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Şefiıniz l(anıutavda N utul~lar.ını verdiler • . .......... . 
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• • • • n' v r e aze r 
iZ ı mıy • 

• ' P" ""! Tüccar, Milletin emefini ve ürününü kıymetlendirmek için eline " Cumhuriyet rejimi yurdumuz.da huzur ve sükunun hakkile 
ve %ektisına emniyet edilen ve bu işe liyakat göstermesi gereken yerleşmesini temin etmiş bulunuyor. Milletimiz.in layık oldufa 
adamdır. Şefimizin, Su, Toprak, Makine, Kooperatifler, tica- yüksek medeniyet ve refah seviyesine varmasını alıkoyabilecek 

retimiz hakkındaki yüksek fikir ve irşatları engel kalmadı. Her çiftçi ailesinin bir çift hayvanı bulunacaktır,, 

~ ' ~\..------------~~~----------------------------------------------------' Şef diyor ki:_ ·· : Şef söY.lüyor: 
r UDlUZL hu 

Deri o hi ı~ ıf.tih' 
.....çu:r"ı~-::Irf-r · 

- ca.oı Lm1r di:r• andığımı• ı 
1'e llftdlAimhı ba memleket parçan• 
11111 ~ nereainde? 

Bu nali daima kendi kendime 
llOru te e>eftbım geno keıulim 96710 
'-rlarımı 

tamtdn ep as bulwıur biz ı..a.
feai ftn1aa ı... kOrfal kacaklıyaa 
Jıerbelli gtmel pbGfll da&Jan TU. 

'l..._ Mı:İD ilerin eaeıı 'H İzmirlileri 
'er.ı.ı...c1ııan ıüıbab var. Bunlamı 
ite.Dal ~ ~lkL.ı.u!mdlr. 

1'liii -..rım ld badi badime '•clill- ha oa..ı. pM='Wrl hOf9 
llltu iolduamu. Hemen ıu eert dil· 
ICbıce ile brplapnmı 
li.kı -.. Talıiatin eteri olan ba gilHI• 

ere bia ne ekledik? ı-

"'-- Ne yasık ld bunun ceTahı (hiç) 
-a hafb bir 141 olamıyor! 

ı. ı. 
miri hakibton gGzel Lmi.ı 

Y•p11ıı,_ mecburu. Bu yard parça•• 
~ 1'1aıı tabiatin bezedigi gilsellik· 
::~ bırakamayız. Rahat temll, 11~ 

Jlı, Jollu, otelli, ucm bir İsmir 
~d-. getirmek. Böyle bir .. bir 
it .. hıe gene höy~e bir ciTar 
~ Tuifeııilo kaqıkarp7a gel• 
~ artık anlamalıyız. 
~ Kaqıyakayı, körfed bu 
"-h a doyulmaa güael panoro
le~ etı iyi göıtencok yer Kadifeb· 
~ • Fakat aeyyaha. uir Tatandqo 
\._ b.tta İsmir ha1kıııa bu Kaleden 
~ nıeı panoromayı göıtermek hu• 
~ ~ldakça güç ve oldukça murafh 
)'I 0bnak durumundadır. Çtikfl 
~L' •uta da l>osuk. Ba tonit 
~ oı::a çıkıp inme her 1t ... nin. 

tan uaktır • 

._'h. ~· lenİf bir ufalt yol aut. 
~ "t da oturulacak, dinlenilecek, 

• • 
1 tt 

Büyük Şef, dünya,Balk.anlar ve 
komşularla münasebabmızı 

izah ettiler. 
• 
ın 

• 
ın 

Silah elinde 
Japon teklifini reddetti 

.. 

ölüm taburu çekildi ve bu 
çekiliş çok hazin oldu 

Şanglıay, 1 (Radyo) - Çia ~~· 
•ti; japoayama matareke tekbfı· 

bhul o1memiftir. Naııkia nımt 

mehafili, japonlar Çin topnlrla'11141a 
bulundukça, Çinin ail1hı bırabaamek 

( Sona 9 anca şa/al/ede ) 

eclis riyasetine gene B. 
A. Renda seçilmiştir. 
Riyaset divanı da seçildi. · . 

~-• ,. lçllip yenilecek, bir bo ... , 
""t .. .:: geçirilecek alaçlı Te ıalu 
,...._ lıtr bulunmalı. 1ıte ideal ı.. 

parçal 

• ~ .. 
lı.~,... t kafnağı ıhcalanmıs Tarı 
~..... ç111e, Çeıme ıhcalan. PJaj. 
::• Pltj~ İnciralb, Karpyaka. ç.,. 
lııı~ lllJ. l'aut ne yazık ki boa· 
L1"l ~d•nıi• ihtiyacımıan onda 
~~ ıh,_nııyor. Çilnkil hepai 
· ~ 7olaıaa. teaiaataız, lalelik de 

Yarınki Türk-Fransız münas~betlerinin terakki ve 
inkişafında, Hatay yolu IJ.zerinde yürllnmesi esaslı 

bir ölçü ve amil olacaktır. 

Anbra, 1 ( Husuıi muhabiri- seçilmiştir. Seçimi müteakıp ~ 
mizden ) - ;Atatürkün bugün süye gelen 8. Abdülhalik Renda: 
Büyilk Millet Meclisinde irad - Sayan arkadaşlarım; 
buyurdukları nutuktan sonra Tekrar başkanhta seçmekle 
Büyük Millet Meclisi reisliği se· göstermek lütfünde bulunduju· 

J ~mi y~pılmıı, 334 reyle mütte- nuz itimattan dolayı hepinize 
fikan yane 8. Abdülhalik Renda (Sona 9 ııncıı -1ıi/ede J 

' ....... t.titaı ~ ~ blaa Balçova ıhcalanıwa 
~ lllOderıa akı~biJir, denbı luma. 
~ litae-.ı. bir otel · •• batta otelo 
!lll h •lekt~Pllİnolar kurulabilir. 
1'e11a ~. Jallliri traırıny iıletilebilir. 
11...:. ~ltJlı. be n burn1111ua ucunda 
hi_ ..... ol~. Bt1.lll ıhoüı lııir •er be· 
\\ 1 11ıaıll • dGffincueriaaia Kar
t, çlll de• c;..lllenin yolları, ı.u ... 
t.t:lre ~.~lliddir. BDDlar yapıhna 

ideaı la da gelir •atandaılar da.. 
llıirden hlr parça dabaJ 

,ı...a~b ... ·. 
'"1.diii ';:~~ .. ~~lile yahıı• tabi. 

--uuerıe ,a..ı olu 

Ankara. (An•dola huıuat muha· 
biri bildiriyor) - Kamutay, bugiln, 
hadi.lelerle Te eserlerle dolu olan bir 
yıluı bitiminden ıoma, beoinci dev· 
renin iloftncfl içtima dene1ine gir
miftir. Bilydk Millet Mecliıi, dolmuı• 

blyak bir kôydflr. Bu hal umire ya· 
kıımu. 

Me•cut ,binbir noksanı · •e yapıl· 
muı ideal bir İnıir ioin elsem olan 
itleri bir makale ailtununa aığdırmak 
mflmkfln delildir. Bi.. bu yaumıda 
yapılm11 artık bir Tasife haliııi alaıı 

iflerin onda biriDe temaı ediyoruz. 
Elbettcı ki yapılacak daha oeyler var· 
dır n eğer bu itler ele aluıına daha 
pek çok fikirler •e projeler meydau 
çakar. 

Deoebilir IW 
• •• 

ta. Sefirler localanada idiler. Samiia 
localanuda bdıulı erkekli bGyük bir 
mtlnener kiltleıi hasır bulunuyordu. 
Ankara fevkalide ganlere mahsuı bir 
hava içinde idi .• 

- Sona 6ıncı sahifede -

- Bu dilıilaceler, ba tntiyeler, 
· hu pre~ler J>'k gaMl .. yler. Fakat 

hangi para ile, hangi kunede ·hunim 
bapracağız. 

Bunun ceTabı kiııaca ıacfur: 

- Memleketi kurtaran, harabtl~ri 
yenil~ıtiren, fabrikalar kuran, pmen· 
diferler yapan kunet, enerji ba btl· 
yilk itlerin yanında denialere göre 
damla kabilinden olan bu ktlçük ip 
de baflnr. Eh·erir ki yapm•ya Hm• 
delim ve biras oleQD kımıldanalım. O 
uman lzwir idul, gOsel fnoir olur • 

H. R. Ôld•m 

ANADOLU lzmirin en bü
yük en kuvvetli gazetesi oldu 
5 RomanımlZJn üç günlük hulisasım da yazıyoruz 

BGtün İzmir sazeteleriDe tefonult ederek TGrld· 
yenin ea biiyilk guetelerinden biri meTktiae geçea 
Anadolu, muhterem okuyuculanna ıa ciheti anetmelc 
i.lter: 

Ao~dot.a, .da~ aiy~de Egenin guelelidir. Egonia 
barekeıı, fıkn, ııkiyotı Te Taziyeti ba lltmalann mah 
olacaktır. Anadolo, ôz 'l'Grk balkıma ruh •e bey.canını 
ıaşı\8cakıır. Anadolu, eaaıen arkadaılanndan yat .. k 

olaa fi.kir lrlrllalnl daha kunetli elemanlarla d• 
darmllflur. An.doluda ıu imaalan llbak gôrecehinic 

Baydar Rflfdl Öktem, lıl. Turgud (Maniu uylayı), 
Hamdi Nbbet Çaaçar, Doktor Necati Kemal. it 4.,-

ban, <-). Saime Stdi. Muallim Mitat, İrfan -· 
Aaım İamet, Orhan Rahmi Gökç•, F•ik Şe..-ddim. 
Kadircan, Z.kkumoglu, N. R.. ··Souo 5 inci •yrada-



lahife 2 

Ayşe ninenin kafası 
İrfan Hazar 

Kara sinekler oda;ı mahşere çe•irmltti. Hoıhaıçı otn"m•k, hir u Dflfes 
almak milmkün olaııyordu. Elime filit tuluaiN11aa n filıı kutı.ııuou aldım . 

Çok uzak bir köyden heouz lzaıire gelen; denizi, treni, tayyareyi, otomobili 
yeni gören Ayşe nineye scsludim: 

Lpüarı iyice kapa Ane ııiae! Şanlan gü7.el ltir temı•liyelim! 
Ay19 aiae flit keÜmesindea bir ter aıılamıdı. Elimdeki tulumbaya, 

- Nedir bo? 
Dec gibi hayretle baktı. 
Bir kaç dakika ıoara, tuaollan ve elektrik telindea yüze yakın ııinek, 

yatmur gibi yer• yağıyordu. Od11yı kesif bir gaz tabakuı luıpluııttı. Birdea, 
kolumun hovvetle geriye do~ru çekildiğini duyduın. Buru,uk, na ırlı, güneş· 
ten kap kara olmuş bir el koluma sımsıkı yapışmıştı. Hu, Ayşe ninenin 
eliydi. Kızararak aordum: 

- Ne var, ne oluyonun? 
Boynuna bGkUl: 
- Yapma Allahmı ıeversen efendi! dedi. Bak, hepsi de çırpınarak bo· 

iuluyorLu, Pençe.re kıyılarında (hava, hava!) diye yabarıpyorlar. Öldürme 
bunları! 

Tulumbam işlemesinde devam etti. Aroe nine.Din, göa yaılanaa Urlf&D 
fU keıik cflmleleri ara sıra kulaklarımı yalıyordu: 

- Bilaoyclim pcoçereleri açardım. Hepaini oradan dııarıya kovardım. 
Bir daıaa bana ıöyle, emi efendi! ben, 01ıları öldürmeden dışarıya çıkarırım. 
Ôlflrlene dqanda ölaiiolerl Biz öldilrmiyelim. 

4,.. aineye bugünkü harblerdeo bahsettim. Ölen bunca insanın yaı.ında, 
alaelbı ne ehemmiyeti vardır; dedim. Ayıe niuc acı acı giildü; 

- Deme böyle, deii. Merhametin kfiçüğ6, bilyüğü, ioııaocaaı ve 
blyvancaa olur ma hiç? Hayvana acıyan, elbet iasana tlıt acır.. İn· 
ıanlam1 yftrekleri çok kablaftı oğlDDl! Buouo için biribirlerioi durmadaD 
ölckıre"9"ı.rt Senin yaptığın ~bi, tayyarelerden de ineıtnların fl7erinc tulom• 
balarla .zehir fıtkırtırlarmış! Onlar da sinelıJer gibi o tulumba !arın fıtkırlhğı 
ıeylerle boğulup ölürlermiş .. Cahil bir kadınım; buraya gelmeden önce, de&il 
telair, nahiye yüzil bile görmedim; görmedim eınme, dünyanın gidi,ini hiç 
betcamiyorum, Yilreklerimiz taş kesildi ıaaki! Artık acı duymıyor. Bu taf 
ydrekleri, ne uman göğGalerimiadeo kopenp atacağıs. Ye yerlerine ne uman 
yeni ytlrek:ler, ağhyan •e acıyan ytırekler loyaca~ıı? 

Bu nasıl kaçırıhş! 
Son Paria gazetelerine bala

lırsa genç bir Rus artist kızı ikı 
~pkın tarafından kaçmlmışhr, 
fakat güzel Rus km kaçırılırken 
ailesinin mücevherlerini de bera· 
berinde kaçırmağı unutmamıştır!· 

Dimitriyeviç adlı bir Rus mül· 
tecisinin Mari isminde güzel bir 
kızı vardır ve ancak 25 yaşında 
yaai ennit ve olmuş bir çat
dadm 

Dilber Mari dram artistliği 
yapmaktad1r; çok cilveli ve fazla 
iltifatçı olduğundan iki şık ve 
kibar çapkın tarafından kaçml· 
mış, Mari de başına gelen bu 
felakete, baba~mın mücevherle· 
rini beraber almak suretile bo
yun eğmiştirl 

Çapkınlardan birisinin Belçi
kalı ve 25 yaşında Şarl Stevens 
olduğuna göre, at alanların Üs· 
küdan ıeçtikleri gibi, bunlar da 
Belçikada soluğu almışlardır. 

Hırsızın midesi! 

biliriz. Ne rekorlar, ne hadiseler, 
ne senei devriyeler yazarız ki 
bunların hiç birisi başka sütun
larda yer bulamaz. 

işte, bugün de kaloriferin yü· 
züncü yaşmı idrak ettiğini ya· 
zıyoruzuz. 

Kalorifer sistemi ısıtma va.91-
tası 1777 de BUTmaıi adlı birisi 
tarafından tecribe edilmiftir, fa
kakat muvaffakıyet 1837 de elde 
edilmiştir. 

En temiz milleU 
Evet, en temiz, temizliğe en 

riayetkar hangi millettir? Bir 
İngiliz gazetesi bu suale cevap 
vermeğe kalkışmlf ve hamam 
adedini mikyas tutmuştur. 

Bu gazeteye ve bu gazetenin 
mikyasına göre; bin nüfusa Bir-

. 
resı 

Riyaset divanı ve D. Encü
men seçimleri yapıldı 

._,.~. 

Riyasetin iş raporu, Dr.8. Behçet 
Uz Avrupadan döndükten sonra 

müzakere edilecek 
Şehir meclisi dün lkincitcşrin 

devresi toplantılarına başlamıştır. 
Beledıye reisi Dr. B. Behçet Uz 
Avrupada bulunduğu için saat 
17 de başhyan toplantıya birinci 
reis vekili Avukat B. Münir 
Birsel riyaset etmiş ve celseyi 
açarken: 

- Yeni devrenin memlekete 
ve hepinize hayırlı olmasını di· 
lerim. Demiş, eski zabıt okun· 
muş, aynen kabul edilmiş, mec· 
lis riyaset divanı seçiminde bi· 
rinci reis vekilliğine g~ne B. 
Münir Birsel, ikinci reis vekilli
ğine Göz doktoru 8.Mitat Orel, 
katipliklere B. Kemal Talat Ka
raca, B. Mehmet Ruşen Akgün, 
B. Ali Halim Bayer, B. Suad 
Yurdkoru, Avukat Ahmed Şük
rü Sayar seçilmişlerdir. 

Daha sonra daimi encümen 
ırçimine geçilmiştir. Reyler tas· 
nif edilirken, diğer seçimlerde 
gösterilmiyen bir hassasiyetle 
reyler yüksek sesle okunmuş ve 
bazr azalar not almışlardır. Rey· 
lerin tasnifinde daimi encümene 
ıene eski azalar 8. Retad Le~ 
lebici, Faik ve Muzaffer 6zgen 
ıeçildikleri anlaşılmıştır. ihtisas 
encümenlerinin seçimi işaret reyi 
ile yapılmış ve şu zevat intihab 
olunmuşlardır. 

Nizam enc5menıne: Avukat 
B. Münir Bırsel, avukat Ahmed 
Şükrü Sayar, avukat Cemil, Mu· 
zaffer Ôzj?en, avukat Halid 

.. 

Tevfik. 
Kat'i hesap encümenıne: Re· 

şad Leblebici, İsmail Hakkı Sur, 
Hakkı Balcıoğlu, Hasan Kork· 
mazer, eczacı Faik, Sabri Men· 
teş, Nazif, Sıdkı, Hüsnü Tonak. 

Büdçe encümenine: Avukat 
Münir Birsel, Hakkı Balcıoğlu, 
eczacı Faik, Reşad Leblebici, 
Suad Yurdkoru. Muzaffer Ôz· 
gen, Sadi f plikçi, Hasan Kork· 
mazer, Hüsnü Tonak. 

Sağlık encümt>nine. Doktor 
Mitaf Orel, Dr. Ramih, Dr. Ha
san Üstay, Dr Sami Salih, Dr. 
Bn. Saada. Dr. Osman Behçet, 
Dr. Ali Halim Bayer, 

Tarife encümenine Kemal 
Talat Karaca, Ruşen Akgün, 
Sabri Menteş, Galip, Rasim, 
Mustafa Buladanlı, Ahmet San 

intihap olundular. 
Belediye reisinin yıllık icraat 

reporunun müzakeresi kendisi 
Avrupadan döndükten sonraya 
bırakıldı, gelen evrakın okun· 
masına baılandı. Azaden mühen
dis B Azizin evini latanbula 
nakli münuebetile iatifua kabal 
editdi. 

Kaçak etleri ihbar edenlere 
ikramiye verilmesi, Şehidler cad· 
desinin kaldanm inşası, üçüncü 
sınıf kabirlere ölü defni için 
müddet tayini, münakaleler, be
lediye otobüsleri tarifesi ve da
ha bazı meseleler hakkındaki 
teklifler ve istidalarla hesab kat'i 

Tütün piyasası 
Açılmış sayılabilir 
Tütün piyasasının aç1ldığı söy

leniyor. Urlada ilk ~atışlar ya· 
pılmıştır. Dün akşam G~vurköy 
mıntakasındaki köylere muhtelif 
kumpanyaların eksperleri g tmiş
lerdir. inhisarlar batmüdürlüj'ü 
ve Türk tütün limited şirketi de 
memurlarını tütün mıntakalarına 
göndermiştir. 

Piyasa, ilk tütün satışları baş· 
ladığına göre açılmış sayılabilir. 
Fiat 90 - 110 kuruş arasındadır. 
Fakat mühim satışların bugün 
yapılacağı &öyleniyor. 

Belediye reiıi 8. Uz 
Aorupadan dönügor 

Belediye reisi B. Dr. Behcet 
Uz Avrupa tedkik seyahatini 
bitirmiş, Fıyumeden vapurla şeb· 
rımıze müteveccihen hareket 
etmiştir. Önümüzdeki Cumarteıi 
günü lzmirde bulunacaktır. 

Borsa reisliği 
Yeni Borsa idare heyeti dün 

Borsada toplanmış, reis seçimini 
yapmıştır. Birinci reisliğe sabık 

reis Bay Mazhar fzmiroklu, ikinci 
reisliğe de ihracatçı Bay Kazım 
Taner seçilmişlerdir. Tebrik eder, 
muvaffakıyetler dıleriz. 

mazbatalan ait oldukları encü· 
menlere hale edildi. Avukat B. 
Ahmed Şükrü: 

- Belediyenin birçok niza
mat, evamir taiimatı ile mecliı 
kararları vardır. Halk. bunlan 
liyıkile bilmediti için cezaya 
98JPbnhyor. 86tln bunlar bele
diye tarafından tabettlt'llstn ve 
maliyet fiatine halka satılsın. 

Dedi, buna dair bir takrir 
verildi. Reisin, bu mesele üze· 
rinde tetkikat yaparak önümüz· 
deki celsede izahat vermesi mu· 
vafık görüldü. 

Meclis Perşembe günü saat 
16,30 da tekrar toplanacaktır. 

insan oldutuna göre, bir hır
sızın midesinin diğer in•nlar· 
dan, bir kundurecmm, bir ame
lenin, bir memurun midesinden 

leşik Amerikada 35, f ogilterede 
31, Almanyada 26, fsviçrede21, 
Danimarkada 20, F elemenkte 
19, Rclçikada ve Fransada 14 
hamam düşmelr~dir. Temizlik 
derecesi de yulmndan aşatıya 
görülmektedir. 

ikiz bereketi 
Fakirlere karşı yüreği yufka kadın! .. 

farlrh olmaması gerektir; değil 
mi?. 

Hayır, hırsızın midesinde baş
kalık vardır. Bakınız niçin? 

Kolomboda bir tramvayda 
yolculardan bir kadın boynunda 
albn bir zencirle aııh bulunan 
kıymetli bir madalyonun ~ın-
dığmı iddia ve bu iddiayı yaımı· 
dakiler de tasdik etmi§lerdir. 

Madalyonu çaldığı söyle,en 
adamın bertarafı aranmış fa.kat 
hiçbirşey bulunamamıştır. Kada· 
nın ve şahitlerin ısrarı üzed!M 
bu adam rontkene sevkedilınlf 
ve mftcevheri midesine indirditi 
anl1t1lmıştır. Bu mide, herhalde 
batka bir mide olacaktır! 

Su aygırı ve arslan 
mDbadelesi 

TagıaDikada Rufici nehrinde 
bir ıu aygın yarıya kadar suya 
dalmış, gesiniyorkeo kendisini 
bir arllaD ıönaüş ve yabani bir 
bir clomuslf lwtılattatı zannını 
vermiştir. Karnı aç olan arslan 
ıuda dolaşan hayvanın üzerine 
atılmış bunun üzerinde müdhif 
bir mftcadele başlamıştır. Bu 
mücadele uzun sürmÜf, araI.n 
deniz aygmnın a-özlerini le.ör 
edebilmiştir. Gözden mahrum 
olan su aygın nehrin derin kıs
mına yürümüş arslan da ıu için· 
de boğulmuştur. 

Kalorifer yDz yaşındal 
Bizim bu sütunumuz kadar 

hatırşinas bir ıütun 10ktur, diye-

Amerikada ikiı çoc~k bir ha· 
rika addedilmektedir ve ikiz do
tumlar da bu memlekette diğer 
memleketlere nisbetle az idi. 

Zengin mi, zengin, varlıklı mı 
varlıklı bir kadın, kışa yakın 
günlerden birinde, devl<.thanesi· 
nin balkonunda oturuyor, etrafı 
seyrediyor. Bir de ne görsün: 

-----------yet, zeng rı kadının hem nazan 
dikkatini celbediyor, hem de 
merhametini uyandırıyor. Hemen 
hizmetçılerine emir veriyor: 

Amerikanın F ort Beyn şehrinde 
beşinci defa olarak bir ikizler 
sergisi açılmış, 500 ikiz çocuk 
teşhir edilmiştir. Birinci ikizler 
ıergiıine ancak 26 iki1 iştirak 
etmiş idi. 

Ta karşıda, perişan kıyafette, 
zayıf, sıska, bitkin bir adam, 
boş bir arsanın kenarındaki ot· 
ları, büyük bir iştah ve heye
canla yimekle metgul. Bu vazi· 

- Karşıda, bir zavallı, ot yİ· 
yor. Belki de açtır, onu derhal 
çağırın .. 

Bayanlarının bir fakire nimet 
vereceğini düşünen hizmetçiler 
sevinçle koşuyorlar ve ad4ea· , 
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tızı çağınyorlar. 
- Gel arkadaş, aell .• 
O da büyük bir binadan vu

kubulan bu davetin verdiği ümit 
ve zevklerle onları takib ediyor. 
Adamcağlz, artık yuvarlanıp düş· 
mck üzere imiş. Hizmetçiler onu 
kollarından tutuyorlar ve yürü-
tüyorlar. Zavallı, eweli. bir ko
ridordan, sonra bir ara odadao 
geçiriliyor. 

. Bayan da inmiş ve o yürürken: 
- Allahım, yarabbim, bu kul· 

larma niçin acımazsınl. 
Diyerek onu takib etmekle 

meşgul olmağa başlamış. Oda
yı_ geçtikten sonra mutbaha gir· 
m1şler. Zavallı aç şöyle etrafına 
bir göz gezdirmiş: 

Kuzu kızartmaları, pilavlar, 
börekler, tatlılar. 

Kendi kendine: 
- Ob Allabım -demit- bir 

hayır •hibi çıktı da karnımı do
yuracak. 

Fakat ev sabibeıi; muthabıo 
öbür lrapııını göstererek hizmet
çilerine: 

- incitmeden geçirin ... 
Demlt ve zavallıyı mutbabın 

öbür lcepııından çıkarmıılır. Ka· 
dın, artca •lunun kenanndaki ot· 
lan göst..,iı: 

- itte favrucuA°l'm ·demiş· 
temiz, t9' ayak değmemiş, çiğ
nenmemiş etlar var burada. Yi, 
yı, ne di,- D mezarlık otlana-

• 

1 Benim ~uyq;!,m 

Eski günler 
29 Birıncite~rin 937 tari~li 

"ULUS" arkadaşımızın •Bizim 
Trakya" başlıklı yazısından: 

"litiladan kurtulan haraJ" iz· 
mirin, cumhuriyet lzmiri oluşund 
onun emeğini Ege çocuklarına 

sorunuz. Yamanlar ve Bozdağ 
tepelerinden Ödemiş ovalarına 
kadar Türkiyenin en zengin bir 
köşesindeki bayındırlık ve yen~ 
hayat adma kurulan bütün eser-' 
lerde onun engin bir kaynak 
olan yapıcıhk ve kuruculuk cev• 
herine rastlarsınız. 

Kazım Dirik adı, bugün Ege· 
de bir hasretin ifadesidir . ., 

Hem öyle bir hasret ki, mek
tebinin çatısmı nasılsa tamamlı· 
yamıyan köylü, eıkaza şosenin 
bozllk bir yerinde ciğeri kop~ 
cuma sarsılan yolcu, derdini 
köyünde dökmek istiyen gamlı 
yurddat: 

- Nerdeain Kazım Dirik 
Feryadile onu hayat sahne

lerinde, hcrgün biraz daha artan 
bir hararetle, muttuıl yaşatıyor. 
Kazım Dirik adı, o buradan 

gider gitmez bizim için sadece 
"bir hasretin ifadesi. olmuştu. 
Şimdi ise baştanbaşa bir didin· 
menin, bir alakanın, bir srörme
nin, bir dinlemenin ve bir yap· 
manın remzi haline gelmiştir. 
Hiç tereddütsüz denebilir ki has· 
retinin ateşi, yeni bir vesile ile. 
hergün eksileceğine artan bu if· 
tirakın eşine, Kazım Dinkle lı· 
mirden başka yerde, leaadüf pek 
güçtüı 

Onun İçin köylü Hasanın, nı· 
şa~lısı Ayşeye yazdığı şu mani; 
~azım Diriki hatırJıyan her Ege
linin dudağmı bilaiıtiına heraüıa 
atlama titreyişlerile müteradi~ 
bir ald,... 'iJlu.rn.• 

«Al ıalım, mavi ıalım 
Dağlan dolıplım, 
Aramıada d•ğlar nr 
Biz nasıl lavuıalım> 

"Geçmiş zaman of ur ki bayaU 
cihan değer. " * 

Liman hareketlerı 
Dün limanımızda bir Türk, 

bir f talyan, bir lngiliz ve bir 
Yunan olmak üzere dört vapur 
gelmiş, bir Türk vapuru Ayv•• 
lığa, bir Türk vapuru fstanbula 
hareket etmiştir. 

Evelki gün limanımıza gelen 
Fransız bandıralt Teofil Gotye 
vapuru Fransa için 450 ton yük 
almı~tır. Limanımızdaki ltalyan 
bandıralı Stampalya vapuru da 
ltalya için 1000 ton dövme arp .. 
bakla ve nohut alacaktır. 

Telef an tesisatı 
lzmir~Karabarun iir anda 

göriiıecelc 

Diğer kazala"rımızla fzmir ara• 
sında olduğu gibi lzmir-Karabd" 
run arasında da telefon tesiaatı 

yapılmaktadır. lzmiri, telefonla 
Karaburuna batlamak, mübilll 
bir muvaffakiyet olacaktır. lı· 
mir-Bergama arasındaki telefoll 
hattı da tamamlanmak üzeredir· 

Bu suretle lzmirden en uzak kr 
zalarla telef onla bir anda ;i
rüımek mümkün olacaktır. 

Kafatası patladı 
lkincikordonda Dudu .ak''" 

tında bir itÇinin ölümiyle .,ed-
celenen feci bir kaza olmuştur· 

8. Refaelin kira ile tuttuJll 
palamut deposunda palamut "P'" 
tınlan üzerinden ara duvatl I' 
tüne çıkan ifÇi laak otlu Yak'Jt 
birdenbire arka taraftaki odıd' 
ile direklerin arasıoa düşınWt 
kafatası patlamış ve ölmüftÜ'• 

Yakonun, duvar üzerine niçİll 
çıktığı anlaşılamamıfbr. Hadi" 
tahkikatına Müddeiumumi ~ 
vini B. ~emal Berk'arda tatr 
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Fransız siyasetinin veçhesi 

Rumen Başvekilinin beyanatı Iran 
Hariciye Veziri 

'' Tiirk-Rumen itti( akı artık fer ellerin ruhuna sinmiştir,, memleketine d6nüyor 
. k d l k Ankara, 1 ( Hususi ) - lran Dedi. Balkan konseyı Şubatta An ara a top anaca • Hariciye Veziri aziz misafirimiz 
---• B k h k Ekselans Samyi, memleketine 

l•tanbul, 1 (Hususi) - Romanya Başvekili Ekselans Tataresko, dün buradan Ü reşe are et et· b dönmek üzere ugün hareket ey· 
miş ve hararetli tezahüratla uğurlanmıştır. !emiş ve istasyonda merasimle 

Sayın misafirimiz, hareketinden evel vaki beyanatında: ru· uğurlanmıştır. 
- Türk • Rumen ittifakı ve bundan doğan samımi dostluk, iki memlekette de artık ferdlerin 

huna sinmiştir. 
Demiştir. 

Sayın misafirimiz, zabıtamızda görmüş olduğu intizamdan dolayı memnuniyetini göstermiştir, 

.Şa mviidisindt; vukubulan 
büyük seyliib f eliiketi 

Yirmi köy tamamen ~ahvolmuştur. Yürekler 
parçalıyan manzaralar var. Zarar, on beş 

milyon frank derecesindedir. 

Yalnız bir köyde 350 ölü var 
olmuştur. Bu yolların tamamile 
yeniden tamiri lazımgelmektedir. 

Be) ut, 1 (Radyo) - Şam 
\ adisiı.de vuku bulan kum fırtı· 
nası il<> karışık tufan, büyük 
hasarata sebebiyet vermiştir. 

Şamın şarkından Halebe ka· 
dar olan saha, bir harabe 
halindedir. Burada, yirmi köy 
tamamen mahvolmuştur. 

(N ebekş) köyünde 350 ölü bu
lunmuştur. 

Kaleyn havalisındP. v~~iyet da
ha fecıdir. Buralarda, yurek par· 
çalıyan manzaralar vardır. 

General Mojorla Suriye Dahi· 
llye Nazırı, telaket mıntakala· 

rında bulunmakta ve yardım 

esbabını hazırlamaktadırlar. 
Son gelen haberlere göre, 

ölüler bin kişiden de fazladır. 
Felaket neticesinde açıkta ka· 

!anların, on beş bin kişiden fazla 
olduğu söyleniyor. 

ivladcii zararın, 14 · 15 milyon 
franga balığ olduğu tesbit edil· 
miştir. 

Fakir bir yer olan felaket 
mıntakaları için bu kadar zara· 
rın, fevkalade bir mahiyeti haiz 
olduğu bildiriliyor. 

Kahireden alın~n h,.l:.erlcı, 
Portsaitte de müdhiş bir seylap 
olduğunu ve bir çok kimselerin 
boğulduğunu bildirmektedir. 

Şam , 31 (A.A.) - Sular al· 
tında kalan havali de askeri kıt'· 
alar dün öğleden eve! kurtarma 
ve tathir işlerine devam etmiş· 

!erdir. Şimal istikametinde vazi· 
yet vehametini muhafaza etmek· 
tedir. Suların ortasında tama· 
men mahsur kalan Nebeks ka
sabasından hala bir haber alı· 
namamıştır. 

Bulgar kralı Pariste 
Paris, 31 (A.A.) - Bulgar 

kralı ve kraliçesi ile prenses 
Marie Louise, ltalyadan buraya 
gelmişlerdir. Tamamile mütenek
kir bir halde ikamet edecek 
olan misafirler, pek yakında 
Londraya gideceklerdir. 

Balkan antantı 
Şubatta Ankarada toplanacak 

İstanbul, l (Hususi) - Balkan 
antantı konseyi, şubat ayı i9inde 
Ankarada toplanacaktır. Bu 
münasebetle; Yugoslavya, Yuna
nistan ve Romanya Başvekilleri 
Şubatta Ankaraya geleceklerdir. 

B. Çember/ayn 
Birkaç gUn için sayfiyeye 

çekildi .. 

Resmi tebliğ 
Ankara, 

tebliğ: 

1 (A.A.) - Resmi 

lran Hariciye Veziri Ekselans 
Samyi cumhuriyet hükumetine 
resmen iadei ziyaret etmek ve 
milli bayram şenliklerinde bu· 
lunmak üzere Ankaraya gel
miştir. 

Reisicumhur Kama! Atatürk 
Ekselans Samyi kabul etmiş ve 
diğer taraftan Ekselans Samyi 
Başvekil Celal Bayar ve Hari· 
ciye Vekili Tevfik Rüşdü Aras 
ile görüşmelerde bulunmuştur. 

Görüşmeler esnasında Türk • 
lran münasebetlerinin iki dost 
memleket Büyük Şefleri tarafın· 
dan çizilen yoldan muvaffakı
yetle yürümekte olduğuna büyük 
memnuniyetle şahid olunmuştur. 

iki hükumet sıkı işbirliği siya· 
setlerine sadık olarak kendileri 
için kıymetli olan sulh eserine 
çalışmakta devam edeceklerdir. 

Bay Samyi, Bay Celal Bayar 
ve Bay Tevfik Rüştü Aras bey· 
nelmilel vaziyetin muhtelif safha· 
)arını da gözden geçirmişler ve 
kendilerini alakadar eden mese
leler üzerinde tam fikir mutaba· 
katlerini bir kere daha müşahede 

B. Samii, Celal Bayar ve 
Tevfik Rüştü Aras sulh ve 
sükun ıçın ve akit devlet· 
ler arasında tarsinine yara
dığı samimi münasebetler için 
mühim bir tasavvur olarak te
celli eden Saadabad paktının 
mesud neticelerinden memnuni· 
yetle kaydı malumat etmiştir. 

Şu satırlan yazmakta olduğum 
zaman Fransanın şimalindeki 
(Lil) şehrinde in 'ikat etmiş olan 
Fransı.zl.ann Radikal Sosyalist 
fırkasının senelik kongresi de 
bitmiş olacak. 

Bu fırka kongresinin henüz 
malum olmıyan kararları F ran· 
sanın dış siyaseti ve dolayısile 
de dünya siyaseti üzerinde mü· 
essir olabilecek kadar büyük bir 
ehemmiyete maliktir. 

Bir fırka kongresi kararlarının 
bu kadar büyük bir ehemmiyete 
malik olmasi yeknaı:arda garip 
görünebilir. Fakat hakikat bun· 
dan ibarettir. Bunun sebebini 
izaha çalışayım, bu suretle Fran· 
sız siyasetinin bugünkü istika· 
metlerini görmek mümkün ola· 
cağı gibi yarın alabileceği veç· 
heleri de kestirmek kabil ola· 
bilecektir. 

Fransada bugün iktidar mev· 
kii "Halk cephesi" denilen si· 
yasi teşekkülün elindedir. Halk 
cephesinin üç esaslı rüknü Ra
dikal Sosyalistlerle Sosyalistler 
ve Komünistlerdir. Fransada 
Albay (Dolarok)un sevk ve ida
re ettiği ve o zamanki Başvekil 

"Tardiyö"nün tahsisatı mesture 
ile takviyeden hali kalmadığı 
Façist teşkilatı Fransızların hür· 
riyeti için bir tehlike teşkil ede· 
cek bir cesamet alır almaz 1935 
te evelemirde Sosyalistlerle Ko
münistler arasında bir yakınlaş· 
ma hasıl olmuş ve 1936 bida
yetinde buna Radikal Sosyalist· 
ler de iltihak ederek şimdiki 

Halk cephesinin temelleri kurul· 
muştur. 

Halk cephesini teşkil eden 
bu üç esaslı fırka kendi pro· 
gramlarından ve gayelerinden hiç 
bir fedak&rlık yapmaksızın, yal· 
nız programlarında yekdiğerinin 

ayni olan noktaları birleştirmek 
suretile müşterek bir program 
vücude getirmişler ve bununla 
mücadele sahasına atılmışlardır. 

Geçen sene Haziranında halk 
cephesi fırkaları intihabata işte 
bu programla iştirak etmişler ve 
sağ cenah partilerine karşı ezici 
bir ekseriyet temin ederek ikti· 
dar mevkiine geçmişlerdir. 

Sosyalist partisi reisi (Leon 
Blum] bir sene kadar bu ekse. 
riyete istinad ederek iktidar 
mevkiinde kaldığı gibi Radikal 
Sosyalist fırkası erkanından olan 
(Kamil Şotan) da dört beş ay· 
danberi ayni ekseriyetle iş gör· 
mektedir. 

Fakat sağ cenah partileri bu 
mağlubiyeti kolay kolay hazme 
demediler. Daha ilk günündeq 
itibaren halk cephesine karşı 
sinsi fakat şiddetli bir muhale
fete başladılar. Ellerinde 1924 
tenberi her defa muvaffakıyetle 
tatbik ettikleri bir silah vardı: 
Para!.. Ona müracaat ettiler. 

1924 te Heriyo Radikal Sol' 
yalist fırkası reisi sıfatile hükO. 
met teşkil ettiği zaman onıa 

frangı düşürerek devirmişlerdi, 
1926 da ayni tecrübeyi ayni zata 
karşı ayni muvaffakıyetle tatbik 
etmişler ve kendisini müteveffa 
Puankaranın teşkil ettiği milli 
ittibad kabinesinde fırkasile bir· 
lilcte yer almağa icbar etmiş
lerdi. 1932 de gene Radikal 
Sosyalistler iktidar mevlciine 
gelince sağ cenahın ayni silahı 
ile ve sosyalistlerin mucrımane 

lalcaydisi yüzünden tekrar yu· 
varlandılar. 

Bütün bu tecrübelerden ders 
almış olduğu zannedilen (Leon 
Blum) geçen sene Haziranında 
iktidar mevkiine gelir gelmez 

- Sonu 9 ncu sahifede -

Alakadarlar, böyle bir felake
tin, senelerdenberi Suriyede gö· 
rülmediğini bildiriyorlar. 

Palmir·-Bağdad yolları geçile· 
miyecek bir haldedir. Halep 
yolunun on kilometresi harab 

N. Menemencioğlu yakın
da Beyruta gidiyor 

Londra, 1 (Radyo) - Birkaç 
gündenberi grıpten hasta bulu· 
nan lngiltere Başvekili B. Çem· 
berlayn, bir hafta istirahat için 
sayliyesine çekilmiştir. 

Ekselans Samyinin Türkiyede 
iki memleketi biribirine bağlıyan 
sarsılmaz dostluğun yeni bir te· 
zahürü olarak karşılanmıştır. Bayrak meselesinden alınan ders •• 

Hatay beynelmilel komisyonu 
dün Şama muvasalat etti. 

Şam, 1 (A.A.) - Milletler Cemiyetinin Hatay beynelmilel ko
misyonu, dün buraya gelmiş ve komisyon azası, Fransız fevkalade 
komiseri de hazır bulunduğu halde Suriye Başvekili ile görüş· 
llıüştür. 

lstanbul, 1 (Hususi) - Hariciye Vekaleti sıyasal müsteşarı B. 
Numan Rifat Menemencioğlu, bu ayın sekizinde Beyruta giderek, 
ı{ ransız komiserine iadei ziyaret edecektir. 

Belçikada 
kabıne buhranı 

Brüksel, 1 ( Radyo ) - Bay 
Reırıon kabine teşkil etmekten 
vazgeçmiştir .. 

İstinye dok/arı 
hükumetinlize geçiyor 

lstanbul, 1 (Hususi) - lstinye 
doklara, iki ay sonra hükumeti· 
mize geçecektir. Bu hususta hü· 
kumetle şirket arasında bir iti· 
lalname imzalanmıştır. 

Afgan Meclis Reisi 
İstanbulda 

lstanbul, 1 (Hususi) - Afgan 
parlamentosu reisi B. Abdülha· 
vehab bugün buraya gelmiş ve 
merasimle karşılanmıştır. 

Rus sefiri 
Memleketinde başka bir va

zifeye tayin edildi 
lstanbul, 1 (Hususi) - Sov

yet Rusyanın Ankara elçisi, 
memleketinde başka bir vazifeye 
tayin edildiğinden, yakında mem
leketimizden ayrılacaktır. 

Tarzan: Balta değmemiş ormanlarda .. 4 

1 
/Dünden mabad] 

Pıda; ~u suretle gizli bir ka
ind l bır yarı yeraltı odasına 

1 ~,. 1 k 
silahı,' . 8 at orada Nestorun 
Nesı hır adamı yolu kapadı. 
Bur ~run ıkametgahı böyle idi. 
id;.°y~~ .kaçmak güç, çok güç 
f'uıu 

0

h_~ 1 s lahşor elindeki to· 
ır l;,hta uıerıne vurarak 

müdhiş bir gürültü husule ge· 
tirdi. 

2 - Bu gürültü tehlike işa
reti demek idi. Az zaman içinde 
bir takım silahlı adamlar daha 
yetiştiler; fakat ırı maymunu 
görünce, bir kısmı kaçtılar bir 
kısmı da mücadeleye karar ver· 
diler. 

1o'(ıY .ıuıb 

T arzan da hançerini çekerek 
ileri atıldı 

3 - Bu hamle, kırmızı deri· 
liler arasında yeniden bir panik 
yaptı. Bir kısmını, iri maymun 
birer birer kaldırıyor yere vuru· 
yor, hurdahaş ediyordu. Tarzan 
eline geçirdiği hançerle ders 
veriyordu. 

4 Nestorun silahlı adam· 
lan arasında panik cidden bü
yük idi; adamcağızlar ne olduk· 
!arını bilemediler. Bunlar önden 
Tarzan ve maymun da arkadaki 
kapıdan çıktılar. Tarzan Nestorla 
hesaplaşacaktı. Fakat son daki· 
kada Tarzan için bir kader· 
s:zJik oldu. - Devam edecek -

Bilirsiniz ki, bizim yeni bayrak 
kanunu, Cumhuriyet bayramında 
tatbika başlandı. Biz buna çok 
muhtaçtık. Çünkü, bir arkadaşı
mızın dediği veçhile, bu bayrak 
uğrunda zamanı gelince, seve 
seve can verdiğimiz halde, ona 
başka zamanlarda nasıl hürmet 
etmek lazım olduğunu bilmi
yorduk .. 

Bu arada hala ve hala bayrak 
çekilir ve bayrak geçerken, şap· 
kasını çıkarıp selam vermeği 
bilmiyenler de vardır, o cihet de 
başka ... 

Nihayet bu kanun çıktı ve 
dedi ki: 

- Bayrağın kumaşı şöyle ola
cak, eni boyu şu nisbette hazır· 
!anacak, ayla yıldız şuraya dü· 
şecek V.S ..• 

Fakat bu kanun çıkalı epeyce 
olmuştu, halk da unutmuştu. 

Tatbikat günleri yaklaşınca, va· 
!ilik ve belediyenin yapacağı iki 
iş vasdı: 

1 - Bayrak kanunu hakkında 
bir beyanname hazırlayıp bunu 
gazetelerde neşretmek. 

2 - Bayrak satışını ve imali· 
ni kontrol altına almak .. 

Ne valilik düşündü ve yaptı 
bunu, ne de belediye .• 

Böyle bir lakaydi olur da 
muhtekirler boş durarlar mı ya; 
hemen faaliyete geçtiler. Vatan
daşlar.. Bayramda bayrak kul· 
!anmak mecburiyeti olmadığı 
halde, sadece bu büyük günün 

neşesi ve güzelliğile bayrak al 
mağa koştular. Soyulan, soyu· 
lana!.. Yüz kuruşluk bayrak, iz 
mirde üçyüz kuruşa satıldı .. Bunıı 
söylediğimiz için kıyamet kop
maz, biliriz. 

Fakat halk, bir taraftan yem 
ve kanuni şekilde bayrak hazır· 
lamağa çalışırken bir çok resmf 
dairelerin, böyle güzel bir günde 
eski, sararmış, solmuş, belki de 
kanuna hiç sığmıyan bayraklaı 
çekerek gösterdi!ri hürmetsizliğe 
ne diyelim? .. Aleme verir telkini 
kendisi yutar salkımı, diye bir~e' 
vardır. Aradaki müşabeheti SOi' 

mak istersek kıyamet mi kopar? 
Abdullah Çavuş 

Sevindik: 
işletme müfettişi Bay Tahsin 

dünkü yazım üzerine idarehantl" 
mize telefon açmış ve demiş ki 

"Bu hatta beş tane üçüncii 
mevki vagonumuz vardır. ikisin! 
Menemenden gelen mektep ço
cuklarına ayırdık. Bu vagonlar• 
herhangi bir yolcu binemez. Bi· 
niyorsa, hangi tarihte olduğı: 
bize bildirilsin. Çünkü memur· 
!ara emir verilmiştir, bu vagon· 
lar yalnız çocuklarındır Fakat 
çocukların "anamız, babamız vaı 
vesaire., diyerek başka vagonı 
binmelerine karşı biz bir şey y 
pamayız. Ona da muallimleri n 
ebeveyni r karışır.,, 

ıDoğru söze ne denir?. Çocuk 
lar kendi vagonlarına binsinler 
mesele tamamdır... A. Ç 

ıı ıJs 
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• w Mahkemeye verılen sar-

Doktorumuz 
diyor ki •• 

Çocuk hastalıkları 
Çocukluk 3 devreye aynlır: 

ilk çocukluk, orta çocukluk, bü
yük çocukluk. avuz Selim ''Trabzon,, adının ne demek oldugu- h 

.nu sordu. Hoca idris Efendi ile Halim Çelebi oşlar ep.~y_çe çoktur. İlk çocukluk 2 buçuk yaşına, 
orta çocukluk yedi yaşına ve 
büyük çocukluk erginliğe kadar 
devam eder. 

yavaş yavaş çekişiyorla.rdı. Birisi beş kil~ şarap içmiş 
- 4 - Yaz;an: M. Ayhan Evelki gün Pazar olmak mii· yaprağını bile almazdım .. Fakat 

nasebetile, şehrimizde bir çok bundan sonra evime bile odun 
Almanlar şu taksimi tercih 

ederler: 
'Bugüne kadar çıkan kısmın 

hulasası; 
Fatih Mehmed zamanı .. Mec· 

zub bir derviş, lstanlbulda eski
saray kapısında mırıldanıyor: 

- Bugün Osmanlı hanedanın· 
dan bir çocuk dünyaya gelecek, 
vücudünde benleri olacak, yedi 
serdara baş eğdirecek ... 

Diyor. Yeniçeriler gülüşüyor, 
alay ediyorlar. Filhakika ayni 
gün, Amasya valisi şehzade 
Beyazıdm bir erkek çocu~u dün· 
yaya geliyor. Buna.... Selim .... 
adı veriliyor. Annesi Nevbahar 
sultan Trabzonun Virvire köyün· 
dendir ve an'asıl Rumdur. Fatih 
sultan Mehmed, Trabzon zaferi 
akabinde onun emsalsiz güzel
liklerini duyarak kızı saraya al
dırmıı, oğlu Beyazıdla evlendir· 
miştir. 

Nihayet ondan, Selim dok· 
muştur. Selim, mevcud diğer 
şehzadelerle lstanbulda sünnet 
ettirilmiş, okutulmuş, büyütül
mliştür. Selim, harikulade zeki, 
hariı, ayni zamanda biraz mü• 
vesvistir. lstanbulda tahsilini 
yapmış olmakla beraber bilahare 
Amasyaya babasının yanana gön· 
derilmiş, orada da tahsiline d~ 
vam etmiştir. 

Bilhassa, tarihin Saliheddin 
EyyObi, lske~derikebir gibi bü
yük kahramanlannı tetkik eyle· 
miştir. Kendisinde, bfiyük ma· 
ceralara atılmak hususunda deh· 
şetli bir arzu vardır, cihangir 
olmak iddiasındadır. Amasyada 
gençliğinin en hararetli çağında 
lıem okumakta, hem de ara 
ııra, kendini gençliğin zevk ve 
arzularına kaptırmaktadır. Sa
rayda adet olduğu veçhile, genç 
erkeklerle de milnuebet ku"' 
muştur. 

Nihayet Kınm Hanının kızı 
ile evlenmiş, Fatih sultan Meh
med ölüb te babası Beazıd tah· 
ta çıkınca o da Amasyaya vali 
olmuştur. Fakat Amasya ona 
dar gelmektedir. Nedense, Is· 
tanbulun uzaklığı da canını sık· 
maktadır. 

Erkek kardeşlerinden sağ olan
lar da kendisi gibi vilayetlere 
gönderilmişlerdi. Şehzade Şe· 
hinşah Karamana, Korkut Kon· 
yaya, (bilahare Tekeye), Ahmed 
de Amasyaya tayin edilmiılerdi. 
Hemşirelerinden ancak üçü sağ· 
dı. Bunlardan biri Ahmed Mir· 
zaya, yani merhum Şehzade 
Uğurlu ile Uzun Hasanın keri
mesinin izdivacından doğan gen
ce, biri lşkodraya ki Nasuh be
ye, diğeri de Beyazıdm ilk ve· 

ANADOLU 

Eziriazamı Davud paşanın oğluna 
verilmişti. 

Şehzadelere eyalet verilmesi 
idari sebeplerden doğuyordu. 
Bunlara Rumelide eyalet veril· 
ınezdi. Çünkü burası harb mın· 
talcası idi. Padişah ikide birde 
bu tarafa geçmek mecburiyetin· 
de kalıyordu. Hulasa şehzade· 
lerin Anadolu tarafında bulun· 
ması hem kendileri, hem de pa· 
dişah için daha musib görülü· 
yordu. 

Selim Trabzona giderken. 
devrin alim hocalarından bir 
kısmını da yanına almıştı. Bu 
meyanda hocası Halim Çelebiyi 
hiç yanından ayırmıyordu. Şeh· 
zade Trabzona varınca ilk iti 
dedesinin zaptettiği bu şehir 
hakkında malumat almak oldu. 

Topladığı malOmıt boıuna 
gitmişti. Ona şunları anlattılar: 

- Eski Bizans iparatorlu· 
ğunun son döküntülerinden Da· 
vid Komen burada imparator 
bulunuyordu. Osmanh hududun· 
dan kopub gelen tehlikelere bu 
adam mümkün olduğu kadar 
mukavemete çalıııyordu. 

Fakat cennetmekan dedeniz 
sadnazam Mahmut paşayı kuv
vetli bir donanma ile bu şehrin 
zaptını gönderdi. imparator bil· 
tün ku\'vetlerile dayanmak iıte· 
mişti. Denizdeki Osmanlı do
n111masilc impaıatorun kalesi 
arasında vukubulan muharebe 
hiç bir netice vermedi. Bunun 
üzerine Fatih kuvvetli bir ordu 
ile serian Trabıona hareket et
mişve şehri karadan da tazyika 
baılamıftı. 

Bu izahata alırken Yavuı ıordu: 
- Bu şehre neden Trabzon 

demişler? 
- Civanbaht şehzademizin 

malamudur, kalenin manzarası 
yassı şekildedir. Yani masa gi· 
bidir. Rumlar bu şekle trapeze 
dedikleri ıçın şehrin ismini 
Trabzon koymuşlar. 

- Yok canım, hiç zannet· 
mem. Kale o kadar yassı değ'il. 

Şehzadenin huzurunda bulu· 
nanlardan Hoca idris efendi 
cevab verdi: 

- Şehzadem, bendelerinin 
bildiğine göre, Yunaniler burada 
şehrin içinde birçok yassı taşlar 
görmüşler, o taşlardan hala gö· 
zükür, sofra gibidirler. Trabzon 
ismi işte bu sebeble takılmıştır. 

Bu söz akla yakındı. 

ıöze kanşmak istedi: 
- Fakat Şehzadem ... 
Yavuz: 
- Hocam, dedi. Hele sabret 

idris efendiyi dinliyelim ..• 
idris efendi Halim Çelebiye 

müstehzi bir bakış fırlattı. Bu 
bakışla adeta: 

- Hoca seni gene ıamarla
dım. 

Demek istiyordu. Ve şehıa· 
deye cevab verdi: 

- Vaktile lranilerde istila 
etmiıler, onlar adına (Hurşidi

abid) derler. lıfte bu isim de bu 
istiladan kalmış addolunur. Maa· 
mafih Trabzon kelimesinin Farisi 
olduaımu iddia edenler de vardır. 

- O da nasılmış? 
- Trabzon kelimesi Trape· 

zon değil de, (Torap efzun)dan 
galatmış. 

- Güzel bir uydurma .. 
Yavuz, siyah bıyıklarını ok

şadı, sonra pencereden limana 
baktı. Meclistekiler kendi ara
larında yavaşca fısıldaşıyorlardı. 
Şehzade başını çevirdi: 

- Devam ediniz, Trabzonun 
zabtını konuşuyorduk ya •• 

Bu sefer Halim Çelebi söz 
aldı: 

-Cennetmekan da denizden 
letkeri lılimla karadan da taz
yik edince imparator şaşırdı, 
kaldı. 

- Bu iJPparator kimm ncai 
idi hoca? 
-Akkoyunh~ hükümdarı Uzun 

Hasanın kayınbiraderi. 
Yavuz doğruldu. Çünkü hu· 

dud komşusunqan bahsediliyor· 
du. Homurdanır gibi: 

- Akkoyunlu. Yani şu lsmail 
Safevinin parmak doladığı yer. 
Hım mm. 

Yavuz Selim, Irandaki son 
tezebzüblerden çok kuşkulanı· 
yordu. Buradaki mücadeleler, 
bilhaasa Şah lsmailin elde ettiği 
galebeler, genç şehzadeyi sinir
lendiriyordu. Her zaman kendi 
kendisine: 

- Burası tehlikelidir, diyor, 
ne çare ki babam aciz; devlet 
idaresini bilmiyor. Kardeşi Sul· 
tan Cemin peşine düşmüş, mut· 
tasıl onu yakalamak, onu r ldürt· 
mek çarelerini düşünüyor. Maa· 
mafih Şah lsmail kurnaz bir 
adam. Babamın ağzına din, mu· 
habbet, sadakat. dostluk vesaire 
diye muttasıl parmak, parmak 
bal sürüyor. Onun ne adam 
olduğunu, ben anlıyorum. 

- So11u var -
Şehzadenin hocası Halim çele· Aygır deposu baytarlığı 

bi ikide bir söze karışıyordu. 
Bilhassa idris efendinin mütale· Torbalıdaki aygır deposu bay· 

tahtına münasip biri tayin edi· 
alarmı cerhe ç41hşıyordu. Halim 
çelebi idris efendinin kendisine linceye kadar baytar yetiştirme 

rnütcba11111 B. Cemil Altanın 
kendisine tercih edilmesinden 
korkuyordu. Bahusus İdris efendi depo işlerine bakması Ziraat 

·~""""'"'-- Vekaletince muvafık görülmüştür. 
Gnnlük siyasal gazete değerli bir hoca idi. Halim çe- Ruam laasta/,lı 
5 Saliib ,e BaemukarriH lehi sakalını ııvazlıyarak gen~ I 

ımirde ruam hastalığından 
Haydar Rilşdü ÔKTEM ı ~C ' !! d ı öldürülen bir baş hayvan için 

Umumi neşriyat Ye yazı folerl mftdd· ınem ar a 
rfl: Hamdi Nnaheı ÇANÇA.R 
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... --11111111111!11!11_.. ... ._ _ _,. ....... __ _. sahibine verilmek üzere Ziraat 
- Bugün: Vekaletinden 19 liralık havale 

iDAREHANESi vilayete gelmiştir. 
1zmir İkinci Be7ler sokağı 
C. Hal~ Partisi binası içinde 

Telgraf: Jzmir - ANADOLU 

l"ayyarede: 
Niçeva 

Elhamrada: 
Halkevi köşesi: 

sarhoşluk hadiseleri tesbit edil· getirmeği düşünürüm! 
miştir. Orman davalarına devam edil· 

Türk ceza kanununun 571 ve mektedir. 

572 inci maddelerine tevfikan Kocasını öldüren 
cezalandırılan 'sarhoşluk failleri 
hakkında ayni zamanda tevkif kadın 
kararı da verilmektedir. Şahid jandarma neler söyledi 

Bu kanunun 571 inci maddesi Menemen kazasının Çavuş 
mucibince ilk defa olarak mah· köyünde Necibi öldürmekle 
kemeye düşenlere bir günden iti· maznun karısı Zeliha ve onun 
haren takdiren, onbeş güne ka· aşıkı Hasan Çetinin muhakeme· 
kadar caza verilebilir. lerine dün şehrimiz Ağırceza 

572 inci madde.si mucibince mahkemesinde devam edilmiştir. 
cezv daha ziyade ağırlaşmakta Bu celsede şahid jandarma B. 
ve üçüncü defa olarak ayni suç· Said dinlenmiş, karakol komu· 

k tanının emri üzerine Hasan ve 
tan mahkemeye gelenlere do • 
san günden aşağı olmamak Zelihayı köyden alıp karakola 
üzere ceza verilmektedir. Sarhoş· getirdiğini, Zelihanın, karakolda 

muhtarın bulunduğu sırada: 
luğu ıtiyad derecesine getiren- - Kocamı öldüren bu Ha-
lere altı ay mahkumiyet kararı .sandır. 
verilmektedir. Kanunun bu tid· Dediğini söylemiş ve daha 
detli hükümleri karşısında ıar· birkaç şahid dinlenmiştir. Mu· 
hoşluk vak'aları inadına olarak sabey köyü muhtarı B. Osmanın 
fazlaca teabit edilmektedir. celbi için muhakeme, başka bir 

Dün Güzelyalıda kendisini bi- güne bırakılmıştır. 

Meme çocuğu, oyun çocuğu, 
mektek çocuğu. Çocuk ölümü· 
nün en çok olduğu devre ilk. 
çocukluk devresidir. Çocuk
lar ençok bu devrede bakıma 
ve korunmağa muhtaçtır. ilk 
devre yani meme çocuklarının 
hayatını tehdid eden hastalıklar 
başlıca iki esaslı gruba ayrılır: 
Mide ve barsak hastalıkları. Ak· 
çiğer hastalıkları. 

Yazın meme çocuktan mide 
ve barsak, kışın da akciğer has· 
talıklarına tutulmak tehlikesine 
maruzdurlar. 

Ana sütü: 
Kat'iyen çocuğun hayatım teh-

likeye sokabilecek bir barsak 
htıstalığı yapmaz. Bu hakikati her 
ana ve baba iyice bilmeli, hila· 
fma kat'iyen inanmamalıdır. Bar· 
sak hastalıklara alelekser saf, 
temiz, taze olmıyan, iyi muha· 
faza edilmiyen, fenni bir surette 
verilmiyen inek sütü, Keçi sütü, 
kutu sütü 'le sair gıdalardan 

lemiyecek derecede sarhoş ola
rak şuna buna tecavüzde bulu
nan ve halkın rahatmı bozan 
Mustafa oğlu Ali adında birisine 
rastlanmış ve cürmümeşhudu 
yapılarak mahkemeye verilmiştir. 

Feci bir kaza 
tevellüt eder. Bir meme çocuğuna 

istasyon merdivenin- ana sütünden gayri bir süt veya 

Bu suçlunun muhakeme saf
hası oldukça enteressan geç· 
miştir. Hakim Bay Naci Erel 
suçluya sordu: 

- Ne k~dar içtin? 
- Beş kilo şarap!. 

Bu kadar da içilir mi ya? 
- Bu, bir defa olur! 
- Çocuklara ne diye teca· 

vüzde bulundun? 
- Bana sarhoş geliyor, de

dikleri için! 
Hakim, düşündü, suçlunun 

cürmünü sabit bularak bir gün 
hafif hapsine ve derhal tevkifine 
karar verdi. 

Suçlu: 
- Çok teşekkür ederim? 
Dedi ve ceza evine gönderildi. 

Bir oduncu 
Kaçakçılıktan pişman 

Devlet ormanlarından, yaş ol· 
sun, kuru olsun ağaç kesmek 
yasaktır. 3116 numaralı yeni or· 
man kanunu, bu gibi suçlular 
hakkında ağır cezalar tertib et· 
mektedir. 

Böyle olduğu halde, İzmir mül· 
hakatından olan Pınarbaşı, Ka
vaklıdere, Cumaovası ve Buca 
köylerinden kaçakçılara rastlan· 
maktadır. Bu türlü kaçakçılar 
hakkında tanzim edilen tahki· 
kat evrakı, şehrimiz Üçüncü sulh 
ceza mahkemesine tevdi edil· 
qıektedir. Adliye Vekaletinden 
son gelen bir emir üzerine, ka· 
çakçılar hakkında ıeri usulü mu· 
hakeme takib edilmektedir. Bu 
itibarla mahkemeye verilenler 
hakkında bir iki duruşma.:ia ni· 
hai kararlar ittihaz olunmaktadır. 

den düşüp ölmuş gıda veri~mesi ıcab etti~i zaman 
bunun mıkdarım ve verılme tar· 

Kuşadası kazasının Selçuk zmı muthlka bir hekim tayin 
nahiyesinde şimendifer istasyo· etmelidir. 

nunda fe~i .bir kaza ol~uşt~r. Akciğer hastalıklarına gelince; 
Gece vaktı ıstaıyon merdıvenın- bunların menşei alelekser soğuk 
den düşen Sandıldılı Mebmoed alfrınlığıdır. Büyük bir adam için 
oğlu 38 yaşında B. Hasan. gö7ii 0 kı;ıdcn c; lıÇ'tıımtrc:';t"'7h ••. T- - L.:-
üzerinden a~ır surette yaralan· nezle bir meme çocuğu için teh· 
mış ve bu hadiseden on beş likeli bir Akciger hastalıtının 
dakika sonra ölmüştür. mebdei olabilir. Kışın meme ço· 

Adil Yergök cukiarını .soğuktan, cereyandaa 
Menemen, Foça, Bergama ve muhafaza etmeli, yağmurlu ve 

Dikili kazalarında mevcud hay- rutubetli, rüzgarlı günlerde so· 
vanlar ve damızlıkların vaziyet· kağa çıkarmamalı, izdıhamlı yer· 
terini tedkik eden veteriner lere getirmemeli ve nezlelilerle 
(baytar) müdürü B. Adil Yergök temas ettirmemelidir. 
şehrimize dönmüştür. Dr. A. Agah Dinel 

Dah=ıi hastalıklar 
Mütehassıs doktorumuz •Öglügor: 

Tabii gıdalar 

Yazan: Dr. Muharrem Şevki UÔUR 
-1-

En tabii gıdalar çiğ gıdalar· 
dır. Pişmiş gıdalar az çok tabii 
lezzetlerini, kokularını ve gıdai 
maddelerini kaybederler. Şu hale 
göre çiğ yemeklerin gıda kıy· 
metleri pişmiş yemeklerin 

gıda kıymetlerinden daha çok 
fazladır. Yalnız çiğ yemeklerin 
yapılmasında daha ziyade temiz· 
liğe riayet edilmesi ve her defa 
elin sabunla hatta fırça ile yı· 
kanması İcab eder. Ellerle do· 
kunulan yineceklerin çok dikkatle 
temizlenmesi şarttır Çiğ yemek· 
ler iyi temizlenmezse çok karın 

kurtlarının yumurtalarından kur
tarılamaz. iyi bir temizlik ile bu 
yumurtalardan korunmak müm· 
kündür. 

lış fikre zahib olanlardır. Esa· 

sen guddelerin bu maddelerle 

tenbihi birçok hastalıklarda bil· 

hassa şeker, gut, romatizmalara 

karşı çok büyük bir rol oyna

dıkları yapılan birçok denemelerle. 

anlaşılmıştır. Tam çiğ yemek· 

leri yiyemiyenler hiç olmazsa 

bir yemeği pişmiş olarak yerse, 

diğerini çiğ olarak yemeğe ça· 

lıımalıdırlar. 

ihtiyarlık hastalığına uğrıyanlar 

herhalde çiğ yemek yimelidirler. 

Bundan başka ihtiyarlık hasta· 

lıklarına iıtidad ve kabiliyeti 

olan kimseler veyahut hafif dc-
recede bu hastalığa uğrayan her 

yemekte mutlaka bir çiğ yemek 

yimelidirler. 

Şu hale göre, nebati çiğ ye· 
mekler ihtiyarlık hastalıkları için 

mühim şifa gıdalarıdırlar. 

- Sonu var-

' Telefon: 2716 .. Jloıta kutuıuı •os 
111~~· ~~~· 

Aborıe şeraiti 

Güne~e Doğrll 
Asri de: 
Türk inklibında terakki 

1 - Müze ve Sergi komitesi· 
nin 2·11-937 salı günü saat 17 
de haftalık toplantısı vardır. 

Dün üçüncü Sulhceza mahke· 
mesinde on beı dane odun ka· 
çakçısının muhakemesine bakıl· 
mış ve 3116 numaralı kanunu· 
n~n 105, 125, 127 inci madde· 
leri mucibince haklarında muh· 
telif cezalar verilmiştir. 

Bu maddelere göre, suçlula· 
rtn, vesaiti nakliyeleri satılmakta 
ve para cezasından başka hapis 
kararları da verilmektedir. 

Nebati çi~ yemeklerin fayda
lan pek çoktur. Vücud ve can, 

lazımgelen gıda maddelerini, 
vitaminlerini nebati çiğ yemek· 
lerden alır. Bu yemekler hazma 
çok yardım ederler, mide ve 
barsakların faaliyetini temin 
ederler. Bunlar vücudü yıpran· 
maktan, eskimekten korurlar, 
vücudümüzdeki iç guddelerin 
vazifelerinin muntazam deva· 
mma sebeb olurlar, hatta tena· 
sül guddelerini tenbih ederler. 
Çiğ yemeklerin tenasül faaliye
tini eksilttıö'İni söylıyenler. yan· 

.J ~f 1 1J lf· ıJa ::>t \ Ui 

1 Nöbetçi eczahaneler 1 

Bu gece Yıllığı 1400, altı aylığı 800, tlç 
aylıgı 600 kuru~tur 

Yabııoc1 memleketler için eeueUk 
ahoııe ü~reti 2 ı liradır 

hamleleri 
LAiede: 

Şeyhin kızı Leyli·Kan kardeşle,.. 
Donanma geliyor 

Karşıyaka SUmerde: 
'"hl15alin muharebeleri 

• T ev '.:il1iı :')l e >l~ ş2 .01' au 

. 2 - On b~ş gün devam et
mek üzere açılan eski ve yeni 
Türk elemekleri sergisi açıl~ış
tır. Vatandaşların bu faydalı 
sergiyi gezmelerini tavsiye ede-

,.~~:;'i 1 ·)bm m~hbo sxov 5 

Dün hır kaçakçı adliye muha· 
birimize şöyle söylemiştir: 

- Eğer, bu yeni kanundan 
haberim olsaydı; odun değil, 

1 ~J 1 

Kemeraltında Şıfa, Karantina· 

da Eşref, Kemerde Kemer, Al
sancakta Ahmed Lütf ı, Eşrefpa 
şadı. Eşref paşa l'Czahaneleri bu 
gece nöbetçi ecıahaııelerdır. 
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- 4 - Yazan: Aleksandr Düma 

A uadolu Izmirin en büyük HatAfe &ışl!ş! 
en kuvvetli gazetesi oldu Sorunuz cevabını 

verece tiz 
Soma da Bagan M. T. ge 

'Yabancı Efendi bu deİikanlıya karşı ne yapa
cağinı birtürlü bilmiyordu 

Beher, yazı, roman, hikAye, röportaj 
ve halk sotunları bunun delilidir 

- Başı 1 inci ıalal/ede -

ilmi yazılar ve 
te olaa hiklyelerin en güzelle
rini bulacaksınız. Bu meyanda 
korkulu hikiyelerimiz ve mem· 
leket bikiyolcrimiz çok eatreaao, 
çok alika ve heyecanlı mevzu
lardır. 

Mektubunuza dotrudan doğ
nıya doktorumuz cevab vere
cektir. Reçetelerin kaybolması 
ehemmiyetli de~ilmiş. 

Tren yolculuiunu tercih edi· 
niz. Çocuk için müsbet cevab 
vermiyorlar, bir ıene kaybedil
miş olmaaı, birçok yavruların 
tahsil hayatında olan şeylerdir, 
bunlarla meyus olmıya gelmez, 
doktorun melctubu poıtadadır. 
Ôdemipe Bagan L. C. S. ge 

Dartanyan kendisile alay eden 
bir adamın yakasını bırakıvere
cek tabiatte değildi. 

l<ılıcını kınından büsbütün çı
karıp bajırarak peşinden koştu. 

- Bana dön, alaycı efendi 
Yoba arkandan saplarım!. 
Yabancı adam: 
- Bana mı saphyacaksm? 
Diyerek hemen döndü ve hid-

detle karışık bir taaccüple de
lilcanhyı baştan aşağısüzdü: 

- Haydi, oğlum, işine git; 
len mutlaka delisini. 

Dedikten sonra kendi kendine 
•öyler gibi gizli bir tarzda: 

- Acayip şey. Kralın silah· 
§or kaydetmek içincesur adamlar 
aradığı şu sırada bunu Allah 
i'Öndermiş olacak!. 

Diyordu. 
O, daha sözünü bitirmeden, 

Dartanyan üzerine şiddetle hü· 
cı.ıın ettiğinden, atik davranıp 

&eriye atılmamış elsaydı son 
alayını yapmış bulunacaktı. 

Bunun üzerine vaziyetin şaka 
iötüremiyeceğini takdir eden 
ı:neçhul adam, kılıcını çekip has· 
lllını selamladıktan sonra ke· 
derli bir halde müdafaaya ha
tırlanmııta. Ayni zamanda, han 
~çindeld iki arkadaşı hancı ile 
beraber butonlar, ateş kürek· 
leri ve maşalarla Dartanyanın 
iiıerine hücum etmişlerdi. 

Cok cabuk f.!Pllan bu hal, 
~avgaya başka bir şekil vermiş 
~ulunduğundan, Dartanyan da
~ak sağnağına karşı mukabe
ley& çalışırken yabancı adam 
eaki aoğUkkanlıhğı ile kılıcını 
kınına lcoyub bir tarafa çekile
hek kayıtsız bir seyirci tavrı ile 
ep şunları söyledi: 

- Şu Gaskonyahlara lal)Ct 
b~•unl Onu portakal renkli atına 

1ndirin de defolup ıitsinl. 
1-tıDaıtanyan, kendisine yumruk

yağdıran üç kişiye karşı 
~lcavemet gösterip, bir adım 
tıtı gerilememekle beraber ba

)'ordu: 
t ....... Seni gebertmeden bir ye· 
t ıitmem, korkak herifi .. 
Yabancı efendi söyleniyordu: 

~....._ Gaskonya kafası! Şu Gas· 
~Yalılar adam olmaz ve&Se
,, Tepeleyin şu dayak buda· 
~ herifi! Aman diyinciye ka-
y hırakmayınl. t' lbancı efendi bu inatçı dc

hıt .lıya karşı ne yapacağım 
aa~'Yordu. Dartanyan, çeyrek 
lij~nberi dayak yidiği halde 
tt.ç •ldınş etmiyordu. Kavga bi
t> t daha devam etti; nihayet 
,()att.nyanın elindeki kılıç bir 
()}: darbesi ile kınlıp iki parça 

o ~rtJ• L b • d' ·ı 'k• ti b· K, aşına ın ın en ı m-
ır ·ı l ~tıtu •opa ı e a nı yarılmış ol-

. ~nı,~d~~· yarı baygın bir halde 
ıçınde yere yuvarlanmıştı. 

TAKViM 
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Salı 

Bu esnada etraftan gelen halk ~ 
ta vak'a yerine toplanmış bulu
nuyordu. Han sahibi, vaziyetten 
ürktüğü için hizmetçilerinin yar· 
dımı ile yaralı delikanlıyı mut· 
fağa götürüp yarasını sardır· 
mı~tı. 

Yabancı efendiye gelince, ka
labalığın dağılmayışından canı 
sıkıldığı için pencerenin yanın· 
daki eski yerine çekilerek sabır
sızlıkla onlara bakıyordu. 

Yabancı efendi, delikanlıya 
bir zarar gelip gelmediğini an· 
lfimak için gelen han sahibine 
sordu: 

- Deli herif ne halde? 
Dedi. 
Hancı opa soruyordu: 
- Efendimizin bir şeyi var 

mı? 
- Benim birşeyim yok, ban· 

cı; delikanlının ne halde bulun
duğunu anlamak istiyorum .. 

- lyicedir, fakat baygığınlı 
daha geçmedi. 

- Yal .... 
- Fakat size hücum için ha· 

yılıncıya kadar çabaladı ve mak· 
sadı sizi kızdırıp harekete ge· 
tirmekti. 

- öyle, ou çocuk çok zen· 
gin bir şey olmalı!. 

- Hayır, efendimiz, hayır. 
Diye, hancı, sırıtarak cevab 

verdi. Zengin filan değil; bay· 

gınken çantasını aradık, bir te· 
miz gömlek ve on iki e\c.üden 
başka birşey bulamadık; bu de· 
rece düşkün olmakl& beraber 
bayılrnazdan evel dili durmuyor 
ve "Pariste olsaydı cezanızı he
men bulurdunuz, burada olduğu 
için cezanız sonraya kalıyor.,, 
diye söyleniyordu. 

Yabancı efendi, serin kanlı
lıkla sordu: 

" O halde tebdil gezen bir 
prens olmalıl,, 

"Bunu, efendimize kendinizi 
saklamanız için söylüyorum.,, 

"Öfke ile ağzından hiç bir 
isim kaçırmadı mı? 

"Evet, eli ile cebine vurarak: 
'M. dö Trevil kendi adamına 
yapılan bu hakareti duyaua ba
kalım ne yapar, diye söyleni
yordu.,, 

Meçhul adam dikkatle gözle· 
tini açtı. 

"M. dö Trevil mi? M. dö 
Trevilin ismini söylerken elini 
cebinin üzerine mi koydu dedi· 
niz? Delikanh b"ygınken cebin· 
deki şeyin ne olduğunu anla· 
mağı ihmal etmişsinizdir zanne
derim. Cebindeki ne idi? 

"Silabtorların reisi M. dö Tre .. 
vile bir mektubl,, 

"Sahi mi? 
"Evet, efendimize arzettiğim 

gibi.,, 
- Sonu var -

etüdler 
Gene Anadolu sütunlannda 

lzmirin en güzide doktor. avukat 
ve mütefekkirlerinin aayet pzel 
yazıları intişar edecektir. 

Halkla ba,bafa 
ve halkın sütunu 

Bunlardan birincisi, halkın 

bitden sorabilece~i herhangi 
bir şeye aiddir. Ne dütünüyor, 
ne görüyor, neyi araştırıyor ve 
neyi anlamak istiyorsanız, derhal 
bize } azınız. Size cevaplannı 
vereceğiz, iıtediğinizi bildiriniz. 

Halkın şikayetlerı 
Anadolunun en çok ehemmi

yet vereceği noktalardan biri de 
halkın şikiyetleri ve dileği ola· 
caktır. Bütün Ege halkının ka
nuni, yerinde ve makul olan 
her şikayetine, bili kaydü,art, 
sütunlarımızı açbk. Anadolu, 
halkın batrında yetitmiş ve ismi 
üstünde olarak, Anadolunun en 
eski guetesidir. Bunun da hu· 
susi bir manall ve bizce bir 
kudıiyeti vardır. 

Halkımı-
zın sağlığı 

Tahrir ailemi.ıe iki doktor 
arkadaş ta k811fm11br. Meslekr 

Du~enl·n muvaffakı- lerinde ihtiıuları herkeaçe ma-h1m olan bu ikf ai'":. ~.. (Dr. 
Ali Agih ve Dr. Maharrea 

ııet S Şevki) her gün bu sütunlarda 
~ 1 rrı çocuk hutalıldan ile dalt1li ıı... 
------- tahklar hakkında ıize çok fay· 

Sade bir şey istemeli ve başka bir di- c1a1ı yazılar verecekterdir. 

lekte hulunmıyacağma karşısındak!üi Dünyc. matbuatı 

' 

ikna edebilmeli imiş.. ve Anadolu 
Ehemmiyet verdi~imiz nokta· 

lardan biri de dünya matbu8b· 
dır. Anadolu sütunlarında, sık 
sık, bütün dünya matbuatından 
bizimle alakadar veyabud halkı· 
mıza faydalı olabilecek yazılan 
okuyacaksınız. 

Tarih, fıkra ve 
hikaye 

Anadolunun tarihi hasbıhal-
ler ve fıkra sütunlarında üç 
kudretli imza vardır: 

Muallim Mitat, · M. Ayhan, 
Adem Hasip Adamoğlu. 

Bütün Ege, bu gÜzido tarih
çileri isimleri ve muhtelif eaer-
lerl ile yakından tanır. Her 0ç 

B. Mussolini fHl B. Hitler ._ kıymetli arkadaşın yazıları, ayn 
Paris Joir gazetesinde şu ya- siyaset adamı, asıl maksadma ayrı ~aviyelerden olacakbr. 

zıyı okuduk: vasıl olmak İ<;İD'. diğer tali Fıkralanm1%, hiçbir gazete SÜ· 
Romadan Parise gelen bir meseleleri unutmalıdır. İşin asıl <tununa alcsetmemlş, çok nadide 

Macar nazırı demiştir ki: kısmı, sade bir şefı istenildiğini 1 halle fıkralarıdır. 
- Bay Mussolinin muvaffakı· bununla tatmin imkanı olduğu· J( Biz bu hltraları, birer kıymet 

Yet sırrını ben biliyorum! Bu kanaatini verebilmektir! Ve bu =t ve mana taşıdıkları için, 'te bir 
sırn bana kendisi öğretmiştir. tek arzunun tatmin edilmemesi {gün gelip te unutulabilmeleri 

Macar hükametinin gönder· de adeta imkansız denecek ka.. -: enc11şe~~ kalemt aldık 
miı olduğu bir heyetin reisi ın· dar az vukubulur. Bundan sonra ' • 
fatile Duçenin bürosunda bulu· ikinci maksada gelmek icab Siz de fıkra )'G• 
nuyordum. Trianon muahedesi- eder .• Ben, iktidar mcvkiine gd1• 
nin tahakkümü üzerinde müca- diğim gündenberi liep böyle..J zabilirsiniz 
dele için verdiğimiz kararlan hareket ettim. Siz de Öenim• gil>i • Evet, siz cie bize fılaa gösa-
kendisine tebliğ ediyordum. yapınız. Muvaffak olacağmtz~ derebilirmiz. s. rat1~tle wUar-

Macaristana siyasi ve idari siıı:e ~mdidcmı temint ederimi 1
• danbori l'irk muhitinde halk 

hukukunun iadesini temin İçin Duçenin hakkh vardı.ı Böyf ~e zaı:.afetihe aKI, e1Pitilerle dol• 
yapacaklarımızı sıralıyorken Du· hareket ettik. M. Hitlu de l:K>y4e fı~ Olmemif ohar. 
çe bizi gayri memnun bir halde yapmaktadır. t 
durdurdu; ve: · J. Pari Soir bu yazının sono~a ffikftye rlİfun· 

- Muvaffak olamıyakaınızl ıu cümley) de ili.ve etmiştnı, ~ la.-mı• 
Dedi. Çünkü pek çok şeyler ia- .. Ayni zamanda bir işten fa·2Ia .. ... ., 
tiyorsunuzl 1 iş y:apmayınızJ,, F..raasız da1-t-bı· Bun8an 'SOnTa ~nadOltı ~ 

Ve bize şu dersi verdi: meseli Duçenin, Macar nazırı • nın Iarında, her halde Türkiyede 
- Muvaffak olmak istiyen bir işine çok yaramış demektir.. neşredilmekte veya edilememek· 

Haber ve ropör
tajlarımızı zen

ginleştirdik. 
Sayın okurlarımı:za, bir delil 

bir kaç tilrla röportaj verecetiz. 
Şehir röportajı, memleket r& 

portai1, dilnya röportajı .. 
Anadolu mütevazı varlığı için· 

de, lzmir çerçivesinden sıyrıla
rak, mütelc!mil bir memleket 
gazeteciliA'inin yolunda bu üç 
tekildeki röportajı yaparken, 
azami dikkat göstereceğini isbat 
edecektir. 

Haber aervialeri· 
mize gelince; 

Telgraf, t61efon, radyo, mek· 
tup vo tebirden toplama ıeklin· 
de bet kıama istinad eden ba· 
ber serviıimiı, bütün tebir, 
memleket ve dilnyanın en sen· 
zengin ve eo alikah haberl«ini 
ıize vereoektlr. Siıe fitirme, bol 
ıerlevhah ve uydurma fatotraflı 
dej'il, en öıl8, en doğru ve en 
bol haberler v~. 

Muallim, çocuk, mi. 
zah, edebiyat ve •a-

•• 'at# .M.ma V.S 
aalıifelerimi~ 

Muallim sahifemizde, Mu.tafa 
Rahmi Balaban, Vedide Kara
dayı, Dr. Necati Kemal ve daha 
birçok kıymetli unsurların yazı· 

Arzunuz veçhile adresinizi is· 
tedikiniz ilbi yazdık, ana kar· 
nanda çocuğun erkek veya kız 
olacağını henüz kat'i olarak tayin 
edecek bir vaaıta, bir fen im
klnı bulunamamıfbr. Size bunu 
sayllyen bayan hata ediyor, te~ 
rüb!li dedi~iniz cahil bir kadına 
deiil, ilmin sözüne ehemmiyet 
vermeniz ierektir. 

Torbalıda B. Rızaga 
Kanunun emrottiA'i Türk bay• 

ratman eni boyu Rpmi Ceridede 
vardır, hütftn kitapçılarda hem 
vakıflar kanunu, hem de bayrak 
kanunu onar kuruşa satılmak
tadır. 
Eıref paı•d• •rilı adresini 

bildir111lgen okanımara: 
Her çocuğun o yaşta ibtisasatı 

arasında böyle şeyler olur. Ya
lan söylemek bir hayal veya 
fikir üzerine oldutuna göre tama· 
men marazi ve gayri ahlakidir 
donew. Aacak çocuğa ana ve 
babanıD 90lc tabii WJ ciddi dav· 
ranması, hic;bir vakit yalan söy
lememeei için onu serbest tefek
küre alıştırması icab eder. ikinci 
ıualiniz için Kültür Bakanlığına 
müracaat etmelisiniz. 

lti%ar 
Y azımı~ın çolcluğu dolayu;ile, 

•lnkalib hatıralermdan. ba,bklı 
seri halindeki yazımızı koya· 
madık, özür dileriz. 

lan bulunacaktır. 

Mizah sabifesiıJ, bi:z:zat, arka- 8. Neşet Şaylan 
datımıı Çimdik !~are edecek ve K l -' 
burada, aşatı yukarı Tiirkiye il tar ~irektör mua. 
r~ee ve mecmualarında gönll- . vinliğine tayin edildi 
mıyen m~nzum fantaziler çıka- Vilayet Kültür direktörlüğü 
ca~. ~ınema sahifelerind~ en muaviolitine B. R-auf İnanın ye-
yenı s:nema hareketlerini, en rine ilk tedri t ··ı~tt' · B N .. l . l . b l sa muro •fi • e-
guıe reaım erı u acalc.sın12:. Ede- •et c::. .. 1ıa ... ta · d·1m· m • b · , ., -r ... yın e ı ış, e rı 
ıyat ve san at sahif em iz, adeta Kiihilr Bakanlıtından viliyete 

bir sürp~:z halin.,de olacaktır. gelmiftir. Muvaffakıyet dileriz. 

BaŞ:. .~ıgımız ve Posta ve telgraf me. 
başlı)·acağımız murları arasında 

l 
İzmir merke.z telpaf muhabere 

en giJze TO• memuru B. Hilmi ve makinist-

l ler-don B. Sabri, merkez posta· 
man aT haneei memurlarından B. Hakkı, 

Anadolu sütunlarında üç gün- seyyar B. Nihad bareme göre 
denberi intitar halinde bulunan, birer derece terfi etmişlerdir. 
dört romanla bir diinya röpor· Tebrik ederiz. -mevzu itibarile en kuvvetli ro-
tıajı vardm 

Yavu Selim, Melek ve Şey· 
.... üç lillhtorier. Amerika 
Raıııioumituru M. Ruzveltia zabıta 
romMJ ve Ylfbca U,..., di,.
nndan bir röportai .•• 

Birioaiei M. Ayhan, ikilM:İIİ 
Kadircan Kaflı, üçöncüaü Alek
aandr Düma, dördüoilii Ala• 
rika cumburnili M. Ruzvcılt ta· 
rahodan yazılan ve befİDcİIİ 
Franm matbuatmdaıı alıDM b• 
bet OHrin bıalilalaraaı bUj'ia i9 
ahifemiade bulacaban11. Onları 
takib 'ediniz, hepai de ai&i çok 
alakadar edecektir ve hepıioia de 
ayn ayrı birer kıymet ve huı11· 
ayetleri vardır. 

''Bir kadın 
ağlıyor,, 

Bu muhitin roman vadisinde 
k .. IAb '\!U k k 'ı.,. J gere usu • sıere se te nıK ve 

mancısı olan Orhan Rahmi 
Göle~, Anadolu için hazırla
dıtı bu edebt ve çok güzel bir 
romanı bitirmek fizeredir. 

Ana dolunun 
tekamülü 

Hulisa, Anadolu; bir kaç gün
denbW. bepiıriL! de gördütii 
veçlıile, lzmir m.(.buat seviyesin
den sıyrılarak, mertleketin en 
olgun gazatesi olmaktatiır. 

Bizl taklide çalışanlar olacak
tır. Bu...nı biz matb~atm tekamü
lü ve l·.uvvetlenmesi hesAbına el
bette ki, çok iyi karşılar&z. An
cak biz de, bu taklid gayretinin 
irişem1yeceği mevkilerde bulu
nacağız. 

Anadoluyu okuyunuz. 
Anadob, lzmirin en büyük, 

kuvvetli 

• . 
• 
~ 

• 
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Şefimiz KaınutaydaNutul~larını verdiler. 
( Bqtarafı 1 inci salıifetle J 

llecliate, aıulm yoklama yapıldl. 
BiltiD Vekiller Te mebuslar haar 
bulmnıyorlucb. Yoklama bittikten 
-ra. Baytlk Ş.t'imiıı localanndm 
İ.lldiler. Orta1&11 ur•n Te ~ asan 
tOnn bir alkat bafladı. BClab eöder, 
Terk m01etjnfn ve Tlrk tarihiaiıa 
ba a baJ6k dehaaaa dikilmitti. 
Şef İlllis kQua7e Çlkıatl TAÜt bu• 
deoibre derin bir ıtlkdt oıtalJiı ur. 
dL Bl&aa dttt-«ler hanlr.ete plmlfti. 
Şef, gar Wr ..... alllklma inda bat· 
latb. Ba natuk muhtelif kUUDlarmda 
Unıedl ...... ı. büldi.. 

Nmku Yeriyorum: 

Nutulı: 
-Betiaci denmia 6çlnctl yılım 

.,~ 

Her teydea önce aevgili Kamutay 
arb~amla yeni çahıma yılı hao· 
langıcm.!a brtık&rfly& bulunmaktan 
d.iyduiam derin .ı'riııç ve uadeti 
if.tde etmeliyim. 

Sw aaygı ile tellmlar, hu çahf" 
.,, yıhsnua da millet Te memleket 
~ f'eyidi hqanlula beaedmetiDi 
dilerim. 

: Sayıa millet Tekille~ 
• Memnuniyetle görmekteyim ki, 

eumhariyet rejimi yurdummda basur 
Te alk4aua halda ile yerletmeaiai 
tnlİD etmit . halanuyor. V ataa .. lar 
Te bu ymdda otpranlar, cumhuriyet 
hlk:dmeti kaaualAuwı f&'tlan altıa• 
da keadil9rl İÇİ.il hazırlanan hlrriyet, 
retala Ye audet imk.lialanndan uamf 
detececle iıtifade etmektedirler. 

Milletimiııİ.11 llyık old~a yilbek 
•"1eair;t ve refah aeriyuiae varma-
11111 alıkoyabilecek hiç bir engel lnra· 
kılmadagım ve bırablmıyacağmı hu· 
aonmmda ıöylemekle bahti yaram. 

heri bir hükümetin 
ifadesi 

Tancelindeki icraabmuın netice
leri. ha hakikatin yaba bir ifadeti· 
di .. tı-1 bir htlkdmetiıl ıian, balkı 
kaJlretiae olduAa kadar, tef.katine de 
aamimiyetle iıwıdarabilmesidir. Bd· 
yilk ktlçak btltiln cumhuriyet memur
laruacla bu zihniyetin ea g•Dit 6lçtlde 
bakip6oa ODem vermek çok yerinde 

Mai. 

Hayatı ucuzlatmak 
tedbirleri lazım: 

Hususi idarelerin geçen yılki 
faaliyetleri çok verimli olmuftur. 
~ncak hususi idareler ve bele
diyeler büyük kalkınma sava· 
pnda haşan vazifel ~r almalı, 
bayat ucuzlutunu temin edecek 
y,erine göre tedbirler bulmalı, 
selibiyetlerini tam kullanmalı
dırlar. Şehircilik işlerinde de 
teknik, plinb esaslar dahilinde 
çalııılması lazımdır. Belediyele
rimizi bu hususta aydmlatmak 
iıile utraşmak, kılavuzluk etmek 
üzere merkezde bir teknik büro 
lcrulmuım tavsiye ederim. 

Saf lılı İf [erimiz: 
inkılabın, inkılabçıhğın hayati 

vazifeler verditi Türk vatanda· 
tının satlıtı ve satlamhtı, her 
zainan üzerinde durulacak milli 
bit meseledir. 

Satlık ve sosyal işlerimiz, Ve
kiletin bu mesele üzerindeki 
pmalan, Yüksek Kamutayı 
memaun edecek mahiyette in· 
kif8f etmektedir. 

Ayni· V ekllet kendine verdi· 
timiz ıöçmen itlerini sosyal ve 
ekonomik politikamıza uygun 
olarak görmektedir. Vekaletin, 
utlam ve gürbüz n~il Tiirkiye
nin . mayasıdır, prensibini kavn
yarak çalıfD1UlDI takdire deler 
bulurum. 

Adliyemiz, kanunlar 
oe laalk: 

Yuce saylavlar; 
Bilindiği gibi it, yurd emni

yeti içinde, f erdlerin emniyetini 
de layık oldutu derecede rözö· 
nüİıde tutmaktır. 

Cumhuriye,t Türk cumhuriyeti 
kanunlarının, hakimlerinin temi
nab albnda en ileri ıekilde 
81evcuttur. Kanunlanmızda yap
tatuuz tadiller ve kabul buyur• 

Devletin mali itibarı yüksektir. Paramızın kıymeti ' 
müstakardır. Memleketin üç büyük Kültür bölgesine 
ayrılması lazımdır. Universitelerimiz, Gençliğimiz, 

Spor teşkilatımız, Tarih ve Dil işlerimiz! 
- - -

Hulasa; Şefimiz düşünce ve prensiblerini 
bu nutukta izah buyuruyorlar 

duğunuz meşhud cürümler kanu· 
nu bu maksada kuvvetle intibak 
etmiştir. 

Adli birliğimiz ve kanunlın· 
mız daima bir yönden incelenmeli 
ve Türkiyenin inanış hayatına 

biç şaşmadan uyğunluklan temin 
edilmelidir. Bu lüzum karşısında 
kara, deniz, ticaret kanunlarımı· 
zın ekonomik bünyeoı.-deki in· 
kişafa daha uyğnn bir hale ge· 
tirilmesinde zaman geçirilmemesi 
yerinde olur. 

Emniyet ve halk işlerile ali· 
kalı meselelerde ve kanunları· 
mızda kolaylık, çabukluk, kesin· 
lik esu olmalıdır. Bu sebeple 
vatand81Jlann icra daireleri ile 
olan ilişikliklerini kolaylaştırmak 
maksadile yapılan etüdlerio biran 
evel kanun haline getirilmesini 
tavsiyeye liyık bulurum. Bu işa· 
ret ve tavsiyelerimin iyi tatbik 
edileceğinden de şüphe etmem. 
Çünkü her sahada olduğu gibi 
Adli usuller ve kanunlar saha
sında da Türk Cumhuriyetinin 
ve yüksek Kamutayın anlayışı; 

yüksek anlay.şıtır .• 

BiJyük Şefin na-
zaTlarında 

ekonomi 
Büyük Şrf, bundan sonra eko

nomik v~ziyetimize temas ede
ceklerini beyan eylemişler ve de
mişlerdir ki: 

- Derhal bildirmeliyim ki 
ben, ekonomik hayat deyince 
ziraat, ticaret ve sanayi faaliyet· 
!erimiz ve bütün nafıa işlerimizin 
birbirinden ayrı düşünülmesi doğ· 
ru olmıyan bir kül sayarım. 

Bu vesile ile şunu da hatır
latmalıyım ki, bir millete yüksek 
hürriyet ve kıymet veren siyasi 
bayat makinesıle, devlet işi ve 
ekonomik bayat makanizmalara 
binbirine batlı ve biribirlerine 
tabidirler. O kadar ki, bu cihaz· 
lar biribirine uyarak aynı ahenkte 
çalıştırılmazsa, hükumet makine· 
sinin kuvveti boşuna sarfedilmit 
olur, ondan beklenen verim tam 
değil, biç elde edilemez. 

Onun içindir ki, bir milletin 
kültür seviyesi, üç sabada dev· 
let, millet, ekonomi sahalann
daki başarılarile ölçülür. 

Ziraatimiz ve top
rak siyasetimiz: 

Sayın Mil et Vekilleri: 

Milli ekonominin temeli zira· 
attir. Bunun içindir ki, ziraatte 
kalkınmıya büyük önem vermek· 
teyia Programlı, pratik çahıma· 
lanmız, maksada eriımeği ko· 
laylqtıracakbr. Bu bayati işi iu· 
betle amacına alatbrabilmek için 
ciddi etüdlere dayalı bir inkılib 
siyueti tesbit etmek, onun için· 
de ziraat teşkilib yapmak, her 
köylünün, bütün vatandqlann 
kolayca kavrayacağı, anbyacatı 
ve tatbik edebileceti bir ziraat 
ıiyaseti kurmaktır. 

iJç esas: 
Ziraatimldelcl luılla,,..,,. 

da önemli ger alacak baılıca 
esaslar şıınlar olabilir: 

Bir defa memlekette top
ralaız çiftçi bırakılmama
lıdır. 

Bundan dalıa önemli olanı 
ise, bir çiftçi ailesini ıeçin
direbilen topralın, lıiç bir 
wçlıi suretle bölünemez ma
lıiget almasıdır. 

Bügük. çift 011 çiftlik sa
lıiplerinin işl11t11bilec11kl11ri 
arazi, 6alanılalıı memlebt 
bölıelerinin niifııs lcesa/etine 
.,. toprak wrim derecesine 
göre sınırlandırılmalıdır. 

Küçüle büyük bütün çiftçilerin 
iı vaaıtalannı artırmak, yenilet· 
tirmek ve korumak tedbirleri, 
vakit geçirilmeden alınmalı, her 
halde en küçük bir çiftçi ailesi 
bir çift hayvan sahibi kılınma· 
lıdır. Fakat bu çift öküz değil, 
beygir olmalıdır. Ôküz, ancak 
bazı şartlar altında bulunan böl
relerde boş görülebilir. 

Köylülerimize 
tavsiyeleri: 

Köylüler için umumiyetle pul
lutu faydalı bulurum. Tralttör· 
1er büyük çiftçilere tavsiye edıl· 
melidir. 

Köyde ve yakın köylerde müş· 
terek harman makineleri kullan· 
mak, köylülerin ayr.lamıyacajı 

bir adet haline getirılmelidir. 

Su, toprak ve makine: 
Memleketimizi. su, toprak ba· 

kımından muhtelıf bölgelere 
ayırmak lazım gelir. Çiftç·lerimi· 
ıin bu sahada gözlerile görebi· 
lert-k çalışmaları için, örnek ola· 
cak ziraat merkezleri kurmaları 
la?.ımdır. 

Bugün devlet idaresind~ bu· 
lunan çiftliklP.rin ve bunlarm 
içindeki türlü ziraat ve sanayi 
kurumlarının bir kıslJlı, ziraat 
hayat ve faaliyetinin bütün sa· 
halarında hertürlü teknik ve 
modern tecrübelerini ikmal et· 
miş olarak bulunduklan bölge
lerde en f aydah ziraat ve san' at 
usulünü yapmağa hazır bulun
maktadır. Bu, Vekalet için bil· 
yük kolaylıklar teıuin edecektir, 

Ancak, ıerek mevcud, gerek 
yeniden kurulacak ziraat mer
kezlerinin sekteye utramadan 
tam ve yerinde faaliyetlerini, 
şimdiye kadar oldutu gibi dev· 
Jet büdçeıine atırhk vermeksizin 
kendi idare ve inkipflarına ko.
ruyabilmek için mevcud kurum• 
lann birleştirilerek geniş bir 
iıletme kurumu teşkil olunma· 
hdır. 

, Dikkat edilecek nok
talar: 
Bir de bqta butday olmak üzere 
bütün gıda ihtiyaçlanmızla, en
düstrimizin dayandıtı iptidai 
maddeleri temin ve harici tica· 
retimizi teıkil eden çeşidli mah-
sullerimizin ayn ayn hepsinin de 
miktarına ve kalitesini yükselt· 
mek ve hutahklarla mücadele 
etmek için kanuni her tedbir 
vakit reçlrilmeden alınmalıd1r. 

Ormanlarımıs: 
Orman aervetimiziıı korunmuı 

lüzumuna ayrıca iıaret etmek 
isterim. Ancak bunda mühim 
olan koruma esaslarını memle
ketin bünyesine tetabuk ettir· 
mektir. Ormanlanmızı muvaze· 
neli, teknik s:ırette işleterek 
orman servetlerimizden · st fıde 
temin f'ylemek lazımdır. Buna 
büyük kamutayın layık olduğu 
ehemmiyeti verecejine ıüphe 
yoktur. 

Dıf ticaretimizdeki 
esaslar: 

Sayın Millet Vekilleri: 
Dış ticarette takib ettitimiz 

ana prensip, t icaret muvazene
mizin aktif taraflanm muhafaza 
etmektir. Çünkü Türkiye tediye 
muvazenemizin en mühim esa
sım bu tt-şkil eder. Son yılların 
rakamları, takib ettiğimiz pren· 
ıibin rnüsbet neticelerini gös
termektedir. Kontenjan usulü, 
bazı anlaşma şartlarımızı kabul 
eden memleketler için kaldırıl
mıştır. Bu memleketlerden piya
sanın kaydsız ve şartsız ithalat 
yapabilmesi temin edilmiştir. 

Dış ticaret polıtikamızın hu
susiyeti ıudur: iç v~ dıt vaziyet 
icablarını daima karşılamak su· 
retile in tibak etmek. 

iç ticaretimizdeki 
prensipler: 

iç tıcarete gelince, bunda en 
önde gördüğümüz esas teşk ;'it· 

(andırma, mu -ıyyen tipler üze
rinde işlenme, rasyonal çahı· 
madır. Zaruret olm \yınca pi ya· 
saya karışılmaz. Bununla beraber 
hiç bir zaman piyasa başıboş 
değildir. 

Cumhuriyette 
tacirin manası: 

Sırası gelmişken Cumhuriye
tin tüccar telakkiıini kı1aca ifa· 
de edeyim. 

Tüccar, milletin emeti ve üre
~mi kıymetlendirmek · için eline 
'fe zekasına emniyet edilen ve 
~u emiyete liyakat ıöstermesi 
gereken adamdır. Bu bakımdan 
i~racatçılar, kalacak muraka
~ hakkındaki kanun, teşki
Jitlandırma hakkındaki hüküm
ler müsbet neticelerini vermek
tedir. 

ihracat mallanmızın hük4me
tin y,.kın kontrolü altİnda sabş· 
!arının tqkilitlandınlmuı mii
bimdir. Bunu göz önünde tutan 
'Ekonomi Vekaleti geçen yıl için· 
~e ltd11da, Ege, Trakya bölge
lerinde türlü mevzulara ait sabş 
~ooperatifleri teşkil etmiş ve 
:mları faaliyete geçirmiıtir. Ônü· 
~üzdeki yıl içi:ıde başta fındık 
4lmak üzere diğer bellibaşlı 
ı'8bıullerimizi de alikalandıran 
ı.Iikleri vücude getirmelidir. 

.. ndüıtrimiz: 
yın arkadqlar; 
düstrileımek en büyük milli 

da arımız arasında yer almak
tad Çalışmasa ve yapması 
için..ekonomilc. elemanlan mem
lekeı,.izde 111evcud olan büyük 
küç~ ber çeşit ıanayii lcuraca· 
tız 9l iıleteceğiz. 

En l:>qta vatan müdafaua ol· 

l 
1 

mak üzere mahsullerimizi kıy· 
metlendirmek ve en kısa yoldan 
en ileri ve refahlı Türkiye idea· 
line ulaşabilmek için bu, bir 
zarurettir. Bu kanaatle beş yıllık 
ilk sanayi planının geri kalan 
ve bütün hazırlıklara bitirilmiş 
olan birkaç fabrikasmı da süratle 
başarmak ve yeni plan için ha· 
zırlanmak icap eder. 

Gümrükler: 
Mevcut gümrük tarifeleri ka· 

nunurıda da bugünkü politika ve 
temayülümüze uygun tedbirleri 
almak lazımdır. 

Hayat pahalılıtile 
illı mücadele: 
Eııdü.strıleşnıe karar ve hare

ketimize mütenaz r olarak bugÜ!l· 
kü mc.vzuatım ,zJa t1ü~ ifoalecek 
tadıller ve ilave edılccek bazı 
yeni hükümler varJı . Bunların 
başlıcalanna şöyle hulasa ede· 
bılıriz: 

Sermaye.inin tamamı veya bü
yük kısmı devlete ait tıcari, sınai 
kurumların mali kontrol şeklini 
bu kun,ımlarm bünyelerine ve 
kendilerinden istediğımiz ve is· 
ti)'eceği~iz ticari usul v Rbni· 
yetle çalışına ıcaplarına süratle 
terfık etmek; bu gibi kurumların 
bug:lnkü usullerle çalışabiimcle· 
ı ine ve inkişaf etmelerine imkan 
doktur. 

Dığer mühirn bir n!>kta daha 
evelce ışaret ettiğim gıbi mem
leke-tte hususile bazı bö'gelerde 
gö · ç1rpacak ehemmiyet alan 
1 'ahalılağı mevzuu ile u~ 
r Bunun için :~,ni bir 
td "'-' yaptır ~ıAİı ve tesbit 
edilecek aebebleri ile radıkal 
ve planla şekilde mücadele 
edilmelidir. 

/{W;tik esnaf: 
ıCüçük esnafa ve küçük sanayi 

erbabına muhtaç oldukları kre
dileri kolayca ve ucuzca verecek 
bir teşekkül vücude getirmek, 
kredinin normal şartlar altında 
ucuzlatdmaıına çahşmak ta çok 
lizımdır. 

Madencilifimis: 
Türkiyede Devlet madenciliti 

milli kalkınma hareketi ile ya· 
kından alikab mühim mevzu· 
lardan biridir. Umumi endüstri· 
leıme telikkimizden başka ma
den arama ve işletme işine her 
şeyden önce, harici tediye vası· 
talaramızı, döviz gelirimizi artıra· 
bilmek için devama ve hususi 
bir ehemmiyet vermcğe mecbu
ruz. Maden tetkik ve arama 
dairesinin çalışmalarına azami 
inkişaf vermesini ve bulunacak 
madenlerin rantahilite hesablan 
yapıldıktan sonra planlı ıekilde 
hemen işletmete konulmuına 
temir. etmemiz lazımdır. 

Elde bulunan 1De1denlerin en 
mühimleri için üç yıllık bir plin 
yapılmalıdır. 

&etli şirketini •atın aldıtımızı 
ve Ereğli köq,ür havzasında ras· 
yonal bir iıtıbsal plinanm gü· 
nün meselesi otdutunu biliyor
Sllnuz. Bunun ikmali çabuklaştı
rılarak kömür iıtıhaalitımaz luu 

bir zamanda en az bir miıli ar• 
tınlmalıdır. Diğer taraftan ma• 
den tetkik ve arama dairesinin 
Divrik sahasında buldutu ve 
cevher nisbeti itibarile ehemmi• 
yetli olan demir madeninin sür
atle işletilmesine geçilmesi ve 
Karabük demir, çelik sanayiimİI 
ihtiyaç planı dışındaki kısmıma 
i hracatma baılanalmalı dır. 

Limanlarımız: 
Liman işlerinde modern ve 

planlı çalışma ve tarifelerdeki 
tenzilatın uyandırdıtı memnuoi· 
yetin verimli neticeleri ticarette 
dikkati celbetmiştir. Bu yolda 
davam edilmesinde isabet ola· 
caktır. 

Ekonomik bünyemizdeki inki
şaf, deniz nakliye vasıtaları ihti
yaçlarına hergün art1rmaktadır. 

Yeni sipariş edilen gemiler
den bir kısmı önümüzdeki ilk
baharda gelmiş bulunacaktır. 
Fakat bunlar bugünden görül
mekte olan ihtiyaç hacmine ce
vap verecek adet ve nisbette 
değildir. Yeni gemiler inp ettir- . 
mele ve bilbaua eski tersaneyi 
ticaret filomuz için hem tamir 
hem yeni inşaat merkezi olarak 
faaliyete getirmek esbabını temİll 
etmek lazımdır. 

Su mahsulleri: 
Şu günlerde yüksek Meclise 

su mahsulleri ve Denizbank hak
kında bir layiha gelecektir. 
Mevzuunun yüksek alakanızı çe
kt'c--ğinden ~üphe etmiyorum. 

Arkadaşl~r; En güzel coğra
fik vaziyette ve üç tarafı denizle 
ç tvrili o~an Türkiye; endüıtrisi, 
ticareti ve sporu ile en ileri d .. 
niıci millet yetiştirmek kabili
yetindedir. Bu kabiliyetten istifa
d eyi bılmeliyiz. Denizciliti, Tür
kan t>uyuıc mılh uıtus.r olarak 
düşünmeli ve orıu az zamanda 
başarmalıyız. Ekonomik kalkın
ma Türkiyenin hür, müstalP~ 
daima daha kuvvetli, daiç. da
ha refahlı Türkiye id-::alinin bel• 
kemiğidir. 

Kalkı1>_~namı-
.z~-;-ı üç temeli: 

Türkiye, bu kalkınmada iki 
büyük kuvvet serisine dayaa
maktadır: 

T oprajın iklimleri ve bqh 
başına bir servet olan cotrafik 
vaziyeti ve bir de Türk mille
tinin silib kadar makine de tut
mağa yaraşan kudretli eli ve 
milli olduğuna inandığı iılerde 
ve zamanlarda tarihin akıtına 
değiştirir cdadetle tecelli edell 
yüksek, sosyal benlik duypau. 

Demir yolları: 
Sayın Millet vekilleri; 
Demiryollan bir ülk~yi mecW 

niyet ve refah nurlarile aydır 
latan kutsal bir meaeledir. Cuar 
buriyetin ilk seuelerindenbed 
dikkatle, ısrarla üzerinde durd.r. 
tumuz demiryollan İDf8at si)« 
seti hedeflerine ulaşmak i .. 
dumadan başarı ile tatbik olull" 
maktadır. Şark ve cenupta Sıvdt 
Diyarıbekir gibi büyük menzil
lere varan hatlar geçen yıl ~'!" 
de Sıvas-Antalya iltisakile lii~ 
birine bağlanmııtır. Zongul~ 
varmış olan bat dahi bu hnlİ" 
kömür havzasını iç v~ bal" 
lamıı bulunuyor. Sıva.tan sont' 
Şarka dotru uzanıp Jitmeldı' 
olan bat ta ilk menzili (O~ 
varmıftır. Bu kol önümüzdeki~ 
Erzincana ulaşmıı buluna~~ 
Oiyarbekirden Şarka uzan 
hattın da inşasana bqlanmıfb'• 
Şark demiryollarının sabo alir 
mıt oldutunu bilininiz. 

Sevgili arkadqlanm; 
Cenupta Nuuybine giden ..,ı

tan maada yurd içinde bita.. 
- Sonu8 inci ..ıal/etl• _.. 
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Büvük röportaj -2 Fennin yeni bir "ANADOLU,, nun anketi: 

Yırtıcı hayvanlar avcısının 
çok heyecanlı hatıraları 

harikası daha!. 
••• 

Zehir! 
Yılan zehiri 

Cüzzanıa ve kan
sere iyi geliyor! 

Kadın daima aşk ve 
kate muhtaçtır 

şe 

Hele aksini gösteriniz ve kopaca 
fırtınayı seyrediniz!. 

wm• •• • ••,.. 
Hayvanların ruhlannı, hislerini, yaşayış tarzlarını ve ara
larında gep kamkunç mücadeleleri hiç dinlediniz mi? , 

'rran Hazar, her iki okşanma ameliyelerine de t r; Tı hammül edemez. Erkek, ne ço 

soyda dejenere olan- fazla sevmeğe, ne de kadın gi 

lar var, diyor. çok fazla sevilmeğe mubtaçbr. 
' t g "' --..... ----------Nahım gemiai@i nasıl Nuhun gemisi ile bu seyahatin sebebi, Mri- Niçin mi? 

buld#lfl.? kanın acayib mahlukatını toplamaktır. 

Eski 'i:>ara 

Muallim ve ayni zamanda, ga- Çünkü yaratılışları, tabiatleri 
zetemizin tahrir erkanından irfan fiziyolojik pisikolojik ayrılıklar 
Hazarı g8rdtim. Anket için, ona onlara bu ayrı ayrı değerler 

fi ..... ,. 

Bakır da olsa bu-
i!ada altındır 

Hal/ha 
RQportap yapan A~re De

ıµ~n, Nijcr şehrinin teşkil et• 
t~ deltalardan birinin sahilin· 
do, çok iptidai bir sefine He ıt• 
çak iklimler hayvanları avına 
çıkmış, fakat ilk iş olarak ua• 
retln ilgası zamanından blma 
bir monitöriln §iiphe ve takip
lerine maruz kalmıştır. İngiliz 
sahil muhafaza gemisi bu repor
teri insan ve zenci taciri san• 
nuşbr. 

ilk olarak karadan hitap eden 
bir yeri~ çocuk yiyen timsah 
aleyhine ıilihlardan yardım iste
miştir. 

• *. Bunlara rağmen ben gene mem· 
llun ve mesudum. 

Önümde geniş bir hayat, son· 
suz bir saha var. Her an taarruz 
~ekliyen ve hücuma hazır bir 
muharip vaziyetindeyim. Vakıa, 
burada kulaklarımın dibinden vızlı-

yarak geçen tüfek kurşunu değildir; 
fakat... En korkunç, öldürücü .,, 
sıtma mikroplarıdırl 

Esaretin lağvedildiği sıralarda 
buralara tayin edilmiş, Nuh za
manından kalma bir Monitör, üç 
haftaclanberi bizi inatla takip 
etmektedir. Hiç şüphesiz bizi, 
"insan avcısı" sanıyordu. Hal· 
bu ki bizim gemimiz hafif, tay
famız pek az, silahlarımızsa .. An
cak benim av silahlarımdan iba
retti; gösteriş itibarile bizim in
san avcılığı, esir ticareti yapan 
haydutlara benzer hiç bir yerimiz 
Yoktu. 

Bana gelince, ben de inat 
olsun der gibi, hiç durmadan 
eski Alman şarkılarından "Biz. 
son korsanlarız işte!,, şarkısını 

ll:ıırıld~nıp duruyordum! 
Ekseriyetle balık ve pirinç 

haşlaması, bazı bazı da keklik 
\le tavuk eti yemek suretile de
"arn eden bu seyahate nasıl çık· . 
~1kımı izah etmek lazım.. Şarap 
!g,iğimiz de sayılacak müstesna 

sa 

da başvurmak fena olmıyacaktı. vermiştir. Erkek herşcyden eve 
Yeni bir Fransızca kitap ele ge- "aşk,,ın değil, işin ve bayatı 
çirmiş: çocuğudur. Mücadele yapmak 

- Müthiş ·dedi- müthiş bir tefevvuk etmek, büyük işler ba 
eser .. Daha yeni getirttim. Oku· şarmak, sergüzeştler tatmak e 
mağa başlarsam bırakamıyaca2ım keğe vergidir. Fazla aşk on 

gibi .• iş de çok.. çabuk bıktmr. işte bu mühi 
Ve sayfalarından bana oku· noktadan şunlar doğar: 

mağa başladı.. "Kadına fazla düşkün olan, 
- Dur -dedim· evvela görü- ondan bir saat için ayrı yaşa-

lecek bir iş var. yamıyan, daima onun kokusunu 
- Hayrola! duymak istiyen erkeklere tam 
-Anket .. Ankete cevap vere- erkek diyemeyiz. Onlar, kadın· 

ceksin. laşmağa ve kadın tabiati almata 
Ve sualleri ona okudum. Kaş- mütemayil erkeklerdeir. Çünkü 

!arını kaldırdı. kadınlarla fazla aşk ve kadınlar 
- Beni ·dedi- şu suallerle lehine erkeğin kendini böyle 

takyid etme.. Bilirsin ya, benim koyverişi şüphesiz ki erkeklik 
~&;..... ....... ..:_..~s_--~:Jıi.illi .... U-;111 . suallerle başım pek hoş değildir. tabiatinin aleyhine olmuştur. 

' f Yılanın zehiri bir bardağa Suale karşı, kendim de muallim Buyurduğunuz kılıbıklık yabud 

Yerli bir kadın Nuhun gemisine canlı bir hayvan getiriyur 
günlerdendir. Basit, az eşya, biri burada boldur. 

akıtılıyor olduğum halde, bilmiyorum · yarım erkeklik bundan doku· 
•ôıü gözünde yaş, yılan ze- hangi eski bir tesirle bir garip yor sanırım. 

kurşun, diğeri saçma olan iki İyi bir talih eseri olmak üzere, 
birinden şifa olmazl..,, Derler. inadım ve hıncım vardır. Ben Kılıbıklar kadın gibi ko-
Onlarca asırdanberi bir hakikat söyliyeyim; sen yaz: Yazıyor mu- nuşurlar; onlar gibi gülerler. 

ı b d b l k h . k"' sun. Haydi.. y 1 . k k 1 ki d d' silahla fakat bol mühimmatla geminin sahibi ve kaptanı Bam- o an u ar ımese artı ti um- ürüyüş en, ıs anç ı arı, e ı· 
Kadın, yaratılışı itibarile dai· buralara gelmekten maksadım bo buralarda doğmuş ve bu den düşmüştür. Çünkü yılan ze· koduları, yalanları aynen kadı-

ma sevilmeğe, okşanmıya müte- f Abanos alım satımı değildi. halk arasında büyümüş bir adam- birinin, henüz devası bulunma· nınkine benzer. ş hayatında 
madi bir aşk ve şef kat havası 

Eşyam arasında hesap defter· dır. Bilhassa Portekiz Ginesini mış bir derde deva olduğu an- muvaffak olamıyanlar, bu tip 
içinde teneffüs etmeğe mecbur-

lerimi, muhabere evrakımı sakla· karış, karış bilmektedir. Bu ha-
dığım bir dolap vardır. Bu do· 
lapta mühim miktarda beş san· 
timlik eski bakır paralarla beş, 
bir franklık parlarla bir miktar 
madeni şilin ve penolar vardır. 
Bu paraların bir kısmı Avrupa· 
da artık geçmiyen paralardan
dır; fakat buranın yerlılerı, kra
liçe Vıktorya ile son Fransız 
kralı Lui Fılipin, üçüncü Napol· 
yonun resimlerini havi bu para
lara mukabili altın bankanotlar· 
dan ziyade kıymet vermektedirler. 

laşılmıştır. Cüzam hastalığına erkeklerdir. Her türlü teşebbüs-
dur. Bu havayı değiştiriniz! Se-

Zahire ve yiyeceklerimız ge
minin arka ambarında bizim ar· 
mıza düşen kısımda bulunmak
tadır. Ôn ve arka ambarlarda 
avlıyacağımız Afrika hayvanları· 
nın kafoslerine tahsıs edilmışt:r. 
Bu ambarların hava almaları 
mükemmel surett~ temin edıl
miştir. 

Gemimizin yelkenleri öadedir; 
tc..i-..;:ıt baştanbaşa yamadan iba
ret kalmıştır! Şiddetli bir rüzgar, 
bu yelkenlerde yeniden bir sürü 
yama ihtiyacı husule getirecek
tir. Maamafih bize yelkenden 
evel hareket bahşeden vasıtalar 

valide, nehir yol~arında bilme
diği yer, bilmediği vaziyet yok· 

tur; o kadar ki, bir kanalın ge· 
nişliğini, su altındaki kum ada-

sının yerini ve büyüklüğünü ez· 
herden bilir; gözle tahmin ede-

bilir. işte ve bilhassa bunun 
içindir ki, ben diğer gemi sahip

leri ve kaptanları arasından bu 
Bamboyu seçtim. Benden çok 

yaşlı, Afrika hakkındaki malu
matı benden çok fazladır! 

Biz ım Bambonun [ hakiki İs· 

mı le B. Dükos] un "allame,, liği 

müptela olanlanlarm hissettikleri terden korkarlar. Yarınlanndan 
vilmediğini kendisine ihsas edi-

ıztırabı teskin mümkün olama- emin değildirler. Arlcadaşlanna 
niz. Güzelliğinden şüpheye düşü· 

mıştır. Bu ıstırabı bir an için mor· .. l l t k k f emniyetleri yoktur. Hulasaten 
nuz ş e o zaman, opaca ır· 

fin enieksiyonu durdurmaktadır. cesur ve erkek değildirler. 
tınanın ilk alametlerini hemen Fakat 1 ~29 da bir cüzamlıyı ze- Dikkat ederseniz, içtimai bub· 
duymağa başlarsınız. Kadın her 

hirli bir yılan sokmuştur. Her· ranlara vesile olan bu tipleri 
şeyden evci "aşk,.tır. Hiçbir 

kes için bir felaket olan bu hal, her tarihi devirde görürsünüz. 
cüzamlı için bir nimet olmuş ve gunu, hatta saati yoktur ki de- M f h h . d b (k 

min söylediğim havadan gayri aama ı • epimız e u adın) 
cüzamlı uzun bir zaman, ıstırab taraf vardır. Hepimizdeki fazla 
duymamıştır. bir havayı teneffüs etmeğe mus- f h 

teid olsun. "gözyaşı,, ve mü rit asasiyet 
Bu hadiseyi nazarı itibara alan k k ı kt · d (k d )d Buna mukabil: er e o ma an zıya e a ın ır. 

bir Amerikalı doktor Kobra ze- Bir fıkrada bahsetmiştim: 
hirile cüzamlıların ıstırabını te- Erkek, hiç te fazla sevilmeğe, Kadınlardan da erkek olanlar 
davi usulünü tecrübe etmiş ve fazla okşanmağ_a, mütemadi bir var. Erkeklerle fazla düşüp kal-
çok iyi rıetıceler almıştır. Kısa aşk havası içinde yaşamağa ta- kanlar, onlar gibi alagarson sac; 
b. · · d ı h hammül edemez. Erkegv i bayı-

de vardır; Paris Miiuümiinün, ır zaman ıçın e yı an ze irinin kesenler, onlar gibi giyinenler, 

b tababette kullanış sahası geniş- lırcasına seven kadın, ne yazık l . l k 
Avrupanın sair buna en1.er mü- ki 0 erkeği bir hafta sonra ev enmıyen er, çocu yapmıyan• 
t>Sst>selerinin çok senelerdenberi lemiştir. ellerinden uçurur. Gene erkek, lar, erkek gibi düşünenler ve 
muhabiridir. Benim av p'fınımı 1933 de Paris Etibba odasına kadının bütün aşk ihtiyaçlarına ekeğin sevdiği nesneleri sevenler. 

1 · arzedilen bir rapora go··re, ame- k d b k B ·k· d deı'eneredı'r çizmiş fakat kolleksiyon ar ıçin yani onun endisin en e lediği u 1 ı soy a · 
d liyat icrası mümkün olmıyan 1 t b' 1 •· ··dabalesini bun en kıymdli kuş '. arın avlan ığı uzun uzun sevilme, uzun uzun Ş e ıyo OJl mu • 

kanserlilerin ıztırabı da her on ----------·-- lar üzerinde yapmıya muvaffak Gobon ve Oguue ın.ntakalarını ·· d b 
kendisine hasrctm ı ştirl Çünkü gun e ir bir miligramın onda ile müstahzerat yapan laboratu· oluyor: 

biri yılan zehiri enı"eksı"yon "ı le arlar kurulmuştur. Yalnız bu ze- Kadınlıgv a sapan erkek soyunu 
Natüralistlerin, hayvanat bahçeleri 
dırektörlerıle geniş bir dostluğu durdurulmuştur. Bundan başka birden yapılan ilaçlar tazel iğini aşılarla tedavi ederek ona eski 

kanserin büyümekten kaldığı, ve tesirini uzun zaman muhafaza erkeklik cesaret ve enerjisini 
vardır ve onlara İı,tedikleri acayib hatta küçülmeğe başladığı da edememektedirler. veriyor. Erkekliğe sapan kadını 

Ve ender kuşları satar! ·· ··t ( goru müştür. Yılan ticareti de işte bu se- da harici müdahaleler e, sevgiye, 
(Sonu var J Bu sebepledir ki yılan zehiri hepten doğmuştur. - Lüt/een çeviriniz -

~ -~-~---------------lll!lllm---------~~-güzel rakkasesine kendisıni kap· büyük bir sefalet ve zaruret çek· sini b ı r Çar sandı. likanın gayet lar Rusyasının mütefessib rubu 

Z a-5ı1 
tırmıştır. Aile hayatı çok az bir tiği muhakkaktı, fakat ilk tesa- ustalıkla oynadığı hakiki sahne- yaşıyordu. Bu hayat arasında 
zaman içinde bir cehennem şek. düf ettikleri zaman Jim, ilk mil- nin başaktörü olmak mecburi- zevkli olmasına, lıkanın çok gü-
lini almıştır. Bununla be:aber yonunu temin etmişti ve kendisi yetini hissetti; lıkaya zevcesi ol· zelliğine rağmen Jim mesut de-

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

Tefrika Numarası; 4 
liulasa : - Amerika cumhur 

teisi z b l .. 
1 

a ıta roman arının ıyı ya-
~1 tnadığına kanidir. Bunu meş
ı~ur bir mecmua direktörüne söy
Uyor ve ayni zamanda da bir 
~evzu üzerinde durmakta oldu
•Un "l u ı ave ediyor. 
b· Mevzu şudur: 6·7 milyonluk 
b~t addam, hayattan bıkmıs, fakat 
t.. un uğu yerin hayatından bık-
·••ıştır M· ı 1 
t k . · 1 yon arını beraber ala-
a ız b k tllek . . ıra madan tegayyüp et-

ıstıyor. 

Bu nasıl olur? 
Bu 

lcdip rnuammayı B. Ruzvelt hal
b · ır eser yazamıyor; mec-

mua direktörü bunun üzerine 
Amerikanın en maruf zabıta ro
manı muharrirlerinden altı kişi 
ile birlikte bu maceranın yazıl· 
masını teklif edıyor. 

Ruzveltin verdiği tez üzerinde 
birinci bap Rober Hughes tara· 
fından yazılmıştır. Milyoner Jim 
Blak, bir deniz banyosundan 
sonra, sahildeki kaşanesine ba
karak hayallere dalıyor ve bu 
kaşane gözünün önünden bir 
serap olup gidiyor. 

Jim Blak, lika adlı bir Rus 
dilberile sevişerek evlenmiş, da
ha doğrusu Çar Rusyasının bu 

bütün bunlardan sadece llkayı için "bu zengin avukat kendi mak teklifinde bulundu. ğildi; çünkü çocuğu olmuyordu. 
mesul görmüyor· kendisini halk etmiştir,. diyor- Jim, il kanın İslav şivesile bu lıkanın Rusyadan beraber geti,. 

* • * lar. Kendisi de Self made man kadar büyük bir saadeti umma- miş olduğu lsa ve Meryem sa-
ğildi. Bir güzel kadının her ku- [kendi kendisini halk eden adam] dığım bile söylediği vakit, tam nemleri önündeki duaları da te• 
surunu affa alışmak belki müm: olmakla iftihar duyuyordu. manasile ve körükörüne bir aşık sir:. i.:w kalmış ve... nasıl bir elc-
kün, fakat sonradan bu halin lika, bu ilk tesadüflerde "bir idi. siL ı,'- yüzünden olduğu meçhul 
ağırlıklarına tahammül kat'iyen nıilyon doların,, az birşey olma· Debdebeli bir aile kalmak şartile dünyaya bir ço-
mümkün değildir. Bilhassa Pet- dığına hükmetmişti. Bu dolarları Birkaç haftalık çılgınca bir cuk getirmek mümkün olr.mı· 
resburgda sahnenin en parlak "Ruble ile tercüme,, ettiği vakit sevişmekten sonra, Jim Blak yordu! 
yıldızı olmak, bir işareti ile Çar- - ki Ruble tek yeni bir para genç karısına, Sutamptonun kı- Jim: 
ların payitahtınm bütün gençle- idi.- İlkanm gözü önünde namü- yılarındaki bu küçük sarayı, - Topaç gibi, kırmızı yanaldı 
rini ölüme sevkedebilmiş olmak tenahi bir servet saklanmıştı. kendi zevk ve arzusuna göre bir yavru, her halde bizim işleri 
dolayısile likaya söylenecek bir Jim Blakı, cebine sokmağa yaptırtmıştı. Bu binada, ltka ol- hüsnüneticeye bağlıyacaktır, am-
söz, yapılacak en küçük bir ta- karar veren llka, bir senaryo ile dukça kalabalık bir seyirci önün· ma... diyordu. 
riz yoktu. Rus ve çok güzel ol- anlaşmış ve vaktinde mülteci . de trajedi heves ve istidatlarını Hatta, biran, bir evlatlık al-
mak hasebile llka herşeyden bir generalin hediye ettiği inci· gösterebilecek idi. mak istedi. Fakat lika bunu şid· 
evel ihtirasın timsali olmuştu. lerle de bu işe başlamıştı. llka, evvela komşu çiftçi ve detle reddetti. Hiddetle: 
Müsebbip ve belki de mücrim lika, çok şeyler yaptı. Sadece zengin aileleri davetle yeni ha- - Ben bu eve çocuk istiy0ıo 
Jim, bizzat kendisi idi. Çünkü B. Blaka mahsus temsiller verdi, yata başladı. İyi yaşamasını bi- rum. Yoksa beni çocuk dokur· 
tıkanın gösterişlerini hakiki bir müsamereler tertip etti. O de- lenler, Polo oynıyanlar bilhassa mağa kalı>iliyetsiz mi addediyor-
sevda sanmıştı! recede ki Jim Blak, bu kendi tercih ediliyordu. Bu güzel mu- sunuz? Böyle de olsa, ben ya-

llkauın hayatının bir kısmında kendıni halk eden adam kendi- bitte, bu yeni aile biraz da Çar- ( Sonu 11ar J 
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• Se ı_ ız ll1U a ., 
demiryollarının iaare ve işleül
melerı Cumhuriyet hükumetinin 
clinded r. 

Yol/ar ve köprüler: 
Demiryollar inşaatımızın inki

şafı fran transit yolunun inkişa
fına ve motörize edilmesine de 
hizmet etmiştir. Is tan buldan iti
baren başlıyan Avrupa turist yo
lunun asfalt olarak inşasına de
vam olunmaktadır. 

Bu tarz inşaatın bir plan da
hilinde memleketin di~er s ha
lanna da teşmili beklediğimiz 
milli başarılardandır. Şose ve 
köprüler in~ab inki .. af tın k
tediı. Demiryolları inşa siyas t -
mizin tatbiki ') ılları içinde 78 
köprü geçişe açılmış bulunuyor, 
23 köprü de iı şa haliodedır. 

Bu köprüler her biri başl başına 
birer fen ve san'at eseri olarak 
yeni nesillere cuml uriyetin ar
mağan abideleri olucaktır. De
miryol hatlarımızı iç abalara 
bağlıyacak ve bu hatların bir an 
evel milli ekonomık kalkınmaya 
azami hizmetini temin edecek 
.:>lın kara yolu inşaatı önümüz
deki devrelerde teksif ve bir 
plan dahilinde tevsi edilmek 
laztmdır. Her bölgenin ihtiya
cına göre, istasyonlarda tamam
layıcı tesisatta yapılmak ve 
muhtelif malların lazım olduğu 
gibi sevkini temin edecek, tek
nik şartlan haiz vagon mevcu
dunu artırmak zaruridir. Bunda 
da büyük himmetlerin esirgen
memesini dilerim. 

Posta, telgraf ve hava 
yolları 

Su ve imar işlerine dıkkatle 
devam edilmektedir. Posta, tel
graf ve telefon işlerimızde esalı 
bir inkişaf vardır. Bununla be· 
raber ~ehirler arasındaki telefon 
muhabereleri işinin bir an evel 
tamamlanmasına çaiışılmalıdır. 

Ankarada yeni bir radyo is
tasyonunun inşaasına başlanmış 

olduğunu memnuniyetle kayde
derim. 

Sivil hava yolları idaresi, dev
let teşkilatı arasında modern 
bir idare halinde yer almıştır. 
Bütün teknik şartlar ve emniyet 
icablan içinde çalışmakta olan 
bu idarenin büyük şehirlerimizin 
hepsi arasmda en modern mu· 
vaıala yolu rolünü bir an evd 
ifaya başlaması ve arsıulusal 

hatlarla da kendi vasıtalarile 
irtibat teıis eylemesi imkanı, 

aı zamanda teminini beklediği
miz önemli işlerdendir. 

Mali hayatımız 
Arkadaşlar; butün devlet ci

hazlarının canlılığı, gürbüzlüğü 
iılemesi bakımından büyük dık
katle üzerinde durulması gerekli 
olın mali hayatımıza temas edi
yorum: Cumhuriyet büdçelerinin 
taayyün eden ve daima kuvvet
lenmeıi ıereken müşterek busu-
........................... 
ıoflcate, çocuk aşkına ve eve 
~önderiyor. 

Ba,ta bahsettiğim kadın ve 
erkek ara!lındaki (aşk) aynlığı 
aile müeasesemizde bazan çok 
feci yaralar meydana getiriyor. 
Kadın istiyor ki, o daima kendi 
dilfündüğümüz gibi olsun. Hal· 
buki erkeklik tabiati itibarile 
buna karıı geliyor. Sevgide de 
fazla hassasiyete içerliyor. Aşkta 
muvazene arıyor. Bu ihtilafları 
telifi edecek şey kadına (çocuk 
sevgisini vermek, onun sevgi 
ıahuına yeoi kanallar açmaktır. 
Buna ev itleri, yemek, dikiş, ev 
bütçeli, okumak sevgilerini de 
ilive edebiliriz. Bu suretle beriki 
cinı arasında bir muvazene tesisi 
aiiaıkündür. ** 

siy tleri yalnız denkli oluşları 
değil, ayni zamanda koruyucu, 
kurucu ve verici işlere her de· 
fasında daha fazla pay ayırmak
ta olmalarıdır. Bu politikamızın 
milli faaliyet Üzt'rinde derhal 
yaratnuı a bnş:adığı tesir ıledır 
ki, büdçe tahmin rakamlarımız 

yalnız tahakkuk etmekle kalmı

yor, daima f zla i ede kapan
mıya b şl tnışlır. 

1936 senesi büdçcsi tahmine 
ve 1935 yılı varid t tahakklık
larına göre 22 m iyon f zl ıle 
kapanm ştı. 1937 husç sinıo de 
bugline kadar gö t rd ği eyir 
aynı ümidi fa !ıhı verecrk m -
hiyettedir. Bu net ce meml et 
ekonomisınin inkı afı:ıı, h kın 
refah ulaş nnkta olduğ ınu ıf de 
ettiği gibi ayni zamanda halk 
için çalışan bır hükumetin, hal
kın menfaatine olar ak aldığı 
tedbirlerdeki isabeti de tcyıd 
etmektedir 

Samimi bir bütçt>ye ve hakıki 
bir tcdıye muvazenesine daya· 
nan paramızın fıli ıstikrar vaz yet! 
kesin surette muhafaza edeceğiz. 
Her nevi mali taahhüt erımizi 
gunu gununc yerine g«"tirın«"k 
furetıle devlet itıbarını ve mali 
sermaye ve eshamı mu haf aza ve 
takviye hususunda bütün tedbır· 
lcri almak ve bu me-.:zııdrt dık
katli bulunmak umdenıiıdir. 

Vergiler: 
Devlet varidatının inkişafını 

yeni vergiler ihdasından z yade 
devamlı bir programla mevcut 
vergilerin tarh ve cibayet usul
lerinin ıslahında aramak lazım
dır. Son iki sene zarfında hay· 
vanlar, tuz, şeker, ç mento, pt-t
rol, benzin ve elektrik, iptıda'i 

maddeler res m ve Vergilerinde 
yapıJan ve her biri yüzde 30-50 
nısbetinde bir vergi indırilmesi

ni ifade eden tahfıflerin, istıhsali 
teşvik bakımından vatandaş ve 
memleket için mlisbet ve hayırlı 
nef celer verdiğini görmekteyız. 

Hayvan vergisi ve buhra'l ve 
muvazene vergileri Üz ' ı de tt!d
kikler yapılarak bfü.fçe ınuvdze· 

nesi esasını bozmıyacak surette 
tedricen tahfıf çareleri düşünül

melidir. Bundan başka nırmle· 
ket mizde yetışmiyen iptidai 
maddeler ve istihsal maliyt:ti 
üzerinde tesir yaparak dış mem· 
leketler mamulatı ile rekabeti 
güçleştiren her nevi vergi ve 
resimler kaldmlmnk lazımdır. 
Gerek bu mevzular üzerinde ça· 
lışn ken, gerek herhangı bir mali 
karar alırken ille göz önüne g -
tireceğ:m z şry ınılli faalıyet ve 
milli ist hsal, yani verginin biz· 
zat ana membaı üzerinde yapa
cağı tesirler olmalıdır. Maliye 
memurları da iç işini memur· 
ları gibi ha kla daımi teması 

olan teşkilattır. Bunların da ha1k 
ile temaslarında halk için çalı· 

şan bir halk hükumetinin tabii 
olan azami dikkat ve ihtimam 
ve azami emniyet ve inan ver
mek şiarlarının inkişafına bil
hassa itina etmeleri lazımdır. 
Cumhuriyet rejiminde (nef'i ha
zine) demek kanunun hazine le
hine tespit ettiği hakla kanunun 
mükellefı karşılaştırdığı vazifeyi 
gayet denk bir halde elde et
mek demek olduğunu bir an 
hatırdan uzak tutmamak önemli 
prensibimizdir. 

/nhiaarlar: 
inhisarlar mevzuunda itina 

edilmesi İcab eden esas bu ku· 
kurumların mali monopol, ticari 
teşekkül ve milli valorizasyon 
kurumu karakterlerinin dikkatle 
telifidir. Harice tütün satışları 
ve ihracat mevzuu tUfha yakın
dan meşgul olmağa değer ma-

hiyettedir. Gümrüklere gelince; 
bunda tesis t , çalışma usulle· 
rine ve kanuni mevzular bakı
mından gerrkli ıslahat tedbirle
rine hız verilmek ıcal> etmek
tedir. 

ln'bisar marr.ulatının fiatleri 
ün•rinde yapılan tenzilfıt, satışları 
artırmıştır. Bu usulün- daima dık· 
katte bulundurulması faydalı olur. 

Büyük davamız 
Arkada lar; büyÜK davamız en 

medeni ve en müı rffeh mı ilet 
olarak \8rl ğ mızı ) ük eltmektır. 
Bu, ya nız kurumlarınd de il, 
dü~uı celerinde tcmellı bir nkı 5.p 
y-:ıpmış olan biiyiik Turk m ile-
t nin dinamik ideal dır. Bu ıdeali 
en kısa bir zamanda başarmak 
için f ıkir ve hare eti beraber 
yürütmek mfcburıye ıııdey z. Bu 
teşebbüste başart ancak türeıi 

bir planla ve en rasyonel tarzda 
çalışmakla mümkün olabılir. 

Bu sebeple okuyup yazma 
bilmiyen tek v(ltand ş bırakma· 
mak, memleketin b iyük kakın· 
ma sav;ış 1 ve yeni çat sının 
istrd"Ji t k l k ele a lnrı yet ş· 
tirmek rne nleket d va'arının 
idt>o 1 oj"siııi anlıyacak, anlatacak, 
nesilden ııesile ye~atac.:ık ferd 
ve kurumları ya tın. k işte bu 
önemli umdeleri en kı bir za
manda t ınin ctmok l(jltür B -
kanlığının üzerine ald ğı oüyük 
ve ağır mecburiyetlerdir. 

işaret ettiğim umdeleri, Türk 
gençliğinin dimağ nda ve Türk 
milletinin şuurunda daima canlı 
bir halde tutm k üniversiteleri
mize ve yüksek okullarımıza dü· 
şen başlıca -.:aıifedir. 

Bunun için memleketi şimdi
lik üç büyük kiiltür bölgesi ha
linde mü lea ed r k gırb bö · 
ge. i için fstanb ıl Ünrversıtesi:ıde 
başlanmış olan ıslah t programı
nı dahn ra J kal bir tarzda tat· 
bik ede-rek ( ımhuriyete cidden 
modern bir üniversite kazandır· 
mak, merkez bölgesi için Anka· 
ra Üniversite ini az umanda 
kurmPık lazımdır. Ve şark bölge
si içiıı Van gölü sahillerinin en 
güıel bir yerinde her şubeden 

ilkokulları ile ve nihayet üniver· 
sitesile modern bir kültür şehri 
yaratmak yo'unda şinıdidt!u fa. 
aliyete geçilmeliJir. Bu hayırlı 

teşebl.:ıüsün doğu vilayetlerimiz 
gençlığine bahşedeceği feyiz, 
cumhuriyet hükumeti ıçın ııe 

mutlu bir cst r olacaktır. 

Tav ıye ettiğim bu yeni teşeb· 
büsl~rin cğıtmen ve öğretmen 

ıhtiyacını zıyaleştireceği ~üphe· 

sizdir. Fakat bu cihet hıçbir 

va kıt işe ba lam 'l cesaretini kır· 
mamalıdır. Vekaletin, geçen yıl 
içinde bu yönden yaptığı tecrü
beler, çok ümıt verıci ıuahıyd· 
tedir. 

Türk Tarih ve Dil kurumları
nın Türk ırilıl varlığını aydınla
tan çok kıymetli ve Önemli birer 
ilim kurumu mahiyetini aldığını 

görmek hepimizi sevindirici bir 
hadisedir. Tarih kurumu yaptığı 
kongre, kurduğu sergi yurt için
dekı hafirler, ortaya çıl<ardığı 
eserlerle şimdiden bütün ilim 
dünyasına kültilrel vazifesini ifaya 
başlamış bulunuyor. 

ilk resim galerimizi de bu yıl 
açmış b lunuyoruz. Geçen yıl 

Ankarada kurulan devlet kon
servetuarı müzikte, sahnede, ken
disinden beklediğimiz teknik 
elemanları süratle verebilecek 
hale getirilmesi için daha fazla 
gayret, fedakarlık yerinde olur. 

Her çeşid spor faaliyetlerini 
Türk gençliğinin milli terbiye
sinin ana unsurlarından saymak 
lazımdır. Bu işte hükumetin şim· 
diye kadar olduğundan deha 
çok ciddi ve dıkkatli davran-

arını verdi e • 
ması Türk gençliğini spor bakı
mından da milli heyecan içinde 
itına ile yeti~tirmcsi önemli tu
tulmalıdır. 

Kalıraman ordumuz: 
Ordu, Türk ordusu... işte bü· 

tün milletin göğsünü iftihar, 
gurur duygufarile kabartan şanlı 
adi, Onu, bu yıl içinde kısa 
fasılalarla iki defa, büyük küt
leler halinde, y kından gördüm. 
Trukya ve Ege büyü1' manevra
larında disiplinini, enerjisini, 
subaylarının vukuflu g1yı etini, 

münasebetlerinin dilediğimiz yol
da inkişafına Hatay ışının ıyı 
bir yönde yürümesi esaslı bir 
ölçü ve amil olacaktır kanaatin
deyiz. 

Türkiye ve Balkan
lar siyaseti 
Balkan siyasetimiz en mesud 

bir işbirliğı yaratmakta devam 
ederek endışesiz çizilmiş olan 
ıulh yolunda her gün daha ve· 
rimli neticeierle ilerlemektedir. 

Dörtler paktı: 
Büyük Komutan ve Generalleri- Cumhuriyet hükumetinin şark-
nıizin yüksek sevk ve idare ka- ta takib edegelmekte bulunduğu 
bilıyetlerinı gördüm, derin ıftihar dostluk ve yakınlık siyaseti yeni 
duydum, takdır ettim. bir kuvvetli adım attı, Saadabad· 

Ordumuz, Türk Birlığinin, Türk da dostlarımız Afganistan, Irak 
kudret ve kabiliyetinin, Türk ve lran ile ımza etmiş olduğumuz 
vatan everlığınin çelikleşmiş bir dörtlü muahede büyük bir mem-
ıfadesıdir. nurıiyetle kayda değer sulh easas-

Ordumuz, Türk topraklarının !arından birıdır. Bu misakın et-
ve Türkıye idealini tahakkuk et· rafında toplanan devletlerin 
tirmek iç n sarfetmt-kte olduğu· ayni gayeyi takib eden ve sulh 
m z sistemli ç ılışma 1arın yenil- içinde inkışafı samimiyetle is· 
nıc s imkfinsız teminatıdır. tiyeen hükumetler arasında 

Tes/ihat ve techizat i birlığinin atıde de hayırlı ne

programımız: 

Teslihat ve techizat progra
mımızın tatbıkatı muvaffakıyetle 
ilerliyor. Bunları memleketimızde 
yapmak emelimiz tah kkuk yo· 
)undadır. Harp sanayii te i a
tımızın daha zıy de inkişaf ve 
tevs i için alman tedbirlere de· 
vam edılmeli ve endüstrileşme 
mc aimiıd de ordu ıhtıyacı ay· 
rıca göz önünde tutulmaiıdır. 

Bu yıl ıçinde denizaltı gemile
rını memleketımiz~e yapınağa 

başladık, hava kuvvetlerimiz içın 
yapılmış olan üç yıllık program, 
büyük millc:tİtllİ7.İn yakın ve şu
urlu azmile şiındıden başarılmış 

sayılabılir. 
Buııdn 1 sonra büıün tayyare· 

lerıınızın ve rnotôrlerının mem
lekdimızde yapılması ve harb 
kava sanayiimızin de bu esasa 
göre, inkışaf ettir lmesi iktiza 
eder. Ha·ıa kuvvetlerinin aldığı 

ehemmiyeti gözöniinde tutarak 
bu mesa yı planlaştırmak ve bu 
mevzuu layık olduğu ehemmi
yetle milletin nazarında canlı 

tutmak lazımdır. Büyük milli 
dısiplin okulu olan ordunun 
ekonom k, kültürel, sosyal savaş
larımızda bıze ayni zamanda en 
lüzumlu elemanları yetiştiren 

büyük bir okul hali• e getirilme· 
1;iııe ayrıca i~ina ve himmet edi· 
leceğine şüphe yoktur. 

Dış siyasetimiz: 
Büyük Kamutay! 
Dış siyasetimiz geçen yıl ıçın

de de sulh ve arsıulusal emek 
birliği yolunda inkişaf etmiş ve 
yürüdüğümüz yönün değişmez 

olduğunu bir daha belirtmiştir. 
Milletler cemiyetinın geçir

mekte olduğu çetin safhalarda 
Cumhuriyet hükumeti bu arsı• 
ulusal kuruma olan bağlılığını 
her sahada göstermek suretile 
ıulh idealine en uygun yoldan 
ayrılmamıştır. 

Büyük bir milli davamız olan 
Hatay işinin geçirdiği safhalar 
malumunuzdur. Milletler Cemi
yf'ti yüksek idaresi altında cere· 
yan etmiş olan müzakereler Ha
tay halkının layık olduğu mesud 
ve müstakil idareye kavuşması 
yolunda amaçladığımız gayeyi 
temin edecek vesikaların kabul 
ve imzasile neticelenmiştir. Ye
ni Hatay rejiminin meriyete gir· 
mesine kısa bir zaman kaldı. 
Bu rejimi kendilerile en do&tane 
bir zihniyetle emek birliği yap
mış olduğumuz Fransızların iyi 
niyetle ve amaçlanan gayeyi te
min edebilecek şekilde tatbika 
başlıyacaklarına şüphe edilme
melidir. Yarınki Türk-Fransız 

t celer vereceğindtn emin bu· 
lunmaktayız. Cumhuriyet hüku-
metinin komşularile ve di-
ğer küçük devletlerle olan 
münasebetlerinde ahenkli bir 
istikrar ve inkişafı göze çarp· 
maktadır. Sulh yolunda nereden 
bir hifah ~eldiy.se Türkiye, onu 
tehalük e kar:;;ıladı ve yardım

larını esiı gemedi. 

ispanya hadisderi dolayısile 
Akdeniz ve Karadenizde alın
ması gereken tedbirlere cumhu
riyet hükumeti f'n geniş bir zih
niyetle iştirak ettı. Dünyanın 
her tarafında olduğu gıbi bizi 
• f\kalandıran sahalarda v~ bu 
arada Akdenizde sükun ve istik· 
rarın korunması bizım yakından 
ve alaka ile takih ettiğımiz bir 
mevzudur. 

Şurasını da memnuniyetle kay· 
dedebilirim ki şarki Akdeniz ve 
Karadeniz sularile Balkanlarda 
ve yakın şarkta geçen sene işa· 

ret ettiğim iyi miinasebetler ayni 
ile devam etmiştir. Geçen sene· 
denberi dost ve rı'iittefık dev
letlerin mühim rıcalile bizim 
devlet adamlarımız arasında 

karşılıklı ziy~retler vukua gelmiş 
ve bu dostluklarımızın tezahürüne 
vesile o1 muştur. 

Hükumet bu son sene zarfın

da devletlerle olan ticari müna
sebetlerini memleketin ekonomik 
bünyesine uyacak mukavele ve 
anlaşmalar yaparak tanzim etti. 

Bunlar arasında; Fransa, İn
giltere, Almanya ve Sovyet 
Rusya ile akdedılen mühim ti
cari anlaşmaları bilhassa kay
detmf'k isterim. 

Hükumetin dış taşkilatının 
ekonomik kalkınma savaşımızla 
alakalı daireleri için bilgi ve is
tihbarat ufkunu gedişleten yar
dımcı birer daire olarak çalışma· 
lannı tanzim etmek lazımdır. 

Dış siyasetimizin ayrıca vasfına 
kısaca anlatmış olmak için diye
bilirim ki tuttuğumuz siyasi yol 
ve hedeften ayrılmıyoruz. Son 
senelerde arsıulusal münasebet
lerde daimi değişiklıkler olma
sına rağmen bu karışıklığın or
tasında sulhperverliğe duygulu 
olarak karşılıklı dostluklarımıza 
riayet ediyoruz. Onların mahi· 
yet ve dairelerini genişletmiye 
müsaid zihniyetle arsıulusal va
ziyet ve vazifelerimizi gözönünde 
tutarak çalışıyoruz. 

Bu yolda itina ile çalışmaya 
devam etmek, hükumete tavsiye 
edeceğim en doğru karar olduğu 
kanaatindeyim. 

Devlet idaresindeki 
ana programımız 

Aziz millet vekilleri, 

Dünyaca malum olmuştur ki 
bizim devlet idaresindeki ana 
programımız Cumhuriyet Halk 
partisi programıdır. Bunun kap
sadığı prensibler idarede ve siya· 
sette bizi aydınlatıcı ana hatlar· 
dır. Fakat bu prensibleri gökten 
indiği sanılan kitapların doğma· 
larile asla bir tutmamalıdır. Biz 
ilhamlarımızı gökten ve gaipten 
değil doğrudan doğruya hayattan 
almış bulunuyoruz. Bizim yolu
muzu çizen içinde yaşadığımız 

yurd bağrından çıktığımız Türk 
r.ıilleti ve bir de milletler tarihi
nin binbir facia ve ıztırab kay· 
deden yapraklarından çıkardığı· 
mız neticelerdir. 

Elimizdeki proğramın ruhu 
biıi yalnız bir kısım vatandaşla 
alakah kalmaktan meneder. Biı 
bütün Türk milletinin hidımiyiı. 
Geçen yıl içinde parti ile hü· 
kCımet teşkilatını birleştirmekle 
vataııda~lar arasında aynlık ta• 
ıımadığı mızı filen göstermiş ol· 
duk. Bu hadisenin biıim devlet 
idaresind, kabul ettiğimiz "kuv• 
vet birdir ve Q milletindir.,,Ha
kikata uygun olduğu meydan· 
dadır. Kuvv~tin yegane kaynaA'ı 
olan Türk milletinin güzide Ve
killerini büyük bahtiyarlıkla eti· 
lerek selamlarım. 

Romada 
Komünizme karşı bir 
pakt imzalıyacaklar 

Roma, 1 (Radyo) - Bugün
lerde; ltalya, Almanya ve Ja
ponya arasında komünizme lcarşı 

bir pakt imzalanacağı söyleniyor. 
Bu paktın; halaa Hariciye Na· 
zırı Kont Cıyano, ... iman ın 

Londra sefiıi Von Ribentrop ve 
Japonyanın Roma sefıri B. (Ota) 
ara nda imzalanacağı bildiril
mektedir. 

Almanlar 
Bir mektep gemisi yaptılar 

Hamburg 1 (Radyo)- Alman
lar, yedi bin yedi yüz tonluk 
yeni bır mektep gemisi den ize 
ind:rmişlerdir. Bu geminin adı 
Leo.:ılaketerdır. Bu isim, Rorda 
kurşuna dizilen bir Almanın is
midır. 

8. Hakkı Veral 
Jstanbulda ve Avrupada 

şubeler açacak 
lstanbul, 1 (Hususi)- Berline 

ve oradan da Londraya gidecek 
olan üzüm kurumu müdürü ve 
satış kooperatifleri birliği genel 
d:ırektörü B. İsmail Hakkı Veral 
bugün buraya gelmiştir. 

B. Hakkı Veral, lstanbulda, 
Londrada ve daha bazı memle• 
ketlerde şubeler açacaklar. 

Bükreş muhteliti 
Yakında lstanbula geliyor 
İstanbul, 1 (Hususi) - Bük· 

reş futbol muhteliti, bir ay sonra 
buraya gelecek ve sporcularımız• 
la bir maç yapacaktır. 

Gümrük muhafaza 
memurları terfi 

ediyorlar 
lstanbul, 1 (Hususi) - Güor 

rük mu haf aza memurlarının Ba· 
rem dereceleri ikiden dörde çı· 
karılacak ve maaşları artırıla· 
caktır. 

B. Sabri 
lzmir muhtelitinın solaçığ• 

Maliye memurlarından B. Sa~ri 
terfian Tireye nakledilıniştır. 
B. Sabri tecrübeli bir oyuncu 
idi. Onun lzmirden ayrılışı lzmir 
futbolu için bir kayıbtır. Fak~! 
Tiredeki spor teşekküllerine n~ • 
bir uzuv olacağı şüphesizdır 
Muvaffakıyetler dilerız. 



Bahire 9 

Siyasi icmal: 
ilk tedbir olmak üzere Fransa 
bankasını millıleştirmeğe kalkıştı. 
Fakat gerek Radikal Sosyalist· 
lerin kafi miktarda radikal dü· 
ıünememelerinden ve gerek Fran
sız umumi efkarmı bu radikal 
icraata henüz lüzumu kadar ha· 
zırlamamış olmasından dolayı 
icab ettiği kadar ileri gidemedi, 
yarım yamalak bir tedbir ile işi 

pamuk ipliğine bağlamak zaru · 
retinde kaldı. 

Sai cenah partileri bundan 
derhal istifade ettiler. Fransa 
bankasında müdabhar altınlarını 
geri çekip ecnebi memleketlerine 
göndermek suretile frangın mes· 
nedini sarstılar, Leom Blum ka
binesini 24 saat eve) frangın sa
lAbeti hakkında verdiği resmi 
teminata rağmen parayı ister is· 
temez kıymetten düşürmeğe mec
bur ettiler. Paranın düşmesi ta
bii olarak büdçede cesim bir 
açık doğurdu ve kabineyi, su· 
kutuna yegane sebep olan, o 
meşhur poz'unu ilan etmeğe, 

yani icraatında tevakkufa muztar 
bıraktı. 

Bir kaç aydanberi ayni oyun 
(Kamil Şotan) kabinesine karşı 
oynanıyor. Bundan da maksad 
tıpkı 1926 da olduğu gibi Ra· 
dikal Sosyalistleri halk cebhe· 
hesinden ayrılmağa ve sağ ce· 
naha müstenid bir milli ittihad 
kabinesi teşkil etmeğe icbar et
mektir. 

Para her taraftan ziyade Fran· 
sacla herşeyin nazımı ve hakimi 
olduğu için frangın sukutu Ra· 
dıkal Sosyalistlerden bir kısmını 
arkadaşlarından ayrı düşünmeğe 
ve fikren sağ cenah partilerine 
yanaşmağa sevketti. Bugün (Lil) 
de kongre mesaisini kapayacak 
olan ~adikal Sosyalistler şimdi 
iki hizbe ayrılmış vaziyettedirler. 
Halk cephesine sadık kalmağa 
taraftar olanlar, halk cephesin
den ayrılarak sağ cenaha müs· 
tenid bir milli ittihad kabinesi 

teşkili zaruretine kani olanlar .. 
Kongre mesaisine başladığı 

zaman iftirakçılar fırkayı kendi 
fikirlerini kabule icbar edecek 
derecede kuvvetli görünüyorlardı. 

Uzak olmakla beraber eğer 
bu ihtimal tahakkuk ederse bu 
takdirde (Kamil Şotan) kabine
sinin düşmesi ve yerini gene 
Radikal Sosyalistlerin riyaset ede· 
ceği bir milli ittihad kabinesine 
terketmesi lazım gelecektir. Böy· 
le bir ihtimalih tahakkuku şim
diki Fransız dış siyasetinde esas· 
lı bir tebeddül vücude getirme
ğe, Fransayı lngiltere ile gittik· 
çe sıklaşmakta olan samimi mü-
nasebetlerinden uzaklaştırarak 

daha çok ltalyaya doğru bir 
temayül göstermeğe sevkedebilir. 

Maamafih tekrar edelim: Bu 
ihtimal varid olmakla beraber 
çok uzaktır. Radikal Sosyalist 
fırkası Fransahın teşkilatı en 
kuvvetli partisidir ve bu itibar 
la da şeflerine fazla derecede 
ınerbuttur. Başta Heryo, Dala
diye ve Kamil Şotan olmak 
Üzere partinin bütün şefleri ise 
halk cephesinin devamına taraf
tar görünmektedirler. Bundan 
dolayı parti kongresinin içtima 
ettiği (Lil) şehri partizan !arının 
•ağ cenaha daha ziyade meyyal 
0.lmalarına rağmen kongreden 
lıtndiki halk cephesi vaziyetinin 

b:::fazç~~~ıa!~til~:~ ett~:evnve~i: 
llluhtemeldir. Bekliyelim. 
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nllırnına · ı b. k 
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verı en ır uponlu 
f 817 numaralı 7 50 liralık tas· 
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'YP bonosu evdeki u'ak çocuk· 
nr tıı ·ar d . h d k- ın an ını a e ildiğini ve 
"PYas•nın al ı nması için müra· 

\:.UClt cd ı lecekı ni i lan ed,,.riz. 

/'. ıl esi Zt· h ra ve 
~ocuk ları 

Is tan bul 
ANADOLU 

Karşıyakada 

Macarlara 3 - O galip! 
Tekirdağlı da para meselesinden 

ihtilaf çıkarıb güreşmedi 
İstanbul, 1 (Hususi) - Macar Mı l 

takımı, lstanbul muhteliti ile aç ar .. 
karşılaştı. Macar takımının An· Uçok ve Doğanspor 
karada aldığı neticeden sonra ı ·b 
bu maça hem ehemmiyet verili- ga ı 
yor, hem de fstanbul muhteliti- Pazar günü Alsancak stadında 
nin iyi bir netice elde edeceği oldukça alakalı spor temasları 
umuluyordu. Fakat vaziyet hiç olmuş, Doğanspor takımı ~ - 2 
hiç de öyle olmadı. Macar ta- golle Demirspor taktmını, Üçok· 
kımı gayet güzel oynadı. Birinci spor takımı da 3 - 2 golle Ya. 
devrede İstanbul müteaddid fır· manlarspor takımını mağliib 

etmişlerdir. Lik müsabakalarının 
arifesinde yapılan bu müsaba
kalar, umumi baktmdan çok 
faydalı olmuştur. 

Doğanspor takımı; oyunun ilk 
devresinde mağlub vaziyete düş
müş, fakat çalışarak galibiyeti 

Güreşler: kazanmıştır. Üçok • Yamanlar· 
Tekirdağlının, Mülayim peh- spor takımları, eksik kadrolarla 

livanın yarım saatte tuşla mağ· sahada yer almışlardır. 

satlar kaçırdı ve devreyi 1 ·0 
mağlup bitirdi. ikinci devrede 
Macarlar daha canlandılar. Bu· 
na mukabil lstanbul yorulmuş 
ve enerjisini kaybetmiş gibiydi, 
2 gol daha yiyerek 3·0 mağlup 
oldu. 

liip ettiği Hindli pehlivanla gü· ilk 20 dakikada Yamanlarspor 
reşmesi mukarrerdi. Fakat Te· takımı hakim oynamış, hatta bir 
kirdağlı, istediği paranın veril· gol yapmıştır. Fakat bundan 
mediğini ileri sürerek güreşten sonra hakimiyeti ele alan Üçok
vazgeçti. lular sağ ve soldan yaptıkları 

----------••- güzel akınlarla tarama oyunu Çin mütareke 3 • 2 vaziyetinde bitirmişlerdir. 
teklif ini reddetti.. Said, fevkalade güzel oyna

fikrinde olduğunu beyan ediyorlar. 
Pekin, 31 (A.A.) - Çin mem

baından gelen haberlerde Prens Tehin 
Nanlı.inden müstakil olan eski Mon• 
gol de\ letini yeoid~n meydana getir• 
miı olduğa bilılirilmek.tedir. 

Pek.in, 31 (A.A.) - Çin memba· 
larından alınan haberlere göre, Nan• 
kindek.i eski müstakil Mongol devleti• 
ni ihya eden Prens Teh, japonya ve 
M.ınçukonun yardımı ile teşekkül et• 
mit olan )eni hül..tlmetin vazifesi, 
harici )longolistanı komünizme k.arıı 
muhafaza etmek olduğunu beyan et• 
mittir. 

Şanghay, 31 (A.A.) - Roy
ter muhabiri beynelmilel imti· 
yazlı mıntakadan bildiriyor: 

Japon projektörlerinin göz ka
maştırıcı ziyası ve Japon maki
neli tüfeklerinin ölüm saçan 
ateşleri altında 30 kişilik grup· 
)arla 20 metre genişliğindeki bü
yük caddeyi geçmeğe tesebbüs 
eden Çin ölüm taburu 300 ki· 
şilik bir mcvcudla müdafaa et· 
tıği Sapei antreposunu tahliye 
ederek sabah saat bir buçukta 
toplarile, tüfenklerile, yaralılarile 
beynelmilel imtiyazlı mıntakaya 

geçmiştir. 

İngiliz askerleri yaralıları der· 
hal tedavi altına almışlardır. 

Miktarı henüz malum olmıyan 

ölüleri müstesna olmak üzere 
bütün Çin taburu bu dakikada 
imtiyazlı mıntakada bulunmak
tadır. Beraberlerinde getirdikleri 
yaralıların adedi 40 tır. 

Tabur kumandanı gözleri yaş
larla dolu olduğu halde bütün 
neferlerinin mevkilerini müdafaa 
ederek ölmek arzusunu göster• 
diklerini ve fakat, kendisi için 
yüksekten gelen emirlere itaat· 
sizlikte bulunma.c imkanı olma· 
dığını anlatmıştır. 

Filhakika tabur dün öğleden 
sonra kendisine antrepodan çe
kilerek silahlannı İngiliz asker
lerine teslim etmesini ve imti
yazlı mıntakada nezaret altında 
kalmağa muvafakat etmelerini 
tebliğ eden Mareşal Şan·Kay
Şekin bir emri üzerine bu su
retle hareket etmiştir. 

Antrepo tahliye edilirken Ja· 
pon askerleri yalnız imtiyazlı 
mıntakaya geçen tabur efradına 
ateş açarak bunların bir çoğunu 
öldürmek ve 40 kadarını yara· 
lamakla iktifa etmemişler, fakat 
ayni zamanda Antrepo üzerine 
de şiddetlı bir topçu ateşi tek· 
ıif eylemişlerdir. 

mıştır. 

Meclis Reisimiz 
ayn ayrı teşekkürlemi sunarım. 
Ruznameye geçiyorum. 

Demiş, evvela riyaset divanı 
seçimi yapılmış, reis vekillikle
rine B. Refet Canıtez (Bursa), 
Tevfik Fikret Sılay (Konya), 
Hilmi Uran (Seyhan), Büyük 
Millet Meclisi idare amirliklerine 
de B. Halid Bayrak (Beyazıd), 
irfan Ferid Alpaya (Mardin), 
Dr. Saim Uzel (Manisa), 
riyaset divanı katipliklerine B. 
Ziya Gevher Etili (Çanak-
kale), Naşid Uluğ (Kütahya), Ali 
Zırh (Çoruh), Ali Muzaffer Gök
er (Konya), Kemal Ünal (Isparta), 
Cavid Ural (Niğde) seçilmiş· 
lerdir 

Irz düşmanı 
bir baba 

Gece vakti kızını 
kirletti 

lzmirin Değirmendere nahiye· 
sinde müthiş bir aile faciası ol· 
muştur. Tenekeci Sökeli lbrahim 
oğlu Ömer Hilmi, sarhoş olduk· 
tan sonra gece yarısı on dört 
yaşındaki kızı Zeynebi kirletmiş
tir. Zeynep, tecavüze uğrayınca 
bağırmağa başlamış ve gece 
bekçisi feryada koşmuşsa da kı
zının namusuna göz koyan Ömer 
Hilmi, şeni arzusunu yerine ge· 
tirmiştir. 

Suçlu, hakkında tutulan tah
kikat evrakile bugün Ad!iyeye 
verilecektir. ----------Çin askerleri bütün silahlarile 
beraber mıntakaya geçmiştir. 
Beraberlerinde 400 tüfek, 24 
hafif makineli tüfek, 6 ağır ma
kineli tüfek bir çok sandık cep
hane ve elbiseler getirmişlerdir. 

Antrepo içinde yaralananlar
dan 20 neferi de sokağın şid
detli mitaralyöz ateşi alhnda 
olmasına rağmen beraberlerinde 
getirmişlerdir. 

Kumandan Sie Sun Yan, Ant
repodan en s!:>n olarak aynlmış 
ve mıntakaya ağlıyarak srelmiştir. 

Bütün Çin askerleri silahlarını 
İngiliz neferlerine teslim etmiş
lerdir. Mecruhlar derhal İngiliz 
askeri hastanesine nakledilmiş 
ve yaralı olmıyanlar kamyonlar 
ve otomobillerle ateş sahasından 
uzaklaştırılmışlardır. 

•~n "" ' · ı "' V 

...... 
Namusa tecavüz yü. 
zünden çıkan vak'a 

Evelki gece saat 21 de Karşı· 
yakada Kemalpaşa caddesindeki 
esnaf kahvesinde bir vak'a ol· 
muş, Karşıyaka Ortaokulu tale· 
besinden Adullah, beş on para 
kazanmak için yanında çalıştığı 
kahveci B. Hakkıyı bıçakla sekiz 
yerinden ağır surette yarala
mıştır. 

Vak' anın sebebi namus mes· 
elesidir. Abdullah, fakir bir ço· 
cuktur ve Ortamektebin son sı· 

nıfındadır. Mektebten çıktıktan 
sonra bu kahvede çalışıyordu. 

B. Hakkı, evelce Alaybeyinde 
kahveci idi. Osman adında bi
rini öldürmüş, mahkumiyetini 
ikmal ederek hapishaneden çık
mıştır. Kahvede çalışan talebe 
Abdullaba ikide birde sataşan, 
çirkin tekliflerde bulunan Hak· 
kının bu hareketlerinden hiddet· 
lenen Abdullah evelki akşam 
ona bir sandalya atmış, kahve· 
de bulunan halk, araya girerek 
kavgayı yatıştırmıştır 

Hakkı, evine yemeğe gidib 
tekrar kahveye geldiği vakit 
evinden aldığı tabancayı Ah· 
dullaha göstermiş: 

- Bu akşam dediğimi yap· 
mazsan ...• 

Sözlerile onu tehdidde bulun· 
muş, bunun üzerine Adullah~ 

- Al öyle ise .... 
Demiş, yanındaki bıçağı Hak· 

kının vücudüne batınp çıkar
mağa başlamış ve st:kiz yerin· 
den yaraladıktan sonra kaç
mıştır. Hakkı, yaralı olduğu 
halde koşarak eczahaneye var· 
mış, kan kaybettiği için yere 
düşmüştür. Bir araba ile derhal 
oradan kaldırılan Hakkı hasta
haneye götürülmüş, Abdullah ta 
tutulmtştur. 

Kumar 
Meler o da bunu 

oynarmış 

Geçenlerde Şahab adında bir 
adam, Kemer karakoluna mü
racaat ederek bazı kumarbazlar 
tarafından aldatıldığını ve altmış 
liradan ibaret olan parasının 
kumarda alındığını bildirmiş ve 
ikinci Sulbceza mahkemesindeki 
duruşması yapılmıstı. 

Şahab, hiç kumar oynama· 
dığını ve kağıdları bile tanıma· 
dığını söyliyerek Kemerde kah
veci Turan Ali ve Bekir ile bazı 
şahısları birer birer güstererek 
haklarında davacı olduğunu id
dia eylemişti. 

ikinci Sulhceza hakimi Bay 
Naci Erol, bu davada hem suç· 
lu, hem de müşteki olan Şaha
bın vaziyetini tetkik ederek ba· 
zı noktalar meydana çıkarmış ve 
tedarik ettirdiği bir deste iskam· 
bil kağıdını Şahaba göstererek: 

- Şu kağıdları ayır bakalım? 
Diye işaret etmiş, o da: 
- Buna papaz derderler, pa· 

paz papazı alır, şu oğlan da 
kızı kaçırır. 

Diye cevab vermişti. 
Sanki hiç oyun oynamamış 

gibi tavırlar takınan Şahabın da 
bu oyunu oynadığı şahidlerin de 
ifadesile anlaşılmıştır. 

Mahkeme, derin incelemeler· 
den sonra, kahveci Bekir ve Tu· 
ran Alinin beraetlerine diğer 
suçluların para cezasile tecziye· 
lerine karar vermiştir. 

Dikilide bir cinayet 
Zegtin toplama meselesinden 

çıkan kavga 
Dikili kazasında Kıratlı köyün

de bir cinayet olmuştur. irfan 
oğlu Kemal Kırgör, Kemente 
köyü halkından Mustafa oğlu 
Ali Keskini zeytin toplama 
meselesinden aralarından çıkan 
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incir ve üzüm satışları 
hararetli oldu 

Almanya piyasasından mühim 
miktarda incir siparişi gelmiştir. 
Şimdiye kadar, Almanya kon
trol dairesi, diğer mahsuller 
için olduğu gibi Türkiye incir· 
leri için de ithal müsaadesi 
vermemekte idi. Son zamanda 
müsaade vermeğe başlamıştır. 

Almanya piyasası bilhassa adi 
nevi incirlerimize talihtir. Piya
sada adi nevi incirler üzerinde 
derhal mühim miktarda muamele 
olmağa başlamış ve bu nevi 

• • •• 
ıncır ıçın 

verdi. 
incir fiatlerinde bir yükseliş o!· 
muştur. Bu nevi incirler, piya
sada mühim bir stok teşkiı 
etmekte idi. 

Cumhuriyet bayramında Borsa 
kapalı olduğu halde ihracatçılar, 
aldıkları · siparişleri yerine geti,... 
mek için üzüm simsarlarının 
mağazalarından 2000 ç•val üzOm 
alm1şlar ve bunlann satışını dlln 
Borsada kaydettirmişlerdir. Dttr. 
üzüm satışları da epey hararetli 
olmuştur. ----------- ---~---- ... 

Gayri menkul malların satış artırma ilanı 
lzmir ikinci icra memurluğundan: Dosya No. 93714498 
Açık artırma ile paraya çevrilecek gayri menkulün ne olduğu 
iki haneden borçlunun hissesi 
Gayri menkulün bulunduğu mevkii; mahallesı, sokağı numarası. 

Takdir olunan loymet 112 No. 
liradır. 

Süvari Morhane 112 

• • 284 
evin (700) 284 No. evin (1500) 

Artırmanın yapılacağı yer, 
7-12·937 

22-12·937 

gün, saat 
Salı 14 birinci artırma 

Çarşamba 14 ikinci 
--lz-m-ir--ik_i_n•c•i-ic•r·_a_m_e_m_u-rl_u_· Madde 1 - işbu gayri men-

ğundam kulün artırma şartnamesi 23·11· 
Açık artırma ile paraya çev- 937 tarihinden itibaren 4498 

rilecek gayri menkulün ne olduğu: numara ile 2 inci icra dairesi 
1 - Balçova ılıca köprüsü ve nin muayyen numarasında her-

lnciraltı mevkiine kain şarkan kesin görebilmesi için açıktır. 
tarik ve garben sahibi senet tar· ilanda yazılı olanlardan fazla 
lası şimalen tarikiam ve cenu-
ben Araboğlu Petro iken Boya· malUmat almak istiyenler ışbu 
cıoğlu Andon ve hazan Aaraoğlu şartnameye ve 4498 dosya nu-
lstelyo bağlarile mahdud maa marasile ve memuriyetimize mü-
kule portakal bahçesinin sekiz racaat etmelidir 

hissede üç hissesi. 2 - Artırmaya iştirak ıçın 
2 - Balçova ılıca köprü mev yukanda yazılı kıymetin % 75 kiinde şarkan tarikiam garben 

ılıca çayı şimalen sahibi senet nispetinde pey akçesi veya milli 

cenuben Araboğlu Petro iken bir bankanın teminat mektubu 

Boyacıo§-lu Andon ve hazan tevdi edilecektir. 
Araboğlu lstelyo bağlarile mah- 3 - ipotek sahibi alacaklı· 
dut tarlanın onaltı hisse itibarile larla diğer alakadarların ve İr• 

yedi hissesi. tifak sahiplerinin menkul üzerin-
Açık artırma suretile satılığa d k" h 

e ı aklarını hususile faiz ve 
çıkarıldı. Birinci artırması 8/12/ 
937 tarihine müsadif Çarşamba masrafa dair olan iddialarım 
günü saat 14 te dairemizde icra işbu ilan tarihinden itibaren 20 
edilecektir. Bu artırmada yüzde gün içinde evrakı müsbitelerile 
yetmiş beşi nisbetinde bedel birlikt~ memuriyetimize bildirme-
verildiği surette en çok artırana leri icap eder. Aksi halde hak· 
ihale edilecek aksi halde en çok lan tapu sicilile sabit olmadıkça 
artıranın taahhüdü baki kalmak satış bedelinin paylaşmasından 
şartile ikinci artırması 23/12/937 hariç kalırlar. 
tarihine müsadif Perşembe günü 

4 - Gösterilen günde artır
saat 14 te yine dairemizde icra 
edilecektir. 2280numaralı kanun maya iştirak edenler artırma 
ahkamına tevfikan bedel veril· şartnamesini okumuş ve lüzumlu 

malumat almış ve bunları tama-memiş bulunmasına göre bu ar
tırmada en çok bedel verenin 

üstün ihale edilecektir. Şartna· 
meler 20/11/937 tarihinden itiba-

ren herkesin görebilmesi için 
açıktır. işbu gayri menkulat üze-

rind hak talebinde bulunanlar 
ellerindeki resmi vesaikle bir· 

likte ve 20 gün içinde müraca
atları lazımdır. Aksi halde bak· 

ları tapu sicillince malum olma
dıkça paylaşmadan hariç kala· 

caklardır. Yüzde iki buçuk del· 
laliye ve tapu harcı müşteriye 

aittir. trnüzayedeye iştirak eden· 
ler şartnameyi görmüş ve lüzumlu 

malumatı almış ve bütün vecaibi 
lrabul etmiş ad ve itibar olu
nurlar. Yüzde yedi buçuk temi· 

nat ibrazı lazımdır. Daha fazla 
malUmat almakt istiyenler 937 / 
4740 dosya ile münadiye müra· 
cratları lüzumu ilan olunur. ' 

3845 -kavga neticesinde bacağından 
ağır surette yaralamış ve Ali 
Keskin Fazla kan kaybederek 
ölmüştür. Katil Kemal kaçmışsa 
da Jandarmalar tarafından takip 
edilerek yakalanmış, Adliyeye 
verilmi~t; r. 

t 1 
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men kabul etmiş ad ve itibar 

olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 

gayri menkul üç defa bağırıl~ 

dıktan sonra en çok artıran,. 

ihale edilir. Ancak artırma be 

deli muhammen kıymetin % 75 ni 

bulmaz veya satış istiyenin ala

cağına rüchani olan diğer ala· 

caklılar bulunup da bedel bu

lanların o gayri menkul ile te

min edilmiş alacaklarının mec

muundan fazlaya çıkmazsa en 

çok artıranın teahhüdü baki kal· 

mak üzere artırma 15 gün daha 

temdid ve 15 inci günü a . 
ynı 

saatte yapılacak artırma da be· 

deli satış istiyenin alacağına rüc

hani olan diğer alacaklıların 0 

gayri menkul ile temin edilmiş 

alacakları mecmuundan fazlaya 

çıkmak şartile en çok artırana 
ihale edilir. Böyle bir bedel el· 

de edilmezse ihale yapılmaz. Ve 
satış talebi düşer. 

6 - Üzerine ihale olunan 
müşteri ihale bedelini vermezse 
icra kanununıın 133 üncü mad
d~si tatbık olunur. 
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lzmir Levazım ômirliği ilanları 
lzmir Lv. amirliği Sat. AL K o. Rs. den: -
1 - Beher tonuna biçilen ederi 11 .lira olup 1600 ton linit 

komürünün Kayseri tayyare fa brikasınm deposunun içinde 
teslim edilmek suretile kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin adilen bedeli 17600 lira olur ilk teminat parası 
1320 liradır. 

3 - ihalesi 19/2.Teş/937 Cuma günü saat 15 dedir. 
4 - Eksiltmede gireceklerin 2490 s"yılı kanunun 2·3 cü mad

delerinde istenilen belgelerile birlıkte teminat ve teklif mek
tuplarını ihale günü en geç bir saat evvelıne kadar M. M. 
Ve. satın alma komisyonuna vermeleri 2 7 12 17 

fzmir Lv. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
Mektepler için yetmi~ beş hin iki. yüz onyedi metre çamaştrlık 

ve nevresimlik bez 18·11-937 Perşembe günü saat 15 de Topha
nede İstanbul levazım amirliği satın alma komisyonunda kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin hedefi 19556 lıra 42 kuruş· 
tur. ilk teminatı bin dört yüı; altmış alt1 lira 73 kuruştur. Şartname 
ve nümunesi komisyonda görülebilir. isteklilerin kanuni belgelerle 
teklif mektuplarmı ihale saatinden bir saat evvetine kadar kom ıs· 
yona vermeleri. 2 7 12 16 

............ _. .... --""'!9'~1!1!!'11 .... ----~---~ ... """"' .......... ~~--"""""" ...... ~ ..... --
izmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Müstahkem Mevki kıtaatmın kapalı zarfla münakasa bulu

nan (49000) kilo kuru fasulya ihtiyacına verilen fıat pahalı 
görüldü~ünden pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - ihalesi 3 lkinciteşrin 937 Çarşamba günü saat 10 da Kış· 
lada levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı (6370) liradır. 
4 - Teminat mütevaki akçası (477) lira yetmişbeş kuruştur. 
5 - Şartnamesi hergün komisyonda görülebılir. 
6 - istekliler ticaret odasında kayıth olduklarına dair ve vesika 

göstermek meçburiyetindedırler. 
7 - Pazarhğa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun ikinci Ye 

üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ue teminat 
muvakkatelerile brileirlikte ihale saatinden evvel komisyona 
müracaatları. 

--=-----------------------------~--------~--11111'!!1~--.... lzmir Lv. amirli~i Sat. Al. Ko. Rs. den: 
Cinsi Miktarı Tahmin edilen 

Makarna 
Makarna 

Münakasa 
şekli 

mecmu tutarı 
Kilo Lira Kr. 

39600 8316 00 
35160 7032 ()() 
ihale günü ve saat günü 

Teminat 

Lira Kr. 
623 70 
527 40 

Saat 

Pazarlık 3/2.Teş./937 Çarşamba günü 10,30 
Pazarlık 3/2.Teş./937 Çarşamba günü 11 

1 - fzmir Müstahkem mevki kttaatının kapalı ıarf usulHe mü· 
nalcasada bulunan yukarıda cinsi ve miktarlan yazılı iki 
kalem makarna ihtiyacına verilen fiatlar bahah görüldü
ğünden pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - ihaleleri hizalarında yazılı tarili gün saatlarda kışlada Le· 
yazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - istekliler ticaret odasmda kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
5 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sa)'!lr kanunun 2 ve 3 ncii 

maddelerinde ve şartnamesinde yazıh vesH,aları ve temi• 

A~ADOLU 

6, 700 Liradır. 
3 - İhalesi 4 lkinciteşrin 937 Perşembe günü sa. 15 dedir. 
4. - Şartııamesi 545 kuruş mukakilir.de M. M. V. satın alma 

komısyonundarı alınabilir. 
M!-lharebe ile şartname gönderilemez. 

5 - EICsiltmcye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde istenilen belgelerle birlikte teminat ve tek
lif mektuplarına ihale gününden en geç bir saat evveline 
kadar M. M. V. satın alma komisyonuna vermeleri. 

---,--~----~--...;..~ı~s--~3---1~9~...;2 ______ ..... 3_2_so.__ 
lzmir Levazım amirliği satın alma ko. reislığınden: 
1 - Beher çıf tine tahmin edilen fi at 460 kuruş olan 61000 alt

mış bir bin çift kundura kapalı zarfla eksiltmeye kon
muştur. 

2 ihalesi 12/Teşriniiani/937 Cuma günü saat 15 dedir. 
3 ilk teminat miktarı 14974 liradır. 
4 - Şartnamesi 1403 kuruşluk makbuz mukabilinde komis

yondan ahmr. 
5 - İstekliler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde gös· 

terilen vesikalarla teminat ve teklif mektuplarile birlikte 
ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. 26 2 5 9 3766 

---~-------------------------------------------------İzmir Levazrm amırlıği satın alma ko, reisliğinden: 
1 - Bergama garnizon kıtaatımn yıllık ihtiyacı için açık eksilt· 

me usulile eksiltmeye konulan 250.000 kilo odunun beher 
kilosuna akinci eksiltmede teklif olunan bir kuruş yetmiş 
beş santim pahal. görüldüğünden 2490 sayılı lcanuoun 43 
üncü maddesi mucibince ihtiyaç bir ay zatfında pazar
lıkla temin olunacaktır. 

2 - Malın tahmin bedeli 3750 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 281 lira 25 kuruştur. 
4 - İhale 9/2.teş/937 çarşamba günü saat J 5 de Bergama as· 

keri alım satım komisyonu binasında yapılacaktır. 
5 - Odunun evsafile teslim mahal ve şartları şartnamesinde 

yazıhdır. 

6 - İstekliler muvakkat teminatlarını ihale saatinden evvel Ber
gama Maliye vecnesine teslim etmiş bulunacaklardır. 

7 - Evsaf ve şartnamesini bilme\< istiyenler için kazartesi, çar· 
şamba ve cumartesi günleri komisyonun açık olduğu ilan 

olunur. 23 26 2 5 3765 
--~'!1!191 ________ ,__ ____________ ~--------ml!""~-----------

I zm i r levazım amirliği satın alma ko. reisliğinden: 
1 - Bergama garnizonu kıtaatının .ytllık ihtiyacı için kapalı zarf 

usulile eksiltmeye konulan (430000) kilo lcuru ota ihale 
gününde istekli çıkmadığından 2490 sayılı kanunun (40) cı 
maddesi mucibince ihtiyaç bir ay zarfında pazarlakla temin 
olunacaktır. 

2 - Malın tahmin bedeli (17200) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (1290) Jiredır. 
4 - ihale 17 /11/~37 çarşamba günü saat 16 da Bergama askeri 

ahm satım komisyonu binasında yapılacaktır. 
5 - Kuru otun evsafile teslim mahal ve tartları ıartnaınesindo 

yazılıdır. Şartnameler hgamadaki abm satım komisyonun
dadır. 

6 istekliler şartnamenin 4 ncü maddesinde yazıaln vesikaları 
yanında bulundurmaları ve ihale saatından evel muvakkat 
teminatlarmı Bergama maliye veznesine yatırmağa mec· 
burdur. 

7 - 1'omisyon haftanın pazartesi çarşamba ve cumartesi günleri 
açıktır. 2 5 9 13 41673 

'!'""'!I'..,.. ____________________________________________ .;.., ....... 

lzmir Levaz&m amirliği satın alma ko. reisliğinden: 

2 Teşrinieani 

yirmiikibin madeni portatif çadır direği ile 245 bin tane 
madeni portatif çadır kazığı kapalı zarfla eksiltmeye ko. 
nulmnş tur. 

2 - ihalesi 20 - Teşrmsani • 937 cumartesi günü saat 11,30 
up M. M. V. satın alma komisyonuuda yapılacaktır. 

3 - ilk teminatı 5273 liradır. Şartnamesi 403 kuruşa M. M. 
V. satın alma komisyonundan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayıla ka• 
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte 
teklif mektuplarım ihale saatinden behemal bir saat evvel 

_ M. M. V. satın alma komisyonuna vermeleri. 5-19-2-17 

İzmir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğinden: 
Cinsi Tutarı Teminatı Münakasanın şekı'J 

Lira K. Lira K. 
Bedeli keşifli inşaat 3944/30 295 83 Açık eksiltme 
Hamam sıvası tamiri 287/24 21 55 

" • 
Otomatik rizerver imali 990100 74 25 n " Nöbetçi kulesi inşası 137/14 10 29 • • 
Hamam kaynama imali 445/55 33 4l • .. 
Sıva tamiri 1000/00 75 00 
Karruçeni ve sıva tamiri 996/12 74 71 

ihale tarihi Günü Saatı 

• • 
• • 

13/11/937 Cu~nartesi 10 
n n ,, 10,30 

" .. " 11 
,, ,, " 11.30 

.. " " 12 
n n n 12,30 

" " " 12,30 
1 lzmir, tayyare alayının yukarıda bedeli keşifleri yazılı yedi 

kalem inşaat ve tamiratı yedi kıta şartname ile ayrı ayrı 
açık eksiltme suretile münakasaya konmuştur. 

2 - İhaleleri hizalannda yazılı tarih gün ve saatlarda Kışlada 
İzmir levazım amirliği satan alma komisyonunda yapıla· 
caktır. 

3 - Teminat muvalckate akçaları hizalarında yazılıdır. 
4 - Şartname ve keşifnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
5 - istekliler ticaret odasında kayıtla olduklarına dair vesikala-

rını ve bu işlere yapabileceklerine dair İzmir nafıa fen 
heyetinden ihaleden faakal bir hafta evvel alacakları vesi· 
kalarını komisyona göstermek mecburiyetindedirler. 

6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı 2 ve 3 cü mad· 
· delerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat 
muvalckatlarile birlikte ihale saatmdan evvel komisyona 
müracaatlan 27 2 6 11 

....... .,.. ______________________________________________ __ 

lzmir Levazım amirliği sahn alma ko. reisliğinden: 
Cinsi Miktarı Tahmin edilen Teminat& İhale tarihi 

Kuru faıulya 
Sömükok 
Kuru ot 
Beyaz peynir 

mecmu tutarı 
Kilo Lira K. 
9600 1152 

80 ton 2240 
4800 kilo 192 
2400 tt 912 

Lira 
86 

168 
14 
68 

Günü Saatı Münakasanın şekli 
Cuma 15,30 Aç1k eksiltme 
Cuma 16 Açık • 
Cumartesi 10 Açık .. 
Cumartesi 11 Açık .. 

K. 
40 12/2.Teı/937 
00 12/2. T eş/937 
40 13/2.Teş/937 
40 13/2.Teş/937 

nah muvakka1elerile birlikte ihale saahndan eve) lcomis
yona müracaatları. 

--------------"""!'"------~--_,. __________________ ~---- 1 - Manisada tümen kıtaatının ihtiyacı olan (14) ton sade yağı . 
kapah zarfla münakasaya konmuştur. 

1 - İzmir tayyare kıtaatmm yukarıda cinsi ve miktarları ya
zılı dört kalem mevad iaşe dört kıt'a şartname ile ayrı 
ayr1 açık eksiltme suretile münakasaya konmuştur. 

Burnava Askeri satın alma komisyonundan: 

Linyit 
Linyit 
Linyit 

Cinsi Miktarı Mahalli Umum tahmin 
Kilo tutan 

M. kömürü 70000 Burnava 
M. kömürü 35000 Ödemiş 
M. kömürü 129000 Tire 

Lira 
700 
350 

Muvakkat 
~ekli 
Lira 
63 
27 
97 

Münakasa Tarih 
1290 

Gün Saat 
şekli 

Pazarlık 5/11/937 Cuma 10 
Pazarlık 5/11/937 Cuma 10,30 
Pazarlık 5/11/937 Cuma 1 l 

l - Yukarda miktar ve mahalli yaııh Linyit maden kömürle
rinin 25/10/937 pazartesi günü yapılacak olan münakasa
larında talip çıkmadığından yeniden pazarlıkları yukarda 
hizalarında yazılı saatlerde olmak üzere 5/11/937 cuma 
günü yapılacaktır. 

2 - Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
3 - isteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki Askeri satın 

alma komisyonuna gelmeleri. 38 ! 2 

-------------------------~--------..... ------~--~---lzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs.den: 
1 - Berğama garnizon kıtaatının yıllık ihtjyacı için kapalı zarf 

usulile eksiltmeye konulan (80000) kilo sığır etinin beher 
kilosu için teklif olunan (18) kuruş 08 santim bahalı görül
düğündeu 2490 sayılı kanunun 40 cı maddesi mudbince 
ihtiyaç pazarhkla temin olunacaktır. 

2 - Malın tahmin bedeli (20000) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 1500 liradır. 
4 - ihale 17/11/937 çarşamba günü saat 15 de Bergama askeri 

alım satım komisyonu binasında yapılacaktır. 
5 - Sığır etinin evsafiyle teslim mahal ve şartları şartnamesinde 

yazılıdır. Şartnameler Bergamadaki alım satım komisyonun

dadır. 
6 - istekliler şartnamenin dördüncu maddesinde yazıla vesika

ları yanında bulundurmaya ve ihale saatından evel muvakkat 
teminatlarını Bergama maliye veznesine yatırmağa mec· 
burdur. 

7 - Komisyon haftanın pazartesi çarşamba ve cumartesi günleri 
açıktır. 2 5 9 13 41672 

-------:.-------~------------------------------~-~ lzmir Lv. amirliği Sat. AI. Ko. Rs den: 
1 - 18690 kilo dural ve 6310 kilo aleminyon malzemesile 100 

kilo tirtilli aleminyon saç ve 20,000 adet aleminyon kapsol 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. j b 

6 
2 - Tahmin eöilen bedeli 409',000 Lira olup il~ tgiııg~t-; p~~~ı '( .... 

2 

3 

Şartnamesi bedelsiz olarak Manisada tümen satın alma 
komisyonunda hergün görülebilir. 
Münakasası 9/11/937 Sah günü saat 17 de Manisada tü· 
men satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - l\ılosunun muhammen bedeli (100) kuruş ve muvakkat te
minatı (1050) liradı.r. 

5 - istekliler ticaret odasmda mukayyet olduklarına dair vesi
ka gösterecekler ve muvakkat teminatlarile birlikte teklif 
mektuplarını münakasanın yapılacağı belli saat· ten en az 
bir saat evvel komisyona vermiş olacaklardır. 

24 28 2 6 3780 

--~--------------------------------------------------lz:mir Lv. amirfiği satın alma ko. rs. den: 
Cinsi Mikdarı Teminatı ihalenin şekli 

Lira Kr. 
Yulaf 325 Ton 1462 50 Pazarlık 
Yulaf 535 Ton 2406 50 Pazarlık 
Yulaf 132 Ton 579 25 Pazarlık 

ihale tarihi Günü Saat 
8/2.Teş./937 Pazartesi 11 
81 o ,, tt ] 1 
8/ ti u ,, 11 

1 - Edremit mıntakası kıtaatı hayvanatının yukarıda cins ve 
miktarı yazılı üç kalem yulaf ihtiyacı pazarlık suretile satın 
alınacaktır. 

2 - İhaleleri hizalarında yazılı tarih gün ve saatlerde Edremitte 
askeri satın atma komisyonunda yapılacakbr. 

3 - Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
4 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduldanna dair ve sika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
S - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ün

cü maddelerinde ve şartnamesinde yaz•lı vesikalan ve te-
minatı muvakkatelerile birlikte ihale saatinden evel komis-
yona gelmeleri. 23 26 28 2 37 42 

--------------------------------------------------....... İzmir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğinden: 
Harp akademisi süvari gurubu hayvanah için 300 ton yulaf 

15-11·937 Pazartesi günü saat 15de Tophanede lstanbul LV. 
amirliA'i satın alma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapıla
cakbr. Tahmin bedeli (15000) liradır. İlk teminatı 1125 liradır. 
Şartname ve nümuneıi komisyonda görülebilir. isteklilerin kanuni 
belgelerile teklif mektuplanm ihale saatmdan bir saat evveline ka
dar komisyona vermeleri. 28 2 7 11 3823 

..--... ...... ------------------------------------~----------lzmir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğinden: 3455 
1 - Hepsine biçilen ederi seksenbin idörtyllııı ;Ur.asolaa.jb vij~ 

2 - İhaleleri hizalannda yazılı tarih gün ve saatlarda kışlada 
lzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapıla· 
caktır. 

3 - Tabmin edilen tutar ve teminatları hiza)armda yazılıd•r. 
4 - Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
5 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayıla kanunun 2 ve 3 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat 
muvakkatlarile birlikte ihale saatından evvel komisyonda 
hazır bulunmaları. 27 2 6 10 ____________ __, ______________ ...;,..;......;;;......;; __ ...;.;.. ______ ___ 

lzmir Emrazı Sariye hastanesi 
başhekimliğinden: 

Hastanenin 937 mali yıh 7 aylık ihtiyacından aşağıda cins, mik· 
tar, tahmini fiat ve eksiltme şeklile muvakkat teminatlan yazıla 2 
kalem erzak 15 gün müddetle eksitlmeğe konmuştur. 

Şartnameler hergün hastane başhekimliğinde görülebilir. Açık 
eksiltme 3 fkincitt>şrın 937 çarşamba günü saat 11 de Tepecikte 
Emrazı Sariye hastanesinde teşekkül eden komisyon huzurunda 
yapılacaktır. 

Muvakkat teminat olarak para veya para mahiyetindeki evrak 
komisyonca alınamıyacağından bunları vermek istiyenler ihale gü· 
nünden evel teminatlarını İzmir malsandığına yatıracaklardır. 

Tahmin edilen Muvakkat 
Fiat Miktarı teminat 

Lira Kr. Kilo Lira Kr. Cinsi 
1575 ()() 3500 118 18 
593 11 6412 44 48 

Koyun eti 
Birinci ekmek 

----------------------------~29;...._2 __ .....;;;3~69~8---
lzmir Emrazı sariye hastanesi 

başhekimliğinden: 
Hastahanemizin yeni yaptırılacak 4108 liralık keşif bedelli olan 

etüv dairesi eksiltmesi gürülen lüzum üzerine on gün müddetle 
temdid edilmiştir. İstekliler keşif ve şartnameyi hergün başhekim· 
likte görebilirler. 2490 sayılı kanun ahkamına göre isteklilerin ha· 
zırlıyacakları banka mektubu veya malsandığına yatırecakları te· 
minat makbuzları ve müteahhitlik ve Ticaret odası bclge-lerile 
birlikte 10 İkinci teşrin 937 çarşamba günü saat 11 de Tepecikte 
J:' "'lr"''7tJ.1Al"iv,. butant>ı;inde mfü~sekkil komisyona müracaatları. 3842 
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Pürjen Şahap Tesiri tabii, eşaiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, 
relıleri ralaataız olanlara bile Doktorlar bunu tavaiye ederler. 

kalp, b6b. Fratelli Sperco 
Vapur Acentaaı 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI Satdık ev 

Güzelyah tramvay caddesi 
1027 numaralı 6 odalı ve bü· 
tün konforü havi denize nazu 
ev satalıktır. Taliplerin mez· 
ku.. eve müra caatlan ilan 
olunur. 

Diı Tabibi 

Cevat Dağlı 
ikinci Beyler sokak No. 65 

Telefon: 3055 

FotoOr 
1 N ô N 0 Cad. No. 20 

At dl yede 
En güzel pozlar 

çekilir. 
Amatör iıler 

Temiz çabuk 
ucuz yapılır 

Mitat Orel 
Adres: Beyler Numan so

kakı No. 23 
Kabul saatleri: Öğleden evel 

aaat 10-12 öA"leden sonra 
15,30 • 17 Tele. 3434 

~ ......................... .. 
···--~-~~ml!I--• irinci Smıf Mutabassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı ofla 

CiH ve TenasUI hastalık
ları va elektrik tedavisi 

lz..ır • Birinci beyler sokağı 
ElJıamra Sineması arkasında T._ ı 3479 

( 
( 

1 

Olivier ve 
Şürekisı 

Limited 

V apar Acenta.ı 
Birinci kordon Rees biouı 

Tel. 2443 
THE ELLERMAN IJ. 

NES LTD. 
"CITY OF LANCASTER,, v .. 

puru 15 lkinciteırinde gelip yük: 
çıkaracak ayni zamandaLONDRA 
ve HULL için y-Qk alacaktır. 

THE GENERAL STEAM 
NAVIGATION CO LTD. 

"ADJUTANT,, vapuru 5 ikin· 
citeşrinde gelip LONDRA için 
yük alacaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE 
LINIEN 

.. ITHAKA,, vapuru lkinciteş· 
rin ibtidasında HAMBURG BRE· 
MEN ve ANVERSten gelip yük 
çıkaracaktır. _________ .. --

DEUTSCHE LEV ANTE 
LINIE 

G. M. 8. H. 
HAMBURG 

AMERICAN EXPORT LINES 
The EXport Steamıhip 

Corporation 
•EXMINSTER. vapuru 2 

lkinciteşrinde bekleniyor. NEV
YORK için yük alacaktır. 

•EXT AVIA. vapuru 11 ikin· 
citeşrinde bekleniyor. NEVYORK 
için yük alacaktır. 

•EXHIBITOR,, vapuru 19 
İkinciteşrinde bekleniyor. NEV
YORK için yülr alacaktır. 

• OGONTZ .. vapuru 28 
lkincitepinde bekleniyor. NEY· 
YORK için yük alacakbr. 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
PIRF.. AKTARMASI 

SERi SEFERLER 

•sATURNUS., vapuru 13-tt 
937 de ROTTERDAM, AMS. 
TERDAM ve HAMBURG liman· 
lanna yük alarak hareket ede· 
cektir. 

"TRiTON,, vapuru 13/ 11/937 
de bekleniyor. BURGAS, VAR
NA ve KôSTENCE limanlar. 
için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

"VIKfNGLAND,, motörü 2-
11-937 de ROTTERDAM, HAM
BURG, GDYNIA, DANZIG, 
DANMARKA, ISVEÇ ve BAL
TIK limanlarına hareket ede
cektir. 

"NORDLAND,, motörü 1~ 
111931 de ROTTERDAM, HAM· 
BURG, GDYNIA, DANZIG, 
Di\NMARKA, ISVEÇ, ve BAL
TIK limanlarına hareket ede
cektir. 

"AASNE,, vapuru 2/12/937 
ROTTERDAM, HAMBURG GO. 
YNIA, DANZIG, DANMARKA, 
ISVEÇ, NORVEÇ ve BALTIK 
limanlarına hareket edecektir. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

•SUÇEAVA., vapuru 4/ 11-37 
de MAL TA ve MARSIL YA li- ' 
manlanna hareket edecektir. 

ZEGLUGA POLSKA S.A. 
•LEWANT,, motörü 6-11-937 

de ANVERS, GDYNIA ve DAN· 
ZIG limanlarına hareket ede· 
cektir. 

İlanlardaki hareket tarihlerile 
navlunlardalci detiıikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikin
ci kordonda FRA TEUJ SPER
CO vapur acentalığına müraca· 
at edilmesi rica olunur. 
Telefon: 41111414214221/2663 

Sıhhat Balıliyağı 
• EXOCHORDA • vapa.rg 

5 lkinciteşriode PIREden BOS. 
TON ve NEVYORK için hare
ket edecektir. 

• EXCAIJBUR • vapuru 19 
Ilcinciteırinde PIREdon BOS· 
TON ve NENYORK için ha
reket edecektir. 

• BAALBEK • Motörü 13 
lkinciteşrinde bekleniyor. BEY· 
RUT, HAYFA, DlEPP~ ve 
NORVEÇ limanları için yük 
alacaktır. 

A TID NA VIGATION 
CO. HAIFA 

"A TID.. motörü Ucinciteşrin 
iptidalarında bekleniyor. GA-Norveçyanın halis Morina balıkyağ1dırJ 

iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 
-----SEYAHAT MÜDDETi 

PiRE • BOSTON 16 gün 
PiRE • NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCAREST 

LA TZ ve GALA TZ aktarma11 
TUNA limanlanoa hareket ede
cektir. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesi 
•OITUZ,. vapuru 11 llrinci

teşrinde Kös~ence, Sulina, Ga
latz ve Galatz aktarmaıı TUNA 
limanları için yük alacaktır. 

ilanlardaki hareket tarihle
rile navlunlardaki deyiıiklik
lerden acente meıuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat için Bi
rinci kordonda W. F. HENRY 
VAN DER ZEE & Co. N. V 
vapur acentahğma müracaat 
edilmesi rica olunur. _Salepçioğlu hanı karşısında 

Türk Hava Kurumu 

lliiyük piyangosu 
l İnci keşide 11 Teşrinisani 1937 dedir 
lıiiyük ikramiye 30,000liradıT 

ı Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ikramiye· 
trle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mükafat vardır. 

v Aynca: (2,000) liradanbaılıyarak (20) lirayı kadar büyük 
il~ ltüçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu zena-in 

lndan istifade etmek için bir bilet almaktan çekinmeyiniz. 

lstanbul Nafia müdürlüğünden: 
lu :0..11.937 Perşembe günü saat 15 de lstanbulda Nafia müdür· 
ti!llrıdc 32074,06 lira keşif bedelli Kandilli rasathanesi mıkna· 
in 'Yar ve yazıcı daireleri inşaatı ile diğer muhtelif yerlerdeki 
ttıt'-tt ve tamirat işleri kapalı zarf usulile eksiltmeye konul· 

§Ur. 

11, t.1ulcavele, eksiltme bayındırlık işleri genel hususi ve fenni şart· 
kll~elcri, Proje keşif hulasasile buna mütoferri diğer evrak 161 
~ 1 nıukabilinde dairesinde verilecektir. 

latck~·~a~kat teminat 2406 liradır. , . 
İt 1 crın teklif mektuplarını ve en az 20,000 UriHk l:iü işe benzef 
~t Y•.Ptığına dilr N lii Vekaletlndefl alhıış olduğu müteahhıtlik 
'-lll~caret .. odası velU~llarıfil kav1 kapılı zaffi id· 11-937 Çar· 
"tle ~ günu ıaat 14 e kadar lstanbul Nafia müdürlüğüne ver-

rı. 19 23 28 2 3578 

4 M. Tapu sicil M. 
Burnavada Dağdibi pırnarlık 

mevkkiinde şarkan soytarı oğul
larından Veli lstirati tarlası gar· 
ben soytarı oğullarından Pandeli 
tarlası ve Veli Nikoli Ağili ve 
kuşçu burnu ve kuruçay şimalen 
kendi tarlası ve hali cenu ben 
hali ile çevrili yirmi yedi hektar 
5700 metre murabbaı miktarında 
mer'a ile ayni mevkide şarkan, 
gırben, şimale~ hali ?~nuben 
kendi mer'ası ıle çevrıJı 3676 
metre murabbaı tarla dericioğlu 
Mustafanın iken 306 yılında ölü
mü ile o~ulları Mehmet Ali ve 
Ahmet ve Osman ve Ô mer kız· 
ları Zeliha ve Fatmaya kaldıtı 
Mehmet Alinin de 311 de ölü
mü ile karısı Muharreme, A.h-
medin de 311 de ölümü ile ka· 
rısı Ayşe ve çocukları Hayriye 
ve Ülfete, Zelihanın dahi 933 
yılında ölümile oğlu Osman Nu· 
riye Osmanın da 933 de ölümü 
ile kardeşlerine, Ômerin de 934 
de ölilfiıil lis kırası Muhafreiiıe 
ltaldıfı cihetle adlarına yeniden 
tescilleri istenilmiştir. Tapuca 
kayıtlar bulunamadıtmdan 12/ 
11/937 Cuma g»nii~ malaallirfde 

DE.N NORSKE MIDEL
HAVSLINJE 

OSLO Telefon : No. 2007 /2008 

tahkikat yapılacaktır. Bu malla
rın mülkiyetinde, sınırlarında, 
her hangi ayni haklarında ilgi-

--------------------------------------~------leri oldutunu iddia eden varsa lzmir Dördüncü mıntaka tapu 
o gün mahallinde tabkıkat me- sicil muhafııhğına belgelerile 
muruoa veyahut o güne kadu birlikte müracaatları bildirilir. ------------..... ------Emlak ve Eytam bankasından: 

Esas No. Yeri No.su Nevi 

IZMIR 
693 Balçova yıkık köy Tarla 
701/A. Karat.af Dokuz Eylül sokak 112 Ev 
724 Tepecik Hilal sokak 12 Ev 

C. No. 
259 Karataş Tramvay caddesi 178 Ev 

' 159 Şeyh Mah. Osman zade. 7/4 Depo 
51 ikinci Süleymaniye M. Nezaket sokak 2 Ev 

226 Karataş Tramvay caddesi 174 Ev 
MANiSA 

126 Alaybey mahallesinde - Ev 
171 Dere Mah. Mehmet Ali çıkmuı 17 Ev 
187 Şehitler ınahallesinde 12 Ev 
124 Şehitler mahallesinde K~saba caddesi Ev 

KASABA 
177/1 Camiikebir Mah .. Subaşı sokak. Dükkan 
177 /2 Camiikebir Mah. Subaşı aok•k· Dükkan 
l 77 /3 ,. • .. • - Dükkan 
izahatı yakarıda yazılı gayri menkullerin kiralara 8-11-937 pazartesi günü taliplerine 

üzere artırmaya konulmQttur. 
İsteklilerin yevmi mezkdrdc hizalarında 

girmeleri. ., 

Depozitosu 
T. L. 

22.50 
12.60 
3.60 

32.40 
21.-
11.55 
11.60 

23.40 
7.20 

11.70 
10.80 

3.60 
S40 

18.
ihale" ed il mek 

tt 1 t il fi lfl 
:.->öL4 

.. 
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lzmir Orman Baş Mühendisliğinden: 
Siz de M ETAlLU M '' D ,, Lambalarını 

aJırMDIZ 

• 
Teminat parası 

Lira Kş. 
18 83 

54 
1 73 
1 65 

Bedeli muhammin 
Lira Kş. Kental 
00 28 897 

6 120 
6 385 
5 441 

Cinai 
Kömür 
Çınar kazık 
Çam odunu 
Çah 

5 91 36 219 Kömür 
2 98 5 795 Çalı 

36 4 119 Çınar sandal çubuğu 
2 98 6 664 Çam odunu 
2 35 5 626 Çalı 
5 85 36 217 Meşe kömürü 
4 16 6 924 Kuru çam odun11 

26 ot 88 Mahlut odun 
4 81 28 229 ,, kömür 

İzmir merkez ilçesinin yukarda yaz1lı devlet ormanlarından hiza· 
Jarmda gösterilen meşe mahlut kömürler kuru çam odunu ve mah
lut odun ve pırnar çalısının 24-10-937 tarihinden itibaren 15 gün 
müddetle açık artırma ile satışa çıkarılmıştır. 

ilan 
Taksitle satılık 

fabrika 
Sümerbank umum 
müdiirlüğünden: 

lstanbulda Unkapanı mevkiinde kain Unkapanı değirmeni aşa
ğıdaki şartlarla ve pazarlık suretile açrk arttırmaya konulmuştur. 

1 - Fabrikanın muhammen satış bedeli 98,Q48 (doksan sekiz 
bin kırk sekiz lira) dır. 

2 - Pazarlığa iştirak için muhammen bedelin % 7 ,5 u nakit 
veya teminat mektubu olarak bankamıza yatırılmalıdır. 

3 - ihale olunacak bedelin % 20 si nakit ve pesin tediye olu· 
nacaktır. 

4 - ihale olunacak bedelin % 80 ni beş senede ve be müsavi 
taksitte ödenecektir. 

5 - Müz~yede 29/11/1937 Pazartesi günü saat onbeş buçukta 
Sümerbank lstanbul şubesi binasında yapılacaktır. 

6 - Taliplerin müzaye gününden bir gün evvel<ne kadar 
Sümerbank lstanbul şubesi müdürlüğüne müracaatları lazımdır. 

7 - Banka mezkur tabrikayı dilediğine ihale etmek hakkını 

muhafaza eder. 30 2 

lzmir Meserret Otr 
Otelimizin bütün mobilyası tecdid edilmiş soğuk ve sıcak su 

banyo daireleri ilave edilmiştir. Otel yeniden telvin ve tefriş 
edilmiş ve müşterilerimizin her türlü istirahatleri temin olun
muştur. Fiatler mutedil ve keseye elverişlidir. 
Kemeraltı caddesi karakol karşısında No. 72 fzmir Tele. 2533 

ödemiş vakıflar memurlu
ğundan: 

Nahiye veya köyü 
Yusuf dere köyü, eski köy, 
yeni köy Demircili köyü. 
Kara Doğan, Üzümlü köyü 
orta köy kuvvetli köyü. 
Dadbey köyü, zeytinli köyü 
Mursalh köyü, Dolaylar köyü 

Cinsi 

zeytinlik 

• 
• 

ihale günleri 

22-10·937 Cuma günü 

25-10-937 Pazartesi. 
27-10-937 Çarşamba 

Çağlayan köyü, Uğuzlar köyü • 2-11-937 Salı 
Mütevellilere ait • 4· 11-937 Perşembe 
Ödemiş vakıflar idaresine ait yukanda müfredatJ yazılı zeytinlik

lerin 937 senesi mahsulu açık artırmaya çıkarılmıştır. ihaleleri 
22,25,27-10-937 ve 2,4-11-937 günlerindedir. Taliplerin Ödemiş 
vakıflar idaresine müracaatlan. 20 25 2 3706 

-------------------------------------------------Ask eri fabrikalar umum mü-
dürlüğünden: 

Tahmin edilen bedeli 74,750 lira olan yukarda miktarı ve cinsi 
yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komis· 
yonunca 16/12/937 Perşembe günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale 
edilecektir. Şartname 3 lira 74 kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 4987 lira 50 kuruşu havi 
teklif mektuplarım mezkur günde saat 14 de kadar komisyona ver
meleri kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

27 29 31 2 3773 

------------------------------------------------· !.111111111111111111111111111111 ııı.. D 0 kto r .1111111111111111111111111111111111 §===-~ 

~ A. Kemal Tonay 
= Bakteriyolog w bulaşıcı, salgın! Jıastalıkltll'ı = 
~ Birinci Sınıf Mutahassısı ;; 

i llaamahane Uta&yon~ ~~~~'!1.ı.:;8m!!'~r!J.ı. bapnda 30 aplı ~-= 1 
§5 ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den ak14m saat 6 ya 
5: kadar hastalannı kabul eder := 

111111U1111111111111111111111111 lll 111111111111111ili1iliİ111 il 11111111 Telef •11: 411 5 11111111• 

Ormanın isim ve mevkii 
Değirmenderenin Çam köyü Yrelburun 

,, Dere boğazı 
Sucanın Çukurcuk gediği 
Burnavanın Kuru tepe 

) 
) Herkes 
) iştirak 
) edebilir. 

Tırazlı •• Çamlıdere ) 
Altmdağ Kalpazan ) 
Bulgurca Kumpına ) Civar köy-
Tahtalı Aşlama deresi ) lülerden 
Pınarbaşmm Meryem SU)'ll ) başkası 
Karaçam Mezar boynu ) iştirak 
Altındağ ) edemez. 
Balçova Gonaderesl ) 
Çiyli Karagöz ) 

Mukavele ve şartname projeleri Ôrmsm Başmühendişliğinden 
parasız alınır. İhale 4-11-937 tarihine müsadif per şembe günü 
saat onda lzmir Orma Başmühendisliğinde yapılacağı ilan 
olunur. 28 30 1 3 3819 

Hara~~· kardeşler 
Büyük mobilya fabrikaları em

rinize amadedir 

Temiz, zarif eşya, elbise ihtiyacından evel gelir. Herkes kendi 
haline göre temiz bir eve, misafirlerini kabul edecek bir salona, 
rahat yaşıyacak eşyaya muhtaçtır İyi bir mobilya içinde kendinizi 
ve allenizi muhite daha iyi tanıtabilirsiniz. Evinizin eşyası hayab
mzın etiketi old•ığunu unutmayınız. 

Hem bol ışık almış olur, hem iktisat etmiş olur, hem liml>a 
değiştirmekten kurlu lur, hem de sarfiya tmızın cksildijini 

ilk faturada görürsünüz. 

L 
Cevfik Baykent 

Elektrik - telef on vemalzeme'li deposu. 

Siemens fabrikaları mümessili 
Peştemalcılar 77 - 79 telefon 3332 

• - Foto Köroğlu 

Hamza Rüstem 
En meşhur fabrikaların fotoğraf makineleri, film, cam, kağıt, 

kart ve bilumum fotoğrafçılıkta müstamel eczalar, fotoğraf alat 
ve edevatı, font ve sehpalar. 

Fotoğrafçılığa müteallik her nevi malzeme 
Zevki okşıyacak resim ve ağrandismanlar, senedat ve evrak 

istinsahları ve kopyaları kemali dikkatle yapılır. 

AMATÖR iŞLERi 
Developman, kopya ve her nevi ağrandisman sürat ve nefa .. 

setle yapılır. 

IZMIR: Emirlerzade çarşısı No. 28, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
Yakında hükumet önünde lüks ve en son fenni teı:sat ile 

fotoğraf çekmeğe mahsus atölyemizle, fotoğraf malze
mesine mahsus mağazamızı açıyoruz. 

Telefon: 2675 Telgraf: Rüstem lzmi ..,. 
KEMAl ll\\\\. 
ııhAL ECWIBS\ 

BaktirY~t 
Zühtü Ergin 
Her tdrlü idrar, kan, 
balgam ve saire ta. 

hlilleri yapılır 

-

BÜTÜN ~EŞ\lllQ\ OOlUIU~ 
EM ucuı \lı~ SA1M\ 
\\ER~ES OR"YA ~OŞA' 

l\lOracaat yeri: 
lkiocibeyler BO 

Telefon 3869 

Doktor 
Ali Agah 

Çocuk hastalıkları 
mutabassısı 

Morina 'I ikinci Beyler sokafı 
No. 68 

Balık yağları } Telefon 3452 

1938 Modelleri geliyor 
l 

Kuvveti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok 
ve cihanın en beğenilmiş otomobilleridir 

Vecdlelk parçalar mevcucdlcdlur 
Oldsomohil otomobilleri de her türlü evsafi haiz, sağlam, 

elverişli, gnzel ve lüks makinelerdir 

lzmir ve bölgesi bay·· ı • "utay 
.. ---B .. ,,. 


