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Dış siyasetimiz 
Büyük Şefin tarihi nutkunda dıt 

siyasetimize aid türlü ilham ve fık.· 

rajar bize harici siyaaetimize temas 
etmek fırsatını bir daha ve..-miş oldu. 

Milli mücadeleye bıı(llaudığı da. 
J..~kadanberi bıı memlekette iyilik ve 
hayır namına ne yapılmışsa hepsi 
Atatürküo ilhamı ile, işareti ile ve
yahud doğrudan doğruya teşehbü-ü 

ile ba~arılmıştır. 

Hiç şiiphe yok ki dıij siyasetimi· 
sin bugüukil metktlr, bayıclı ve fe
yizli iıılr.ı~ııfı da münhasıran onun işi, 

'~Do e~eridir. 

Gözlerimizi şöyle bir geriye çe· 
virir de bir düşünürsek on dört sene 
gibi bir millet hayatında ancak bir 
511 kadar kıymeti olan bir müddet 
zarfıoda yalnız bu sahada yııpabildi· 

ğimiz mesud inkişafa kendimiz de 
hafret ederiz. 

On dört sene evel, mübalegasız 
olarak iddia edilebilir, bütün dünya 
düşmammı7.dı. Bugün kendiei ilf( 
dostluk müoasebatı tesis etmediğimiz 
hemen hiç bir devlet kalmamıştır. 

Milli sav11şa ilk başladığımız gün. 
denberi kendisi ile tarihi bütün kin 
ve husumetlerimizi tasfiye etmiş ol· 
duğumoz Sovyet Rusya ile münase• 
batımız ilk giinleriu aıcal.. samimiye· 
tile hala devam ediyor. 

On dört sene evel dişrlişe, bo· 
ğaııboğaza boğuştuğumuz Elen mil· 
leti bugün en sevgili dostumuz, en 
yakın müttefik.imizdir. Asırlardanberi 
lıiribirine diş bileyen iki milletin her 
noktada ayni menfaatlere malik: ol• 
duklarını ve binaenaleyh yaşamak 
için elele vermek zaruretinden başka 
çıkar yol olmadı~ını anlamalan için 
En Büyük Türkün bir igareti kafi 

geldi. 
Osmanlı imparatorluğunun tee88üsü 

devrindenberi şark.ta komşumuz olan 
İran ile iddia ediİebilir ki sulhta ge• 

1---""--~~---w ..._ __ ... •ı- ----~ ---= 
maolarımızdan daha az olmuştu. iki 
hukumet arasında hiç bir zaman, 
hatta sulh zamanlannda bile, ihtilaf 
eksik olmuyordu. Bütün bu ihtilaf la• 
rın ortadan kalkması, iki millet ara• 
sında ihtilafı, nizaı mucib olabilecek 
hiç bir şey olmadığının anlaşılması 

için Atatüclı: ile İranın büyük ş~fioin 
\'ariyeti bir defa mütalea etmeleri 
kifayet etti. 

Bizden ayrılan ve ayrıldıklatı 

gündeoberi de hakkımızda hiç de 
dostluk. hisleri beslememiş oliln Sari· 
ye hük:ô.meti ile, İran hükumeti ile 
ın üna e betlerimiz dostane olmak.tan 
çok daha öteye geçmiş, bilhasııa ikin· 
cisi ile Saadabad muahedesi ile bir 
ittifak. mahiyetini almıştır. 

Ilui{;arlarla aramızda hiç bir pü• 
rüz kalmamış, karşılıklı bütün iddia• 
lar bertaraf edilmiı, münasebatımız 

tamamile doıtane ve samimi bir şe• 
kil alwıour. 

Almanya ile harb sahalarında 

Çocuklanmızın müşterek kanı ile su• 
lanmış ol an samimi dostluğumuz hiili 
ayni mahiyeti muhafaza etmekte, 
her gün biraz daha ink.i~af etmektedir. 

Umumi barbde düşmanımız, mü· 
tareke devrinde gene ve belki mu• 
ıaaf olarak: düşmanımız olan İogilte• 
re ile münasebetimiz o kadar aamimi 
htt- ,ekil almış, iki devlet siyasetleri 
~e menfaatleri biribirine o kadar ya• 
ltınlaşmıotır ki tarihimizin hiç hır 
devrinde bo münasebet hu kadar 
latuimi olmamııur. 

:Fransa ile münasebetimiz, bil· 
hassa Hatay davasının da Türk milli 
lltzusu dahilinde halledilmesiodenberi, 
1811tniı:niyeıiuin son derecesini bul· 
Xlıuıtur. 

Gene hü.k.ı1metimfain inisiyatifi 
le dairnı gayreti ile teeBSih ve i.okiıaf 
etnı.iş olan dört Balkan devletinden 
~iirekkeb Balkan ittifakı yalnız Bal

anlarda değil tunrla ve barııçıl si· 
~aaeti ile bütilD dilnya siyaııetindo 

'.kikt bi.r Amil ve nHım haline gol• 
lbııtir lC . . . . h 
• • UVVt'ıtuıı, resımetinı ve aya• 

byet kabili" tm' • d" -'!L b ·ı ye ı ort aencıu.ıı. tecrü e 
l o • 

ıepat otmi~ ve BaJ.kaolan bir fe. 
Bıtd <>ca& h . 
1 ol ahuden müebheden kur· 

dlltnıı, olan bn ittifaka diger Balkan 
evlet! · · it erınııı de dahil olmalan ancak 
endi •rzulanna bağlıdır. 

Türk cumhuriyeti Milletler Ce· 

- Sonaı 8 inci sahifede -

ıi·-::.,.:,ı~~:· .. .. ·~: ... . ' -.. ·. . .. 

HergOn sabahları çıkar, siyasal gazetedir 

-------------
Italya, Japonya buna yardım ede-

cekler, reyler karşılaşacak! -------·------0 takdirde mandalar meselesi tazelenecek, 
Almanya emeline kavuşacak! 

Londra, 3 ( :aılyo) - D,·yl fl,. 1 Ra,ışıaı.: ıneı·lısioi fevkalade içtimea 
ralrl gaı:Ptf'sıi, R. Hiılerın, yııkıc •'a dav•·t ı-ılf'e•·ğiııi ynınHkta ve bu içti. 

Kudüs, 
son 

u iye çöllerindeki 
,,~ .. mur felaketi ,.,, __ ... _____ _ 

Kum fır.: A.: -4sı bitti. Fakat yağ
mur feci neticeler veriyor 

Tel.efon: 2776 

mada müstemlekelerin iatirdadı için 
bir karar istiyeceğini kaydeyle· 
meLtedir. 

Ayni gazete iddia ediyor ki: 

~versııy muahedesinin 119 uncu 
maddf'sioe nuaran İtalya ile j>tponya, 
mezk1ir muahedeye imza koymuo ol· 
mııları lıasebile Almanyaoıo müatem• 
Jeke talebini terviç eylı yece"Jerdir. 
Buna karşı, yalnız Fransa ve İogil· 
tere müoferid kalacaklardır. Neticede 
abdeo, mandJların yeniden müzake
resi, mecburi olacaktır. 

Mandaların yeniden müzakesi 
halinde, Almaoyaoın eski müatemlc· 
kelerini istirdad etmesi ümüdi kuv· 
vet bulacaktır. Bu takdirde, balen 
Londra sefiri bulunan Von Ribentrop, 
Londra eefaretinden çekilecek ve 
doğrudan doğruya Müstemleke Neza• 
retine geçecektir. 

r 
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BU HAL NE?. ' ı 
, ~ Tacirler 

' 

Deniz yolların· 
dan acele tedbir 

istiyorlar! 
Sahillerimiz arasrnda seyrüsefer 

eden vapurlann, son zamanlarda 
bazı iskelelere uğramamak mecbo· 
.. ~•ied• .kaldıklanuı. gerek tarfau• 
dacılanu ve gerek di~cr tüccarlana, 
mallarını yük1etememek yüzü.oden 
çok zarar gördüklerini haber alı. 
yoruz. 

Son kam fırtınası ile çöllerde hortum manzarası Geçen gün, Bodrum muhabiri· 
mizden aldığımız bir telgrafta; 

Kudüs, 2 (A.A.) - Biru:>setio Pek çok hayvan ıe ef olmuştur. Bu 
Dumlupınar vapurunun, fazlı yüklü 

cenubunda kaio Siuai çölüude ya~an bavaliye hükumet süratle ilaç ve yi· 
şiddetli yağmurlar dolayısile ha~ıl yecek göndermektedir. ~foıır hudu. olmasırıdan dolayı yok.arıya gelir· 
olan su baskını neticesinde 9 hede· d 'd 1 b keo bir kaç iskeleye uğnyamamak 

. . b 
1 

k öl 1 .. 11 ~ •• 1 . una gı en yo un azı kısımları ge· d 
vının oğıı ara ı u,.u soy enıyor. . . ısnrarıo a kaldığı bildiriliyordu. 
Bu ha valide bulunan bedevi çadırları çilemıyecek hır hale gelm işıir. D ün de, Mersin hattından gelerek 
tamamile sıılarıo altında knlmışıır. Telaviv oehrinin kenal' mahalle· İııtaobula har"ket eden Anafarta 
Bir çok aileler meskensiz kalmıştır. lnini de su ar istila etmiştir. . k 
--~------~===========~----~---- vap~u.~k.yü~~~~D~~~~ 

T • b • d b • h / ' fandacılardan bir çoğunun mallarını 
ütün pıyasası ır en ıre araret endi 1 alamadan gitmiştir. • t 1 Evelki giin, İstanbuldan gelerek ou•• nku sa iŞ ar 7 mı• iyon 1 Mersine giden vııpur da çok yüklü l 

ı oldu~undan, İzmirden Mersine gön· 1
' 

Yak 1nd1 r 
derilmek üzere hazırlanan kestane 
vesair•·,·i almawışur. 

Görülüyor ki, Akdeniz sahille· 
kiloya --

tütün kumpanyalarının Amerikan 
kararlaştırdığı 

yüzde 

fiaıler geç~ıı seneden 
5 noksandır. 

rimizde işliyeo vapurlarımız, mal 
sevluyatınrla ihtiyacı Jayıkile tatmin 
ı>dememektedir. Bu hal, gerek ida
re ve gerek tüccar için zararhdtr. 

Denizyolları idare~i, daha geniş 
mikyasta randıman almak imkanı 
varken, bn anormal vaziyetten fır. 

satı kaçırmakta, tüccar ise mallarını 
vaktinde sevkedemediğinden zarar• 
dan zarara uğramaktadır. 

Denizyollan idaresi, bu hale 
son vermeli ve acil çareler arama· 
hdır. 

Dün akşam idarehanemize ge-
lerek acı acı şikıiyette bulunan tüc
carlara hak verdik. Denizyolları ida· 
resinden tedbir bekliyoruz. 

Japon, Alman, ita/ •. 
ittifakı yan 

~------

Roma 

Yaş üzüm sevkıyatı 

Yeni mahsul, şimdiye kadar gönderilen üzüm 
lerden daha fazla rağbet görmüştür 

Üz&m Kurumanua llOD defa olarak Ayvahktan sevk.ettiği aiyah Ye .. ,. .. 

kozak üzümlerinin Loodraya sağlam olarak gittiğini yazmııtık. 
Korumun Londra şubesinden son gelen mahlmata göre, kozak hdmleri 

piyasada fevkalade rağbete mazhar olmuş ve şimdiye kadar gönderilen miJ.. 
lardan çok daha iyi f iatlerle satılmıştır. 

Yukarıdaki resimde, yaş üzümlerimizi, Londra yaş sebze ve meyva ha
linde satı~a arzedilmiş vaziyette görüyoruz. 

,~~===~~===~===~~~~~====, 

(Anadolu) nun 

Yarın Anadolud& hepinizır. alaka ile takib edeceği bir yenilik 
bulacaksınız. Bizim Halk sahnesinin en maruf tibi olan Kara· 
gözle Hacivad, çok kudretli bir mizah muharriri olan değerli 
bir arkadaşımızın kaleminin ucuna takılarak (ANADHLU) da 
perd kuruyorlar. 

u 

Mükafatlı müsabakamıza gelince. 
Bu müsabakanın şekline şimdiye kadar hıç bir yerde 

tesadüf edilmemiştir. 

Kat il veya maktul kim?. 
-Devamı iç sahifemizde-

Q/2 
Kremlin sarayında mühim 

bir toplantı oldu _ ..... ~-
Bunu ehemmiyetle Mareşal Voroşilof, Vladivostoka gide· 

Bir tütün deposundan görünüş 
Dün sabah Ege mıntakasının yarısına kadar devam etmiştir. 

her yerinde birden tütün piya- İzmir Türkofis müdürlüğü, tütün 
sası açılmış, Amerikan tütün mmtakalarile daimi temaı balin
kumpanyaları tütün mübayaasına dedir ve her saat, tütün satışı 
başlamışlardır. Tütün satışları, hakkında tütün mıntakalanndan 
çok hararetli bir şekilde ieco •Sonu sekizinci sahi/t1dt1 • 

karşılamaktadır rek Rus ordularını teftiş edecek 
Roma, 2 ( A.A. ) - Komünistlik 

aleyhinde bir Japon • Alman • İtalyan 

pakbnın hazırlandığma ve yakında 

Romada imzalanacağına dair Tokyodan 

gelen haberlere siyasi mehafilde bü. 
yük bir ehemmiyet verilmektedir. Ma· 

amafih bu muabedenin askeri ahkAmı 
ihtiva et.uıedigi taarih olunmaktadır, 

Paris, 3 (Radyo) - Moskovadan haber veriliyor: 

Rusya, Uzakşark hadiselerine büyük ehemmiyet vermeğe haşlamıştır, Bu 
münasebetle, K.rem.Jin aararu:ıda yapılan ~on bir toplantıdan sonra, mareşal 
Voro§ilofun, Vilidi~oıtoka gıderek oradaki Rua ordolannı tefti§ etmeısi ta· 
brrlir eylemiotir. 

Mareşal Voroşilof; bu seyahatinde, Uzakcark ordolan umumi komutanı 
Mareşal Bloherle de ' l?Örüşecelı:tir. 

• ••• ıl •• .. ' • • fi • •• • .,.... ..... ..... ' ••• 
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Demek istemiyorum ki, g r:lın kültürune, k'J.:0iklerinc.-, e•erlcrine ilt F t 
etmiyelim. Tercüme, ndnpte yapmıynlım. Hayır, biliikis her imkanı bu nrok, 
milletler arasınd tedevvun etmi, olan bütün tercüme eserlerin, n ılları ma· 
hafua edilerek tercüme inin şiddetli bir ihtiyaç oldu..,U!ın kaniim. Keza, 
adapte de yapabiliriz ve bu ad:ıpiasyon, bize ytni bir ze.,k, )CDİ bir ruh 
ve tefekkür aleminin kıtpılıınnı açm.ıktn haylice işe ynrar .. 

KHilıat tntlnr ki, bitim butün muharriri .imiz, S ı:clecilerimiı. gfind 'lık 
bir m~ıl k 'fe h yat endişesi içind , gözlerini Avrup.ı post sın dikttıı~l'"rtl r. 
Anupa postası gelince, derhal herkes neker oca~ınd k" bir yı~n dbıı.<e•tl n, 
•yaklı:abıdan, kendi eırtın:ı ve nyn ına göre, c~yn nnyan ask rler ibi, bunlan 
kanştırmıığa b~lar .. Mecmuaların, gazete ve kitablan ı yapraklara, fasılasız 
hı§Jrtılarln açılır, kapnııır.. Hikayel r, fııntaziler, fıktalar, röpôrtajlur, ro· 
miıilar alttinİı.t .• 

Ve erteei günler içinde, başknlanmn mötahl:ınndan, h m de t:iınnmen 
bozolup yeniden yapılarak ve işlenerek, ona bizd ·ıı n kışlar, pıırç.ıl.ır \enle· 
rek: değil. rasgele bir iki yama vurularak ve bazı yerleri atılaral~ p1yu!nya 
dumanı iistdnde yeni eserler çıkar. 

Bu çahoma tarzı, bizim muhnrririmizi, ruütefı kldrimizi, otomatik bir 
mah11lk gibi, iptidai maddeyi -hatta işlenmiş m dd yi· bir tnrnftan alır, 

öbili tarılftan çıkanr.. Onda arlık tefekkür yoktur, he)Ct'.D yokınr, ya· 
ratıda gayreti, orijinalite, hususi bir filezofi, veya kültür, bizım hayatımız· 
dan •tisler yoktur ve hiç, hıç bir §ey yoktur. 

Ba, hazin bir vakıadır. A vropa postasının ke ildi~i ve telif hak ve ~ıırt· 
lantlın bayrak açarak b:ı~ımıza dikildiği gun, bizdeki bir çok malı rrirl~rin, 
hikftyeci Ye romancıların şöhretleri, iskambil kuğıdındım kurulmuş kö,kler 
gibi bir püfle yıkılıTerecektir. 

Paderefski ve bir kızı 
Meşhur Lehli piyanist Pade

refskinin başından geçen bir 
macerayı Jsviçre gazeteleri yaz
maktadırlar: 

Piyanoya meraklı bir genç 
kız, uzun bir zaman uğraştık
tan sonra meşhur piyanist tara
fından kabul edilmiştir. 

Genç kız: 
- Ostad, size piyano ile bir 

parça çalacağım ve çalış tarzım 
hakkında fikrinizi almak istiyo
ruınl Demiş, Şumanın bir sona· 
tını çalmıştır. 

Patça bittıkten sonra, Pade· 
refski: 

- Hatmmda kaİdıgına göre 
Şuman, bu sonatını sevdiği kızı 
tahayyül ederek ya2mıştır. Fakat 
sizin çalışımza bakıyorum da, 
beste~arm bu sonatını yazar· 
ken kaynanasını düşündüğünü 

sanıyorum! Oeıniştir. 
insan mı, yoksa imendi· 

Orhan Rahmi Gökçe 

karak boğulmaktan kurtulduk
ları tespit edilmiştir. 
Kısmet nereden açıldı? 
Dorotea Kubl adh dılberce 

bir kız Holivuda, yıldız olmak 
üzere gitm ş, fakat uzun zaman· 
lar beklediği halde muvaffakıyet 
güneş"nin doğduğunu görememiş

tir. Nedense, hıç bir sinema 
ş rketi kap !arını bu zavallıy aç
mamıştır. Zavallı kızın ümidini 
kaybettigi bir sırada, Holıvud 
noteri yanına gelmiş ve: 

- Evladsız ölen amcanızdan 
size on mılyon frnrık m ras kaldı; 
teslime geldintl Demiştir! 

Tek talebeli okul! 
f ngilterenın Kampef tavn köyü

nün öğretmeni Bayan Elyot okul
da yoklama yaptığı zaman yal
nıı bir çocuğun °mevttitl,, dedi
ğini duyar ve görür! 

Bu çocuğun adr E iz:ıtbet Bnr
cestrr. Ve köy mektebinin tek 
talebesidırl 

\~\DO ~l 

m .. dürii 
İzmir - mÜzel~rirıde 

tet .,i kler yaptı 
.An kat ad n şe~ 111 :ı ~ ,.:! n 

müzeler U. muJJ ü doktor ar· 
keolog B. Hamıd Zü'>t>yir K >~
ny; İzmifd k1 müze! ri, haf yat 
sahasını ve l h lıf asııt atık yı 

gf'zmiş, tetkiklerde b1.ıluıımlışlur. 
Bugun Aydın n Ka acası.i kaza
sında A rdd.t.s haral:<t:sıne gıdıp 
orada tetkıkler }'.:\pncaktır. 

Belediye meclisi 
toplandı 

Buca beledıye meclisi, dün 
akşam Buca belediye dairesinde 

B. Nazım An kın reısliğınde 
tdplantllarına başlamıştır. Meclis 

afasmm ekserisi toplantıda ha
zırdı. Saat on sekizde başlıyan 
tdplantı fasılas?'Z ikı saat kadar 
sürmüş, miinnkaşalar dah ziya
de Buca suyu meselesi üzerinde 
oimuştur. Beledıye reisi, bu me
sele üzerinde izahat vermiş, be· 
lediyeler bcinkas nın yapacağı 
ikrazatla bu yıl işe başlanacağını 

ve tesisat yapılacağını söylemiş· 
tir. Sucanın güffifüf{ resmi va
ricİatındaıi her yıl llissesine 7000 
lira düşmektedir. Bu para kar
şılık tlıfolanik Buca belediye!ıine 

3İ.OOO lira ikrazat vapılacaktır. 
Bit aza, Bucanlrl ori bin nüfuslu 
bir yer olatigu halde gt!uı;.leriHin 
kahvelerde pinrkledıklerini söy
mi , bir okuma odası açılma ını 

teklif etmiştir. Belediye reisi, 
okuma odasının bu yıl her hal
de açilacağt vadinde bulurımuŞtur. 

Daimi encümen Sf·çiminde B. 
Abdurrahman Nayda ve Niyazi 
Aktaş, hes p tcdkık encümenine 
Butanm d ğ rli gençlerlndefi 

B. K5mıl ve B. İbrahim 

ne 
oe 

o 
Vez r ve Osm na" a slıla"ı kay

naklarında bu yıl görülen müt· 
h ş kuraklıgın, bundan yirmi beş 
St-<ne tvel bır kere daha görül
d 1ğü söy en yor. Her on yılda 
o r Ana ıoludaki rıeh rlerde gö· 
rülrn feyezanlar gibi kurak ık 
da ~5 yılda bir kendisini gös· 
termektedir. 

Bu seneki kuraklık yiizünden 
Vezir ve Osmanağa sularnıda 
görülmemiş bir azalış olmuş, 
birçok evlerin gündüzleri çeşme
leri aktığ'ı halde geceleri kesil
miştir. Bunun bir sebebi de iz· 
mir parklarına lazım olan suyun, 
geceleri Vezir ve Osmanağa su
yundan temınidir. 

Zaman zaman halk belediyeye 
müracaatla sularının geceleri de 
akıtılmasını istemekte iseler de 
şehirdeki parkların suya olan 
rrlüdhiş ihtiyacı sebebile halkın 
bu dileği tam manasile yerine 
getirilememektedir. Bununla be
raber Ramazan geld ği için hal
kın ihtiyacı da düşünülecek ve 
tedbir alınacokbr. 

Belediyece, Vezir ve Osman
ağa suları kaynaklatmda tedki
kat yaptmlmaktadır. Kuraklıktan 
suların kesildiği iddia edilmekle 
b~raber bunun kaynaklann tı· 

kanmış o ma ın n i en g ldiği 
tle söylenmektedir. 

Belediye reis vekili B. Reşad 
Lehlebici, bu mühim nokta üze
rınde ehemmiyetle durmuş ve 
Belediye müheridıslerine su kay
naklarmda tetkikat yaptırmağa 
bAşlamıştır. Müteaddit sondajlar 
yapılacak, Vezir ve Osmanağa 
su arının kaynaklarında tıkanıklık 

varsa bunların tekrar açılmasına 

ça ışılacaktır. Çiinkü Kızılçullu 

deres ne çok yakın olan bu kay
na1<ların tıkanması yüzünden 
su arın, b~şka bir taraftan de· 
reye doğru bir yol bularak 
oradan denize gitmeleri muhte· 
mel görülmekte<J r. 

Suytın kaynağından gelen su, 
eve!ce bir buçuk metre yüksek· 
likte akıyor ve şehire su veren 
borulara dağılıyordu. 

Şimdi bu su ancak 'artm 
metre kalınl ğında akmaktadır. 

Kaynaklar evelemirde temizle
necek ve sondaj yapılacak, şe

hire bol su verilmesi temin edi
lecektir. 

Evelemirde Vezir ve Osman 
ağa suları tesisatında bozukluk 
ve su kaçıran yerler olup olma
dığı da tedkik edılecektir. 

Kaynaklarda temizlik ve son
dajlar yapıldıktan sonra şehre 
bol su verilmesi temin edilebıl
diği takdirde şehre başka yerden 
su isalesinden vazgeçilecektir. 

Kültür direktörlüğün
deki toplantı 

Başöğretmenlerle hasbı
halde bulunuldu 

lzmirdeki ilkokulllar ba öğret 
metleri dün .öğleden sonra Kül
tür direktörü B. Ali Rızanın 
başkanlığında ilk tedrisat mü
fettişliği dairesinde bir toplanh 
yapmışlardır. Bu toplantıda mes
leki bir hasbıhal yapılmış, Kül
tür direktörü tarafından tedri· 
satta takib edilecek yollar hak
kırlda öğretmenlere direktif ve
rilmiştir. 
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Ege hastanesi 
Bugünkü gazetede bir hava· 

dis var: 
fzmir Valisi B. Fazlı Güleç. 

bir milyon lıra sarfile 500 ya· 
taklı bir Memleket hastanesi 
yaptırmak yolundadır. Bu mak· 
satla bu sene büdcesine tahsi· 
sat konacak ve liatinecien istik· 
raz çareleri aranacakbr . 

Memlekette her yapılan şey, 
muhakkak ki, bir kazançrır. Bil
hassa bu muhitin, müracaatlara 
cevab verebilecek, bir hastaneye 
ihtiyacı derecesi meydandadır. 

Ancak "izmir Memleket has· 
tanesi" -bittecrübe hepimizce 
mnlümdur - liiçbir gün "eski 
Aydın vilayetinin,,, yani bugün
kil Ege bölgesinin malı olmak· 
tah kurtulamamış ve hiçbir gün 
"sadece şimdiki lzmit vilayetine. 
inhisar edememiştir. Bu itibatll 
lzmir Memleket hastanesi deni
lince akla mutlaka "lzmir, Ay
dın, Manisa, Denizli ve ft1ı,ğla. 
vilayetlerinin müşterek hastanesi 

l ·" ge ır ... 
lzmir valisi bu tasavvrunda 

muvaffak olursa vatılaçak neti• 
celerJ şimdiden görebiliriz: 

1 - lzmit asH bit hastane 
kazanacaktır. 

2 - lzmir borçlanacaktır ve 
bdrc ödiyeceğim diye bunala
caktır. 

3 - Aydm, Manisa, Denizli 
ve Muğla, haha Balıkesir vila· 
yetleri bu hastaneden istifade 
edecekler, fakat borcun öden• 
mesile bittabi aliikadar olmıya· 
caklardır. · 

Blıhun en Hoğrt.isU: beş viJi
yelin para kuvvetini bir noktada 
teksif ei:lerek ortaya 1000, hatta 
1500 yatakla bir a'Ege haata· 
nesi,, çıkarıp.ak ftil mfi ir? 

f zmir valisinin bu yolda te
şebbüsler almasam, netice itiba· 
rile, vilayet ve muhit menafiine 
daha uygun ve çünkü ihtiyaç 
ve tecrübe netayici ile daha mu· 
tabık bulduğumuzu açıkça söy· 
lemekte hata görmüyoruz. 

Nimetle külfet beraber yürü· 
melidir. * 

fer mi daha seri? 
Bu suale verilecek cevap n· 

can (şimendifer tabiatile daha 
seridir!) olabilir, fakat bazı ah
valde bu hal değişmektedır. 

Arz üzerinde bundan küçük 
b. r okul yo muş! 

Bir domuzun marifeti! 
Fransanın Rıyantok köyü bir 

kaz netice inde tamamen yan-

aıt:±:~ıc:~~~~::ın:aJ~~~:c:m:ııım53liillmmı:ıı:::ı~r:mmmmı:ıa-...-..-... Muhtelif 

Karadağm hır kasabasının 
mıştlr. Kazanın mahiyeti tahki
kat nelice~ınd~ anlaşılmıştır. 

meylianesihde Böcin Mıloviç ad
lı hir adam, arkadaşlarile Bir 

Köyün t. nginlerinclen birisınin 
ahırındaki domuzlardan birisi eki za --ifa e şekli 

lira mukabilinde 11 kilometre Sultan Mahmut zamanında 
mesafede kain bir mevkie gi- Haşmet nammda zarif, hoşsohbet 
decek ·olan treni geçeceğine bir adam vardı. Malum ya, o 
dair bıbıe tutuşmuş ve b hıi de\tirletde, büyükler arasında 
de kaıanmıştlr. ı--------t-=---------.ı meclisler kutulurı şaltler, edip-

Şiınendifercilik namühuabına f;;:;c;:;ıi:iiıii;;;::~;;:o; ler, fıükteperdazlar, kelitiie oyu-
bu işin bir teselli noktası oldu- nu, zanıfet müsabakaları yapar-

ğunu da hemen ilave lazımdır: ilkteşrin sayısı ç km·ştır. için· lardı. Haşmet efendi de bunlar 
Arz üzerinde en bati hateket de: Nazilli Basma fabrikası, iş arasında temayüz etmi ti. Ge· 
eden tren de ancak bu diyarda Katıunu, Büyük fen simalarından veze, zeki, kurnazı fakat o nis-
bulunuyormuşl Markonı, Türkiyedc sun'i ipek l:Jette de paraya düşkün, arsız 

Karmcalarm akılhhğı endüstrisi, Tayyare motörleri, l:lir aclsm .. 
drta Amerikada yağmur mev- Radyo tekniği, Pratik elektrikçi, Sultan Mahmut, bunun şöhre-

simi çok lrorkunç olur; hafta- Yünlü dokuma endüsttisi, f u;. tini dutuyor ve sadrıazama: 
larca yağan yağmur her tarafı toğraf notları, Şoför köşesi, - Haşmet efendıyi, diyot; ha-
su altmda bırakır. Bu sırada Ufak atölye işleri, Maden bo- na getirin bir ~ün!.. 
bazı karınca yuvalarım da su yama işleri, işçinin tiyazi bılglsi Sadrıazam, ferman devletlu-
basar. Karıncaların boğulmamak gibi bilğmum işçi, usta ve tek- mün, diyar. Fakat Haşmetin 
için hiribiflerini ayalelarile fota- nisyen1eri alakadar eden faydalı .arsızlığını bildiği için: 
rak liir yumak halini aldıkları ve prafik yazılar vardır. Tavsiye - Bana bak, diyor, seni efen-
ve bu suretle suyun yüıüne çı- ederiz. dimizin huzuruna ç1karacağım. 

Ancak, para ısterrliyeceksin. 
- Hayır, istemem paşa müs· 

terih ol. 
- Senin sözüne de inan ol

maz, yemin et bakayım .. 
- Vallahi ve billahi istemem .. 
Sadrıazam bu tcminah aldık

tan sonra Haşmet efendiyi pa
dişahın huzuruna götürüyor. Ko
mlşuyorlar, gülüşüyorlar ve sul
tan bu şaklabanlıktan bir hayli 
ml'!mnun kalıyor. Nihayet: 

- Eh, diyor, kafi.. Haşmet 
efendi kulumuz gidebilir. Ben 
kendilerini gene çağırtırım. 
Haşmet efendi kalkıyor, el, 

etek öpüp birkaç adım geri 
ğidiyor ve bakıyor ki, Padişahta, 
ihsanda bulunmak, bahşiş ver
mek namına en küçük bir hare
ket yok. 
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lıalıi bir ses... Cazib bir mevzu... Musiki /ilimlt!flttfn t!h güzeli ... 

Dekor... ihtişam... Affis ve Teirisil itibarilt dfidya filimlerirle örnek bir harika ..• 

BUGÜN TA yy ARE SiNE ASINDA 
SEVİMLİ ve DlLBER MACAR YILDIZI MARTHA EGGERTH,in 

SA A KO SE 1 ilk defa Fransızca 
temsil ettiği 

Filiminde sonsuz zevk ve heyecanla görülecektir. Bu filimde MARTHA EGGERTH tarafından söylenmesi ıçin hazırlanan 
HATIRA ŞARKiSi muhterem müdavimlerimizde ebedi bir hatıra bırakacaktır .. 

AYRICA: PARAMOUNT JURNAL. MİKİ iJe ÔGREDiCJ FiLiM 
Sdlıe• saatleri: 2,05 - 3,45 - 6,15 - 8,35 de, .. Cumartesi - Pazar: 11,40 da ilave seansı vardır. 

FIATLER: 30 - 40 - 50 Kuruştur. 

1 
- Gidiyorum devletlum, diyor, 

gidiyorum. Başka bir fermanınız. 
-Gidebilirsin Haşmet efendi, 

gidebilirsin .. 
Üç adım daha geriliyor, gene 

söyleniyor .. 
- Padişah1mız efendimizin hu· 

zuruna çıkabilmek saadetinden .. 
vesaire .. 

Gene bir şey yok. Sadrıazam 
paşa da suratı iyice asmış. Mü-
temadiyen gözlerile, kaşlarile, 
başı ile "çık,. diye işaret edi-
yor. Haşmet efendi nihayet çıkı
yor. Fakat bunu bir türlü haz
medemiyor. Beş on adım yürü
dükten sonra tekrar gelip girecek 
oluyor. Mabeynciler mani olmak 
istiyorlar: 

- Tekrar girmek için ferman 
ve merasim lazım. 

Diyorlar, fakat o dinlemiyor 
ve giriyor~ herkes ona bakıyor. 
Haşmet etendi: 

- Padişahım ·diyor- ben bu
raya gelirken, devletliimüzden 
herhangi bir ihsan talebinde bu· 
lunmamak için yemin etmiştim, 
sadrazam paşaya söz vermiştim. 
Haydi diyelim ki ben yemin 
ettim, fakat !Sadişahım; sen de 
kulunuza ihsanda bulunmamak 
için yemin mi efün, merakımt 
mucip oldu da anlamağa geldim. 

Padişah, kahkahayı basıyor ve, 
Verin -diyor- verin .. 

Fıkracı 

mezbahalarda 
Bir ayda kesilen 
hayvan miktarı 

Birinciteşrin ayı içinde lzrnir 
belediye mezbahasında 2903 
karaman, 3899 dağlıç koyun, 
659 keçi, 1276 kuzu, 237 oğlak, 
31 manda, 377 öküz, 913 inekt 
729 dana, 12 deve ve 4 domuz 
olmnk üze~ 11025 baş hayvan 
kesilmiştır. 

Ödemiş belediye mezbahasın· 
da 292 koyun, 923 keçi, 6 kuzu, 
12 oğlak, 2 manda, 11 öküz, 
108 inek, 95 dana, 6 malak 
olmak üzere 775 baş hayvani 
Dikili kazası mezbahasında 71 
koyun, 64 keçi, 1 kuzu, 5 öküz, 
15 itte", 21 dana 177 baş; Bur
nava belediye mezbahası ti da 50 
karaman, 58 kıvırcık 100 keçi, 
50 kıvırcık keçi; 122 kuzu, 125 
oğlak, 22 öküz; 29 inek, 128 
dana, 1 malak olmak üzere 685 
baş hayvah kesilmiştir. 

Sarlıoşluk 
Ödemişin Cumhuriyet mahal

lesinde Halil oğlu Öurmuş fazla 
sarhoş olarak İbrahim oğlu M~b· 
med Şenaym kahvehanesine gıt-
miŞ, 20 gramofon plağı kırmış• 
tır. Tutulan suçlu, Adliyeye ve-
rilmistit. 

Kız kaçtrmti 
Odemiş kazasında Topbaşı 

mahallesinde oluran Mehmed 
klZI 16/aşında Ayşe, semerci 
Mebme oğlu Mehmed tarnfın-
dan zorla kaçırılmak istenmiştir. 
Yakalanaı\ Mehmed Ad iyeye 
verilmiştir. 



4 Te~rinisanl 

ihtilalciler, dünde Madridi 
bombardıman ettiler 

Muse.ıJ;J.o.r __ 
f~akkında bir kanun 

teklifi. 
Ankara, 3 (Husui) - Manisa 

ıaylavı ve eski Ziraat Vekili B. 
Sabri Toprağın Kamutay hari
ciye encümeni ruznamesinde dık
kate şayan bir kanun teklifi 
vardır, bu kanunun esasları şun
lardır: 

Dünyanın her hangi bir nok
tasından hicret etmek istiyeıı 
Musevilerin Türkiyede yerleşme
lerine aıla müsaade edilemez. 

Ecnebi tabiiyetindeki Musevi
ler, Türk tabiiyetine alınamaz, 
ancak, profesör ve güzel sa
natlar erbabı gibi mütehassıs 
Museviler, Vekiller Heyeti kara
rile tabiiyetimize alınabilirler. 

Musevi olmıyan müslim ve 
gayri müslimlerin, Türk tabiiye
tine girebilmeleri, nihayet bir 
sene sonra Türkçe konuşmağı 

taahhüd etmelerile meşruttur. 

Dedikten sonra, Uzak Şarkta 
başlıyan ve bütün dünyanın ka
rışık bulunduğu bir zamanda 
vaziyetı hır kat daha müşkül
leştiren Çin • Japon ihtilafının 
hüsnü suretle halledıleceğinden 

ümidvar olduğunu beyan etmiş 
ve demiştir ki: 

- Bu gibi ihtilaflar, sulhan 
ve süratle bertaraf edılmeiidır. 
Aksi takdirde, 1914 te başlıyan 
ve beş sene devam ederek dün
yayı acıklı vaz"yetlere sokan 
umumi harbten daha çok tah
ribkar bir felaket başgöstermek
tedir. 

Binaenaleyh, bu korkunç ihti
mal karşısında herkes, mesulİye
tini idrak etmelidir. 

Biz.m gibi küçük devletler, 
şimdiden işin ehemmiyetini ka
bul etmişler ve hüsnü niyetle 

yirmi kişi ölmüştür. Yaralıların 
çok olduğu söyleniyor. 

Madrid merkez komutanlığının 
neşrettiği resmi bir teliğe göre, 
ihtilalci tayyareler bir okula 
bombalar atmışlar ve elli talebe 
öldürmüşlerdir. 

Bugünkü bombardıman neti
cesinde Madridin birçok binaları 
harab olmuştur. 

Dokuzlar konreransına riya• 
set Belçika Hariciye Nazırı 

M. Skoka 
meşbu oldukları halde ihtilafın, 

su) hen halline taraftar olduk
larını göstermişlerdir. 

Müteessiriz ki, bu konferansa 
Japonya ve Almanya iştirak et
memişlerdir .. " 

B. Spakdan sonra, Amerika 
başdelegesi B. Norman Davis 
söz almış ve Çin-Japon hadise· 
lerinin, bütün dünya emniyet ve 
selametini tehlikeye düşürdüğü· 
nü söylediklen sonra, kendile
rine göre birer siyaset takip 
eden devletlerin, dünya sulhunu 
ihlal ettilderinin farkında olma· 
dıklarını ilave etmiş, bu gibi si· 
- Sonu sekizinci sahifede -

Amerikada as
keri işler 

Harpte 
Askerler nasıl 

alınacak? 
Vaşington, 2 (A.A.)- Royter Ajansı 

muhabirinden: 
Son zamanlarda Amerikan Erkli· 

nıharbiyesinia harp zamanında aeker 
almağa müteallik bir pitin hazırla· 

makta olduğuna dair ortada bir takım 
şayialar deveran etmiştir. Şimdi öğ· 

renildiğine göre bazı kolorduların ih· 
tiyat zabitlerine mektuplar gönderile· 
rek vaziyetin nezaket kcsbetmesi tak· 
dirinde orduda daimi bir vazife kabul 
edip etmiyecckleri ve hususi i~!erini 

ne kadar bir müddet zarfmda takip 
edecekleri sornlmuştur. 

Gene öğrenildiğine göre Bahriye 
Nezareti "apurlarm süratlc Lhareketle• 
rinin zaruret halini alması ihtimaline 
müteallik olarak büyük Okyanus sa· 
bili kumaı::danına da talimat vermİi• 

tir. Zannolundu~una göre, Aleoutienncı 
adalan civannda bazı gemiler bulun· 
malı tadır. 

Yeni ticaret muahedesi 
İstanbul, 3 ( Hususi ) - Hü

kumetimizle Romanya arasında 
aktedilecek yeni ticaret muahe
desi müzakerelerine başlamak 
üzere yakında Bükreşe bir hey· 
et gidecektir. 

Türk - Rus 
Ticaret muahedesi gümrüklere 

bildirildi 
Ankara, 3 (Hususi) - Hüku

metimizle Rusya arasında akdo
lunan yeni Ticaret muahedesi· 
nin metni, bütün gümrüklere 
bildirilmiştir. 

İki lngiliz 
Tayyare öğretmeni getirdik 

lstanbul, 3 (Hususi)- Riri al
bay ve diğeri yarbay rütbesinde 
iki İngiliz zabiti, tayyarecilik 
tedrisatı için memleketimizde 
vazife almışlardır. 

Tarzan: Balta ormanlarda •• 6 
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-
/Dünden mabad] 

1 - Bu garib sese mukabil, 
elJ· k k 1 adar yerli Nestorun yanına 
oştular ve Tarzan ile maymunu 

baw J ] g 1 o arak aldılar. Önde Nes-
tor. olduğu halde çadırın mer-

t e~ıne doğru yürüdüler. Vahşi· 
erın se . . . 1' vıncıne nıhayet yoktu. 
b arzan da hiçbir mukevemet ve 

areket göstermedi. 

2 - Tarzan ile maymununu 
ağaçlardan yapılmış bir kafese 
kapattılar. Bu aralık gece oldu; 
vahşiler meydanlıkta büyük bir 
ateş yaktılar. Bu ateş Tarzanı 
kızartmağa mahsus idi. Nestor: 

.. Ben emretmeden Tarzanı 
öldürmeyiniz) Onu emrettiğim 
zaman akla, hayale gelmez feci 
bir ölüm usulü tatbik edecek-

siniz!. dedi. 
3 - Ateş mükemmel surette 

yandıktan ve hav.tlandıktan 
sonra, kafesin kapağını açarak 
Tarzanı dışarı çıkardılar. Fakat 
Tarzan dört ayaklı dostunun 
kulağına hususi dille: "Henüz 
mahvolmuş sayılmayız, göre
ceksin!,, dedi. 

4 - Ve tam bu sırada Tar-

zan, hücuma hazırlan~ış bir 
arslanın sayhasına benzer acı 
ve şiddetli bir sesle bağırdı. Bu 
korkunç ses; vah'i'ilerin her se
sini ve her har~ketini bir anda 
durdurdu. Va~şiler, bir arslanın 
taarruzuna v.gradıklarını sandılar. 
ikinci bir sayha müdhiş bir pa• 
nik yaJ?'.ı. Fakat bu anda ... 

- Sonu var -

Sahile 1 

~~~~~~~------~~~------------------------·-
Telef on darbesi: 

Biz sorduk, o söyledi 
~-----------------------------------------' Arkadaşımız doktor Necati 
Kemali arasıra derin ve devamlı 
inzivasından bir telefon darbesi 
ile arıyoruz. Günün en horde 
teferrüatı onun inzivasında ve 
münzevi laboratuvarında bir for
mül halinde işlenir. Arastra de
ğil, sık sık bu laboratuvardan 
istifade edeceğimizi karilerimiıe 
vadederken bu hususta münze· 
vinin de müsaadesini aldığımızı 

yazabiliriz. 
Bugün telefonu açtık: 
- Merhaba, nasılsınız. 
Dedık. 

- Meşgulüm, çalışıyorum. 
Onun teknik psikolojisine 

dair bir travay üzerinde bulun
duğunu biliyorduk. 

- Nasıl bitti mi? 
Diye sorduk. 

- Çalışıyorum, bitiriyorum. 
Dedi. 

Teknik ve ilave etti: 
- Bu teknik psikolojisi, 

inanmazsınız, hemen hayatm her 
safhasında, yani içinde bir fiil 
ve ame~ bulunan her yerde reh
berlik edecek bir bilgidir. Bil
hassa idare (sevkü idare) işlerin· 
de psikojiksiz yürümek adeta, 
erkanı harpsız bir ordu idare 
etmek demektir. Bakınız size 
en ameli sahalardan birkaç mi
sal getireyim: 

Mesela; fena kaldırımlı bir 
belediye yolu farzediniz. Bu 
yolu belediyeye "yap!., 

Derseniz. Belediye size. 
- Param yok. 

Diye cevap verir. Halbuki 
psiko -teknik burada derhal 
faaliyete geçer, yolun bir tarı· 
fmda durur. Sabahtan akşama 

kadar o yol üzerinden geçen 
nakil vasıtalarmı tetkik eder. 
Görür ki, mesela, norma\ şerait 
içinde on senelik ömrü olaa bir 
kamyon, bu yol üstünde beş 
senede ömrünü itmam ediyor. 
Otobüs, otomobil keza. Psiko
teknik hesap eder: 

Bir kamyon, bir otobüs, bir 
otomobil vasati iki bin liraya 
alınsa, bunun ömrü on sene 
olduğuna göre, iptidai sermayesi 
günde yarı yarıya kayboluyor 

demektir. Lastik, tekerlek, vida, 
conta, diğer birçok zayiat bu 
yekuna ilave edilecek olursa, 
enerji ve milli sermaye zayiatı 

dehşetli kabarır, bete o araba· 
lar ve beygirlerin çektiği ezi
yet te gene bir iptidai sermaye 
ve enerji ziyaıdır. Akşam üstü 
hesabını tamamlar ve bu gün· 
delik zayiatı senenin 365 şile 

darbeder, neticeyi belediyeye 
gösterir. 

Belediye görür ki, değil se
nelik, hatta birkaç aylık milli 
sermayenin nakil vasıtaları ener
jisinin, zamandan, sayden ve 
intizamdan kaybedilen kemmi
yetin miktarı bu yolu asfalt 
olarak bir kaç defa yapmağa 
kafidir. 

Yahut önümüzde şöyle bir 
dava var: 

Hayat pahalı 
çare arıyoruz. 

nedir? Planlı 

tetkik. .• 

diyoruz ve buna 
Bunun çaresi 
hareket, ilmi 

Fakat bu, "plan. ile tetkik 
'mevzuu olan .. ilim" nedir?. 

işte, psiko..ıebiktir. 
T elc:nik ve mesai ilmi, üç bü-

yük ana hatta ayrılır: 
1 - Çalışma biyolojjsi. 
2 - Çalışma teknoloiisi. 
3 - Çahşma kültürü ve ted· 

risab. 
Bu üç ana hattının sayısız fer'i 

şubeleri vardır. Meseli: 
A - Çalışmanın kültürel ve 

tedrisi ana hattı, 
1 - idare bilgisi, 
2 - iş kanunu. 
3 - ~ filozofisi ve ~ naza

ri yatı şubelerini ihtiva eder. 
Bunlardan idare bilgisi hak· 

kında kısaca biT program çize
lim: 

A - Ekonomik malumat. 
B - istatistik maıtimat. 
C - Sosyolojik malumat. 
Biz biru durduk. Bu durak· 

lamayı garip bir manada tevil 
eden Doktor Necati Kemal: 

- Evet, evet - dedi- alay et
miyorum. Çalıştı~m ilmi mev
zuun ilmi ve beynelmilel ana 
hatları bunlardır. Yani bir ida· 
reci, bilhassa bir sevkü ida. 
reci için en elemanter malumat 
olarak bilinmesi icap eden şey· 
lerdir bunlar. 

Ve ilave etti: 
- Allaha ısmarladık. 

Kadın diplomat 
İstanbul, 3 (Hususi) - Rus

yanm Ankara sefareti başkatib
Jiğine, (Olga Vikitina) adında 
bir kadın tayin edilmiştir. 

Kabahat benim çocukta mı, yoksa! 
Benim kız mektekten geldi. 

Bir az istirahat edecek sandım 
ve kardeşi ile oynamasına izin 
verdim. iki kardeş gülüştüler, 
seviştiler ve oynaştılar .. 
Akşam yemeğine yaklaşıyor

du. Benim kızda gene hiç bir 
çalışma hazırlığı yok. Kendi 
kendime: 

- Eyvah - dedim - benim 
kız busene niyeti bozda galiba! 

Gene ses çıkarmadım, yemek 
sonunu bekledim. Yemek bitti, 
biraz dinlendik, baktım ki, gene 
hareket yok. 

- Kızım-dedim·ne diye boş 
oturuyorsun? 

Şaşırdı: 

- Ne yapayım • dedi • yaran 
iki dersimiz var, ikisini de dün 
istediğimden ala yaptım •. 

- Anlamıyorum; hiç koskoca 
günde iki ders olur mu? 

- Ders iki tane değil amma, 
yarınki derslerin ancak iki tane 
muallimi var. 

- Yani beş dersi bu iki 
muallim mi okutacak? 

- Yok babacığım; ancak iki 
derse muallim girecek. Çünkü 
muallim yok. 

- Ya kitaplar? Kütüphaneye, 
söylemiştim, hepsini vereceklerdi. 

- Yok ki... Kitaplanmın bir 
çoğu eksik .. 

Anlıyorsunuz ya: 
Çifte tedriaat, elde biri 
Kitap yok, elde iki, 
Muallim yok. elde üç .• 

Ve &00ra, muallim kabahatli, 
talebe kabahatli, şu kabahatli. 
Talebenin mualHmlere tecavüzü 
ne kadar çirkin ve ahlaka, vic
dana aykH'l bir şeyse, talebenin 

muvaffak olamamasının bir se
bebinin, bu elde birler, ikiler, 
üçler oldu~u da muhakkaktır. 

Kaldı ki, talebe bakımsızdır, 
talebenin bir kısmı gıda alamı· 
yor, çocuklarımızın bir kısmı 

çıplaktır, şudur, budur. Bütün 
bu hakikatleri top yekun itiraf 
ediversek, ne olur, kıyamet mi 
kopar? 

Abdullah Çavuş 



A ~Anoı.u ni 

a a 
eye va 

- Eyvah, gidiyorum! 
Dedim. içeriye giren neferler 

özumü sordular. 
- Vasiyetin ne?. 
Dediler. Hayatta artık ne 
ebilırdim? Her emelim mah
u u. Kının tahtına karde· 

çmişti. O kardeş ki beni 
a mahkum etmişti. 

üsaade edin de iki rikat 
n z kılayıml 

Dedim. Dindar Y eniçerilcr 
bir z uzaklaştılar. Bana leğen, 

ıbr k getirdıler. Abdest aldım, 
za durdum. 

{ avuz sabırsızlandı: 
- Acele et, sonra ne oldu? 
- Tam secdeye varmıştım ki 
rden bir bağırış koptu: 
- Durun, götürmeyin, durun. 
- Ben alnım secdede bekli· 

yord m. Neferler de şaşırıp kal· 
mı l rdı. içeriye bir Ağa girdi. 

- Ferman çıktı, Mengülü Gi· 
raym ayatı kendine bağışlandı. 

Dedi. Ben hayretimden başımı 
rmış m. Gene secdeye ka· 

ndım. Gene kapandım. Gene 
p::ındım. Öyle ya, tam idam 

d kikasında hayatı iade edilen 
a m muvazenesini kaybetmez 
mı?. 

- Bu ffışahaneye sebep ney· 
mi~? .. 

Ferman çıktı, hayatı 
bağışlandı! 

Yazan: M. AYHAN 
gün fstc:ınbulda Atmeydanı da, 
Okmeydanı da olduğunu düşün
dü ve kendi kendı-sine; 

- Neden benim de böyle 
meydanını olmasın!. 

Dedi. Bu düşünce, kendiliğin· 
den doğan basit bir düşünüş 
değildi. İstanbul ha yatma, daha 
doğrusu o devirde lstanbulda 
toplanan zamanın canlı ve par· 
lak adetlerine karşı Trabzonda 
da ayni hayati yaşamak isti· 
yordu. Çünkü ruhunda "baba 
bile, kardeş bile olsa rakibe 
tahammül etmiyen bir his vardı. 
Derhal emir verdi: 

- Kavak meydanını hazır· 
layınl 

Kema 

• rse 
Bu meydan Trabzonun meş· 

hur ve maruf bir myedanı idi ki, 
şehrin inşası zamanından bir az 
sonra başhy rak epeyce şöhret 
almıştı. Şehzade Selim bu mey· 
danı çok güzel hazırlatmıştı. 
Burada ok atanlar, ata binenler 
silahşorlar, cirid kahramanları, 

pehlivanlar kamilen hüner ve 
marifet göstereceklerdi. Kavak 
meydanında yni zamanda, İs
tonbulda olduğu gibi dıkili taş
lnr da vardı. Bu taşlar ok atan· 
lımn hedefi idiler. 

Şehzadenin emri üzerine bü
tün eyalet dahilinde dell"llar 
bağrı yor: 

- Devletlu Şehzadenin hiz
metine girmek istiycn bahadırlar 
hazırlansın! 

Deniliyordu. K v k meydanı 
haımlandıktan sonra artık bu 
meydanda sık, sık müsabakalar, 
mübarezeler, kalıç, ok, at eğlen· 
celeri başlamışb. Şehzade bu 
harekatı teşci için: 

- Sona var -

a 
- Sebebi basit: Ben harp 

e nasında bir müddet Kırım tah· 
tında bulunmuştum. Halk beni 
sevmişti. Tebaama karşı çok 
adil, çok merhametliydim. Bu 

hval bazı Kmm beyleri tara
nd n şehriyara bildirilmiş, de-

Erkek elhisesile d · )aşan ve dün 
lzmire getirilen hu 'kızın lstan· 

h lda da bazı vak'aları \1ar. 
den z de beni menafii devlet lstanbullu Melek San adındaki 

mına affetmiş.. kız, dün Kemalpaşa kaz sından 
Yavuz güldfü jandarma muhafazasında lzmire 
- Ad let şiarımızdır. Dede· getirilmiş ve Emniyet müdürlü· 

miz çok iyi etmişler. ğünde isticvaptan sonra serbest 
- Bunun üzerine derhal zın· bırakılmış, Anafarlalar vapurıle 

dandan çıkarıldım. Evvelii Ve· lstanbula gitmiştir. 
zıriazamın huzuruna kabul edil· Melek San aslen İstanbullu· 
d'm. Fermam padlşahi tekrar dur, kız olduğu halde erkek kı· 
edildi. Hayatım bana bağışlan· yafetinde gezmekte, erkeğe çok 
d ktan başka taç ve tahtım da benzediği ve sesi de bir erkek 
bana veriliyordu. fstanbuldan sesiı i andırdığı için bazı kızları 
Kı ıma hareket ederken hediye· iğfal etmektedir. Hatta bunlar-
lere de nail oldum. Bunlar ara- dan bir çoğundan para çekmiş 
ında kıymetli bir kılıç ile bir ve çekmektedir. 

s cak ta vardı. Son zamanda Kemalpaşa ka· 
- Yani Kırım, o tarihten zasınm Armudlu köyünde bir 

ifbaren Osmanlı hükOmetinin Bn. öğretmenle alaka peyda 
bir beyliği oldu değil mi? etmişti. Kenan adı altında do· 

- Evet şehzadem, ol hikayet laşan ve gayet şık g'yinen Me-
böı ledir işte... lek San, Arnıudluda bu öğret· 

- Güzel söyledin Han, çok mtnle atak dar olmnkla bera· 
güzel.. Fakat ölüm denilen nes· ber mütemadiyen İstanbula 
neden bu kadar korkulmaz. gidip geliyor ve bütün bu se-
H ydı bakalım satranç oyna· yahatleri için birer behane ve 

Yal sebep ioad ediyormuş. Bu ve-
ım .. 
Selırn, bu kının ziy retlerinden sile ile de öğretmenin parala· 

ok memnun oluyordu. Fakat rını çekiyormuş. Son zamana 
bu seyahatler çok sürmüyordu. kadar bu suretle çektiği para 
Çiınktl Trabzon eyaletinde iş mikdarı 200 lirayı bulmuş. 
b ş nda bulunması laz•mdı. Bir Son zamanda öğretmenle B. 
-----m11;11-•1111•1ES,,~I Kenan adı altında cinsiyetini 

OLU 
Günlük s·yasal ~azete 

Sabih 'e ilaşmuharriri 
Ha9dar Rüşdü ÔKTEM 

l u i n riyat ve yazı i~leri müdil· 
ıu: Hamdi Nüzhet ~NÇAR 

iDAREHANESi 

AlJone şeraiti 
ı l O , altı &) lıgı 800, Qç 
B) ı 60 koru' ur 

nelik 

sakhytın Bn. Melek San nişan• 
lanmalc üzere idiler. Fakat bu 
nişan, lstanbullu bir bayanın 
Armudlu köyüne gelmesi yüzün· 
den bozulmuş ve B. Kenanm 
hakiki hüviyet ve cinsiyeti mey
dana çıkmıştır. Bu İstanbullu 
bayan Melek Sam ve lstanbul
daki vak'alannı bildiği için onun· 
la nişanlanacağım diye sevinen 
kıza hakikati söyleyince: 

- imkanı yoktur, siz aramm 
açmak istiyorsunuz. 

Diye bağırmış ve inanmamıştlr. 
Fakat ilk dakikaların şaşkınlığı 
geçtikten sonra makul düşün
rneğe başlıyan kız, B. Kenanla 
görüşmüş, o vakit acı hakikat 
tamamen meydana çıkmı$tır. 

Kızcağız, erkek kıyafetindeki 

kızı, erkek zannile o derece 

seviyormuş ki; ncı hakikatle kar· 
şılaşınca beyninden vurulmuşa 
dönmüştür. 

Jandarma karakol kumandan· 
lığının gösterdiği lüzum üzerine 
Meleğin razı olmamasına rağmen 
muayenesi yapılmış, kız olduğu 
anlaşılmıştır. Onu kadın zanne· 
denler vana da bunlar aldan· 
maktadırlar. Melek San henüz 
kızdır ve erkek k yafeti altında 
tek başına, kimsenin şüphesini 
celbetmeden her yere girip 
çıkmakta, zengin olduklarını ao
ladıgı kızların peşin de dolaş· 

makta, onlardan istifade çare· 
!erini aramaktadır. 

Dün, fzmire getırildiğlni haber 
alan bir çok kimseler kendisini 
yakından gör~bilmek için em
niyet müdürlüğü önünde toplan· 
rpışfnrdır. Fakat hareketinde bir 
suç görülmediği için Melek San 
serbest bırakıımış, kısa adım· 

lar1a yürüyerek çarşıdan Öteberi 
satın aldıktan sonra Anafartalar 
vapuruna binmiş, lzmirden ay· 
nlmıştır. 

Yaptığ mız tahkikata göre, 
hakktoda dava edilmese menfaat 
temini maksadile erkek kıyafe· 
tine girerek bazı kızların para· 
lannı dolandırmak suçundan 
Melek San hakkında Kemalpaşa 
müddeiumumilığince resen taki· 
bat yapılabilir. N~dense, buna 
şimdilık lüıum görülmemiştir. 
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500 yataklı bir hastan- yaptırılacak 

eya 

Doktorum z 
diyor 

Anne .,üd" 

• r •• 

Çoouklar, hangi şartı r 
albnda mzirt'lme idir? 

Dr. Ali Agiih Dinel 
Bir ana için çocu v unu emzir· 

-....----- mek mukaddes bir vazife, bir 
fzmirdeki muhtelif hastahane· inşaat malzemesi daha ucuz fi· borçtur. Ancak bazı isf :.nai va· 

ler, ayni zamanda Ege mmta· at]e temin edilebileceği için 800 ziyetler vardır ki, ananın bu 
kasındaki vilfıyetler halkımn bin liraya çıkacaktır. mukaddes vazifeyi ifos na imkan 
ihtiyaçlarma cevab vermektedir. Vilayet büd~csinde bu kadar bırakmaz. 
Onun için fzmir hastabnneleri mühim bir paranın bir, ıki se· Esasen doğurmaı caiz olmı· 
zam3n zaman kesif bir kalabahk nede sarfına imkan olmadığı yan bir veremli insır n çocuğunu 
man:ıarası gösterir, hatta boş için hastanenin inşasını temin emzirmesi caiz değildir. 
yatak bulunm z. Bu mühim vaz. maksadıle hazineden istikraz Uzvi kalb ve böbrek hastalık· 
iyeti naıarıdikkate altın vılay t akdi de düşüniilmektedir. larına müptela olan analar için 
mnk: mı, İzmirde (500) yataklı Uzunca yıllarda hazineye öde· de bu vazıfeyi if ya imkan yok· 
büyük bir hastahane inşası için rıecek bu para ile İzmir, mfi· tur. Ancak frengili bir anamn 
tetkikat girişm iş, Sıhh t ve iç· kemmel bir hastaneye malik ola· çocuğunu emzirmesine kat'iyyen 
timai Muavenet Vekaletinden bir caktır. 938 senesi vilayet büd· bir mani yoktur. Esasen frengili 
plan getirtmıştir. Vekaletin gön- çesindcn de bu iş için mühimce bir anadan veya babad n doğan 
derdiği plan Samsunda blr mil- bir tahsisat ayrılacaktır. bir çocuğu bir süt nineye ver-
yon liraya · inşa edilen büyük Şimdiye kadar lzmirde yapı· mek; o zavallı k dına hastalığı 
hastahaneye aıttir. lan hastaneler hep şehir içinde aşılamak demek olduğundan, 

fzmirdeki hastanene; (500) yapılmıştır. Bu yeni hastahane· kat'iyyen tecviz edilemez. 
yataklı olacağı için Samsun has· nin Kızılçullu veya Buca civa· Frengili ebeveynden doğan 
tanesinin planına göre modern rında temiz havalı ağaçlıklar çocuklar ekseriyetle zayıf olur-
bir ekil de ve her ihtiyacı ta· içinde inşası muvafık görülmu"ş· l f k K · k l ar. ne , eçı, utu süt erini 
mamen karşılıyacak mükemme· tür. Bu hastahanede 500 hasta h d l B 

j 
ft!m~ emez er. unların anaları 

liyette olmakla beraber, zmirde yatırılabilecektir. tarafıı,dan emzirilme i zaruridir. 

l
r •erı• "\ Tifo, zatürree ve bunlara ben-a J zer ve devamla ateşli hastalık-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~rda emrirme~ manidi~ 

Mütehassıs doktorumuz söylüyor: Gebelik çocuk, emzirmeğe 

ço ğ ye e r çok faydalıdır mani miair? 
Halkın büyük bir ekseriyetin 

-3- Yazan: Dr. Muharrem Şevki UGUR 
Mide hastalıklarının yüzde dok· sıcak yemekleri yimemek lazım· 

san dokuzu yinilen yemeklerden dır. Bu muharriş mevad, mide· 
tevellüt eder. Bu yanlış ve hatalı lerde yaralar açar, hatta mide 
yemekler, insanların yaşayış ve kanserine zemin hazırlar. Kanser 
fena adetlerinden husule gelir. ise mide hastnhklarının en teh· 
Muharriş maddeleri ihtiva eden likelisidir. 
yemeklerden ne kadar sakınırsak 
mide hastalıklarından o kadar 
korunmuş oluruz. Çok tuzlu, çok 
c\cşili, hardallı vesaire gibi ye· 
mekler, mideyi harab ettikleri 

gibi vücut için de müthiş birer 
zehirdirler. 
Mide hastalık-
Zarından korunmak: 

Mide hastalıklarından korun· 
mak için birinci derecede fena 
adetlerden ve tahriş edici mad· 
deleri ihtiva eden yemeklerden 
çekinmek ve çok soğuk ve fazla 

ımıE!!J ... R'l .. B!l ........ C i ..... 

Zeytincilik işleri 
Birçok yerlerde yeni 

zeytinlikler yetiş
tiriliyor 

Urla kazasında zeytincilik faa· 
!iyeli devam ediyor. içmeler mev
kiindc:ki 250 yabani ve 239 ehli 
zeytin ağacı temizlenmiş, aşılan
mağa hazırlanmıştır. Muhtelif 
zeytin mıntakalarındaki zeytin 
bakım memurları son 15 gün 
içinde kendilerine verilen direktif 
dahilinde çalışmışmışlar, ehli ve 
yabani zeytin ağaçları üzerinde 
meşgul olmuşlar, zeytinyağı fab
rikalarında tetkiklerde bulunmuş
lardır. Bu faaliyetten Ziraat Ve
kaletine malumat verilmiştir. 

Halk arasında zeytinciliğe 
karşı alaka fazladır. Yer yer de
licelerin aşılanma~ı için hazır· 
lıklar vardır. Yeniden zeytinlik· 
ler tesisi için şimdiden birçok 
yerlerde çukurlar açılmıştır. 

Zeytin hasadına başlanmıstır. 
Bu seneki zeytin rekoltesinin, son 
yağmurlardan sonra zeytin tane· 
l~ri irileştiği için geçen sene· 
kinden fazla olacağı tahmin 
ediliyor. 

Zeytincilik öğüdleri: 
Ziraat mütehass1sı B. Ferruh 

Barlasın (zeytincilik öğüdleri) 
hakkındaki kitabından 1250 ta
nesi Muhasebei hususiye namına 
satın alınmış, zeytin müstahsil· 
lerine dağıtılması kararlaştml· 
mıştır. Ayrıca mekteblere de ve· 
ri lecektir. 

Mide, vücud için bir kuvvet 
santralıdır. Sağlam bir vücudde 
sağlam bir mide bulunur. Sağ
lam mide ise vücude 8ıda ha· 

zırlar. Esasen gıda hazırlığı, ye· 
meklerin evvela yapıld1ğı yer· 

lerde, mutfaklarda olur. Mut· 
fak birinci hazım yeri olduğu 

gibi ağız ve dişler de ikinci ha· 
zım yeridir. Dişsizlik, mide has· 

talıklarım tevlid eden başlıca 
bir müessir ve amildir. Dişlerin 
bakımı da ayrı bir meseledir, 

Şunu bilmeliyiz ki, mide has
talıklarının tedavisinde en mü· 
him rolü hastalar oynnmakta· 
dırlar, 

Doktorların rolü, ikinci dere
cede kalıyor. Fakat böyle yal· 

nız bir kaç bikarbonat, manyezi 
vesaire tesirile tedavi edile
mezler. 

C. H. P. ocak 
kongreleri ........ 
Toplantılarına 

başlandı 
C. H. Partisi ocak kongreleri 

toplantılarıda başlanmıştır. Bu 
suretle parti ocaklarından baş
layan faaliyet, yavaş yavaş biri
kerelıc nahiye kongrelerine uza· 
nacaktır. 

C. H. Partisi mensupları, 
memleketin ihtiyaçlanm semtle-

rinden itibaren birer birer tes· 
bite başlanıışlardar. Bu dilekler, 
birikerek daha yüksek kongre· 
lere, oradan da hükumete bil
dirilecektir. 

Teftiş Uighiaları 

Mülkiye müfettişlerinin teftiş· 
lerine aid lfiyihalara zamanında 

cevab verilmediği, bu yüzden 
işlerin sürüncemede kaldığı gÖ· 

rülmüştür. Dahiliye Vekaletinden 
vilayete gelen bir tamimde her 
memurun teftiş layihalarına za
manında cevab verilmesi, aksi 
takdirde haklarında takibat ya· 
pılacağı bildirilmiştir. 

zannına rağmen kat'i bir kaide 
yoktur. Yani bazan gebe südü 
dokunur, bazen dokunmaz. Ge· 
belik vesilesile çocuğu meme
den kesmeden evel her halde 
tabibin reyini almalıdır. 

Ananın çocuğunu emzirmesine 
baaan içtimai vaziyetler mani 
teşlıil eder. Ana çalışarak ha· 
yatanı kazanmak ve günün mu-
ayyen saatlerinde bürolarda, 
mağzalar , -!f r çoc • 
ğundan uzak kalmak mecburi· 
yetindedir. 

Ancak bu gibilerde çocuğu 
memeden kesmemeli evde bu· 
lundukları zaman meme :ve bu· 
lunmadıklan zaman da fenni 
surette hazırlanmış sütlü veya 
.sütsüz gıdalar vermelidirler. 

Bu gıdaların cins ve mikta· 
rının çok ehemmiyeti vardır. 
Münevver anular (çocuk bnkımı) 
kitaplarından bu hususta faydalı 
malumat edinebilirler. Buna im· 
kun bulmıyanlnr herhalde bir 
tabibin reyini almahdırl r. 

Bizde çocuk ölümü en ziyade 
bu gıdaların iyi seçilmiş olma• 
masından ileri gelmektedir, 

1 Nöbetçi ecza aneler 1 
Bu gece 

Bu gece Kemeraltıoda Hilal, 
Güzelyahda Güzelyalı, Tilkilikte 
Faik, Eşrefpaşada Eşrefpaşa ec· 
zahaneleri nöbetçi eczahaneler· 
dir. 

Arbede 
Belgrad, 3 ( Radyo ) - Hır· 

vatistanın Rozapricc kasabasında 
arbede olmuş ve köylü ile ian· 
darmalar arasında müsademeler 
vukubulmuştur. 

iki taraftan da 4 kişi ölmüş 
ve 8 kişi yaralanmışbr. 

Yaralılar arasında Çiftçi say· 
lavı Masaroç da vardır. 

Bekçige hakaret 
Tire kazasında kahveci Ab· 

durrabman, vazife gören bekçiye 
hakaret ettiğinden adliyeye ve
rilmiştir. 

Ödemişte bir vak'a 
Ödemiş kazasının Camiikebir 

mahallesitıde Süleyman oğlu 
Yaşarla Sökeli Mehmet, tabanca 
ile Mehnıer Çeliği kolundan ya· 

ralamışlardır. Suçlular tutulmuş, 
adliyeye verilmiştir 



Sahire 5 

lklısadi hareketler 

- 6 - Yazan: Alekaandr Düma 
ikanlı telişJı bir halde ceplerini, içini dışına çevirerek 
yirmi kere araştırdı, tekrar tekrar çaota81nı aradı ......... ~. 

'rtbancı efendi: on bir ekü kalmış bulunduğu 
':" Hakkınız var. Siz yolunuza hatırdadır; hancı, onun rahat· 
iniz, ben de yoluma gidiyo· sızlık sebebile on bir gün han· 
. 

Diyerek Madamı başile se
ltdıtian sonra arabacı at
lll kamçılarken kendisi de 
l SIÇR!dı. Madam ile efendi 
lın nihayetine doğru dört 
gidiyorlardı. 

Onud hin liesabınt vermetlen 
'tini gören hancı, yolcu hak
daki kanaatini çok fena bir 

tebdil ettiği için arka~ın-

"'- Heyf besabınızl 
biye bağırıyordu. 
~ını sürmekte bulunan yolcu 
ct~isine bağırarak: 

' Ver şu İierifm he5abını. 
bedi. 
ijizmetçi, hancının ayağına 
tU Uç aört gümüş si\clce fır· 

an sonra Efendisinin git· 
tarafa doğru atını sürmüştü. 

~lr\aiiyan hizmetçinin peşin· 
liücum gösterip: 

' Ali, korkak habisi Vic· 
•ıı Efendi!. 
iye bağınyorclu. Fakat yara· 
ın verm1ş oldu~u mecalsiz· 
k sebebıle koşacak halde 
idi. Dana on adım ilerle

. lialele kulaleları çınJamağa, 
eti ICararmağa, başı dönme

~:~iŞladığından, §on öefa ola· 

da kalacağını ve günde bir ekü 
hesabile on bir ekü~ünü alaca· 
fını düşünmüştü. Fakat onun 
bu tahmini doğru çıkmamıştı. 

Dartanyan, ertesi sabah saat 
beşte yatağından kalkarak, hiç 
kimsenin yardımına muhtaç ol· 
maksızın, mutfağa inmiş ve an
nesinin vermiş olduğu reçete 
macibinceı şimdi isimleri bizce 
malum olmıyan baxı eczazalarla 
beraber, biraz şarap, yağ ve 
biber istemiıti; hanlarla yapmış 
olöuğu merhemle yaralannı yağ
lıyarak sargılarını kendisi sar· 
mış ve kimsenin yardımına muh· 
tac olmamıştı. 

Bu Bohemya IDerhemi ve ih· 
fimalki, başkasının karı~maması 
sayesinde Dartanyan akşam üze
ri ayata lcallcdnş ve ertesi sabah 
tamamen iyileşmişti. Fakat bu 
şarap, yağ ve biberiyenin para
larmı verirken içerlermiş; iten· 
disi çolt az birşey yidi~ hll<:le, 
hancının sözüne inanılırsa, sarı 
ata vücudünün ÜÇ ağulığında 
yulaf yidirildiği söylenmişti. 

Dartanyan, elini cebine so
kunca, içinde on bir ekOsü bu· 
lunan kesesinden bişlta bir şey 
bulamadı. M. dö Trevil için bti· 
basının verôiği riielttub cebinde 
yoktu. Delikanlı {elişh bir halele 

Faleit füf düşünce Clellkanli;l 
tehdidlHi ileti k'ötürmekten men
ediyordu ki, bu da evelce i6y
lediğimı~ vetbile.; kıltcının bi
rirlci kaYgada ilci parça olmui 
bulunması idi... O, f:mnU l;OF 
bütün untltmuştü; kılıcına Wıİ
mak için ~oştuğu zaman l!linde 
sekiz on pus l>oyuncia bir parça 

görmüştü ki, bunu kınına sokan 
hancı idi. kınlan parça ise 

aşçı tarafından domuz şişi ola· 
rak kullanılmak için Salclanmıfb. 

Hancı, delikanhhfn talebini halch 
bulmllmtŞ olsaydı, bu eltsikliğin 

gazaplı Dattanyanı durdunleatı 
$üpbeli idi. Hancı, elindeki kt
bap Şişı ni yete dotrO çevirili ve: 

- Fal<at, şu mek1up fie eye 
gitti? beaı. 

- Evet mektup neretl~? Di· 
yetele Daftanyan da ba~nyottlu; 

Bakınız, M. dö Trevilin mek· 
tuhu mutfaka Bulunmalı, yoksa 

M. dö Trevil Buldurmasını bi· 
lir... Kendisine haber vermeğe 
mecburum!.. 

B. Çembetlllyli 
Grandiye ziyafet verdi 
Londra, 3 (Radyo) - Başba

kan B. Çemberlayn ile zevceai, 

bı.Jgün ltalya sefiri Bay Ôino 
Gtandi şerefine bir riyafet ver
mişlerdir. 

~ ~orliikf Korlcakl Korkak! c~lerint ve camadatt ce_Rletini -dl..'"~• , 111, ,.._..._ a .. ul ... il9 
•ıyeoagıraraTC solCa?rfn ıçmı dıflni Çe\lırePER, "'Yfftm 

6.. uzun micldet ltonUŞIBVf ve tnü-
ytkılmışb. araştırdı, tekrar tekrar çantasını teakıben hariciye heZaretini ti· 

Hakikaten çok kôrkak.. boşalth ve kesesini açıp kapaô1; yaret eylemiştir. 
~iyerek Dartanyanın yafıına inektubu buiamıyacağına kanaat 

Haftahk Piyasa 
Almanyadan incir talebi 

•••iılııiıitt 

Üzatn, Pamuk, Bufday, Atpa, Darı, 
Zeytinyafı satııları 

UJnumt vazigiil pıila1': DöH gllnliJJc tatil pigaMJga tesir gaptı 

Evelki haftaya mukabil geçen Bu hafta içinde 5017 kilo 
hafta dalJa iyi olmuştu, bu haf· bdat tatlı bademiçi 80-81 den 
tantn muamelltı hak~mda tim- satılmış ve son partilerde bir 
diden bir söz söylemek mümkün kuruf tereffü görülmüştür. 
değildir. Qünkü araya dört gilli· Ozliin, incir: 
lült: bir tatil devresi girmiş Ye Üzüm ve incir piyasalarında 
bu yüzden muamelat az olmuştur son günletde bir düzgünlük 

Düne kadar vaziyetin eö mB· farkee\ilmiştir. Bu fark bilhassa 
Lim nokta11 tülOn piyisaıtnin incir piyHasında hissedilmiıtir. 
Altbisarda 90-115 kuruş açılmıı Özüm satışı 11-19 lt.uruf ata-
olmHıdır. san<la 8000 çuvala kadar satil-

lkinci mühim safha <la ilıilm .mıılır. 26,5 tan da 5 çuval ekstra 
ve incir piyasasındaki istekli va- mal filzerinden muamele ol-
ziyettir. mdjtur. 

: * incir bu hafta 5000 çuvaldan 
25 Teşrinievel Püiiiesi rü· füia ve 6 • 17 kuruı arasında 

nühden itibaren piyaiiclilti müi· muamele görmiit\ür. istihlak pi· 
meleleri hulasa ediyorüı: yaaalannda orta \'e atlt mallara 

Butday satışı 1500 ç1ift1 ka- llleb vardır. Maamifih <iünkü 
dar ve 115 ton olmuıtur. Fiat- sabtliif S,15 • 16 fizerifı<ien ol
ler S,S - 6,2.5 arasındadır. Hafta muıtur. 
•onunda beş parahlc bir tereffü leYtınyatJ piyasuı 32 kuruş
bissedilmiftir. Maamafih gec;en üi bii parti üzerine muamele 
hahaya niibetle fiatlet dit- ile geçmijtir. 
kühdilr. 

Arpa az satılmışbr, fiatler 
4 - 4, 125 arasındadır. 

Bakla 900 çuval kadar ve 
4 • 5,25 ten satılmıştır. 

Darı 4,625 den, suam 15, 
76 dan, nohut 5,S dan, börliloe 
8 ilen fakat çok a miktarda 
aablmı;tır. 

166,000 Kilo ;pamuk Çekir-
deği 2,80 - 2,85 tlen muamele 
görmüş ve ancak beş santim 
Ani tetf!fffff 1'9MıeiiiiittJ*. 

Pamuk satışı 1400 balyayı 
bulmuştur. Fakat fiatler 37·41,5 
dan başladı fi halde dan 37 ,5· 
40, 7 S de kapantfnŞtir. 

• *. 
26 T epinievelde üzüm piya-

suı törle idi: 
No. 7 13 25 
,, 8 14 00 
" 9 14 1S 
,. 10 16 15 
" 11 18 25 
.. 12 20 25 

2 Teşrinisaoide ise 
tunlar idi: 

No. 7 
.. 8 

" 9 
,, 10 
;, 11 
" 1! 

12 75 
13 so 
14 25 
16 2S 
18 
20 

t3 7s 
i4 ~o 
i.5 2J 
i7 2.S 
19 25 
2i 2.5 

fiatler 

13 25 
14 
14 15 
16 75 
19 
21 Ctı hancı, masaldaki balıkçın hasıl ettikten sonra, ikinci defa Balkan ali f önti 

Unun arkadaşı sümüklübö· olarak tarap ve baharla yağ Daha ltuvvetli bluyor y dftaii incirleri Almarıva l\İ"ö• 
yaptığı fıbi, müdahane kaynatmağa mecbur olacak de- Paris, 3 ( Radyo ) - Yunan 1' I' J 

~erek onu teskin etmefe recede tatkınlık göstermete bet· ve BYlgar kralıarının Roma zi· sasıilda ne muamele görüyor? 
~~ordu. lamıştı. yaretletini Balkan antantile ali- Yunan ihcirlerihin kalite itiba· 4,63d,ö00 marklık 173,928 ken· 
""ttanyan tasdik ederek: Genç beyni datılatalc f&ıaba kadar gören mehafü, antanbn, rile bizim incirlerden aıakı ol- tal olmuştuf. 
' Evet, müthiş korkak. Dedi. k'ldl te mektup meydana çık· yakında deha kt1vvetli bir şekil tlJğu muhaklcakbr; fakat bütiin Şu küçük hulasa gösteriyor k~ 
11 l kadın ~k lwTtzel. mazsa Hah ik'inde liet ecı kmp ili.ca~nl ve ıu"m··•u··.ı;.u- ıeni.al.1.~ ı'h.a.acit incı·rıer0ın°ın takı'm edı"İ· y · · l · · A-l 
'" 'I'" gu ~ I' • g• ur u 000y ç-

1 unan tnCJr ennm manyaya 
rıcı: geçireceğini söyliyerek tehdit tete~inl bildiriyerlar. mtsı hasel:;ile Clış piyasal!fda idb 

1
. ~ .... ştı T" k. . d 

O le d ~ rot· d · · b b' k b 8 
1 k a ı anruı r. ur ıyemJı ea im irr uıye sor u. etmesı üzerıne ancı ır e ap Kolit CitinlJ aauşı olaylaşmaktadır. 

1936 
d Al 

204 
8o4 

1\ HArumefenEliı cevabmı ve· ıili yakalamtıı ltartSt bir siip6r· Yunan incirlerinin bellibatlı rl a manya '. . ' 

11bartaftyin tekiar bayılmıştı. ge sapına şAftlmış ve hizetçiler Bü atin on HeŞintlifi istihlak yerleri Birletik Amerika 1,35 de 2.3616~ kental ıncır 
·'ncı: de bir akpm evel kullandıkları iloflfil fi81fyor ve Almanyadır. aliınştır. Halbukı 1931 · İ934 se-
~ Neyse, dedi; ilci müıteri ıeyleri ellerine almıştı. Paris. 3 ( lta<lyo ) - ftalya 1931 de Almanya Yunanistan- neleri içinde Almanyanın Tür-
~ttimse de bundan birkaç Dartanyan hala: Hariciye Nazırı kt>nt Eianonun, <:lan 4 milyon matk kıymetinele kiyeden incit idhiliiı •asatisl 
"-' kazanç temin edeceğime - Tavsiye mektubum! Tav- bu ayın on beŞincİen sonra Tür- 116,977 kental incir almıjtır; bu aricak 111,240 kental idi. 
~~ yok; herhalde on bir siye mektubumu isterıml Yoksa, lciyeye giderek Ankariyı ziyaret miktar 1935 te S, 190,000 matlt Yunan gazetelerine göre, Tür-
~ü alaeafım. Allah hakkı için hepinizi kut edeceği ve Tflrleiye kükamet ri· mukabilinde 231,064 kentali liul- kite ile Almanya arasindalti lcii-
~nwının kesesinde yalnız •ibi şişlerim! Diye ba~myordu. calile kofiuşaca~ı soyJcnivor. mbş ve 1936 daki ithalat ise . ·n ç' d't.• tevaLk f de.-
,,...,~J!!!!!~~!!!!!!!~!!!b!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!~!. !!!!, P!!!E!'?!!!!!!r7!Jf!'lil!!!!7!!!W!R!t-!.!!!!P!'S!H!'!R!I!!!!!!!!!!!!!! !!!!!'!!E!J !!;~) rıngı ge ır ıgı " u 'Q . . ~ - - - . - resi, lıpanyol incirlerinin lehine 

InkllaA b hatırala· rınd. an ihtlai edilmif bir vaıiyettir. Yazan Eylül; Teşrinievel tahmili Y 11-

M. DoOaH nıin irıcirleti için sif Haml:Jt•rg 

yıldırım gibi gelen heyetın kararları, yaralı-
ların eOpheli görülen bir zabitle niuvacehelerİ 

~tıı~il Mahir paşa lieyeti ofeie fesli zuhaf, sarıktı zuhaf na mile 
lt Yerleşmez ilk iş olarak iki afay asker bulunuröu. Fesli 
i Cllcetli, siyah pantolonlu zıJhaf Arnavudlardan, sarılelı zu· 
~raşrnağa başladı. Btınu haf Arabi.ardan mürekkepti. Bun· 
d elıal meydana çıiearm~k !arın e~radı ~ürl<çe ~larale tele 

1
• Menfaatleri de bunu ık· bJr kelıme Öılmezlerdı. 

tciiyorôu. Sultan Hamid Her yıl ICur'a vakti yaverani 
("İnecekti. Heyet azaların· hazreti şehriyarinden birer hey· 

~'lfer biri terfi edecele, nişan et f<osovaya ve Şama 2'iderek 
lcı·k bol bahşişler alacak ve alacakları efradı seçerler, geti
~~ı le padişahın gözüne gi~ rirlerdi. Bunlar, Yıldız sarayını 
~t trdi. dlşından muhafaza ettikleri gibi 

Yet; otelde lsmail Mahir melhuz bir ihtilale karşı sarayın 
,1

1tı Yatak odasında ilk top· elinde yakıcı ve yıkıcı bir kuv
~t tıı yaptı. lsmail Mahir pa· vet idi. 
ll~avud olup tüfekçi bölüğü Cuma günleri diğer askerler 

bıı anı İşkodralı müşir Ta- gibi izinli çıkan bu askerler; 
l~Şanın yetiştirmelerindendi. İstanbul tarafına geçemezlerdi, 
b'1. sarayının dışında bir esasen zabitleri de lstanbul ci-
arakalar vardı. Burada betinde oturamazlardı. Bunlar; 

kıilalarına Y.akın olmak itin 
Atnivücikôyü, Kıtıçali, BeşiktiŞ 
taraflarında otururlardı. 

S<ekiz taburdan ibare! bu ilei 
alayda öir orduyu idare edecele 
kadar zabit vardı. Sultan Hamid 
her dakika bunların harekete 
hazar bulunmalartnı arzu eUikin
den zabitanın kıt' alan baıında 
bulunabilmelerini temin :çin her 
bölüğün üç dört yüzbaşısı, her 
taburun böylece birkaç binbqısı 
ve alayları üçer dörder miralay· 
ları (Albayları) ve livaların bir
kaç liva rütbesinde paşaları var
vardt. Bunlar; nöbetçi kaldıklan 
gece fiilen o kıt' alarm kuman· 
danı olduklarından, kıt'alann bir 
zabiti dahi eksik olmazdı. 

Bu ağlanacak ve gülünecek 

it bal idi. Yıldız ve prekie 
Bc!yotlu, Taksim, Maçka ve 
Taşkltlada bulunan askerin hepli 
bit fırka itibar edilmiı olduffan· 
tbtn bu fırkanın kumandanı bir 
mişir idi. Merkezi Yıldız idi. 
Bunliiin ka<lrosu filin yoktu. 
Zıibitan kadrosu sultan Hami
dih <ludakları idi. 

T qkııla daima siyaıi müc
rimler h;in bir mabpes dejil 
adeta bir malt:tel vazifesi gö
rütdii. Mesela nöbet bekliyen 
nefe~in ınaheyinden gönderilen 
devrıyeler tarafından sadakati 
p~dişaha arıolur.dumu, takdir 
edeceği bir rütbeye terfi eden 
o nefer için Hamidin kımılda-
nan dudakları ikinci farkai hü
mayunun kadrosunu tevsi etmiş 
olbr bu sadık nefer de o kadro· 
ya girerdi. 

İkinci fırkada mektepli zabit 
yok idi. Bu fırka hakkında bir 
fikir edinmek için bir misal: 

teklif edilen Alman fiatleti ıan
latdıf: 

22SO gramlık 48 paketli bir 
sahdılc: 2,80 mark, 60 paketli 
bit sandık 3,80 mark, 120 pa· 
keıtli 5,40 mark. 

48 paketlik bir sandığın 10 
kilodan fazla incirden mürekkep 
olmasına göre 15 kuruşa düıen 
bit kilo fiati çok düıük de
inektir. 

LIH1an harekatları 
Dün limanımıza biri lstanbul

dan, biri Mersin hattından iki 

Türk vapuru, Radosün 1 ltal· 
yan ayrıca bir Amenkan, bir 
Aİman, bir Yunan, bir Macar 
vapuru olmak üzere 1 vapur 
gelmiştir. Bunlardan Yunan ban· 
dırah fİlep fuzbldan tfız yllkliye· 
cek, Japayaya götütecel<tir. 
Amerikan vapuru da Attteril<a 
için mühim miktarde tütün yl/I
lemeV,e ha,.lıım r <:t.rl 

Cihan ticaretine bir bakı,: 

BDyilk 
memleketler ...... 
Kiiçük memleketleri 

ihmal ediyor 
Cihan ticareti buhranlı bir 

devre geçiriyor; bu buhran, si
yasi bir buhrana, kanlı ve umu• 
mi bir harbe de sebeb olacakbrl 

Avrupa bu akıbeti görmüştür; 
Genevrede, Stersada, ikbsadt 
ve nakdi meseleler konferans· 
larında ve beynelmilel Tıcaret 
Ôdasıoda, cihan siyasetınin ge
çirmekte olduA-u bu buhran tet· 
kile edilmiştir. Eksperlerın r por· 
ları da, bu buhranın bütün Av· 
rupayı korkunç bir harbe süıiıkle
difinde ittifak etmişlerdlrf 

Bütün bu konferanslarda göze 
çatpan şey büyük memleketlerin 
küçült h\~mleketlefi ihmal etmesi 
ve ktlçült memleketlerin tle kendi 
aralannt!a anlaşmalarıdır. 

Cihan altmHitınm yüzde sele· 
sehiiH Hl~.Hnlle l)uhJtıtltiran Bir· 
letik Amerika, lngilt~te ve Fran
satlır. Bu üç Hieirileket ayni za· 
manda iptidai maddelerin de 
ltıirhı küllisine malıktirler, bu s~ 
liepledir ki, bu memleketlere 
.. zengin memleketler" adı veril· 
mfştir. 

1928 den 1936 senesine kadat 
geçen sekiz senelik bir müddet 
içinde ciliaH ticareti kıymet iti
barile % 65 derece,ine inmiştir. 

En zenwin memleltetler ara
ııitdıia •eziyet de böyledir: in· 
giltere ile Birleşik Amerika ti· 
careti bu müddet içinde kıymet 
itibarile yilzde 46 da kalmıştır. 
Yani ciliaH ticareti ÜJl:e ikiye 
lntUfi lıilde btt ikt en %engir. 
memleket ticareti yarıya inmiştir. 

Fransanın umümi tic reH yüz
tle 63 derecesine dü müştür; 
Fransamn Amerika de ticareti 
ise yüzde Sl de kalmış, bir va
killet SH fAzla iş g8rdüğil Bal
lcanlarda (Romanya hariç) Fran· 
sanın ticareti 1936da yüzde 31, 
yani 1~28 senesine nisp :tie yfiı· 
ti~ e9 ek~iklir. 

Almattyaya gehHce; İ>u ttıem
leketf H ne tiltiHı, ih! de d6Vi%ı 
ydktur; iptidai matltlelerinirl Çö
ğunu hari~ten almak mecburiye· 
tinde olmasına rağmen Alman
yının ticareti umumiyesi 1928 
tleh 1936 senesine kadar lngil
tefe ile yüzde 58, Biı leşı k Ame
rika ile yiiztİe 71, Fransa ile 
78 azalmıştır! Fakat Balkanlarla 
ticıreli 1928 senesine nisbetle 
1936 da yüzde 83 olmuştur. 
Fiat tlüşlcünlüğü huebile Alman· 
yanın llalkanlaria ticarefi 1928 
de yüzde 3,6 iken 1937 de yüı:· 
de 10 nisbetini bulmuş, yani 
üçte iki artmıştır. 

Balkanlar afasındaki ticaret! 
ise 1928 deki nisbeti kaybetme-

mesinde istikrar göstermiştir ki bu 
fakir küçük memleketlerin, bü
yük memf ele etlerin ihmaline 
icarı• anlaşmaJattmn bir eseri 
ve delilidir. Büylll devletler ta· 
rafından yardım görmiycn, terk 
ve ihmal edil esı kilçiilt ıuemle
lcetler kendi aralarında veni biı 
ticari ve ilctındt m ~ diyet 
vücude getirmeye mu"affak ol
muşlardır. Bu, cihan ticarc inin 
yeni bir şelcli demektir ki büyük 
aanayi memleketlerinin tamamile 
aleyhinedir. ----~v sergisi 

Berlinde açıldı 
Berlin, 3 (Radyo) - Beynel· 

milel Av sergisi, bugün bur da 
aç1lmı~tır. 

Otuz devletin iştirak ettıği ba 
sergi, General Göering tarafın· 

1 ~ l r nutukla a ı lm tır. 
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Dünytnın başka memleketle
rinde, fotoğrafçılar, mevzolannı 
Jayıkile teabit için, itte böyle 
hazan sırtüstü yatarak, hazan da 
yere kapanarak, hazan da hen· 
deklere, köprü, masa altlanna 
giTerek fot~f çekerler. , 

-İJ9 balı1cçı, bundan birkaç gün 
evel Afrika sahillerinde büyük 
bir deniz oanımm yakalamağa 
muvaffak olmqlardır. Bahkçı
lann bu canavar yanında cüce 
kaldıklanoı görüyorsunuz. 

Büyük barbde bir bacağını kaybeden Amerikalı tayyareci 
Severski; Bendix Derby yarışına girmek için son sistem bir tayyare 
yapbrmlf ve bunun ilk tecrübesinde bir kaza geçirmiştir. Tayyare 
yere indikten sonra tekerlekleri sıkışmış, müthiş bir gürültüyü mü
teakıb bir alev aütunu ytikse\miftir. Herkes tayyarecinin ve tayya· 
renin artık mahvolduğunu sanırken Severski son sistem bir terli· 
batla ateşi söndürmüştür. Vücudü kısmen yanan tayyareci hastaneye 
kaldınlmış; fakat iki gün sonra hasta halile ,;e ayni tayyare ile 
Yanf& girmiş birinciliği kazanmıştır. 

Amerikalı kadınların son moda başlıklara, Amerika Kongola 
rındaki vahşi kabilelerin başlıklarile farksızdır. işte size numuneler: 
Hiah - Rankina kabileai, Amerika~ı kadınların ıapkalan •• 
..... ....... -- --

gi liz-1 tal yan rekabeti 

Ingiltere, Akdenizde ltalyanın vaziyetini kontrol için 
Çeşme limanımızdan da istifade ediyormuş .. 

ngiltere, ispanya ışını 
tasfiye ederek Avrapagı sü
kuna kavuşturduktan sonra, 
mena/iini baltalıgan diler 
hadiselere getişebi imek için 
serbest kalmak arzasandadır. 

"Utro,, gazetesi profesör Ge
noffun • f ngiltere ve Akdeniz ,, 
başlıklı bir yazısını neşrediyor. 
Makale sahibi bu yazısında 
B. Ededin son nutkunu tahlil 
etmektedir. 

Muharrire göre; B. Edenin 
son nutku üzerine beynelmilel 
politik durumu hakkında bir hü· 
küm vermek icab ederse, poli
tik ufuktaki karanlık bulutlar 
hala bertaraf edilmiş detildir 
ve durum bütün ciddiyetinilmu· 
hafaza etmektedir. B. Eden bu 
nutkunda ispanya işlerinden 
uzunuzadıya bahsetmiıtir. Buna 
mukabil uzak şark işlerine pek 
az tema11 etmiştir. Demek olu
yor ki, lngiltere, Avrupadaki 
ihtilatlar hasebile, Japonya işle
rine karşı biraz müsamahakar 

1 olmak zorunda bulunmaktadır. 
· Esasen bu ciheti çok iyi sezen 

Japonya, lngilterenin bu süku
tundan cesaret alarak Çin top· 
raldarında ilerlemektedir. 

Buradan çıkan netice şudur: 
lngiltere ispanya İşini tasfiye 
ederek Avrupayı sükuna kavuş· 
turdu\ctan sonra, kendi menafi
ini baltalayan diker bütün hadi
selere yetişebilmek için serbest 
almak arzusundadır. Fakat bü
yük Britanyanın bu işde muvaf
fak olacağı şüphelidir. Çünkü; 
devletler arasında göze çarpan 
nisbi bazı anlaşmalara rağmen 

durum, esası itibarile bütün ger-
ginliğini muhafaza etmektedir. 

Eden de bu ciheti müdrik bu
lunduğu içindir lci, muhafazakar 
Chamberlain kabinesini müte
reddid ve kararsız olmakla it
ham t"den amele partisine, ateşi 
körükliyerek Avrupayı yeni bir 
uçuruma sürüklemekten sakın· 
masını ihtar etmektedir. 

Muharrir, bundan sonra Ede
nin İngiliz silahlanmasının ltal
yada uyandırdığı hoşnutsuzluğu 
gidermek için lngilterenin bunu 
Akden izde bir revanş olsun diye 
yapmadığını ve böyle bir karek
terin lngilizlere yabancı bulun• 
doğunu, İngiliz silahlanması he
def inin ebediyen büyük bir de
niz yolu kalacak olan Akdenizde 
lngiltere vesaitinin serbest geç· 
mesini korumaktan ibaret oldu
ğunu ıöylediğini yazarak; Edenin 
şu s6zlerini alıyor: • Akdeniz 
yolunun münhasıran filin devlete 
aid oldulunu hiç bir zaman söy· 
lemiş detiliz. Bugün de böyle 
bir şey söylemiyoruz .• 

Profesöre göre, Edenin ifade 
tarzına nazaran lngilterenin Ak
deniz hakkındaki fikri, ltalyan 
noktai nazarına uygundur ve -Ustte: 

Müstakbel Moğol hükumeti· 
nin müstakbel Krallığına namzed 
olan Rrens Teh, Japon ordusun
da hizmet etmektedir. 

Altta: 
Nevyork sokaklarında otomo· 

bil akıntısı akıllara durgunluk 
verecek kadar çoktur. Fakat bü
tün otomobil sahipleri yol ge
çitleD"inin fazlalığından şikayetçi
dirler. Zira sık sık durmakla 
f 1h benıin sarfetmektedırier. 

Maltada La'Oalet limanı 
nitekim Mussolininin 1 llkteşrin dan gelip geçenleri ve on iki 
1~36 tarihinde söylediği nutukta adada ltalyanın yaptıklarım an
bu ciheti tebarüz ettirmektedir. lamak için Türkiyenin boğazlara 
Bu ise, ilk nazarda iki devlet yakın olan Çeşme limanına yer 
arasmda Akdeniz hakkında bir leşmiştir. 

anlaşma olacağına delıslet eden Bugün lngiltere Akdeniz işini 
bir keyfiyettir. Fakat meselenin halletmek için ispanya hadise· 
içyüzü başkadır. Barışda bu de- sini bertaraf etmek istemektedir. 
niz bütün devletlerin ticaret ge· İtalya da bilakis bu meselenin 
milerine açıktır. Halbuki maksat, uzaması dileğindedir. iki mem· 
bu denizdeki kuvvet faikiyetidir. leket arasında akdedilen "cen· 
Bu denizde her devlet kendisine 
kuvvetli deniz üsleri bulmakla tilmen muahedesi,. müsbet bit 
meşguldür. ltalya, Akdt"niz sa- netice verememiştir. Çünkü· bu 
hillerinde daha bazı yerler iş· paktda da problemler sarih ve 
gal etmek hususundaki emelle- kat'i bir ifade ile ve bütün t• 
rini gizlememektedir. ferruat le gösterilmemiş; umumi 

Makale şu suretle neticelen· bazı formüller tebarüz ettiril· 
mektedir: mekle iktifa olunmuştur. Halbuki 

Cebelüttarık, Malta, Kıbrıs, bugün beynelmilel politika me-
Hayfa limanı Kudüs; isken deriye yanında bu cihet önemli bir ya· 
dahıl olmak üzere Mısır lngil- ra halinde kanamaktadır. Bütün 
terenin elindedir. Buna mukabil muvaffakıyetsizlıklerin ve anlaş· 
ltalya, kendi yarımadasmm sa- mazlıkların başlıca sebebi bu
hillerine; Sardunya ve Sicılya dur. Her hangi bir görüşmedell 
adalarına; Şarki Akdenizde de kat'i ve müsbet netice, bu yiil' 
Anadolu sahillerine yakın bulu- den alınmamı.ktadır. 
nan on iki ada ile Tobruk müs- Bütün ltalyEı.-lngiltere müzake-
tahkem mevkiine malıktir. Son releri, şimdiye kadar, bu yüz· 
zamanlarda İngiltere, boğazlar- den sukut etmiştir. 

Askerlik bahisleri: 

Fransız donanması ihmal 
edilemiyecek bir kuvvettir 
Donanmanın takviyesi için iki milyar 930 

milyon frank sarf edilecektir 

Mevcud gemilere bir bakış! 

Fransız donanmasına bir bakış 
Geçenlerde gazetelerde çıkan 

bazı haberler, F ransanın yeni 
bir deniz inşaatı programından 

bahsediyorlardı. Bu haberler, 
dünya kamoyuııun dikkatini tek
rar Fransanın donanma kuvvetine 
ve bu donanmanın diğer büyük 
deniz devktleri arasındaki mev
kime çevirtmiştir. 

Gazetelerde çıkan haberlere 
göre, Fransa, 1938 bütçesine 
yeni deniz programı için 2 milyar 
930 milyon frank tahsis etmiştir. 
Bu para ıle 55 000 ton hacminde 
yeni donanma bırlikleri ınşa 

edilecektir. 

harcanacağı söylenmekted~r. lcl' 
F ransada hakim olan bar 

1 .. F d nın•'' naate gore, ransız ona .,. 
diğer devletlerin donanms1~11, 
dan geri kalmış olduğu 1~1,_ 
deniz silahlanmasını hızlan 
ması İcab etmektedir. 1,., 

Fakat, Fransada hakioı 0d0" 
bu kanaat hilaf na, Fransız 
nanması çok kuvvetlidir. 51ı 

Cihan harbi, bitince, fı~~i~ 
harb donanması, yalnız yerıı dl 
liklerle rieğıl, aynı zaın'~ell 

rul.11ak sıı ı · 

k Yerıı mevcut donaııma a samı dıf 

tadı! ve modnrı c p ;ıra uY et' 
ıı" 

Anca öııuu.iızd~kı yıl bu pa· 1 lı.:ıımı ş ı --

racan yaıııı:: 39 OUü.uOO lrJ.ık -- .)..,;u .. v ıı.cı ~uyı "";6 
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Yırtıcı hayvanlar avcısının 
çok heyecanlı hatıraları 

Sorunuz, c!;;~- Kadını anlamak için ka-
alacaksınız dın olmak gerek 

Alsannak Mehmed Z. ge 
Mektep talebesinin kitaplar· 

dan istiane etmesi en tabii hale· 
kıdır, ezberlenecek şeyler düs· 
turlar, umumi kaideleridir. Bir 
bahis üstünde bir kaç kitap ka· 
rıştıran çocuğa müdahalede hak· 
sızsınLZ. Elverir ki kitaplardan 
~)dığı bilgiler, istediği süjeleri 
kuvvetlendirmiş olsun. 

Kazağım diye böbürlenenler, 
akşama evde papara yerler ............ 

Garya, milisleri soyan, silahlarını ve hatta kendi
lerini esir ederek satan bir madrabazdı 

Buradaki timsahlar kayman 
denilen cinstendir. Bunların iri· 
liği akıllara hayret verecek de
recededir.. Biz Kanunusani son· 
larında bulunduğumuz için mev· 
sim henüz serindir. • Afrikada 
bulunduğumuz için loş değildir 
demek istiyorum! • Kaymanlar 
bütün gece ıu içinde kalırlaı) 
bunun da sebebi, suyun hava· 
dan daha ziyade harareti muha· 
faza etmesidir! Sabahleyin güneş 
doğduktan sonra, sırtlarını ve 
ağızları açık olarak sudan çıka
rırlar, böylece dururlar! 

Uşakta M. Nuri Sümere 
Bahsi maalesef siz kaybedi

yorsunuz. Şeker ile tatlı. Kim· 
yaca ayrı ayrı şeylerdir. Tatlı 
olmıyan şekerle tatlı olan ve 
şeker olmıyan madde göster· 
mek mümkündür. Liselerde oku· 
nan uzvi kimya derslerinde bu 
bahisler geçer. Şeker fabrika
larında yapılan şekerlere kimya 
kitapları sakkaroz diyor. Üüzüm 
şekeri, idrarda bulunan şeker· 
dir. Süd şekeri ise başka bir 

şekerdir, bahsi kaybettiğinize delil 
olmak için iddialarımızı bir ec· 
zacı fikri alarak yazdığımızı işa
ret ederiz. 

Eczacı B. Kemal Kamil 
Bizim ikinci Beyler sokağını 

dörımüştüm ki, anket için aklı
ma eczacı B. Kemal Kamil gel· 
di. Daldım eczahaneyel. 

Sandalyasına oturmuş: 

- B. Sururi, evladım-diyordu
bayana kolonya vereceksiniz. Ve 
bir müşteri ile de konuşmakta 

devam ediyordu: 

- İdeal kadın meselesine ge
lince: Bu her erkeğin düşünü• 
şüne göre değişir. Umumi ma• 
hiyette ideal kadın, yuvasını ku· 
ran bir dişi kuş olmalıdır. Tah
sil görmüş, kocasına evladlanna 
merbut, evin bütün idaresini de
ruhte etmiş, muktesid, şen ve 
sıhhatli bir kadın; benim kafa· 
ma göre ideal kadındır. 

- Kazak mısınız, kılıbık mı? 
- Kazak mı, yoksa kılıbık 

mısınız? işte bu sualinize cevap 
verecek arkadaşlara çok merak 
ediyorum. Kazağım diye bölür
lenerek akşam evde papara yi
yen ~ok vardır, bilirim. Kılıbı
ğım demek de böyle gazete sü· 
tunlarında pek berbad bir iti· 
raftır. Samimi olduğuma inanı· 

nız. Kazaklık ve kılıbıklık esa· 
sen bir haleti ruhiye işidir. lı· 
tiyerek kazak, istiyerek kılıbık 
olanlar çoktur. 

Bereket versin bu hayvanlar 
meskun ytrlerde çok değildirler. 
Ben, yerlilerin bir kız çocuğunu 
yediğini tahmin ettiğim Timsahı 
tam başına bir kurşun yerleştir· 
mek ıuretile öldürdüm. Doğru· 
sunu söylemek lmmgelirse, ben 
bu işten memnun olmadım. Bir 
kurşunumu böyle bedava sarfet
mek hiç hoşuma gitmez. Zaten 
bu hayvanlar çok çirkin, iğrenç 
manazrah ve tufandan evele aid 
mahlükattandırlar. 

Genç er.. '"lUS hayretle bakıyordu 

Menemen-Bayan Melahat Tuga 
Bir liralık gümüş paraların 

üzerinde hep yüz kuruş yazılı· 
dır. Bir lira yazılan gümüş lira - Evet, en iyisi; doktora 

göstermektir. 

Kadına mahkum yaşıyaralc 
ıevk alan ruhlarla, kadına ba
kim olmaktan hoşnud olan mi· 
zaçlar vardır. Sadizm dediğimiz 
bu ruh haleti hastalığa kadar 
varır. Ben, kazaklık ile kılıbık
lığı ortadan kaldırarak evimin 
babası, binaenaleyh ailemin re
isi ve hakimi} im. Karım bana 
itaat etmeği bir vazife bilir, 
ben de karımı arkadaşım telak
ki ederek müsavat gütmeği bir 
vazife bilirim. Demek oluyor ki 
bu sualinize sağ ve sol tarafta
rile cevab vermiş olamıyorum. 
Bu sözlerim dördüncü sualinize 
cevab o!muş oluyor zannederim. 

Bu Timsahı ancak sekiz yerli 
sürükliyebildi. Tam alb metre 
boyu vardı. 

Yerliler hemen baltalara sanl· 
dılar, Timsahı parçaladılar ve 
kaybolan kız çocuğunun baka· 
yasını midesinden çıkardtlar. 

Bambo - Şimdi nereye gidi
yoruz? Diye sordu. 

- Söyledim y_a, Garbanın ya
uımu 

- Ata. Emir, emirdir( 
Garba ve Milisi 
Garba, Haussa yerlilerinden 

bir adamdır; bunların Yahudi
lerden fazla bazirganlığı vardır. 
Nijerin Benin körfezine açılz.n 
bir kolu ile teşekkül eden del
tada iş görmektedir. Garba ln-

giliz Nijerinden Fransız Cad gölü 
sahasına inmiş, hurma alıb sat
mak, daha birçok işler görmek 
suretile bir müessesecik kurmuş 
idi. Fakat tesadüf bir gun 
önüne resmi bir va7.ifeyi yapan 
bir Milis çıkarmamış olsaydı, 
bu hal devam edib gidecekti. 

Garba bulunduğu yerden ge· 
çen Milislere ikram eder, yerli· 
)erin çok sevdiği bal rakısından 
içirir, Milis sızdıktan sonra sila
hını, elbisesini, para ve evrakını 
alır ve başkalarına satar. Milis 
ertesi sabah ayılınca elini, aya· 
ğını bağlı, kendisini çırılçıplak 

ılur. Garba Milisi de uzak bir 
yere esir sıfatile satarl 

Milis bu suretle neye uğradı
ğını bilmez; amma nihayet bir 
gün resmi bir vazife ile gönde
rilen Milise karşı da ayni mua· 
meleyi yaptığı zaman, pılıyı pır
tıyı toplayıp Fransızlar tarafına 
geçmeğe mecbur kalm1ştır. Şim
di de hurma veya palmiye yağı 
ticaretile iştigal etmektedir. 

Benin Hippol 
Yarı harab ve küçük bir ge

mide kapanmış kalmış o\mak 
~ıırru~t:.anııdlııl bbjlu biti u&iJ.d 

seyahat kadar monoton bir şey 
olamaz. Ben de vakit geçirmek 
için gemideki mahpuslarım ile 
meşgul oluyorum, şu küçük H p· 
po [yani Hippopotam - nehir 
aygırı mütehassı sı] bir yaşmdaki 
domuz Öoyunda ve sıkletinded ir; 
fakat koskocaman bir başı, yel
paze gibi kulakları vardır. Ah· 
mak gözlerinde daimi bir hiddet 
eseri sarih surette görünür; maa
maf ıh hakıkatte çok zeki ve 
hatta kurnazdır. 

Avrupa hayvanat bahçelerinde 
Hippopotam nadirdir. Çünkü bu 
mahluku avlamak ve Avrupaya 
kadar nakletmf:k pek müşküldür. 

Bu yavruyu da elde etmek 
bir harika olmuştur. Çünkü yav
ru Hipopotamlar daimi surette 
analarının sırtlarında dolaşırlar; 
anlaşılan bir Timsahtan veya 
büyük bir yı:anda ürkerek ana· 
sından ayrılmış, fakat bizim eli· 

Yazan: Amerika Cumhurreisi M. Ruzvelt 
Çeviren: Faik $emseddin Benliojlu ------
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-Eğer çoktanberi olduğunuz· 
dan daha az deli iseniz bu ser· 
Vetinizi Tinkere, bu pis ve pire 
dolu köpeğinize anlatınız. Birgün 
hu köpeği ölü olarak bulacak· 
ıınız. Onu ben öldüreceğim. 

Jiın: 
- Rica ederim dikkat ediniz. 

~ezaketin de nihayet bir hudu· 
u ~ardır, diye bağırdı. 
~ıın, hiddetini yenemiyecek, 

~esı bu kadar yükseltmekten 
endisini alaınıyacak kadar kız· 

11_1 ış ve sinirlenmişti. J ı min va· 
ııyeti cidden nazarıdikkati cel
bedecek bir halde idi ve lıka da 

belki ilk defa olarak korkmağa 
mecbur kaldı. 

Jim, çok sevdiği köpeğinin, 
Tinkerin bu dostluğun cezasını 
ağır surette çekeceğine emindi. 

lika, sözüne devam ederek: 
- Mesele beni esas itibarile 

alakadar etmez, dedi. Fakat 
spora ait bu projeler? 

Jim, bu sırada kendine hakim f 
olacak bir hale gelmişti. Karı- , 
sına sükünetle: 

- Dün akşamki gibi kızmak 
tan ise beni sükunetle dinlerst!
niz iyi olur. 

Ve Jim fazla teferrüata giriş-

mize düşmüştür. Bu çirkin, Ü d• - hakkında bir bilgimiz yoktur. 
ma su içinde yaşıyan mahluk, Bu takdirde para kalptır iddiası 
hakikatte çok nazlıdır; herşeyi için bir bankaya göstermek İcab 
yemez! Bu sebeple gemiyi sa- eder. 

hile yaklaştırdım ve karaya ------------• 
adam çıkararak bu su aygırı Halk ve avukatla-
yavrusuna mahsus taze ot top-

Jattı m. rın dileği 
Garbanın nezdinde 
Garba bizi hususi ticaretha- Bazan zarar da 

nesinde kabul etti. Kendisine görüyorlar 
iki şişe limonat hediye ettim. 

(Bu hediyenin burada hususi Sulhceza ve Hukuk mahkeme-
lerinin Bahçeli hanında hu· bir kıymet ve mahiyeti vardır. 

BY''fil!at~ b"1rçok ı~leri kolay- ı-m••• dolayısile bazı mesalih 
Jaştırabilir. ) erbabının ve avukatların güçlük 

G • h çektiklerini ve Adliye dairesinde 
aro..ı, enüz tamamile ağar· 

İşi olan bir avukatın, Sulh mah· 
mamış ve ikiye ayrı l mış kı sa sa- kemelerine yetişemediği için da-
kalı, oldukça sivri burunu ve k 

vasının su uta uğradığını ve bu 
müstehzi bakışlarile fena bir 

yüzden, mahkeme masraflarına 
adama benzemez; uzun ve beyaz duçar olduklarını yazmıştık. 
elb ıse giymiştir. Bu adamın za· Vaziyet, hakikaten dıkkate de-
hiri işinden başka bir de gizli ğer bir mahiyet almıştır. Dün 

Beni görmüştü, sandalyayı 

gösterdi: 
-Gel, gel, bir az konuşalım .. 
- Geleceğim, fakat bir şart· 

la. . Hem ziyaret, hem ticaret.. 
Anketime cevab vereceksin .. 

- Gene kadınlar meselesi 
değil mi? 

Oturdum., Palavra kulübün
den bahsettik, o gene işi rek
lama vurdu. Ve nihayet suali 
karşısına diktim. Başladık ko-
nuşmağa: 

- Sizce kadın ne demektir? 
- Bence alelıtlak kadın, er-

kek duygularile anlaşılması müm
kün olmıyan dişi bir insandır. 
Tabiat erkekle kadının her ikisin· 
den tam bir insan tipi yaratmış, 
her nedense hünsalığı muvafık 

bulmıyarak tekrar ayrı ayrı birer 
cins ortaya atmıştır. Erkeği er
kek kadını da kadın olarak işi vardır: Esir alır ve satar, para Sulhceza mahkemesinde işi olan 

mukabilinde hür bir adamı esir üç avukatın, ayni zamanda As- böylec~ ayırmıştır. Ayrılan her iki 

Kadm için geçirdiğim en bü
yük heyecan ve korkumu genç· 
liğim zamanlarında aramak ge
rektir. Mubayyelem içinde hor 
gencin az çok rastladığı heye
canlar, sevinç ve korkuları sa
yıp dökersem Kemal Kamili 
pek çapkın olarak etrafa tanıt· 
mak İcab edecek. Gel kuzum, 
ne sen bu suali sor, ne ben 
cevab vereyim!.. 

olarak uzak yerlere gönderir; liyeceza mahkemesinde de işi cins bence tam bir insan değil· 
hilekar ve zalim bir adamdır, varmış. Diğer mahkemeye yeti- dir, tabiat burada kadır.a erkeği, Beraet etti 
amma hayatında ne bir yılan, şememeleri yüzünden, bittabi, erkeğe d e kadını tamamile an- Yapıcıoğlu mahallesinde Ha-
ne bir pire, ne de kehle öldür- davalarının su!rntuna ve masraf· latmamak gibi tabir caizse bir cıali caddesinde Ahmed Rıza 
müş değildir. Yani günah işle- )arın kendilerinden alınmasına muziplik yapmıştır. Heriki cinsin kızı Bn. Hikmeti zorla kaçırarak 
mekten çok sakınır! Ayni ıa- karar verilmiştir. biribirile alakadar olması gibi kirletmekle maznun Ali oklu 
manda artık zengin olduğu için Bahçeli hanın Adliye daire- bir tılısım da ortaya atmıştır. Zekeriyanın şehrimiz Ağırceza 
kendisine umumiyetle hürmet sinden uzak bir mesafede ve Bence kadını anladım diyecek mahkemesinde cereyan etmekte 
ederler. Adliye binalarının ayrı olması erkek gaflet etmiş olur. Bir er- olan muhakemesi sona ermiş, 

Zıyaretimin sebeplerini bili· dolayısile böyle hadiselerin te- kek kadın olup da kadını için- kızın on sekiz yaşını doldurdu· 
yormuş gibi bana: kerrür edeceği tabiidir Bahçeli den görmedikçe kadının ne de- ğu ve izdivaç vadi noktasından 

- Size göre bazı şeylerim handaki Adliye dairelerinin yeni mele olduğunu anlamasına im- dava edilmediği anlaşıldığından 
vardır, mösyö. Dedi. va ferahlı bir mahalle nakli çok kan yoktur. maznunun beraetine karar veril· 

(Sona fJar J zaruridir. - Sizce ideal kadın nedir? miştir. 

~--------.......................... ~~------·---~--------~--------~----

; 

İl ka, Şu halde bana bir kahve yapınız. dedi. 
ı ı den epeyce bir zamandanberi idareci dahisi idi. İşte bu saye
kafasında büyümekte olan pro- de idi ki "Blak, Driskol ve Şap
jesini izah etti. Jim Blak bir rö,, firmasını kurmuştu. Jim için 

.. Her yeni, mutlaka iyi,, dir. l ika bir çılgm halinde: 
Şimdi de hemcinslerine yardım - Hayır, hayır!. Bin defa 
esasında büyük servetini kullan- hayırl Diye haykırdı. Bu yapa· 
mak istiyor ve bir nevi "beden cağın bir deliliktir. Bütün dü-
terbiyesi ve açık hava sporları,, şünceniz fakirler üzerindedir. Ne-
leferherliki vücude getirmek fik- den?. Sebebi kolay ve aşikar: 
rinde idi. Herkese mahsus ve çünkü siz her zaman fakir ol· 
namlı atletler tarafından idare maktan kurtulamadınız. Evet si· 
edH~n stad!ar tesis edecekti. zin düşünceniz fakir, sizin mazi
Bu teşebbüsüne de bir " Spor niz fakirane, herşeyiniz fakira· 
üniversitesi,, kurmakla başlamağı nedir. Cübbe ile insan papaz 
düşünüyordu. Hatta, kendisi de olur ınu? Sizin bütün mevcudi· 
atlet olmak şartile bir spor na- yetiniz bir müzik mevcudiyeti 
zırlığı ihdas ettirmek te planına kadar basittir, zavallıdır. Bana 
dahildi. siz kendiniz, Horvard üniversi: 

lika, yüzünde ademimemnuni· tesinde yemek hizmetciliği yap· 
yet eserleri olduğu halde koca· tığınızı söylemediniz mi? 
sının bu izahatını dinledi ve: - Evet.. Evet.. Böyle yap-

- Şu halde, demek oluyor mamış olsaydım, tahsilimi yanda 
ki servetini benden kaçıracak bırakmak mecburiyetinde kala· 
ve hiç tanımadığınız insanlara caktım. Ya bu işi görecek ve 
yedireceksiniz! diye bağırdı. tahsilime devam edecek, yahut 

Jim, asabiyetini yenmeğe ça- tahsilimi ve istikbalimi ayaklar 
lışarak: altma alacaktıml 

- Fakat llkal Bize de kala- - Fakat bir hizmetkar bir 
cak kadar paramız var. dedi. - Sonu var -



timiz • rya 
( Başlara/ ı 1 inci sahi/ ede ) 
miycıioe dahil olduğu "n nberi 
müspet siyasetinin teeirlcrini burada 
da göstermekten buli lmamıv, ve 
hu Ar11ulueal Kurumun her türlü 
mesaisine faaliyetle ivtirak ettiAi gibi 
do llnnnıo da o koruma karıı lak 
ve münasebetlerini artırmak için elin· 
den len her tdrlil gayreti göster· 
miştir. 

Türk yıı ti tarihimizin hiç ir 
devrind(), b tt en ıev e.tli zamaala• 
nnda hile .hu derece faal, bu kadar 
müebet ve inurlu ve bu kadar inisi· 
yatif sahibi olmam1 ur. 

Fikrimiı:ce bunun da sebebi tıu· 

dur: 1mparntorluk defnndc o~manlı 
hariciycain n hiç bir %i1 un müstakar, 
devamlı ve nhiyeti mahl hı si· 
ı;iy ıi olmıımi,tı. Dış aiya etimiz de 
bütün evlet te,kilatımız sıbi, tabir 
caiz , yevmin cedid rızkın ccdid 
idare olunur, esen ıiızg!irn tiiLI 
olurf1u. 

ilk defa olarak cnmb riy l dev• 
rind dir ki Tur 1 ariciy Ei meruleke· 
tın hakiki menfa tlerini, hııyati E ru. 
retlerini göıönündc tutarak kendi ine 
h ttı harckctiııde kaynak vazifesini 
"'örecek bir nna-fildr kabulu lazım 
oldu~ono idrak etmi~ \'C bu llD'l·filı:· 
ri tı r c t dott olmak, m m1ekotin 
hay tt menfa derine dokunmııdıkç 
kim i düşman diye kabul tmero k 
1ıurctiode Turkün bugüuku ve )llnn· 

kt lıayoıf menfantlerinf' en muvafık 

bır ş"kılde te bit etmiştir. fş:e nıu· 
Hıffaluy timi in sırn budur. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

nadolun n Jleni 
h zırlığı 

- Başı 1 inci sahifede -
Mü abakamır:, en meraklı on 

iki 2nbıta vak'asmdan mürek
keptir.Gayt:t meraklı ve e rarcn· 
gız olan bu on iki v k'a birer 
ınL mmad1r .. 

Knril •r miı bu v k'nları oku
mak! hoş Vllkit g çireoekler, 
mu mmayı çozmekle de f ydalı 
bir zihni mümare e yapacak
lardır. 

Eğlence.. Zıhin müm resesi 
ve mük~fat. .. 

r? a i kim? 

İt~ iz yeni b·v 
mür.abaka 

Karilerimiz ıçin hazırladığımız 
çok alakalı ve meraklı musaba· 
kanın nahtarları şunlardır: 

1 - Müsabakamız R maza· 
nın yirminc• günü bitmek üzere 
12 tane en meraklı ve c rare ı· 
giz zabıta vak'asından mürek
keptir. 

2 - Hergiln bir macera neş· 
redilecektir. 

3 - Maceranın mahiyetine 
göre, katil veya maktul zikre
dilmiyecektir. 

4 - Karilerimiz, bu ma~ra· 
tarın katil veya maktullerini bu
lac klardır. 

• • * 
nsabakamıza iştirak için her 

hal varakasına bir müsabaka 
kupbnu ilave etmek lazımdır. 

On ikinci hal varakası 12, 13, 
14, 15 inci kuponlarla bir arada 
rıönderilecektir. 

••• 
5 Teşrinisani Cuma gününden 

itibaren başlıyacak olan müsa· 
bak mız hakkında yarın daha 
geni tafsilat vereceğiz. 

Fransız kon olosunun 
ziyaretleri 

Avrupadaki seyahatinden dö· 
nen lzmir Fransız konsolosu B. 
( Bose dö Sayla ) dijn vllayet 
makamına giderek vali B. Fazlı 
Güleç ile vali muavinini ziyaret 
etmiştir. 

"" ikinci konsolos B. Anje de 
ıueıutıen Parise gideceğinden 
valıyi ve voli muavinini ztyaret 
ad.ere~ vedalaşmıştır. 

Tütün piyasa ı bir
den ire hararetlendi 
( Baştaraf ı 1 inci sahi/ede) 

m lumat almaktadır. 
Amerikan tütün kump nyaları 

eksper1erinde görül~n tütün alma 
arzusu çok hnraretlidir. Bu kum· 
panyaların fiatleri evelce de yaz· 
dığımız gibi 70-90 kuruş arasın· 
dadır. Kilo başına verilen bu 
fiat, geçen seneki tütün fiatlerine 
nazaran yüzde beş noksandır. 

Fakat yerli tütün tüccarların· 
dan bazıları, muhtelif mıntaka
larda Amerikan tütün kumpan· 
yalarınm mübayantta bulunduk· 
lon bu fıatt n d ha yüksek fi· 
atle tütün almışlar, hatta k:lo 
başına fiati 120 kuru n kadar 
çıkarmışlardır. 

Amerikan tütün kumpanyaları, 
Ege mmtaka ındaki tütün yer· 
lerini ayırmışlar ve şu suretle 
fiatlere ayırmışt rdır: 

Akhisar, G5vurköy, Soma, 
Kırkeğaç tfilunlerine 90 kuruş, 

Torbalı, Burnava, Karşıyaka ve 
Bergama tütunlerine 80 kuruş, 
Manisa, Muğla, Milas, Fethiye, 
Gardes, Turgudlu, Kula tütiln· 
lerme 7 S, bundan gayri nnnta· 
l1 alar tütünlerıne 70 kuruş fıat 
vermektedirler. Bu fiatler üze· 
rinden her mıntakada görülme· 
ıniş bır hararetle mübnyaat de· 
vam edilmektedir. Küçük fırma· 
]ardan bazıları Akhısar ve Muğ
lad bu tıatten daha yükseğe 
çıkmışlar, kilosu 120·130 kuruş· 
tan tütiln alınışJardır. 

Dün akşama kadar muhtelif 
tütün mıntaknl randa satılan 
tütün miktarı yedi milyon kiloya 
yakındır. Bugün de müba) aata 
hararetle dev m edılecektir. İn· 
his rlar idnresile Türk tütün li· 
mited şirketınin de bugün tü· 
tün mıntakasından mübaya ta 

ba~lıyacağı haber alınmıştır. 

Öôemi •e: 
Ôdemış, 3 (Hususi muhabi· 

rimizden) - Öd mişte tütün 
piyasası açılmış, kılosu 70 ku· 
ruştan 150,000 kilo tütün satıl· 
mıştır. Mııbayaata devam edi
lıyor .. 

Akhisarda: 
Akhisar, 3 (Hususi muhabiri

mizden) -Tütün pıyasası bugün 
saat 15 de açılmışt r. 

A111erıkan tutun kumpanyaları 
90 kuruştan yukar. ç·kmamnk 
hususunJa ald kları karara rağ· 
men Türk tiıtı.in 1inııtet şirket nm 
dahn yüks,. • f ıatle milbayaat 
yapması yüzünden 90-115 kuruş 
arasında fıatlerle b r mılyon kilo 
tütün alo şiardır. Türk tütün 
limltet şirketı, yalnız Akhısar 

havalis nde mObayaata iştırak 
etmiş ir. 

Bucada: 
Buca, 3 (Hususi muhabirtmiz· 

den) - Bucada 110,000 kilo 
tütün vardır. P yasa açılmış ve 
tiltünlerin 100,000 kiıosu s tıl· 
mıştır. Fiatler 80 - 90 kuruş 
arasındadır. Se)'dıköyde de pi· 
yasa 90 huruştan açılmtŞtır. 

Balkan 
O vlet bankaları direktörleri 

Ankarada toplanacaklar .. 
Bükreş, 3 (Radyo) - Balkan 

paktına dahil devletler Merkez 
bankaları direktörlerinin yapa
cakları toplantı Ankarada ola
caktır. Bu münasebetle Romanya 
devlet bankası genel direktörü 
Bay Kostantinesko, içtimada 
bulunmak üzere bugünlede 
Ankaraya hareket edecektir. 

in iliz bandırasına. 
giren vapurlar 

Londra, 3 (Radyo) - lngil
tere Ticaret Nazırı B. Stanley, 
sene iptidasından Birinciteşrin 
sonuna kadar iki yüz ecnebi 
posta vapurunun İngiliz bayra
ğını aldıklarını beyan eylemiştir. 

NA OLU 

9 lar konFeransı Askerlik ba f1isleri 
- Başı 3 il.ncü salıif ede -

yasetlerden &alcmmak lazımgel· 
diğini bildirmi~tir. 

Müt akib n lngiltere Hnric\ye 
Nozırı B. Eden söz söylemiş, 
konferansın Brükıelde toplanma· 
sın müsaade ettiğinden dolayı 
Bel9ika bükUmetine tef kkilr et
tikten sonsa, sözlerine başlıya
rak harbin, ari ve tehlikeli bir 
ba&talık b line g"rdi§"lnl ve bu 
sebeple, Çin• Japon ihtilafının 
biran evel ve sulhen h lledilme· 
disini temenni eylediğini söyle· 
miştir. 

Bundnn sonra, Fransa Hari· 
ciye Nazın B. De bos söz öy· 
lem ·ş ve Ç nd d vam eden 
fac nların, tuyleri ürpeıtecek de· 
rec de g yri ınsani olduğunu 
bey n etmı ve konf ransın, sul· 
hu k rt rmak için toplandığını 
ka)deylem ş, Çm-j \pim ihtilafı

nın süratle ve s lhen hılledil· 
mesi temenn·yatında bulunmuştur. 

- B şı altıncı salı '/ede · 
Diğer taraftan, 1930 Londra 

donanma andlaşmasına Fransa 
~irmemiş olduğu için, lngiltere, 
Amerika, Japonya gıbi kayıd 
ve şartlara bağlanmıyarak, do· 
nanmnsını kuvvetlendirmek hu· 
susunda tamamile serbest kal
mıştır. Bu fırsatta~ istifade et- C 
mesini bilen Fransa, kruvazör, 
destroyer ve denizaltı gemilerini 
çoğaltmıştır. 

Bugün Franfilz donanmaınnda 
7 harb hattı gemisi (bunlara 
eskıleri de dahıldir), 2 tayyare 
ana gemisi, 10 hafıf kruvazör, 
1 mayn huvazörü, 31 filotilla 
kılavuzu, 40 destroyer, 1 deniz
altı kruvazörü, 46 büyük ve 32 
küçük denızaltı gemisı, 9 denız
altı mayo gemisi vardır. 

e 
rda her sa 

·i oplan • 
a ahiyetine e 

s, ca 
sa 

• nsan 
am 

• 
ı 

B. Delbostan sonra, İtalya 
delegesi de söz söylemiş, Av· 
rup nın, bu işe karışmaması 

fıkrinde olduğunu ve Çini Ja· 
µonya ile karşı karşıya bırak· 
m \c lazım geJdığini söylemi tir. 

Bunlara, ayrıca bir sürü küçük 
harb birlıkleri, mnyn arma ge
mileri, mekteb gemileri, topçe· 
kerJer, denizaltı gemilerini ta
kibe mahsuş motorbotlar, tor
pido motorbodları ilah... katıl· 
maktadır. 

Fransız donanmasının en mo· 
dem silahlarından birini, küçük 
kruvazörlerden farksız olan fılo· 
tiJia kılavuzları teşkil etmekte· 
dir. Denizaltı silahı bakımından 
da, Fransa başta gıden memle· 
ketlerle birlikte yürümektedir. 

Çin askerleri, bazı haydutları tabanca kurşunlar.ile 
idam ederken 

ltalya delegesi, Çinin harb 
i temediğini ve fakat bu işte 
yabancı eller mevcud olduğunu 
ilave eylemi tir. 

Konfrans, öğleden sonraki iç
timaınd , evvela Rusy Hariciye 
Nazırı B. Litvinof söz almış ve 
Amerika başdelegesinin f krini 
tasdik ettikten sonra, mütecavi· 
zin, itham edilmesi lüzumunu 
ortaya atmıştır. 

Bunu miıteakıb Çin delegesi 
söz almış ve Çin hiidis .. Jerini 
hulasa ettikten sonra, japonyanın 
mütecaviz bulunduğu keyfıyetinin 
tasdik edılmesinı konferanstan 
r oa ey1 m ştir. 

Portekız hükumetıfe daha 
bazı devletlerın murahhasları da 
söz söyledıkten sonra konferans 
yarın (bugün) t krar toplanmak 
üzere dağtlmıştır. 

Nevyork a 
Belediye reisi seçimi 

gürültülü olda 
Nevyork, 3 (Radyo) - Nev

york belediye seçimı sona ermiş 
ve gene eski beJedıye rcisi B. 
La.,uvard 11344,000 rey' e L:a· 
znn şt r. H smı B. M on 389 
bin rey almıştır. 

Bu s~çim neticesi büyük gu. 
rfiltülerl şehlrd ilan edilmiş, 
bütün propaganda g ıeteleri 
yırtlmış, parçalanmıştır. Cad· 
deleri yırtık g zeteler doldur· 
muştur. Nevj rse belediye seçi· 
m nde demokrat B. Mar k zan· 
mıştlr. 

• 
ra atç lar 

Endi e etmesinler 
lstanbul, 3 (Hususi) - ihra

c t mallarımızın, bu sene tama
men sablaınıyacağını zanneden 
ıhracat tüccarları, yersiz olarak 
end şeye düşmüşlerdir. Halbuki 
hfikumet, mahsullerimizin sarfı 
i9in, Be çika, Frans ve Çekos· 
lovakya ile de yeni ticaret mua· 
hedeleri kdetmek üzere bulu
nuyor. 

Türkiye - Letonya 
Ticaret muahedesi müza

kereleri 
lstanbul, 3 (Hususi) - Hü

kumetimizle Letonya arasında 
ticaret müzakerelerine başlan· 
mak üzeredir. Bunun için Le
tonyndan bir heyet gelmiştir. 

Yunan kralı 
Pazar günü Londrada 

Londra, 3 (Radyo) - Yunan 
kralı Majc:ste Jorj, Pazar günü 
Londraya varacak ve hususi 
surette Pukingam sarayında İn· 
giltere kralının misafıri olacaktır. 

Tezgaha konmuş olan ve proje 
halinde bulunan birliklerle Fran
sız donanması daha ziyade kuv
vetlenm ş olacaktır. 

Fransızların 1936 yılı sonun
da tezgaha koymuş oldukları 
harb gemileri şunlardır: 

2 tane 35.000 tonluk muha· 
rebe z rhlısı, her bıri 26.500 ton· 

Qluk 2 dritnot, 7500 tonluk bir 
hafif kruvazör, 2884 tonluk bir 
filotillfı kılavuzu, her biri 1772 
tonluk 6 destroyer, 4 d nizaltı 

gemisi. 

Yeni gemilerin çoğunun ad· 
lan malumdur: 35.000 tonluk 
muharebe zırhlısının birinin adı 
"Jean Bort,, diğerinin "Riche
lieu,, 26.500 tontuklardan biri· 
nin "Strasburg,, öbürünün de 
"Dunkergue,,· dır. Dunkerguenin 
ınşaatı ikmal cdılmiş ve K .. al 
ı V inci Jorjun taç giyme tören· 
lerine bile iştirak etmiştir. Sözü 
geçen hafif kruvazör 41Georges 
Leygues,, dir. İki filotillii kıla· 
vuzunun adları "Volta,, ve "Mo· 
gador,, dur. 

Bu yılın, donanma programı, 
43,000 tonluk 51 parça gemi 
inşasını göz önünde tutuyordu. 
Gazetelerin şimdi vermekte ol
dukları habere göre, daha 12 
bin tonluk bir ilave yapılacak· 
tır. 

Yeni programda ayrıca, 8,000 
tonluk 1 kruvazör, 1000 den 
1850 ton kadar 6 destroyer, 
türlü büyüklükte 7 denizaltı ge· 
misi, 2 topçeker, 1 hedef ge· 
mısı, 1 O mayn tarama gemisi, 
18 denizaltı takib botu, 2 tor· 
pito motörbotu. 

Fransanın tanınmış deniz mu· 
harririerinden La Bruyerein ge
çenlerde neşrettiği bir yazısın· 
dan anlaşıldığına göre, Fransız 
Deniz Bakanlığı ayrıca üç yıllık 
bir donanma planı ~atbik ede· 
cektir. Bu planda her biri 35 
bin tonluk 2 muharebe zırhlısı, 
her biri 19,000 tonluk 2 tayya
re ana gemisi, her biri 8,000 
tonluk 2 hafıf kruvazör, 23,000 
tonluk muhtelif gemilerle 20,000 
tonluk müteaddid denizaltı ge
misinin yapılması düşünülmek
tedir. 

Kral Karol 
Çekoslovakgaga gidiyor 
Bükre, 3 (Radyo)- Roman· 

ya kralı Karo!, bugün refakatin· 
de Veliahd Grand Voyvod Mi· 
hail olduğu halde Çekoslovak
yaya müteveccihen hareket et· 
miştir. 

Çinde, imtiyazlı mıntakalarda 
altı sene zabıta memurluğu yap· 
mış olan lngiliz polisi Pelters 
Çin hakkında bir sıra makale· 
ler neşretmiştir. Bu makaleler· 
den biı de hulas olarak bah· 
sediyoruz: 

Nevyork şehır haydudlarının 
akılları durduran maceralarını 
okumıyan, bilmiyen yoktur. Fa
kat Şanghayda bulunan gizli 
cinay t, suikesd ve soyguncu• 
luk cemiyetlerinin yanında Ame· 
rikanın şehir haydudluğu bir hiç· 
ten ibaret kaiırl. Bu şehirde po· 
lisliğin ne kadar güç bir iş ol· 
duğunu da hiç bir kımse talcdir 
edemez. Çinliler kadar esraen
giz ve l altından cinayet işle· 

meğe meraklı halk yoktur'. 
Bu memlekette cinayetler ga· 

yet kolaylıkla yapılır; çok defa 
da cinayetlerin failini bulmak 
mümkün olmaz. Halbuki Çin· 
deki polis usulü kadar şiddetli 
bir usul de diğer yerlerde yoktur. 

Çin polisi hem icra hem de 
hüküm kuvvetini haizdır. Suç 

erbabının cezalarım hemen ka-
r rlaştırır ve hemen icra eder. 
Hatta idam salahıyeti bile Çın 
polisinin elindedır. Buna rağmen 
bu dıyarda asayiş ve intızamı 
temin bir türlü mümkün olama· 
mıştır. 

Garbta belediyelere ait olan 
bazı hukuk da şarkta polise ve· 
rilmiştir. Seyrüseferin tanzimi 
polisin hakkıdır. Seyrüsefer ni· 
zamnamelerine tecavüz ağır ce
zaları mucibtir; halbuki, ne 
halka, ne arabacılara, ne de h • 
mallara nizam dinletmek müm· 
kün değildir. Ç;nliler, eza ve 
cefadan korkmıyan insanlardır; 
bunun için ceza bunlar için hiç 
bir şey ifade etmez. 

Şanghayda vazifeye ilk baş· 
ladığım sıralarda başımdan ge· 
çen şu hadiseyi hiç bir vakit 
unutamam: 

Bir gıün bana bir evin soyul
makta olduğunu haber verdiler. 
Vazifem icabı hemen vak'a ma· 
halline koştum. Yanımda yarım 
düzine kadar polis vardı. Önde 
elinde bir mitralyöz olduğu hal
de lskoçyah bir polis bulunu· 
yordu. Eve girdik, karanlık bir 
dehlizden geçerken merdiven 
başında hareket eden bir gölge 
gördük, arkadaşım lskoçyalı sor
madan ve emir beklemeden mit
ralyözünü işletti, yere bir Çinli 
düştü. Kucağında bir mitralyöz 
bulunan bu hırsız bizi öldürmek 

üzere iken İskoçyalı onu öldürmüş· 
tür. Diğer hırsızlar da bu sırada 
kaçmışlardır. Ve ne garibtir ki, 
hırsızlar aleyhinde bir şahid bul· 
mak, maktulün hüviyetini tesbit 
etmekte mümkün olamamıştır. 

* ıcı. 

Unutamıyacağım Çin h tır • 
larından birisi de şudur: 

Bir gün, bir haydııd çete inin 
iltica etmi bulunduğu bir dilen
ciler evini• basın k emrini aldım. 
Buradaki pislik ve toaffünü yaz
mak, buradeki rezalet ve şen • 
ati tasvir etmek milmkün de
ğildir. Burada bir çok dilenciler 
yerlerde yatmakta ve üıerlerinde 
kurt ve böcekler gezmektedir. 
Bunların yüzde ellisi açlıktan ve 
pislikten hastalanmış idiler. Ne 
belediye, ne zabıta burasını te· 
mizletmek kudretini bulamamış· 
tır. Bir yangın çıkıp ta bu pi • 
lik cehennemini yer yüzünden 
kaldırmamı olsa dı bu sefalet
hane hala baki knlacaklı. 

Çinde Çok g rip telakkiler 
vardır; bizim esaret diyarı dedi
ğimiz bu diyarda, bir gün bü· 
yük bir mağazanın methalinde 
durup dilenen bir dilenciye m • 
ğaza müdürünün şikayeti üzerine: 

- Kapıyı kapatıyoısun. Baş-
ka bir yerde dilen; demiştim. 

Dilenci: 
- Burndan niçin 9eklleceğim? 
Dedi. 
- Çünkü mağ za direktör_ 

şikayet ediyor. 
- Mağaza direktörü ve sen 

benim hürriyetime müdahale 
hakkma malik değilsinizi Mağaza 
direktörünün keyfinden ziyade 
benim işim bana lazımdır. Na· 
muskarane çalışıp para kazan· 
mak hakkım değil midir? 

Ve dilenci yerinden çekilme
di; biz de onu oradan bir adım 
geri çekemedik! Çünkü .. •Ser
bestiisay 17 Çinlilerce böyle anla
şılmaktadır! 

işin garibi, bu dilenci, başka 
bir yere gitse veya.. Terki 
san'at etse bu mağaza kapısın
da dilenmek hakkını bir başka
sına satar veya kiralar! 

Şanghayd hemen her sabah, 
sokaklardan bir düzine kadar 
·şun veya buna sarılı yeni doğ· 
muş çocuk bulunur. Bunların 
bir kısmı boğulmuş, bir kısmı 
da kendi kendine ölmüş, pek 
aıı da canlıdır. 

Bundan başka köşe başlorın· 
da, şüpheli yerlerde de bir çok 
maktul ve mecruh bulunur. Çin· 
de ferdin hayatı, bir hayvanın 
hayatından çok d ha ucuzdur. 

Bunun için Avrupa gazete 
muharrirleri başlarında çelik 
miğfer olmadan gezemezler! 

Balıkesir 
Ziraat müdürünün maaşı 

yükseldi 
Ankar , 3 (Hususi)-Balıkesi_r 

Ziraat müdürünün maaşı 70 lı· 
raya çıkarılmıştır. 
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gaları , a idam ceza ı 
Kendisile pek iyi konuştuğum 

bir lngiliz dostum bir konuşma 
esnasında: 

- Azizim, dedi, ölümle ce
zalanan insanların caillarını dün
yanın muhtelif yerlerinde muh· 
telif şekillerde aldıklarını sen de 
bilirsin 

Fakat sana kuşlarla da adam 
öldürdüklerini söylesem inanır 

mısın? 
Dostumun bu sözüne güldü

ğümü görünce anlatmağa baş

ladt: 
- Yeryüzünde birçok yerler 

gezdim. 
işte gene bu seyahatlerimin 

birinde Çinin meşhur setlerinden 
b rini geziyordum. ilk bakışta 
kendimi buranın yerlisi olduğu 
zannedilen, ayağının biri ötekin
den pek kısa biri seke seke ya
nıma yanaşarak İngilizce: 

- Siz, dedi, İngiliz misiniz? 
Niçin sorduğunu araştırmağa 

lüzum görmeden: 
- Evet. 
Diye cevap verdim. Fakat bu 

sırada adamcağızın gözlerinin 
sulandığını farkeder gibi olmuş
tum 

- Ben, dedi, evet ben de 
lngiliziml. 

Onun gözlerinin yaşarması ve 
bu sözleri söyleyişi beni ilgilen
dirdi. Gayriihtiyari: 

- lngiliz misin?. Fakat bu
rada işin ne? Bu kıyafet, bu hal 
ne? 

idi .. Buna rağmen arka cebimde ğum yerin kapısının tıkırdadığını 
duran viski şişesini ara sıra ağ· ve sonra gıcırdıyarak açıldığını 
zıma götürmekten kendımı ala- işittim. 
mıyordum. Böylece kafayı epiyce İçeri rahibimsi biri girmişti. 
tütsülemiş bulunuyordum. Anı- İlk işim ona şunu sormak oldu: 
ma daha tamamen küfelik ol- - Neredeyim? Ne oldu? Ne 
mamıştım. Arkadaşım içkiden yaptım? Arkadaşım nerede? 
pek hoşlanmadığı için benim bu O güldü: 
hareketime kızıyordu. - Nerede olduğunu anlıya-

ikindi vakti, yanından bir ne- madın mı? 
hir geçen güzel bir şehre gel- Ne yaptığını bilmiyor musun? 
miştik. Geceyi burada geçirme- Arkadaşına gelince onu unut 
miz lazım geliyordu. artık. Neye böyle eziyet ediyorsu- Bu görmediğim kuşlardan biri 

Dinlenmek üzere yatacağımız Adamın bu son sözü içimi nuz bu adama böyle! idi. Karga kadar vardı. 
evin önünde oturuyorduk. Ônü- sızlatmıştı. Diye onlara çıkıştı. Çözün Etrafımda dolaşıp duruyordu. 
müzden iki askerin muhafazası Arkadaşımı unutmak mı? bakayım ellerini. Ve çekilip gi- O gün hiç bir kimse yamma 
altında eli zencirli biri geçerken Demek burada uzun zaman din buradan. uğramadı. · 
kılavuzumuz: hapis kalacağım hal Dedikleri hemencecik yerine Beni ve kuşu aç bırakmış-

- Bunu Pekıne binbir parça Sabredemedim: getirilmişti. lardı. 
etmek için götürüyorlar. _ Söyle allahın aşkına, sôy- Ellerim serbest kalınca benim Hala işin ne olacağından ha· 

D d. ı b k ? yanıma yaklaştı, eliyle omuzumu berı"m yoktu e ı.. e, ana ne yapaca sınız · 
- Binbir parça.. Bu da ne Diye yalvarmağa başladım. sıvazlıyarak: Fakat ertesi gün öğleye doğru 

demek? Adam boyuna benimle alay - Kusura bakina, dedi, bir kuş çıplak ayaklarımın üzerine 
Arkadaşım söze karıştı: edip duruyordu: kabalık etmişler. çıktı. 

S · l c w n 1"dam V h h b d b"l Seviniyordum artık. Ne iyi bir V ·· l b" d - enın an ıya agı - a va , unu a mı ı - e oy e ır gaga vuruş vur u 
et ğ · ? adamdı bu.. Beni aldı, güzel bir k' ld ğ ı d me e.. mıyorsun ı ne o u unu an ıyama an 

Sarhoşluğun tesiri ile bir kah- Haydi bunları düşünme; ne sofa başına götürdü, beraber delice bir çığlık kopardım. Az 
kaha savurdum .. Kılavuzumuz: olacaksa yakında olur. Şimdi yemek yedik. Artık bu gidişle sonra gözlerim ayaklarıma iliş-

- Akşama daha vakit var, şu getirdi;ı.im ekmegw i hele bir bugün yarın serbest bırakılaca-
0 h k tiği zaman yerlerin kanla bulan· 

dedi. Hazır gelmişken buradaki ye.. ğıma şüp em almamıştı. * mış olduğunu görünce aklım ba-
meşhur bir ibadethaneyi ziyaret Bu sözler üzerine elinde tut- * * 

F k b ld. şımdan gitmişti. Çok geçmedi, 
ederseniz çok iyi edersiniz.. tuğu iri ekmek kırıntılarile dolu a at uraya ge ığim günün 

A k d b 1 l d b · · · ld v h ld b · ikinci, üçüncü darbeyi de ye-r a aşım öy e şey er en bir tası yanıma bıraktı, bir şey on eşıncısı o ugu a e em 
hoşlandığı için hemen bu teklifi demeden geri dönüp gitti. hala bırakmamışlardı. Buna rağ- dim .. 
kabul etti.. * men her türlü ikramdan gerı Artık can acısından kendimi 

Keşki etmez olsaydı da ben Aradan ne k~dar geçti pek kalmamışlardı. kaybetmiştim. 
de bir sürü felaketlere duçar farkedemiyordum. Her halde Yirminci günü olmuştu.. Kendime geldiğim zaman kar· 
olmaz olaydım.. çok uzun bir zaman. Ayni tıkır- Öğle vaktt yemek odasına git· şımda görmediğim: 

Kalktık, ibadethaneye vardık. tı, ayni gıcırtıdan sonra ayni tiğim zaman sofra yerine mfü:· - Şükret, dedi: kaderin yok· 
Muhteşem bir yer .. içi o kadar adamı karşımda gördüm. tatil şeklinde dört tane çakıla muş .. Burayı ziyarete gelen zen-

. k. H k.. d b" y b k kazık buldum. Kendi kendime: zengın ı.. er oşe e ırer üzüme a tı: gin bir tüccar feryadını duyunca 
it h k 1 ·· d ç k k ı b - Yanlış yere girdim galibal a ın ey e goze çarpıyor u. - o ~nın sı ı mışa en- sana acıdı. Ve seni salıverme-

içlerinde cebe sığacak kadar bü- ziyor dedi. Zararı yok bugün Diye geri dönmek istediğim ·· ·· .. ı·· k tl' 'k' miz için başımıza rica etti ... 

4 Tqrinisani 

Borsa 
Ozum satışları 

Ç. Alıcı K. S. 
152 J. Taranto 13 
120 Paterson 13 
89 M. j. Taranto 12 
87 Şınlak o. 13 
48 Albayrak 11 50 
22 Ş. Remzi 18 50 
16 L. Galemidi 14 50 
9 Esnaf Banka. 16 50 
2 Ü. Kurumu 20 

545 
125885,5 
126430,5 

incir sat.şiarı 

K. S. 
15 15 
15 25 
14 50 
17 
11 50 
19 
16 25 
16 50 
21 

Ç. Alıcı K. S. K. S. 
378 A. H. Nazlı 5 25 13 50 
248 H. Şeşbeş 7 25 7 25 
99 H. Alyoti 4 Hurda 
67 B. Franko 7 8 25 
26 M. J. Taranto 11 l 1 
12 S. Erkin 13 13 

830 
104472 
105302 

Zeytinyağı satışları 
Alıcı K. S. K. S. 

30000 S. Ergin 
20000 N. Akyiğit 
50000 

30 30 
30 .31 50 

Zahire satlşları 
Ç. 'Cinsi K. S. K. s. 

5 12S 
4 20 

17 

519 Buğday 5 625 
50 Arpa 
79 Susam 

563 B. Pamuk 36 
124 Ton P. çekir. 2 80 
386 Kilo Yün 

42 
2 50 

78 

No. 
,, 

" ,, 

" ,, 

Piyasa fiatleri • 
7 12 50 13 
8 13 25 13 50 
9 13 75 14 25 

10 15 75 16 2S 
11 17 50 18 50 
12 19 20 

Gemi idhalatı 

yüklükte olanlar da vardı.. başka yere, başka şehre gide- zaman onume guç u uvve ı ı ı 
D-!.- .:.r...:.--ı:- _ _ __ ~•-•·-- =..ı..---- ı.....a:ı-....ı ... 4., ceg z.. ki~inin gerjJdiğini gördüm, şaşır· Şimdi serbestsin.. Ölümden 

Mesele gittikçe esrarengiz bir tanesini aşırmak geldi.. Böyle Gayri ihtiyari kalktım .. Ve dım kaldım. kurtuldun. Yoksa bu kuş senin 

Ben ona bu suallerı sorarken 
kılıklı kıyafetli biri söze karıştı: 

- Bay, dedi, bu zavallıyı iki 
sene evel bir manastırdan ölüm
den kurtardım. Yanıma aldım. 

Ve gemi inşasına yarayan 
malzemeden gümrük 

alınmıgacak 

lstanbul, 3 {Hususi) - Hü
kumetimiz, gemi idhalatile gemi vaziyete giriyordu. Bu adamın yaparsam zengin olup gidecek- onun peşinden ilerlemiye başla· Onlara birşey soracak oldum. canmı bir çoklarınınki gibi ce-

manastırda işi ne idi? Ölümle tim. Etrafı iyice gözden geçirdim. dım. Kapı önünde elinde hançer Ellerile susmamı işaret ettiler. henneme yollıyacaktı. iuşaatına yarayacak malzemeyi 
üç sene için gümrük resminden ne alakası vardı? Sordum: Ortalıkta arkadaşım ve ben· iki kişi de peşime takıldı.. Dilim tutulmuştu.. Korkuyor- Bu sözler üzerine ellerim ayak· 

- Sen buralara nasıl düştün? den başka kimsecikler yoktu.. Beni nereye götürüyorlardı? Ser- dum .. Bana ne yapacaklardı? larım çözüldü .. Fakat hain kuş muaf tutmağa karar vermiş ve 
bunun için bir layiha hazırla-

içini çekti, gözlerini bir nok· Kararım kat'i idi .. Heykellerin best mi bırakacaklar yoksa öl- Çok geçmedi. Biri yere uzan· ayaklarımı 0 şekle koymuştu ki •• 
taya ili~tirmişti. birini cebime indirecektim .. Ar· dürecekler miydı?.. mamı söyledi. lnad etmek boştu, mıştır. 

- Anlatsam çok uzun, çok kadaşımın başka bir tarafa bak- Yol üzerinde bekliyen bir ara- dileklerini yaptım. Evvela kol- d"dBkularadad delık"lel kaş tarafındban /talyaJa 
h 1 B 1 k · · b b d ı· · b k il ı k ı i ene i i ene acayip ir eyacan ı.. ı mem va tınız un· tığı ir sıra a e ımı ey e er- baya bindik .. Ve hareket ettik. arımı ö üz boyunduruğu gibi şiddetli yağmur 
ları dinlemeğe kafi ğelecek mi? cen birine uzattım .. Yerden alıp •*• iki tahta arasına geçirdiler ve şekle giren ayağını gösterdiği 

b
. k d Milano, 3 (Radyo) - Bugün, 

Sabrım tükenmişti. Bu esra- ce ıme so acağım sıra a müt- Yolculug" um uz iki gün ikı· gece onları da böylece diğer iki ka- zaman hayretten dona kalmıştım. 
h b · ··ı - ·1 b k Ligorya vilayetinde tufan asa 

rengiz şeyi bir an evel öğren- iş ir güru tu 1 e ir sopa ·a- sürmüştü.. Bu zaman zarfında zığa iliştirdiler. Sonra şunları da ilave ede· yağmurlar yağmıştır. Telefon ve 
mek istiyordum: fama indi.. ancak iki köye rastlıyabihniştik. Bana da: rek macerasını sona erdirdi: Telgraf hatları kesilmiş, muha· 

- Anlat, dedim. Anlat.. Bu kadarını hatırlıyabiliyo- Yanımdaki adam: - Hoşça kail _Çok şükür bu adamcağıza.. vere ve muhabere inkıtaa uğra .. 
Ve anlatmağa başladı: rum. _ işte, dedi, burada kalaca- Dedikten sonra Çıkıp gittiler. Yaralarımı tedavi ettirdi .. Beni mıştır. 
- Büyük bir gemide ateşçi Gözlerimi açtığım zaman ken- gv ız artık.. Bu ne biçim işti. Benimle Avam kamarası muhakkak bir ölümden kurtardı. 

idim. "Tien·Tsi,, ye uğramıştık. dimi elime, ayağıma iri zencirler indik. Yanımda o iki muhafız oyun mu oynuyorlardı? Böylece 
Burada bir hafta eğlenecektik. vurulmuş rutubetli bir yerde da odugv u halde kısa bir yoldan hiç başka bir deg" işi klik olmak· Şimdi hayatımı ona borçluyum.. Kralın nutkuna tJerilecek C9• 

1. l d b tJabı kabul etli Kaptanımız bize memleketi gez- buldum. sonra büyük bir manastırımsı bir sızın beş günüm daha geçti.. ngi iz ostum sözünü urada 
k A l ? d k b . · d"k Londra, 3 (Radyo) - Başba· 

me için üç gün izin vermişti.. rkadaşım ne o muştu yere var ı .. Yemeklerim vaktinde fgeliyordu. ıtır 1 ten sonra: 
1 1 

kan B. Çemberlayn iyileşmiş ve 
ki arkadaş bir katırla bir de Nerede idim? çeri girdiğimiz zaman bizi Altıncı günün sabahı gözlerimi Görüyor musun azızım, Avam kamarası müzakerelerinde 

rehber tuttuk. Niyetimiz Pekine Hiç bir şeyin farkında değil- karşılıyan diğer bir meçhul kim- bir kuşun kanat çırpmasına ben· dedi, dünyada bu şekilde de b k ulunmuştur. Avam amarası, 
kadar varmaktı. dim. se ( ki sonradan buranın şefi zer bir sesle açtım. adam öldürüyorlarmışf.. Kralın nutkuna verilecek cevabı, 

Yola çıktık. Güneş çok yakıcı Biraz sonra hapis bulundu- olduğunu anladım )1. Tahminimde yanılmamıştım. Fethi Y. Eralp işaret reyile kabul etmiştir. 
es:~S::::r.m:ıı::::~:ll'!E:B::~IDlllJllımllDm:ı:lll:!S::m!::L'IC~:z:ı=za:c::sr;m~~~!:!.Wi~=2~321'3•.~~llE~lali2!:ı:m~ımlıı~----~--.......... ~~--~----.. ..11---..111.11ıı11ıı1ı1ı-. .. .nı:::::s::m:J 

Ve Şeytan hah öldü. Hasan da yaralı.. Hü- Hasana meydan okumuş ve ka· - Artık Zehra gelmiştir) ediyordu: 
kumete kadar buyurun, müddei· rıyı elinden alıp kaçırmak iste· Diye eve döndüm. Fakat ka- - Boş k6ğıdı bahse değen 

-----•----.:=:.-- umumi çağmyor. miş. Efelik bu .. Aralarında kavga pıyı gene kendi anahtarımla birşey değil. Kardeşim, bundan 
Yazan: Kadircan Kaflı - Kim vurmuş Nuriyi? Nasıl kopmuş. Ortalık karışmış, Nuri açmak lazım geldi. sonra kırk nikahı olsa gene 5 

tanıdıkların yanında ne kadar 
barına bilecekti? 

* •• 
Gitmişti; fakat hiç şüphesiz 

iene gelecekti. Belki şimdi. Belki 
bir saat, belki bir gün sonra!. 

iyi; boşumagidiyordu. işte ka· 
dın dediğin biraz da böyle ol
~alı.. Neydi o sığıntı gibi, gölge 
gıbi, eğreti halleri? .• 

Yüzümil yıkadım, bahçe ka· 
P!sını açtım, bol güneş, hafif bir 
ruzgar, çiçek ve yaprak kokuları, 
kuş cıvıltılan arasında hayat 
sahiden güzeldi. 

• • • Kapı sert sert çalındı. Zeh-
~a.nın vuruşuna hiç benzemiyordu. 
. akat ondan başkR kim olabi· 
lırdi. Zavallıyı bayağı özlemiştim. 
Meier seviyormuşum! Ne tuhaf, 
0 zam n kadar bana hiç böylo 

bir his vermemişti. olur? Bunda yanlışlık var! Onu Hasanı yaralamış, sonra da Ha· Ayni günde çok iyi bir dostu sizin karınız olamaz. Şimdiye 
Bu sırada kapı hızlı hızlı ça- evine kadar ben kendim götür- san, Nuriyi karnından vurmuş. ve karımı kaybetmiş bulunuyor· kadar çektiği yeteri Artık biraz 

lmdı. düm, kapısının önünde ayrıldım. Mademki Hasan bu işi yapa• dum. Bunlardan bana dokunan da dünya görsün, yaşamanın ne 
Zehra; zaferle gülümsiyerek: Polis cevap verdi: caktı, niçin benimle beraber Nurinin ölümü oldu. Zira onun olduğunu anlasınf Zavallı çocuk. 
- Gördün mü, nasıl? - Bunları hükumete söyler· oradan çıktı? Tabancası yanın· dostluğu tam bir dostluktu. Fa· henüz on sekiz yaşında olduğu 
Demek için hazırlandım. siniz efendim, bizi bekliyorlar.. daydı, ikinci defa döndüğü za· kat Zehranm kanlığı?. Hemen halde otuzundagörünüyor. Zaten 
Kapıyı açtım ve söyledim. Zavallı Nuri! Dev gibi, temiz man da üstünde tabancasından hemen bir sıfırdı. O, mutfakla onu boşamanız sizin için de ha· 
Fakat derdemez, birden dura- yürekli, güzel delikanlı.. Onu başka silah yokmuş. çamaşır, dikişle süpürge ara· yırlıdır. Hiç olmazsa karısının 

ladım. Ağzım açık kaldı, göz- vurdular hal Demek ki ilk zamanlarda ken- sında mekik dokuyan silik bir ne yaptığından, nasıl yaşadıkın· 
lerim hayretle büyüdü, kollarım Çabucak giyindim ve yola dini tutmuştu. Fakat sonraları hizmetçiden başka bir şey olma- dan habersiz kocalara henze-
aşağıya sarktı. Zira karşımda çıktık. Yolda bu sefer mahalle kızdıkça kızmış, bu işi yapmışb. mıştı. mezsiniz ... 
polisle mahallenin muhtarı vardı. muhtarına sordum: Daha doğrusu eğlentiye onun On gün sonra lzmirden Hatice Üç gün düşündüm, cevap 

Korkunç bir şüphe kafamı Kim vurmuş? tarafından çağrıldığım için bana imzasile bir mektup aldım. Bu vermemek istedim. Fakat Hati· 
çengelledi: - Koca Velinin Hasanl.. zarar gelmesin diye evvela benim Zebranın ablası idi. Hayatımda cenin nasıl bir kadın olduğunu 

- Zebraya bir şey mi oldu? - Hasan hal İzmirli kadını eve dönmemi beklemişti. büyük bir rol oynamış, bana ilk biliyordum. Zebranın orada ne 
Sahi ne oldu? getiren ve bize kulesinde eğlenti Bildiklerimi söyledim. Hiç bir aşkı 0 tanıtmıştı. içimde bili olacağı belliydi. Ablası gibi ku-

Diye kekeledim. veren Hasan... kabahatim olmadığı için salıver· onun hasretini buluyordum. Kağıt caktan kucağa dolaşan, zengin 
Polis sordu: Hükumete varıncıya kadar diler. Fakat Nurinin ölümü git- ve onun yazıları, ellerimle bera- adamların kapatması olarak ya· 
- Gece, Ayı Nuri ıie bir benim anlıyabildiğim şuydu: gide daha çok içime işledi. O her kalbimi de ısıtıyordu. Hal- şıyan bir kadın haline girecekti. 

eğlentiye gitmişsiniz! Nuri, benden ayrıldıktan sonra dakikada bir daha böyle yerlere buki 0 bana bir yabancı gibi Acaba bunu yapabilecek miydi? 
evinden çıkmış, yeniden kadın gitmemeğe karar verdim. Fazla yazıyor, kardeşinin boş kağıdını Kabil değili.. Hiç ummuyorum. 
oynatılan yere iitmİ§, orada olarak Zehrayı da darıltmışbm. istiyordu. Hem de şunları ilave - Sonu var -

- ..... . 
- Nuriyi vurmu§lar; bu_aa· 



ANADOl .. U nı 

la öldürü:- ___ Jz_m_i_r_L_e_v_a_z ___ ım_a_"m_ir_l .... iğ_ı_· _il_a_n_la_r_ı __ 
lzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs.den: 

len ihtİyQT Jstanbul levazım amirliğine bağlı müessesat hayvanah ıçm 300000 
--•• ... • • - kilo yulaf 8-11-937 Pazartesi günü saat 15 de lstanbulda Topha-
ava af akalı bir neda satın alma komisyonunda kapalı zarfla alınacaktır. Tahmin 

k l ld bedeli 15 000 liradır. ilk teminah 1125 lıradır. Şartname ve nümu-
şe i a ı nesi komisyonda göıül bilir. lstek)ilerin kanuni belgelerile teklif 

maov sınm Sandı köyün- mektuplarını ihale saatinden bir saat eveline kadar komisyona 
n, seksen yaşında Ahmed vermeleri. 21 26 31 4 

bir ihtiyarı köy ortasın- Denız Levazım satın alma komisyonundan: 1 - Tahmin ed~ 
' rek oldurmekle suçlu bedelı 16800 lira olan 2000 ton lavamarin kömürü 10 lkinciteşrin 

kö" ün muhtarı Hasanın l l 
J 937 tarihme rastlıyan Çarşamba günü aaat 14 de kapalı zarf usu i e 

şmas na dün Ağırceza mah- alınacaktır. 
nde d vam edılmiştir. 2 - Muvakkat teminatı 1260 lira olup şartnamesi komisyondan 

u hacf e in bir muhtar ta- hergün parasız olarak alınabilir. 
n }cıpı ması ve ıhtiyar 3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifah dahilinde tanzim 

r dam n köy odasında dö- edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten 
ı calibi dıkkat görül- bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkan· 

t ·r. • lığına makbuz mukabilinde vermeleri. 26 31 4 9 7214-3785 

k t bu dava~ın ~uruşma Jımir Lv. amirliği ıat. al. rs. den: 
ı çok garip çehre\er arz- l - S~limiye kışla~ının çatısının tşmiri ihaleıi kapalı zarfla 8 

m· tir. /2. Teş/ 937 pazartesi günü saat 16 da yapılacaktır. Mu· 
Suçlu, davanın mahiyetini in- hamaıen k~şif bedeli 25110 liradır. Şartnamesi her gün 

" etmekle beraber, dinlenen öğleden evvel komisyonda görülebilir. isteklilerin 1884 
ı ı k -k çocuk biribirine uy· liralık ilk teminat makbuz veyJ mektuplarile 2490 sayılı 
mıyan iftıdeleı vermişlerdir kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yaııh vesikalarile bera-

H tta bu çocukların verdikleri her ihale saatinden en az bir saat evveline kadar Fındık· 
d adeler karşısında mahkeme lıda kpmutanlık sşbn alma komisyonuna vermeleri. 
unl r hakkında takibat icruına 22 27 31 4 3738 

.---~----------------------"""""..;;;.------~------------arar vermiştir. Dün bu dava- İzpıir. Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
nın duruıınasına dev'm edildi. lıtanbul levazım amirliğine bağlı müesseaat hayvanatı için 300 
S çlu ve dli avukat Bay Ahmed t~n arpa 8-11-937 Pflzarteşi günü saat 14,30 da Tophanede satm 

emzi Duyıar, müdafaasım Y'P· almıa komisyoı\Unda k•palı zarfla alınacaktır. Tahmin bedeli 14500 
ak üzere mehil istediii için liradır. ilk teminab 1237 buçuk ljradır 

muhakeme başka bir aüne talik Şatname ve nümunesi komisyonda görülebilir. isteklilerin kanu .. 
edildi. ni belgelerile teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat eveline 

3 başhyara~nm~-k~a•d-ar~ko·n~1i~sy~o•na~~~r~m•el.er~i·~~-2~1~.2~6~~3·1~4~~~~ 
giz mir Lv. Amirlf ği Sat. 

1Al. Ko. Rs. aen: j ' 
1 

i 

hadisesi 1 - Manisada askeri hastahanenin ihtiyacı bulunan 8 ton ko-
yun eti açık eksiltme ile münakasaya vaz olunmuştur. 

Muatafa tevkif edildi 2 - Münakaşası 19/11/937 cuma günü saat 15,30 da Maoisa-
De~irmendağmda Bakkal Os- da tümen satın alma komisyonunda icr& kılınacaktır. 

manın dükkanında sarhoş ol- 3 - istekliler ticaret odasında mukayyet olduklarına dair ve-
duktan sonra, Bakkal Osman, sika gösterecekler ve teminatı muvakkatlarile birlikte münakasanın 
Mustafa ve köse Hüseyin na· yapılacağı belli olan gün ve saatte komisyona müracaatları. 
mındaki üç phıı aralarıncAa ve 4 - Koyun etinin tahmin bedeli 3280 liradır. 
üçünün yaralanııı4lsile netice bq. 5 - SartAaoıeıi he,gijn t\imen satın alrua komisyonunda görü-
lan bir hidi~iq tahkikatına lebilir. 4 1 11 16 3880 
devam edilmektedir. lzmir Lv. Sat. Al. Ko. Rs. den: 

Bu hadisede, Osmanın bar· 1 - Manisa garnizonunda bulunan kıtaat ve müessesatın ihti· 
aaklan ğqilmiı ve köae HÜlc-! yacı bulunan 516 tonlinit maden kömürü kapalı zarf usulilc münaka-
yinin de aol meme.inin ütün· saya vaz olunmuştur. 
den ağar bir yua aldığını ka~ 2 - Münakasası 18/11/937 Perşembe günü aut 16 da Mani-
detmiştik .• Vak'a, gece yan• ve sada tümen sabn alma komisyonunda yapılacaktır. 
sokak ortasında olduğu için 3 - istekliler ticaret odasında mukayyet olduklarına dair vesika 
canlı bir şahit kaydedilmemiıtir. gösterecekler ve teminatı muvakkatlarile birlikte teklif mektuplarını 

Yalnız, Posta Rıza .ok•pda münakasanın icra kılınacağı saattap bir aaat evci komisyona ver· 
ve hadisenin vukubulduiu ..... miş olmahdır. 
halde keresteci Sabri ve ailesi 4 - Linit maden kömürünün tahmin bedeli 5934 liradır. 
efradmın bu hidiaeyi ıörmüt S - Şartnameıi Manisada tümeıı satan alma komisyonunda her 
olabilecekleri iddia edildiji için, gün görülebilir. 4 7 11 16 3879 _ 

kendileri amme pbidi <>larak lzmir Lv. Amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
dinleneceklerdir. Y..-ahlardaıı 1 - Mania ganiıonunda bulunan kıtaat ve müessesatın ibti-
Osmanın barsak.ları dikilmittir. yacı bulunan 396 ton kapah zarf usulile münakasaya vaz olun
Köse Hüaeyin, Muıtafa t.,-afın- m~tur. 

dan yaralandığını iddia etmiştir. 2 - Münakasası 18/11/937 perşembe günü saat 15 de Mani-
Hadiaeyi miiteakib relen bekçi, sada tümen satın alma komisyonunda yabılacaktır. 

kasaturanın Muıtafanın elinde 3 - istekliler ticaret odasında mukayyet olduk1arına dair ve-
oldutunu ıöylomittir. sika gösterecekler ve muvakkat teminatlarıle teklif mektupları mü-

fcra tahıildarı olan Mustafa· nakasasının icra kılınacağı saatten bir saat evel komisyona vermiş 
nın karar bikimi tarafından tev- olmalan lazımdır. 
kifine karar vcrilmiftir. Mustafa 4 - Odunun tahmin bedeli 5742 liradır. 
hastanedeki mevkuflar koğuıuna S - Şartnamesi tümen sabo alma komisyonunda bergün goru-
kaldmlmışhr. lebilir. 4 7 11 16 3878 

Halkevi köşesi 
_..-ııı_ ............. . 

1 - Motör ve otomobil sev
kü idare kuraları açılmııtar. ille 
derıc 8-11-937 paıartoıi günü 
aaat 20 de Halke"i salonunda 
baılanacakbr. Deııler laer hafta 
pazartesi ve perfCmbe günleri 
saat 20 den 21 e kadar Jiire
cektir. Kayıtlı talebeler~ ~s 
saatlerinde hazar bulunJQ..ı.n. 

2 - Halk deraaaeai ve mı
lar komitesi cezaevinde üç d•
aane açmıttar. Bu derıanelerin 
ikisi erkeklere, biri kadınlara 
mahsustur. Derslere devam et· 
mekte olan cezalı vatandaıların 
sayısı 150 dir. Bunlara Sa.yol 
Yardım Komitesi tarafından ki
tab, defter ve kalem temin edil
miştir. 

3 - Bugün saat 16 da köy· 
eülük ve 16,30 da kitapsarya 
ve yayın komitelMinin haftalık 
tuplaablan , ...... 

lımir Levanı' Amirliği satın alma ko. reiılitinden: -
1 - Beher kilosuna tahmin edilen fiata 260 kuruş olan ve 

yarışı kalın ve yarı11 ince köseleden olmak üzere 80 bin 
ilj 172 bin yüz yotıpiş ikibi_ıı ıan ıabunlu kösele kapalı 
ıarfla ahoacaktır 

2 """' ihalesi 22 - To~riqİMqİ • 937 Pazartesi günü saat 15 de 
YaP•lacaktır. 

3 - il~ teoıinatt ~1638 liradır .. 
4 - Şartn-.ae bedeli 22 lira 36 kuruıtur. 
5 - Ekailt.ateyo aireceklerin 2490 aayılı kanunun 2 ve 3 

unu ına<lcleler\ade ıöıterilen vesaikle ve trklif ve 
temi~t oıektup14rile birlikte ihale uatinden en az 
bir aaat evo.l M. M. V. Nttn al!N komisyonuna ver-
meleri. S 19 4 19 

_.. ...... _. .... ııe-.... ~--.... ~~~--..;..--._.~ .... --------~ .... 
lzmir Lv. amirli~ Sat. Al. Ko. Rs. qen: 

1 - Manisada askeri hastanesinin ihtiyacı bulunan 8 ton yo
turt açık eksiltme ile naOnakasaya vazolunmuştur. 

2 - Mqnakasası 19/11/937 Cuma ıünü saat 15 de M~nisada 
tümen satın alma komisyonunda icra lcılmac~ktır. 

3 - istekliler ticaret odasında mukayyet olduklarına ctair vesika 
gösterecekler ve teminatı muvakkatelerile birlikte mÜqa· 
kasanın yapılacatı belli olan gün ve SCJ.atte komisyona 
müracaatları. 

4 - Yoğurdun tahmin bedeli 1420 liradır. 
S - Şartnamesi hergün tümen a1ma komisyonunda gö-

rülebilir. 4 11 16 3881 

fzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - İzmir tayyare alayının kapalı zarfla münakasada bulunan 

(198000) kilo ekmek ihtiyacına verilen fiat bahalı görül
düğünden pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - ihalesi 5/2.Tş./937 Cuma günü saat onda lzmirde kışlada 
levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tehqıin edilen mecmu tutan 21780 lira 50 kuruştur. 
4 - Teminata muvakkate akçe,si 1633 liradır. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

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

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve temi
natı muvakkıttelerile birlikte ihale saatinden evel komis-
yona müracaatları. 3882 

--... ------~--------------.... -------------ıpııOı-------~ I2mi.r Vakıflar müdürlüğünden 
Seneliği 

Lira Cinsi No. 
240 Dükkan 398 
240 " 399 
204 " 4~0 
204 ,, 401 
144 " 402 
144 " 403 
144 " 404 
144 " 405 
144 " 406 
144 " ~7 
144 ,, 408 
144 ,, 409 
120 " 410 
120 " 411 
108 u 412 
120 " 413 
180 " 414 
120 " 415 
180 " 416 
204 h ~7 

204 " 41~ 

Davet 
Diı tabibleri cemiyetinden: 
Etibba odasının teşekkülündetl 

beri faaliyeti duran cemiyeti· 

mizin görülen lüzum üzerine 

heyeti umumiyesinin toplanması 

icab etmektedir. ' 

Cemiyete mukayyed azanıa 
lkinciteşrinin 12 inci cuma günii 

saat 13,30 da Beyler sokağında 

Verem mücadele cemiyeti salo
nunda bulunmaların• rica ederiz. 

Baktiry .......... _ğ 
Züh ~·· rgin 
Her türlü idrar, kan 
balgaın ve saire fa. 

hlilleri yapılır 
ı ~ ra<>.aat yeri: 

İ kine ·beyler so 

Telefon 3869 

Doktor 
Ali Agah 

Çocuk lıastalıkları 
mutabassısı 

İkinci Beyleı· sokafı 
No. 68 

300 ,, 419 
Telefon 3452 , .... ~ ............... ..... 

İzmir belediyesinden: 300 " 420 
300 it 421 
~o ,, ~2 

240 " 423 
Yukarda müfred~tı yazılı Mezarlakbaşındaki hal binasında Va· 

kıflar çarşısı dış dükkanlar kiraya verilmt=k üzere on !gün müd· 
detle açık artırmay, çıkarılmıştır. lhaleai 12/11/937 cuma gün\i 
aqt ond•dar. T•liple~.- % 7,S peJ ~ı.rilo befaber ValqfJM 
c:l._.,eairıe qıflr•~dan. 4 8 11 387 4 -MilJi Emlak Müdürlüğünden: 
Sattı Lira 

993 Kahramanlar Selanik sokak 14 Bahçevan sokak· 
tan 17 No. taj alan diikkin. 180 

Yukarda yazıla emvalin mülkiyetine bidayeten ve temdiden ta .. 
lip çıkmadığından 1-11-937 tarihinden itibaren bir ay müddetle pa
zarlığa bırakılmıştır. Taliplerin pazartesi ve perşembe günleri Milli 
Emlak Müdürlüğüne müracaatları. 3873 

' fz~i~ 
2

lkinci lcr~ m~urlu.. beşi nispetinde bedel veril~ 
ğundan: surette en çok artırana ihale 

Açık artırma ile paraya çev- edilecek aksi halde en çok ar
rilecek gayri menkulün ne olduğu: taranın taahhüdü baki kalmak 

1 -S eydiköy kuru çeşme şartile ikinci artırması 29-12-37 
mevkiinde Temmuz 332 tarih tarıbine müaadif Çarşamba günü 
ve 4 sıra ve 81 numaralı 15 saat 14 gene dairemizde icra 
dönüm tarla hududu llya ve edilecektir. Bu arhraıada da ı 
çolak ve kostanti ve tarik ile yüzde yetmiş beıi nispetinde 
mahdut. bedel verilmezse satış 2280 nu-

2 - Temmuz 332 tarih ve 7 maralı kanun ahkamına tevfikan 
sıra yorgi tarlada 80 numaralı beş senede ödenmek üzere sa-
30 dönüm miktarında tarla bu-

tış geri bırakılacaktır. Şartname 
dudu balcı oğullan ve molla 2-12-937 tarihinden itibaren her
otlu ve tarik ile mahdut. 

3 Terr.mu.ı 332 tarih 10 ıara 
numaralı ve 87 rakkamb 2S de).. 
nüm tarla hududu Mehmet ve 
sahibi senet eski damlar 

kesin görebilm~si için açıktır. 
işbu gayri menkulit üzerinde 
hak talebinde bulunanlar ellerin
deki resmi vesaiki ile birlikte 

4 _ Temmuz 332 tarih ve ve yirmi gün içinde müracaat-
11 Slfa numaralı dimitri tarla- lan lbımdar. Akıi halde baklan 
sında 88 rakkamh 30 dönüm tapu sicilince malum olmadıkça 
miktannda hududu Anaıti poli paylaşmadan hariç kalacaklar
·ve öz ve tarik ve sahibi seoetle dar. Satış peşin para iledir. 
mahdut. Yüzde iki buçuk telliliye ve tapu 

S - Temmuz 332 tarih ve harcı müşteriye aiddir. Da-
12 ~ıra num~ralı dimitri tarla.. ha fazla malômat almak istiyen· 
sında 90 rakkamla 20 dönüm ler dairemizin 937-738 dosyası 
miktarında tarla hududu öz ve ile münadiye müracaatları liıım
cebel ve sahibi senet dır, Artırmaya iştirak edecekler 

6 - Temmuz 332 tarih ve yiizde yedi buç"k ni.şpet4nde 
13 sıra numarala yorgi tarlada pey akçası ibraz etmek veya 
84 :rakkamh 15 dönüm miktarı milli bir bank• mektubu göst~mek 
hududu kapı ve cebel ve sahibi icab eder. Keyfiyet ilia ohmur. 
~cl ~n 

lıbu gayri menkulit tamamen 
- 'ıı 1 L ; 5 r ı 

Tilkilik caddesinde Faik paşa 

parkından iki bin metre murab, 
baı yerin üç senelik kirası bq
katiplikteki şartname veçhile 

19/11/1937 cuma günü saat on 

alhda açık artırma ile ihale 
edilecektir. Şart na'° eye bağh 
keşif mucibine a yüz seksea 

dört lira on yedi kuruı bedeli 

kqifli bir hela kiracı tarafından 

yapılmak şartıle bır senelik kira 
bedeli muhammeni yüz liradır. 

iştirak için yetmiş dört liralık 
muvakkat teminat makbuıu veya 

banka teminşt me'ttubu ile ıöy .. 

lcnen gün ve saatte encümene 

gelınir. 4-9-12-16 

İzmir Ticaret mah ·emeiindea 

lzmirde Osmaniye caddesinde 

150 numarada mukim müteahhit 
Halıl oğlu Mustafa tarafına: 

fzmir beledıyesi tanıfmdan 
aleyhinize açılan 6904 lira 85 
kuruş alacak davasından do,ayı 

namınıza ç.ıkarılan davet kağ•dı 

ikametgihımzm meçhul buluO" 
ması hasebile bılatebliğ iade 

edilmiş ve dçıvetıyenin ilanen 
teblitine mab'·emece karar vr 
rilmiş olduğundan 29/11/931 

pazartesi saat onda lzmir Tica• 

ret mahkemesine gelmeniz veya 

bir vekil göndermeniz lüzumu, 

tebliğ makamına kaim olmd 
üzere ilan olunur. 

Zayi 
1322 senesi lzmir rüşctiıe 

mektebinden .-ldığım pbadet• 
nameyi zayi ettim. Y enisiai alr 
cağım; eskiıinin hukmü kal_.. 

dağını beyan ~ylerim. 

lzmir Karş yaka Müsa~ 
sok~ında 9 sAY•lı e~ 
oturan 1305 toveUiidJii 
Tahir oğlu Necib ~'1~ 

t 
hali ve çalılık olup evsafı şart
namelerinde yazılıdır. Yetmiş iki 
santim itibarile 16 sehmileri sa· 
tılığa çıkarıldı. Birinci artırması 
14-12-937 tarihine müsadif Salı 
günü saat 14 de dairemizde icra 

il daimi eoçümeninden: 
1216 lira 67 kuruş açın tutarlı IJ.1J1ir • M•nisa yolunqn 22 :+-.~ 

inci kilometresinde bulunan köprü ve kuru dıvar onanlması ıJI 
gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan 2490 sayılı yJI! 
hükümlerine ıöre isteklilerin hazırhyae4k1Jıra tcQıinl\t ile ber•bcr ~ 
teahhitlik belgesi ile 11/ ikinciteşrin /937 Perşembe günü sa:!n& 
birde il ~ encümenine batvurmaluı. 27 4.,.,.~Wi-~ı. ... ~IJI.. 

edilecektir. 
Bu artırmada yüzde yetmif 
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lzmir Lise 

kanLğından; 
ve Ortaokullar 

Cinsi Azı Çoğu Kilo Muhammen 
fiati tutan 

Birinci nevi ekmek 40000 45000 10,25 461~ 112 

" •• " 15000 
K
0

oyun eti mevsiminde kuzu eti 4000 
•na eti 2000 

Birinci nevi ekmek 15000 
l<oyun eti mevsiminde kuzu eti 2800 
:~•na eti 1850 
uana eti 8000 
böreklik un 6500 
Makarna ekstra ekstra 3200 
San patates 17700 
~eyaz teneke peyniri 5820 
-.eytinyağı 5050 
1'oz ıeker 15550 
1'oıya pirinci 16250 
Ktıar peyniri 1300 
l<uru horoz faıulyesl 5520 
ıcuru soA-an 10035 
1'irilye zeytin tanesi 2800 
Süt mevsiminde koyun ve 6500 

18000 
5000 
5000 

18000 
3350 
2220 
9200 
7680 
3900 

21100 
7100 
6020 

18400 
18700 

1530 
6750 

H800 
3420 
7500 

10,25 1845 
45 2250 
30 900 
10,25 1845 
45 1507 1/2 
30 666 
30 2760 
15 1152 
24 936 
7 1/2 1575 

35 2485 
52 8130 
27 4968 
23 4301 
60 918 
15 1012 1/2 
5 590 

30 1026 
15 1125 

Alım Satım Komisyonu baş-

ilk teminat 

346 

139 
169 
68 

139 
114 
50 

207 
87 
71 

119 
187 
235 
373 
323 
69 
76 
45 
77 
85 

Kızılçullu Ôtr'etmen okulu ye eA'itmenler kur
su ihtiyacı. 
Buca Ortaokul ihtiyacı 

" " " 
" " " Karşıyaka Kı:z Öğretmen okulu ihtiyacı 

" " 
,, ,, 

" " ,, " Kı-ı Erekek liseleri ve San'at okulu 
Bütün yatılı okulların ihtiyacı 

" " " " 
" " " ,, 
" " " " ,, 

" " " 
" " 

,. 
" ,, 

" ,, ,, 
" ,, 

" 
,, 

" " :u ,, 
" " ,, ,, 
" " ,, " 

Kız ve Erkek liselerile San'at okulu 
inek südü. 
'r' oğurt: ,. • 8000 9200 1.. 7 1 /2 161 O 121 ,, ,, "' ,, lzmir C. Müddeiumumiliği 
Yumurta 89000 adet 101000 1,25 1262 112 95 ,, ,, ,, ,. 
Çamaşır sabunu 6950 1900 32 112 2567 112 193 Bütün yatılı okullann ihtiyacı 
~onguldak Levamarin kömürü 40 ton 1350 540 41 San'at okuluna 
~İr yatılı okullarının 1937 Mali yılı yiyecek ve yakacak ih- Şartnameler ve nümuneler her gün Kültür direktörlüğünde ko-

İzmir icra dairesile Kemalpaşa ve Karaburun mahkemelerinde 
onar lira maaşlı üçJ katiplik açıktir. imtihan günü 8 Teşrinisani 
937 pazartesi günüdür. Taliplerin daha fazla malumat almak için 

lan yukarıda hizalarında yazılı tahmin fiatlariaçıkle eksiltmeye misyon masasında görülebilir. Bu işlere şirketler ve yabancı tebaa· 
lmuştur. lıJar 2490 sayılı kanunun 3 ve 4 üncü maddelerinde yazılı vesika

S/111937 Cuma ıünü saat 14 te lzmir hükumet konağında Kül· larile girebilirler. 

Encümen başkatipliğine müracaatları ilan olunur. 3870 

direktörlüğünde toplanacak komisyonumuzda açık eksiltmeleri isteklilerin yukarıda yazılı teminat miktarlarına göre alıtlarile belli-
ayn yapılacaktır. gün ve saatte komisyona müracaatlan. 20 24 27 4 

Fratelli Sperco 
VapuT Acentası 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI lzmir Lise ve Ortaokullar Satım Aiım Komisyonu Baş

tanlığından; 
•SATURNUS,. vapuru 13-11 

937 de ROTTERDAM, AMS· 
TERDAM ve HAMBURG liman· 
lanna yük alarak hareket ede· 
cektir. 

Cinsi Miktarı 
Azı Çoğu 

Kilo 
fiati 

Muhammen 
bedel tutarı 

koyun eti mevsiminde Lira 
kuzu eti. 16,500 18,200 45 8190 

" " 12,000 14,500 45 6525 
Birinci nevi ekmek 7,700 86,000 10,25 8815 
Sadeyağı 10,450 12, 100 97 11737 

~ir yatılı Lise ve Ortaokullannın 1937 mali yıh ihtiyaç\anndan 
~ıda cins. miktar ve muhammen fiatlan yazılı dört kalem yiye· 

t \re yakacak ayn ayn kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
L:u._..ıı_, ~!Lıl_,___._ •. s--=_.•___, .... 

direktörlüğünde saat 15 de yapılacaktır. 
eklilerin 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesine göre hazırlı-

ilk teminat 

615 Kız, Erkek liselerile bölge San'at okulu ihtiyacı 
490 Kızılçullu öğretmen okulu ihtiyacı 
662 Kız ve erkek liselerile bölge San'at okulu ihtiyacı 
881 Bütün yatılı olcullann ihtiyacı. 

yacaklar teklif mektuplarını 9/t 1/937 Salı günü saat 14 e kadar 
Komisyon başkanlığına vermeleri lazımdır. Bundan ıonra gelecek 
mektuplar kabu1 edilmez. 

lsteklilewlen sir.ketJc;ıle eca.ebilcr -2490-,.a.uılı kanunun 3 ve 4 
1lftD ma&reirnaeıcf yazıTı veSiJcalarla Lu itlere girebmrlet. ~artna-
meler ve nümuneler her gün Kültür OirektörlüA'finde Komiayoıa 
masasında görülür. 20 24 27 4 

"TRiTON,, vapuru 13/111937 
de bekleniyor. BURGAS, VAR
NA ve KOSTENCE limanları 
için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

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

t 
_Izmir Orman Baş Mühendisliğinden: 

'-ılın at parası Bedeli muhammin 
lira Kt. Lira Kş. Kental Cinsi Ormanın isim ve mevkii 

cektir. 
"NORDLAND,, motörü 16-

11/937 de ROTTERDAM, HAM· 
BURG, GDYNIA, DANZIG, 

18 83 ()() 28 897 Kömür Değirmenderenin ç,m köyü Yelburuo > 
DANMARKA, ISVEÇ, ve BAL· 
TIK limanlarına hareket. ede
cektir. 

54 6 120 Çınar ka:ıık ,, Dere boğazı ) Herkes 
l 73 6 385 Çam odunu Sucanın Çukurcuk gediği ) iştirak "AASNE,, vapuru 2/12/937 

ROTTERDAM, HAMBURG GD· 
YNIA, DANZIG, DANMARKA, 
ISVEÇ, NORVEÇ ve BAL TIK 
limanlarına hareket edecektir. 

1 6:$ S 441 Çah Burnavanın Kuru tepe ) edebilir. 

S 91 36 219 Kömür 
l 98 S 195 Çalı 

36 4 119 Çınar sandal çubuğu 
2 98 6 664 Çam odunu 
~ 3~ 5 626 Çalı 
$ 85 36 217 Meşe kömürü 
1 16 6 924 Kuru çam odunu 

26 4 88 Mahlut odun 
b~. 81 28 229 ,, kömür 
~ merkez ilçesinin yukarda yazılı devlet ormanlarından hiza· 
ı '11\ gösterilen meşe mahlut kömürler kuru çam odunu ve mah
~d~lln ve pırnar çalısının 24-10-937 tarihinden itibaren 15 gün 
~tle açık artırma ile satışa çıkarılmış ır. 

1 -~~. Milli Emlak müdürlüğünden: 
1013•-.o. 

Tamaşahkta eski 89 taj 117 No.lı evin 8 de 
Ura K. 
78 75 

uao 3 hissesi nakitle. 
Güzelyalı Üçkuyular mevkiinele 208 dekar 13762 50 
arazi dahilinde 2500 ili 3000 akaç zeytin 
Vesaire eşcar ve kule lıı:uyu ve havuz 8 sene 
taksitle ödenmek üzere nakitle kapalı zarf· 
ladır. Kapalı zarfın ihale günü saat 14 de 

l lcadar tevdi edilmesi lazımdır. 
karşıyaka Alaybey Mimarsinan s. ada 35 

I~~ Parsel 7 No. 3613 taj 117 ,50 metre arsa. 
Karataş Dokuz Eylül s. dan 12 No. dan 
Bayram oğlu S. tan 7 No. lı 178,50 metre 

~11 •rsa. 
1. inci Gaziler Sinekli C. No. 132 taj 249,30 

~l hletre arsa. 
Şehitler Sepetçi s. No. 122/1241126 kapı 
31 taj No. lı 2595,50 metre evelce ana 
timdi bahçe davarlı. 
Şl'lhitlcr iğdeli sokaktan 20/22. kapı ve Avcı 
sokaktan 11 kapı No. h ve P6.vcı sokaktan 
2.0122124 taj No. h 545 metre eve1ce arsa 
t•rndi bahçe. 

• 
60 

71 41 

50 00 

182 00 

272 00 

425 75 r Şehitler Şişe s. 1. 3, 5 Rapı No. 1ı 8515,92 
t, nıetre evelce arsa şiuıdi bahçe. 
~tJıda yazılı emvalin mülkiyetleri lı'zalarında nakitle yazılı 
~ an .. g ıyrisi 2. inci te-rtip tasfiye vesikat>İ 1 e ö.:le ımek üzere 

ıııııddt: le -; tışa çıkarılmıştır. Alıcıların Milıi Emlak müdür-
ltlür cı.caatıcı . 37 60 

Tırazlı -- Çamlıdere ) 
Altındağ Kalpazan ) 
Bulgurca Kumpına ) 
Tahtalı Aşlama deresi ) 
Pınarbaşının Meryem puya ) 
Karaçam Mezar boynu ) 
Altındağ ) 
Balçova Gonaderesi ) 

Civar köy
lülerden 
başkası 
iıtirak 
edemez. 

Çiyli Karagöz ) 
Mukavele ve şartname projeleri Ôrman Başmühendişliğinden 

parasız alınır. ihale 4-11-937 tarihine müsadif per ıembe günü 
saat onda lzmir Orma Başmühendisliğinde yapılacağı ilin 
olunur. 28 30 1 3 3819 
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SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

•suçEAVA. vapuru 4111-37 
de MALTA ve MAR.SIL YA li· 
manlarına hareket edecektir. 

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

ele ANVERS, GDYNIA ve DAN· 
ZIG liman1arına hareket ede
cektir. 

ilanlardaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 
acımta mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikin· 
ci kordonda FRA TEU.I SPER
CO vapur acentalığına müraca· 
at edilmesi rica olunur. 
Telefon: 4111/4142/4221/2663 = ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den aktaın saat 6 ya ;;; 

I· 111111111111111111111ıııı111111 !Jrıi~inıı~U'Hi;iı~ı~iıiılı11ilTeıeıonı m s ll)QHI O li vi er v ~ ... 

1 t b 1 Naf d• kt•• 1.-:-, Şurekası s an u ıa ıre or u- Limited 

ğünden: Vapur Acentaaı 
Birinci kordon Re~s binası 

22·11·937 Pazartesi günü saat onbeşte lstanbulda Nafıa müdür- Tel. 2443 

1üğünde 29998,72 lira keşif bedelli İstanbul Nişantaşı kız orta okulu THE ELLERMAN LI-
inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. NES LTD. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şart· "CITY OF LANCASTER,, va· 

nameleri proje keşif hulasasile buna müteferri diğer evrak 150 puru 15 lkinciteşrinde gelip yük 
kuruş mukabilinde dairesinde verilecektir. çıkaracak ayni samandaLONDRA 

Muvakkat teminat 2250 liradır. ve HULL için yük alacaktır. 
1 l 20 THE GENERAL STEAM 
steklilerin teklif mektup arı ve en al! ,000 liralık bu işe NAVIGATION CO L TD. 

benzer iş yaptığına dair Nafıa Vekaletinden almış olduğu müteah- "ADJUTANT,, vapuru 5 ikin· 

bitlik ve ticaret odası vesikalarını havi kapalı zarflarını 22-11-937 citeşrinde gelip LONDRA için 
Pazartesi günü saat 14 e kadar lstanbul Nafıa müdürlüğüne ver· yük alacaktır. 
meleri. 30 4 9 14 7266-3783 DEUTSCHE LEVANTE 

DEUTSCHE LEVANTE 
LINlE 

G. M. B. H. 
HAMBURG 

AMERICAN EXPORT LINES 
Tbe EXport Steaınsbip 

Corporatlon 
•EXMINSTER. vapuru 2 

lkincite~rinde bekleniyor. NEV
YORK için yük alacaktır. 

..E'.XT AVIA,. vapuru 11 ikin· 
cite,rinde bekleniyor. NEVYORK 
için yük alacaktır. 

"EXHIBITOR. vapuru lt 
lkincitetrinde bekleniyor. NEV .. 
YORK için yük alacaktır. 

.. OGONTZ ,. vapuru 28 
lkinciteşrinde bekleniyor. NEV· 
YORK için yük alacaktır. 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
PiRE AKTARMASI 

SERi SEFERLER 
• EXOCHORDA ,, vapuru 

5 Ilcinciteşrinde PIREden BOS
TON ve NEVYORK için hare· 
ket edecektir. 

• EXCALIBUR ,, vapuru 19 
lkinciteşrinde PlREden BOS· 
TON ve NENYORK için ha· 
reket edecektir. -----SEYAHAT MÜDDETi 

PiRE .. BOSTON 16 gün 
Pil~E • NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCAREST 
•QITUZ,. vapuru 11 ikinci· 

teşrinde Kös~ence, Sulina, Ga· 
latı: ve Galatz aktarması TUNA 
limanları için yuk alacaktır. 
D~N NORSKE MIDEL

HAVSLINJE 
OSLO 

" BAALBEK • Motörü 13 
lkincitcşrinde bekleniyor. BEY
RUT, HAYFA, DIEPPE, ve 
NORVEÇ lirqanlan için yük 
alacakhr. 

ATID NA VIGATION 
CO. HAIFA 

"ATID,, motörü lkincite.şrin 
iptidalarında bekleniyor. GA
LA TZ ve GALA TZ aktarması 
TUNA limanlarına hareket ede· 
celctir. 

ilanlardaki hareket tarihle-
rile oavlunlardaki devişiklik
lerden acente mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat için Bi
rinci kordonda W. F. HENRY 
VAN DER ZEE & Co. N. V. 
vapur acentalığına müraca t 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : No. 200712008 

LINIEN 

"ITHAKA,, vapuru lkinciteş
rin ibtidasında HAMBURG BRE
MEN ve ANVERSten gelip yük 
çıkaracaktır. 
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Güzelyalı tramvay caddesi 
1027 numaralı 6 odalı ve bü
tün konforü havi denize nazır 
ev satılıktır. Taliplerin mez· 
kur eve müra caatlan ilan 
olunur. 

h Tesiri tabii, eşsiz . bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, biJb· 
rekleri rahatsız olanlara bile Dohtorlar bunu tavsive ederler. 

v 
agı 

Jkinci Beyler sokak No. 65 

Telefon: 3055 

I N ô N 0 Cad. No. 20 

Atölyede 
En güzel pozlar 

çekilir. 
Amatör işler 

Temiz çabuk 
ucuz yapılır 

Adres: Beyler Numan so· 
kağı No. 23 

Kabul saatleri: Öğleden evel 
saat 10-12 öğleden sonra 

15,30 - 17 Tele. 3434 
~~~ma:r.o:mmz:c:::::::=::ıır.ı:ı~:s• .. ~ 
~Ci:::z::aaz::~:;;::;::c::cr;;M!a:::::J:::~ -

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve Tenasül hastahk· 
ları ve elektrik tedavisi 

lzmir • Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

T~lefon : 3479 

.. 

• 

HAYRE7TiM. 
çlzu 

veçyanın 

TÜRKİYE 
CUMHU RİYETİ 

• 
orı a a 

. 

iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi 
kyag•dır 
icilir , 

Hamdi üzhet Çançar 

Kuvveti çok, fiati az, 
ve cihanın en 

• er 

masrafı az, mukavemeti pek çok 
beğenilmiş otomobilleridir 

1Pa1rçaDar m~vclYl<dcdlYlrr 

Oldsomohil otomob.11eri de her tfirlil evsafı haiz, sağlam, 

• z ır ve 

-
Siz de M ETALLU M '' D ,, Lambalarını 

alırsanız 

Hem bol ışık almış olur, hem iktısat etmiş olur, hem lamba 
değiştirmekten kurtu lur, hem de sarfiya tmızın eksildiğini 

ilk faturada görürsünüz. 

Elektrik - telefon vemalzemesi deposu. 
Siemens fabrikaları mümessili 

Foto Köroğlu 

amza üstem 
En meşhur fabrikaların fotoğraf makineleri, film, cam, kağlt, 
kart ve bilumum fotoğrafçılıkta müstamel eczalar, fotoğraf alit 

ve edevatı, font ve sehpalar. 

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

istinsahları ve kopyaları kemali dikkatle yapılır. 

AMATÖR İŞLERİ 
Developman, kopya ve her nevi ağrandisman sürat ve nefa· 

setle yapılır. · 
IZMIR: Emirlerzade çarşısı No. 28, 4, S, 6, 7, 8, 9 

Yakında hükumet önünde lüks ve en son fenni tesisat ile 
fotoğraf çekmeğe mahsus atölyemizle, fotoğraf malze

mesine mahsus mağazamızı açıyoruz. 
Telf'fon: 2675 Tel~raf: Rüstem lzmi 

Türk Hava Kurumu 

s··y··k p a osu 
1 inci keşide 11 Teşrinisani 193 7 dedir 
Büyük ikramiye 30,000liradır 

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

Aynca: (2,000) liradanbaşlıyarak (20) liraya kadar büyük 
ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu zengin 
plandan istifade etmek için bir bilet almaktan çekinmeyiniz. 

Harac;c;ı kardeşler 
Büyük mobilya fabrikaları em

rinize amadedir 

• 

~ ' Temiz, zarif eşya, elbise ihtiyacından evel gelir. Herkes keti" 
haline göre temiz bir eve, misafirlerini kabul edecek bir sa1?11 jlİ 
rahat yaşıyacak eşyaya muhtaçtır. iyi bir mobilya içinde kendıfl ti' 
ve ailenizi muhite daha iyi tanıtabilirsiniz. Evinizin eşyası b•Y' 
nızın etiketi oldu~unu unutmayınız. 

eli 
Otelimizin bütün mobilyası tccdid edilmiş soğuk ve sıcak f;İ~ 

banyo daireleri ilave edilmiştir. Otel yeniden telvin ~e t~ı.ırı· 
edilmiş ve müşterilerimizin her türlü istirahatleri temın ° 
muştur. Fiatler m.utedil ve keseye elverişlidir. . .. 2~~ Kemeraltı caddesı karakol !rnrşısınd~ No. 7?.. lı~rr Tele~ 

r: 


