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Belçika Kralı Leopold W Loacl· 
rada baluıuıyor. 

Kabine.U bir Hariciye Naanıam 
refakat ettili bu genç lailkbaclara 
İngilia bü.lnl••t mukesiacl• parlak 
bir istikbal roemi yapıldL Fakat aaıl 
mesele İngilialeria icabıada bir Arab 
kabile reiıiae bile yapmakta bir 
mahıur görmedikleri bu taatualı 

nilmayiolerde detU, hiç 'oktan yapı• 
lan bu Myabati icab enir•; liyad 
ıebebJerdedir. 

Rniyam ihlaar [bu tabir ile ka .. 
deuiklerim en yabia hnadan bile nem 
kapmak oaıılanndao olan gaseteciler· 
dir.) bu 1ebebleri tayin etmekte ih· 
tilifa dütflyorlar. Kimiai genç Betçi· 
ka Krdının bu eeyahati geçenlerde 
iatifa eden Bao•ekilinia zeminini Jıa. 
Sll'ladıtı bir düaya iktıaad koaferao• 
llDıD içtimaııu teni gayeline atfedi· 
yor, kimiai de Lf'opold ili fln bu M• 

yahati miteYef fa Lokamo mieakını 

diriltmek makudile ihtiyar •tti&iai 
lemin ediyorlar. 

r 
Tersanelerimizde 

Yapılmakta 
dan biri 

olan iki denizaltı
yakında denize 

indirilecektir 

Belediye.polis arasında bir hadise --iki resmi ma.kam so
kakta çarpışıyor! 

Peki amma kendilerinden soru
yoruz: Halkın suçu nedir? 

"in!", "inmem", 11 Emir aldık!", "Dinle. 
mem!" ,, Paraları veı-in gari!" 

.,........... ___ .... 
.. 

Bel9ib Kralıma Haueti ı.. gibi 
ölilleri diriltmek huutDDda ae dere• 
ceye kadar kudret aahibi oldnğuau 
bilmem, fakat aklımın kestiği bir 
teY •ar• ba ıeyahatio kendilİD• at• 
fedilen mak•dlardao yalaıa biriıi 

için deAi}, ayni umanda her ikili 
itin de birden ihtiyar edildiğidir. 

Bügiilc Ş./in Dola tetkilcleri intiha/arından 

Türkçeye yabanci şehir isimleri, Tarih Kurumunca tetkik olunacak 

Babrlardadır, geçen tene İngil• 
tere •e Franaa baktlmetleriain rica• 
herine Belçika BaıHkili Van Zeland 
Amerikaya kadar bir eeyahat yap• 
mıı~· Kendiai bir taraf tan bu eeya• 
hate çıkarken ik.tı1adt itlerde ul 
kolu me1abeıiade olaP ı.ı&"'ıflttadaıı 
da muha-1:1 ~urupa nıer.kezlerini do-

Büyük .Şef, Elizizden 
Ada~ayı teşrif ·ettiler 

Dün lzmirde Atatürk cadde
sinde ve halkın gözü önünde 
belediye ile zabıta arasında bir 
otorite çarpışması olmuştur. 
Resmt iki makam arasında so· 
kağa düıen bu hadisenin bizce 
en mühim olan ciheti onların 
çabşmuı arasında halkın hak 
ve hayıiyetinin, menfaat vesa
ireain çiğnenmiş olmasıdır. 

Sabah, saat dokuza y.lan •• 
Yaya olarak liman idareaine 
yaklaımak üzereyiz. iki poliı 
memuru, bir otobüı bi&etıçieioi 
tutmuı karakola götürmek İlti
yorlar •• 

Adanaaa emsalsiz tezahDratla AtatQr~, 

Mersini de şeref leodirmeleri 
karşılan~ılar. 

muhtemeldir 
lmfmıı, Avrupuwı •koDomik. naiyeli Elaziz, HS (A.A.) - Atatür~, 1 tiği müsamerede saat bire lca-
b~kbada derli toplu bir ' fikir edin. Halkevinin şereflerine tertip et- dar kaldılar. 
m~~~nud~Oo~~~ ~rr~ •-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~ 

Bir . ara Eliz'.z adının aslı 

hakkında vukubulan bir mü
•habe sonunda kelimenin mem· 
l~kel manasını gtlen el ve gıda 

41*D•8Jpa, ....,.ıea mat lcelimele-

por halinde lmirioe bildirmiıti. İatit• 
hl Jtabüiiidea fllllD .. a6,rli7elim k.İ 
Belçika s......ım athln .... au.. 
eiyad basamaklardan tıkmamıı, ken· 
diai laiç bir. fırkaya memau olmadıtı 
halde Belçikadaki e~ k avvetli üç 
lliyaai partinin mütterek arzuları he· 
rine bu hükılmetıo cidden bozulmuı 
•e çok eiddt Lir ıelr.le girmiş olan 
iktuadt vaziyetini düzeltmek malr.aa· 
dile ve milli bımka guuemörliiğibıden 
Baıvekllete gelmiıtir. Kı1a bir u• 
nıan içinde Belçikauın iktıaadi vui· 
yetinde cidden göze çarpacak, el ile 
tutulacak e1aah aallihlar teminine 
nıuvaf fak. olma11 maten yilkaek. olan 
iktıaadt .kıymetini bir kat daha yilk· 
teltmİf ve iıte yukarıda iıaret ettiğim 
gibi iki hükdmetin kendiıine rica 
ederek bir . dflnya ekonomi konferan· 
tının io'ıkadına zemin teokil edebile
cek eaa8ları aramaaını rica etmelerlae 
laik olmuıtu: 

Möıyö Van Zelaod bir b•kıma 
göre bütibı dünyanın kendisinden 
beklediği ba vazifeyi cidden büyük 
bir kudret•• muvaffakıyet.le batardı. 
Bütün dibıya dnletlerioden mürek· 
keb bir ekonomi konferanıın~ top
lanabilmeai ve milıbet neticelere vara. 
bi.lmeai için icab eden bütibı ma.lumat 
"• elemanları topladı. Vardığı netice 
ıo idi: Bir cihan ekonomi kooferan• 
•ının mflabet neticeler elde edi.lmeai 
için milletler ikbaaden kif i der~cede 
olgunLıımıılardır, fak.at maaleeef din· 
)anın aiyui vasiyeti böyle bir konfe
l'an11n bugdıılerdo toplanmaıına mQ. 
.. id dogildir. 

Bu ikbıad mdtebaaeı11nın çıkar• 
dı~ netice çok atik.Ardır, milletler 
iktııadea uyutabilirler. Fakat buna 
lllaai olabilecek bazı hlktlmetleria 
fiyaeetleri •ardır, banlan ortadan kal· 
dırınadan böyle bir ı•ye tetebbia 
•t111e1t bile bile muvaffakıy•taidi&• 
doğru yilrilmek ohır. 

--... - Sonu 6 ıncı salıi/ede 

Alman heyeti 
Yedek subag okulumıızrı 

gezdiler , 
latanbul, 18 (Hususi) - An

lcaradan şehrimize dönen Alman 
askeri heyeti bugün Yedek su
bay "Okulunu ziyaret etmişler, 
talebenin ame!i ve nazari ders
~inde bulunmuşlar ve gördükleri 
;nti~anu ve disiplini takdir ey-

r ... ~ 
harb ilan edecek 

imparatorun ıiya~elindeki büyük as
keri şura, yakında toplanacak 

Japonga imparatora Mikado 
Tokyo, 18 (Radyo) - impa

ratorun riyasetinde teş~kül eden 
büyük asketi şura, Japonyanın, 
Çinde alacağı yeni tedbirlerr 
konuşmak ve bir plan tanzim 
eylemek üzere bugünlerde top
lanacaktır. 

Nankinin sukutundan sonra 
Çin hükumeti, Japonyaıun meta
libatmı kabul etmezs.a, Çin • Ja
pon harbi resmen ilin edıle· 
cektir. 

Çi ıliler, (Şoşov) havalisinde 
ilerlemekte olan Japon ordusunu 
tevkif etmek üzere yeni kuvvetler 
gönderm ;şlcr f ir. 

Tokyo, 18 ( A.A. ·) - Tokyo 
kabinesinin General Franko hü· 
kumetini t nımeğ1 karar verdi
A'·ni h11ıber veren Asalti gazetesi 
buna neden lüzum görüldüğünü
de izah e·derek Nasyonalist hü· 
kiim~tin komünizm~ karşı ha· 
reket etmekte bulunduğuou Al· 
manya ve ltalyanm bu tanımak 
husu~unda ısrar gösterdiklerini 
ve ni.hayet . ispanyanın ' yüzde 
60 şın·n Nasyonalistlerin elinde 
olduğunu yazmaktadır. 

Nirıkin, 18 ( A.A.') 
tebliği: 

Çin 

· Şark ' c phesin'dtki Çin müda· 
faa hatları düşmanın Sanga Su· 
sov ve Kas'ng üzerin~ yaptığı 
fevkalade şiddetli hüc:..mlarına 
maruz kalmıştır. Kiangsu ve 
Sekiana dayanan Çin mevzileri
nin bu üç nokta anahtarını tcş· 
kil etmektedir. Japon kuvvetle
rinin ve topçusunun çok kesif 
bombardımanlarına rağmen Yan· 
teze nehrinin cenubunda bulu
nan Fusandan Hang1K>v köyü
nün şimalinde Chapuya kadar 
uzanan Çin müdafaa hattan hiç 
sarsılmamışbr. Çin müdafaa hat· 
lannı boydan boya tehdid et
meğe hazırlanan Japon donan
ması mühim bir baraj vücude 
getirmişlerdir. 

Çin bataryalan ve mitralyöz· 
leri Japon ateşine şiddetle mu· 
kabele etmekte ve ihraç teşeb-

rindtfd IBGteldceb olarak Etliia 
şeklinde ve münbit, mahsuldar, 
bereketli memleket manasında 
olmu'; lazım geldiği neticesine 
varıldı. Ve hazıruna tebliğ edil· 
di. Alkışlarla karşılandı. 

Sonu 1 O nucu sahifede 

işaretler: 

Alman firm·aiarı

ııın yaptıkları ve 
manası 

İzınirdeo Aluıanyaya Nllf ya· 
pan lilccarlımlao bazıları, garib bir 
vııziyet kartısınıla ILalmı~tır. Alıcı 

Alm .. n müdsM'seleri, aatıı muamele· 
tindeki f&rtların batında ooou ileri 
ıilrmcktedirler: 

:-- Ma! bize, ya Alman, yahud 
Hollanda ve lııveç vapuilaiı ile 
göod.,rilecek tir.. . 

Halbuki, nakliyeyi Tilrk taciri 
•erdiğiue göre, alıcının bu h0901ta 
fart . kotmaAa · hakkı yoktur. Tacir 
hangi vapur daha mıluid tarifeli. 
daha eeri · •• ite ayguaea, malını 
ona yilkletebilir. Nitekim Yanan 
Yaparlannıa tarifesi, bizim tacirle· 
ric itine daha elveriıli gelmektedir. 
Alman firmalan bunu kabul etme. 
mektedirler. Kabu.I edilae bile, Yu· 
Dan vapmJanmn Alman limanla. 
nndaki boıaltma ameliyeei m6mkün 
oldaRu kadar maarafa botdmu}. 
maktadır. 

Neliceai ve manaıı: 
1 - Tdrk tacirleri, ziyan et· 

me~tedir)er. ÇibıkO fazla tarifeli 
•aporlarla nakliyat mecl>uriyeti kar. 
tısında kalmaktadırlar. 

2 -=- İneç, Holllanda Ye AJ. 
mao Yapurlanodan bııka •apmlann 
kabul edilmemeıi, bunlar ara11ada 
bir tarife anlaımaaı buhıııdapnaa 
delilidir. Nitekim ba vapurlara 
(ltonferaaı vapurlan) denilmektedir. 

3 - Böyle bir teklif, bir neri 
imtiyas sahibi olmak ve Türk tacir· 
leriae bunu kabul ettirmek. demek· 
tir. Bu iee, Türk iktııadi iıtikl&line 

blmamen aykındır. Bii.lt6metimisin 
dikkat aaıannı celbederiz. 

- Yürü bakalım? 
- Yahu, arkadaşlar, ben ... 

ne yaptım? Sizi bedava l>İIMlir• 
Sonu 1 O nııcıı ..ıll/.1# 

B. Negrinin beyanrtı 

Ha·kiki Tehlike 
--·-· Avus.turya, Dcnimarka ve Çekoslovakyamn 

uyandırmaltta oldukları iştihalardadır 

Madridin harap bir caddesi 
Barselon, 18 (A.A.) - lspan· daki notanın melfufatı ancak üç 

ya Başvekili Negrin, ecnebi gün evel hükumete gelmiş oldu-
matbuat mümessillerini kabul ğundan mezkur notaya verilecek 
etmiş ve kendisine sorulan su- c~vab henüz tetkik halindedir. 
allere cevaben aşağıdaki beya· Her ne de olsa ispanyaya gele-
natta bulunmuştur: cek olan tahkik heyetinin v,azi-

• - ispanyadaki ecnebi gö- fesi, çok müşkül olacaktır. 
nüllülerin geri çekilmesi hakkın· Sonu 1 O nunca sahifede 

l'"Günün en 
'" mülhıôm haberi 
Almanya bizden mal al-

mağa başlıyor --
Şimdiki fiatler üzerinden yüzde 12 

bucuk vermeği kabul ettiler . -----~~~ 
fatanbal, 18 (Haauıi muhabirimizden) - Almanyaya olan ihracatımıza 

mukabil Almanyadan memleketimize yapılacak ithalat, Türkiye cumhuriyeti 
merkes buı.ka•oa bağlı olarak kurulacak bir büro tarafından kontrol 
edilecektir. 

eınıılerdir. 

:;anghay, 18 (Radyo) - Oç 
aydanberi devam eden muhare
beler neticesinde japonyanın, 
Çinden beş vilayet almış oldup 
bil ti. ri 1 mektedir. Sonıı 1 O nacu aalıi/ede 

.Aakaradan gelen ~n bir habere göre, Alman bOk'ftmeıi biitGn ihrıİt 
maddelerimİle timdiki piya• fiatlerindeo yiizde 12,5 fada •ermeği Ye hu 

._ ____________ .,/ ıunıle mübayaata giriımeAi kabul etmiıtir. 



Beyaz kadın • • 
ıcare ı 

'l'icarctia en baya~~ı oJan eair ticııreliniıı men'i yıllıucn evel döşünüldi%, 
iyi düşünen devletlerin elbirliği ile bu mel'un elııveri~e nihayet verildi. 

Ahilik dereceleri sıfırdan a,a{;t bazı adi ins.llaruı icadı oJaa boya,.; kadın 
ticareti bir zıman pek revaçta idi, fakat nihayet bunlann bu şeytani tica• 

retlerinio de önüne geçilebildi. Beyaz kadın ticareti yapanlar hakkında şidtleıli 
takibat başladı ve bu gayri ia. ni ve gııyri hJ4kt alı§veri i kendilerine me .. 
lek ittihaz edenlerin çaolarıua ot tıkandı. Beyaz kadın ticareti deyip de 
geçmiyelim, bilôkis balmumu yapıştmılım, çünkü bu ticaretin b:ı:ka bir şekli 
-esefle söyliyelim. memleketimizin bir çok yerlerinde ve "har,. tabir edilen 
ahlAk 't'e "ticdan m~zbahalarıoda yapılmaktadır. 

Vaktilc Avrupadan eatın alıoıuı ve ba§ka bir kıt'ayıı aatılan beyaz kıı
dınlann vazifesi, ııatıldıtdarı patronun tahtı isticannda bulunan ev veyehud 
kuytu, izbe Te Tieki ko ao •Ve ııözQm ona• kafqautan, kabare veya bu iıımi 
Terilen mezbelegihla çalı mak Te mlltcmadij'en kazanmak '\e patronlara ka· 
zandırmak idi. Bu zavallı tel~kzedeler baralıırdn çahıırlnrken insanlık ile 
alakalannı keserler ve adeta bir !J>ara makinesi kesilirlerm ve bu para ma· 
kinelcrini i:leten patronlar da bili insaf v bila merha t k erini, bu 
snallılnr ile bo zavallılann tuzağına düşen inennl:ıno Btrtından doldura· 
lu:dı. Bn kadınlar için durmak. dinlemek imkfim yoktu. Çiiukil ı;alışmıyao 

kadın, açlığa ve kırbaç altında inlemeğe mahk.Uın idL 
Memleketimizin bazı "har,. lannda çnlı~an genç ·adınlarız;ı, ııatılm~ he· 

yaıı kadınlardan ne farkları vardır? 
Bunlar da, onlar gibi patroııJano emirterind n çıkaı;nazlar. Iurdun du· 

maolı havayı beklediği gibi bunlar da gece ÖJdo mn nllanırlar, pııllanırJar 

•• birer kokla gibi aü lcoer k. "har,, a dü ecek aarho lan kollarlar. İlk vazi· 
felcri müşteriyi ııızdırmaktır. Ve hu da ".konıoma,yon,, ile olur. 

Barlardaki içkiler de; içkilerin en ucuzu ve bittabi en bayagısıdır. 
Barlarda milıterinin gii:.ı:eli, çirkini, genci, ibtiyan yoktur. Orada bakim 

olan diltünce kazanmak ve hilha a kazandırmaktır. Zavallı kadınl:ır kecdi· 
leri üç bq kanıt kazanmak, patronlara üç bq yüz kuruı kazandırmak için 
mfitemadiyeD içerler ve o kadar içerler ki perişan olurlar, sıhhatlerini b~ 
zarlar. Fakat no oluraa olsao; içmek ve içirtmek vazifeleridir, aksi takdirde 
kapı dııan edilirler Te "konsomasyon yaptırmaeıoı bilmiyor,, damgası vuru· 
lan kıdın için her "har., ın kapısı kapalı kalır. • . 

Bunan içindir ki; barlarda çalışan genç kadınlar, az zaman tçıade has• 
talanırlu, renkleri olmuı hazan çiçeklerine dönerler ve en aCl!l ou ki; al• 
kolik •o dejenere olarak cemiyetin ite yaramaz ve tehlikeli uosurlan me
yuıına giruler. 

'r~iç ıüphe edilmelin ki; ben memleketimizde eğlence mahallerinin ka· 
patılmaaım iııtiyecek kadar kut beyinli değilim. Ben de herkes gibi, milzikli, 
daneh, ıarlnh ve bedii numaralan olan bir .. kafeşantan,, ieterim. Anupanıo 
lıer memleketinde böyle yerler vardır .,.. nihayet bu yeder bedii ve m•deoi 
ihtiyaçlardan doğar. 

Fakat aaretin, beyaz kadın eatııının yeri olmıyan Türkiye cumhuriyeti 
memlebtleriode, ahi k ve sıhhat uı~halnnnın )eri yoktur. 

Bu ifle mcıgul olaıaıı icab eden uıakamıo ve1ahud makamlann nfak: hi:r 
tetkik ~e .kıu müıahedeleri. bu &avalh kadınları •Ve haydi. açık &öyliyelim· 
bu kadınlara kapılıp da aile facialarım meydana getiren abdalları kurtar· 

mağa Ufidir. * * 

Afyon kaçakçıhğll 
Afyon., beynelmilel memnu bir 

maddedir. Afyon yasağı kabul 
etmemiş ancak bir iki küçük 
devlet vardır. Bu sebeble bu 

kendilerini ruhların şerrinden 

kurtarmağa çalışırlar. 

Mikropla cinayett 
.nayetler onlarca asırlardan· 

l ci memurları 
tevkif edildiler 

Urla iskan dairesinde bir 
göçmenden on beş lira rüşvet 
almakla maznun Şeref ve Naci 
dün sorgu hakimliJince tevkif 
edilmişlerdir. Bu iki memur 
hakkındaki tahkikat devam et
mektedir, -----8. A. Rıza Türel 

Evelki gün şehrimize gelen 
fktısad Vekaleti s ·y si müs•eşarı 
ve Konya saylavı B. Ali Rıza 
Türel dün Turkof st~ çal şmış, 
p yasa ve tütün satışları vaziyet
lerini tetkik etmiştır. 

Ege enstitüsü 
Vas f Çmar bulvar.nda Kültür 

Bakanlığınca inşa edilecek Ege 
kız enstitüsünün arsası ağaçlan· 
dınlacaktır. 938 yılında bu ens
titü binasının da inşaatı başlıya· 
caktır. 

B. Huliısi Gür 
V layet jandarma komutanı 

Binbaşı B. Hulusi Gür, dün Ka
raburun kazasına gitm:ştir, 

Muallimler arasında 
lzmir Kız lisesi tabiiye yar· 

dımcı öğretmenliğine Lütfiye 
Ege, Kız lisesi lngilizce yardım· 
cı öğretmenliğine Müşerref, Kıı 
lisesi tabiiye muallimi Tahsin 
.Avni Erkek lisesi tabiiye öğ
retmenliği ne, Karşıyaka Ortao· 
kul riyaziye yardımcı öğretmen· 
liğine Osman Koçtürk, Kız öğ· 
retmen okulu kütüphane me
muru Kerim Nafiz Kız lisesi 
idare memurluğuna tayin ve 
nakledilmişlerdir. 

Erkek lisesi yardirektörü Sai· 
din maaşına da 20 lira zam ya
pılmıştır. 

Tr k za ı 

Hilalde bir hademe 
ağır yaralandı 

-···~--Polis - Gar ş fi arasında 
bir hadise 

Evelki gece Hilal istasyonunda 
bir tren kazası olmuş, Devlet 
Demiryollar ı hademelerinden 54 
yaşmda B. Ali başından ağır 
su,.ette yaralanmıştır. Kaza, dik
katsiz ikten ileri gelmiştir. 

Hademe Ali, çalıştığı yerde 
işini bitirince Karşıyaka trenine 
binmek üzere Hilale gelmiş, 
vakti müsait olduğundan ray 
bekçisi ile görüşmeğe dalmış 
ve b r müddet sonra da trene 
yetişmek üzere raylann üzerin· 
den koşmağa başlamıştır. 

Kaza bu sırada vukubulmuş, 
Burnavadan Basmahaneye gel· 
mekte olan ve Karşıyaka treni 
ile Hilalde krozman yapan 70 
numaralı katar Aliye ş ddetle 
çarpmıştır. Taşlar üzerine yuvar· 
lanan Ali başından ağır surette 
yaralanmış, derhal hastaneye 
lcaldmlmıştır. 

Polis · Gar şefi arasında 
Bu feci hadisenin vukuunu 

müteakıp kaza mahalline gelen 
polis memuru, ölmek üzere bu
lunan yaralının ifadesi alınmadan 
bastabnneye kald1rılamıyacağını 
söylemiş, buna itiraz eden Gar 
şefi B. lbrahimi zorla karakola 
götürmüştür. Polis, Gar şefinin 
yolda kendisine hakaret ettiğini 
de iddia eylemiş, cürmümeşhut 
yapılarak dün mahkemeye sev
kolunmuştur. Fakat dinlenen şa· 

bitler şef B. lbrabimin haka· 
rette bulunmadığını söylemişler· 
dir. Muhakemeye bugün de de
vam edilecektir. 

1 
G ç .... - ..... 
arazi veriliyor 

Sr.ferihis rdaki G tinos çiftliği 
arazisinin göç.memlere tevzii iÇin 
Seferihısara giden vilayet iskan 
müdürü B. doktor Z ya Fuad 
iki gün sonra lzmire dönecekfir. 

Türk el emekleri . . 
sergısı 

Halkevinde bir çay ziga/e'i 
verilecek 

Halkevi müze ve sergi komi· 
tesi tarafından tertip ediJen 
.. Türk elemekleri sergisi,. Cu
martesi günü kapanacaktır. Bu 
münasebetle Halkevinde bir de 
çay ziyafeti veril cektir. 

Kıymetlı bir tüf ek 
Ce'a Bayar caddes·nde otu

ran M. Guydonun 500 lira de
ğerinde bir çifte tüfeğ', bırak
tığı tomobili yanından k"aybol
muştur. Zabıtaca hırsız aranıyor. 

Tütün satışları 
Türk tütün l mited şirketi mü· 

tehassısı B. Cela , tütün müba-
yaası ıçın tütün mıntakalarını 

dolaşmağa başlamıştır. 
.. lllmllEll!lll .... mE!I .......... 

Halkevi köşesi 
1 - Evimiz sosyal yardım 

komitesi fakir mektep talebele
rinin fazla kitap isteği karşısın· 
da Halkevi kütüphanesine orta· 
mektep birinci sınıftan lise son 
sınıf kadar olan bütün sınıflara 
aid kitapları temin etmiştir. 
Mekteplerdeki kitapsız talebe 
bundan sonra derslerine munta· 
zaman Halkevinde çalışacak· 
lardır. 

2 - Yarın saat 17,30 da 
yönkurul toplantısı ve 17 de de 
dil, tarih edebiyat, komitesinin 
haftalık toplantısı vardır. 

beri ya ezid, ya kesici ve ya
lcaça ~çılık ile amansız bir mü· 
cadele devam etmektedir. ncı aletlerle ve yabud da ze· , • 

Afyon kaçakçılarından birisi, birle yapılır! Fakat şimdi, yir· Nafile ilaç verme, yerım 
Riyo Dö janirodan hareket eden minci asırda mikropla cinayet Bay Ali boğazına düşkün bir Sonra küçük hizmetçi çorbayı olan bu göç o kadar sıklaşır 
•Afrika yıldızı,. vapuruna mü· başlamıştır. zattı. Hele patlıcan dolmasma getirir. Çorbayı bir et yemeği, ki, nihayet bizim Ali: 
him miktarda kaçak af,on yük· Amerikada bir delikanlıya is- bayılırdı. onu bir sebze, sebzeyi de pek - Aman Allah ölüyorum. 
lemiş kendisi de vapura binmiş· tediği kızı vermemişler. Bu de· Elli beş yaşlarında, oldukça çok sevdiği zeytinyağlı patlıcan Bana bir doktor çağırın!. 
tir. Fakat yolda umulmadık bir şişman olan Bay Ali Ramazan dolması kova1ar. Feryadile s~rt üstü yatar, likanh da istikbali açık sayılan 
hadise olmuştur. Ayni şirkete ııyıoda muntazam oruç tutar, Ali dolmaya el uzatır, b·r mosmor olur, gözleri döner. 
mensub ikinci bir vapur, .. Af· bir bakteriyolog imiş. Kendisine namaz kılardı. tane yuvarlar, bunu bir ikincisi, Hizmetçi komşu doktora ko· 
rika yıldızı,. ile karşılaşmıştır. kızlarını vermiyen aileyi tifo Bir akşam üstü karısı ona bir uçuncusu, bir sekizincisi şar, doktor yetişir, Aliyi bitkin 
Bu vapur; içinde afyon bulunar. mikrobu aşılamak suretile öl,. komşulardan biris·ne iftara gi- takip eder. bir halde bulur. Bir reçete ya-
vapura telsizle yanaşmak emrini dürmüştür. deceğini ve kendi iftar sofrasını - Ülen bu dolma da amma zarak kızı eczahaneye gönderir. 
vermiştir. Bu vapurdan çıkan ----· ._ eve gelince hazır bulacaimı nefis olmuş, bayanın eline Beş dakika sonra ilaç gelir. 
ihtiyarca ve sivil bir adam, elin- Hizmetçi söyler. sağlık!. Doktor Alinin baş uçuna geçe· 

deki tevkif tezkeresi ile afyon ve süd nineler Ali toptan on dakika evel Dedikten sonra hizmetçiye rek ilacı ağızına dayar. 
kaçakçısım almış ve Riyo Dö eve gelir. Evde küçük bir hiz· bağınr: Ali, söz söylieycek bir halde 
Janiroya iade etmiştir. Belediye, şehirde evlerde ça· metçiden başka kimse yok - Ayşe daha dolma var mı? olmadığından doktora bir kalem 

Bu meşhur kaçakçı telsiz hşan hizmetçi, aşçı ve südni- amma ihar sofrası hazır bir Ayşe bir tabak dolma daha kağıd vermesini işaret eder. 
telgraf sayesinde bu suretle ya- neleri belediyede kaydedilmeğe halde. getirir. Bu tabağın içindekiler Güç bela kağıda şu sözleri 
kayı ele vermiştir. ve muayeneye tabi tutmağa ka- On dakika sonra top atılır. de birer birer Alinin midesine yazar: 

incit ve koyun rar vermiştir. Bu gibi leri vesi- Alı sofranın başına geçer. Usu· sefer etmeğe başlar. Alinin "-Nafile verme ilacı; alacak 
inci! az zaman ev ·I fskimo kasız alanlar cf'zalandırılacaktır. len iftarlık ardan ışe başlar. midesine tabağın içinden vaki yerim yok!,. 

d tine de tercüme edilmiştir. Fa· , •ı::rsrazı=::zaıı::m1m:::!lllC!lllll!llll•:aa•cm1m:qıl!'JaC111ıa: ... ..,.~ ..... 1111!11!1!1•111!!111-•-..-..--•••••-•--•-----•' 
kat koyun kelimesinin mukabili Bugünkü Matinalardan itibaren 

olarak bu tercümede •Halina., TA y y AR E S 1 NEM AS 1 N DA 
kelimesi kull nılmışt r. Bunun da 

ıebeb• ş•ıdur: MARINELLA fil' mile güzel T J N O R O S S 1 NiN Mü~~1;11mei bir surett~ temsil 
lsk·molar koyun nedir bilmeı.· sesini c hana yayan ettıgı muhteşem bır eser 

ler;Koyıınetindend,.anlamaz· • RALAR rALA KEN 
~::,!:~at v~:~i: b;~~~ı~ıa ç::::~ 1 ~ 
için en makbul bir gıdadır. AŞK... ŞiiR... MUSiKi... VE GÜZELLİK MEŞHERİ 
Çinliler ervahtan korku· Korsika Adasının Füsunkar sahillerile, Marsilya ve Parisin tabii dekorları içinde temsil 

yorlarl edilen muazzam bir harikai san'at 
Ç ·nde her seıe bir çok mil· 

y )n ar ruhhrın u~runa ve. ma· 
na 11 hir şekilde sarfedilmekte
d . Ç nl ler ruhlardan çok kor· 
k rn ıııs1nlar ır; ve senenin 

DİKKAT: 

• 
SEANSLAR : 

Proğrama ilaveten: 1500 metre ve 6 kısım olarak çekilen 
===::::;:;:::::==-VE At t .. k ün ve Vekil er Heyetinin Ege Manevraları 

konuşmalarım ihtiva eden 

Sözlü o 'arak yapılan bu filim, Geçen hafta gösterilen 
Manevra filimile alakası yoktur. 

K taralar Çalarken: 2 - 4, 10 6.45 - 9,20 de .. Manevralar: 3,20 - 5,55 - 8,30 da 

na 

· mu:-ty}cn za.nantarında ervahın 
fa uiyt>tlt>rini artırd klarına kani· 
dır t>ı . 1"t bu m rnyye t mevsim
it rd: Ç ı iler, b harnt vesair 
k '/ c ı ağ çar y.ıkmalc suretale 

Cumartesi, Pazar: 12,45 de Ege Mancvralarile başlar. 
e;2 u_ .. __ !mllllll!ll&li::!l'*,.:ıtl!a .. _____ :ıı11ııc?;;;:m-• _ ıı< a pn tacaktır. 

klarr 
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Deniz 
Harp okulununl 62in

ci yıldönümü 
fstanbul, 18 (Hususi muhabi· 

rimizden) - Deniz harp okulu· 
nun kuruluşunun 162 inci yıldö· 
numu Heybeliadada muazzam 
merasimle kutlulanmıştır. 

Merasimde eski bahriyelilerle 
mütekaid amirallar da bulun
muşlar, söylevler vermişler, eski 
hatıraları canlandırmışlardır. Me· 
rasimden sonra eski adet veç· 
hile 162 inci bakla da denize 
atılmıştır. -----Almanya,Mançukoya 

kredi açıyor 
Berlin, 18 (A.A.) - Alman· 

ya ile Mançuko hükumetleri 
arasında teati edilen notalar 
Alman emteasının mübayaası 
için Mançuko merkez bankasına 
krediler açılmış olduğunu teyid 
etmektedir. 35 milyon yenden 
ibaret olan ilk kredi Hsinking 
hükumeti tarafından garanti 
edilecektir. 

Eski paralar 
Yerine Türk lıarf lerile bastı

rılmış geni paralarımız 
Ankara, 18 (A.A.) - Türki· 

ye Cumhuriyet Merkez banka· 
sından bildiriliyor: 

Türkiye Cumhuriyet Merkez 
bankası tarafından Türk harf· 
!erile bastırılmakta ~ı.... yeni 
banknr»I •• uı beş liralıkları ge· 
çen ayın on beşinden beri te· 
davüle çıkarılmağa başlanmıştı. 

Bu ayın on beş'ne kadar bir 
ay zarfında yeni beşliklerden 
8, 170,000 lira tedavüle çıkarıl
mış ve buna mukabil eski harfli 
paralardan 8,170,000 liralık 

miktarı mevkii tedavülden kal· 
dırılmışhr. 

Merkez bankası peyderpey bu 
Türk harfli yeni paraları piya· 
saya çıkardıkça ayni zamanda 
eski harfli paralardan ayni mik· 
tarda parayı mevkii tedavülden 
çekecektir. ----

Yeni tahtelbahir .. 
lerimiz 

Tersanelerimizde lıammallı 
bir faaliyet var 

lstanbul, 18 (Hususi muhabi· 
rirnizden) - Tersanelerimizde 
hummalı bir faaliyet vardır. 
inşa edilmekte olan iki denizaltı 
gemimizden biri bitmek üzere· 
dir. Bu denizaltı gemisinin bir 
ay sonra denize indirilmesi mu· 
karrerdir. 

- Dünden mabad -
fiulasa: Lord Greyston Tar· 

:lanın oğlu, B. Tarzan küçük 
Yaştanberi vahşi yerlerde ve bü
Yük ormanlarda yaşamıştır. Bir 
!l'Ün sadık maymunu ile birlikte 
B~yarilerin bulunduğu yere git· 
ıııı, ve bunların Avrupalı reisi 
Ncstor tarafından tutulmuş, hap· 
sedılmiş, fakat Tarzan fevkalade 
Cesareti sayesinde Nes•oru öldür· 
nı·· 
uş yerine şef olmuştur. 

ANADOLU 

Belçika Kralı Lond-
radan avdet ediyor 

Paris gazeteleri, son ziyaretleri muh
telif şekillerde tefsir ediyorlar 

Belçika Kralı 1924 lıarb sahasında son manevralara 
takib ederken 

Londra, 18 (Radyo ) - Bel· Lord Halifaks, bugün (Ber· 
çika kralı Leopold, yarın saat gez Hafen) e giderek B. Hitlerle 
10 da Londradan hareketle konuşacaktır. Yanında, Hariciye 
Brüksele dönecektir. Nazırı Von Nöyraht da bulu-

lngiltere kralı, misafirini Vik· nacaktır. 
torya istasyonuna kadar teşyi Halifaks ga~eteciler~ ~eyanat· 

d kt. ta bulunmak ıstememıştır. e ece ır. 

Kralın Londradan avdeti, mu· 
vasalatı kadar resmi olmıya· 

caktır. 
Paris, lR (Radyo] - Belçika 

Kralı Leopoldun Londra seya· 
bati ve Lord Halifaksın Berlini 
ziyaret etmesi, Paris siyasal 
mehafilinde düşündürücü bir 
vaziyet husule getirmiştir. 

Gazeteler, bu ziyaretleri muh· 
telif şekillerde tefsir etmekte· 
dirler. 

L ndra, 18 (Radyo) - Bel· 
ka kralı Leopold, bu akşam in· 
giltere kral ve kraliçesi şerefıne 
mükellef bir ziyafet vcrm ştir. 
Bu ziyafette, Dükler ve Düşes· 
!erle Başbakan B. Çemberlayn 
ve lngil z nazırları hazır bulun· 
muşlardır. 

Kral Leopold, bugün (Kolçes· 
ter) e giderek, fahri komutanı 

bulunduğu lngiliz alayını teftiş 
etmiş ve askere hitaben mühim 
bir söylev vermiştir. 

Berlin, 18 (Radyo) - Lord 
Halifaks, lngılterenin Berlin se· 
firile birlikte bugü1 avcıhr ser· 
gisini ziyaret etmiştir. General 
Göring, Papaz doktor Göringın 
avcılığı zamanınd~ öldü mü? ol
duğJ hayvaaları göstermişrir. 

Lord Halifaks bugün Blum· 
berkle konuşmuştur. 

1 - Tarzan bu hazinelerin 
yerini sordu. Vahşiler cevab ve
recekleri yerde Tarzanı aldılar, 

madenlerin olduğu yere kadar 
götürdüler. 

2 - Bundan sonra, vahşiler 
yeni reisleri şerefine büyük şen· 

likler yaptılar, saatlerce eğlen· 
diler, yidıler ve içtıler. Bu mü· 

nasbetle de bir çok kuvvet oyun· 
!arı oynadılar. Bu oyunlarda Zo· 

Büyük bir şose 
daha yapılacak 

lstanbul, 18 (Hususi muhabi· 
rimizden) - Nafıa Vekaleti yol 
siyasetine büyük ehemmiyet ver· 
mektedir. Bu cümleden olarak 
Karadeniz sevahilini takiben ls
taebula kadar uzanacak büyük 
bir şose inşlsı kararlaştırılmıştır. 

Maliye Vekaletine 
B. Muammer Erişin getiri· 

leceöi söyleniyor 
Bag Muammer Eriş 

İstanbul, 18 (Hususi mubabi· 
rim zden) - iş Bankası 'Jmum 
müdürü Bay Muammer Erişin 

münhal saylavlıklardan birıne 
naınzed gösterilerek saylav ol· 
duktan sonra Maliy~ Vekaletine 
getirileceği söylenmektedır. 

ltalya Yerli mallar . . 
sergısı 

Sütten ve ısırgan otundan 
kumaş yapmışlarll 

Roma, 18 (Radyo) - l•alya 
Yerli maılar sergisi, bugün açıl· 
m ştı'. Sergiyi, B. Mussolini bÇ· 

mıştır. 

Açılış merasiminde 
lerden mürekkep bir 
hazır bulunmuştur. 

Hitlercİ· 
heyet de 

Sergide, sütten 
otundan yapılan 

teşhir edilmiştir .. 

ve ısırgan 

kumaşlar da 

bir vahşi de yaralandı. 
3 - Bunun üzerine, Zotuyu 

yaralıyan adam Tarzanın yanına 
koştu ve: 

•- Madem ki Allahsın, bu 
yaralıyı da iyi eti" Dedi. 

Tarzan, bir çok ilaç ve tedavi 
usulleri bilmesine rağmen bu 

yaralıyı ölümden kurtaramadı. 
Yerli vahşilerden birisi arkaya 

dönerek şöylece bağırdı: 

Yolcu 
Tayyarelerimizden 

biri daha geldi 
lstanbul, 18 (Hususi muhabi· 

rimizden) - D. havayolları 
idaresi tarafından Londraya si· 
pariş edilen yolcu tayyareleri
mizden biri daha bugün gelmiş· 
tir. Bu tayyare dört motörlü ve 
son sistemdir. 

Serseri torpiller 
Meydana çıkmağa 

başladı 
Sanca, 18 (A.A.) - Fransız 

Palme torpidosu dün akşam Rg 
2 arz ve 2,33 tulde bir mayn 
batırmıştır. 

Bugün ise gene Fransız Mars 
Elkebir vapuru Creus burnunun 
85 mil şarkında serseri bir mayn 
gördüğünü bildirmiştir. 

Diğer taraftan bir İngiliz va· 
puru da 36 derece arz ve 2,46 
derece tulde bir serseri mayne 
tesadüf ettiğini haber vermek· 
tedir. 

Çocukl'4:rımız 
Yardım görüyorlar. 

Ankara, 18 (A.A.) - Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel mer· 
kezi tarafından 1/11/1937 tari· 
hinden 16/11/1937 tarihine ka· 
dar on beş gün zarfında 1317 
çocuğa yard ı m edilmiştir. Bun
lardan 215 hasta çocuk ve anne 
Genel merkezin pol kilnikler ı n· 
de bakılmış ve tedayi edilmiştir. 
Ayrıca Diş Bakımevinde de 249 
çocuğun dişleri bakılmış ve te· 
davi edilmiştir. 

768 çocuk ve anne Genel 
merkezin bonyolarından istifade 
etm ştir. Süd damlasından her 
gün 72 çocuğa süd verilm ş ve 
on beş günde yekun olarak 605 
k lo bedava süd dağıtılmıştır. 
Yardım için Genel merkeze baş· 
vuran yoksul yavrulara para 
yardımı yapılmıştır. 

Kurumun Keçiörendeki Ana 
kucağını görünüz. Dikkat ve 
şefkatle bakılan Yurd yavrula· 
rının sağlıkları ve neşeleri sizi 
sevindirecektir. 

ltalya Kralı 
B. Antoneskoya nişan 

gönderdi 
Bükreş, 18 (Radyo)-ltalyanın 

bura sefiri, bugün Hariciye Ne· 
zaretine giderek, B. Antoneskoyu 
ziyaret etmiş ve ltaiya Kralının 
göndermiş olduğu nışanı ver
miştir. 

- Bu yalancı bir Allahtır!. 
Hiç korkmadan onu öldürünüz! 

"ve yüz kadar vahşi Tarzana 
sald rdı. Tarzan tehlikenin bü

yüklüğünü anladı ve vakit ka· 
zanmak için: 

"- Hey bana bakınız.. Ben 
size ancak hakiki bir Allahın 

yapacağı bir mucize gösterece· 
ğiml.. Dıye bağırdı ve mucize 
oldu.. - Sonu var -

' 
Sahifq,1)1 

Bronz on kuruşluklar ve nikel yirmi 
beş kuruşluklar 

Eski paralar bir sene 
müddetle değiştirilecek 

--------------
Bronz on ve nikel yirmi beş 

kuruşlukların Birincikanundan iti· 
haren tedavülden kaldırılacağını 
yazmıştık. Hükumetin bu husus· 
ta vermiş olduğu kararın bazı 
yerlerde yanlış anlaşıldığı gö· 
rülmüştür. 

Bronz ve nikel yirmi beş ku· 
ruşluklar filhakika 1 Birincikanun· 
dan itibaren tedavülden kaldın· 
lacaktır. Tedavülden kaldırılma, 
yalnız balkın alışverişine inhisar 
edecek ve bJ paralar 1 1. kanun 
927 tarihinden itibaren bir sene 
müddetle malsandıklarınca, ha· 
zinenin veznedarlığını yapan 
Cumhuriyet Merkez Bankasında 
ve Ziraat Bankasınca tediye ve 
mübadele için kabul olunacaktır. 

1 Birincikanundan sonra kat' ıy
yen kabul edilmiyeceği anlaşılan 
ve vatandaşları ellerinde bu pa· 
ralardan kalması ihtimalile te
laşa düşüren bu neşriyat yanlış 
değil tavzihe muhtaç bulunmak
Vatandaşlar, yazdığımız gibi 1 
Birincikanundan sonra ellerinde 
kalacak o'an bronz on ve 
nikel yirmi beş kuruşlukları bir 
sene müddetle Merkez ve Ziraat 
Bankalarile malsandıklarına gö· 
türerek değiştirebileceklerdir. 

Diğer taraftan bir takım kim
seler kumbaralarında bulunan 
paraların yanması endişesile 

bankalara hücum etmekte ve 
bankalar bu tehacümü güç Ön· 
!emektedir. Bu hususta kendi· 
!erine müracaat ettiğimiz alakalı 
salahiyetli zatlar anahtarları ban· 
kalarda bulunan kumbaraların 
bankanın kasası mahiyetinde ol· 
duğunu söylemektedirler. 

Bu vaziyete göre kumbara 
sahihlerinin paralarının yanması 

ihtimalini düşünerek bankalara 
hücüm etmelerine b:r sebeb bu· 
lumamaktadır. 1 ikinci kanun· 
dan itibaren bir sene müd· 
detle tasarruf sahihlerinin 
kumbaralarında çıkacak bronz 
on ve nikel yirmi beş kuruşluk· 
lar bankalarca kabul ve tebdil 
olunacaktır. 

Haber aldığımıza göre, tram· 

vay, elektrik, sinema vapur ve 
tren gişelerinde bilet ve saire 
bedeli olarak halktan alınacak 
paraların tekrar piyasaya çıka

rılmıyarak şimdiden mübadelesi 
muvafık görülmüş ve alakadar
lara tebligat yapılmıştır. 

Bu gibi müesseseler, tahsilat 
arasında çıkııcak olan bu para· 
lan mal sandıklarına, Merkez ve 
Ziraat bankaları şubelerine mü· 
racaat ede.ek değiştireceklerdir. 

Finans Bakanlığı bu hususta 
Ankara, lstanbul ve lzmir Def· 
derdarlıklarına da ayrıca tebliğat 
yapmış bulunmaktadır. 

Yugoslavya 
Roma sefirinin beyanatı 
Belgrad 18 (A.A.) - Avala 

Ajansı Romadan isthbar ediyor: 
Yugoslavyanın yeni Roma se· 

firi B. Hristitch, itimadnamesini 
takdim ettikten sonra İtalya ga· 
zetecilerine beyanatta bulunarak, 
bilhassa geçen mayıs ayında 
Belgradda Yugoslavya ile ltalya 
arasında aktedilmiş olan itilafın 

iki memleket münasebatını idare 
eden dostluk hislerini teyid et· 
miş olduğunu söylemiştir. 

Belgradda Bay Stoyadinoviç 
ile Bay Ciano arasında imza 

edilmiş olan itilafname, bundan 
15 sene eve! iki memleketin iki 

büyük şöhretş ·ar devlet adamı· 
mının, yani, Benito Mussolini 

ile Nicolas Rachitchin tesis et· 
miş olduklan siyasetin devam 

etmekte olduğunu göstermiştir, 
Bu dostluk ve itimat esasına 

mütekabil münasebetlerınin her 
sahasında müsbet neticeler ver• 
miştir. 

B. Spak 
İngiltere Baş ve Dış Bakan

larile konuşta 
Londra, 18 (Radyo) - Bel· 

çika Hariciye Nazırı B. Spak, 
bugün avam kamarasına gitmiş, 
lngi!tere Başbakanı B. Çember· 
layn ile Hariciye Nazırı Bay 
Edeni ziyaret ederek, uzun m üd
det konuşmuştur, 
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Et, Belediye vezaifi ve vatandaş v 

malının masuniyeti bir arada .. 
'" 
!: 

Karşıyakadan A. E. Y imza· 
sile şöyle bir mektup aldık: 

Dedebaşı pazarından vatan
daşların satın aldıkları etlerin 
lzmir Belediyesince ne suretle 
müsadereye kalkıldığı hakkındaki 
yazılarınızı okuduk. ( ANADO • 
LU) ya çok teşekkür ederiz. 

Hürriyetimizin, malımızın ma
suniyeti uğrundaki müdafaanız 
bizce cihan değer bir kıymeti 
haizdir. Baytar kontrolundan 
geçmiş ve mezbahada kesilmiş 

bir eti, sokak ortasında elimiz· 
den almağa kalkışmanın ne de
mek olduğunu bu memlekette 
herkes bilir .. 

lzmir Belediyesi, bunu hiç 
şüphe etmeyiz ki, kendi mezba
hasının varidatını artırmak mak. 
sadile yapmıştır. iyi amma, Be
lediyenin vazifesi bu mu idi? 

lhtikarla, hayat pahalılığı ile 
mücadele ederken galiba en 
fazla iş, Belediyelerin omuzlarına 
düşmektedir. Belediyelerin aça· 
cağı şuurlu bir mücadeledir ki 
şehirlinin yaşama, geçinme, kuv· 
vet ve kudretini artıracaktır. Me· 
sela, nakil vas taları, elektrik, 

su, havagazı tarifelerini ucuzlat• 
mak, ekmek narkını takip etmek 
vesaire gibii. 

Et te ayni şekilde mütalea 
edilir. Etin hastalıklısını, iyisini 
ayırmakla beraber, onun fakir, 
fukara tarafından satın aLnabil· 
mesini de temin eylemek Bele· 
diyelerin vezaifi asliyesindendir. 
Mezbaha, evelce bir şirketindi, 
şimdi Belediyenin malı oldu. Be· 
lediye rüsumu indirerek, masraf
ları kısarak, şehirliye daha ucuz 
et yedirmek mecburiyetinde iken 
sokak ortasına memurlar dike
rek, halkın sepetinden, paketin· 
den vesairesinden etleri topla
tıyor. Hem de yalnız kendi men· 
faatini düşünen bir şirketin ta
rifesini tatbik ederek bu işi ya
pıyor. Bu cihet biri.. ikincisi, 
düşünmüyor ki, eğer bu et mes· 
desinde her hangi sıhhi bir en· 
dişe mevzuubabs ise, Dedeba· 
şında kesilen eti, oradaki vatan· 
daş ta yiyor. İzmirliler can da 
onlar nedir? 

Onu sorma, bunu sorma, fa. 
kat bu kadarcığını sorarsak kı · 
yamet mi kopar? ** 

• .,, 

.. . 



Tombala kumar mıdır? 

l 9 Teşrini s:ınl 

Amer· 
Matbuatı 

avu~ SeJioı, oğlu SüleymaQ Kıtnqninin viliyetw Tombala oymyan on arkadaş, cürmü 
n vi &yete kaldırılmasına müthiş surette kızdı meşhud yapılarak mahkemeye verildi 

·~···· ...... -----~-

Brüksel konf eran {R· 

dan bir şey beklemiyor 
Nevyork, 18 (Radyo)- Ame

rika matbuat ; Brükselde top· 
lanan 9 lar konferansı etrafında 
uzun makaleler yazmakta ve hll 
konferansa iştirak eden devlet· 
ler de birlik olmadığından, Çin
Japon ihtilafının halledilemiy~ 
ceğini ileri sürmektedir. 

Memklçette Sukaa Cem hi· Y.a.ıam M. Aag/ıaıa nim ıribi opa ciyak kahramao-
disesj bütün dağdiiğüı ile dcı· 18 - ı,r oturabilir. Ne Beya{ıd, ne 
vat\\ ede ~en inıdi dcı. Şehzade oğlumu dilgir ediyor öyle mi? Ahmet, ne Korkud, ne de hiç 
Korkudun finm hab~i yayılmışb. Sırası gelir. bir kimse!. O taht benimdir ve 
Fak t K~r~ud her ihtimale karş• Diye bağvda, çağırdı. Selim: benim hakkımdır .• 
evvela ha.basım' b'r mektub ya~ - Biliyorum, diyordu, oğlum Süleyman artık ~efe valiliğine 
mı~, hacca git&»~k içil\ ayrıldl" Süley~n lıtınbula hepimizden geçl\lişti. Fakat An;ıasya valisi 
ğın ~'ldirmişti. Buna ceyab bak· daha yakındı. Ahmed iso şehri- ile Trabzon valisi arasında bü,l'ük 
lem ğo lüzull\ iPXn>.~den Akbaı y,ar• bir hal olursa Süleymaa bir münaferet başlamışb. 
reis kumand~iındaki iemiyo büa· lıtfnbula daha eve) yetişip dev- Beyazıd; bu tarihte.o iki sene 
miş ve y41nınn m~eti~dca bir leti ahı diy.e korkuyor. evel içkiyi yasa~ etmi~ti. fü•,at 
kaç kişi alarak lakenderiyeye Bu haberin hiddeti henüz yeniçeriler içkisizliğe tahammül 
gitmiş\i. O -'ene Aleqışala öl· yatlŞmamıştı ki ikinci bir haber edemem~lerdi. 
müşt(i. Pad'pl>).ık Korduda ka· 4aba geldi, çattı. Bir gün; l,tanbulda Balat ci· 
lacaktı. Fakşt ~u.u~ bu ya~tıit - Şehzade Süleyman Kefe vanndak\ eski yahuç\i meyhan~ 
neydi? Beyazıd sinirlenmişti. eyaletine kaldırıldı. Bu hadise lerinin kap lan kırıhyordu.G~mi 
Veziriazam Ali paşa da Padi· Selimi küplere bindirdi: azıy~ alan yeniçeriler, ne fç_rman 
şahı mütemadiyen körüklüyordu. - Rezalet, rezalet, diye ba· l\e idam dinliyorlardı. 

Selimin oğlu Süleyman (Ka. Aırdı, o Ahmedin alacağı olsun. - içki ister~zL 
nuni) artık büyümüş, valilik Çf• Ben ona öyle bir oyun, öy)e Diyerek kıyameti koparıyor· 
ğına gelmişti. On beş yaşına iİ- bir Selimvari oyun oynıyacağım ki lfrd~ MusevUer endişe ve heye--
ren bir şeblade için valitilt bir tarihte okuyanlar Harma.klarını can içinde evlerinin bodrum kat· 
haktı. Selim baoası Beyazıda 111rsınlar. lfrmda saklanOl\şlardı. 
bir mektub göndererek oğlu için Filhakika Süleymanı Boludan Beyazıd korkqıuştu. Büyük 
Şibinkarahisar valiliğini istida kalqırtan yine Ahmetti. Seliı;JA bir ihtilal çıkar, diye d~ün~ 
etmiş, Padişah bunu muvafık d 

kararını verdi: yordu. Derhal ikinci biı ira e 
görmüştü. Zaten Süleyman ye- 1 

- Padiş2'h ben o aca~ım. çıkh: 
tişen şehzadelerin en zekisi, en Hem de. babamın ölmesini bek· - içki serbesttir. 

"Bi# kumarcı değili~. Toplanan para ile aşu
'e q[acak, hep birlikte yiyecelltik, di1orlar 

Zarla, kağıdla kumar oyna· bala tle kumar oynanmaz. On 
nır ve oynayanlar 4,a me,şh d arka~a, toplandık, beşer kuruşa 
suçlar kanununa göre muhake· tomba oynadık. Toplanan para 
qıe edilir. Tombala oynamak ile iki kase qure alacak, biri· 
lçumar mıdır, değil midir? işte sini çinko, ötekini de tombala 
böyle bir hadisenin cürmü meı· yapacaktık. Oyunda kim kaza· 
qudu yapılarak; suçluları yıldı· mrsa kazansın, gene hep bir· 
rım mahkemesine verilmişlerdir. likte aıureleri yiyecektik! Aşure-

Hadise hakikaten entresandır. sine tombala çekmek te kumar· 
A,ı~talım: cılık sayılır mı? 

Çukurçeşme mevkünde Ka· Demişlerdir. 
vaklıpınar caddesinde bir kah· Dinlenen zabıta memurları, 
vede toplanan Mahıuud, Meh· hadiseyi anlatmakla beraber 
I\led, Tahir, Tevfik, Mebmed, tombala O)'\lnunun da ruhıat· 
Şerif, Fıkri, Ali, Şükrü ve Ha· nameye bağlı olduğunu ve ruh· 
!dun adlarında on arkadaş tom· satsız oynanan tombalanın ku· 
bala oynarlarken, cürmü meş· mar sayılacağını söylemiılerdir. 
}\ud halinde yakalanmıılardır. Hakim Ömer Kaya; ruhsat· 

Dün suçluların sorguları ya.. nama hususunun vilayetten so-
P,ılmış ve hepsi de: rulmasına karar vererek duruş· 

- Biz kumarcı de~iHz, tom· mayı bugüne talik etmi~tir. 
............................... ,._..___. ........... ......,..,.....,..,~~~~~~~~~.,z-.----........ ----~ 

Mahkeme huzuruada 

ös)üCük 
Hafta tatiline riayet 

etmiyen kahveci 

Gazeteler, lngiltere ile Ame
rikanın, elele vermek suretile 
Çindeki menfaatlerini koruma· 
lanna ve konferanstan bir şey 
beklememeleri lazınıgeldiğini ili· 
ve ediyorlar. ---

lnciraltında 
Başçavuşu tahkir 

etmişler 
Jandarma başçavuşu B. Sami 

lnciraltı oıevkiinde tahkir edil· 
mi§tix. B. Sami., gece yansı llt! 
cir-.ltı mevki'oe giden ~i umu· 
mi kadınla iki erkQğin bijviye~ 
lerin.i tesbi\e ~alkışrnı,Ş, k~ 
lar n yaoıgda buluna er:k~ 
kendisini t~hklt et · rdir. & 
iki a_hıs, düQ ıQ~şb d sqçW 
kanuguna ıöre ahkemeye ve-ı 
rilmiş,ix. 

kudretlisi ve en gözalıcısı idi. _ ~ ...... a .. ,.,. _ 
lemedenl.. ~u tahtta ancak be· ..,,~m ..,,_., 

Bu arzu, iradeye tefellük etti 1 1 Saf bir histen mi 
ve genç şehz~de tantana ile -y,e· Sagv lık bahisler .. , 
rine gelerek işe başladı. Fakat - ............ -..-..-ıp-,.._..,..~-.. ~--~ ..... --...... -- doğuyor, haya-
bu esnada Selime bir haber Dahili b;ııtalıklu miltehasnaımız Dok.tor ? 

Belediye memurlaTı 
~en yok iken zabıt 

tanzim etmişler diyar 

Mı:nemen 
Beledi~esi gçtığc da. 

vayı kazandı · 
Menemen, 17 ( Husust ) -

Belediye tarafından mezarlık y4• 
p1lmak üzere Maliyeden sa 
alınan vakıf çayır, tahsisat nolfo 

geldi: M. Şevki U~u.r diyor ki: SfZlıkta • 
- Süleymanın Şib\nkarahisar~ 8agv ırsak hast~ l1kları 

tayini şehzade Ahmedi sinirlen· ..,_ ., 

dirdt, Bugünlerde muayeneye müra-
Selim bunun sebebini anla- caat eden hastaların pek çoğu 

mıştı. Ahmet SüJeyıofA\ "ı.şka· ishallerden ve karın ağrıların· 
mY,Qrdy_. A~et Amas}'.4\ v.ıli· dan şikayet ed yorlar. 
siyd~ H~y~~i Süley.ı;yl\fA OD.~ F.lhakika kt!Jrın ağrıları, kara· 
ko.mşu gelmiş ve Ahmcclint i~ c'ğer, safra yollan ve taşları, 
fırsatta tahta geçmek üzere x\!- apandisit gibi bir çok hastqlık-
rüyeceği lstanbul yoluuu kapa- hırda da görülüyor. Ftıkat has· 

mıştı. talarda yfpbğırp muayene neti· 

suz hallere sürükliyerek hayatını 
ve vücudünü yıpratmamalı, her 
insan bu hususta kendine te· 
r,ettüb eden vazifeyi bılmeli, 

xaktinden evci vücudünde tedavi 
~abul elmiyen arızalara aebeb 
olmama l ı. Bunun için de müta
hassıs bir doktorun öğütlerini 
almamalıdır. 

Ahmet doğrudan ~oğruya ba- cesinde b r bağırsak bozukluğu 

basına yGzmadı. Nasıl olsa Ve· gördüm. Çeşme başında 
ziriazamta arası iyiydi Ona he- Şurasını söyleyelim ki, barsak Vız nasıl kaçırılmış? 
diyelerle bir mektup yolladı. bozuk lu,ğu hemen hçr vakit mi- .,,.. 
Fakat kendisine bir nevi vezirlik de teşevvüşleriJe beraber bu- Kuşadası kazasının Davudlar 
yapan yulark stı Sinan bey şeh· lunur. oah'yes nde liüseyin kızı 13 ya-
zade Ahmedin bu hareketini Bu bozuklukbnn yemeklerle ~'\da Zehrayı çeşmeden çamaşır 
muvafık bulmadı. alakası ve münasebeti pek çoktur. yıkad ğı sırada zor

1

a kaçırmağa 
teşebbüs eden Hasan oğlu Ali, 

- QQğry d.eğUdir şehzadem, Yemeklerin temizl ğ~ ~ğır ve 
tniştes ı Meb ed, kardeşı Hüse-

dedi, sen onun amcasısıl). ikba· hafıflifi, muharriş olup olmadığı yin, anası Nefıse ve hemşiresi 
lin için onun hiç bir zaran ola.. gibi sebepJer barsak a hasta' lk· 

fcynebin mu :1akemelerine dün 
ıaz lar doğurabilir. Muayyen zam,n· 

.. ~ğ rcezada bş,.ş'anmıştır. Zehra; 
B " 1 d. amma dinkte· laıda yemek vemP.mcnin. lüzu-

unu soy e 1 ~- "t ~ suçh~lıu-ın kollarından tutSrfk 
d . Y ehzade Ah mundan fazla su içmenin ve ba-me ı. avaş yavaş ş · kend s:ni sürü,ledikler:ipi, istim-

rQ,ede aı~yletn.ıeğ:~ başlıxfıll Be· zt ~çkilerin ayni zamanda ye· 
meklerde fazla kırmı zı ve kara dadına b zı ~imse l~rin ye~işmesi 

yazıt da Ahmedin Ali paşa va· üzerine bıı a~ıb kaçtı kların,.ı. söy-
sıtasile va1'i sik2yetini d\,ele.. bübn ı'bi b;lharat&n, turşuların, 

.; ~ '!" lem'şt ir. 
miş ve: pastırma ve sucukların barsak c::::. h Z b d b 

- D.ediko~u ~4muın. lhti· mem~ h~talıkl~rıry~ \e'!e\tüdüQı· ~a it eyne ve iğeı; azı 
ı... de pek mühim ro,Uer Qyııamak- şahitler ~e bu şekilde ifade 

laf ve niJak yfj ~~•rlı'%esİ.n. :Tt"r. vrrdiler. 
Diyerek şehzade Swey~anı ta~\ul~r.. s ı 1 • k f 

Has•alarımda da ~u vaz~)'.e~i uç IJ ar, ifyrı mev u en mu-
Şib=ok rahisatidaD l\aldu-arak 'I 1 hakcınelerİnİ ıstediler, talepleri 
Bo u v. fl.yetio.e tay,io etmişti. tedki\ç c;dcrek ke~i,lerine !az~~- ,cddedild. Gelmiycn şahitlerin 
Bu bet ~e.hzC\de SeliDlC ~Utl gcrlen Ş,ı\l\lıi tedb\r,eri an~ t,nı. ~ lb~ iç.in muhakeme, başka bir 
olunca kQpürdü: Hıs:t,ı~ >;olwıu tahL i~ eden bı.ı gijne bırakıldı. 

- Babaaı oaun ioin benim maddeleı:i ~uUfa~awa~ml izah 
hlii1-.t-.-!IMl-.-•••l't~ ett~ Sabah, ö.ğ~e ve a~lfAl Koc(l.,sına bir şey 

1zmi"r kiucl Beji~ aokağı 
C. :Etalk fertisi bi,Q.w i~~o 

Tel"~~r: 1zm.p- - ~DOLU 
Telefoı;ı: 2776 'I" ~oe"- k~tutf.\= 40Ş 

A )()ne ~craiti 
Yıllığı 1400, altı aylağı 800, it 

•)lığı ~QO t.IM\lıOtlM 

YC@c~leıioi IJ\'!fYXeq ve m • ~(lpm mtş/ 
'a~a~ tıatatl~de ylmeler~i, <(ok Torbahmn Ertuğrul 111ahalle· 
'u~lu, baMı-"1f, İSıP,(to\u, turşu, sinde koc sı HüseyiQi y,atağının 
sir~~li ~ime, ve \çmc;lerd.~ da· et af\na &'lzlı bezler koY,arak 

, ~a k~ncfüer\ni ~~u~Hınt •n~ ya~mağa teşebbüs etmekle maz· 
)att\W· ~ ~un karısı Cemaziyenin Ağuce· 
~y g'b~ adi isha~ ~~ bi,T ~~da muhakemesi sona erm ş, 

~edbir ve ilaçla bir iki g~n z~r- Ş\IÇ\l ~bıt olmadığından bera· 
fınd• tedavi ed le~. Lakin etiQe karar v~rilm ~tir. Kadının 
her v~\t ~ şekil~ k,.I~ kay~ası ve kayıu.birader~ bile 
Y~*ltı~ \lyguasuzlvk ve c,\ij,- ~hi:Qıı;te ~~~\dli~ etmişlerdir. 
zenaizli~lN de'{af» eder. Taıb;l 
hayah tebdid edecek şelciUer N6/;etçi eczaliape/er 

Hu gece 
baş gö~e_ıir, tastalık müzmill
leş;,r ve bu pelt basit görülen 
hastahk. tablosunu değiştiruelc 

Ynl/ıın<"ı memleketleı için eenetik inıapı ölüme kadar: sürüklemiş 
abone ikreti 27 liTa<hr 

..:..-~~~~~~~-:-rn=~'n:nır•, olur. 

Kemeraltında İttihad, Güzel· 
yalıda Güz· lyalı, lrgatpazarında 
f'. ri, lk içeşmelikte lkiçeşmelık, 
Al-sancakta Jozef. J.:ilyea eczane· 
~ıi bu gece ııöbetçi \ czanelcrdir. 

D Yemede 'te ktnedcki ializam"I 
,ıı-hk do ay~ile "end.ni uygyn· 

1' epecikte peynirci Hüseyini 
öldürmekten suçlu Bürhaoeddin 
Ağırcezada tenzilen on iki sene 
ağır haps~ mahkum olmuş, met· 
resi Nazife de beraet etmiştir. 

Bürhaneddin, metresinin be· 
raet ettiA'ini duyunca heyeti hi· 
~ime ve ha\k huzwunda sevin· 
cinden hemen Nazifenin W:erine 
atılmış ve onu hararetle Öp· 
müştür. 

iddia makamı; Amerikanvari 
yapılan bu hareketi hayasızca 
hareket telakki ederek bir zabıt 
varakasile kendisjni Ağırceza 
mahkemesinden, cürmümeşhud 
nöbetçi mahkemesine vermiştir. 

Bürhaneddinin geç vakit du· 
ruşması yapılmıştır. Hakim 
Ömer Kaya, suçluya: 

- Sen ne diye böyle bir 
harekette bulundun? Dıye sor-
muş, sJçlu hiç tavrını bozmı· 
yara~: 

- Ben şehvet sevkile Naz·· 
feyi öpmedim. Bu kadın benim 
metresinıd r. Kend '" ni çok se· 
viyorum. On iki s t. gibi uzun 
ve kurtulmaklığ . ma ımkan ol-
mıyan bir mahkumiyetten sonra 
muhakkak ki bu kadınla tehar 
buluşm(\k bir hayl ı zordur. Ve· 
dalaşmak kabilinden onu Öp· 
tüm. Bundan ne çıkar. Yabancı 
bir kadın değil ya? N .hayet 
sevgil"mdir. 

Demiştir. 

Şahidler dinlendikten sonra 
suçlu Bürhaneddinin hakkında 
on iki sene gibi ağır bir hapis 
kararı tefhim edilirken yeis ve 
teessüründen Nazifeyi öpmesinin 
ruhi ve iradi b" r haQise olup 
olmadığının bir kere de doktor 
tarafından tesbitine lüzum goru· 
lerek duruşma bugüne talik 
olunmuştur. 

Alsancak cinayeti 
Alsa.ocakta bakkal Sıtkı ve 

metresi Sabihayı öldüımekle maz· 
aun Niyazi oğlu Şükrünün mu.· 
hakemeşil\e Ağırc:ez~a dev~ 
edılmiştir. 

lstanl;>ulda Bakır~öy ted~vi 
yurdundak~ 1:9,zuun Şükrü, lz-
spi1e döndüğü ve dünkü celse~e 
~azır bulunduğu halde müşahe· 
Qeye ait rrıpor srelmemişti. Mu· 
hakeme, başka bir güne bıra· 
kıldı. 

Dün ikinci sulbceza mahke· 
mesinde diklcato şayan bfr da
vanın d\.•ruşması yapılmı,ştır. Ha· 
disenfn mahiyeti, Mehmet adın• 
da bir kahvecinin ruhsatnameıi 
olmadığı halde hafta tatili ka· 
nununa aykırı olarak kahvesini 
aç1k bulundurmasıdır. 

Okunan kağıtlardan anlaşıldı
ğına göre, Tillcilıkto kahveci B. 
Mehmedin Pazar gün\i kahvesini 
açık bulundurduğ J görül mü~ ve 
iki' memur ruhsatnamç istemişse 
de, ibraz edılçmemiş ve hakkı..n· 
da yapılcın ı bıt varakasını da 
imzadan istinkaf ettığiQdcn o 
yolda meşruhat verilmiştir. 

Bu sebepten mahkemeye ve· 
rilen suçlu Mehmet; dün yapılan 
duruşması sırasında dedi ki: 

- Bay hakim; bu zabıt va· 
rakası benim kahvehanede ha· 
ı:1r bulunmadığım bir sırada ya· 
pılmışt ır. Ben hükumet memur· 
larına karşı gelecek bir adam 
değilim.. N ihayet dağ başında 
değil, medeni b r şehir içinde 
yaşıyorum.. imzadan istinkaf et· 
tiğime dair yazılan şerh; kal'1yeo 
hi lafı hakikattir. 

Ve ozaman 48, şimdi de 51 
numaraya kayıth iki belediye 
memuru şahid olarak dinlendi. 
ikisi de müttefikan: 

- Kahve açıktı. Hatta iç~i· 
de müşteriler de varQı. Oca~ ta 
yanıyordu. Kahveci Mehmed de 
orada hazırdı. Fakat zabtı ım· 

zalamadı. 

Hakim Naci Erel: 
- Madem ki, kahvede müşte-

riler olduğunu söylüyorsunuz, 
adaletin tecellisi için bu zabtı 
mil§terilerden bir veya ikisine 

anlıA"ı gasebile şimdiye kadar 
mezarla~ çcviril etnİf ve bu 
xüzden Maliye dairesi, elcdfıy• 
aleyhine dava açarak belediyeyi 
mahkum etmişti. 

Bunun üzerine belediyemiz, 
c;lavayı temyiz et-m?~ ve mürafaa 
neticesinde belediye reisi Bay 
ldrisin, temyiz mahkemesi nez.. 
dinde dermeyan eylediği se
bepler musip görülerek, Tem· 
yiz mahkemesi, Jvrenemen 
Şulh hukuk mahkemesinin bele· 
d iye aleyhine verdiki kararı itti· 
fakla nakzeylemiştir. 
............................ 

- Hadise sırasında mevcud 
ıpüşterilerden hiç bir tanıdığımz 
yok mu?. 

- Garson vardı, bir de bir 
tren memuru çay içiyordu amma 
adını bilmiyoruz. 

Suçluya soruldu: 
- Garsonun adı ne?, 

- Süleyman, şimdi Abdül· 
kadir paşa kahvesinde garso.ndur. 

Hakim kararı tefh~m etti: 

Garson Süleymanın celbine 
ve kend"sinden böyle bir zab.t 
varakası tanzim edi ip edılme· 

diğinin ve kahveye ayni günde 
memurların gelip gelmediğinin 

ve o su-ada bir tren memuru· 
nun me.vcud olup olmadığının 
ve mevcud ise, gerek bu memu· 
run ve gerekse diğer eşhasın 
kimler olduğunun ve suçluya 
zaptı imza etmesi teklif olunup 
olunmadığının ve istinkŞf edip 
etmediğinin sorulmasına karar 
verildi. 

TAKVİM 1 

imza ettiıseydiniz daha iyi ol· 11-----~ı--!''"'!"!'9-.....,. ........ ~--:ı 
maz Qll idi?. Rumi· 1353 ı Arabi· 1356 

Te§riniaaoi 6 Uamazao ıs .._. O vakit daha sağ_lam olur-
dUı ampı.a; halle mahkemelere Teşrinisani 

·giQ.ib, gelmekten korktuklar:ı , t 19 
~in zabta imza ~oymuyor. 9 

- Onun kolayı vaı:. lmz~ 3 
koymasalar bile, hazır bu\unan- 7 

l 
9 
3 
7 

)ardan iki kişinin isimlerini öğre
nip zabta işaret edebilirdiniz 
ve mahkeme de o isim ve adres 
üzerine şah i dleri celbedebilirdi? 

- Doğru, fakat aklımıza gel· 
med1!.. 

'.V"'Ul ~µ.D \ q;ı_!! 

Gü~ 2t02 6 52 Akşaw 12, 16~4 
""ollo 7 10 ı l 59 , , lll 1 1,3.) 18,2 ..,,,, ' ' ·' 
1

' • J" 9 ı 11 "'3 l ıu ~~ ... l >,19J@ uuo l ' .J ,., - .. 
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Yazan: Aleksandr Düma 

1 Halk Diyor ki: 1 
Çeşmede elektrik 

ihtiyacı 
Çeşmeden aldığımız bir mek· 

tupta deniliyor ki: 

~~------~··~ .. .-. ...... ~ ............ ~~~--~ Cumhuriyet idaresinde her şe· 
hir ve kasaba nura kavuşuyor, 

biz ise bugün bundan mahrum 
ediliyoruz. Sebebi de şu: On 
gündür belediye ile elektrik im· 

apınııı yanında P~rtos nöbetçi askerle konuşuyordu. 
ikisini bir adam geçecek kadar bir boşluk ayırıyordu 
- Sizi nerede bulmak hoşu· 
2a gider? 
- Karın Deşö civarında. 
- Saat kaçta? 
- On iki sularında.. 
- Peki güzel, orada bulunu· 

- Beni çok bekletmemeğe 
'kıcat ediniz, çünkü saat on 
'yi çeyrek geçe sizi yakalar ve 
laklarınızı keserim! •• 
Dartanyan: 
- Ala, on ikiye on kala 
da bulunacağım. 

Dedi. 
Mecnun gibi tekrar koşmağa 
ladı; yavaş adımlarla giden 

tçbul adamın çolc: uzaklaşın ş 
dutunu ümit ediyordu. 

~ Sobk kapısının yanında 
Ottos nöbetçi askerle konuşu
Otdu. ikisinin yalnız bir adam 
'~bilecek kadar boşluk vardı. 

,&, boşlutu kendisi için kafi 
tatl!ıll Dartanyan, ikisinin ara· 
•ııı, ok gibi saldırm1ştL Ancak 

lrtanyan rüzgarı hesaba kat· 
llllftı. Tam geçeceği sırada 
il rüz~ir, Portosun uzun 

•ntoaunu uçurduğu için Dar
Yaıı dotruca mantonun içine 
laufb. 

PortC>aUll mantosunun bu kıs· 
.. nı feda etmek istemiyeceği 
Pbeıiı oldutundan eteğin.l..:nı 
malda bııl-""P ucu elinden 

ır..._I\ yerel. kendisine doğ
çekti ve Portosun inatçı mu· 
emelinden husule gelen çe· 

&ile bare ebile Dartan-
•ıı da kadifeaia içiao sarıldı. 
Silahşorun küfür savurmakta 
ltııdujunu işiten Dartanyan, 

da tamamen dolamış 
'-1a. maDtonun içinden sıyrıl· 
k İatiyerek hışmı kıvrımlar

yukanya ç.ıkarmağa ~lışb. 
.. ll'Uıla beraber, bildiğimiz o 

h.amaılo zarar yapmaktan 
çekiniyordu; fakat, başını 

-·-· kurtarıp gözlerini çekine çekine 
açt ğı zaman bumunu Portos m 
iki omuzu ar sında, yani, tama
mile hamailin üzerinde bul· 
muştu. 

Eyvah! Dünyada en çok şey· 
lerin güzel iği göze görünen dış 
yüzünde bulunur yal... Hama· 
lin de ön tarafı altınla parılda· 
dığı halde arka kısmı adi deri· 
de~ başka bir şey değıldi. 

Portosun caka satarak taşı· 
makta bulunduğu hamail, biis
b tün alt nla işlemniş değildi, 
ancak yarı yarıya öyle idi; so· 
ğuktan sakınmak iç n manto gi
yinmek mebburiyetinin foyası 
meydana çıkmıştı. 

Portos, sırtında kıvranmakta 

olan Dartanyandan kurtulmak 
için silkind,ği sırada: 

- Hay lanet olası! insana 
böyle deli gibi saldıracak ne 
var!.. 

Diye bağırdı. 
Dartanyan, başını kocaman 

adamın koltuğundan çıkararak: 
- Affedersıniz; acele ış:m 

var. B.risınin peşinden koşuyo-
rum. 

Dedi. 
- Siz birini kovalarken göz-

lerinizi unuttunuz mu? 
Diye Po .. •o~ sordU. 
Bu sözden bir az gücenen 

Dartanyan, cevap verdı: 

- Hayır, hayır; gözlerim çok 
şükür, başkalarının görmed ği 
şeyleri görür. 

Porto.s, bu kinayeyi an1adı, 
yahut -byamadı, fakat lııidclot

len mitti. 
- Efendi, silahşorlara böy e 

saldırırsanız belanızı bulursunuz. 

Dedi. 
- Belamı mı bulurum? Fazla 

söylüyorsunuz, efendi.. 
- losao böyle düşmanına 

saldınr ... 
- Ay! Affedersiniz; umarım 

ki, siz düşmanlarınıza sırtınızı ti)azını almış olan zat arasında 
dönmezsiniz. bir türlii halledilemiyen iht liıf 

Dartanyan, y~ptığ bu alay· çıkmıştır. 
dan memnun bir halde kahkaha Bu ıbtilaf yüzünden biz gece· 
ile gülerek yoluna sald rmıştı. lerimizi karanlıkta geçirmt.:ğe 

Fena halde hidd tlenen Por· mahkum edıldik. Sokaklar ça· 
tos, Dartanyanm arkasından hü· 
cum gösterdi. Dartanyan ala· 
yında devam edıy->rdu: 

- Sonra, son a, arkanızda 
mantonuz olmadığı vak t. 

Dedi. 
- O halde, saat b rde Lük· 

semburgun arkasında. 
Diyerek köşe başına döndü. 
Fakat ne gırdiği sokalcta ve 

ne de gözü ile araştırdığı yer· 
Jerde hiç kimse yoktu. Yaba ıcı 
adam her ne kadar yavaş yavaş 
yürüyorduysa da gitmiş yahut 
bir eve girmişti. Dartanyan her 
rasgeldiği adamdan sordu, neh· 
rin kenarına kadar indi, Sen ve 
Kruva Ruj yollarından dolaşarak 
geriye geldi; bulamadı, kat'iyen 
bulamadı! Bu takip, onun için 
bir cihetten iyi olmuştu, çünkü, 
alnından akan terler nisbetinde 
kalbindeki hiddet sükunet bul· 
muştu. 

G t'çen valc'aları düşünmeğe 

ba~ladı; bu va1''a1..., müteaddıt 
v meş'umdu; saat on bire yak· 
l(l§ıyordu; ancak bu sabahın 
uğursuzluğu ona M. dö Trc:vilın 
teveccühünü kaybettirmişti; çün· 
kü, kendisınin onun yanından 

bırdenbire fırlayıp çıkıvermesi· 
nin onu düşündiırect:ğine ~üpbe 
yoktu. 

Bundan !»aşlc:a, ifcf adamfa, 
üç Dartanyanı öldürmeğe muk· 
tedir iki silahşor a, düello et· 
mek mecburiyetinde bulunuyor· 
du; nihayet, çok takd ır etmiş 
olduğu, zeka ve cesaretçe her 
kesin fevkinde bulduğu iki 
adamla dövüşecekti. 

Vaziy~t müşküldü. Atos tara
fından öldürüleceğ. ne kani bu· 

mur, çukur, berbad bir halde, 
evlerimize giderken acınacak 
vaziyete düşüyoruz. Alakadar· 
ları ı nazarı dıkkatini celbetme-
nızı rica ederim. 

T iitüncüoğ la 

Trerıl rde 
Eskiden, bayrarnl ra mahsus 

olmak üzere tenzıla fı tarıfe tat· 
h k edihrdi ve herkes, böyle 
fırsatlardan istifade ile şuraya 
buraya g der, col k çocuğunu, 

akrabalarını gorürdü. 
Nedense, bu usul kaldınlmış· 

tır. Ş mdi mesela ikinci mevklle 
lstnnbul veya Ankaraya gidip 
g .. linmek istense, yirmi beş lira 
kadar para vermek lazımdır. 

Devlet demiryolları idaresi, 
acaba bu hususta daha fazla 
bir kolaylık ve tenzilat göstere· 
me:z mi? 

Bir kariiniz 

lunan de;ikanlının Portosa pek 
ehemm yet vermiyeceği anlaş la
bil rdi. 

Bununla beraber insanın kal
bini teskin edecek son şey, ümit 
olduğLJ cihetle, bu iki düellodan 
da ağır surette yaralanarak kur
tulabı leceğı ümidıne düşmüş ve 
bu ~uretle yakasını kurtarabil
diği takdirde istikbal namına 
:kendisini şu suretle tevbıbe ka
rar vermi~ti: 

- Ben ne tavşan beyinli 
adamım! Şu cesur ve talihsiz 
Atos, kafamı koç gıbi çarpmış 

bulunduğum omzundan yaralıy· 
dı. Beni hemen gebertmed kine 
hayret ediyorum; bunu yapmak
ta hakkı vardı; canını çok yak· 
mış . olmalıyım. Portos gelince •.• 

Devam edecek 

tefrika No. I 
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lnkılab hatıralarından 1 M.vô:ôan 1 
. lttihad ve Terakki cemıyeti· 

99 uncu böıük denilen bir 
, •i vardır. Bu şube veya b(). 

fedailerden teşekkül etmişti. 
~len imha kararlannı bu bö-

tfradı icra ederlerdi. (S ... 
t) de) bu bölüktendi. 1 mail 
•b· ltt'ır pa~a heyeti hakkında 

'Yetin kararını haber alan 
'i~ Bey heme ı merkezi umu· 

11
' fitti. Bu vaz fenin kendi· 
~ ~erilmesini istedi ve ısrar 
1\. etti. Henüz sağ old ğıı 
k 'clıııı yazmadığım z bu geı.ıç 

11 
~ın talebi t kdirle k rşı· 
~~ kabul edi di. Bir Na
llt tabancasile bir Vebley ta· 
b.;"ını beline yerle"'t ren bu 
,~, arzusunun yapılmasın· 

llıütevellid bir inşirahı kalb 
ı "•Pura girdi ve güverte yol· 
\tl 'V. arasına kanştı. 
b:~ley tabancası vidasız ola· 

il . tlbirine geçme üç parça-
d ıbaret otomatik bir taban· 
~~ Kafi miktarda fişeklerile 
·"er elli adet tabanca mer• 

Pariate olan V(! Ahmed 
il b . . b d eyın ıdare etmekte u· 
llğu ltrihad ve Terakki Ce· 

~tı t f 1 k ı~ . ara ından hediye o ara 
tıhığe gönderilmişti." 
ı tırn a yandan rampa etmiJ 
tc~apurun iç pek kalabalıktı. 

et etmek üzere buluntluğu 

ı çın giren ç kan kucak kuc ğa 
idiler. S .•• Bey düşündü, bu te· 
laşlı zamanda bir yang ola bütün 
vapur balkını bir panığe ver· 
mekti. Ana baba günü berke~ 
kaçan kaçana o sırada paşaları 
kamarada birer birer vurmak. 
Herkes kendisine bakacağı için 
vurula ılarla k.mse alakadar o'a· 
mıyöcaktı. Bu fikir kendisine 
hoş geld ve hemen işe gıriş· 

me" üzere kara ını verdi. 
Mıiftünün kamarasının kapısı 

açık idı. Neferler ·yoktu. Ha
nım da büzülmüş uyuyordu. Ma· 
kmi tleriıı, lostromaların ellermi 
s l 1 klerı pis pamuklardao denize 
atılmak üzere bir yığın pamuk 
vapurun çöplüğünde duruyordu. 
B rnları aldı, iyice sıktı, bastırdı 
bir g zete .ile üstlerini sardı 
Müftünün kamarasına götürdü. 
Yat cı ğın altında boşluğ ın önünde 
sallanan perdeyi kaldırdı ve 
cebinden çıkanb yaktığı kibrit 
ile pamuk ları tutuşturduktan 
sonra kirli çamaşırların arasına 
atıverdi. Ve çıkarken pamuk 
kokusu işidilmesio diye lcama· 
ranın kapısını kapadı. 

V&purun rıhtıma bağlı oho 
halatları çözülürken bir tarafın
da hammallar, s~tıcılar, yo cuJa· 
rını uğurlamak iç n gelen' er ace· 
le acel~ vapıı u terk t•dı• or ı ardı. 

Tam bu sırada neferlerden biri 
Müftünün kamarasının kapısına 
açmıştı. İçin, için yanan bağlı 
pamuk epeyce yanmış ve yak· 
mıştı. Kapının açılmasile içeri 
dolan havadan deı bal parlamıı 
ve etrafına yalazalar saçmaia baş· 
lamışh. 

Koku, alev derhal duyul~uf 
ve görülmüştü. Her taraftan yan
gın var sesleri yükseliyordu. 
Neferlerden biri uyuyan hanımı 
güçlükle kolundan tutarak güver· 
teye sürüklemiş diğerleri de Müf· 
tü efendiyi dışarıya çıkarmışlardı. 
Fakat her tarafta panik başla· 
dığı için Müftü efendinin sed
yesini çiğnememek için yere bı
rakmağa imkan hasıl olamamıştı. 

Kaptan ve tayfa ar işe vaz'ı
yed etmişler tulumbalar işleme· 
ğe başlamış ve yangın sirayet 
etmeden söndürülmüştü. B ş on 
dakika sonra heyecan kesilm ş 
orta ığa bir sükunet gelmiş ve 
vapur da düduğü Ü öttürerek 
limandan hareket etmişti. 

Dört arbdaşın kare te~kil 
ettıkleri masanın üstünden uza
nan bir el, tuttuğu tabancayı 
danf danf danl danl diye nıüte· 
madiyen biribirı ardından gayet 
seri bir surette ateş etmcğe 

b"şlam•şh. 

Y" kından yeı pılan at ş o nis-

bette seri olmuştu ki, dört ar 
kadaş hem.en bir saniye içinde 
vurulmuşlar, gık demeden kimi 
yüzü koyun masanın önüne, kimi 
yana, ki111isi de arkaya doğru 
uıanıvermişlerdi. Yedi kurşun 
atılmış bt-psi de isabet etmişti. 
Boşalan nagant tabancasını pan· 
tolonun cebine koyan fail acı 
acı gülerek: 

- Gebenn· al ki 1 B ça ar ••• u 
sizin mukadder olan akıbetiniz, 
hainleri •.. 

Diye söylendi, son "derece bir 
çeviklikle koşarak uzaklqb. Ve 
merdiven basamaklannı ikiter 
üçer sıçrıyarak kapadan dışarı 
çıktı gitti. Bu, S... beydi. Masa 
başında vurulanlar da, lsmail 
M .hir paşa ve arkadaşları. Yani 
lsmail Mahir, Recep ve Sadık 
paşalar.a miralay Fehmi beydi. 

Selanikten kalkan vapur ertesi 
sabah Çanakkaleye gelmişti. Sır 
ikı saat durduktan sonra Geli
boluya doğru yo lanmıştı. Gün
lerden Pazar olduğu için kama
ralarda b çbir yolcu kalmamıştı. 
Hep güverteye çıkmışlar etrafı 
seyredıyorlardı. 313 Yunan harbi 
sıralarında lstanbuldaa çıkan do

. nanmsyi humayun da orada de
mi bent o arak bulunduğu için 
herkes canı istedi~i yere bakı-
yoı du. - ~onu uar -

Perdemizde 
Akisler 

. . ·. ' ., " •, .... 
. • ı, ...... 

Bay Kimi (Karşıyaka beledi
ye müdürü) - Şey.. Efendim ... 
Bendeniz.. "Fena halde titrer,. 

Ka agöz - Senin üstüne kor· 
kudan fena ık gelecek. Hele 
şöyle çek l de bir z istirahat 
et. Sonra gene konuşuruz. 

"Bay Kimi çekilir.,. 
K~ragöz - "Velespit hoca 

ile Hacivada h taben. tensip 
ederseniz Anadolu başmuharriri 
H ydar Rüşdü ile idare müdü· 
rü lbrahimi çağıralım. Kendile
rine sorulacak bir, iki sualimiz 
var. "Hacıoğluna. şunları ça· 
~ır bakalım. 

"Hacıoğlu bağırır. Haydar 
Rüşdü önde, İbrahim arkada 
gırerler." 

Karagöz -Söyleyin bakalım. 
Hanginiz daha uğursuzsunuz? 

Haydar Rüşdü - Belki ben 
uğursuzum amma İbrahim ben· 
den daha uğurs zdur. 

Karagöz - Nereden belli? 
Haydar Rüşdü - Her şey· 

den sarfınazar; benimle bu ka
dar yıl beraber olabilmesi, uğur· 
suzluğunun derecesine misa1dir. 

Karagöz - Ôyle ise yatırın 
lbralıimi, 

lbrabim - Aman Karagöz 
ağa, bir defa da beni dinle. 
Merhamet et. 

Kara öz - Söyle bakalım, 
ne cevher yumuthyacalcsın. 

lbrah m - Evvela bizim cür
mümüz ne ki buraya getırildık? 

Karagöz - Doğru yahu .• Bak 
onu söy emeği unuttuındu. S zin 
cürmünüz, lzmire ayak bastığı· 
nız akşam rotatif makinesınia 
peresesini kırmak ve gazetenin 
bir gila çak.._ .... Mbebi)'et 
vermektir. 

İbrahim - Aman efend:m, 
bendeniz buradan Ankaraya g t· 
mezdcn evel makine mükemme
len işleyip duruyordu. Ben uğur
suz olsaydım makine bidayetu 
işlemezdi. 

Karagöz - Peki.. Neden la· 
rıld ı?. 

İbrahim - Haydar Rütdü 
lzmire ayağını atar atmu, mat· 
baaya uğrunu bastırdı, maki
nenin kırılışma aebeb onua utur· 
suzluğudur • 

Velespit hooa - Vagon ara· 
basından yiro ayatıoı goyarken 
"Selitün tüncina. obumadın mı? 

Haydar Rüşdü - Bilmem ki 
okuyayım hocam.. 

Velespit hoca - Bilmea mi? 
E.pdestio farzı gaç? .• 

Haydar Rüşdü - 54 .•• 
Velespit boca - Gaçı içinde. 

gaçı dışında? .• 
Haydar Rüşdü - O kadanm 

becerebilseydim, Denizliye meb
us olacağıma. Şemdinan kaza
sına kadı olurdum. 

Velespit hoca - Mübarek 
lrmızan gününde ağzımın oru· 
cuyle beni kotü dile gotürme .•• 

Haydar Rüşdü - Hangi Ra
mazan, hangi oruç hoca?. Sen 
onları kime yutturuyorsun?. 

Velespit boca- "Şaşırarak. 1? 
Haydar Rüşdü - 1 ya.. Ga

pan da gaçan mı?. 

K ragöz - .. Hocaya. sen de 
amma münasebetsiz şeysin yahu. 
Mahkemenin ciddıyetine halel 
getırdin .•. 

Velespıt hoca - Ne melike· 
mcsiymiş o? Bağa söyletmen. 
Elin zındığım duymuyoo mu Ga
ragöz?. 

Karagöz - Anlaşıld , yeter. 
"Htıydar R ş•üye,, f r himi . ı ıd· 
~iıasını i~ıttın, ne dc:ı s.ıı ?. 

Haydar Rü»tü - Vallahi ef • 
dım; ne diyeceğimi ben de tıı· 
şırdım. 

Karagöz - Hiç şaşma evla· 
dım. Eser meydanda; lzmire 
ayağını bastın; makine kınldı. 
TcmelJi oturmağa n yet etsen 
matbaayı yıkacaksın. iyisi mi 
vaktile buradan çek arabanı .• 

Haydar Rüştü - G tmezsem?. 
Karagöz - Seni ben döv

'mem; Kemal Kamile tutturur, 
Hacıoğluna dövdürürüm. 

Haydar Rüştü - Deme ... 
Karagöz - Velespid hocanın 

başı için söylüyorum .• 
Haydar Rüştü - Ôyle ise 

bana müsaade Karagöz ağa; 
hemen yarın g· diyorum. Altı 
aydan evel gel.rsem her şeye 
razıyım .. 

Karagöz - Haydi bakalım, 
tornistan.. Matbaada üç gün 
daha kalırsan gazete haftada 
iki defa çıkmağa başlıyacak. 

"Haydar Rüştü ve lbrahim 
giderler. Kemal Kamille Hacıoğlu 
sürükliye. sürükliye Bay Kimiyi 
tekrar sahneye getirirler .. ,. 

Karagöz - Eeo .• Söyle baka
lım; heyecanın geçti mi?. 

B. Kani - Geçti efendim. 
Karagöz - Şimdi şu etleri 

nasıl aldığınızı anlat .• 
B. Kimi - Efend m, mal4m 

a, biz emir kuluyuz .• 
Karagöz - Sana işi düşe~ 

tere böyle söylemezsin amma. 
B. Kimi - Onlara da öyle 

söyler'm efendim. 
Karagöz - Martavabn lüzumu 

yok, anlat .. 
B. Kimi - Soğukkuyu kara

kohmun bir ~ ilerisinde yer tut:ı-

tulc. Ônümilze gelenin etini 
musadere ettik. 

Karagöz - Çok iyi cttiniı. 
Sen Karşıyakada neyi tem1il 
ediyorsun?. 

B. Kimi - Belediyeyi efen .. 
dim •• 

Kara,öz - Çok ~L. ~ 
mek ki siıe göre belediye d_. 
mek; eanaf a ceza yuaoı, ıtıkul 
sokaklardan tenviriy~ yılda bir 
defa çöp arabası geçmiyen mw 
hallelerden tanzifiye rÜSUll)9 
toplayıcı, biç.imine geldi mi hal
kın etini musadere edioi nesııb 
demektir, öyle mi?. 

B. Kimi - Haşa .. 
KaraiÖZ - liqadaıı aoDra 

vekelli gelir. 

Velespit boca - VelcellAnm 
vav1, vav·ı atıftır. 

Karagöz - Daha sırası gel
medi, Esnaf bankası direktörü 
8.. Atıfa dokunma.. Onunla son-
ra konUMca~ 

Velespit boca - Öyle değil.. 
Karaıöz - Nahba dilini Cfek 

arısı sokıao, sus •• 

Velespit hoca - Susmıy• 
ca~ım, ıenin dilini eşşeğarısı 
soba.. 

Karagöz - Senin diline eşek 
arısı hafif gelir. 

Velesit boca - Dilerim allah· 
tın; sarı İlhami Kaymağın diline 
düşesin .. 

"Veleıp"t hoca korkudan dü· 
şer, bayıhr, bu sebeble oyun 
bıttabi devam edemez.• 

Şeqh Küşteri ----Çocuk bah . esi 
Göz epedt1 Köprü mevlciinde 

vücude getirile ı parkın iç nde 
bir ÇQC b hçesi yapılaca ..tır . 
Bu k çl a ptırk cıvannda 
bazl r r belec.ııyece ıstiı • .'ik 
t:dıi ş r· 
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Fen aıemin -n meşgul olduğu bir /ı adise: 

Dünyanın yıldızlara uzanan 
en kocaman gözü 

Ayda yedi metre genişliğindeki bir cismi rahatla 
seyredeceğiz. Yıldızlarda hayat olup olmadığı bu 
en büyük teleskop sayesinde anlaşılabilecektir. 
C~ubi Kalifor· 

niyada, Pasade· 
nada beş on fen 
adamı, şimdiye 

kadar yeryüzünde 

eritilmiş, dökül· 
müş olan cam 
parçalarının en 
kocaman ve koda 

manını ekleyip, 
cilalamakla uğra· 
~ıyor l ar. Bu caın 
beş küsur metre Sağda teleskopun adesesi, solda teleskopun 
kutrunda bir teleskop adesesi- pıldı. Bazı tönelleri ı tavanı yir
dir. Ağırlığı on yedi küsur mi yirmi beş santimetre yüksel
tondur. tildi. Adesenin 3,300 mil uzun-

Bu adesenin yapılması on se- l uğundaki seyahati esnası nda 
ne sürecektir. Müddetin ,çoğu katar saattô azami yirmi beş 
geçmiş, azı kal mıştır. mi l gidiyordu. 

Dünyada mevcut en büyük Cenuba varan adese hemen 
teleskop Hooker teleskopudur. traş ed ılmeğe başlandı . Traş 
Kutru iki buçuk metre kadardır. makinesinin yükse kliği yirmi beş 
Ağ rlığı dört buçuk ton. Fakat m~tr e, uzunluğu otuz metre ve 
yeni teleskopa nazaran Hooke· ağırlığı da yü " tondur. Dü .ıyanıu 
rinki bir çocuk oyuncağıdır. en büyük ustras ı , dünysn n en 
Yeni teleskop, -borusu ve ayağı büyük gözünü pedahtladı. Bu 
dahil· 450 küsur ton ağ. rlığında adesenin teleskop borusu Mek· 
olacaktır. Yirmi beş sene evelki 
en büyük teleskop bütün takım 
taklavatile beraber kırk dört 
bJJçuk tondu. 

Hooker Teleskopunun aynası 

yedi defa yapıldı. 
Ve yedi defasında da bozuk 

ve aynasız çıktı. Sekizinci dö
küşte muvaffakıyet hasıl oldu. 

Hooker teleskopunun traş edil· 
mesi yalnız, dört sene sürdü. 
Hooker teleskopunun yeniliği 

şuydu: Yıldı:ılara doğrudan doğ· 
ruya bakmıyorsunuz. Yıldız ' ar 
bir aynaya aksediliyorlar. Siz 
bu aksi seyrediyorsunuz. Ayna
nın buradaki vazifesi yıldızların 

ı şığı nı artırmaktır. Mesela 
Hooker teleskop.le bir yıld ı z, 

çı plak gözle görüldüğünden 
250,000 kere daha parlaktır. 

Bu iş adesenin gördüğü büyü· 
tücü işten tamamen ayrıdır. 

Hooker teleskopu b ize 240,000 
mil mesafedeki ayı, bir kaç yüz 
mile yaklaştırmıştır. Bu teleskop 
sayesinde gözle hayal meyal se
çilebilen beş bin yıld ıza muka
b il bir milyar beş yüz küsur 
milyon yıldızın fotoğrafileri rahat 
rahat alınmıştır. 

Vaktile herkes •artık !>undan 
büyüğü yapılmaz . diyordu. Fa· 
kat müneccimler daha büyüğünü 
istediler. Camcılar bunun imkan· 
sızlığını söylerlerken ortaya de· 
linin biri çıktı. •Kaya kristalin
den olur. ded '- Alayla karşı· 
landı, fakat o, tecrübeye başladı. 

Siftah olarak: Yüksekce bir 
hararetle kaya krıstali ısıtılan 
bal gibi eritip kalıba döktü, 
elde edilen şeffaf cismin cam 
gibi, soğuk ve sıcakla kasılıp 
yayılmadığı da anlaşıldı. Bu ne· 
tice, alakadarları sevinçten çıl· 

dırttı. 

Bu suretle teleskoplann pet· 
ratoru olan yeni göz amanının 
projesi çık ıyordu. Evveli Hoo· 
ker adesesinden bir az daha bü
yüğünü, sıra ile bunun da bü
yüğünü döktüler. Nihayet asıl 
adese için kolları sıvadılar. ilk 
tecrübe berbaddı. Nihayet pır
lanta gibi parlak dökebildiler. 

Te leskopun minyatörü 
sikaya yakın Palomer dağında 
hazırd ı r. Adesen n traşı yakında 
bit ince, adese hemen oraya ta
şınacaktır. Adesenin geçec~ğ i 

yerler boylu boyunca, şoseler 
açılm ıştır. Te'.eskop11 n uzunl uğu 
elli yedı küsur metredir. 

Bu teleskop t> skilerden üç 
kere daha uzak mesafel ere nü· 
fuz edebilecektir. Ve ka · natın 
bilınmiyen sahaswdan otuz misli 
daha gen i ş b-r saha:-- ı insanın 

gözü önüne serecektir. Koca göz 
tek başına 640 000 insan gözü· 

nün toplıyabi l eccği ış ğı topl ıya· 
bilecektir. Yani teleskopla La· 
kan adam sanki 640,000 insa
nın 1,280,000 gözi le bakıyor· 
muş gibi olacaktır. Koca göz 

bittiği zaman alacağı manzara 
10,000 mi l mesafede yanan alela· 
de bir mumun ı şığın ı ko laylıkla 
seçebılecek ve ay sathında eni· 
ne boyuna yedi metre olan bir 
cismin de şeklini gösterebile
cektir. 
Bazı yıld zlarda haya~ var 

mıd ı r .Yok mudur, ~ahut orada 
hayat, buradaki mahiyet ve ev· 
safta mıdı r meselelerini bu te· 
leskop halledecekt ı r. 

Fakat müneccimler bununla 
da ka1mıyorlaf. Daha başka ka· 
inatlara göz salmak istirorlar.O 
kai natların yıldız adetlerıni, is· 
t kamet, ve hızını ve bilhassa 
Eniştein in relatirtee nazariyesine 
göre kiiinatin mahdud olup ol· 
madığını görmek ist yorlar. Mes· 
!eki şemsimizle kehküşanımız 

boşlukta yüzen milyonlarca ka· 
inat arasında bir kainattır. Ho
oker teleskopu ancak 200 mil
yon ışık senesi ötedeki ka · 
inatları kösterebi l miştir. Yani 
san yede 186,000 mil hızla fır· 
lıyan ışık o kainatlardan b:ze 
gelebilmek için 200 m iyon sene 
vakit geçirm i ştir. Fakat koca 
gözün asıl ehemmiyeti: Görebi· 
leceklerınden ziyade, evelce 
gayri mümkün san ı lan bir çok 
ihtimallere insan gözlerini açmış 
olmasıdır. 

Adende 
Kabileler isyan etmiş 

Kahire, 18 (Radyo) - (Elmu· 
kattam) gazt't sine gö . e, Ad en· 
de bazı kab ı leler . isyan et miştir. 

Hükumet, lnıiltereden takviye 
kı taatı istemiştir. 

Mcıcarist:ua 
Salamankaga konsolos 

gönderec•k 
Budap• şte. 18 (Radyo) -

Macaristanın, lngi lte~eye uyarak, 
yakında ihti lale• ispanyaya kon· 
solos gönderec ği söylen yor. 

Dökülen adese mütesaviyen 
ve tedricen bir senede soğu uldu. 
Ca~ıın Kal. forniyaya taşınması 
için hususi b r tren katarı ya· Teleskopun aynası 

Gordon düğümü 
- Başı 1 inci salıi/ede -
Bazı hükumetler kaydı ile 

ileri aürülen bu ihtirazi nokta
ları teşrihe kalkışmıyalım; çünkü 
bizi pek uzaklara götürebilir. Fa
kat muhakkaktır ki Mösyö Van 
Zeland ileri sürdütü kanaatte 
çok haklı idi. Geçen sene top· 
!anması ihtimalinden babsetfğim 
dünya ekonomi konferansı işte 

bundan dolayı geri kaldı. 
Diğer taraftan iki sene evci 

Almanların Ren havzasını işgal 
etmeleri üzerine füc'eten vefat 
etmiş olan Lokarno misakının 
-kabilse- yeniden diriltilmesi bu· 
günkü vaziyetin ve sulhun muha
fazasına taraftar olan Belçik ı , 

Fransa ve İngiltere gibi bazı 
hükumetlerin en büyük emelle· 
rinde.1 bir ı dir, ve hiç şüphesizdir 
ki Avrupanın garp kısmında 
emniyet ve sulhun istikrarı, dün· 
ya nizam ve barış ı için de en 
esaslı bir amildir. Ancak .. işte 
burada bir ufak ancak vardır. 
Her şeyi ihlal eden de odur. Lo
ka no misakının diriltilmesi ona 
Almanya ve ltalyanın da iltihak 
etmesı le kabildır. Halbuki Al· 
manya böyle b r komb nezona 
g rmek için eve:emirde eski müs· 
temlekelerinin kendisine geri 
verilmesini şa t koşmakta, lta lya 
ise imza>ın ı ancak Habeşistan im
paratorluğu 'tasdik edilmek ha· 
h~sına satmak emlinde bulun· 
m3ktadır. 

işte bGtnn müşkülat da bu 
noktada ba~göster .yor. 

Ayrı ayrı tıomas ettiğim bu 
iki gayenin her ıkisini de elde 
etmek Belçika için ' bugün hayati 
bir zaruret halinde bulunuyor. 
Vakıa Belçika geçenlerde istifa 
eden Başvekilin i n ıhtimam ve 
gayretile iktısadi vaziyetini b:r 
dereceye kadar yoluna koymuş· 

tur. Ancak bu öyle bir eserdir 
ki, henüz itmam edilmeğe muh
taçtır ve arkası kesilirse herşeyi 
yeniden tehlikeye koyabilecek 
kadar çürük esaslara istinat et
mektedir. 

Diğer taraftan Lokarno misakı 
Belçikayı bugün içinde yuvarlan· 
dığı s yasi humma ve buhrandan 
kurtarabilecek yegane tedbirdir. 
lrkan Alman olan Flamanlarla 
ırkan Fransız olan Valonlardan 
mürekkep olan Belçika kend sini 
terk ip eden bu iki unsurun mil:i 
temayüllerinden kurtularak mu· 
vazeneli bir hükumet tesis ede· 
bilme , iç n bu iki hükumetin 
karşılıklı teminatına dayanan bir 
muahede ile mevcudiyetini si· 
gorta etmeğe mecburdur, ve bu 
nokta emniyet altına alınmadıkça 
·umumi harpteki Alman işgalın· 
denberi ırki ve milli telakkileri 
çok değişm ' ş olan Flamanların 
tcsirile· Belçikada esaslı ve miis
takar bir hükumet teşkiline im· 
kan yoktur. . 

Bdçikaya bu imkanı verebile· 
cek yegane çare ise ancak ve 

. ancak müteveffa Lokarno misakı 
gibi beş garp devletini bir araya 
toplıyan ve yekdiğerine karşı 
mütekabilen kefil vaziyetine so
kan bir pakt olabilirdi. 

işte bunun içindir ki dünya 
gazetecilerinin iddialan hi lafına 

olarak bu iki sebebin ikisi de 
Belçika kralının Londra seya
hatini istilzam ettirecek kadar 
mühimdirler ve olsa olsa Leo· 
pold IIl ün Londra seyahatine 
bu sebeplerden yalnız birisi de
ğil ancak her ikisi birden saik 
olabilir. 

Genç hükümdarın bu seya· 
hallen müsbet bir net ce alıp 
almıyacağı noktasına gelince ... 
Orada duralım. Siyasi vaziyet o 
kadar karışık ve o derece girift ki 
Büyük lskenderin meşhur Gor
don düğümü bunun yanında 
solda sıfır kalır. Çözebilene aş· 
kolsunl 

Hamdi Nüzhet Çançar 
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H ilkatin bir c ı lvesi: 

Beşiz c;ocuklar! 
Kan, parmak izi, şekil itibarile 

biribirlerinin aynidirler 

Beşizler doğumlarının gıldönümünü tes id ediyorlar 
Kanadanın Beşizleri malum· 

dur; bu b r doğum har i kası olan 
beş çocuk üzerinde Amerıkalılar 
hala bir çok tetkiklerde bulu ,. 
maktad .rlar. Bu çucuklar, sade 
doğumları şekl ile değ 1, daha 
bir çok noktalardan dikkate la· 
yıktır! 

Beşi z ' er bir.birinin tamamen 
aynidirler, aralarında hiç bir fark 

/Jeşizler henüz küçük iken, yukarıda, diğer kardeşle· 
rinden yalnız saçları itibarile ~grılan Mariga 

yoktur! Bu öyle bir haldir ki cekleri pek mühim bir meseledir. 
ileride çok büyük bir ehemmi· Bu beş çocuk, çocukların ter• 
yet ifade edecektir. Çünkü, an· biye sistemleri vo terbiye kabul 
neleri bHe bir anda doğan beş şekilleri hakkında geniş bir tec· 
çocuğunu biribirinden ayırd ede· rü tıe sahası hazırlamıştırlar. Bu 
meme\ctedirl beş çocuğun fıtri temayül ve is· 

Beşizleri muharrir, müdekkik, tidatl yahut terbiyenin temayül 
doktor ve fen adamlarından bir ve istidatlara yapacağı tesir mu• 
sürü insan mütemadiyen tetkik ammasını halle yardım edeceği 
etmektedirler. Bunlar n bu ço· pek tabiidir. 
cuklar hakkında ki yazıları bir 
kütüphane teşkil ederi 

Biyoloji noktai nazarından en 
müdekk•k fen adam l arı beş ço
cuğun kanlarını ayrı, ayrı tea kik 
etmişler ve beş çocuğun kanı
nın biri birinin tam amen ayni ol
duğunu görmüşlerdir. 

Kanlar arasındaki bu muta· 
bakat üzerine çocuk arın par
mak izleri alınmış ve neticede 
bu beş parmak izi arasında en 
küçük bir fark görmem şlerdir. 
Halbuki şimdiye kadar alınmış 
yüz binlerce parmak izi arasında 
biribirine benziyen parmak izi 
görülmemiştir. Bu nokta bilhassa 
çok mühimdir. 

Bu beş çocuk arasında tek 
ve garib bir fark vardır: 

Beşlerin dördünün saçları sol
dan sağa taranır ve böylece ya· 
tık kalır; yalnız beşincinin, ba
yanın saçları sağdan sola tara
nır. Bundan başka beş kardeşi 
biribirinden ayıran fark yoktur. 

Fen erbabı, ne olursa olsun, 
bu beş çocuk arasında birer 
temyiz noktası vücude gelmesine 
taraftardırlar. Kanada hükumeti 
tarafından bal ve istikbal :eri 
tahtı temine alınmış o!an bu ço· 
cukların terbiyelerinde ne gibi 
farklar görüleceği de merak edil
mek tedır. 

Kan, teşekkül, hatta parmak 
izi noktasından birbirinin ayni 
olan bu beş çocuğun ayni ter
biye şek ı lleri altında muhtel.f 
temayüller gösterip gösteremiye· 

---
Papa 

Kardinalleri kongreyt 
çağıracak •• 

Roma, 18 (Ra·Jyo) - Papa, 
gelecek ayın 13 ünde bütüıı 

Kardinalleri toplıyarak gizli bir 
kongre akdedecek ve üç güo 
sonra aleni bir söylev vererek', 
kongrenin niçin top ' andığını bı l · 
direcekt r. 

B. Canstantinesko 
Ankaraga gidiyor 

Bükreş, 18 ( A.A. ) - RO' 
' manya bankası geııel direktörO 

B. Constantinesko yanında baJJ' 
kanın Administrator harici ser' 
vis ~efi ve hususi kalem müdüra 
olduğu halde Ankaraya gitnıe~ 
üzere buradan ayrılmıştır. 

Orada Balkan antantı merkc' 
bankaları direktörlerinin toplaP' 
tı sına iştirak edecektir. 

B. Constantinesko Cuma s•· ., .. 
babı saat 9 da Providence 

cı.ı· puri le lstanbula varacak ve 
martesi akşamı Ankaraya hare- , 
ket edecektir. 

Bulg :ır kralı, FrarıslJ 
C. reisi B. Lebrıırı" 

nişan verdi 
1 

,r 
Pairs, 18 (Radyo) - Su~-· 

kralı Boris, b ı giin Eliza sa ,e
yına g derek Fransa cumhur ,e 
isi B. Lebrunu ziyaret etaı•Ş et• 
kendis .ne (Sens rıl) nişanıııı " 
miştır. 
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Bü_yük röportaj-14 

Yırtıcı hayvanlar avcısının 
çok heyecanlı hatıraları 

Sarı hummaya karşı tepeden tırnağa kadar vaze
lin sürünmek vaki bir çare midir? 

Bulamadı hiç bir kimseyi bu· 
lamıyoruz. Her yer kapalı. Ni· 
hayet yerlilerden bir kadın bize 
vaziyeti, Portekiz bayrağını ta
şıyan bir d reğin başındaki sarı 
bayrağı göstererek izah etti. 
Burada bulaşıcı hastalık ve ka· 
rantina vardı. 

Her şeyi hesapladığım halde 
bunu hesaba katmamıştım. Hal
buki sari hastalık, toptan, tü· 
fekten de korkunç bir şey de· 
mekti. 

Genç kadın hastalığ.n ismini 
de verdi: 

- Amaril .. 
Yani sarı humma. Buraların 

en müthiş hastalığı. Kanın da
marlarımda döndüğünü sandım! 

Kaçmak lazımdı. Fakat nere· 
ye? Gemi de burada değili 

lztırab içinde kıvrandığım ıı· 

rada karşımda aşina birisi, bir 
Fransız gördüm; bana doğru 

gelerek: 
- Ah, siz misinizi Dedi. Ben 

Mangun M. Dukas size benden 
bahsetmiştir, işte o adam, be
nimi Sizi kaç gündenberi bek
liyorum, geminiz nerede? 

- Nerede ise gelmek üze· 
redir. Ben Abdunun yanından 
geliyorum. Bergenden haber 
var mı? 

- Hayır, henüz haber yok. 
Belki de karantinadadır. Siz 
bizim eve geliniz . .Burada dın· 
mak doğru değildir. Hem de 
tah affuz usullerine göre hareket 
etmediğinizi görüyorum. Yerli· 
ler burada pek pistirler, bir si· 
nek size hastalık aşılıyabilir! 
Ben korkmam, çünkü kendimi 
zırhlanmış bulunduruyorum. 

- Ne suretle?. 

- Görmüyor musunuz? Tepe· 
den tırnağıma kadar vazelin sü
rünmüş bulunuyorum! .. .. . 

Ertesi gün bizim gemi gorun· 
dü. Herşey iyi ve yolunda yal· 
nız bütün iş Bergenin gelmesinde! 

Hastalık bütün şiddetile de
vamda, bir sürü yerli ölüp du
ruyor. Portekizlilerden de ölen· 
!er var. Memlekette adeta bir 
kıyamet, bir mahşer hali var. 
Bir kısım yarına sağ kalacağın· 
dan ümidini kesmiş, bir kısım 
da teselliyi sarhoşlukta bul· 
muştu( 

Bu feci halde bir hafta bek· 
!edik ve hafta sonunda aldığı
mız bir telgraf Bergenin Kanat
ride olduğunu ve Bulamaya uğ

ramadan geçec'!ğini öğrendik. 
Şu halde b ·nim de burada dur· 
maklığım manasız kalıyor! Mang 
bana "kı nin kalmadı,, dediğı va· 
kit, kendim ı mahvolmuş sandım! 

Ben geld kten sonra 50 siyahi, 
3 Avrupalıdan mürekkep bir köy 
halkından otuzunun öldüğü söy
leniyor! Korkunç bir hal değ 1 
mi? Bizim Mang da hastalandı .. 

ikinci bir telgraf, beklemekte 
olan bir lngil iz şılepinın de Bu
lamaya uğramadan Karabana 
geçeceğini bize bildirdi Mana: 

- Siz gidiniz, eğer ölmek 
mukadderse, tab.i beni siz kur· 
taramıyacaksınız. Eğer sarı hum
maya tutulmamış isem, kurtula· 
cağıma eminim. Bu iki vapuru 
kaçırmamağa gayret ediniz. Çün· 
kü mevsim sonudur, bundan 
sonra aylarca vapur beklemek 
lazımgelecektir, dedi. 

Ben, bir mektup yazdım, ve 
gemiyi Karahan limanına gön· 
derdim, bütün formaliteleri de 
yaptım. 

Mong beni tekrar görünce: 
- Ne? Dedi. Siz gitmediniz 

mi? 
- Sizi yalnız bırakamam! 

- Fakat, bu bir deliliktir. 
Beı\imle berab-er mi topraklat 
alt na gömülmek istiyorsunuz? 
Size kayıklarımdan birısini ve· 
receğim. Buradan gidiniz. Rica 
ederimi 

Zaval 'ı hamiyetli adam bu 
sözleri söyledikten sonra yata· 
ğa düştü. Hararet mütemadi
yen artıyordu. Onu teskin için 
yarın harekf.t edeceğimi söyle
dim. 

Gitmedim; üç gün sonra da, 
kadid haline gelen bu adamın 
kurtuluş yolunu tuttuğuna şahid 
oldum. Ben de, kasabanın bü
tün beyazları gömüldükten sonra, 
Mangın kayığı ile bu menhus 
yeri terkettim. 

Bizim geminin sonu: 
Vakıa, Karabana vasıl oldum, 

fakat bizim Nuhun gemisini gör
medim, bir daha da görmiye
cektim. Aldığım haberlere göre, 
bizim "Dalgaların oyuncağı. ka· 

'raya çok yakın bir yerde nehrin 

'Z abı1a== 
~Romanı· 

Yazan: Amerika Cumhurreisi M. Ruzvelt 
Çeviren: Faik Şemseddin Benlioğlu ------

Tefrika Numarası; 16 
Bunun üzerine telı:rar söze 

başlıyan Şarlot: 
-Kervelliler nezdine lütfen ge· 
lır misiniz? Yoksa sizi aşağıda 
lıekliyeyim mi? 

- Hayır!. 
•- - Pek ala.. Ben de burada 
ıtalıyorum. 

Dedi ve oturdu. 
Şarlotun oturuş tarzı, oturduk 

~an sonraki vaziyeti cidden enfes 
1di. Jim, buna rağmen, azmin· 
den dönmedi ve: 

- Ya şimdi bu odadan çıkar· 
sınız, yahut ta müesseseyi kat'i 
Şekılde terkedersiniz. 

- Vazifemden azil mi edili· 
yorum, yoksa? 

- Kırk saniye içinde istifa 
etmenizi istiyorum. 

- Pek ala, bay Blakl 
Genç kız başka bir şey söyle

meden odadan çıktı, kapıyı ka· 
pattı. 

Jim Blak kendisini bir koltu· 
ğa attı, gülmeden bu kadar gü· 
lünç şekilde nasıl hareket etti· 
ğine kendisi de şaşıyordu. 

Barış: 
Fakat, Jim Blak verdiği bir 

karardan dönen, hattıhareketin

den kıl kadar şaşan bir adam 

ağzında batmıştır. Fakat fırtına· 
dan mı, kaptanın sarhoşluğun
dan mı? bir türlü öğrenemedim, 
yalnız sahil balıkçıları, kağıtları, 
iki varil palım yağını ve bir iki 
hayvanı bana getirdiler, diğer· 
ferinin ne olduğu meçhul idi. 

işte, bizim sergüzeşt te bu 
suretle bitti!. Bütün karım, bir 
sürü ölüm tehlıkeleri arasından 
hayatta kalmak olmuş · ur. 

· Amire Domezon 

Pariste 
Komünistler neler 

hazırlı yor? 
Paris, 18 (Radyo) - Zabıta 

memtır arının yapt ı ğı araştırma

lar neticesinde, Fransız komü· 
nistlerinin bazı yerlerde silah ve 
mühimmat bulundurdukları tes· 
bit edilmiştir. Bunun üzerine, 
bütün resmi binaların muhafazası 
için birer müfreze jandarma ay· 
rılmı~tır. 

lngiltere 
Ve ihtilalci ispanya 
siyasi münasebatı 
Londra, 18 (Radyo) - (Sir 

Roberadison)un ıhtila!ci ispanya 
hükumeti nezdinde lngiliz mü
messili olarak tayin edilmesi, 
general Franko tarafından tas
vip olunmuştur. 

Lon<lrada. iht;lilci ispanya hü
kOmctinin, kimler tarafından 

temsil edıleceği henüz malum 
değildir. 

Cumhuriyetçi ispanya, lngil· 
terenin Salamankaya mümessil 
göndermesi keyfiyetini protesto 
etmiştir. 

Cezri tedbirler 
yıldönümü 

Roma, 18 (Radyo) - Cezri 
tedbirlerin ilan edildiği günün 
yıldönümü münasebesile bugün 
ltalyanın her tarafında şenlıkler 
olmuştur. -----

Mihalaki 
Çiftçi partisi riyasetinden 

çekiliyor 
Bükreş, 18 (Radyo) - Çıftçi 

partisi lideri B. Mihalaki; yeni 
kabine meseles'nde kralın ald ğı 
vaziyetten muğber olarak parti 
başkanlığından çekilmeğe karar 
vermiştir. 

değildı. Rücu etmemek, genç 
k zdan af talep etmemek için 
kendi nefsine azami bir tazyik 
yaptı. Buna rağmen, ganç kızın 
Kervellilerin nezdinde olduğunu 
hatırladı, telefona koştu. O.dukça 
uzun bir intizardan sonra tele· 
fondan: 

- Kimdir orada?. 
Dıye bir ses geldi. 
- Beni 
- Oh.. Beni aradığınız için 

çok memnunum. 
Genç ıtızın sesi sakin ve tabii 

idi. Sözüne devam ederek: 
- istifam üzerine ve eğer sizi 

s ı kmazsam, görüşecek bir kaç 
nokta vardır. Azledilen bir me· 
mur ile istifa eden arasında fark 
vardır değil mi? 

- Şimdi oraya geliyorum. 
* * • 

Jim Blak gelip te genç kızın 
yanına otururken Şarlot: 

- Size ben de hemen telefon 
etmek üzere idim. 

Jan Har/ov olmak 
merakı!. 

Bir kadın 
Efradı canbazhane 

lerde Olen bir aile 
Milyoner kocasını Bu 

bile bu merakla 
ailenin sonuncu ferdi de bü

yük bir kaza geçirdi 
reddetti. 

Jan Harlovun belki de me· 
zarında kemiklerinden başka bir 
şey kalmadı. Fakat yerini tut
mak için uğraşanlar bala var( 

Bu merakın son vak'ası şudur: 
Çek dilberlerinden Heddi 

Klerler de Jan Harlovun halefi 
olmak hevesindedir. Ve bu dil· 
berin Jan Harlova kafi derecede 
benziyeceğini umanlar da çoktur. 
Bunun için de hazırlıklar yapıl· 
maktadır. Fakat, bu dilber, 
Avusturyanın maruf ve çok zen
gin silah fabrikatörü Mandl ile 
evlenmiş ve bu zengin adam da 
karısının f.limlerde rol almasına 
mani olmuştur . 

Zavallı milyoner.. Yahut za· 
vallı dılberl Çünkü bu genç ka· 
dm, milyonerin zevci olmaktan 

ise, Holivudun yeni J ' n Harlovu 
olmağı terc.h etmı ş. Bu, Heddi 
Lamar ad): Holivudun yolunu 
tutmuştur. ----
Macar Naırları 

Af manyaya siyasi bir 
ziyaret veriyorlar 
Bu 1 apeşte, 18 (Radyo)-Kral 

Naibi Amiral Horti, Almanyaya 
gitmek Üzere bulunan Başbakan 
B. Darani ile Hariciye Nazırı 
B. Dekanyayı kabul etmiş ve 
uzun müddet konuşmuştur. 

Başvekil; Amiral Hortiye 
uzun bir raporla bugürıkü dah li 
ve harici siyaseti etrafında ma· 
lumat vermiştir. 
• 
- Niçin? 
- Azledilmiş bir memur ol· 

duğum için sizden bir tavsiye 
mektubu almak istiyorum. 

- Fakat, buna ihtiyacınız 
yoktur. Maamafih siz azlinizi is
temediniz mi? 

- Daha iyi hareket usulleri 
vardı. 

Arada bir müddet sükilt ha
sıl oldu. Böylece çok defalar, 
hiç bir kelime söylemeden sakit 
kalmak onların adeti idi. Bu sü
kiltu gene her zaman olduğu 
gibi Jim Blak bozdu ve: 

- Kaç yaşındasınız?. Diye 
sordu. 

- Yirmi altı yaşıtı dayım. Fa· 
kat böyle ve ani şekilde benim 
yaşım ile alakanızın sebebi ne 
olsa gerek!ir? 

- Doğru mu? Daha fazla de
ğil misiniz? 

Jim adeta hayrete düşmüştü. 
Size dikkatle bakan anlı· 

yor. Yirmi altı yaş. Dıye söy-

•, 

Kodona ailesinin felliketini mucib olan oyunlarından biri 
Bütün Avrupa sirklerinde ça- muş ve bu aşk onu yeniden ipe 

lışmış bir cambaz ailesi vardır: ve sahneye çıkarmıştır. Bu hi· 
Kodona ailesi! Bu ailenin so· diıenin ilk şeameti sakat Alfre
nuncu ferdi Lalo Kodonadır. 14 donun esrarengiz ş•ekilde ölümil 
Teşrinisani akşamı Parisin Med-

olmuştur. 14 lkinciteşrinde de 
rans sirkinde bir numara yapar· 
ken düşmüş ve ağır suette ya· 
ralanmıştır. Zavallı san'atkar he· 
men hastaneye kaldırılmıştır. 

Bu adam, en meşhurca mbaz
lardan ve mevcudiyeti de facia· 
!arla dolu bir cambaz ailesinin 
sonuncu ferdidir. 

Umu mi harp bittiği sıralarda 
bunlar iki kardeş idiler; Lalo 
ve Alfredo, Kodona. Bunların 

bir de Lilyan adlı bir kadın ar
kadaşları vardı; bu üç c&mbaz 
bir arada sirklerde harikalar 
yapmakta ve büyük alkışlar top· 
la makta idiler. Fakat Alman 
sahne vazılarından Duponun 
"Varyete" filminde rol alan bu 
cambazlardan birisi düşmüştür. 
Bundan az sonra Lilyan Kopen· 
bağda oynarken ip kopmuş, bu 
kaza zavallı kadının ölümünü 
mucip olmuştur. 

Liliyan Alfredonun karısı idi. 
Zevces nin feci surette ölümün
den sonra Alfredo cambazlıktan 
korkmağa başlam ştır. Bu korku 
ile b r gün ro Ünü yapar .<en 
düşmüş, omuzunu kırm ı ş ve 
sakat kalmıştır. 

Bu kazadan sonra, Lalo ve 
a .lesi efradı bir müddet ıçın 
cambazl.ktan çekilmiştir. Fakat 
epeyce bir zamandan sonra, 
Lala bir Amerıka ' ı kıza aşık ol· 

lendi. 

- Bunda hayret edecek bir 
şey yoktur. Ben yaşımdan, ha
limden memnunum. 

- Fakat hakikaten yirmi altı 
yaşında mısınız, neden böyle?. 
Bu, benim vazifemi, mevkiimi 
güçleştiriyor. Ben ise, kırk üç 
yaşındayım. 

- Hakikat .. Fakat her zaman 
değil, yahut benim iç n böyle 
değil. 

- Doğru mu söylüyorsun, 
Şarlat? 

- Tabii!. Ben sizi bazı sek· 
sen yaşında bir ihtiyardan daha 
ihtiyarlamış gördüm. Sizi bir 
"piri fani. sandım. Fakat benim 
istifam ile bu iş arasında ne mü
nasebet var? 

- Belki de siz bununla işti· 
gal ihtiyacını hissetmiyorsunuz. 
Fakat, bir tavsiyename almak 
sizin hoşunuza gidecek mi? 

J m Blak güldü; Sonra düşün· 
celi bir hal aldı ve cebinden 

Lal onun ağır surette yaralanmuı 

bu şeamet serisine nihayet ver• 

miştir. 

1927 senesinden bugüne k .. 

dar bu ailenin yedi kardeşi İp• 

ten düşmek, kaza geçirmek su

rctile ölmüş veya alil kalmıştır. 

-------------
Mısır kralı dün 
parlamentoyu açtı 

Kahire, 18 (Radyo) - Kral 
Faruk, bugün 

parlamentoyu 

büyük merasimle 

açmıştır. 

Kral, saltanat arabasile saray

dan parlamentoya giderken, 31 
pare top atılmış, bir filo tay· 
yare uçarak merasime iştirak 

eylemiştir. 

Nahas Paşa, iktidar mevkiine 
geçtiği günden şimdiye kadar 

yapmış olduğu işler, kapitülas· 
yanları kaldıran Montrö muahe

desile diğer anlaşmalar hakkın• 
da uzun tafsilat vererek, milli 
müdafaa içın alınan tedbirleri 
izah ederek bir söylev vermiş 

ve Mısırın, bütün devletlerle 
dostane münasebat tesis etmiş 
olduğunu, Mısır lirasının düşü· 

rüleceği hakkındaki haberlerin 
ya ian oldu~unu bıldirmiştir . 

hıı şun ka ıeminı çıkardı ve bir 
kağıt üzerine bir şeyler yazdı 
v~ genç kıza uzattı: 

- Bu kafi gelecek midir aca
ba? Dıye sordu. 

Yazdığı kağıtta yazılan şeyler 
şunlardı: 

•Aşağıda imzası bulunan ben 
sekiz sene yanımda çalışan Şar
lot Hopun yalnız idare ve fir
mamız için değil, benim saade· 
tim için de arz üzerinde elzem 
ve tek kadın olduğunu beyan 
ederim. 

)im Blak,, 
Şarlot, bu bir iki satırlık ya· 

zıyı defalarca okudu. Sonra göz· 
!erini kağıt üzerinden kaldırdı 
ve: 

Samimi olmadığınızı sanı
yorum. Dedi. 

- Şimdiye kadar bu kadar 
feci şek , lde aldanmadınız. 

- Hayır aldanmıyorum. Hak· 
kım var; çünkü ş mdıye kadar 

-- Devam edecek -
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Yunan bssını, Başvekil M. masını bekliy nler, boşuna ken· 
Meta asın Patrasta &rad ett"ği dılerini aldatırlar. Bug nkü ka· 
uutuklarla iştigal etmektedir. bine Yunanistanı refaha ulaş· 
Metak as, gerek şerefine verilen tırmağa muktedirdir. 
ziyafetlerde, gerekse halkın ak· Bu t ynette bazı kimseler de 
dettiği muazz m mitingde şun· harici felaket er beklemektedir· 
ları söylemiştir: ler. Dış siya amızı bizzat ken· 

•H Ik ile temas etmek yeni dim idare ediyorum. Memleketi 
kabinenin prensibidir. Bu hu· sevkettiğim istikametleri bi ıirim. 
susta mutavassıta lüzum yoktur. Balkanlı [müttefıklerimizle sarsıl· 
Yeni devlet yurdda ların mü- maz ve yüksek münasebetler 
messilidir. Eski fır,acılık par- tesis ettik. Türkiye ile olan ra· 
lamantarizmi, niçin bıraktığımızı bıtalarımızı sıkıl yarak kırılmaz 
bilirsi,niz. Bu hususta bir az iza· bir hale koyduk. Gerek biz, 
hat vermek isterim. 1935 isya- gerekse müttefıklerimiz Avrupa 
nından sonra bütün millet kral- devletleri arasındaki rekabetlere 
lığı isterken.,, meclisin bir kısmı karışmayız. Bütün bü,ük devlet· 
milletin bu arzusuna muhalifti. )erle olan r:nünasebetlerimiz pek 

Keza 1936 senesinden sonra dostane olup, su h lehindeki her 
bütü Yunan milleti içerid ba· teşebbüse müzaheret etmek eyiz. 
rış vo s.ü~uneti özlerken fırka· Benim tarafımdan id re edil .. 
lar hunş muhalı;fet ediyordu. dikçe, Yunanistan ser:güıeşt pe.. 
Demek oh,ıyor k~ devlet, millet şiJ,Jde koşamaz, şulh lehinde ça· 
ve fırkalar biribirine zıttı. Dev· lışır~en müdafaa kuvvetlerini de 
let i ekseriyet fırkası eline al- hazu:laı;ı;ıaxı ihmal etmi,yor:uz.. 
mışh. ~anunlarla tatbikatı ara· Dııhili işlerimize ecnebilerin 
sında bile deh§etli fark v zıd.. müdabalesipj hasretle bekliyen-
diyot mevc ttu. ler de vardlr. Düştükleri ÇQkur-

Bunlar bu yolda cereyan edip dan çıkmak için, başka ça,re 

g iderken. komüniştlik memleketi bulamıyan bu gibi kimseler, o 
ölüme. sürüklüyordu. Komünistlik devirleri o geçmiş olduğunu bil-
insanlan vahşet devrine geri meHdirler. 
götürmek istiyen bir sistemdir. Vasıtalı, va~ıtası:.ı: hiç bir mil-
0 devletlerde mabutlara insan Jet iç işl rimize kanşamaı: ve 
kurban edilirdi. işte bu komü- karışmıyaçaktır.. Yunan· stan müır 
nistlik, memleketimize girmiş, takiJ bir devlettir. Eğer bazı 
ordumuz, donanmamız, b~va ecnebiler amatör olarak hizi.aı 
kuvvetlorimizve mekteplerimizde dahili işlerimizle meşgul oluyor· 
kökle,şmeğe başlamıştı. Rekabet )arsa, bizim kimsenin nasihatine 
yüzünden fırkalarımız bile ko· muhtaç oltJ)adığımız1 öğrenme-
münistliği kucaklamışlardı. Yur- lidir'cr. Bfa kimseye kıl öğre .. 
dumu.ıun üzerine kızıl sancak temediğimiz gibi, başkalarının 
d ikmek üzere ikeıı, yeni inkıl&p dl\ akıl ve nasihatlerine muhtaç 
bunların h~psioi tep;elemiştir. değiliz. Bu gibi budalalıklara 

Eski. devrin geri dönmesi im· ehemmiyet b ile vermek doğru 
kanı yoktur. Yeni idare milletin değilse <le, bu memlekette bu 
iradesinden doğmuştur. Milletin memlekette bu tıynette adam· 
arasına nifak sokan fırkalar, ların bulunması, beni çok: sinir-
artık geri dönemezler. Milletin lendirdiği için söyfüyorum. 
itimadına dayanarak yeni esaslar Ben Yunan mille inin itima· 
dairesinde ileri doğru yürümek· dından başka hiç bir şey,e muh· 
teyiz. taç değilim. 

Yunan işçi ve çiftçisinin ge· Bu tarihli gazetelerin kaffesi, 
çim seviyesini yükselttiğime biz· Metaksasın sözlerini alkışlıyarak 
zat şahitsiniz. içtimai yardım kuvvetli ve azimkar (M ili kabi· 
teşkilatımızı oldukça genişlettik. nenin) bu ı htarlarının alakadar-
Döviz kaçakçılığının önüne ge· lar nezd nde lazım gelen tesiri 
çerek, kanımızın akmasına mani yapacağını, tebarüz ettirmek· 
olduk. Bu işlerin hepsini bir tedir. 

yılda başard k. Pro·a gazetesiJ G. Metaksa· 
(%i.ı;ı.ci seneye girerken dahili sın komünizm aleyhinde teşek· 

idarew;~in tekemmülüne çalışa· kl,\l eden devletler grubu hak-
cağız. Kanun lay,ihalarım Jç Ba- kı da biç biı: ş y söylcme<liğfoi 
kanlı~ taQzim ve kral t~sdilc ilave etmektedir. 
edecektir. Bundan sonra kültür Dışarıda: 
işi willetin idealjne uygun ola- Etniki gazetesi •Komünistlik 
eaktır. Milleti temsil edecek 

aleyhindeki blok" başlığı altında 
olan CCH\lı·yetler gençlik eşkila· yazdığı bir başmakatede ezcümle: 
tını 4a, devletin urµdelerine uy· 
g un bir şekle koyacağı-;. "Bu blok Amerikayı düşün-

dürmüştür. Cenubi Amerikada Ga emiz ~ıldır. Üçüncü bir 
Yufl4A medeniyetini kuracağız. fa,pılacak isyanlar~n yeni dün

yayı altüst etmesınden kor:kul· 
Eskiden ctrazi istihdaf eden maktadır. işte bu yeni blok en-
•megali ideanın,. bugünkü d~ 

dişe uyandırarak siyaset ale~ne 
ruma uygun olmadığı anlaşıl- atılmış bulunuyor.,, diyor. 
mışt.ır. Şimdi medeniyet yar~ 
mat< ·büyük ülkümüz,. oıaca tır. Romanya 

Şimdi den so a teşkilatlar • 1 
devletin birer özü olacaktır. ita yaycı. dört vapuıt 
Haya~ mücadele ile kabildir. ısmarladı 
A ksi takdirde terakki imkansız· Bükreş, 18 (RadyQ)- Roman· 
dır. l~l rimizin kaffesi inkişafa ya Deniz Bakanlığı, halyay~ dört 
muhtaçtır. büyük ticaret gemisi ısmarla-

Y eni kabinenin düşmesi için mıştır. Bu vapurlar, beş yü.z mil· 
memleketin iktısaden harab ol· yon (Ley) e mal olacaktır. 

ANADOLU 

Veteriner 
Fakültesi mezunları 

Ziraat Bakanlığı Yü~sek V ·· 
teriner fakültesl mezunl rından 
askerliklerini bitirmiş olanların 

tayinlerini yapmıştır. 
Buılar şimdılik staj yer olarak 

ç~lışttrılacaklardır. Tayinleri y • 
pılanları yazıyoruz: 

B. Y r.şar, A agündüz, Meh· 
med Arif, ıhsan, Vahid ve Fah· 
rettin Etlik merkez laboratuv.ıı· 
rına, Hüsniye Be\Jçet, F l him ve 
Şükrü Yuksek Zıraat en titüsüoe, 
Halil ve Z ya Pendik bakteriye· 
laj ı enstitüsüne, Rasim Aktuna 
Erzincan serom mü •ssesesine 
Ômer, Osman, Sadi ve Bek r 
Karacabey har sına, N zım ve 
Hüsnü Sultansuyu harasına, Meh
med Erz ırum aygır d~posuna, 
M hmed Sabri, BJrhan ve 
Şü ı< rÜ Ç1fteler harasına1 Meh
m.ed Ali ve Bu han Samur Yük· 
s~k ziraat en-titüsüne, Fikri 
Kars veterinerliğine, Salıh, Ali 
Yavuz ve AbmecJ Refik Çuku· 
rov' hatas na, Timuç inan ı ay· 
gır deposuna tayin edilmişlerdir. 

Ziraat Bakan 'ığı, veteriner fa· 
kültes·nden mezun olanlar n iki 
sene staj görmeleri hakkında bir 
talim tname fhazırlomnktadır. 

Terfi eden veteriner 
muavinleri 

Ziraat Bakanlığı muhtelif yer· 
lerde çalışan muavin ve eriner· 
lerin maaşlarını otuzar liraya 
çıkarmıştır. Terfi eden muavin 
veterinerlerimizi yazıyoruz: 

Polatlıdan B. Abdurrahman, 
Amas} adan Namık, Merzifon dan 
Mansur, Bozöyükten Ali Şerif, 
Boludan Eşref, Karacabeyden 
Etem Al", Mudanyadan Sadi, 
Çanakkaleden Zıya, Bigadan Ra-
siı:n, Çivrilden Vasfi, Hopeden 
Ömer Lü~fi, Denizlıden Cemil, 
Osmaniyeden Hulusi, Tercandan 
Osman Nuri, Seyidgazıden Ce
mal, Şebinkarahisardan Ziya, 
Bayburddan Ha it, Eğirdırden 
Hakkı, Yalovadan Kenan, Üs
küdardan Ali Naim. lstanbuldan 
Kadri, Pendikten Refet, Beykoz
dan Nimet, Develiden Vehbi, 
Gebzeden Fahri, Kocaelinden 
Nedım, Kandır:adan Kenan, Ka
ramürseldeo Nureddin, Ereğlli· 
den Emin, Karamandan Ekrem, 
Uşaktan Ali Rıza, Elbistandan 
Makbul, F ethiyeden Ali Cengiz, 
Ulukışladan Nail, Samsuodan 
Hüsnü, Kozandan M. Sait, Te· 
kird.ağmdan Cevad, Çorludan 
Kazım, Yozgattan Hidayet, Ke
şandan Saip, Konyadan Mustafa 
Zeki. 

/ngiltere 
Habeşista. un ilhakını 

ne gibi şartlarla 
tanıyacak 

lngiliz - Alman münasebatı 
üzerine lngiliz Başvekilinin Al· 
manyaya gönderdiği Lord Hali
faksın, sonra Mussolini ile gö· 
rüşmek üzere ltalyaya da gönde· 
rilmesi muhtemel oldu~unu Da
ily Exspres y: z ı yor. 

Fakat bu ziyaret, fngiliz siya
şisinin Almanyada gördüğü teş· 
vike b~lıdır. 

Lord Halifaks, ftalyaya giderse 
belki Qe Mussoliniye şu şartları 
ileri sürecektir: 

1) Eğer ltalya, İngilterenin Ak
denizi serbestçe kullanmak hak· 
kını tanıyacak olursa; 
2) Arabistan, Filistin ve Mısır 

da İngiliz aleyhtarı propagan
daya nihayet verirse; 
3) Libyadaki garnizonunu azal

tırsa. 

1ngilte{e, Habeşistanın f ta,l:ya· 
ya: ilhakını resmen taoıyacaktır. 

Ing' liz Başvekili şu kanaatte· 
dir k , ispanyadan yab~cı gö· 
ni.\lliiler geri çekilmeğe baş ladığı 
zaman Akdenizde vazıyet bir 
daha kolaylaşacaktır. 

• 
1 

a 
o muş 

-
Mussolininin n şiri efkarı (Giornale D' İtaila) 

gazetesin 'n azdığı makale 
Son günlerde vukubu an bey· 

nelmilel hadise:erin en mühimmi 
Komünizm aleyhindeki Alman • 
ltatyan·J apo 1 anlaşmasıdır. 

Beynelmilel meselelerde Mus
solininin fık rlerini neşreden Gi· 
orrıale d'ltalıa, bu hususta v ,r
gini Gayda imzası ile dikkate 
d ğer bir makale yazmıştır. Bu 
makaleyi dilimize çevırerek aşa· 
ğ.ya koyuyoruz: 

ltalya, Almanya ve Japonya 
arasında Roınada imza olunan 
pakt medeniyet tarihinin en 
e!jaslı hadiselerınd en birini teş
kil eder; bu itibarla had senin 
dünya siyaset sistemi üzerinde 
derin tesırleri olacaktır. 

Bu yeni proto ol 25 ikinci 
teşrin 1936 tarihli Alman-Japon 
pıotokolunun yerini almıştır. 

ftatya_. Japonya, Almanya dev· 
letlerinden mürekkep olarak 
beynelmilel sulhu ve nizamı bo· 
zan üçüncü enternasyonalin or· 
ganize ettiği Komünizm propa· 
ganda hareketine karşı müşte· 
rek bir mücadele cephesi vücude 
getirroi~tı,r. 

Bu cephenin kuvveti ve hare· 
kc;t sahası Avrupadan Asyaya, 
Akdenizden ve Atlantık den zin· 
den büyük okyanus denizine 
kadar uzanır, komünizm beynel· 
milel bir hareket ve bütün dünya 
için bir tehlikedir ki buna karşt 
gene bütün dünyaya şamil umu· 
mi bir hareket ile mücadele aç
mak iktiza eder. 

Roma ıtnlaşoıasını imzalıyan üç 
devlet başka hiç bir devlet aley
hinde gizli bir maksadı istihdaf 
etmiyor; herhangi bir maksatla 
b r vlet aleyhinde komplo ha
z ı-lamıyor; zira bu devletlerin 
hareketi açıktır; bütün dünyanın 
gözü önünde açıkta imzalanmış 

olan protokoldan başka gizli 
hiç bir tarafı yoktur. 

Komiternin takib ettiği gizli 
direktiflerle gizü komünist teş· 
kif atlarından ayrı olarak üç dev
letin siyaseti g1yet haklı bir dava 
için açık ve berrak bir tarzda 
ortaya konmuştur. . ' 

• * 
Komünizm gayet geniş bir fa. 

aliyet programı ile organize edil
m ştir; ve bunun elinde muayyen 
bir harp plaoı, bol icra vasıta
ları, maksatlarında ihtisas peyd 
etmiş adamlar, paralar ve si· 
!ahlar vardır. Komünizmin sa
dece bir ideoloji olduğu zamao
laıı çoktan geçmiştir. Bugün bu 
sistem artık beynelmilel bütün 
nizamların, bütün devletlerin ve 
milletlerin ve idare sistemlerinin 
aleY,hine çevrilmiş gayet maddi 
bir mücadele ve h.arb hareketi 
şekl ni almıştır. 

Eğer bütün mlletler bu tehlike
nin derecesini henüz anlamamış· 
salar bunun sebebi tehlikenin 
hakiki, vahim ve umumi olma
masından değildir; her gün si
yasi hadiseleri kaydeden gazete· 
ter bunu açtkça göstermektedir. 

Moskova komiterinin 7 inci 
kongresi müzakerelerinden sonra 
1935 senesi Haziran · Ağustos 
aylarından sonra bu tehlike bü
tün bütün artmıştır. Komünizm 
aleyhinde Almanya ite ltalya 
arasında yapılan ilk anlaşma bu
nun neticesi olmuştur. 

Bu anlaşma 1936 llkteşrin 
aymda imzalanan Berlin proto
kollarile bundan sonra Almanya 
ve Japonya tarafından yapılan 

25 İkinciteşrin 1936 tarihli mu· 
kaveleye girmiştir. 

3 üncü Enternasyonalin 7 inci 
ko~lgresınde cereyan eden bütün 

müıakcreler gayet açık olar k 
Komünist olmıyan bütün mem· 
leketlerin rejimlerine, Almanya 
ve ltaly ile ·beraber Japonya· 
daki ve Lehistandaki faşızm sis· 
temlerine, hasılı dünyada ne ka
d ar kuvvetli idare usulleri varsa 
bunların hepsine karşı ilan edil
miş bir harpten başka bir şey 
değildir. 

Bunu ipıidıı Kari Rad~kin 
(lzvcstia) da 11 Ağustos 1935 
tarıhinde neşredilen bir makalesi 
ifşa etti. Bu makale komünizmin 
dünya ihtilali maksadına göre, 
bütün devletleri üç &ımfa ayırı
yordu: Hallerinden memnun dev· 
!etler, endişede olan memleket· 
ler, balya, J aponya ve Almanya 
gibi tatmin edilmemiş vaziyette 
bulunan devletler. Gene bu ma
kale birinci ve ikinci sınıfta olan 
devletleri Sovyet Rusya ıçın 
üç ·incü d evletlere karşı tabii 
müttefık sayıyordu: 

"Ne vakit b z bu üçüncü sın f· 
taki devlet leri yıkacak olursak 
ondan sonra dığer devletler 
içinde teşkı l edi ecek ha k cep
heleri vasıtasile ihti1aller yapa
b iliriz; bu yoldan o devletleri de 
tahrik edebil z.,, diyordu. 

Bundan başka Bay Pieck tara· 
fından kongreye verilm ş o lup 
dünya ihtilali çıkarmaktan bahs
eden gizli rapor da dikkate 
değer ifşa mahiyetini haizdi. Bu 
rapor kongren n vazifesi bütün 
dünya mil .etleri arasında halk 
ce,pheleri teşkil etmekten ibaret 
bulunduğunu tebarüz ettirdikten 
sonra ilk mücadele sahası ola· 
rak Japonya, Almanya ve ltal
yayı göster \yor ve bu maksad 
için -Bilahare yakılması kolay 
o an - demokrasi idareleri ile 
teşrikimesai etmeği tavsiye edi
yordu. 

* ıı:. 

Bu program bugün muhtelif 
memleketler: atasında cereyan 
eden kaolı hadiseler içinde tat
bik edilmektedir~ Avrupada, As· 
yada, Amerıkada ve bütün müs
temlekelerde komünist sel üHeri 
süratle artıyo ·. Bu teşki at arın 
tesirleri İsviçrede ve Brezilyada 
meydaoa çıkmıştır. 

Halk cebhesi siyaseti herkesin 
gözü ö:ıünde inkışaf edip git
mektedir. Bu Fransadan lspan· 
yaya, İng ltereden Avrupa ve 
Amerika memleketlerine doğru 
bir inkişaftır. 

Komünistlerin Asyadaki Fran
sız müstemlekelerinde, Japon 
adalarında, Korede, Çinde ve 
diğer yerlerdeki faaliyetleri çok 
acı eserlerle sabit olmuştur. 

işte bu vaziyet, hadiseleri gö· 
rüp anlıyacak kuvvette olan, 
vakti geçmeden tehlikelere karşı 
tedbir almak kabiliyetinde bu· 
lunan milletlere ve devletlere 
bir mücadele vazifesi yüklüyor 
Nasıl ki Almanya, ltalya ve Ja· 
ponya arasında bu defa imzalan
mış olan Komünizm aleybind ki 
Roma anlaşmasınm sebebi de 
budur. 

Hiç bir kimse Mussolininio 
1936 senesi ikinciteşrini b~ında 
Milanoda söylediği şu sözleri 
unutmamıştır: 

"Eğer bir gün biz Bol,şeviklik 
aleyhinde mücadele bayrağım 
kaldıracak olursak hayret etme· 
melidir. Zira bu bizim eski bay.
rağımızdır. 

* * * Vakıa komün zm aleyhindeki 
Roma anlaşmasını imzalıyan sa· 
dece üç devlettir. Fakat bu an· 
laşma bu d vletlerin idatesi ~l· 
tındaki 200 mılyon insanı bir 

- --- -·-~-

• 
Yugosiavya asker 

heyetile kon ştu 
Roma, 18 ( Radyo) - ltalya 

Başbakanı B. Mussolini, Gene· 
ral Peliçin riyasetinde olmak 
üzere buraya gelen Yugoslav 
skeri heyetini kabul etmiş ve 

uzun müddet konuşmuştur. 

Sur ·ye mat ua ı it
tıradsız eşriyata 

son verdi 
Suriye matbuatı, muhtelif i· 

yasi hadiseler hakkında adetleri 
yeçhile itradsız neşriyata devam 
etmekte ve ayni hadıseler hak· 
kında her gün mütalealarını de· 
ğiştirınektedirlcr. Burada nazan 
dikkati celbeden nokta: İki ay· 
danberi Türkiye aleyhinde ya.P" 
tıkları neşriyata nihayet vermış 
olmalarıdır. 

10 ikinciteşrin tarihli matbu
at: Türk heyetinin ziyareti hak
kında uzun makaleler yazarak 
Beyrut ile Suriye hükumetleri· 
nin tanzim ettikleri istikbal 
programlarını ilk sahifelerinde 
neşretmektedirler. 

Suriye matbuatı Suudi hükil· 
metinin Londra elçisi hafız Vah
benin iogi z gazetelerıne verdi· 
ğ beyan· tı nak etmektedirler. 
Hafız Vahbe bu beyanatında 
demişlir ki: "Suudi kralı lng 1-
tere dostluğuna sad ktır. Kral 
lbnissuudun Akabeye yahud Ma· 
verai Ürdün sınırların tecavüa 
edeceğ haberi asılsızdır.,, 

11 ilkteşrin tarihli matbuat 
Türk heyetinin Trablusşama va• 
s1l olduğunu ve garda hükümet 
erkanı tarafından karşılandığını 
yazmakta 

ideafe karşı bırleştirmektedir. 

Sonra şunu da dikkate a ı:palı· 
dır ki, bu devletler yalnız da 
değildir. Avrupada ve Asyada 
on arla dost ve ideal şeriki olan 
daha memleket er de vardır. 

N hayet mıtlet ler arasında bir 
plebist yapılacak olsa her mem· 
leket n namuslu ve kendi mesai· 
leri ile geçinen ınsanları tara· 
fından bu davaya muzaheret 
edild ği görülür. 

ltalya, Almanya ve Japonyaya 
tabi olan nrlyonlarca insan da
hild kuvvetli bı r vahdete ve 
iradeye sahib olmakla beraber 
karada, de.ıizde ve havada ta
mamen ve en modern sılahlarla 

techiz edılaıiştir, 
Eğer Akdenizde olduğu gibi 

bir gün merkezler kızıl ihtila in 
propagandalarına ve silahlarına 
cevela 1gah olursa bütün dünya 
bilmelidir ki, Roma protokolu· 
nu imzahyan üç devlet derh l 
ellerinde bulunan 2 milyon to
nwıdaki harb gemilerini müda· 
f aaya tahsis edecekleri gibi sil· 
ratle inşa edecekleri yeni ton· 
ları da arkadan yetiştireceklerdir 

Bugün henüz deniz silahı ba· 
kıaımdan üçünc5 derecede bir 
devlet olan Japonyanın elinde 
910,000 ton harp gemisi vardır 
ki bu miktar 1941 programının 
ikmalinden sonra 1,109,000 to• 
na çıkacaktır. Ve bu devletin 
bugünkü harp gemileri arasında 
9 saff ı harp gemisi ( her biri 
356 dan 406 çapında bizyük 
toplarla mücehhez olmak üzer~) 
6 tayyare gemisi; her biri 10 
bin tonluk 12, kruvazör; her 
b i{i 8,000 tonluk 26 kruvazör, 
137 tor.pito muhribi ve torpito, 
62 denizaltı gemisi bulun ak· 
tadır. 

ıf! 

* • 
Sulh da toplarla muhafaz~ 

ediliyor. Komün:zm aleyhiodekı 
üç d vletin ellerinde bulunan 
silahlı kuvvetlerin yekunu taiı. 
ripkar kuv'lı'.etler ile bunların 
yardımcısı o lacaklar karşısıoda 
bugün için açık ve maddi bir 
siyasetin fiili ifadesidir. 

Virgini Gayda 



Dilber kadın korsan 
- Aşktan başka kuvvete baş eğmiyen deniz kızının maceraları ... 

Nakıli: Fail:. Şemseddin BENLİOGLU 
~~~~--~ ....... ~~~~~-

Genç kadın Edvara; '~ Halbuki ne oğlan 
Dedi. 

ve ne de 
,onun 

Biliyor musun ki artık kendi ken
dini öldüren bir zavallıdan farkın 
Yok ... Git, annene söyle, ne 
Yapmak lazımsa yapsın: Bir de 
&leme rezil almıyalıml 

Dedi. 
işte Zehra ile böyle evlendik. 

Babamın çenesini bıçak açmı
Yordu. O kış hastalandı ve 
Öldü. Ölümüne belki de ben 
Sebep olmuştum. 

Bu benim için büyük bir vic
dan azabı idi. Zaten ona hak 
Verın ğe de baş1 amıştım. Zira 
a~ır bir hastalıktan sonra nasıl 
~biat kat kat cilalı gördümsc 

hrayı da öyle görmüşüm. 
t Başında oyalı bir yemeni, sır. 
ında dallı basmadan bol bir 

entari, ayağında el örmesi yün 
Çoraplar, mutfaktan çarr.aşıra, 
•1 ıııaş<rdan namaza, namazdan 

torunu d ~·ı . ' egı sın. ,, 
-3-

Beni en ziyade müteessir eden 
konuştu'<larımızın hepsini de duy· 
muş ohı asıd ı r. Beni de nekadar 
çok severdi... Evet, eve ; beni 
bir erkek torunu olarık en bü· 
yük bir muhabbetle severdi .. 

- Hal oukı ne oğlan ve ne de 
onun to runu değ ls ı n; fakat ş mdi 
ne yapacağız, kız m, sevgilı Me
ric ğim? 

- ilk iş olarak onu salon· 
d ı ki koltuğuna kadar gö türece· 
ceği z. Bundan sonra komşuları 
ve en nihayet te doktor Evastı 
çağıracağız .. 

- Hayr kızını, söylemek İS· 
tediğim bu değildir; bu tabii 
o'an iştir. Biz ş· mdi arz üzerin· 
de h'ç bir istinad noktası o l mı· 

yan iki zavallı kad ııdan başka 

bir şey değ liz. Ne ile ve nasıl 

yaşıyacağız? 

Genç fakat elemli kadını n bo· 
ğazı bir hafakan boğar gibi ol
du. Çok ümidsiz ve müteessir 
idi. Şiddetli bir asabi buhran 
altında, ellerini ısırıyordu. 

Edvar - Meri, annesinin bu 
halini görünce: 

- Anne .. Anneciğim. Neden 
böyle yapıyorsun? Kendine biraz 
hakim ol, dedi. Beni alemin 
erkek bildiğini unutma! Bu, 
biz m için b:r kozdur. Bu mes
eleden daha sonra, daha sakin 
bır halle hahsedeceğiz. Hele şu 
cenazeyi yerine gönderelim. Şu 
anda bu kadın senin kaynanan, 
resmen de benim büyük annem
dir. Cenazesine layık olan ehem· 
miyeti verelım. Hem onu ben 
çok seviyorum. 

Edvar · Merinin bir hıçkırık 
boğazını tıkadı ve gözlerinden 
yaşlar dökülmeğe başladı. Fakat 
kat'i bir karar ve az mle göz
yaşlarını dindirdi ve annesine: 

- Gördün mü ya.. Beni ço· 
cuk gibi ağlamağa mecbur ettin. 
Maamafih bu kocakaıının bu üç 
göz yaşına hakkı vardı. Doğrusu 
çok iyi bir kadındı. 

Nansi de garip bir ıstırap 

ve elemle: 
- Görüyorsun ya, ben de 

ağlıyorum .. 
- Devam edecek 

Kudüste kanlı hadi
seler devam ediyor 

Bu hafta, Londradan bir tabur Ingiliz 
askeri daha Kudüse varıyor 

Kudüs, 18 (Radyo) - Kanlı hadiseler, hergün tekerür ve tevali 
etmektedir. Araplar, lngiliz askerlerine taarruz etmişlerdir. Müte· 
arrızlar, ayni zamanda otobüsleri de taşa tutmuşlardır. 

Mütecavizlerin, kısa bir muhakemeden sonra idam edilecekleri 
hakkındaki kanun, henüz tatbik mevki:ne girmemi ştir. 

G elecek hafta, Londradan bir tabur asker gelecektir. 

Arnavudluğun 
istiklali yıldönmü 

Kral Ahmed Zogo, mühim bir söylev vere
rek, Arnavudluğun istiklale nasıl 

kavuştuğunu izoh edecektir. 

köşeminderinde pineklemeye giden 
kadıncağız.. Tıpkı annem gibi .. 

Bir aralık üstüne başına çeki 
düzen verdiği oluyor, fakat bu 
öyle zavallıca hir şey ki .. Sevimli 
olmaktan z yade gülünç ... 

Artık unutulduğunu sandığım 
Hatıce vakit vakit hayalimde 
canlanıyor, içime hasret dökü
yordu. 

Ben de babam gibi eksiklerimi 
dışarda aramağa, oturak alem· 
!erine devama, ara sıra etrafta 
görünen bayağı kadınlarla dü· 
şüp kalkmağa başlamıştım. Ka
rım bir otelci, ben de müşteri· 
siydim. Ancak yatmak ve yemek 
için oraya gidiyordum. 

Bana bu serseliğimden şikayet 
etmedi değil. Fakat ona ceva· 
bım pek kısa oldu: 

- Erkeği eve bağlıyan kadın· 

Salihli iki mektebe 
daha kavuşuyor 

Vali B. Lütfi Kırdar, Salihlide 
etraflı tetkikat yaptı 

Salihli jandarma kumanaa;ılık binasınır. 

küşad resminden bir intiba 
Salihli, (Hususi) - Vali Dr. Ortamektep inşası ve teberruat 

B. Lütfi Kırdar Sal hliye gel· işlerile meşgul olmak üzere bir 
miş, inşa edilmekte olan Salihli· komisyon teşllil edilmiştir. 
Bozdağ yohmun Allahdiyeıı Karakol binası 
mevkiine kadar bitmiş olan kıs· 
mını tedkik etmiştir. Akşam 
Halkevinde valiye bir ziyafet 
verilmiş, kaymakamın izahatı 
dinlenmiştir. Kaymakam, bilbas· 
sa kazanın mühim ihtiyaçların• 
dan olan Orta ve lıkmektep 
ihtiyacı, hükumet binası, su işi 
üzerinde durmuştur. 

Yeni inşa edilen karakol bi
nasının resmi küşadı yapılmış 
bu münasebetle elli kişilik bir 
ziyafet te verilmişt.r. Resmi kü
şatta Salihli bandosu da bulun· 
muştur. 

Atatürk hegkeli 
Salihlide yeni açılan Cumhu

riyet meydan' na büyük kurtarıcı 

Esas itibarile 
fenadır •• 

çok 

Kırkağaç, (Hususi) - Kırk· 
ağaç merkez kazasındaki tütün· 
!erin yüzde sekseni satılmıştır. 
Kumpanyalar ilk defa olarak 
piyasadan 90 kuruştan bir mik· 
tar tütün almışlar, sonra çekil· 
mişlerdir. Bundan sonra ortaya 
kumpanyanın adamlan çıkmış 
ve 40· 70 kuruş üzerinde ayni 
evsahaki tütünleri kendi nam· 
larına almışlardır. Bu mübaya· 
atın da kumpanya hesabına ya· 
pıldığı, ancak mübayaatı yapan
ların mutavassıt rolü oynadık· 
lan anlaşılmaktadır. Bu vaziyet 
müstahsili çok müteessir et• 
miştir. 

Kırkağacın on köyünde ise 
vaziyet büsbütün fecidir. Kaya. 
dibi, Bakır, llyaslar, Kara kurt, 
Gelenbe, Alacalar, Kınık, Ge· 
beler, Hamitli ve Siledikte is· 
tihsal olunan 250 bin kilo tütün 
hemen hemen öylece kalmıştı r. 
Bunlann içinden yalnız Kaya· 
dibi, Bakır ve !!yaslar köyle· 
rinden gayet az miktarda satış 
olmuştur. 

Bu köylerden bir kısmında 
vaziyetten istifade etmek istiyen 
açık gözler de türemiş, müstah· 
silin elinden 20-25 kuruşa tütün 
almak istemişlerdir. Ancak bu 
gibilerin suiniyetleri çabuk an· 
laşılmış ve müstahsil tütününü 
satmamıştır. 

Vali B. Lütfi Kırdar, Salih· 
lide gördüğü çalışmadan mem· 
nun kaldığını söylemiş ve bu 
yıl içinde Salihlinin bir f lkmek· 
tep binası ve hükumet binasına 
kavuşacağını müjdelemiştir. Halk 
bir de Ortamektep binası ya· 
pılması için yardıma amade ol· 
dukunu bildirmiş, bir saat için· 
de beş bin lira toplanmıştır, 

Atatürkün bir heykelinin dikilmesi Kırkağaçta 
kararlaştırılmıştır. • , 

Haİkevi /aali1Jeti Halkevı faalıyeti 
Halkevinde kış faaliyeti baş· Kırkağaç, 18 (Hususi) -

lamıştır. Köylerde sık sık tem· Halkevinde kaymakam Bay 
siller verilecek, spor temasları Salaheddinin de iştirakile bir 
yapılacaktır. idare heyeti, bir toplantı yapılmış ve Kırkağaç 
bina inşa için de teşebbüslere 
girişmiş bulunmaktadır. 

Akhisar - Manisa Yıldırım maçı 

hesabına faydalı kararlar veril· 
miştir. Bu kararlara göre, bu kıı 

içinde 100 fakir çocuk giydirile· 
cek, kendilerine üç ay sıcak ye

mek verilecektir. Bundan başka 
sık sık kaymakamın da iştirakile 

köy gezileri tertip edilecek, köy
lülerin dertleri dinlenecek ve 

ihtiyaçları tesbit edilecektir. Bu 
gezılerde bilhassa tütün yetiş• 

tirme ve satma usulleri hakkında 
müstahsile konferanslar verile· 
cektir. 
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A~ADOLU 

Belediye .. Polis arasın. Büyıik Sef, Eıaziz ıJe - iman münase- İzmir levazım cimirli~i ilanları 
da bir hadise.. Adanayı teşrif etti/er 

batı bozuk değildir 
~ •. ---:----------.;;;....;.;;;.;;;;.;.;,;;.;;...~;;.;,;:..;.;;;.::.;::....:.~;.:.;:.;:.;..:... ..... 

lzm!r Levazım amirı:ği satın alma kom syonundao: 

- Baıı 1 inci salıiffil• 
aıedimse kabahat benim değil 
ki ... B 1 diy~ rei&i emir verdi: 

- Hiç bir kimse biletsiz 
otobüse binemez. 

De~i. 
- Hükumetin şerefi var, ıen 

onu tııhkir ettin. 
- Aman aıızım, ben de 

bilirim ki, hükumetin şerefi var
dır. f;ıkııt beoıim e imden ne 
gelir? Euıri veren b lcdiye 
r isi •• B~n de b leJiyc meıııurn 
sayılır m. 

- Diııl meyiz, yü ül 
Ve blr de b•k yoruz ki, Güm· 

rük Ön~nde de bir kalabalık 
var. Oraya koşuyoruı ve ne 
gör lim: 

Belediye otobüslerinden biri 
daha du muştur. içinde iki po-
1 s memuru oturuyor.. Meseleyi 
soruyoruz: 

- Polisler biletsiz seyahat 
ctnı k i&tiyorlar. Haıbuki emir 
aldık, bindı remeyiz. 

Poi.sler ise: 
- V aıife halin deyiz, binmek 

hakkım zdır. 
Di)'orlar. 
Ka.ııbalık içinde, işine gide· 

cek vatandaşlar, mektebe yetış· 
mek ıstiyen mektepliler de var. 
Hepsi bağrışıyorlar: 

- P ramızı verin, nedir bu 
ha ? .. S1>kak ortasında sizin çe· 
kişmenizi mi seyredeceğiz? Bi
zim suçumuz nedır ki, paramızla 

sokaklarda kalıyoruz. İşimizden, 
gücümüzden, me!.tebimızden olu· 
yoruz. 

B3zı zevat, belediyeye hak 
veriyorlar, bazıları da zabıtaya .. 
Fakat ne olursa olsun, iki ma· 
kamın böyle bir meseleyi usulü 
daire-s;nde müzake ve halletmesi 
lazımgelirken, dosta, düşmana 

karşı, hem de halkın menfaat· 
lerinı ~iğniyerek ışi sokağa dü
şürmüş olması herkesı sınirlen· 
d nyor .. 

D rken, başka bir otobüs ge· 
liyQr ve koatrol memuru, ayakta 
bek' eşen ha kı, bu arabaya da· 
vet edıyor. Ediyor amma, polis· 
fer de kalkıp ayni arabaya ge· 
çıyorlar.. B ttabi o arabada da 
bilet almayınca ayni otobüs te 
, urdur uluyor .. 

Ha!k gene feryada başlıyor; 
fakat, aldıran kim? 

Tam bu sırada belediye reisi 
geçiyor. Meseleyi anlatıyorlar. 
Polis de iniyor, kendi nazar 
noktnsı müdafaayı reise anlatı· 

yor. Reis: 
- Behemehal bilet alacak· 

sınız. 

O.yor. Bu arada, şoför kur
nazlık ediyor ve arabayı tahrik 
ıle yoluna devam ediyor. Mü· 
saade buyurunuz: 

Meı;ele daha bitmedi.. Tam 
bu sırada başka bir otobüs ge
liyor. içinde başka polis me
murları.. Diğer memurlardan 
biri de buraya atlıyor. Ve bit
tabi gene münakaşa başlıyor 
vesaire vesaire .• 

-- .-.----..--
- Başı 1 irıci sayfada -
Atatürk Halk vinden ayrıldık· 

tan sonra saat 1-15 de E az z· 
den ayrıldılar. 

İstanbul, 18 (Hususi muhabi· 
rimizden) - Reısi Cumhu· Ata· 
tü k, Türk Tar:h Kurumunun 
derhal ıopianmasını ve Türkçeye 
yabincı şeh r is'.mıerın ve bu 
nıeya..,da (D yarbek.r) ısın nın 
nereden geld.~ı ıı tetkik eyle·ne· 
sinı emre m •t r. 

Adana, 18 (A.A.) - Reisi· 
cumhur Atatürk y~rın nbah 
Adanayı şereflrndirec klnd r. 
Atatüı kün AdDn yı şeırH~ndıre· 
ceklerinı haber alPn Ad na ılar 
bu sabahtan it;baren ıs asyon 
yoluna dölci lm'i,Ier ve büvük 
bir sabırsızlıkla Şdin gele~eği 
yolu gözle.1ıi~lerdir. 

Yarın Ada a biiy:ik tenhür· 
lere s hne olac~ktır. 

lstanbul, 18 (H ısu i muhabiri· 
m zden) - Ha kı!\ co~kun teza. 
hüratı arasında E az zJen ayrılan 
Büyük Ş! , bugün Adanayı 
feref.end rmış'erdir. 

Ata:ürk, Adanadıı par'ak me· 
ras.mle karşı!· mı~. sta yonu 
dolduran hın erce balk tarafın· 

dan a kış\annıı,tır. 
Büyük kurtarıcının Adanadan 

sonra Mersini teşr f etmeleri 
muhtemeıdir. 

Çin-Japon ihtilafı 
Baştarafı 1 inci sahfede 

büslerini akim bıra maktadırlar. 

E' iy Çın kıtaatı bu şa k hat. 
tının müdafaası ıa tahs,s olun· 
muştur. 

Ç n kuvvetlerinin sağ cenahı 
Pek n Hanglıov yolu Üzerınde 
Sunt<' 1 d •n 20 kilometre mesa· 
fed• Sıhoyu •ekrar ele geçıre· 
r k bü Ün yo ve köpriileri tah· 
r•p et!llelc suretile düşm~ ıın 
geri ile olan muva;a\atlarını 
kesmiştir. 

Çın kuvvetleri bir çevirme 
hareketi'e Tam ng üzerıne ınıı· 

kabı! taarruz• gırişmışlerdir. 
Tıentsin Pukov hıttır.da Sarı 

nehrin simıli~d~ çok şıd etli 
bir muharebe olmaktadır. Düş· 
manın bu n~hri geçmek çin 
yeptığı bütün teşbbı:sl. r akim 
bırakım ,t r.Çı' mevıi~erini tak· 
viye için Sarısiııg Loku ve Lıng· 
siye yeni kıtaat gö ıderilmiştir. 
Sarı nehrin şimalindeki Çın 

mevzileri fev;.,afadc• kuvvetlidir. 
Seyyar Çin kuvvetlen dtiş:nanın 
gerilerini m'itemad,yen ız'aç et· 
mektedir. Muhare ıeye }ahız bu 
mıntakada ıştirak eden kuvvet· 
!erin mıktan takrib n 300000dir. 

Hükumet da reler·n·n Nan kin· 
d•n ger.ye nak ine şıddet:i bir 
mukavemet z hniyetile devam 
olunmektadir 

Pars sergisi 
Ziyaretçiler otuz milyona 

'1aliğ oldıı 
Paris, 18 (Radyo) - Son is· 

tatistiğe göre, açılışından bugü· 
ne kadar Paris sergisini ziyaret 
edenler, otuz milyona baliğ ol· 
muştur. Bu vak' alar da tevali edip gi· 

diyor •. 1911!1 .................... ı 

itiraf edelim ki, belediye ve 
zabıta arasında geçen bu hadi· 
senin, laalettayin vatandaşlar era· 
sında bile cereyanı hoş iÖrü!e
mez. Halkın menfaatlerini mü· 
dafaaya memur iki teşekkülün, 
vazifelerinin tamamen aksine ha· 
reket etmesi, elbette ki akla 
sığmıyan bir şeydir. Evel ve 
ahir tekrar edelim: 

lzmir gibi münevver ve me· 
deni bir şehir ortasında değil, 
köyde bile böyle muamelelere 
tahammül edilemez. 

Kim haklı, kim haksız, onu 
kendi'eri düşünsünler. Fakat 
halkın suçu nedir, ne hakla, 
halkı yol arda tutuyorlar? 

Emniyet müdürlüğü usulen 
vilayete müracaat etmeli ve şere
fini incitebilecek böyle hadise· 
!ere meydan vermekteoae, bele· 
diyenin kararını 2eri aldırmağa 
çalıımalı idi. Keza, belediye de, 
Karııyaka tramvaylarında, va· 
purlarda, diğer otobü.alerde ve 
elektirkli tramvaylarda olduğu 
gibi, polisleri idareten istiıoa 
etmeli idi. 

Diyenler de var amma, bu cİ• 
hetler bizi hiç alakadar etmez. 
Biz soruyoruz: 

Halkın kabahati nedir?. Elle· 
rinde biletlerle vatandaşlan so
kak ortalarında bekletmek, ara· 
hadan arabaya aktarmak ne de
mektir, oedir bu işlı:r? ••• 

1 lzmir Müstahkem mevki kıtaatının 26900 kdo pirinç ıhti· 
yacı kapalı zarf usulile miinakasaya konulmuştur. 

r aşvc\\il 11 l\lilan Hodza parlamen
toda izahat verdi. 

2 

3-
4-
5 
6-

ihalesi 26 /İkinciteşrin/ 937 cuma giinü saat 16,30 da 
kışlada İzmir Levazım amirliği satın alma kom:syonunda 
yapılacaktır. 

Tahmin edilen mecmü tutarı 5783 l.ra 50 k•nuştur. 
Teminatı muvakkate akçesi 433 lira 77 kuruştur. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

~~~~-.---~~~~ 

Prag, 18 (AA.) - Başvekil ğunu b•yan etm ş 'le demiştir ki: 
Ho lza m-busan mPclisi büdce - J 936 senesinde hükumetin 
c:ııcume ıınJe yaptığı beyanatta ihracat için verd ğ 677 m ly~n· 
pa anın k ymet e' düşü ülmes le luk krediden 341 m lyonunu ya· 
ıstihtlaf ed en g ye,ı:n eld~ edil· ni yüzde 50,6 sını Almanlar al· 
ı111ş oiduğunu çü•ıkü iktısadi, bir mışlardır. Halbuk, bunların nis· 
ka'kınma ba~ gösterJığ ni ve beti Çekoslovakya nüfusuna nis-
har ci ticaret• ı ve döviz vaz ye· betle ancak yüzde 22·3 tür. 
tınin çolc mü ;~id o ması do a· 

Çekoslovak demiryo!larına ve· 
yısile Ç•kos ııv1icvanın har ce 

ri en levazım ıçin fabr kalara yı· 
1<arşı ol<In t ü ü, tıahhütıerini 
yapa<"' ğ nı şö, J mıştir. pılmış olıın s;p ris"erden 1935 de 

Ba~vı•k:I, A mvı·Çek münase· yüzle 49 u ve 1936 ile 937 de 
betler nııı b~gü:ı boz·ık olmadı· yüzde 43 Ü Alman firmalarına 
ğını kay le m,ş, Tun hwzasında verilmiştir. 
elde edile ı terakkileri ve umu· Başvekil Hodza, Çekoslovak 
miyetle gösterilen b:ynelmilel hükumeti tarafından takip edilen 
anlayış zıhniy~tıle hukuk müsa· ekalliyet siyasetınin ekalliyetlerin 
v1tına ve ademi müdahaleye haklı taleplerinin yerine ge iri'· 
ist;na 1 ed !n teşriki mesaıyı meşini istihdaf eylediğini söyli· 
memnun y~tle karşılamıştır. yerek sözlerini bıt rmiştir. 

B1şvelc 1, ekall vetlerın son za· Başvekilin bu beyanatı geçen 
mani ,rd1 ilerı sürdükleri nisbet gün Alman lideri Jakschın bütce 
meselesine temas ederek rakam- encümepi11de hükumetten bü
lara İ>t nJden Almanların mek· tün milli sahalarda bir n sbct 
teb ve aıll yeye iştırakleri nis· siyaseti takip etmesini istiyen 
betinin hakları ol~n nisbet yüz· nutkuna bir c~vap teşkil eyle· 
de"nden çok d •ha fazla oldu· mektedir. 

Ha iki 
tehlike 

Başta rafı bir· nci sahifede 
Çünkü Nasyona istliler Tu

nuslu, Trablu;lu ve Habeşitanlı 
müsl• ml~ke kıtaatını Faslı Is· 
pan. ol k.taatı gibi göstermek 
için her tür ü t dbifi almış bu· 
lunı.ıyoılar. Fakat ben şu kana· 
<<iteyim ki, Fas, ııncak ispanya· 
nın himay,.sı altında bulunan 
bir memleket olduğundan Faslı 

askerier de iÖnüllü telakki edıl· 
meliJır. 

ita yan gö:-ıüllüler;ne gelince, 
geri h.znıetleri de dahil olduğu 
halde bunların sayısı muti k su· 
rette yetmiş binden fazladır.~ 

Negrrin, N syonal stler n pek 
yakından t•arruza girişeceklerini 
zannett ğ ni, çünkü halkın kuvvei 
maneviyes ni yükseltmek zarure· 
tıni duyduklar nı beyan etmiştir. 

N hayet harici siyasetten" bah· 
seden Negrin, hükumetin cnü· 
müzdekı Milletler Cem y-ti top· 
lantısında ittihn edeceği hattı 

hareketin had sata tabi olaca· 
ğını ve m•amafıh lspanyol ihti· 
lafının Avrupa sulhünü ihlal 
edect'k mah yette olmadığını ve 
hak ki tehliken n Danimarka, 
Avusturya ve Çekoslovakyanın 

uyandırmakta olduğu işt.halarda 
bulunduğunu söylr-miştır. 

Pı;ris, 18 (Radyo)- ihtilalci· 
ler n, buıı-ünlerdt: Madrid cephe· 
sinde umumi bir taarruza hazır· 
!anmakta oldukları haber veril
mektedir. 

İngiliz ticar2ti 
Çirıde müteessir olmamıştır 

Londra, 18 (A.A.) - Lord 
Granburne Pekin ve Tıyençin 
mıntakalarının şimdiki idaresi· 

nin mahiyetı hakkında sorulan 

bir suale cevaben şu beyanatta 
bulunmuştur: 

- Bu mıntakalarda sulhun 
bekasına müzaharet namında 
bir cemiyetin teşekkül etm·ş 

olduğu geçen Eylfıl ayının son· 
larında haber verilmiştir. Zan· 

nolunduğuna göre, ba cemiyette 
mesuliyetli mevkıler Japonlarla 
mesai bırliğinde bulunmağa mü· 
temayil olan Çnlilerin elinde 

bulunmaktadır. Yeni idare halk 
taı afından sükun ile kabul edi
leceğe benziyo . 

Lord Gran burne, İngiliz tica· 
retinin bu tebeddülden mütees· 
şır olmamış olduğunu ilave et· 
miştir. 

Zayi 
Bornova Mersinlisinden lzmire 

gelirken 1150 numaralı araba 

ehliyetnamem ile askeri tezke· 
rem ve hayvan muayene kağıt· 
!arımı cüzdanımla beraber kay· 
bettim. Her kim aşağıdaki adre· 
sime getirirse memnun edile· 
cektir. 

Değirmendağında Emir Ah· 
met sokağında 6 numaralı 
hanede arabacı Ahmet oğlu 

Süleyman 

lzmir ikinci hukuk mahke· 
mesinden: 

7 

1 

2 

lsteklıler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 
gös~ermek mecburiyetinded rler. 
Easiltmeye işbrak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ves kalarile 
teminat ve tek il mektuplarını ıh e saat.nden e ·ı az bir 
saat evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. 

10 14 19 24 3942 
fzmir Lv. amirliği Sat. -
Müstahkem mevki kıtaat hayvanatının (324000) kılo kuru 
?t ihtıyacı kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 
ihalesi 22/ikınciteşrin/937 PaZlrtesi günü saat 16da kışlada 
İzmir levawn amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 Tahmin edılen mecmu tutarı 12960 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçesı 972 liradır. 
5 Şartnamesi her gün komısyonda görülebilir. 
6 - lsteklıler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

7 
göstermek mecburiyetindedirler. 
E•siltıııeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun ikinci ve 
ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikala· 
rile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden en az 
bir saat eve! komisyona vermiş bulunacaklardır. 

5 10 t4 19 3901 
--7.--::--:--:~--:~-::----:-:~~~--~..;.. ________ ,;;.;..~---

lzmir Lv. amırliğı Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Beher tonuna biçilen bedeli 25 lira olan 920 ton kınple 

kömürü pazarı eksıltmeye konmuştur. 
2 ilk teminat parası 1725 lıradır. 
3 ihalesi 24/2.Teş/937 Çarşamba günü saat 10 dadır. 
4 - Eks itmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncii 

maddelerinde istenilen belgelerile teminat ve teklif mek· 
tuplarını ihale gününden en geç bir saat eveline kadar 
M. M. V. satın alma ko'l!isyonuna vermeleri. 19 21 

ı--:-~""":--~--:--~--~".'"9~--~--------------...;.--...... 
lzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
lstanbul levazım amirliğine müeıseseler için 36 ton zeytinyağı 

8/12/937 Çarşamba günü s3at 15 de Tophanede İstanbul levazım 
amirliği satın alma komısyonunca kapalı zarfla eksiltmesi yapıla· 
caktır. 

Tahmin bedeli 22320 liradır. !ık teminatı 1674 liradır. isteklile
rin vesikalarile birlikte teklif mektuplarını ihale saatından bir saat 
evel komisyona vermeleri. 19 24 28 3 -

Devlet demiryollarından: 
Miktar, cins, adet ve sıkleti aşağıda yazılı muhtelif eb'addaki 

demirler 22-11-937 Pazartesi günü saat 15 de Alsancakta 8 inci 
işletme komisyon binasında pazarlıkla satın alınacaktır. 

isteklilerin muayyen olan gün ve saatte komisyona müracaatlan 
lazımdır. 19 20 4049 
Miktar Cins Adet Eb'at Sıklet 
~km ~~ 
14 Yuvarlak lama demir Muhtelif 14000 

3 Levha demir 190 
" 

_______________________________________ ....;;, ________ _ 
Cinsi Eb'adı Miktarı Muhammen bedeli 

Lira Kuruş 
Çıralı Ç!m travers 2.60X0.25X0.15 3000 7312 50 
Muhammerı bedeli 68250 lira olan 30,000 adet normal hat çam 

traversi 30 ikinci teşrin 937 Salı günü saat ] 5,30 da kapalı zarf 
usulile A~kırada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe g rmek istiyenlerin 4662,50 lıralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafıa müteahhitlik vesikası ve 
ıekliflerini ayni gün saat 14,30 e kadar komisyon reisliğine ver· 
meleri lazımdır. 

Şartnameler 341 kuruşa Ankara, lzmir, Eskişehir ve Haydarpaşa 
veznelerınde satılqıaktadır. 16 18 20 22 4243/4015 

------------------------------------------------~---Muhammen bedeli ile miktar ve vasf. aşağıda yazılı travers!er 
26-11 ·937 Cuma günü saat 16 da kapalı zarf ıısulıle İzmirde seki· 
zinci işletme idare b·nasında satın alınacaktır. Bu işe girmek ısti· 
yenlerin 54844 kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve kanunun 
tayin ettiği wsikalarla kanunun 4 ncü maddesi mucibince i~e gir· 
meğe mani kanuni bulunmadığına dair beyanname vP. teklifleri 
ayni gün saat 16 ya kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu İşe ait şartnameler 8 inci işletme kom' syonunda paraaız 
olarak dağıtılmaktadır. 16 18 3998 

Madrid, 18 (Radyo)- Madrid 
cephesi kumandanı general Mi· 
yabanın yerine, ieneral Karde· 
nas tayin edilmiştir. 

Paris, 18 (Radyo) - Son bir 
habere göre, General Franko; 
ihtilalci ispanyada bulunan gö· 
nüllülerden yalnız otuz bin kişi 
nin geri dönmesine razı ola· 
caktır. 

Birinci Aziziye Sülüklü bahçe 
20 no. lu evde oturan Hüseyin 
kızı Sultan tarafından kocası 
ayni adreste ikamet etmekte iken 
ikametgahı meçhul gösterilen 
Emin aleyhine ikame eylediği bo· 
şanma davasına mütedair dava 
arzuhal suretile dııvetiye varakası 
müddeaaleyhin ikametgahının 
meçhuliyetine mebni mübaşir ta· 
rafından bila tebliğ iade edilmiş 
ve keyfiyetin ilanen tebliğine ve 
tahkikatın 11-12-937 Cumartesi 
saat ona talikine karar verilerek 
dava arzuhal suretile davetiye 
varakası uıulen divanhaneye asıl
mış olduğundan müddeaaleybin 
tayin olunan günde mahkemede 
hazır bulunmaııı aksi takdirde 
hakkında muamelei gıyabiye icra 
kılınacıığı tebliğ makamına kaim 
o1mak üzere ilan olunur. 

-

General Franko, bu kararını 
derhal alakadar devletlere bil· 
dirmiştir. 

Feci bir infilak 
Paris, 18 (Radyo) - lspan· 

yaya gitmek üzere Brust lima
nından yük alan Bokasyo adın· 
daki ltalyan vapurunda bir in· 
filak olmuş ve vapur, bir kaç 
dakika içinde batmıftır. 

Vapurun mürettebatından yal· 
nız bir kiıi kaybnlmuıtur. 

iz mir 
dan: 

vilayeti defterdarlığın-

Adliye dairesindeki kalorifer dairesi üstüne beton arme, beton 
arme kapı çimento sıvası ve hela mecralarında hafriyat ve tamirat 
ve musluk takılması işi 607 lira muhammen bedel keşif edilerek 
10 gün müddetle eksilmeye konmuştur. ihalesi 29·11·937 tarihinde 
tarihinde Pazartesi günü saat 14 dedir. Taliplerin milli emlak 
müdürlüğüne müracaatları. 4061 

--------------------------------------~--~---11 ·Daimi encümeninden: 
9412 lira açın tutarlı olup eksiltmeye konularak isteklisi bulun· 

mıyan lzmir • Menemen· Bergama yolunun 20+000 • 25 +000 
kilometroları arasındaki şosenin esaslı onarılma;, eksiltmesi 15 gün 
uzatıldığından isteklilerin 2490 sayılı yasaya göre hazırlıyacakları 
teminatları ile birlikte 25/11/937 perşembe günü saat 11 de il 
daimi encümenine baş vurmaları. 10 19 3953 
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Vapur A centası okusun 
Biri lkiçeşmeiikte b"rinci To-

ROYAL NEFRLANDAIS raman sokağında 24 numara ı 
KUMPANYASI diğeri Tılkılikte Haıuniyo camıi 

••HERCULES .. vapuru 13· 11 karş ı ında Namazgah sokağ'ıncda 
g37 de ROTTERDAM, AMS· 2/4 numaralı haneler s tılıktır. 
lE.RDAM ve HAMBURG a ha· Almak v~ görm k istiyenler 
ttket edecektir. Başdura1 t l' telli cad esinde 

''STELLA,, vapuru 22· 11·937 49 numar da ~yndur cı B haad· § 
de bekl,.n ivor. BURGAS, VAR· din ustaya müracaat ederler. d.3 ~ Şık ve rahat mobilya, v modem banyo• 
tiA ve KÔSTENCE için yük lı!-~~E=-> ....... -------·~•~ lar, asri konforun biitün hususiyetleri, hulasa 
•lacaktu. eSeSİ E tam manasıle bir Avrupa otelıdir. 

"VULCANUS,. vapuru 27• A'man mamulatı son sistem ~ T emız .k s e ra at 
~l~937 de ROTTERDAM, AMS· 

1 

man.veleli yeni bir zeytinyağı E: Karyolalar, somyalar çok rahattır. Daima 
E.RDAM \e HAMBURG a ha· presesi satılıktır. S temiz ve kar gibi çarşaflar verilir. Otelin 

t~ket edecektir. Muhtelıf beygir kuvvetinde § salonları her zaman müşterilerin emirlerine 
"STELLA,, v puru 11/12/937 yeni elektro motörlü demirci :=amadedir. Burada hem istırahat hem de mi· 

~e ROTTERDAM, AMSTER- ve dökmeci ocağı vantilatörleri = safirlerinizi kabul cdebilirsini;ı:. 
leAM ve HAMBURG a hare· ve kaynak takımları da vardır. = Tavsiye e er·z 

t ed C"ktir. Müracaat: Kestane pazarı N 
SVENSKA ORIENT = aziHiye gidecek yolculara "Nazillipalas,.ı 

Demire ler içerisinde 20 nu· - tavsiye ederiz. Ahmet Çakıryıldız ve Halil 
UNIEN marı'.lda Niyazi makine tamir· :::: Taşkın bayların idare.sinde olan "Nazillipalas,, 

11

NORDLAND,. motörü 16- hanesi. D. 10 =: konfor, istirahat temizlik noktalarından old-

--
' i . --

~~~ = ~~J~~§ 
~ = -= -,. .. ;; 
·= -a 

11.937 de GDYNIA, DAN· D T b b · - uğu kadar, emniyet bakımından da herkesi 
llG, STOCKHOLM, ISVEÇ, İş a i l = memnun edecek milll bir müessesedir -

bA.NMARKA, ve BAL TIK li· Cevat Dağlı ~ııınım1111111111ınıı1111111111111111111111111111111111111ııııııımiııııııııı1111 IJlllllllllllllll lllllllllllllllllllllllJllllUIJtllflllllllllUHllllllllllllllllllhr. 
tıanlarına hareket edecektir. 

1'ARAGON,, motörü 20· 11· İkinci Beyler sokak No. 65 
937 de ROTTERDAM ve HAM- Telefon: 3055 

'llRG a hareket edecektir. Doktor 
b ''AASNE,, vapuru 2/12/937 
"O'fTERDAM, HAMBURG GD· A. Tevfik Lütem 
tNIA, DANZlG, DANMARKA, 
\)VEç, NORVEÇ ve BALTIK Kulak, burun, boğaz 
~ilnlanna hareket edecektir. Hastalıkları birinci sınıf 

SERVICE MARITIM mü ehassıs 
ROUMAIN Merkeı hastanesi kulak 

1'A t n 2 \l t::'U.4)A jULIA,, vapuru 1-1 kliniği şefi 

y 7 de MAL TA ve MARSIL· Her gün 15 ten sonra ikinci tJ• hareket edecektir. Beyler Numanzade sokak No. 
tGLUGA POLSKA S.A. s de hasta kabul ve tedavi 

d "lEWANT,. motö 11-11-937 eder. 

.z c ANVERS. GDYNIA ve DAN· -~--~--~-19!-
IGe hareket edecektir. 1 G•• H k• • 

~anlardaki hareket taribte.rilc oz e ımı 
tunlardaki değişikliklerden Milat Orel 
~ ıaeauliyet kabul etmez. ı Adres: Beyler Numan so-
. aha faıla tafsilat için İkin· ~ağı Na. 2~ 
t()kordonda F'RATELLl SPER· Kabul $aat\eri: Ôğ,eden c el 

vapur acentalığına müraca· saat 10-12 öğleden sonra orı· 
~ edilmeai rica gleemır. l5 4 

-

KEMAl \\l\\\l 
HiLAL t:CUNES\ 
BÜTÜM ÇlŞ\\llR\ BUlUNUl\ 

EN UC\Jl \ll~ SAl ~~ 
\\E.R\\ES OR~YA "OŞA\ 

defan: 4111/4142/422112663 Balık yag-Jarı 

rı-·------Olivier ve ---------------.... ----:·--l>EUTSCHE LE- Şürekası ~111111111111111111111111111111111, Doktor ,1111111111111111111111111111111111; ğu~~:~, 1 inci icrı mcmurl~-
" ANTE . LINIE biınit d ~= A. K4~ 1 Tonay ~= Mustafa Nacinin Emlak ve 

H 
A t ~I 1 1 eytam bankasından ödünç aldığı 

G. m. b. • apar- n 1 = Bakterigoloı ve bulaşıcı, salıın ;hcutalıkla:rı mütehessısı = paraya mukabil bankaya ipotek 
HAMBURG Birinci kordon Rees binası ;; (Verem ve saire) § eylediği lzmirde Mabmvdiye 

DE. Tel. 2443 - k L-L -l UTSCHE LEV ANTE- 3 Basmahane istasyona kaqumdaki Dibe ao.....,,.. ba§lllda 30 uyılı =: mahallesi eski balık pazan yeni 

~~~u1:~~~:3N~ ~G. "C~: ~i~:~g:T~~ .. va· İ111111111111~;,~~ll~~ı:~,:~~l~~~:~;~~iıiı~i~;::· :;, 5 ııııııııi ~1;:l~~:~::~~~b;r:·.~=~ 
t... ~THEN,, motörü 15 ikinci- puru 15 l~inciteşrinde gelip yük Gu··mru··k Muhafaza Genel Ko- No. lı arsa, arkas ı 52, solu 46 
~nd b k ROTTER çıkaracak ayni zamandaLONDRA No. h arsa ve üstü,de bir odası e e lcniyor. • 

HULL · · ··k alacaktır l ( b 1 S J o an 1100 lira kıymetindeki bu 
~ 1 HAMBURG ve BREMEN ve THE G~~~L STEAM mutan ığı stan u atın a ma mağazanın geçen sene yapılan 

'1ük alacaktır. NAVIGATION CO LTD. k d sat ışı 2280 .No. lı kaorna göre 
SiALOVA,, vapuru 22 ikin- "ADJUTANT,, vapuru Sikin· OmİsyODUD 80: geri bırakıldığı halde bırıncı 
~ hnde bekleniyor. BREMEN citeşrinde gelip LONDRA için 1 - Gümrük muhafaza erah içi., 3409 takım yazlık elb"s"?nin sene tak!it borcu ödenmed ğin-
'1 arekct edecektir. yük alacaktır. 10/.121937 Cuma günü saat 15 de kapalı zarfla eks itmesi yapı· den bu hüküm ortadan kalkarak 

l~ACEDONIA,, vapuru 29 ------------ acaktır. mağazan n yen den mülkiyeti 
~\eırinde bekleniyor. ROT· SERViCE MARITlME 2 - Tasmlanan tutarı 18749 lira 50 kuruştur. açık artırma suretile ve 844 
~~M. HAMBURG ve BRE· ROUMAIN 3 - Şartname ve evsaf komisyo .ıdad r. Görülebilir. nvmarah emlilc ve eytam ban· 
\jM~Çin yük alacaktır. B U C A R E S T 4 - lsteldilerin ilk teminat olarak 1407 fira ık yezne m:ıkbuzu kası kanunu mucıbince bir de· 

h 11 REA,, vapuru 1 Birinci 1 h ı '-~nd "ARDEAL,, vapuru 261 .. inci· veya banka mektupları ve kanuni vesika arile birlikte eksiltme faya ma sas o maıt: şartıle ar· 
~~ fi 8 

bekleniyor. ANVERS teşrinde KôSTENCE, SULINA, saatmdan bir saat evveline kadar teklıf mektuplarını Galata eski tırması 211121937 salı günü 
) 11l AMBURG limanlaımela t 14 d ·c a d · · · · d ~, ç '- GALATZ •c GALATZ aktarması ithalat gümrüğü Linasındaki komi '-yona vermeleri. saa e 1 r aıremız ıçın e 

htaracaktır. yapılmak üzere 30 gün müd-~ttt~ICAN EXPORT LINES TUNA limanları için yük ala- 19 24 29 5 7708/ 4041 
cak'"·- __ _.....---..~-------------------- detle satılığa konuldu. 

EXPORT STEAMSHIP Du.E.N 
NORSKE MIDEI.., • z M • R PALAMUT • H RA Bu arhrma netı cesinde satış 

'~ORPORA TION HAVSLINJE 1 . J J • bedeli her ne olursa olsun bor· 
S· AVIA,. vapuru 12 ikin· OSLO cun ödenmesi tarihi 2280 nu· 

~~ndebekleniyor.NEVYORK • BAALBEK .. Motörü 12 CATCILARININ o.· KKAT maralı kanunun merıyete girdiği 
'~alacaktır. Jkinciteşrinde bekleniyor. BEY· tarihten sonraya mlisadif olması 
~· IBITOR,. vapuru 18 RUT, HAYFA, DIEPPE, ve hasebile kıymetine bakılmıyarak 
y~~~r~nde beklen~or. NEY· NORVEÇ limanlan için yük N AZAR 1 NA: en çok artıranın üzerine ibalesi 
. '~ ıçın yük alacaktır. alacaktır. yapılacaktır. satış 844 numaralı 

~tinrRESS,, vapuru 26 ikin· ·•SAN JOSE,, motörü 6 Bi· ı· Kl'f~AT VEKa"'LETi KONTROLöR- emlak ve eytam bankası kanunu 
~i( .e. bekleniyor. NEY· r"ncikanunda bekleniyor. DIEP- hükümlerine göre yapılacağın· 

ıı.,' Oc~n yük alacaktır. PE, DÜNKERK ve NORVEÇ Lü!!nN DEN: dan. i ıdnci artırma yoktur. Satış 
~İte . NTZ " vapuru 28 limanları için yük alacaktır. 1. ' peşin para ile o lup müşteriden 
~l\ Ş~ı~de bekleniyor. NEV· Hanlardaki hareket tarihle- Palamut ihracatının murakabesine dair nizamnamenin 19 uncu )'alnız yüzde iki buçuk dellaliye 
"tht.~çOın yük alacaktlr. l l d k" d kl"k k"l 1 h l t "T N"" l . masrafı alınır. oıı..\ıvı UTH l5 B" rile nav un ar a ı eyişi ı • maddesine göre teş ı o unan eyet pa amu ıp • umune,, en· 

y a .. vapuru 1
• ı ipotek sahibi alacaklılarla di· ~l\ l\~~da bekleniy,or. NEV- ler:den acente mesu iy:et kabul ni tesbit ve ihzar etmiş bulunmattadır. 

~~~~~ıEn yük alacaktır. etmez. 25 fkinciteşrin 1937 tarihinden itibaren lzmirden bu esa"a göre ğer alak odarların ve irtifak 
ı:..ıvı NT H. SCHULDT Daha fazla tafsilat için Bi· hakk ı sahiplerının gayri menkul 

H n·nc"ı '-ordooda W. F. HENRY ihraç o lunacak palamutların şbu nümunelere uygun olmas lazımdır. _ . d k" h kf h l 
"t-•ıs AMBURG )[ uu rm ı a arıııı usus e 
~ t:o VAN DER ZEE & Co. N. V. Nümuneler, al.akadarlarca Daiıem zde her zaman görülebileceği f f d · ı "dd" 

lJ "ıde ı:.b,, rnotörü 15 fkinc·. a z ve masra a aır o an ı ıa-
~ 1; eklcnıyor. ROTTER- vapur acentalığma müracaat gibi, 30 tki ncıteşrin 1937 tarihin· kadar Türkiye Palamutcuları larını işb ı iıan tarılf 1den itiba-

~Ük A
1
Mt3UK.G ve BREM EN edılmesi rica olun.ur. Anoni Ş rketinin A i Paşa meydanındaki deposundan tedarik ren yırmi gün ıçinde evrakı 

a aca tır. Telci on : Nu. 2007/2008 ed le: bilir. 19 20 4064 müsbitelerıle bırlikte memuri· 

yetimizf' ı ldirmel~r C"l ' ~ 

Aksı ha de haıcın·1 tapu 
lince malum olmad 'Ç" pa 
m dan hariç kntı tar. 9/12 
tarihinden it.b ren şartn 

herkese açıktır. Ta 'ip olaal 
yüzde yeaı buçuk temınat a:... 
Vt ya milli banka tıb r meki: 
ve 37/1333 dosya nuı r 
İzmir 1 inci icra memurıuğ 
müracaatları ilan oıunur. 

H.h.No. 40 

Emlak ve eytam b 
kasından: 

93711333 ıcra dosya nu 
rasile satıla • yuk rıda av 
yazılan gayrı menkulün ehe 
istersek, bankamızca bu g 
mcntule ko. ulacak kı) m 
yüzde elJisuıc kadar um 
şartlarımız dahil"nde ikraz 
pılabilır. 97 

fzmir bırinci icra mcmurı 
ğundan: 

Bayan SuAdın Emlak ve 
tam ba,kasından ödünç ald 
paraya mukabil bankaya ipo 
eylediği lzm·rde Ahmet n 
mahallesinin Tuzhane sokağın 
kain 21 '> ada, 2 parsel ve 1 
kapı numaralı 115 metre 
rabbaındaki mağaza Tuzha 
sokağı ile Dudu sokağının 
le~tiği noktada mebni olup T 
hane sokağına açılan kapısı 

numara tajı 6, Dudu sokağı 

açılan kapısının numara tai 15 
1QQo lira kıymetinde olan 

gay imenkulün mülkiyeti açık r 
ma auretile ve 844 Numaralı 
lak v Eytam bankası 
nunu mucibince bir defa 
mahsus olmak şartile artırın 
21 I 12 I 937 Salı günü 
14,30 da icra dairemiz ıçıa 
yapılmak üzere 30 gün müd 
le sablıp konulclv. 

e. arbrma neticesinde sa 
bedeti her ne olursa olsun b 
cun ödcnmui tarihi 2280 num 
ralı kanunun mcriyete girdi 
tarihten sonraya müsadil olma 
haJ1ebife kıymetine balcılmıyar 

en çok artıranın üzerine ihale 
yapılacaktar. Satış 844 numara 
Emlak ve Eytam bankası kan 
nu hükümlerine göre yapı 
ğ'ından ikinci artırma yoktu 
Satış peşin para ile olup m"" 
teriden yalnız yüzde iki buçu 
delliliye ma•afı alınır. 

ipotek tahibi alacaklılarla d 
ğer alakadarların ve irtifak ha 
kı sahiplerinin gayri menk 
üzerindeki haklarım bususiy 
faiz ve masrafa daiıı olan idd 
alarmı işbu ilin tarihinden · 
baren y rmi gün içinae e 
müsbitelerile birlikte memuriy 
timize bildirmeleri icab eder. 

Aksi halde baldan Tapu ı 
cilınce malum olmadıkça pa 
laşmadan hariç kalırlar. 9/12/93 
taribınden itibaren şartnam 

herkese açıktır. Talip olanları 
yüzde yedi buçuk teminat ak 

veya milli bir banka itibar mek 
tubu ve 3712971 dosya numa 
marasıle lzmir 1 inci İcra me 
murluğuna müracaatları ilan 
olunur. H.iş.No: 214 

Emlak ve eytam ban. 
kasından: 

937 /2971 icra dosya numara· 
sile satılan, yukarıda evsafı ya· 
zılan gayri menkulün alıcısı 
isterse, bankamızca bu ga.>rİ 
menkule konulacak kıymetın 
yüzde cllisıne kadar umumi 
şartlarımız dahilinde ikraı ya· 
pı labilir. 

İzmir belediyesinden: 
Ölçülerin 937 senelık muayene 

zamanı geçmek üzeredır. 
,f erek kullanılan ve gerekse 

ku.ıa ıılınıy.m her türlü ölçü 
sahip erinin belediye ayar me· 
murluğuna müracaatla bunların 
muayenelerini yaptırmalart ıa
z y-ıdır. Ôıc ılerinin .senelik mu· 

ayenesini yaptırmayanlar hakkınd 
ka uni takibatta bu!unulacağ 
ilan olunnr. 19 ?O 4062 
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Atölyede Foto Köroğlu 

Hamza Riistem 
En meşhur fabrikaların fotoiraf makineleri, film, cam, kağıt, 
kart •e biluruum fototrafçılıkta müstamel cezalar, fotoğraf atat 

•e edevatı, font ve sehpalar. 

Fototrafçılığa müteallik her nevi malzeme 
Zevki okşıyacak resim ve ağrandismanlar, senedat ve evnk 

istinsablan ve kopyaları kemali dikkatle yapılır. 

AMATÖR iŞLERi 
Dcvelopman, kopya ve her nevi ağrandisman sürat ve ncfa· 

setle yapılır. 
IZMIR: Emirlerzade çarşısı No. 28, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
Telefon: 2675 Telgr f: Riistem lzmir -

Siz de M ET Al l U M " D '' ;l~~::,ı:rım 
Hem bol ışık almış olur, hem iktısat etmiş olur, hem lamba 
deiiştirmekten kurtu lur, hem de sarfiya tınızın eksildiğini 

ilk faturada srörürsünüz. 

Doktor 
Kemal Tahsin Soydam 
Cild ve tenasül hastalıkları mütdhassısı 
lzmir Belediyesi Zührevi hastalıklar ve tedavi evi doktorlu· 

ğundan çekilerek yeniden açhj'ı Numanzade sokağındaki 3 
numarala muayenebanesiode hastalarını Pazardan maada bergün 
sabahtan akşama kadar kabul ve tedavi eder. 

Muayenehane Tele. No. 3416 Evi 5164 

Otelimizin bütün mobilyası tecdid edilmiş . soğuk ve sıcak su 
banyo daireleri ilave edilmiştir. Otel yeniden telvin ve tefriş 
edilmiş ve müşterilerimizin her türlü istirahatleri temin olun· 
muştur. Fiatler mutedil ve her keseye elverişlidir. 
Kemeraltı caddesi karakol karşısında No. 72 lzmir 

Haraçcı kardeşler 
Blylik mobilya Ye mefruşat m 

hw.alt..-. emrinize imed dir. 
·~· ·ŞUBE 

IZMlR ANKARA 

Temiz, zarif eşya, elbise ihtiyacından evet gelir. Herkes kend! 
haline göre temiz bir eve, misafirlerini kabul edecek bir salona, 
rahat yaşıyacak eşyaya muhtaçtır. İyi bir mobilya içinde kendinizi 
ve ailenizi muhite daha iyi tanıtabilirsiniz. Evinizin eşyası hayatı· 
nızın etiketi olduğunu unutmayınız. 

Memurlara 10 taksitte veresiye muame. 
lesi yapılır. 

Er; -~ iızel poziat 
çekilir. 

Amatör işleı· 
Temiz çabuk 

ucuz yapılır 

Doktor 
Ali Agah 

Çocuk hastalıklar 
mu ta h assısı 

İkinci Beyler sakal' 
No. 68 
Telefon 3452 

Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türlü idrar, kati 
balgam ve saire ta • 

. hlilleri yapılır 
MO.racaat yeri: 

TÜRKİYE 
CUMHU RİYETi 

~ 

Jkincibeyler so 

Telef on 3869 

Motör istiyenle 
okusun 

9 beygir kuvvetinde Gorsl 
markala bir motör satılıktır. G .. 
mek istiyenler seyyar mubabi 

miz B. Yusufa veya Şemild 
köyünde 1*hçesindeki adamıO 

Norveçyanın halis Morina balıkya 
iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi ·içilir 

.. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

v 
Büyük Salepçiof lu hanı karşısında Başdurak , lzmir 

• r 
Kuvveti çok, fiati az, masrafı l:\Z-ı mukavemeti pek çok 

ve cihanın en beğenilmiş ot~mobilleridir 

Vecdlelk p _arçalar mevcucdlcdl'ur 

Oldsomobil otomobilleri" de her tOrln evsafı liaiz, sağlam, 
elverişli, gozel ve loks makinelerdir 

lzmir ve bölgesi bayii : O. Kutay 
Birinci kord·on telefo~ 2704 - • , , <ili(-·.\ 
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