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nıi lisanile böyle bir talebi iler~ Berlin, 5 (Radyo) - Tokyo- Oral ve Tıansiberyen demir· '""\ 
sürmemiş, müstemleke taleplerı dan alınan haberlere göre, dış yolları, asker ve mühimmat se~- Sevid Rıza 
ikinci derecedeki şahısların ağ· Mongolistanda gece gündüz Rus kiyatile meşguldür. Bu iki hatte, 'J 

zmda veyahut gazete sütunla- kuvvetlen tahşid edilmektedir. - Sonu 70 unca sa/ti/ede -
rmda gevelenip durmuştur. 

Almanlar pratik adamlar olduk
ları için Versay muahedesile el· 
lerinden alman bütün haklarını 
birden istemek gibi çıkmaz bir 
yola girmekten kemalidikkatle 
ictinap ettiler. Geçenlerde Bay 
Mussoliniye atfen ileri 6Ürülen 
muvaffakıyet sımna tamamile 
uyarak istiyeceklerini hep birer 
birer istediler ve onu isterken 

de karıılarındakine gene işte bunu 
veri ·seniz artık başka bir diye· 
ceğimiz, ba~ka bir istiyeceğimiz 
kalmıyor kanaatini telkine çalış· 
tılar. 

Bu usul hakikaten ltalyanlar 
gibi Almanlara da hep muvaf· 
fakı yet getirdi. Şu son dört 
beş sene zarfında hep birer 
birer istemek, veyabud biru 
birer emrivakı haline getirmek 
ıuretile Versay muahedesinin 
kendilerine tahmil ettiği kayıd· 
ları hemen kimilen parçaladı· 
ıar, uııauau~ıun\.ınaı. 

Şimdiki iddialarına inanırsa· 
nız artık eski müstemlekelerin· 
den başka bir istiyecekleri kal· 
mamıştır. Eğer bu arzuları da 
tatmin edilecek olursa Alman· 
lar da artık •memnun ır.illetler .. 
sırasına girecekler, muahedelerin 
taraftan kesi 'ecekler, Milletler 
arası nizamına uyacaklar; hu
lasa ununu elemiş, eleğini du
\'ara asmış milletler arasına gi· 
receatlerdir. 

iyi amma insan gayri ihtiyari 
dört beş senedenberi Almanla· 
nn her hak iseyişlerinde ileri 
sürdükleri bu beylik lafları ha· 
tırlıyor da acaba müstemleke 
arzulan da tatmin edildikten 
ıonra arkasından ne gib~ bir 
talebe kalkışacaklar düşüncesine 
kapılmaktan kendisini alamıyor. 

Geçen seneye kadar perde 
arkasından ileri sürülen bu talep 
bir senedir artık resmi dillere 
de intikal etti. Hatıram beni al· 
datmıyoraa bu işte evveli lktııad 
Nazın Dr. Şaht önayak oldu. 

Bir devlet adamı sıfatile ver
diği bir nutukta ve onu takiben 
dünya gazetecilerine yaptığı be
)'anatta Almanların ilk madde
lerden tamamile mahrum olduk
lannı, fazla isti hsallerini bel' et.
tirecek tabii mahreç bulamadık· 
1-nnı ve bu halin yetmiş 
llıilyonluk bir milleti boğacak 
bir ıekil aldığını ileri sürerek 
l\lnıanyaya harbten evelki müs· 
~enıJekelerinin geri verilmesinden 
•ılca çare olmadığını dermeyan 

etti. Bunu diğer Alman devlet 
•darnlarının aşağı yukarı ayni 
~z etrafında dolaşan talebleri 
takip etti ve nihayet en son 
~laralc Şanaolye Hitler geçen· 
~rde fırka kongresinde iradet· 
~ti. bir nutukta ayni nazariyeyi 
alerı attı. 

.. Sona ilçllndl Nlıi/ede • 
Hamdi NiizJı.t Çcınçar 

9 lar konferansı 

~~~~---~~~~-

K o nf ar an s, Salı günü tekrar toplanacak ve 
Japonyanın vereceği cevabı tetkik edecektir. 

- miyerek, konferanstan ayrılaca

M. Delbos 
rlrüksel, 5 (Radyo) - 9 lar 

konferansı reisi B. Spak, bu 
sabah konferansa iştirak eden 
devletlerin başdelegelerini kendi 
dairesinde toplamış ve japon
yaya gönderilecek olan notanın 
metnini okumuştur. 

Çin başdelegesi Doliftonks, 
notanın metnine itiraz etmiş ve 
Çinin şikayeti nazara alınmadan 
tanzim olunan bu notayı be~en· 

ğını bildirmiştir. 

Belçika Hariciye Nazın ve 
konf ~rans reisi B. Spak, Çin 
delegesinin itirazım yersiz gör· 
müş ve notanın, ihtilafın hüsnü 
suretle halli için Japonyanın kon· 
feransa gelmesini temin için 
gönderileceğini söylemiş ve itidal 
tavsiye eylemiştir. 

Çin başdelegesinin sözlerine, 
Rus Hariciye Nazın B. Litvinof 
da iştirak ettitinden, 8. Vanke 
Loven yeni bir nota hazırlaması 

memur edilmiştir. 

aıdelcgeler, fikirlerini 
yan etmişlerdır. 

Bazı delegeler, hükumetlerin· 
den ta'imat istiyeceklerini bil· 
dirdiklerinden, toplantıya son 
verilmiştir. 

Japonya ya gönderilecek olan . 
nota, yarın (bugün) öğleye Ü· 
dar hazırlanmış bulunacak ve 
öğleden sonra tasdik olunarak 
Japonyaya gönderilecektir. 

Notada; Japonyanm, Çin top
raklarında gözü olmadıj'ı hakkın· 

-Sona 10 uncuda-

Filistinde tedhiş siyaseti 
Araplar, Hayfa ile KudQs yolunu 

yeniden dinamitlediler 

Filistin Anapları niimagiş halinde 
Kndfla, S (A.A.) - Bir kaç gön• di mahallelerile Arab mahalleleri 

deııberi yolla• Gzeriode auikud ya• araaıaa parmaklıklar koymuıtur. 
pılmaktadır. Beytillahamda TUkubulan Kodda, 5 (Radyo) - Tedhiı. ai. 
katil hlıliaelorl Clseriııe belediye reiai yueti, bdtOıı ıiddetile denm ediyor. 
ile ·tehıİD etrafı iatiaaıl mubafua Tlllkerimde tedhiıçil~d~n .pek ~~ok 
tedbirleri alınmaaım iıtemiflerdir. . kimaeler yakalanarak tevkif edil. 

. . bir ı illa Poliı Gulia flfrafıodan MCloir mitlerdir. Arablar, l.ug&ı 118 
Denit Btt .. yoiyi tevkif etmif ve .K.a- •abitiıai yakalaJl!ltlaı4ır· 
dda .Arab mektebi milddrd Abdllllltif Arablar, . HayfJ ile KuclClı &JUUI• 

Bdleyoiyi iıticvab ederek erinde daki yolan bur noktal•1111•'"' dinamit• 
araıtırmalar yapmtfbr. ler koymuflar •e banlan patlahaı,. , 

Hdkdmet makamları eıki K.adda lana da eaaab tahribat ya~amıl" 
.. briaia baaı ıokaklanada •o Y aha• ludır. 

·Ve arkadaflarının 
idamları istendi 

letanbul, !l (Roıu•i) - Seyid 
Rıza 11ergerdeai ile arkadaılannıo 

muhakemesi b~gün eona ermiıtir. 
Müddeiumumi iddiaoameıioi 

okumuı ve Seyid Rıza ile arkadao
lanoıo idamlanoı ietemiıur. 

Sergerdeler ikinci celııede mfl· 
dafaalanoı yapmışlar ve bermutad 
kaodınldıklarım aöylemiılerdir. 

Mahkemenin, pazarteıi giloü 
karan tefhim edeceği ıöyleniyor. 

Şehrimizde . 
yagmurlar bafladı. · 

Bir tra~vay 
ı · arabası · · · 

Yoldan çıkb, im 
~-baya ·~~· 

DilD, sabahtan bapıyan yağmur, 

akoama kadar fuılaaa• denm etmit; 
bir aralık pek fada ıiddetlenenk 
.. lıirdo bam baaan mucib olmuıtar. 

Büylk caddeleri, Yemif çarpllDI 
Ye tehıiıı diA•r Mmtlerinde bazı kı• 

aımlan ıular baamıı, belediye tami· 
fat ameleti de derhal faaliyete geçi• 
rilerek m6him h&di8fılerin Tukawaa 
meydan bırakılmam11tır. 

Y alauı ölleden ıonra Karataıta 
Şehid Fadılbey kankolu civarında 
hir bu olmuıtur. Yağmur aularımn 
getirdili moloalardan raylar kapan· 
mı1t bu arada oradan geçen 11 na• 
maralı tramTay hattan çıkmıı ve di· 
p battan gelen H numaralı tram• 
Tay anbamaa çarpmııtır. Kazada ya. 
ralanan olmamıt. ancak bu hat üze
rinde mGııakallt bir mdddet için 
keail.mietir. TrmmTay araban, ıirketin 
amel.U tarafuıdao bir ıaat zarfıada 

hatta konmuı H yoluna devam el· 
miıtir. Gece de devam devam eden 
yağmur çiftçileri memnun etmittir. 

B. Jrinesko 
Ciano ile konuştu 

Roma, S (Radyo)- Romanya 
Hava Nazın 8. lrinesk,o bugün 
İtalya Hariciye Nazırı B. Ciano
yu ziyaret etmiş ve bir müddet 
konuşmuştur. 

r . . J. • '"' 

ANADOLU DA 

Karagöz 
Bn 1'adNtll bir misab mahard• 

riain liai kahkabalarla bayıltacak 
bir yauıı beıiaci aablf'emisde. 

Jap.on gençleri, Tokyoda lngiliz sefa· 
rethanesi önOnde nümayiş y~ptılare 

Şanhhay, 5 (Radyo) - Dün 
gece sabaha kadar devam eden 
şiddetli ve büyük bir muhare
beden sonra Japon kuvvetleri, 
Çin cebhesini yarmışlar ve So
çeo nehrinin öte tarafına geç
meğe muvaffak olmuşlardır. 

Yarın: 

Sanghay, 5 (Radyo) - (Su· 
çeo) nehrinin öbür sahıline geç
mek istiyen Japonlar, Çin top
çularının şiddetli hücumuna ma
ruz kaldıklarından gerilemişlerdir. 

Bu hücum neticesinde Japon 
- Sonu 1 O uncu sayfada • 

Maç ve güreşler var 
Güreşlerde iki Yunanlı ile iki 
Türk pehlivanı karşılaşacak! 

izmir güreşçilerinden İbrahim 

Yarın Alaancak ıtadyomuada ma. 
him ıpor hareketleri ollcaktır. Y• 
kında baıhyaca.k lik maçlarıaa huır. 
Wt olmak özere Yamanlar, O.mir-
aporla; AtOf de Alaaocıd İtlmaa Y..
du ile hueuaf mahiyette birer 1118f 
yapacaklardır. 

Bu maçlan, Tilrk·Yuaaa pebJi. 
Tanlan aruıodaki aerbeat gGreı ... 
kib edecektir. 

Değerli gtıreoçimiz İbrahim, Y• 
nanla Dordoki Babaald ile, Molla 
.Mehmed de Om Galada ile g6refeo 
ceklerdir. Bu mClaabakalardaa nel 
İataobuldao getirilen köylll İhrabia 
•e Dinulı.ııın kudffi İımail ~ 
ceklerdir. 

Ege JenisinJe 
Şiddetli Lodoa /ırluıalui 

lstanbul, 5 (Husuıi) - Ge
len haber ere göre, Ege deni-
zinde şiddetli bir lodos fırtınuı 
hüküm sürmektedir. Bazı yel .. 
kenlilerin akıbetlerinden cndite 
olunm alCtadır. 

Urlada görülmemiş bir cinayet 

Kara Mehmed öldürüldük
ten sonra yakı!mış 

Cinayetin sebebi kumardır. Üç müthiı bıçak 
darbesinin izi meydanda duruyor 

Urla kazasında iıleoen mülhit 
bir cinayetin davanna bugünlerde 
tehrimiz Ağırceza mabkemeıinde bat
lanacaktır. Vak'a tüyler ürpertici bir 
tekildedir. 

Urlada otur11n Benehirli Meh· 
med oğlu Kara Mebmed Urlanın 
Andiz dereai mevki.inde bir zeytin· 
likte öldilrf1lmilf, ondan ıonra yakıl· 
mı1o fakat tamamile imha edileme· 
miı kemik, et parçaları halinde bir 
çuval içinde ölll olarak bulunmuotur. 

Vahti hayvanlar kemik ve etleri 
de kemirmiflerdir, Üzerinde bir ıo· 
för g6mleği varmııı. Bir kol •o bir 

811, 

bacalı; balunmuıtur. Gömleğin arka 
eteğioCle ve aağ taraf ta içer aautia 
büyüldüğiiade bıçakla açılllllf dç de. 
li.k görülmüotür. 

Kara Mebmedio arkaeıoa Te b&b. 
relderi hizaaına üç mlldhiı bıçak 
darbeei indirildiği ve öldilrllldGkt .. 
ıonra ceaediaio yakıldı~ tebeyYiln 
etmiı, etraftaki araınrmalar D•tice
ıiode bulunan baaı deliller toıplt 
olunmuştur. Bu deliller, bir ayaltka. 
bı ve bir klıket Te kanlı çuval par. 
çalarıodan ibarettir. 

( Sonu 4 iincü salıi/ede ) 

Başvekilimiz, yarın prog
ramını izah edecek 

Atatürk tarafından verilen direktifler, 
en kısa bir 7.amanda tatbik olunacak 

Ankara, 5 (Huauet) - .S.tYekilimis B. Celil Bayar, yarın (bogdn) aaat 
10,30 da toplantıya daTOt olaoaD C. H. P. Grubunda kabinenin programı 
hakkıada iuhatta bulanacak vo Atatürk.do, Büyilk Millet Mecliainiıa açıb. 
ııoda Terdikleri dinktiflerin en kua b~ HIDUda naaal tatbik edilecetW 
bildirecektir. 

Aakara. S (Bıuad) .- Vekiller Heyeti, bugdn Kamutayın içtimaındaa 
eoma Meclll biaamada topl•nm•ı •• geç Tikte kadar mbakerelere dna• 
.,ıemftdr· 

Mbakerelerio, Baıbakuun yana Parti Grubanü, puarteaiye do E:amata7da 
Tenoeli iulaat etıafmda oere7ua etdli aalaph7or • 



Madrid bombardımanı 
Şu Mndrid, ne ölmez, yıkılmaz, ne bitmez, tükenmez, yahud da; yıkıl· 

dıkça, pe.ri masallarıgdnki gibidir, her gqa nasıl da çarçabuk y~ılıp kalkl· 
Tereı,a bir şehirdir; aolıyamadık .. 

Karagömlekli I•'rıınkonuı:ı çenesioden çok i§lıyen bçunba ve obüsler, bir 
yıl var ki, bu şehri dövmektedir. 

Tam bir yıldır, bir cehennem ateşi içinde, Madrid yanıyor. 
Tam hir yıl. hiç durmadan, bütün fa iat rndyolan: 
- Fnnko kuvvetleri bugün l\Jadride giri1orlar, 
- :Pahaya eon dl'4d nıubasara8l lıa.lıyncaktır. 
- ~brin fil!o semtinrle ilerliyeo ihtilulciler, ünivcrşitcniu kilinnda 

yeşil dolabı zaptetmişlerdh-. 

Şc;kU ve ay~rJDda hiobir çe~id haberler verdiler. 
Fakat l\Iadrid, hala ve hfild, znptolunamJmıştıf. Bu hakikatin bir ceb· 

beridir. Fakat lıakikatin ıkinci cebbesi dç şudur ki, .komünizmle fo~izm de 
bili yenilememiştir. İspanya boğu~maıııoın bu netiocsizliği ve uzayışı onlan 
epeyce aıkmış olacak ki, şimdi de bir japon·İtalyan·Alman anla~ması çıkıyor. 
Ateı timdi de öküz boğası meydanlanndnn ve kitnrn ile hala serenad yapı· 
lan .kaıUa bulaşık ıokaklardau nereye ııçr•yııcak bakalım?. 

Orhan Rahmi Gökçe 

Seana saatleri: 3 - 5 - 7 - 9,15 de, 

Şehir dahıli hah rleri 
Ye..ni Kız Enstitüsü binası mesele i 

iki bina araSında köprü 
m •D inşa edilecek? 

.... -·-Şehir Meclisi, bu mesele üzerinde izmirin 
kazancını düşünerak kararını vermelidir 

Ege mıntakası vilayetleri büd- bağlamak mümkün olacağını ileri 
çelerine konulan ve Kültür Ba- süren bu zevat, yolun plana göre 
kanlığının da vereceği tahsisatla kalmasını istemektedirler. 
lzmirde Vasıf Çınar bulvarı üze- Bu ihtilafın, ne şelcilde halle-
rinde Ege kız san'at enstitüsü dileceği belli değildir. 
binası inşa edilecektir. Bize kalırsa, İzmire böyle bir 

Bu bina, Ege kızlarının birer müessese kazandırmak için ne 
ev ve aile kadını olarak yetiş- y~ı:.rmak lazım geliyorsa yapma-
melerinde en büyük rolü oyna· hdır. Çünkü duyulan ve söyle-
yacaktır. Faka enstitü binasının nen sözlere göre yolun kalma-
inşası için ayrilangeniş arsanın smda ısrar edilecek olursa Kül-
içinden imar planına göre geniş tür Bakanlığı lzmirde yeni bir 
bir yol geçmesi lazımdır. Bu yol, kız enstitüsü binası inşasından 
ileride inşa edil cek belediye vazgeçecektir. Belediye reısı 
sarayının önünden geçecektir. Dr. B. Behçet Uzun Avrupa dö-

Kültür Bakanımız Bay Saffet llÜşünde bu mesele üzerinde 
Arıkan, bundan evel lzmire gel- ehemmiyetle durmasını ve uza
dikleri sır{lda bu mesele ile ala- yıp giden bu ihtiliiılı meseleye 
kadar olmuş, Enstitü binasının pratik bir hal çaresi bulmasını 
o tasından yol geçen iki parça isteriz. 
şeklinde inşa edilemiyeceğini ala- Şehir meclisi azasından Dr. B. 
kadarlara söylem"şti. Fakat aldı- Mitat Orel de bu mesele hak-
ğımız malumata göre lzmir be- kında verdiği bir takrirle meclis 
tediyesi erkanı, imar planında reısliğinden izahat istemiştir. 
bulunan mühim bir yolun, kal· Şehir meclisi azasının, lzmirin 
dırılamıyacağı miltaleasındadı~ yaksek menfeatini düşünerek bu 
lar. Enstitü binasını, bu yol üze· iş üzerinde iyi bır karar -1ması 
rinden bir köprüyle biribirine bekleniyor. 

6 Tf"cr ini nl 

Manisa saylavı B. Sabri To~ 
rak, umumi bir derde parmak 
bastı : 

Yahudi derdi.. 
Buna Yahudi meselesi demek 

artık hatalı olur. Mesele o a rak 
başlıyan Ya udi işi, 16 senede 
müzmın1eşe, miızminleşe; tam 
manasile; milli bir derd olmuştur. 

Kiiltürü ayr11 dili ayrı, duy· 
gusu ayrı ve bizden ayn\ıkta 
ınadı eo son haddinde bı r züm-
renin.. hariçten gel cek "di

0

n kar· 
deşleri" ile tnkvıyesi elbette 
manasız ve elbette maz~rratlı 
olurdu. Hükumeti bir daha teb-
rik ederiz: Almanyadan kovu· 
!anların Türk yurduna yerleş· 
r..ıek arzularını reddetmiştir. 

Türkocaklarından Halkevlerine 
intikal eden "Türkçeyi yaymak,. 
mefkuresi, görülüyor ki, bir türli 
yuruyemiyor. Bunun yürüyemi
ceğini daha ilk gününde kesti· 
ret\ mütefekkirlerimiz olmuştu. 
Kendilerini, muhtelif mülahaza· 
larla, o gün tenkid edenler, ll 
sene sonra Büyük Millet Mec· 
lis ·n~ sunulan "Sabri Toprak. 
imıah arizayı ibret ve dikkatle 
okumalıdırlnr. 

f.vet; Türk\yede; aziz, müba
rek, temiz, güzel ve ileri T:ürlci-
miıde maalesef Yahudi derdi 
vardır ve bu derd, kendi keito 
dısine kat'iyyen geçmiyecektir. 

Ne Havra toplantıları, ne ga• 
zete neşriyatı, ne Halkevi tel• 
k inler; hiç, hiç bir şey bir kısım 
pasaport Türklerine Türkçe ko
nuşturamıyacaktır. Çünkü Yahu· 
dilik, milliyet üzerine değil; din 
üzerine müessestir. 

B. SC\bri Toprağın çok mü. 
him buldl\ğuğumuz layil\ası üze· 
rinde sayın Kamutay elbette 
te..,akkuf lüzutnunu duyacakt1' 
sanıyoruz. 

ayj • ür iyP P r.J:> in""~,,..~~ 

nüfus tezkeresin koyarak hıriıti• 
yan ispanyanın dılini; d ni bir 
dil halinde, benims yen Musa 
kullarmm; dı)i)e, duygusile, dil· 
şüoüşile Tür olmala.rını bekli· 
yoruz öyl~ mi? 

Dünya alemi imkandır, olmaz 
ohnşz .. 

B~lki... * 
Kaliforniya 

üzümleri 
~__,.....~-.. ---~~~ 

Hangi memleketlere 
satılıyor 

Bu yıl Ka iforniya üzüm rekol
tesi, geçen seneden fazladır ve 
200 bin ton tahmin edilmekt~ 
dir. Bu (AıC\'ık şebebile Am~ri· 
kalılar, üıüı:nlerini diğer meı:Q• 
leketler üzümlerinden yüzde 15 
noksal\m{l oferto etmekte ve 
satmaktadırlar. 

Belç\~a, Hollançla, iskandi· 
navya ve lngiltcre piyasalarında 
Kaltforniya üzilmleri mühim mık· 
tarda sat4lmaktad1r. 

Türk üzü[{lleri işe lngHtere, 
Çekoslovakya, Macaristan ve 
civarı memleketleripe sevk ve 
ihraç edilmekte ve sahlpıakta· 
dır. Yalpız şu var ki, Amerika 
üzümleri, peşin para ile satıl
maktadır. Qn\ln içip fiat düşük· 
lüğüne rağmen Kaliforniya ü~üm• 
leri, diğer memleketler üzümle· 
ripin satışları üzerinde pek o 
k•dar milesslr olamamaktadır. 

Torbalı belediye 
• • 

reısıne 

lıten el çektirildi 
Torbalı belediye roişi P. Rr 

fitin, iÖrülen l~um üzer&ae eli 
işten çektirilwişti(. Bun& aebe~ 
husvıi Qtul\Uebe tetkik mület· 
tiılerinden birinin Torbalı bel~ 
diye muamelitını teftit etmeW 
dir. Y alam muameleler üzeri oda 
tetkikat ve tahkikata devam 
edilmektedir. 
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ne bl•r mı•sak ı•mzalanıyor zıt saylavı Übegdallalı, Kü-tahya saylavı lbrahim, Dal-
kılıcın ölümleri ve Zongul-

Misak, Venedik sarayının büyük salonunda bugün imza
lanacaktır. Macaristanı da kandırmağa çalışıyorlar 

dak saglavı Dr. Mitat Altı
okun istif ası üzerine boşalan 
Beyazıt say/avlığına Sıhhiye 
Vekaleti müsteşarı Hüsamed
din Kural, Kütahya saylav
lığına Başvekalet hususi ka
lem müdürü Vedid Uzgören 
fle Zonguldak saylafllığına 
eski Erzurum saylavı tarih
coğrafga öğretmenlerinden 
Necati Güneri parti genbaş
kurunca parti namzedi olarak 
onaylanmışlardır. Sayın se
çicilere bildirir fle ilan 
ederim. 

Roma, 5 (Radyo) - Alman- r ' 
ranın Lon~ra sefiri B. Ribben- Hahamhane mu·· messı·ıı·- 1 
trop, bugun saat 11,25 de bu-

raya gelmiştir. • k • • h • b t 
Alman sefiri, ltalya Hariciye nın ÇO mu ım eyana 1 

Nazırı_ Kont Ciano ve diğer bir Hükumetin müdahalesi olmadıkça, Yahu. 
çok kımseler tarafından karşılan- d•l . rr." k k l • • l 
mıştır. ı erın .ı ur çe onuşma arı ışı, maa -

Almanya ile ltalya ve Japonya esef böylece devam edib gidecektir. 
arasında akdedilecek olan Ko· İstanbul, 5 (Hususi) - Manisa Saylavı B. Sabri Toprak ta· 
münistlik aleyhindeki muahede rafından Museviler hakkında Kamutaya verilen takririn akisleri 
yarın (bugün) üç devlet diplo· devam ediyor. Hahamhane mümessili, bugün bana şunları sÖy· 

C. H. P. 
(;enel başkan flekili 

C. Bayar 
matları arasında imza edilecektir. lem iştir: 

imza merasiminden sonra B. - Matbuatımız, zaman zaman ve muhtelif vesilelerle Yahu-
Mussolini tarafmdan Venedik dilerin Türkçe konuşmalarını temin için türlü tedbirlere başvur- Balkan 

Kurmay Başkanları 
memleketlerine 

dönüyorlar 

sarayında bir ziyafet verilecektir. muş, Türk kardeşlerimiz de bütün bu tedbirlere zahir olmuştur. 
Üçler muahedesi Venedik Fakat, bütün bunlara rağmen Türkçe konuşmak hevesi Musevi-

sarayının büyük salonunda B. lerde meddü cezir gibi bir şey oluyor. Bu hal ise, Yahudi unsu· 
Mussolinin huzurile imzalana· 1 runun samimi olmadığı kanaatini vermektedir. 
caktır. Binaenaleyh. hükumetin müdahalesi olmadıkca, Yahudilerin 

Budapeşte, 5 (Radyo) - Ma· Türkçe konuşmaları işi, maalesef böylece devam edib gidecektir. 
uridan&~e~liRDaraniile ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J 

1stanbul, 5 (Hususi) - An· 
karada müzakerelere iştirak eden 
Rumen, Yunan ve Yugoslav 
askeri heyetleri bugün şehrimize 
dönmüşlerdir. Yugoslav heyeti 
derhal Belgrada hareket etmiştir. 
Rumen heyeti yarın (bugün) 

Hariciye Nazırı Dekanyanın Ser· y • T • t 
lin seyahatleri, bazı mühim si· enı ıcare mua
yasi müzakereler içindir. 

Söylendiğine göre, Macarista· hedeleri akdediyoruz 
nın da; Almanya, İtalya ve Ja· 
ponya arasında imzalanacak Ko· 
münistlik aleyhindeki ;uahede
de yer alması için Almanyaca 
teklif olunacaktır. 

Kamutayda 
Ankara. 5 (A.A. \ - B. M. 

Mecıısı bugun ı evtıfe r ıKrer .-:> -

layın başkanlığında iki celse 
akdetmiştir. Birinci celsede Di· 
yanbekir valiliğine tayin olunan 
Zonguldak saylavı Mitat Altıo
lcun istifanamesiyle Bayazıt say. 
lavı Obeydullahın ve Kütahya 
saylavı İbrahim Dalkılıcın ölüm· 

• lerine dair tezkereler okunmuş 
ve merhum saylavların hatırasına 
hürmeten bir dakika susulmuş· 
tur. 

Meclis, pazartesi günü saat 
14 de toplanacaktır. 

Yalnız bu haf ta mı? 
Bizce dalıa esaslı ted

birler ister 
İstanbul, 5 (Hususi) - Deniz 

yolları idaresi, fzmir ve diğer 
limanlarda tüccarın vapur sıkın
tısına mani olmak için bu hafta 
Mersine fazla bir vapur kaldı
racaktır. Bu vapur lzmire de 
uğrıyacaktır. 

Hokô.metimiz, Amerika ile de \ bir Köstence yolile Bükreşe gide
cektir. 

prensih 
nuşmalara 

anlaşmasına vardı, ko- Yunan askeri heyeti de yarın 
(bugün) Ankaradan ayrılacak ve 

yakında başlanıyor. öbür gün şehrimize gelerek mem-

lstanbul, 5 (Hususi muhabiri· hedeye esas olmak üzere bir leketine dönecektir. 
mızaenJ - nuKumeumrzıe ı;ı- prcnsıp anlaşması yapılmıştır. latanbuf, .5 (A.A.) - Ankara-

goslavya, Romanya ve Yunanis- Muahedenin akdi için ikinci- da yapılan Balkan antantı dev· 
tan arasında yeni t icaret muahe· kanunda bir heyetimiz Ameri· letleri Genel kurmay başkanları 
deleri akdedilecektir. Bu hususta kaya gidecek ve bu prensip an· toplantısına iştirak eden ve Yu· 
yakında müzakerelere başlana- laşması esasları üzerinde müza- goslavya Genel kurmay başkanı 
caktır. kerelere devam edilecektir. General Nediç·n başkanlığında 

Türkofis umum müdürü B. B. Refı·ı· Cefa· [ G l k b k ~ ene urmay aş an muavini 
Burhan Zihni, Yugoslav ricali ile General Bodi ve General Yan-
müzakerelerde bulunmak üzere Avrupa sigortacılarile 

koviç ile diğer zevattan mürek· 
Belgrada hareket etmiştir. anlaşacak kep olan Yogoslav ve General 

İktısad Vekaleti genel sekre- İstanbul, 5 (Hususi) - Milli Sikit, Yunan başkanlığında ikinci 
teri B. Faik Kurtoğlu da yarın Reüsörans umum müdürü Bay başkan ve maiyetinden mürek· 
(bugün) Ankaradan şehrimize Refii Celal, bugünlerde Avru· kep Rumen Genel kurmay hey
gelecek ve Romanya ile müza· paya g · decektir. etleri dün akşam saat 21/30 da 
kerelerde bulunmak üzere derhal Bay Refii Celal, Avrupada hususi trenle Ankaradan hare· 
Bükreşe hareket edecektir. sigorta işlerile meşgul olacak ket etmişler ve bugün saat 13 te 

Yugoslav ve Rumen anlaşma- ve Avrupa sigortacılarile bir an- şehrimize gelmişlerdir. 
)arından sonra, hükumetimizle laşma teminine çalışacaktır. y l ugos av heyetine Albay 
Yunanistan arasında da yeni bir /sviçrede tayyare Mümtaz ve yüzbaşı Ihsan ile 
muahede akdi için müzakerelere Belgrad ateşemiliterimiz ve Ru-
. · ·1 k · tecrübe manevraları gırışı ece ·tır. men heyetine Albay Feyzi Men· 

Amerika ile cereyan eden mü- Cenevre, 5 (Radyo) - fsviç- kuç ile yüzbaşı Nureddin ve 
zakereler müsait bir surette in· renin her tarafında tayyare tec· Bükreş ataşemiliterimiz refakat 
kişaf etmektedir. .Şimdil k mua· rübe manevraları yapılmıştır. etmektedirler. 
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.. Dünkü nüshadan mabad -
1 - Evet, yerliler ölümle 

karşılaşmış gibi kaçtılar; fakat 
manasız panik çabuk anlaşılacak 
\'e daha ziyade artan bir hiddet 
le şiddetle geri döneceklerdi. 

arzan bunu takdır etti, may-
~una: •- Gel, çabuk buradan 
gıdeliml Maamafih karanlık im· 
dadınııza yetişecektir.,, Dedi. 

Ve dal ve yaprakları sık bir 
ağaca tırmandılar. 

2 - Gecenin karanlığı bas
tığı vakit, Tarzan, vahşilerin 
yaktıkları ateşlerin ışığı altında 
Nestoru, sağ~ ve sola koşarak 
bir şeyler aradığını gördü. 

Vahşilerin de, panik esnasında 
ölen iki vahşinin cesedleri önünde 
ayin yaptıkları görülüyordu. 

3 - Gece böyle geçti. Sa· 
bah!eyin Tarzan ve maymunu 
ağaçtan ağaca geçerek Nestorun 
uyumakta olduğu yere vardılar. 

Buradan Nestoru öldürmek işten 
değildi. Fakat Tarzan nıerd bir 
adamdı, arkadan iş görmezdi. 
Uyuyan bir adama el kaldıra
mazdı. "Vahşilerin şeytam uyanl 
Hesaplaşalım!,. Diye sesinin bü
tün kuvvetile bağırdı. 

Nestor bir deli gibi yerinden 
fırladı. Fakat tabancası elinde 
idi. Tarzan ağaç üzerinden: 
"Seni ölünceye kadar devam 
edecek bir düelloya davet edi-

yorum!,. Dedi. 
Nestor, Tarzanı hemen vur· 

mak istedi, fakat birden vazge
çerek: •Pek ala düelloyu kabul 

ediyorum. Seni öldürüb rahat 
edeceğim. in aşağı!" Dedi. 

Maymun ağaçtan iner, Tarzana 
kendi dilile: "Size yardım ede· 

ceğim!,, Dedi. Fakat Tarzan 
buna lüzum olmadığını söyledi 
ve ağaçtan inmeğe başladı. 

Almanyanın müstemleke davası 
-Başı 1 inci salıifede-

Dünkü gazetelerin verdikleri 
radyo haberlerine inanmak la· 
sımgelirse Almanlar bu taleple· 
rinde ltalya ile Japonyanın da 
muzaheretlerini temin etmişler, 
hatta bu hususta bu hükumetlerle 
birer muahede akdi zeminini de 
hazırlamışlardır. 

Filvaki son irad ettiği dutuk· 
ta •Afrika güneşi altında Al-
man yaya da hakkını vermek la· 
zamdır.,. gibi cümlelerine bakı· 
lırsa B. Mussolinin bir muahede 
imzasına lüzu~ kalmadan da bu 
muzaherete hazır olduğu anla· 
şılmakt~dır. Uzak • şarkta kosko· 
ca bir Çin kıt' asını yutmağa ça
lışan Japonyanı1\ ise · kendi ha· 
reketini mazur göstermek ve 
setretmek için Alınanyaya can 
ve gönülden muzaherete hazır 
olduğuna hiç şüphe yoktur. 
Yine ayni telgrafların teminatına 
göre Almanya, ltalya ve Japon· 
ya Versay muahedesini imza 
eden beş devletten üçü olduk-
larına ve bu itibarla ekseriyet 
teşkil ettiklerine göre onların 
böyle bir talebi mandalar mes· 
elesinin yeniden tetkik edilme
sini ve binaenaleyh Almanlara 
müstemleklerinin iade olunma· 
sını ahden mecburi kılacaktır. 

Evelemirde Versay muahede· 
sini imza eden devletler yalnız 
beş devletten ibaret değildir. 
Fakat öyle de olsa ahdi kıymet· 
lerden bahseden bu devletlere 
o ahidlere kendilerinin ne dere
ceye kadar sadık kaldıkları so• 
rulsa, mesela Almanyadan orta. 
da Versay muhedesinden ismin
den başka ne bıraktığı istif sar 
olunsa acaba ne cevab vere· 
bilirlerdi? 

Kaldı ki bu gibi toprak me· 
seleleri bugünün zihniyeti mu· 
cibince sırası gelince paçavra 
telakki edilen muahedelerle hal 
ve tanzim edilmekten çok uzak• 
tırlar. Böyle şeyler müstemleke· 
leri mandater devlet sıfatile 

elinde bulunduran hükumetle ya 
uyuşarak ve yahud da kabilse 
harb ederek halledilebilir mese
lelerdir. 

Vakıa hakikatte dünyanın 
bugünkü müstemlekeci ve istis· 
marcı zihniyeti nazan dikkate 
alınırsa Almanlar taleplerinde halc
lıdırlar. Avrupanın merkezine 
yerleşmiş, dünyanın en büyük 
endüstrisini kurmuş olan yetmiş 
milyon nüfusluk Almanya gibi 
bir memleketin • emsaline ba
karak - mutlaka bir kısım müs· 
temlekelere sahih olmasını tas .. 
dik veya zımnen kabul etmekte 
herkes müttefikt r. 

Alman müstemlekelerinin he
men de yüzde seksenine tevarüs 
etmiş olan İngiltere hariciye ne· 
Mreti bile o müthiş realist gö· 
rüşlerile bu zarureti anlamamış 
değildir. Fakat Yahudi pazarlığı 
her yerden ziyade siyaset saha .. 
sında hükümrandır. İngilizler 
eninde sonunda verecekleri bu 
müstemlekeleri bugün Almanlara 
ancak bazı tavizat mukabilinde 
vermeğe temayül gösteriyorlar. 
Bu tavizat da Almanların yeni 
müddeiyatta bulunmaktan peşin 
peşin feragat etmeleri, bundan 
böyle müesses dünya nizamına 

riayet edeceklerine dair teminat 
vermeleri ve nihayet lngilterenin 
nüfuzu altında değilse bile bir 
nevi tesiri altında bulunduğuna 
şüphe olmıyan Milletler cemiye-
tine tekrar avdet etmeleri g ibi 
bir takım kayıdlardır. 

Her iki taraf müzakere masa
sına mümkün mertebe kolları 
serbest oturmak ve kendisinden 
evel muhatabını tavizat ve 
müsaadatta bulunmağa icbar 
etmek esasını karlı telakki et· 
mekte ve işte bugüskü palavrı. 
lar bundan ileri gelmektedir 

Hakikatte A\manyaya müstem• 
lekelerinin iadesi esasında hiçbir 
ihtilaf yoktur. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Matbuatın tenkit hakkı 
Ne o?. Dediler, siz filan 

zatı tenkit etmişsiniz! 

Söyliyenlerin yüzüne hayretle 
baktık: 

- Evet ·dedik· tenkit ettik. 
- Filan eseri de çekiştirmiş-

siniz? 
D~diler. 
- Evet çekiştirdik ·dedik- ne 

vardı?. 
- Hiçi. -dediler- hayret ettik .• 

Epeyce cesarettir de .. 
- Ne olmuş ·dedik- bunun 

neresinde fevkaladelik var?. Ten· 
kit bizim hakkımızdır. Yazdığı· 
mız doğru ise ondan ders almak 
ve söylediklerimize kulak vermek 
de onların vazifesidir. 

- Susuyorsunuz.. Çünkü siz 
matbuatı, dalkavuk sanıyorsunuz. 
Susuyorsunuz; çünkü bizde fikir, 
söz, kalem hürriyeti yok, fikrine 
zahip olmuşsunuz. Ortada bir 
Teşkilatı esasiye vardır ki, rejimin 
anahatlarını ihtiva eder. Bu, biri. 
Bir de Matbuat kanunu vardır; 

lngiltere 
Komitenin kararını 

iki tarafa da 
bildirdi •• 

Londra, 5 (Radyo) - lngiltere 
Hariciye Nezareti, gerek cumhu· 
riyetçi fspanyaya ve gerek Gene· 
ral Frankoya birer nota vermiş 
ve ademimüdahale komitesinin, 
gönüllülerin geri çekilmesi hak
kındaki karannı resmen bildir
miştir. 

etti, iki!. Bir de bizim prensip .. 
!erimiz vardır; etti, üç!. Bunları 
hesaba kattıktan sonra, memle· 
kette hür matbuat denilen mü• 
essesenin vazifesini biz niçin 
yapmayalım!. Matbuata kafa tut· 
mak istiyenler bulunabilir .. Fakat 
emin olun ki, onlar; kafalarını 
bu matbuat karşısında eğecek
lerdir, sen ona baki.. 

Vazife vazifedir, hak, hak, ka· 
nun, kanun, prensip, prensip ..• 
Sonrası, hizaya gelmektir .. 

Biz böyle söyledik, onlar hay
retle başlarını salladılar.. Doğ
ruyu söyledik diye, sanki kıyamet 
mi kopar?. 

Abda/lalı Çavuş 

~eşhur sahtekar 
Tevkif edilmek için aranıyor 

Brüksel, 5 (Radyo ) - Meşhur 
sahtekar banger Anri Parmakm 
kardeşi Jul Parmak hakkında 
müddeiumumilikçe tevkif müzek· 
keresi çıkmıştır. 

Jul Parmakın Viyanada olduğu 
zannedilmekle beraber, bütün 
Avrupa zabıtası haberdar edil· 
miş ve Jul Parmakın tevkifi ıs· 
tenilmiştir. 

Macaristanda 
Bir Yahudi devleti kurmak 

istiyorlarmış 

Budapeşte, (Radyo)- Zabıta, 
Macaristan dahilinde Siyonist 
teşkilatı yapmak ve bir Yahudi 
devleti tesis etmek istiyen bir 
şebeke meydana çıkarmış ve bu 
şebekeye mensub olanlarden 33 
kişi tevkif eylemiştir. 
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Sağlık 

Vitamin 
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bğına pişman olmuştu. Yavuz: ''Bir gün 
laşır, talihimizi gene deneriz Şah!,, dedi. 

Randevucu M s a a 
duruşmasına başlandı 

Mustafa, Karşıyakada bir v 
bu sanatla geçiniyormuş 

Yazan: Dr. M. Şefiki UğlU' 
Nebati çiğ yemekler; yarının 

büyükleri olan yayrularımızm bü· 
yümelerinde, sağlıklannda ha
yatlarında bijyük bir rol oyn · 
maktadırlar. Çünkü bu gıdalar-

- Şahım, müsaade edin de 
gideyim •• 

lsmail Safevi yaptığına pişman 
olmuştu. Ve hareketinin bir ha· 
karet telakki edildiğini anlamıştı. 
Çünkü şehzade eski şevkini, tc· 
büssümünü kaybetmiş, ciddileş· 
miştı. 

- imkanı yok şehzadem, bu· 
gün seni bırakmam. Bu akşam 
da misafirimsin. Yarın döner· 
sın .• 

Genç şehzade ısrar etmedi, 
fakat eski tavırlarile de cevap 
vermedi. 

Şah lsmail nihayet misafir 
şehz deyi taltif için bin altın 
hediye vermeği kararlaştırdı. Er
tesi gün ehzade vedaa gelmişti. 
Fakat bu veda esnasında bile 
Yavuz Selimin çehresinde hali 
hiddet ve infialin izleri vardı. 

Şah: 
- Gene beklerim, diyordu, 

seninle oynamak hakikaten çok 
zevkli olacak. 

- lnşaallah.. Belki gene bir 
gün karşılaşır, talihimizi deneriz, 
Şah .. 

Y vuz, Şahın yanından ayrıl· 
dıktan sonra Şah lsmailin hazi
nedarı yaklaştı. Elindeki atlas 
keseyi, kölelerin taşıdığı bir 
takım hediyeleri getirdi. 

Y;;. vuz sordu: 
- Bu nedir ağa? 
- Şahı lranın şehzadei civan 

bahta bir hediyesi.. 
Şehzade her şeyi anlam1ıtı. 

Kendi kendine: 
- Herif tamir etmek istiyor 

amma kozumuzu paylaşacağımız 
gün elbette elecektir. 

Diye söylendi. Hediyeleri red
detmek kabalık olacaktı. Belki 
de iki devlet arasında siyasi bir 
hadise çıkmasına bile sebebiyet 
verecekti. 

- Memnun oldum. Şaha ta
zimlerimi söyleyiniz! 

Diyerek gelenleri savdıktan 
sonra kendi süvarilerinden biri· 
s· ni çağırdı, keseyi ona verdi. 

- Al, dedi, bunu götür de 
Ş hın bahçe duvarlarmdan biri· 
n·n dibine göm.. Bir gün olur 
belki de Şahın bendelerinden 
birine hediye ederiz. 

Süvari heybeyi alıp çıktı. Şeh
zade ile maiyeti de lranı terke· 
diyorlardı. Yavuzun hiddeti ise 
hala geçmem'şti. Genç şehzade 
Trabzona kadar ancak bir kaç 
kelime konuştu. 

• . "' 
Selim nihayet aradığı meşga· 

leyi bulmuştu: 
Sağda, cepupta akınlar yapa· 

rak kendi eyaletini büyültmek ... 
Bu fikir yerindeydi. Nasıl olsa 

Gürcü ve Kızılbaşlar tek durmu· 
yorlardı. Bunlara Lazlar ve Çep-

AD OLU 
Günlük siyasal gazete 

Sahih ve finemnhaırirl 
Haydar Rüşdü ÖKTEM 

mumi neetiyat ve yazı iolex.i müdO· 
rü: Hamdi Nüzhet ÇANÇAH ...... 

iDAREHANESi 
fzmir İkinci Beyler sokağı 
C. Halk Partisi binası içinde 

Tel raf: İzmir - ANADOıu 
T ] fon: 2716 •• Fosta kutusu: 405 

Abone ~eraiti 
\ ıllıt? 1400, altı aylığı 800, üç 

MJlığı 600 kuruştur 
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Yavuz altınları nef e
rine uzattı. 

mıştı. Zaten yaratılışı da bu gibi 
işlere müsait değildi. Binaena· 
leyh ona ne haber verecekti? 
Verse bile yeni bir gaileden çe
kinerek: 

e da vitamin denılen çok mühim 
amiller vardır. 

Al, dedi 
Bir duvar dibine 
göm, günü gelir! 

Yazan; M. AYHAN 
nilerden mürekkep kuvvetlerle 
hücum etmek çok münasip ola· 
caktı. Kuvvet toplamak güç bir 
mesele olmadı. Yavuz bütün bu 
harekattan lstanbula hesap de· 
ğil, malumat bile vermiyordu. 
Çünkü nasıl olsa babaşı hem 
aciz, hem de meşguldü. Padişah 
dahili ve harici, askeri ve siyasi 
birçok işler içinde bunalıp kal-

- Başımıza meşgale çıkarma 
demiyecek miydı? Şehzade ar· 
tık harekata haılamıf, ıeneler· 
denberi içinde taşıdığı sevdayı 
teskin edecek çareyi bulmuştu. 
Her akın bir zaferle netice leni· 
yordu. Eyalet g;ttikçe genişliyor· 
du. Kızılbaşlar, Gürcüler müte· 
madiyen darbeleniyorlardı. Şah 
İsmail de artı" tamamen kendi .. 
sine inhisar eden İran ülkesinde 
Şii\ik propagandası, yani Üs· 
manh imparatorluğunun din ve 
mezhep ihtılaflarile içinden vu· 
rulması hazu lıınna başlamak 
üzereydi. 

- Sonu flar -

Zehra, bu eve nasıl girdiğini v 
nasıl kandırıldığını anlatıyor 

Dün birinci Sulhceza mahke· 
mesinde dikkate şayan bir ran· 
devuculuk davasının duruşması 
yapılmıştır. Okunno evraktan 
anlaşıldığına göre randevuculuğu 
bir sanat haline getiren Mustafa 
adında bir adamın; Karşıyakada 
Soj?ukkuyu mevkiinde kendi 
evine bazı geaç kadınlan almak
ta olduğu anlaşılmış ve cürmü
meşhud yapılarak zabıta tara
fından evi mühürlenmiştir. 

Fakat Mustafa, bu karlı sa· 
nattan bir türlü vazgeçmiyerek, 
bu defa da evinin ittisa.inde 
bulunan dört duvardan ibaret 
bir ahırı randevu mahalli olarak 

bir yer gösterdi.. Sabahla.dık .• 
Fakat bu işten en karlı o ç ktı. 
Çünkü bana para veren olmadı. 

Demiştir. 

Gelmiyen bazı şahidlerin celp· 
lerine karar verilerek duru~ma • 
başka bir güne talik edildi. 

Kızını 
kirleten baba! 
Tahkikat devam 

ediyor .. 

Kara Mehmed öldürü 
ten sonra yakılmış 

• kullarımağa başlamıştır. Mustafa 
hakkında tanzim edilen evrak 
iddia makamından Sulh ceza mah· 
kemesine tevdi olunmuştur. 

Ôz kızı on dört yaşındaki Zü
beydeye canavarcasına tecavüzde 
bulunduğunu yazdığımız Değir
mendere nahiyesinden tenekeci 
lbrahim oğlu Ömer Hilmi hak
kındaki tahkikata karar hakimli-
ğince devam edilmekte ve şa
hitler celbedilerek istima edil
mektedir. 

~-=,,..,,,..==~•·--.------ Dünkü duruşmada şabid ola· 
rak dinlenen bayan Zehra, ha
diseyi şu suretle anlarmıştır: 

Cinayetin sebebi kumardır. Üç müthiş bıçak 
darbesinin izi meydand .ı duruyor 

- Ben böyle şeyleri yapacak 
tıynette bir kadın değilim, fakat 
bir gün bu evin önünden geçer
ken, nasılsa beni kandırdılar, 
ve evın içine aldılar. Eve girdi
ğim zaman Mehmet admda bir 
adamla beni tanıştırdılar .. 

Aslan Sökenin Konak mahal
lesinden olduğunu söyliyen tene
keci Hilmi, kızma böyle bir 
tecavüzde bulunduğu iddiasını 
kat'iyen reddetmektedir. 

Başı 1 inci sahi/ede -
Urla adliye ve zabıtasınca 

yapılan tahkikatta Kara Meb
medin, cesedin bulundu~u ta· 
rihten üç gün evel Yenice ma· 
hallesinden Kızıl lsmail oğlu 
Mehmedle kumar oynadığı ve 
sonra Kamanlı mevkiine giderek 

orada oyuna devamdan sonra 
ve paraları kazanması üzerine 
arkadaşı Mehmed tarafından 
öldürüldüğü neticesine varıl
mıştır. 

Suçlu ifadesinde diyor ki: 
- Kahvede Arap hacı deni

len lsmail, Tulumbacı Mehmed 
Ali ve Kara Mehmedle oturduk, 
onar kuruşuna tavla oynadık, 

bir müddet oynadıktan sonra 
ben çekildim ve onlar oyuna 
devam ettiler. Ben kahveden 
kalkarak parka gittim, oradan da 
evimç döndüm. Kara Meh(lledi 
ben vurmadım, vuranı da gör
medim. 

Fakat deliller ve şahid'er 

Mebmedin aleyhinedir. Urla ha· 
pishanesinde bulunan İstanbullu 
Halil adında b:r şahid diyor ki: 

- Urla hapishanesinde mev
kuf pulunuyordum. Bir gün bu 
cinayetin maznupları hapisha
nayeye getirildıler. Suçlulardan 
Mehmedin nınesi Ayşe, Mehme· 
di hapishanede ziyarete geldi, 
ben parmaklığın gerisinde on 
adım uzakta idim. Ayşe, Meh· 
mede karşı: 

- ikrar ettin mi? Hapishane 
erkt;kler içindır. 

Diye yüksek sesle sordu. Meh
me<l de: 

- Ben çleli miyim? hiç söy· 
ler miyim. 

Cevabını verdi. Bunu duyan· 
lar da var. 

Suçlunun giydiği iÖmlek, kan· 
la mülemma bir şekilde evinde 
duvann bir delığinden çıkarıl
mıştır. Btğto da da yakılan ate· 
şin külleri altından kanlı taş
lar meydana çıkmıştır. Cesedin 
yşkininde de kaqlı çuvallar bu· 
lunmuştur. 

Suçlu ve maktul Urlada y~· 
şayışlan itibarile biribirine çok 
uygun imişler. Şahidler onlar 
hakkmda bazı şeyler de söyle
mektedirler. 

Suçu Mehmedin anası Gül-

sümün evinde de iki bıçak ve 
bir tane de ucu kınlmı~ ve 
sürtülmüş kasatura, iki tane eski 
zaman saldırması bir boş bıçak 
kını bulunmuştur. O sırada ken· 
disinden bir şey sorulmadığı 
halde Gü'süm: 

- Sizin aradığlmzı ben bili

yorum. Jy; bakın; bıça klarCla 
kan lekesi var mı? Diye sor
muştur. Bu yersiz sual hakkında 
bir z:ıbıt varakası tutulmuştur. 

Mustafa, çok dilli bir adam
dır:. Evirdi ç virdi. nıhayet bize 

ol ç 
v 

Halbuki; Değirmcndere nahi· 
yesi zabıtası tarafından yapılan 
tahkikat ve yüzle tirme kağıdı 
bu iddianın aksini göstermekte· 
dir. Tahkikata devam ediliyor. 

ı-
Mustafa oğlu Mehmed namın

da birinin ifadesi de tamau en 
suçlu aleyhindedir. ı zanno un 

Ôlüm 
Müptela olduğu hastalıktan 

kurt:.ılamıyarak evelki gün vefat 
eden eski muhabere alay ku
mandanı mütekaid miralay Hıl· 
min n c naıesi ask 0 ri merasioıle 
aile ve dostlara tarafından kal· 
dırılmış, ebeçfi ikametgahına tev· 
di edilmiştir. Tanrı rahmet 

1 in 
firma r a e 

Tütün piyasasında hararetli 
satışlar devam etmektedir. Tü
tüp mıntakalanndan gelen ha
h rlere göre 1 piyasa açıldıktan 
sonra üçüncü gun sabahına ka· 
dar 13,5 14 mılyon kilo tütün 
tamamen rntılmıştır. Satılan bu 
tütlinler hep birinci nevidendir. 
ikinci nevi tütünlerden attş pek 

azdır. 

1 
eksperleri lstanbuldan lzmire 
ge miş er, derhal tJtun mrnta
kalarına harek( t etmişlerdir. 

eyliye. 

Karataş cinayeti 
Karnından yaralan(ln Fethi 

dün öldü 
Geçen gün Karataş mahalle· 

sinde Amerikan Hasan adında 
biri tarafından bıçakla kamın· 
dan yaraıanan mekt p talebesi 
Fethi, yaranın tes·rile Memleket 
hast2nesif\d~ ölmüştür. 

Kat 1 Amerikan Hasan henüz 
16 yaş nd. dır. Çocuk ar arasında 
çıkan bir kavga, birinin üzerinde 
bıçak taşıması yüzünden cınayet 
ile neticelenmiştir. Hadis tahki 
katma Adliyece devam edilmek
tedir. 

B. Halid Ziya 
Kadastro uf(lum müdürlüğü 

fen heyeti reisi B. Halid Zıya 

Yağmurun sürekli ve şiddetli 
devam etmesinin inzimamile 

dün tütün piyasasında bir dur· 
gunluk görülmüştür. Zaten bi-

rinci nevi tütünler kısemn satıl
mış olduğu için şimdi kumpan
yalar ıkinci nevi tüHinler için 
mübayaata başlamak üzeredirler. 

ile.inci satış devresine girer· 
ken Amerikan tütün kumpanya
larından başka bazı firmalar da 
işe başlamak üzere hazırlan
mışlardır. 

1 hisarlar umum müdürlüğü 
tütün şubesi teknik şefleri ve 

şehrimize gelmiştir. TAKVİM 
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Mübayaala ilk günlerdeki arzu 
ile devam edileği anlaşılmak adır. 

Cumaovasıntl a 

Cumaovası, (Husu i) - Na· 
hiy miz de dahil olduğu halde, 
bütün köylerimizde tütün satış-
larına hararetle devam edilmek· 
tedir. Fiatler 75-90 kuruş {ıra· 

sında tehalüf etmektedir. Nahi
yenin Görece köyünde satılma· 
mış tütün kalmamıştır. 

Yunan kralı 
B. Lebrun şeref ine zigaf et t1erdi 

Paris, 5 (Radyo) - Yunan 
kralı ikinci Jorj; bugün Brüksel· 
den gelen Fransa Harıciye Na· 
zırı B. Delbosu kabul ederek 
uzun müddet konuşmuştur. 

Kral, akşam üzerj Paris ser· 
gisini ziyaret etmiştir. 

Paris, 5 (Radyo) - Yunan 
kralı ikinci Jorj, bugün Yunan 
sefarethanesinde Cumhurreisi B. 
Lebrun ve madam Lebrun şere· 
fine mükellef bir ziyafet vermiş· 
tir. Bu ziyafette, Başvekil B. So
tan ile Fransız ricalinden bir 
çok kimseler hazır bulunmuş· 
lardır. 

Fas için 
Pariste bir toplanh olacak 

P~ris, 5 (Radyo) - Fas fev· 
kalade komiseri General F oks, 
bugün buraya gelmiştir. 

Söylendiğine göre, Fas Fransız 
büyijk memurları, B. Alber Sa
ronun riyasetinde toplanacaklar 
ve Fas hakkmda müzakeratta 
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Vitaminler; Jıayvanlarda ya· 
pılan tecrübelerle gösterdikleri 
tesirlere göre, A, B, C, D, E 
harflerile gösterilen sınıflar 
tefrik edilmiştir. 

A vitamini; Tereyağ\, balık· 
yağı, süt kaymak, yumurta ile 
taıe salata, lahoa, havuç, ısp • 
nak gibi sebzelerde bulunmak
tadır. Bu faktör büyümede 
ve kemiklerin nüm sında çok 
ehemmiyetlidir. 

B; vitaminı Elma, portakal, 
limon, domates, taze sebzelerde. 
yumurtada bulunur. Bu faktör 
iç guddelerimiz için pek mü· 
himdir. 

C Vitamini; Yumurta sansı, 
süd, portakal, limon sularında, 
taze sebzelerde, lahnn, marul, 
domates vesairede bulunwak· 
tadır. 

D vitamini; meyvalarda, şüd_. 
teı:eyağında, bahkyağında, yu· 
murta sarısında, yeşil taze seb
zelecde mevcuttur. Bu amil ke· 
miklerin neşvünemasmda p k 
müessir b'r faktördür. 

E Vitamini; hububatta ve ye
şil taze sebzelerde bulunur. Bu 
faktörle hayvanlarda y pılan 
tecrübc1erde bunun bir tenasül 
vitamini olduğu söylenmektedir. 
Son zamanlarda vitaminler hak· 
kında bir çok faktörler bulun
duğunu anmakta iseler de, he
nüz etüd edilmemişlerdir. 

Bu faktörlerin gıdalarım\zda 
eksiklikleri \'Ucudd btr o fla • 
talıklar tevlid eder. 

Bilhassa çocukların büyüme-
lerinde çok mühim rolleri v r· 
dır. Gürbüz, dinç ve sağlam bir 
çocuk yetiştirmek iç n bu amil
lere ihtiyaç vardır. Çocuklard 
görülen kemik hastalıklan, cı· 

• lızlık, kans1ılık, kan hastalıkları 
hep bu hayati maddelerin nok· 
sanhğından ileri gelmektedir. 

Bu faktörler çocuk hayatına 
nas 1 büyük roller oynuyorsa, 
büyüklerde de pek mühim tesiri 
vardır. Çünkü büyüklerde de bu 
faktörlerin eksik iği dolayısile, 
kanser, şeker, knn hastalıkları 
ve kans1zlık gibi hastahkl rda 
rolleri pçk aşikar görülmektedir. 

işte pişme ve kaynamakla 
hazırlanan yeme ·lerde daima 
vitaminsizlik veya vitamin nok· 
sanhğı vardır. Çiğ yemeklerde 
ise değişmemiş tabii bütün vi· 
taminler vard1r. Bundan başka 
nebati Qİğ yemeklerde nisbi bir 
kuruluk hassası vardır. Hazım 
usarelerini beyhude yere sulan· 
dırmadığı ndan hazmin tamam 
husule gelmesine yardım ederler. 
Midenin fazla su ile rahatsızh· 
ğma mani olur. Bunun içindir ki 
çiğ yemekler kann yağlanma· 
larında, kalb ve böbrek basta· 
laklarmda mühim tesir yaparak 
iğtidai mübadelenin yükünü ha· 
fifletmiş ol urlar. 

Netice: Nebati çiğ yemekler 
çocuklara ve büyüklere hayati 
kudretler bahşederler. insanların 
vaktinden evel yıpranmam.alan ve 
kocamamaları için pek önemli ve 
ktymetli bir faktördürler. 

1 Nöbetçi eczahaneler 1 
Bu gece 

Bu gece Başdurakta Sıl hnt, 
Karantinada Eşr f, Ken1erde 
Kemer, Eşrefpaşa a Eşrefpaşa 
eczahaneleri ııöb. tçi eczahJl e· 
lerdir. 

• 
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Onun taşkın ve gururlu şe
ati, muvaffokıyeti arttıkça da
ziyade yükselen gururu sa~ 

esinde, yumrukların dolu sağ
~ı ibi yagmakta bulunduğu 
sır da, saray erkanlığma yük
lten tehlikeli merdivenin te,. 
tsine dörder basamak atlamak 
~tetile tırmanmıştı. 
O, babası Dördüncü Hanrinin 

'siyetlerine herkesin bildiği 
çhiJe hürmetkar olan kralm, 
hrem dostu olmuştu. M. dö 

'cvilin kralın babası müttefik
e karşı açtığı muharebelerde 
~Yük bir sadakatle hizmet et
ş olduğundan, para ihtiyacı 
:t ki, o tarihte Bearn halkı 
ük bir ihtiyaç içinde bulun· 

ğ-u halde hükumet borçlan 
• istikraza mahal kalmadan 
'f zekası sayesinde tediye edil
ni. Para ihtiyacı ;çin, tekrar 
iyoruz, Parisin tesiliminden 
~ra kral ona salahiyet 
rnlş ve nihayet silahlarını 

akat ve kuvvet arması olan 
~ı açık bir altın arslan ile tez

etmesine müsaade etmişti. 
ı onun için büyük bir şeref 
akla beraber, servet husu
~da bir ey temin etmemişti. 
Bunun için, büyük Hanrinin 

1ı şerefli arkadaşı öldüğü za
an oğluna bırakmış olduğu 

litas, kılıcı ile armasından iba
ıt bulunmuştu. 
ı:;;ıu:; VU Vll 'YfH. 7'""''5'1• Uv 

raber intikal eden lekesiz un

n sayesinde genç M. dö Tre· 
~ genç prensin maiyetine ta
lı edilmiş ve bu vazifesinde 
ıcını çok iyi işlerde kullanmış 
unvanına pek sadık kalmış 
duğu cihetle, hükümdarlığı 
llıanında en iyi kılıç kulla
lllardan biri olan 13 üncü 
Qİ, arkadaşlarından biri • harbe 
~Ccek olursa kendisind~n son· 

ikinci bir arkadaş olarak 
1 
~~"ili ve hatta kendisinden 
t Trevili tercih eylemesini 
'ye edeceğini söylemeği iti· 
edinmiştl. 

~le, 13 üncü Lui Trevile kar
bu derece hakiki bir muhab-
1 şahane bir muhabbet, ger
-.;:: 

çi gururlu bir muhabbet olmak
ta beraber, her halde bir mu
habbet besliyordu. O sadakat· 
siz devirde, Dö Trevil gibi s_a· 
dık kimseleri dost ed!nebilmek 
mühim bir mesele idi. 

Sadakat ve kuvvet unvanının 

ikinci kısmı olan sadakat sıfatım 
taşıyacak pek az kimse bulunurdu. 
f şte bu pek az kimselerden biri 
Trevil idi: 

Onun kıymetli teşkilatından 
başlıcası, körü körüne cesaret 
göstermek hususund tazı gibi 
zeki ve muti, açıkgöz ve çevlk 
olmak ve kralın hoşlanmadığı 
bir kimseyi sezer sezmez bu 

muzır adam bir Besme, bir Ma· 
urevers, bir PoJtrot de M ere, 
bir Vitry dahi olsa hemen işini 
bitirivermekti; hasılı, Trevil yal
nız fırsat bekliyordu; o, bu fır· 
satı beklemekte beraber, eline 
g çti~i takdirde üç saçından 
birden yakalamağa azmetmişti. 

Bunun için 13 üncü Lui onu 
silahşorları üzerine kumandan•ta· 
yin etm iş ve silahşorlar ise 
kendisine 3 üncü Hanrinin or
duları ve 11 inci Luinin lskoç 
muhafızları gibi, taassup dere
cesinde sadık bulunuyordu. 

Bu hususta, kardinal de kral· 
dan geri kalmtyordu; Luinin bu 
seçme ve azametli ordusunu 
gören F ransanın bu ikinci ve 
daha doğrusu birinci kralı da 
h .. ,,,.,... ·~--·· ıauulla.tı...c.; ' f\;ffiıll 

vücude getirmek istemişti; o da, 
13 üncü Lui gibi, kendine mah· 
sus silahşorlar topladı; işte bu 

iki kuvvetli rakip, Fransanın 
her taraf mdan ve hatta ecnebi 
memleketlerden bile kendi mai~ 
yetlerine iyi kılıç kullanmakta 
şöhret bulmuş kimseleri toplu
yorlardı. 

Rişelyo ile 13 üncü Lui ak
şamları oynadıkları satranç oyu
nu esnasında her zaman maiyet
lerinin faziletlerinden bahseder
lerdi. Her biri kendi adamları
nın kuvvet ve şecaati ile iftihar 
eder ve düello ile kavganın 
açıkça aleyhinde göründükleri 
halde, maiyetlerini gizlice kav
gaya teşvik ederek, galebe ve 
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makhuriyetleri karşısında niha· 
yetsiz sevinç ve hakiki keder 
duyarlardı. Onların bu hususi
yetlerini, o mağlubiyetlerin ba· 
zısma ve galebelerin bir çoğuna 
iştirak etmiş bir adamın !ıatıra~ 
larmdan öğreniyoruz. 

Trevil, efendisinin zayıf da· 
marını keşfetmiş bulunduğun
dan, onunla ebedi dostluk şe
refini devam ettirmeğe vesile 
olan bu yüksek ve daimi tevec
cül\e nailiyetioi, o malumatına.. 
borçlu bulunuyordu. Silabşorla
rma. kardinal Armand Duples· 
sin önünde cüretli resmi geçit
Jer yaptırar~k kır bıyıklı h şme· 
tile hiddet\~ bıyık büktürdü. 

TreviJ, o asrın hayat cidalini 
layıki ile bilir ve düşman parası 
ile yaşanılmazs kendi vatanda
şının parası ile yaşanabileceğini 
takdir ederdi. Askerlerinin teş· 

kil ettiği alayda hiç nizam v 
intizam olmadığı cihetle, her 
fert kendi arzusu veçhile ya· 
sıyordu. 

Kralın ve daha doğrusu M. 
dö Trevilin . yan sarhoş, zorba 
silahşorları meyhanelere, eğlen· 
ce yürlcrine ve tiyatrolara ya· 
yılıp bağırıp çağırarak, bıyıkl • 
rını bükerek, kılıçlarını şakırda· 
tarak ve rasgeJdikleri kardinal 
muhafızlarma çatarak başı boş 

gezerlerdi; bundan başka sokak 
ortalarında yalınkılıç y~ptıkları 
bın tijrlü şakalar esnasında ôlen-

leri de olur, fakat bu halde ar· 
kaları11dan matem tutulacağına 

ve intikamlarmın alın eağına 

emın bulunurlardı .. 
(Sona oar) 

1 - Halk vi kütüphane ve 
neşriyat komitesi haftalık top
lantısını yapmış ve Topaltı sem
tinde bir çocuk okuma odası 
tesisine karar vermiştir. 

Okuma odası pek yakın bir 
zamanda faaliyete başlıyacaktır. 

2 - Bugün saat on yedide 
evimiz temsil kolunun haftalık 
toplantı51 vardır. 

1 Halk Diyor ki 1 

Kış geldi 
Kömür için ne gibi tedbirler 

alındı? 
Anadolu gazetesi müdürlüğüne; 
Kış geldi; fakir halkm en bü

yük ihtiyacı olan odun kömürü 
için alınmış hiçbir tedbir yok. 
Üç, beş kömürcünün fırsattan 
istifadeye kalk1şmas1 senelerden· 
beri görülegelen işlerdendir. 
Bilhassa geçen sene tozu, top· 
rağı sekiz, on kuruş almak 
mecburiyetinde kaldığımızı ta
hattur ettikçe tüylerim Ürperiyor. 
Zira, bu sene de ayni vaziyete 
düşeceğiz. Hayat mücadelesi 
içinde ezilen biz fakirlerin üç, 
beş kömürcünün in•ifaın feda 
edilmekliğimiz hakka, insafa 
sığar mı?. 

Alakadarlar, çektiğimiz hali 
belki bılmezler. Fakat ben, Ana· 
dolu delaletile bu hali kendi
ler ne aksettirmek istiyorum. 

Eğer dercioe himmet buyuru· 
lursa biz fak'1-lerin duas nı almış 
olursunuz. Sayğtlarımızla. 

Ahmed Sesli 

Doğru değil mi? 
Elektirikler'n sabaha ka· 
dar yakılması isteniyor 
Anadolu gazetesi yazı müdü· 

riyetine; 

Sek'z, on sene kadar evci, 
belediye tasarruf emelile gece 
saat birden sonra elektrik fener
lçrini muvakkat bir zaman için 
söndürmeğe karar vermi~ ve bu 
kararını bugüne kadar tatbik 
edegelmiştir. Arızi sebebler do
layısile herhangi bir tedbire baş
vurulabilir. Fakat bunu idame 
ettirmek doğru m-udur? 

Kış geldi. Havalar hem soğuk 
ve hem de yağmurlu.. Ben, yu· 
knrı mahaJJat sakinlerindenim. 

Evime vazife icabı gece saat iki 

ile üç arasasında dönerim. Ta· 
savvur ediniz, kaldırımdan mah· 

rum olan inişli, yokuşlu gayri 
muntazam yollar üzerinde, zifiri 

karanlıkta y~mur altında, ça· 
murlara bata çıka gitmeğe mec· 
bur kalıyorum. Belediyeye ten· 
virat resmi öded ğim halde ka
ranlıkta gidiyorum. 

Muvakkat bir zaman için ih· 
das edilen bu hale bir nihayet 
verilerek belediyenin vazifesini 
ifaya davet edece k mse yok mu? 
Acaba ben, bu dileğimde hak
sız mıyım? 

Yukarı mahallat sakinlerinden 
Rahmi Koparat 

~ ef~ka No. , Jn a ı a 
~~ Selaniğe gelen lsmail Mahir 

da Yıldızda tüfekçi bö' üğün
LYetişme bir adamdı. ilk 
ıqntıda: 

~kada~Jarl Bu meçhul fail 
~tak eteş etmiş, isabet ettir
ır. Kaçarken ateş etmiş ge· 
~abet ettirmiştir. Elindeki 
\ ta tabancadır. Şu hale na
il bu nişancı bir zahittir. 
llcı zabitler topçularda daha 
~tişir. Hem de Selanikte 
~ b.ur piyade vardır. Topçu· 
klınce; Selanik alesi ayn 

Şartile bir fırkadır. Ve 
~tı. ?irçok alayları bur dadır. 
\ı~ ıçin evvela h staneleri 
~1

1rn. Yaralı neferlerin h tır-
't· soralım ve onlardan bu 
)\~n görebildikleri kadar eş· 
oıı ",11. 

'0~renelim, sonra hastaları 
\b·~a~ bu eşkal dahilinde 
~~1 dığimizi yakalıyalım. 
\fı <ının bu fıkri arkadaşları 
l~tıdan kabul olunmuş ve 
(t ~ hemen işe girişilmişti. 
~ilca askeri hastaneye gidi· 
~aralılar iÖrüldü. Kendi-

!erine iltifat edildi, hatırlan so· 
ruldu. Birinci nevi siğaralardan 
onar paket siğara verildi ve son
r faili görüp görmedikleri so
ruldu. 

Redif debboyunda nöbet bek
liyen nefer: 

Beyaz caketli, siyah pantalonlu 
bir zabit efendinin elinde ta· 
banca koşara geldiğini gördü
ğünü ve her kim olursa olsun 
böyle elinde tabanca ile telaşlı 
bir vaziyette gelmesi ve debbo
ya doğru yol alması muvafık 
olamıyacağmdan dur! Diye ih· 
tarda bulunduğunu ve zabit efen
dinin derh l kendi üzerine bir 
el ateş ettiğini ve fakat ateş 
ederken sol koluna dirseklerini 
bükerek yüzüne doğru kaldırdı· 
ğınd n şimdi görmüş olsa tanı
mıyacağını söyler. 

Ômere gelince, hizmeti aske
risini Ömer Nazımın yanında 
yapmıştı. Askerlik müddetince 
hemen asker elbisesi giymemiş 
gil>i iqi. Ömer Nazımın evinde 
yatar kalkar işi gücü öğrendiği 

ve gördüğü şeyleri efendisine 
anlatmak, hafiyelik etmekti. Tez
keresini aldıktan sonra Ömer 
Nazım da büyük miky sta hafi· 
yecilikle meşgul olmağa başla
d~ındin Ömer de beş lira ay
lıkla hafiye yazılmıştır. Beyin 
evil\de yer içer, paraları cebine 
atar keyfıne bakardı. Mustafa 
Necib, buna da ateş eder~cn 
sol kolunu yüzünü göstermemek 
için dire.,ğinden bükerek yüzüne 
kaldırmıştı. O telaş esnasında 
ne kadar görebilmiş ise görruüş 
ve gördüklerini söylemiştir. 

Ômerin ifadesine göre, fail 
kumral bıy•kh sanca bir zata 
benıermiş, bu şeylere göre Om~ 
rin ifadesinde de bir kat'iyyet 
olmamakla beraber n de olsa 
bir ip ucu bulunmuş gibi idi. 
•ömer ifadesinde doğru söyle
mişti. En heyecanlı bir zaman
da iyi görmüştü. Mustafa Ne· 
cib te hakikaten bu şekle ya
kındı .• 

Heyet oradan doğruca top90 
kışlalarına gittiler. Fırka kuman· 

danı yaveranı he.zreti şehriya· 
riden Ferik s··krü paşa idi. 
[Balkan harbinde Edime kuman· 
danı olan zat] izinli bulunan 
l:ab tanın isimlerini istediler, 
diğerlerini de görmek için toR" 
}anmalarını söylediler. 

Yarım aat sor.ra herşey ha
zırlanmıştı. Mevcud zabitan ikiy 
ayrıldı ve hemen teftise başla· 
nıldı. İlk bakışta Mülhim Hi· 
dayet efendi namında al~ylı bir 
zabit tarife mutabık gelmiştir. 
(E{yevm Eşrefpa~ taraflarında 
oturmaktad r) Ômerin ve nöbetçi 
neferinin tariflerine uyg n olmı· 
yan b r boy meselesi vardır. 
Bunlar, orta boylu demişlerdir; 
halbuki Hidayet efendi uzun 
boylu ve sarı bıyıklı idi. 

- Sonu filli' -

Tashih 
Dünkü tefrikamızm ıon kıs

mında (yaverandan ferik lsmail 
paşa yaralıları ziyarete başla· 
mtşh. Neferlerin ifadeleri) şek· 
linde üç satır vardı. Bu satırlar 
sehven yaz lmıştır. 

Sabire S 

Perdemizde 
i ler 

~ r.,,, ~~ - . . ". - • . . .. ' .. ' 

a 1 
U EZE 

Ayo , i be ediy mecli ...... ·~~ ... 1!41.~ 
lu madın mı, var, deyive. 

-2-
Perde .. Def sesleri... Temaşa· 

geran °baylanmız arasından ci
yak, ciyak çocuk sesleri.. Fı • 
tıkçının acı, acı feryadı.. Ni
hayet; 

- Başylıyalım mı? 
Tempolu vazeıi.. 
Hacivad gazel okuyarak sah· 

neye gelir. Gazeli tam mlad1k· 
tan sonra: 

- Haaay haki.. Sözü tatlı, 
konuşmasını bilir, doğru öyler, 
içi dışı bir, vefalı bir dost ol
şada şöyle ikı çift, bir tek ko-. 
nuşsak .. 

Karagöz - "Perdenin kena· 
narından başını uzatarak" eski 
çamlar bardak oldu h civad .• 
Son avucanu yata .. 

- Neden Karagöz~m? 
Ulan a mu.sibetl. Şu 

kubbenin altında artık içi dışı 
bir adam kaldt m\? Yüzüne 
gülerltr, arkandan söverler. 

- Sen de öyle misin Ktagöz? 
- Sen bana b km~.. Ben 

eski mallardan mostıralık keJdım. 
Benim içim d•şıru bir •. 

- Ben de öyle Karagözüm •• 
- iyi amma ikimiz de mu-

~ avvadan adamıı. Sahici adam 
Qlsaydık biziı:n de içimiz, dııı
mız değişirdi. 

- Daha değişmedi ya; sen 
ona bak. Aşağı in de konuşalım. 

- Pekala .. 

Karagöz sahneye atlar. 
Hacivad - Karagözüm, se· 

ninle bir oyun oynayalım. 
- Kime? 
- Öyle değll a canım •• Ken· 

di kendimize .• 
- Ne oyunu bu? 
- Meseli Kanlı kavak ... 
- Ben öyle kavak, meşe oy-

nıyaruam. 

- Neden Karagözüm?. 
- Çınar darılır da üstüme 

yıkılırsa halim dumandır. 
- Sahi çınar dedin de aklıma 

geldi. Sen soyadı almadın mı?. 
- Almaz olur muyum, aldım. 
- Ne aldın?. 
- Ôzer: .. 
- Ay ben de Eröz ald,ımdı. 
- Zaten başka soyadı alan 

yok kL Herkes Ôz, herkes Er. 
Baksan a; bizim avukat Bay 
Saffet bile Öıas1aner olmuş, 
Doktor Hatibo~lu Bay Esat da 
Kapla eröı:, soyadım almış. 

- Şimdi gelelim Kanlı ka· 
vağa Kar gözüm. Şur da bir 
kavak yok mu?. 

- Yok •.• 
- Canım var deyiver ••• 
- Yok olan eye nasıl var 

diyeyim ulan?. 
- Ayol ıen hiç. belediye 

meclisinde bulunmadın mı?. Ora
da tanzif attan, tenvirattan, ıu· 
dan, lağımdan, havagazından 
bahsetmiyorlar mı?. 

- Ediyorlar •• 
- Gördün mü ya.. Memle-

kette tanzifat mı var, adamakıllı 
tenvirat mı var, yukarı mahalle
lerde su mu var, ~ehirdo lağım 
mı var, havagazındanJ akşamlan 
istifade mi var?. 

- Sonra?. 
- Sonrası bunlar böyleyken 

şehir meclisinde var demiyorlar 
mı?. Sen de şuradaki kavağa 
var deyiver •• 

- Anladım1 dev m et .• 
- işte o kanlı kavağın ltm 

çift giden tek döner, tek gide 
hiç gelmez. 

- Ben o kavağı nl dım Ha· 
civ el; b r, bar .• 

- Bar mı? ne mün sebet?. 
üna ebeti filan var mı 

ulan? iki arkadaş gitti mi; biri 
besab için rehin k lır, öteki 
döner •• 

- Peki .. Bara bir kişi giderse? 
- Rehhl kQy o k arkad 

bulamaz.. kendisi kalır. 
- Bul~un fena değil Kara 

gözüm mm bilemedin .•. 
- Öyle ise hekim muayene-

hanesidir. 
- Neden?. 
- Hasta vef t ederse, has-

tayı götüren geriye döner. 
- Tek giderse?. 
- Kendisi hasta demektir. 

Orada ölür, dönmez .•• 
- Her hekim muayenehane

sine giden mutlaka ölür mü 
Karagöz?. 

- Hacivad, hakikaten ka· 
bak kafalısmdır vesselam. Ayo~ 
bizde ölüm derecesine gelmeden 
hekime başvuran kaç kişi vardır? 

...... Bak orası öyle ... 
- Orası öyle ise alt tarafı 

böyle ••• 
- Gene yakıştardm amma 

bilemedin •. 
- Bu sefer bileceğim Hacivad •• 
- Bil b kalım ..• 
- Kokaı:yalıda Madam Mari· 

Mösyö Ahmed gazinosu .• 
- Aman Karagözijm, hiç 

mÜ[\8sebeti yok ••• 
- Nas•I yok?. Oraya mes la 

seninle iki kişj gittik değil mi?. 
- Evet .•• 
- Sen sızarsm, ben kaçarım. 
- Ya ben ııımazsam?. 
- O zam n ben s rboş olur, 

kavga çıkar.ırım. Beni karakola 
alırlar, sen tek dön rsin •. 

- Sen bu aklı kimden ö 
rendin Karagöz?. 

- Bizim komusyoncu Bekir .. 
den.. Gazinocu Bay Ahmede 
sor da bak. Komusyoncu Bay 
Bekirle Bay Fahri beraber gi
derlermiş. Bay Fahri hep öyle 

yaJ>'lrmış. 

_ Hangi Fahri bu?. 

- Canım hani iri kıyım. Ka
rantinada oturur. Karşıyakanın 
sabık mutemedı Bay Tahit1e be· 
raber çalışırlardı. Biz onunla 
mekteb arkadaşıyız. Eskiden de 
martaval01 idi. Sınıfta hoca 

"kibrit nedir,, diye sordu mu; Bay 
Fahri hemen şimali 4merikada· 
ki tahtakurusundan bahse baş
lar ve tabii izinsizi alıp şehid 
düşerdi. 

- Karagözüm, bunların hiç 
birisi doğru değil.. Kanlı kavak 
sahiden kanl kavaktır. 1nanmaz
( Sonu 1 O uncu sahifede ) 
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Filistin Arabları ve İtalyanın çevirmekte olduğu entrika: Viyana c'a korhu- ,.. /,; .. /,,. h 

Duçe, kendi davası için Arab 
lardan istif ad eye çalışıyor 

Maksacti-· -udur: 

-, 
R•/tltle ıı-.lılıiı. .....Un 61r .,,.,ın 

PllltiDcle bntıklık, Araplana 
ademi memnuaiyeti devam edip 
durmaktadır ve t&plae yoktur ki, 
Filiatia aoa zamanlarda B6ytlk 
Britanya impantorlupnun en 
can olacak bir noktam olmuttar. 

Lagiıte..in Filiatin ile allkuı 
laer teyden evel kendi emniye
ti, Hind yolunun emniyeti laa· 
aebiledir. Malta üaibüriaiain. 
ltaly. Weriee ~ ,.1ma olm .. 
hasebile lngilizler Hayfa, Kıbns 
ve S6ve11 üslerine fevkalade 
ehemmiyet vermete bqlamıftır. 
Hayfa, malüm oldutu üzere 
Musul petrol mecralannın niha· 
yet bulduğu iskeledir: Süvente, 
cihanın en büyük bir kıymeti 
haiz kanalıdır. itte bu aebeb
ledir iri, lngilizler Filistindeki 
menfi her hareketten fazla U&· 

bileşirler. 
lngilizlerin Filiatinde bir Ya· 

hudl devleti vücude getirmekle 
Arap halkının hareket ve teıeb
büslerine fren vermek istemek· 
tedir. Araplarda, yurdluında 
böyle gizli vazifeler almıı bir 
Y abudilıtin teessüsüne meydan 
bırakmamak için azami tekilde 
mücadele etmektedirler. Arap· 
lann bu mücadelede, Akdeniz 
memelelerinin bepainde de lngil
t ereye muuız rol alan ltalyadan 
1ardım gördükleri de ıüpbeaizdir. 

• •• 
Mu11olini, Tiz elden karmak 

-.-. Alibraziyom Penerali 
aipta firketi ve Banka di Ro
ma, ltalyan vapur ıirketleri Su
riye ve bilhusa Filiatinde tu· 
tunmak için b&yiik fedaklrhldu 
yapmaktadırlar. Geçen ıeneye 
kadar gerek bu sigorta firketi· 
nin ve gerek Banka di Roma· 
nın mukavele ve muameleleri 
ltalyan, lnailiz, Arab ve lbraot 
dill~rlle yazıldıta halde bu aene 
yalnız f talyan ve Arabça olarak 
yapılmaktadır. 

Bu, Mussolininin Arablara kar
tı göz aldatmalı: için bilhassa 
yaphğt bir cemiledir. Zaten, 
Mussolini ltalyada bir ş1rk enı· 
titlsü vücude ıet rmiı, Mıssrdan, 
Cavadan, Hindistandan, Çinden, 
Afpniıtan ve lrandan Müslü· 
man talebe toplamaktadır. Bu 
enstitüde yüzlerce Filistin, Sari· 
ye ve Yemen Arab çocuğta 
vardır. 

ltalya, zengin bir. millet olma· 
masana mukabil propaganda için 
sarfettiti milyonlardan ne dere- · 
cede istifade etmektedir?. 

Bu sualin cevabını Cemil 
Mürdüm ıu tekilde vermiıtir: 

"Eter Arablar Fransa, lnıil· 
tere ve ltalyadao birini seçmek 
mecburiyetinde kalırlarsa, hiç 
ıüpbeliz ltalya en sonda kala
calı:tsr. Bunun sebebi qikirdır: 
Franta ve bilhuia loriltere ea 
z"yade arazi ve tabii veya mi· 
tedavı1 aervetlerl iatiamsa ~ 

.- . 
Kwl• _./tUi Melunell hcı 

B""" ElilJMHıln 
lıpr, halka dokunmaz. Fakat 
lt.I,. böyle değildir. ltalya ta· 
lualan, bala iıtiımu eder. bun· 
du batb Arablar, timdi "Arab 
l.limlar laamiai,, ıörünmeğe ça· 
lıfan Sinyor Muuolininin zama· 
mnda Trablus ve Bingazide Sü· 
nuailere tatbik edilen gayri İn· 
sani muameleleri unutamazlar.,, 

Suriye ve belki de sair yer• 
ler için vaziyet bu merkezde ol· 
malda beraber, Filistinde bör 
le delildir. 

Geçen haftalar içinde firara 
mecbur kalan Filistin Müftüsü, 
geçen aeneki büyük grevde ltal
yan parasına iatinad etmiştir. 
Filiatinde ltalyan propıpnduı· 
nm tesirleri qikir surette gö
rünmektedir. Yalnız Romanın 
geçen sene Kudüs Müftiisüne 
göndermiı olduğu 60,000 liranın 
yanaı mutavuait bir Jtatyanua 
elinde kalmlf, ba .. ..._.d .. 
Arabları ile ftalyanın arasını ol· 
dukça bozmuştur. 

Son Centilmen agremen dola· 
yasile ltalya Filistin tahrikibndan 
vazg0çmeği lngilizlere taahbüd 
etmış idi. Bu da Filistin badi· 
seterinde ltalyanan rolünün ebem· 
miyetini göstermektedir. 

ispanya meselelerinin son ıekli 
ltalyan parmağının Filistinde 
yeniden faaliyete g~çmesine se· 
beb olmuş görünmektedir. 

Üçüncü noterlik 
lzmir Üçüncü noterliğine Ge· 

libolu eski Ağırceza reisi B. 
Tabsinin tayin edilditi Ankara· 
dan gelen haberlerden anlqıl· 
maktadır. 

Arui talırir iıleri 
Dikili ve Ur la kazaluında 

arazi tahrir itleri sona ermiıtir. 
Böylece ıimdiye kadar sekiz ka· 
zada tahrir itleri tamamen bit· 
mittir. 

Dikili ve Urla kazalanndald 
arazi tallrir komiıyonlan Öd.mit 
ve Bayaadırda çalıtacaldardır. 

ölüm kulübü ve 53 lü 
iskambil kiğıdı ........... 

Bir ıimeaclifercl de aşk yüzünden ·bu kulübe 
girdi ve ölüm karbnı çekti 

Fakat sevgilisi ile barıf ınca ölü.mden vazgeçti. 
Kulab de ong gene ölQmle cezalandırdı 

Vi,aMUlt111 gaılıger: 
Doktor: 
- Bankol dedi. 
Salonda tam bir ıükGt hii· 

küm aiiriiyordu; bütün başlar 
Yetil örtülü mua üzerine etil
mifti • 

Kont Vivellİlkinin icacl etmiı 
old11p yeni iıkaaabil OJUllU, bu 
uloada ilk defa oluak oyaa
nıyordu. Şimdiye kaclu betiaei 
devre oynandıtı halde, matlQp 
netice elde eclilemeaipi. 

Doktor, kitıtlan yeaiclea .... 
rıttırdı ve iki kitıt plcli. Bun
lardan biriıi k.onun iiGliai ve 
diteri de maçabeyi idi. Mua 
batında bulunanlarda bir bu· 
ger elindeki kağıda bakb; ba 
kitıdm üzerinde miiltatil bir 
zemiz ve zemin iiserinde de bir 
iskelet vudı. 

Slonda endiıeli bir mmlb 
oldu. Çünkü, bu kitat, kuvveti· 
nin icad ve ilive ettiti 53 üncü 
kitıt idi. Bu 53 üncü kitıdı 
çekeni, maça beyini çekmit olan 
24 uat zarfında katle mecbur 
idi. 

Kont, bu 53 kitath oyunu 
hayattan bıkmıı olanlu kulibii· 
niiD alim Yaata8I olmak .._. 
icad etmiftl. 

Bu içtimada 24 saat sonra, 
banger ölü olarak bulunmuttu, 
kafuında bir kurıun yuuı, 
elinde de bir tabanca vardL 

Bu hidiıe, umumi harpten 
sonra, tarihte kanlı ve feci bir 
yer olan Boınuarayda geçmitti. 
Ve bundan 10Dra merkezi Av
rupada intibu tekli verilmek 
istenilen bir çok katil bidiaeleri 
olmuı ve bunluın hemen hepsi· 
nin aebeb ve failleri meçhul 
kalmıfbr. 

Bu kulüb, o zamaodanberi an· 
zu.zca iılemiş,· bayatta muvaf· 
fak olamam11 pirler ve muhar
rirler, qkda daima matlOp ol· 
muş gençler, siyui bayatı sön· 

miif diplomatlar, bayliyet ve 
.-efi rahnodar olmut bir aürti 
it adamlan bu kullbe yıalmak· 
ta ve 53 lü kitıt oyununun ne
ticemi üzeriee ya bir kuliib arka· 
dqlannı katle, yahut ta yine 
bir kulib arkadqınuı elile öl· 
dörillmete mecbur kalmıtlardır. 

Fakat. Son bir hadise, Teı· 
rinievelin sonlanna doğru ku· 
lüpte oynanan oyun, beklenmi
yen bir netice vermittir. 

Geçen sene bu kulübe Lojos 
Çekeli iaminde ıenç bir Macar 
ela alnniftir. Ba Macar pnci 
afkta muvaffak olmadı~ (;in 
mevcudiyetini ölüm veya öldür
mek kartının keyfine bırak

mııbr. 

Son oyunda maça beyi Ma· 
cann eline geçmiıtir; oyun şefi: 

- Aferin . delikanlı.. Aşkta 
•uvaffakıyet artık sana güle
cektir!. 

Ve bir timendifer memuruna 
mabud iskeletli kitıd çıkmca: 

- ô :üm de senin hissene 
düttül 

Demiıtir. 
Macar delikanlı, timendifer 

memurunu azami 24 saat içinde 
öldürmete ubk mecburdu. 

Fakat, 24 saat geçtiti halde 
ıimendiferci öldürülmemiıtir. Ma· 

Şimdi de lııalıançlık baıladı: 

cu dolikanh, ba meı'•m oyan 
geeeainin aababı aevdili bdm· 
dan beraber yqamak tekliflai 
almış ve bu aebeple bıkbtı laa
yat birdenbire çok kıymetli ol
muştur. Bu aebeple de blip 
arkadqının kanile elini boyuuık 
ve kulübe de bir daha gitaek 
iatememiftir. 

Kulübün nizamlara çok tiddet· 
lidir; kulüp usullerine riayet et• 
miyenler katledilirler ve bir tin 
aşkta meıut olan Macu ele~ 
kanlıaı da maktul olarak bulm
mutturl 

ffte b u laclJ ; ..... , liY '""9,.uua 
ku!übün mevcudiyetini meydana 
çıkarmıı fakat kulüp erklaam 
bulmak mümkün olamamlfbr. 

Romanya kralı 
Pragda 

Baı vekil ile konuıaealı 
Prag, 5 ( A.A. ) - Roman,a 

kralı Karoi ile Veliaht prena 
Mişel dün Jidlochovicada teref. 
lerine tertip edilen büyük bir 
av partisine iıtirak etmiılerdir. 

Akşam, B. Benes mitafirleria 
ıerefine bir ziyafet vermittir. 

Kral, bugün Baıvekil 8. Hocl
zıya kabol edecektir. 

ltalyadaki bu muhte.lif his
ler aceb ne ola? iatediti imparatorluk için Miil

lüman Arablardan istifadeye ça
lışmaktadır, bir zamanlar ayni 
mevkide olan Almanlar ela böy
le yapm111ar ve Almanya impa
rator• ikinci Kilyom ti K.cllae 
bdar bir seyahat yaparak Arab
laran doatlutunu kazanmak he
vesine lı:apılmıftı. llı:iDci Kilyom 
pmdi menfaaında, kazanıluu· 
JAD islim alemi ile beraber ta• 
mamen lc:aybolan Alman mü
temlekeleri için matem ........ 

;~~~, italyanlann enclitesi ıuradaclın Acaba lngilıer

tadır. 
Bu . k üçülı: istitrattan sonra. 

ltalyanan Arab alemindeki pro
pagandasına ıec;ebiliriz: 

ltalya, Habq harbinde giya 
lalim memleketi a;yueti illn 
etmiıtir. Filhakika Trablua ve 
Binıuiden, Somali ve F.ıitreden 
bir sürü itıizleri l*'a mukabi· 
linde bu harbe 80kmut ve baa
lan ön. ıaflarda barcamıfbr. 
Bundan sonra da Suriye ve Fi· 
lptiae wma10 ile pmek iatr 

\ 

Franko nezcHnde manevra mı çeviriyor? 
Roma, 5 ( A.A. ) - Hava 

I Ajat*IP• ..taabiri bdcliriyor: 
ltalya ı'!!'n wnamİJ91İ lngll

terenia upanyaya kartı hattı 
la•eketiai deiiftirdiiiDİ zannet
mekte ve bu yeniliii muhtelif 
lüalerle ~.L, ebnekteclir. Lo. 
draDID Fr nezdinde ticaret 
mihaealİlleri ıöndermek buau-
ı.Ddaki !taran ltalya tarafından 
takip edilen ıiyuetin iabetli 
olcl..._ ıöatermektedir. 

BuHBla lteralter lnfilterenin 
ltpanyadaki ftalyan ve Alman 
niifuı:UH lraarak yerine kendi 
nüfuzuna taia etmek mi iatecli
ti aorulmaktadır. 

Lavaro Fasciata ıazeteai ba 
lauauata töyle )'UIJOr: 

•Eter lnrilterenin maktada bu 
iae bu maU.dan elde edilmeli 
iQİD pek u eua ftrclar. • ................ 
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• 6 Teşrinisani 

Büyük röportaj - 6 
ANADOLU ,. Sabile ? 

Sekizinci artırma ve yerli malı haf tası 

Yırtıcı hayvanlar avcısının 
çok heyecanlı hatıraları ........... 

Yerliler, ormanın geceleri cinlerin istilası altında kaldı
.ğına emindiler. En güzel kokularla meşbu olan bu 

orman, gece bir maktel oluyordu 
işte balta değmemiş orman

lar bunlardır. Bu tuneller, gün
düz yol yürümek fırsatını da 
vermektedir. Güneşin şiddetli 
harareti ve tesiri ağaçlar saye· 
ıinde biraz azalmakta ve tunel
ler albnda ise çok güzel ve 
serin bir hava hüküm sürmekte
dir. O kadar ki, bu tunellere 
!'ağmur da tesir etmez. 

Yalnız sel halinde gelen su· 
lardan diğer taraflarda yağmur 
yağdığı anlaşılır. 

Bu gün görmez ormanın fon Maymunlar sarhoş edilerek 
ve florin, havvan ve nebatat kolayca avlanmaktadırlar 
mecmuası cidden harikuladedir. cazband, bu müzik yanında 
Burada ormanın kubbesinde hiçtir! 
uçuşan veya yüksek ağaçların Köçek, hokkabazlar, cambaz· 
yaprak ve dalları arasında yuva lar da şerefimize birçok oyunlar 
kuran kuşlar, çok kıymetlidir. ve marifetler yaptılar. 

Bu suretle ben ve rehberim Bunların; kral nezdindeki 
hiçbir hadiseye uğramadan yo· mevkiinin yüksekliği bilhassa 
lumuza devam ettik. Yalnız nazarı dikkatimi celbetti. Reh· 
maymun sürülerinden şikayetçi- berim bana, bunların imtiyazlı 
yizl Bu muzip mahlukların bize bir sınıf olduklar nı ve memle-
yapmadıkları kalmamıştır. ketin bir tarafında saçının rengi 

Nihayet kral hazretlerinin nez- Arap saçlarından daha başka 
dine vardık: Zaranoların kralı bir çocuk doğarsa, kralın bun
nezdinde bir insanın midesi ve ]arı hemen ve yüksek para ile 
başı mutlaka hastalanmağa mah· satın aidığını söyledi Bunlar 
kumdur.' Payitahtı denilen köyün böyle kra:ın maiyetini ve eğ· 
etrafında orman bir az seyrek- lence takımlarını teşkil eder· 
leştirilmiştir; insan burada bir az ler imişi 
gök yüzü görüyor, serbestce Rehberim bu izahatı vermekle 
nefe.a....alahiliYml __. ___ __..~.._.~ber unları bu kadar ra • 

Ben vakıa, meş ur ve maruf lieffe o masanın se e an ar 
b ir adam değilim; fakat işinin türlü bildirememiştir. 
ustası olan rehberimin bir iki Arzın en harikulade ve en 
sözü, beni fevkalade zevattan güzel ormanı olan bu muhitte 
addettirmiş ve şerefime bir de dolaşmak benim için faydasız 
şenlik yapılmasını mucib olmuş· olmamıştır. 
tur. Ormanın yenebilecek ne Kral Kuadiyo Kuamir tebaa· 
kadar mahsulü varsa, bana ik· sını tam sekiz gün av seferber· 
ram edildi. Kral Kuadiyo Kua· liğine sevketmiştir. Bir suru 
mi hazretleri, muaşeret usulleri- Maymun avlatmıştır. Maymunlan 
ne tamamen vakıf idiler; kendi avlamak güçtür, çünkü bu mah-
şahs ına münhas r olmak üzere lukların zekası büyüktür. Fakat 
kilerinde bulundurduğu nefis Maymunlar sarhoş edilirse, her 
şarap şişelerini de açb ve bana bJJyvandan daha kolay avlanır. 
ikram etti. Doğrusu, bu balta Bu sayede, gemime göğsümü 
değmemiş ormanın göbeğinde kabardacak kadar çok çeşitli 
Fransanm nefis şaraplarile kar· Maymun idhal edebildim. Bun-
şılaşmak çok hoşuma gitti. ların bilhassa barut ve kurşun 

Bol meyva ve yiyecek, kafi sarfetmeden temin edilmiş ol· 
derecede içki midemi yordu. ması, benim için en ziyade hoşa 

Şerefime bir de müzik faaliyet giden nokta idi. 
halinde idi. Fakat ne müzik? Kokulu ölüm! 
Ne müzik? Kafa patlatmak isti· işimizi bu derecede düzelttik-
Yenler için birebir gelecek an: ten sonra, burada kalmakta 
cak bu müziktir. En gürültülü mana yoktu. Bunun için avdete 

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

Tefrika Numarası; 8 
* *. lıka, yatağı üzerinde hareket· 

•• kıl yatıyordu. " Haydutlardan 
Orktuğu için. daima karyolanın 
~anındaki dolapta sakladığı ta· 
İd~nca da ayak ucunda duruyor 

ı. 

d· lıka, pek çok defalar, "Ken· 
k1tni öldüreceğimi,. demiş. Fa
k at bu tehdidini kuvveden fiile 
i 0Yrnamıştı. ltka, bu tehdidi, 
Stcd'v . ld k . • 
1
• • ıgı şeyı e e etme ıçın en 
Yı b' k ır vasıta addediyordu. Fa· 
ttıat bugün.. Tal ak fikri onu ta
~1arnen ümitsizliğe düşürmüş mü 

du. Bunun ıçın mi kenuisini 

öldürmüştü? 

Hayır! Jim bütün aşk ve ihti
rasile genç kadına yaklaştı. Onu 
kolları arasına aldı. likanın yüzü 
duru beyaz, mat bir hal almıştı, 
kocasının kolları arasında göz
leri kapalı durdu. Jim, tehalük 
ve endişe ile: 

- Benim şekerim, benim ru· 
hum. -dedi· likanın güzel bukle· 
lerine, kıvırcık kirpiklerine, ş ka· 
yete veya bir buseye hazır gibi 
yarı açık duran kırmızı dudak
larına baktı. Bu anda lika göz
lerini açtı; bu bir ı ı mmana ben· 
z yen derin ve esrarlı gözlerde, 

Oda meclisi top-

bu parlak göz bebeklerinde Jim 
en derin bir sadakat gölgesi 
gördüğüne inandı. Bu sayede 
genç kadının ruhunu gördüğünü 

sandı. 
Genç kadın, kocasının bu 

nüvazişleri karşısında: 
- Kendimi öldürmek istedim, 

bayıldığımı sanıyorum. Ölecek 
miyim yoksa, Jim?. Jim .. Benirn 
sevgili J.miml. Bana daha sıkı 
sarıl; beni h maye ve muhafaza 

et, dedi. 
Jim, karısına tatlı dılle bir çok 

tesellilerde bulundu, lika, bu 
nüvazişlerle gaşyolmuş bir halde 
kocasından af diledi. 

- Bu deliliği, ben, sensiz 
kalmak korkusu ile yaptım. 

likanın bu sözleri çok doğru 
idi; çünkü llka, yedi milyon do
larsız bir an bile yaşryamazdı. 

* * * Jim, mutat barışma merasi-
minden sonra Jım karısından 
ayrıldı. Fam dö Şambr kapı 

-· 

Günün derdi 

Vapur! 
Mallar şatlarda 

ve ayni zamanda 
tehlikede! 

Bodrum, 5 (Hususi muhabi· 
rimizden) - Denizyollan ida· 
resinin vapuru, bu hafta da 
limanımıza ve bu arada diğer 
limanlara uğramadan geçti. 

Şatlar üzerinde vapur bek· 
1 !yen mallar, gün geçtikçe faz· 
lalaşmaktadır. 

Burada dündenberi şiddetli 
bir lodos fırtınası hüküm sür· 
mektedir. Yüklü mavunalann 
batmak tehlikesi mevcuttur. 

Reşat 

'---------------------
Vezir ve Osman· 
ağa sularında 

Kaynaklarda inıaata 
başlanıyor 

Vezir ve Osmanağa sulan 
kaynaklarında azalan şehir su· 
yunu tekrar elde etmek maksa· 
dile kaynaklada belediyece son· 
daj ve inşaat yapılacağını yazmış· 
tık. Belediye mühendisleri, kay· 
naklarda tetkiklere başlamışlar· 
dır. ilk tetkiklerde membada 
eski miktarda su temini için ye· 
niden tesisat vücude getirilmesi 
kararlaştınlmıştır. Yakında inşa· 
ata başlanacaktır. 

Borsa· 

K. S. 
14 75 

13 875 
13 
14 25 
13 75 
13 
16 25 
16 25 
21 

K. S. 
11 
10 25 

7 
11 50 
12 

84 milyon artırma hesabını 
100 milyona çıkaracağız --·-· 12 Birinci kanunda başlıyacak 
hafta içinde neler yapılacak? 

(Sekizinci arbrma ve yerli 
malı haftaşs) 12 Birincikanunda 
başlıyacaktır. Buna dair ulusal 
ekonomi ve artırma kurumu ge· 
nel sekreterliğinden izmirdeki 
alakadarlara bir tamim gelmiş· 
tir. Tamimde ezcümle denili· 
yor ki: 

•Tasarruf ve yerli malı haf· 
tasının sekiıincisini her yıl ol· 
gibi, bu yıl da 12 Birincikanun· 
da açacağız. Haftamız, Türkiye
nin biricik ekonomi bayramı 
olarak bütün milletçe kabul 
edilmiş, milli bir anane haline 
girmiştir. 

Haftamızın istihdaf ettiği ga· 
yeler şunlardır: 

1 - Saltanat devrinde Tür
kiyenin ekonomik ve politik esa· 
retine ve geriliğine karşılık, 

Cumhuriyet devrinde her saha· 
da olduğu gibi ekonomi, bayın
dırlık, inşa ve imar sahaların· 

daki başanlarımız canlı misal 
ve mukayeselerle aydınlatılacak. 

2 - Milli sanayi imizin, 1929 
yılından sonraki çabuk verimli 
inkişahnı göstererek yerli malı 
kullanma davasının bir milli ah· 
lak ve itiyad haline girmesi lü· 
zumu anlatılacaktır. 

3 - Tasarruf hareketinin yıl
dan yıla artan inkişafını göste· 
rerek az da olsa devamlı bir 
tarzda para biriktirmenin ve bi· 
riktirilen paraların Milli banka· 
larımıza yatırılarak hem faizden 
istifade etmenin, hem de bu su· 
retle iktısadi kalkınmamıza yar· 
dımıa faydalan gösterilecektir. 

4 - Tutumlu olmanın hiçbir 
vakit (aza kanaat), bir huka, 
bir lokma demek olmadığını, 
tasarruf edeceğim diye gelirin 
müsaade ettiği nisbette milli 
mallarımızın müşterisi ve müs· 
tehliki olmaktan kaçınmanın doğ· 
ru olmıyacağını anlatmak için 
çalışılacaktır. 

Tasarruf, sadece israfın zıddı
dır, yoksa ihtiyacı daraltmak 
demek değildir. 

5 - Devlet demiryolları bi· 
riktirilmiş paralar için en sağlam 
ve en karlı yatırım sahasıd ı r. -759 Ton P. çekir. 2 80 

1044 B. Pamuk 35 50 42 
Piyasa fiatleri 

No. 7 12 00 12 50 

" 
8 12 75 13 00 

u 9 13 25 13 75 

" 
10 15 50 16 50 

" 
11 17 00 18 50 

" 12 19 00 20 00 

6 - Bir taraftan yerli yemiş
lerimizin, diğer taraftan milli 
şekerimizin istihlikini artırmak 
gayesile reçel ve şurup yapmak 
ve bu suretle eski kiler an'ane
mizi ihya etmek aileler arasında 
bir moda halini almalıdır. 

Hafta içinde sinema, kahve 
ve tiyatro gibi halkın toplu bu· 
lunduğu yerlerde, köy meydan
larında güzel ve dokunaklı söz 
söyliyenler tarafından bu mevzu· 
lar üzerinde nutuklar vt- konfe
ranslar verilecek, öğretmenler 
mekteblerinde talebeye bilhaısa 
bu mevzular üzerinde dersler 
göstereceklerdir. Ayni zamanda 
yerli malı geçit resimleri de ter
tip edilecektir. Ayrıca muhtelif 
yerlerde yerli Mlı sergileri aça· 
lacaktır. 

Hafta içinde üzüm, incir, fıa· 
dık, Malatya kayas sı, Gaziantep 
fıstığı, portakal, elma propagan· 
dasına geniş bir özlük verile
cektir. Gene hafta içinde kahve 
ve çay yerine evlerde, kahvel• 
de, lokantalarda bu mahsulleri· 
mizin yinmesi temin edilecektir. 
Kumbarası olanlar, kumbarala
rını hafta içinde her halde ban
kaya götürüp muhteviyatını ban
kaya yatıracaklardır. Kumbaraaı 
olmıyanlar, gene hafta içinde 
bir kumbara almağı her haldt 
milli bir vazife bilmelidirler. Bu 
suretle geçen sene sonunda ban· 
kalarda 48 milyon lirayı bulaa 
artırma hesaplanmızı 100 mil
yon liraya yükseltmekle hedefi· 
mize yaklaşmış olacağız. 

Aaılmıı olarak 
bulundu 

Prag, 5 (Radyo) - Çekoılo
vakya dahilinde Alman kolonİIİ 
lideri doktor Hamles, Çekoıl~ 
vakya aleyhinde tahrikatta bu
lunduğundan dolayı bir kaç 
hafta evel tevkif edilmişti. 

B. Hamley; bu sabah, hapi• 
hanedeki hücresinde asılmıt ola
rak bulunmuştur. 

Hadise hakkında tahkikat y• 
pılmaktadır. 

Belçika kabinesi 
(Spak.) tarafından teşkil 

olunacak .• 
Brüksel, 5 (Radyo) - Belçika 

kralı Leopolt, Hariciye Nazın 
B. (Spak) ı kabul etmiş ve yeni 
kabinenin teşkiline memur eyle
mıştir. 

B. (Spak) bu sabah, muhtelif 
zevatla kabine hakkında görüı
melere başlamıştır. 

·------~--~--------~~ ........................................... . önünde bekliyordu. Jimin ken- ifade eden bir işarette bulundu. den bir an evci kurtulmak, en 
disine hir şeyler söyliyeceği sı- Jim, ho istemeden şahidi olduğu iyi bir kurtuluş yolu idi. Bunun 
rada, az beriden bir kapı açıldı vaziyet önünde hüsnüniyetinin, için Jim kendisini bu buhranlı 
ve Earl Marşal, koyu renkli çi- samimyetinin bir daha darbe- vaziyetten çabuk kurtarmak ka-
çeklerle süslü bir rop dö şambr lendiğini anladı. Bu işaretler rarını verdi. 
giymiş olduğu halde~ göründü. vaziyeti bütün çıplaklığı ve çir· Bu kurtuluşun adı ancak •ia
Marşalın yüzü kireç gibi bembe- kinliği ile göstermekte idi. Mi· tihar,. olabilirdi. Fakat kendi 
yazdı. Ev sahibine doğru yürü- safiri ile k&rısı arasındaki bütün kendini halketmiş bir Jim Blak 
mekte bir an tereddüt gösterdi münasebetleri bu işaretler tama· için intihar manasız olabilirdi. 
ve sonra kekeliyerek: mıle izah etmiş bulunuyordu. Bir de talik yoluyla kurtuluş 

- Ne var, ne oluyor? diye Bu fam dö şambr de kansı ile vardı. Bunu bir defa tecrübeye 
sordu. birlik demekti, Hepsi de kendi bir mani var mıydı? Bu her halde 

Jim, çok soğuk bir tavırla: parasile yaşıyan, hepsi de ken· daha basit ve tecrübesi daha 
- Hiç bir şeyi Haydi siz ge- disine muhtaç olan bu nankör kolay bir usuldü. hka istese de 

ne yatınız. Diye cevap verdi. insanlar, elele vermişler Jimi mü· istemese de bu yoldan geçecek 
• * * temadiyen ve feci surette aldat· idi. Renode bir veya bir bu-

Sofanın karşı duvarında rone- makta, üstelik tahkir etmekte çuk ay kalmak meselenin en 
sans devri üslUbunca yapılmış idiler. işte bu anda Jim Blak basit hal yolu idi. Amma, bunun 
büyük ve güzel bir ayna vardı. ölümü herşeye tercih etti; şato· da mahzuru vardı, bütün Ame-

Jim, bu aynanın içinde, arka- dan; işinden, hayatından ve bü- rika gazeteleri bu meseleye ka-
sında bulunan fam dö şambrın, rosundan nefret etti. Ne yapa· lem karıştıracaklar, bir sürü re· 
sporcuya dönerek teminkar bir caktı? Bu hayat şekli ne idi?. simler, hır sürü aşk veya iş mek-
göz işa~eti yaptığını gördü. Sa- Milyoner öyle bir halde idi ki, tupları neşredeceklerd:r. Jim, bu 
de bu kadar olsa, bir ehemmi· kendi ağlarına dolaşmış bir örüm neşriyattan çok korkan bir 
yeti yoktu. Fakat ayni zamanda cek gibiydi. adamdı. 
b..ı kad.n, kentlisi için tahkir Bu öylf? bir kabus idi ki için- - Sonu var -
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ANADOLU 

Is 

Tıı_rihin dostlıırı sayısızdır. 
Yazın k ve ::>kum ık başladığı 
yı larçlan yani tarihi zamaplarm 
başınJnn bugüne kadar okul'\la· 
sını ve yazmasını bilen ve hatta 

4 

bilmlyen milyonlarc , milyarlarca 
cr=dlerimiz bahn batm, devir de
vir tarihin muhibleridir. Bunlarm 
arasında bizzat tarihin s.ahifele· 
ı ini dolduranlar, yüzleri çok 
aşar. Tarihin dostlanndan şu 
halde uzun uzun bahsetmeğe 

hacet yok. 
Tarihi bilmiyerek sevmiyen

leri de pek pek kale almamalı
yız. Bılmediğini, anlamadığını, 

tanımadığını sevmemek hatta 
sevmek bile, fazla b r kıymette 
bir mana ifade etmez. Tarihi 
okuyarak, bilerek, tanıyarak 
sevmiyenler hatta su-f bu yüz
den ona düşman olanlar vardır 
ve bunların ekserisi tarihin için
de de yer almışlardır. Fakat 
tahmin edersiniz ki bu kabil 
şahıslar veya zümreler, sülaleler, 
tarih sahifelerini işgal ederler
ken, onu asla aydınlatmamtşlar, 
t ilakis gölgelendirmişlerdir. Zu
lüml~ri. sefahatleri hodbinlikleri, 
dıvant>lıkleri yüzünden döktük
lerı kanlar ve döktükleri göz-

UCİB NE H KARETE APANSIZ 
TARİHİ YAZAN BENiM YAPAN SİZ 
Bu garabet neden ihtiyar olunur 
id ı? Sebebi pek açık: başta bu· 
lunan zalim, ceha ete, hirnfe is· 
tınat ett ı:diği zulmünü, keyfi 
idareşini, tacını tal\tınl, böylece 
halkı bılg' siz bırakarak gen çliği 
aldatarak bir az daha uzatmak 
kaygısmda idi. Umumi tarih, 
hayati tarı h kaldırılmıştı, yüzleri 
kanlı, ça pık, kara, kapkara in· 
sanlar aynaya bakmaktan, fotoğ· 
raf makinesi karşısına geçip re· 
sim aldırmaktan zevk duyabilir· 
Ier mi? Aynayı, fotoğrafı, gij· 
zeller, kalır man lar, nasiyelerin
den iyilik, azim, irade ve ışık 
saçanlar, kendine güvenenler, 
kendine in~nanlar, başkalan gibi 
kendi kendine hayran ve mef
tun olanlar ar r. 

Tarih, fertler için de, cemi· 
yetler için de h ktkaten bil ur
dan bir ayna veya fevkalade has· 
sas bir fotoğraf makinesidir: 

Bir gü?.elliğı, bir ış\ğı bütün 
incelikler le ksettirir, bir lekeyi 
de bütün fecaatile derhal kavrar 
ve ebediyetlere kadar saklar 

Abdülh k Hamid 04Eşber,. in 
nihayetlerindc büyük 1 ke derle 
Batlamyo u öylece konuştun.ır: 

lskender: CfBat amyosa hi ab 

yoktur. Size hem de eltı, yüz 
vey beş yüz senelik nisbeten 
taze bir sahtekarlıktan değil, 
3000 küsu sene evel yapılmış 
bir sahtekarlıktan misat getire
yim: Me hur Mısır Firavnu Rıım· 
ses il, şöhret hırsını bir türlü 
yenemiyerek kendinden evel ge· 
lenlerin eserlerine de kendi is
mini yazdırma~a tenezzül etmişti. 
Asarıatika ilminin şaşmaz usul
lerile insan zekası, bu gülünç 
ve menfi işi bugün meydana çı
kardı. Yakın devirlere aid ha
kikatleri değiştirmek teşebbüsle
r,nin beyhudeliğine bundan gü

zel bir başka delil zannetmem ki 
bulabilesiniz? .. 

Tarih, milletlere ve beşeriyete 
yapılan müsbet ve mühlm hiz
metleri aşla ihmal etmez, asla 
unutmaz. Şair Mebmed Etnin şı,ı 
iki mısrala bu hakikati pek gü· 
zel bize söyler: 

Tarih nankör değildir bir hiz
meti unutmaz 

istikbalin vicdanı, aşk istemez, 
kin tutmaz .. 

Gözlerini sımsıkı yumub et
r~fanı görmiyen adnm: 

Madem ki ben kimseyi gör-
müyorum. imse e e i gör .. 

eder: yaşlarile etrafındakileri yaslan· m uyor. 
dıranlar, tarihi rartanlar, tari· Müverrihi şeri Diye düşünse ve bunu söylese 
hi sevebilirler mı? Öyle yıllar BC\tlamyos: ne kadar hata eder, ne kadar 
hatta devir denebilecek dere- - Mucib ae hakarete apansız! gülünç olur değil mi? Namık 
cede uzun yıllar yaş omış geç- Tarihi y an benim; yapan sizl Kemal meşhur kasidesinde der ki: 
miş ki, tarih ağza ~lmmamışı 5u oevab Batlamyosun, hatta Çalış, idraki kaldır muktedir-
onun sahifeleri fasılları yırtılıp H~idin sesi değil, bizz t tarİ· sen ademiyetten! 
atılmış, yakılmış, ondan hah- hin ses.dlr. insan hayatı olan yerde idrak, 
seden diller kesilmiş, onu oku· Zalimler ve müstebitler keodi idrnk olan yerde de tarih vardır 
yan gözler oyulmuş, hntta hatta zulümlerini örtüp kap.atmak, ve onu asla aldatmağa kalkma· 
onu hazırlıyan dimağlar kopa~ baıı hadis leri yazdırmamak, malıdır. Çünkn o asla aldan-
rılmış... Eski devirlere kadar bazı sahifeleri sildirmek, unuttur- maz .. 
gitmeğe, geçmiş asırlara kadar mak, hükümleri değiştirtmek gi- Merhum Süleyman Nazif, Trab-
çıkmağa ne hacet? Şimdiki ne- bi hulyal ra saplanırlar. Bu ga· lusgarb harbi ile Balkan harbi 
sil bunu görmedi. Fakat bizler yeler uğrunda ş ddetler gösterir~ arasındaki çok bulanık günlerde, 
hep hatırl rız: Mesela ikinci Ab- ler, kan dökerler. Bu gibi menfi g liba, lttihad • Terakkinin fi. 
dülhamidin son yirmi senesinde, maksatlar acaba yerini bulur kirlerini yayan (Haki) adlı ga· 
1885 ten 1903 e k dar, Osman'ı mu, faydalı olur mu? Diye bir zetede: (İtt had Terakki düşman· 
imparatorluğu içinde yaşıyanlara an bile tereddüd edib düşünme· )arından, muhaliflerinden kork-
tarih okumak, tarih kitabı al- ) iniz. Bu gayretlerin kamusu boş· muyor, itti had Terahi tarihten 
mak yasaktı. hır. Şahıs olsun, sülale olsun, korkuyor.) Diye pek yerinde bir 

Asrıhazırdan bahseden hatt hatta bir zümre bulunsun tarihi hikmet savurmuştu. Umumi hiz-
ecnebi dilde bir kitabı veya örtmek, sahifelerini yırtmak ve metlerde kusur ve günah işliye-
bir kaç sahifelik bir gazete bir unutturmak işi, güneşi balçıkla cek ham muhterisler, tarihten 
mecmua parçasınt cebinde bu- sıvamak hulyasıdır. Korku ile, ve müverrihten çekinmelidirler. 
lundurnn veya evinde saklıyan kanla susturularak unutturulmuş Müverrih denen, köşesinde otu-
bir vatandaş yakalanıp ele ge- sanılacak kada~ sinik geçen ~, rup ibret mirsadından dünyayı 
çerse, uzun zaman hürriyetinden on, yirmi sene, tarihin binlerce seyredep mü\evazı mahliikı şıra-
mahrum edilir, sorgulara çekilir, yıllık ömrü ne nisbetlc bir an sında ne büyük bir kudrettir!. 
Trablusgarba veya Yemene sür- bile sayılamaz. Ve bu neviden İttihşd Terakki o sıralarda ha· 
güne gönderilirdi. Vakıa tarih menfi teşebbüslerin sahibleri da- kikaten yerinde olan böyle bir 
adile mekteplerde okutulan bir ima kendilerini dab,a hicab ve- düşünceye belki de malikti. Fa-
kitap bulunurdu. Fakat bu ki· rici, daha gijldürücü, daha leke- kat ittihatç lar, daha sonraları, 
tap İsrailyatı, peygamber ve dört leyici vaziyetlere düşürüb sok- bilhassa cihan harbinde tarıh-
Halife devirlerini, hakikatte~ ta- muşlardır. ten korkmayı kaldırdılar. Bu 
mamen aykm Qlarak Emevi, Ab- Namını andırmak için mabed korkusuzlukı bence, bilhassa. bil-
basi ve Kara Osmanbey sülale- yakan, heykel kıran, veya zem- gisizlikten doğmuştu. Tarihten 
lcrini • ancak tanzimat devrine zem kuyusuna işeyen divaneler çekinmiyenleıfo ekserisi de böy-
kadar· yazardı. gibi... Terkip ve Terciibet ve ledir ya ... Eğer lttihad Terakki 

Şimdi mekteplerimizde oku- Zafername şatri Ziya paşanın şu tarihi bilseydi ve bu vukuftan 
yan ıençlerimize bu kitaplardan beyti sanki bu gibiler için söy- gelecek tabii bir itidal ve ihti-
bir tanesini yeni harflere ve dile lenmiştir: yat ile, o korkunç badirelerde, 
çevirerek yani Türkçeleştirerek En ummadığın keşfeder esrarı devlet gemisini yürütseydi.. Bu· 
bastırsak ve dağıtsak kimbilir derunun gün bu kadar acı tenkid.ere 
ne büyük hayretlere düşerler? Sen herkesi kör, alemi ser- elbette uğramazdı. Bu bilgisizlık, 
Mevzuu hayat olan tarih, ne ka· semmi sanırsın. bu pervasızlık Osmanlı İQ.lpara· 
dar mümkünse o kadar hayattan Gene bazı müstebid ve haris torlqğunun inkırazma sebeb oldu. 
m.ak\nstm\mı • din\\eotir\\mil)tı. şnha\yetle"' ~öri\\mü)ltiir \ci bas- \ Ne vazık kı azlık ta olsa el'an 

~- ""'-·'-· . ~ _,,.,.,_.,, • ..._ '--'-••n•n ıı•'Phklo.rı g-üzcl isleri dünyod zum~.clcr, pnrlılcr hn-
•nuc '7c\ ri, db~t Ha\\icn\n \<. r - \>cı~nns m :\.<. un\ n \<.e n<.hne en \ lındc to.r h duşmnn\nrı vnr. Tn· 

.._ mc\.\cü, E.mev'i A..\:>b .,1, 'Knrn e\ın~k s t.ckn.t\ .ğ~m n· ~ fl' ta Tıh\ taknn\ e yok etmek istiyen 
Oı.m t\b~)' a\\u\ne ô\ıa\a:r. sc· 'jc\tcnm\ş\etün. ~u yo\un so- bu kafü , beşeriyetin şimdiye 
ı.a\ar, \•il\ la \\ uz.ar g\d rdı. n nda da muv U ktyetin zerreai k dar g çtrdı{ıı hayatı, c miyct 

Ulus rcfikimizde, hükumet ta· 
rafmdan hazırlanm1ş ve Kamu
taya verilip yakında müzakere
leri başlıyacck olan kanun layi
haları hakkında şu satırl rı 
Qk'1duk 

Hava hucümlarına karşı 
müdafaa lıazırlıkları 

Hava hücumlarına karş1 pasif 
müdafaa tedbirleri alınmağa baş· 
lanacaktır. Devlete aid binalar
da ve müesseselerde genel kur
may başkanlığının tanzim ede· 
6eği koruma planına ve talima· 
tına göre ait oldukları Vekalet· 
lerce korunma teşkilat ve tesis· 
leri kurmak mecburi olmaktadır. 
Valiler kenqi mıntakaları içinde 
korunma piliın ve talimatı mu
cibince bu tedbirleri almak ve 
gerçekleştirmek e mükelleftirler. 
Şehir ve kasabalarda bu işi be
lediyeler yapacaklardır. 

Evkaf, imtiyazlı ş irketler, ban· 
kalar, devlet sermayesinin ala .. 
kah olduğu bütün sınai ve diğer 
müesseseler, halk hizmetlerine 
yanyan cemiyet ve müesseselere 
ait biaalarl hususi mektep ve 
hususi hastaneler de kendi he
saplarına p11sif koruma teşkilat 
ve tesisleri yapmak ve bunların 
vasıtalar ım hazırlamakla mükel· 
lef olmaktadırlar. 

Yukar1daki maddeler dışında 
1'alan hususi müesseselerin ve 
evlerin hava koruma tertibetım 
ve şahsi korunma tedbirlerim ve 
vasıtalarını temin etmek mec· 

buri o m tadır. Bu mecburiyet 
sahiplerine ve şahısların kendi· 
sine aittir. 

Bu tedbirlerin nerelerde ve 
ne tarzda alınacağı hususi bir 
talimatnameye göre tesbit olu· 
nacaktır. Hava hücumlarma aid 
yapılacak tatbikat için verilecek 
emirler her şahıs ve müessese· 
nin .-ıayeti mecburi olacaktır. 
Bu korunma tedbırleri için hu
susi idare ve belediyeler büdce· 
lerine yardım namile devlet büd
cesinde açılacak fasla para ko
nacaktır. 
Endüstrimiz, yurda en iyi ve 

en ucuz nıal verecek/ 
Her gün inkişaf eden sanayii

miıde en iyi ve en ucuzu elde 
etmek prensib ve hedeflerile bü
"yü~ tedbirler alınmak üzered r. 

lktısad Vekaleti endüstri faa
liyetinin ,nısyonel ilerlemesi ga· 
yesıle gerek hususi sermayeli 
ol~n, gerek serma,yesinde kısmen 

şeklini beğen~iyenler, onu y•k
mak ve sonra düzeltmek iddia 
ve emelinde bulunanlardır. Ba
his pek nazik bir safhaya gire· 
ceği için bu nokta üzerine par· 
mak basmıyahm. Fakat bu ka
naşti besliyenlerin alacağı neti
celer de eskilerden asla farkı 
olınıyacaktır. Bunu, kendilerine, 
şimdiden temin edebilirsiniz .. 

Konuşmamızı bitirirken, genç 
devletiDJi4:in tarihe verdiği kıy· 
mete, tarihe na'i ıl kucak açtığı .. 
na, bilhassa büyük milletimizin 
unutulan mazisini tozlu kö.şeler· 
den birer birer çıkartıp kafala
rımıza ve kalblerimize işlemek, 

medeniyet alemine tanıtmak yo· 
!unu nasıl derin bir azim ve 

aşkl tuttuğuna dikkatinizi çek· 
mek isterim; normal, asri, ileri, 
şuurlu bir irade, tarihle kalb
ka\bc gelerek. ko\koln girerek. 
çlqlc ""' ou• k yU.rüyon bir id • 
:rcdıı-. 

Mitat Oksancak 
Erkek ve Kü\tür liseleri 

tarih öğretmeni 

veya tamamen d evlet iştiraki 

bulunan vasıtalı \'eya vasıtas z 
kendisine bağlı bütün müessese
lerin işletme, idare ve işleme 
şartlarını ve ekonomik vaziyet
lerini ve bu maksadla bunlara 
aid evrnk ve vesikaları tetkık 
etmeğe salahiyetli bulunmak
tadır. 

Yapılan tetkik neticesinde görülen 
noksanlıkların ıslahı ktısad Ve
kaletine vasıtalı yasıtasız bağlı 

olan sınai müess selere l ktısad 
Vekaleti tarafından emredilebilir. 
Jktısad Vt!kaleti, yapılması lazım 
~elen ıslahatı hususi müe5sese
lere tavsiye eder. 

Bu müesseseler, vckaletın is e· 
diği malumatı vermeğe ve gön· 
dermeğe mecburdurı ar. İsten leo 
m~liimatı mazeretsiz ve muay· 
yen tnüdcleti zarfıoda vermiyen 
Vt ya noksan ve yanlaş bildireıı 

şahıs, şirket ve ınüesseseferin 
müdür veya mümessilleri 5 lira
dan 25 liraya kadar para ceza
sile cezalandırılacaklardır. 

Bu kanunun tatbiki için lktı
sad Vekaletin'n tay·n eylediği 
memurlar 3008 numaralı endüs· 
triyel malumatın maliyet ve satış 
fiatlerinm kontrol ve tesbiti.le 
takalı kanundaki sçılahiyet ve 

mesuliyelleri haizdir. 
inhisar memurları ve maaş 

dereceleri 
inhisarlar umum müdürlüğü 

kadrosuna dahil d~imi memur 
ve müs_tahdetnlerin .,.ı;ri v~ de· 
recelcrile y;ıkfarı, y i lar 
bağlanmaktadır. Bu esaslara gö
re il\bisa~lar umum müdürlüğün
de en çok ücret bir nci derece· 
de 700, en az ücret 19 uncu 
derecede 20 liradır. Devlet me· 
murlarına kanunen verilmekte 
olan mesken tazminatı, inhisar
lar umum müdürlüğünün Anka
rada oturan memur ve müstah· 
demleripe ayni hüküm ve nis· 
betler dairesinde Vf;rilecektir. 

inhisar memur arının maaş 
baremi şu şekildedir: 

600, 500, 400, 350, 300, 275, 
250, 225, 200, 17 5, 150, ı 25, 
100, 90. 80, 70, 60l 50, 40, 30, 
20 llra. 
Bir derecede iki senç kal~n me· 
mur ve müstahdef\\lere aşağı
daki esaslara göre kıdem ıam
mı verilecektir: Sicili müsaid 
olan ve bulunduğu derecede iki 
seneyi dolduran, her memur ve 
müstahdeme aylığı derecesinin 
en yüksek miktarına v rıncaya 
kadar Cumhuriyet bayramında 
bir senelik kıdem zammının ıki 
misli verilecektir. Bu suretle ve· 
rilecek kıdem zamları Cumhu
riyet bayramını takıb eden ikin· 
citeşrin ayının başından mute· 
her olacaktır. 

Harcirah, vekalet tahsisatile, 
hastalık, askeri hizmet için ay· 
rılışta, mezuniyette kadro açı
ğında verilecek ücret ve tazmi· 
nat ayra bir nizamname iJe ta
yin edilecektir. 

Memurlar nasıl 
maaş alacaklar? 

Devlet memutları maaşlarının 
tevhid ve te{ldülüne dair olao 
1452 sayılı kanunun bazı mad
deleri değiştirilmektedir. 

Hazırlanmış olan projeye gö
re hakimler, muallimler dahil, 
zabitler ve askeri memurlar ha
riç bütün devlet memurlarınm 
ıu oşlıın 15 dc,.eceyc ayrılmak

tadır. Birinci derecenin asıl ma· 
aş1 150; on beşinci derecenin 
asıl maaşı 10 liradır. 

Birinci derece 150: ikinci de-

r ce 125; Jçuncü derece 100; 
dördüncü derece 9D; beşinci de
rece 80; altıncı derece 70; ye· 
dinci derece 60; sekizinci de
rece 50; dokuzuncu derece 40; 
onuncu derece 35; an birinci 
derece 30; on ikinci derece 25; 
on üçünnü derece 20; on dör· 
düncü derece 15; on beşinci 
derece 10 liradır. 

Yedinci, S,ekizinci, dokuzuncu, 
onuncu ve on birinci derecede· 

kiler 2,8 ve altıncı, on ıkinci, 
on iiçüncü derecedekiler 3,2; 
on dördüncü derecedekiler 3,4; 
birmci, ikinci, üçüncij, on be-

şınci derecedekiler dört emsa· 
lıle darb edilip hasıllar maaıt 

olarak vetilecektir. Bu maaşlar. 
tekaüd aidatı maktu vergi '{e 

maarif vergisine tabi değilcli.r. 
Damga pulu ve memurların y l 
vergileri diğer mükelleflerde ol
duğu gibi tahsil edilecektir. 

Pasaport masrafı ucuzlu 
Yeni h zırlan n pasaport 

nunu, Vekaletlerde tetkik ed·~ 

mekte .)lduğundan, tahsil veya 
ilmi tetkikler için Avrupaya gi

decek olanlara bir kolaylık 
mak üzere eldeki pasaport 

nununun bir maddesi değiştır 
lecektir. İlmi tetkiklerde bulun

mak ve müsabakalara iştirak 
etmek veyahut ecneb'i bir dev· 

Jetin mümasil teşekküllerini z ı · 
xnrct veya onlar tar ından T"iir-

~~~-.....e 

iyeye y pı mış ~iyaretleri iade 
eylemek maksadile yabancı mcm· 

kkMlere gidecek olan mekteb 
talebelerile sporcu ve izcileri.._. 

en az beş kişilik kafile halinde 
bulunmak vo mekteb talebele

rile izciler muallimleri nezare
tinde gitmek şartile müşterek 

pasaportla seyahat etmeleri 
mümkün olma"ta ve hepsinden 

birer lira alınarak altı aylık 
müşterek ptısaport verilmekte· 
dir. 

Bu hükümden faydalanarak 
yabancı memleketlere gidenler 

bu vaziyetlerini kaybettikleri tak
dirde umumi hükümlere tabi 

olac klardır. Daimi surette pa• 
saport tşşımasını mecburi kılan 

yabancı memleketlerde tahsilde 
bulunan Türk talebe ve ameleye 

o memleketlerden çıkış halinde 
umumi hükümler tatbik olunmak 

şartile tahsili veya işinin devamı 
müddetince bir lira harç muka-

bilinde daimi adi pasaport ve· 
irlecektir. -----
lktısadi konf er an 
Siyasi vaziyet dolagısile 

mümkün değildir 
Brüksel, 5 (R dyo) - İngil· 

tere Hariciye Nazırı B. Eden, 
bugün Osper şatosuna giderek. 
Belçika sabık başvekilı B. Van 
Zelandla konu,şmuştur. 

Söylendiğine göre, Iktısadi 
konferans için evelce başlıyan 
ve B. Van Zeland tara..~ndan 
id re olunan etütler; siyasi ah· 
val dolayısile böyle bir konf e· 
ransm akdine imkan kalmadı· 
ğından, tevakkufa uğramıştır. 

Londrada 
Müthiş bir in/illik 

L n-Londra, 5 ( Radyo ) - 0 .1' 
draoın ( Vost Hend ) ~ekr~r~k 
fabriknsında büyük bir infıl~ 
o\muş ve 90,000 litre benıın 
ateş almıştır. Maddi zararlcıt 
çok büyüktür. 
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Halk elektrik ücretinin ucuzlamasını istiyor 

Aydın belediyesinin 
bir yıllık faaliyeti 

Varidat fazladır • Bir yılda 107 çift evlen. 
miştir. Hamamda yakayı ele v~ren hırsız 

r 

Aydından bir görünüş 

,. . ---
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Bel 'kokul bid-. ve Ah~ 6.n çalışkan 
Kaymak7'mı B. Rifat 

, 

Akhisarda faaliyet 
Çalışkan kaymakam durmadan 

mektep ve yol yaptırıyor 
Akhisar, (Hususi) - Akhisar kaymakamı B. Rifat Yenal, ka

zamıza geldiği gündenberi sistematik bir çalışma ile ve bilhassa 
imar işlerinde büyük muvaffakıyetler göstermiştir. 

Beyoba, Mecidiye, Beknüş, Dereköy, Seydiköyde birer mektep 
birer de köyodası inşa ettirmiştir. 

Yollar üzerinde de muntazam bir çalışma vardır. Sındırgı-Baş· 
lamış; Akhisar·Gördes yolları inşaatı bitirilmiş; Saracoğlu - Beyoba 
yoluna da başlanmıştır. 

Akhisar; Kırkağaç. Marmara, Yayaköy, Manisa, Başlamış, Ya· 
yakırıldık, Gördese telefonla bR Q-lıdır. 

Kasabaya yedi kilometre n.t s ' · d · ki Saracoğlunda bir nümune 
fidanlığı kurulmuş, Bozırk cins ne.l en i 4 damızlık boğa köylere tak
sim edilmiştir. 

Aydın, (Hususi) - ilimiz parti ya alınan belediye apartımanları 
ocak kongreleri 1-11-937 tari- gene &'eri alınmış ve bankaya SeyJiköy 
hinden itibaren başladı. Kongre· olan 10000 küsur lira borç 

Menemen suya 
kovuşuyor 

!erde ilçe ve ilyönkuruı üyeleri yüzde 6 faizle beş yıı taksite Belediye re-
de bulunmaktadır. ilbay ve il- bağlanmış, ilk tuksiti ödenmiştir. isi ne istiyormuş? 
yönkurul başkanı da bir çok Belediye emlak ve akarlarının Bağcılar 
öcak ve bütün kamun kongrele· hemen ekserisi tamir ettirilmiş Mecliste şiddetli münkşalar 
rinde bulunacaktır. yeniden bir itfaiye garajı yaptı- oldu Birliğin faaliyetin. 

Belediye faaliyeti rılmıştır. Seydiköyden yazılıyor: den memnundurlar 
Ş h 1 · Ik" ·· · El k "k b k · d h · d Belediye meclisi toplantısı mü· e •r mec ısı eve ı gun yenı e trı şe e esı a a zıya e Menemen, (Hususi) _ Zirai 

d 1 1 b 1 d U d 1 k 1 d ld nakaşalı oldu. Münakaşa; şar• evre ça ışına arına aş a ı. r· tevsi e i me üzumu uyu u- Kredi Kooperatifi, bütün ortak-
b N f. K b d b k d b" d h ı k bayın bu içtima devresinde mec-ay a ız ara u ağın aş an- ğun an ır motör a a a ınma 1 !arına tohum bedeli tevziine haş-isi toplamak istememesinden, 
lığında toplanan meclis ilk o a· üzere alakadarlarla temasa ge- lamıştır. Zincirler ilçesinde huğ-

senelik raporu okutmaktan, he-rak başkanlık divanını seçti. Re- çilmiştir. day ve arpa ekimine faaliyetle 
sabatın tetkik edilmesinden çe- d ı k d ıs vekilliklerine Halim Aysın, Belediye sıhhat dairesile, ço- k devam e ı me te ir. inmesinden ve nihayet bir da-

Ômer Ayaydın, sekreterliklere cuk bakım ve müşavere evi çok imi encümen ve bir reis vekili Birliğin faaliyeti: 
Ahmet Şakiroll.!u ve Ekrem Çift· iyi işlemektedir. Bu sene teşekkül eden Üzüm 

11 seçilmesine şiddetle muhalefet S K fi B ı· çi, daimi encümen üyeliklerine Belediye kadrosuna yeni bir atış ooperati eri ir ıği, or-
etm İn n ileri g Jmistir_ <le )''>oe Kaıt Aycıo«cıu ve Mamıt ba)tar ıllive edılmış ve baytar Ü takların bütün mahsulünü almış " yeterden birçokları söz söy-

Altıparmak seçildiler. tayin edilerek işe başlamıştır. ve iyi fiatlerle satmıştır. Birli-
lemişlerdir. Meclis; 12 Teşrini· ğ" ki k d 1 

Bundan sonra bir yıll ı k çalış· Aydında bu yıl 107 çift ev- ın orta arı ço memnun ur ar. 
sani de tekrar toplanaca ktır. o·· b • 1 d b rt k 

ma raporu okundu. l:e:ediyenin lenmıştir. !•-••••••••-•- ıger agcı ar a u sene o a • 
9:n yılı geliri 97000 küsur lira Bır yılda Aydında 11 mağaza, pahada ağır ne varsa toplamış, lık iğin şimdiden müracaata baş
haliyeden, 8000 lira da bakaya- 50 ev yaptırılmış, 20 kadar da bu arada Saimin tabancasını da lamışlardır. Öyle tahmin edile-

bilir ki, önümüzdeki sene havadan olmak üzeı-e 105000 liradır. ev ve dükkan tamir ettirilmiştir. almıştır. Saim eve gelince kar-
limizdeki bütün üzüm mahsulü-Bu miktar tahakkukun % 92 sini Raporun sonunda hu yıl Ka- deşi Hüseyinle hırsızı aramağa nün satışı Birliğe tevdi oluna

t •ıtmaktadır. Şimdiye kadar bu mutaydan çıkması beklenen zirai başlamış, evin hamamında bu-
b 1 d d 

cakt ı r. • 
nisbet hiç ir yı el e e ilme- asayiş ve seyrüsefer kanunu çı- !arak yakalamış zabıtaya teslim Sıtma mücadele teşkilatı: 
miştir. kınca bu işler üzerindeki şikaye- etmiştir. Yakup adında olan hır· Sıtma mücadele teşkilatı bu 

Masraf 89 hin küsur lira olup tin de kalmıyacağı bildirilmek- sızın eskiden bir çok vak'aların yıl daha geniş bir şekilde mü· 
17 hin küsur lira da 937 yılına tedir. Meclis raporu ittifakla tas- faili olduğu anlaşılmıştır. cadeleye başlamıştır. Bu arada bir 
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Sahife 9 

Türk. Yunan do&tluğu 

Her Türk, her Yunanlı bu 
dostluğu anladı 

B. Tevfik Rüşdü Arasın hududlar hak .. 
kındaki sözleri, peygamberlik gibi 

tahakkuk ediyor 

M. Metaksas ve Dışbakanımız B. Tevfik Rüşdü Aras 
Yunan gazeteleri Türk-Yunan makalede diyor ki: "Bay Rüştü 

dostluğu üzerinde ehemmiyetle Arasın 1929 da söylediği söz
durmaktadırlar. Bu gazeteler !er, peygamberlik gibi tahakkuk 
Pirede G. Metaksasa yapılan etmiştir. O vakit "Yunanistanın 
parlak istikbali kaydederek, Yu· hududlarını Türkiyenin ileri bu
nan milletinin Türk dostluğunu dudları addederim." Demişti. 
candan benimsemiş bulunduğu· O devirde Türk - Yunan yakın
nu ve Türklerle Yunanlolar gıbi !aşmasını hayal addedenler çok
asil m,lletlerin mürayiLk yapa· tu. Bugün aklı başında olan her 
mıyacaklarını tebarüz ettirmek- Yunanlı ve her Türk bu dost-
tedirler. luğu alkışlamaktadır. 

B. V. Vekarellis, bu hususta B. Rüşdü Aras ile her karşa-
Etnos gazetesinde neşrettiği bir - Lütfen çeviriniz -

Antakya, Hariciye Müsteşa 
rımızı heyecanla bekliyor 
Heyetimiz, Antakyadan sonra 

Halebe gitmiştir. 
.. 

devredilmiştir. Hususi muhase· vip etmiştir. Aydında elektrik pahalıdır çok bataklıklar kurutulmaktadır. 
beden su yollarına yardım ola- Yeni zeytin mahsulü Her yerde elektrik fiati indi- Belediye içtimaı: Antakyadan bir göı ı ' 
rak verilen on bin lira da bele- Piyasaya yeni zeytin mahsulü rildiği halde Aydında hala 25 Şehir Meclisi bu devre ilk Antakya, (Türk Sözünden) - bayramında Antakyaya geçerek 
diyeler bankasında hıfzedilmek- gelmeğe başladı. Piyasa dört kuruştur. Halbuki Aydınlılar içtimaını akdeylemiş, encümen- Milletler Cemiyeti kontrol he· başkonsolosu ziyaret etmiştir. 
tedir. kuruştur. Geçen yıl 3,5 kuruşa elektriğe büyük alaka göster· !er seçimini yaparak faaliyete yeti, ali komiser Dö Martel ile Heyet buradan Halehe gitmiştir, 

Şehir suyu Dahilıye Vekaleti açılmıştı. Yeni mahsulün piya· mişler, motörün kudretinden faz· geçmiştir. Kazamıza getirilmesi görüşmek üzere Halehe gitmiş, Aldığım malumata göre, Tür• 
imar müdürlüğünce eksiltmeğe sacla görülmesi üzerine zeytin- la abone olmuslardır. Başlıca için projeleri Vekalctce tasdik oradan Şama geçmiştir. kiye Hariciye Vekaleti siyasi 
çıkarılmıştır. Keşfi 110 bin lira- yağı 45 kuruştan 30 kuruşa düş- işi hayatı ucuzlatmak olan be- edılen Karagöl memba suyunun İskenderun limanında Türkiye müsteşarı B. Numan Rifat Me· 
d 1 d k nemencioğlu gelecek hafta ır. Parası tamamen belediyeler müştür. e iye, nasıl eti ucuza satma şehre akıtılması işile bilhassa tarafından yapılacak tesisat hak· 

k k l h d içinde Hataya gelmiş huluna-ban asında saklanmaktadır. Bu· Hamamda ya a anan ırsız İçin kasap dükkanı açtıysa, ken i meşgul olmaktadır. 938 senesi kında tetkikatta bulunmak üze- caktır. Antakyalılar, Türk diplo-
günlerde ihalesi yapılacaktır. Vilayet şoförü Saimin evine idaresinde bulunan elektriği de içinde Menemenliler hu suya ka- re Sancağa gelmiş olan Türk matını karşılamak için büyük 

Emlak bankasınca 15000 lira- bir hırsız girerek yükte hafif ucuzlatmalıdır. vuşmuş bulunacaklardır. teknisyon heyeti, Cumhuriyet hazırlıklar yapmaktadırlar. 

------------------------------------------... ----·:-.---~ .... ~~~------llll!'ll--~---·ııııİıııa!~~----------1ııııı1ı--------.... M e 1 ek Ve Şeytan dayım Çanakkaleye gitmişti. mağa başladı. Ne zaman onunla Yıllar geçti; fakat Haticenin isterlerdi. 
Beş altı ay sonra da şehit yalnız kalırsak yüzümü avuçla- bana olan sevgisi hiç azalmadı. Orada Hatice hep benimle 

haberi gelmişti. rının içine alıyor, omuzlarımdan O da benim gözlerimde, gittikçe beraber olur, heni eğlendirirdi. 
1 Yazan: Kadircan Kallı Hatice o günlerde sanki deli kucaklıyor, yanaklarını yanakla- aydınlanan bir ufuk gibi artık lık fırsatta elimden tutar ağaç

olmuştu. Döğünüyor, tepiniyor, rıma sürüyor, gözlerimin ıçıne kendini gösteriyordu: tarın arasında koşturur, gölün 
bağırıyor ve haykırıyordu. Ara· parıltılı gözlerle bakıyor, beni Geniş ve kabarık bir alın, kenarına kadar götürürdü. Çep
dan günler geçtikçe hırçınlığı göğsünde sıkarken nefes nefese kapkara saçak gibi saçlar, etrafı çevre yeşil dağların ortasındaki 
geçti. Artık küçük kardeşi Zehra kalıyordu. kara gölgeli derin kara gözler, bu engin suya karşı oturur, sır-

indiren bir hoca .. Hepimiz, cüz· 
!erimizin başında yarım yarım 
heceleri ç'ğniyoruz. Okumak de
ğil, ezberlediklerimizi tekrar 
ediyoruz. 

Babam arasıra söyleniyordu: 
- Ah, bu çocuğu lzmire yol

layabilsem.. Burada gene bizim 
gibi dünyadan habersiz, pasla
nıp kalacak!. 

Halbuki annem memnundu: 
-Bu mektebin ne eksiği var. 

Büyüyünce Konyadaki medre
seye yollarız. lyi b r hoca olur. 

- Medrese mi? Hoca olmak 
hal. Yeter artık! Senin hocalığın 
)'eter!. Görürsün sen, bakalım 
ne oluyor?. 

Büyüdükçe babam beni kcn
d" ıne daha çok yaklaştırıyor, 
•ııne d "' nı en uzaklaştırıyordu. Bu-
"lln · · ıçın de paydostan sonra 

mağazasına götürüyor, yanında 

bulunduruyordu. Fakat hiçbir işe 
yaramıyordum. Kimsenin yüzüne 
bakamıyor, söz söylenirse boy· 
numa kadar kıpkırmızı oluyor
dum. 

O zaman babam: 
- Ulan, adam olamıyacaksınl 

Bunda kızaracak ne var? Bu 
miskinliği bırakmazsan aç kalır· 
sın vallahi!. 

Derdi. 
O zamanlarda benimle can

dan konuşan yalnız bir kişi 
vardı: Dayımın genç karısı Ha· 
tice .. 
Dayım dinç, gürbüz bir deli· 

kanlıydı. lzmirde okumuş, lspar
tada bir mektebe muallim ol· 
muştu. Haticeyi sevmiş ve 
almıştı. Fakat evlendiklerinin 
üçüncü ayı büyük harb çıkmış 

ile beraber ihtiyar halalarının Bu sarışlar ve hırpalayışlar kalın kaşlar, biraz çıkık elmacık tımızı kalın bir ağacın gövde-
d B b d sine verirdik. yanın a oturuyorlardı. a am çok zaman canımı acıtmıyor e- kemikleri, dört köşeliyi andıran 

1 d d h • b Hatice beni kollarile sarar-on ara yar ım ediyordu. ğildi. Fakat on a va şı ir tad bir yüzde güzel bir burun, ka- • 
* k d öper, kucaklar, hırpalar ve: * * vardı. Sesimi çı arınıyor um, lınca dudaklı büyük bir ağız, 

B. k H b . .. k d b - Seni gördükçe dayını ha-ır a şam atice enım yu- zira bu genç a ın enim bir uzun bir boy, bir kadından ziya· 1 
tırlıyorum 

züme ve gözlerime daha dikkatli çok çocukca istedikleri mi de de erkeği andıran vücut.. Derdi. 
bakarak dedi ki: yapardı. Fazla olarak sık sık: Ben onun elinde oyuncak K d' · 

k b en ımı ona teslim ediyor-
- Sen dayına ne ço eıızir - Sakın bunları kimseye söy- gibiydim. O kadar kendimi onun dum ve bundan garib bir haz 

yorsun? Tıpkı o: Büyürsen hiç leme, çarpılırsın! avucunda buluyordum. duyuyordum. Bundan hoşlanıyor, 
farkın kalmıyacak. Değil mi ha- Derdi. En güzel günlerim kiraz ay- daha çok sokuluyordu. 
nım anne? - Çarpılırsın! larında geçerdi. Bir kaç zaman geçince kolları 

Annem hiç bakmadan ağır Deyince doğuştanberi içimde O sırada cihan harbi devam g k 1 evşer, ayağa a karak titrek bir 
ağır ve bilgiç bir halle cevab yaşıyan derin bir korku ile tit- ediyordu. Bütün erkekler harbte sesle söylenirdi: 
vermişti: redim. Bir dudağı yerde bir idiler. Kadınlar ve kızlar bah- - Haydi gidelim, bizi ararlar 

- Atalar sözüdür: Erkek ço- dudağı gökte zebanilerin, elle- çelere giderken erkek çocukları şimdil. 
cuk dayıya çekeri. rinde kocaman bir topuzla üze· yanlarına alırlardı. Ben uysal, Sonra şehadet parmağını du· 

O günden sonra Hatice hana rime yürüdüklerini düşünür, tit· sessiz, utangaç olduğum için daklarının hizasında bana doğru 
her ııünden daha çok ıokul· rerdim. diğerlerinden daha çok beni - Sonu var -

B 
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eyli Herald ve Niyoz Kronikl' ga~e
teleri B. Çemherlayna hücum ediyorlar 

Londra, 5 (Radyo) - Avam halarında, Başvekil, B. Çember· 
k marası bugün top~n~•~tw. l~n hq befl"Qttına hücum et· 
M halif parti lideri B. Etti, in- mektedirler. 
gı terenin general Franko büku· (Deyli Herald) gazetesi di· 
metini tamyıp tanımadığını Baş- yor ki: 
vekil B. (Çemberlayn) dan sor- "Diplomasi aleminde, Başv~ 
muştur. kil B. Çemberlaynın yeni bir 

B ve ·it verdiği cevapta do- icadı ile kar~ um\ş bulunuyo-
miştir ki: ruz. Bizce, bir memlekete ınü· 

- Bu mevzu etraf•adı ıiae mesı 1 göndermek, o memleketi 
zahnt v rmek nrgtını elde et· tammak demektir. Hal~~ki .;B. 

t · d Çemberlayn. bunun akımı soy· 
ım n memnunum. ı- k" d' 1 . ..1 . d i it J ·ı l .. uyor ı, ıp oması a em\n e 
ngı ere. spanya ı e o an mu-- böyle bir ıey şimdiye kadat 

nasebatında hiç bir değişiklik b h ı t . mevzu a s o mamış ır. 
tanımamaktad•r. Yalnız ıunu bı~ G h b ı '-' h-. ~ne a er a ıyoruz "•· u-
d rm k .•sterim ki, aeneral F111h kümot General Franko lıpan• 
konun ıdaresindeki lsp~n.yada, yasını reşmçp tanımı~t\r. Bu hal, 
çok tehaam~ var~ır. ~ ıhbarla teessüfe şay~ndır.,, 
or~ya b muuıewl g()ndermek (Nıyöz I<roqikH) &azetesi de, 
ıhtıy cı hasıl olmuştur. Nasıl ki, aynı şekilde neşri~at yapmakta 
g n rftl Fraoko da b"ze mq~ea- ve B. Çemberlayn harek~tinin, 
s 1 gö rmi tir. lnıihereye şeref vermediğlni 

Muhalif matbuat, akşam nüs- kayde_ylemektedir. 

- ek kıy8fetli "~Şaziye 
neler söylüyor? 

• Cezbanla evlenmek mese• 
lesi, mevzubahs değilmiş! 

· ziy adında b r kıım ~~ Muhıbirimizift te\grafıtn •yneq 
kıya et ne g Nrek Armutluda yazıyoruz: 

i r bir kn~la nisanl{Uldığıl}t ve 1 tanbul1 S (H~ usi tn\lhabi,i· 
l ad nın ı~hıtao.a 8'eydana ~,ka- m z en) - E kok kıyalefü\e gi· 

larak kızın yakalandıtını ve rerek Armudtuda l>ır kızla 
ta bula ~der'-lditini y~· niş•nltnd ğı blldırilo{\ s-ıi.yt 

aş ı i\ma '• o teki ı(}&'••lai 
hahr atarık: 

-- ılerl.al '"'"''10'"""' 
1 mı? Tam bif ~ygamb.r 

o u umu ınlıduuı.. Der vt 
ul r 
Yunan milli hükumetinin reisi 

B. Metaksas da, son ıftnlerde 
ıki mit et~ hitaben neşrettiti 
beyan amede: ~''\ulan\ntan ile 
J ur k y araıında. hudud bqhnı. 
mıy cakhr. O ıijn yıkmthr . ., 
J y ' An e\\Dİ~tir, 

B .. tün Türk aueteleri ~ a~ 
r iç n cQŞkı,m mütalea~r n* 

r trı\~l rdir, Bun\udı" Ulusua 
yazı t hususi bir ehemmiyeti h ... 
ızdir. 

Kama Atatnrkün naşiri olı~ 
bu ~ z te, iki müttefik 111illetiQ 
ı bir ğini tebarüz dtirirkeın, Me-
aks s ıdaf~s{nin Ywıaniıtını 
canlandırmış, inzibat altına alQlış 
ve k vv tlendirmiş old"j"n" dı 
ılav6 etme~tedir 

Bijtün Tiirk gaıtteltri, Tj,lı 
ve Yunan ord\I ve donaaıaala, 
rınm bir tek ordu ve do11a•una 
o'du unu te-barüı ettirmişlerdir. 

Kamftl Atatürkön iş arkadaş
r odan Atina sefiri B~ Ru,en 

Eşref, geçen gün Averofta fUD· 
ları söyliyordu: 

"M i(t pi erimiz için yent ta· 
rh kitaptan y~zmalıyız. Mazinin 
kahramanlıklarını unutmırarak 
ge çliğe yeni haleti ruhiye aşı· 
lcımalıyız. Biz de, saltanata karşı 

yan ettik. Siz y.!ni Yul'\aniıta· 
n , biz de yeni Türkiyeyi kur· 

k. G. Metaksasın açıkça söy .. 
l di i prensipleri beniQJ.Ş~e· 
lr,iz.,. 

a ık yıld inütniiaü ~liin bu 
ll r11bı~e ile ters' ıd ~tile. 

Melek bqgün şf'ht\mize getirildi. 
ŞQiyt Ut rif ij Uim, Bana hula
saten dedi ki: ·- ~ .. ". ~ ~ ..... , ... 
pı;~ttm. Hakkım ald şay alar 
dedikodudan ibarettir. Armud· 
luda nişanlı bulunduğum söyle· 
nileu Kezbtn is • benim aile dos· 
t"mdur. Fuard•ft sonrı At-muçl. 
lulı ıiderek on,ardt m\~afir 
kaldım. Keaban beoim bütün 
maçeralam•ıdan haberclarçhr. 
S'1e bunu aöyltd k\ta aoara bu 
n~Udı ıvlt>nmontn mevıuu ba· 
hit bito alım•yae.tt'n' ilive1' 
bilm•• lüıum vat amt~•?. 

Usak Ş rltta yeni 
l.ôtliHler 

.. a.,, 1 irıci sahifede
t>ir müddçtten yi ~qtcu ~·~ 
'iyatı ya SA iç edıln\· ~hr, 
Avıupı e~sp"sUe Hflr~ine 

gelen yolcular, d'ş MonıQ!ia
,a,m her taraf,nda geni• mik• 
yasta ıtşkeri bir faaliyet hlU~üm 
ıürdöğün J bildirmişlerdir. 

AtAkadarlar, Uzakş r~t~ yeni 
h&dişe1~re intizar etmek lazım· 
Jeldi~ kanaat ndedirler. 

Berlin, 5 (Radyo) -..- Sovyet 
Rqs)'a Etklıuh.arbifeİ umuruiy~ 
d•ireıai, Çin·JaPQ' tuijh~rebe4\n\n 
Jlmı~ oldyju şan Whl\lar ijıe· 
ıil\e geniş tertıb•t almağa ve 
\IZJk şarkta JapQnfanın •ni biı 
ta,rruzun u kitrşılamak için ha
zırlıklar yaprpağa l\,raı- vermiş-
tir. Bu cümleden oJoıak ~ere 
IOP gftnf erde Uzak şark Rus 
hudutlarında asker? tah~ıdat b,,. 
laaııştır. 

Mareşal Voroş )ofun, Vıl~di· 
voatok seyahatinde geniş bir 
~ana ve mahiye. mi!qdemiç Ql· 
d~u söyleniyor, 

Altınlur 
Tekrar Fraf41tf499 'IMıİİlrM" 

NevyQrk, 5 (R..dyo} --.. Al11°' 
rika Maliye Nazırı B.ı ~r~ 
T~v, Amel'ikanın, bugiiBlo.fdo 
franMya üç ~ilyarhk Mtı.- m~ 
derecejini beyan etmiştir. 

B. Morgen Tav bu auretlo Frn• 
saaın, ~ali vaıiye\\o bir Mlib 
temin ettiğini ilave ~yl~miıtir 
D~tn d~ecet4 b.&.ktedlü 

t~i--~p ~laıe~ ü 

A TADOLU 

Yunanistanda 

Papaz 
Ve nikah işleri 
Yunan gazetelerinde şu satır· 

ları okuduk: 
Yunan medenl kaou{)unun ev· 

leome hakkındaki maddesi, he
PÜZ te5hit ed lmemi+lir. Kilise 
(Dedeni nikaha karft ıiddetle 
01\lhalefet etmektedir. 

Tipos gazetesi bu hususta şu 
la~onik bkrayı çıkarıyor: 

"Kilise, uıedcmi kanunun ev· 
lenme hakkrndak• maddelerine 
bir tıjı~ yenilikler s~qıak İa• 
tiyenlerin ve ala~@dar kqmisyo· 
nun prQjesine, muhalefet etmek· 
tedir. Aklı ba~ında olan otto· 
doks Yunanlıların hepsi, kilise 
ve ruqbaıı ile qemfikirdirler. 
Efkarı u~v_~iye dini ve içtiıuai 
itikatlarımız temellerinia tebdi· 
lil'\e razı değild"'. 

Mea~ ~· pwc,wM<le" v"'" 
Y• baca-., 90k-..k ~Wı. ffP'• 
Jap teşebbüs çr a~im ka mtş 1 \f. 
Ytkgıa devthıd~ değil yap~ 
dovrin~e Y"i•yoruı. 

M~•n\ o\kih tabrip,fri Mel· 
reş hayC}tıntn mukaddcm~e.şidtt-. 
Bu s.erbeslli~ iıe, SQvyetlerle 
et\ ~b.is hayvanlar." itikatla
fıc:jır .• 
Mell~ gaıeteısi, eaki ida,~n\n 

2SOO kiliseyi papazsız bıraktı· 

tııı 'lati ~ürere"~ Meta~aas ka• 
bi"esipiq dini işlere. kar§\ a&.· 
te1dii' <le.ri'1 al~kayı tebı~ 
,tfümtikte vt VhTia aaıeteıi, 
111ijn~vve.- r"hban yetlıtiıilgıeliai 
istemektedir. 

Hamile 
bir kadın 
Enhazı al-
tında can verdi .. 

B'-h"eşir, ( H~S\l~ ) - Çat'f 
gahiyeıinin Neriİ• köyiinde 
ecıklı bir kaza olmuş ve ~hır 
duvan albnd& kalan bir kadın 
ölmijşür. Had\$0 ıeçe vulcua 
ıel[I\\ftir. liatice adı~~ki h\l 
kadın. i~ç_e ahndaki hcayvıuı· 
lara yem verıneie gitmiş, ç•k~· 
~en damın kıapışı y.kılm~ ve 
evin dı~arı da çökmijştür. 

Hatiçenin lcocası ve mahıl\ .. 
liler derhal hAdise mahalline 

Çin • Japon harbi 
·Başı 1 inci $a/ıi/ede

askerlerilo dolu iki mavuna batı· 
rılıuıştır. 

Tokyo, 5 ~adyo) - Japon 
üniversite talebeşinden üç yüz 
kişilik bir kafıle, bugün lngiliz 
~efarethanesi önüne giderek mil 
li rakslar yapmışlar ve mütea' 
kıben lngiltere aleyhine nüma· 
yişler yapmakla beraber, Japon· 
yanın, Çınde mukaddes bir mü
cadele ile meşgul olduğunu ve 
lngilterenin, Çine yardım etme· 
mesini bi, muhtıra \le sefire bil· 
dirmişlerdir. 

Tokyo, ~ ( A.A. ) - Japon 
kıtaatı Juetzesi işgal ederek şi· 
m,li Çin demiryollarım baştan
b~a ole ~eçirmiştir. Pekin· Han· 
kov ıı.ttı iberinde Changtheyi 
zapteden Japon•ar Tsinanfunun 
yakınlarma varmışlardır. 

Kanlı kavak 
.. Baıı S inci ~ijed~ 

san h_~ydi oı:aya ıideli""' 
- Haydi ... 
Karagözle H ivadı etilttJ~&I· 

ka oldukları yerde şıçrar lar. O 
•ırada perdefe bir ağaç konur. 

- işte geldik Karagözilm. 
- Kanlı kavak bu mu?, Ha· 

aiya bunun kanları?. 
- Bqnun kan\ akmaz Kara~ 

göziim. Byraya gelenlerden bj. 
risinin kanı akar. 

Tam bu sırada Aşık Guib. 
oğlu Muslu ile karşıdan gelırler. 
A1ık Gariqln elinde sazı vardır. 
K~agözle Hacivadq yaklaşınca 
~elam verir. 

...- Selamnaleykilm ~alar •.. 
- Aleykümselam .•. 
- Bana adımla sanımla Aşık 

Garib derler. Siz kim~niz?. 
Karagöz - Bana meşhur Ka· 

ragöz ağa derler. Bu da arka· 
daşım Hacivad Çelebi... 

- Memnun oldum. Adlan
nı~ Hten işitt1mdi. Şu halde 
~ze aa:ala hitab edebilirim. Ba~~ 
lar mısrnız çöıeyim, batlıyayım 
mı 9özes.ini:z? .. 

- Devamı var -

6 Tcşrfoi ant 



6 T~şrlni~anl ANADOI.U 

•-.. iz.mir Levazım amirliği ilanları 
----------------~;.....-..--------------------------lzmi r Levazım amirliki satın alma ko. reisliğinden: 

Cinsi Tutarı Teminatı Münakasanın şekli 
Lira K. Lira K. 

Bedeli keşifli inşaat 3944/30 295 83 Açık eksiltme 
Hamam sıvası tamiri 287/24 21 55 • 
Otoıı:ıatik rizerver imali 990/00 74 25 • • 
Nöbetçi kulesi inşası 137/14 10 29 " " Hamam kaynama imali 445/55 33 42 " " Sıva tamiri 1000/00 75 00 • 
Karruçeni ve sıva tamiri 996/12 74 71 • 

ihale tarihi Günü Saatı 
13/11/937 Cu:.nartesi 10 

" " " 10,30 
,, " " 11 
" " ,, 11,30 
" • " 12 
ti " ,, 12,30 
ti " .. 12,30 

1 - İzmir, tayyare. alayının yukarıda bedeli keşifler~ yazılı yedi 
kalem inşaat ve tamiratı yedi kıta şartname ıle ayrı ayrı 
açık eksiltme suretile münakasaya konmuştur. 

2 - ihaleleri hizalarında yazılı tarih gün ve saatlarda Kışlada 
lzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

3 - Teminat muvakkate akçaları hizalarında yazılıdır. 
ıııırıumuuırrmnttıırırııı.. Doktor 4 - Şartname ve keşifnameleri her gün komisyonda görülebilir. 

5 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesikala· 

K T rmı ve bu işlere yapabileceklerine dair fzmir nafıa fen . ema 0 ay s heyetinden ihaleden laakal bir hafta evvel alacaktan vesi-
8akterigolog oo bulaşıcı, salgın~ hastalıkları mütehessısı kalarını komisyona göştermek mecburiyetindedirler. 

(Verem ve saire) 5 6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı 2 ve 3 cü mad-
&smabuıe • wyonu klll'flsındaki Dibek oknk baeında 30 uyıh ;§ delerinde ve şartnamesinde yazıh vesikaları ve teminat 

eT ve muay ehaoesinde sabah pat 8 den ııkffm eaat 6 ya ::! muvakkatlarile birlikte ihale saatmdan evvel komisyona 
kadar hnstalannı knbul eder müracaatları 27 2 6 11 

llllllllltllllllUlllllUllUIHlllllllllllllJlllllllllJlilllllllHllll Tele/on: 4115 tllt!!!L_ - İzmir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğinden: 
ratelli Sper o DEUTLSJNCIHEEN LAEVGANTE Cinsi Miktarı Tahmin edilen Teminatı ihale tarihi 

mecmu tutarı 

apur Acentası ATLAS L~~:~~:~lNlEA G K;ru fasulya ~~ l~,~~ K. Ll~~ 
ROYAL NEERLANDAIS BREMEN Sömükok 80 ton 2240 168 

KUMPANYASI ''ATHEN., motörü 15 ikinci· Kuru ot 4800 kilo 192 14 
"'S!TUR~i{.~RDX~u lt1~ teşrinde bekleniyor. ROTTER· Beyaz peynir 2400 " 912 68 

RDAM v~ HAMBURG lim n• D_AM· .. HAMBURG v BRE~EN Günü Saatı Münakasanın şekli 
na yOlc a1arıd~ hareket ede· icın yuk al cıktır. Cuma 15,30 Açık eksiltme 

~tir. AMERICAN EXPORT LINES Cuma 16 Açık ,, 
''TRiTON,, vapuru 13/11/937 THE EXPORT STEAMSHIP Cumartesi 10 Açık ,, 

K. 
40 12/2.Teş/937 
00 12/2.Teş/937 
40 13/2.Teş/937 
40 13/2. Teş/937 

. bekleniyor. BURGAS, VAR- CORPORATION Cumarteıi 11 Açık " 
1\ ve KôSTENCE limanlan "EXT AVIA" vapuru 11 ikin· 1 - İzmir tayyare kıtıatının yukarıda cinti ve JDiktarlın ya-
~ yük alacaktır. citeşrinde bekleniyor. NEVYORK zılı dört knl~m mcvad iı e dört kıt'a ~artname ile yrı 

SVENSKA RIENI icin~viik_~kW: oy11 a_çık eksiltme sur~tile münakasaya konmuştur. 
UN uı:.xAlBITOR,. vapuru 19 aleleri hi:ıralannda ya:nh tarih gün ve saatfarda .kıJlade 

'VfKINGLAND11 motörü 2- fkinciteşrinde bekleniyor. NEY· 1zmir levazım amirliği satan alma komisyonunda yapıla· 
!:937 de ROTTERDAM, HAM- YORK için yük alacaktır. caktır. 
'VRG, GDYNIA, DANZIG, "EXPRESSn vapuru 26 ikin- 3 - Tahmin edilen tutar ve teminatları hizaların~a yazılıdır. 
\~NM.ARKA, ISVEÇ ve BAL· citeşrinde bekleniyor. NEV- 4 - Şartnameleri her giin 1'omisyonda görülebi\ir. 
l<. lımanlarma hareket ede- YORK için yük alacaktır. 5 - istekliler ticaret odasında kAyıth olduklarına dair voıikı 
ktır. " OGONTZ n vapuru 28 göstermek mecburiyetindedirler. 
''NORDLAND,. motörü 16- lkinciteşrinde bekleniyor. NEY- 6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
/937 de ROTTERDAM, HAM· YORK için yük alacaktır. maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat 
RG, GDYNIA, DANZIG, SERViCE MARITlME muvakkatlarile birlikte ihale saatından evvel komisyonda 

t\NMARKA, ISVEÇ, ve BAL· ROUMAIN hazır bulunmaları. 27 2 6 10 
~ liman~rına harekcl ~~ BUCAREST ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
11:r lzmir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğinden: 
11 ır. "PELEŞ" vapuru 11 ikinci- "h · 
A.ASNE11 vapuru 2/12/937 teşrinde bekleniyor. KôSTENCE, 1 - Manisada tümen kıtaatınm ı tıyacı olan (14) ton sade yağı 
l'TERDAM, HAMBURG GD- SULINA GALATZ ve GA- kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
A, DANZIG, DANMARKA, LA k' TUNA 

1
. 2 - Şartnamesi bedelsiz olarak

1 
bM

1
anisada tümen satın alma 

tÇ NORVEÇ ve BALTIK T.z. a t~rması ıman- komisyonunda hergün görü e i ir. 
' ları ıçın yuk alacaktır. 3 - Münakasası 9/11/937 Sah günü ıaat 17 de Manisada tU-

nlarma hareket edecektir. STE ROY ALE HONGROISE men satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
SERViCE MARITIM DANUBE MAIRTIME 4 - Kılosunun muhammen bedeli (100) kuruş ve muvakkat te· 

, ROUMAIN ·szEGED motörü 6 ikinci- minatı (1050) liradır. 
~ÇL~AVA. vMa~~SJ~ l-~? teşrinde bekl~niyor, BELGRAD, 5 - istekliler ticaret odasında mukayyet olduklarına dair vesi-
1 ve . u· NOVISAD, COMARNO, BU· ka gösterecekler ve muvakkat teminatlarile b'irlikte teklif 
t Clrına hareket edecektır. DAPEŞTE, BRA TIS,LAV A, VI· mektuplarını münakasanm yapılacağı belli saat· ten en az 
, GLUGA POLSKA S.A. LlN . . ..k I b" t 1 k · a vermiş ol ki d LE.WANT" motörü 6-11-937 YANA ve Z ıçın yu a a· ır saa evve omısyon aca ar ır. 
A.NVERS, GDYNIA ve DAN- caktır. 24 28 2 6 3780 

limanlarına hareket ede· DEN NORSKE MIDEL- lzmir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğinden: -
~!'-"· HAVSLINJE 1 - fzmir Tayyare alayının göstereceği yerde 3962 lira 25 kuruş 
ftlardaki hareket tarihlerHe OSLO bedeli keşifli beton karrut ratuvar ve su künkleri tefrişatı 
~~lardaki değişikliklerden .. BAALBEK " Motörü 12 açık eksiltme usulile münakasaya konmuştur. 
~q mesuliyet kabul etmez. lkinciteşrinde be~leniyor. BEY- 2 - ihalesi 8/2.tef/937 paıartesi gUnü saat 16 da lzmirde 
~ '1ıa fazla tafsilat için ikin- RUT, HAYFA, DlEPPE. ve Kışlada fzmir Levazım amirliği satın alma komisyonunda 
~~donda FRATELl.İ SPER· NORVEÇ limanları için yük: yapılacaktır. . 
~~apur acentalığma müraca- alacaktır. 3 - Teminat muvakkate akçesi 297 lira 17 kuruştur. 
~lmesi ricıı olunur. ATJD NAVIGATION 4 - Şartname ve keşifnamc her gün komisyonda görülebilir. 
~ 4111/4142/4221/2663 CO. HAIFA S - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika-
)i' "ATID n motörü 5 lkinciteş- larını ve bu işi yapabileceklerine dair İzmir Nafıa Fen hey-
'l\'İer Ve rinde bekleniyor. GALATZ ve etinden ihaleden laakal bir hafta evvel alacakları vesika-

ŞÜrekaSJ GALA TZ aktarması TUNA li- )arını komisyona göste
2
r
2
mek 

2
m
6
ecbur

3
iy
1
etinded

6 
irler. 

manları için yük alacaktır. 3739 
Limited ARMEMENT H. SCHULDT _..., L K R ~ Mst. Mv. v. A. St. A. o. s. den: 

&·. apur Acentası "ELISE., motörü 15 lkinciteş- 1 - Mst. Mv. Kıtaatının (104950) kilo kesilmiş sığır eti ihtiyacı 
lıtinci kordon Rees binası rinde bekleniyor, ROTTERDAM, kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 
l' Tel. 2443 HAMBURG ve BREMEN için 2 - İhalesi 24/2Teş./937 Çarşamba günü saat 16 da kışlada 

liE ELLERMAN LI- yük alacaktır. izmjr levazım amirıiği satın alma komisyonunda yapılacaktır 
~ NES L TD. ilanlardaki hareket tarihle- 3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 29386 liradU'. 
fıı l'y OF LANCASTER,, va· rile navlunlardaki de~işiklik- 4 - Teminatı muvcıkkate akçesı 2204 liradır. 

lS lkinciteşrinde gelip yük lerden acente mesuliyet kabul 5 - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
~~ak ayni zamandaLONDRA etmez. 6 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 
~~E: LL için yük alacaktır. Daha fazla tafsilat için Bi· göstermek mecburiyetindedirler. 
~ GENERAL STEAM rinci kordonda W. F. HENRY 7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 
~VIGATION CO LTD. VAN DER ZEE & Co. N. V. 3 üncü maddelerind~ ve şartnamesinde yaZ1h teminat ve 
. JUT ANT,, vapuru 5 ikin· vapur acentalığına müracaat teldıf mektuplarını ihale seatinden en az bir saat eve} lco-
lflde gelip LONDRA için edilmesi rica olunur. misy,9,n~ rıermiş bu nn~caklarfll,r. ıv 
'1acaktır. rırnı f~JH : No. 200712008 11 11 11 1111 6 11 16 21 3916 

Sahife 11 

lzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Mst. Mv. kıtaatının 18500 kilo sadeyağı ihtiyacı kap la 

zarf usulile münakasaya konmuştu!'. 
2 - İhalesi 25/2. Teş./937 Parşembe günü saat on altıda kıt· 

lada İzmir levazım amirliği .satın alma komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutan 17205 liradır . 
4 - Teminatı muvakkate akçesi 1290 lira 38 kuruştur. 
S - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler ticaret odasında kayıtlı old~larına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun ikinci e 

ücüncü maddelerind ve şartnam9inde yazılı vesikalarile 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden en aı bir 
saat evel komisyona müracaatlerı. 

6 11 16 21 3915 

--~------------------~--.--.-------------------İzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Ç. Kale Mst. Mv. birlikleri (18500) kilo kuru üzüm satın 

alınacakhr. 
2 - Kuru üzümün beheri kilosu ( 

biçilmiştir. 
) kuruttan (4810) lira 

3 - ihalesi 22/2.Teş/937 Pazartesi günü aaat 16 da Çşnaldcale 
Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapılacakbr. 

4 - isteklileri ihaleden bir saat evel teminat akçeleri olan 361 
lirayı ve ihale kanunu 2-3 ncü maddelerindeki vesaik ile 
bir saat evel komisyona müracaat etmelerini ilaoile ve iha· 
lesi yapılabilmek için ilan yaptmldığınıa koıniıyona bildi-
rilmesini dilerim. 6 11 16 20 3904 

hmir Vakıflar müdürlüğünden 
Seneliği 

Lira Cinsi No. 
240 Dük ki" 398 
240 ,, 399 
204 ,, 4()() 
204 ,, 401 
144 ,, 40! 
144 ,, 403 
144 » 404 
144 ,, 405 
144 ,, 406 
144 u 407 
144 ,, 408 
144 ,, 409 
120 " 410 
120 ,, 411 
108 " 412 
120 " 413 
100 ,, U4 
l~ H ~$ 
180 .. 4ld 
204 ,, 417 
W4 ,, ~S 
soo it 419 

00 ,. 420 
300 u 421 
240 ,, 422 
240 .. 423 

Yukarda müfredatı yazılı Mezarlıkbaşındaki hal lbinasmda Ya· 
kıflar ~rş·sı dış dükkanları 31151939 tarihine kadar kiraya verilmek 
üzere on gün müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. ihalesi 12/11/ 
937 cuma günü saat ondadU". Taliplerin % 7,5 pey akçelcrile 
beraber Vakıflar dairesine müracaatJarı. 6 8 11 3874 

------------------------------------------------lktısad Vekaleti iç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 
-'0/2inciteşrin/1330 tarihli kanun hükümleri dairesinde Tfirkiyede 

it yapmıya izinli bulunan müı~ocel ecnebi şirketlerden Singer dikiş 
makinesi kumpanyasının Türkiye umumi vekili haiz olduğu salahi· 
yete binaen bu kerre m\Vacaatla şirketin lzmir, Aydm ve Muğla 
vilayetlerile mülhakatı acenteliğine şi~et DaWna ~apacağı işlerd.n 
doğacak davalarda bütün mahkemel~e dava eden edilen ve 

üçüncü şahıs sıfatlarile hazır bulunmak üzere Sait Aksuyu tayin 
eylediğini ve bundan evvelki acente Orhan Salepçinin vazifeden 
çekildiA"ini bildirmif, ve lizım ırelen veaaiki vermiştir. 

Keyfiyet kanunu hükümlere muvafık görülmüt olmakla ilin 
olunur. 3907 - lzmir silah tamirhanesi satın 
alma komisyonundan: 

1 - İzmir Halkapınar silah tamirhanesi sının içinde yeniden 
yapılacak bir bina 2001 lira 50 kuruş keşif bedelile açık 
eksiltmeye lconm\,LŞtw. 

2 - Şartname, proje ve plan çalışma günleri içinde saat 7 den 
16 ya kadar tamirhane müdürlüğünde görülebilir. 

3 - Münakasa 22/ 111937 gününe rastlıyan Pazartesi günü saat 
ondörltc lımir Halkapmar silib tamirhanesinde müteşekkil 
komisyonda yapılacaktır. 

4 - Talipler 2490 sayılı kanununun 2 ve 3 ncü maddeleri 
hükmüne göre icap eden vesikalarla birlikte 150 lira 12 
kuruştan ibaret muvakkat güvenmelerini lzmir mal sandı
ğına yatırarak alacaklaıı nıakbuılarile birlıkte belli edilen 
gün ve saatte komisyona gelmeleri. 6 9 12 16 3898 

-lzmir Liman işletme müdürlü
" .. d nt gun e . 

Kadrodan çıkarılan Cumhuriyet ve Alsancak vapurları 18/11/937 
Pazartesi günij ŞAAt 15 te şefler encümeninde pazarh.kla satıla· 
caktır. Fazla İM~t almak · 9JiVJjn\.ei levazım ~şefliğine rnfiracaat 
edebilirler, 6 10 14 3911 
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Satılık ev 
Güzelyalı tramvay caddesi 

11027 numaralı 6 odalı ve bü· 
tün konforü havi denize rıazır 

ev satılıktıı Taliplerin mez· 
kur ev11 mürc caatları ılan 

l
lPu•• f]·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bit· müshildir O kadar zararsızdır ki gebelere, 

rekleri rahataız olanlara bile Doktorlar bunu tav1ıive P.derler. 
kalp, b6b-

....... Mllımlliıımı ................................................. I .... ~ ... ... 

1 olunur. 

Diş Tabibi 

Cevat Dağlı 
~inci Beyler sokak No. 6J 

Telefon: 3055 

i . ., . ' . :: l ~ 

1 

FotoOr 
1 N ô N O Cad. No. 20 

Atölyede 
En güzel pozlar 

çekilir. 
Amatör işler 

Temiz ~abuA 
ucuz yapılır 

Mitat Orel 

1 Adres. Beyleı Numan so
kağı No. 23 

1 
Kabul saatlerı Öğleden eve! 

saat 10-12 öğleden sonra 

:
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Dr. Demir Ali 
Kamçı ojla 

Cilt ve TenasUI hastalık
ları ve elektrik tedavisi 

lzınir Birincı beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

T .. lefon 3479 

• 

TÜRKİYE . 
CUMHU 11.VETI 

I 

Norveçyanın halis Morina balıkyağadır 
iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Büyük Salepçioğlu hanı karşısında Başdurak 

• yor 
• 

crı 

-

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

V ecdl <®IK ~arrcç;a n ©ı rr liifil e velUI ©!<dl lbD rr 

Oldsomohil otomobilleri de her tfirlo evsafı haiz, sağlam, 
elverişli, güzel ve lüks makinelerdir 

lzmir ve bölgesi bayii : O. Kutay 
Birinci kordon telefon 2704 

• 

Lambalarını 
alırsanız 

Hem bol ışık almış olur, hem iktısat etmiş olur, hem lamba 
değiştirmekten kurtu !ur, hem de sarfiya tınızın eksildiğini 

Siz de M ETALLU M '' D,, 

ilk faturada görürsünüz. 

Cevfik Baykent 
Elektrik . telef on vemalzemesi deposu. 

Siemens fabrikaları mümessili 
Peştemalcılar 77 · 79 

Türk Hava Kurumu 

Büyük piyangosu 
1 inci keşide 11 Teşrinisani 1937 dedir 
Büyük ikramiye 30,000liradır 

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

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

Büy'tıK mobilya ve mefruşat ma• 
ğazaları emrinize amededir. 

MERKEZ ŞUBE 
IZMIR ANKARA 

Temiz, zarif eşya, elbise ihtiyacından evel gelir. Herkes kendi 
haline göre temiz bir eve, misafirlerini kabul edecek bir salona, 
rahat yaşıyacak eşyaya muhtaçtır iyi bir mobilya içinde kendinizi 
ve ailenizi muhite daha iyi tanıtabilirsiniz. Evinizin eşyası hayab-

1 nızın etiketi olduğunu unutmayınız 

Memurlara 1 O taksitte ver~siye muame
lesi yapılır . 

. , ' ..... t ~.., "" . . '~ ~ -' 

lzmir Meserret Oteli 
Otelimizin bütün mobılyası tecdid eciilmış soğuk ve sıcak su 

banyo daireleri ilave ~dilmıştir Üte' yenıden telvin ve tefriş 
edilmiş ve müşterilerimizin her rürlü istirahatleri temin olun
muştur. Fıatler mutedil ve keseye elverışlıdir 
Kemeraltı caddesi karakol karşısında No. 72 lzmir Tele. 2533 

Foto Köroğlu 

Hamza Rüstem 
En meşhur fabrikaların fotoğraf makineleri, film. cam, kağıt, 
kart ve bilumum fotoğrafçılıkta müstamel eczalar. fotoğraf alat 

ve edevatı, font "e sehpalar. 

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

istinsahları ve kopyaları kemali dikkatle yapılır. 

AMATÖR İŞLERi 
Developman, kopya ve heı nevi ağrandisman sürat ve nefa· 

setle yapılır. 
IZMIR: Emirlerzade çarşısı No. 28, 4, 5, 6, 7, 8, l 

Telefon: 2675 Telgraf: Rüstem fzmi 


