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Dün Belgraltan geçti ve ak
şam Ozeri Sofyaya hareket etti. 

Çin.Japon harbi, mühim bir safhaya girdi -- --

Nankin önünde büyük mey
dan muharebesi bekleniyor. 
Tayfo gölleri havalisinde kanlı muharebeler devam edi
yor. Japonlar, Çin kuvvetlerini her taraftau tazyik ediyor. 

Bazı kanunların 
değiştirilmesi 
Önümüzdeki pazarteıi gdntl Tilr· 

kiye Büyük Millet Mecliainde Teıki· 
litı Eıaaiye kanununun bir iki mad· 
delinin müzakere edileceği ve kuv• 
vetli bir ihtimale göre de ıiyaai 

mihteıarlıkların ilguını iıtibdaf eden 
diğer bir kanunun tetkik ve intaç 
olunacağı aalaıılmaktadır. 

Gazetelerin verdikleri haberlere 
bakılına aiyad mibteprlıklar ibda• 
1ını emreden ve geçen ıene Millet 
Meclioinden geçerek tatbik eahauna 
konulan bu kanun, kendisinden bek· 
!enen faydalan verememittir. 

~iyul müıteıuların T&r:ife Ye 

ealibiyetleri Mecliae kartı meıul olan 
Vekiller tarafından tayin Te tahdid 
edildiğin• göre bu mü.teıarlann ya• 
pacaklan it hem mahdud bir oahıya 
inhiHr ediyor, hem de bu mahdud 
Ve muayyen sahada müıtcıarın gör• 
düğü 'l'a yaptığı it uıl meıuliyeti 
omuslannda taoıyan Vekilin muvafa. 
lı:aı ve tuvibine iktiran eımcbiziıı 
•ıte11 tekemmül e}lemiı olmuyordu. 

Şu halda bu eiyaat müeıeıarlık 
ıııaı..mı, idari müıteıarlık makamı• 

111 11 bir .,i halinde verimıiz ve hatta 
h u d ihtiliiflara yol açan bir 
mahiye& aıaediyordu. 

• Beı altı ııylık tatbikat bu uyut 
müıteıarlar kanıınunıın faydalı neti• 
celer vermediğini iıbıt elmİf olacak 
ki kanunun ve eiy•si milıteıarhk.lar1n 
ilga11 gene bir kanunla MecliH tek· 
lif edilmiı oluyor. 

Neıri tarihinden itibaren üıtlerin• 
dtn bir içtima ıeneai geçen kanıın• 
ların ilgaaı, tadili kanunen mümkün 
ve hu kanıın da geçen içtima oene• 
•inde mevkii tatbika konulmuş oldu· 
~u içiıı Meclis geçen içtima aeneainde 
Y•ptJit bu kanunu bu eene tadil ve 
ilga edebilir. 

TeıkilAtı Esasiye kanunnnda yapı· 
lacalı; tadilata geliııce bu degitikli· 
gin Vekileıler adediııin ayn bir ka· 
tıunla telhit edileceğini bildiren mad· 
deye aid olacağı anlatılıyor. 

Gene gazetelerin verdikleri ha• 
bederi tahlil ederek hükmetmek i .. 
liyoruz ki: Hükilmet bu maddenin 
degiıtirilmeıini VekAleıler adedinin 
ihtiyaca ve devlet iıleıinin icab et• 
lirdigi vaziyetlere göre çogaltılıb azal• 
lılıııuıoı veya birleştirilib ayrılmaaını 
le hatta makamıız Devlet Vekil· 
Ll<Ieri ihdıwnı temin için Baıveklile· 
'4 sallibiyet almak iıtiyor. 

Cünden güne artan ve her an 
haıkalaıan, bu artııa ve baflı:alanııa 
göre hizmet ve teşkil it iıtiyen 
devlet itleriııin, llaıvekiilete böyle bir 
"1l&biyet verilmek ıuretile daha iyi 
le daha pratik bir surette idaresi 
~Uliinülmüo olacak ki Teokilaıı Esa· 
''Yedeki maddenin değiştirilmesi 
1
' 1•njyor. 

h" DeYlet itleri daima bir kanunla, 
ır ıekilde yilrüyemiyecegi, lıal ve 

taıııanın icablarıoa göre tedbirler 
•lıııak icab eylediği için biz bu tadil 
~·~Üflerinin iolerimizi yürütebilmek 
~" yerinde yapılmıo bir teklif ol· 

1.bguba İman ediyor ve yeni değitik· 
.•lı.ıerin devlet makauizmaoını daha 
ıy· 1 hit tarz<la iıleımeeini dileyoruz. 

~H.R.Öklem 

lıf areşalımız 
4ııkaraya d6ndü 
ti ~nkara, 26 (Hususi muhabi· 
b~ızden) - Büyük Erkanı Har
~y~ Reisi Mareşal Fevzi Çak· 
Ilı~ ~u sabah lstanbuldan gel· 

i. ıstasyonda karşılanmıştır. 

Karşı akalılara mü· de 
Japon askerleri 

Şanghay, 26 (Radyo) - Tcy'u 
gölleri havalieiııdo jıponlar1ı Çin or• 
dulan arasında kanlı muharebeler 

zarfında vukubulacaktır. 

Şanghıy, 26 (Radyo) - Bir mild· 
deıteuberi baogöıteren açlık, ıon 

günlerde her tarafıan gelen gıda mıd. 
delerinin fazlalığı neticeoinde ısal• 

mıotır. 

lzmir-Karşıgaka seferlerine tahsis edilmek üzere lngiltereden mübagaa edilen JJe •Bag
raklın tesmiye olunan JJapurun yola çıktığını gazmışlık. Vapur iki gün euel Cebe~üttarık• 
tan geçmiştir. Şimdi Akdenizdedir ve sahili takiben ilerlemektedir. 

Vapur on beş güne kadar İzmirdedir. Yukarıdaki vapur, hasre.tle beklenen JJapurdur. Kar- ' 
şıgakalılara bu müjdeyi JJerirken, Karagöz perdemizde JJapur hakkındııki akisleri ok~ma• 
[arını da taJJsige ederiz. 

cereyan etmektedir. 

japou kıtaatı, müıtabkem Sank· 
ıing ıehrini itgal eylemiıler ve Çin 
kuvvetlerini tazyika baolamıılardır. 

Son haberlere göre, Nankinin 
akıbetini tayin edecek olan k•t'i 
meydan maharebeıi gelecek h,eftıı 

Şougbıy, 25 (A.A.) - General 
Maısui gazeıecilere ıu beyanatta bn· 
luomuıtur: 

- Sonu 8 inci sahifede -

Çeşmeye gelen lngiliz gemisi ve 
akız ark la ında t atı ları 

Çeıme, 26 (Huauei muhabirimizden) - Akdeniz kontroluoa ittlı•k 

eden lngiliz destroyerlerinden (H. )9) evelki gilo limanımıza gelib demirle· 
mi~, bir müddet kalmııtır. Bu müddet zarfında geminin ıüvariei ile müret• 
tebat sahile çıkmıı, ıebri dolaşmı~, öteberi almıılardır. 

Ayni güu Sakız ada11 arkalarında bir ıaat kadar devam edon top oeeleri 
itiıilmiştir. Tahminen 50-60 top atılmıştır. Galiba açıklarda bir top atıeı 
talimi yapılmıttır. 

Yaş üzüm ve sebze ihracı meselesi, istih. 
sal V 1 ihracatımızın en mühım davasıdır 

Birinci umumi 
müfittişlik 

B. Abidin Ôzmenin istifası 
yalandır 

Ankara, 26 ( Hususi muhabi· 
rimizden) - Birinci umumi mü
lettiş B. Abidin Ôzmenin istifa 
ettiği ve yerine Emniyet umum 
müdürü B. Şükrünün tayin edil· 
diği hakkında lstanbul gazete· 
!erinde çıkan haberlerin asılsız 
olduğunu Dahiliye müsteşn B. 
Sabri bana söyledi. 

Kavun ve üzüm sevkıyatı 
muvaffakıyetle neticelendi 

lngiltere saray mehaf ili de memnuniyetini bildirmiştir. 
önümüzdeki yıl, çekirdeksiz üzüm de sevkedilecektir 

üzümlerimiz, kapışılırcasına satılmıştır. lngiliz ve 
Alman gazeteleri _bile muvakkıyetlerimizi yazıyor 

(ızlarımız üzüm işliyorlar 
Zengin Ege mahsullerinin en 

mühimlerinden birini de, şu bi· 
zim üzüm teşkil ediyor. Üzümü• 

- Sonu 9 uncu sahifede -
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Almangııdııki Ticaret Odamı:ııın raporundan bir parça 

Yeni tunel ikisen~de 
tamamlanacaktır 

, 

• 
Eski tunel uğrunda 24~,000 lira 

sar edildi. Fakat aydasız .. 

Demirgolları idaremizin geni açmakta olduğu 
tunellerden biri 

Aydın demiryolunun vaktile İn· 
oaoında şimdiki modern, geniı ve 
konforlu vagonların işliyeceği heııab· 

!anmadığından Azizi ye büyük tuneli 
de o vakıtki vagonlara göre iıa edil. 
mişti. 

Bu hat ta hüktlmete geçtikten 
ooııra muhtelif katarların bıı batta da 
ioliyemiyeceği görülmüttür. 

Neticede tunelin alı kıımının 

açılman ve genifletilmesi netice~ioe 

vanlıb iıe başlıomıııır. Son sımııuı 
kadar devam eden bu iııe tunelin 
bir kıımı geniıletılmişoe de tren 
aeferleri devam etliği için müeaid 
olmıyau baiı şerait altında tuuelin 
tamamının geoi~letilmeeioe imkio ol• 
madığı anlaşılmı~ıır. Vaziyet Nafıa 

Vekaletine lıildirilmiı ve bu meyanda 
mevcu.1 tunelin genişletilme•i için 
ıarf.,dılecek para ile yeni bir tunelin 

-Sonu 8 inci sahifede -

r G lÜJ ifil lÜJ IFD ~ifil j' 
" lfilil lUı D=i1 n lffFl) lh1 ©ı lb> <® ır n 
Madrid üzerine umu-

mi taarruz başlıyor 
ihtilalciler, Guadalahara müstahkem 

mevkiini top ateşine tuttular 
Parie, 26 (Radyo) - Havaı Ajanıının verdiği ıon habere göre, ihtillleiler, 

Goadalahara milotahlı:em mevkii ilzeriııe ıiddetli bir top ateoi ıçmıılardır. 
Bu gıın oabahıaıı akıama kadar devam eden muharebe, çok ıiddetli olmuıtur. 

ôgleden ıoura gelen tayyare fılolan, bombalar atmıolar, büyük tahribat 
yıpmıolardır. 

Allkadırların .,erdiA.i maltlmat.a göre, Madrit üzerine umumi taarruz, 
yınn ııfakla berober baılıyacakıır. 
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N '1 T~şrlnısanl 

Sıvas - Ankara 
Telefon muhaverelerine 

başlandı 
lstanbul, 26 (Husui Muhabi· 

rimizden) - Sıvas - Ankara 
arasında telefon muhaverelerine 
bugünden itibaren başlanmıştır. 

Sıvas ile ilk konuşmayı, Na· 
fıa Vekili Bay Ali Çetin Kaya 
yapmıştır .. ----Karadeniz fırtınaları, 

devam ediyor 
lstanbul, 26 (Hususi muhabi· 

rimizden) - Karadenizde şid· 

detli fırtmalar devam etmekte· 
dir. Bir çok vapurlar Karade· 
nize çıkamamışlar ve boğazda 
kalmışlardır. ------
Prens Seyfeddinin . 

cenazesı 

Nakil meselesi ıçın 

Vekaletten soruldu 
lstanbul, 26 (Hususi muhabi

rimizden) - Geçenlerde ölen 
Mısır Prenslerinden Seyfeddinin 
validesi vilayete müracaat ede· 
rek oğlunun cene"Zesini Mısıra 
nakletmek istediğini bildirmiş 

ve müsaade istemiştir. Vılayet, 
müsaade verilib verilmemesini 
Dahiliye Vekaletinden sormuştur, 

Yunan Kralı 
lngiliz • Yunan dostluğu 

bozulamaz, diyor 
lstanbul, 26 (Hususi Muhabi· 

rimizden) - Londrada bulunan 
Yunan Krala ikinci Yorgi, İngi
liz · Yunan dostluk cemiyetinın 
Şerefine verdiği ziyafette bir 
nutuk irad etmiştir. Kral nut
kunda. Yunanlıların İngiltereye 
kartı olan muhabbetlerinden 
bahsetmiş ve bu dostluğun hiç 
bir zaman bozulmıyacağını söy
lemiştir. 

Güneş kulübünde 
Bir karşılaşma 

lstanbul, 26 (Hususi muhabi
rimizden) - Çek ve Türk gü· 
neşçileri Güneş kulübünde kar
şılaşmışlardır. Müsabakaları, Çek 
güreşçileri 4-3 kazanmışlardır. 

Yunan takımı 
Güneş oe Fener takımlarile 

karşılaşak 
İstanbul, 26 (Hususi muhabi

tiınizden) - Enasis Yunan fut-
bol takımı bugün şehrimize g~l· 
tniştir. Yunanlılar ilk maçlarını 
Pazar günü yapacaklardır. Gü· 
neş ve Fener takımları Yunan· 
lılarla üç defa karşılaşacaklardır. 

Ôlmemiş sanmışlar 
fakat ... 

lstanbul, 26 (Hususi) - Dün 
}:' ransız -hastanesinde ölen bir 
hasta, defnedilmek üzere götü· 
tülrnüş ve fakat, mezara indiri
leceği sırada vücudünde tam 
bir hararet mevcud olduğu mü· 
hhede edildiğinden, tekrar has
taneye getirilmiş ve keyfiyet 
~<>ktorlara bildirilmiştir. Bunun 
11~erine ölü, dikkatlice muaye· 
~eden geçirilmiş ve neticede 
~1ütnün vukuu tahakkuk ettiğin· 

e__rı, mezara götürerek gömül
ttıuşr· ur. 

lJf ransız zabıtası 
lln de bazı eşhas tevkif etti 

~ :aris, 26 ( Radyo ) - Paris 

b: ıtası, bugün de ihtilal teşeb
Us'" 

., u etrafındaki tahkikata de· 
aın et . . S mıştır. 

D l <>n haberlere göre, miralay 
1\ 0 aıok aleyhine dava açan 
ki<>nt Poço Diyorg- ile bir çok 

tiele.r tevkif edilmiştir. 
,.... erıeral Duşenbur, itham edil
·<11ş v 

e tevkif olunmuştur. 

-.. ----- '-. 
ANADOJ,U 

Doğu illeri 
him işle 

.izde çok mü-
ya caktır 

Yapı_lacak işler için esaslı 

Köylü refaha 
bir program 
kavuşacaktır. 

hazırlandı. 

İstanbul 26 (Hususi) - Doğu illerimizde ya
pılacak büyük ve mühim işler için geniş l az. ırlık
lara başlandığı ve bu illerde, köylüye refah ve
recek hususatın tem nine azami gayret sarfoluna
cağı söylenmektedir. 

için esaslı bir program hazırlanmıştır. 

Son haberlere göre, yapılacak olan bütün işler 

lstanbul 26 GHususi mahabirimizden) - Doğu 
illeri valileri bugün Trabzonda mühim bir toplantı 
yapmışlardır. T-0plantıya, umumi müfettiş B. Tah· 
sin Uzer r;yase~ etmiştir. fçtimada doğu illerinin 
işleri görüşülmüş, bazı mühim kararlar verilmiştir. 

v e .. giler bir eş .... irse 
Beş yüzde 

indiri ec 
senede 
beşe 

25 ten 
k. 

o 

lstanbul, 26 (Hususi muhabirimizden) - Vergilern tevhidi ha
linde kazanç vergisi; y~pılacak o an zamla beraber, her sene yüzde 
iki tenzil suretile beş senede 25 den on beşe indirileceği söy
len:yor. 

Ulukışlada b 
alt n 

Madenin lu~her tonunda 11 gram 
altııı ve 250 ~t"am gi\ınüş vardır 

Ankara, 26 (Hususi muhab.rimizden) - Maden arama ve tetkik 
enstitüsü, Uiukış a civarındaki Bulgardağında bulunan ~e 200,000 
ton tahmin edile ı gümüşlü kur.şun madenini tııhlıl ettirnı ştir. 

Elde ed :en net celt•re göre, bu maden n bir tonunda 11 gram 
altın ve 250 gram da güıııüş vardır. Yam ya ııız buradaki altın 

servetimiz 220) k lod•ır. 

• 
ısa y n 

Metruk ma!lar müdürlüğüı.e ait emlak, 
şirndiye kadar bir Ermeninin elinde idi 
İs' a'1bul, 26 (Hususi muhabirimizden) - Finri Rum ve Erme· 

nilerden ~. almış olup Metru c Mallar müdürlüğüne aıt olması ıazım 
gelen bir kaç m iyon lira kıymet' ndeki malları giz.ice idare ettiği 
anlaşı 1an Nisanyan sminde bir Ermeni, takibata maruz kal::ıcağını 

anlayı .. ca Mısra kaçmıştır. Bu a•lamın yakalanması ve hükumete 
hesab vermesi için lazım gelen tedbirler alınmıştır. 

il 

ramı .. e ı 

Kral Ahmed Zogo, sarayda büvük 
bir ziya{ et vermiştir 

Tiran, 26 (Radyo}- İstiklal bayramı münasebetile Kral Ahmet 
Zogo, bugün sarayda b~yük bir ziyafet vermişt r. Bu ziyafette, 
mebusan ve ayan reislerile Kordiplomatik ve bütün devlet ricali 
hazır bulunmuşlardır. Zıyafelten sonra, bir suvare tertip edilmiş, 
Prensesler ve bütün aristokrat ailelere mensup kızlar dans etmiştir. 

Belgrad, 26 (Radyo)- Yugoslavya matbuatı, Arnavutluk istiklal 
bayramı münasebetile sitayişkarane makaleler yazmakta ve Arna
vutluğun, başta Yugoslaya olduğu halde bütün komşularile dos· 
tane münasebat tesıs etme~e muvaffak olduğunu kaydelemektedir. 

Tiran, 26 (Radyo) - Arnavutluk Başvekili, bugün Corci Katri· 
yoninin heykelini bir söylevle açın ştır. 

Bütün mahsullerimiz 
Ihrac edilmeden evel Iktısad Vekale· 

tinin lisansına tabi tutulacak 
Ankara, 26 (Hususi muhabirimizden) - Buğday ile kömür de 

dahil olduğu halde bilumum mahsul ve maddelerimizin ihrac 
edilmeden evet İktısad Vekaletinin lisansına tabi tutulması Heyeti 
Vekilece kararlaştırılmıştır. 

--------------------P u 11 u k fabrikası 
Senede 55 bin pulluk imal edebilecektir 

Ankara, 26 (Hususi muhabirimizden) - Z•raat Vekaleti, Anka
rada büyük bir pulluk fabrikası inşasını kararlaştırmıştır. Bu fab
rikada, senede 55 bin pu luk imal edilecek ve memleketin pulluk 
ihtıyacı bu suretle ucuzca tem n olunacaktır. 

B. Stalin 
19 sefir hakkında ta. 

kibat yapılmasını 
emretti 

Vareo-ra, 26 (Radyo) - B. Stalio, 
Rus-yanın muhtelif mcınlelcetlcrindeki 
sefirlerinden l 9 unu muhalefetle it· 
hnm ederek haklarında kanuni taki· 
bnt yapılmnsım emreylemiştir. 

Kamu tayda 
Yeni sayla'Uların mazbataları 

kabul edildi 
Ankara, 26 (A.A.) - Büyük 

Mıllet Meclisi bu gün Refet Ca-

nıtezin başkanlığında toplanmış 

ve münhal mebusluklara seçilen 

Dr. Hüsameddin Kural (Beyazıd), 
Vedid Uzgören ( Kütahya), Ne
cati Güner ( Zongu'dak ), emekli 
Orgeneral Alı S aid Akbaytuğ 

(Kocael ) nin intihap mazbattları 
okunmuş, kabul edilmiş ve Ali 

i k aytuğ ile ecati Gü· 
rıerin tah ifleri yapılmıştır. 

Devlet ormanlarından köylü
niın intifa ka ıununa ek kanun 
la· ı has nın geri verilmesine dair 

Başvekalet tezkeresi ve B. M. 
Mec is nin Teşrinievel }Çl37 ayı 

hesabı hakkında Meclis hesap· 
l arı tetkiki encümeni mazba
tası okunmuştur. 

Meclis, pazartesi günü topla· 
nacaktır. 

Şuşningin kitabı 
Viyana, 26 "(A.A.) - B. Şuş

ning üç Avusturya namında bir 
kitap neşretm ştır. Mumaileyh 
bu kitabıııda serbest ve müsta
kil bir Avusturyanın mevcudiye· 
tinin mutlak bir zaruret oldu· 
ğundan bahsetmektedir. 

B. Şuşniog Avusturyanın baş· 
lıca vazifesinin Tuna devletlerile 

Tuna konfederasyonu ve Alman· 
ya arasında köprü teşkil etmek 
ve büyük kültürel Alman daire
sile irtibatı muhafaza eylemek 
olduğunu yazmaktadır. 

Almanyaya 
Mukabil teklifler 

yapılacak 
Londra, 26 (A.A.) - Havas 

Ajansının muhabiri bildiriyor: 

Almanların iptidai maddeler 
satın alabilmeleri ve mamul mad
deler ihraç edebilmeri için müs· 
temlekelerde bir açık kapı re
jimi ihdas etmek. Almanyanın 
müstemleke taleplerine karşı 
lngilizlar tarafından yapılacak 
ve Pazartesi günü Fransız nazır
larına bildirilecek olan mukabil 
teklifler işte bunlardır. 

Bundan maada Hava ve Ha· 
riciye Nazırları tarafından dün 
gösterilen faaliyet neticesinde 
eski garb veya silahlarını ter· 
ketme meselesinin yeniden ihya 
edileceği zannı hasıl olmustur. 

--
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Londra mülakab 
Lord (Halifaks) ın Almanya 

seyahati ilk neticelerini ver
meğe başladı. 

İngiliz kabinesi Lordun rapo
runu uzun uzadaya tetkik ve 
münakaşa ettikten sonra Alman
ya ile görüşülmeğe değer bazı 
esaslar mevcut olduğu kanaatine 
varmış olacak ki ilk iş olarak 
Fransız Başvekili ile Hariciye 
Nazırının Londraya davet edil· 
melerine ve keyfiyetin bir de
fa da iki hükumet arasmda müş· 
tereken tetkikine karar vermiştir. 

işte bu karar neticesi olarak
tır ki Fransız Başvekili M. Ka
mil Şotan ile Hariciye Nazın 
lvon Delbos yarın Londraya 
hareket ediyorlar. 

Londra gazeteleri arasında 
Almanya ile neye mal olursa 
olsun uyuşmak lazam olduğu 
kanaatini müdafaa etmeğe baş
lıyanlar mevcud olduğuna göre 
Alman teklifleri içinde Fransaz 
menfaatlerini doğrudan doğruya 
alakadar eden bazı mühim nok· 
talar olr:luğu tahmin edilebilir. 
Zaten İngiliz kabinesinin de her 
hangi bir kat'i karar verrr.eden 
evel Fransız mesul ricali ile gö· 
rüşmeğe lüzum görmesi işin bu 
şekilde olduğunu işrab et· 
mektedir. 

F ransızlarm harici siyasetteki 
ve bilhassa bu siyasetin Alman
yaya taalluk eden kıs ı mlarındaki 
zihn:yeti ötedenberi malumdur. 
Onlar kat'i ıztırar karşısında 
Kalmadıkça, daha doğrusu siya
set sahasında Almanyaya karşı 
yalnız bırakılacaklarını anlama
dıkça her hangi bir müsaade 
veya tavizde bulunmayı akılla
rına biJe getirmezler. 

Dünkü cumhuriyet Almanya· 
sını bugünkü Nasyonal Sosya
listlerin kucağına atan zaruret· 
ler ve amiller içinde Fransa 
siyasetinin bu anlayışsız zihni· 
yetine mühim bir pay ayırmak 
lazımdı r. Eğer Fransız ricali son 
üç dört sene zarfında zorla ka
bul ettikleri müsaadatın yüzde 
ellisine bundan on on beş sene 
evel o zamanki demokrat Al· 
manyaya vermeğe razı olsalardı 
muhakkakt:r ki bugün cihanın 

vaziyeti her noktai nazardan 
bambaşka olurdu. 

Fransada iktidar mevkiinde 
sol cenah mensuplarmın bulun
masına fazla miktarda bel bağ-
lamamak lazımdır. Avrupanın 
vaziyetini kavrayış bakımından 
Fransada sol cenah ile sağ ce
nah arasında ufak tefek nüans 
farklarından başka bir ayrılık 
yoktur.. Nitekim daha müzakere 
ve münakaşa esasları ortaya 
atılmadan bile Fransız gazete
leri şimdiden büyük bir telaş 
eseri göstermeğe başladılar. 

iki devlet ricali arasında mü
nakaşa edilecek mevzular acaba 
neler olabilir? Bu noktada res
mi makamların ilhamatmı bek
lemeden bile hakikate çok ya· 
kın bir takım faraziyeler yürüt
mek mümkündür. 

Bugün için Almanyanın en 
çok ehemmiyet verdiği ve bina
enaleyh karşı grupla uyuşmak 
için şart olarak ileri süreceğine 
şüphe edilemiyecek olan iki 
esaslı mesele vardır: Merkezi 
Avrupa işi ile müstemlekelerin 
iadesi mddeiyatı .• 

Artık umumiyetle kabul edil
miş ve anlaşılmış bir hakikattir 
ki Hitler Almanyası, Mussolini 
İtalyasına muavenet ve mÜzahe· 
retini ancak merkezi Avrupada 
serbest bırakalmak kaydile ver· 
mjştir. 

Bundan iki, üç sene evel Vi
yanada Başvekil Dolfusün kat• 
lile neticelenen Nasyonal Sos• 
yalist baskını yapıld ğı devirlerde 
yirmi dört saat içinde Brenner 
hudutlarına bir kaç kolordu asker 
tahşit ederek vaziyete hakim 
olan ltalya artık tarihe karışmış• 
tır. Şimdi bilakis Almanyanın 

Avusturya üzerindeki müddeiyatını 
ve hatta bir bakımdan Çekoslo
vakya hakkındaki metalibabnı 
terviç ve teşci eden bir İtalya 
vardır. Avusturya şimdiye kadar 
herhangi bir hükumet darbesile 
bir Alman eyaleti haline gelme
mişse bunun saiki Mussolini de
ğil Ren hududunda nöbet bek· 
liyen Fransız askerleridir. 

Diğer taraftan evel ve ahir 
ileri sürdüğüm gibi bugün lngil· 
terede Almanya ile uyuşmak 
pahasma bu hükumetin eski 
müstemlekelerini kendisine iade 
için kuvvetli bir cereyan vardır. 
Ancak lngiltere bu noktada bir 
müzakereye girişebilmek ve mua· 
pet bir neticeye varabilmek için 
tıpkı merkezi Avrupa mesele· 
s inde olduğu gibi evelemiroo 
Fransa ile uyuşmak, onun m11-
vafakatini almak zaruretindedir. 

Alman müstemlekelerindeg 
mühim bir kasmı f ngilterenin 
elinde ise diğer kısmı da Fran• 
sızların işgali altında bulunmak
tadır. 

Aca.ha Fransa Almanların 

Avusturyayı, velevki zevahiri kti'r
tararak, kendilerini ilhak edip 
kuvvetlenmelerine ve Çekoslo
vakyadaki kuvvetli Alman ekal• 
liyeti meselesini kendi lehlerine 
halletmelzrine ne dereceye kadar 
muvafakat edecektir?. 

Saniyen Almanların umumi 
harbten eve\ki müstemlekelerini 
istirdad ederek iptidai maddeler 
bakımından bütün dünyanın yar· 
dımmdan müstağni kalmaları 

Fransanın ne dereceye kadar 
işine gelecektir?. 

Vakıa bunlar öyle hadiselerdir 
ki Fransa istese de istemese de 
bir gün olacak, zaman onlan 
gene Almanya lehine hallede· 
cektir. Fakat o zamana kadar 
da Mütarekeden şimdiye kadar 
oldu~u gibi bütün dünyaya rahat 
bir nefes almak, bir huzur gör
mek nasib olmıyacaktır. 

Siyasette marifet herhangi bil 
müsaade veya tavzifi mecbuı 
olmadıkca, kat'i ızbrar vaziye
tine düşmedikce vermemekte 
değil, fakat onu tam zamanında 
yaparak mukabilinde ayni dere
cede ehemmiyete malik tavizat 
elde etmektedir. işte Fransız 
devlet adamları bu korkunç, fa. 
kat tabii hakikati ne dereceyc
kadar anlamış o~ duklarını Lon• 
drada yarınki mülakatta göste
receklerdir. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
• •• 

lzmir telefon şirketi 
Sa1ın alınma muka'Uelesi 
Vekiller Heyetine gidiyor 
An~ara, 26 (Hususi muhabi· 

rimizden} - lzmir telefon ş:r• 
ketinin satm alınma mukavelesi, 
bugünlerde tasdik edilmek üzere 
Nafıa Vekaletince Vekiller Hey
etine verilecektir. 

Rusya 
Donanmasının gerıni 

değiştiriyor •. 
Berlin, 26 (Radyo) - Sovyet 

Rusyanın, Kroniştadla Finlandiya 
körfezini terkederek, donanma
sını Mormanska nakledeceğıni 

An<ırif gazetesi yaz ıyor. 



Karmakarışık bir dava! 

Selim, bir kasırga gi~i esiyordu. Baha ı, kafasını '•Bana kocakarı de-
yumrukluyordu. lkı fena haber onu şaşırtmışb • ' " •

1
• r 

Bir aralık kaptan gemisinin Y•zan: M. Aagluın - Kazığa geçırın şunu!.. d ı, de g 1 1 m • t t 
giivertesinde b"r gölge belirdi. - 22 - Bu dehşetli emir bir kaç da· -------
Bu gölgenin işleme kaftanı sav· Dedi. Korkudun talihi bu kika içinde infaz edildi. Kara· Bir kadın hakime böylece derd yan· 
ruluyor, altında sapı işlemeli barkında lütufkar davrandı ve göz paşa: 
hançer parlıyordu. Bu gölge hayatı bin müşkülatla kurtula· - Yazık, bir paşaya böyle dı. Bir şahid, ~tekkeli olnp Bom-
•mretti: bildi. Şehzade soluğu Manisada muamele edilmez .. 

- Sahile yanaşınız... almı~tı. Diye batıracak oldu. Fakat haydan geJdiğini söyledi .. 
Sağdan sola, sol dan sağa bir Ş1lıkulu bu muvaffakıyetinden daha fazla söyliyemedi, onu 

emir rüz~arı çırpındı: sonra büsbütün kabarmıştı. B"r sivri bır kaz ğa oturttular. 
- Sahile manevra.. şehzadeyi mağlıib etmek az şe· Zav , Ilı b~tün kuvvet .le bağırdı: 
Serenler ıslık çalıyor, dümen· ref miydi? Bir kaç gün sonra - Amaaan .. 

ler gıcırdıyor, sular fışkırıyordu. Şeytankulunun kuvvetleri bir -DeTJam edecek· 
Gemiler demirlemişti. Sabah kaç misline çıkmış, adeta bü· 

oluyordu. Sandallar harekete yük bir devlet haline gelmişti. 

geçtiler. Sahile uker taşıyor· Beri tarafta Korkudun mağlubi· 
!ardı. Bu gelen adam aai şeh· yetini duyan Yeniçerıl "r: 
zade Selimdi. - Yazıklar olsun şehzadeye .. 

Sahile çıkınca gene onun ıesi Bir kadın gibi kaçtı, Seytanku· 
duyuldu: !unun k11rşısında S l·m gibi bir 

- Durmak yok .. Derhal ileri.. kahraman gerekti. Dıyorlardı. 
istikamet lsakçı, Bulgariııtan, Şahkıılu artık yağmaya, isti· 

Soyaclını unutmuş! 

Şevki 
Tütün m?selı:si aklı-
mızı aldı, diyor .• 

Dün ikinci Sulhceza mahke-
mes.nde, misline pek az tesadüf 
edilir, enteresan bir hakaret 
davasına bakıldı. 

Hadıse, dün akşam üzeri lki
çeşmeliğin Çirkin sokağında ce· 
reyan etmiş, ıkisı kadın üçü de 
erkek olmak Üzere beş kişı üç 
numaralı aileevini altüst etm ş· 
ler, biribirlerine girmışlerdir .. 
Cürmümeşhut yapılarak beşi de 
suç'u ve mü~teki olarak, 12 şa· 

h,t e b rlikte nöbetçi mahkemeye 

sırada yetmişlik bir ihtiyar içeri 
gird . O da şahitti. Mekkeli ol· 
duğunu, Bombayda esir kaldı· 

ğını, sonra da İzmire geldiğini 
söyledi ve hadiseyi anlattı. 

Mahiyeti itıbarile duruşmanın 

aid olduğu mahkemede ve ev· 
rakın iddia makamına tevdiı 

kararlaştırıldı. -----
Mahkum bir 

kacakcı 
' 

Ed• laya, tuyika başlamı•tı. Her ırne... , 
Selimin askeri, bir kasırga gün bir şehir z•ptedı o·, hP.r 

gibi bütün süratilel harekete gün bir kaç köy yak p y kıvor· 

B lgurca davasın1 dü·ı ıkinci 
Sulhc •za mahk •mesinde bakıldı. 
Suçlu .ar, fatl• '~ğnıurdan gel· 
menı şl~rdı. Y .ı nıı Şt:vki bulu· 

verılm•ş' erdir. 
Hadisenin evveliyatı çok Seferihisarda tutuldu 

uzundur. SJçlu ve müştekılerin S gara !.ağıdı kaçakcılığından 
gırıned kleri mahkeme kalma· lzmir mülğa !htısas mahkeme· t . du. Göecbe ına y··ti bu zapt ve ııu: o; du Hi'.< ııı sonu: geç ı... ~ 

* istiladan bol, bol ist fa de edı· SoyaJın? *. 
mıştır. Ahkamı şahs yede, Sulh since altı ay hapse ve 105 lira 
cez da, Aslıyecezada. her yer· ağır para cezasına mahküm edi· Bir kaç gün sonra Beyazıt İs· yordu. Yo Ayca veya Aydoğanl 

tıınbuldaki sarayında lcafasını Fakat nihayet Şahkulu ıle İ sa ı soyadıııı unutur mu? d, ilışıklerı vardır. Her iki ta- len Konyalı fsmaıl oğlu Osman 
aranmakta idi. Osman, Seferi· raf fırsat buldukça biribir.erini yumrukluyordu. Ona iki uğursuz, Anadolu beylerbey Kara öz E ne yaratım, tiitü ı ıı.e· 

iki korkunç haber getirilmişti: paşa karçılapıışlardı. selesi l.ız .n ak,ııı.ı ı lıaş u1ızJao 
hisar kazası dahilinde dolaşır· dava e· miş erdir. 

işte bütün bunları bilen ha· ken görülmüş ve Jandarmalar - Şebz de Sel m Edirne Harp çok çet n vP. çok kanlı aldı!. 
iiıerine yürüyor! oldu. Karagöz paşa ·~yanın hu - D. mck tütüıılen bır luaya 

- Şeytan kulu Bur~a üzerine kadar bü. ük olaluleceğıne akıl s•tsav ıııız aklınız yerinde ola· 
yürüyor! erdiremediğinden kati ku>vd cakL.? 

Bu kafi gelmeıııiş gibi arka· top ıyamamıştı. Şeytaııkulu ço c Ona ne şüphe! 
sın dan üçüncü haber de yetişti: kuvvet liydi. Y •şı ıız kaç? 

_ Şehzade Korkud Teke Osm&ıılı o dus;ı feci bir şe- O uz, kırk! 
eyalet"ını· t-'-ederek Manisaya kilda rııa ~ IUp odu. Az b:r kuv- K d .., "' aç nu.ı.ara a oturuyor· 
doğru ilerledi... vet kaçabıfdı. OrJıınoın 1.ülıi SJnuz? 

Beyıızıd bağırdı: kısmı kılıçbn geçırı m ş, muhim _ Ne bi eyim beni. 
- iki haberin ikisi de salta· bir kısmı da esir ,,üşmüıtü. - K •Ç çocug.un VM? 

ııatım için.. Oğullarım tahtıma Ş ytankulu M isliiınan olın s na _ Üç!. 

göz dıktil r. Bu Şeytankulu ise rağmen, girııtığ me;h·p kav· lyı dü;ü.ı belki dörtt;ir?l. 
Şah lsmailin marifetıdir. gası namına tar hi facı .. ara taş - Yok canım, ı ç! 

kim B. Ndc; Erel, karşısına di· 
ki!en beş davacı ve suçluya ne
rede oturduklarını sordu ve 
hepsin len şu cevabı aldı: 

- Çirkin sokakta! 

- Şu sokağı değiştirseniz 
çok iyi olacak. Çünkü burada 
da ma çir< in, çirk n haller olu· 
yo 1.. 

Bayarılaıdan b"rı yanındakini 
gösterer .·k acı, acı derd yandı: 

- Bu kadın bana •kocakarı. 
dt d ,_ Ben kocakarı değilim. 

Hakim: Filhakika Korkud, taşıdığı çıkartmak ısted : - Ha c nin tar.asında zarar 
makıadı artık gizlemeğe lüzum - Esırleıi krsirizl y p lllşsı ız? - Her haldt: bu •kocakarı. 
görmemişti. Mademki, en l.ü- Emrini v•rd-. _ y d.aıı! sözüne fazla hiddetlenmiş ola· 

Yülc •ehıııde kendisi idi, ş'.I hal· Ha r yeri adeta vorkunç bir ca~sıcıız; öyle anlaşılıyor?. 
7 D ğ r s ıçlu "arın zorla getiril· T L f 

de ~~•ru şekilde saltanatın va· mezbaha manzarasını iktısap - a ·ııi e endim, n ısıl hid-
... ~7 meler.ne kar;ır verilerek duruş· 

risi 0 malı idi. M ınisaya hare· etti. Her tarafta acı, b kin d e tlenmenı!. 
ma baş'<a b r gü ''" talık edı di. B d 

ket onun için bir zaruret halini iniltiler yü~ıt l yordu. r üzine çabid de di ılendi. 
almı,tı. Selimin Besarabyadan B r aralık f"ller' kollar. b ğlı Uurla zabıtkatibi Bunlar iki kısma ayrılmış, ta· 
Bulgaristana ve Edırneye doğru bir esir, Şeytınku unun karar· r ftar arının müdafıi kes lmişlerdi. 
hareketini duyduktan sonra onun gahı civarındakı bir meyd ml•ğa --• • 1 Ha ta birisi tarafgirliğ:ni o ka-
ıçin bir dakika beklemek mu· sürük' endi. Y. ğma ord surıun Evrak ard:ın [Öktüğü, dar iler götürdü ki, davacı ka-
vafık olamazdı. Korkud geçi muzaffer efradı I ara at ı yorlardı: pul arı t >krar dınlardan birinin Museviden 
bütün planının kolaylıkla tatbik - Sen Anadolu Beylerbeyi • [/ 1 dönme olduğ .ınu söyledi. Ha-
edileceiini umuyordu. Fakat El- Kar. göz paşasın ha? Vay kerata I U anmış. kim ıhtar mecburiyetinde ka,dı: 
ınalı köyü civarında ani olarak vay!.. Mahk meye ai 1 evrakı evınde - Adalet mezheb kabul 
yidiği tokat ta aklından geçmi· Fılhakika bu adamc<ığıı Ka· bu" uıı<tuı mak va bu vraklarda· e mez. 
yordu. ragöı paşanın ta kend si ıdi. kı pulları sökerek tekrar kullan- Açık olarak anlaşılıyor ki siz 

Şeytankulu bu civardıı dolıı· O da es.r düşnüşhi. Ş~y an\culu maktan s11çlu f'&ki Urla z:ıb t b r tarafı i .tı zam ediyorsunuz. 
şıyordu. Şehzadenin geçtiğini ona yaklaştı: kat bi Cen h hakkınJak ı tahki· Şurasını söyliyeyim, namus ve 
duymuştu. Onu bütün maiyetile - Ben Şahk ıluyum, dedi, kat nı>ti~elımmış ve evindt: bu- vicdarıın·z Üzer ne yem·n ettiniz. 
beraber Elmalı köyde bastırdı. bizi buralara kadar sürdü ıüz, lunan ilamlar evrakına b rle&ti· Hılafı hakikat ~ehadette bulun· 
Korkud ne}e uğradığını bileme- onun intikamını al:yorum.. nlerek nöbf'tçi mahkemeye gön· duğunuz takdirde b~n~ cezasını 

tarafından tutularak lzmir müd· 
deiumumiliğine teslim edilmişt r. 
Kaçakcı, mahkumiyet müddetini 
geçirmek üzere hapishaneye 
konmuştur. ------

Ayetin saralı olduğu anlaşıldı 
Çeşme kazasının Köste kö· 

yünde Mustafa Orhanı öldürmek 
kasdile yaralıyan Süleyman oğlu 
Ayetin muhakemesine dün şeh· 
rimiz Ağırceza mahkemesinde 

evam e i miş ir. 
Maznun Ayet, bundan eve! 

kendisinin sar'alı oiduğunu ve 
hastalığı esnasında bu vak' ayı 
b,fmiyerek yaptığını söylemiş, 

doktor tarafından muayenesine 
lüzum gösterilmışti. 

Kendısinı muayene eden asabi 
hastalıklar mütehassısı B. dok· 
tor !sınai! Ziya, verdiği raporda 
maznun Ayetin saralı olduğunu 
ve bu sebeble cezasının yarı 
yarı ~a indirilmesı lazımgeldığini 
tesbit etmiştır. 

Bu rapor, dünkü muhakeme 
celsesinde okunmuş ve muha· 
keme son sa!haya girmiştir. Ge· 
lecek celsede müddeiumumi id· 
diasını serdedeceğinden muha

keme başka bir g-üne bırakılmıştır. 

Roma - A!i mara 
Tagqare seferleri 

m şti. Hücum edenler: Ve asi reis ba~ın· ~ev rerek derilmiştir. Ce~ah. Urla müd· göreceksiniz! 
_ Yaşasın Şah lsmail, yaşa- emr~tti: de umu·ı il ğıne gönder.lecekıir. Fakat şahit ısrar etti. işte bu mışt•r. 

::m;:h~:!u~ey~;;:ıa~ıa~;~ıktarı c:ı:ııaıı:ıııı=ıııım:ııı:mı:==-::ıı:=-T-a·r1111z-aı1ıınıı::ı::ıı: -maıNcaltıca•·d-e•ğ•m-•e ... m..-ıı:i~ş-·o·r·m-a-n••ı•a•r•d•-a•.• .... 2·3-------
Roma, 26 (Radyon) - Bugün 

burada 1 kalkan b•r yo1cu tay· 
yaresi, Asmaraya 16 saatte var• 

- Eyvah, Şahkuluna basıl· 
d ki. 

ANADOLU 
Günlük siyasal gazete 

Sahih ve Öaomuharriri .' 

Haydar Rü,dü ÔKTEM :ı 
Umumi oeıriyat ve yazı i !eri ınüdü· 

rü: Hamdi Nüzhet ÇANÇ.ul -iDAREHANESi 
Jımir ikinci Beyler eokağt 
C. Holk Parıiu hiaası içinde 

Tolgnf: lzmir - ANADOLU 
Telefon: 2776 - Fosla kutusu: 405 

Abone şeraiti 
Yıllığı 1400, aiıı aylığı 800, üç 

aylığı 600 karuttur 

Y ahancı memleketler için ııeo~lik 
abone ücreti 27 liradır 

- Dürıden mabııd -
1 - Fakat Sivillinin fikri 

bısoka idi. Hayatını bir kaç defa 
kurtarmış oları Tarıanın ölümü
nü aklına bile getirmiyordu, Bu· 
nun için ayağa kalktı ve bağır· 
mağa, ellerile iıaretler yapoıağa 
bı.,ladı. Vahıiler lı:ııın dilinden 

Al\ADOLU MATBAASINDA tııbii anlaııııyorlardı. Fakat ne 
BASIUII!;>TIR 

l•----•·-ıiıııiı•---•I' i tediilni an ıyorlardı. 

2 - Maamafih vahşiler biri· 
birlerine; •-Acaba ne diyor?. 
Diye sordular. Ve içlerinden 
birisi; Kosu bunu ıu suretle te· 
vil etti: •Mabudumuz Tarzanın 

tutularak bağlanmasını ve en 
ağır ıartlarla öldürülmesini em· 
rediyorl. 

3 - Vahşiler bu emri yerine 
ietirdiler; Tarzını yakaladılar, 

sımsıkı bağladılar, Yarına kadar 
kaçmaması için de bir kafese 
hapsettiler. Bu sırada Sivilli ka· 
fese yaklaşarak: • - Tarzan, 
şimdi bana itaate mecbur 
kalacaksınız! dedi. Fakat, Tar· 
zan radesine sahib olduğu 
halde: 

4 - •Merak etmeyiniz, vah· 
şiler beni yarın öldürecekler ve 

siz de benden kurtulmuş ola· 
cakıınızl. dedi. Bu söz, genç 
kadında büyük bir tesir husule 
getirdi ve gözleri yaşlı olduğu 
halde: 

• - Sizi öldürmek mi? Ben, 
ben böyle bir şey emretmediml. 
dedi. Bu sırada vahşiler ka· 
fesi sardılar. 

- D•vam edecek -

• 
rı 

Dahili ha tslılr.lar m ütelıa .. uımız 
Dr. lll. Şevkı Lğur diyor ki: 

Yenen ve icilen 
9 

zehirler 
-1-

Asabi cümle üzerine sübjektif 
olarak iyi tesirler yapmak mak· 
sadıle yenen ve içilen ve vücudü 
zehırliyen maddelerdir. 

Mesela, alkol, kahve, tütün 
gibi maddeler birer zehirden 
ibarettir. Bu saydığım zehirler, 
hariçten vücude idhal edilen ve 
hayatı büyük bir tehlıkeye ilka 
eden maddelerdir. Bunlar VÜ· 

cudün asab hücrelerinin iğtidai 

mübadelesine pek fena bir tesir 
yaparlar. Bu maddeler vücude 
ıdhal edile edile müzmin bir 
takım tegayyürat hasıl ederler. 
Bu suretle vücudde bir takım 

vahim hallere sebebiyet verirler. 
Bu zehirlerin yaptığı fenalık

lar cinslerine tabi olmayıb, all
nan zehir miktarına ve phaın 

beden mukavemetine tabi ol· 
maktadır. Çok alkol alan bir 
şahıs, hem müblik halata duçar 
olur, hem de vaktinden eve! ih
tiyarlamış olur. Umumiyetle de
nebilir ki bütün bu alınan ze
hirler ihtiyarlık hastalıklarını tev· 
lit etmek hassasını haizdirler. 
En şiddetlisi tütündür. Hakiki 
yapılan muayeneler neticesinde 
bir sigaranın 10 milimetre veya 
daha fazla yükseltebileceği rll· 
rülmüştür. 

Tütün = Nikotin; şiddetli ltlr 
zehirdir. En asgari miktarı bile, 
kan damarlarında şiddetli bir 
büzme (Spazm) halinin tevlidine 
sebebiyet verir. Nikotin ıuiisti· 

mali henüz genç yaşta bile kan 
damarlarında şiddetli bir kires• 

m e ~ ı r. 
Bununla beraber Nikotin damar
ların hepsine ayni derecede te
sir etmez. Bılhassa ve çok defa 
kalbi besliyen kırmızı kan da· 
marının (eklil şiryanı) tağyirine 

sebeb olur. ·Arkası f/ar• 

1 Nöbetçi eczahaneler 1 
Bu l!ece 

Başdurakta S hhat, Karantina• 
da A. Eşref, Kemerde Kamer, 
Eirefpaşada Eşrefpaşa eczaneleri 
bu gece nöbetçidirler. 

Ca '1avar düdüğü 11a. 
tılmamıştır 

Dünkü nüshamızda, bundaıı 
beş altı sene evci lzmir bele
diyesi tarafından Avrupadarı 
getirtilen canavar düdüğünürı 

Ödemiş belediyesine satıldıtırıı 

yazmıştık. 
Ödemiş beledıyesinin düdüJil• 

doğrudan doğruya Avrupadall 
getirilmiştir. Bizdekı düdük, be
led yemizde demirbaş eşya ıııe
yanında muhafazı edilmektedit· 

Gene kız kaçırma f/alc'ası 

Seferihisarın Zeynel köyünde~ 
16 yaşında Emine Yaylam ayrı• 
köyden Kadir oğlu 20 yaşınd11 

Ahmed kaçırı~ıştır. Ahmed .,e 
kız zabıtaca aranıyor. ~ 
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-24- Yazan: Aleksandr Düma bozulacak mı? 
~~~~~----.....-.··~•-...c:ra--~~ .......... ..__-

~okağın genişliğini dolduraı·a kolkola giderlerken ras- Yamanlar, Ateş ve Al. -daha Bay "ak ' geldikleri silahşor arı da çevir·i}'oı·Jardı 
~ife vadettiğim Matmazel dö 
Şömerola vermeği aklıma koy· 
dum. Bu uydurma sözlerinize 
nanıvereceğimi zannetmeyiniz. 

Bana adil Lui derler, M. dö 
l'revil, yavaş yavaş pek yakında 
'nlaşmz .. Dedı. 

- Oh! Bu adaletinize güven· 
diğim iç"ndir ki, sabır ve sükıl· 
tıetle şevketli efendimimizin ira
delerine intizar ediyorum. 

Kral: 
-Durunuz efendi, bir az bek· 

!eyinizi sizi ÇPk bekletmiyece· 
tim. Dedi. 

Hakikaten tali dönmüştü, Kral 
tazandıklarmı kaybetmiye baş· 
lamıştı; bunun için, oyundan 
Çekilmeğe bak kazanmışb. 

Bir dakika sonra Kral ayağa 
lktı, önünde duran ve büyük 

~ısını kazanç olan parayı ce· 
bine koydu. 

- La Viövil, benim yerime 
teçiniz. Ben mühim bir mesele 
hakkında M. dö Trevil ile ko· 
'uşmak istiyorum. Ehi Önümde 
•eksen lui vardı; kaybedenlerin 
lilcayetini mucip olmamak için 
iliz de o kadar para çıkarınız. 
Adalet her şeyin önündedir. 

Dedi. 
Sonra, M. dö Trevile döne· 

ek onunla beraber pencerenın 
•nına gitti. Orada sözüne de· 
"anı etti: 

- Peki efendi, silihıorları· 
"'t\a kavga çıkarmağa sebep 

~!arı Kardinalin muhafızl ıdır 
lf 'Yor--.. laal. 

- Evet efendimiz; her zaman 
ıfllduğu gibi. 

- Nasıl oldu bakalım? An
~tınız; malum ya, benim aziz 
urrıandanım, hakim olan iki ta
~fı da dinlemelidir. 

- Efendimizi Çok basit ve 
~ele tabii bir halde. Şevketli 
~endimiıin isimleri ile tanıdığı 
;dakirlıklarım çok kereler duy
~ğu ve kalplerinde Kralların· 

il başka kimseye sadakat ol· 
t'dığına kefil bulunduğum as
~tlerimden üçü; evet efendimiz, 

os, Portoa ve Aramis nam· 
'•ndaki en seçme üç askerim 
~dilerine bu sabah takdim 
llğim Gaskonyalı genç bir 

~tet ile bir az gezmoğe çık· 

Zahn n r m ki Kerm.·dö~öye 
f itmek üzere S n J rnıende b • 
luştu !arı s rada M. dö Jussak 
ile beraber M. Kahusak, M. Hi
karat ve d ha ık muhafızın ta· 
arruzuna uğrnnıışlar; o adam.a
r n böyle knba ıkla o aya git· 
melerındeki maksad n fermana 
karşı bir hır çıkarmak olduğuna 
şüphe yok .. 

Kral söze atılarak: 
-Ah, ahl Ben de böyle dn

şünüyorum, orada kavga çıkar
mak istedıklerine şüphe yok. 

Dedi. 
- Onları ittiham edıyorum, 

efendimiz; böyle beş sılahh 
kişinin Karın manastırı civarın
daki öyle ssız bir ) ere ne mak
satla gidebileceklerinı şevketli 
efendimizin takdirine bırak yo· 
rum. 

- Hakkınız var, Trevill Hak· 
)ısınız .. 

- Sonra orada silahşorlarımı 
görünce, kendi aralarındaki düş· 
manlığı unutarak, bizimkilere 
karşı düşmanlıkları galeyana 
gelmiş; çünkü, kra ların ın hen
desi olan ve krallarından başka 
biç kimseyi tanımıyan si ahşor
larımıza karşı muhafızların tabii 
bir düşman bulunduklarını şev· 

ketli efendimiz pek güzel bi· 
lirler .• 

Kıal kederli bir halde cevap 
verdi: 

- Evet, Trevil, eveti Fransa· 
da böyle iki parti, iki hükumet 

başı görmek çok canımı s1ktı· 
Bunu söyliyen Bikarat geriye 

doğru sıçradı, teslim 0
1mak lü

zumundan azade kalmak için 
kılıcını dizi üzerinde kırdı ve 
parç~lannı manastır duvarı üze· 
rinden at~rak kollarını çapraz· 
vari kavuşturup ıslıkla bir kar· 
dinal marşı çalmağa başlamıştı. 

Kahramanlık bir duman ar
kasında da olsa her zaman muh
temeldir. 

Silahşorlar, kılıçlarile Bikaratı 

selamladıktan sonra kılıçlarını 

kınlarına koydular. 
Dartanyan da ayni şeyi yaptı; 

sonra, tek başına ayakta kalmış 
olan Bikaratın da yardımile Jus
sak, Kahusak ve Aramisin ha
sımlarından yalnız yaralı olanı 

manastırın sayvanı altına gö· 
türüldü. 

Evelc~ söylediğimiz veçhile 
dö düncü hösım ölmü~tü. Bun· 
dan sonra manastırın çanını ça· 
larak beş kış ı deıı aldıkları dört 
kılıcı hami en ve zafederın:n se· 
v ncıle mı>şbu bir bet de M. dö 
Trevilin konağının yolunu tut· 
muşlardı. 

Sokağın bütün genislığini ~~ol· 
durarak kolkola g derlerken 
rasg-e dık l eri sılahşo ları çtvir· 
miş . er ve nihayet gidişlerı zafar 
alayı şeklini almıştı. 

Dı:1rla11yan n kalbi sevinçle 
dolmuştı;; Atosla Portosun ara· 
sırıda yürüyor ve onları vika· 
yeye çalışıyordu. 

M. dö Trevil:n konağı "apı
sırım eş ğini atlarken yeni dost
larına dedi ki: 

- Henüz bir s " lahşor değil· 
sem de, hiç olmazsa namzet ol· 
dum, değıl mi? 

-6-
Kral On Üfüncü Lui 

Bu vak'a etraf1 büyük bir 
velvele iıe sarmıştı. M. dö Trevi1, 
sılahşorları aleme karşı tekd.r 
etmişst: de gizi ce teb ik eyle· 
mişti; kralın teveccühüı Ü kazan· 
mak için keybedılecek zaman 
olmadığını takdir eden M. dö 
Trevıl, hemen Luvr sarayına 
koştu. Fakat geç kalmıştı; kral, 
kardinalle kapanmış olduğun
dan ve M. dö Trevile, kral çok 
meşgul bulunduğu için kimseyi 

kabul edemıyeceği cevabı ye· 
rilmi§tİ. 

Akşam üzeri M. dö Trevil, 
Kralı kumar masasında bul· 
muştu. Kral kazanıyordu ve çok 
hasis olduğu için kazandlğından 
dolayı pek neşeliydi; M. dö 
Trevili daha uzaktan görünce: 

- Gel bak.alını kumandan 
efendi, gel de, seni tekdir ede· 
yim. Kardinal hazretlerinin sı· 
lahşorlarmız aleyhine yeni şı· 
kayetlerde bulunduğundan ve 
kederinden bu akşam rahatsız· 
landıt ndan haberiniz var mı? 
Bu silahşorlar niçin bu kadar 
haylazdır!... 

Vak'anın nesli tevil edilmesi 
lazım geldiğini hemen takdir 
eden M. dö Trevil, söylemeğe 
başladı: 

lnkıl8b hatıralarından 
l' efrika No. 22 Yazan: M. Doğan 

bakaye vergilerin tahsiline ve eşkı aların derdestine .. 
miralay Şemsi Bey memur 

~anastırda toplıyacağı bu 1 
~ ete honhar bir kumandan 
~l fkıdı. Rumeliyi karış karış 
~~~il bir adama ihtiyacı vardı. 
~d, -damın sadık olması da icab 
~~ ~0tdu. Çok düşünmeden bu· 

- ~-ltık&tihai sab!hadan buldu. Bu 
~'ş andan birinci ferik Şemsi 
it~' İdi. Cesaret ve sadakati 
t~t >'Üı.lerce defa tecrübeden 

~~ı~ti. 
'- bıtzerinde bulunan Şemsi pa· 

~ll:?1~n telgrafhaneye çağırıldı. 
~b~t;sın n en z yade güvend ği 
~il .arı alarak yıldırım gibi 

' ~i ~~~e ~nmesi ve orada umu· 
~Qll kfettış Hüseyin Hilmi ve 

~'şal ~rnandanı müşir lbrahim 
~~il M a &örüştükten sonra he· 
~'•ttrd a'lastıra gitmesi ve Ma-

a tavazzuh edecek vazi· 

yete göre kat'i emre intizar et· 
mesi tebliğ edildi. 

Bu Ş ·msı paşa yaman bir 
adamdı. Eşkıyalıktan yetişme 
old1.1ğu için mernamet denılen 
şey yoktur. Ü;cumak, yazmak 
bılmez, kt>ndisi boşnaktır. Kuru, 
uzun boylu mutaassıb olan bu 
adamın yıld zı l 313 yrlı Yunan 
harbinde parfam ğa başlamıştır. 
Hicazda ester tabur kumandanı 
binbaşı Şemsi ağa harbe gö· 
nülJü olarak gönderilmesi için 
mabeyne çekt ğı ıelgraf kabul 
etlilmiş; Alasonyada bulunan 
Osmanlı ordusu kumandanlığı 
emrine gönderilmiştir. 

Harbin zaferle sona erişi üze· 
rine hizmeti görülenlerin terfi· 
leri yapılmıştı. Bu meyanda 
Şemsi ağa da kaymakam olmuş 

edilmişti 
"yarbay" ve ağalık unvanı yeni 
rütbesi icabı beyliğe inkılab 
etmiş Şemsi bey olmuştu. Bu 
(Şemu) diye maruftur. 

Kuleli askeri idadisi Fransızca 
muallimlerinden kolağası Kazım 
bey de gönül Ü olarak bu Yunan 
harbine ıştirak etmişti. Mektep· 
lerde alelekser muallimlerin birer 
lakapları vardır. Kazım beye de 
Efe denirdi. "Şimdi tekaüd. 
İzmirde ikamet eden miralay 
Kazım bey,, Kazım bey, umum 
arasında terfi etmiş, binbaşı ol· 
muştu. Gerek Şemu ve gerekse 
Kazım bey Müşir Neşet paşanın 
fırkasına memur idiler. 

Neşet paşa ıçın küfürbaz 
derler. Bir gün bir inşaat mes· 
elesinden dolayı hiddetler.en 
paşa Efe Kazım beye lisan en 

scı~cağın ?ay.ri Fe~ere Bay Suad az 
olcı.uğıınu ıddıa eylıyor I b ' 

Haber aldığ mıza göre, Kar· ltlOI BŞID V8 urderd· 1 
şıyaka Yamanlar kulübü, At ş -------

"Mahkeme heyeti kurulm ştu . Karagöz - Maalesef mi? 
ve A sancak kulüplerinin 937·3B Suçlu mevkiinde fzm r 1 maı ış- Bay Nah"t - Evet efendım. 
li;< maçlarında yer almasına iti- !etme idaresi müdurü Bay Haş- Karagöz - S bep?. 

r:ıı etmiştır. met, devacı yerinde de belediye Bay Nahit - Arzedeyim fen· 
Yamanlar itirazında, bu ku· 

reis muavini Bay Suad ot ıru· dim: Karşıyakalıyım demek, sa· 
lüplerin henüz gayri f dere bu- 1 h 
1 k yor ar." ba ve akşam vapur derdi çe· 
unduklarını, çiinkü Alsanca K - "B K l K" ken adam demektı"r. ıır goz - ay ema a· 
oyuncularının Üçoktan ayrılan f 

m le,, dava arzuhalını okuyunuz. Karagöz - zmirden Karşı· 
eski Alt •ylılar ve Ateş oyu cu· ''Bay Kemal Kamil okumağa yakaya nasıl gidilir~ bize anlat 
larının da Doğanspordan ayrıl- b 1 bakalım. . k aşar,,: 

~;:n;si~diı::~::~~~ u~:r buo~~~ı~ Anadolu gaz lesinin beşinci Bay Nahid - Başüstüne efen· 
sahıfes nın son sütunlarında mu· dim. Sabahfeyin sek z veya se· 

bit kulüpten ayrııdığına göre, kim, dünkü yağmurdan dolayı kiz buçuk vapuruna binerek iz-
dokuzar ay diska:if"eye de tabi f ' I" d t b tl" k mı' re ı·nec""'ks'ın·ız. Evvela" b'ılet J evı<a a e ru u e u, ço sayın ... 
tutulmaları cap eyledi~ini bil· Bay Karagöz ag" aya: ı k · · ğ it d 10 
dirmektedir. ama ıçın ya mur a ın a 

Bendeniz Bayraklı ahalisin· dakika, 27 saniye nöbet bekli· 
Bu it ra! futbol a1· anlıg" ınca 1 

denim. zmir liman işletme ida- yeceksiniz. Sizden açıkgözler 
ted ik edılecektir. Ajanlık Ya· resı·, ıLayij mu··dd#»ttenberı· Bay- · d ti k k 
manlarm iddialarını kabul eder· 

sı ı- ensenız en a ıyara g çece r. 
raklıya vapur seferlerini kesm ı; Ayağınızda nası vars hap yut· 

se, li ler tabiatile bozulacak, 
ı ken ve bu suretle halkımızı yal- tuğunuzun resmid r. 
zmirdc spor işleri veniden ka· 

' nız otobüs vasıtasına muhtaç bı· Karagöz - Bu az ptan kur-
rışacaktır. f ı· ı 

rakmışken bu de a ngl tereden tulmak için karne ın11 •• 
Bakalım ajanlık ne karar ve- dd d l 

rec k? satın a ' dığt müce e kullanı • Bay Nahid - Fıat far 1 yok 
mış vapura köyümüzün ismıni ki .. Bizim bildiğimiz, toptan bi· 

Alman milli takımı 
İsveçi 5-0 gibi büyük farkla 

gendi 
Amsterdam - Dünya futbol 

birincilik maçlarının en mühim· 
ler.nden biri de Alman • İsveç 
milli takımları arasında, Auıster· 
dam stadında oynandı. Bu mü· 
him maç, 25 bınden fazla se· 
yırci toplamıştı. 

Almanlar, maçın bidayetinden 
nihayetine kadar tekn k ve çok 

seri bir oyun sistemi. takib etti· 
ler. Birinci devrede attıkları iki 
gole ikinci devrede üç gol daha 
ilave ederek lsveçlıleri 5-0 yen· 
diler. 

Alman milli takımı, Kanunu
sıminin beşinci günü İngiliz milli 
takımile karşılaşacaktır. 

Bir mektup bulundu 
Fakat bunan, Miller tarafın
dan yazılmadığı anlaş1ldı .• 

Paris, 26 (Radyo) - Beyaz 
Rus Generali Miller hakkında 
yapılan tahkikat devam ediyor. 
Son defa zabıtanın eline geçen 
mektup, mütegayyip general Mil· 
ler tarafından yaıılmamış olduğu 
tebeyyün etmiştir. 

... ~akalin adasında 
Bazı hadiseler çıktı 

Tokyo, 26 (Radyo) - Saka· 
lin adasında çıkan bazı hadiseler 
münasebetile Rus amelesinin 
daimi bir kontrol albnda bulun· 
durulması Japonlarca takarrür 
eylemiştir. 

Rumen çiftçi partisi 
ı:;'aşistlBrle birleınıiı 

Bülcreş, 26 (Radyo) - Çiftçi 
partisi lideri B. (Matyo) Fatiıt· 
lerle, Corci Braçyano partisin· 
den ayrdmış olan Liberallerle 
bir anlaşma yapmıştır. Bu an· 
)aşma intihabat için yapılmıştır. -tecavüzde bulunduğun.dan bu te
cavüzatı liaaniyeyi askerlik şere
ref ine yediremiyen Efe Kazım 
bey de rüvelverini çeker çekmez 
Neşet paşanın üzerine ateş eder 
ve paşayı yaralar. O esnada 
mahalli vak'ada bulunan kayma· 
kam Şemsi bey arkadan gelerek 
Kazım beyi yakalar. Bu hare· 
ketinden memnun olan Sultan 
Hamid Şemsi beye (M) koyar. 
Kazım hey on beş sene müd
detle Aka kalesine giderken 
Şemsi bey de miralay rütbesile 
Metroviçeye gelir. 

- Sonu var -

takma g:bi, bizimle ist hzası let aianlara tenzılat yapılır. Ne 
aşikar olan, çok fena bir hare- ise .. Bileti a dıkt n onra itişe, 
kette bulunduğundan muktezi kakışa vapura binersiniz. Esasen 
muamelenin ifasın·, vatan ve sekiz vapuru sek z on kide, se· 
millet namına, istida eder, bu kız buçuk vapuru da sekız kırk 
vesile ite de köyümüzün sevgi dörtte gelebilmiş ir. Vapurda 
ve saygılarını sunaıım. öyle müdhiş b'r istif amel yesine 

Bayraklı ahalisinden maruz kalırsınız ki vapurcuların 
Suad kulları ustalığına hayran kalırsınız, elli 

Karagöz - .. Bay Haşmete ., 
ş"kayet istidasını dinledin. Ne 
dersin?. 

Bay Haşmet - Efend·m,ben· 
deniz bu cıheti ilerıye sürerek 
itirazda bulundum amma mu· 
hasebe müdürü bay Abdutlaha 
dinletemedim. "Yok bayrağımız 
Londrada ç kilmiş im:ş, yok 
Bayraklı demek mutlaka Bay
raklı köyü demek değilmiş, 
yani arkasında bayrak var de· 
mekmiş,, diye bin dereden su 
getirdi, kabule mecbur olduk. 

Karagöz - Sen ha?. Bay Ab· 
dullah ısrar ett:, bay Fikri Al· 
fay doğrudur dedi, sen de ka· 
bul ettin ha?. 

!Bay Haşmet- Evet efendim .. 
Karagöz - Sen bu martaval· 

ları benim ışkırlağa anlat. Mak· 
sadın, Bayraklı halkının yar:alı 
yüreğine tuz, biber ekmc.kti. 
Pekala.. Bu gelen vapur nereye 
işleyecek, Bayraklıya mı? 

Bay Haşmet - Hayır efen
dim, Karşıyakaya ... 

Karagöz - Bayraklı halkı, 
kendi adını taşıyan vapurdan 
yine mahrum öyle mi? 

Bay Suad - Müsaade huyu· 
runuz bay Karagöz ağa .. 

Karagöz - Söyle bakalım .. 
Bay Suat - Biz esasen vapur 

istemiyoruz efendim. 

Karagöz - Neden?. Fazla 
vasıta göz mü çıkarır?. 

Bay Suat - Bir insan bile, 
bile azap çekmeğe taraftar ola· 
maz efendim. Müsaade buyurur· 
sanız bir Karşıyakalı çağıralım 
da bize lzmirden Karşıyakaya 
kadar yaptığı seferin şeklini ba· 
şından sonuna kadar anlatsın .. 

Karagöz - Peka a.. Bana 
Karşıyakalı birisini getirin. 

"Bay Kemal Kamille Hacıoğlu 
koşarak çıkarlar. Bir müddet 
sonra b1eraberlerinde avukat Bay 
Nahit Hilmi olduğu halde dö
nerler n• 

Karagöı: - Sen Karşıyakalı 
mısın Bay Nahit?. 

Bay Nahit - Maalesef öyle 
efendım. 

kiıilik yere 161 adam sığdırır
lar. Ondan sonra vapur mu ylİ· 
rüyor, deniz mı akıyor; anlıya· 
madan, Aden seferi yapar g bi, 
günü!} gayri muayyen bir saa· 
tinde İzmir iskelesine çıkarsınız. 
Daha evel içeride bilet yqklama 
ameliyesi vardır. Yolcular dir· 
seklerile biribir1erinin burnuna 
vura, vura ceplerinden bilet çı· 
kararak biletçiye zımbalatırlar. 
iskeleye çıktıktan sonra ekabir 
cenazesi götürür gibi ağır, ağır 
ilerliyen kafileye katılırsınız. 
iskeleyi sekiz dakikada katede
rek bileti bitteslim kapıdan fır· 
lıy11bilirseniz bahtiyarsınız de· 
mektir. 

Karagöz - Akşamları?. 
ıBay Nahid - Akşamları fa· 

cia iki katlıdır. On dakika evel 
iskeleye geldiyseniz başkasına 
çarpmamak için dikkat ederek 
ilerler, ilk rastladığınız üstü ıı· 
lak kanepe müsvedd~sine otu• 
rursunuz. Müşterilerin gözleri 
bozulmasm diye orııda ölü gözü 
gibi parlıyan iki ışık yanmıştır. 
Gazete okumak mı? Ne müm· 
kün?. iskelede patlıya, patlıya 
yirmi beş dakika beklersiniz. 
Çünkü bir mutad rötar vardır. 
Sonra sizi karanlık yerlere istif 
eder}er. Bu sefer dirsekler hem 
burunlara, hem de suratlara iş· 
l~r. ve işte böylece gelir ıider· 
sınız. 

Şayed hava yağmurlu olursa 
alt kamaralarda ~emsiye açmak, 
üst kamalarda da hem şemsiye 
açmak, hem de muşamba ile 
çizme giymek şarttır. 

Karagöz - "Bay Nahide" iza· 
batınıza teşekkür ederiz, gide· 
bilirsiniz. 

"Bay Nahid gider,. 
Karagöz - "Bay Suada,, va· 

pur istememekte hakkınız var· 
mış. "Bay Haşmete" E .. Söyle 
bakalım mir m, Bayraklı halkına 
sormadan yeni gelecek vapura 
bu ismi neden verdiniz?. 

Bay Haşmd - Arzetmiştiır 
efendim. 

Karagöz - Sana ve bay Ab
- Lütfen çeviriniz -
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miz korkunç bir fırtına bulutuna girdi ve 
afımızda mavi bir aydınlık doğdu 

---------------n ç dakikalar ve taş yağmuru da 
lamışt ıı Artık, mahvolmuştuk! 

· Tayyare nasıl- düşüyor, buna sebeb 
nedir? Telsizlerin işlemediği gök 
mıntakaları ve işitilmemiş hadiseler 

Meşhur /ngiliz muharrir 11e 
-seggalaı Villiam Makin, Af
rika semalarırfJa geçirJiii 
korkunç maceraları şöyle 
anlatıpor: 

ladı. Bir az sonra ucu bucağı 
~örünmiyen geniş bataklıkların 
'izerinden ilerliyorduk. Dürbü· 

dakları ile Shilluksler halCikaten 
insa dehşet veren mahluklardır. 
Dinkaslara gelince: Bunlar mer
kezi Aferikanın en vahşi kabi· 
leleridir. Araplar ve Avrupalı
larla temasa gelir gelmez hemen 
bu yabani yerlere kaçmışlar bir 
daha medeni insanlarla müna· 
sebet peyda etmemişlerdir. Bun· 
lar insan eti yiyen en geri in· 
sanlardır. 

Yola çıkmadan evel Juba is· 
tasyonunda salahiyettar ubit· 
lerden biri bana şu sözleri ıöy· 
lem işti: 

Afrikanın Juba tayyare mey
danındayım. Artemis ismindeki 
yolcu tayyaresile dünyanın eı 

büyük bataklıkları olan "Sudat 
batakhkları 11 na geçmeğe hazır· L~.:._-~-~~~(ti~~~ 

- Bütün yolculara ihtar el· 
mek vazifem olduğu için size de 
söylüyorum. Yolda bir kazaya 
maruz kalacak olursanız sizi 
kurtarmağa maaelesef gelemiye· 
ceğiz. Evvela elimizdeki mahdut 
miktarda tayyare buna manidir. 
Saniyen o mıntıkaya inmek ce· 
saretini gösterecek bir tayyareci 
yoktur. Yapılabilecek bir şey 
varsa o da paraşütle biraz yiye· 
cek ve içecek atılabilir. İşte o 
kadar. 

lanıyorum. O sırada hava ra
porları geldi. Pılot kağıdlara bir' 
göz attı, sonra bana dönerek: 

- iyi değil, dedi. Lakin yo
lumuzdan kalmak olmaz, haydi! 

Tayyareye atladık. Motörler 
işledi. Bir kaç dakika sonra 
koca Artemis Nilin pırıldıyan 
suları üzerinde yükselmeğe baş· 

ww• 
dullaha ellişer sopa. 

Bay Haşmet - "Telaşla,, is· 
tical buyurmayınız efendim. Ye· 
ni vapur geldikten sonra Bay· 
raklıya da vapur işletmeği dü· 
şüneceğiz, söz veriyorum. 

Bay Suad - "Yerinden fırlı· 
yarak,, davamdan vazgeçtim 
efendim. 

Karagöz - Neden? 
Bay Suad - Bay Haşmet 

hakikaten kalkar da vapur işlet· 
meğe başlarsa köy halkının hali 
dumandır. Karşıyakalı bay Na
hidi dinlerken tüylerimin diken, 
diken olduğunu hissettim. Çok 
rica ederim, köyümüze vapur 
musallat etmekten vazgeçsinler, 
yeni vapura küyümüzün adını 
maalmemnuniye bağışlıyacağız. 

Karagöz - Ne dersin bay 
Haşmet? 

Bay Haşmet - Zaten ben, 
yapacağımdan değil, cezadan 
kurtulmek için o tekrfi yapmış· 
tım. Kendilerile mutabıkım .. 

Karagöz - " Bay Suada ,, 
akıllı davrandın köftehor .. Yoksa 
köy halkının başına bir de va· 
pur derdi çıkaracaktın. Haydi 
bir daha böyle düşünmeden da· 
va açma .. 

Heyet dağılır. 
Şeyh Küşteri 

Yazının muharriri B. Villiam 
Makin 11e uçtuğu taggare 

nümle dikkatle bataklıkları tet· 
kika başladım: Koyu kahve 
rengi, kirli, sonsuz çamur yı· 

ğınlan, ötede beride hemen 
hemen ekserisi oldukça büyük 
bir ada genişliğinde olan yosun, 
saz kümeleri .. 

Bu kısmın yerlileri Shilluks 
ve Dinkaslard r. Bunlardan bi
rincileri nisbeten daha medeni
dirler. Epey zamandanberi Av· 
rupalılarJa temas ede ede bir 
az insana benzemiş'erdir. Lakin 
vücutce gayet korkunç mahluk· 
lardır: Gövdeye nazaran bacak
ları fevkalade uzundur, tıpkı 
leyleklere benzerler. Sonra bu 
acaip bacakların üzerinde geniş 
bir dümbelek biçiminde çıkıntı 
teşekkül sakil karınları. Demir 
çr•mberler içinde uzatılmış du· 

Fena bir haberdi bul Lakin 
ne de olsa bir kere bu yolculu· 
ğu yapmağa karar vermiştim. 

Geri dönmedim. 
Tayyaremiz yavaş yavaş al· 

çalmağa başladı. Bataklıklar bü· 
tün pislik ve korkonçluğile da· 
ha açık görünmeğe başladı. 

Bir az ileride kaynaşıb duran 
büyük bir karartı görünüyordu. 
Dikkat edince anladım: Bunlar 
yabani fil sürüleri idi. · Batak
lıklara o pis sulara girmişler 
yıkanıyorlardı. Hiç kimsenin 
kendilerini rahatsız etmiyeceğini 
bildikleri için miskin miskin kı· 
mıldanıb duruyorlardı. Hatta 
tayyaremiz p ek müthiş bir gü
rültü ile Üzerlerinden geç~iği 

Yerli kabilelerdenbiri 

Piyasa 
Dünkü üzüm 

atler şöyle idi: 

K. S. 
6 75 
7 75 

fiatleri 
satışlarında fi· 

Çek. Üz. No. 7 
8 
9 

13 50 
14 00 
14 75 
16 25 
19 00 
23 50 

• 
• 
• 
• 
• 

• • 
• • 
• • 
• • 
" il 

10 
11 
12 

Zahire satışları 
Ç. Cinsi K. S. K. S. 
360 Buğday S 4315 5 815 
100 Bakla 4 25 

10 K. D. 4 50 
16 Susam 16 

152 Ton P. çekir. 2 40 2 80 
~ B. Pamuk 32 50 38 50i 

halde ne kaçtılar, ne de telaş 
eseri gösterdiler. 

Fillere fazla dalmış olaca· 
ğım ki tayyaremizin siyah bir 
fırtına bulutuna girmekte bulun
duA-unu görmemiştim. 

Karşımızda dev gibi kocaman 
bir karalb vardı. Etrafı koyu 
gri su buharından müteşekkildi. 
Merkeze doğru git\ikçe koyula· 
şıyor, zifiri karanlık bir hal alı· 
yordu. Yavaş yavaş bu korkunç 
karanlığın içine girmeğe başla· 

dık. Tayyarenin kanadlarının Üs· 
tü sanki yağmur yağmış gibi 
ıslandı. Kapalı tayyarenin içinde 
bile sıkıcı bir rütubet his edi· 
fiyordu. Müdhiş bir aydınlık ol
du. Şimşek çakmıştı. Hemen 
hemen yüz metre ilerimizde ce· 
reyan etti gibi gelen bu hadi
sede hiç bir gürültü duymadık. 
Motörün sesi bunu duymamıza 
mani olmuştu. 

irtifa saatine 
yükseliyorduk: 
3000 ... 3500 ... 

. 
baktım, ~oyuna 
2500... 2800 ... 

Birdenbire motörün sesini de 
bastıran müthiş bir tarraka işi· 
tildi. Etrafımızı masmavi, parlak 
bir aydınlık kapladı. Tayyare 
sarsıldı, ani bir yuvarlanışla sağa 
yattı. Mütemad.yen sarsılıyordu. 
Yuvarlandığım yerden sürüne sü
rüne pilotun yanına gittim. Za· 
vallı adam sapsarı kesilmiş bir 
halde bütün kuvvetile manivelaya 
asılıyor, sağa sola itiyor, tayya· 
reye doğru bir istikamet ver
meğe uğraşıyordu. Beni görünce 
haykırdı: 

- Allahaşkına Sparkse söyle, 
telsizi kessin! 

Yuvarlana yuvarlana sürüne· 
rek telsiz memururıun bulunduğu 
yere g Him. Lakin o benden evd 
tehlikeyi anlamış, makineyi çok· 
tan susturmuştu. 

Tekrar bir şimşek çaktı. Tay· 
yare bir daha sarsıldı ve yana 
ya\tı. Bu sırada hertaraftan tay· 
yareye taşlar yağmağa başladı. 

Pencerelere baktım. Yumruk bü· 
- Sonu 8 inci sahifede -

Biz, kendi kendimi· 
zin katiliyiz! 

Nevrasteni yerine krizasteni geç 
ti. Fizik ' sıhhat ve ahvali ruhiye 

ile yakından alakadardır 
-------,~~rr-c---~~~~~-. ----~---~~~--~---., ,. 

L......-- -

Yukarıda soldan saia: Doktorla temas fle iltfç içmele 
başlama, aşağıda BtJham fJe yeis 

- Daktor Şöngrünün ya, sabahlan, geceyi uykusuz 
makalesi - geçirdiği için ·istirahat etmiı, 

Fizik sıhhat ile ahvali ruhi- sükun bulmuş olacağı yerde
yenin alaka ve nisbeti çok bü- çok yorgun ve asabi bir halde 
yüktür; bunun içindir ki epeyce kalkar; bu suretle o gün için 
zamandanberi çekmekte oldu· maddi bir iş görmek iktidarın· 
ğumuz iktısadi buhran yeni bir dan kafi derecede mahrumdur. 
hastalığın müsebbib ve mesu· Artık iştahı da kalmamıştır. 
lüdür. Yemek istemez, çünkü midesi 

Bu yeni hastalık ferdi ve ma· de hazım işlerini matlup veçbile 
şeri bir mahiyeti haizdir. ya_pamamaktadır. Ve nihayet, 

Bu yeni hastalığın adı, geçen fik 'r ve ıradesini bir no taya 
devrin •nevrasteni· sinir hasta· teksif etmekten mahrum bir 
lı~ı,, na mukabil •kirizasteni - hale gelir. 
buhran hastalığı,, dır. Krizastenik insan, kararsız bir 
Yaşamakta olduğumu;:: bu devri insan demektir. Bir çok defalar, 

ancak şu şekilde tarif edebiliriz: yeni azimler, yeni planlarla faa· 
Umumi bir teessür ve teheyyüç! liyete geçer, fakat çok çabuk 
herkesin gözlerinde koyu siyah bıkar ve daha büyük bir yeise 
bir göz'.ük, herşey fena, her şey düşer. 
kara, hiç bir şey memnuniyeti Bu hastalardan bir çoğu tabii 
mucib değili olarak bir doktora ve hatta bir 

Sade bu kadar mı? Halin kaç doktora başvururlar; doktor, 
böyle olmasına mukabil yakın hastanın bahsettiği bir veya 
atiden de hiç bir ümid yoktur. bir kaç ağrı, sızı ve ıstırabı ek· 
Vaziyet, halden çok fena ola- seriya bir sinir buhranı addeder 
caktır. Laalettayin istikbal ise ve teskin edici bir ilaç verir. 
tam felaketi mucib olacak ha· Fakat bununla hiç bir şey elde 
diselerle doludur. Mazi için ta- edilmiş olmaz, hastalık devam 
hassür çekenler, o günleri nimet eder, durur! 
ve saadet günü sayanlar ıse... Bu hal hastanın manevi mu• 
hadsiz ve hesapsızdır. kavemetini bir derece daha kı· 

istikbalden bütün cihan bir rar; hasta, emsals· z bir hastalı
korku ile korkmaktadır! O ka- ğın ıztırapları altında kaldığınıtı 
dar ki bazı, bazı husule gelen bu ıztıraplara kendisinden başkB 
salahlar, gayet hükümsüz geç· sının tahammül edemiyeceğine 
mektedir. Hatta, kendilerinden kanaat hasıl eder. Bir çok te• 
salim bir düşünce ve metin bir davi usullerinden sonra da, has· 
irade beklenenler, bu zihniyeti talığınm kabili tedavi olmadığını 
en ziyade kuvvetlendirmekte· kabule mecbur kalır. 
dirlerl Bundan sonra hastalığın soP 

Bu endişeler altında ilk hu· şekli başlar; eğlence, seyahattcP 
sule gelen fenalık, sabit fikir bıkar, kalabalıktan, gürültüde" 
halinde . hayattan memnuniyet- . korkar; hatta halk içine çıklllağ• 
sizlik ve istikbalden korku ve cesaret etmez ve yalnızlığı. ter· 
geceleri uykusuzluktur. Ayni en· cih eder; kendisine bir hastaiır• 
dişenin tamamen tazyikı altında olmadığını söyliyenlere çok kıısr· 

b s· bulunan dimağ, iradesini kullan· Bu yazdığımız ıstıraplar, 8 t 
mak ve bu buhran kabuslarını tanın sürmenaja mukaveıııe 
defetme k kudretini kaybetmek· kudretini kırar. Eğer bu haller'. 
tedir. Bu bal, irade ve benliği fennin jyeni keşifleri ile te~a~ 
tahrip etmektedir. Ayni zaman- edilmezse, bir felce de intıısr 
da da maddi bir hastalık şekli lazım gelir. 
başlamaktadır. 

Bu hastal ığct uğrıyaular eks"· 
riyetle baş ağrılumdan, bir ço < 
ağrı ve sızılardan, baş dönme· 
terinden vesaireden bahseder. 
Bazı boğazını bir yumruk tıka· 

dığından, hazan başının bom 
boş kaldığından, kalp çarpıntı· 

sından ve daha binbir türlü 
!;evlerden ş kavetçi olur. Ekseri· 

ı feı .>ıı..u bın ı .. l 

* * * b 
T d . h d evci ru e avı er şey en her 

üzerinedir. Her hastalığın, rk 
felaket n bir de teselli, nikbirı 

1 
k 

cephesi vardır. Bunu kullanlfl:ir 
lazımdır. Buhran üzerirıe b n n· 
bedbinlik propagandası yaP~s· 
)ara kulak asmamak çok faY li· 
lıdır. Beni ğe hakkı olan 
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s i . 7 ANADOLU 

i KARA KORSANLAR SEFi 

Dilber ka n korsan 
Aşktan başka kuvvete başeğmiyen deni2 kızmm maceraları .•. 

Nakıli: Faik Şemseddin BENLİOGLU --------10 _ . 

Gemi son iskeleye yaklaş rken, Karasakalın 
kuvvetli korsan gemisi de ufukta göründü 

Samuel Fild homurdanarak 
kasaya elini attı, ve bir kese 
içinde elli altını yeğenine verdi. 

Genç kız keseyi ald ktan sonra: 
- Ala. Kalan 70 a'tmı da 

anneme terkediyorum. Belki de 
onu bir daha görmek bana na· 
sib olmıyacaktır. Allahaısmar
ladık •. 

Dedi ve dayısının tezkeresile 
"Mavi yıldız,, gemisini bulmak 
için meyhaneden çıktı. 

Yazan: Amerika Cumhurreisi M. Ruz'llelt 
Çet1iren: Faik Şemseddin Benlioğlu ------

'Tefrika Numarası; 23 
i Bu bina içinde bulunan her 

1 
ey eski ve müstamel idi. Ba· 
-~da kanlı bir sarğı olan bir 
i 1~ın. portmantoya dayanmış 
arı ?'ordu. Yanında da bir kadın 
d~ 'Yordu. Bir hasta bakıcı ka· 
ltı 1\ da koşarak merdivenden çı· 
•a'Y~rdu. Bir Papaz da beyaz 
fldı; 1 ve beyazler giyinmiş bir 
a~ıa münakaşada idi. 

daJ'.?1., Blak, kendisini yer altın· 
b oluler diyarına girmiş bir 
Ottlak sandı. 
Papaz: 

be~ Bu çocuğun hususi Papazı 
nını. Eğer ameliyat muhakkak 

ve zaruri ise, kendisi ile her 
halde görüşmeliyim, diyordu. 

Beyaz elbiseli adam bir az dü· 
şündü, sonra: 

- Pek ala.. Buradadır. Ce
vabını verdi. 

Bu sırada, yağlı bezlere sarıl
mış bir çocuk olduğu halde bi· 
tişik odalardan birisi çıktı. 

Papaz, bu adamt ve kucağın· 
daki çocuğu takip ederek mer· 
divenden çıktı. Beyazlı adam da 
onları sadece gözlerile takip 
etti. 

Son endişeler 
Jim, vaziyeti anlamak istedi 

Dedi. Meri de lustromoya: 
- Bu Karasakal da kimdir? 
Diye sordu. 
İkinci kaptan Merinin bu sua· 

line cevap vermedi. Fakat bi· 
rinci kaptana: 

Bulgar kralı 
Belgraddan geçti, Sofg qa 

dönüyor •. 

27 Te~riııanioi 

Fransız pa ıamentosu sal 
baha kadar çalıştı 

Memurların maaşlarına yapılacak za 
hükumetin arzusuna göre kabul edild 
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Tayy r m·z ına Londrada 
Bir çok mese1.'eler 

konuşul ::ıcak 

Mücevhe atı başkası 

etr ta 
Kork 

ba 
ru da 
uk! 

-·-----·,··,...···---Londra, 26 (A.A.) - Yor· e bir dansöz y 
a 

- 'Başı 6 ıncı sahifede - gösterirler. Fransız ve Alman epeyce geniş b r sahada hiç bir 
büklüğ jn .e taşlar pençerelerin kaşiflerin n Stratosphere taba- radyo istasyonu alınamaz. Bunun 
mıka camlar m döviyordu. kasına bir seyahat yapmağı dü- izalesi iç.in en meşhur mühen-

Ôyle .ş ddetli vuruyorlardı ki şündükleri bu sırada benim disler en son sistem vasıtalarla 
n hayet bır m ka perça1andı. Bir böyle bir fikir yürütmem her· aylarca çahşhlar fakat mllvaffak 
kaç taş içeriye g"rd. Bir tanesi halde pek hoş karşı)anmıyabilir. olamadılar. ş·m~i tayyareler bu 
ba~ıına carpt . S ğ kaşımın üstü Lakin hakikat bu merkezdedir. mıntakaya ge dikleri zaman işli· 
yarıldı. B yılır g bı oldum. Bü· Bir gün bir tayyare meydana ven radyo e tels zleri birden· 
tün itida imi muhafaza ederek iner. Tayyareci yerinden atla· > re durur :ve on daki"'a kadar 
kendımi top.nladım. Tekrar sü- dığı zaman bakarsınız ki zava 1 ryüzile bütün alfıkatrmı ke-
rüne·tk p l :>tun yanma gittim. sapsar dır, elleri t tremektedı . er fer. 

A tahtan taş yağmuru pek Her halde müdhiş bir faciadan Sezai Yaşıt 
kısa bir zaman devam etti. Ar· kend sini güç bela kurtarmışt J. Fen, hayat ve ölüm 
kasından müthiş bir sağnrı.k Bazan da beklediğiniz .lldam h ç 
boşan-:lı. Tayyare durmadan sar· bir zaman dönmezi - Başı 6 ıncı sahifede -
s l yor, sa~a ıo a yatıyor ve Avrupa tayynrecileri her ba · ı ıyet ve kudreti vermelidir. Bu 
g.ttıkçe alçalıyordu: de (cesur fqgıliz) i pek iyi b. ısrın yeni şartlarına uymak, hu 

kahire Post yazıyor: 
Şotan ve Delbos İngiliz hü· 

kiime t adam larile yalnız Lord 
Ha lif aksın son Berlin seyahati· 
nin neticelerini tetkik etmekle 
kalmıyackklar ayni zamanda is
panya, Uzak Şark, Akdeniz ve 
belki de cenubi Afrika vaziyet· 
lerıJe meşgul olacaklardır. 

Vakit kalacak olursa lngiliz· 
Amerikan ticaret müzakereleri 
meselelerinin de derpiş edilmesi 
mümkündür. 

Paris, 26 (Radyo) - Fransız 
Başbakanı B. Şotan i)e Harici
ye Nazırı B. lvon Delbos, pa· 
zar günü akşamı saat 22,30 da 
buradan Kopdraya hareke ede· 
ceklerdir. 

hapiste 

Yarabbi!. MahvoJuyordukf nır!ar. Bu genç adam rl:ı b r ikı uhran heyulasını kökünden Paris gazeteleri, seyahat et· 

A\tim~treye baktım~ 1000 met• ay eve\ tıpkı bizim gıb korkunç yıkabilir. rafındaki neşriyatına devam et· Hadiıenin kurbanı olan ar.tist 
reye düşmüştük. Bu düşüş ve bir macera geçirmi-?t r. Bır fır· Arz üzerinde her hangi bir mekte ve muhtelif tahminler 1936 senesi nisanının bir sa· 
sarsılış pilotun bütün çalışma· tına bulutuna rastlı)'an delikan\ı d .. virde her şeyden ziyade kıy· yürütmektedirler. bahı, Peştede büyük bir mü· 
larınıt rağmen devam ediyordu: merak saikasıle bu karanlığın meti olan sıhhattir. Her şeyden lngiltere Başvekili B. Nevil cevheratça dükkanının vitrinin· 
inler g"b'i ba~ırdl: içine dahyor, merkeze yaklaş· z'.yatle sevı1mesi. muhafazası la· Çemberlayn, Lord Halifaks ile den kıymetli bir bilezik ÇAiın· 

·- Her şey bitti ... Düşüyoruzl tıkça tayyare b rdenbire sarsılı- zım gelen de sıhhattir. Sıhhati· B. Hitler arasında vukubulan mıştır. Zabıta yaptığı tahkikatta 
Kutakları parçahyan bir gü- yor ve tayyarecinin bütün u~- ne malik olan ve benliğe inanan konuşmalara çok gizli tutmakta bu hırsızlığın aslen Alman olan 

rültü, gözleri kör eden bir raşmatanna rağmen manyatize bir insan için buhran mevzuu· ve tek kelime söylemek isteme• dansöz Bayan Hildegard Rihter· 
parıltı daha .•. Tekrar irtifa sa· edilmiş gibi müdhiş bir süratle bahs olamaz.. Buhran umumi mektedir. Je dostu Salamoo V:eyser tara· 
atine bakıyorum: 80011. yükselmeğe başlıyor. Öyle bir olmazdan evel ferdi olur. fından yapıldığına hükmetmiştir. 

Derken yavaş yavaş yağmur zaman ge yor ki p o havasız- işte bu imnnı elde etmek, yu· Çin-Japon harbi Fakat bu genç kadınla dostu, 
dind . Etr ıfımızdakı zifiri bulut- lıktan ı oğu acak hale geliyo , kandanberi sayageldiğimiz dü· - Başı 1 ;nci sahi/f!de - tahkikat esnasında Parise git· 
lar siycıhlıklarını kaybetmeğe damarll! ı ş ~i or. Tam kendini zinelerce ıztırab ıve hastalıkla· "Eğer cuma gününe kadar Şan• mişler ve dansöz de Pariı ga· 
baş'~dıla.r. ,eir iki dakika sonra kaybedt:..:e51 anda ta y ue fırtına rın en ıyi, en ucuz tedavi yo· Kııy·Şek japooyaya karşı mukııveme· zinolarında dansözlüğe bqla· 
etrafımız büsbütün aydınlandı. bu utundan kurtuluyor. Lakin.bu ludur. te nihayet ~ermez ise cuma gnnti mıştır. 

v · B h · d J"aporı ordun ~in hükdmctinio yeni 
Altımızda pu ıl pırıl yJnan, par· sefer de korkunç bir süratle 1 anı... z ev anı ve ıra e ~ Macar zabıtasının müracaatı 

f 1 d k. k d" 1__ d. · · tapndiğı Haoke~ ıve Sunkioge doAru 
lak genıı bir su tabakası görün· düşmeğe başlıyor. Kendini top· za ımız a ır, 1 en 1 ıu::n ımızı Tiirüme,ğe devam ~decek.tir.,, üzerine Fransız zabıtası Bayan 
dü. Piıot sev.nç.le bağ rdı: hyan detıkanlı bütün soğuk kan· öldürüyor_u_ı._____ ı"le dostunu crazinoda bulmuş, Şaogbay. 26 (A.A.) - Çinliler e 

- Kuıtutduk işte Viktorya hlığ1 ile çal s yor, fakat heyhat.. Yeni tünel iki ~ebri Jerketmeğe devam ediyorlar. iadei mücrimin mukavelesi ol· 
gölül.. Tayyare mütemadiyen düşüyor. /..J l k Dün bir ltıılyıın vupuru ile ekserisi madığı için de bunların Maca-

A\tımııdaki vasi su bırikintisi Altta Nilin membaı olan Vik- yı aa açı aca memur, bankacı ve i~ adamı olmak · ristana iadesine taraftar olma· 
Nılin membaı olan meşhur Vık· torya gölünden çıkan (Viktorya Başı 1 inci sahifede - iizere 2000 ık.adar Çiı}li fCh.ıİ terk.et· , mışbr. Yalnız.1 bunlar pasaport· 
torya gölü idi. Senelerce zavallt ~elales) ve biraz Her.de dar bir açılmaaı milmkün olacağı da haber miftir. tarı sahte olduğu için Macaris-
Avrupah1ar Mısıra havat getiren vadıden akan Zambeıi nehri... verilmittir. Bunan fiıı:eri.De yeai bir Gidenlerin araanıda hürriyet is- taaa iade edilmiıl.r v~ Peffe 

~ ktıtif n~ ... Y• flm&l Adal~ -·~ ~b~t komiıeü ~fliğioi Y•PY~ 

bunun kocası olduğu da mey
dana çıkmıştır· Fransada ce• 
za gördüklerini iddia etmek· 
tedirler. 

Ne ise.. İşin üçüncü bir saf
hası vardır ki garabet noktasın· 
dan en ileride gelir. Yani iki 
zavallının on sekizer ay fuzulen 
mahpusluğuna sebeb olan ha .. 
kiki hırsız kadına ayni mahke· 
me 5 ay mahkumiyet vermiştir! 

Lehistan 
işçi partisinin ilk gazetesi 

toplattırıldı 
Varşova, 26 (A.A.) - Yeni 

işÇi partisinin organi olan Neva 
Pravdanm dün ilk nüshası inti· 
şar etmiştir. Yeni partinin reisi 
general Kaller Başmakalede de
mokratik prensipleri müdafaa 
etmektedir. Gazete Paderevskiyi, 
Vojciechevskiyi ve general Kal· 
leri parti şefleri olar.ak tanımak· 
tadır. Gizli veya açık her türlü 
(Tetaliter) siyaseti Polonya için 
bir ölüm tehlikesi olarak tavsif 
eylemektedir. 

Gazetenin bu ilk nüshası der
hal toplatılmış ve bir saat sonra 
gazete ikinci tabını ilk sahife
sinde büyük ·bir beyaz yeri JiÇık 
bırakarak çıkmıştır. 

23 ler komitesi içti
maa mı çağrrılacak? 

Cenevre, 26 (A.A.) - iyi 
haber alan mebafıller, Çin • Ja· 
pon işini tetkik etmek üzere 23 
ler komitesinin 10 lkncikanunda 
toplanması muhtemel olduğunu 
beyan eylemektedirler. 

bu koca nehrın çıktığı yeri bul~ Kurtulmak ihtimali yok; yük· ~anndaki ıncvcud büyük tonelin yanı harbe l!zım olan parayı bulmakta mahkemesi lier ıkisini e ileişer 
mak için tabiat'e, vahşetle, has· seklik 800, 600, 450 mütema· başında 500 ınetre aıağıda yeni , 0 • büyük bir rol oynamıı olan sabık sene hapse mahkum etmiştir. Cemiyeti 

l ı.ı h l ·· d 1 t d d .. ·· T ç· Mali 11\.T B s d ,.1__ D .. h l k d'ğ" · inkisara u11Pratmıştır. Bazı kim._ ta ı~a er ,ey e muca e e e • ıyen uşuyor. anı yere çarpa· nelin açılmaH ameliyesine ha§lanmıD· ırı ye .ı.~azın . uog a varuu. ansoz, ırsız ı etme ı mı, 5 

l ·1 ·· l ··ıd·· ·· 1 d b- - ı ğ 1- )) n S B k ·, kt d" h ., h" seler, Milletler Cemiyetı beri· miş er, o muş er, o urmuş er ve cağı an a utun varı ını 1KU a- tır. Yeoi tuoel, büyük dağın iki ta• · 00S oog oogıı S1 me c ır. mücev eratçınm magazasma ıç 

nihayet bin türlü meşekkattan nnrak tayyareyi Zambesinin ak· rafından da açılmaktadır. İki yıl Şanglıay, 26 (Radyo) - japoolıır, gitmediğini, mahud bileziğin he cinde yapılacak her türlü dip~ 
sonra ancak buralarını ke§fede· tığı dar ve dolambaçlı vadiye ıonra, yani 1939 yılı sonunda ıa· yanndau itibaren bütün hüktlmet io· .. kılde olduğunu bilmediğini ve lomatik hareketin muvaffakıyet· 

mamlanarak: tren seferlerine açılacak· lerlni tedvir etmel\.e haAhyııcaklardır. s"ızlı"ğe mahLu"m olduğunu --e 
bilmişlerdi. Ş mdi biz rahatça sokuyor ve hayret artık mah· 6 

• taahhüdünü ifa mecburiyeti kar· a; " 
'- tır. Haber aldığımıza ı;öre ıimdiki japonyıı aularıodan hareket eden halihazırda takib edılecek en 

bu gölün üzerinden uçar~en bu volmuş tayyarenin inişi birden· şısında Almanyadan evrakının "ıy yolun gecı"kmeden 23 ler tunel kapatılmıyacak :ve ayrı bir bat muazzam bu filo, Çia ııılaruıa doğ• 
meden;yet ve insaniyet kahra. bire duruyor. Makine düz istika· halinde iılenmeı.e a"'k: bulundurula. ru yol almıAtır. gelmesini bekliyemediği ıçın k . . . . . ._ " ~· .. omıtesını ıçtJmaa çağırmadan 
manlarrnı kalben atk şlamaktan mette ilerlemeğe başlıyor. Zavallı cak, yalnız maroandi:& katarlan bu japon ordularının. yeni •• bt'i başka pasaportla Parise gitmek ibaret bulunduğunu söylemek-
kendi mi alamadım. Yavaş yavaş pilot L:urtulmuş değildir. Şimdi ikinci hat ve tunelden iıliyec.ektir. barelita geçmesi Te Çinin kalhisiihı· mecburiyetinde kaldığını söyJe- tedirler. 
inmeğe başhıdık. Bir kaç daki· daha korkunç bir tehlike, kaya- Yeni tunel, Türk mühendis ve İ§Çİ· na kadar iledeqatai ieio emir aı. miş, fakat sözlerini kimseye 
ka sonra Viktorya gölü kena· lara çarpıb ölmek var. Dak ka· leri r.arıı.fıudan açılmaktadır. ınl§tır. dinletememiş, zındanı . boyla- Dolar düşürülecek mi? 

Mevcud tunclin geoi letilme&i Vaşington, 26 (Radyo)-Ame-
rmdakj Entebbe tayyare mey· lar süren bu ölüm yarışı esna· için şimdiye kadar 240,000 lira aar· Rumen nazırlar mıştır. 
danında idik. sında soğuk kanlılığını bir an fedilmişıir. Yalnız yeni tuoelin etra- Tam on sekiz ay sonra bile· rika ayanı, bugün toplanmış ve 

işte benim kısa fakat korkunç kaybetmiycn delikanlı Zambesi· fında ayrıca iki köprü iut• edil4'oe· meclisi ziğin hakiki hırsızı olan kadın Amerika masnatma revaç ver· 
maceram burada bitiyor. Bu nin o dar ve sarp kayalık vadi· tiuden ha in~ııatıo ve döıeuecck yeni Fevkalade bir toplantı yaptı elde edilmiş ve dansözle dostu mek üzere doların dü~ürülmeıi 

b h kk d b f demiryoluouo muarafı, tunel mısra· B""k 26 ( R d ) teklif edilmiştir. 
sergüıeft enim hava a ın a sinde tayyaresini ir tara a çarp· fından ayndır. u reş, a yo - Na- tahliye edılmiştir. 
epey feyler ~renmeme vesile tırmamak için bütün meharetini Azidye tuneli, lehlikeli bir tn- ;zırlar meclisi, bugün B. Tata- 18 ay fuzuli mahpusluk. .. Ko· Borçlar meselesi 
oldu. Bilha55a, ne der!erse de· sarfediyor ve nıhayet makine nel olarak anılır. Yapılan tetkikatta reskonun riyaseti altmda fevka· lay bir iş değil. Adli hatanın /ngılterenin Amerika ile 
sinler gökyüzünde bildiklerimiz· yavaş yavaş yükselerek bu ölüm bu tunelin hiç tamir görme<\iğl ve iade bir toplantı yapmış ve nasıl tamir edileceği düşünül· anlaştığı yalandır 
den çok bilmediğimiz bir sürü geçidinden kurtuluyor. ioıa mal:ı.emesinin de çürük olduğu hükumet programmm; ziraatçı· mektedir. Fakat mahkeme ve Londra, 26 (Radyo) - lngil· 
esrar bulunduğuna kani oldum. Size tuhaf bfr haber daha anlaşılmıştır. Şimdi yeni açılan tunel, hk, milli müdafaa teşkilat!, büd· zabıta haklı görünmek maksadile terenin, borçlar meselesi hak· 

iyi malzeme ile İn§a edileceği için 
Havacılara sorarsanız bütün vereyim: Sudanın şimali şarki herhalde sağlam olaca1c1ır. Çiinkü cenin muvazenesi ve buna ben· sahte pasaport meseleeini ileri kında Amerika ile bir anlaşma 

sem11yı karış karış bildiklerini hududunda (Krallar vadisi) de· l'ürk mülıendiai ~e i§çi.Bi ıaratıodıı.n zer esas hatları müzakere eyle· sürmüştür. Halbuki bu mesele akdettiği, resmi bir tebliğle tek• 
söylerler. Gökyüzünün haritasını nilen bir yer vardı. Burada aÇllmaktadır. miştir. üzerine dansöz ile dostu • ki zib edılmiştir . 

......... mıııi~ ........................................... ıı:-m ........................ ~~------------------------------............ ~ ............. .. 

M e 1 ek Ve- Şeytan 
bir-t:r çNıfetdı"ırç?eri gıriyorlardı. farı üf ectı: geçer. Haydi gireyim. bir şey karıısmda ka nıış gibiydi. 

- Sen artık bir yuva kuru· Dedim ve yürüdüm. Belki haklıydı: Zira etrafıma 
Djye baktım. yorsun. Yarın lzmire döneceksin, Daracık bir koridor, küçük göz attığım zaman benim gibi 

22 Yazan: Kadircan Kaflı Kapın10 üstünde şu iki sözü nişanlın seni bekliyor. bir vestiyer, sonra kırmızı renk tek kalan biç bir erkek yoktu. 
dünyanın her tarafında sefaletten okudum: Bu sesi dinledim ve yürüdüm. perdeli küçük bir kapı. Aldırmadım ve kenarda bot Çabucak nişanlandık. 

Düğün hazırlıkları için lstan· 
bula gittim. . 

işte bu gidiş, hayatımı o za· 
mana kadar biç ummadığım bir 
yola sürükledi. 

• • • 
lşleriıni bitirmiş, dönmek üzere 

idim. Bir akşam •Tunel,,e bin· 
dim, Beyoğluna çtktım. 

Saat onu ıeçiyordu. 
Caddeden lüks otomobiller 

geçiyordu, iki taraftaki yaya kal· 
dmmı belki dünyanın en güzel 
kadın ve erkelderi doldurmuştu. 
Kolkola, biribirine yapışmış 
gibi yürüyen çiftler, cıvıl cıvıl 
konuıarak hızlı hıılı giden genç 
kızlar, ağır ağır iezinen bazı ya
bancı erkekler vardı. Burada 
hayat, taşkın bir ışık ve neoe 
ile aarhoı iibiydi. Bu aaatte 

inliyen milyonları, mezar sessiz· "Şeytan Barın Lakin :yüz adtm gitmeden Yürüdükçe çalgının sesi yak. kalan biricik masaya oturdum. 
liğine ve karanlığa bürünen za· Numara yapan, şarkı söyliyen geri döndüm. laşıyor, bir şarkı duvarlarda * • • 
vallı kasaba ve köyleri hatırla· artistlerin resimleri, kapıyı boy· Barın kapısmdaki resme daha akisler yapıyordu. Çalgı bir tangoyu bırakmıf, 
mamak mümkün değildi. dan boya doldurmuştu. dıkkatle baktım. Bu sefer onda Şapkamı ve pardösümü bırak· rumbaya başlamıştı. 

Etrafın neşe ve kaynaşması Onlara uzun uzun bakmadan daha başka habralar, bana çok tım. KırmlZI perdeli büyük kapı Başları hafif dumanlı çiftler, 
insanı kapıp götürüyor; berrak yürüyecektim. Fakat orta yerde, yakın, benimle uzun zaman yaşı· aç.ıldı. içeri girdim: vücutlerini titreterek dans edi• 
bir dereye kapılan minimini diğerlerinden daha büyMk ve yan bir kadının yüzünü sez· Basık tavanlı, oldukça geniş yorlaı dı. Bele kadar açık kaduı 
çiçekler gibi yeşil sahillere, JDeh· boyalı bir resim beni olduğpm ıniştim. bir salondu. Duva•lar, boydan sırtlan. çıplak kollar, ipek tll"' 
taplı kırlara sürüklüyordu. yere çaktı. Bu, kara bir fon -Acaba o mu?. Kabil değil.. boya çe~it çeşit kırmızı şeytan valetlerin içinde çizgilerini ve 

• Bunları dü§Ünüyor, duyuyor üzerinde, kıpkırmızı ve daracık, Nasıl olur?. Hayır, hayır.. Bu resimlerile dolmuştu. Tavanında gölgelerini besbelli göstere.o 
ve yavaş yavaş Taksime doğru vücudüne yapışmış gibi duran bir rüya •. Her halde benzetiyo· kübik lambalar, kübik şekillerin nefis vücutler, beni başka bır 
gid.yordum. Önümde bir k.Ia· elbiselerle bir kadını, daha doğ· rum. resimleri biribirine karışıyordu. aleme sürüklüyor gibiydi. 
balık gördüm. Duruyorlar ve rusu bir şeytam gösteriyordu. Diye söylendim. Karşıda i!d tarafta birer sıra Ol bir salon gelini, 
yolun kenJtrmdaki bol ışıklı bir Birdenbire uzak yılların arka- O halde kim?. loca vardı. Ortaya masalar kon- Kıvır ince belini 
kapının önijnde, resimlere bakı, ıından bir lıatt~a ıahlandı. On Girip girmemek düşüncesi .ara· muştu. Localarla masaların hepsi Ver elime elini, 
yorlardı. üç yaıımın gijzel ırüyaıını bir sında belki yarım saat geçti. dolmuştu. Kalplere vur bir zımba, 

lçerden ıen bir müzik işitili· saniyede ba§tan bışa yıtŞamıt Her dakika bu kadını yakından Garson: Rumba da rumba rumba.. 
yordu. kadar oldum. görmek arzusu iç mde a1evleni· - Yalnız mısınız efendim?. Kendilerini zorla yakalanın•f 

Seyredenler müzikle beraber Ben de girmek ve görmek )'Ordu. Dedi. gibi erkeklerin kolJarma bır~kaP 
güzel, kıvrak bir f&rkı mırılda· isteçlim. - Adam sen de, görmekle - Eveti.. bu güzel mahlUklar, sahıdeP 
nayorlar, arada bir içlerinden Fakat sakin bir aea içime şun· ne olacak. Hiç olmaz~a merakım Bunu hoş görmedı. Olmıyacak - Sonu "ar -:" 



ANADOL'O 

Yaş üzüm ve sebze ihracı meselesi, istih
sal V " ihracatımızın en mühım davasıdır 

~avun ve üzüm sevkıyatı 
muvaffakıyetle neticelendi 

Kızlarımız, imaliithaneıle tır
naklarını fırçalıyorlar 

- Başı 1 inci sahifede -
müz, zaman zaman iddia ettiği

miz gi "Ji, hakikaten dünya pi· 
yasasında tam manasile tanın· 
mış veya tan . tılmış mıd • r? 

Bütün iddialara rağmen diye· 
c·ği7. ki, hayır!.. Kim bilir kaç 
senedenberi devam eden üzüm 
ticaretimiz, ancak muayyen pi
yasalara kuru üzüm sevk etmek· 
le kaim ş ve daha öteye geç
memişf r. TicarP.t müesseseleri
miz ve teşk (atımızın i şleme tarzı, 
bu neticey ı vermiş ve b !hassa 
ı~ tısadi buhr?n yüzünden doğan 
laky dat ve hususi vaziyetler, 
art ı k üzüm ticaretinin daha 
vasi, daha emniyetli ve şamil 

bir şekle ifrağı zaruretini mey
dana çıkarmıştır. 

Mesela, yaz üzüm ihraç et
ınek, mesela p yasaları artırmak, 
Üzümü şarap halinde hem da· 
llı\de hem hariçte Jatmak için • 
Yeni bir iş şJbesi açmak ve 

Üzümü, mutlak olarak kuıu
tulmuş şekilde satmağı be'de
ınek, aşağı yukarı iptıdaileşmiş, 
bas t bir çerçevede, hem de 
tehlike karşısında kalmak de· 
ınektir. 

Hukümet, bu kat'i ve itiraz 
kabul etmez ifade karşısında, 
geçen sene Üzüm Kurumunu, 
Yaş üzüm sevkıyatına memur 
etmiştir. Tecrübenin bu husus
taki rolü aşikardır. Hatta, yı 1-
lardan beri yaş üzüm, sebze ve 
saire sevkeden memleketler bile 
sık sık müşkül vaziyette kalmış· 
lardır. Üzüm Kurumu, istihsalat 
Ve ticaret kapımızı çalan bu 
zaruret karşısında geçen sene 
derhal faaliyete geçmiş ve Ham
burg, Londra piyasalarına yaş 
İİzüm sevkine başlamakla bera· 
ber, ayni zamanda Bomonti fab
rikasını 3 sene müddetle kira· 
laınıt ve burada üzümsuyu, şa
rap imaline başlamıştır. 

Hiç şüphesiz ki, yaş uzum 
Sevki, salkımın asma kütüğün

den koparılmasından başlıyarak 
t&, ç kacağı piyasaya kadar bir 
~akım dikkatler, vasıtalar vesa
ıre ister, mesela, salkımların 
herhangi zedelenmiş, çürük 
tanelerden tamamile kurtarılmış 
blınası, mesela ambalajların şekli, 
I Unların frigorifik veya Nanti
asyon tertibatını havi vapurlarla 
•evkieri, indirmesi, bindirmesi 
Vesaire .. 

Üzüm kurumu, işin bu teknik 
~İişkülatından başka yaş üzüm 
p~Yasasına on uçuncü olarak 
!!'ırıniştir. Ayni zamanda, istediği 
~kit, istediği şekilde vapur bu-
l?ıaınak zaruretleri altında .. 

d a_u faaliyetin ilk zamanların
n •kı tecrübeler kısmen matlup 
etice . . ı· b yı vermemış, mese a am· 

1 al&z Şekillerinin tadili, salkım
trhn daha iyi temizlenmesi, hatta 
ı a a dayanıklı üzümlerın sevki 
llrurcti görülmüştür. Üzüm Ku-

rumu, geçen seneki faaliyetinde, 
hiç bir ticaret kasdı aramıyarak 
sadece, yaş üzümün sevk dava· 
sına ve lüzumu .a ait tecrübeyi 
heı· ne pahasına olursa olsun -
başarmak istecl.ıği iç•n, zaruret
lerin icıp 1 ar nı de ı h>l yerıne 

getirmiş ve nihayet H 3m burgla 
Londraya Bergamanı ıı Kozak ve 
lzmirin Buca üzüm lerini, tap ı aze, 
tamamen çüriiksüz ve tertemiz, 
adeta bağJan yeni koparılmış

çasına sevketmeğe muvaffak o l· 
muştur. Bu muvaffakıyet, f lha
kika çok parlak olmuş ve pıya · 

salarda geniş rniKyasta propa
gandaya başlanmıştır. Londra 
ve HambcrgJn en maruf m .ga· 
za ıarına, lokantalarına üz~:rıler 

dağılmış, derhal, adeta kıpışı-

lngiliz gazetesinin neşrivatı 

!erde Hamburg p yasasına Bul
gar stanın Haf zali üz Jrnleri de 
gdm'ş, fakat evvela Tü rk üz:imü 
SJt ım•ştır. Kavun sevkıyatı tec
rübed isP ı o mal. batta norma-

incir, üzüm imalathanelerinde kaılın ve erkek işçilerden 
birer grub 

lırca sına satılmıştır. 

Bundan başka, dost ve büyük 
lngiltere Kralı Sa Majeste al
tınc ı Jorjun sarayına da üzüm, 
kavun hediye edilmiş ve mah
sullerimiz takdirle, memnuniyetle 
karşılanmıştır. 

Gerek Londra, gerekse Ham
burg piyasas nda alınan netice, 
yukarıda da kaydettiğimiz veç· 
hile, çok parlak ve muvaffakı· 
yetli ol muş, ayni zamanda da
vanın ana hatları, ne suretle, 
hangi yoldan sevkıyet yapılması 
icap ettiğ, hangi p yasanın ne 
suretle mal istediği de tesbit 
olunmuştur. 

Mesela, Almanyaya sevkedile
.cek üzüm ve kavunla lngiltereye 
gönderılecek ayni cins mahsul
lerin, ayrı ayrı vasıfta olmaları 
lazımdır. lngiitere piyasası, fiat 
meselesinde müşkülpesent de
ğildir. A'man p yas.ısı ise, ka
vunlarda küçük olanları tercih 
eder. 

Üzüm ambalajlarında, tama
mile bir Türk ti pi bulunmuştur. 
Son üzüm partisi işle bu amba· 
lajlarda sevkedilm ştir. Ambalaj
ların öyle bir şekl i vardır ki, 
mahsul, her tarafından havalan· 
maktad_ır. Üzümlerimizin vazi· 
yetlerine göre vantilasyon terti • 
batını havi vapurlarla sevkıyat 
daha doğru görülmektedir. 

Bütün üzümlere, Gülfatma, 
Hurma vesaire gibi isimler ve· 
rilmiştir. Londra piyasası, altın 
renkteki üzümlerimizi, evvela 
hastalıklı sanmış bunun üzerine, 
bir miktar hediye şeklinde tev-

lin fevk nde bir ne ic ~ vermiştir. 
Kavunlarınıız, Londra piyasasın· 
da yüksek fiatlerle salılmıştır. 

Gelecek sene, yaşüzüın sevkı
yatı, çok geniş bir şekil ala
c 1ktır. Üziimüo fazlası, Kara-

ziat yapılıpta Türk üzümünün , · • 
diğer bütün memleketler mah
sullerinden çok nefis olduğu 
anlaşılınca, azami bir rağbet 
başlamıstır. M•sela ayni ırün-

burun civarından mübayaa edi
lecek, burada ambalajlanacak 
ve sen motörlerle Selaniğe 
gönderilecektir. Buradan da 
frigorifik tesisatlı vagonlarla 
Hamburg, Londra piyasalarına 
sevkolunacaktır. Bu maksadla 
Karaburun mıntakarında iş mer
kezleri yap lacaktır. 

Fakat gelecek sene, çekirdek· 
siz üzümü de bu piyasalarda ta· 
nıtıb satmak imkanları araştırı

lacak ve her tarafa külliyetli 
miktarda hediyeler gönderile
cektir. Çünkü yabancı piyasalar, 
çekirdeksiz üzümümüzün yaş şek· 
!inden bile haberdar değıldirler. 

Alakadarların tahmini odur 
ki, çekirdek s z üzümün de hiç 
olmazsa kısmen yaş olarak sev· 
kine imkan bulduğumuz gü ı, bu 
memlekette bağcılığın ve ondan 
ekmek beklıyen müstahsilin is
tikbali çok parlak olacaktır. 

Yani gelecek sene hem çekir
deksiz, hem de diğer üzümlerden 
vas ı mikyas a S< vkiyata başlana· 
cağı gobı, şarap, sirke ve teksif 
edilmiş uzum suyu imali de 
a r t ı rı I; c<ıktır. 

Üzüm kurumu bu sene yarım 
milyon kilo şarap imal etmiştir. 

Bu şarap yakında "Tariş şarabı" 
adı altında piyasaya çıkarılacak· 
tır. Kurum, gelecek sene için 
beş m iyon kilo imalini düşün
mektedir. Şaraba alıcı çoktur. 
Kaldı ki, teksif edilmiş külliyetli 
miktarda üzüm suyu istiyenlerde 
vardır. 

Kurum, bu suretle hariç pı· 
yasaların adedini artırmak, on· 
!ara muhtelif şekilde üzüm ve 
mamulatından satmak imkanla
rını ararken, iç piyasada da 
üzüm ve incirimizi tanıtıp /e
vaçlandırmak hususuna ehem· 
miyet vermiş ve hunun için de 
hususi ambalajlar yapmış, satış 

şubeleri temini çarelerine koyul· 
muş, İzmirde bile tarış üzüm ve 
incirleri zarif ambalajlarla sa· 
tılmağa başlanmıştır. 

Esas itibarile yaş üzüm, ka· 
vun, sebze sevketmenin, üzüm
den külliyetli miktarda şarap 

ç ı karıp bunu harice satmanın 
hem zaruri, hem de büyük mik
yasta faydalı olacağı neticesine 
varılmış demektir. Hükümet de 
bu noktai nazardadır. 

_..;Ü:;.z~üm kurumu, faaliyet saha· 
sını d;hagenişleterek belki önü
müzdeki yıl, belki daha öbür 
seneler içinde tomat, taze so
ğan sevkıyatı bile yapacaktır. 
Portekizden her hafta Londra 
piyasasına yapılan taze soğan 
sarfiyatı (250) bin kilodur. 

Ancak müstahsilimizin de bu 
davaya müzaheret etmesi la
zımdır. Bu lüzum hem kendi 
menfaatinedir, hem memleket 
menfaatine .. 

Üzüm kurumumuzun, teşek
kül tarihindenberi bu uğurda 
sarf ettiği meSliyi takd '. rle kay
detmek vaz femizdir. 

Bu mvvaffakıyet n en büyük 
delıller i, Almanyadaki Türk Ti
caret odas le kurumun Berlin 
mümessili Bay Vehibin raporları 
ve lng 1 z ·Alman itısad mecmu
ala rının neşriyat ı dır. Bir Alman 
mecmuası, grafiklerini de yapa
rak, üzüm sevkiyatında': i muvaf
fakıyet ı mizi ehemmiyetle tebarüz 
ettirmiştı r. 

lngiliz gazetesini rı neşriyatını, 
klişede bulacaksınız. 

Türkofis Hamburg şubesi, 

üzümlerin yolda 19 gürı kalmış 
olmasına rağmen mahsulün % 
100 nefis ve taze çıktığını, üzüm
lerin ince, beyaz duman tabaka
larını zail olmamış görenlerin 
şaşıp kaldıklarını bildirmiştir. 

Türkofis Londra şubesi de 
üzüm ve kavunların mükemmel 
surette muvasalatlarını bildiren 
mektubunda: 

- Mahsul, lzmirden yüklenil
diği zamanki nefasetini taşıyordu. 
Son parti Londra piyasasında 

çok rağbet göreceğinden gele
cek sene bu sevkıyat çok kolay 
olacak, rakiplere her cihetle te
fevvuk edilecektir. 

Demekte ve büyük bir mem· 
nuniyet göstermektedir. 

lngiliz gazetesinin neşriyatı da 
aynen şöyledir: 

Türk gaş üzümler i 
Türkiyenin şimdiye kadar 

memleketimize gelemiycn yeşil 
ve siyah yaş üzümleri ilk defa 
olarak Londra yaş meyva haline 
tam muvaffakıyetle getirilmiş
lerdir. 

Bunlar, semasında yılda yedi 
ay eksik olmıyan güneşin -diğer 
üzüm yetiştiren memleketlerden 

----·----.-
'. 

Sabite <J 

Makdonaldın cesedi 
ayinden sonra yakıldı 

Londra, 26 (Radyo) - Mü
teveffa Makdonaldın cenazesi, 
kral namına Dük dö Gloçester, 
ve valide kraliçe namına Lord 
Hamilton ile Başvekil B. Nevit 
Çemberlayn, Lord Baldvin ve 
bütün lngiliz ricalile binlere'! 
halk tarafından {Vest Mister) 
kilisesine götürülmüş ve orada, 
müteveffanın ailesi efradı huzu· 
runda bir ayin yapıldıktan son
ra cesed, yakılm ş ve bakiyesi, 
müteveffanın memleketi olan 
lskoçyaya gönderilmek üzere bir 
vazoya konmuştur. 

Lorıdra, 26 (Radyo) - Mü
teveffa Makdonaldın cesedi, bu 
gün buraya getirilmiştir. Tabut, 
bir lngiliz bayrağına sarılmıştır. 

istasyonda, Kralın mümessili, 
Başvekil B. Çemberlayn ve da
ha bir çok lngiliz ricali bulu
nuyorlardı 

. 
incir ve üzüm 
Gümrük karşısında Üzüm 

Kurumı işletme hanında TA
RİŞ markalı nefis incir ve üzüm· 
!erin toptan ve perakende sa· 
!ışına başlanmıştır. Fennin en 
son vasıtalarile tertemiz işlenen 
bu incir ve üzümlerden herkes 
istediği mikdarda satın alabi· 
lir. Sipariş kabul olunur. He· 
diye için zarif ambalajlar da 
vardır. (Telefon: 2512) 

Negrin kabinesinde 
Deiişiklikler olacak 

Paris, 26 (Radyo) - Cum
huriyetçi ispanya Başvekili B. 
(Negrin) in, kabinede bazı de
ğişiklikler yapmak niyetinde ol· 
duğu haber veriliyor. --iki, üç ay evel, Haziranda- ya· 
rattığı lzmir üzümleridir. 

Şimdiye kadar Türk üzüml~ 
rinin Londraya iyi bir vaziyette 
nakillerine imkan mevcud değil
di, fakat Akdenize sefer yapan 
açan, hususi soğutma tertibatlı 

vapurlar bunan yeni imkanlar 
bahşetmiş ve 600 sandıklık bir 
yaş uzum partisi mükemmel 
şartlar altında gayet iyi bir va· 
ziyette Londra yaş meyva haline 
vasıl olmuştur. 

•• 

• 
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lzmir Levazım amirli i ilanları lzmır LeVJ\Z m amirlığı Sat. Al. Ko. Rs. den: 
-=-~~~~'!T'!"!~~!"!"!~~~-;.~~~~mr---~----~- Okullar iy n 68000 metre otela 15· 12-937 Çarşamba günü saat 

lzmir Levazım amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 15 de Tpphanede İstanbul Lv. Amr. satın alma komısyonunda 
1 - Sclimiye kışlası çatısımrı tamiri ihalesi kapalı zarfla kapalı zarfla alınacaktır. Tahmin bedeli (17000) lira ilk teminatı 

15/l.Kan/937 Ç~rŞJ\mba günü saat 16 da yapılacaktır. 1275 liradır. Şartname ve nümunesi komisyopda görülebilir. istek-
Muhammen keşif bedeli 25110 lira(tır. Şartnamesi her gün lilerin kanuni belgelerle teklif qıektuplarını ihale saatinden bir saat 
öğleden evel komisyonda görülebilir. isteklilerin 1884 liralık eveline kadar komisyona vermeleri. 27 30 7 11 
ilk tc~inat makbuz veya mektuplarile 2490 ~ayılı kanunun ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı ~es kalari e beraber Nafia İzmir Lv. amirliği Sııt. AL Ko. Rs. den: 
Vekaleti fen müdürlükleripden alacakları ehlıyet vesikala- 1 - Tümen merkez ~ıtaat ve müessesat ihtiyacı ıçın kapalı 
rile birlikte ihale sırntinden en az bir: saat evelıne k~dar ;arf usulile milnakasaya kpnan 396 ton odunun 18-11-937 
teklif mektuplarını fındglide komutanlık satın alma komis- dp icrA kılınan mj,inakasasında talibi tarafından verilen 

fiat pahalı görüldüğünden eksiltme ve artırma kanununun 
yonuna vermeleri. 40 ncı maddesi mucibince pnzarhğa konulmuştur. Münaka-

2 - Bu ilanın Anadolu gnzetesile 15 gün müddetle dört defa sası 7 /I.Kan./937 Salı günü saat 15 de icra kılınacaktır. 
ilan ettirilerek telle bildirilmesi. 2 Tllhmin bedeli 57 42 liradır. 

3 - Yüz on bir sayılı. 26 1 7 12 4167 3 - Münakasaya iştirak edeceklerin teminata muvakkatelerile 
--.a t 1 ' 

lzmir L~vazım amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: birlikte mezkiir gün ve saatte tümen satın alma komisyo· 
1 - Bergama kıtaatı ihtiyacı için (250000) kilo odun ve (13500) nuna müracaatları. 

kilo patates açık eksiltme usulıle satın alınacaktır. 4 - Odunun şartnamesi her gün tümen satın alma komisyo-
2 - Odunun tahmin bedeli (3750) lira ve patatesin tahmin nunda görülebilir; 23 27 30 4 4125 

P""'"'!'l:-..... ~~l""!'!'~~~--~"!"""!~~----~~~--~~~-------bedeli (121.S-) liradır. lzmir Levazım amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
3 - Odµnun muvakkat teminatı (281) lira (25) kuruş ve pata- 1 - 161 adet torna tezgahı kopalı zarfla eksiltmeye kon· 

tesin teminatı 91 lira 12 kuruştur. muştur. 

4 - Odunun ihalesi 14·12-937 Salı günü saat 14 de ve pata- 2 - Tahmin edilen bedeli (20000) lira olup ilk teminat parası 
tesin ayni gün ve saat 15 de Bergama askeri ahm satım (1500) liradır. 
komisyonu binasında yapılacak. 3 - ihalesi 29/1.Kanun/937 Çarşamba günü saat 15 dedir. 

S - Odun ve patates evsafile teslim mahal ve şartları şartna· 4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü 
melerinde yazılıdır. Şartnameler Bergama alım satım ko- maddelerinde istenilen belgelerile birlikte teminat ve tak-
misyonundadır. 

6 - istekliler muvakkat teminatlarını ihale saatinden önce lif mektuplarını ihale saattan en geç bir saat eveline 
Bergama maliye veznesine yaıırmış olduklarını makbuz kadar 12 27 12 26 3983 

7 

ibrazile isbat edeceklerdir. Şartnamelerin dördüncü madde
ler\de yazılı vesikaları istekliler yanlarında bulunduracak
lardır. 

Komisyon haftanın Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi gün-
leri açıktır. 26 30 5 9 4142 

lzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
8/Birinci Kanun/937 Y.ırşamba günü saat 15 de Manisada askeri 

sabn alma komisyonunda kapalı zarfla jhalesi yapılacağı Anadolu 
gazet~sinin 24-11-937 tarihli nushasile ilan edilen 396 ton odun 
aşağıda yazıldığı veçbile tashih olunur: 

1 - Manisadaki kıtaıtt askeriyenin kapalı zarfla µıünakasada 
bulunan 396 ton odun ihalesine verilen fiat bahalı gğrül
düğ'Qnden pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - ihalesi 8/1. Kan. /937 Çarşamba günü saat 15 de Manisa-
da askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

S - Tahmin ediJep mecmu tutan 5742 liradır. 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
S - istekliler ticaret odasında kay.ıtlı P.lduklarina dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
6 - Razarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3üncü 

maddelerinde ve t.aıtnamesinde yazılı vesikalM ve temina~ 
muvakkatelerile f>irlikte ihale saatinClen evel ~omisyona 
gelmeleri. 26 28 2 5 4185 _ 

lzmir Levazım amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Müstab~em Mevki kıtaat bayvanatmıiı (113000) kilo saman 

ihtiyacı açık eksiltme suretile münakasaya konmuştur. 
2 - ihalesi 13/1. Kfuı/937 Pazartesi günü saat 15 de kışlada 

lzmir Levazım amirliği satın alma komisyonunda yapıla
c~ktır. 

3 - Tahmin edil.en mecmu tutarı (2825) lirLldır. 
4 - Teminat muvakkata akçası (211) lira seksen iki kuruştur, 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 

ncü maddesinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve te
minat muvakkatalarile birlikte ipale saatindep evel komis-
yona müracaatları. 27 1 5 9 

lzmir Levazım amirliği Sat. Al. Ko. ~s. den: -
1 - Müstahkem mevki merkez kıtaabnm bpalı zarf usulile mü

nakasada bulunan (1049~ kilo kesilmiş sığır eti jhtjya
cına talip çıkmadığından pazarlık suretil~ satın alınacaktır. 

2 - ihalesi 2/1. Kan/937 Pazartesi günü saat 15 de J:cışlada 
lzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

3 - Tahmin ~dilen mecmu tutan 29386 liradır. 
4 - Teminat muvtıkkate akçesi 2204 liradır. 
S - Şartnamesi her gi!n komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler ticaret odasında kayıtlı oldukJarıııa dair :vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Pazarlığa i_ştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 .ve 

3 üncü maddelerinde ve futnamesinde fi!Zılı vesikal~n 
ve teminat muvakkatelerile birlikte jhale saptind~p evel · 
komisyona müracaatları. 4186 

- İzmir Lv. amirliği Sat. AI.1<.o, 
4 ~- den: !!2!!2!I 

1 - lzmir tayyare alayının göstereceği :yerde 5880 lira bedel 
keşifli içme suyu için yaptırılaeak sondai işi kapalı zarf 
usulile münakasaya ko.m:nuştur. 

2 - ihalesi 6/l.Kan.1937 •Pazartesi gjiny saat 16 da kışlada 
izmir levazım amirliji sabo alma komiıyonunda yapı
lacaktır. 

3 - Teminat muvakkate ak~esi '441 liradır. 
4 - Şartname ve keşifnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
S - istekliler ticaret odasında kayıtlı oldularına dair Yf!sika-

leannı ve bu iti ,-apabilecelderine jhateden liakal 
lzmir qafia fen heyetinden alacakları vesikalarını komis· 
yona göstermek mecburiyetipdedirler. 

6 - Eksiltmeye jştirak edecekler 2190 saf!lı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalarile 
teminat ve teklif mektuplarım ihale saatinden enaz bir saat 
evel komisyona vermiş bulunacaklardır. 

20 23 27 1 4084 

in isarlar·z~ir baş
mü ürlüğiinden: 

Potas giiherçelesi ticareti 
yapan tüccar ve esnafa 

ilan 
<Q441 sayılı kanunla Devlet inhisarı albna ahnan potas güherçe

Jesinin1 alım ve satimını yapan tüccar ve esnaf aşağıda yazıh hü
kümlere göre hpreket etmeye mecburdurlar. 

1 - Ellerinde potas güherçeJesi bulunan tüccar ve esnaf bu 
ilanın. neşrinden itibaren bir ay zarfında bir beyanname ile ayn 
ayrı gösterilmek iizere ilanın neşri tarihinde ellerinde bulunan 
veya sipariş edilmiş olan potas güherçilesinin cins ve miktarını 
her y.erde inhisarlar idaresine bildireceklerdir. Tüccar ilanın neş· 
rinden evel ıipariı etmiı hf.llundt1kları güberçelenin sıpariı ve si~a
rişin ~abul yesikasını da inhisar ar idaresine göstermeye ve musad· 
dak bir suretini vermeye mecburdurlar. 

2 - Potas gühprçelesi ticaretile meşgul alanlar bu ticareti 
yapabilmeleri için inhisarlar idarelerinden birer ruhsat tezkeresi al· 
ma~a mecburdurlar. 

3 - Bu ilanın neşrinden itibaren bir ay zarfında beyanname 
vermiyen ve ruhsat tezkeresi aJmıyanların ellerinde bulunacak po
tas güherçelesi kaçak itibar olunarak müsadere edilecek ve hak· 
larında kanuni takibat . yapıl~caktır. 

4 - Potas güherçelesi satan tüccar ve esnaf aldıkları ve sattık
ları güherçelenin miktarını ve nereden alıp kime sattıklarını gös· 
terir bir defter tutacak ve bu defteri her an inhisar idaresi me
murlarının murakabesine hazır bulunduracaklar ve bu maddeyi 
ancak kollanılacağı şekle göre ya mahalli sıhhat ve yahut sanayi 
müdürlükleri tarafından tasdik edilmiş veşika verecek ihtiyaç sa· 
hiplerine satacaklar ve bu vesikaları da talep vukuunda inhisar 
memurlarına göstermek üzere sakhyacaklardır. 

5 - Potas güherçelesinin memleketin bir tarafından diğerine 
nakli için inhisar idares· ne bir naklıye ruhsatnamesi alınması ve 
güherı;~lenin sevkepileceği mehalle :vardığında bu ruhsatnamenin 
mahallindeki inhisarlar idaresine tevdii mecburidir. 

Tezkeresiz naklepilen potas güherçelesi 2441 sayılı. kanun hü
kümlerine göre evelemirde inhisarlar idarelerince zapt ve müsa
dere olunur. 
Dl~KAT 

6 - Potas güherçelesi tedarik etmek istiyen toptancı tüccar 
her defasında idaremize müraca11t etmelidirler. Cüherçele ya ida· 
remiz tar~fından werifecek weya hariçten celb için müsaade 
edil~cektir. 

7 - Birinci medde mucibince veriJecek beyannamede cins ve 
miktarı göster;lecek elde mevcut güherçele ile bu ilanın neşrinden 
evel sippriş edilmiş vey bundan sonra verilecek müsaade ile ge
tirilecek olan potas güberçelesinin ~ürudunda beher kilosu ve 
kesri için bir kuruş inhisar resmi alınacaktır. 
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REVUE 'reaabnı ·ıatavınız. 
pina, model ve fiyat huauaunda diğer yUkaell 

linarka aaatıerıe mukayese ediniz. 
~ullananlardan bir fikir. edininiz. 

fte. 0 vakit nıoın 'ııerl<eaın • 

REVUE 
aaatını tercih ettı~ını anııyacaksınız. 

, .... , ... poşw : SERNA~O A ... ZAHAROF, lzmlr, HUkOmet caddesi 30 . 

lzmir Enternasyoqal fuar ko
mitesinden: 

lzmir Enternasyonal fuarı tangosu güfte müsabakası birincili~ini 
Bay Orhan Rahmi Gökçe, bestesini de lsmail Hakkı kazanmış ve 
jkramiyelerini almışlardır. 4192 

memur-
v a : 

Tescil edilmiş olan Os-
manlı bankası lzmir şubes"nin 
18-11-937 tarihile tasdikli sir
küleri Ticaret kanununun hü
kümlerine göre sicilin 2106 nu
marasına kayt ve tescil edildiği 
ilan olunur. 

1- Sirküler 
lzmir Sicili Ticaret memur· 

luğu resmi mühürü F. 
Tenik imzası 

Osmanlı Bankası 
Türkiye Umum Müdürlüğü 

~~~~ıaul 12 İlkteşrin 1937 

Posta Kutusu No. 1297 
10 Haziran 1933 tarihli ve 
2292 Numaralı kanun ile Mali· 
ye Vekaletinin 6/12/1935 ta
rihli ve 28140-177 numaralı ta· 
mimi mucibince pul resminden 
muaftır. 

No. 134 

İzmir Osmanlı 
Bankası 

lzmır Şubemiz namına muh· 
telif sıfatlarla imza atmağa izinli 
memurların imza örneklerini 
bağlı olarak sunuyoruz. 

işbu sirkülerin evelki sirkü· 
leri iptal ettiğini bildirir, key
fiyeti notetmenizi dileriz. 

Saygılarımızla. 

Osmanlı Bankası 
Türkiye Umum Müdürlüğü 

Mes'ul murahhas Umum Müdür 
imza okunamadı imza okunamadı 

Osmanlı Bankası 
lzmir Şubesi 

Namına imza atmağa izinli 
memurlar 

isimleri aşağıda yazıla memur· 
ann imza an zmir u esi için 

Banka cari muamelatı hakkında 
muteberdir. 

Bankayı taahhüt altına sokan 
bütün mektuplar vesair vesika· 
lar atide gösterilen şerait dai· 
resinde iki memurun imzasını 
havi olmalıdır: 

Geri alınmaz krediler, temi
nat mektupları ve kabuller, • A • 
sınıfına dahil iki memur ~ara· 
fından imza edilecektir. 

Gayri umumi kredi mektup· 
ları, çekler, poliçalar gibi diğer 
vesaik ile alelumum muhabere· 
ler bilatefrik ya "A" sınıfına 
dahil iki memur, yahut "A" sı· 

nıfmdaki memurlann birile "B" 
sınıfındaki memurların biri tara
fından müştereken imza edile
cektir. 

Bu izin umumi kredi mek· 
tup1arma şamil değildir. Umu
mi kredi mektupları vermek 
salahiyetini haiz şubelerimiz na
mına imza atmağa izinli memur
lann imza örnekleri için Ban· 
kamıZln muhabirlerine dağıtılmış 
olan hususi mecmuaya bakıl
maJıdır. 

"A,, Sınıfı 
Müdür, 
Bay H. Harfuş, 
Bu sur~tle imza atacaktır: 

H. Harfuş 
Müdür 
Bay E. Bakıoğlu, 
Bu sı.1retle imza :atacaktır: 

E. Bakıoğlu 
Baş muhasip 
Bay A. R. Tuncay 

• Bu suretle imza atacaktır. 
A. R. Tuncay 

Servis ~efi 
Bay C. Barabıch 
Bu suretle imza atacaktı. 

"B,, sınıfı 
Servis şefi 

C. Barabıch 

Bay S. Köseoğlu 

Bu syretle jmza atacaktır. 
S. Köseoğlu 
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Servis şefi 
Bay M. S, Ünüvar 
Bu suretle imza atacaktır. 

M. S. Ünüvar 
Kasadar 
Bay M. S. Öner 
Bu suretle imza atacaktır. • 

M. S, Öner 
12865 
3053 

16 T. Evvel 1937 bin dokuz 
yüz otuz yedi senesi T. Evvel 
ayının 16 ıncı günü t rihile olan 
bu sirküler zirinde mevzu im
zalar şahıs ve hüviyetleri daire· 
ce marufum Philippe Garelli ve 
Della Sudda imzalarile temsil 
edilen Osmanlı Bankasının 
olup müvacehemizde vaz ve 
münderecatını tamamen kabul 
:ve ikrar eyledikten sonra Noter 
kanununun 67 inci maddesine 
tevfikan tasdık ederim· 

T. C. Beyoğlu dördüncü No
teri Mıth~t Cemal Kuntay 
resmi mürü ve okunamıyan 

imzası 

Genel sayı. 12882 
Özel sayı: 1/142 
işbu bugünkü tarihle yevmi

yemize kayt olunan sirküler 
"x,, işaretle gösterilen imzanın 
zat ve hüviyeti dairece maruf 
Osmanlı Bankası lzmir şubesi 
baş muhasibi A. R. Tuncay&fl 
olup m~nderı:c'1lını aynen ye 
tamamen kabulden sonra huzu· 
rumda bizzat vazettiğini tasdik 
ederim. Bin dokµz yüz otuz yed1 
yıh T. Sani ayının on sekizinci 
perşembe günü. 18/11/937 

T. C. İzmir ikinci Noteri 
resmi mührü ve Noter E. 

Erener imzası 
Genel sayı: 12882 
Özel say: 1/142 
işbu sirküler suretinin dairede 

alıkonulan 18/11/1937 tarih vo 
genel SSYJyla ~sima mutabakab 
tasdik kılındı. Bin dokuz yüz 
otuz yedi yılı T. Sani ayının on 

lzmir ikinci Noteri resmi 
mührü ve Noter E. Erener 

imzası 

20 kuruşluk harç pulu 
15 kuruşluk damga pulu 
10 kuruşluk tRyyare pulu 

ehlivan güreşleri 
Manisanın K raoğlanlı köy 

okulu himaye heyeti tarafın· 
dan yoksul çocuklar menfaa
tına Bayramın ikinci günü okul 
bahçesinde büyük pehlivan gü
reşleri yapılacaktır. 

Başa 50 Lira 
Ortaya 25 ,, 
Ayağa 15 ,, ikr mıye 

yeriJecek~ir. 

Dördüncü mıntaka tapu sicil 
IJ!U~afızlığından: 

Burnaveda Fidan sokağında 
8 No.lu sağı fidan sokağı solu 
Halimaki evi arkası yol önü fi· 
dan sokağı ile çevr li b;r e'I 

acem Abdull. h kansı Fatmanın 
iken ıvarissiz. ölün ile malulen 
mal ye haz nesine kaldığından 

bahisle hazin . adına tescıli iste· 
nilmiş ye tapuca ı pydı buluna.: 
mamıştır. l l-J2-9:H Cı.ımartesı 
günü mahallinde tahk,kat yapı· 
lacağından gµ ev n mülkiyetinde 
sınırmda her h ııgi bir ayni hak· 
kında 11gisi .old ğupµ ıddia eden 
var§a o gün mahaJlinde tahkikat 
memuruna veyahut o güne kadar 
lzmjr dördiincü mı ıtn~a ta~u 
sicil muhafızlığına b gelerıle ba~ 
likte müracaatları b'lJml r. !!!.-

Hıı u ·i li an ve 
riyaziye dersleri 
Fransızca İner lızcc ve ;\( .. 

, o 1 . ar 
manca hususi gece ders erı . e 
rıca Orta mekteb talebelenrı 
riya7İye dersleri .verıl r. 

r K' .. t m'/81 Karantina tp 1 u ra 
cadd~suıJe No. 685 
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Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"HERCULES,, vapuru 13· 11 

937 de ROTTERDAM, AMS· 
RDAM ve HAMBURG a ha· 

eket edecektir. 
"STE.LLA,, vapuru 22· 11-937 

de bekleniyor. BURGAS, VAR· 
A ve KOSTENCE için yük 
lacaktır. 

"VULCANUS.. vapuru 27· 
1·937 de ROTTERDAM, AMS· 
ERDAM ve HAMBURG a ha· 

eket edecektir. 
•STELLA,, ~ııpuru 11/12/937 

e ROTTERDAM, AMSTER· 
AM ve HAMBURG a hare-

et edecektir. 
SVENSKA ORIENT 

LINIEN 

r\ n· • ı ll)aınu .itı s n s ıstem 

n ıııı \/ · r ı \ rnı 01r ,zeylmydg 
ı rc'i sı satılıktır. 

Mu t .. J f beygir kuvvet nde 
yenı elektro motör1ü demirci 
ve dökmeci ocağı vanti atörled 
ve kaynak takımları da vardır. 

Müracaat: Kestane pazarı 
Demircıler içerisinde 20 nu· 
marada Niyazi makine tamir-
hanesi. D. 10 

Göz Hekimi-1 
Mitat Orel 

Adres: Beyler Numan so· 
kağı No. 23 

1 
Kabul saatleri: Öğleden evel 

saat 10-12 öğleden sonra 
15,30 · 17 Tele. 3434 

..., .. ımııı ................... ı 

Eaşbakammızın fotoO· 
,,.., rafileri 

11NORDLAND,, motörü 16· 
1·937 de GDYNIA, DAN- Başbakanımız B. Ce

1
al Ba-

IG, STOCKHOLM, ISVEÇ, yarın muhtelif büyüklükte ga-
ANMARKA, ve BAL TIK li· yet mükemmel fotoğrafiteri ve 
anlarına hareket edecektir. Ege manevralarından sonra ya-
.. ARAGON,, motörü 20-11· pılan büyük ~eçid resmine ait 

en güzel resimleri Kemeralh 
37 de ROTTERDAM ve HAM- caddesinde Hacı Alipaşa ote-
URG a hareket edecektir. 1 
.,AASNE,, vapuru 21121937 linde. Ress~~ Foto smailden 

OTTERDAM, HAMBURG GD- bula.bıle:eksınız. 10 D. 

NIA, oANzıG, oANMARKA, Olivıer ve 
VEÇ. NORVEÇ ve BALTIK 
manlarına hareket edecektir. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"ALBA JULIA,, vapuru 1-12 
37 de MALTA ve MARSIL
Aya hareket edecektir. 
ZEGLUGA POLSKA S.A. 

•LEWANT 11 motö 11-11-937 
ANVERS, GDYNIA ve DAN

IGe hareket edecektir. 
ilanlardaki hareket tarihlerile 
vlunlardaki değişikliklerden 
nta mesuliyet kabul etaıez. 
D.ııa fazla tafsilat için ikin· 
kordonda FRA TELLJ SPER· 

........ • ıtalwtma müraca· 
edilmesi rica olunur. 
lefon: 4111/4142/4221/2663 

·----------E UT S C HELE-
\' ANTE - LINIE 

G. m. b. H. 
HAMBUR~ 

DEUTSCHE LEVANTE
UNIE, HAMBURG, A. G. 

HAMBURG 
S LEVANTE LINIE A.G. 

BREM EN 
••MACEDONIA,, vapuru 29 
nciteşrinde bekleniyor. ROT
RDAM, HAMBURG ve BRE· 
N için yük alacaktır. 

•
1MOREA,, vapuru 1 Birinci 
unda bekleniyor. ANVERS 
HAMBURG limanlanndan 
çıkaracakbr. 

•MANISSA,. vapuru 13 Bi· 
ikan unda bekleniyor. ROT -
DAM, HAMBURG ve BRE· 

için yük alacaktır. 

ERICAN EXPORT LINES 
f: EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
' OGONTZ ,, vapuru 30 
citeşrinde bekleniyor. NEV
~K için yük alacakbr. 

:E°.XPRESS. vapuru 1 Birin· 
tıunda bekleniyor. NEV-

•• ~K için yük alacaktır. 
E:xMOUTH,, vapuru 15 Bi-

Cikanunda bekleniyor. NEV
~K için yük alacaktır. 
(;. ROY ALE HONGROISE 

"SDANUBE MARITIME 
ZEGED 11 motorü 6 Birinci 
~da bekleniyor. BELGRAD, 
N SAD, BUDAPEŞTE, V1-
A ve LINZ için yük ala

ır. 

Şürekisı 
Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Reeı binası 

Tel. 2443 
THE ELLERMAN Ll· 

NES LTD. 
"CITY OF LANCASTER,, va· 

puru 15 lkinciteşrinde gelip yülc 
çıkaracak ayni zamandaLONDRA 
ve HULL için yük alacaktır. 

THE GENERAL ST.EAM 
NAVIGA TION CO LTD. 

"AD JUT ANT,, vapuru 5 lkin· 

citeşrinde gelip LONDRA için 
yük alacalmr. 

Dördüncü mıntaka tapu sicil 
muhafızlığından: 

Burnavada Akhisarlı sokağın
da 72 No.lu sağı Cibaki evi 
solu Hüseyin evi arkası Halil 
arsa önü Akhisarlı sokağı ile 
çevrili bir ev Fatmanın iken va
rissiz ölümile mahlulen maliye 
haz;nesine kaldığından bahisle 
hazinece adına tescili istenil
miştir. Tnpuca kaydı bulunama· 
dığından 11-12-937 Cumartesi 
günü mahallinde tahkikat yapı· 
lacaktır. Bu malın mülkiyetinde 
sınırında herhangi bir ayni hak· 
kanda ilgisi olduj-unu iddia eden 
varsa o gün mahallinde tahkikat 
memuruna veyahut o güne kadar 
lzmir dördüncü mı taka tapu 
sicil muhafızlığına belgelerile bir· 
tikte müracaat' arı bildirılir. 4194 

Dif Tabibi 
Cevat Dağlı 
İkinci Beyler sokak No. 65 

Telefon: 3055 _____ ...... _______ _ 
"BOURGAS" vapuru 25 llcincı 

teşrinde geldi ve PORT SAiD 
ve lSKENDERIYE limanların
dan mal çıkardı. 

"DUROSTOR., vapuru 22 
Birincikanunda KÖSTENCE, 
için hareket edecektir . 

DEN NORSKE MlDEL· 
HAVSLINJE 

OSLO 
"SAN jOSE,, motörü 6 Bi· 

rincikanunda bekleniyor. DIEP
PE, DÜNKERK ve NORVEÇ 
limanları için yük alacaktır. 

llanlard.aki hareket tarihle-
rile navlunlardaki de~işiklik
lerden acente mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat için Bi· 

h ır l uıc ıcr.a m muıl .• 
ğ ınJa'l: 

lbr,ıhimin Em'a\c ve Eytam 
Bank ısından öd nç aldığı pa· =N ·ıı· ! az. ı rayrt mukabil bankaya ıpotek 
eyledıği İzmirde lsmetpaşa ma· 
halles"nin birinci yüksek soka- §§ 
ğıoda kain 21 No.lu maa iki §§ 

--

Palas dükkan hane muahharan yapı- ==-=-
lan tadilatla dükkanlar odalara 

inkilap edilerek bir çatı altında § Şık ve rahat mobilya, ve modern banyo· 
iki bap hane ş .. klini almış ve ;;; lar, asri konforun bütün hususiyetleri, hulasa 
birinin numarası birinci yüksek § tam manasile bir Avrupa otelidır. 

sokağında 21 ve diğerinin nu· -=-= Temı·zıı·k ı·st ı·rahat 
maras ı Morahane sokağında 1 
olmuştur. 21 No.lunun vaziyeti § Karyolalar, somyalar çok rahattır. Daima 
hazırası: B r sofa ve solda bir § temiz ve kar gibi çarşaflar verilir. Otelin 
oda ve .ttisalinde ikinci kata § salonları her zaman müşterilerin emirlerme 

;;; amadedir. Burada hem istirahat hem de mi· 
isal eder merd iven, karşıda bir 
mutbak ve hela, ü t katta bir § safirlerinizi kabul edebilirsiniY.. 

sofa ve caddeye ve arkaya doğ· ~ Tavsiye ederiz 

--
---

ru iki oda ve bunların üstünde § Nazilliye gidecek yolculara "Nazillipatas,,1 
bir taraça, ikinci katin cephe- § tavsiye ederiz. Ahmet Çakıryıldız ve Halil 
sinde bir balkon vardır. 1 No. § Taşkın. bayların idaresinde olan "Nazillipalas,, 
lunun vaziyeti hazırası birinci =: konfor, istirahat temizlik noktalarından old- -
katta bir oda ve ikinci katta § uğu kadar, emniyet bakımından da herkesi _ 

f :;:: İsa ~i: den °!aerd i::n alit~~ ~~ ~ IJ ilıttffi lılıllııttu ttttiılı ıı 1 mı: il 11mılıı1Wttttİıiüiılmıliilil1u111111 JlllllillJI 111111111111 lllJI lllUlllll lll llllll llllHllUI 11111111111111111111111111~ 
bir heladan ibaret ve ikinc ka
tın sokağa nazır bir balkonu 
vardır. 2000 lira kıymetinde 
olan ve geçen sene yap1lan sa· 
hşı 2280 sayılı kanuna göre 
gerı bırakıldığı halde birinci 
sene taksit borcu muayyen va
desinde ödenmediğinden bu 
hüküm ortadan kalkarak evin 
yeniden mülkiyeti açık artırma 
suretile ve 844 numaralı em
lak ve eytam bankası kanunu 
mucibince bir defaya mahsus 
olmak prtile artırması 30/12/937 
Perşembe günü saat 14,30 da ic· 
ra dairemiz içinde yapılmak 
üzere müddetle satılığa ko· 
nuldu. 

Bu artırma neticesinde satış 
bedeli her ne olurıa olsun bor· 
cun ödenmesi tarihi 2280 nu
maralı kanunun meriyete girdiji 
tarihten sonraya müsadif olması 
hasebile kıymetine bakılmayarak 
en ço artıranın üzerine ihalesi 
yapılacaktır. satış 844 numaralı 
emlak ve eytam bankası kanunu 
hükümlerine göre yapılacağın· 

dan ikinci artırma yoktur. Satış 
peşin para ile olup müşteriden 
yalnız yüzde iki buçuk dellaliye 
masrafı alınır. 

ipotek sahibi alacaklılarla di· 
ğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri menkul 
üzerindeki haklarım hususile 
fa z ve masrafa dair olan iddia· 
larını işbu ilan tarihinden itiba
ren yirmi gün içinde evrakı 
müsbitelerlle birlikte memuri· 
yetimize bildirmeleri İcab eder. 

Aksi halde haklan tapu sici· 
lince malum olmadıkça paylaş· 

·madan hariç kalırlar. 20/12/937 
tarihinden it ıbırerı şartname 

herkese açıktır. Talip olanların 
yüzde yedı buçuk teminat akçası 

veya milli bir banka ıtibar mektubu 
ve 37/1259 dosya numarasile 
İzmir 1 inci ıcra memurluğuna 
müracaatları ilan olunur. 

H.İş.No. 382 

Emlak ve eyram ban
kasından: 

937I1259 icra dosya numa
rası le satıla , yukarıda avsafı 
yazılan gayri menkulün elıcısına 

istersek, bankamızca bu gayri 
menkule konulacak kıymetin 
yüzde ellisıne kadar umumi 
şartlarımız dahilinde ikraz ya
pıla bilir. 

Doktor 
A. Tevfik Lütem 

Kulak, burun, boğaz 
Hastalıkları birinci •ınıf 

müfehassıs 

Merkez hastanesi kulak 

--
• na 

Balık yağları 

lzmir birinci icra memurlu· 
ğundan: 

Mehmet Ali ve Fatma Fühedanın 
Emlak ve Eytam Bankasından 
ödünç aldığı paraya mukabil 
bankaya ipotek eylediği İzmirdc 
Hatuniye cedıt Fettah mahalle
sinin Fettah sokağında 5 No.lu 
eve cümle kapısından içeri gi· 
rilince taş bir koridor ve kori· 
dorda yan yana iki oda mev· 
cu~ur. Koridordan bir kapu ile 
tahçeye girilir, bahçe içinde 
mutbak ve helası vardır. Evde 
ayrıca kumpanya suyu ve elek
tir!k tesisatı mevcuttur. Dokuz 
basamak merdivenle yukarı çı· 
kılınca tahta bir koridor üze· 
rinde iki oda vardır. 2500 Lira 
kıymetinde olan bu evin geçen 
sene Yapılan satışı 2280 sayıla 

kanuna göre g 'rİ bırak•l dığı 

halde birincı sene taksit borcu 
ödenmediğinden bu hüküm or· 
tadan kalkarak evın yenı· 
den mülkiyeti açık artırma 
suretile ve 844 Numaralı Em· 
lak ve Eytam bankası ka· 
nunu mucibince bir defaya 
mahsus olmak şartile artırması 
30/12/937 Perşembe günü saat 
14 de icra dairemiz içinde 
yapılmak üzere bir ay müddet
le satılığa konuldu. 

Bu artı r ma neticesinde sabş 
bedeli her ne olursa olsun bor
cun ödenmesi tarihi 2280 numa· 
ralı kanunun meriyete girdiği 
tarihten sonraya müsadif olması 
hasebile kıymetine baktlmıyarak 
en çok arbranm üzerine ihalesi 
yapılacaktır. Satış 844 numaralı 
Emlak ve Eytam bankası kanu· 

KEMAl \\l\\\l 
RİI.AL~C~S\ 
BÜ'TÜM ÇEŞ\lll~\ 6U~Ult\lt\ 

EN ucuı \Ll~ SATA~ 
\\ER~tS ORlYA ~GŞA'\ 

ğer alakadarların ve irtifak hak· 
kı sahiplerinin gayri menkul 
üzerindeki haklarını hususiyle 
faiz ve masrafa dair olan iddi
alarını işbu ilin tarihinden iti· 
baren yirmi gün içinde evrakı 

müsbitelerile birlikte memuriye
timize bildirmeleri icab eder. 

Aksi halde hakları Tapu si· 
cilince malum olmadıkça pay· 

laşmadan hariç kahrlar.20/12/937 
tarihinden itibaren pıtname 

herkese açıktır. Talip olanların 
yüzde yedi buçuk teminat akça&a 

veya milli bir banka itibar mele· 

tubu ve 37/1091 dosya numa
marasile lzmir 1 inci icra me-
murluğuna müracaatlan ilan 
olunur. H.iı.No: 205 

Emlak oe eytam baıı. 
lıasınclan: 

37/1091 icra dosya numara· 
ıile aablan, yukarıda evsafı ya· 
zılan gayr.i menkulün alıcısı 
istersek, bankamızca bu gayri 
menkule konulacak kıymetin 
yüzde eUiıine kadar umumi 
ışartlanmız dahilinde ikraz ya-
pılabilir. 

----------------------.... -------------------------Bayram hediyesi 
VE Tuvalet eşyanızı 

Şifa eczahanesinın 
Meşhur 

S. Ferid ecıacıb 1 
Kolonya, 
Esans, 
Pudra ve 
Kremlerinden 
intihap ediniz. 
Herkes gibi siz de 
memnun olacak· 
ıınız ••• 
Alırken S. Ferid 
ısım ve etiketine 
dikkat ile taklit
lerini red ediniz. 
Çünkü bir şeye 

yaramazlar. 

Dep. 5. F eria 
Şifa eczane. 
sidir. :ıszA" motörü 15 IBirinci 

i~a. bekleniyor. )SKENDE-

s ıçın yük alacaktır. 

rinci kordonda W. F. HENRY 
VAN DER ZEE & Co. N. V. ı 

kliniği şefi 

Her gün 15 ten sonra ikinci 
Beyler Numanzade sokak No. 
5 de hasta kabul ve tedavi 

nu hükümlerine göre yapılaca· 
ğından ikinci artırma yoktur. 
Satış peşin para ile olup milf· 
teriden yalnız yüzde iki buçuk 
dellaliye masrafı alınır. 

--------------~----...,,----------------------------1 • C M •• dd • ·u"· d zmır • u eıumumı gın en: 
ERVICE MARITIME 

ROUMAIN 
8 UCA R E·s T 

vapur acentalığma müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon: No. 200712008 
eder. İpotek tabibi alacaklılarla di· 

Menemen noterl ği münhaldir. Ta1ıp ol mlar n bır ay içınd Ad-
lıye Vekaletine mürac atları lüzumu Han olunur. 4191 
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kalp, b66. Pu•• rı·en Şahap Tesiri tabii, eısiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, 
relıleri rahatsı% olanlara bile Doktorlar bunu tavsi:ve ederler. 

............................................................................................................................................. FotoOr Amerikadan en son model 
karyolalar geldi 

Amerikanın e~ meşhur karyola fabrikası olan Simons kumpani 
karyola fabrikasının en son model ve mobilya renk ve sistemi her 
çeşid ve boyda halis çelikten mamul karyola ve somyaları yalnız 

(Yeni Kavaf larda Hüseyin Hüsnü Özişin 
Lüks mobilya ve karyola) 

salonunc!a bulunmaktadır. Karyola ve somya alacak zevki selim 
sahiplerine hasseten tavsiye ederiz. En son model Avrupanın şık 
ve zarıf çocuk arabaları dahi bulunur. _ 

•~ Doktor r• 
Kemal Tahsin Soydam 
Cild ve tenasül hastalıkları mütehassısı 
lzmir Belediyesi Zührevi hastalıklar ve tedavi evi doktorlu

ğundan çekilerek yeniden açtığı Numanzade sokağındaki 3 
numaralı muayenehanesinde hastalarını Pazardan maada hergün 
sabahtan akşama kadar kabul ve tedavi eder. 

- Muayenehane Tele. No. 3416 Evi 5164 -

-Harac;c;ı kardeşler 
Büyük mobilya ve mefruşat ma

'1azaları emrinize amededir. 
fdERKEZ 

lZMlR 
ŞUBE 

ANKARA 

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

Memurlara 10 taksitte veresiye muame. 
lesi yapılır. 

. ~ - . . 1· • -«•1'ft(.- •' A""'"' /ı~ 

Dünyanın en meşlıur şekercisi 

Ali Muhiddin Hacı Beliir 
Ticarethaneleri 

Şeker ve şekerleme, lokum, kurabiye, badem şekeri halis şe
kerden tahin helvası yalnız HACI BEKiR ticarethanesinde 
bulunur. 
Gayet lüks ambalajlı fevkalade leziz emsalsiz karamela şekerj 

yapmağa başladı. HACI BEKiR karamela şekerlerini her zaman 
arayınız. lzmirde şube veya acentası yoktur. 

Toptan ve perakende sip~riş için ALI MUHiDDiN HACI 
. BEKiR Hamidiye caddesi Bahçekapı lstanbul a~resine yazınız. 

Bir kilodan itibaren posta vasıtasile tedıye sartile 
sipariş kabul olunur. 

1 

Otelimizin bütün mobilyası tecdid edilmiş soğuk ve sıcak su 
banyo daireleri ilave edilmiştir. Otel yeniden telvin ve tefriş ı 
edilmiş ve müşterilerimizin her türlü istirahatleri temin olun
muştur. Fiatler mutedil ve her keseye elverişlidir. 
Kemeraltı caddesi karakol karşısında No. 72 lzmir Tele. 2533 

• 

HAYRE1TiM 
~izu 

oı: . 

I N ô N Ü Cad. No. 20 
Atölyede 

En güzel pozlar 
çekilir. 

Amatör işler 
Temiz çabuk 

ucuz yapılır 

Doktor 
Ali ~gah 

Çocuk hastalıklar· 
mutahassısı 

ikinci .Beyler sakal' 
No. 68 
Telefon 3452 

1 Satılık ev 
Güzelyalı tramvay caddesi 

1027' numaralı 6 odalı ve bü· 
tün konforü havi denize nazır 
ev satılıktır. Taliplerin mez· 
kur ~ve müra caatlan ilin 
olunur. 

Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türlü idrar, katı 
balgam ve saire ta .. 

hlilleri yapılır 

Sıhhat Balıliyağı 
NorveÇyanın halis Morin~ balıkyağıdır 

iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahaııesi 
Büyük Salepçioğlu hanı karşısında Başdurak 

1938 Modelleri geliyor 
Sevrole Otonıohilleri ., 

Kuvveti çok, fiati az, 
ve cihanın en 

masrafı az, mukavemeti p·ek çok 
beğenilmiş otomohilleridri 

Yedek parçaUar mevcu<dl<dlur 

1 • 

Oldsomobil otomobilleri de her tftrln evsafı haiz, sağlam, 
elverişli, güzel ve lüks makinelerdir 

Izmir ve bölgesi bayii : O. Kutay 
Birinci kordon telef on 2704 


