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Hül{_ftmetin • 
ıcraat 

• • 
programı genıştır 

~ 

Parti grubu, dün Başvekilimizin riyasetir.d'! toplandı 

Programın esas hatları, Atatürkün 
direktiflerini yerine getirmektir. 

~~~~~--~ ........ ~···~···---·ı~----~~~~-
Başvekilimiz; Büyük Millet Meclisinin yarınki toplantısında, hükô-

metin icraat programı hakkında izahat vereceklerdir. 

Komünizme karşı 
mücadele 

Geçen sene Almanya ile japonya 
araa10da kendi memleketlerinde ve 
icabı halinde dünyada komünizme 
mü~tereken karıı koymak için bil' 
muahede imzalanmııtı. Son telgraflar 
Lu muahedeye Jralyanın da ilıihak 
etmeğe karar verdiğini ve hatta Al· 
mıınlann Londra sefiri Von (Riben· 
trop) uo Romada yapılacak: olan bu 
imza merasiminde hazır bulunmak 
üzere Londradan tayyare ile İtalya 
payitahtına hareket ettiğini haber 
vermektedirler. 

Eğer bu imza keyfiyeti tahakkuk 
edecek oluna İtalya Lonunla yeni 
bir ıey yapmıı olmıyacak, eeneler• 
denberi esaaen ve fi ilen mevcud olan 
bir vaziyeti abden de teavik etmiı 
olacaktll'. 

Hepimiz biliriz ki faıizm deni· 
len ve bugün aruk. idf'olojiei yapıla· 

Ankara, 6 (Hususi) -Bugün, • 

Asbaşkan Hasan Sakanın riyase· 

tinde toplanan Parti grubunda, 

hükumetin icraat programı hak· 
kında izahat vermiş ve program-

daki esas hatların, Atatürkün 

Mecliste irad buyurdukları nu
tukta işaret ettikleri direktifleri 
yerine getirmek olduğu bildiril

miştir. 

Programın tatbik planı, 70 
sahifeyi bulm ktadır. Bu prog

ram, Paza•tesi günü (yarın) top

lanacak olan Kamutayda okuna
caktır. Başvekil B. Celal Bager 

Japonya resmen harb 
ilanına hazırlan~yor 

Kızı/haç teşkilatı, (Nantao) nun şimalinde 
bitaraf bir mıntaka tesisine muvaf f ~ k oldu. 

rak bir fikir haline, bir akide şekli· Şanglııy, b {RaJyo) - japoolaı; 

ne ifrağ edilmiı olan hareket aslın· Bu/gar kralı Ankeoya uker çıkarmı~lar ve Pot1111g 
aa .... ~~''° av .... -.u·--------·~-.....,:;;;-:""---:~-...!:~......ı ...... ..,;...~._.;~~--~,l: ' .. .. • .._...__, __ ... _... .. oı.. et• 
Yal. k f bı- k 14 Bh' trende ma tnlstlik .._ ızme arıı orta sını 10 u a aü • .. uvH•tl~ıirıin ricat yolunu kesmek 
melinden ba~ka bir şey değildir. yaptı.. . için nıe,zi 11lmı~Jaıdır. 

Eski bir eosyalist olan bugünkü Soçt'o m ntakaeındıılı.i kıtaat da, 
ilerle ıı ıekLı J.r. 

faşizmin ıef i 19:l2 de Ciyolettinio 
fuzla liberal eiyaaeti yüzünden hal· Hu baıe"at dolayısile, Şan:?;hay 

Cf'Llıı"Sı hafif ıetilıui;tır. j >ıponların 
yan ameleleri fabrikaları iegale ve 

umumi hir taarruz hazırl am.il..ta ol· 
kendi namlarına idareye baıladıklan duk ıarı tıÜ) Jeoiyor. 
devirlerde bu müfrit harekete karşı Son lıa lıerlere ~öre; beyııelmilel 
koymak maksadile ve eermayedarla· kızılhaç tı')kilatr, Jı'raıısn: nıırıtakası 
rıo yardımı ile ıimdilri faıizmin esa· ile NaotJoouo şimalind•·, bitaraf bir 
sını kurmuş ve zamanı bir az nıüsaid mmtaka teııi•i için ıııü pet neticeler 
bulunca Roma üzerin'! yürüyf'rek ik· elde eınıı~tir. Bu mıoıa~a, bugünler. 
tidar mevltiini zorla işgal etmiıtir. de ıe~ıs e•dilıuek üz~ı~Jir. 

O gündenberi faıizm komünizm ile jaı·oolaı, Aok.efoyu i~gal eyle· 
tam bir mücadele halindedir. mi@lerrlir. Uu ~elm, müı>labkeı:n bir 

Bununla beraber geçen seneye metkıdir. 
gelinceye kadar bu mücadele İtalya• l'aris, 6 (Radyo) - Tokyodan 
nın, menfaati iıtilzam ettirince Sov• bildirilıyor-
yet Roıya ile bir mukarenet siyaseti j11ponya ' parlamentosunda ve er· 

Başvekilimiz B. Cela. Bayar, 

icraat programı etrafındaMecliste 

izahat vereceklerdir. 

Alakadar m ahafilde söylendiği
ne göre, hükumetin icraat pro· 

gramı, gayet geniş ve memle· 
kette yapılacak büyük işler hak· 

kında esaslı noktaları ihtiva et
mek edir. 

Hükumetin icraat programı 
sabırsızlıkla beklenmektedir. 

Ankara, 6 (A.A.) - Cumhu

riyet Halk Partisi Kamutay gru
bu bugün (6/11/937) saat 10,30 
da Trabzon mebusu Hasan Sa

kanın başkanlığ nda toplandı. 
Söz alan Başvekıl Celal Ba

yar süreklı alkışlarla kürsüye 

gelerek 8/11/937 Pazartesi gü· 
ııü B. M. Meclisinde yeni kabi
nenin programı hakkında yapa· 
cağı beya atın ana hatları 
üzerinde Part: grubuna izahat 

verdr. 

&odan sonra söz alan bazı 
hatiplerın yeni kabinenin prog· 

ramına ait beyanatı dinledıkten 

sonra umumi h "yet yüksek te

zahürat ve ittifakla Başvekilin 

beya atını tasv'p etti. 

' Alman donanması 
Gaeta limanmda toplanıyor 

l'ar ıs, 6 (Radyo) - İtalyanın 
Ga,.ta liııınamoıı, biıyük bir Alman 
ıorpırfosıı ile 4 <lı>stroyor gelmiştir. 

l) .ılıa lıir ınikt ır Alınan barb gemisi 
bekleıı ıııe k tedir. 

Alman donanma111nm Gaetada 
top1 nıı 11111!! na f"hf!mm iyct veriliyor. 

Roma-Berfin mih· 

Yunan hükumeti 

Atatürkün doğduğu evi 
kendisine bağışladı 

Bu hususta bir kanun çıkmış ve 
Atina sefarethanemize, 

malumat verilmiştir 

Atatürkün Seltinikteki evi 
İstanbul 6 (Hususi) - Atinadıın haber veriliyor; 

Yunan hür.ümeti, neşrettiğ i yeni b ;r kanunla, Se anikte . Aıatürkün 
doğduğu evi kendilerine hejiye etmiştir. Bu kanun resmi gaze· 
te.:le intişar etmiş ve sefaretimize de bildırilmişt ır 

Ankara Harbiye okulunda 
mesut bir gün -- .... _________ _ 

tak.ih etmeeine, batta bir az daha kanıl:ıarlıiy~ ılai'resioıle Lti\·ük bir fa· 
ileri giderek bu hükumetle bir dost· ali yet müşahede t dilmektedir. Ali· 
luk ve ademi tecavüz miıak.ı • imza Bulgar kralı Bori3 kad,1; ıııehaf il. J•ponyaıııo, Çioe reııo 
etmeeine mani olmamıştır. Yalnız Londra, 6 ( Radyo ) - Ayni men hıub ilau edeceğini bildiri· 

veri birlik vermiş Jandarma Subay okulu açıldı, Uarhi-

geçen senedir ki İtalya, Habeşistan zamanda meşhur bir makin:st yorlar. 
seferini müteakıb Anupada düştüğil olan Bulgar kralı Boris; bugün, Uerlin, 6 (Radyo) - Çin Cum· 
infirad vaziyetinden kurtulmak için Odçon istasyonundan kalkan do· hurreiı.ıi Şan·Kay·Şek, Berline ŞdD 
talibini iıter İilemez Almanya ile kuz vagonluk bir trenin loko- Nikoviloio~ i-.wınde bir kumandan 
te•rik etmek zaruretinde kalınca AI· f k k. · l. ~ · J'İ.İıııleı ıııi ; tir. Bu münasebetle B. ~ moti ine gl"çere ma ınısl ıgı H 
manyamn telllliaine tibi olarak ko· ıllı>rın, j •1>0oya ile Çini barıştırma• 

almıs ve treni, 80 kilometre sü· A-ı k ı, ı · · b k.I.. d b. ia münism dilımanlığım aleniyyete vur• • ı;; " '
1 ettığı a ın a ır şay 

ı ratle yürüterek, Bestley istasyo- çıkm1~ i•e de, ııljkadar makamattan 
mut ve o zamandanberi talyan re .. 
mi ricalinin dilinde komünizm aleyh· nuna kadar götürmüştür. teyid e<lilınewekteılir. 
tulıği mdlıim bil' mevki iıgal etıne#te 
bqlamııbr. Hatta bil' aralık geçen 
eene Almanya ile japonya araunda 
komdııizme kartı mücadele muahe
deıi imza edildiği demlerde İtalya• 
ilin da buna ittirak edeceği mevzuu 
baha olmnı, japonlarla ftalyaolar ara• 
B1Dda bir milddet müsakereler cer .. 
yan etmit ve sonra her nedense bu 
teıebbftı yan yolda kalmııtı. 

O devirlerde Romr·Berlin mih· 
'•ri bugilnkfl ıalibetini hendz iktiaab 
etnıemif bulunuyor, muayyen bir kaç 
~eıele üzerinde uyuımuı olan İtalya 
ile Almanya bir çok iflerde biribir• 
lerine yan bakmalı: vaziyetine dilfü• 
Yorlarclı. Bu nziyet geçen seneden• 
beri oldukça değiıti. İtalyanlar bil' 
Çolc itlerde ve bilhaaea merkezi Av· 
ruı • meaelelerinde Almanlar lehinde 
~endi heaablanna tehlikeli fdaUr. 
~lı.l ır yapmak saruretinde kaldılar. 

u fedakirlıklar Roma0 Berlin mih'fe• 
tinin bir kat daha eağlamlaımasına 
~ardını ettiği gibi İtalyanın umumi 

Y•eet eabaaında hemen hemf'n ta· 

~ Sonu Hki.ıinci •alıi/tJde • 

Belediye reisi Dr. B. Behçet Uz 
• 

Dün Avrupa tetkik se-
yahatinden döndü 

Belediye reisi, gazetemize beyanatta bu
lundu. Seyahati hakkında yarın Şehir 

Meclisinde izahat verecek 
Bir buçuk aydanberi Avrupanın 

muhtelif memleketlerinde şehircilik 

tetkikleri yapan belediye reisi Dr. B. 
Behçet Uz, dün İtalyan bandıralı 
Briyani vapuru ile Fiyomeden şehrimi 
ze gelmiş, vrpurda vali B. F. Cüleç, 
Müstahkem Mevki Komutanı General 
Rasim Ak.tug, Şehir l\fecliıi asaeı. 

belediye erkanı ve bir çok doatlarile 
gazeteciler. tuafından karplanmıotı.r. 

Belediye reieile bu tetkik eeya• 
hatine jıtirak eden belediye baımil· 
bendisi B. Cahid do birlikte İamire 

d.~IUD üttflr. 

Mühendis B. Huroid, t.taııbula 
geçmiıtir. 

Belediye reieinin Avrupa tetkik 
eeyahati, İzmirde inta edilecek bele
diye earayı, büyük hal, ~bir pr•jı. 
çocuk hastanesi veaaire gibi ıehrin 
mühim ihtiyaçlannı karoıhyacak mü· 
eHeselerin pl8n ve projelerini tetkik 
etmek ve muhtelif memleketlerde 
buulann en modern ve mükemmelle. 
rini görmek, ıehrio diğf'r iole~inin 

halkın lehine ne &'1retle göri!ldüğü • 
v~ iotaç edildiği noktaların•Jao çok 
fııydal! olmu~tur. · 

- .Sonu 5 itıci •aiıi/t:de -

Almanya Propaganda yede yeni sene deı·slerine · haşlandı. 
· Nazırı B. Göbels mü
him bir söylev verdi 

Berlin, 6 (Radyo) - Almanya 
Propaganda Nazırı B. Göbels, 

Almanya - ltalya münasebatın
dan bahsederek beyanatta bu· 

lunmuş, Almanya harici siyase
tinin kat'iyen Nasyonalist oldu

ğunu bildirmiş ve demiştir ki: 

- Bütün dünyanın geçirdiği 
karışıklıklar içinde ltalya - Al
manya mükemmel surette anlaş· 
mışlardır. 

Het türlü sözlere rağmen bu
gün Roma - Berlin mihveri bu 

iki millete birlik vermiştir. Ay
rılmaları imkansızdır. 

B. Göbels sözünü şu suretle 
bitirmiştir: 

- Eğer Avrupada tehlikenin 

önüne geçilmek isteniyorsa Al
manya ve ltalyanın Avrupa 

muvazenesindeki mühim yerleri 

ayrılmalıdır 

ROM ADA 
Komijnir.tlik. aleyhine imzalanan 

ınuah~denin metni ve bu husustaki 

tafııil.it 8 . iırci 1ahifemizdf'dir. 

~~~~----~-~~~-
Ankara, 6 (Hususi muhabiri· hazır bulunmuşlardır. Bu vesile 

mizden) - Harbiyede jandarma ile müteaddit söylevler verilmiş 
subay okulunun açılma töreni ve Adliye Vekili B. Şükrü Sa-
bugün büyük bir geçitresmile racoğlu kurdela}'l kesmiş, bütün 
yapılmıştır. Törende; Vekiller, mektep gezilmiş ve meruimde 

siyasi ve idari müsteşarlar, Ge- bulunanlar büfede izaz cdilmit· 
nelkurmay ikinci başkanı Gene- lerdir. 

ral Asım Gündüz, birinci ordu Ankara, 6 (Husus! muhabiri· 

müfettişi Orgeneral Fahreddin mizden) - Bu sene muhtelif as 
Altay, Jandarma umum komu· keri liselerimizden Aarbiyeye 

tanı Korgeneral Naci, Emniyet gelen talebenin derse başlama· 
işleri umum müdürü B. Şükrü - Sonu sekizinci sahifede • 

.fiil ~· 
Büyük Şef, memleket da
h;linde seyahate çıkıyorlar 
Bu haber, memleketin her tarafında 

bir sevinç uyandırmıştır 
İstanbul, 6 (Hususi) 

leket dahilinde bügük 
söglenigor. 

- Bügük Şef Atatürkün, mem
bir tedkil.c gezisin r · ' --,. . ' · ' .< 

Bu halıer; 
her tarafında 

Bügtik Ş~Je ha!Jrd .~u" ,, 
Hflinçle lcarı,/anmış bulunuJJv •• 

lek.timu 



Sabire ~ 

Devi t tedbiri zarureti 
Bit mebusumuzon verd4;i takrir üzerıne, Türl.;yede Türk tabiiyetinde 

yaşıyan, fakat Türklükle olan münaseLcıleri ancak maddi ve zahiri bir şekil 
üzerinde kolan Yahudiler derdi yeniden hararetlenmi~ oluyor. 

Dünlffi gazete"ae 'bayrc-ıim'i mudb \11nn -ınilhim i>ir itirııf gôrdtim. ifstırn. 
bulda Mu~evf cııtnalıt teşkilatının başlı::fitibi: 

- Devlet tedbir almadıkça Musevilerin maalesef, kendiliklerinden Türk· 
çc konuşmalarına imk4n -ta avvur <etmiyorum. 

Demi~. Bu ne elim ir iıirnftır, düşünülüyor mn? 
Bu cfimle içinde, Meta lb·tün -ömrü günahla seçen bir hıri tiy mn ıeon 

dakikada pazaza karşı her suçunu itiraf etmesine benzer, bir mahiyet l"ardır. 

Hakikatlerin muna'k:a§a ve ba'tlinde cYuzıklnr olsan> deyip -geçmek, bugünkii 
kavrayış itibarile, hiç bir kıymet ifade etmez. 

Tecrübelerle itiraflar yanyaruı gelince, :ırıık t&eddüd ve müsamahanın 
da yeri -kalmaz. Tecrübe ediJmi ir: 

Tü&:Qe konuşmuyorlar. '.l\'iikçe ile hiç alli alım yoktur. Ayn mekteblerde 
okurlar. Ayn haralnnn ve kiiltürlerin yolcolandırlar. J\lecburiyet ve menfaat 
görmedikçe, Türk gazete ·, Türk kitabı hiç okumuyorlar. Bunlara karşı, en 
büyük bir insanlık ve ) um uşaklık şerçevesi içinde geçen mücadeleler, :'Hleıa 
lıabaBJnın nasihatini dinledikten sonrn oda kapısı dışında dilıni çıkaran ço· 
eulı:Jarm tııline yakın bir netice Termi~tir. Ba, tecrübe kısmı!. 

Bir de şimdi itiraflar kısmı bıışlanı .. 
Söyliyenin, hayatta bt-Jki eo fazla cloğru ı-e snmi i bulunduğu bir daki· 

ka içinde bunları 1conuştuğtına şüphe edılemez •. 
- Evet ·diyor• maale ef .• 
Şu halde?. 
Düğümü, .rahat rahat çözebiliriz: 
Tedbir, devlet tedbiri.. Hatta belediyeler tedbiri .• 
Bu toprak eski toprak değildir. Du millet eski millet değil, bu kafa 

eaki kafa degildir. Her şey çoktAn değivmi§ti.r. 

Saime Sadi -- - --~~__.._,._.._- ---...-w"WW 
Tütün piyasasında durgunluk 

iati Tütün müstahsilleri 
düşürtmiyecekler 

• 
ır 

-------
Amerikan tütün kumpanyalarının tekrar 

mübayaata başlamaları bekleniyor 
------.-.---------Tütün piyasasında ani bir Mübayaa olunan tütün azdır. 

durgunluk husule gelmiştir. Bu· Mühim miktan durmaktadır. 
nun'a beraber bir taraftan küçük Tütünlerin bu sene nefaseti ge· 
miktarda satışlar yapılıyor. çen senelerle ölçülemiyecek ka· 

Şimdiye kadar Ege tütün dar yüksek olduğundan; ıyısı 
mıntakalannda 15 milyon kilo alındı, kötüsü kaldı gibi bir dü
tütün satılmışbr. Bunun yalnız şünce de ileri sürülemez. Tü
on milyon kilosunu Amerikan tünlerin mühim kısmı birinci 
tütün kumpanyaları satın almış· sırada satılmaktadır. 
lardır. Tütün piyasasında mü- Piyasanın tekrar ne gün açı· 
bim miktarda mübayaat yapan lacağı belli deii\dir. 

Bulgarcada 
diğer firmalar Herman Spirer, 
Boruvalı B. Ahmed ve B. Seyit Bulgurca, (Hususi) - Tütün 

sabşların21 hararetle devam edil· 
ticarethanelerile diğer Türk tüc• miştir. Birkaç paıti istisna edi· 
carlarıdır. lirse, köyümüzde satılmamış tek 

Son günlerde tütün piyasa· balye tütün kalmamıştır. 
sında görülen durgunluğu tabii Bu yıl köyümüzden en fazla 
olarak kabul etmek lazınıclır. tütün alan Türk tütün Limitet, 
Çünkü ilk partide en iyi tütün- inhisarlar, Di Amer kan ve Glen 
ler satılmıştır. Bundan sonra kumpanya'arıdır. Fitler 80·90 
d ğet" ı>artllerin satışına başlana· kuruştur. 
caktır. Geçen yıl, tütün mahsulü, o 

Ba!!1 lirmalann tütün fiatini kadar nefis olmadığı halde yüz 
düşürmek maksadile hareket et- kuruştan sah1mışlı. Halbuki; bu 
tikleri ıöyleniyorsa da müstah- yılki tütürı mahsulü, geçen se· 
s ller, müttehit bir haldedirler. neye nisbetle fevkalade nefis 
Fiatleri düşürtmemek için ara- olmasına rağmen geçen senekin-
larında karar almışlardır. den noksandır. 

Piy~anın bu durgunluğundan -----
müstahsil için encJişe edilecek H ~ evi k ··~esi 
hiçbir vaziyet yoktur. Hükumet, ••1U<ı~rlfıll!lmiı1J!lll•ıa•~:rs• 
tütün mahsullerimizi tamamen alkevinde evelce ka· 
satabilecek her türlü tedbirleri yıtları başlıyan motör kursu için 
almak yolundadır. Zaten Türk lazım gelen makine satm alın
Tütün limited şirketi ve İnhi- mış ve evimıze gelmiştir. bers· 
sarlar idaresi de piyasadan tü· ler 8-11-937 pazartesi gününden 
tün almaktadırlar. Fiat sukutu itibaren saat 20 - 21 e kadar 
için h 'çbir sebeb yoktur ve devam edeceğinden, kayıtlı olan-
Amerikan kumpanyaları, henüz ların bildi rilen gün ve saatte 
tütün ihtiyaçlarını tamamlama- evimize gelmeleri. 
mışlardar. Gene piyasaya gire- 2 - Türk Tarih Kurultayına 
cek, mübayaat yapacaklardır. Halkevi hesabına gönderilen ta· 

Bergamada rih öğretmeni B. Hüznü tara-
Bergama, (Hususi) - iki gün 1ından 10-11·937 çarşamba günü 

hararetle devam eden tütün sa· saat 18 <le projeksıyonla bir 
tışı birdenbire durmuştur. 60·80 konferans verilecektir. 
arasındi bir miktar tütün satıl· Bu konferansa butün yutd· 
u11Ştır. daşlar gelebilirler. 

Yo 
• a re n e 

t 

a il usu 
yaptırı ıyor 

-

----~--~-~~-----~ 
Vilayet yollarının inşası ıçın 

beş yıllık bir yol programı ha
zırlanmışhr. Bu programa göre 
inşa edilecek vila} et yollarının 
evvela en ehemmiyctlerinden 
başlanmak sutetıle inşasına de
vanı edilecek, muhtelif iktısadi 

0 bölgeleri biribirine bağlıyacak 
bu yollar beş yılda tamamlan
mış olacaktır. 

mektedir. 
Vilayetimizin mühim bir çok 

yolları bu usule göre yaptırıla
cağı iç'n beş yıllık yol projesi, 
çok kısa bir zıımanda tahakkuk 
edecek, İzmir, Aydın, Manisa 
anayolları biribirine bağlanacak, 
bir çok bölgelerden sevkıyat ve 
ınakliyat daha kolay bir şekilde 
yapılacaktır. 

• • r 
Kı rataş cinayeti 
Enverin Je tevkifine 

karar roerildi 
Karataşta İngiliz bahçesi mev

kiinde Amerikan Hasan tarafın· 
dan biçakla yaralanan talebe 
Fethinin öldüğünü yazm1ştık. Bu 
cinayete ait tahkikat evraki 
müddeiumumilkçe tekemmül -et
tirilmiş ve ikinci sorgu hakim· 
liğine verilmiştir. Amerikan Ha
san mdvkuftur. Bu yaralama ha· 
disesine kendisini teşvik ettiğini 
söliyen Amerikan Hasanm arka
daşı E-0verin de tevkifine sorgu 
hakimliğince karar verilmiştir. 
Bu cinayetin tahkikatına bundan 
sonra sorgu hakimlıği tarafından 
devam edilecektir. 

Aldığımız malumata göre vi· 
layetin beş yı1lık yol p'ragranu, 
931 vilayet büdcesi kararname
sinin üçüncü maddesi mucibince 
iki yılda tamamlanabilecektir. 
Beş yılda yaptlmbsı lazım gelen 
mühim yollar, böylece iki yıl 
gibi -kısa bir zamanda yapılacak, 
yalnız par.ası, beş yıllık yol pro
jesine göre aid olduğu yıllar 
büdcelerinden verilecektir. 

ir si de bir 
rüşvet hadisesi 

Kitabın arasına bırakıl n ıs lira 
yüzünden memur • şten çı arıldı 

Bu şekil inşaata (tulü kamil) 
üzerinden inşaat deniltnektedir. 
Mühim yolların muhtelif kısım
lannın ayn ayrı yıllarda inşası 
yerine bütünü münakasaya çıka
rılmaktadır. Mesela, Çatal-Öde· 
miş yolu 110,000 lira keşif be
dellidir. Bu yolun, muhtelif kı
sımlarının ayrı ayrı yıllarda in· 
şası yerine tamamı ihale edil
mekte .Ye m'iiteahhid tarafından 
inşa olunmaktadır. 

Son zar.ııanda müteahhide iha· 
le ıedilen ve 75 bin liraya çıka
cak Çatal-Ba}'!ndır yolu da bu 

şekilde inşa olunmaktadır. 
au şekil; yol inşaatına, bü· 

yük sermayeli müteahhidlerin 
talip olmalarmı da temin etmek· 
tedir ki bundan edinilen istifade 
çok fazladır. Büyük müteahbid
ler, diğerlerine nazaran inşaat 
hususunda daha sağlam görül-

Urla iskan memuru B. Cemal 
hakkında rüşvet almak suçundan 
tahkikata başlanmıştır. Bu yüz· 
den memurun eli işten çektiril· 
miştir. Vak'a şöyle olmuştur: 

Urlada bir muhacirin elinde, 
istihkakından fazla arazi bulun· 
duğu anlaşılmış fazlasının geri 
alınması için tetkikata başlan

mıştı. Bu muhacir, müddeiumu
miliğe müracaatla iskan memu· 
runun kendisinden rüşvet istedi
ğini söylemiş ve müddeiumumi
lik derhal seri ve numaraları 
tesbit edilen 15 lirayı bu muha
cire vermiştir. Memurun, rüşvet 
alırken suç üstü yakalanması 

için de z bıtaca ter ibat alın· 
mıştır. 

Bütün bu hazırlıklar tamam
landıktan sonra parayı alan mu
hacir, yanında akrabasından biri 
olduğu halde iskan memurunun 
çalıştığı odaya girmiş, parayı 

kendisine vermiştir. iskan me-

muru, çalıştığı odada yalnız de· 
ğildi, iskan katibi de beraberdi. 

Bil' az sonra muhacir dışan 
çıkınca memurlar iskan memu
run odasına girmiş ve memu
runun üzerını aramışlarsa da 
parayı bulamamışlardır. iskan 
memuru, ne aradık larını bu me-
murlara sormuş, aranan riişvet 
parası masa üzerinde duran bir 
kıtabın sahifeleri arasında bu· 
lunmuştur. Memur, oraya para 
konulduğundan haberi bile ol· 
madığını söylemiştir. 

Hadisenin bu şekli hakikaten 
gariptir. Bir memuru lekelemek 
için bir muhacir tertibat alnıış, 
4Jarayı ~ehdislne vermemiş ve 
masa üzerinde duran bir kitabın 
içine koymuştur. Hadisenin ta
mamen mürettep olmasına rağ

men iskan memurunun eli işten 
çektirilmiştir. 

Devam etmekte olan tahki
kabn nasıl bir netice vereceği 
henüz belli değildir .• 

Çömezin zekası ... 
Bir çömezin, hergün kabak 1 kika geç.er, çömezin mübarek kocaları yok.. Güaeş neredeyse 

yiyen ve misafirine de Tanrının alnı gene secdede .. Cemaat: doğacak. Köyün içinde bir ıssız· 
bütün günü ve akşamı kabak - Allah Allah - diye mırıl- lıktır almış, yürümüş.. Birkaç 
ikram eden ıbir köy halkını bu danıyor· hoca neden kalkmıyor kadın: 
adetten nasıl mencttiğinı dün acabal -Camiye girip bakalım, belki 
yazmıştım. Bir ara1ık çömezin sesi duyu· oradadırlar. 

Ayni çömez, bayram sabahı luyor: Deyip camiye gidıyorlar. Gö-
vaız yapa ken diyor ki: - Sizi kafirler sizil. Geçen rüyorlar ki, fılhak ka kocalan 

- Ey Müslümanlar!. Biliniz ki seneye buraya gelen hafıza her Qrada ve secdeye kapbntnışlar .. 
namazda hoca s odeden kalk· gün kabak yidirir misiniz? Her Fakat bir türlü kafalarını kaldır· 
madan evci kalkan kafir olur. birin ~ bana dünyafığınızı getir- mıyorlar. fçlerindeh biri, ikisi 
Ayni o:amand karısınd n boş 'tip de şuraya başımın yanına safları gezerek kocalarını bu1u· 
düşer ve buaların arasında bir koymazsanız yerimden bile kı· yorlar: 
dahQ -nıkah caiz olmaz. mıldamam. Siz kalkarsanız, hem - Yahu -diyorlar- ne bu hal, 

Hoca bunlatı söyledikten sonra kafir olursunuz, hem de karıla- neden kalkmazsınız? 
namaza duruyor ve b ttabi sec· rınız boş düşer. Zavallılar: 
deye varıyor. Cemaat imamın: Cemaat, müthiş bir panik 

- Alhıhüekberl içinde ve gene alınlar secdede 
Demesini bekliyor. Fakat inıam olarak düşünürker., köy kadın

secdeye varmış, bir türlü kalk- lan harekete geliyor. Çünkü ka
mıyor. Beş dakika geçer, on da- dınlar b&liyor ve görüyorlar ki; 

- Aman -diyorlar· Allahtan 
oldu da geldin z. Çabuk eve 
gidin, köşede bucakta kaç 

, ....... mm._-. ... _. ............................. _.._._. .... _..__._. ... ._ ... mm~ 
ilahi bir ses ... Cazib bir mevzu .•. Musiki /ilimlerinin en guzeU .•. 

kuruş varsa toparlayıp ,geti
rin. Çünkü hem siz kocala· 
rınızı, hepimizi kaybedeceksiniz, 
bem de biz kafir olacağız .. 

Dekor... ihtişam... Artist ve Temsil itibarile dunya filimlerine örnek bir harika ... 

BUGVN T A y AR E s 1 E M A s 1 N D A 
SEVİMLİ ve DiLBER MACAR YILDIZI MARTHA. EGGERTH'in 

Kocalarından boş düşecekle
rinden korkan kadınlar, hemen 
harekete geçiyorlar. Köyün bil
tün -ev1erindeki kadınlar, köşede 
bucakta ne buldularsa, hocanın 
secdedeki başının :yanına koyu
yorlar. Hoca gözucundan bakıb
da yığını kabarık görünce, .ta
mam, diye mırıldanıyor ve: 

ilk defa Fransızca 
temsil ettili SARAY ONSERI 

Filiminde sonsuz zevk ve heyecanla ,görülecektir. Bu filimde MARTHA EGGERTH tarafından söylenmesi için 
HATIRA ŞARKISI muhterem müdavimlerimizde ebedi bir hatıra bırakacaktır. 

AY-!fCA: PARAMOUNT JURNAL. MIK/ ve ÖGRED,Cl FiLiM 

hazırlanan 

'Ôeans saatleri: 3 - 5 - 7 - 9,15 de, .. Cumartesi • Pazar: 1 - 3 - 5 - 7 - 9,5 dedir. 
'FlAT.LER: 30 - 40 - 50 Kurll§lur. 

- Allüekberr 
Deyib başını kaldırıyor. 
Çömezin zekası nasıl? 

Fıkracı 

- Ozüm lia l rı düşüyor. 
Mahsulü satamtyoruz .• 

- Alman pazan kapalı ka
lırsa işler düdüktür. 

Ma'ksad şöyle bir hasbihal 
oldlfğuna göre, hiç nl madı
ğımız i>u me\12ua, bilgi iddia 
etmeden, dokunsak olur sanırız. 

Merakıma dokundu da beş, 
on rakam buldum. isterseniz bu 
rakamları beraber, tetkik ede
biliriz: 

1932 senesinde 48697 ton 
üzüm ihraç etmişiz. Bu miktar
dan 14838 tonu Almanyaya, 
33859 tonu da A\manyadao 
başka memleketlere gitmiş. 

1933 senesindeki ihracatımızın 
yekunu 45729 tondur. Bunun 
22147 tonunu Almanyaya, 23852 
tonunu da Almanyadan başka 
memleketlere yollamışız. 

1934 ihracatımızın yekunu 
54385 ton, Almanyaya ihracatımız 
29770, başka yerlere yolladığı~ 
mız 24615 tondur. 

1935 senes'ine gelihce: 76423 
tonluk umumi ihracatımızın 
44167 tonu Almanyaya, 322S6 
tonu başka ımemleketleredir. 

Geçen sene 67426 ıton kuru 
üzüm yollanıışız.Bunun 45802 tonu 
Almanyaya, 31624 tonu muhl:e· 
lif memleketlere gitmiş. 

Bu yılm reko tesi cem"an ye
kun 38000 tondur ve farzedi· 
niz ki karşımızda Almanya de
nilen bir istihlak pazan mevcud 
değildir. Her 'Sene Almanyadan 
başka memleketlere 30-32 bin 
ton kuru üzüm sevkedebildiği. 
miz;e göre, bu sene neden hali 
bir şey yapılamadı? Yukarıdaki 
hesaplara göre, şimdi şu mev
sim.de Türkiyenin kuru üzüm 
stoku 7-8 ·n ondan failn 
olmamalıdır. 

Halbuki stok, çok daha faz· 
ladır. 

Vaziyet sarih; rakipler diyar, 
diyar dolaşarak rnuşteri toplu· 
yotlar, biz de yazıhanenıize kü· 
rularak ayağımıza müşteri bek· 
liyoruz ve ,soranlara: 

- Efendim, Aiman pazara 
çekmiyor. 

Deyip çene çalıyoruz. 
Anlaşılıyor ki ihracat evleri

mill, her sene yapabildiklerini 
dahi yapamıyacak derecede gev
şe mişlerdir. 

Acıdır amma bu böyledir 
işte... • 

Iskli.n madara 
••••• 

Yakında An tıraya 
gidecek 

Vilayet iskan müdürü B. Fu· 
adın yakında Ankaraya gideceği 
ve lzmir 1skan işleri hakkında 
Sıhhat ve 1çtimni ~uavenet Ve
kaletile tem'Bshırda bulunata~ 
haber tı1ınmıştıt. Geçen sene 
Bulgaristanla Romanyadan lzmire 
getirilen _göçmenlere tevzi edile· 
cek göçmen evlerinin inşaab 
ilerlemiştir. Tamamlanınca tevzi 
edilecektir. __ ...... __ 

lnebolu facıası 
muhakemesi 

İnebolu f~ciası meznunlannm 
muhakemelerine yarın saba .. 
şehrimiz ağırceıa mehkemesinde 
devam edilecektir. Muhakeme, 
son ısafhaya geldiği için bu cel· 
setle müddeiumumi tarafından 
iddia seraolunacaktıt. 

N1şan merasimi 
Bn. Bedriye ile gazetemiz mu· 

hasibi arkadaşımız B. Cavit Tur· 
han oğlunun nişan merasimi, 
diln akşam Karşıyakada Dr. 8. 
Zühtü Kamilin evlerinde iki ta· 
raf aile Clostlarının <samimiyeti 
içinde yapılmıştır. Yeni kurula
cak yuvaya şimdiden saadetler 
diler, kendilerini tebrik ederiz. 



9 lar Konferansın da tanzim 
edilen notajaponyaya verildi 

istanbul maçları 
Fenerbahçe Beşiktaşla 

karşılaşıyor 
fstanbul, 6 (Hususi) - Yarın 

(bugün) Fenerbahçe ile Beşiktaş 
takımları arasında · maç yakıla• 
caktır. 

Nota mülayim bir lisanla yazılmıştır. Konferans Salı Matbuat Genel direk. 
' •• .; t k · t• J kt• törü istifa etti 

gunU e TQT lÇ ıma eaece lT • • . Ankara, 6 (Hususi) - Mat• 
Brüksel, 6 (Radyo) - 9 lar B k f kf buat Umum müdürü B. Vedad 

k f · · k d d ü reşte top anaca ar on eransına ıştıra e en ev· Tör istifa etmiş ve istifası kabul 

lctler delegeleri, bugün tekrar Peles sarayında mu·· h·ım olunmuştur. 
B. Spakın makamında toplan- Londrad 
ınışlardır. k a 

De'egeler; uzun münakaşalar· müzakereler .olaca Hava hücumlarından ko· 
dan sonra saat 9 da Amerika runma tedbirleri 
başdelegesi B. Norman Davi- Küçük itilaf devletleri, Tuna mesele- Londra, 6 (Radyo) - Hava 

sin teklifi veçhile Japonyaya ve- sile de meşgul olacaklar hücumlarından korunma işlerine 
tilecek notanın metni tanzim büyük ehemmiyet verilmektedir. Paris, 6 (Rayo) - Küçük itilaf devk .terini alakadar ede~ mü-
.olunmuştur. Yalnız Londrada bu iş için 32 

him meseleler hakkında Bükreşte bir toplantı yapılacağı söylen-
Notada yazılı olduğu üzere, mektedir. milyon İngiliz lirası sarfı lazım· 

2'erek Japonya ve gerekşe Çi- Toplantının Sinayada (Yeles) sarayında olacağı ve Tuna meselesi geliyor. Belediyelerce alınacak 
ilin bütün şikayetleri dinlene· ile birlikte, Çekoslovakyayı alikalandıran hususat etrafında esaslı tedbirler başkadır. Belediyeler, 
Cektir. Nota, mülayim bir mahzen ve sığınaklar yapacak· 
d görüşmeler cereyan edeceği anlaşılıyor. 
ille yazılmıştır. lardır. 

Nota, öğleden sonra saat 13 DenıL.zbank la.Ayı· hası acele Belediyeler Bankası. 
de japonyanın Brüksel sefirine 
"erilmiş ve ayni zamanda, Japon· • • k d · ı k nın açılma töreni •• 
Ya Hariciye Nezaretine verilmek muza ere e 1 ece Ankara, 6 (A.A.) - Beledi· 

İiıere Belçikanın Tokyo sefirine de Banka faaliyete geçer geçmez İktısad Ve. yeler Bankasının açılma töreni 
telgrafla bildirilmiştir. .. • • .. " : • bugün saat 15 de yapılmıştır. 

Amerika başdelegesi B. Nor- ka/etı denız musteşar[ıgı fağvedıfecek.. Törende Kamutay Başkanı Ab-
ltlan Davis; Japonyadan cevab Ankara, 6 (Hususi) - Denizbank teşkili hakkındaki layihanın, dülhalik Renda, Milli Müdafaa, 
~clinceye kadar temaslara de· Kamutayda acele müzakere edilmesi hükumetçe istenilecektir. Adliye, Nafıa, inhisarlar V elcil· 
"aın etmek için küçük bir ko· Kanun çıkar çıkmaz banka faaliyete geçecektir. leri, Mebuslar, Devlet Şurası ve 
ltıitenin teşkilini teklif etmiş ve Banka işe başladıktan sonra lktısad Veka eti deniz müsteşarlığı muhasebat divanı reisleri, şehri· 
bu teklif kabul olunmuştur. lağvedilecek ve şimdiki müsteşar Bay Sadullah, Denizbank umum mizde bulunan Atina elçisi Ruşen 

Konferans, salı günü tekrar müdürlüğüne tayin olunacaktır. Eşref, Türk Hava Kurumu 

toplanacaktır. y k L b 1 • • başkanı, siyasi ve idari müste-

Y rınanis fa~ -İ(urma y unan rah e run a mu- şarlar, Vekaletler ileri gelenleri, 

B h 1• m bı· r a 1 matbuat mümessilleri ve kalaba· 
°Jkanı Ka_y__ser_i. lale bir Javetli heyeti lıazır hu· 

en dönüyor Kral, Yunan sef o ret hanesinde Balkan Iunmuştur. 
Ankara, 6 (Radyo) - Yuna· Banka direktörü Süleyman 

tıistan Kurmay Başkanı General sefirlerini kabul ettti, bügün Kepeneğin bankanın kuruluşun· 
f>apagos ve mayetindeki askeri . Londraya hareket ediyor danberi belediyelerimizin su ve 
lid .~yet, yarın (bugün) Kayseriden 1 \" y diğer belediye işlerinin yürütül• 

oneceklerdir. . . stanbul 6 (Husu.~i ~- unan Kralı ikinci Jorj, Fransa Cumhur 
K B L b l h l 1 t f d b. ··ı~k mesi için yaptığı yardımları ve 

P 
urmay Başkanımız Mareşal reısı · e run a mu ım mese e er e ra ın a uzun ır mu a at 

Yapmıştır binanın inşaat ve teşkilatı hak· evzi Çakmak, misafirlerimiz · 
lerefine orduevinde bir ziyafet Siyasi mehafil, bu mülakata büyük bir ehemmiyet atfetmekt~ 
~ di~ 
ereceklerdir. p · 6 R 

ans, ( adyo)-r Yunan Kralı ikinci Jorj, bugün Yunan se-
l Trabzonda farethanesinde Türkiye, Yugoslavya ve Rumen sefirlerini kabu! ct-
""n transit yolu Uzerinde miştir. 
sıOmaklar yapılacak Kral, yarın (bugün) Londraya hareket edecektir. 

~~~t~ !.~~~·;~~-üze~;:;~ PolonyaAI manya ile anlaştl 
~ tehlikeli yerlerde kış ıçın sı- B. Hitler, Danzingin Almanyaya geçmesi 
tıaklar yapılacaktır. ile dostluğa halel gelmiyeceğini bildirdi 

t Romanya Berlin, 6 (Radyo) - Almanya ile Polonya arasında iki mem-
"'"11aag başkanı memleketine leketteki mütekabil ekalliyetler için aktolunan anlaşmanın metni, 

döndü 1 bugün, gerek Varşovada ve gerek Berlinde neşrolunmuştur. 
~ ııta'nbul, 6 ( Hususi ) - Ro- B. Hitler, bu münasebetle bugün Polonya sefirini kabul etmiş 
i 'nya Kurmay başkıını ve ma· ve Danzing meselesinden dolayı iki memleket arasındaki dostlu
~~lirıdeki askeri heyet, bugün ğun müteessir olmıyacağını bildirmiştir. 
.., ()stence yolile Bükreşe dönmüş B. Hıtler, yukarı Silizyada mevkuf ve mahkum olan Polonya-

' merasimle uğurlanmıştır. lıları, muahedenin imzası şerefine affetmiştir. 
LUı .... 11111 ...................................... ._ .............. ~ .. ... 

Tarzan: Balta değmemiş ormanlarda •• 9 

.. ô;ı,.lc .. 
l u nüshadan mabad -

d~ı d- Hain Nestor, bu miica-
1' e en g l'b arza a 1 çıktığı takdirde 
İ"itı nın hayatta bırakılmaması 
\' hı" 
8ardırd~~adele sahasını vahşilerle 

Nesto T 
ta.... r arzana: • - Bu tam· 

... de ·1 
'" nı en şe · .. .. .. tı? B yı goruyor mu· 

• aşındaki zenci tokmağile 

2 

a~· 
V'(f~~~~-, 

buna üç defa vurunca mücadele 
başlıyacaktır.,, Dedi. 

2 - Bundan başka bir şey 
söylemeden iki muhasım müca· 
deledeki yerlerini tuttular. 

Bundan sonra amansız ve çok 
korkunç bir düello başladı. 

Nestorun silahından çıkan 
kurşunlar Tarzanın kulaklarının 
dibinden vızlıyarak, fakat isabet 

etmeden geçiyordu. 
3 - Buna mukabil Tarzan 

henüz silahını kullanmış değildi. 
Tarzanın silahı da bir ok idi. 

Fakat tam nişan aldığı sırada 
Nestorun sonuncu kurşunu okun 

kemanını parçaladı. Silahsız ka

lan Tarzan, düşmanının önünde 
feci bir hale düştü. 

kında verdiği izahatı müteakıp 
Kamutay Başkanı Abdülhalik 
Renda bankanın kapısındaki kur
delayı keserek bankayı açmıştır. 

Banka açıldıktan sonra kasa 
ve arşiv dairelerinden başlana

rak bina gezilmiş, Başşehre böyle 
güzel ve modern bir bina 
kazandırmış olduğundan dolayı 
banka direktörü tebrik edilmiştir. 

Şehrin elektrik tenviratı gece 
yarısından sonra ekonomi endi· 
şesile söndürülüyor ve şehir de 
zifiri bir karanlık içinde kal)for. 

Diyelim ki, bu bir zarurettir 
ve bunun için buna katlanalım. 
Bu katlanma; hiç şüphe yok ki, 
bol bol tenvirat resmi veren 
bir şehir halkı için büyük bir 
fedaıcarlıktır. Eğer bu tarzı ha· 
reket şehrin her tarafında siya
nen tatbik edilseydi denecek bir 
şey olmazdı. Fakat mesele böyle 
değildir. Bir yerde ekonomi ya· 
pılırken, diğer bir yerde bol 
bol isr&f yapılıyor. 

Kültürparka giden Vasıf Çı· 
nar caddesinde çifte ampullu 
lambalar yanar, Kültürparkın Lo
zan kapısında Parisin "Şanzelize,, 
caddesinden fazla tenvirat ya· 
pılır. 

Bilmem gece vakti Kültür
parkın bu aydınlık saçan kapı· 
sının önünden geçtiniz mi? Ge
çiniz ve gözlerinizle görünüz. 

----~~WJ:C: ~--- --
Sahife 3 

Oruç 
Ve &Cillk grevi ....... 

Droppe, Romalıların aııabasına kOl}mamak 
için, bir ressam da diri diri yan. 

mamak için grev yapmıı laı·dı 

40 gün aç kalan doktor! 

Or~ lıallnth bir Hindli fakir 
ÔNç demek, riyazet ve nefis ··~ 

terbiye\l.i clemekttr. MwlimmMa· Oruç dini malilada dayanın ~ 
rın oruc" hir ay sürer, ve mu• açilk demektir. Fakat açlığln 
ayyen saa~den ibarettiir. Hıria· mecburi veya lhtiyan1olan1aıı da 
tiyanlarda oruç büsbütün başka· vardw: 
dır. Muayyen bir müddet içinde Son yanm 6sırda masum ol· 
muayyen bazı gıda maddelerini doklarmı iddia eden bazı maz· 
yimemck fakat muayyen bir müd· nunlarla siyaset mahkumları aç· 
det aç kalmaktan ibarettir. ltk grevleri ilin etmişlerdir. Suk· 

Oruç, şark milletlerinin hemen ki, Merlatti gibi açldc tecrübwlcri 
hepsinde vardır; oruç ayında yapanlann içinde Madam Hanu 
olduğumuz için bu mesele üze- en maruf ve en sonuncudur. lr· 
rinde bazı izahat vermeğe fay- landanın itttikliline Çllhtanlardan 
dalı buluyoruz: Kork belediye reiei Mak Svincy 

ve Hintli Gandinirı açlık grev· 
leri • tarihe geçecek hadiseler
dendir. 

* "' * Tarihi mahiyet almış açlık 
grevleri vardır~ 

Eski Gollerin şeflerinden 

Droppe adlı bir muharip, Ver• 
singatoviksin matiUbiyeti üze
rine, Romalılann zafer arabasına 
lcoşulmamak i~ yemek yime-

t zaleti görmeden öhnüştür. 

\ 

meğe başlamış ve korktuğu re-

I• Engizisyon devrinde lspany • 
~- _ _ da Piyer T orrigani ad~ı ~ir 
~3 gün aç kalan Kork bele , res~m, .~b~_suna umdugu fiat 

dige reisi Mak Si11inei veni medıği ıçın kızmış ve eserini 
Bir rivayete göre, 80 yaşında ~rçalamıştır. Bu hareket engİ· 

bulunan bir fakir, tam 110 gün zısyoncular tarafından "küfür .. 
oruç tutmuştur. Bu haberin uzak· addedilmiş ve diri diri yakıl· 
tan gelmesi, ekseriya esassız mağa mahkum olmuştur. Ressam 
olduğuna deli!d~r, _dcr~r. Bina- diri diri yanmamak için hiç bir 
enaleyh bu hadıseyı bır kenara şey yimemek suretile daha evel 
bırakalıml ölmüştür. 

Buradan geçenlerin adedi diğer 
semtler mahalle ve sokaklanndan 
geçenlerin onda hatta yüzde bi
rine muadil değildir. 

* * * Şehir meclisi vaktile çok ye· 
rinde bir düşünce ile Birincikor
dona (Atatürk) lcaddesi denme
sine karar vermişti. 

Bilmem dikkat ettiniz mi? Be· 
lediye; her caddeye, her bulva· 
ra verilen isimleri beyaz mer
mer levhalar üzerino zevksiz bir 
yazı ile hakkettirerek caddf" ve 
bulvar başlarına talik etmiş iken 
Birincikordonun dolmadan baş· 
lıyan başındaki direğe muallak 
( Birincikordon caddesi ) yaZllı 
kırık emaye levhayı bala değiş· 
tirmedi. 

Şimdi Kültürparkın Lozan 
kapısındaki elektrik israfının se· 
bebi ile, Birincikordona bala, 
ismini bildiren "Atatürk caddesi,. 
levhasının talik edilmediği se· 
bebini soracak olursak kıyamet 

mi kopar? ~* 

İngilterenin Sufrajetleri de 
böyle yapmışlar, fakat bunlar 
o zamanın Başvekili Askitin 
emrile hafi surette gıdaland1r ' 

mışlardır. 

Sukraıetler, kadııı "' ~ 
için mücadelelerini meşru ad· 
dettikleri için tevkif edilmelerini 
yemek yimemek suretile pro· 
testo etmişlerdir. Kork belediye 
reisi de lrlanda istiklaline çalış
tığı için İngilizlerin kendisine 
ceza vermesini protesto için aç
hk grevi ilan etmiştir. 

Madam Hanu, Fransızların 
milyarlarını deve yapmış, fakat 
şirret ve fettan bir kadın oldu
ğu için greve son bir çare ol
mak üzere başvurmuştur. 

Fakat; açlığı kendisine san'at 
ve meslek yapmış olanlar da 
vardır. 

Taner adlı Amerikalı bir dok· 
tor 1880 tarihinde kırk gün 
oruç tutmuş sade su ile yaşa
mışbrl 

Doktor Reyes adlı bir adam 
Sevilde kocası tarafından ratıb 
bir mahzene atılan bir kadının 
tam 72 gün aç kaldığını fakat 
ölmediğini zikreder. 

Açlığa tahammül, bir cihet· 

• Sonu 1 O uncu sahi/ede • 
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Sağlık---• 

.---Bahisleri ....................... 

Kanuni Snleymau do8da. BeyNıd, Şalu• Vezirini 
etmeyince, Vezir, Tehlizin yollarım ıutıu 

1 • 1- b 1 M • Kabızlık ve kabızlıto 
kahnl .zmır' mlan u ve anısa- ltaırşı savaş 

lstanbul, hi'h•- ..... -"nı 
Yavuzun hareketleriJıdcn pek 
memnun olmuyorlardı. F11kat -ba
bası Beyazıdm şimdilik biıte)' 
söylediği yoktu. 

• • • • • 

r-9-

y •VU Sel.ilJf. pmwı,z 
kalmııtı 

Fakat 

kiimdar tanımıyormuş. 'Pişman 
olmuş, sözünü geri ıalmış.. Z61· 
kadriye hakiminin ic:ızı o sene
lerin yetiştirdiği şaheser bir 
kııdı. Şaban da onunla izdivaç 
etmdc ietemesinde iki ae.beb 

900 Seoeai, bitiiD O.•rAh vardı: 
ülkesinde bir "Pr ı.beri4ılıllıa ·-·-D Ozerinde ... 1.. t - Politiklt .. 
duyuldu. Bu..._,Wlır•T• 2 - Kızın güzelliği .. 
ıonda bi)'ik ·elhıcd-e sııls 1 Eğer Şah 1smail bu izdivaçta 

.-. ~ a rııllk 5 .. •n """'!!m.'!--""'9'- muvaffak olursa, o takdirde yeni 
:;~"T-siıe; or.ı- G i& Y aa.; il. AYHAN bir kuvvet ve yeni bir müttefik 

• • • • • • • • .. • ıe 

901 S..em .• 1jlıla lrr•iliD ,.. 
lebesi ve AWr J du •j'rfıla• 
nin inktrua ,.,bık • lriçlk INr 
şüphe ve tereddiMle bile ••r•r 
vermiyecek bir nziyetc .p.ilti. 
Şah, ilk it olanlk :O.r•L dw
letile dip bir ~ tcltia«le 
başlı yacak olan siya,i ve l1IJıWİ 
münasebatını tanzim etmek is· 
tedi. Çieki • ~ ve .ca 
tablikeli Jw..,. Os...ıa ~}e
tiydi. Şabua bedi)'lllerioi ve .._ 
tubunu hamil bir elçi lstanba&I. 
geldi. Fakat Şala laaıaiio .d~v
leti !.tan~ iyi bir .iRtib.e .ba.
rakmamlflı. &ki bialor 11e W.. 
matlar •İlÜHDİfÜ. v.- 1llJ ,_. 
dişab fiiJ>beleontlercii. ~,.nt, 
bu amfi 4üfiiacd.ri iı.Ur et
mekte gecikmedi. tJçi, ıt•buua 
hediyelerile ıbr,wıra w-.WDii ~ 
tediği ı.ıa.wa keadiaine fU awy 
verildi: 

- Şebripr ai.zi QllJ.llllY~ R 

kabul etmiyor ... 
Şahm elçisi sakalına su serpil· 

miş gibi .iı'j)lrdi_ ~ndu Jlll 
sarardı. Birıey söylew-"'- ..... 
singeri Tjbrizin yolunu tuttu. 

Yavuz bun\I duyuoc, hoşlan· 
mıştı. Bu h...-et onun ııaı.· 

rında ger~ pelc ıiı kıymeti .bPKJi. 
Fakat gene: • 

- e..Idum. Wcl-. Beai• kazanmış oı.c.ılctt. Osmanlı Tür-
cfm ıte. ae kurtulur? kiyesine Mr. olM .vaziyet de 

V .,..,,. bulduğu P"• Mki- değişecekse. 5-iJ'.CJl una en 
..... p brtiUi: dlb.er iJir ~IZIB.I gÖf.SÜQC çcb-

Göa deaileo köteledea bir _. cekti. 
Yİ 6.L...:I~ nara -L---i.of 
~-.- ~- Sah .ilk defa ~eyi:./! hayal 
Şdagdeyi bu fikrindea car- kwr ... şbL F•kat bu hayalin hi

• flr •S.l il 4e 1·•4; Hele nası ,kıa,a bir z.amao :sODr• bütün 
birisi çıkıp ta: ibti~mile başına ~ökünce izzeti-

- 'Efendimiz, fikriniz pıakul· nefs acısı ve J;aaysiyet, şeref ea· 
dir, ~usibdir ımnıa. bunun 1110- dişesi ile bir küfür atlı: 
ratimi, şeraiti, µsu1ü vardır, şe\ı· - Deme1c beni damadlığa 
riyara 'haber vc1111ek de tizım· •irık görmemiş bal.. Demek ver· 
JOlir '8nınz. , d~i IÖ&den döamif <Öyle lllUf. 

Demi§ o1s•, bir lcdıç darbe· Ben de -GıDa cöstcr~ün. 
siade 'kaf "1nın uçacağı ınuba1c· Derhal şahın divll,[)ı toplandı 
bktı. On11 bu fikrinden '\ıiç bir ııve Acem ordusa bare1cete ge~ti. 
"•vvet, 'hlltta p•dişah ba1:>&Jının nfitüo lba iıarekatı, Selim de, 
Jermanı bite döndürem~zdi. 411anb.l da tıassasiyetle takip 

e.j ... ...o.ılnrdt. r.:;~ki -1ıun Zül· Derhal gön1er tedarik edildi r-- ~ ._ 
-ve imalata 'başlaadı. Bu deri 4ta<lri~ hikiıüMD topraklanna 

.g ı-e.bilalesi ,içio •laka Dsman· 
ıJ>'l'8, •rtak o havalide. ıelıza· iı t~rakl.'Mlciall ıbir JuMIB ara· 
.denin korkusundan hakiki para ,ziyi .çiğniyereık gecmeai lizı,mdı. 
'lca,.metinde piyasaya çıkmıştı. Ş~ı,n rbLHıa cesaret edeceği 
..._. O.. ,.-. b.kıoca Mtt- zannolunmuyordu. Fakat Şah ls
radife nabi)«elioill ad ... Gönye tıuıbula yarım yamalak bir ba
deailmeie bfle batlıadı. ber gönderip g{iya m'üsaade 

Y.,... lr-.ıli .._.. .a.. Pll8 iaJeKllMB -.onre, cevap bile 
i ............ _ 

- ı.klu&~n bik'6n ".tııtetlle ~--
min etmif, t~den 1'tunl'lll'll1r: kadriye topraldarına saldırdı. 

- Azmin elinden hangi bir Alaüddüvele; akibetin zaten 
lcıvvet ':=.abilir? ...,. buna mjncer olamğKHbiliyordu, 

0e....:. 
-rı-- 008 rir'• müdafaa wtibatı .... s+-eclea;a _-.,;ı._1.: ~; 

~ ~....,.. mı._. 

V~ ve Pad,.. bmdıe· Y..,uı: .Selim, Şıalwa Ownlı 

h t"azan: Dr. Şevki UGIJR 

Yı soyan ırsız -ı-

7.eydullah, bütün hırsızlıklannı 
çıkça söylemekten çekinmiyor 
Dün Birinci Sulhceza mahke· 

~inde &ok yaman bir \blrs!r;m 
muhakemesine başlanmıştır. Zey· 
dullah adım taşıyan bu edam, 
ııb41ndan sekiz sene evel Attındiş 
Niyazi ve avenesile birteşerdc 
latan bul ~e kaıirde soymadık ev 
bwakmam.ıı, ııibayet hepai de 
yakalanarak Ağırceza ,mahkeme
sine verilmişlecdi. 

O zaman verilen karar muci
bince euhtelif ağır bapis ceza· 
ısına mahkum edileo Zey.dullah 
ve ıu-kadaşları, .af ve tecil ka
n•nundan istifade ederek tah· 
Jiye o1unmu.şlardı. 

Fakat Zeydullah, tabliyesini 
tmüteakıb 1stanbula gitııüş ve 
.orada B. 'T atat adında bir zatı 
öldürerek tekrar yakalanmışb. 

lataa bü1 Ağ11ceza ı111abkeme
since aalıkUm edileo Zeydullab, 
mahkum yet Jnüddetini ge,irmek 
üzere Urla Cezaevine getirilmiş 
ve geçen Ağustosun sekizinde 
ceza müddetini doldurduğundan 
tahliye etlilmifti.. 

Zeydullah, tip itibarile ellDel' 

ve kösedir. Otuz .beı y8ŞIG(ia 
bulunduğu halde, kendisini gö
renls, yirmi .iki ya11nda zanne· 
d~rJer. Hapishaneden bir türfü 
kurtulamıyan bu yaman adam, 
aıker,liğini bile yapmamıştır. Bü· 
tüa ayatı bqtaobaş• ıbarsazlık 
ııaaceralarU,, doludur. Şık giyinir. 
tam bir l1t11nl..alu fivesile ~ 
rüşür .. 

lzmirde yaptığı Av81z1Jdal'da 
kendisine tüccar, hazan da bir 
simsar süsü Yererek bir 90'lc ktm· 
seteri tammış ve kendisini de 
bu .suretle tanıttır.arak, en çetin 

-hırsızlık1arı muvaffalcıyetle be· 
c~. Zeyduıı.taı ~apitibaae
den 1Çıkar çıkmaz Maaisaya uğ· 
ıtltDHŞ, pmedik -ev, kafesleme· 
dik adam bırakmamıştır. Cıva 
gij>i ıhareketleri, gayet düzgün 
ve cazibelı sözlerile muhatapla· 
nm manyatize etmekteki meha· 
reti Zeydullahın b~lıca jestle· 
riodeadir. 

Bu yaman adam, dün dört 
süngülü jandarmanın ~ 
altuıda Bahçeliler hanına geti· 
rildi. Her tijrlü ihtimal nazara 
.alınarak etrafı çevrilmiş olduğu 
halde birinci sulh ceza hakimi 
B.Niyazi F crruhun huzuruna çı· 
karıldı. 

Bütün icağıdlar okundu. Şim· 
diye kadar işlediği suçlar birer 
bicer yüzüne vuruldu. Ve .koa· 
dUiaden soruldu: 

- Bu suçların !hepsi de se· 
nia midir? 

- Evetf 

- lstanbulda Talat adında 
lbİt' ıata da öldürdüğün yaztlı? 

- O da doğru? 
- Şimdiki suçlanma onlar da 

benim1.. 
Daha başka diyecek bldt • 

ıyal .Kestirme .-e kısa if.Gelerle 
bütün it'ediA'i .suçları ikrar eden 
eden ıbu adamın, hiç teessür 
dtaymadan ve sanki bu ıuc;Jana 
al.&ide bir faili İ•iı gibi, kee
dilliai bozmadan ciiretkir bir ,,... 
~ ' ifade vermesi hakimin 
ıbile ha)'.retiai macK> oldu. 

Suçlunuo tevkifine ve evrakta 
yeı:tk bütün şahidlerin celble
~ 'karar verilen* .ınuhalceme 
bir .hafta .sonraya t_.k edi.Wi. 

~- .kaim bağıraak teneb· 
bühünün zaiflemesi veya tedri· 
cen madumiyete uğramasından 
tevellüd eder. Pekliğe karşı mü· 
cadele demek vücudü bir takım 
hastalıklardan korumak ve kur
tanlak .demektir. 

Heır kabızlık çeken insan bir 
çok vahim hastalıkların tehlikesi 
akıada:lnılunu~ .demektir. Hep
sinden eYcl kanser ve bn fila. 
marianoxı karş1laşma&1 gibi müll· 
lilc 'f'ablltslıhlc1ann husıılünde bi
yiik rolleri vardır. Onun için 
inkibua karşı .şiddetli bir mü
cadele on mühim bir meseledir • 

Buradaki savaş, -tembel düşen 
bağtrsağı tekrar kamçılıyarak 
uyandırmak, faaliyete getirer~ 
~lıştırmak ile kabildir. Bu mii
cadeteden maksad, vöcud için 
lazrm o\mıyan maddeleri bağır· 
saktan muntazam bir ıurette tam 
olana4c dışarıya boşaltmaktan 
ibarettir. İnsanların yÜ!:de sek
aeninden faitası peklik denilen 
bu f'Bhateızlıkla müteessirdirler. 
Bunlann çoğunda def'i tabii ih
tiyactm muayyen zamanda ya
pam rqafarmdan ileri gdiyOI'. Ba· 
zıtarında bağırsak muhtcviyatınan 
aı:lrğı, veya umumi asabi cümle
nin bısttrsatı teobih .edememe
sine eebep olabilir. 

Bo hususta kullanılan mllsft 
ilaçları ink baza kar~ı yapılacak 
savaş için kafi değildir . 

Her bir müshil ilacı barsatJ 
tabri~ ederek tesir yapar. Ba 
şekilde~ bir tair de barak 
italetiDi çoğaltllUf olur. 

- Çok ıiikiir, dedi, bir .İl 
yapılabilrııit- ş-. yiz ver~ 
mek zerektir. Çünkü bıı ~. 
Osmanlı .devletinin b.şır;ua bir 
gün .auıtlaka bir gaiLe ~ık1ra· 
caktır. 

IQrİllİD, muabibleritiİll IUç mi toprakla!mdao .asket geçirçlijini 

biç t.otı.n.a gitmiyordu. 0o1a. duyıauoa ,oauola .utra§lllAğa bir Nira atan sar
'"' iacliade bu kahır-eltkler, fwsat bulmuş gibi sevindi. Fa· 

Polisin elinJen 
ltaçmtfl 

P~k1iğe klH'tlı ilnda ::ıava'i ula· 

maz ve bu •urctle makad ve 
bedele vaaJ olunaaaz. Üaıem 
bu ı1&iicadeled tı maluad yüoucl 
için JizKll olmıyan madtleleri 
barakt.n tabii b"r swette ve 
nauntazam bir şek ide dlf81'JY& 
boşaltma1dan .ibarettir. 

Bu savaftatci plan şudur: 
icabsızdı, ı&evsimsizdi. Hele bele kat mesele ,aaühim olduğu için hoş Yahudi! 
•Memaliki matarua. •İD ıa88J'İfi bir az padişahın takip edeceği Mehmed Y.avuz Selim, öteye, beriye 

di yaptıtı •ınlarda araaıra 1ran 

için iyi deti14i. f'abıt ıPe4ipja tarzı hareketi öğrenmek, yani V Ud8 
o._.., ı00k iş ~·~ ıidi iP, bir parça dana beklemek lazım Bir iftiranın kurbanı old,,,. 
T,aluen banljsi* Pile~ geldiğini an1adı. M h • ·ı J L t l k u6e fluak td 

Her insan muayyen saatlerde 
helava gitmesi şarttır. Bir şey 
~pamasa bile ge1ıe bu · ntizamı 
bır~.-uı icab eder. 

til topraklarına bdar da uzanıyor, 
v.nıhld••m dialemek f.ile -~ Şah 1smai1, ilk r:ırpışma..ı1a ey aneCl 1 e ae RtlfJ• a11 llŞf .,.,. s st ı ı Bu h11SUSta bir u .zaman ., 

ıçok abır ~izımdu-. Çok cWa 
~latz bu inlimm iGlfa gelir. Bir 
k.aç giio 6oara barsak çalıtmuı 
normal şekle giraıif olur. ı,.. 
bu vaziyetio deva.mı bu ,oıaksad 
için kafi gelmiş olur. 

8 ı - fakat :gerjye dönüyordu. Gür- J!!"Y- v..- u , 6 ,f..--: Diio ,.kşua Sulhceu .ah.ke-
mi)'Ol'du. 7.iiHcadriye asıcerini 'bo:muştu. ga etmı.ı. gtin ·~· aeleraaia bm.aodutu Salaçeliler Fi cist4l0, seferini raparken karşı· 

K•rdeşi Cem 1ıidi1te1i hile Ondan sonraki 1ışrp1er artık )'atacak hanmda bir firar ~diaesi daha laı sına ilk defa olarak mühim bir 
kapanmemıştt. t<ett411ine ftHt k~ b' mah· tte ı.km ... ı K al 1 -engel dikildi: Parasızlık... Or· 

la dusu hareket etmiş, kendisi de 
aı c 'n ır ıye n ç ' i'~ı. Dün nöbetci hakim buıuruna o muştur. oyun ç maKtan suç. 

eden bir çok beyliklerin h;,.- Şah fsmaı1, bütün hunharlığı, cürmü meşhudu yanılmış bir Ju olarak 'Tııtrcılc Mebmod ad111· 
neti ifitiliyord.. U-leketia -ce- Mmia merlaatnetsizlij-i iie ıber saıbot .çıkarılcL.. Kıl~, kı)'9fe- da bir .geaç, INr po1iıin nezareti 
nuh kwmaada fead, lameli Jİ· tarı1fı y4lkarak, yıkarak ıeçiyor- tindea, ılcan çanal1-na dönen iri akında mal&eaeye getirilmiş 
mal k 81Dinda ~e tehlike ve düş· clu. lraa ordwsa1Wn geçıtığ.i laer ve şiş görler"adea, :beniz malı- ve llOl'gtl •MiDi beklemek U.-e 

bi Muradiye nahiyesinde bulunu· 
tü . yordu. Şimdi ne yapacaktı 1 Ha-.. 
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Yeni neşriyat: 

m• b)'DAflyorchı. s. bd• ,. .adeta g~iı, bdcoo~ ç ğlık· DlWluk geç ı-diği anlatı~l)'C>rda.. bir :kcaar.da otwmuttur. yeni Adam • 
zinei hümayundan isteşe hiç 
ümidi yoktu. Red cevabı veri
lecekti. Erkin ve maiyeti de 
kendisine bir şey ~\Wİfe ede· 
miyorlardı- Se,.fer baliu.do b11J.a· 
nan bir ordu der~l .oeredıen 
para bulabilirdi? t.lea°'8fib Y •· 
vuz, hatırına ~ok PU'lak ve fev .. 
kalade bir ıey Jobaİf ııbi, ~ 
rinden .sı"'ıy.arak b.a ardı: 

bü,lk ~ k.r...Ha Y~ :lar fi~ .. *' Ye duman Obnan ewaktaa ..-ılettld+u 'f..itrek Mch"""<L müb1tfir *--· 
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ANADOLU 

Umumi harbde Tü,.kiye: 

Kraliçe iktorya filimi 
Beşinci M. Reşad, münferid 

sulhu nasıl teklif etti? 
Britanya imp•atodalmıu kuran bu kadına aid E~ver (Paşa) Sarıkamı1>ta ~ezimet kazanmağa 1r.e,arkeDı 

üç fiHm birden çevrildi.. , lstanbul ve earayda birçok hadiseler cereyan etmekle idi 

Kralite Vilctor,.aın 
giJniJI nt9"raları11-

tla da rola çoktur 
Kla~ v...... büyük Bri· 

tanfa i-.ıs*"lutu•• leuran 
lwlmd.rs tok UllM süren saJta .. 
nat devri, S..riliz haımetiain en 
pa.iek luaımlannı ihtiva eder. 
Bu1M1D içiadir ki kNliçe Vik· 
to,,,., Lae;lizlerin belli başlı 
tarihi ..Uiyetlerinden biriıi ve 
lngiliz sinemacılıtmda bu krali
çenin devrine aid pek çok filim· 
)er vardır. Fakat doğrudan dot
ruya kraliçe Viktoryaaın bir 
filmi ancak bu sene lngiliz filim
leri fihriıtinde yer almışbr. 

Kraliçe V ıktorya, bütün ci
hanın ıiya1~t Aleminde mühim 
roller oynamııtır. Fakat bir ka· 
dm olmak itibarile gönül mace
ralarınde da rolü ve me\'kii 
büyük olmuıtur. 

Garib bir noktadan da bah· 
1etmek lhımdtn Kraliçe Vik· , 
toryaya aid filialenn hemen pek 

çotu lnfiltenye giremez; yahud 
lngilterede göaterilemez. Bunun 
sebebi de, kraliçenin kadmhk 
hayabnın -pek de bota gitmİ· 
yecek· bir çok hadise ve mace
ralarıdır. Y almz taç giydi tinin 
yilzünoü ıenei devriyesi miina· 
aebetile kraliçeye aid filimler 
aerbeat bırakılmıtbr. 

Ba serbesti, ıinemnealık lle
..miode hakiki bir müsabaka aç· 
mııbr. Fransada Gabi Morlay, 
Afrikada Helen Hayı, logilte
rede Pamela Stanley bu filim· 
lerde kraliçe Viktorya rollerini 
oynamıılardır. 

Bunlardan bangiıinia daha 
fazla muvaffak oldutu tayin 
edilemeL Fakat Gabi Morlay 
kraliçeyi yetmitlik vaziyette mü· 

Meçhul prenses 
Ba filmi Sonya 
Henye çeviriyor 

.. 

Yeni Amerikan filimleri ara• 
ıında •Meçhul prenses. filmi 
nazarı dikkati calib bir filimdir. 

Bu filmi yqatan tuh ve oynak 
dilber Sonya Henyedlr. Mevzu, 
bir bayanın idaresinde bulunan 
kadınlardan mürekkep bir or
kntrede yer alaa dilb. bir la-

•••• 
kellf.-1 ~ yqatmata mu· 
v.lfalc olmuftb. 

Kraijçe Vilıtoryanın zevci prens 
Albsttt. Pramacla Jan Ervin bu 
hayatı pek karııık şartlar altında 
gepüı kraliçe kocasını çok gü .. 

zel taklit edebilmiştir. 
Bazı münakkitlere röre, bu 

f !imlerden hiçbirisi kraliçe Vik· 
toryayı hakiki olarak göstereme· 
miştir. Siya&İ b r mecburiyet ve 
nezaket buna mani olmu,.tur. 

' ' Zenda mahkumları,, 

Ronald Kolman ve Madlen Karol 11 Zenda 
malıldbnları,, /iliminde .. 

rıda mabkGmlan.. filimi, Holivud Stodyolannda yeniden ç 
, . 922 de seuiz olarak çevrilen ve Balkanlar da cereyan eden 

bır faciayı meydana koyan bu filim, o zamanlar büyük alaka 
görmüş ve rejisörler buna seslendirmekten büyük faydalar temin 
edeceklerine kani olmuılardır. 

•Zenda mahkümları., timdi Ronald Kolman ve şirin Yıldız 
Mıdlen Karol taraflarından çevrilmektedir. 

Beş;,,ei Melımed 
Umumi harbe Osmanlı bükQ. • 

rııetinin iıtırak tekli çok garip· 
trr; bu hidiıe üzerinde pek çok 
neşriyat yapılmışbr. Bu netriya
ta ve hidiıenin •divanıilide .. 
aldıtı tekle göre, bu harbe ri· 
riı, milli bir hareket teıkil et
memiştir. 

bir selimlık re ' 

-- -- w ..... -- --~ -- -- -- -- _ ...... _____ ...__ 

Umumi harbin Osmanlı im· 
paratorluğuna taalluk eden bir 
çok garib ve dikkate liyık nok· 
taları vardır. Bunlardan birisi, 
1915 de yapılan ve neticede 
akim kalan •münferid ıulb te
ıebbüsü. dür. 

Gene Greta Garbo!. 

ir l ediyor! 
Evet, Greta Garbo, daima 

Garbo, her zaman Garbol Greta 
Garbo, sinema ileminin ilahi 
bakimi olmuıtur, diyebiliriz ar· 
tıkl 

Greta Garbo bilhaua son La· 
dam Okamelya filmi ile ıöhre· 
tin en yüksek derecesini bulmuı· 
tur. Maamaflh ne belli? Greta· 
nın yeni töhretler elde etmesi 
etmemesinden daha ziyade mub· 
temeldir. 

Greta Garbo, Holivut yıldızla· 
rına bile hakimdir ve onun ıaç 
modalarına bikimiyeti de arbk 
kabul ve taıdik edilmiştir. 

Dünkü •ç modasını arzediyo· 
ruz. Filvaki buklelidir. Bunun 
mocluı çoktan geçmiıtir. Çünkü 
bu bukleler çok gayritab'tıdir. 
Bugünkü saç modasını Ginger 
Rogenin güzel uçları çok güzel 
g3aterir. 

Bu modaya lcapılmıı olan ka· 
dan ve erkek pek çoktur. Fakat 
Greta Garbo, Ladam Okamel· 
ya fılmindeki uçlarile 
mociaıını hazırlamıştır. 

-mn oynaldıklan ve laza bir pren-
sin qık olmuıdir. 

Bu •meçhul prenses. sahnede 
fırtmalar yaratan bir gençtir. 

Ba preu bir mukavele imzala· 
lamak &zere laviçre,e gelmit 
ve lahnede ıördlti kıza Atık 
olm111 ve w l4'i aDutmupur • . - Gmanın •~ poz• 

Vakıa Enver pqanın Alman· 
ya lehine umumi harbe ittirak 
edecetl mulaa1dcaktı. Bu.anla 
lieral>er, ~araaenizaeki ~aaise 
üzerine Osmanlı bükümetinin 
harbe iftiraki dahil ve hariçte 
kifi derecede hayret uyandır
mııbr. Çünkü harbe iıtirakin 
epeyce zaman claba geç kala· 
catı ümid edilu:<.kte idil 

Teıriniıanı ayı, •mukaddes 
cihad,, ilanından baıka bir bi· 
dise anetmeden geçmiıtir. Bu 
sırada da Şark bududlannda Ellflflr ( Ptlfll) 
Ru•lar üzerine bir muvaffakıyet ıçın, için bir muhalefet külha . 
kazanılmıı, fakat bu birden na· yanmakta idi. Hatta bir sıra ar 
zarı dikkati celbetmemiştir. Bu Yenicami ve Süleymaniye cami· 
muvaffakıyeti bütün tafıilitile leri duvarlarana harb aleyhinde 
vt. herkesten evel öğrenen tabi· ve ıulh lehinde bazı bcyanna· 
atile, zamanın diktatöru Enver meler bile yapıştırılmış idi. 
Pqa idi. O Enver Pqa ki, bir lstanbuldaki Alman karargahı 
Napolyon olmak hıra ve emelile ise, halkın endı şe ve telişmı 
yanıp tutuımakta idi. bastırmak için mevzii karakol 

Enver Pqa, bu muvaffakıyet hareketlerini "muvaffakıyet .. mü· 
haberini alır almaz, haberi im· him mağlfibiyetleri de •cebhe· 
kin derecesinde gizlemete çah· !erdeki sükQnet. şeklinde resmi 
ıarak ilk va11ta ile Şarka kof" tehlitler neşredıp durmakta idi. 
muıtur. Kolay tasavvur ettiji, Kinunuevel ortalanna doğru 
fakat Rualar üzerine kazanda· bir Fransız filosunun Seddülbabir 
cajı için neticesi pek mühim iıtibkimları üzerine bir kaç 
olacak bir zaferi kazanmak fır- obüs atması, halle ile birlikte 
satını b1ı.ıkalarına bırakmak iıte- ve en ziyade sarayı korkutmuş 
Diİye;n Enver Paşa, Sankamııta ve tatırtmıştı. 
~ütbiı bir hezimete uframııb. Ç...ok gevıek, tenperver ve zev-

Ru hezimeti Basradaki ricat kine di' tkün Ur adam olduğuna 
takib etmiı, Batdad da te.ıli· ıüphe olm yan ihtiyar Sultan, 
keye dbimüıtü. Beıinci Mehmet Reşat, h11yah· 

Enver pqa ıarkta, Cemal pa" nın sonlarında eli .ıe g çen tacü 
şa Süveyı üzerinde büyük ha· tal tını uzak veya yakın bir teb· 
yaller kurarlarken _l_s_ta_n_b_u_ld_a_ likeye ma·uz görmek istemezdi. 

Saç moduına sinemanın bi· 
kimi yeti birinci defa olarak ve 
mevıime gelmiyor. Katerin Hep· 
bron da (Küçük kadın) filmin· 
deki rolile günün ınç moduını 
teıİI etmiıtir. 

Greta Garbonun saç modası 
da büklelerden mürekkeptir. Ve 
yapılmHı da oldukça buittir. 

Bazı mGnekkidlere göre, ba 
1eni saç mocluına Greta Garbo 
kadar Alebandr Dürnanın öJ .. 
mez ~serinin kahramanı da hi· 

· kim olmuıtur. 

Anormal şartla ve pek noksan 
tedbirlerle başlayan bu büyük ve 
umumi harp onu cidden korkut· 
makta idi. 

Bunun ı çin itilaf devletlerile 
ıulb çarelerini a amağa baş a· 
mııh. A manlarl • yapılan mua· 
bedeler si ib kardeşlıği onun için 
manasız ve mevhum bir şeydi. 
Bu sebeple aradığı sulh ıekli de 
tamamen •münfer t bir sulh. idi. 

Beı•ncİ Mehmet Reşat gevşek 
ve belki de phse'l fen lık ı v· 
mi1 eo bır ~damd i f ıakat Oımanh 

:.,,,,, 
tahtının Hükümdan olmak itiba• 
rıle seleflerinden hiçbir noktada 
ayırt edilemezdi. Mehmet Retat 
lttihad ve Terakk:yi, gençleri, 
yeniliği ne bakımdan oluna ol
ıun .. Hukuku Saltanat. ile ka
bili telif görmüyor, onları Salta
nat ve tahtınm, aarayının dür 
manı bir kuvvet ve teşekkül ad 
edıyordu. 

Tam manuile bir Osmanh 
hükümdan gibi hareket edea 
Mehmed Retad, otla Ziyaeddin 
(efendi) yi münferid ıulh çaresi 
bulmığa memur etmifti. 

Ziyaeddin (efendi) babuna 
niabetle çok daha mUZll' ve da
ha tufeyli bir mab181tta. Ziya
eddin, .. Hürrıyet ve ltilif. &r 
kaynını tahrik eden, mabucl 
ıulb beyannamelerini cami cla
varlanna yapıfbran adamdı. 

Ziyaeddin huıuıi doktoru Ale 
vasıtasile, lıtanbul Ermenilerin• 
den bir vakitler mutasarrıfhk
larda vesair büyükçe hizmetlerde 
bulunmuş bir adama müracaat 
etmiıti. 

Bu Ermeni, esasen Franaanlll 
beslediti Osmanlı tebauındaa 
birisi idi. Bu teklif, iti lif deY. 
letlerinin tamamile lehinde ole 
duğu için bu Ermeni iıe dört 
elle sanlmış ve nihayet befipci 
Mehmed Reşadın el yazısı ile 
bir sulh teklifatnamesini almat
şu şekilde muvaffak olmuftu: 

Ermeni 20 veya 21 Kiounr 
evcide Ziyaeddinin lalasını ker. 
di evinde kabul etmiı ve bd 
mektubu almıştı. Fakat, bu mek• 
tub botazlann artık bombardr 
man edilmiyeceği vaidi mukr 
bilinde alınabilmişti. 

Lala, mektubu vermezden evel 
yapt tı bir mülakatta Erm-5 
casustan •Fransız filosunun bO' 
ğazlan bombardımandan hemdi 
vl' zgcçerek bir mütareke imd" 
lamasını,, istem'ıti. Böyle bit 
mütareke imkirı olmadıtı Arafl 
lr..IHya anl"tılmış ve bu teklifi• 
ancak Fransa hükumetine ., 
Haric ye Nezaret ne yap•laca• 
kabul ettirilmişti. 

Bundan sorıra Erm ni ~ 
sultanın bu m lctbunu Fransa1" 
Harici~·e Nazırı 8. Delk•~ 
gönderilmuı çarelerini ara111•1" 
başlımıftı. 

FrPns nın, lngi lle te ve Ruıa)~ 
nan ~efir er· lst •. ut.ulu terlcc-deı; 
lerlcen arkalarında vazife rrece 
gizli bir teşkil5 t vücuda rtdir 
memitlerdi. Faıı..a, bu a ··~ . ba.i 
Beyoğlunda hem.iz g tmemıı -"' 
F rans z vardı. Bu adam .ı 
Lu Steg k~ndııi müt k~id -f1il 

1 ~ k" • . --~=~-.Ü-• ~onu • ,.,., ...,..,....-
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Büvük röportaj - 7 

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

Müstakil Liberya hükômetinin Bahriye Nazırı 
olan adamın bir sandalcıdan farkı yoktu 

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

T e /r ika Numarası; 9 
Bu intihar mı, yoksa talik mı? 

Bu iki kurtuluş yolundan han
&'İsi ni seçmeli idi? Her halde en 
İyi ve olgun olanını seçmek li· 
ıınıdı. Fakat Jim büsbütün baş· 
ka bir şey düşündü: •Hayatına 
nihayet vermeden ölmek. "Ko
c:a olmaktan kurtulmadan ayrıl
inak. imkanı yok muydu? 
. Bu hendesi bir mesele demek 
•di. Bir zaviyeden diğer zaviyeye 
&'~çerken şöyle bir •münhani., 
~ımek lazımdı. Evet, •M. Jim 

lak olmaktan vazgeçmek,. li
ıırndı. işler böylece tamamile 
" .. kökünden halledilecekti. 

Bu nazariye, Jimin aklında 
iy:ce yer etti; bunun üzerinde iş· 
lemeğe koyuldu. Hiç bir eser 
bırakmadan, hiç bir tehlikeye 
uğramadan tegayyüp edecekti. 
Servetini de beraber götürecek 
ve spor projesini de tatbik ede· 
cekti. 

Mevcut olmak veya tegayyüp 
etmek? Bu cehennem hayatından 
çıkmak veya bu hayatta kalmak. 
Bu meselenin hal noktası idi. 

Jim, bu düşüncelerle fevkal
ade meşgul bir halde bürosuna 
girdi. Gelmiş olan mektuplara 
serı bir göz attı. Bir kaç not 

"ANADOLU,, nun anketi: 

Kadının iyisi, hayatı cennete, 
fenası da cehenneme çevirir 

Avukat Bay Murad Çınar, ideal kadın 
hakkındaki fikirlerini izah ediyor 

Sahife 7 
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&hile 1 • 

Ze zelelerile meşhur ü1· 

ke: JAPONYA 
JaJIOllylAda mevcud 2()0 yanardafdan 60 

danesi her an indifa halindedir 
J.-H.her 

teYdeaCM:I~ 
zeleti Me _,. 
bur bir ıaem· 
lekettir. O ka
dar ki, Japon• 

yanın ze1zelele· 
rıni görmek için 

Amesikadaa gi· 
denler vardır. 

Japon yaya 
bu me,tlıur ~I· 
zelelcrigörmek Tokgolan bir görünüş 
için Jidon bir seyyah şöyle di· W11 yanardftğ1-r, 'COŞUP ctofa 
yor: yang.1n v.erd kleri zı-man da için 

- Zelzele bissetm~i öyte ar.. için kaytıar ve ~ö,pijrÜt'. !,re o 
zu ecliyo1d1UD kil. Fakat, bu ı-r- zaman, -ejderlerin kabuğu üze· 
zuma nail o1ma1cta gecikmedim. rinde yaşayan böceklere beıııc
Şebre ayak bastıktan bir az yen zavalh Japonlar Wtar tit
IODN idi, yerler sannlmağa, bi- rerler. 
nalar 111A(Jnmata ve devrilmeğe, ry apılan istatistiklere ıgöre, 
80lca1dsda insanlar -koşuşmağa japoo~aki zelzeielorin n..tisi 
başladılar. giiJıde dörüir. BUlllana ıiçiode, 

Lflrele eluyorda .e ben sevi· her iki aeeede ıbir de çolc bü-
niyordum. Kendi kendime: yük 'ldze&e ohw ~ ~--

- tle 4e taltbim ..mı~ Di· albna üstüne çev;rerek büyük 
70rdtm. a...,. JdEele pmelc ararlara sokar. 
için geldim. Allah beni daaa V IHfilatlarıa ob'a'- a\eş •o· 
fazla •ıl~ gelir gelmez ması ve .-elıele feıliıkot•ntlaa 
zelze9yi 1-.. eaoq, d•zin 4ibind. k-.. 

Fakat, sonra anladım~. ja· ..teşler, geyserler, tayfunlar da 
pon ... wlztı&e bea gol4im eli- daimJ -olM terler~. 
ye -...-u. .Mcicue bur.-ı E# Faı:i ,oo.kwı ,,. 
idetj b~ ~it- ...,..,.,, 

BRU ondaıı sQOıa ~lzeleler ilk insanlardanberi ta9ietin 
biribiriıti takib edince anladım korbutç kUNN61er.i Uib #ifil· 
ve ö,Yle bir an gel~i kiı. illallah pııftır. ~ar ıiçia ilila tOl.mk 
artık bu zw.ıelerden dedim.. yanardağdtta .... ne oW>ilir? 

M.kı1r.tteıı. bcmea her zün Hakikaten, puta tap•hk ıdi-
ve bazan günde 'bir iki defa, ai•de Jtlpıon-. •n Werik iW. 
.. tta saat baııpda zelı.ele ola· Fuci _..,d.tllr. ......,,.. 
yordu. HA •nı .if«lere o kadar zelzeleleri ile hareket eden ve 
...,...... ~i. mlzelelGeailiace eyj- yaşay.u jr- vücude c~rse 

ne w•• OıDı.r ~· ,Weta iP- Fuci 1'#1•4.Cı bu viicu•ün Jair 
De ti-.k. ,;,~ ~k ei4ıi kalbidir. Japonlar ~ b11DJ1 din· 
tabit ~keder ~ gündelik it- leıinin en biyük iliılıM s..,_,&ar 
lerdQQdi. "e bjtün dijıer Y••datlan .ta 

B1A1.Ple ı--..-, Jı.ftalar -ve Fuciaİll 9QC~laı, toPUPlan lfe,a 
aylar geçtiği bal~ ~P Japoo· acı.mlan 9l* kabul eılmit· 
yanın .zelzelelerine ahım•dım. lerdir. 

Be11d bir seyyab o1mak ha· Japonlann bir efsanesine göre, 
1ebile bUtün Ja.Ponlardan başka llah Fuci ile .çocuklan, to111aları 
bir şeraıt içinde bulunuyordum. ve adamları bir gece yansı diin· 

Onlar gibi, beni meuul ede- yaya ge1miş1erdır. 'Bunun ne 
cek ve zelzele tl\itiiDcesiai .unut- zamaa oldatunu bilmiyorlar, 
turacek ıltir ;İlim poıktı.. çok eski zamanlar.da diy.Qrlar. 

Daima memlebtia merakla Arzi~t ilmine göre, bu 1a· 
te)'I~ •aqı ~ alaka nard_ajlarıo tetckkiil .taMihi buD· 
ile ~lf o~tı ~n vak".-a dan bir iki milyoa ~ -eve! 
hep ;ı;elıclc dqü.ocesile meş· ol•rak tesbit .ediliyor. 
guldii: .. Fııci,. kelimesi Japoncada ,ilQi 

• ~lııa bu ıece gene .zelzele ma~ya 3elir. Bu .manalardaD 
ola~ roil Y• ev yıkıbra?. bim •ate, ilahı .. dır; diğeri de 

·ye NbJl~l'.a kad.r gözüme •p,ııciüı Jteş yakmak.,, Bu .iti· 
ku ,W...ediij Qi.ıqtur. .Darla bu keliıDeain .iki Rlaoall 

Belki zelzelenin ne .ı..a.n da Fuci yanar4aığ Da pek .-il· 
oh, ......... ı..ır .... aa .... bir vWdir. 
çe~ .P~ ilawa111 her Dert beş bift metre yitcff4cli
an W..mada blmw a,4e '8.a ti"'1e ela iMi yaftlll"dat bugün 
bir 191 k~. arbk ateş püskürmüyor. Sebı.h-

Me,M .- ,.,..._,. ları eprDttt 9W mtiyar 'fibi, j....,.,. ıuf ._u• -İ9İB git· tepesi, karia -örtili, llkie lhir 
miı ..... •inle •ı..tilwı eey· tekilde durmaktadır. 
yaba bırakalım gene zelfth Fakat, -gıirünişe tnaR1Hma11: 
olaellk-. cı..,.o.k mı? Di,e Fuc:i içinden pazarı.\!h tM ..... 
diifünıün. Biz ıelelim Japonya- dır ve içi mütemadiyen tsynm. 
nın • ..... ileti•: Ateşleriai -befm&an sa~na 

J1p11 ; ıdöi ..._,.elemt 9* da •.ıttılci dHa tdiçik -datfa· 
ilk ~lmu •,Dnia volaanik mı Vllkit v.Wt \9l1',....k etrafa 
bulmmu ıı4ındar. Denidee ,a1dlk4an llte'f llep OINll kelbin
yanlldat!!nn "fkanaı• ile mey· ~ ke~. 
dana fgel\liş olan bu uui W- ~mlleiiı ~"'· 
çik "hilk adacaW.niaa mite- Fuci yanm""'twnn en IOn fe-
teWı:iWV ... iMI 4:op18 p8l'99" 9C•nı1'108 HB~de elmafhn'. 
lari ..._ arUNMla w..-... hü1ük §apen~ bmu e&ane 
gibi, .-,ni •dadır. t.rihlerine "'Cehettttem pı. iJla. 

Aralİllİll ıyüa.. aeben 1tete nk t'eçinlHflsdir. 
datbk •im japon)'IMla 6i yke Tarihte mefhttr .olan Pompei 
yakın yaaar... •ardw. fe\19el'IUIHt8 "8ziym 1ta ,...... 

Bu tına bir ~p llamiiş el- tlat fışkarmasında, ftftn etıelde
lda 'beraber, , zamaft ama ıindeki birçek şe)4er malwolmuş, 

a gelmekte ve etrafa atet etra~ zekeleaio ıictdetiıtden 
birçc* ~ ..... ~ ., ... 

ANADOLU 1 Teşrini~anf- -

Komünistlik aleyhine Roma-
1 

da bir muahede imzalandı 

Umumi harpte 
Türkiye 

• .. Şl mtıncr Mhi/ele • 
diplomat va ayni zamanda Fran
sanın aabık kabioe re~erinden 
Bay Stesin kardeşi idi. Muhua· 
mata rağmen lstanbulda buluna· 
bilmesinin sebebi de Bankı Os· 
maninin direktörü olması idi. 

..... , ..• 
B .Mussolini, muahedenin imzasından sonra 

200 kişilik bir ıiyafet verdi. 
Roma, 9 (A.A.~ - Komü· 

nizmle mücadele protokolu saat 
ı11 ıde imza edi m ştir. Saat 
ı~SG efe ~vvela Ahnan sefarc· 
tinin sonnı da Japon sefaretile 
4tü1Uir ne~aretinin otomobilleri 
Claigi sarayına Ffthrerin feVka
ra•e 1B1lrıthhası 'Fon Ribent op 
lte Reich hükCtmetın n se'fıri Fon 
H•sseli ve 'apon sefiri Hatta 
ı le Naz r Dino A fıeriyi ve imza 
41lerasimine iş irak edecek olan 
Alman ve Japon dıplomatlarmı 
z-ö ürmüşlerdir. 

Bu zevat kabine erkanı etra· 
... fında bulunduğu halde Kont 
Ciano tarafından kabul edilmiş· 
ler.dir. 

Roma, 6 (A.r\.) - Komünizm 
•leyhindeki pôbo imzasından 
soara B. Ciano, V on Ribentrop 
ve Hotta ve Von Husel Vene
dik sarayına giderek 8. Muuo
lini taraL.cMo .kabul .edilmif· 
lerdir. 

B. Mussolini, B. Hotta ile 
Von Ribeııtropa Saim: Maurice 
~ara nişanının büyük salip 
rütbesini tevdi etmiştir. 

Rema, 6 (A.A., - 'Ciı1gi sa· 
rayında imza edılen protokolun 
me•ni aşağıd.dır: 

ltatya bu protokol ile ~S 
1kinciteşrin t 916 tarihinde ko· 
münist entemasyonaline tcarşı 
Almanya ıiie Japonya arasında 
akteddmiş otan 4tılafa ~şt-ira1c 
etmektedir. 

Reich hükumeti, ltalya hüku
metı ve j ponya imparatorluk 
hükumetı komüniat enternasyo· 
nalinin garbda ve ,arkta ,medeni 
dünyayı tehdide devam ve .aulbu 
ihlal etttiğini ve mevoud nizamı 
boıı:duğunu nazarı itibara alar"k 
ançak sulhun ve oizaınm idame· 
sinde menfeatleri olan bütün 
aliılcadar devletlerin sıkı bir 
teşriki mesaisinin bu tehlikeyi 
azaltabiieceğinden emm olduk--... ----------•! lflrt için ve ftalyanm faşist yıkalmıt, arçok ,erıer~ de hükilmetinin iktidar mcvkiine 

ahali, fC'hider- •asm4laki ınüna- geçt~ amandanberi büyük 
sebabn iceailıneti yüzünden, aç· bir -en«ji ile bu teftlikeye 
lıkta11 bwaDa kıvr809 ö1miiıtir. karşı mücadele ede.ek >komünist 

Bugün f".uciye i>ıikan bütün entıeroeayonaliee itarfl badile-
J~on ..... i Dıı müNıit ahennem rini müdafaa .etıneic -arzulUAda 

iÜDÜnü hatırlamakta ve g~&eri bulu11U Almany.a ve Japonya 
korku ıie b,iyia.Deletedir. Yaıkıa ile bdtikte mişterek .düşmana 
bugün ilah F uci saki,a ıve :beyaz karşı kovmak ür:ere bu Jdeviet· 
Qelare1tle Ç.ok fiVimlİ .göri&Dlllek· ler(e birleşnıeğe karar verdi• 
tedir • .f'~ ;aeae on1111 :gibi ila- ğilli iUU'!ar.ı ,ibbera ._k 25 
tiyarlamış sandıkları Banday ı•· hcinciteşrip 1936 da AhaMya 
natc:bWı bip ••ejik bir tt;Yk11· · e J4'1~ M41'"'"- .kPRWıiS 
..._...-re w.lınW. .tıtet ~ entıeraay.guliac ~ BerMo• 
kürmeğe başlamamış ımıydı? akded imiş ol n mu ave ena e· 

Japool• " Jihlar;a inan olmaz nin ik nci maddesi mucibin.ce 
.kil. diyGl'ı.. aşağıdaki mev.adduı akdtcdilm.esi 

Buıiia Japoayantn ~ki yüz ya· için itilaf etmişlerdir: 
nar dağından akm111 4aimi k- Madde, ı _ {tal,_ 15 ~kin· 
venan halindedir. Bunların ara- citeşrin 1936 da Almany.a ile 
sında bilhassa Asama yanardağı japoftf• erasıoda elctedilmit 
ep kQr-"QQCudur. dlan munum protokıol 9a dahil 

(Vezüv) Vesillvius yanaıdatı· o'lmak üzere komünist enternas· 
nın iki misli yüksekl~ğinde oı. yonal aleyhtan itilafının metni· 
bu daiJn tepesinden daima alev· ne iştira1c eder. 
Jv fışkmr ve arasıra daha fula 2 _ işbu protokolu imµ 
.feverana gelerek, bütün civarı eden iiç devlet tt !yayı munzam 
,..mıa1c teblikesiai gösterir. proto'1cdt da dahil o1mak üzr:re 

Dipsiz dağ bundan evetki maddede zikredi-
Asamamn i-mi de "DipsiK" len itt1ifı ilk iki devietle beraber 

de111ektir: Yani, Dipsiz yanardağ'. imza etmiş addey1emekte m~-
0 halde, bu dağın dibi olma· bdctırlar. 
dağına göre on\ln .arka tarafma 3 _ fşbu protokol 1ahikalen 
tesadüf eden yer de • dünyanın .da chlhH oiduğu halde yukarıda 
öbtir tarafwıda • dığer bir yanar- &ikredilen itilafı: layenfek cüzü 
dat olacakl edcledflmekıtetlir. 

Şüphesiz ki~ JapoDlar dap 4 _ ltba protokol AllıtMI, 
bu ismi verirken bunu düşünme· "8}yan ve japoft lisatdaranda 
mişlerdir: Hakikaten, dağıcı atct imleme alınmış olup bu metin
ı.~ı ..... Ôİr hrıa Aaliodeki .J... 
...-· ,.- ierin her biri asli ınfisba adde· 
.zımn derinliği 200 metre b· 4ılaıiştir. 
da•chr. Protokol imzayı müteakıb mer· 

Fikat dipsiz datln Japonlara iycte girecektir. 
verdiği korku, alimlerin bunun imza 
ebi oldutu-u i91Mt ebae'lerile y oachino Lon Rlbbentrop, 
-~ .. , delil, bilikia fa.Waı· Ciano, Hatta 
mış bul1111uyor. Çiokii arziyat Protokolun imzasından sonra 
ilmine g&oe laıa deriatikte olan aefir Fon Ribbentrop aşağıdaki 
bir )'&Ml'dağaİa tekrar büyük beyanatta 'bu1unmuştur: 
fever.aa baline girmeli pek - Bugün Komünizme1carşı müı· 
:tabiidir. Wırek müdafea için Almanya, 

Aw, •.,. .... biyik lt.alya ve Japonya arasında ak· 
bir ... ?We 178' ~..., 4eclilmiş olan itilaf t;ıırihi bir 
püslcıürmiiftit. O aman, ,__.. ehemmiyeti haizdir. Çünkü bu 
datd.. .._ Jiy .ebri o~ ..,etle üçüncü Eo.temasyo04l1 
1'üyük ıbir .... .,, bplamatb ki t.•fından dfinyaya savru1an te1ı· 
48 oehir, W, ve b·alaa tama· dit kuvvetli ve bt'i l>ir ,e.lcilc;le 
mea ~. itelıta1'f edHıniştir. Oışar.dan ge-

1,te lMlgin Çiniileria b..... lecek si1a1ı1 ı bir teşebb&se ha
ateı ,...,._ Japonya bö,le arlak o1mak üzere mit!iyetçi dev· 
tltet IÇia•r ,uca bir •ım'le- letlerin Bo1şevik propagandası 
tcıettir. ile dahild~ ıııkısama uğtamslan 

Çinlile. kendilerine •sem11 ço- bupn blli komintern tarafın· 
culdan... iımiai •erdikleri -gibi daa takip edilen bir gayedir. 
Japo11&.r da "ıateş çocU.1art • Hiç bir devlete karşı oimıyan 
ilmini alabilir. ve ittırak etmek iatiyenlere aç& 

bulunan şimdiki itilaf milletlerin Bu Fransız, lstanbulda bulu-
mitli hayatlarının serbe8tçe in· nan tiürriyet ~e itilaf bakayuı· 
kişafı ve ayni zamanda beynel· nın da dostlarından, daha doğ
mild sulh için teminat mahiye· rusu onlC\J'ın akıl hocası idi. 
tindedir. işte Beşinci Mehmed Reşadın 

Roma, 6 (Radyo) - Bugjin bu rezilcesin.e ve çpk cahilane 
Sikre saraymda komünizmle yaıılmış me'ktubunu Par se, fla.. 
mücadele e~ilmesi hakkında riciye Nazırı Delkase, isal vazi· 
kalya, A manya ve Japonya fesini üzerine almıŞtı. 
erasmda imzalanı.n muahededen 1915 'Kanunusanisi orta\annda 
'SOnra ltalya başvekili B. R•ben· latanbulda Sarıkamış hezimeti 
trqp ile Japonya sefiri Hottaya haberi yayılmış ve 'Enver paşa• 
nişanlar vermiştir. om hataşı, çılgmlıAı yiiz6nden 

8. Mussolini, gece iki yüz 90,000 kişılik bir ordunun 12 
kişilik bir ziyafet vermiştir. bininin feci surette mahvofdµta 

Roma, 6 (A.A.) - Alman • anlaşı\mı~ idi . 
Jtalyan ·• Japon protokolıınun Bu şayia ·acı bir hakikat ol· 
imzasından soıra Kont Ciano; •alda beraber- münferid sulhu 

- Üç dev et n Bolşevizm in tehlı- kolaylaştırmak için saray ve 
kelerine karşı birleşmiş olduk1-ruu Osmanlı bankası tarafından 
beyan etmiştir. Bütün ınemle- bilitızam işaa edilmişti. • 
ketlerin mümessilleri ve kültürel Talat 1paşa) kabinesinin ıde 
kuvvetler bu pakta tasvtb ede- devlet merkezinin Kooyaya nakli 
cekler ve pakta karşı tesanüd hazu1ığında bulunduğu buhranla 
göıtereceiderdır. zaman idi. Böyle bir zamanda 

Bu üç taraflı paktın gizli ta- M. Lui Steg ile Mahud Erme-
raftan yoktur. Kimseye karşı ninin iıosull-bir vaztfe ile Parise 
müteveccih deA"ildir ve herkese hareketi müsaadesi Talat paşa-
açıktır. dan a1ınabilmiş ve i2 Mmt 

Japon sefiri Hotta da şu be- 1915 de mahud mektup Fratm& 
)'lllnatta bulunmuştur: 'Haıriciye Nazırına verilmişti. 

- Bu paktı imza etmekle !talya, * • * 
Almanya ve Japonya sulhu ve Bu telctt'f 1tedense Fransız Ha-
nizamı tehdid eden beynelmilel riciyes; i.aTafmdtn bbule 1iyık 
k.omünizme icar§ı kendilerini mü· görülmemış, M. Pen'l • -ve 
dama e'tmeğe karar verdiklerini Şarl Gcrnliyenin mülayim balma• 
~stermek istemişlerdir. smta rağmen rededihniştw. 
. Sefir, aktediten itilafın mesud f ransız dıplomatları, bu teklifi 
.-ticeh:r 4'ereçeiini ve lJI bir bı.uı etmemekle ltilat de.\et• 
fe•b-~-b hna11tfnde 1nı· !erin n 1;M JC)4er bybdffk'lmn~ 
loduğunu lave etmıştir. e De ~ :, n n ço uyuk W 

Kudüs, 6 (A.A.) - Dün ak· hata işledığı•e emindirler. Maa· 
şam ~aranlıkta eski şebrin ücra mafih; ışin hıize aid kı9mtm bit
bir köşesinde iki fskoç askeııi dtğ mit: iç .a Mdımed Reşadın 
katleditm~erdir. münferid bir sulh yapmak k9(f. 

retine hiç bir zamae malik el
K~tniiniuııe ktıf'fl madıtı da mtiltakkel«ır. 

mücadele "lttıhat ve Terakki,, yanlış Wr 
( Başı 1 inci sahifede ) siyaset1-e h&bi kaybedeb lirdi. 

1Dı11•ile Alman udfuzu eltına girmetıi Fakat yeni bW .rah Nşlamtşta. 
nl •e intaç elli. Bu rlİh mağ-Wih edilemeHİ 'Ye 

Bpgji.akii vaiyetin ene.liy.atıaı ıi»ıı edilem~. düıiki İınptııNtoriuk 
sıırotle teırU. eıtikteıa Mili'• mqaho· h'Bl'Jlbe4eri arasından yepyeai, 
de imzası kl'yfiyetini intaç eden ea-

!İylSi ve e~ri ktlf.kea bwfoci 
babı gözden geçirebiliriz. 

İıalya geçen ııene 1km•I etmiı derecede b.dun&R yent Tümye-o 
otd.,ga Ba'be'fİetan istihisını bütiln •iz hgm .. t•r. 
dtinra devletlc.-rine taı;dilı.: euit-mdk Atlem Hasip Atlamollu 
;ve ltu ıeureı1e JagUM~, Amerika 11e· 

,,.Pre J8ibi ~ük ııaaH Je.lellede Anhara Harbiye olıa. 
mü.asebetini düz .. lterek cihan J>İY•· 
eaıuıdaD Habeşistanı istimar için pa· /unda mesu bir ıiin 
ra J.ıılmak zaruı:etiodedir. 

Son el çabuklugu ile Şimali Qi• ( Başı 1 inci "111ıi/ .. J 
nin miibim bir Sıuı1t1ı deı-e )'9pmtt ıları •üauebe# e tö.en yapd-
cdaa japonlar i• Bl'übcJtleki .. v. nuştır. Tö.encie Hadııiye c4utu 
,letler Jr.o4aforU11ndaa lııendi ale,We· komuta-"-ı, muaNı-•en· ..... -...L 
... f~ - ..... ........ • Wluı il UJl Y'\.i \'V• 

A:n•pada mümkün mertebe fazla kalabalık halk hazar bulunmuş· 
••fı. ..._. ... ltu Hıe&le ,cUaaa w. ŞeAir m'mkıu•n çeki. 
umıımı efUruu kuaaea oM1Ua badi 1 
lehleriao kN8unk vuiyederitli im· sti1dit marşı bir -tızdaa .a,-
kAn aainaiacle auu .... 1e .... lenmiş, Hamiye talebeliadea 
-llrl•. B. Alieddie, ... rel• Ulle-

AJmanlua. geliace _ _. .... 
~illıarekeliie a..ttla ml•enhlııeleriıııi beye: 
by~tmiı olan bu memleket bilheeea ._ ffQtJ~ldiojz, d yere1c 'bir 
0..,0...ı aoıyaTutlorip iktidar JUY• '-- y l b 
tiim gelerek milc!lııit bir dlahluıma •t1* 9Öy1a111~. eni ta e e 
lif.,.ti takib eımeğe baılamalann· namına B. lielid hu •u.lM • 
dan1Mô b~ bir ~sacU .Mrtu~te vab vv.miftir,. 
dllı~flf Te .bundan 'kUdult;uak için M811111İm.... ._ra At.Wi• 
.eJd mftltemlcketeriııi tekrar et4e 
etmeği zHuıine ;,ıedeıtirmiftir. Balın.. lae)tklltine iııir ..W.• ~ 
ki .ila • ituet --- fflhi .w mqmaşttn'. 
MıqaD ..a•ı .. elleled ....... ._ ,_ _________ .. __ 

y~e---~fn .. ..._. --e -..ı.......... ı&•-ı.., 
mo111emlekeleriııi iıtirdad için tap 
JW•l• ., Jw&.i ,,a.e .wı.r~ ... 
qfak bir ihtimal rkliade bile ..... , 
suul>ahl olamıyacağı için iı ıdyuet ve 
--1ihlme mfbakere •N•m imibl 
.eliyor c1emelllir. 

Ş. W.e •• ..ıi Jnr :i11iQı. 
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~...- ... .-.ew. ... 
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me ~ • .,.. .... ldeüill _. JııMt 

t•eliıilli •••'emek lfia Wr .. t ı 

den ı.,.. im ıey 41e8ildir. ,._. _. 
ad lll1lbhfif ....tleria lıtdbılll .. 
~e man'baretdt. 

llamılf ,.,,,.,,., Caneıır 
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!l...zim için ne diyorlar? 
ANADOLU 

Umumi harp hatıraları: Glaskovda garib bir 
rnulıakeme! 

Osmanh imparatorluğu ve 
yeni Türkiye 

Jutland maruf deniz harbi
• bir tablosu 

Bir buse 
24 Sterlin cezaya 

sebebiyet verdi 
€ski Türkiyeyi tanımış olanlar, şimdi genç 

Türk kızlarının resmi geçidini görünce 
gözlerini dört açarlar 

nın 

Ressam, bizzat bir Ingiliz iıarp gemisinde imiş. O gnnko 
manzarayı hafızasında saklamış ve hu eseri hazırlamış 

Genç kızlarımız 

Londradan bildiriliyon 
Glaskov mahkemelerinden bi· 

risi mühim bir karar vermiş, 
ve bu karar hakkında gazetC"! 
lerde birçok neşriyat yapılmışbr. 
Bu karar. "öpmek. hakkında 
verilen hüküm ve kararların en 

"Journal des Debate. • Paris 
(31/10/1937) Dahiliye Vekaleti 
~atbuat Umum Müdürlüğü ta· 
tafından neşredilen "Fotoğrafla 
l'urkiye. albümü hakkında si· 
)asi başmuharriri B. Maurice 
~ernot imzasile ve gazetenin 
~kinci sahifesinde neşrettiği fev· 
~lede sitayişkarane bir maka-
de diyor ki: 
"Fotoğrafla Türkiye,,, Anka

ttda Matbuat Umum Müdürlüğü 
larafından neşredilen zengin bir 
'1bümün unvanıdır. Ve hu un· 
"-rı kat'iyyen mübalegalı bir şey 
tğildir. Açık kırmızı renkli bir 

P içinde bulunan albümün 
'thifelerini çevirmeğe başlar 

1başlamaz hayalbanenizde : bin
brce hatıra ve intiba uyanmağa 
. eşlflr. Resimlerin intihabında 
~~İr bayağılığa tesadüf edemez· 
nız; kartpostal a~randizman· 

n yoktur. Gördükleriniz kah 
biatın Türkiyede bestelediği 

~~siz bir güzellik, kah Tür· 
'Yede insanlar tarafından inşa 
tdilmiş fevkalade ahenktar bir 
tıerdir. Boğaziçi ve Haliç man
~taları yanında Toros ve Ara· 
tat dağlarının, Karadenizde gü
~~ş guruplarının, Kilikyanın 
~ksek yaylalarındaki dağ lalesi 
~ lalarının, Adaııanın altın yal
~tıla işlenmiş bahçelerinin ve 
t )~ının devasa incir ağaçlarının 
~rnleri var. 
'-AJbümde lstanbulun birkaç 
~ltıii, Bursanın Yeşil camii, 
r~Ya camii gibi klasik eserler, 
~aıda çınar ağaçlarının koyu 
ti~~eleri altındaki eski bir çeşme 
~t 1 az tanınmış sanat eserleri 
~ Sard sütunları, Urfa harabe· 
~İt Ve Boğazköyde bulunmuş 
~ ~as-relief ile yanyana görül· 

t edir. Hitit sanatı, hakke1il· 

miş ve gayet karakteristik figür· ağırıdır. Bu karann niçin ve .. 
ler ile temsil olunmaktadır. An· rildiğini izah edelim: 
cak, bunların mahiyetini takdir Glaskov civarında Parhadda 
işi albümü seyredenlere bırakıl- Jatland deniz harbinin bir tablosu bir Sen Jakop kilisesi vardır, 
mışhr. Ben bunlar arasında Kar· Londra "fkinciteşrin. •* * ral gemi~inden şu emir verili· bir Pazar günü bu kilisede ayin 
kemichin kitabelerinden birini Şimal denizinde, en güzel bir Bir lngiliz harb gemisinde yor: yapılırken, kalabalık arasında bir 
ve Saktchagheusunun meşhur Mayıs akşamı ..• Enginlerlde ge· bulunan meşhur ressam Norman "186 derece üzerinden ateş!. gürültü olmuş, kilisedekiler de 
canavarını seçer gibi oldum. İki niş sis tabakaları yayılmış, de· Houard, bu sahneyi harzasına Ve bu emirden sonra Fredrik ne olduğunu anlamak üzere gü· 
çini duvar o kadar meharetle niz, ender tesadüf edilen bir ses· nakşediyor ve işte şimdi yuka- gemisi torpidoların koyu siyah rültünüıı geldiği tarafa koşmuş· 
alınmıştır ki, insan adeta bu sizlik içinde uyuyor .• Tarih 31- rıda gördüğünüz tabloyu harb· dumanları arasında kayboluyor.. lardır. 
ç"nilerin rengini farkeder gibi Mayıs· 1916.. ten sonra yapıyor. Bu yağlı bo- İlk mermi; ortada görülen in· Gürültü, bir polisin genç bir 
oluyor. Alman • lngiliz harh filoları ya tablo, bu gün Londranm en giliz Warior gemisini batırıyor. kızı bileklerinden sımsıkı tutma• 

Albümün Ankaraya mahsus karşılıklı ilerliyorlor.. İngiliz fi. meşhur müzesinde, Jutland har· ~r~f~~~a lb~~liz da~;:tn;~~yor~n;a~ sından ve kızı karakola götür• 
olan kısmının sahifelerini çevi· losu şimalden sarkıyor, Almanlar binin yegane hakikate uygun yesi nedir? Belki de mürettebatı mek istemesinden doğmuştur. 
rirken sürprizden sürprize düş· ise şimale yükseliyor. Ve niha· resmi olarak saklamyor ve bu kurtarmak veya bir yardım, kim· Kızın adı Juli Klarkdır; suçu• 
tüm. Bundan on iki sene ev el, yet iki donanma, dumanlarile harbte ölen f ngiliz bahriyelile· bilir?. Obüsler dritnodun sağına da, Pol Preys adlı bir delikan-
ötesinde berisinde şekil ve Üs· göklere kara bulutlar yükselte- rinin aileleri sık sık bu müzeyi soluna dökülüyor.. lıyı herkesin içinde öpmesidirl 
liipten mahrum birkaç bina rek biribirlerine daha ziyade ziyaretle, tablonun önünde saat· fngiliz Amiralmı taşıyan gemi, işte bugünün bu hadisesi 
bulunan çorak yaylada, albüm, sokuluyorlar... lerce duruyorlar... ortada beyaz hattaki gemilerin üzerine güzel Juli Klarlc:, Glas-
büyük ve güzel binaları, geniş Burada; analar, babalar o1.ul· ikincisidir. (H. M. S. Colling kov mahkemesine kadar ve öp-
b 1 1 h k b. d de bırakan resimlerle tasvir olun· 5 W d) · · d l"k 1 d b b · d u var arı, ru o şıyan ır tarz a larını, çocuklar babalarını ve oo gem1sı.. tüğü e 1 an ı a era enn o 
tarh~cliloıjs bahceleri ve. 2arİp· maktadır. Bunlar da 2enis bir artık yuz-leri buruımuı kadınlar lıte meşhur Jutland harbi olmak üzere sevkedilmiştir. 
tir ki ... Ağaçları olan bir şehri dağ yolu Fırat nehri üzerinde b .. ı b ı 

kocalarım, aşıklarını hayallerin· oy e aş __ •Y_0 _r._ .. ___ Mahkeme reisi genç kıza: 
göstermektedir. Ağaç bir vakit- madeni muhteşem bir köprü, 
ler Ankarada tanınmayan birşey Adana dokuma fabrikası, İzmir de tecessüm ettiriyorlar... Kız karde- - Kilisede herkeskin içinde 

f b k l 1 Tablonun altındaki yazıları bu delikanlıyı öpme ten utan· 
idi ve hakiki bir gölgelik bul· tütün a ri ası, gü yağ arı yapan • • d d ? 

okumaga devam edelim: şını o"vmu··ş ma ınız mı mak için Gazinin ikametgahını Isparta gülyağı fabrikası ve Ata· D. 
Şimdi saat 18 dir.. Her iki ıye sormuştur. 

inşa ettirmiş bulunduğu Çanka· türkün eseri olan Yalova kaplı· Ş .. k Ü k J • • M b l b 
tarafın donanması karşılıklı mev· u r , araeşını aznun u sua e ceva ver-

yaya gitmek İcab ederdi. Yeni calarıdır. Bütün bunlar hayret · · 
ki almış ve ilk ateş başlamıştır. ölu"mle -'e tehdı't etmı·ş memıştır. Türkiyenin merkezi eski Osmanlı verici bir süratle ve fakat me· aı H"k 
(Alman donanması -sağda- lngı". a im: impaaratorluğile tam manasile todik bir tarzda yapılmış gay· 
1 

d t Burnavanın Uzundere köyünde _ Söyliyecek bir sözünüz 
bir tezad teşkil etmektedir. retlerin mütenevvi ve beliğ şa· iz onanması ·solda-) ngiltere· bir hadise olmuştur. Süleyman 

Fakat bu tezadı manzaraların hitleridirler. nin en büyük gemileri sağ ce- oğlu Şükrü adında bir şahıs, yok mudur? 
b k nahda mevki almışlardır.. Sol köy içinde Cemile ve b~mşiresi Diye sormuştur. Bunun üze-ve zamanın tenevvüü muhik gös· Al ümün son ısmı spora ve rine genç kız: 

termektedir. Geçmiş asırları, yal- gençliğin terbiyesine tahsis olun· cenahta torpidolar ve merkezde Bayan Küçüğe tecavüz ederek _ Bay Pol Prayis ile 
0 

ka· 
Diz, O··g~ lede boz renkte olup ak· b l ktad E k" T"" k" de kruvazörler vardır. fena halde dövmüştür. muş u unma ır. s ı ur ı· dar dostuz ki, biribirim1°zi kar· 

l d ı 1 l I.lk 1 Cemileye yirmi, hemşiresine 
şam ari a, grup eden güneşin yeyi tanımış o an ar trampete e• top ateşlerini, ngiliz do- on bir günlük rapor verilmiştir. deş addederiz. Çocukiuğumuz• 
altın ışıklar ve pembe renklerle lerin ritmi içinde çevik genç kız· nanmasının sol cenahtan bir hü- Şükrü, ayni zamanda bu iki ka· danberi biribirimizi tanımak· 
boyad ğı yüksek kale hatırlat- ların resmigeçit yaptıklarını gör- cumu takib ediyor ve torpidolar dını ölümle de tehdit ettiği için. tayız. 
maktadır. Bundan sonra deko· dükleri zaman hayretten gözleri görüldüğü veçhile Alman hatla· kendisi hakkında iddia maka· Cevabını vermiştir. 
run, albüm tarafından yaşatılan dört açılacakbr. Bu çevik genç rını yarıyorlar. mma bir istida ile müracaat Bundan sonra öpülen deli· 
diğer kısımları bana Hamburg kızların şahsında eski lstanbulun Alman amiral gemisi Fredrik· edilmiştir. kanlı getirilmiştir. Delikanlı, 
ve Amsterdamın yeni mahalle- sessiz sokaklarına ve Asya sa· den amiral Şelin bir emri bil· Evrak müddeiumumilikçe Sulh· Julinin şiddetli bir bakışı albn• 
lerini veyahut Romanın yeni bi- hillerindeki derelerin sularına diriliyor. Donanma sağa çekil· ceza mahkemesine gönderildiğin· da kaldığı halde: 
nalarım hatırlatmaktadır. zarafet ve sihir katan örtülü he· meğe mebbur kalıyor. den muhakemesi yapılmak üzere -Bu genç kızın cezalandırılma .. 

Türkiyenin ekonomik tesisat yulaların kızlarını tanımak ge· Harb başlıyahyalı 36 dakika yakın bir duruşma günü tayin sını isterim, bay hakimi Beni 
ve techizatı insanı hayretler için- rektir. Maurice Permot olmuştur. 18,36 da Alman Ami· edilmiştir. - Lüt/ea ceoiriniz -

~ ............................................ ~~----------·------~----............................................................. .. 
kulmazl. çarşılar, arabalar, çalgılar ... Her Basma entarili, bol çarşafö, rimin üstüne koyarak dua oku· 

'-ıı. B 
Yarak şöyle derdi: 

~~ Sakın bunları kimseye söy· 
tib·Ç&rpıhrsınl. 

~iti '•emin buruşuklarını dil· 
r;- t. tozlarını silkerdi. 
~ •kat son günlerde bizi rahat· 
~11.eden birisi vardı. Bu, Hati· 
~~~il kardeşi Zehra idi. O da 
~~ ablasına benziyordu. Yalnız 
~~l &essiz. uysal ve utangaçtı. 
'-.ıy~ olmasına rağmen ben ab· 

1.,, Yalnız olduğum sırada 
c.an .. " 

. ......_ gorunürı 

\). Abla!.. Şey ..• Ne diyecek· 

t .. biye le '-
L l)~tri • ~Keler. bana doğru 
~ b nı dıkerek bir saniye öy· 
~lldalci alcakalırdı. Ancak on ya· 
~il> b. bu çocuğun bakışlarında 
~elet:; Paralta vardı. Bu ne 

~ 0 zaman henüz böyle ıey 

Yazan: Kadircan Ka/lı 
ldüşünmüyordum. Zaten anla· 
mağa imkan yoktu, zira Hatice 
kardeşine çıkışır: 

- Defol buradan, miskini. 
Diye kovar, hazan da döverdi. 
Kim bilir neden, ben de ona 

kızardım. 
Fakat o, her fırsatta bu ka· 

bahatini tekrarlamaktan kendini 
alamazdı. 

* * * On iki yaşında idim. Bir gün 
gene Hatice ile diğer kadın ve 
kızlann arasında kiraz bahçele· 
rine giderken annem dedi ki: 

- Hayrettin artık büyüdü. 
Gelecek bahara onu bulamıya· 
caksınızl 

- A, neresi büyüdü ayoll 
Yaşına ne bakıyorsun hanım 
teyze? Kız gibi çocuk. Aradan 
on yıl aeçae ıene ondan kor-

Boynuma kadar kıpkırmızı ol· şey, herşey... çizmeli ve pabuçlu yaşıtlarına yacak halim yoktu. Okuyup 
muştum. Başka biri ilave etti: Sonra derin bir göğüs ge- göre sahiden bir kibar kadındı. dört tarafıma üflemedim. Ağır· 

- Baksanıza, yeni gelinden çirdi. Bunu!\ için dayımın ölümünden laşan göz kapaklarımı zorlama• 
farkı yok. Dayımın hasretini çekerken sonra onu istiyenler olmuştu. dan yattım ve uyudum. 

Annem cevap verdi: bile bu kadar içten değildi. Fakat Hatice hepsine de dudak 
- Öyle amma babası bu Birdenbire sorduı bükmüş meçhul bir şehzadeyi 

yazdan sonra lzmire mektebe _.. Bakalım oradan bana ne· bekliyormuş gibi kabul etme· 
gönderecek.. ler getireceksin? mişti. 

- Yazık, bu yaşta... Ezilir - Ne istersen? Sonbaharda ondan ayrılacak· 
orada vallahi!. -istediklerim o kadar çok ki.. tım. Giinlcr geçtikçe birbirimize 

- Sormayın, hen de biliye· Buraya getirmek mümkün değil, daha derinden bağlı olduğumuzu 
rum. Çok söyledim, fayda ver· oraya gitmeli!. hissediyordum. Yalnız hislerimi 
medi. Efendiyi bilirsiniz, bir • • • bir türlü ona belli edemiyor. 
dediği iki olmazl. Haticenin babasınan lzmirli garip bir korku içinde şaşkan 

Hatice kolumdan tutarak ken· olduğunu söylerlerdi. Anlattık· yaşıyordum. 
dine çekti: larına göre genç yaşında memur Bir akşam bahçeden geç dön· 

- Bu yaşta yavrucuğa eziyet olarak Eğirdire gelmiş. burada dük. O gün, ne kadar eğlen-
te çektirecekler. • evlenmi~, yerleşip kalmış •• Kızı· miştik. Gölün kenarında Hatice 

Diye söylendi. Sonra kümeden nın sözlerinde, duyuşlarında, yü- ile her zamandan daha çok baş· 
ileriye doğru gittiğimiz zaman zünde ve elbiselerinde görülen başa~ kalmıştık. O, beni daha 
yavaşça dedi ki: başkalığın sebebi bu olmalıydı. çok hırpalamıştı. 

- Ah, lzmire gidebilsem. Herşeyi kendine o kadar yakış- Gece erkenden uykum geldi. 
Dünya orada... Burası gibi ölü tırıyordu ki komşular araaında: Odama çıktım. Soyundum. Ya· 
değil... Güzel elbiseler, saray - Şehirli hanım! tağa girdim. Her zaman olduğu 
aibi evler, büyük mıiazalar, Diye anılardı.. aibi oturacak ve ellerimi dizle-

. . . . 
Güzel bir yaz günü, k~ndimi 

o f zamana kadar görmediğim 
yeşil bir kırda buldum. Ne vakit, 
niçin ve nasıl oraya geldiğimi 
hatırlamıyordum. 

Zaten bunlan düşünmete mey· 
dan kalmadı. Etrafımdaki hayret 
verici güzelliklere dalmaşbm. 

Sağımda, solumda ve önüm· 
de yükselen dağlar vardı. Filiz 
rengi çamlar göklere yükseli· 
yordu. Yerler, baştanbaşa kuş 
tüyü kadar yumuşak çimenlerle, 
çiçeklerle bezenmişti. Sayısız 
menekşeler, gelincikler, çeşit çe· 
şit kar çiçekleri, kara toprağa 
ipekli bir rop işlemiş gibiydi. 

Orada her türlü yemiş ağaç· 
lan görüyordum. Her çeş "tten 

(Sonu flar) 

.. 
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s ne kışın ağır olacağı 
haber veri!iyor 

Bir laı "' nzaras1 
S evh daki · ade kat'iliğı men l.enne istinad etmesi liıı 

kcırşı ndaJ bana: 
- M-oecc1mJ ğe veya istik· 

halde haber ver eğe kalkıştın! 
Diyel'ek kafa tutanlar çok ola· 
cakhr. 

Vak a, '°k eski zaman'larda 
yakın ~eya r.ızak ıbir i.tiy.c ait 
her eçhulü bal kudretine malüc 
oldu~unu iddia edenler vardı; 
fertlerden başlıy.aı-.ak aıilletlerin 
hatta arzın ve bütün kiinabn 
istikb-.linden ve mukadderatın· 
dan :haber veren bu adam ar, 
her e kıi ıarifeıinde; "kıt 
çok ağır olacalc!., yahut "ba aeae 
kış fif geçecek!.. diye aetao· 
rolojik haberler de 1Yerirlerdi. 

Bu istikbal babeıolliği r.apan 
ada lar ekseriyetle peygamber 
veya evliyadan miirekkep olur:; 
ve nihayet 3-5 ay içinde tabak· 
kuk etmesi lazımgeJea kı.t ha
berleri söyledikleri gibj ÇJkmazu: 

- Evet, kış ağır olacak idi. 
Fakat Cenabıhak bu seneyi 'ba· 
det e tait içinde geçirenlerin 
yüzü suyu hürmetine kışı lbafif 

eçir i! Mııgaiitasile tevil eder
lerdi. 

Kıı haicktnda 'haber vermek 
bir keramet 4şi <letildir; tama-

bir kard~ hissile ,:jeğil, jntikam 
almak için öpmüştür. 

Demiştir. 

Bunu izah «leyj•: Fillfaki 
maznun Bayan ile ~ukl.ığu· 
muzdanberi ıta.Jıışıyocum, keodi· 
·ne karşı çok nazik hareket 

ettif iç.in, onu sev.diğimi aacL, 

gelen bir tahmindir. 
Şimdıye kadar rı;e epeyce a11r· 

lardanberi barometre ile hava 
w.aziydlerini ölçebilmeirteyiz. Fa
k.at bu vasıta ile yapılan tab· 
minlerin kat•ıiyeti ancak 24 
saatlik bir zamana münhasır 
kalmaktadır. 

Çoban1arın veya çift,çilerin 
bazı hayvanların veya mahıulle· 
rin göıte,dikleri hususiyetlere 
dayanarak kış tahminleri .de ni· 
hayet aailam bir tahmin değ;l
dir. MıamaUı, "oban v.eya ,çift· 
9nin tahmini esassız d-kildit-; 
fen bilgisi yüksek bir kimee içift 

bu esaslara dıy oaratc '"~ fıak
kında daha kat'i hüküm J/ermek 
mümkündür. 

"' ** Bir darbımeael: · "Çpk ııcak 
bir yazı ağır ve çok soğuk bir 
kış takip edeı4,. de,.. 

Bu ~ biz de cidden de
va1J1'1 sıcaklardan mürekkep ağır 
bir yaz gt çirdik. 
Şu halde?. Bu sene kıı ~ut· 

laka ~ğır mı olacak?. 
Şimdi hem bu 6Ualin cevabını, 

hesı de serleyham :z.daki iddia· 
nın hesabını 11Verelim: Meteor.o
lojik cedvellerin ifadeleri ve gü· 
neşin arz ıüıeırine ıtesirlerinin 

tetkikt ;gösteriyor ki kış bu sene 
ağar otacakttr. 

Ağır kıştan maksad, kısa ye

ya uzun sürecek bir kı§ ı01eys.imi 
d<'ğil,, fakat ge~o $,Clley,e Ail
betle dua .çok .ve §iddetli so· 
ğuktur •. 

fakat son gun•erde oişanlandım, ** 
bunu joii haber almca çok hid· Jn••••••••llll!l!911111!!111l 
detlendi. Niıan1 mın ~vi ;\';ıliıe· 

·n tam kar;Şısındadır,. Beni ni· 
ıanlım tarafından görülecek yer· 
de öpmüştür. Bu hadiseyi de 
nişanlım görmüştür; fak.at poUs 
görmüş ve kendisini mahkemeye 

vkettlliştir. • Bu· suretle hadise 
16yu bulmuş ye ni~anbm .beni 
terketm'ştır. BunWl ~io jQli~iıı 
cezalandmlmasım iıterim. 

De1ıkan1ı iddia ve talebini bi· 
tırince bir çocuk gibi a§'lşmaia 
başlamıştır~ 

Bu vaziyet üzerine GJaskov 
mahkemesj Juliyi adaba mu• 
ıayir hareketinden dolayı 4 
11 erlin cezaya ve oitanlısıw ~y· 
bet iğı ı.çin de Pol Preyse yirmi 

eri n tazminat verme~e mah· 
kCm edilmiştir. 

Zavallı kız... bir pusey.e 24 
r vermekle epeyce müteessir 

uştur; buna .Şüphe yok. f 11· 
le. t 20 lıra, elden kaçan bir 
11 niıya m ıkabıl bir ~azminal 
' 1 J ılır .ıJli?. 

Baktiryo oğ 
Züh üEegin 
ile ftif'lü idrar, kqrı, 
balgam ve aaire Uı 

hlilierı yapJ/.ır 
Mir~· yeru 

lkincibeyleı ,seblf.: 

Telefon 3869 

DoktOi 
Ali Agah 
ocuk hastalıklari 
mulahassısı 

ikinci B,~yier ıo/ıoğı 
No. 68 
Telefon 3452 

A ADOlAJ 

Nöbetçi eczaneler 
Bu akşam ve yarın akşam 

açık bulunacak eczaneler şun· 
lardır: 

lhtil3.lciler,Madridö le 
Kemeraltında Hilal, Karataşta 

B. Hayif, Keçecilerde Yeni iz. 
mir, llrgatpazar.mda Asri ecza· 
neler. 

müthiş bir hezimete 
-··--

Yarın gece, Kemer.altında Şi
fa, Güzelyalıda GüzelyalıJ Til· 
kilikte B. Faik, fkiçeşme1ıkte 
lki~eşme.l~ Alsq.n~kta Jozef 
Jülyen eczane1erı nöbetçidir ve 
sabaha kadar açık bulunacak· 
l rdtr. 

Evelki gece haşlıyan top ateşi, dün sah ha kada e a 
etmietir. Ihıilalciler, Barselonu hombalamı ard r. 

Madrid, 6 (Rıdyo) - lhti!il- ı Son gelen haberler bombar· 
ciler dün gece yansından sonra dımanm, sabaha kadar devam 
Madrid cebhesinde şiddetli bir ettiğim b"ldirmektedir. 
ıtopçu ateşi çmışlardır. ihti atcıler top teşi kesildik· 

-

Morina 

K l\\" l 
HiLA.L ~cwms\ 
BÜTÜN ÇEş\TltR\ ~U\JJK\l'\ 

EN UCUZ \llÇ SATAt\. 
HERKES ORlVA KOŞAf\ 

-

Balık yağları ....,.~~iMlil~ 

Emlak ve Eytam Bankasından~ 
Esas Nu. 

c. 158 

Yeri 

PEŞ J N 
Akdeniz Mah. Gazi Bulvan 

Ada 977 ~ Par~ J. 
A JT 

No . .sı Nevi 
Eski Y.eoi 

ll 13/tS Mağaza 

Depozitosu 
T. L. 

800.-

A. 114l Göztepe Tıramvay caddesi taj 838 Evin 1/2 Hissesi 400.-
Aaa 831, Parsel 3. 

A. 1093 Çoıakkapı M. Piliç sokak 
Ada 1524, Parsel 35 

ye. i5 41 " 321/36864 .. 

A. 1132 Toraman Mab. Çirkin sokak Es. 50 ye. 48 Ev 

3.48 

180.-
Ada 417, Parsel 8. , 

izahatı yukarıda yazı1ı gayri menkullerin hizalannda gÖst!:rildiği veçbile peşin veya sekiz taksitle 
slltışı 19·11-937 cuma günü saat on birde ihale edilmek kaydıle arttırmaya konulmuştur. 

istekli o1anfarın ~arşılarında yazılı depozito akçe.sini veznemize yatırarak arttırmaya girmeleri ve 
yanlarında bırer fotoğraf getirmeleri. 7 

EN GÜZEL 

ten sonra ilerlemek istemişler
se de, cumhuriyetçi lsp nya kuv· 
vetlerinin muk b l top a ... şi 
arşısında r c, te mec~ur kal· 

mışlardır. 

Raris, 6 (Radyo) - fhtilfilci 
ler, bugün Barsel n ehri i bo:ı:: 
bardıman etmi e dir. 

Son haberler; V iya, Kns· 
te1on ve Lerid ş hir erinin de 
bombardıman edil iw "ni biıdir· 

mektedir. 
Salamanka, 6 (R dyo) - Yarı 

resmi m haf ilerde beyan edil· 
d ğ ne göre, Fransız hududuna. 
yak n bır yerde bir t yyare mey
danında üç tayyare hazırlanmış· 
tır. Bu tayyarelerle Fransa ara
zisi üzerinde had.iseler çıkanla· 
cak ve hunları, Smmanlca hü· 
kıimetinin yapbğı ci n göste• 
rilecektir. 

Şaogbay, 6 (Radyo) - Han• 
keo körfezinde karaya 91L::anlan 
jllpon müfrezeleri Şangbaya 
doğru ilerlemektedirler. Çin 
kuvvetlerile ıbazı çarpı mal r oi· 
muftur. Buraya çıkan japon 
"uvvetlcri, ÇinJileri müşkül ~•· 

lziyete sokmuşlardır. 

Oruç ve açlık gr~oi 
Başı 3 üncü ııahifede 

ten de faydalı bir şeydir. Çün
kü bazı haza da mecburi bir 
açiıkla karşılaşmak war,dır. Medü• 
kazazdeleri tem l:SO gün bir 
sal üı.erirıde kalmışlardır. 

ille g.i.ler.de mevcud erzakı 
yeD1işler, ıerz.ak ittiö" :v 't Jbir 
ç.ok e r endilerini .öl· 
dürmüşler ve .sal Argüs vapur.u 
tarafından görüldüğü zaman sat 
olarak lS kazazede bulunm~tur. 
Bunlar da haftalarca açlık çek• 
mişlerdir. 

Bazı maden kazalarında da 
toprak altında kalan amelenin 
aç. kaldıkları vardır. 

Rus ihtilali yıldöııümü 
Mo.slcova, 6 (Radyo) - Yarm 

Rusya büyijk ihtilalinin 20 inci 
yıldöoümüdür. Bu münasebetle, 
Rusyanın her tarafında muazzam 
şenlikler başlamıştır. 

Moskovaya, Rusyanın her ta· 
rafından binlerce mümessil 
gelmektedir. 

Büyük caddelerde haik oyun· 
tarı başlamıştır. 

Bu gece, Moskovamn büyük 
Opera tiyatı osunda muazzam 
bir ihtifal yapılmış, başta Bay 
Stalin ot uğunu halde, Kalenin, 
Molotof, Voroş lof ve bütün Rus 
ricali hazır bulunmuştur. 

Başvekil B. Molotof, uzun bir 
şöylev v.eımi§ ve 20 yıldanberi 
Ru&yada yapıl n hüyük i eri 
b ırer .bir.er ~ y .mıştı r. 
Kremlin meydanında muazzanı 

•r hünler inşa edilmiştir. 
YarJa ~bugün} :bu tribünlerde, 

geçid resmini takib edecek ot.o 
hükumet ricali ve sefirler yerala· 
ııeaklardır. 

Mareşal V.oroş lof, bu a~am· 
dan bütüo orduya bir beyan· 
,name neşretmiş ve bilyük ıbtila· 
1in yıldönümünü b'ldırmıştır. 

tor 
K. TaTısın So voanJ 

Cilc' ve tenasül lıa !.rıl-ı/.:.Jdl'I 
11üfch :;ı~ı 

.L ih · bas· ıu;mir Beh·diyf'!il Zu re' 1 

talıkla.r v.e tedavi evi dokto lu· 

ıkundaa ,çekilerek yen den ~~~ 
t~ı Nualauaôe suka w daki de 
numanalı m.u Y ıJ1 ş he.t 
ıhastalwını Pazar an m da 
gijn sabahtan akşama kadar 
Jctbul v~ ed 1 L"cleı. 



t Tc§tİniPani A TAJ)OLU 

İzmir Levazım amirliği ilanları 
--~---------.;;.;.. .... ..;....;;..;.;.;.;.,.;;...;. __ .._l[ll!ll!m,,._.....:~----......... -----

tzmir Lv. amirliği Sat. ~l. Ko. Rs. den: 
1 - :Beher tonuna biçilen ederi 11 lira olup 1600 ton linit 

komürünün Kayseri tayyare fabrikasının deposunun içinde 
eslim edilmek suretile lcapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin ad ılen bedeli 7600 ~ira olup ilk teminat parası 
1320 lir dır. 

3 - halesi ~9/2.Teş/937 Cuma günü saat 15 dedir. 
4 - {Eksiltmede gireceklerin 2490 .sayılı kanunun 2-3 cü mad-

delerinde istenilen beJgelerile birlikte teminat ve teklif mek
uplarını ihale günü en geç bir saat evveline kadar M. M. 

Ve. satın alma komisyonuna vermeleri 2 7 12 17 

İzmir Lv. amirliği Sat. ,4..l. Ko. Rs. den: 
1 - Manisada askeri hastanesinin ı htiyacı bulunan 8 ton yo· 

ğurt açık eksiltme ile münakasaya vazolunmuştur. 
2 - Münakasası 19/ 11/937 Cuma günü saat 15 de Manisada 

tümen satın alma komisyonunda icra kılınacaktır. 
3 - istekliler ticaret odasında mukayyet olduklarına dair vesika 

gösterecekler ve teminatı muvakkatelerrle birlikte müna-
kasanın yapılacağı belli olan gün· ve saatte komisyona 
müracaatları. 

4 - Yoğurdun tahmin bedeli 1420 liradır. 
5 - Şartnamesi hergün tümen satın alma komisyonunda gö-

rülebilir. 4 7 ll 16 3881 
---~------------------..,.~----..-.--------............. ---1 İzmir Lv. Amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Manisa ganizonunda bulunan kıtaat ve müessesatın ihti
yacı bulunan 396 ton kapalı zarf usulile münakasaya vaz olun-

) 
- muştur. = 2 - Münakasası 18/11/ 937 perşembe günü saat 15 de Mani· 

ferigolog ve bulaşıcı, salgın! hastalıklarıı mütehessısı = 6 da tümen satın alma komisyonunda yabılacaktır. 
- . 3 - istekliler ticaret odasında mukayyet olduklarına dair ve-

( Verem ve saire l ;; sıka gösterecekler ve muvakkat teminatlarile teklif mektuplan mü-
Başmahane istasvnnn karşısınd i Dibek sokak ~nda 30 yılı 5: k k l = na asasının icra ı macağı saatten bir saat evel komisyona vermiş 

" e muayf e inde sabah t 8 den ak§am saat 6 ya = olmaları lazımdır. 

Sahife 11 

hmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Müstahkem mevki komutanlığınca gösterilecek yerde yap

tmlacak ,(165Jl~ Jira 84 kuruş bedeli keşfi on iki bin ıki 
yüz otuz bir metre uzwıluğunda telefon hattı inşasının ka· 
palı zarflp yapılan eksiltme inde lip çıkmadığından pa· 

, zarlıkla yaptırılacaktır. 
2 - ihalesi 8 ikinciteşrin 937 paz r günü saat 15 d e kışla 

İzmir levazım .imirliği satın ,a1ma komisyonunda yapıla
caktır. 

3 - Teminatı muvakk ta akçası (1238) lira 39 kuruştmı. 
4 - Şartname ve keşifnamCleri her gün 10 dan 12 ye kadar 

ve 15 den 18 e kadar kışlada inşaat komisyonunda gö· 
rebilirler. 

S - istekliler ticaret odasında kayıtlı olda1darına dair vesika 
göstermek mecburiyetiodediı'ler. 

6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı nunun 2. 3 ncü 
maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve te· 
minatı muvakkatalarile birlilde .ihale ..saatinden .evel ::ko is-
yona ürac atları. 3939 

f zmir Lv. amirliği satın alma Ko. s. den: -
1 - Çanakkale Mst.Mv. birlikleri için kapalı zarfla (15000) ilo 

zeytinyağı sııtm alınaca\tır. 
2 - Zeytinyağmın tutarı (7800) lira biQi1miştir. 
3 - ihalesi 25/2. Teş / 937 tarih perşembe günü at 15 de 

Çanakkale Mst. Mv. satın al a komisyonunda yapılacaktır. 
4 - isteklileri ihaleden bir saat eveı temin t akçaları o1an 

(585) lirayı ve ihale k nununun 2, 3 ncü maddelerindeki 
vesaik .ile bir saat evel komisyona mür caatlan. 

1 13 18 23 3928 _________ ...,. ___________ ,...._..,_..;.;,....;..;,_;,.;;...ıooml!'""!!'!ll!!l!!l"! ..... ~---

Ask eri abri alar u •• u-
dürlüğiinden: 

115 ton Elektroli bd hııstalannı .kabul eder . 

lllltlllllllUUllll ll UıuıulllllllllllllllllJI 111111111111 Telefon: 41115 1111111 4 - Odunun tahmin bedeli 5742 liradır. Tahmin edilen bedeli 74,750 lira o1an yukarJda iilS ton Elek· 
,_-~---'!""!"~~~ml!!lll.,.._ _________ _.._ 5 - Şartnamesi tümen satın alma komisyonunda hergün goru- tro1it bakır askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komis-

ı~ıa..•oo DEUfSCHE LEY ANT~ lebilir. 4 7 11 16 3878 
~ LINIEN A G ~~~~~--~~~~-~-~--------~--~ yonunca 2V12~37 P~u~si gilnü ~~ 15 ~ kap~ı~~ ileili~e 

lılAMBURG İzmir Lv. Sat. Al. Ko. Rs. den: edilecektir. Şartname 3 lira 74 kuruş mukabilinde komisyondan 
~PUT 1 ATLAS ıLEVANTE tiNIEA G 1 - Manisa gamizonunda bulunan kıtaat ve müessesatın ihti- verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 4987 Ura '50 kuruşu havi 
~YAl. NEERU\NDAIS BREMEN yacı bulunan 516 toulinit maden kömürü,kapah zarf usuJile münaka- teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 de )kadar .komisyona 

Kt5MPANYASI ı''ATHEN,, motörü lS ikinci· saya vaz ıolunmuştur. vermeleri ve kendilerinin 2490 no. lu k nunun 2 ıwe 3 ıncü dde-
TURNUS" vapuru 13-11 teşrinde bekleniyor. ROTTER- 2 - Münakasası 3.8/11/937 Per~embe günü saat 16 da Mani- ]erindeki vesaikle mezkilr gün ve atte komisyona ınüra· 
e ROTTERDAM, AMS· sada tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. caatları. 7 10 12 14 3909 

n M "~ HAMBURG ligıan· DAM, HAMOU~G ve" EMEN 3 - istekliler ticaret odasında ..mukayyet oldukl ma dair vesika ------------..-ı~~ .... !lml!lll~l!!l!"'ll[I..-~,... 
.a yük alara hareket ede• İ~İn yük AJacektır. gösterecekler ve teminab muvakkatlarile birlikte !teklif mektuplarını izmir inhisar ar başın•• • 
t. AMERI CAN EXPORT LINES münakasanın icra kılınacağı saattan bir saat evd komisyona ver· 

ITON,, v puru J3/U/937 THE EXPORT STE.AMSHIP miş olmalıdır. ğÜnden: 
tld'!niyor. BURGAS, VAR· C-ORPORATION 4 - Linit P}aden kömürünün tahmin b deli 5934 liradır. 7500 kilo pıeşe kömürü dairemizde mevcud şartnamesine göre 

Ve KôSTENOE limanları "EJ(T AViA,. vapuru 11 kin· 5 - ~rtnamesi Manisada tümen satın alma komisyonunda her rl l l --•-}'Uk a"acaktır. 't · d b ki · NEVYOR paza .ık a atın ma~tır. Muhammen fiatı 7.25 }curuş teminab 
11 cı eşrın e e enıyor. K gün ıgörülebjljr. 4 7 11 16 3879 59.06 lir dır. isteklilerin t 1/11/,937 günü saat 15 de bac:müdürlü-

SVENSKA ORIENT için yük alacaktır. -"":'1 ---~1111!!!!""1!111!!!J!!!,....ıııııııııımı...,_ __ llll!!!lll!ll!!ll!!!l!!lll-ııııııııııım------- :s 

U zmir Lv. Amir lig" i Sat. Al. Ko. Rs. den: g" ümüzdeki komisyona <n>\me\eri. 3924 
"E..l'HIBITOR.. v puru 19 -~~------0 

..... - _______ .,.........,!!!l!l!l!!!!Iİll!ll---=---
IKINGLAND,, motörü 2· ikinciteşrinde bekleniyor. NEY- 1 - Manisada askeri hastahanenin ihtiyacı bulunan 8 ton ko- D ( •hr ( 

17 de ROTTERDAM, HAM- YORK için yük alacaktır. yun eti açık eksiltme ile münakasaya Yaz olunmuştur. c "841.mUt I acatÇI arlDID 
~. GDYNIA, DANZIG, "EXPRESS" vapuru 26 ikin· 2 - Münakaşası 19111/937 cuma günü saat 15,3 da tdanisa- k f b kı~ına 
lMARKA, ISVEÇ ve BAL- citeşrinde bekleniyor. NEV- da tümeı satın alma komisy9nund icra kılınacakqr. Aff 

.... limanlarına hareket ede- YORK için yük alacaktır. 3 - istekliler ticaret odasınd mukayyet plduklanna dşir ,ye- lktısad Ve Jetinden•. 
·r sika gösterecekler ve teminatı mu kkatlarile birlikte münakasanın 

" OGONTZ ., vapuru 28 
~OROLAND,, motörü 16· lkinciteşrinde bekleniyor. NEV- yapılacağı belli olan gün ve saatte komisyona müracaatlan. 
ci de ROTTERDAM, HAM· YORK için yük alacaktır. 4 - Koyun etinin tahmin bedeli 3280 liradır. 
, (;DYNIA, DANZIG, SERViCE MARITIME 5 - Şartnamesi hergün tümen satın alma komisyonunda görü-
~ARKA, iSVEÇ, ve BAL- ROUMAIN lebilir. 4 7 11 16 3880 

. limanlarına hareket ede- B U C A R E S T lzmir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğinden: 
~S .,PELEŞ. vapuru 11 ikinci- Harp akademisi süvari gurubu hayvanatı için 300 ton yulaf 
~NE,, vapuru 21121937 teşrinde beklenı'yor. KôSTENCE, 15 1 l 937 P · · 15 d T h d 1 b l LV ~'tRDAM, HAMBURG GD· İ G -. : . azartesı günü saat e op ane e stan u . 
~ DANZIG, DAN MARKA, SUL NA1 GALATZ ve A· amırl~ı satın alma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapıla-
,\. LATZ aktarması TUNA liman· caktır. Tahmin bedeli (15000) liradır. İlk teminab 1125 liradır. 

' NORVEÇ ve BAL TIK ları için yük alacaktır. Şartname ve nümunesi komiıyonda görülebilir. isteklilerin kanuni 
•na hareket edecektir. STE ROYALE HONGROISE belgelerile teklif mektuplarım ihale saatmdan bir saat evveline ka· 

SERViCE MARITIM DANUBE .MAIRTIME dar komisyona vermeleri. 28 2 7 11 3823 
1

~~~~~~,,~~ru 4111_37 "SZf.GED,. motörü 6 ikinci- lzmir Lv. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
teşrinde bekleniyor, BELGRAD, .uek ı · · t · b b" 'ki - d' 

'4. TA ve MARSILY A 'i· NGVISAD COMARNO BU ;,ıxı tep er ıçın ye mış eş ın ı yuz onye ı metre çamaşırlık 
!."lllla hareket edecektir. • ' · Ye nevresimlik bez 18·11·9~7. :erşembe günü saat 15 de Topha-
~ VGA POLSKA S.A. DAPEŞTE, BRATISLAV.A, VI· nede lstanbul levazım amırlığı satın alma komisyonunda .kapalı 
~'iİ'vANT" motörü 6-11-937 YANA ve LINZ için yük ala· ~arfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 19556 lira 42 kuruş· 
• 1 RRS, GDYNIA ve DAN- c ktır. tur. İlk teminatı bin dört yüz altmış altı lir 73 kuruştur. Ş rtnamc 

t. 1~anlarına hareket ede· DEN ORSKE MIDEL- :ve ı:ıümunesi komisyonda gö~ülebilir .. lst klilerin kanuni belgelerle 

tdaki hareket tarihlerile 
daki değişiklikler9en 

lllesuliyet kabul etmez. 
~ fazla tafsilat için lkin
ı, 0ııda FRATEllJ SPER
~llt acenta1ığına müraca

esi rica olunur. 
~11{4142/422112663 

\ti r 

~ Limited 

ıi ~llur Acentası 
1 

kordon Rees binası 
~~ el. '2443 

ELLERMAN LJ. 
4~'y l'-IBs LID. 

l ls l~F .LANCASTER,, va
• ~ ıncıteşrinde g,. · le 
LL a~~i zamnndaLC NDR ı\ 
t G~ID yük alaca ur. 

'VIG NERAL STEAM 
JurATION co 'LTD. 
d ANT,, 11,• puru 5 lkin-
~c k gelip LONDRA için 

br. 

HA \ı SLlNJE teklıf mektuplarını ihale saatınden bır saat evveline kadar kom is· 
OSLO yona wermeleri. 2 7 12 16 

• BAALBEK ., Motörü 12 --~ı:--ı~-~~~~~~~~~~~~!"ll!!!!!!!!iııılı!!!!iıı~-
Ikinciteşrinde bekleniyor. ıBEY· İzmir Levazım al. ko. rs. aen: 
RUT, HAYFA, DIEP.P~ e 1 - Di~imevl i için alınacak olan dokuz kalem çadır ve sa· 

NQRV.,ı=ç 1. l k racıye malzemesinin kapalı zarfla eksiltmesinde verilen 
.Lo ıman arı i_ç.in yü 

alacaktır. fiat pahalı görüldüğünden 10/11/937 çarşamba günü 
ATID NAVIGATiON saat 15 te Tophanede Lv. amirliği satın alma komisyo· 

CO. HAIFA. nunda pazarlıkla alınacaktır. 

"A TID" motörü 5 Ikinciteş
rinde bekleniyor. GALATZ ve 
G1M .. A~Z .a'ktarması TUNA li
manları için yük .alacaktır. 
ARMEMENT H. SC~ULDT 

"ELISE" motörü 15 lkinciteş
rinde bekleniyor, ROTTERDAM, 
HAfVIBURG ve BREMEN için 
yük ,alacaktır. 

1lanlardaki iıareket tarihle
rile navlun1ardnki de~;şiklik
lerden acente mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha iazla tafsilat için cBi
rinci ,kordonda W. F. HENRY 
VAN tDER ZEE & Co. N. V. 
vapur acentahğına müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : No. 200712008 

2 - Tahmin bedeli 20344 liradır, ilk teminah 1525 lira 80 ku
:ruştur. Şartname ve nümuneleri .komisyonda g&ülebilir. 
isteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 3903 

iz.mir Levazım amirliği sat. al. ko. rs. den: 
1 - İzmir Müstahkem 1fll~v.ki Jcıtaatının 33600 kilo pirinç 'hti

yacı kapalı zad usulılc münakasaya ,Jconmuştur. 
2 - Jhalesi 27 /lkinciteşrin/937 cuma günü saat on altıda iz. 

mirde kışlada lzmir Levazım amirliği satın alma komisyo
rnunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutan 7392 liradır. 
4 - Teminatı muvaKkate aks.ası 55!1 lira kırk kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler Ticaret odasında kay•tlı olc!uklarma dair vesika 

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

3 üncü madd~lerind~ ve şartnamesinde yazılı vesikalarilc 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir 
saat evvel k.omisyona vermiş bulunacaklardır. 

7 12 17 23 3917 

Palamut ihracatının murakabesine dair nizamnamenin 13 üncü 
maddesi hukümler!ne tewikan, ı~mir ihracatını "Tıip nümune" esa· 
sına göre yapaca1c mahal olarak tesbit eClilmiştir. 

Ancak mezkur mahalden bu esasa göre ihracata, nizamnamenin 
19 ve 20 .inci maddeleri mucibince "Tip nümune" lerin t esbit 
ve ilan edilerek yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlana-
caktır. _ 4127/3921 

---.... ~ ... ..,..~-'!'"'"'!'..-ıi!'!"'!'"'--~ ..... ---------------...-----
B uldan belediyesinden: 

1- Kapalı zarfJ 29/9/937 gününde eksiltmey konulup Anadolu 
gazetesinin 7305, 7301, 7297, 7293 numaralarile ilan edilen 
Buldan kasabasına akıtılacak su yolu yapısına istekli çıkma· 
dığından 17842 lira 71 kuruş bedeli keşifli boru ve teferrüatı 
sahn alınması nyn ve 9 20 lira 44 kuruş keşifli boru fer~i 
kaptaj ve sair inşaat kısmı ayn olarak eve1ce ilan edilen şart· 
lar dairesinde kapalı zarfla eksiltmeye konu muştur. 

2- Boru ve teferrüatının muvakkat teminatı 1338 lira 3 kuruş, 
boru tefriş ve sair inş atın IJlUV k at teminatı 534 lira 3 
kuruştur. 

3- Eksiltme 24 lkinciteşrin 937 Çarşamba günü saat on beşte 
Buldan belediyesinde teşekkül edecek belediye encümeni hu· 
zurile yapılacaktır. 

4- lstiyepler evelki il nda bildirildiği gibi ~artnameleri ve buna 
ait evrakı Buldan belediyesin~e ve Denizli nafıa müdürlüğün· 
de inceliyebilirler. 7 11 16 20 3927 

---------~------------------~-.... ------Ask eri fabrikalar m ·· -
dürlüğünden: 

16/ 12/937 Perşembe günü saat 15 de kapalı zarfla ihale edile· 
~ğ.i Anlcarada .Ulus zetesile 2i 29 irinciteşrin ve 1/İkinci Teş. 
937 lstanbulda Son Telgraf ve lzmirde Anadolu gazetelerile ilan 
edilen 115 ton ':Elektrolit ~akırın UJus ve Anadolu g zetelerince 
har hangi bir ehiv neticesi olarak cins ve miktarı yazılmaksızın 

neşredilmiş olduğundan mezkur günlerde çıkan ilfınlar hükümsüzdür. 
7 10 12 14 3910 - .. 

• • Karşıyakit C. H. parti m 
Karşıyaka Cumhuriyet halk partisine ait bir yüzü Celalbey so· 

k~ına diğer .)'ÜZÜ Hengam 60ka~n nazır ve Salihpaşa caddesine 
açılacak 9.5 metre genişlikte yeni ihdas olunan ıSokak üzerindeki 
cem n 21 anıadan mürldccp parti sahası her rsa tesbit olunan 
mu'hammen metre murabbaları fiati üzerinden satılmak üzere artar· 
mıya çıkanlmıştır. Artırma 21-11-937 Pazar günü öğlden sonra s t 
on beşte Karşıyaka 'j..-"7.:i binasında yapıl cağından taliplerin mu
ayyen sa&tt:e müracaatı ve fazla tafsilat için Karşıyaka belediye 
şube r ,.üdürlüğünden sorulması ilan olunur. 9 12 2 3918 



ANADOLU 6 Tı>şrinisani 

ip•• • Şahap Tesiri tabii, eşsi.z biı· müshildir O kadar zararsızdır ki gebelere, 
·I r e relıleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsive ederler. 

Güzelyalı tramvay caddesi , 111111._~:a::ı;;s;m:cımm::DS:..mmilllllilE:i-.ıı~ı=iill'ıiı::ımmm-mmımm:ım1---------••---•---------~------------_. 
Sat 1 k ev kalp, biJb· 

'027 numarah 6 odalı ve bü-
tün konforü havi denize nazır 
ev satılıktıı Taliplerin mez· 

1 
kur eve mün caatları ılan 
olunur. 
nm~csmm11 .. D••ı_. .... I 

Diş Tabibi 

Cevat Dağlı 
linci Beyler sokak No. 6J . 

Telefon: 3055 

·" ·:.·~·".~.. ·'"f'., :-/··. ' ., ) ,..· .• •• • FotoOr 
1 N ô N O Cad. No. 20 

Atölyede 
En güzel pozlar 

çekilir. 
Amatör işler 

Temiz çabuA 
ucuz yapılır 

Göz Hekimi··ı 
Mitat Orel 

Adres~ Beyleı Numan so· 
kağı No. 23 

1 
Kabul saatlen Öğleden evel 

saat 10-12 öğleden sonra 
15,30 • 17 Tele. 3434 : .... llllİllll _________ _ 

~-~--lml!--~~----Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve TenasUI hastalık· 
ları ve elektrik tedavisi 

lzmir · Birincı beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefon . 3479 
•• > 1 ' ' 
~·~ ,r.,.. ~:· t~.~j(.· •.• \ ·. . )'fi~ • ·~ ' 

ı. 

HAYRETTilt . 
pzu 

TÜRKİYE 
CUMHU lllvETİ 

Norveçyanın halis Morina balıkyağJdır 
iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 

Hamdi Nüzhet Çançaı· 

ıhha ez 

e r e 

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

Vedl~k ıPaırçaUaır mevc~dlduır 

Oldsomohil otomobilleri de her tfirln evsafı haiz, sağlam, 
elverişli, gttzel ve lüks makinelerdir 

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

Siz dr M ET AL L U M '' D tJ ;l~::::.~rını 
Hem bol ışık almış olur, hem iktısat etmiş olur, hem lamba 
değiştirmekten kurtu lur, hem de sarfiya tınlZln eksildiğini 

ilk faturada görürsünüz. 

Cevfik Baykent 
Elektrik - telef on ve malzemesi deposu. 

Siemens fabrikaları mümessili 
Peştemalcılar 77 • 79 telefon 3332 -Türk Hava Kurumıı 

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

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

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. 

Büynft mobilya ve mefruşat ma' 
ğazaları emrinize imededir. 

. . 

MERKEZ 
lZMiR 

.. . 

ŞUBE 
ANKARA 

- - -~-

Temiz, zarif eşya, elbise ihtiyacından evel gelir. Herkes kendi 
haline göre temiz bir eve, misafirlerini kabul edecek bir salonaı 
rahat yaşıyacak eşyaya muhtaçtır İyi bir mobilya içinde kendinitİ 
ve ailenizi muhite daha iyi tanıtabilirsiniz. Evinizin eşyası hayatı" 

' nızın etiketi olduğunu unutmayınız 
Memurlara 1 O taksitte veresiye muame-

lesi yapılır. ....-! 

lzmir Meserret Oteli 
Otelimizin bütün mobilyası tecJid edilmış soğuk ve sıcak su 

banyo daireleri ilave ~dilmıştir Ote~ yemden telvin ve tefriş 
edilmiş ve müşterilerimizin her cürlü istirahatleri temin olun
muştur. Fıatler mutedil ve keseye clverışhdir 
Kemeraltı caddesi karakol karşısında No. 72 İzmir 

oto Köroğlu 

Hamza Rüstem 
En meşhur fabrikaların fotoğraf makineleri, film, cam, kak'!; 
kart ve bilumum fotoğrafçılıkta müstamel eczalar. fotoğraf ala 

ve edevatı, font ve sehpalar. 

Fotoğrafçılığa müteallik her nevi malzeme 
Zevki ~kş.ıyacak resim ve ağrandısmanlar, senedat ve evrak 

ıstmsahları ve kopyaları kemali dikkatle yapılır. 

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

setle yapılır. 
IZMIR: Emirlerzade çarşısı No. 28, 4, 5, 6, 7, 8, ~· 
T elefon : 2675 Telgraf: Rüstem fzmi 


