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Hatay 1 ı {ontr ı 

• ra Avr eiyıui 
Tui7et •li fiye clöD(l)ıor. 

tülye .Bi ~ Avastaryayı 

~ ya ytbtinden kıl clır an ilcı ba14 
hyan b fan r ur af ta ıioirleri 
ıoa haad, • kadar gez ifri. Ufak 
bir 1abı lı:, ta bir acele tı iri 
lmklaeq bCyGk bir felü:et• yol 
ıpbilir, yı yeni umumi bir 
hart.o dıClkliJCbilirdi. Bereket Ter• 
da ki A nça deTletleri heni• ki fi 
miktarda atllblaııdıklarıoa kaai de• 
Cildller. B keı kom111•muı aiUb 
fliklyetl itibarile k dili11dea dıha 
il.W. g6r&yor, ilk adımı atmaktaa 

~7oNU. 
GeçealeMe ipret ottigiıa gibi 

AYa.ıarya içiD ha atıbeı er veya 
geç •uıbddel' lnılunuyord a. Bu U. 
hat keyfiyotbria birbç eea eonra 
a~ın ele timdi Takuholmau dfiaya 
aallau ftia lalih oaericlir. J:ğor 
Şan ye Bitler he çıka bu gO.• 
•el iıı'MU kapa idi ela Wrkaç ... 
ncı ra aııgı JUbn h do lea 
ktri miktara rilihLmaıp... kaü 
elduttaa aoara ATIIShll'ya71 ilhaka 
tqebba. etUJdi ba laarebt mobake 

kaktır ti medWt lhr -- poıı.. 
..... '9belriyeı wıbdi. 

Dlter tanftaıa A•ottaryaımı il• 
laab ile lsaul olu maaai tlfkııı• 
bkt&a Polonya h k dl hesabı•• 

hir lltif.Cı t in ett f. Yedi 
a ... edir, IMl'af Jlemol laldbe· 

...._h«i LitTeoya ile kuilmiı 

olu 0.111•bıl1t bir bad•d me ... 
• dd 1i 

MK lldmetıem ile badi lelüae &eP 
nr letlee muT&f fak olda. 

~· hldi iııia ikiaoi lıir 
fıydaaı da lıalyı·lııgiltoro mGuker .. 
leriadı bn iliDi gasterecet gibidir. 
Siıa,-r lılu ininin~ ga.a irad 

-~ IUdka okama olanlar daima 
~k ,...W.U atıp ıutaııta ılı .. 
•ı ft alaftaml•lf otuı bu 11tıa 

·~ 1dr te -lfil6ıı• dik• 
kat ltalya Baıvekili hu 
-*u 11. y. khıom11Dliyeelno 
• Mu i of kbına 
bqa J8 çabpn•ktı, 
ı.,b Mıekeı --.U.e imkb 
... •.-abadır. 

MllaJll4a B er 
kelUliilln• •erilen &• 

a eia:aiiaea 1tal• 
p.o!anaı tı 91r. 

l'aulı ile aalaphyor. 
Alp Mlbam oteklerindoo kor koao 
lir hef•lt gibi Adriyaıik •hilleriao 
.. kaa .AhnJmya lıivbir saman İtalya 
fçia arsaya f&J'UI bir komıa olı• 
auclı ~ yacaklır da. Oaao içiD 

bclar İD • Ue uyap111k 
İhlp !.eeıt.ma yalaıı: bir Akdeaiaia 
QllÜyed meeeleti icli, Almanya 
B-. ~noa goldikta aoara 
m.. tlmcli Jti.r tie haıya topraklan• 
.. ..-,.ıı aa...ı.d haliai al· ........ 

A.-r1• Jatiieeıinia Otbcll 
bir la1duı 4t. hlrtilrlG bir araya gel• 
mek Ye~ plltmaJr,: palarıa• 
daa oı.u,_ &a.a111IK111 aihayeı 
akluu btfl~M ge&ir•iı obauıchr. 
ı... ıua. a.lLa dlao kıdaı bir 
hlt6ıaei tlfkil e&a.U. MJe IOD8111 

~ ile bqdapyerda. Şimdi 
iN l'N- iter wafıaclu millt 
~ ... ,ı..ı J6beliyoı. Ba gt. 
ditie peık ,.._da .fı•a.W.a da 

mfhtebr n ~-· bblliyetiao 
~ hir kei6aeı lefkil eı.eleriu 

. ..ı.ı.ua& 

Aıaı/.m'an • taydan da Al· 
' ....ı.r iüipf edecek gibi 
~nyor. Fllukik• daha dbe k•· 
d.r Alaa.a7119 A'111tm7•71 dejil 
,.. Dutlg .... leaiain halliai bile 
9ek ~- baa do•letla ıen hadi. 
leden ıoara e!el' Lir harbı. ~al 
alwmü: atfflp ııo Çek0tlotakyadı• 
ki d~rt baçak Uyon AJmuuı mu
bdderıb U. m ıg•l olmak •e on• 
lan ~. yayı ıatmia dici hiı 
mabtariyeı " rmık lbımgeldilfadeu 
babutmege baıladıl1r. 

G.I .,u kl dk ükiUM . 

(Ovr) 

A a • 
ş 1 

e 
Doktor Göbels; ita ya· e Almanya arasında ebe
di bir ittifak mevcud olduğunu söylüyor, Dan

zigte göze çarpacak derece panik baş adı 

- ·-
M. Hltler M. Mus•ollni bir ar da 

V 61r§ovı, 23 (Radyo) - Dan· Brüksel, 23 ( Radyo) - Al· 
zigin, Almanlar tarafından an• manya propaganda Nazırı GQ-
sızın iogal edilmesi ihtimaline beis; ltalya ile Almanya ara· 
binaen acilen tedbirler alın· aında yrı bir ittifak aktedilmiş 

D:ınzig diyet meclisinin da· 
kılmak üzere olduğu haber ve· 
ril:yor. 

Danzigdeki Yahudilerden üç 
bin kişi, Alman işgalinden 
korkarak bugün şehri terket• 
mişlerdir. 

Danzigde göze çarpacak de
recede bir panik vardır. 

pldu unu ve yüz otuz beş mil· 
yonluk bir kütlenin, her meı· 
clede yanyana yürüyeceğini, 
Avusturya meselesinde; hiçbir 
devletin tek söz söylemeğc hakkı 
olmadığını söylemiştir. 

Berfin, 23 (A.A.) - Göbels, 
10 nisanda yapılac11k plebisit 
mücadelesini dün akşam Sport 
- Sonu 6 ıncı sahifede -

<;in - Japon harbi 
Çinliler, bir çevirme hareke tile on bin kişilik 

bir Japon kuvvetini imha etmişlerdir 

Japon arkerleri 
BaakoT, 23 (Radyo) - Çin kıt· Hankof, 22 (A.A.) - Reaml 

ıları, ıimdde bazı ı•hirleri, japon· ıebliğ: 
Jerda• iıtirdat etmiıler, jıpoo kDT• Sansioia ceaubuııda San uehri11 
ntlerine b6yGk ıı:ayiıt ferdirmialor. ıimal kıyuıaa varan japo• kıt'alua 
dir. 6bim Çin kunetleri, kat'i tamımile geriye çekilmeğe mecbur 
sıfcri nrecek muharebe ioiQ ileri dilmiotir. japonlır timdi Tankaun 
bareketleriae denm ediyorlar. ile SoııcoT ara11aCla Longhay demir• 

BankoY, 23 (Radyo) - ÇialiJo. yohını garp mıntakluuclaa akın 
rin, yakında, uıauml bir ıurruz yı· yıpmaktadır. Çinpuııua ıimal mıntı• 
pacaklara H harekitıD, bi111t Mtre• kııında japoollr SucoT Çiopa LDDg• 

ııl Şan.Kay.Şek tırııfındaD idare Lay demiryola iltisak aold111nın 
olaaıcaJı .ayleniyor. 130 kilom trc ilırilinda Penkcieno 

felüet diye brıılınan bir hidieema eiddeıli bir taarruza kllkmıılırdır. 
de baun birçok iyilikleri olabiJi. Doımao ileri kollara Pekciene gir• 
yorma~ Su huJaamadıkça dunılmH me~e muvaffak olmaılaru dı bir 
diyen ııalarımızın bu meahur bik· mGddet eonra Çin ilk.Tiye kıt'alın• 
metiııi hatırlıyahm, ve bu ıon ba• nın gelmeti i11erinc geriye pnılı:Clr• 
lantaDıD da bir durulmaya a:nıkad. t6huUıtar. 
eme ol 11uu &ı eaıDi ıdelisal - 011u 6 ıtı~& aalıi} dı -

General f,ranko 
Ankaraya mümessil 

gönderdi 
Aukıra, 23 (Huıuet muhabiri· 

miad en) - Balkın enıaatı daimi 
konuyi ıoplaatılannda General Fran· 
ko htıkQmctinin tınınmaeı tekarrtır 

etmiı oldugu ipn Frankonun m11la0 

h11tgtı1arı B. Döfrat Anklnya gd• 
miotir. İktnadf. ticari H konıoıo .. 
luk iılerilı mqgol olmak fl&eıo iki 
hilkOmet araeıoda ajanlar ıe1ti oJq. 
ııacaAı ıöyleniyor. 

lzmir-Pire 
••••• 

7 nisanda Konya 
vapuru seferlere 
başlıyacaktır 
Denizbanlı: umum mfidtırlü~ftnOn 

karana• gôre 'l ainndan itibaren 
İı:mir·Pirc ara&ında vapur seferlerin• 
bıRl•oıcıktır. Hezırlaoao programa 
göre bu ıefcrlere dcniayollan idarı• 
ıiııin Kooya vapuru tahaiı edilmigtir. 

Dün e•hrimis 'ltı.rkofh mfldfir· 
IO~üoı ıelen bir telgraftı 7 nbao 
111bahı Pire Jim111ında kesime haur 
olmalı: ftzere İzmirden aevkedilecek 
hıyvaalar için Kouyı npuruoun 
u.hıiı edildi~i bildirilmiıtir. 

Bu Tapur, haftada iki defa ı.. 
mir.Pire ara&ındı aefcr yapacak, 
1 ıynn H ytlk ılacakıır. 

Denizbınlı: umnm mQdOrUlğftn. 
den yukarıdaki emir gelince Tiirko• 
Hı müdflrlüğünde bir toplantı ya. 
pılmııtar. Bu top1aatıdı Tdrkof İl 
mOdürü B. Cemal Ziyo Ardıl, De· 
nizbank Jımir ~ubeei müdllrft B. 
Bıomet llii'ge Te hayvan ihracatçı• 
ları buluumuılar, emrin tatbikatı 

hakkında g6ril~mfiolerdir. Hayvan 
ihracatçıları, Yonanietana ıevkede• 

celderi bosaplık hayYanlan, vıpuruo 
lzmire geleceği samandı hazır bu· 
lunduracaklardır. 

Ağırceza suçluları 
Ankara 23 (Huıuıi) - Atır 

ceza ıuçlularınıo da meıhud 
cürümler kanununa tabi tutul• 
maları hakkında adliyece ted· 
lcikata baolanmııtar. 

lbni Hazım F e· 
ridi kaybettik 

umiria tanınmıo uabtlırın• 
dın lbni Banm Ferid Yapar, 
dört bq glln ıflren bu bir hll• 
talıklln ıoara, dfin 6ıle Takti H• 
fat etmiıtir. Cenazeli, bugfla Sal• 
han&dolı:i eriadeıı kaldıraluak aarS 
mezuhgı g6m6lecektir. 

İbni Banm Ferid, Aydınlı 
Baaımıa oğludur. Kcadiıi, Uk 
taluilini Aydında görmlı Te İı• 
nıir i4ıdiıini ikmıldan ıonra 

İıtanbulı giderek hulcak falralte• 
linl bitirmiı ve bilihıre Manita 
cesı reieliğin• tayin tdiJmietir. 

l Merhum ondan ıonra mftteaddid 
\. - Sonu 4 ıırfi uhifede -

• e 
1r 

Büy··lk 

1 

Cenup vi lô.ye~t:-;l-er-:.:-h:-a-1;--..;;._---:::=..~ 
kı, Atatü, .. kü iştiyak-

la beklemektedir 
İıtanhol, 23 (Husud) - Atattir· 

kilo ceııupto yapacakl1rı ıeyabat m fi, 
nuebetile, l\1ereio, Adana v diğer 

vitllyeılerde büyük bazırl klıra de· 
vım olunuyor. 

Hılk, Reiıicumhura kavuıacağı 
bıberirli ""'inçle karşılım ıştır. 

Ulu Ô.aderin ne samao E yahaıe 
çıkecakları henüz belli değildir. C • 
nup Tıliyetler balkı, büyük bir işti· 

yalda Aıatürkil beklemektedir. ______________________________________ J 

Haya ı ucuzlatma mevzuu 
üzerin e · etkik er 

Profesör ve arkadaşı, dün, ali· 
kadarlar a temasa geldi er 
Hayatı ucuzlatmak men:u:ıut• 

rafında tetkikat yaptırmık Ozerc 
hfikQmetin İniçreden ı:;etirttiği pro
feaör B. Lorena rcfakatind• Türko· 
fia mOtnirlerinden Bay Tehı oldu• 
ıu halde don ıehrimisde bavayici 
aaruriyc n gıda maddllerl tize. 
riııdc meı'-111 olmuıtur. 

Profeıar, ubıhleyin Yiliyete g • 
lerek Yali muavin B. Cavid 'Onvcri, 
belediy de rtil muavinini ıiyaret 

--etmiı, belcdiyedcı muhtelif mıbnl 
ve maddelerin perakende Te ıoptaa 
uttıları hakkında ma1<1mat almıı, 
bilhaua, ıfit, ekmek T• ,et fiatleri 

fiıerinde durmuı, bunların mDhlelif 
)lllardıki fiat ıemenGçleriıd glat .. 
'ren ietıtiarit n grafikler Jıtemiıtizo. 

Bu grafik ve iatathtikler b 
haıırlanaralı: kenditine nrileeokatr. 

- Sonu 6 ıncı salai/•4• -

iskan .dairesinde yapılan 
mühim hırsızlık 

---------------
37000 liralık bono çalınmış. 
22 suçlu Ağırcezaya verildi 

EveJce fımir iıkio müdilrlilğCio• 
de 37003 liralık mübadil boooıu 

hıuızlıgı olmuı ve hu bırm:lılı; neti• 
ceıinde mfthim birçok yohuzluklar 
yapılmıetı. Bu mQbim me ele ır.e• 

rindcı ıorgu bikimliğinco osun ıta• 

mandanbcıri yapılmıkta olan ıabk.i. 
kat 1001 ermiv, suçluların Tiirk ce. 
za kanununun 512, 230, 342, 65 ve 
493 üncü maddeleri mucibince Ağır. 
ceza mıbkemesioe fevklerine karar 
ırerilmivtir. Suçlular İzmir iskan 
memurlarından H. Mustafa MazUar, 
mfiu katibi Mehmcıd. SJleyının oğ• 

lu Mustafa, lamail oğlu Süle) man, 
Rıza Dogan 'fe zevcesi Behiye, eeki 
ieklın k tiplerinden Feyzi, zevcesi 
Mftnire, anısı Ayee, komueyoncu Ilı· 

ean Tobeio, Mehmed İzzet K fini z V• 

ceai H•yriye, 1brahim .Behçet, em uk 
kommıyoncuEu Ziya, Kiioi oğlu Fey• 

2i, İstanbulda 1ıtcfano Papazyao, 
İıtanbulda 11rraf V11il Papazo&lu. 
Beyogluoda polis mütekaidi Ali 
KAni, Akaarayda Fazlı ve E11d, He. 
yoğlunda llakkı ve komuıyo1ac• 

Peçodur. 
Bunlardan bir lmmı iıltlo. dıi. 

reıindeki kHada bulunan 555 lıaı 
ve 37000 lira kıymetinde mübıdll 
obnorn çalbıı~, bir kumı da hıreıı· 
lık malı olduğunu bHditleri hılde 
ucuzca Htın alır.ak, ba~ka namlua 
ubıe veeild 1rJ ı devretmekle •• 
&atma la muzuurıdurlar. Bonolana 
içinde bulunduğu kal!aoın anabtuı 

iııknn memuru B. Mu~ıof.&da bulunu• 
yormue. O vokit oas l1a aoaburı 
ellerine geçiren b.ızı kı maelcr, bo· 
nolan çılmı~. muhtelif yolıo7.luk1ar 

yııpmı~ludır, Suçlulardan bir kıımı 
ınevkuftur. Hepsinin muhakeme•ioe 
A!ırcer.ada havlaoFc ktır. 

Fransada, silahlanmayı 
çabuklaştırmak işi 

Leon Blum, bu husustaki m~saısıne 
ehemmiyetle devam etmekteair 

Pariı, 23 (A.A.) - S'lah imalini çabuklaştırm:ık için hükıl· 
met tarafından ıarfedilen mesaiye dün . akşıım saat 17 de 
devam edılmiş ve Bıum yanında milli müdafaa fen ve is mes~· 
lelerile alakadar nazırlar bulunduğu halde endüstriyelleri kabul 
etmiştir. 

Evelki müzakerelerde verilen izahata ve B. Blum ile Daıadiye 
tarafından memleketin müdafaası için kendilerine ve işçilere y .. 
pılan müracaata cevap veren delegeler gayret ve arzularının milli 
miidafaanm teşkilatlanmasında millet için masruf olacağına bildire 
mişler ve sosyal kanunları samimi bir surette .. tatbik arzularını 
teyid eylemişlerdir. 

Endüstri delegeleri işçi heyetlerinin beyanatlarıle mutabık 
olarak işin rasyonel bir surette teşkilitlandırılmasınm ve makı· 
nelerin ikmal ve ıslahının lüzumlu olduğunu bildirmiştir. 

Paris, 22 (A.A.) - Lejyon Dönör nişanının Şansöyle rütbC9 
sini b iz olan General Nollet muhtar Milli Müdafaa sandıtının ' 
iAare ıııecliıi r isliiinı k bul tmi tir. 
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Doğacak olan nesne 
Orhan Ralımi Gökçe 

Buı btcliMier Tardır iti, içtinabı nakabildir. Nereye kaçarNn•• kaçı• 
aıs, •• yaparsanız yapın11, e ıhi ltoTalıyacak H mutlaka 9tkl olacaktır. 
Tıpb, bir ditiain doiurmaa pbi.. Muayyen samanı gelince, doıuıau bek· 
lly-.klİllis. Çdaltcı bo do&am içıiaabı nabbil olan bidiıelerdeadir. 

h•• 4111 dofa•k, amma dojaaca ölecek, •m •• yaııyacak, onlar 
b&ftLM 'Normal •e mııhalı.blt olaa, bizatihi do~nmdor. 

ltaHka alı:abiııde, fır1al balmaı bir diti gibi derhal btmil• kalan 
dtaya•11, gitıilı:Q• b6yllyea karnını gös"ilmGse ıoka ıoh dolaııyor. lçindolı:i 
•• marifet oldujo belirlİs piç, bisi ıimdidan k•rkutuyor. llo doğum da 
maltakb.kbr, falı:aı bir farkla ki, zımaoı muayyen değil .. Bizi de oyılıyın, 
-1li edan bu degil midiı? 

Do&aeak olan aeoaeniıı, lı:araıaı doyurmalı: içio kendi ınuını yiyeceğini 
ııllfbllyor da, ikide bir: 

- lıledıaiyeı mabTolacalı:I 

Diye bıı&ırtyorna.. Fakat ae çare?. Bargda yani bir b&diH, dogum 
alaıaatl•i ff 11neıları gibi, dtayıaıa yiiııllall boroıtnruyor.. Onun her 
JaarU:eti Ilı birlikte, hepimi. de yerimizden bir kere dotruluyoruı. 

Her ..... her oabah, na Tar, ne yok diye gueteleıe ıarılıyorua, Gtln 
içiade, radyolanmm diali yor ... Ve: 

1 Şehir Dahili Haberleri 1 
~===----;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~------;;ı;;;;;;;;-=.--;;;;ı;;;;;;;;;;;;;;;;;;:=;;;;;;;;;;;---=-=:;;;;;;;;;;;:;;;;;:' 

Bir otomobil Vali ve Dr. Uz 
Pazartesi günü şeh

rimize gelecek 
lstanbulda bulunan vah Bay 

Fazlı Güleç ile belediye reisi 
Bay Behçet Uzun pazartesi gü· 
nü lımir vapurile şehriınize ge· 
lecekleri haber alınmıştır. 

Vali muavini 
Kooperatifleri 

teftişte 

denize yuvarlandı 
içindeki şoför, güçlükle kurtarıldı 

Evelki gece Birincikordonda Turan gazinosu önünde bir kaza 
olmuş, 114 numnralı otomobil içinde M•ırtaza oğlu Mehmet bu· 
lunduğu halde denize düşmüştür. Kaza şöyle olmuştur: 

Mehmet akşamdan biraz raliı içmiş ve sarhoş. olmuş, otomo· 
bile manevra yaptırırken id!re edememiş, denize yuvarlanmış. 
Birdenbire den;zin derinliklerine inen otomobilin içinde bulunan 
Mehmet, güçlükle otomobilın kapısını açmış, denizin üzerine 
baygın bir halde çıkmıştır. Kazayı gören diğer şoförler bir ka· 
yık tedarik ederek kendisini, suya batıp çıkarken kurtarmışlar, 
baygın bir halde hastaneye nakletmişlerdir. Otomobil de dün 

Mar' 

lktısad vekaıeti 

daireleri 
··~ Borsa bina ında 

tc p 'anacak 
!ktısad vekaletine bağlı Tür• 

kofis, ölçüler, bölge ış da releri 
l Hazırandan itibaren İzmir 
Borsa binas:nın muhtelıf katla· 
rına rakledilecek ve orada ça· 
lışmağa başlıyacaklıırdıt. Borsa 
oinas:nda şimdi te'.grafhane ve 
Paket posta dairelerinin işgal 
ettikleri kısımlar bo,alt• lacağı 
için bu iki daireye başka mü· 
nasip bir bina ara ımaktadır. 

İcra ve iflas 
kanunu 

- Do&uyer, doğıealı:! 

Diye ıaınldaaıyerH. Feoi olan ındar ki, bu canin için bir 11kıı ib· 
timıli da yok.. 

Vali muavini Bay Cavıt Ün· 
ver dün Kemalpaşa kazaıına 
g tmiş, orada bazı satış ve 
kredı kooperatiflerini teftiş et· 
miştir. 

_d_e_n_iz_d_en~ç_ık_a_rı_lm_ı_ş~tır=.================'--~~~~~~ f'tofesör, C:utnarteai. 

Mülki memurların terfi ve ye . ızmi~e. aet_iyor 
Adlıye Vekaletın ce ıcra •e 

Kemalpaşada bir tekaüdlüklerİ iflas. kanunu tatbi~a!ı hakkında 
tetkıkler yıpmak ıçm CeneY. 

vak'a oldu Vekiller 
~~~~----~~~~ 

Patlıyan lağımdan 
gebe bir kadın 

yaralandı 

Heyetince tasdik edi-
• 

Hırsız deOilml91 Kaynanalar bayramı len mzamname geldi 
Nevyork zabıta11, Kari Map• 

pı adında biri ıini, aakaifon ça· 
larken yakalamııtır, Bu adam; 
poliılere yalvarmış ve: 

- Ben hırsız değilim; yal· 
nız, musiki iletlerine karıı, 

mani halinde bir sevgim var· 
dır. Bu itibarla; nerede bir 
muıiki ileti görürsem, derhal 
onu alıp götürmek iıterim ... 

Demiştir. Filhakika, Kari 
Mappının evinde yapılan araş· 
hrmalarda, 8 saksifon, 7 ar· 
monik, S keman ve daha pek 
çok musiki aletleri bulunmuş• 
tur. Kari Mappı bunların hep
Iİlai turadan buradan aıırıp 
rötilrm üttül 

Şimdi, bu adam hınıı mı, 
delil mi? 

Nevyork adliye doktoru, 
Kar l Mappıda hınız ruhu ol· 
madıtıoı iddi• ediyor. Siz ne 
dersiniz? ... 

En eski dişler 
Tranıuvalde, dünyanın en 

eski diıleri bulunmuştur. Ali· 
kakar mütehaasııiların verdiği 
malOmata göre, bir çene kemi· 
tinin üzerinde bulunan bu in· 
san difleri, tam yüı bin sene
liktir. Çene kemiği ile dişler, 
bir matarada bulunmuştur. 

Bira içme rekoru 
lıveçte, on iki saatte 108 

ıiıe bira içen bir adam bulun
muştur. Bu adamın, bu kadar 
bir zaman içinde içtiti 108 
fiıe bira ile nasıl ölmediği 
keyfiyeti, doktorlar aruında 
münakqa mevzuu olmuıtur. 
Bazı doktorlar; bir insanın, 12 
Nat İçinde bu kadar bira içe
mlyecı§ini ve çünkü biraların, 
elcııeriya şişkinlik verdiğini id· 
dia ediyorlar. 

Teksaaın (Amerello) kaaaba
sında, onbeş gün evci elli bin 
kişi (Kaynana) bayramını kut· 
lulamıılardır. 

T ekaasta adettir: 
Her ıene, (Kaynana) bayramı 

günü daima kaynanalar arasın· 
dan bir kraliçe seçilir. Bu sene 
(Kaynanlar) kraliçesi, 96 yaşla· 
rında (Marta) adında bir ihtiyar 
kadın seçilm şt:r. 

Tekıas hahlkı (Kaynanalar) 
bayramına çok ehemmiyet ve· 
rir. Zira o gün, hayli eğlence· 
ler olur, Mese:a bütün gelinler 
ellerinde çiçekler olduğu halde 
kaynanaları karşılarlar. Halbuki 
kaynanaların hepsi de bilakis 
hırçın bir çehre ile ve pürsilib 
ortaya çıkarlar 1 O gün bayra• 
mın lcutluland.ğı geniş bir salo
nun dıvarıadı, büyük harflerle 
tunlar yazılıdır: 

1 - Kaynınanızın pişireceği 
yemeklerden hiçbir vakit ıiki· 
yet etmeyiniz) 

2 - Kaynananızla, daima iyi 
geçinmeğe gayret ediniz! 

3 - Kaynananızı çok pöh· 
pöhleyiniz, fakat onlardan fazla 
Hkınınızl 

100,000 kilo incir 
Belçlkada bir firma tara· 

fından satın alınacak 
Brükselden şehrimız Tıcaret 

odasına gelen bir mektupta O. 
Muhiddin firmasının lımirden 
yüz bin kilo incir .atın almak 
iıtediği bildirilmiıtir. 

Bay Ahmet Özemre 
Epey zamındanberi rahıtaız 

bulunan ıehrimiz Ağırceza 
mahkemesi başkatibi Bay Ah· 
met Ôzeınre iyileşmiş, vazife
~ne başlamıştır. 

Kemılpaıa kazasında hükil
met bina11 önündeki caddenin 
genişletilmeıi için dar sokakta 
2 metre kalınlığında gövdesi 
bulunan iki ağaç kesilmişti. Bu 
ağaç gövdelerinin toprak için
de kalan kısmının parçalanması 
için burgu ile açılan bir deliğe 
barut doldurulmuş ve lağım 
patlatılmışaa da kazaya ıebe· 
biyet verilmiştir. 

Bu hazırlıkları seyretmek 
üzere pek çok halk orada top· 
lanmıı bulunuyormuş. Kerim 
Karabulut adında bir lağım 
uıtaıı, lağımı hazırladıktan ıon· 
ra halka çek:lmeıiıı.i haber ver• 
mif ve lağım fitilini ateılemiş. 

Müdhiş infilakta ataç parçaları 
etrafa dağılm.ş, büyükçe bir 
parça da evinin bahçesinde çl· 
çek dikmekle meşgul fırıncı B. 
Vahid karısı 25 yaşında gebe 
Orgucun başına isabet etmiş, 
kadını yaralamış, bayılmaıına 

ıebebiyet vermış, 

infilakın civardaki evlere ha· 
ber verilmemesinden husule 
gelen kaza tahkikatına müddei· 
umumilikçe el konmuş, mesul· 
!erin aranmaa·na başlanmıştır. 

Jimnastik bayramı 
19 mayıs jimnastik bayramı 

hazırlıklarına başlanmıştır. Dün 
öğleden sonra şehrimiz Kültür 
direktörlüğünde direktör Bay 
Ali Rıza Ôzkutun riyasetinde 
lzmirdeki lise ve ortaokullar 
beden terbiyeıi öğretmenleri 
toplanır ak bayram hazırlıkları 
hakkında görüşmüşlerdir. 

Buseneki jimnastik bayramı· 
nın diğer yıllara nazaran daha 
parlak olacağı ıöyle!'iyor. 

Mülki memurların ıicilleri 

üzerine tekaüdlüklerinin icrası 
ve tezkiye verakalarınm tanzimi 
hakkında Vekiller Heyetince 
kabul edilen nizamname tehri· 
mizdeki alakadarlara gelmiıtir. 
1683 numaralı tekaüd kanunu· 
nun uçuncü maddesine 2936 
numaralı kanunla eklenen (F) 
fıkraaı mucibince mülki me
murların sicilleri iizerine teka· 
üdlükleri bu nizamname hüküm· 
lerine göre icra edilecektir. 
Her memur için muayyen bi· 
rinci ve ikinci derecede tezkiye 
amirleri tarafından her sene 
nümuneye göre bir gizli tezkiye 
varalcaaı dolduracaktır. Bu va• 
rakalarında bak ve ıili nti ya· 
Hktır. 

Şurayı devlet ve Divanı mu· 
haaebat reisi daire reislerile 
azaları bu nizamname hüküm· 
)erine tabi değildirler. Gizli 
tezkiye varakaları dolduracak 
amirler şunlardır: 

Başvekil, Vekiller, Vekalet 
müsteşarları, umum müdürler, 
müdürler, şube müdürleri, 
umumi müfettişler, valiler, elçi· 
ler, daimi maslahatgüzarlar, el· 
çilik müsteşarları, teftiş heyeti 
reisleri, bulunmadığı halde baş 
müfettiıler, kaymakamlar, vili· 
yetlerde merkez teşkilatına men· 
sup en yüksek amirler, başkon· 
soloslar, konsoloslar. Gizli tez• 
kıye varakaları iki ay zarfında 
hazırlanacaktır. 

Amirlerin dolduracakları gizli 
tezkiye varakalarile müfettiıle· 
rin kaleme aldıkları raporlar 
münderecatı memurların ıicil· 
!erine işaret edilmiyerek g;zli 
dosyalarında muhafaza oluna· 
caktır. G;z)i dosyalar merkezde 

TAYYARE Sineması 
Biitiin DIJnganın takdirini kazanan 2 muhteşem filim takdim edigor 

4üncü A S I{ 
' FRASIZCA SôZLO 

Trajedi Filimlerinin Kahramanı Esmer Güzeli KAY FRANCIS 
Hakiki bir Aşk felsefesini tahlil ve taıvir eden muhteşem filimde: 

Kocası için katil oldu, kızının aaadeti için mahkum oldu, aşk ve şeref için azap 
çekti, hiç bir icadın bu kadar hissi macera yaşamamıştır •. Bu kadar fevkalade 

aşk macerası g6rülmemiştir. 
Ayrıca büyük 

bir rağbete 
mazhar olan Alibaba Hindistanda 

Bir hafta daha gösterilecektir fırsattan istifade ediniz. 
AYRICA: PARAMOUNT JOURNAL 

2,45-6-9.15. Alibaba: 4,30-7,45 

Türkçe 
Türkçe 

büyük 

Sözlü 
Şarkılı 
filimi 

memurin müdürlerinin, taşra· 
larda valilerin muhafazaları al
tında bulunacıktır. Gizli tezkiye 
varakası doldurulacak memurun, 
tezkiye amirleri maiyetinde en 
az altı ay çalıomış olmnsı şart
tır. Bu tezkiye var kalarına 
memurların fotoğrafileri de ya· 
pıştırılacaktır. 
Ayrıca her üç senede bir 

ı:hhat raporu da alınacak ve 
raptedilecektir. Garaza binaen 
veya busuşi bir mıksadla ha· 
kikate uygun olmıyan mütalea· 
lan yazdıkları anlaşılacak amir 
veya müfettişler birinci defasın· 
da vazifelerini ıuiiıtimalden te· 
takibata maruz bırakılacak, te• 
kerrürü halinde sicllen tekaüde 
sevkolunacaklardır. Birinci de· 
recede amiri vekil ol~n memur
larla nmumi müfettişlerin, müs· 
teşar, vali ve sefirlerin sicilleri 
üzerine tekaüde sevkleri lcra 
Vekilleri Heyeti kararile ya
pılır. 

frt;kib ve irtişa şüphesi al· 
tında bulunan, kumar oynamağı 
itiyad edinen, kendisinin veya 
karııının emlak ve serveti ve 
ailesinin hergünkü urfiyatı ge· 
!irile mütenasip olmıyan me· 
murlardan kendilerinin ve karı· 
!arının servetlerini, yaşayış tarz• 
!arın gösteren bir beyanname 
istenecektir. Beyannımede gös· 
terilenleri isbat edemiyenler 
tekaüde ıevkolıınacaklardır. Me· 
murin kanununda ihracı iıtil· 

zam edeceği yazılı hususlar ha· 
ricinde kalan ve memurluk hay· 
ıiyet ve şerefine uymıyan kötü 
hareket ve itiyatları gizli tezki· 
ye varakalarile sabit olanlar 
sicilleri itıbarile tekaüt oluna· 
caldardır. 

Hırsızlık, emniyeti suiiıtimal, 
dolandırıcılık, iftira gibi suç 
mahiyetinde olan fiil ve hare· 
kette bulundukları ıayi olmakla 
beraber maddi ve kanuni kafi 
delil bulunmamuından dolayı 
haklarında takibat yapılamıyan 
ve bu fiil ve hareketleri gizli 
ayrı ayrı iki tezkiye varakaıile 
ve Cumhuriyet rejimine muga· 
yir ve ınemleketin içtimai ni· 
zamını bozmağa müsaid aki
delere sahip memurların bu 
fiil ve hareketleri gizli tezkiye 
varakaları münderecatile teeyyüd 
edenler tekaüd edilirler. 

Memuriyette kalması, amme 
hizmeti menfaatine uygun gö· 
riilıniyen memura en yüksek 
amiri tarafından mahrem teb· 
liğat yapılır ve bir sene daha 
tecrübe edilir. Vefat eden me· 
murlarla 65 yaşını ikmalden 
dolayı tekaüde sevkolunan ların 
'e bir daha devlet h•zmetine 
gir miyecek şekilde vazifeden 

reden getirilen profesör B. Ley
man Cumartesi günü Ankara• 
dan şehrimize gelecek ve ev• 
veli lzmirde kanun hakkında 
etüdlerine başlıyacaktır. Burada 
tetkikatmı bitirdikten sonra da 
lıtanbula gidecektir. 

Tuz ihracatı 
ve limc:n hareketleri 

Dün limanımıza 1 Türk, 1 
lngiliz, 1 ita lyan, 1 Macar ve 
1 Alman vapuru gelmiş, 1 ita!• 
yan vapuru da hareket etmi'°' 
tir. lngiliz vapuru, Japonyaya 
götürmek üzere Çamaltı tuzla• 
sından mühim miktarda tuz 
yükliyecektir. -----Erzurum mebusu 
B. Aziz şehrimiz.de 

Erzurum mebusu, lzmir eıki 
belediye reisi 8. Aziz dün ak· 
~mki trenle Ankaradan so~ 
rimize gelmiştit. 

Bir izah 
Diinkü nüshamızda •lzmir 

halkına ucuz ev temini" bao• 
lıldı makalede ıehvcn imzanın 
derci unutulmuştur. Yazı, Bay 
Bülend Oıtündağındır. 

Fransada 
/apanya lehine te.za. 

hfırat yasaktır 
Paria, 23 (Radyo) - Burada, 

ispanya için tertip olunan lelı
darane nümayişler, zabıt,ca ya~ 
sak edilmiştir. 

Hükumet, ispanya işlerinde 
bitaraf olduğunu ileri sürerek. 
bu gibi nümayıılere müıaade 
etmemektedir. 

Filistinde 
Bir k6 y basıldı 

Kudüs, 23 (A.A.) - Filisti
nin şimal hududu civarında 
geçenlerde açılan Hanuta köyü 
yüz kiıiden mürekkep silahlı 
bir çe.enin taarruzuna uğramış 
iıe de köylüler kendilerine 
dört taraftan ayni zamanda hli
cum eden miltearrızları geri 
püskürtmeğe muvaffak olmuş· 
!ardır. 

Bir polis öldürülmüş, bir di· 
teri yaralanmıştır. 

Baık çocukları Lon. 
draya d6nüyor 

Londra, 23 (Radyo) - Bu· 
rada bulunmakta olan & le 
çocuklarından dörtyüz kişil k 
bir kafile, bugün ispanyaya 
gönderilmişlerdir. 

, .................... Atim 
ayrılanların mahrem tezkıye va· 
rakalırı tamamen imha '"~ sı· 
cilleri itibarile tekaüde sevke· 
dilen mülki memurlar hakkında 
1683 numaralı kanuo n 62 n ci 
maddesi hükmü tatbik oluna· 
caktır. 

• 

• 
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Hatay_ intihabatını kontrol 
için 21 kişilik bir heyet 

tesbit edildi 
~~~~~-------.---~--~~~~~ 

Hataytla ihdas edilen huausi mahkeme reisliğine, Y:ıınan murah· 
haıı Fokaı tayin edildi. Heyetimiz Cenevreden dtJnüyor 

Cenevre, 23 (A.A.) - Anadolu Ajansının huıusi muhabiri bildiriyor: 
Hataya gidecek Milletler Cemiyeti kom'isyonuna intihabatın kontrolu ıçin tefrik edilecek 21 

kiıililc kontrol heyeti bupn teıbit edilmiştir. 
Hıtayda ihdas edilen buıuıi mahkemenin reisliğine muhtelit mübıdele komiıyonu eski Yu· 

nan murabh111 B. Foka~ tayin edilmiı ve ayrıca kontrol heyetine iki Yunınh, iki Yugoılav aza 
ıeçilmittir. 

Heyetiaaiz dün gece Türkiyeye hareket etmiştir. 
B. Numan Menemenciotlu iki gün Belgradda kalacak ve pazar günü lıtanbula varacaktır. 

lbtilalciler, bütün cepheler
de ilerlemektedirler 

~~~------·"•-ee ........ •e~-.H•--------~~ 
General Sulçogo ile general Moskardonun kumandaıındalıi 

kaovetler, Katalonyaya clotra ilerliyorlar 
Barıelon, 23 (Radyo)-Cum· 

huriyetçi lıpanya kararribı bu· 
gün ıu tebliti neıretmiftir: 

Oiişman, kuvvetli bir tayyare 
filoaile (Ueıka) ya bombardıman 
etmittir. Kuvvetlerimiz, (Almod· 
ren) iıtikametine çekilmişlerdir. 

Diter cephelerde kayda t•· 
yaa biç birıeJ yoktur. 

Msdrlcl. 25 (Radyo) - fb· 
tililciler, buıün de atır top· 
lula telari bombarcluuaa INar 
lamıtlardır. 

Baraelon, 23 (Radyo)-Penc· 
lop adındaki lııgiliz torpitoau, 
buıün Baraelon limanına gel
miş ve lngiliz tebauını almata 
bqlamııtır. 

Paria, 23 {Radyo) - ihtilal
ciler, ıimali Aragonda ilerle· 
mekte devam ediyorlar. 

(Solcaıo) ve (Muıkaro) adla· 
rındaki ıenerallerin kumanda· 
ıındaki kuvvetler, cumhuriyet
ciler cepbHini yararak, Kata· 
lonya istikametinde yürüyorlar. 

( Ueaka) nuı ablulca11 kaldı• 
rıldı ve ibtililciler bu ıehre 
bikim oldu. 

lhtililciler, (Barfaıtro) ve (Se
rinevna) kaaabaları istikametin• 
de de ilerliyorlar. 

Katalonyahlar, mukavemet 
gösteriyorlarsa da cumhuriyet· 
ciler, mütemadiyen reriliyorlar. 

Düa, iht.lilcileria eline, üç 
bin beı yüz kiti esir düştü. 

Harbin bütün ıiddetile de
vam etmekt6 oldutu aöyleni· 
7or. 

Cenubi Araıondada, general 
Arandonun kumandasındaki or· 
dularldı, cümhuriyetçileri tar
dettiler, ve yeniden bazı köyler 
işgal eylediler. 

General Franko tayyareleri, 
diin (Tortoza) ve (Sıgunto) ka
aabalarını bombardıman etti. 

Yunanistanda 
latikldl bayramı 
Şenlikleri. 

A•inı, 23 (Radyo) - Yunan 
iıtildil bayramı şenlikleri bu· 
gün baş1amıştı r. 

Şenlikler Cuma gününe ka· 
dar devam edecektir. 

Yunaniatanın her tarafından 
gelen heyetler, ıenliklere 
ıtirak etmişlerdir. 
Başvekil general Metakıas, 

yarın 25 bin kişilik halk ._..ıu· 
ıu.ıda b r söylev verecektir. 

Çek siyaat partileri de buna mukabil ted· 
birler almışlar, bir blok teıkil 

etmeli ktlü11Jnü,7orlar 
Pr•ı. 23 (Radyo) - Çekoılovakyada mevcud iki Alman pır• 

tisi biıleşmiıtir. 
Çiftçi partisi m6esaiale ri, kendi partilerini litvetmiıler ve 

Çekoılovakya parlimetoıunda 47 mebusu olan Dr. Hıylamn 
partisile birleımişlerdir. Bu bidiıo, Çoksslovakyada mühim bir 
tesir uyandırmııtar. 

Çek partıleri de, buna karılfılc olmak üzere feni tedbirler 
ahuış'ardır. Bu putilerin de, bir araya gelerek kuvvetli bir 
blok teşkil edecekleri zannolunuyor. 

Duf Koper, mühim be
yanatta bulundu 

lngiltere ı mutaarrızların haıin kuvvetle
r ile ~edelenenlere yakında yardım 

edecek hale gelecektir 
Londra, 22 (A.A.) - Bahriye Nazırı Duf Koperin Londrada 

bir muhafazakar toplantısında okunan bir mektubunda ıu ıatır· 
lar mevcuttur: 

Halen barışı herşeyin üstünde arzu eden ve Cenevreyi dai· 
ma müşterek toplantı yeri olarak muhafaza eden devletlerle 
ahenk ve teşriki mcsıi halinde çalışmağa devam etmekle bera· 
ber yalnız Jngiliz imparatorlutunun büyük halle kütlelerinin hayat 
ve hürriyetlerini h mayeye değil ayni zamanda hayat ve hürri· 
yetleri mutaarrızın haşin kuvvetiyle zedelenenlere maddi ve ma· 
nevi kat'i bir yardım yapmata mukt•dir hıle geleceğiz. 

Amerika Harbiye 
Nezareti faaliyette 

Nevyork, 23 (Radyo) - Amerika Harbiye Nezareti, elli za· 
bitten mürekktp bir heyet teıkil etmiştir. Bu heyet, lüzumu ha· 
linde ve en k sa bır zamanda bir milyon askerin silah altma 
almması için bir program çizecektir. 

Heyetin çizeceği program, Harbiye Nezaretine verilecek ve 
izım~elen tertıbat, şimdiden alınacaktır. 

Yarın matinelerden itibaren 
iki barılıculade filim birden 

KAN DAVASI 
Tabii Renkli • Fransızca 

Sözlü şaheser 
Başrollerdtt: Silvia Sidney· 
Henri Fonda·Fred Mac Murray 
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1 Vali ve belediye 
\ 

Anşlustan sonra Fransc 
ve Almanyanın vaziyetler • • re ısı 

•·e·• --·--l•tanbula vardılar, 
birkaç giin ıonra 

dönecekler 
lstan bul, 23 (Huıuıi) - iz. 

mir valisi 8. Fazh Güleçle be· 
lediye reisi doktor Behcet Uz, 
bugün Ankaradan buraya gel· 
diler. 

Vali ve belediye reisi; inşaat 
işlel-i hakkında güzel sanatlar 
akademisi ve bazı mimarlarla 
temaslarda bulunmak üzere bu· 
rada birkaç gün kalacaklar ve 
müteakıben lzmire hareket ede· 
ceklerdir. 

ispirtolu içkiler 
KiiçiJk fiıelercle 
satılmıyacak mı? 
lıtanbul, 23 (Huıuıi)- labi· 

sar idareai, iıpirtolu içkilerin 
küçük ıiıelerde ıatalmamaaı 
hakkında tetkikat yıpmata baı• 
lamııtır. 

Plebisite 
Yahudileri iıtirak 

ettirmiyorlar 
Viyana, 23 ( A.A. ) - Bele· 

diye reiıi Dr. Neubaber tara• 
fından 10 Niunda yapılacak 
olan PJebiıite dair neıredilen 
beyannamede Viyana müntebip· 
)erinin vasıfları hakkında tafıi· 
llt verilmektedir. Bu tafıilita 
röre yabudilerle yabudi olarak 
tanıamıı olanlar plebisite iıti· 
rak edemiyecelderdir. Asgari 
üç neaildenberi cedleri yabudi 
olanlar yahudi addedilecekler· 
dir. Keza iki büyük anasile iki 
büyük babası yahudi olanlara 
da yabudi nazarile bakılmak· 
tadır. 

Mareşal Göring 
Bugün Viyanaya 
hareket etli,or 

Berlin, 23 ( Radyo ) - Ma· 
repl Görinı, yarın öileden 
ıonra Viyanaya hareket edecek 
ve cumartesi günü mühim bir 
ıöylev verecektir. 

Mareıal Görinr, Graç, Salz· 
burg ve daha bazı yerlerde de 
ıöylevler verecektir. 

lngiliz matbuatının; General 
Göringle beraber Alman Nazi· 
lerinden on bin kişinin de Vi· 
yanaya hareket edecekleri hak· 
kında haberler yalındır. 

lngiltere-ltalya 
Müzakereleri devam 

Ya.zan: Jak Kayser 
Radikal partiıi icra 
komiteıi reis vekili 
Anşlus yapılmııtar, badiıelcr 

biri biri · kovalamakta, ittihalar 
bilenmekte, tesanüdler kuvvet· 
lenmektedir. Bir zamandanberi 
Fransanın Almanyayla dotru· 
dan doğruya müzakereye girif· 
meıi huıuıunda ısrar etmif olan 
bazı Fransızlar şimdi ne diye· 
ceklerdir? 

Bunun sarası olduğu fikrinde 
midirler? Mayn Kampf'ın, ib· 
tarları ihmal edilebilecek bir 
nazariye kitabı oldutu kanaa· 
tında mıdırlar? Artık Almanya· 
nın başka tıhriklerdo bulunma· 
yarak yeni fethini temsile çah· 
ıacağ1 ve daha uzlaşıcı bir ta· 
var alacatını mı ıanıyorlar? 

Halbuki Almanyanın talepleri 
liıteıi m lılmdur -Heybatl· Ve 
emin olıbm ki, ıulh doıtlarının 
vaziyetleri durmadan zayı Har
ken Almanya bu taleblerini git 
ıide daha kuvvetle ileri ıür· 
mektedir. 

Franıız • Alman müzakerele
rine bu zaaf vaziyetinde mi bq· 
lamak muvafıktır? Fransız em· 
niyetinden ve haysiyetinden fe
dakirlık etmoden bir yakınlat· 
ma imkanı ıu daki icada batara 
gelebilir mi? 

Bizim tarafımızdan bu yolda 
dürüıt gayretler sarfediJmiş ol• 
dutunu unutmayahm. lıter B. 
Laval, B. Blum, B. Daladi7a 
veya B. Şotan veya B. Flande• 
tarafından yapılmış olsun, bu 
teşebbüıler ya redle veya ısrarla 
bir sükütla karıılaşmaıbr. 

Çünkü Almanya büyük ta· 
ılvvıırunu tahakkuk ettirmek 
işine girişmiştir, ve hasımlarını 
istediti bal şeklini dikte ettire• 
cetindea emin olmadıkça mü· 
zakerelere ririşmek istemiyor .• 
Berhtesgaden konuımuıaın ve 
bunun neticelerinden bir anlaı· 
nın Almanyanıa indinde ne ka· 
dır kıymeti oldutunu pek iyi 
gördük. 

Aıikard r ki Haler müzakere 
için müzakere istemiyor. Ona 
neticeler lazımdır. Mayn Kampf, 
kendi nutukları ve muavinleri· 
nin beyanatları ve bunlardan 
ziyade hareketleri hırslarını 
ortaya koymuş ve teyid etmiıtir. 

Bir anlaşma zemini mevcut 
mudur? Münakaşa esasları v~r 
mıdır? 

Müıtakbel Fransız müzakere· 
etli "Or ciıinin, mutlakı bir neticeye 

-' varmak azmiyle, Fransayı Mil· 
Roma, 23 (Radyo) - ltalya letler Cemiyetine ve kollektif 

Hariciye Nazırı Kont Ciano, emniyete bıilıyan son hatlara 
buıün de lngiliz sefiri Pert ile da feda ettiğini farzedelim, garb 
tekrar konuşmuştur. h 

1 devletleri araıında veya atta ngiltere-ltalya müzakereleri· 
iki taraflı bir anlaşma esasını 

nin, ne raddede bulunduğunu kabul ettiğini farzedelim, bu 
haber almak mümkün değildir. anlaşma, neye istinad edecektir. 
Zira alakadarlar, bu hususta 
if~aatta bulunmaktan çekini· Tavizler yolunda daha Heri 
yorla". gidelim. Hususi tipten bir 

~---------••il .. kültürel uzlaşma,, yapıldığını 
Bağ bahçe tütün da farzedelim. Çünkü böyle 

için bir anlaşma Fransayı çok düş· 

K • "" kün olduğu bazı hüriyetlerden 
1 m y e v 1 mahrum ederek fikir hüriyeti 

G U •• b r e 1 er sahasında totaliter devletlere 
benzetecektir, buna mukabil 

VE Almanya için kaybedilecek bir 

Ziraat aletleri şey yoktur. 

Hacı Davut zade Fakat bundan sonra müspet 

Rahmi Karadavucl !:1~~;~en konuşmak icab ede

Jaşma tasavvur etmeli? Fransız 
hükumetleri Van Zcland planı 
lebindedirler. Hitlerse yalnız 
otarşinin devamını değil fakat 
kuvvetlenuı11ini arzu ettiiina 
saklamıyor. 

Fransa, milli menfaatlerinin 
ve Avrupa kollelctif menfaatle· 
rinin bir ekonomik iı birliğinde 
olduğu düıünceıiodedir, Hıtler 
Rantag nutkunda A lm nyanm 
menfaati kendi kendine yetmek, 
kendi içine kıvrılmak ve otar· 
ıisini kuvvetlendirerek kabilıo 
mutlak hale getirmek olduğunu 
ıöylemiştir. Şu halde ekonomile 
anlaşma imkanı yoktur. 

Bir de politik sahaya geçelim. 
Burada da ayni ıı ddiyetlcri 
keşfe decefiz. 

Denilecek ki: NAlmanya Fran• 
odan hiç bir toprak talebinde 
buhıamuyorJ. Ve Hitlerin Muı· 
ıoliniye gönderdiki ıon mektub 
delil diye gösterilece1'. F alcat 
bu takdirde pazarlık ya Alman• 
ya iı görmeğe devam ede ken 
Fraıuız kamoyuou uyutm&k 
makaadiyle geniı bir oyunde.o 
ibaret olacak, yabud da tanı 
bir konuşma ile ya pılıcaktı r. 
Birinci şıkta, Anşluıtan ıonra 
bi e Avrupada çıkabilecek arazi 
ihtilaflarından bahıedilmi yecek 
ve Franıız • Alman anlaımaıı 
Streza'nıo akibetine utr•ya· 
cakbr. Burada da, herkes, Ha• 
beıistan meselesinin mevcud 
oldutunu bildiği halde, kimse 
bundan bahsetmemişti. ikinci 
tıkta, - ki bu Fran•1• Jiyalı 
tek mGzakere şeklidir - mü-
zakerecilerimiz Atmanyadan, 
farki ve orta Avrupa huauıun· 
daki niyetleri hakkında sarih 
cevaplar isteyeceklerdir. Al· 
manya, Çekoslovakyaya ve Al. 
man azlıklarınm bulunduğu her 
yere ve Polonya koridoruna 
karşı alak11ız kalamıyacağanı 
ıöylerse ya •hayır. demete 
yahud da onu harekette ıerbeıt 
bırakmaya mecbur kalacatız. 
Birinci tekil müzakerelerin akim 
kalmatı, ikinci ise, ıüratle bir 
Alman orta Avrupasının vücude 
gcJmcsı ve münferıd Fransanın 
ıonradın ezilmesi demek ola· 
cakbr. 

Avrupa problemi değil, ıö
mürge problemi ortaya konu• 
lunca da, Fransanın terketmeğe 
amade o1duğu sömürgeler ban· 
gileridir? Bizzat B. FJanden de 
somurge imparatorluğumuzun 

tamımiyetini muhafaza lüıu• 
mundan babıediyor. Şıı halde 
müzakere eaaıı ne olacıktır? 
Almınyaya Togo'yu veya Kı
meruıı' u iade etmektea bahse· 
deolerin önüne bir atlaa geti· 
rilmeli ve Roma • Berlin mih· 
verinin, bu takdirde, Çad gölü 
vaaıtasiyle Af rikadaki topralı:. 

larımızı ikiye ayırmakta gecik· 
miyecekleri gösterilmelidir. Bu· 
na biç bir Fransız razı olamaz. 

Geriye, felaketli ve tahrib 
edici bir silahlanma yarışının 
önüne geçmeğe matuf bir an· 
laşma kalıyor. Bu yolda her 
hangi bir tıhdid gerginliği gev· 
şetmek huıusunda çok müessir 
bir rol oynayabilir. Fakat bir 
tahdidin veya azaltmanın şarta 
enternasyonal bir kontrol fık· 

rini reddetmektedir. Milli le ont· 
rola gelince, Mareşal Göring'ın 
ıon ifşaata Almanyada tatbık 
edilecek böyle bir sisteme 'e 
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elim ordunun avuz 

biraz 
yürüyüşe kalkması 

esini emretmişti 

Borsa satışları • • 
ıçın 

·stirahat Zeytinyağı satışları 
yeniden başladı 
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0va da m hşeri bir alem hü- Yazan M. Aglıan - Hapı yuttular! 
küm sürüyor gibi idi: - 107 - Diye söylendiler. Çünkü Ya· 

Boydan boya rengarenk bay· yorlardı. Ortalık, müthiş dene- vuzuo bu şiddeti, idam ferma-

rsklar, işlemeli, üstleri yazılı cek derecede sıcaktı. Ufuklara nının ta kendisi id i. Bu maruf Q fiatlerinde il) 
sancaklar dalgalanıyor, kılıçlar, bakınca, insanın gözü kamaşı- Kürd beyinin Osmanlı saltana- zQm gene lenezz var; 
tolgalar, zırhlar parlıyor, atlar yordu. tına ne lcadar düşman olduğunu zahire, k 1 t t 1 
kişniyor ve ovanan üstünde ha· Erte i sabah, henüz tan yeri eskiden işitmişlerd ·. pamu ' pa BWU S8 iŞ arı 
fif bir duman esiyordu. ağarırken, ova, yerinden kımıl· Elile kılıcının kabzaımı yok· hararetlidir 

Tebrikat, çok ptulak geçti dar gibi oldu ve yavaş yavaş, luyordu: -----
ve arkasından da mevcut ordu· Tibriı yolunun en yakınında -Çağmn, gelsin huzuruma!. Şehrimiz Tıcaret ve zahire İtalyan adalarına bundan böyle 
nun yürüyüşü başladı. Yavuz bulunanlar harekete geçtiler. Dıye bağırdı. Rüstem Han, borsasında bu haftaki satıılar yapılacak ihracat mukabilinde 
ıimdi yüksek bir gurur içinde Süvarıler daha önceden gire- daha karııdan vaziyeti kavra· oldukça hararetli geçmiştir. ancak bu adalar menşeli mal 
idi. Şah Is mailin de yakalındı· ceklerdi. Çünkü düşmanın fev· mıştı. Padişahın gözlerinde ken· Üzüm fiatleri a-enc tcn"zıüJ ithal edilt.bilecektir. 

k d . d ' kalade bir harekette bulunması d .,·01•0 , 0ıı..ullarının ve maı·yet"ı· · d ··b f 2 B k · •· ğını ne a ar ıster ı. "' ;s göstermışse e, mu ayaat az· - u ararnamenın mer ı· 

K 11 · f ti da muhtemeldi. Maamafih esas nı·n mezarlarını go··ru··yordu. J ı z · - t k"· · d'ğ· t "h k - u arıma zıya e er ve· aca o muştur. eytınyıığı uze· ye mev ııne gır ı ı arı e a· 
itibarile lran ordusu artık tama· Yakltftı, dı"z ço"'lc:u""p ayak ve d l d k" bUk"" l vf k rilsinl rine e muame eler cereyan et· ar es 1 um ere te ı an 

d men bozulmuş, dağılmış, kıa· etek o··pnıek ı"stedı·. Yavuz.· le b 1 1 t k 1 Fermanını bastır ı. miştir. Pamu , palamut ve za· aş amış o an a as muame e-
v D '- k men imha edilmişti. - Ko""pek·dedı"-hayır, ko"pek d 1 '- h k- 1 d h·ı· d Biraz sonra, ezir oıta in bire satışları da iyi ir. eri esıd ü um er a ı ın e 

h ld · Yavuz, hareketi ve yürüyüıü de olamazsın .. Ko-pek ıadık bı'r ,..,. H 2481 · f l le Ahmed paşa ile müverri rıs uzüm: aftalık satış ıotaç ve tas .ye o unaca tır. 

D d P . bir müddet seyrettikten sonra mahlQktur. Bugu .. o bana, yarın ld 8 ] · ·3 B k · Bitlisiyi ve cfter ar iriyı ça· atına bindi ve karargah ta en çuva ır. u suret c mevsım - u ararname neşrı ta· 
darına kabul etti. kuvvetli, en genç Yeniçeri müf· başkasına.. bidayetindenberi Borsada mü· rihinden muteberdir. Denilmek· 

- Derhal bir sipahi müfre· rezelerinin ortas•nda ovadan Sözünü bitiremedi ve birden· bayaa edilen uzum miktarı tedir. 
zesi ile hareket edesiniz. Tib· ayrıldı. bire geniş palasını sıyırarak, 240603 çuvala baliğ olmuıtur. Yunanistan 
ıize varıp orada Şah varsa Şa· Fakat padişah, doğrudan doğ· yıldırım gibi bir hızla Hacı Fiatlerde bütün cinıler üzerin· 
ha, şehir, muhafızı veya a~ası rudan doğruya Tibriıe gitmi· Rüstem Hanın omuz köküne de yirm beşer santim, onbir nu· Jıveçle anlaşma yaptı 
onlar söyliyeıiniz ki, Tibrize yordu. O büyük bir kavis çize· indirdi.. Kafa, ağaçtan kopmuş, mıra üzerinde de 50 santim iki memleket aruında yapılan 
azimetim mukarrerdir. Bunda rek, yukarı Miskimen, aıatı büyük, kırmızı bir nar gibi boy• sukut görülmüştür. yeni anlaşma üzerine Sonkinun 
zinhar şüphe etmiyeler .• Derh~l Mıskimcn, Hay, Bağdere, ]dhal, nundan düşüverdi. Son günün vasati fiatleri ıöy· 937 nihayetinde lsveç lehine 
şehrin anahtarlatant size vere· Kuşçuçeıme, Hamcıbel, Yedi- Yavuz kafaya bir tekme ledir: mevcut olan 4 milyon lıviçre 
ler ve buna ınuvafakat etme· çeşme ve Sultaniyeden geçe· vurdu: No. 7 10 75 frangı nisbetindeki aktifin 1/3u 
meleri takdirinde de g zabı ıa· rek Tibrize uğrayacaktı. Şöyle - Ôbürlerini del.. Öbürleri· " 8 11 25 eritilecektir. Bu itibarla 1/2/939 
hanemin kendiferini mahvü pe· böyle beş, on günlük yol.. ni de gebertip cesedlerini sah· " 9 11 75 tarihine kadar lıveçten Yuna· 
rişan edecej'ini bileler •• ldbalde Üçüncü gü 1, padişaha geldi- raya atınız, kuşlar, kurtlar ye- " 10 12 75 niıtana 1,3 milyon 1sviçre frangı 
siz ordudan ayrılacak ve Tıb- ler, mühim bir haber verdiler: ıinlerl .. 11 15 50 noksan ihracat yapılacaktar. Bu 
rize gideceks"niz. - Sultanımız, Hacı Rüstem Bu ferman da derhal tatbik incir: Bu hafta yalnız bir hususu dıba iyi kontrol edebil-

Vaz"fe, oldukça mühimdi. Han, iki oğlu ve elli kişilik ma· edildi ve ıanki birşey olmamış gün incir ıabşı kaydedilmiştir mek üzere badema lsveçten 
Halta tehlikeli idi: iyetile gelıp saflarımıza girdi. fibi, alay gene yola devam ki, o da Nazlı müe11eıesinin Yunan !tana ithal olunacak mal .. 

Çünkü Şah lsmailin ne su· Yavuzun gözlerinden bir kı· etti.. 17 çuvallık hurda mübayaatı· lar lisansa tabi tutulacaktır. Bu· 
retle mukabele edeceği meç· vılcım çıkar gibi oldu, katları Müverrih idris ve arkada,ları dır. 4,75 kuruıtan ıatış yapıl· nunla beraber, her iki memle· 
huldü. Hatta kendilerini esir çatıldı, ıeıi garip bir hıııltl ile da ordudaa ayrdırak, ıüratle mııtır. ket arasındaki mal mübadelesi 
ederek: ürperdi: Tibriz yolunu tutmuılardı. Pa· Zegtin11ağı: iki haftadır aa· eskiıi gibi ıerbest döviz üze· 

- Evveli karımı göndersin, - O nabekar, o hain kürd, dişala gelinceye kadar bet .. yi tıı yapılmadıtı halde, bu haf· rioden yapılacaktır. 
dan sonra konuşuruz. şimdide bana sadakat ve biz· tamamlıyacaldardı. Yavuzun, tanın üç gününde ve oldukça Yunanistandan 
Demesi de akla yakındı. Ya· met arzına geliyor bal.. • diye ,akaya hiç tahammülü olmayan fazla zeytinyağı ııtalmııtır. Fi; TiJtiin miibayaaıı 

wzun böyle bir ıartıt muvafakat bağırdı • bugüne dek, benim tabiatını bilirlerdi. atler 33-35 kurut arasındadır. Geçen ıonbaharda Macaristan· 
etmemesi takdirinde de kelle- düşmanı canımla elele verdi. Bir dediği iki olamazda. En Satış yekunu 124,464 kilodur. dan Yunaniı.tana vasi mikyHta 
\eri uçacaktı. Maamafib, her Düşmanımı kahrımla erittiğimi küçük bir llatanın, ea ba1it Pamuk: Piyasa müıtabrd11. un veıair zirai ürünler ihraç ve 
Jçü de: görünce, bu defa benim ayağı· cezası hiç olmazsa attan de· Fiatlerde geçen haftaya niıbetle mukabilinde cüz'i Yunan mıh· 

- Ferman padiıahımızındır. mın toprağına yüz ıürmek ia- virmekti. Arkasından, idam re· fark görüımemiştir. 1272 balye ıulleri ithal olunduğundan Ma· 
Diyerek çıktılar. ter.. lirdi. Hem de ip!e botularak pamuk, 24·41,50 karuıtan maa· carlar Yunanhlara karıı ebem• 
Defterdar Piri, bir aralık ar- Huzurd kilerden bazıları, ken• veya kılıçla kelle koparılarak... mele görmüıtilr. miyetli ıurette aktif olmuılar· 

kıdaş1arına: di kendilerine: ·..Sona •ar· Bundan başka bir hafta zar• dır. Bu aktifi eritmek için Yu· 

.o::ij.Si~~~~::.•Y C:r!?•y~ı:::i. /b~i H~;;;.~e-.- i&ki"mi- ~~:o· d?~6::. ~~;9 :ıo 1::.:: ~~d::~:~d:ü:y: m~:~::c~~=: 
şımdi bizir.ı başımıza, hele hele d • k b ·k b •• lİ çekirdeti Ntışı olmuıtur. Ancak, bu mübayaattan ıonra 
benim başıma bir felaket gel. ı ay ettı ugu~ .~~ R yor Palamut: Haftanın bir gü· ~~,h~k~;ı,~r~rk:ı!::;:d:ü~~ 
meıi için dua ile meıguldür, - Başı 1 inci &ahi/etle - lstaobulun G ineşspot taltımı nünde palamut üzerine mua- car ihracatçıları, bu vaziyetin 
Defterdara bunu ıöyleten, Ca· yerlerde Hukuk \le Ceza ha· bugün Bandırma ekspresile ıeh• mele cereyan etmedıti halde önüaıe geçebilmek üzere bükO-
fer Çelebi ile aralarındaki sinsi kimlılderinde bulunmuş, umumi rimiıe gelecektir. Misafir taltım ıatıı yekQnu 4296 kentaldir. metin ıimdiden tedbir almutnı 
mücadeleler ve kaprislerdi. harpten evel istifa ederek lımirc çocukları, ıporcu arkadaşları Fiatler 350·.525 kuruş arasında, istemişlerdir. 
Gizliden gizliye biribinin aya• gelmiı ve avukatlığa baılamıı· tatafıftdın kırıılınıcaklırdar. cinslere göre değişmiştir. ~ b f .J 
ğına karpuz kabutu koymak t Gü ·ık Ü b L c Baldag-Arpa: Zahire sat1Ş· ...,u a ayınaa d ır. neı ı m sa a-.ayı omat· • . J . 
istiyorlar ı. fbni Hazım Ferit, yalntz avu· tesi rünG Alsancık ve Pazar ları bu haftada barareth geçmış- ~mir lımanınclan ,a. 

Yavuz, akıama kadar istira· kat değil; 0 , ayni zamanda kuv· günü de Oçolc takımı ile kar· tir. Bilhassa Butday üzerine l •h t 
hate çekilmiıti. Cafer Çelebi v·tli bir n ütetebbi ve iyi bir muameleler fazladır. Haftabk pı an 1 raca 

" şılaıacaktır. Gilneş takımı, ıon ş b · • d 1 · ı· iıe, vazılacalc olan fetihnamenin muharrirdi. satı• 5245 çuval ve 58 tondur u at ayı ıçın e zmır ıma· 
1 müsabakalarında Türkiyeıia en Y d 1 "h t d · 

müsveddesini hazırlıyordu.. Senelerce (Ahenk ) BaşmU"" l ki S 50-6 625 kuruştan mua· nın an yapı an ı raca a aır 
kuvvet i bir takımı oldutunu ' 

1 
' .. ' .. t• ıehrimiz Tıcaret ve Sanayi oda. 

Yavuz, ordunun yürüyüşe harrirliğinde bulunmuş olan ı'ıbat etmı·ş, Galatasırıvı 1 • O me e gormuş ur. b" • . "k b 1 , sınca ır ııtatıstı ızır aamıı-
kalkması için biraz istirahat merhum, işgal esnasında mille· yenmiştir. ltmirde yapacağı mü· Arpa aatııı d~ 1~ toa ve tır. Ba iıtatiıtite ıöre bir ay. 
tavsiye etmişti. Ertesi sabah, timize ümit ve cesııret veren b k ı d 425 çuvald1r. Fıatlen 4 kurut· lık "ıhracat •adur·. ta a a at a ne netice alacağı y 

yola çıkılacaktı. yaıtlarile tanınmıt ve bir kat betli detildir. Fakat muhakkak tandır. Üzüm 2670 ton, incir 120.8 
Ağuıtos ayı içinde bulunu· daha ıevilmiıti. Ozaman, ya· ki lzmir müsabakılar1, çok ne- Zahlrelert 6,SO kanıttan 42 ton, hurda incir 627, pamuk 

kalanarak hapsedilmiş ve mü· "h k 1 ton ve 78 çuval Nohut; 15,75 1258,2, palamut 2156,8, zeytin 

ANADOLU 
Günlük siyasal gazete 

S:bıb Te lia~mohaıriri 
Ha9dar Rüıdü ÔKTEM 

Um umı ııeıriyıt Ye yuı itleri madıı. 
ıl.liımdi :Nftdıet ÇANÇAJC -iDAREHANESi 
fımir llinci Beyler eo~ 
<..Halk Pırıiai binaa içindo 

Td~raf: Jımir - ANADOLU 
Ttlefon: 2776 .. Foııı kotoau: 405 

Abone eeraiti 
l ıllı~ı l4 CO, •lb 11h&ı 800 

kuruıtur -

zı ve ardeıçe geçeeek, zmit 
teakıben de Giride nefyedilmiş sporcuları ve halkımız ıpordan kuruıtan 89 çuval Susam; 8,25 yatı 191,8, arpa 4093,3, bakla 
idi. lstirdattan sonra lztnlre ki kurtan 44 rnval M11ır dan; 269, 7, çavdar 176,4,nohat313,S, be enen tesanüd ~• sempatiyi ._ 
dönen merhum, tekrar avukat· ıöstercceklerdir. 4,625 kuruştan 62 çuval Balda; kaındarı 222,5, ıusam 35, yu-
lıta başlamış neşriyatla pek az 3,25. kuruştan 238 çuval Ke· lıf 30, 1, kepek 614,6, anaıon 
meşgul olmuştur. Biz, iz mir mat· Deniz bank iıleri pek; 8 lcuruştan 2 çuval Börülce. 3,3, . küspe 753,8, badem 32, 

buat müntesipleri, onunla kar· Denizbank teşkilatına dahil /talyan adalarına ce'liz 6,3, kuru kay•~.' 1,9, mazı 
•ılaşhkça haz duyar, kendisine: ı ı · d • 4,5, balmumu 5,8, tutün 1324,7 
y o an ızmır eki muhtelif daire· l k ,ı.. t 

•Muhterem bocamızl,, o yapı aca ınraca tütün kırıntısı 85,7, miyankökü 
ler, eniıban\c lzmir şubesi bi• 6n h Di\'e hitap ederd.k. Çünkü d ltalyan adalarına yapılacak 1 J,2, palamut u!asası 160,7, 

' nasın • toplanacaktır. Evelce d l 3 20 k 
0 , cidden muhteremdi, arkadaş· k ihracat mukabilinde ancak bu eri 93, ha ı , yun , eçi 

lo anta olarak inı• edilen De· k J d f 21 1 larına ve meılekta11lanna karşı · b le adalar menıeli mal idhal olu· ı 4,5, e ae yaprağı , , 
"' nız an binası yanındaki geniş k k' d · 1175 2 riyasızdı. Acaba biz faniler D nabileceti hakkındaki karara•· pamu çe 11 etı, , , zım· 

bina enizyolları Uman reis· ,. t d · 315 b k • h içinde lbni Hazım Ferit kadar l · ' me inlişar eylemiş ve mer ıye e para ma enı , a ır umu· 
iğı ve Kılavuzluk teşkilatmı B k ·· 1 3 b k 800 k'I iyi tanınmış kaç kişi bulunabi· h · 1 girmiıtir. u 1rarname toy- zu , ton, arsı ı o, 

ta sıs o un muştur. Yakında hepsi 7300 k l lir. Merhumun ölümünden duy- b ledir: kitre 200, paçavra i o. 
bu nada toplanacaklardır. 7 h ,,. ı·k la dut.um uz acı, aileai efradın an l - Halen 5171193 taı i •er ı ırsızı 

l ala110 ımemJtketler fçht ... lik 5 M h - K · ı d ô h 
l . dır hissettiı1.i k"derden az der.ildir. . '.' umun ailesine taziyeti& ve 2/1005 ıayılı karıtnamenin eçecı er e merata anın· 

ıl oııe i;cıeli 27 11a • 5 i b 
~===~-==~~~::==7==tl Çünkü, lbni Hazım Ferit, de.. rım zı eyın ederken kendiıi 4 üncü maddesi bilkümlerine da Yudı otlu Tragon, teı~i 

&l\AlıOUJ :MAlliA.ASl1'DA ditimiz ıibi, ayni zamanda bi· hakkındı rahmet ve masfiret tevfikan ticari mübadelatta bu· B. Hasan Açanın mağazasan-
l3ASll.Ml~llH zimdi. dileriı. ~undutumuz Ege denizindeki dan bir çift terlik çılanftar. 

Sağlık 
bahi ' 

rı 
flahill h .. tıbklcr m &ebawaam 

Dr. M. Şnkl Of ı di7 r ki: 

Karın kurtl2rz 
-6-

Barsak kanalmda hayvani 
tufey;lerden tenyalar vardır. Bu 
karın kurtlarının da üç nev'i 
mevcuttur. Biri tenya sajinata 
denilen şirittir. Bunda tekem· 
mül etmiş proglotin parçala· 
rından çıkan yumurtalar bir ara 
hayvana dahil olup bu hayva· 
nın vücudunda Sistiserküs de· 
nilen lcis haline girerler. lıte 
insanlar bu mutavassıt hayvan· 
ların ıistiserküslerini havi bulu· 
nan etlerini yiyecek olursa da· 
ima bu kurda yakalanmış olur· 
lar. Tenya sajinatanm ara hay· 
vanı ıığırlardır. Ve insana da 
ııtır etlerinden sirayet etmi ı 
of urlar. 
Tenyanın ikinci kurdu da 

tenya soliyomdur. Bunun yu• 
murtaları bir ara hayvana gir~ 
rek kemale gelirler ve burada 
ıistiserküsler teıeklc:ül eder. 
Bu keıeleri taşıyan ara hayva• 
nm etini yiyenlere de bu su· 
retle geçmiş bulunur. Bunun 
ara hayvanı domuzdur. 

Bu yassı kurtların uçuncü 
nev'i de Botriyoıefalüstür. Bu· 
nun inıana geçmesi içın dığer 
ilci tenya gibi bunun da yumur· 
taları bir mutavassıt hayvana 
geçer ve orada tekemmül eder, 
Bu kemale gelmiş kiseleri ha< 
sıl olan hayvanın etini yiyen· 
lere de geçmiı bulunur. Bu 
kurdun ara hayvanı Turna ba· 
lıtadır. Bu her üç kurda insan• 
larda daima te1adüf edilmek
tedir. Bu karın kurtları da in· 
sanda bilhassa hazmi birçok 
teşevvüşler ve hazımsızhklar 
husule getirirler. Bazı kimıe-
1erde---çarpmntar yap ı , ııynl 

zamanda çok defa sinir bozuk· 
lu\cları tevlid ederler. 

Bilhassa çocuklarda pek zi
yade kana atfılan husule pti· 
rirler. Defi tabiide intizamsıtlak 
ve sebebtiz kusmalar görüllr. 
Bundan başka halsizlik, düıkün• 
lük vo ittihasızlık müşahede 
edilmektedir. Bununla beraber 
ağız ıulanması, burun katın· 
muı, bat atrıları da eksik de
lildir. Hatta bazılarında gece 
yatak ıılakhğı bile görü Jmü,tür. 

lnıan1 kanıız bırakırlar, adeta 
yüz solulc, ıanmtrak bir renk 
alır, bütün vücut tabii rengini 
kaybetmiş bulunur. Çocuklarda 
daha fazla olmak üzere asabt 
ihtilaçlar da görüldü§'ü vakidir. 

- Sona var -__ ..................... _.... ____ ~~~~~ 
Yugoılavyadan Al. 
manyaya yumurta 

ihracatı 
Yugoslav' a de Almanya ara· 

sındaki emtia tarifeıinin 4 nu· 
maralı pozısyonunda 1 şubat 
tarihinden itibaten mer'iyete 
geçmek üzere tadi at yapı1dıtı 
ve bu suretle Yugos]avyaya yu· 
murta ithalinde bazı imtiyazlar 
verilecefa bildırilmekted ' r. 

Dolandırıcılık 
Kireçlikaya mcvkiinde U lala 

Mehmed kızı Kadriye, gazete
den kesilmiş bir beş liralık res· 
mini bakkal B. Yusufa para 
yerine sürmek ıstediğınden tu· 
tul muştur. 

Şapka kanunu 
Karantinada lnönu caddesin· 

de Hasan oğlu Girıdlı Mrhmerl, 
ppka kanununa aykm olıırak 
ba,ına poşu sardığından tu ul-
muştur. 

Avusturyanzn 1''u.ıa. 
dahi mo~itörleri 

Ber lin, 23 (Radyo) - A ına ıı 
Amirah Rodoı , Av lı stuty nı ı 
Tuna üzerindel i I" on ı: ör.e r rıi 

tes:im alm ış 'e 1 u m · ı.aseLcl.e 
bit söyıev vcı ıu şL .r. 
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Dartanyan k~rkusunda yarı baygın bir halde 
ar-kadaş nın anlattıkların din iyo u 

Dırtanyan bu söze karşı gü· 
lemedi. 
Atoı sözünde devam etti: 
- Daha hikayemin sonuna 

~elmediğim için bu hayvana o 
derece ehem iyet verişinize 
canım ııl:ıldı. 

- Daha ne yaptmız? 
- On noktaya karşı dokuzla 

oyunumu kaybedince..... B le 
ne lcıdar y kınl.... Sizin atı 
koynıa~a karar verdim. 

- Nasıl...... Fakat umarım 
lci, bu fikirden vazgeçtiniz? 

- Hayır; bu fikrimi de da· 
lrikaıında yaptım. 

- Neticesinde? diye deli· 
kanlı merakla sordu. 

- Zarı attım, ve kaybettim. 
- Naııll Benim atı da mı? 
- Sizin ah da; ıekize kırşı 

Jedi ile; bir nokta eksiğine ... 
Eni darbımeseli bilirsiniz. 

- Atoı, sizin aklınız başı· 
nazda değil... Yemin ederim 
ld dejiL. 

- Azizim delikanlı, siz bu 
ıözü bana dün o saçma hiki· 
yeyi anlahrken ıöylemeliydiniz, 
bu aabab değil.. Hasılı onu 
da bütün takımile kaybettim. 

- Aman deme, bu çok fen al 
- Dur biraz, daha bitmedi. 

Beıa çok iyi oyuncuyum amma 
oyunda kafam kızıyor; o es
nada da aarhoş gibi gözlerim 
brardıJ deli fiıeğin biri ol· 
... ba. .. 

- ~ kat baş ne üzerine 
oynıyacabıa; bir şeyin kal· 
madı ki? 

- Ohl Evet, evet, azizim; 
düa gördüğüm şu parıxıaA-1oda 
parlıyan yüzük vardı. 

Dartanyan telAıla elini fÜ• 
züte koyarak dedi ki: 

- Bu el91as bal 
- Bir zamanlar benim de 

yÜliikJerim olduğu için bu şey· 
lerln kıymetlerini bildiğimden 
onu bia pistol kadar tahmin 
ettim. 

Dartanyao korkusundan yara 
ölü bir halde sordu: 

- Zannederim ki benim el• 
mastan bahsetmiyorsun? 

- Billkis, aziz arkadaşım, 
bu elmas son ümidiniz oldu; 
onua ,. yeıinde atlarımızı, ta• 
kamlannı ve hatta yol masraf· 
lırımız için para da kazanı· 
bllirdilc. 

- Beni lcorkutuyorsunuzP 
- Hasmıma elmasınızdan 

bahsettim, meğerae onun gö· 
ıilne de çarpmış. Elbette! Par· 
matınıza göğün kocaman yıl· 
c:Lzııaı tıkarsınız da kimıe gör
mez olur mu? Mümkün detill 

- Oht Söyle, söyle! Namu· 
muıum hakkı ıçm şu serin 
kanlılı~ınla beni öldür ceksinl 

- Bunun üzerine bu elması 
herbiri yüzer pistol olmak üze• 
re on kısma ayırdık. 

Artık öfkesi beynine sıçrıyan 
Dartanyan dedi ki: 

- Benimle ya alay ediyor• 
•un, yahut !tecrübe!.. 

- Hayır, hiç te şaka söy· 
lenıiyoruml Seni de benim ye• 
rinıdc görmek isterdim! Tam 
on beı gün insan yüzü gör
mekten nıabrum kaldım; yalnız 
şişeler arasında insan kılığın• 
dan çıktım. 

- Fakat bu benim elmasımı 
ltumara koymak için bir sebep 
o amazl.. 

Diyerek delikanlı sinirli bir 
htlde elini k pattı. 

•us 
- Fakat sonunu dinle. Her 

yüz piıtol için on atış... Kar· 
şılıksız on atış; on üç atışta 

hepsini kaybettim.... On üç 
atışta. On üç rakamı bana her 
zaman uğursuz gelir; hatt 
temmuzun 13 üncü günüydü ki ..• 

Bugünkü hikaye dünkü ma· 
salı kendisine unutturmuş olan 
Dartanyan, "Hay kör şeytani,, 

Diye m sanın başınd n kalk· 
mışh. Atos devam etti: 

- Sabret, sabırlı oll Bir 
plan düşündüm. İngiliz scayip 
tabiatli bir adamdı; sab hle· 
yin onu Grimo ile konuşurken 
görmüştüm ve onu kendi ya· 
nına lmak için teklifte bulun· 
duğunu Grimo bana söylemişti. 
Grimoyu ortaya koydum ... Ses· 
aiz Grimoyu.... Onu da on 
parçaya ayırdık .. 

- Ey, sonra? diye Dartan• 
yan iatemiyerek gülümsedi. 

- Grimoyu, anladın yal 
Grimonun bir Macar altını bile 
etmiyccck olan on parçası sa· 
yeıinde elması geri aldım. 
Söyle bakalım, dik kafalılık 
ta bir fazilet de2-il mi? 

Biraz teselli bulan ve yüzü 
gülmeğe başlıyan Dartanyan 
bağırarak dedi ki: 

- Hey AUahıml Tuhaf bir 
hikaye. 

- Kısmetimin döndüğünü 
görünce tekrar el maaı ortaya 
koyacağımı elbette anlarsınız. 

Tekr r hiddetlenen delik nlıı 
- Aman canım! dedi. 
- Sızin at takımınızı, sonra 

atınızı, sonra benim atımı ka· 
zandım ve en sonra gene kay· 
bettim. Hasılı, sizin at tskımı· 
nızı ve sonra da benimkini ka· . 
zandım, oyunu da bıraktık. Bu 
son atıştan sonra oradan çe· 
itildim. 

Dartanyan, göğsü üzerinden 
otel ağırlığınca bir yük kalk· 
mış gibi geniş bir nefeı aldı 
ve korka korka sordu: 

- Demek elmas kurtuldu? 
- Yerinde kaldı, aziz dos· 

tum; bundan başka Busöfalus 
ile benimkinin t kımlarmı d 
kurtardım. 

- Fakat atlar olmayınca t • 
kamları neye yarar? 

- Bu husust bir fikrim var. 
- Atos beni ürkütüyorsunl 
- Beni dinle. Sen çoktan• 

beri kumar oynamadın, Dar
tanyan. 

- H tta oynamağa da ni· 
yetim yok .• 

- Sakm yemin etme. Çok• 
tanberi oynamadın demiştim; 
onun için kısmetin çıktır. 

- Peki! Ne demek iıtiyor• 
sun? 

- Şeyi 1ngilizlc arkadaşı 
hala burada. Atıo takımı için 
içinin gittiğinin farkındayım. 
Senin de atını çok istediğin 
meydanda. Sizin yerinizde ol· 
sam Rta karşı takımı ortaya 
koyardım. 

- F kat bir takıma kanaat 
etmez. 

- ikisini de koy, adam ıen 
del Ben sizin gibi kibirli de· 
ğilim .. 

Atosun bu teşvikine karşı 
kanaati hilafına ola:-ak tema· 
yül göstermekte olan Darlan· 
yan tereddütle sordu: 

- Siz öyle mi yapardınız? 
- Namusum hakkı için, hem 

de bir atış içini 
- Fakat atlan kaybettikten 

sonra takımlara muhabbetim 
artb. 

- Öyleyse, elmasını koyf 
- Bunu! Hayır, teşekkür 

ederimi Bu hiç olmıyacak şey. 
Asla, asla! ... 

- Adam sen de Pla nşeyi 
koy diyeceğim amma, bunu 
ben yaptığım için, logiliz belki 
bu sefer kabul etmez. 

- Doğrusu, azizim Atos, 
hiçbir şeyı tehlikeye koymak 
istemem. 

Atos sükunetle cevap verdi: 
- Yazık, lngilizde para do· 

lu; aman Allabıml Bir atıştan 
ne olur; hemen atılıverirl 

- Sonu oar -
~~~~~~~~ı:::::::::ıı~=--._......_...,..,_.,..,......,....._.......,_..._ ..... 

Hay rsız bir ba-
banın marifeti . ···-Oğlana kızıp evini 

yakmış 
Pari Suar gazetesinde oku• 

duğumuz göre, bir baba ço
cuğunu çıldırtmak için evini 
ateşlemiıtir. Baba ile oğul ara
sında hadiseden evci şöyle bir 
konuşma oluyor: 

- Sen hcftada 184 frank 
kizanıyoraun, değil mi? 

- Evet, baba. 
- Halbuki bize 100 frank· 

tan fazla vermiyorsun. 
- Kalanını cep harçlığı ya· 

pıyorum. 

-Yab~ta ~du~ y~p 
bitiriyorsun ve müsriflik ede· 
cek kadar paramız olmadığını 
da düşünmüyorsun. 

Belçikalı Hanri Teres ismin· 
deki bu babe, aralanndaki çe
kişmeyi durdurmak istiyen ve 
araya giren diğer çocuklarına 
da, oldukça sarhoş bir vazi· 
yette çıkışıyor, tekmil ailesi ef. 
radını öldüreceğini söylüyor. 
Beş on dakika kadar dışarı 

çıkıp tekrar evine döndüğü za
man, bir elinde bir bıçak, di
ğer elinde bir teneke benzin 
vardır. Çocuklarını ve karısını 
bıçakla tebdid ederek onları 
evden dışan atıyor ve ıonıa 

Gazete içinde 
onbin frank ...... 

Parayı buraya 
kim koydu acaba? 

Fransa Nafıa Vekaletinin ev· 
rak ambarında, bir resmi ga· 
zetcnin içinde 10,000 frank bu· 
lunmustur. 

Bir sene ve bir gün zarfında 
paranın sahibi bulunmazsa, bu 
para, onu bulan genç kadın 
memura verilecektir. Memur 
kadın parayı nasıl bulduğunu 
şöyle anlatıyor: 

- 1927 senesi resmi gazete 
kolleksiyonunu bulmak için 
mahzene inmiştim. Aradığım 
kolleksiyonu buldum, fakat sa· 
hifelerini knnştırırken aralarına 
sıkıştırılmış dokuz tane binlik, 
on tane yüzlük frank görünce 
hayrette kaldım. 

Yapılan bütün tahkikata rağ· 
men, bu paranın ne suretle 
oraya konulduğu anla~ılamamış· 
tır. .Yukarıda da yazdığımız 
veçbıle, bu para bir sene ve 
bir gün bekletildikten ıonrı, 
dotruluğunun mükafata olarak 
memur kadına verilecektir. 

benzini döşeme tahtalarına ser· 
perek •teşliyor. Ev tekmil eş• 
yasiyle betaber yanıp kül olu· 
yor, fakat bu hayırlı babı da 
yakalanıp bapıe tıkılı)'or. 

Şarapçılık 
••••• 

Dünkü Anadoluda, lktıs d 
Vekili Şakir Kescbirin gazete· 
cilerc verdiği beyanatta şu s • 
tırları okuduk: 

"-Yaş üzümlerimiz için bir 
çok tedbirler alacağız. iyilerini 
satacağız, geri kalanlarınıda 

şarap yap rak barice ıev• 

kedeceğiz. Ege mıntakasında, 
şarap imaline ehemmiyet vere• 
ceğiz. Şaraplarımız dünyanm 
en iyi şarapJ rmdan daba 
iyidir • ., 

Ôtedenberi ileri ıüregeldi
ğimiz bu hakikatın, salahiyettar 
bir ağızda büsbütün gerçekle· 
şip yapılması gerekmiş bir iş 
olarak ele l!lındığını anlıyoruz. 

Yalnız bir ihraç maddesi olB='" 
rak yetiştirdiğimiz kuru üzümün 
memlekette geniş mikyasta en· 
düstrisini de kurmak gerektiğini 
ve bunun için de şarapçılıktan 
başlamak icab ettiğini bu sütun· 
da anlatmağa çahşmışbk. 

lktısad Vekilinin bu beya· 
nıtmdan sonra ıarapçıhtımmn 
inkişafı için bir çok tedbirlere 
başvurulacağı ve bağlarımızda 
ona göre ıslahat yapılıp teknik 
1.-•c:•mlara ehemmiyet verileceği 
şüphesizdir. Fakat mükemmel 
u.ı şarap tipi elde etmekle iş 
bitmiş olacak mıdır? 

Şimdiden alınması icab eden 
bir tedbire işaret etmek isti· 
yorum: 

Şimdiki halde küçük mikyas· 
ta. da olsa memlekette bir şa• 
rap sanayii ve istihlaki vlrdır. 
iyi, kötü satışa çıkarılan şarap· 
lar pek ala sarfedilmektedir. 
Hususile (Tariş) üzüm kurumu· 
nun şarapları piyasada iyi tu• 
tunmuş ve fazlaca sarfedilmeğe 
başlamıştır. 

Lakin; ötedenberi, ticaretimizin 
hemen her sahasında görülen 

ve bir türlü zehirli başı ezile· 
miyen bir yılım vardır ki, henüz 
inkişaf etmemiş şiırapcıhğımızda 
variller, şişeler içerisinde vızıl· 
damağa başlamıştır.. Bu yılan, 
esnafın hilekar elidir. 

Şarap malum olduğu üzere, 
piyasada, kapalı şişeler içerisin· 
de veyahut dökme olarak satıl· 
maktadır. Dökme şaraplara, 

yüzde elli hile karışmakta, yani 
kilonun yarısı su olarak satıl· 
maktadır. Bu satış, kontrolsuz, 
başı boştur. 

Dökme olarak alınan şarap
larda esnafa ve insafa göre de
receli bir bile vardır. Buna karşı 
muhakkak tedbir alınmalıdır. 

Nejad Bögürtlen 
......................... 

Borsa 
23-3-938 

uzum satışla"' 
C. Alıcı K. S. K. S. 

299 Alyoti bi. 11 12 
131 inhisar lda. 7 11 SO 
74 M.J. Taranto 11 625 12 
18,SA.R.üzüm. 10 50 11 25 
16 Esnaf Bao. i2 25 12 25 
6 Şınlak O. 12 12 
4 D. Arditi 10 125 10 125 

548,S YekQn 
240603,5 Eski Yekun 
241152 Umum yekun 

Piyasa flatları 
23·3-938 çekirdeksiz üzüm 

orta fiatleriı 
No. 7 10 SO 

• 8 11 
• 9 11 so 
• 10 12 50 
• 11 ıs 25 
Zahire satışları 

C Cinai K. S. K. S. 

2405 Butday S 75 6 067 
243 B. Pamuk 30 41 50 -

e - ŞEYH 

KüŞTERI 
- 54-

Selamımızı reddetti ve ko· 
nuşmağa başladı: 

- Siz kimsiniz çocuklar, bu· 
rada işiniz ne? 

- Biz AllAhın müsaadesi ve 
Cebrail leyhisselamın vesika· 
sile cehennemi geziyoruz. Mü· 
sa de buyurursanız sizden iza· 
bat i tiyeceğiz. 

Bu zat acı, cı güldü ve ya· 
rımyamalak bir Türkçe ile bize 
şunları söyledi: 

- Burada "ümidsiz olduk· 
lan halde iştiyakın ateşile ömür 
sürenler. ikamet ederler. Be· 
nim ismim Musadır; sağlığımd~ 
peygamberdim. Hayatta iken, 
hiç ümid etmemekle berabert 
kavmimde, oturdukları memle· 
ketlere karşı bağlılık duyguları 
yaratmak gibi olmıyacak işler 
peşinde iştiyakla dolaştım. 
Muvaffakıyetim imkanı yoktu; 
fakat içimdeki iştiyak ateşi 
beni daima yakıyordu. 

- Burada çok kalabalık de· 
jilsiniz .. 

- Hayır.. Beş, on kişiden 
ibaretiz. Kömürden altın yap
mak, sihirli küpe binerek iki 
dakikada dünyayı dolaşmak 
gibi emeller peşinde koşan 
lbniıina ile ateşi gü istaı yap· 
mağa uğraşan lbrahim Peygam· 
ber de burad 1 r. Homer, Sok· 
rat, Eflatun, Jbnirüıd; hep be· 
raberiz. 

- Ya lsa?. 
- Yeryüzünde sulh ve sü· 

kıinu yaratma,ğa uğraşan o bi· 
çare de burada. Geçenlerde 
bir de Con Ahmed bey geldi. 
Dünyada tek yuvarlakla vapur 
yürütmeğe kalkışmış ... 

- Şu halde Muhammed 
Peygamber içinizde değil... 

- Nasıl değıl; oğlum, nasıl 
değil?. O burada deste başılık 
yapıyor. HayattA iken hangimiz 
onun kadar hayal peşinde do
laştık?. Kanı, milliyeti, duy2uıu, 
yaşayışı, adatı, an'aneleri bir 
olmıyan Türkü, Hintliyi, Araba, 
Çinliyi, Acemi, Afganlıyı, Ar· 
navudu, Boşnağı, Çerkesi, Slavı, 
dönmeyi "Müslüman kardeş,, 

yapmağa kalktı. Bizim iştiya· 
kımız, onunkinin yanında hafif 
kalır .. 

Baktık ki büyük adamların 
içindeyiz; fazla dolaşmağı mü· 
nasebetsiz bulduk ve Musa baz· 
retlerinden müsaade talep ede· 
rek üçüncü kata do~ru Heriledik • 

ikinci icattan üçüncüye doğru 
giderken arkamdan birisi: 

- Hey, Şeyh Küşteri, bana 
bak ..• 
• Diye bağırdı. Başımı döndü 

rünce kimi görsem beğenirsiniz! 
Yeni Asırcı Haklcı Ocakoğlunu .. 
Telaşla sordum: 

- Ayol burada işin ne? 
- Sorma kardeşim; dedi, 

hayatta iken içimdeki iıtiyaka 
kapılarak sahiden muharrir ol· 
mağa kalkı~tımdı. Şimdi o ma· 
nasız ümid ve iştiyakın ceza· 
sıoı çekmek üzere muvakkaten 
buraya gönderildim. Müddctim 
bitince tekrar kendi katıma 
gidecekim. 

Onu da kendi haline baraka· 
rak yürüdük, çıktık .• 

Ücüncü katta 
Aman yarabbi!.. Nefsani şeb· 

vetlerine mağlup olarak içtimai 
vaziyetini unutuvermiş, ne ka· 
dar mcşahir varsa hepsi burada .. 

Vali bulundukları memlekette 
umumhane alemi yapanlar: dok· 
torluğunu, muharrirliğini, avu· 
katlığını, hakimliğini unutarak 
garson kızlarla alenen cilvele· 
şenler, mesirelerde kafayı çek· 
tikten sonra göbek atmakta 

beis gormiyenlcr, daha neler 
de neler .. 

Cehennemin bu katı, ı rp 
ve kayalık uçurumlarla muhat• 
tır. Mütemadiyen esen müthiş 
bir kasırg ervahı savura, sa· 
vura kayal ra ç rpıyor. Tayıf· 
lar, ruhlar tüyler ürpertici say· 
halarla zulmeti çınl tıyorlar .• 

Bu manzara karşısında, Ke· 
mal Kamille, lalü ebkem kal· 
aık. Ne yapacağım•zı, kime ne 
soracağımızı şaşırmış, kalmıştık. 
Sağ kolumu, bilmiyerek, yu· 

karıya kaldırdım; kasırga bir· 
denbire durdu. Savrula, savrula 
sarp kayalara çarpılan ervahın 
arasında esbak maarif nazırı 
maslup Şükrüyü farkeder gibi 
oldum. Sükunet içinde kendi· 
sini daha iyi tqhis ettim ve 
y mma çağırdım: 

- Sizi başka katta bulac • 
ğımı zannediyordum; halbuki 
burada görüyorum. 

Knba, kaba güldükten sonra 
cevap verdi: 

- Kim olduğunu bilmiyo• 
rum. Fakat mademki oruyol"" 
sun; anlatayım. içimin ıehrini 
dökmek bana dn bafiflilc verir. 

Cehennemde benim için mu· 
hasscs bir kat yoktur. Sıra ile 
her tarafta cezamı çekmekte· 
yim. Şimdi burada bulunuşu· 
mun sebebine gelince: vaktil 
dünyada Maarif Nazırı iken ir· 
fanımı ve mevkiimi nefsani şeh· 
vetlerime kurban ederek fırsat 
buldukça bir muaUimenin iffe
tini parçalar ve solcak külhan 
beyleri gibi bazan da caddeler· 
den kadın çevirirdim. 

- Burada başka tanıdıkla
rımız yok mu? 

- Siz kimleri tanırsınız, bil· 
mem. Fak t burada ebediyen 
savrulmağa mahkum olanlar 
pek çoktur. 

- Meseli kimler? 
- Canı sıkıldıkça evlenen 

poligam peygamberlerden, ev
liyalardan, on dört karılı glam• 
pereıt tekke şeyhlerinden tutu• 
nuz da sarığı beline dohyarak 
hezeyanın cnvaını işliyen hoca• 
lara, günah çıkartmak bahane• 
sile inci gibi kızları kemiren 
papaslara, masraf olmasın diye 
bbapça geçinmenin yolunu 

bulan hahamlara kadar burada .• 
Sen nerelisin? 

- fzmirli ... 
- O bılde Namazgahtaki 

meşhur Cabiyi bileceksin; o da 
burada. Sonra .•. 

Maslup Şükrü lafını ikmal 
edemeden kasırga tekrar baş· 
ladı ve tekmil ervahı sürüldi· 
yerek yeniden kayalara çarp
mığa başladı •. 
Eğer çene çalmayıp da isim 

saysaydı kimbilir daha kimleri 
öğrenecektik. 

·Arkaıı fltU• 

Kumar 
Belediye evlenme dairesi ar• 

kasında yangın sahasında Mua• 
tafa, Şakir, Fehmi ve Ahmed 
kumar oynarken zabitaca yaka· 
lanmışlardır, 
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Sahife 6 A ADOLU 

lstanbulda Maslak yolunda 
feci bir kaza daha 

Kolonel (Bek) 
Polon,• dyan mec. 
liıinde 6eyanatta 

•• •• • •• •• 6alantla 
(Tan) •azeteaİ yazı itleri madara B. Tahir H malıine aperattSrl Varıova, 23 (Radyo) - Po· 

Şeli/ı yaralanclılar, B. Tahir iJldd looya Hariciye [Nazm kolonel 

~D~~ n~u~)-h ---------------------~(~~ ~~n ~~Un~-
•bab Mulakda feci bir oto· Mussoıı·nı· yen·ı bı·r mecliaiade, Po'onr•. Litvanya 
aobil kazuı olmuttur. ara•adalci hidiıeler hakkında 

(Taa) ıueteai yazı ifleri mü. uz11n uzadıya izahat vermiıtir. 
diri Bay Tabir, pzetedeki so-uıev verdı• Kolonel (Bek); Polonyuun; 
İfİllİ bitirdiktea aoara, makine , Litvaayaya karşı baımaae bir 
aperatörl Şefik ve üc; müret· vaziyet almak iatemeditini, yal· 
tiple Kemal iaminde bir fOfö- ltalya mec6ar olar•a lıar6 edecelc fi• Dil yirmi )'tldanberi devam eden 
ila idareaiadeld tabiye bin. galip gelecekmif bir •ot11kluk ve ayrıbtı kaldır· 
•itler ve rezmete ıitmitlerdır • Rom•, 23 (A.A.) - Faıiat hücum kıt'alanaıa kurulu111aua mak için ültimatom vermete 

B. Tahir ve uadaflan, bazı 9 uncu yılflönümü dolayıaile aiyab ıömleldiler Muaıoliaıyi allut- mecbur kaldıtanı, Litvanyanın, 
--'•de --r.ı_ı.....ın ·-ra, tek· ı le V d L da d b. la la d verditi ıözü tutarak, taabbiida· ,_. .n" uuın _,.. ama üzere ene i" mey nıa a ar top ata Japmıı r ar. 
rar aJDİ tabi ile Mulak yolunu Bu •üna1ebetle Venedik auayıDıD balkonuadaa aiyala ıöm• tuu liyıkile ifa edecetini ıöy· 
La.-_1 • ...1,r. B11 .. ada. Ma1- 1 LI l L be L--- L k l" 8. M 1 le lemittir. W181..-n- e& i ere ai~ • u.. uir n11t11 ıöy ıy• uııo İDİ ezcüm 
lakta• pin Elektrik Şirketi demiıtir ki: B. Bek Ezcümle demittir ki: 
ifl.._ mld6rl eaki ıazeteci· - ltalyaa mllleti bilir. Fakat bütün dünya da ayni zamanda - Bir Polonya ukeri bu-
'9rclea B. Oımaaıa bıaauıi oto- bilmelidir ki, biz daima kendimizin efeadiaiyiz ve ıulba hazını. cladda öldü, b11 asker, iki hü· 
aobili, B. Tahir ve arkaclaıla· Fakat lüzuma takdirüade harp ederiz. Harp ettitimiz zaman da kGmet ara11nda bir anlaşma 
nma biDdlkleri otomobile çarp- ltaıyan milletinin buıüakü ve yartDki tereli iP.• muhakkak aa- oluraa hayatını y,ükıelc bir he-
mıı •e iMi çUpıımanın telirile rette galip pllriz. defe vakfetmiı demektir. Bütün 
otomobil hızla, bir direp çır- ----~~,_.....,__ dünya bilmelidir ·ki, •n baait 
parak parçalanmıfbr. profesör Pittard Yunan kralı meaelelerde bile herk•• Poloa• 

Bu mi .. if hldiaede, (Tan) ya millet ve devleti•i yek vii-
ıuetui yazı itleri mildürü s. Dtn de la,,Jalı bir Monewol•da eat ve kar11mnda bulacaktır. 
Tabirle diter arkaclaılan yara· konleranı oertli Balandıı.. Komtwaaz Litvanya ile kom-
lanmıılar ve derhıl imdadı Ankara, 23 (Huıuli mubabi- Atin, 23 (.~ad,o) - y_. ,.ıak •iiauebatımı: but ... 
11hbi otomobilile butaaeye rimizd•) _ Cenevre Oaiveni· lcrah ikiltea Jorj, Ati• •laafaı beplerden dola11 akamete atra-
nakledilmiılerdir. teıi profeaörlerindn B. Pittard, kıtaab•• llaMYl'alaruacla bizzat lalfb, vaziyet 80D aalHDda çok 

B.dTaölbir, aldata ~claa h... bap Halken ul••uiaaci ...._ • .,. .-si•cli. Halbuki biz, bu ko .. 
tfte e • miiıtür. Makiae ap.. ıc.•-L- --- la · • k '-L a---konferaa11•1 .. miftir. ...,... B' .. .,.a&. ar-ıll-• ..... 111 01Df11NA m..--
ratöri B. Şefik de •tır Jaralı· lale bir halk ldtleai tarafmdaa •ı IUI n:ı 1 W& Mbab telİIİDİ İltiJOl'dalr. •Il-
dır. Oç •ilrettibia yaralan tela- dikkat n alaka ile dini••• Mecli•inde takbel bıtb bareketiaizia beth 
&keli delildir. b L--•-- ..._ L L-1 d L- ---• . ..ı • • 

Hldiae laaldaacla Aclli1ece • llANllWMllD~ pro .. IÖr ali" Aabra, 2S (A.A.) - 8. M. .. • •I• 11119 _.e,.. a .. 
la.at• demittir ki: llıclill ... _._ •-L-..t- L--. -* lazıach. 19 Marttan ltlba-tahkikata batlanmıttar. J •- .,..,., __ ,_.. 

- tolotlu anaa tarilaiai thae •ala1U terfi Ua•••• na Poloaya • Litvuya ar•acla 

Mekaikadalıi 
petrol 

Kampanyaları ..... , .• 
Vatmlfoa; ~ ~.,..'.,~ı~ 

riciye Neıareti Mebibdak1 ec
aebi petrol .. .,..,...,. ... 
aataa aluaaa11aclaa •itaV• Wt 
aldaleri tetkik etaete ..... 
., ..... clir. 59Jleadi .. e ... 
re,Nuant, wu-.. •lr 
tanba laareb ........... 
••daki teklifi NCldet.ip. 

Sqmer Veclei ıi•lt itillfa 
ftaklnncla Mor.-atav ile priit
•iftir.AD .... lclatma töre Ame· 
rıb laiiklaeti llebiDdaa yap· 
tatı mübayaabaı darclarmak • 
ntile lılebib PelOIU beri .. 
bir tuJik ppabilecektir. Bu 
talulircle Mebika laükO..eti pa· 
r••• lnJmetiai diitiirmek mec
llariyetlacle blacaktar. 

'""M«lilcliiiae pe, petrol a.,..,.._. peaoaua kıymet· 
t. dltlMliaai iıtememektedir· 
... Fakat MorpataY dün Amerika•• •eafaati dünya para 
piJMı ... tutmak oldutuau be· 
,.. ellaİI oldataaa laabrdan 
.. , •••• llzamclır. 

birinci, ildtlci, ilc;iacl • dar- W.laol ••••ll•ia c1.aa...ı..aı-- cliploalli ...... bat teaia 
düacii ..... olaak ._. cllrt ............... eclihaietir. 
kuma ayar ..... clar. .. " ...,._, de ..,. lllltakbel abwhattaa ball-

lwalann ltlW •••da DÜllJabaa .... ilk beJaelal• llCl.keD de Mittir ldı 
•lc•d Wcluldln -laal-hhr, W .-........ .,. iltiucha - m.. .... ,., Wli ,.-fakat................. ttpkldll ... ...,... ...,.... .. ... c1aa .-.vire•& v.~-• 
••••• ........... biç .ir .... milel •aldipt ...... tuafae. talibl ..;.,,. ....... .ki.. 

-. .. riilllllİıMlirillt. Dit- .. itaila• .ı..a•lr m ,_ illfelWI ol6ftfr. Llh 
diaci ...._ lteflliJiıt ........ ..iJ-t .. -.. alt k•• il• .. ,. •llletl. U.cll lalka..t-

Prafu•, tllrdlllal ..... JİllalariJle ...,..... ....... llırlai ........ 81,S. , ..... 1c 
..... ......... .. ilk ... ... ....... b iltiladaf ... ... -- Mkkiclar, biz lııld .. ri .. 
..... ........ ........ ·-· ...... ,. karuile ,. ecllril. ltillfla iltlkbal •1-
.. 111,_. •'-is• ,_._... ....._ ve kaW 1t1aletir. telrabil e11ıl•• ,ar. olabilir. 
-1 ,...ıtıh?illa, klQlk b- 8. il Mecllel w ,a.ı Poloa,.. ı. ...... i,.tle 
ww. ettiklmai _... tophm-ldlr. m111a,..1mr. 

lk olarak bld• ---------•I L .... • y_,..,.. •/lr teldiacle ,.... ......... tap • MoHi•llaa w.Paiejeam. 6&ul•NI 
lmllı•dık...... clalaa ........, .... .-. ker.- IMll•· Kovao, 23 (Radyo) - Litn• 
iMi _..n 4lalaa .-ı rontblk· ...,... a... tlrill ..... .._ ,..,., Ulul• So.,eteli aezdia. 
lan ve cilllı•kt.n alatdclıta• ,... '* de_. eW.ilı ... deki auralalaala lairala1 <Se.-> 
bildirmif, .._ dewir iaıııl•- birler ,.,.....,. •••k Lihaa,_.. VaqoYa •fanti•• 
bakayumdan peka .., elde W..- •ılill.n•i ••latelif ,_. t.,m eclil•iftir. 
edildiiiai ıöylemiı •• •• l_. Wclak. 
tir ki: o Y11at1w ..- WH•11 anf iloatan aon-

- 8eferiyeti• byaaldan oa..ak ta•illWilt ....... 
noktua•c1aa ş.ı.. c1ewi ... •111a1ar ... ,o1o.ı. ieia -.. ra F ranaa 
himdir. Ba clewe ait tat bal- olu Jiyeoelder kola•.._ Şlmılli elacatıaı iapata laaoet bırak••· 
talar Afrika, Avrapa ve Ası•· Amerika , .. uı.n• .,.. teri· •aldaclar. Al... kunetleriai• 
da bulanmqtur. Acaba Şeleea fÖl'ÜJora. O ...... iwa- Awltw,a,. lwfl •• bq da.
devri baltalan, bu ü~ kıt'adaki lan ti•cliki•ia •Jfl bir morfo- dirici bir ıiratle .. f•ber 
inunlar tarafından bir anda lojiye tabiclil•· 4'clilmit old11t-a llıbrhyıAha. 
mı icad edilmit. yolcu bir kıt• Profeaör, ,.,.. lalt 16 ele Şu laalcle aiizıkere tanfcl.,. 
adan mı kıt' alara ya,.ı.ııbr. üçüncü ko.ıer••• •recektir. lan biıe •• teklif edi,_..,? 

ve .... er da,.ı.r. Z..aeclerai
aiı ki, ... d..._ filler 
b..._,ortar. Ve .••ela b;r, 
•nld basalar• d•w.ilalf ele .. 
çekitiJorlar.., Iİbi. b01'11lbdar 
akaed•· 

tarırım. 

...... -·- lio .Jol. biri cloiraca. evimilia oapbeade• 

Yaan: Saime Sadi 
- ıs -

Be• ba .... c1aa ~ kork-..... 
EvhDİSİD biraz ileriaia• ... 

yiilc bir. ~ava ••· Ona•clM 
ptirdili•IS HJQ bir laamm, 

... ..,. laiJor, cliteri •t. ltl.
olal de •l eteklere ... ,.. 
a. yolları, ae kadar ....... 
• o lraclar .-iı ,.pbrcldr. 

Bet metre .. 
E"ell ba paiıliii u ıör· 

me, uniyea beaim uba ti99k· 
lerimle etleame.. 

X. •ldecli• de oa.... Çiiakl 
.... bltia bir kafi, ,apacata• 
ili ....,.akla dold .. Ye p
lllİ& Ha1atm baradald yek
a.-ldıt-claa, lau zaau clat 
*welerlDe, lau za•D ayai 
topraklara. Mr ıta. her .. t 

i atac;hk, ayni yollar, ayal 
·•1r1aıra bakmakta• aakıhyoru• 
~"91!l,L. Banda ballar, JU W 

•..ı.iz bir karakter ~ 
aa.t.irler •.• 

a.. ... ıeketler ••dar ld. 
• - ...._ bütin aeaeaia nialıt

..... ,.Un biribiriai ta
lar, Wribiri•ia bozma11 

bldır. Fakat harada vııiyet 
te öyle delildir. 8il11U1a 

laf.. Kan, beyaz. aoluk pkl.-i, 
dalaa dotarke• doa•uı lailliD\ 
veru fÜD•fİ, c;ok darpa ve 
ideta. bazlu kıvrı•lar Japarak 
akan Rlaaı, kulda, daimi ao
iutu, lüçbir yetiWk lnrakma
yu ve bepaiai birdeabin ltu
br1p aaalci katliama •tra•ına· 
aıaa kabapndaa, renpadea. 
mcaldltıadaa " lawleri•dea 
aoyup çınlc;ıplak JapaD Uftll 
ile ÖJle bir laı ki. .. 

Evimilia ukuıada bir ,.. 
•• ••· Burua balla, •kteP 
• ı.,.ada ikea okadat-_. 
ra•ıalan ve baza pra.i ....,. 
labJOr •• ıc.. ••leri. ba or 
..... içiadea miitWt ~ 

demir ~la bura,ı verdik. 
M11atad• bır fukiye, •iite•a
dıyea ~ ~avara aetpiyor ••• 
Dart demır ..... redi ,.lciz 
~tif aaacW1a attık kea.,.. 
..... !"•vuzaa Jedi .. ~ •tre 
ileri••cJe, lotratı beal41erek 
,11Ja•l~ ._ .... ~baet-
titua ~ıli ç.,. ... bb~aia 
aaı ,..,., .._ blclardık. .. 
içimde, ..... 1abit bir fikir 
.. fidcletli lııir iatekJe, .._ ele 
:-:~ dolclard•· F,kat 
.,.~-~~ki.im çokDDtiadir. 
ftlW •-... evvela .a.. kur 

Notlarıma, kıpn 1azayorum. 
Çiialdi yalaıı kalmaklıtım, far. 
ut bulmakbtam eauıada• ba,. 
ka, lapa beai uran inzivuına 
pmül .. k kendimi diali1e dia
lip. vak'aları babrhya hatuhy• 
baalan hazarlamak daha dotn 
~acakb. 

Çünkü iauaı._ kendini din· 
lemeai, kendi hayat bidiaeleri· 
lain derialitüte .iDip orada dii· 
fiiaameai, bu fibi alanlde, çok 
lhımcltr uaıyorum. 

Nereden baıhyacata•, dip 
epeycıe dütündilm w aUaayet 

Mart 24 

~in • Japon harbi 
Çinliler, bir çeoirmı laarelıetile 011 6in lı."ıilllı 

6ir Japon kuvvetini imha etmiılerdir 
- B11ıı birinci •lıİ/•d• -

Pekin, 23 (A.A.) - Tıyençia· 
Pukcu demiryoluaun iki tara· 
fanda ıon günlerde tiddetli mu• 
barebe1er cereyan etmiıtir. On· 
liler Japonların cenup iıtikame
tindeki ileri bareketiai dardıar .. 
mak için muazzam bir ıayret 
•rfediyorlar. Şimdiye kadar iki 
taraf da kati muvaffakıyetler 
bildirmemekte dir. 

Sanıi viliyetinio ıimalinde 
mühim ukeri hareketler bek· 
lepmektedir. Çin orduau Uto-
aiyi iıpl etmıı ve timdi Ta
tuaı iıtikametinde ıimale dotru 
yüriimektedir. 811 ord11nun S11i· 
janın cenub böl191iade bulu
nan eliler ordu ile birl .. mek 
ittediti aalaplıyor. Çin lataab 
Tokta civuında ve Sarı aelaria 
dota fi•ali•de bulunu Japoa
lara kart1 baza •uvaffakıyetli 

hücumlarda balaa•111lardır. Ve 
kat'i bir muharebe ver•ete 
bazırlaadıldan ıörül•ekteclir. 

Şanıbay, 2S (A.A.) - Roy· 
ter ajaa•mn muhabiri bilcli-

Bir Çia membamdan ,.ıeD 
laabere ıöre Pako• Ti,.nçia 
demiryolu uualatuaca biJ1k 
kanala kadar u.ı .. İf olaa -
bia kitilik bir Jap• kol• O• 
kıt'alanmn yapbtı bir yan t..
nazca aeticeaiade illlaa eclilmiftir. 

S111ow ta.,UC eden Japom 
teladidi bertaref eclilmiftir. Ja· 
poalanll IODq .......... 
ba oeplaacle lait Wr ileri ı.ar.
kettea balaaetmeclilderincle• w .. ................... ... 

Birprofesöraınaz 
••••• 

Sorbontla mühim 6ir 
lıonlerana verdi 

••••• 
P~iı, 23 (A.A.) - Anadol• 

ajan11aın huı111i mulaabiri bil-
riyor: 

latanbul Oniven'teai profe• 
ıörlerinden MazaHer Göker 
dün Sorbonda bir koaferaaı 
Yerdi. 

Törklye Büyük Elçiai Sa .. 
Davız ile elc;ililc •iltefll'l •• 
eıki rektör Sarleti koaf...
hazır balanuyorlarda. 

Profeıörlerden P9IM reldir 
adına bir nutuk aö,liyerek -..,: 
feranıçıya lıot pldia dMi. Ye 
elçimizin huzun1nu ............ 

Profeıör buDdaa aolii 1'iirk 
etid merkeıiain çalı1•11-. 
Tiirkiyenin bu meıblia 
yetine ıöaterdiii allb 
delil n1arak ild millet " 
deaiyetin karaaımı"ada lıiımlılfjr
türel ballan• kıymetilli .... _. 

Göker, 1r_,__..c1a An .. 
dolu balkuua tarilatea a..ld 
99tlırda elroaomik •dlltriJil 
lltl•lilimi prpb ........ 
iıpat ett ~ ..,. Kailliit 
dewiai " .. .a.daW ~· 
aiplnl w -... .... _,. 

~--prolealre hıllll!ddlr ... 
leriaia bizim cı.,,..,,..:..,.: 

fak ettiiiai .. ,... " _.. .......... 
.U... laeala •ali.mat almfıWk 
ıakU.cle cevap ..-dildni 
kaJdetaek ....... Yagoaliı 

Oor ••z•t•üin ,,.,. 
dili çolı mtlaiın 6ir Ayan m• r;.ı H 

laa6er Mhl etti 
- .... , lıtcl ..,,, .. -

pala•• .a,lecliti •• ,...,. ile 
........ bir ••takla ...... . 
Hatip bepelmilel ..... .... 

Alma•J•J8 '*• pptall lda
du•e lllcamlan takbila etlüt 
ve ba ..atbtaltaa Iİltematilr.Wr 

.. kilde 1aln laa._._ •••t· 
titilli iddia ederek ..... 
tlJI• demiftir: 

- 4 ş.batta Yaı.clilar f'llı. 
reria etnmaclaki ,......Ueria 
•liri oldut•• .a,laaitt.clir. 
BU. YalMldiliti• Nuyoaal Soa· 
yalime '-" kiaiai ilmr etme· 
.... bit .... felkil ebaittir. 
Yalaacla tarafa•"• wril10ek 
cenlllll uatl çaleaatmclu 

bulcl•• 
Gilid ..... el ....... ....... 
itiraf ..,_ w. aw• ... 

leDiaoe.bltflancleld ...... 
macla kartı deri• bir ltbaacl. 
bir .... .,..c1ı.. 
... ela, ...... tok 

1evifoılarcla •u.. Oaa, bir ..
lld mtalaabbeti ile, ıkleri cla
maalaaara~ ve ldrpild~ titri• 
yeıek bakıyorlardı. Aile, Wr
cleabire içli. clıtL oldu. S.ki 
,.nardaaberi beraber ,a111or
cluk. Galiba, ba kaynaflUDI• 
içinde, hic; erimiyea, b11 aacak
laia tq gibi ıto~uk kalan yal
nız bend m. Onlara ancak bir, 
iki defa rittim. Diter defala
nada, hep rabatlızhtamı ileri 
ıürüyordum. 

Bu miiatalcbel mübeodia, llor
k•tuyordu beaıl. 

Zannediyordum ki, meaell 
aa.an yalaıı lcalı•erecetiz ve 
o, yıvıt 11••1 dotralaralr. lcıllı 

Belıradl 2.1 (ltadJO) ~ 
plavya ,a iaaeliiıi, 9:1? • 
1938 bid...-, 16 ....... 
br11 48 ...... bW .,, ... 

BldOlllill bWI, Mi1M la. 
,.m.GW; kabia... .... 
bir ..... lnaYftt ........ . 

... olcl.p ...... ... 
talarca ..... 

P• 23 ( Raci,. ) Ow 
........ wnliii ..... _ 

pn; Al..,.. ..... -da....,.,. telk.a.lıııek ... 
balla At...a ......... ~ 
albacla ....... ,... IMliN 
et ........ oralarda: ....... t 
,...,.caktar • 

ela.lal tldtlftk; ,.,. .. ...... ~ ... ._..,,.-~_..,... ..,..,... ..... .............. 
oetia. • ._ ... .... .. ,,., .......... . 
... .. bir ki ......... . 
liW kawaa4ınJor • ................... 
Bba doktor..._ ... -~ 
laaaa,.tdlslılNr~ , •. ıc.,......, ...... ,, 
ıelerek beai ai:rarete 
1a ............ ... 
ettiii ilk tart. laep me.,.l 
yapmalcbr. 

Onua bana iltifabncla. ~ 
oaa tebeuümle ••W~ 
hep ayni kanun hGldiliil _. 
riiyor. 

Harekette• ifç akfam evt.IC:li. 
Doktor, Güzide ile berata. 
bize yemete ıeldiler. Çtialdi 
evlenditi ıüaden itibann Gü· 
zide artık onl•da idi. ~ 
bana balcıyotda: -.sM• ..,._ 
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nasıl durdu? ' , Yazan: Fransız erkanıharp kaymakamlarından 
Jorj Londen 

- .... 
- Ne söylemek istediğimi 

ıize bildirmek mümkün değil• 
dir. Şayet kumandan uykusuz 
ise, kaldırınız, zarar yok; biz de 
burada günlerden beri uykusuzuz 
ve bem de harp ediyoruz. - .... 

- Şu halde yaver, münakı· 
ıayı keaelim. Zira beyhude 
muhavereler için kaybedecek 
vaktimiz yo'ctur. Hiç olmazsa 
kumandana haber veriniz ki: 
Farkıma mensup kıtaatan bir 

kısmı, eair olmak üzeredir. Bu 
akıbete ben de maruz bulu· 
nuyorum. - ..... . 

Fırka kumandanı, telefon ba· 
ıında bekliyor. Bir aralık yü· 
züme bıkarak yavaşçı: 

- Kolordu kumandanı, yirmi 
dört ıaatten beri uykuıuzmu~I 
Bunun için rahatsız edilmeme· 
ıini, kat'i ıurette ya ver ine em• 
retmiıl 

Dedi •• 
Arıdan beı on dakika geç· 

memitti ki, telefon muhaveresi 
tekrar başladı. Kolordu kuman· 
danı yaveri tarafından uyandı· 
rılmııb. 

Fırka kumandanı, esir et· 
titimiz Alman zabitinin söyle
diklerini aynen anlattı. Kolordu 
kumandanı, mütemadiyen ıöy· 
liiyor, fırka kumandanı dinli· 
yordu. Birdenbire fırka kuman· 
danı mukabeleye baıladı ve: 

- Kumandanım: size vere· 
cetim malGmattan ıonrı yeni 
emirlerinizi telakki edeceğimi 
tahmin ettiğimdendir ki sizi 
rahatsız ettim; fakat, mademki 
fikrinizde ısrar ediyorsunuz, bC"" 
nim için yapılacak iş, emirle
rinizi harfiyen tatbik etmektir. 
Yalnız çok rica ederim, benim 
ve zabitlerimizin ailelerine bil· 
diriniz ki, belki birkaç saat 
•onra, biz arbk bayatta değiliz .• - ...... . 

- Beni affediniz kumanda· 
nıml Zira hakikat budur. Pekili 
takdir edeniniz ki, kıtaatım, 
bu dakikaya kadar düşmana 
arkı çevirmemiştir ve çevirmi• 
yecek de.. Biz, hepimiz ölece
tiz; likin eıir düşmiyecetiı.. 

• • • . . . 
- Alman zabitinin ıöyledik-

.... . . 
• . i . 

~ .·.~ .. ·- ' . 

Orman Çiftliği 
birası 

Ankara, 22 (A.A.) - Devlet 
zirai kalkınma kurumu tarafın· 
dan devir alınan Orınan çift· 
liğindeki bira fabrikasının tev· 
sii işine devam edlimcktedir. 
Yeni fabr;ka bir ay zarfında 
tamamlanmış olacaktır. Kurum, 
Ankara birasını beynelmi Jel 
bira enstitüsünde tahlil ettir· 
miştir. Gelen tahlil de Ankara 
orman çiftliğinde hususi su· 
rette yetiştirilen arpadan imal 
edilmekte olan bu biranın yük
sek evsafı zikredilmektedir. 

Kurum, bundan başka mem· 
leketin her tarafından tedarik 
edilebilmesi için tertibat almış 
ve bu suretle şimdiye kadar 
25 bin hektolitre olarak tesbit 
edilen memleket bira sarfiya· 
tının 30 bin bektolıtreye çı ka· 
rılmasını temin etmiştir. 

Türkçe.qe çeviren 
A. KAmi Oral 

Hudutlarda 
Kardeşçe ·tezahürler 

Viyana, 23 (A.A.) - Mar· 
burgdaki Alman hudud kara· 
koluna kumanda eden zabit, 
Yugoslav hdudud karakol ku· 
mandanının daveti üzerine ufak 
bir müfreze ile Yugoslav hu· 
dudunu geçmiştir. Alman ve 
Yugoslav zabitleri dostane söz· 
ler teati etmişlerdir. 

Avusturya, Alman ve Macar 
müfrezeleri bu sabah saat 11 
de Macar arazisinde Burgen• 
landda kain Agaf alvada topla· 
n arak kardeşçe tezabürlcrde 
bulunacaklardır. 

ltalyanl çiftçileri Al. 
manyaya taşınıyorlar 

Roma, 23 (Radyo) - ltalyı· 
dan Almanyaya gidecek çiftçi· 
lerin ikinci kafilesi, bugün bu• 
radan hareket ctmzştir. Bu ka· 
file, sekiz, yüz elli kişiden mü
rekkeptir. 

---- ....... .. - -
I 

Salda 

Msrt 24 

saat: 

silah 

- - .. ··-' 

Mektep mildilrii, 
miyiz? 

muallimler, gazeteciler ve tale6e 6lr "'""'• 

Nitekim, önümde duran kız 
talebe de, bu davanın ehem· 
miyct ve meauliyetini idrak ede
rek, işe ciddiyetle ıarılmıılar .• 

Yurdda her genç. erkek, ka. 
dın, askerliği bilecektir. Mele· 
teplerde askerlik dersi de sınıf 
geçmede müessirdir.. · 

Emin ola biliriz: 
Bu beyaz, yumuşak 

evladın ellerine, silah 
yakışıyor ki ..• 

hemşire 

o kadar 

Yavru doğuran bir ananın, 
kendi yavrusu için boğuşamıya· 
cağını iddia etmek kadar hata 
olamaz.. Büyük bir zevk ve be· 
yecan içindeydim. 

Biraz ıonra teneffüs zili çaldı 
ve biı: bahçeye dökülen bir 
gençlik ve neıe rüzgarı içinde 
kaldık. 

Kız Enstitüsü, talcbesJ, mü· 
dürleri, muallimleri, idarecileri 
ile birlikte hakikaten komple 

yok, keadiıi yapıyor... Ham de 
o kadar mabirıae ve pa.l ,.. 
pıyor ki .•• 

Sırmadan dantellerle örülmit 
bir balo eldiveni rördüm. Ka
dan olaydım muhakkak iar .. 
nirdim. 

Halbuki e• ekonomiıinde 
bunların oynadıtı rol ne kadar 
mühimdir. Detil mi? Dahuı 
var: 
Mağaza ııhibi olacak bir kıı 

veya kadın ıunu da öğreniyon 
Müşteri nasıl karşılanır? Müt

teriye nasıl muamele edilir?. 
(4: B) sınıfında talebe, bir çır-
pıda evveli mantoıundaa bq
lamış, sıra ile bluzünü, eteldı
ğini, çay tuvaletini, en ıOllfa 
da tayyörünü biçip dikmete 
başlamış .• 

Enatitüdo bilhassa mealekt ve 
tezyini reıme de ehemmiyet 
veriliyor. Enfes reıimler vır 

- Sonıı 8 nci salıi/ede -

makinelitii/enk, solda mauzer de,sler; 
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Bu ünkü program 

lstanbul radyosu 
Oğ e neşriyatı: Saat 12,30 

Plakla Türk musikisi - 12,50 
Havadis - 11,05 Pıalcla Türk 
musıkisi - 13,30 Muhtelif plak 
tıt şı iyatı. 

Akşam neşriyatı: Saat 17 
İnkılab tarihi dersi: Üniversite· 
den naklen: Yusuf Hikmet Ba· 
yur - 18,30 Çocuk tiyatrosu: 
Firuz Atta - • 9, 15 Spor mu· 
ı •habtıleri : Eşref Şef k -
19,55 Borsa habcrleıi - 20 
N hal ve arkada.şiarı taraf ndan 
Turk mu!!ik si ve halk ;arkıları 
- 20,30 Hava raporu - 20,33 
Ômer Rıza tarafından arapça 
söylev - 20,45 B.men Şen 
ve arkadaşları t rafından Türk 
m uıi k s v ~ ha' k ıarkılan ( Saat 
ayarı) - 21, 1 S Rad fe ve arka. 
daıları tarafından Türk mu si· 
kiti ve halle farlc lırı - 21,50 
O. kestra - 22,45 Ajans haber· 
lcrı -- 23 Plakla sololar, opera 
ve operet parçaları - 23,20 
Son haberler ve ertesi günün 
programı. 

Ankara radyosu 
Ôlle neşriyatı: Saat 12 ,30 

Muhtelif plak neşriyatı - 12,SO 
PJik(a Türk musikisi ve halk 
şarkı arı - 13, 1 S Dahili ve ha· 
ri~i haberler. 
Akıam neşriyatı: Saat 18,30 

Plalda dans musikisi - 19,15 
Türk musikisi ve halk şarkıları: 
(Makbule Çıkar ve arkadaşları) 
- 20 Saat ayarı ve arapça 
neşriyat - 20,15 Radyofonik 
temsil "- 21 f otogrefcılılc: Saf
der - 21, lS Stüdyo salon or· 
keatraıı - 22 Aianı haberleri 
-22, l:S Yarınki program. 

Muhtelif Avrupa istasyonları· 
nın '"8 •kta•ki proır•• özü: 
Senfoniler: 

21, 15 Bülcreş : Senfoni ( R. 
Strıuı, Schumann, Brabms ), 
23 Varşovı: Konıervatuvardan 
nakil. 

Hafif lc.onHrler: 
7,10 Berlin lu1a dalgaıı: Hafif 

muıiki, ( 81 lS devamı ), ( g,30 
Konıer nakli), 9,30 Paris Ko· 
Joayal: Plik, 10,30 Keza, 12 
a.tlin kısa dalgaaı : Kanıık 
konıer, 13 Hafif muıiki, (14, 15 
devamı), 13, 10 Bükreş: Plak, 
( 14,30 devamı ), 16, 15 Pıag: 
Bando muııka, 17 ,45 Berlin kısa 
daliaaı: Jş sonu konıeri, (18,50 
devamı ), 18 Bükreş : Radyo 
orkestrası, 19,35 Peşte: Çigan 
orkestrası, 20 Berlin kısa dal· 
ıası: Askeri bando, 20,10 
Uyptig: Eduard Greg'in eser· 
lerinden, 20, 15 B:i\creş: Sopran 
piyaao, tenor (Delbussy), 20,50 
Pe,te: PJilc konseri, 21,05 Var
fOVI : Hafif orkestra, 23,GS 
Belgrad: PJik konseri, 23,30 
\.iypzig: Gece musik ıi. 
p,,.,..ıar, OJHretl~r: 

21,30 Berlin kısa dalgası : 
Radyo opereti, 21,23 Prag: 
M11ıikili radyo piyesi, 22 Peşte: 
• Berlier de Seville .. operası 
(Roasini). 
Oda musikisi: 

21,3Ô Belırad: Oda musikisi 
lconıeri (Berlin takamı). 
Resitalletr: 

10,45 Berlin kıaa dalgası : 
Beetbovenden piyano konseri, 
11, 15 Berlin kasa dılgası:Schu· 
bert'in ıarkllarıodan, 17, lOPrag: 
Letonya muıilciıi ( Viyolonsel 
solo), 17,15 Varşova: Viyolon· 
.el • PayHo (Debu11y, Albeniı), 
18,35 Pqte : Piyano konseri, 
18,30 Bclgrad: Keman lı::onıeri, 
19,45 Belgrad: Flüt konseri, 21 
Belgrad: Halk tarluları, 22,15 
Berlin kıaa dalıaaı : Beet \ıove
nin şarkılanndan, 23,35 Prag: 
Piyano konseri (Kabelaç). 
Dans musikisi: 

19, 15 Bükreı. 

/larp tarihimiz ·n bir destanı 
~---------------=-------------=-_....----J ç 
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Türklere on tane Anglo· Franc 

harb gemismın parça parça ol
mak üzere olduklarına kanaat 
ge!mişt. Ceph nenin süratle 
azalmakta olmas na rağmen da· 
ha şıddetli bir ateşe başladı. 
K t'i bir harbin, kat'i bir anı 
idi. Eğer bi.lgun öğleden sonra 
fi!o ıs.ihkaml ra galebe eder 
ve Çanakı<aleyı geçeb lirse ls
tanbul mukadder akıbet ne ka· 
vuşacaktı. 

Harb, pek az rasgelinir bir 
bir şiddet pevd etmişti. Hu
susıle Anadolu tarafında mevki 
alan Jnfaexible üzerinde bütün 
s lahlar g zab ve şiddetıni tek· 
sif etmiş •Erenköyü,, obüsler· 
de bir lahza soluk aldırmamıştı. 
Bunun da husus yet le dikkati 
cılib bir sebebi vardı ki o da 
lngiliz istihbaratının da"rei ith· 
laına girmemişti. On gün kadar 
eve1 bir gece (•) evelkı sene 
Almanyada inşa edilmiş 380 
tonluk •Narat,. ısminde küçük 
bir Ttırk vapuru Anadolu kıyı· 

sının karanıık y ırlarınm zulme· 
tine sığınarak .. Erenköyü., ön
lerine kadar sarktı. Bu geminin 
içinde yırmi torpil ıle Turk tor· 
pil mütehassısı Miralay Geehl(**) 
vardı. O, bu tehlıkeli yumurta· 
latı bütün bota~ vüs'atince bir 
kıyıdan öbür kıyıya dcğıl, bo
ğazın daraldığı yerden it:baren 
(Ç1menlik ife Kilidüibabir ara
sından demek istiyor) ıark ni
hayeti takriben 11,000 ve garb 
nihayeti de 14,000 yarda olan 
bir hat üzerine döşedi. 3,000 
yardalık bu teblıke sathı bom· 
bardıman eden harb gemilerin· 
den bu aahıdan geçmeyı itiyad 
eden birini tuzata düşürmek 
içindi. Bu sebebten 12 veya 
13 kadem su çeken bir balıkçı 
gem isi veya bir torp do muh· 
ribi bir cezaya uğramadan ge· 
çebilı n diye torpiller on beş 
kademden daha az olmıyan bir 
umka tanzim edilmitti. Bu su
retle hafıf gemilerden biri tor
pile vurup infilak etmiyecek ve 
pusu meyd na çıkmıyacaktı. 

12,20 de bir humbara lnfltx· 
iblein pruva direği sehpasının 
merkezi ayağına isabet ederek 

· köprü Ü'itÜ ile altındaki güverte 
kamarasında yangın çıkard. Üç 
~akika sonra taretleıin birıöe 

b;r isabet vukubuldu, bir an 
ıonra tamamen bir anda üç 
humbara daha isabet etti. Qjş
İnan bu güzel geminin kendin· 
den olan meaafeıini ııhhatle 
bulmuştu. 12, 27 de pruva ça· 
oalclığının harb sahnesinden 
uçap gitbğini ve aşağıdaki top· 

(*) Tamam 8 Mart 1915 ge· 
cesi. M. N. 

(**) Muharrir burada zühul 
ediyor. Alman deniz karargahı 
olan General ve Korkovado va· 
purlarında veya Çanakkaledeki 
Alman karargahında bu namda 
bir adam yaşamış olabilir: Fa· 
kat o gece Nusret torpil gemi· 
ıinde Türk deniz binba~ısı 
Nszmi vardı. 18 Mart 1915 za· 
ferini yaratan tuzağı, kendi canı 
pabasm a bu mütevazı ve adsız 
kahraman hazırladı. Balkan bar· 
binde altı arkadaşile beraber 
Çanakklcden gelip geçen ec· 
nebi ticaret gemilerini torpil 
hatları arasından kılavuzlıyan 
Nazmi, sulhu müteakıp Çanak· 
kalede alıkonılarak torpil ku· 
mandanı nasbedilmiş ve dünya 
harbinin sonuna kadar orada 
kalmııtat. M. N. 

lardan çoğiJe irtıbatm kesildiği 
rapor edildi. 

Mütehassıs Alman zabitleri 
tarafından talim ve terbiye edil
miş o.3n Turk topçuları çok 
parlak ve ruüstesntı bir ateşe 
devam eltiler. Ağır mermi er 
münhat at l yordJ, Müteliflerin 
korkulu vaziyeti gıttıkçe fena· 
laşıyordu. Ru tar hi öğl'! vak· 
tinin her anı çok nazik ve çok 
on dişeliydi. lnfeix ı ble iki isabet 
daha aldı ve ardından ateş 
kontroJuna karşı kısden nişan 
alınmış bit humbara daha geldi. 

Yaralı zabıtlerin kahramanlığı 

Ateş kontrol istasyonunun 
ancak birkaç kadem yukarısın· 
daki pruva 1şaret serenine isa· 
bet eden mermi ınfılak edince 
serpintilerıni aşağ ya doğru sevk· 
ederek kontrol mevkiınin damile 
etrafını deldi. Burada fnflexiblc 
top ateşinin netayicini spotin 
eden (*) binbaşı Verner mevki 
almıştı. Verner ve muavi(\i ağır 
yaralandılar. Üç kişı maktul, 
diğer üç k·şi de yaralı düştüler. 

Binbaşı Verner, sız) yan yara· 
larına rağmen, sanki hiçbişey 
olmamış gibi cm rlerine devam 
ediyordu. Verner, yüzbaşı Le· 
iceıter, Cur zon Howein bulun· 
duğu irsal istasyonuna giden 
ses borusunun seviyes·ne kadar 
kendini bin zahmetle kaldırdı. 

- Süvariye rapor ediniz. 
Baş lcontrolu nizamı harbden 
çıkmıştır. Hcp:miz öldük veya 
ölmek üzereyız. Yukarıya biraz 
morfin gönderan. 

Alt muharebe kulesinde bu· 
lunan donanma cerrahı hemen 
güverteye fırladı. Yukarıya çıka
bilmek için savaştı. Fakat ya· 
nan köprünün alevi ve kızgın 

demir merdiven yolunu kesti. 
Bu sırada alev ve duman da 
yü kseldikce yükseliyordu. Ver· 
ner borudan aşağıya bir daha 
seslendi: 

- Allah aşkına şu yangını 
ıö ıdurün z, yokaa hepimiz ke· 
bab olac 'lğız. 

lnflex l lenin ikinci kaptam 

binbaş Erncst Vig am demir 
merdivende elleri fena halde 

yana ya a uraıy:ıya krmandı, 
Verneri yan tarafa karşı ayakta 

durur ve büyük bir şecaatle 
nefsine hakim olarak aklı ba· 

şında konuşur bir vaziyette 

buldu. 
Yangın dolayısile bir mil ka

dar geri çeki len Cep ta in filli· 

more yangın bastırıldıktan sonra 
tekrar hattı harbe girdi ve 

2,36 da çetin bir savaşa tutuş· 
tu. Bütün eşya canlanmış, ça· 

bukluk son haddine varmış bir 
kaynaşmadır gidiyordu. Hemen 

saat bire gelmezden evel Ağa
memnuaa üç humbara birden 

vurdu. Humbaranın birini yiyen 
kıç bacası yırtılarak yeni açıl· 
mış Nilüfer çiçeğini andırıyor
du. Saat 2 de yed si zırhın yu

karısına, beşi de zırhın üstüne 
olmak üzere 12 iaabet daha 
aldı. -------

(•) Top~u ohnıyan okuyucu· 
lara: Spotın, mermi uzun mu 
düştü: kı.11 mı düıtü veya sağa, 
sola anbıraf 1111 etti bunlan ... 

H 00 ,-l gu 
zel gorup mıııttarını tesbit ede· 
iek i~a~ eden taıhibleri yap· 
mak ıçm ıteı kontrol istasyo· 
nuna haber vermektir. 

- .Sonu rJar -
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- Başı 7 inci sahifede 
doğrusu .. Bır talebe, Nasraddın 
hocayı da unutmamış. Güzel 
buluş değil mı? Bunu, bir yas· 
tığa ışliyecekmiş. Pencereden 
bahçeye bakıyorum: 

Fidan ve çiçek yetiştirmek 
için h zırl nmış bir ser, voley· 
bol, basketbol, tenis sahaları .. 

Bir arahk (2.B) ye girdik. İç 
çamzşırları dikiyorlardı kız ar .. 
Ne cazip, ne şık sabahlıklar? 
Merak bu ya, ev idaresi ve taba. 
hat dersi ile de alakadar oldum. 
Bu dersi, tahsilini Belçikada 
yapmış, stajım Paristc bitirmiş 
mualıimlerim zden Bayan Saime 
veriyor. Kızlarımız, nasıl olsa 
evlerimizde alaturka yemeği 
öğrenecekleri ıçın, bilhassa 
alafranga yemek oğretilmesine 
ehemmiyet vermiş. Mutfakta 
tasarruf ve ölçü, soframızda 
güzellik, temizlik, ve iyi yemek, 
hem de üzümlü pasta vesaire· 
si ile .• 

Gazeteci arkadaşlarımdan bi· 
ri, öğretmen Bn. Saimeye ani 
bir sual sordu: 

- Nasıl yemek yersiniz? 
- Anlamadım. 
- Hergün saatl~rce yemek. 

dersi vermekle, talebeye yemek 
p.şirtmekle meşgulsünüz, bu 
kadar yemek kokusu içınde 
yaşıyan bir insanın yemek ye· 
memesi lazım değil mi~ 

- Bazı günler hakıkaten 
öyJe oluyor; fakat ekıetiya ye· 
meği iştahla yerim. Çünkü bi
zim yemeklerimiz, en nefis yağ· 
larla ve özenilerek çok temız 
bir şekilde yapıldığı için iıta· 
hımıza kapamaz. 

Mektebin ders levazamı satan 
bir kooperatıfi ve epey zengin 
bir kütüphanesi var. Kütüpha· 
neyi dördüncü sınıf talebes·n· 
den Behiye Kaleci idare edi
yormuş, sevimli, çok zeki bir 
kız. Edebi kitaplar, bilhassa 
romanlar fazla okunuyormuş. 

Kütüphanede 1800 eser var· 
dır. lkinc:kanundan şimdiye ka· 
dar bunlardan 1350 tanesi ta· 
lehe tarafından okunmuş. 

Mektebin musiki salonunu da 
gezdık. Üç piyano var, müzik 
dersinde Şan da varmış. fen 
bilgisi laboratuvarı, jimnastik 
salonu muhtelif levazımile çok 
zenginleştirilmiş. Direktör ve 
muallimlerin nezaketinden isti· 
fade ederek enstitünün akşam 
mektebini, sipariş atölyesini de 
gezmek istedim, fakat vaktim 
miisait değildi. Yalnız bay di· 
rektörden şu izahatı aldım: 
·- Akşam mektebine büyük 

bir alaka var. 1370 talebemiz 
büyük Gazi bulvarındaki bina· 
da dikiş, şapkacılık, çiçek. na· 
kış, yemek, ev idaresi, çocuk 
bakımı, Fransızca, Türkçe, he· 
sap derslerini t!lkip ediyorlar. 
Ev idaresi dersinde bir ev ka· 
dınına Jizım olan bütün bilgi 
öğretiliyor, kola yapmak, ütü, 
leke çıkarmak, eski elbiselerden 
çocuklara elbise yapmak, yama 
çamaşır yıkamak vesaire .. Ço
cuk bakımı dersini B. Dr. Sami 
Salih gösteriyor. Enstitüdeki 
talebeye de Fransızca, Türkçe, 
riyaziye ve programa göre di • 
ğer dersler gösteriliyor.,. 

Bu yıl mektepte 260 talebe 
vardır. Beş sınıflı mektebin beş 
te şubesi var. 

Bir sınıfta nazari askerlik 
dersi varmış, oraya da girdik, 
binbaşı muallim B. Osman, bizi 
nezaketle karşıladı ve şu iza· 
bata 1 ütfetti: 
·- Bugünkü dersimiz, şeref, 

namus ve doğruluk.,. 
Ders devam etti, talebeler, 

can kulağile dinliyorlardı. Ben 
de bu güzel ve kemalini git· 
tikçe artıran müesseseden ıç'· 
min takdirlerini duya duya ay
rılırken ayni şeyi mırıldanıyor
dum: 

Şeref, namus ve doğruluk. 

lrmirden her ~-ıı 
lerin arckf't antlec.i .• 

knıkaıı tren.. rinde tetkikler 
Aydın hatlı; Alsancak: 

h:mir°Karakuy ·Ankara: Pıuar· 
reei, çarıamba, cuma, pazar günleri 
Hat 21 ,:15 ae. 

l:ımir • Nazilli: Her gn.n oıt 
~5,40 tla 

l1mir.O nizli: Salı. Jl".i'•embe. 
rumıırtcsi ı?fioleri eau 6,30 da 

1zmir·1'iro.Ödeıbi~: Herıabab l'lalt 

5,3:; de bir katar; her ckıam uat 
17,30 Ödemi~e bir treo, 16,30 dı 
Tireye otoraf. 

Afgan hattı: Basmaneden: 
lrmir0İetaııbul·Ankara: Her giia 

nat 7 de [pazar, cuma, çaqaml>ı 
gtıııleri yatalı!la vagon.hare bul11norJ 

la mir • Soma: Pasar · ve paıar• 
ıeei ~ftnleri liııaı 15. 28 de 

1ımir·Bandırmrt: Patar, ealı, TJet'• 
rembe •o cumartesi gflnleri ubahle· 
yir.: nal 7,20 de muhtelit katar; 
pazartesi, çarşamba. cuma güıilori 
ekspres saat 12 de 

ltmi:.Somı: Paıar Te pazuteai 
,noteri Hat 15,28 do 

Her %aman lazım olan tele
fon numaralm 

Yengın ibban: 2222 • ıehir tele· 
fonu müracaat numara11: 2200 • teo 
hiderara91 telefoo mfltıieaat onma• 
ra11: 2150 • elektrik firketl: 209• · 
hnagazı: 2326 • poüs: 2463 •imdadı 
11hhf: 2040 • Boımııne iıtuyona : 
8638 • Al!aocak ieıaayonu: 213..i • 
Pu•pon 'fapur iakeleıi: 285:& 

Şehir nakil vasıtalanmn ubab• 
leyin ilk •• geco wıı barelı:ot 
Eaatleri: 

Tramuayla~ 
Her ubah Gtiielvabıfu ııaat 

beşte bir uamvay hareket eder. 
Bunu ıaat altıda hareket eden ıik:ia
ci tramny takih eder. Bunclao 
.onra btr dört dıtkü:ada bir traı.ıı• 

ny nrwr. 

Gece eon trtmYay Gilselyalıdao 
24,5 dedir. 

Konaktan Güz:elyalıya ilk traoao 
uy Eabalıleyio 5,26 dadır. İkiııci 
tramvay bir 1a1t 10nra. 6,2G da ha• 
reket eder. 

Konaktan Gtızelyahya gece son 
tramvay Hat birde Lareket eder. 
Bmıdao e"rOl :.ıı-ı el. bu uauını 

urdu·. 

Vapurlan 
1ımirdon Karııyakaya flk: vapm 

uat 5,45 te Paupontaıı kalkar. Geco 
&on vapur ıaat 11,Sü da Konu• 
taa hareket eder. 

K&J'f1yaltadao umire ilk npnt 
Eaat 6,20 dedir. tioo vapuı: c:La gec,, 
"'ııt 24 dedir. 

Gftndb her yanm ıaatte bir 
Tapur nrdıt. Akt•m tekiadft iOIU• 
1eferler eaau• birdir. 

Malinofun cena· 
ze merasiminde 

Siyasi t"z;ıhürat oldu 
Sofya, 23 ( A.A.) - Havas 

aiansınm muhabiri bildiriyor: 
Eski Başvekıl Malinofun ce· 

naze mcı ası mi siyasi tezahürata 
sebeb.yet vermiştir. Milteveffa. 
nın tabutu önünde hatipler söz 
söyliycrck demokrasiyi methet· 
mişler ve kanunuesasi tarafın
dan bahşedilen hürriyetlerin 
iadesini is'emişlerdir. 

Merasimden sonra yüksek 
tahsil talebesi, hükumet mer
kezinde tezahü atta bulonmağa 
teşebbüs etmişlerse de polis 
tarafında... dağıtılmışlardır. 

Koııt Ciano 
Lo11draya gidecek mi? 

Paris, 23 (Radyo) - ltalya 
Haric:ye Nazırı Kont Cianonun 
Londraya giderek, lngiltere·ftaJ. 
ya paktını imzalıyacağı söyleni. 
yor. 

Paris me hafıli, bu haberin 
teyit etmemekte olduğunu bil· 
diriyorlar. 

Belçika altınları 
Lonclraya akmakta 

devam ediyor 
Londra, 23 (Radyo) - Bel

çilcadan mütemadiyen altm gel· 
mektedir. 

Son had selcr münasebetile 
bu miivı:ıridat çokalmışhr. Bu 
gün 41 ton ağırlığında bir parti 
altın daha 5?elmiştir. 

.... 
- Başı 7 inci sahifede -
Profesör B. Lorens dün Tür

kofis ve ticaret ve sanayi oda· 
sını da ziyaret etmiş, bilhassa 
odada uzun etüdler yapmış, 
muhtelif yıl ve aylara aıd hayat 
endekslerini tetkik etmiş, muh· 
telif yıllara eid olanlar üzerindı 
mukııyeselcr yapmıştır. 

PrQfesör, borsada da hubu· 
bat satışları üzerinde tetkiklerde 
bulunduktan ıonra tekrar Tica· 
ret odasına gitmiş, meyva ve 
sebze satış fiatleri üzerinde 
bancılarla görüşmüştür. 

Bu toplantıda hanlara inen 
ve ~atışa arzedilen mahsullerin 
geçirdiği safhalar görüşülmüş, 
fiatler üzerinde durulmuş, bazı 
notlar alınmı,tır. 

Davet edilen Jzmir bakkalla• 
rından bir grup ile de goruı· 
müş, bu görüşmelerde bilbasaa 
bakkaliye eşyasının toptan ve 
perakende 111tış fiatleri bak· 
kında malumat almış, s ttılcları 
gıda maddelerinin daha ucuz 
bir fiatle satılması için ne gibi 
tedbirler alınabilecoği no kta11 
üzerinde durmuştur. 

Profesörün bugün erkenden 
mezbahaya gideceği, orada hay• 
van :sattı fiatlerile mezbaha re .. 
mi ve et fiatleri üzerinde tet• 
kikler yapacağı haber alınmıştır. 

Profesörün civar kaza ve 
köylere giderek gıda madde
leri üzerinde tetkiklerine devam 
etmesi muhtemeldir. Profesör 
lstanbula nazaran lzmirde ba
lık fiatini yüksek bulmuş, bu· 
nun sebepleri hakkında malG· 
mat almııhr. 

Vaktile 1sviçrede hayat pa• 
hahlığma karşı alınacak ted· 
bvler luklcaacla etüdJer~-.e.-n' ......... 
ve hükumetin aldığ'ı kararlarla 
bayat ucuzluğunun temininde 
amil olan profesör B. Lorenı 
lzmirdeki tetkiklerinden sonra 
Afyon, Konya, Adana ve Mer• 
sinde de tetkikler yapacak, ha· 
zırhyacağı etüd raporunu Da· 
hiliye Vekaletine verecektir. 

Çemberlayn 
Bugün Avam kama. 
rasında beyanatta 

bulunacak 
L<>ndra; 23 (Radyo) - fngil· 

tere kabineıı, bugfin Başvekil 
Çemberlaynın riyasetinde top• 
lanmış ve Başvekilin, yarın 
(bugün) Avam kamarasında VC4 

receği izahat etrafında mü:zake· 
relerde bulunmuştur. 

Amerika 
Japonyadan iki mil. 
yon ikiyiizbin dolar 

tazminat istiyor 
Vaşington, 23 (A.A.) - A· 

merikanın Tokyo buyuk elçisi 
Japon hükumetine bir nota ve• 
rerek Pan ayın tahribinden do• 
layı tazminat olarak iki mılyon 
200 bin doların tediyesini İS" 
tem ştir. 

Notada bu tazminatın yalmz 
geminin bombardımanından do· 
ğan maddi hasarlara mukabil 
olduğu tasrih edilmetektir. 

Suriyede yeni hadi. 
sel er 

Beyrut, 23 (Radyo) - Su
riye Dahiliye Nazırı, bugün 
istifa etmiştir. 

Son gelen haberlere göre; 
Suriyenin bazı yerlerinde yeni 
hidise)er olmuştur. 

Suriye fcvkalid.e komiseri, 
bu hadiseler münascbetile Şa· 
ma gitmeğe mecbur kalmaştır. 

Aiakadarlara gö:e; Suriye .. 
Fransa muahedesinin tasdiki tı 
lik t"d : lmı<tt · 
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Ambar altüıt olmuştu. Her· 
keain gözü çeşmeye dönmüştü. 
Bütün gem.de sanki kıyamet 
kopuyordu. Artık bu defa kur· 
tulamıyacağımı, muhakkak bir 
ölüm karş sında kaldığımı an· 
]ayınca, başımm yarasına bak· 
mıyarak derhal Hindlinin yanı· 
na koştum: 

- Siz bir velisiniz, peygam· 
bersin "z; dedim. 

O benim elimden tuttu. Ya• 
ranun vaziyetini ıordu ve, 

- Eğer yanınızda olmasıy· 
dm, ded·; hafazanallah direğe 

çarpıp parçalanacıktınız. 

Demek beni Hindli kurtar· 
mıı, ambarın içine kadar getir· 
miıti. Heyecanla ellerine sa· 
rıldım; 

- Ne olacaj'IZ ya Seyyidi, 
ne olacağız; diye ıordum. 

O, kısaca. 
-- Şimdilik meçhulf Ceva· 

bıni verdi. 
ReiaiD aeai yukarıda çınlıyor, 

dalgalar ıae am baran üzerinden 
içeriye kadar ıeliyor; üstümüzü 
baıımısı 11latıyordu. 

Bu 11rada Hindlinin sürıtle 
yukarıya çıktıtını gördüm. Ben 
de arkaaından ıeyirttim. Süne· 
pe sünepe duran bizim (faJ: ir), 
ıimdi arslan kesilmişti. 

Şaşırmış bir vaziyette yalpa 
YJran reisi, o, kuru ılci elile 
yakaladı: 

- Kendine gel, kendine gel; 
diye olanca sesile bığırdi. 

Kaptın, karşısında (fakir) in 
bulunduğunu farkeder etmez 
biraz toparlanır ıibi oldu. 

- Ne var, ne istiyorsun? 
Dedi. 

- Herhalde hep:mizin de· 
nize dökülmeııni ve balaldara 
ye.m olmasını istemezsin. Şu 
halde vazifeni terk etme! Kork· 
ma. cesur ol; seni bu halde 
gören tayfalar ve yolcular ne 
yapmaz. Allah kerimdir. Dal· 
galarııı bizı yu \'arlıyacağı yere 
değın yuvarlanalım. Onlara 
mukavemet etmek beyhude 
gibi görünüyor. 

Re s, at r bır sesle cevap 
verdi: 

Ben de sizin fikrinizde· 
yim. Fakat gideceğimiz yer 
gene deniz olacak ve denizin 
üstünden başka hiçbir yer ıö· 
rem yecetiz. Şüphe yok ki bu. 
nun neticesi gemimizin parça· 
lanmaaıdır. 

Hındli, başını önüne eğd'. 

Göz bebekleri fırıldak gibi 
gözlerinin içinde döndü. Başı· . 
ru )'Ukarıya kaldırdığı zaman 
onu büsbütün degilmiş gördüm. 
Yüz kemikleri daha çok içeriye 
çökerek ve meşine benziyen ıi· 
yab de isi azıır azar tıtriyerek 
bize öyle bir bakışla bıktı ki, 
ikimız de g5zlerimizi yere in· 
dirmck mecburiyetinde kaldık. 
O .ıun uğuldıyan sesi gene 

kulakıarımızı deldi: 
- Bilcmey;z reiıl Bilemeyiz! 

Belki de küçüle bir ada hepi· 

mızın hayatını kurtarır. 
Reiı, Hindliye yanaştı: 
- Buralırd• benim bildiğim 

hiçbir ada yoktur Seyyidi; de
di; peic uzaklarda bazı adalar 
mevcud ise de, bunlara yanaş· 
mıktansa yanaşmamak ev· 
lidır. Çünkü bu adalardı yam· 
yamlar oturur ve bizi ateşte 
kııarta kız81"ta yerler. Böyle 
ölmektense denizde boğulmak 
daha hayırlı değil mi? 

Fakir, tek bir cevap 'Verme· 
den geminin arkasına doğru 
adeta emeklercesine yürüdü. 
Çünkü, demindenberi üçümüzde 
yere oturarak konuşuyorduk. 
ş·ddetli rüzgarlar, kudurmuı 
dalg•lar ve ardı araıı kesilmi• 
yen kasır2alır koca gemiyi kü· 
çülc bir yaprağa döndürmüştü. 

Reisle ikimiz tekrar biribiri· 
mize bıkıştılc. Reiı, o derece 
bedbin idi lci kendiıini denize 
atmasından yani intihar etme• 
•inden korkuyordum. 

Ambardaki yolcular, biri biri· 
nin üstüne istif edilen ölü eri 
batırlatayorlardı, KıJJsedo söz 
söyliyecek ve ayağa kalkacak 
ne derman, ne de can kalmııtı. 

Birden, arka taraıta\ci tayfa· 
ların arısından bir aes gürledi. 
Bu ses, insan sesine benzemi· 
yordu. Adeta, eski mağaralar· 
dalci hayvanların seslerine ben· 
z"yordu. Derhal sesin kimin sesi 
olduğunu fark etmekte gecik
medim. Kuru bir iskelet g;bi 
ayakta duran ve el!ni denizin 
sonsuzluklarına doğru uzatan 
bizim Hindli, uluyarak ba· 
ğırmakta ve inlemekte idi: 

- Karaya yaklaşıyoruz, lcı· 
raya yaklaşıyoruz! 

Kaptan, bu ciımlenin tesirile 
kamçı yemış g.bi yerınden 
sıçrad•. 

- l\.ara mı, diye (Fakir) e· 
bı~ırdı. 

Fakat reisin ıesi geriden du· 
yutmamıştı. Bu defa biz, emek· 
liye emekliye kaptan köprüsün
den arkaya doğru ilerlcmiye 
başlıdı k. Tam Hintlinin yanına 
geldiğimiz zaman ayata kalk· 
mal istedik. 
N~ gezer, geminin ıarsıntı· 

sından ve süratle devrilerek 
ilerlemesinden dolayı ayakta 
duramadık. Hindli, reisin omu· 
zundan tuttu. Onu zorla biraz 
kaldırdı ve sis içinde hayal 
m'yal belli olan bir karartıyı 
göıtererek; 

- Bu nedir kaptan, dedi. 
Kaptan etraf, iyice tetkikten 

sonra cevap verdi: 

- Liki ı buralara kadar na· 
sıl geldik? Yıldıram bile olsa, 
bu süraUe Yamyam adalarının 
önüne gelemez. Gördükleriniz 
Yamyftm adalarıdır Seyyidil 

(Fakir), nefes almadıa sordu: 
- Bize taarruz edeceklerin. 

den eminmisin? Taarruz etseler 
dahi belki mücadele ile elle. 
rinden kurtulabiliriz. Fırtınada 
batmamız muhakkaktır değil mi? 

- Devam edecek -
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Asrın Azrailile karşı karşıya! 
Boğma suretile idamlarda mahkümlar 

şimdi derhal Oliip gidiyorlarmış 
\ ·--- ----

Halbuki ilk gaz-
lar insanı zorla 
öldürüyor/armış 

Sev Vatson isminde Ame
rikalı bir ce!Uld, zelıirli 
gazlarla mahkumları nasıl 
öldürdüiiinü anlatıyor: 

Yassı yüzlü, karmakarııık 
saçlı ve boksor burunlu celi id 
Sev Yatson, 52 yaşına geldiği 
halde, henüz daha gözlük tak· 
tıj'ını hatarlamıyor. 

Bir Fransız muharriri, cella· 
da, ıimdiye kadar kaç kiıi öl· 
dürdüğünü ıorunca Sev Vatson 
ıözüne ıöyle devam ediyor: 

- Gaz·Şanberde (1), ıon 
öldürdüğüm mahkumla, tam 
yirmi kişi oluyor. Çok enstan. 
tane bir ölüm. Zerre kadar 
ııtıra p yok. 

Gızı teneffüı eden mahkum, 
derhal ruhunu teslim ediyor. 
Yüzde yüz temiz ve insani bir 
metod. Eli baltalı cellidla be· 
nim usulüm arasında, kıyas ka· 
bul etmiyecek derecede büyük 
farklar vardır. O, ellerini kana 
bulayarak •müşteri. ıini öldü· 
rüyor. Benim "'müşterim. iso 
\cendi kendine ıntibar eder. 

Bu usule ille baıladıtım za· 
man, az kaldı, kırk seyirciyi de 
razla botup öldürecektim. 

- Ordu, 1932 aeneıiade, 
bize bir tüp zehirli raz te,lim 
etti. Bu zehirli 2azla i,. başla
dık. ilk tecrübe, iki kişiyi öl· 
düren lcırlclık bir mahkum üzr 
rinde yapılacaktı. Mahkumun 
adı Jak Röpendi. Gardiyanlar, 
elleri kelepçeli, ayakları pran· 
gala bu katili odaya soktular. 

Mahkum odanın ortasanı di· 
kilmiş, kaç nılmaz ölümünün 
tatbikini bekliyordu. Gözlerin· 
de korkudan ziyade hayret ve 
taaccüp okun uy ordu. 

Yüzüm maskeli olarak içeri 
girdim, anahtarlı gaz muıluğu· 
nu açıp dışarı çıktım ve oda
nın kapısını kapadım. Ahi azi
zim, mahkumun çırpınmalarını 
bir görmeliydiniz. 

içeriden demir parmak klırın 
muhafaza ett ği pencereler ar· 
dından, seyirciler mabkümun 
can çekişmesini seyrediyorlar. 
Manzara müthişti. Zavallı iblis, 
boğulmığa başlayınca, nihayet 
meseleyi anladı. Ağzı açık, göz· 
leri farlamış bir vaziyette oda· 
nın dört köşesinde koımata 
başladı. Birden gaz muslutunun 
iizerine atıldı, ilci elile zehirli 
gazın akmasına mani olmak ia
ted'- Muvaffak olamadı. Gözle
rini gözlerimize dikerek balcı. 
yordu. Ahi öyle vahşi bir bı· 
kış ki, ömrüm oldukça unuta· 
mıyacağım. Nihayet dizüıtü 
çökerek ölümünü beklemete 
bııladı. 

Tam bu ıarada, aeyircilerin 
heyecanla bağrıımaları yükseldi. 
Odadan zehirli gaz sızıyor ve 
kuluvara doluyordu. Soj'uklcıa
lılıtımı muhafaza ederelıc •• 
yircilere yavq yavaı dııarı çık· 
malarmı emrettim. 

Vaziyeti bir kere tasavvur 
ediniz!.. Seyirciler, korkunun 
verditi dehıetle, biribirini çiğ· 
niyerek dışarı fırlamak istiyor
lar. Kiminin elbisesi yırtılıyor, 
kiminin diıleri dökülüyor. 

Cellid, omuzlarını kaldırarak 
tekrar sözüne devam ediyor: 

[1] Gaz·Şanber mıbkOmlann 
jr.inde öldu .. rüldüX.ü oda. ... . "" ...... 

Sajda bir malıküm bolulagor- &olda lıalk pencereden ıegre• 
diyor, aıalıda bıı surelle boğulanlardan iki luıgdrul 

Kocasını öldürüp haydut
luğa başlıyan kadın 

Son arzu olarak mükemmel bir 
sofra hazırlatmış ve sonra •• 

- Eter sözümü dinleselerdi, 
madeni bir oda, yaptırtmak 
daha doğru olurdu. Ve, emin 
olunuz, ciheti askeriyenin ze· 
billi gazını kullanmağa kat'iyen 
lüzum kılmazdı. Fakat gel de 
kırtasiyeciliğe ıöz dinlet. 
Domuzlar üzerinde olrız 6eı 
türlii ıaz tecrübesi gaptırn 

Sonralara, 2 numaralı Gaz· 
Şaober meydanlıkta yapıldı. Se· 

yirciler, mabkOmların ölüıünü 
bina haricinden ıeyretmete baı· 
ladılar. Fakat uvallı aeyirciler, 
yatmurlu havalarda, ıemıiye 
tııımak mecburiyetinde kaldılar. 

Bir müddet ıonra 
da madeni bir oda 

-•·•·~r=~ 

yapıldı. Askeri gaz
lar ~kullanmamağa , __ ,.,_. 

kırar verdiğim .için, 
kimyagerlerin yar
dınıile yeni bir gaz 
icıd ettim. 
Tecrübelerimizi do· 

muzlarlüzerinde ya· 
pıyorduk. ilk de
nemelerde, tabii, iyi 
bir netice elde ede
medik. 35 inci tec
rübe muvaffakıyetle 

·neticelendi. Bu ıon 
buldutumuz gar, te
ıirini inide göıteri
yordu, mahkuma 
aman dedirtmiyordu. 

Artık, ölüm oda· 
ıana ıokulan katil· 
ler, eıkisi gibi, çıl· 
pırmıı ve delirmiş bir vaziyette 
çnpınıp ldurmuyorlaı. Boğma 
odasmda; mahlcümları oturt• 
mık için iıkemlelerimiz de var. 

Ameliyat o kadar •eri oluyor 
lci, eter seyircilerden biri heye
cana gelip te ıözünü yumacak 
olur11, ıözlerini açbtı zaman 
kuşııında bir ceıetten bqka 
birıey röremez. 

Teeriibel•rtl• kal lanı lan 
Hint domıua gerine ıeçen 
lcatil Ronalt Ross. 

Bu yeni gaııo resmi küşadını, 
18 yaşında Ronalt Ross ismin· 
de bir adamda icra ettik. ihti
yar bir kadını, parasını çalmak 
makıadile, vahşiyane bir ıe· 
kilde öldürmüştü. Zavallı kadı· 
nın eline geçirditi parasını ba· 
taklıanelerde yemekle kalmayıp, 
ayni zamanda bu kadının iki 
kızını da berbat etmiıti. En 
nihayet yakayı ele verince, he
nüz daha genç olmaaına rat-

1 
men, ölüm cezaaına mıblcQm 
oldu. 

Cezanın tatbik edileceti ıün, 

ıon derece sinirliydim. 811 se
ferki domuz değil, inundı. 
Bu yeni gaz, insan üzerinde ne
dereceye kadar teair edecekti. 

Belki on sefer teaiıatı kontro 
ettim. Papaz, katilin hücreaiode 
diz çökerek onu ceıurane öl
mete teıvik ederken, yard:m· 
cım, bir çomaklı, su ile asit 
ıülfiriii karııtmyordu. Bet da· 
kika ıonra iki gardiyan mıh· 
kumu ölüm oduına aoktular. 
Papazın: •Yarabbi, bu adamın 
ıünabını affet. diye dua etti
li i işidiyordum. 

Seyirciler odanın claııncla top· 

Boima odası 
lınırlarken, yardımcıların mah
kiimu bir bam lede iskemlenin 
üzerine bağladılar. Mablcüm: 
•insaf edin, inaaf edinl Bir sı• 
çan ribi öldürülmek iıtemiyo· 
yorum.. Diye batırmata baş· 
lıdı. Kurtulmak için tepiniyordu, 
fakat nerdel? Katil batırıp ça• 
tırırken, ben kapıyı kapayıp 
dııarı Çlktam. 

Çok detil, birden ikiye 11• 

yıncıyı kadar, mahkGmua atır 
latı, oturduğu lıkemlenin albn· 
daki ıiyanür ıız torbaıını asid 
aülfirikli ıuyun içine dü§ürüyor 
ve, anide, boğucu bir gaz oda· 
yı kapbyor. Birkaç dakika da· 
ha fazla yaııyabilmek için, Roı· 
ıinin nefea almamağa utraşh· 
tını hi11ediyor ve takallQı eden 
yüzünü pencerelerin ardından 
ıeyrediyoruz. En nihayet ta· 
bammülü kalmadığı için ıtzını 
açıyor ve açar açmaz da öbür 
dünyayı boyluyor. 
Bir kadının idam edilmesi 
Şimdiye kadar Margarit Sbar

kıy iıminde yalnız bir kadın 

i)oğdum. Bu icadın, kocasın ı 
öldürdükten ıonra, bir eşkıya 
ıürüıüne iltihak eden tam ma· 
aaıile bir hayduttu. 
Yapbğı cinayetin debvetin 

ratmen, hapishane müdürü, bu 
kadına aff edilecetini ıöyliyerek 
onu te1elU ediyordu. 

----=-=--idam edileceti pa, cui ka• 
dıaın yanını aidip uıulen IOD 

arzuıunun ne o\dutunu sorunca 
kadıncağız debıetll bir ıinlr 
buhr•ı içiade kıvnıaıyor. Ha• 
piıhane direktörü, kendi eliyle 

mahkümenin sırtını ölüm göm• 
letini giydiriyor. Eo nihayet 

yahşmak mecburiyetinde kalaa 
kadm, kızarmış tavuğuyla, bı· 

lığıy' a, salata ve peyniriyle mü· 
kemmel bir sofra hazırlanma. 
•ını istiyor. 

Bu yemekleri, aao ki birazdan 
idam edilecek o değilmiı gibi, 
büyük bir iştihı ile yiyor. Ye· 
metini bitirdikten ıonri: 

- Haydi bazmml 

Diyor ve 1ıöıterdiği bu ceaa• 
retleı herkesi hayrette bıraka· 
yor. Fakat ölüm oda11na. yak· 
laşınca birden bayılıyor. Biz de 
onun bu halinden iıtifade eder 
rek, hükmü derhal yerine ıeti· 
riyoruz. 

Franıız muharriri, yaz1sını bi· 
tirirkon bq asri aırailin elini 
aıkmık mecburiyetinde kaldıtını 
anlabp üzülüyor. 

(Halk Diyor ki:) 
Halk 

Mazot liatinden 
mlıtekitlir . 

Belecliyeni11 ıivriıiaek mücı· 
deleai için halka mazot dağı· 
tarken kilo baıına 9 kuruş gibi 
mühim bir para alması doğru 
olmadığını, bu yüzden şikayet· 
lerde bulunulduğunu yazmıştık. 
Dün aldığımız yeni şikayet mek· 
tuplarındın belediyenin halka 
bili kilosu dokuz kuruştan ma· 
zot verdiğini öğrendik. Piyasada 
S,5·6 kuruşa satılan mazotun 
belediyece 9 kuruştan dağıhl
ması hiç de doğru görülme
mektedir. Herşeyi ucuzlatmaj'a 
çalııtetımıı bir zamanda mızof 
fiati de mekul bir hadde indi· 
ri laaı lidir: 

• .. 
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Hasas ve temiz ·ş 

Mutedil fiatle 

Söz ver·ıen günde 

• 
1 Fe Makine tamirha

nesinde yapılır 

lzmir Kestane pazarı demirciler 
No. 16. 18 

Telefon: 3993 

Ürolog • Operatör 

Doktor Fuat Soyer 
Gülhane hastanesi eski muallim başmuavini ve lzmir Merkez 

hastanesi idrar yolları hastalıkları mütahassısı 

lkincibeylcr, Ahenk matbaası sırasındaki çıkmaz sokakta 
17 numaralı muayenehanesinde her gün saat 15 ten itibaren 
hutl'larını kabul ve tednvi eder. -Hakiki çiçek kokularını 

. . . . ~' .. . . . 

Bfttftn tabiiliklerile yalnız 

S. Ferid Eczacıbaşı 
Kolonya ve Esans· 
larında duyarsınız 

Tabii, Latif ve çok 
.~. sahittirler. 

" yapmaga 
bırakılma-

~ S. F. Eczacıbaşı 

is~m ve etiketine 

ayanlara Müjde 
Ba HM her Bayan arzu 

ettiji gibi 4 ıapka gıyebile· 
cek. Çünldi meıbor üniverıel 
Şapka Fabrikatörü B. ABBAS 
AZER hayatı ucuzlatmak inkı· 
libında bi• hizmet göstermek 
için Bayan yazlık fapkalarını 
150 kuruşa maktu olarak sat· 
mata başlamıştır. Bu fırsatı 
kaçırmadan almasanız dahi 
hir defa ıon medel panama 
ıapkalarını görmeği geciktir
meyin çünkü ıapkaları kıpı· 
11yorlar. 

Toptan alanlara da ayrıca 
teaazW t var. 

A. ADOLU 

fı"a e Ji ere o 

Vapur centası 
ROYAL NEr.RLANDA1S 

KUMPANYASI 
'

1HERMES,, vapuru "liman ı
mızda olup ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ft HAMBURG 
için yük almaktadır. 

"GANYMEDES,, vapuru 31 
Martta beklenmekte olup BUR
GAS, VARNA ve KÔSTENCE 
için yük ~ıacakhr. 

SVENSKA ORJENT 
LINIEN 

''ISA,, vapuru 30 Martta bek· 
lenmekte olup ROTTERDAM, 
HAMBURG, GDYNIA, DAN
ZIG, DANiMARKA ve BAL
TIK limanları için yük alır. 

SERViCE MARJTIME 
ROUMAIN 

"SUÇEAVA" vapuru 13 Nı
sanda beklenmekte o!up MAL· 
TA ve MARSlL YA limanları 
için yük alacaktır. 

''ALBA JULIA,, vnpuru 9 Ma· 
yısta beklenmekte olup MAL· 
TA ve MARSIL YA limanları 
için yük ve yolcu kabul eder. 

ilandaki hareket larihlerile ve 
navlunlardaki değişikliklerden 
acente mesuliyet kabul etmez. 

Daha fozla tafsilat için 2 nci 
korda FRA TELLi SPER CO 
vapur acentahğma mlira caat 
edilmesi rica olunur. 
Telefon: 4111/4142/2663/4221 

DEUTSCBE LE. 
. \' ANTE -LINIE 

G. m. b. B. 
HAMBURG 

DfUTSCHE LEVANT[. 
LINIE, A. G. HAMBURG, 

ATLASLEVANTE LlNJE A.G. 
BREM EN 

"HERAKLEA,, vapuru lima· 
nım·zda olup ANVERS ve HAM· 
BURG limanlarından yük çıka· 
racakhr. 

"ANDROS,, vapuru 15 Mart· 
ta bekleniyor. ROTiERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN için 
yük alacaktır. 
ARMEMENT H. SCHULDT· 

HAMBURG 
"GLUCKSBURG,, vapuru h•· 

len limanımızda olup ROTTER· 
DAM,HAMBURGveBREMEN 
için yük alacaktır. 

.,NORBURG,, vapuru 23 
Martta bekleniyor, ROTTER· 
DAM, HAMBURG ve BRE· 
MEN için yük alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE 
ANVERS 

" ESPAGNE ,, vapuru 15 
Martta bekleniyor, ANVERS 
için yük alacektır. 

DEN NORSKE MIDEJ... 
HAVSLINJE 
OSLÖ 

11BAGHDAD,, motörü 15 
Martta bekleniyor. JSKENDE· 
RIYE, DIEPPE ve NORVEÇ 
umum limanlarınR yüit' ala· 
caktır. 

SERViCE MARITIME 
RQUMAIN 

BUCA REST 
•DUROSTOR. vapuru 6 Ni

sanda bekleniyor, KôSTENCE, 
SULINA, GALATZ ve GA
LA TZ aktarması TUNA liman· 
ları için yük alacaktır. 
STE ROY ALE HONGROISE 

DANUBE MARITIME 
'

1SZEGED,. motörü 15 Martta 
bekleniyor, BUDAPEŞTE, Vi
YANA ve BRATISLAVA li
manları için yük alacaktır. 
JOHNSTON WARREN LINES 

LIVERPOOL 
" A VIENO RE ,, vapuru 27 

Martta bekleniyor. BURGAS, 
VARNA, KÖSTENCE ve GA· 
LAZ için yük alacaktır. 

Vapurların hareket tarihle. 
rile rıavlunlardaki def'iıiklik· 
ltrden acenta mesuliyet kabu! 
thnez. 

Daha fazla tafsilat almak için 
Birincikordonda W. F. HENRY 
VAN DER ZEE & Co. N. V. 
\'apur acentalığına mürı~ 
«dilme3j rica olunur. 

Telefon No. 20071200~ 

~ 

Olivier v 
··rek_~, __ 

l...imıted 

Vapur A ntaaı 
IHrincikordon Rees binu, 

Tel. 2443 
THE ELLERMAN UNES L" D. 

11ASSYRIAN,, vapuru Mart 
nıhayetinde LIVERPOOL ve 
SWENSEAd n gelıp yük çıka· 
racaktır. 

"TRENTINO,. vapuru 5 Ni· 
sanda gelip LONDRA ve 
HULL için yf k alacaktır. 

"FLAMINIAN., vapuru 15 
Nisanda LIVERPOOL ve 
SWENSEADAN gelip yük çı· 
kara caktır. 

"CARLO,, vapuru 20 Ni
sanda gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda LONDRA ve 
HULL için yük alacaktır. 
THE GENERAL STIM NA VI~ 

GATION Co. LTD. 
"AD ]UT ANT., vapuru Mart 

nihayetinde LONDRA için yük 
alacaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE. °LINlE 
"DELOS,, vapuru 24 Martta 

gelip yük çıkaracak. 

: .. 
Konak-taksi 

Telefon 

3456 
LÜKS • UCUZ • SERl 

Otomobillerimiz gece ve gün· 
düz cmrınize hazırdır. 

• Zayi 
Bedriye isimli tasdikli mührü

mü zayi ettim. Yenisini alaca· 
ğımdan eıkisinin hükmü olma· 
dıtını ilin ederim. 

Salatinoğlu mahallesi Hacı 
Ali caddeıi No. 1 de 

939 Bedriye 

Taksi 

Basmane 
Telefon 

3353 
Gece ıündüz bır telefonla 

derhal emrinize 

DOKTOR 
M. Şevki U fur 
Dahili hastahklar 

mutahassısı 

lkincibeyler sokak No. 82 
Telefon No. 3286 

İzmir Aal.ye mahkemesi ikin· 
ci Hukuk dairesinden: 38/592 

lzmirde Kahramanlar mahal· 
lesinde altıncı sokak 12 numa
ralı evde Ali kızı Eminenin 
lzmirde N ama~gahta ikinci Sa. 
karya sokağında no. 25 evde 
oturmakta iken ikametgahını 
terlceden Muıtafa oğlu Nuri 
aleyhine açtığı boşanma dava· 
sının dava arzuhal suretile da
vetiye varakasile müddeialeyhin 
ikametgahının meçhuliyetinc bi· 
naen mübaşir tarafından bili 
t~bliğ iade edilmiş ve zabıtaca 
yapılan tahkikatta da bu cihet 
teyid edilmiş olduğundan key· 
fiyetin ilanen tebliğine ve tah· 
kikatmda 20·4·938 Çarşamba 
saat 10 na kaldığından dava 
arzuhal suretile davetiye vara
kası usulen mahkeme korido
runa asılmış olduğundan müd
deialeyhin tayin olunan gün ve 
saatte mahkemede hazır bulun· 
ması aksi takdirde hakkında 
muamclei g yabiye icra kılına• 
cağı tebliğ makamına kaim ol· 
mak üzere ilin olunur. 

v••- ...... - .. ., 
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l(ahveve 
Gazinoculara! 

KuUandığınız tahta sandal
yaları Taşçılarda 21 numaradakı 
Sandalya Yapımevinden ucuz f ı · 
atle tedarik edebilirsjniz. 
Toptan ve perakende satıldığı gıbi 

5İp!rİş kabul ed•lır ve süratle yetişti ·ı r 

~.111111111111111111111111111111111,. Doktor ..ıllllllllllllllllllllllHlllllllt _ 
-

A. Kemal Tonay 
::: Bakterigoloı w bul41ıcı, salgın ' hastalılcl<uı tnütelıessısı -
=: (Verem ve saire) 
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1%miı· leva%ım amirlifi ilanları 

Deniz levazım satın alma komisyonundan: 
Cinsi Miktarı Beher kilosunun 

Kilo fi atı 
Kuruş 

Sığır eti 14,000 30 
Kuzu eti 20,000 41 
Koyun eti 22,000 38 

1 - Cins ve miktarlarile beher kilosuna tahmin edilen be· 
delleri yukarıda yazılı olan üç kalem et, 30 Mart 938 tarıh1ne 
raıtlıyan Çarşamba günü satt 14 de kapalı zarf usulile alın· 
mak üzere münakasaya konulmuıtur. 

2 - işbu üç kalem etin muvakkat teminatı_ 1557 lir~ . olup 
şartnamesi, parasız olarak komisyondan her gun alınabılır. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tan· 
zim edecekleri kapalı teklif mektuplarını belli gün ve saatten 
bir saat evetine kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkan· 
lığına makbuz mukabilinde vermeleri. 15 19 24 29 1347/801 

lzmir Levazım Amirliği SAT. AL Ko. Rs. den: 
ı - İzmir tayyare alayının Gaıiemirde yaphrılacak (13813) 

lira iki kuruş bedel keıifli yol inşası kapalı zarf usulile 
münakasaya konmuştur. 

2 - ihalesi 4 Niıan 938 pazartesi günü saat 16 da kışlada 
lzmir levzaım amirliği satın alma komisyonunda yapı· 
Jacaktır. 

3 - Teminatı muvakkate akçası 1036 liradır. 
4 - Şartname, keıifname ve resmi her gün komiıyonda gö

rülebilir. 
s - istekliler Tiçaret odasında kayıtlı oldukl rmı dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
6 - Eksiltmeye iştirak edecelrl6r 24'90 .a)'llı kanunun 2 Y9 

3 üncü maddelerinde ve tartnamcsinde yazılı vesikalırilo 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden evel ko· 
misyona vermiş bulunacaklardır. 19 24 29 2 866 

lzmir Levazım amirliti sahn alma "omisyonundan 
l - Müstahkem Mevki kıtaatınm kapalı zarfla münakasada 

bulunan 49800 kilo ayaktan sığır eti ihtıyacına talip 
çıkmadığından pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - lbaleıi 29 Mart 938 Sah günü saat 15 de kışlada lı· 
mir levazım amirliti satın alma komisyonunda yapı• 
lacakbr. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 12948 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi 971 lıra 10 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyond~ görülebilir. 
6 - lıtekliler ticaret oda11nda kayıtlı olduklarına dair 

v~aika göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Pazarhğa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 ncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları 
ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale saatinden evel 
komisyona müracaatları. 945 

İzmir Levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
Askeri okullar için 30350 metre haki poplin gömleklık beı 

28 Mart 938 Pazartesi günü saat 15,30 da Tophanede levazım 
amirJiji ıahn alma komiıyonun da paurlıkla eksiltmesi yapıla· 
cıktır. Tahmin bedeli 26708 lira ilk teminat 2003 lira 10 ku· 
ruştur. Şartname ve nümuneıi komis~onda görülebilir. istekli-
lerin belli saatte komisyona gelmelerı. 24 26 944 

Vilayet Daimi Encttmeninden: 
Emrazı Sariye hastahanesine ila.veten yaptırılacak ~erem 

pavyonu yapısı bir kısımı 9993 lıra 1 'kuruş açı.n tut~rıle 15 
gün müddetle açık ekıiltmey~ ko.~u}.m~ş~ur. Bu . .'~~ .. aıt. keşif, 
şartname vesair evrak Nafıa ınudurluğünde gorulup ıncele· 
ne bilir. 

isteklilerin 2490 sayıla yasa hükümlerine göre hazırlayac&kları 
teminat ve vesikalarile birlikte 31 Mart 938 perşembe günü 
saat 11 de Vilayet Daimi Encümenine baş vurmaları. 15 24 821 
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Eaiıffe b ANADOLU Mart 

astil Pektoral Doktor Şahap GöğsiJ. yumuşatır, balga!!1 söktürür, öksürüğü 
söktürür, tesirli bir OKSüRüK pastilidir 

Elbise ve Manto 

mer•ldılarana müjde 

Zabitan Bagl•r ue 

Baganlo.r ..• 

En müşkülpesent mü~ 
terilerini memnun eden 
bu firmayı unutmayınız. 

Tüccar Terzi Türhp:ızarı 
lbrahim Karakaş 
Bu kere yeni açtığım mağazada zengin 

çeıitler. Mantoluk, Tayyorluk, Truvakarbk 
kumaşların envaisini, yerli ve Avrupa. 

1 - M•ğazam dahilinde açtığım terzihant'mde 
huıuıi olaralc bay ve bayanlar iç· n son moda 
zarif, şık manto, rop, tayyor, etek, bluz, turvakar, 

tuvalet, gelin lilc, ıivil ve askeri elbise ve k& putları 
iıtenildiği ve beğenilditi şeki:de imal ed.lir. 

2 - Muamelem peşin ve kredi ile de yapılır. 
:3 - Bu ıözlerimia doğruluğunu anlamak için bir defa 
tecrübe kilidir. 
Adres: Odunpazar: Sümerbanlcm çıktığı eski Bayraklı 

mağaza Numara 12 • Telefen 3276 
ToJJian 011 perakende olarak hariçten sioaris kabu 7 edilir. 

Septolin 
DIŞ 

macununa 
:ıcııcıı:> 

' 

f 
' 

lcal lanuuz 

Toptan 

ıatıf yeri 

P11ıt11malcıl•rda 

Lütfi Krom 
Ecza deposu 

En .meıbur fabrikalann fotoğraf makineleri, film, cam, ki~ıt. 
kart ve bilumum fototrafçahkta müstamel eczalar, fotoiraf alit 

ve edevab, font ve aehpalar. 

Fotofralçılıfa miJteallik her nevi malzeme 
Zevki oqıyacak resim ve ağrandiımanlar, scnedat ve evrak 

iltinaahlan ve kopyalan kemali dilckatle yapllır. 

AMATÖR IŞLER1 
Devclopman, kopya ve her nevi ağrandismao ıürat ve nefa· 

setle yapılar. 
IZMIR: Emirlcrza<İe çarşısı No. 28, 4, S, 6, 1, 8, ) 
Telefon· 2675 Tel af: Rüstem İzmir 

. -
Harac;~ı kardeşler 

··k mobilya ve mef 
c.ııo~~-~~ı r·nız MAı..-

MERKEZ 
lZMlR 

Temiz, zarif eşya, elbise ihtiyacından evci gelir. Herkes kendi 
haline göre temiz bir eve, misafirlerini kabul edecek bir sal~~~ 
rahat yqıyacak eşyaya muhtaçtır. iyi bir mobilya içinde kendınızı 
ve ailenizi muhite daha iyi tanıtabilirsiniz. Evinizin eşyası hayıb· 
nızm etiketi olduğunu unutmayınız. 

Memurlara 10 taksitte vereıiye mııame. 
lesi yapılır. 

Sıhhat Balıl{yağı 
Norveçyanın halis Morina balık yağıdır 

iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 
Hamdi Nüzhet Çançar 

Mücellit 
Ali Rıza 

• •• ı 

En temiz ve en zarif itleri 
süratle yapar. 

Bir kere mılracaat 
ediniz. 

Yeni Kavallar 

çarıııı No. 34 

• Dış Tabibi 

CevatDağb 
ikinci Beyler sokak No. SJ 

T eJefon: 3055 

Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türlü idrar, kan, 
balgam ve ıaire ta h. 

lilleri yapılır 
Vınracaaı yeri: 

İkincibeyle1' ~okak No. 25 

Telefon 38~' 

--~--------·~---· Birinci Sınıf Mutahum 

Dr. Demir Ali 
Kam~ oflm 

Cilt ve T anasUI hastahk· 
ları ve elektrik tedaviaJ 

lzmir • Birinci beyler sokap 
Elbamra Sinemua arkuıada 

Telefon : 3479 ;.ı 

G .. H k •• -oz e ımı 

Mitat Ortd 
Adrea: Beyler Numaa -. 

katı No. 23 
Kabul saatleri: ~eden evel 

aaat 1O-12 ötl 1oara 
15,30 • 17 Tele. 3434 

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

Yedek parçaoar mevcuddur 

0Jdsmobil otomobilleri de her toı·lo evsafı haiz, sağlam. . 
elverişli, gttzel ve IOks makinelerdir 

lıınir ve bölgesi bayii : O. Kutay 
. _ . . Birinci kordon telefon 2704 


