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B ık t k nevreye gidiyor 
a an antan ının apısı, Konseyde ciler:ne mühim beyanatı 

B 1 • h Uzun sulh devreleri, tarihti? nadirdir. için. 
ll garıstana er zaman Hatay müzake- de buluna"uğumuz devreyi mümkün oldafu 

k 
relerine iştirak kadar uzatmak için elden gelen gayreti 

için açı tır . edecek loıanbn~~ ~~!:~~!~~!ı!d!6:.f.~.~~:!i{~~- •atboaı 
ADkarada, son derece nazik bir çok meseleler 

halledildi. Balkan devletle.ri ar~sındaki 
bağlar bir kat daha kuvvet buldu . 

Atatürk mukaddes bir varlıktır 
Balkan konseyi 

Hamdi Niizhet Çançar 
Oç ıOndilr Aokarada toplaom•k· R. N. : M6n•menclalla 

la olan Balkan konıeyi muaifloi A. 1 carı, 2 (A.A.) - Hari· 
bitirdi •• bir rumt ıebliJ neıred.. ciye Vekaleti umumt katibi B. 
rek lvt ı malanna n ihayet •ereli. 

iliu glhi içti ırıa1arda n kouft• Numan Menemencioğlu refaka· 
raaalartla aeıri mu••d oJaa reemt tinde Türk deltgasyonu azalan 
ıebli~leıden tok daha vaaıh Te tfl· bulundutu halde dün akıamki 
mul.Cl olıo bu tebligin lıiitCla d6o• 
yada büyOk bir tuir bırakaca&ıada~ elcıpreıle karekct etmittir. 
taphe edilemt:a. Menemenciotlu ve refakatin• 

Ha lr. i kaıi ı~ylemek Ihım,elin• deki zevat C~nevrede Hatay 
it• •ir rasml trblit degil, Balkaa le d 1 k 
Hlaah de,Jetlerinia handan ıoora metelesi ha lcın a yapı aca 
1a1bikiae çalı~aca klan mOıterck bir olan görüşmelere iştirak etmek 
11,. ... ı-ograaudır. Ve oiddu ~ok üzere yola çıkmalctadırlu. 
-erehdir. Dost o• müttefik mlıafi~lerimis Türk delrgasyonu B. Numıa 

Xonıeyin en mtlhim hrarlana• fıtanbul, t (Huıusi m:.1habi· ıas ile Romanya Hariciye .si Menemencioııı..unun reiılı""nde ... bıri beı on gan enl de teba• • a• 

birli~i mOmeFıilleri, Büyült Ş efim iz Aıattlrldio kendilerine 16taf b11yar• 
dal.lan ıu }•eya natı telgra f Ja gu« tr l criae bild irm iıludir: 

- Mılletlerim ia ar .. ı udaki çııl ıınıa beraberliği. umanla makayyed 
bir teY delillir. Bo beraberlık, maotdın duamla ic•plar11aa clayaasr. 
fdealJerımir.io tahı l.kul.: edtcrl oe ıam emııiyf'timiı uı d ı r. Teaaaildtlmll· 
alla temeli ne kadar uğlam oluru, hillOn diloyı•• gG.terece&i• ia 6naek 
o kad ar mfikemm•l olıcakur. Bu ôrue&ia hu Uld Cl ııhmialerda lltClD 
olaca~ıoa kaııaatim vardır. 

Uıoa ıulh devreleri, tarihte nadirdir. içinde bnlaadu~amaa dewnyi 
•ft:.ıkao vldu&a kadar uaaımak için eldea gelen gayreti To h6 .. G•iyeti 
gGıtermeli y iL 

Milletleri idare edenler içi11 ilk ve eıı mftıkGl vaaife, ı•lad ,.,.a 
lı:apılmıktaıı lı:eod ı lerioi korumıı1ı:tır. Herkesi memnao edecek bu aclal~le 
varpıak glttllr, Muıt.k mauada bir baldcaDİ} et. bel<i hiç bir •••aa daıa 
ya ~Cl•Qode kurolamıyacaktı r. Boouala beraber bütlJo kunetlerimıai ba 
ylktelc ideal• do~ru çevirmeli H buaa yıklaımak için eldea aeler P" 
liue b•p•iui yapmıbyıL 

v lavet m ?cli~ird ? ni rk 
encümenin n b .,. t ikr : 

Maaşh kadınlard.an 
yol vergisi ahn

malıd ır! 
~a. •ttirmlş o1du~umua vetbi1e ao• rimizdeo: Telefonla) - Dost müıteşan B. Komnen, beraber• Adliye Vclıcileti hukuk iıleri 
aaaı tlnleılerıoio Milletler eemiye• ve müttef k E len Bı1ve1cai ve leriode Bükreı ve A~ina elçilee umum müdürü Şinasi ile Si)'aa Jkt t f k•• ., :a d b ) k 
ti•H alacaklan hanı hareketi a.yla Hariciye N ·z rı ncneral Metak· - Sonıı 6 ncı salıi1eds - ... bilailer okulu profesörlerin· l ısa a U .a tesın en aş ıyara •• ••l •ıo • attir .. ,. ~ .... r.dır • .Ba ka• ~ /' 6 

• t•bma..ıere "'maaile •11•1aı.11r = ++" = , ... .. !' • ~ den E.t nı Menemene otlundın limı•rde b• u·· ur:v raı•te te • 
~11!:~:;· ce:i';:: pa~~~~:-::~ iki mektepli çocuk ortadan kaybol'ı!u _• ___ ü_te_ı_•ıe_k_ld_r_. ________ ----- •• 81'9:1 ...... ıs 
...... balundnğ• prn•i)'l•re baAh •• o· evr·ıaA lem . seyaha- Londrada bir hddise isteniyor kaldıklarını. " Cennre mileateı•ıiain 
aadık • Hll k.almöğ• esmetmİf baa- K ee • 1 
.... uk ar••• .. teyid etmektedir. omunıst er 

M.ılılm oldutıa •eçhilo bagGD t•ıne t;ıkacaklarmış Afrapa devletled beaaeo bamea . 
kah bir tekilde iki silaare}e ayni• ------• , ·, . 
••ı buhaamal<tadır. Bu •tllDhlnden İamir erkek li•elİ ıubeıioio 1: l ıo1Dı( talebeı ıoden Alp Aralan ile G: 4 
l>hid demokraıııi ile idare eclilH 
hYletler •e mıııabihl•ri, di~eri de •••• ,, talebeaiodeD Cuim, ras•r gilollndeaberi ortıdan kaybol muı ardır. A p 

d Arılaıı Karantinada, Cuim de Aluatakta oturmakla idi. B11 ilı.i çocuk, .... etoriter bülı.6aaetler grubu ıır. Karp r-
kartı,. cephe almıı ve yekdileriaia Al' gilııll nleriıaden kendilrr:ae aid tıma,ır Te · cJbiteleri .. tarak ortadaa 
•ıaı ı itlerine. rejialeriJle ber mi• ka,bolmuılardır. Buada Hb taya da malılwat verilmiı, ara~tırmalara ba1-
.... 1aetle dil auımaktaa g•ri dur• laaaaııtır. Tahkikata J6re bu çocaLlar oa alll, on .Yedi yaılar udadır. Ô••· 
•a•akıa olan ba aümreler u&iye&; denHri de\liAlem ae1abatine ç kmak için aralannda konntma\. ta iaı iıler, 
... ,. aalluına t•blikede bulDDduu laaua bir Aaierikaa ••puna ile Amerika)•; gitmek için de bazı te,ebbaı1er. 
• mGbim lmillerdea biriıidir. de balunmut. ateıçi olarak param HJ•bal edip edemi7ec4klertai 6&rn· 

Ballua aatant ı dcT°etlrıi bana mek iıtcm ıler. 
kaqa da Yaaiyetlerinl aaraLat 9 • Bu çocukların f•ttnbula ~itmiı olmalar.ı ih timı.li :ıtaıın ~il kate ahn•ıı 
ltate;yetle tetpiı etmekte .. diAer mi'• •e ııı ımgele,a tte,.hbıı~lerde b uluoulmuıtur • 
.. tlerln dabill pd ıikılanna ıaııı: oıc DeTı iAlf'!m .. ,ahalini ka arla~tırmıı oJ.n bu ,,.nçtuio, Gçüuc6 bir ar. 
edea mHelrlere karıtn aaııJ.• kat'I 

kıdaı an nrm ıı. O, diğer arkada,ıarile birlikte tıgay10p eımc mııtir. Ebem• 
eueue aamenrıir,, l•lundul.lan gibi mhetl• ıract ı rmahrııı d· •.tm ediliyor. 
tekendi datıiU lcleriae de her ne ı-------------~-==:;~-~~-------
.. laly•tte oluraa oltun bi~ lıir mi• 
••baleye mlhımalıa fl\ttrrmemeJ~., 
kaıar •ermiı olduUaruu ilin etmek• 
...Ur1er. 

Ba Ntırları dikkatle okayaae. 
1e•U~ia bir •• daba aı•A•nnda baha 
eeclileıı Balkan dedetleriuia A nupa· 
.. ki ber iki ailmreye de dahil ııı. 

J1k deTlellerla doıtla1c mftaaıebet· 
J.ri taei• edebllmelerlaia hikmet ve 
•abiy•ti•l daha iyi anh7oruı. 

Denizbank umum müdürünün ga
zetemize beyanatı: 

-~----..-

Pire seferleri yakın-
da at;ılacak 

Daima yeni vapur/ar alınacak oe lzmir li. 
manı ilk Fıraatta kurulacak. 

Yeni teşkilatın şekli 
Beı gündenberi ıehrıaaizde f 

Denizbaıık itleri üzermde tct· . H 
kılder yapan Denizbank umum · 

müdürü B. Z iya Ô.ıi ş, dün iz· 
m ·r vapurile lstanbula hareket 

etmiıtir. Dcnizyolları 1ıletme 
idaresi umum müdü'rü B. Sa· 
dettin ve Akay vapuriarı mü· 
düril B. Cemil de birlikte Jıa 
tanbu 'a gitmiılerdir. 

/'de Mussoliniye 
bir mektup gön

derd,ler 

M. Mııuoliıal 
Lonclra, 28 (A.A.) - Traf al

ı arda yaptıkları mitingi miitea· 
kıp on bin komünist ltalya bü
yük elçilitine gitmek iıtemi1-
ler1e de at l ı pol ı bunlann el• 
çililc binasma yaklaımalarıoa 
mani ol muştur. 

Komünistlerden b ir murab

baı heyeti elçiliğe Mussoliniye 
hitaben yaıılmıı bir mektup 

vermiıtir. Bıı mektupta Çem· 
berlaymn ltalya hakkında talcip 

ettiti siyuet reddolunmaktadır. , 
Arşimed 

Naaıl öldüriJldü? 
Yartnlc sayımazd~n arkadaa 

Yalaıa ıalh iatiyea ve .alb ıı. 
kelaıala tlbalr.kukuaa çalaıan Bal· 
ba de,Jetleri içi• ıa Hya ba cin• 
letla clabill mahiyeti alla •Haau• 
..... delildir. Onlar içia itam olaa 
,.ıtne ı•Y imkla elTerdikçe her 
.. •Jetle o1an pGrOaleriııi ayı ti• yaralı: 
iyi clMtlnklar temin etmek, ba ıa
ntle keadi .. ıımıt •• amaiyetlerile 
IMraber dGoyanıa Hltmet •e emni
Jetiae de bıamet etmektir. Nitekim 
tebli&ia Oçfioci madtl elinde tebarCla 
etliraldiği gibi Akdeaiain emniyet 
•• ıOkdueti ile allkadar •• m•Af .. 
allar olaa Balicin dnletleri bu el• 
...... laildar olaa İıııgi her.. Fraa• 
• H lıalya ile ayni m •hiyette doet• 
lalı:laı teı'ı ' oden çe lı: inmemiılu H 

lıte ilk fıraat auhur eder etmH 
ftaly aoın Bıbeıi ıtan imparatorlogao 
Dil da t111Hk ederelı: bıa dHI et• 
brıı buıad Te aleyhtar bi~ blr hiı 
ile mütehH iı olmadıkluım iıpat 

etmiılerdir. 

- .)ona 2 ind ulıi/dlh -

Denizbank umllm müdürü 
ıabahlcyin Ticaret OJaıımı z i: 

yıret etn.iı, lz..nir körfezi ve 
Ege bölgesi balakçılıtı hakkında 
Odaca huırlanan bir rapor 

- S.11.a 4 iin.cil ..nif•d• -
D•nizbank amıım mll:JiJrii 

ıı.. Zrp Ôniı 

. şımız irfan Hızarın üç rün 

il d~v ... am .edecek çok güzel b ir 
hıkayes ni bulacslcsınıı. 

\., :, 
; 

Villgtt amıımf meclisi toplantılarınrlan b!r intiba 
- Yazı$• 6 ırıcı sahiJemiztl• 

B. Hakkı O::akoğluna cav:ıp: 

''Ağızdan dolma malu
matla hücum olmaz,, 

Hisse değil, bilgiye istinat etsin
leı. Benim kendi taraklarında 

bezim yoktur 
~~~-----~-~---~~~-- Dünden kalan - eımitıir." •ôAleri de lae,. laayell 

_ 
2 

lıiuahrdır. 

Yazan: Dr. Memduh Sag Reue Daoje plbı dedi&ia ia pl&a. 
da ki (birincikord oıı lıa ikiucikordo•• 

Yok11 yaolıı Te •aa•••• 111
•

14
• lıirlet • iren alımı ı metrelı k bir cadıie 

autla meaul••et gürllltihll ile biıe 
J vOcude ıretirilmiı \e bunu komiııyoa 

blicıam te•cih etm~k bir netic• n r• bo:ım u~) parı;au da •Tuı bil•emek• 
meı, top bo,a gid•r. liğia ne ticeıidi r. Bu, huod•D talı•i· 

EHllıi plln ile aonraki pllada. nen yirmi güa evel Jlborata•arı•ı 
ld ayrılık veuir ıö:zler hep bu ka· tcref leodiren ve hmiai e6ylemek 
tegoriy• dahıldir. ü11ıılarlı biı ud iıı emed iğiaı belediy• id"eeindeki 
GaGlmekten 'Ye nkiı kaybetmeheo Hyın art.ada~ımıaa ıikayet uuetile 
iae oıaları yapan •aYaU muhtereme• beni m bahı,U iğ im bir mevauduı ki, 
daa tahkikat hu1uruluraa daha k o• lıuoo ne komiı,oa •uhtb etmit. ae 
lay n dabı faydalı olar. de~ lıtirmltl BilAk iı koaıiıyoa, b6yl• 

Bacam içha mfttemadiyen tek. itıcm iı ye yapmııur. Haıırımda kal· 
rarJaaan "doktor M11mduhuo dahil dıJıoa gGre nporda da (1"a pc lıdekl 

~· kuaİQOG buau nalll bbul - Sona 4 ün cü sahi/dda -





General Frankonun si ' si 
mümessi!i Ankarada m l? 

T •• k y · h d ; • Hatay ur . - unan, mua e es. nın lntihabatnizamname-

Palencya atl·.,1a bir zat, H:ıriciye Vekili. 
mizle, G !R!ral Metaksası ziyaret 

~tmiş ve krJnuşmuı 
Paris, 1 (Radyo) - Son ge· 

len haberlere röre; general 
Ffanko. eslcideo ispanyanın lı· 
tanbul ıefi i o'an Palençiya 
adında bir sini, siyasi mümessil 
olar.:.k Ankarayı röndermiştir • 

tan sonra doğruca Buri'osa i i· 
dec~}ini biıd riyorlar. 

metnini neşrediyoruz ... .. . ....... [ 
iki dkitten biri, diğ!r bir veya birkaç devletin haamane harekd. 

tına uğradığı takı1irde di fer akit, vaziJ'ete çare bu."mağa 
bütiin kuvvetile çalışacaktır 

Ankara, 1 (Hususi muhabiri· 
m'zden) - Başvcki :imiz B. Ce
lil Bayann, Yunanistan Baş
vekili G eneral Metaksaaa iadei 
ziyaret etmek ve yeni Türk ye· 
Yunanistan muahedeıini imza• 
lamak üzere Atinayı ziyaretinde 
Haric"ye Vekilimiz B. Tevfik 
Rüştü Arasın da kendilerine 
refakat edeceği anlaşılmıştır. 
Ba~vekilimizin imzalıyaca\dan 

on senelik munzam muabedenin 
metni şudur: 

30 Teşri nievel 1930 tarihli 
Türk·Yunan dostluk, bitaraflık, 
uzlaşmı ve hakem muahedena· 
mesi ile 14 Ey Ol 1933 tar:bli 
samimi anlaşma m aakına mun• 
zam muahedename Türkiye ile 
Yunanistan kendilerini teycm· 
münen bi rleştiren batları daha 
ziyade te\ci'llül ettirmek arzusu 
ile mütehassis oldukları ve 
kendilerini mütekab:len taahhüt 
alhnda bulunduran iki tarafla 
ve çok taraflı muahede, anlaş· 
ma ve uılaşma ları her hangi 
bir surette ihlal etmiyecek mun• 
zam b:r muahedename akd' ni 
anıı ettikleri cihetle &J!ğıdaki 
bukümleri kararl•thrmıı lardır: 

Du İnç, ınaJJc - İ tti yiiks~k 
ikit taraftan biri bir veya bir 
kaç devlet tarafında11 s:be biyet 
verilmeyen bir taarruza uğra· 

~ığı takdirde diğer yüksek akit 
taraf mezkiir devlet veya devlet· 
ler n askerlerini, ı"lih .armı. harp 
n,Jibim matlarını geçirmek veya 
c tzak, hayvanat vesaire tedarik 
etmek Ye nihayet ricıt halin· 
deki ordulırm geçirmek veya· 
hut askeri ket flerde bulunmak 
üzere kendi topraklarından isti• 
fide etmesine icabında si:ihla 
mümanaat ederek bitaraflığını 
muhaf :ıza etmeği taahhüt eder. 

ikinci madde - iki yükıek 
ik:t taraftan biri uçu l CÜ bir 
veya bir kaç devlet tarafındın 
blSma'le bir harekete uğradı ğı 
takdırdc dı ğer aıe . t llraf vazı· 
yete çare bulmak Üzere bütüıı 
gayretlerini 11rfeyl yecektir. Bu 
gayretlere rağmen muharebe 
b r emr.va~i olacak olursa her 
ilci akit tarftf kendi yüksek Olen· 
faatıne U \ gun bir hal sureti ne 
vasıl olmak maksad le vaziyeti 
bayır hane bir zihniyet ve it na 
ile te ı<rar tetkilc ctmeği taahhüt 
ederler. 

Oç:incü madde - Tki yük· 
sek akit taraf kendi toprak .arı 
!.! Zer inde d ğ!r memleketin hu· 
zur ve emnıyetini bozmak 9eya 
hükQ:netini değiştirm ek mak.a .• 
dını güden teşekkül ve tecem· 
mülerin vücu d bulmasına ve 
ı kametine ve gene diğer mem· 
lekete k1rşı propagında veya· 
hud herhangi b;r başka vasıta 
ile mücadele tasavvurunda bu· 
lunan şah s veya tecemmü erin 
ikametine asla tnrydan v~rme· 

meğı taahhüt eder:cr. 
Dördünci madde - Yüksek 

akit tar .. f ar karşılıklı iki veya 
bir çok taraflı o'mak üzere ak· 
dett.k!eri ba:en meı 'i taahhütle· 
r in i rı işbu muahedename ile 
hjkümler"nden ayrı olarak tesir
ler n ı tamam ile icray' devam 
edec!ğıni lıcararlaştar mı şlardır. 

Beş'nci madde - Tasd kna• 
melerin teatisi tarihinden itiba· 
ren meriyete girecek olan işbu 
muahedename on sene müd· 
detle akdolunmuştur. 

lnkızasından bir sene evci 
yüksek akit tararlardan biç biri 
canibinden feshed lmediği hal· 
de ayni müddetle meı'i olacak 
ve hep bu ıuretle devam eyliye
cektir. 

Yü\cı~lc taraflar Teşrinievel 

193) trih:i Türk-Yunan dostluk, 
bitaraflık, uzlaşma ve hakem 

muııbedenamesi ilo 14 Ey:Gl 
1933 tarihli samimi anlaşma 

mi!lakın:n mer·yet müddetine 
mü_teallık hükümlerine ratmen 

iıbıı muahede gibi ayni müd· 
det zarfında meri kalacatını 
kararlaştırmışlardır. 

B. Hitlerin Roma 
seyahati 

Çemberlayna yapılan hü
cumlar hoş görülmüyor -- . ._. 

iki Lord ve Avam kamarası azasından bir 
kişi, işç i partisinden istifa ettiler 

1.ondra, 1 (Radyo) - L.beral partisi lideri Vıston Çurçil, işçi 
partisin ı n, Çc mberlayn kıbineıine karşı aldıtı cepheyi teb:ikeli 
görmekte ve yapılın amansız tenkitlerden, ln2iltarcnin yüksek 
menaf ine zarar geldiği kana ttinde bulunmaktadır. 

V.ıton Çurçil n bu kanaatine, işçi partisine menıup Lordlar 
ve Avam kamaraları azasından baz ları ittirak etmektedir. Bu 
münasebetle Lordıar kamarasından Lord Puıombi ve Lord Ar· 
noldla Avam kamarasından Sir Aribald Sinkler, işçi partıs:nden 
istifa etmişlerdir. 

Karadenizde müthiş fırtı na 
Bazı mıutakalarda karın irtifaı 

Dç metreyi geçti .. 
Sinob, 1 (A.A.) - Karadeniz s ıhilleriııde çok: yıllard ır görül· 

memiş bir kar fırtınası biç durmad n devam etmektcd r. S.nob 
yolları tamamen kapanmıştır. Yükseklerde kum irtifaı 3 metreyi 
bulmuştur. 

Almanya, herkesçe sayıl
ması lazılngelen 

bir kuvvettir. 
~~----------------(Tayyare günü) Aimanyanın her tarafında 

büyüİl törenle kutlulandı 
~erlin, 1 (Radyo) - Tayyare 

günü o' mık m faasebetile bu· 
gün Almanyanın her tarafında 
tören yapılın ştır. Burada ya· 
pılan törende, Hıt'er de bulun· 
muş ve general Gör ng" nıare
şal ık asasını verm şt i r. 

H t ler, bu münasebetle, ge· 
çenlerde tekaüde sevkoluilan 
ge:ıerallerle ordu mensup arına 
imzasını bıvi bre· fo oğ af 
göndermiş ve vaz.fode bulun· 
duldan zamanlard1 Almın or· 
dusur a yaptıklara büyük hiz· 
metlerden dolayı kendilerine 
teşekkür etm ştir. 

Mareşal Görıng, A1 man za· 
bitlerıne hitaben bir söylev ver· 

m ·ş ve N~syonıl Sosyalist par
tisi Hyesınde Almın o d;ısunun 
mazhar o.dıığ J telciaıü.den 
bı hsettikten sonra: 

- Almanya, herkesçe sayıl· 
ınası lazım gelen b r kuvvettir. 

Tayyarelerimiz, yalnız ıulb 
zam3nınd1 seyredilecek bir eser 
dej' 1, ayni zamanda Almanyaya 
karşı koymak istiyeceıdere ibret 
dersi verecek bir s.lihtar. 
D.= mlşti r. · 

J ;p:rto inhisar reımi 
indirildi 

İstanbul, 1 (HJsusi) - Saf 
ispirtol•n alınaD inhisar resmi, 
Vekiller Heyeti kararilo on ku· 
ruı iod.rilmııti.r. 

sinin hazırlanmasına 
Cenevrede ba,lanıyor 

lstan bul, 1 (Husu•İ) - Ha· 
tay intihabat nizamnamesinin 
bızırlanmasına yakında Cenev· 
r'!de başlanacıktır. Nizamoa· 
meyi hazırlayacak komisyona 
iştirak edecek heyetimiz, Ha· 
ric·ye Vekaleti müstetarı B. Nu· 
man Mcncmencioğlunun riy.ı· 
ıctinde olarak Ankaradın ıeh• 
r'mize gelmiştir. Heyet, yarın 

Cenevreye hareket edecektir. 

iş Bankası 
Küçük cari heaaplar 

ikramiyeaini 
kazananlar 

Ankara, i (Hususi) - İı 
Bankası küçük cari be11p!ar 
ikramiyeıinin 938 ilk l:eıideıi 
bugün yapılmıştır. 95 hesap 
numarasma muhtelif ikramiye
ler isabet etm ştir. Bunlar ara• 
ıında Ankarada 4107 be,.p 
numarasında Nemid~ye ve Kı· 
dıköyde 6188 hesap numara· 
ıı:ıda S1bri O;ere biner lira 
çıkmııtır. 

Askeri maluller 
Kanununda tadi:dı 

yapılacak 
fıtanbul, 1 (HJSusi)- Askeri 

malQliyet kanununda mühim ta· 
d ı lat yapılacaktır. v~ni ıelde 
göte, bütün askeri maıu:ler üç 
ıene içinde yeniden muayene· 
den geçirileceklerd:r. 

Amerikada yeni 
haydutluklar 

Zengin bir avukatın 
oğlunu k:ıçırdılar 
Nevyorlc, 1 (A.A.) - Zeng"n 

b"r avu,catın e.Q'lu genç Petor 
Levio mektebe giderken orta· 
dan kaçırılmıştır. 

Baba~ıoa gelen bir mektupta 
çocuğun iadesi için 60,000 
dolar istenmektedir. 

Sahil sıhhiJ·e 
merke% baıclolı· 
to ·U terfi etti 
Ankau, 1 (Hususi • te~efonla)

lzm r aahil sıhhiye merkez Baş· 
tabibi EJ:p, 11bıl Sıhb ye 
Umum müdürlük müfettişlıt.n• 
terfian tayin edılmtştir. 

Faşist meclisi 
Gizli bir içtimada 

bazı projeleri 
taaa·i k etti 

Roma, 1 (Radyo) - Faşist 
mecliıi , bugun 8. Musaolio;nio 
riyasetinde top '.anmıı vo dabili 
bazı meseleler etrafında müza
kerelerde bulunduktan sonra, 
gizli b r i.;tima yaparak bazı 
projeleri tasdik eylemiştir. 

Palenç·ya, Yunan Başvek;li 

general Metakıasla oldutu g:bi 
Türkiye Har'.ciye Veki i 8. Tev· 
file Rüştü Arasla da uzun müd· 
det konuşmuştur. 

Alakadar mehafil, Palençiya· 
nın, Ankarada bir iki gün daha 
kalarak görüşmelerde bulunduk· 

Burgos b:ikumetinin, yakında 
Ankıraya bir sefir göndermek 
teıebbüsünde butunac1ğı v 
Türk ye CJmburiyeti muvafakat 
ettiti tak.tird' Palenç·yayı bu 
vaz feye tayin edeceA'i söy~, 
niyor. 

Balkan Konscy:nde, Burgoa 
liükibıetinin resmen tanı ııması 

dolayısile Yunanis~aola Türki· 
yol ·n de B Jrgosa birer mü: 
m-:ssil gönderecekleri, alaka· 
darlarcı b:ldirilme'<ted·r. 

lngiltere, Italyadan sonra Al
manya ile de anlaşacak 

ltalya ile miJ.zakereler ihzari bir ıekilde 
b:11lamış bulunuyor. ltalya lngiltereden 

neler iatiyecek? 
Londra, 1 (Radyo) - lngi· muvaffakıyetsizlitini g&stereeetı 

liz-ltalyan görüşmelerine, ihzari bueketten çekinecekler ve tam 
bir ıeki'de fiilen bıı~anmı ıtıf. itiliftan mab-um bir anlaşma 
Kont Cıano ile görüştükten imzasını tere h eyliyeceklerd r. 
ıonra Londraya gelen ltalyan Londra, 1 (Radyo) - D~yli 
murahhası, üç gündcnberi in· Heraldın diplomatik muhabiri. 
giliz ricali ile temas halin:iedir. B. Çember. ynın, İtal ya ile mÜ• 
Müzakerelere oo gün ıonra zakerelerde daha ş"md.den güç. 
resmen baı'a:ıacsk . ır. lüklerlo karşılaıtığını yazıyor 

lt~lya, herşeyden evel Habe- ve divor ki: 
ı'stanın ilbılcının tanınmasını - Gönüllülerin geri çekil· 
istemektedir. İtalya, bu suretle meıi bak",cındaki lngiliz planı 
Loıdra p'yasas:nda mühim ltalyan!arca tam olarak L:abıü 
kredi temin etmek imkanını edilmiştir. Ancak Mussolini bu 
bulacaktır. p lina şöyle bir kayıt lconulm .. 

ltalya, Akdenizde İngiltere ıını istemiştir. lıpanya • Fransa 
ife tam müsavat istememekte- h~dudurıda enternasyonal kon• 
d"r. Çünkü böy!e bir talep, trolun yeniden tesisi. 
İngiliz kuvvetlerinin tahdidini B. Çemberlayn banu kabult. 
iatemekle müsavi ol•caktır. An· llazırdır. F•lcat .a. W J;.ıer• 
calc, hılibaı .rda ftjmulu 935 denberi kiyasetle hareket ct-
muvakkat anlaımuından daha mekte olan Fransızlar, Almatı 
geniı bir beyannamenin imzası ve lta'.yaoların a&ilere açıktan 
mevıuubıhs olabi ecektir. Bu açığa tayyare, top. mühimmat 
suretle lta'yaq:n A:<denizden gö .ıderdiklerini görürken bun11 
iıtifadesinin hayati bir mcıele biç bir zaman kabul etmiyec~k.. 
ha:ine ıe! diği, A1,den;z·n Latin lerd·r. Fransız lar, böıle b r 
menfaatleri için de fevkaıido kaydı, evveli harp m lz~m'"si 
ebemm y!t kcsbettiii teılim ıevlcıyatına nihayet verildıktcn 
olunacaktır. ve gönüllülerin reri çek"lmesi.1· 

ltalya, Akdenizde N yon ka- den ıonra kabul iç.in görüşebi· 
rakol ıemileri aiıtemiııde bir lcceklerini bildirmekted rler, 
muvazene sistemini derpiı et· Pariı, 1 (Rıdyo) - Londra· 
mektedir. S cilyanın t~k man· dan haber veriliyor: 
talc111ııda ltılyaa hakimiyeti s:yaaal mehafilde ıöylendi· 
teais vo botaz.ı kontrol bu ğine göre; lng•ltero • Alm .. nya 
auretlo kabil olacaktır. müzakerelerine yakında ba,lana• 

Sjven kınalı meselesinde caktır. Müzakereler, ltalyanın 
Aksiyon alarak idare meclisine de iletile, İngi teren n Roma 
g:rmeti düşünmektedir. ltalya, sefiri Lord Peıt tarafından idare 
kanalın müddauına iştirak et· olunacakbr. 
mek tasavvurunda değild ır. Lord Pcrt, İngiltere· ltılya 
Çüokü böyle bir talebin, halle· müzakereleri ıona erer ermez, 
dilemiy~cek meseleler doğur· derhal teşebbüsatta buluna. 
masından çekinmektedir. caktır. 

Mısırdaki Sı.adan hududunun Alakadarlar, sefirin, ba hu 
tay:ni, H:1beı kabilelerine in• ıust3 da hükOmetinden talima• 
ailiz Somalisinden ıeçme iıinin aldığını tahmin ed yorlar. 

tetkiki de vardır. BJna muka· Buz.~ıran gemileri 
bil ltalya Libya ve Jspanyadı· Nurmanskta 
ki kıtaatının bir kısmanı geri 
çekecektir. 

iyi haber alan mahfellerde 
beyan oluııdutll na r öre, mü· 
zakerolerde b r itilaf basıl ol· 
mızu, İtalyanlar Çembcrlayn 

Moskova, 1 (A.A.)-Nurman 
ve Taimyr buzkaranlan Mur· 
manıka muvasalat etm işlerdir. 

Binlerce İşçi ıimal kutbu istar 
yonunu kurtaranları ıelamla· 
mıştır. 

Meclis, aaat 19 da müzake· ••--•·---------------------~ 
relere so:ı verm::tir. ·EL ff A M 

Yunanistan 
Franko hükumetine 

elçi gö:ıderiyor 
Atina. 1 (A.A.) - D. N. B. 

A Siı'ECdA I 

Ajanıı bildiriyor: 
Akıam gazeteleri Balkan kon• 

forar111nın karar1 üzerine ıene· 
ral Franko nezdine ajın olarak 
olarak mütekait Amiral Botsa· 
risio tayini muhtemel oldutunu 
yazıyorlar. 

Yaran akıam saat 21 de büyük gale müsame esi o larak senenin 
en nefis filmini iftıhar ve şerefle takd.m eder. 

ıAteş Böceği 
Jeanetle Mac T;Jonald • Allan Jones 

D 1 K K A T: Yarın akşam gala münasebetile iç ııl unda saat 
19,30 dan itibaren 10 kişilik mükemmel bir salon 

o . kestrosu bulunacaktır. 
Knltuklar numu11lırlır. F atl,.~de zqm y • O ın lll 
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SağJık 
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Yavu.z e im biç im 
smaile ikinci b·r 

!!!J 

haber· o madan Şah 
mektup yollamışh 

Birinci nefer ayağa knlktı: 
- Ôy e ise be:ı de herifi 

temizliyorJm arkadaşl. 
iki ad m ö•ede iri b"r meşe 

ağacı vardı. Nef.!r o:-ayı dojru 
koştu. A~ cın gövdesini siper 
aldı. Süvar·, bir dakika sonra, 
yoldan tam onun hizasına gel• 
mişti. Nefer belındeı1 çıkard tı 
iri kuburu doğrulttu vo 'at~ 
etti. 

Süvari başından vurulmuştu. 
A'tındaki at ürktü vo • çradı. 
Süvari ağır ynalı olduğu halde 
yu\arlandı. N~fer tereddüd et• 
meden yola atladı, yaralının 
göğsüne bir bıtnçer ap 'ad. 
Ve meçhul yolcuyu leş sürük· 
ler gibi, bac'l§' ndan yalca1ıyarak 
süratle ağaçl ğın iç ne çe'lcti. 
Der hal elbis.!lerini çıkardı, cep
lerini, ku~n klarını, boynunda 
ka ış.a sn,lanaıı meşin cüzdanı 
ka·ış ardı .. 

Nefer, y1ğl·ca bir parti wr
muştu. D ğeri de yetiştı ve ona 
yardım etti •. 

- Gö·d}n mü? Ben deme
d:m mi s1n11I. 

- Fakat şuuda meşin ke. 
senin ıçinde bir lcağıd varf. 
Ac.:p nedir ki? 

- Aç bakalım! 
Açt ter, baktılar, m damgalı, 

düz:gin ve divan yaus1 bir 
me'k.up .. tık satırlarını becete
diler: 

Ş]htan, p3di,:1 htan lbahsedj. 
yordl!. Neferıer bir.birine ba• 
Laştıla : 

- G1tiba b'T h ~. -işledik.. 

- Ô le olsa gerek.. Fa .cat 
o'an oldu •• Şu herifi gömelım, 
ka}ıdı da yırta ımt 

- Kôylüiere satanz. 
N ·fer er, bLJ işi so 1una k• 

dar tamamlsmışlardı. Bilmiyor
lardı k'9 öldür Hi:<leri Acem 
şaht lsııı li1in, Hakana gönder· 

d'ği elç ydi. Yırttıktan ki itd da, 
sultan Selimin ille mcklubuna 
şah ı verdi~i cevapb. 

Fakat baJ se b r a~ sonra 
seziımişti. Trabzon beyi ken· 
dilerini yaka'attı. SJ tan Se· 
lim de epeyce yaklaşmıştı. Bir 
konak ö.~de idi. S tncak bey.: 

-Eyvah, diye düşünüyordu, 
beniaı de başıma iş çıkaca , 
çüokü padişahın tereddüdü, 
merhametı yok. 

Hakan; Kurutepc yayla§"na 
bir konak ö~eye inmişti ki, 
Acem sefir:nin öldürüldüğ:inü 
duydu. Hiddetinden köpürü· 
yordu. Fakat ne diyebilir, ne 
yspabilird? Acaba şah ne de
m ıti. ne haber,, no mektup 
yollam•ştı ?. 

Derhal bir süvari çıkararak 
Trabzon sanca~"' beyine ıu ira· 
d 0 yi jlÖıder r: 

ANADOLU 
Grnlük sı ·asal s.ra1ete 

*"1ı1'JJı 'r ıliı.;ımthaınn 
Haydar Rüşdü OKTEM 

[auıml llf'fri) t "e J'HJ ·,ı.n it 
u.. l.ı uudi ~(!~he& Ç4l\ Ç4d ..... 
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.._ Elçiyi katleden askerleri· 
n'zi h, pse t kın""Z.. lki:ıci bir 
ferman sadtr oluncay.a kadar 
k.end 1erini sainıayınız. 

Pad· şah, tahkikat ı:yapılması· 
m İr::de kılmıştı •• Halcao, o gün 
hareket ett~ ertesi gü Y .assı 
çenen vadisinin en nihayetinde 
kennan çıyıruı varmıştı. Ne
rede ise şahın kuvvetleriniıı gö
z~kme i ihtim li ıv.ardL 

Tam bu sırada iterj kara• 
ko '!ardan bir m.üf rezeoia orta· 
sında bir lranlı getir,ldi.. Ve 
bakana haber ver l.:fo 

- Şahııı elç si g"ldil. 
Sdim, bunu •ş t nce ıyerinden 

fır'edı. Çünkü balcan, biç kim· 
.senin h beri olmadan şaha 
ıkinci mektubu bıle gönder• 
m"şti. 

Selim, bıı ikinci metctu'bunda 
da birfocisi g;bi Şah lsmail n 
dokrudan doğruya ıueti nef· 
s ne hücum ediyordu. Hatta 
bu mektup"a, Ş!ba bir de he
diye tertip etmişti kı, <>n'ar da 
hııka, asa, mısva<, lcuşa'k ve. 
sair derv:ş eşyası idi_ 

Hakan bu suretle: 
- Seı derviş sülales"nden• 

s"n, burıhn ~iv de bir kö,~ve 

otur. külah ıalla! 

Dı:mek istiyordu. P~dişah ba· 
ğ rdı : 

- Ç!buk, elçiyi huzuruma 
get rinf 

Çadırd.a epeyc~ kalabalık 
vardı. Hemdem, z~ynel, S.nan, 
Mı..1staf a paşalar, beyler vesaire 
oturuyorlardı. 

Şıhın elçisi içeri girdi ve 
bakanın önürıde diz çöktü. P .. 
dişabın çehresinde ne bir çizgi, 
ne de bir tebessüm vardı. 

- Söyle. dedi, sen Acem 
diyarından mı ge:ivorsun? 

- Evet haşmetpenah .• D=v· 
letlu şah· m, kulunuzla bir na· 
me, bir do hediye irsal buyur
dular. 

- Adın no senin? 
- Ş lb kulu A'<ay .. 
- Ver bakahm 'u nameyi. 
Padi>abın iıaretıle Hemdem 

paşa ka ılctı ve elç nin elinden 
nıe1ctup1a hediyeyi aldı. 

Padişahın yeni b r iradeıRe 
H~mdem pışı mektubu olcu• 
mata başbd. Acıam şahı ha· 
karet etm yor, ağ r, ciddi bir 
Haele ile c ·vab var:yordu. Fa· 
kat bu mektubdı ~ok ine! bir 

"st bzada b bnd ığu da seziliyor
du. Şah bu1a aten ıöyle d yordu: 

- Devam edecek -

Den·zbank umum müdürü 
nün gazetemize beyanatı 

-Başı 1 inci salıi/ed~
k.•nd ıne verilmiştir. S;,ı r • 
porda balıkç ların ve balıkçı· 
lığıı muhtelıf vaziyetlerınden 

bahsedi.melcle beraber balık· 
çı ığımızı n fok şafı hakkında da 
mütalaalar vardır. Odadan Türk· 
ofıs müdürlüğüne giden umum 
mjdür, hayvan ihrrıcatçılarının 

Türkofıs müdürlüjünde yapt k· 
ları bir ıo;>lıntıya riyaset et· 
m ş, ve b:.ı toplantıda Turkofıs 
müdiirü B. C!mal Ziya A·cial 
ile Oeni%yoilan umum müdürü 
8. Sadett n de hazır bu'urı
muşterd r. 

Ms.umdur lci, Yunanistan1a 
aram zdaki ticari münasebetler
de en mülı ·m ihraç maddemiı.i 
canlı hayvanla .. teşkil etmekte· 
dir. B r kaç senedenberi Yıı· 
nanistana Yaki hayvan ihracata
mızda mühim tenezzüller görül· 
meğe başlamıştır. Bunun en 
mühim ebe bini nak1i yattaki 
m~şkütBt teşkil ed·yordu. Bi1-
hassa Pıreye nakliyata temin 
eden D.enizyoltan ıvapurlarının 
üç ıene cvel seferlerini kaldtr,. 
malan büyük zorluklar bJsu~e 
get rmiştir. Yunanistana ihraca· 
bmızın ink şaflan imkanı üze
rinde meşgul o'an şehrimiz 
Türkofis direktörlüğü bu mev· 
zu Czerinde uzun zımandanberi 
y " puğı tetk k ve teşebbüsleri 
Denizbank umun müdürii y,.. 
suf Z ya Ön ş i:e Deoizyolları 
umum müdürü Saadeddinc 
mevzuu b. h etmiı ve mesele 
yeniden tablite tabi tutulmuş· 
tur. Memnuniyet.e bsber aldı· 
ğımıza göre y pılan gö ·ii,me
lerden sonra YuoaQisıana bay· 
van ıh acatımızı emniyet ahana 
al •-<:ak olan Pıre seferlerinin 
pek yakında teessü.,s etmesi hu· 
susunda prens'.p karan veril· 
mıştir. 

ihracatçılar, vaz'y ti vo ihti· 
yacı izah etrn ;şlerdir.. B lhusa 
hRyvan ıhracatının rantabilite 
nok asından etraflı bir tekilde 
mutaleası yapılmı,1, n ... tıc~.e 

muabet b.r karara "asıl olug. 
tflUl r. -B4 k ~, 'br.açatçı.1.aı. 

arasında büyük bir memnuoıyet 
uyındır mıştır. 

Ô :le ür.eri belediye reiıliti 
tarafından Den "zbank ve deniz· 
yolları umum müdürlerı şerefine 
lzm.rpalas~a bir ziyafet verıl· 
m ş, val B. F .tzlı G i.eç, bele
d. ye reisi Dr. B. Behçet Uz, 
lıman i~let'l1e müdü Ü B. Haş
met Oü ~e, A<ay v tpıırla ı mü
dürG B. Ce:nil, O:: n zbank mec
lisi id re a1asud ıı B. Cemal 
Şaheogeri buıu.ım JŞlardır. 

ls:anbula bJreketinden evel 
kendis ni gören bir mubarr ri· 
m ze Denızbank 1eşk.litı ıvo 
muhtelıf ·~!er hakkında Bf8ğı· 
daki mjbim beyanatta bulun· 
muştur: 

- tzmirde Denizbanka ait 
mü:ssesc:eri ı;rezme~ görmek 
i~ n geldim. Onlara zamanın 
imkillara niıbetinda tetkik et• 
tjm. lzm"rde mevcut bütün tq
ki itamızı(Limın işletm~ id;ıresi, 
Denizyolıarı işletme acentası, 
ldavuz~uk Ne liman reisi k ) iai 
bütün teş!ci~atile Denizbak lzmir 
teşkilatı namı altrnda topluyo
ruz. Müdürlülıc vaııfesini liman 
işletme mü:Hirii B. Haıaaet 
Oülge yapacak, bu •uretle Tıl~ 
k yede Do ıiıbArakıo ilk iubııi 
lzmirde tcıkil edi.m"t vo bütün 
i~lpr bir elden idare edilmek 
ijzıc kanunun verd.ii salahıyet, 
ilk olarak lımirdo yeriae &eti· 
rilpı ·, olacaktır. 

Bugün lstanb:.1la ıidiyoruuı. 
0:- dan da Ankaraya dönece• 
ğim. Martın onuna dotru t'Ük· 
iek tasdilca jktirao eden Dc
nizban1c meclisi idare reis ve 
azalarile ilk içtimaımızı yapa· 
cağız. Bu içtiınaım za Uaşbaluo 
B. Celal Bayar lüt' :ıı riyaset 
etm~ği kabu! etmiştir. ıktasad 
Vekii B_. Şa1'ir Kesebir do 
içum da bızır bulunac kur. 
Baıbakın, ıero1' m Jiıti ;d .. 
r~rr, ııı ek uıııı.ı miidürlüte 
- Sonu 1 O ancıı •ahif•d• -

"Ağızdan dolma malQ- bahisleri 
matla hücum o~maz,, 

_. ·--Vıa Caraccials"in vaziyetine tibih 
oucaktırl den ıl i;tir ki Lu eeaa iti· 
bıril eneli rf tar.fımdın •az Te 

mDd•(aa oluHn ır tezdir. Bunu 
eııiın kıl ıırnıakhğıma imlıı.fin la• 

eavvıu etmek, geoe hıhnemulık ve 
ııhııma hilcııaa Teaileıi aramaktan 
lllllnhaiıtir. 

Kültürpırk sahasına gelince: 
Bu hususta plana biraz dik· 

kat edilirae, bu un parlc olma• 
dıkı anlaşılır. Pıiioın o kısmında 
yaıılan yaulan aynen nakledi· 
yorum. Graup Scolaire müsee, 
B.blıo~beq"' ortada büyük 
fakülte yazısı etrafında "'Baux 
arts medec ne, s~iences, lettr""s,. 
daha •ıığıda küçük harflerle 
ecol yazılıdır ki bu kelimeler
den park ınanaaını istihraç et· 
mekliğin ıaocak Bay Ocakoğ
lıana has olduğunu zanned.yo-
rum. Zıra bizim lügatlarda bun· 
laran parka delalet edeceğine 
da" birıey gö.emedim. 

Hükumet mabatlesi ise: 
BJnun için de lütfen plana 

djkkat buyurmaları lazımdır. 
Burada. b!lediye sarayı, polis, 

posta ve te.graf yazsı, aağ' kö$ede 
bir adad.- adlıye ve maliye 
vesaire, solda da bir otel var
dır. Bu kısımlar planda işaret 
edildiği g bi raporda da mev· 
cuttur. bınaenaleyh bu husus· 
t.ki söz!erim hayalimden detil, 
bilereıe s6y enm ştir. 

Şimendıfer istasyonları ara• 
sıncfalci muvasalayft gelince: 

Nafıa Vekaletinin istasyon· 
lana birleştirilmeai bıldao· 
daki yüksek karan pl.inda 
mevcut .esas bir fikrin tısdıld 
olmak it;barile bizce pv.anı 
teşekkür ve memnuaiyettir .. Fa· 
kat bu biç bir zaman ıebir içi 
iıtaayonlırının ilgasını taı.am
mu11 etmez. Her şehirde bir 
caa• iato.oyon bir de rchlr Jiç.& 

iıtaıyoaları mevcuttur. Bay 11-

mail Hakkının bir tarihte Hsm· 
burp ıerefiendirdikini iıitmit
tim. Misali oradan alalım: Esas 
iı asyon olduğu g bi Altonaya 
giden laath ve bir de limanın 
karşı tarefıoa r;den battı ve 
burada bir takım tehir içi is
t:ısyorılırı bulu:ıdu~unu hatırı .. 
maları rerektir. Bu. her yerde 
böyledir. 

P A~da da •~H istasyon hat· 
la·ın tesalilb yerinde olac1k ve 
tehir istasyon'arı da, biri Bas
manede diğeri Puntada kalacak 
mGtibaıasile kabu1 olunmuştur. 
Binaenaley ikisinin ortasında en 
kın muvasala yolu da liz mdır. 
O da Kü"türparkın ortasından 
geçen yoldur. 

Bay lsmail Hakkıdm dediği 
ribi bile olsa bugün için istas
yoıların kalkmaması basebile 
bu yol dı elzem değil midir? 
ilk it olarak daha yapılacak 
iıtasyoaı.m yerini bile tayin 
etmeden yolun ilgaaı mı lizım· 
dır? Bu acl"leye ne lüzum va•?. 
Bu ayrı bır meseledir, o:uı bu
rada bırakalım. 

Türk ve ecnebi ıebircilerin 
fik rlerine gelıgce: 

Umumi olarak ıunu ıöyllye
bilırim ki, bir hafta vey• oo 
beş gü11 oturmakla ve hiç bir 
iptidai ve ihzari, bi'.husa ikh· 
aadi ma G:ııat haricinde karşıdan 
gö mek e bir tebrin planı hak. 
k111d~ f .kir iradı bir aı baf.flik 
ve ciddi bir şehir müteba11ısına 
yak•fm yaa bir hareket olur • 

Aıarile -ve bu eserlerin mub· 
leli vo sahibi salahiyet otörler 
tarafından ec1ebi mecmuaların· 
da yapılan tenkitleri bizce mı· 
lum ve mOs~et olan Yansene 
ıehir pianı için yaptığı tenki· 
data mukabıl lizııugeJen c~vı.bı 
o zaman ıazetelerde uzun uza• 
dıya yazın.şt m. T .: krarı bıktırıcı 
plıcağ n:.iaa vngeçiyorum. Ber· 
lin aıiıaari ıkadeınisi rei;i ~o 
l>ernelnıilel bir oahs fetin Yan• 
senin eserleri ba~kındtki ıöyle-

diklerini de yazmıyorum. Şahıs· 
far üzerinde oynamak istem:m. 
Beledıyemize müteaddit müra· 
caatla iş isteyişi de, keza ma· 
IGmdur. 

Sanayii nefise profeıörünün 
bu husus1aki sözünü aalihiyet 
haricı addettiğim g bi ayni za· 
tın bana söy edi derini ve gerek 
.makama ıverdıti rapordalci tisa· 
nını ıuraya kayıddan çekini· 
yorum. 

Ar:a Arguou ise, maalesef 
tanıyamadım. tanımak İliterdim. 
Y apt.kı bir Jehri d~ iı tınedim.,, 
o.1un ~ödcri için bir oey söyJi· 
yemem. Esaıen o muhterem zat 
da yeni kanunlarımız ve yalnız 
bugünün ~stet.~foden bahset· 
miştfr. 

Maamafıh Bay lsmıil H,akkl· 
nm bu yazılarındaki aksamı keo
di:erine gön :lerere1c p \an hak· 
kında söyledıklerini hangi esa

sata iıtfoad etfodiklerıni ilmi 
nc..k..t:adan soracatım, cevap a· 
nndao ıve müoakaşalarımızdaa 
onu haberdar etmek bır vazi· 
fed"r. 

Yaıınıa üçüncü kısmı, daha 
doğrusu kısmı küllisi ise: 

Tamamen şahsıma ıöyJeqilt-o 
bir sürü s fatlara, tarizleri, hü· 
cumları havidir. Bunlara ceva· 
bım ıudur: B::oim ne oldutumu 
şu şehirde hemen rubu asırlık 
ıJ.aU bi· hayat ge~rmiı ve bir 
çok tehir işlerine karışmıt o'· 
m-tkl fım jt;barıle herkes bilir. 
Memleket;miz aha1 isinin böyle 
uzun mü.:idet çalışan bir adamı 
tanamıyacak kadar iptıdai te· 
lakki edilmesine razı olamam. 
Onlar .beoi iyice tanırlar, kifi 
derece:lo no oldujumu da an• 
lamış:ardır. Tanamıyan ise tanı· 
malc iq"n R,.v f~ma.J Hakh_ 
Ocaı<ct:unun vasıtah~ına da 
müracaat etmemiştir. Binaen· 
aleyh ba husustaki gayretlerile 
kendisini b r lc.öşeye oturup da 
it olıu11 diye geleııe geçene 
lıcendi sıfat ve is"m'erini takmak 
iıtiyeıı adamlara benzetiyorum. 
Eğer aayıo Ocakoğlunun canı 
•f.lao ı·eya falın beled ye iıle
rini tetkike koyuldu. diye o 
adama bir takım sıfatlar izafe 
etmek, bu auretl" hoşça bir 
vakit g:çirmek istiyor ve bun· 
dan da zev-< dJyuyoraa bu zev· 
k nden kendisini mahrum etmek 
niyetinde det Hm; k•bitiy ti, 
istidadı nisbetin de söyliyeb ılir. 
1stedi}imiz ya1cnz hatırının ıad 
olmasıdır. Yalnız rica ederim; 
daha ne gibi mutasavver ve 
muhayyel hassalarım v,rsa hep• 
ıini birden bir yazıda söylesin
ler de hiç olmazsa, sayın kari· 
)eri benim şahsiyetim hakkında 
bezletti:Cleri •ve pek de zarif 
olmıyan tabirlerle bıktırmasın
lar .. Bıı surer1e bu İi peşinen 
biter ve b ı de badehu esaslı 
müııakaşalara gireriz. Kendileri 
ıçın bu oulü daha muvafık 
görürüm. Bır de müsaadelerile 
haliıano kendilerinden şunu ricı 
edeyinı k~ aA"tıcfan dolma ma• 
lQıuatla hücuma kalkışmasınlar. 
lstibbar ve tah1c~klerini, bir az 
dahı darinleştirsinlor ve yazdık
larını biuo değil, (bifg"ye) iıti • 
nat ettirsinler, bu ıturetlo daha 
iyi olur zanacderiru. 

Bu vakte kadar muhterem 
Ocakoğluna hü-metim :ve ıcv· 
gim icabı cev.ap vcr:yordum. 
F kat .uanneder·m ki, artık ya· 
ı•ları bir aı fazla '"bn v faı1a 
U.übaliyısne ol.ılu. Daima söyle
d tim gibi, ben tıbsiyattan boş· 
lannıam, y.azılar altı ıda • kla· 
nao asıl manaları anl•yaınıd. 
~ım gibi hiue kapılarak ya:nıı 
§ahsıoıa hiicum eden y.aıılara 
istenild"ği ve anlıyabilecekleri 
tArıda 1:. vap vermete tabiatım 
müuiJ dctildir. 

J>üill haıtalaldu ın ilt•lumn~ı• 
r. AL _ş..,.ki Utıar dit ı ki; 

Kaaabi astma 
-2-

Bu hastalık nefes borutannın 
muvakkat bir darlığındnn do· 
j'uyor. Çok defa çocuk uk dev· 
ırinde çekilen b zı c lt hastalık· 
lan dolayısile bu hastalığa ka• 
b'liyet fazladır. Diyatez eküda. 
tif ve artrtızm bünyeyi taşıyan 
insanlarda istidad n dah fazla 
o.duğu gö:üimüştür. Bazı ço
cuklar vardır ki, kon stıtüsyon 
ve dispozisyon arı do'.ayııile 
ufalc: bir soğuktan bile pek ko
lay bronşite yaka acurlar. Bun
lar sık sık nezleye de tutulur· 
l•r. Lakin bu bro,şitlerde, u 
çok bir de bafıf derecede nefes 
darlıkı görülmekted r. işte bu 
çocuklar büylidükçe, bu hat de 
artar ve tam b.r kas ıbi astma 
nöbeti vukua gelm ış bu1u!lur. 
Bu bünye ve vücudü taşıyan 
iosarı1ar uzun boylu ve zayıf 
tiptedirJer, iÖğ'üsJeri de oldukça 
dardır. 

Bazan çocuklar yirmi yaş1na 
gelınce bu hutalık ta vücutton 
sıyrılır. Likin şunu da bilm~ 
lidir ki, y.rmi yaşından sonra 
da devam edecek o ursa, artık 
yaşadığı müd ~etçe kcndısinde 
kalmış olur. Bazı kere yaşı iler
lem .ş insanlarda bile Kasabt 
astma nöb~t\erı görülebılir ve 
bu nöbetler da;mi olarak de
vam eder durur. 

Sonu 'fJar -

Nöbetci • 
Et:zaneler 

aft alık ccdvcl 
Hir hat ta urhoıla grc .. leri ııö. 

betçi lıufun•oe ec'•Deleri. guı.lc:ıi 
ı·e iaıaıleri ile yazıvoroı: 

Ppza1'l••i: 
:,Kemcraltıud• S f.a; karatafl• 

~ntq; Keçer lerJc Y °'oi l&m r.; Av. 
Ylüo.lada lhlk. ----Salı: 

K. merah nda '8ır1ik; Göıe'yı· 

lada Gü2c'1•'1; l • i LU.ı~ hı1; 11i 
f;'"cmr1ikte 1k Çt:cmelik; Tü.rJı.pau• 
unda Abdüm~IAm. 

Çarıamba: 
Kemcrahında Lirlik~ K aıaoıt. 

oada E;ref; Kenıerde A i Jlayrcd· 
din. Eırefpııada Eırefpa;a. 

Perşembe: 
'emeralu uda S bbıt; ~ara tap. 

Saeto; Keçecilerde l 'C"ni Jrmir; 
Tnrkpuar.ı:ıda .Atıl; Ayva.ıJ..!ad• 
Balk. 

Cuma: 
Kemeraltıoda Şifa; 1'ilki1lk1e 

Faik; Etr"'fpafaıfa E,refpa;a; T~k. 
!P11Hnnda :Ahı Qo,.liıtt> 

Cııma,.tesi: 
Keme ... luoda flila ; G ıel1alı• 

da Gü.e y.)ı; T•irkpuarmda 4111; 
.kiçe,me ik.ıe t.i~esmelik; Al@aD• 
.cakıa SJğlık. ----Pazar: 

ıtcmeralunda Sıhhat; ICaraaıi. 

nade Ahmed Etr.ef; K.e.m~rde Ka. 
mcr; E refpa,aıla E,re pa~ı; Alııı.ıı· 
r•ktA Alımt'd Lflıf i. 

Be.ed.ye İjlerJ te k ıc cdı· 
liy.or, diye taraflarından çı· 
kanltp bu gürültülü, velve
leli hücum ,sebepler ni de &Q• 

lamıkhn, tetki,. ten kıçınıyo• 
rum. Z ra benim, kendi ta
rakların '.:la bez: m yok. Bunun 
için (her ne kadar kendilerini 
c~vapsız bırakmil'k nezalcets zlj. 
ğiode bulynmak istt:qıezs~m de) 
m ıhterem 8 'Y h .nail Hakla 
Ocako}Jun:.1n b11 tarzdakı y zı· 
(arına cev 1p veremiyeceğ"mden 
dol yt beııi taoıy.anlar n rıuıur 
görroe'er ni rica .ederim. Cid i 
§eki de, iş mü'la aşasına her 
zamaa h1.z r m, fakat bır ıiı•em 
vo mahalle dedikodusu h~ ine 
inkılap ede. t' zı)ıtn ce~aba 

kab•l y~t m olmadıj- nı esefle 
göriiyoru'll. 
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kraf~ ..,&ürüm; H ııva1h 1alanuyacık kadar g ırib bu· ııvandı; fakat. evelce söy'edi· bir delildi. Boıusyö M•!1de i.. - Evet; ba ailenit1 de kar• 
kadınıa ba,ena ple• ve kerıdi· Janduj'41nu Dartanyan farket· . ğ"m z vec;hile, ihtiyatla bir genç m ni ıöylemı şti k • burası St. 11101 d~lmete brar verdi<. H~· 
linia bilmw:ditiııo füplıe o mı· mişti. o masından kendini tuttu. An· Klodun tam karşısına tesadüf mea ka IC'lp yan•n• rıttik. Ne-
pa "'Jlketleri kendisine bitlıı Hissettiğ'i b~ nefret ıebebile Cik bu düşü1cesi sebeh le çeb· ediyo~ du. "Bu ihtimal, lrend ın· dim hüngür, 1ıü:ıgjr atladt, 
tafliJA!!·!!latırım. Bu talı ıat ona h çl>ir aöı söyiemed~n ya• resı o kadar korkun; b ir de· d~kı .e&k kanaati kuvvetlend.· k.od •i yerıdeo 1•• prparakt 
oa.. jfll&aa •catı fçiD •wıd•· nından rçmek iated ti 11rada t ı ~lik 'hasıl etmişti ki, Bo· r.yordu. l.ğu Eonuyö JcarJımm - Seni affet. 
tinizde ibtimallci • ze bua Jıi M. Bonasyö bir gü.ı cvd yap· nasyö korkusundan bir iki adım nerede oldu~unu b il yorsa, ne Dt di. Hıyanet edea .;le de 
laaberler de verebi.lirim. tağı gibi geae ke.ıdisinUı 7a.ıı• geriye çekilm ş ve k palı bulu- zaman olsa ş ddetli vasıtalara bu kadar ~öı ya,ıaa tıh•m•iil 

D.rlM)'U, M. ıdö Trevili• na so~ulmuşt u. nan kapsını aç p kJçmağ.:1 müracaat ederek atz m açtır· edemiyerek bizi ıffetti. 
0• .. 7ah •laak itibar le. ••· - Vay delikanh, d'ye Iikır· m~ydan bulmad tı için yermde .mak ve ıırlarını söyletmek Nihıyet söz eştik. Arak b '.r 
itte ltut•nmak ideti oımamak!a dı attı, galiba eğfoncel i bir ge· ka' ma}a mecbur o1 mu.ştu. mümkün o1abilirdi. Ancak bu ha"' z yafeti .ermek ne p ol• 
her8er. vatte bulundtlju tak· ce geçirdin. Sa ııt 1 bahın ye- D r taDyan d d i ki: ihlimalın ba!dkat o~dutuııu bil- m~ Saat ,ed de bulatacak, 
dır.le llilüai tutaeatıaa biliyor- diıi. Y uamu yeni aJetler çı· •Ahi A hi De2erli adanum, me'ıc: lazı mdı. hep b.:rabor etienecektik. 
du. a... içia. Oartaayu. kardığınız, herk~sin sok ığa çık· şaka dmel Ben im ç ımelcrim Dartaayan dedi ki: Vakit ceçirmek üzere ötede. 
pez5ı ve adecek meffleler tatı zamanda eve ge.cLt. n ız gÖ· sü ıgerlenmek isti' or amma si• "Affederuıiz. .a:ıizim Mösyö beride dolaşırken ne görelim~. 
lteWa•cia - mitq*kir ola- riilü ıor. z n ku ıdura!Jr.nız ' a tozluklar. Bonaayö, tekl lsizliğim boş ıö· Baflca bir erketi koluna takan 
ralc itorun mm&1 w cieterli Dclikanb cevııp verdi: nız da f rça'anmak azım. Sa- rünüz amma insana uykusuz uk N!<limin ci.dadeli önümüzdea 
b:wı•1• iae bu eewveum - Sızi kimse böye tenkid kın s·z de bir az ay k sürtmüş çok hararet ver·p susatıyo; b.ı- geçiyor. Kaa beynimize imada. 
aaWIM -.ıibnladea pek lto,l•n- edemez. Mösyö Bonasyö; s z o mırsınız. Mös' ö Bon;tsyö! -.~onu var - ~am beynimizden indir p tek· 

,,-.-----------=------------------------------------------------------------------...,.-------;------------ rar vücadıamuzda dolaıtırmak 
,. di 1\. 'No. 

98 lnkılab l1atıralarından .... voz;:aa ~~~: .. ·..::e ~':·~~=·=d~ 
ve bemea ilk rargelditimiı 

Abdülhamid hal' kararını sükunet e dinlemiş ve lra~arın tebliği 
biter bitmez heyecanla hayalının emniyetini sormuştu 

•,nıdda Hsrb1ye Nezanti- veıen buaünde büsbütün sa· bevn başk tabetine ve gerebc çük kardr-fleri R ·pd efendini• 
al• &çünd kl't111-da hnus1 biT urmıştı. baş nabeyc 1 ğe tayin hakkmı tahta cü, Qı ettiklerini teblij 
dıire vardır. 'Ba aya Hüngit H.i.ıkir dairesndeki salona mi ete terk tti kJerini be an ve etru iş !eı-di. 
daireli derler. Beıinci SJ tan taht namı ver. en iki basa· su :taıu mab;Q Abdiilbamıt hak· K~ıl ıultaa adi :e tarHıe mal 
Mebmede biat be dairede ya• maklı bü.>üc~k bir koltuk üze· kı n daki iıtizaaa JJ: olaı Abdii ıhaıııid bal' karan•n 
pılm1 ıtı. SJltan Mehmed R~ r ne oturan pıd ~ahın evve i Hayatlaırna .1u kaat edime- sükü ıetle diıılemit ve karann 
ıad bindil'i 11ltaoa~ uabas nm ~hlıti . ~ P m $ 1• M busın mec· me_ iıı • ~ letin arausu da. teb..iği b.t .. r bıtmez pek bü1ik 
etrafı Nıyaz beyın tabu u l ıı re sı Ahm d Rıza b ey ,ta· h imde tens.ıp edılec~k bır ma. ttıliş ve heyecanJa bayabadan 
tarılından kuşatılmıı o1du- rafınd_an. abdest al~aları tete ı f b:t.de kametı mü.1as p olacaj'ı emio olup olaınıyacatını anla· 
ta bılde binlerce 'bal'kıa iı· edılmı ş ıse de pıdl~ab.n ~eva• cevab ıu Vl. rm 'erdı. mak istemiıti. Heyet tacafıad.a.a: 
tlrak ellil'i bir alayı vl l le ben ~b-des ~l olduğunu. ıfade HamidiA S ·'inilde ikametler; Hayat arının müemmea ve 
tam zeval vakti Harbi~ Nez1• etmesı uıenne m:.ıvacebf"ı umu· karar oa karıı da bu kııl'arm mahfuz, olduj'una dair verilen 
reti me' dan'1tına ıe1m11ts. Yan- 11'1.yede •!'a~a kalkaa pad .~.ıh~ muvaf k gö üldü}ü teb ii edil· temınat üzerine te ;aş ve beye· 
1111 lmlesme pad.şıba mahsn ~arıun:J e>asıye ve Meşrutıych m ş ve badehu Tınf. ıc pafa canı zail o'Aa ikınci Abdül· 
bayrak çek tmelcle b'raber mey· idareye ı~dakatt:n . •_yrı~m: lcabinesioin ale.usul verdiği iı· laamid sar ldıklara tahtı ve bia-
dabd• m:v11 .. lan batarya ta• yac ğını daır yemın e tırıtm ı st1. tifa dahi kabul ediler•k otuz lerce kanlı had uta sahne ve 
rahedın yüz bir pare top at I· Yeminden sonra ilk biat iyan bir Martta iıkat edileıı H iseyin ş h d o an Yı dm i1cıbet terlce· 
mata bqlanm ştı. Is anb11l11n ızuından ve şüref"d ln Ş~rif Hıtmi paşan ı n kabine teşkil et· dere1c balciyei ömürlerini biç 
dip mevıcilerine ~alın ba• Ali Haydar bey taraf adan ifa mesine ve teşki1 ett §'i kabine- sevmedıti ve h:çe ııydığ"a mil· 
brJlftar da ba bataryaya imti- cd imiş ve miişarı!eybi ta\ciben nin de kabulünü nahlc iradd le.inin har mi merhametinde re· 
aaten yüz bir pare top atmı1· laeyeti vükf" ll v~ badehu_ aya? ae:ı iye sudu r etmiştir. çirmek üzere o gece tahrik edi· 
lardı. ye mebusan bıat ctrnışlerdı. B r müddet soua Dolma· len bir treni mahsusla er1'1aı 

itte 1:a,ltı'te kp ~u1eri art- Bi.at merasimi_ bit!'kte~ sonra bahçe Sttrayı nı a~det buyuran harbiye binbaşısı Fcfbi beyin 
•ada Hırbıve N ezaretine ge- mı11et namına ıdareı kelam eden Suıtan Reşadı muteakı p mebu· (Eski Başvekil ve şimdi Londra 
len ;.i padişah bınelc taşmdı Ahmet Rıza beyin ıöz erine san tarafından intihap \'e Yıl· sef.r~ neuretleri altında Seli· 
rere inmi, ve merdivenleri çık- cevaben: . • dıza gönderılen bir heyeti me• e ite rönderılmiş ikamet:erioe 
•ata bqlam .ştı. Beşinci nltan H ç tcı.~s~yı . !8nınıadık1ara busa hal'a dair yazılan fetvayı tahsis kılınan (Alatin) köşkünün 
!M~hmed de bu .unduğu dairede cihetle m.ıııetın ınhha~ edecı-ti oku}arak bermuc:bı fetvayi şe• ıesı .z. sadaıı z cidarları araıuıa 
lıemen bır mahpus hayatı sür zevah ~aalmem:-ı .. unıy~ kabul rife Osmanlı tahtmdan bal' tevdı edilıni~ti. 
diitii için uçuk bcıııi hcy .. caD edccelderıne ve boylel&kle ma• edlldıkleıioi ve )'erlerine de kG· - Sona •""" -

meyhaneye da!dı k. Oçiincü ka· 
debleri çekmiştik ki bır pıriprJ• 
ker l'eyda o.aıak Nedime lM· 
tap e t•: 

- Ev beaim ruhu r•vuuı&. 
neden böyle kederliıio? 

N::dim atlıyJrak cevap verdi: 
- N..ısıl mükedder olmam 

ey güzel kadın ki, hıyaoet de• 
nlloo zehırli ıerbcti beG de i~ 
tim, ıu ıördiiğün bale ıeldım. 
Yer yiizü ıdo tek kaldım. 

811 cevap üz~iae ol duhtui 
nazik eda. N.:dimin boynuna 
abldı: 

- Bu kulun saaa fed. ola1ı111 
ey beaim nevcivaoım. 

dedi. Hemen oracıkta mey. 
banecıyi imam. garsonlara ı bı t 
yaparak nikah kıymak iıteıkco 
bu ai le namzedi: 

- Müsaade buyur. ded·, eve 
kadar var p iki r ikit namaz k 1-
dıktan soııra tövbe istiğfar ede· 
> i:ıı ve bu auretle nikah c:em • 
yetıne kuş gibi aünıhsız ıeley m. 

İzit1 verd.k. g,tti. Yirmi tera• 
•ah namazı kılınacak kadar bir 
zaman bekledc; aidit ha:a o 
r cüıtir. 

Bunun üzerioe •üzülme N~ 
dimcıt m, Allah büyü.dür • 
diyerek ko.u ıa .i rd m ve Ne· 
dımcitimi •Taf1an. deoilea 

g ı zinoya gô!örd 'im. Oradaki 
aileler biz m ba h ttimizi gO
rü .-ı ce 1> kadar aj'ladıfar, o ka· 
dar atladılar 1ci, gazinoyu su 
bash Ye müşt~ri lerı n b1cak arı, 
d z kapaklar.na kadar, ıu için· 
de kaldı. 

N bayet içleriıden biri daya• 
nımadı. Yer.nden fırhyarak 
Nedime hitaben: 

- Eyvah benim c ici yavruıa, 
eyvah benim talihsiz N edimci
ğım; bu can 1ana feda olaun. 

Dedi. Gene sev· ndik ve he
men orac1tta n.kihım kıymak 
istedik. Bu seferk:i aile d3hi: 

- Bana izin verin, sizinle 
beraber Karşıyakaya varayım. 
nakahımı orada eıki mabtar 
A . Kenan kıyı.o. 

Ded. Bu teklifi bütün mem· 
leket halkı a lk ı şladı. 

- U en, bütün memleket 
gaz noda mıyd 7 . 

- Sen sus be.. Sonra efen
di m, yirmi otombil olduk, ge
lin alayı tertip ett k. Ôııde 
sazlar ç1lıyor, köçekler göoek 
lll:ıyordu. 

Bu m .nval üzere Karşıyalcaya 
vardık. K.ıp nan önünde nikahı 
kıyıp ıerbetleri içtik ve iki 
sevdalı genci başbaıa bırakm1k. 
iç n oradan uzaklaşmaja bar 
larkeıı bir gürültii işi ttik. Dö
nüp bakınca ar'adaıua No
dimin: 

- Aman etmel 
D ye baj'ı rd j'ını. nermin vi

cuCllu ·~·iL ~·iP. 
başını d6ndü~ünii g ı üi. 
Arkadaşım Nedim, o·r ak

tamda üç h·yanete uğramıştı. 

Bu bale hangi yürek dayın11 
efendiler?. Bızim de yürekleri
mız parça, parç- olduJ'u içia 
dına yiiTeti mezesite ra~ı it;
mek kar anttı •o ·dik. Şimdi 
suyumuz rata, mezemiı ya. 
rektir. 

Çok Jiddetje afkıtlmnn t. 
nut~u m üteak p N yazi .... 
daa iladi ve e.ile verdtji Wr 
ııaret üzerine ıaı heyeti: 

- Atlama Nedimakim ... 
lama, '!Afi e .kaceleri batlama.. 

Türküsünü terennüme ba.ı,. 
d . Herkes hüngür, hüngür ar 
layor ve atl ıya, at ıya muala
r na yaklaşarak Nedlme: 

- G~çmıı olıan1 
D yordu. 
Bu bia-an1ı merasim bittiktea 

so11T• •H 'heyetine töyle ttir 
b:ılcayım de:lim, meded All•IL. 

Kemani Refet, kabahat lflia 
yormaı r ·bi. bdın!ana arka
ıına aalc la:ımış_ Kanuni Fedai, 
p · iv ~çi a p ;riaç ayıklıyor ribi 
11p IUI''' ako~dla met:gul.. Pançe 
M..:mdubu gören tekalide sevk 
edi miş ~vkaf kit.bi •anır. 
O~uyucu Selim ma üm: 25 
kuruşlu:C köy ho ozu ~ıbi .ku-
rulmuş. Piyanoda dı, inci\ 
tet1cık eden bir rab be ı.bi, 
bayan Neriman ... 

Bayan •ra ~elince: 
0 .<uvucu hem~n tabh1 etmek 

kabil deti1.. D ·til amma o 
kadar 7d o~vo1iq şeyler ki .. 

Ne ise ... S rası r.Hnce w ze 
ontann okuyu' tantann1 da 
anlabram. 

- So"'tı var -
Limanda bir kaza 

L'manda de nir .i lta ıy ıo ban· 
daral ı s~ı, aya vapuranda Os· 
man oğlu MJstafa, idıre ettı ğ 

vinç dem ruü dikkat9z1 §'i yü· 
zünden amele D emir oğ.u Mus• 
talanın rötsuoo .çarptırm ış ve 
yaıalanmaaına sebebiyet ver• 
mı ttir. 
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Maaşh ka~ı~lardan bin lirajolarak teshit edildi 
encümeninin bir 

yol vergısı ahn-
malıdır 

Vilayet umumi mec\ısi dün 
toplanarak muhtelif işler üze-
rinde müzakerelerine devam 
etmiş, bu arada dilek encüme
ninin hazıldadl§'ı iki mazbata· 
yı da kabul eylemiıtir. 

Mecra, evveli reis vekili B. 
S rrı Şenerin riyasetinde top· 
lanmıı, relen evrak aid bulun· 
duklara encümenlere ıevkedıl• 
mittir. 
Mırsilyadan pıtabs tohumu 

ithaline müsaade edilmesi hak· 
kında Ôd:miı azas nan takri• 
rinin, müsaadeye imka11 olma
dığından reddi hakkında z ·raat 
encümeninden gelen evrak ok 10· 

muş, azalardan bazıları s .. z 
alarak imkirısızlık ıebeplermın 
zahını iı~emişlcrdir. 

Mehmed A" demir Çeşme, 

ziraatimizde mübim bir mevki 
işgsl eden patates istihsalinin 
artmlması için tohumlar n h!r 
üç senede bir detiştir.lmc:• 
lüzumuna işaret etmiş: 

-Mevcud tohumlar dejenere 
olmuştur. Adapazarında pah· 
tes tohum ıslah istasyonundaki 
tohumlar da bu civarda iyi bir 
netic~ vermemektedir. Bu to· 
humu mutlaka detiştirmelc la. 
zımdır. Komşu memleketler de 
bire yirmi, bıltta yirmi beş 
mahsul alırlarken bizde en 
müıbet tabalarda bile arıcalc 
bire on temin edilebilmektedir 
ve bu hal, tohumun dejenere 
o masından ileri gelmektedir. 
Yükıek makamlara müracaatla 
müsaade iıtıhsal f'tmeli ve to· 
hum getirtilerek Ödemiş ve bıı 
mıntakadaki çiftçılere tevzi 
olunmalıdır. 

Demişt r. Ödemiş azası B. 
Ekrem bu hususta Mehmed Al· 
demirin f.krine iştirak eyledi· 
ğini ıöylemiı ve bu mühim 
takrirjn derhal m1iaaadeye ım· 
kan yoktur. kaydile rededil· 
meıının doj'Tu olamıyacatını 
beyan etmiştir. Mecliıe dav~t 
edilen Ziraat müdürünün izaha· 
tından 90nra Marailyadan to
humluk patates getirtilmesi euı 
ıtibarile kabul edilm~ı ve Ziraat 
Vekaletinden müsaade istihsali 
ve lizımge!en formü.ün ihzarı 
için takrir ve evr4k yeniden 
Z raat encümenine bavale ed,l· 
miştir. 

lçtimaa, bundan ıonra vali 
B. Fazlı Giilecin riyasetinde 
devam edilmiş ve dilek encJ• 
meninin mazbataları o!cunmuştur. 

iki kısma ayrılan mazbatala· 
rın ilki:ıde; meşrutiyet zama· 
nında bazırlannııı ve o zamanın 
ahvaline göre tazııim eJilmiş 
ola11 idırei htısusiy~i vilayat 
kanununun bugünkü ihtiyaçları 
karşıl yamıyac1k ahkamı ihtıva 
eylediti kaydobnmaktadır. 

Mazbatadı, •biz mazinin ih· 
mıllerini telifi ederken, halin 
icaplaranı ifa ve iıtikbalin biz· 
metlerini dj ihzar ve ye:ıme,le 
mükellef bir devir yaşıyoruz. 
Her cihetteıı reri kılan nafıa 
maarif, ı.hhat, ziraat, bay• 
tar işleri bizden binbir hamle 
isterken, yapıhnları hüsnü mu· 
bafaza ve yapılacakları ihzar 
işleri de zama11 geçtikçe bir çıg 
gibi daima büyüyen bir maa• 
rafa ihtiyaç göstermektedir •• 
denilmekte, bazı misaller zikre
dilaıektedir. Z!man zaman neş· 
rolunan kanunlarla buıuıi ida
relerin varidatlarının azaldığı, 

idırei huusiye biHelerine mu· 
kabil devrolunaıa bipa ve arızi 

vergileri matrub,tı da yeniden 
yapıları tıbrirlerJe noksaolaıtıiı 
da ileri ıüriilmcktc, varidatı 
artıracak bazı talcplordo bulu· 
nul::naktadar. 

Bunlar arasında idarei buıu· 
siyeler büdcelerinden tefrilc edi· 
lerek mubtelif m iiesseıe ve te· 
fekküllere verilen h · ssel erin hu· 
ıuıi idarelere eskisi gibi terki, 
idJrei bususiy ler kadroıund.ııı 
maaş vey~ ücr~t alan m aliim, 
mem:ır ve m'iıtahdemlcrdeo ke· 
ı len muvazene ve buhran ver· 
gilerin.n idırd hususiyelero bı· 
rakılması; biııa ve arazi vera<· 
lerinden Maliye Veka~etinc b:ı· 
se ödenmemes·; müskirat biı· 
seler niıı her vilayetin ıarfiya· 
tına zöre hesaplanarak tevzii, 
otuz liradan fazla maaş veya 
ücret alan kadınlara da yol ver• 
gisinin tsşmHi vardır. 

Mazbataı11n d,ğer kııımlaran· 
da, mecliıin salahiyetleri Ü%o· 

rinde durulmakta, her idarenin 
devlet kanunlarının çerçiveai 
daircı:nde büdccıine hakimiyeti 
dergir oldutundan çok mühim 
amme bizmetlerile muvazzaf 
kılLnan umumi mecliılerio bu 
salibivetlorle teçhizi, kanununda 
b:ınu teyid edecek ebkim bu· 
lunması arzuya ıayan oldutu 
kaydedilmektedir. Bu ıeraiti 
baiz bir meclisin yapacıtı büd
cenin, Maliye Vakiletioin tetki
kinden sonra doğrudan dojTuya 
Başvekaletten yüksele taadike 
aTzedilmcsinin do uaul ittibaı 

ed.lebilece§'i ve bıı ıuretle 
amme hizmetlerinde daha fay· 
dalı olmak imkanmıo elde ıe· 
ç'rileceği mütaleaaı da bulun· 
maktadır. 

v.Jiyeyet umumi meclisleri· 
nin 25. ıer r\in olarak senede 
iki defa toplınmaıının Ye bun• 
lardao bir.nin büdce müzakere
lerine baaredilmeainin daha fay· 
dah olaca}ı; ic·a makamı olan 
valinin umumi mec:·alere riya· 
ıetinin rayri tab i oldutu ve 
bu uıulün o devrin ahvalin
den ileri geld:t;, a alarmdan 
seçilecek reisin üyeler üzerinde 
biç b.r ıuretle müe11·r olamaya· 
c1tl mütalearı da m~zkur m.az· 
batıda yer al•aktadır. 

Mazbatadı, Ege bölgu;nin 
ihtiyacını kırtılıyao lzm:r Mem· 
leket haala.losinin Ankara ve 

lstanbulda olduğu gibi umumi 
büdceye ılınmaaı istenmekte 
ve bu dileklerin, mecliıin v:la· 
yat hususi idareler kanunununda 
yer almasını temenni ey:cditi 
dilekler olarak merkezi hükü· 
mete ıevki talep edi!mektedır. 

Bundan ıo:ıra dilek encüme
ninin ikinci mazbatası okunmuş· 
tur. Bunda da zirai asayiı ka· 
nununun bir an evcl hazırlan· 
matı; zirai kredi kooperat.fleri 
ortaklar:nın borçlarının taksit• 
lendirilmeıi; Ziraat Bankaı .na 
müteselıil kcf alet uıulünün tat· 
b kinde bütün bir köy balkıDın 
değil, üç beı kiıililc grupların 
eıaa tutulması; nüfuı kuyudatı· 
nın ıslahı iç:n yemi bir nüfus 
tahriri yapılması, köylerdeki zeki 
çocııkların yotiıtirilmeıini temin 
için tedbirler alınması, ortamek· 
tepten mahrum kazalarda ilk· 
okullardan birino ortamektep 
sınıfları ilavesi; Türkiyenin ik· 
tısadi ~ ~rkezi olan lımirde, 
iktasad fakültesi ldeıı başhyaHk 
lzmir merke2' (leh bir Ego Oni· 
veraite.ai kurulu:aaıı.moa.ek adıur 

.. ....... ... 
Bu sene yeni vergiler ihdas edilmiyeceği gibi, buhran, 

muvazene ve hayvanlar vergisi hafifleşt ·r,·lecektir 
Ankara, 1 (Hususi muhabi· 

rimizden:Tt!lefo ... a) - 1938 
mai yılı muv.ııenei umuuıiye 
kanunu layihası bugün Büyük 
Millet Mecliıine veril nıiıtir. 
Maliye Velcili B. Fuad Atralı, 
bu htruıta bana ıu beyaııatt• 
bulundu: 

- 938 büdc~ıi hülcQmetçe 
büdce prensibin• bath olarak 
hazırlanmış, m~c'.ı se ta'..\dim 
o.urım 1,hı •-. 938 mali yılı b~d
ceı ·, 248 milyon 30l bin lin 
oıarak tespit edilmiştir ki, 937 
yılı büdc~si 231 milyon lira 
olarak tasdik edilmiı oJdutuna 
ıöre 938 mali yılı büdcosi ıe• 
çen yıla aazaraıı 17 milyon Hra 
fazladır. 

Bu biidcede memleketin mü· 

dıfaa vasıtası oıın orduya 10, 
lcü tür, uflık, ziraat gibi fay· 
dalı itler için de geçen yıl 
büJct>ıine nazaran 6,5 milyon 
lira f ~zla tahsisat konulmuştur. 

Prcı amla ba1'arımış olan 
demiryoUarı inşaatı ve "Bnayi
leıme ıç·n de İC",,herl .. -.. 
lıkiar ayrıcı H tamam a 'emia 
• lilm'tt r. . 

938 mali yılı içinde yeni bir 
veriİ ibdas edilmiyeceti gibi, 
buhran, muvazene ve hayvanlar 
verrileriodo t~hU:er derp;t 
edi ·n ~t ; r. Bundan başka bayatı 
ur nalc için vergiler üzerin· 
tet;.;ı ı.:r yapılarak, mamul ml\d· 
deJerio mıl'yet f atlerinde mü· 
essi r bnı iptidai maddeler 
üzerindeki verg 1 erin de tahlifi 

cibetme ıidilm, tir. 
Devlet varidatı, memleketin 

ekonom" bünyesinde riill reç• 
t kçe artmakta olan devam h 

ink i şafı takib etmektedir. 938 
büdcesindeki fazlalık ta bu ar· 
tıılann bir mahsulüdür. 

Mem:eketimizde bütün vatan·( 
daş.arım1ıa inıirah vermekte 

olan bu inkjıafm j""ç~n yıl arda 
olduğu gibi önümilıdeki yı:da 

d~ devam cdecetiae ıüpbe 
edilmemek liumdrr. 

Vatandaılarımızın önümüz-
deki yıl zarf.oda da devlete 

karşı olan mı'.i mükellefiyetle
rin i ödemek huıuıunda büyük 
kolayhklar ıöıtercccklerinden 
kuvvetle emioim. 

Sayın misafirlerimiz, dün memleketlerine avdet ettiler 

Balkan antantının kapısı, Bulgaris
tana her zaman için açıktır 

rimiz ve Anlcıra~aki Rumen ve 
Yunan elçileri, Hariciye bu.uıi 
kalem müdürü orta elçi Refik 
Amir, maiyetleri erkanı Ye mih· 
mandarlara oldutu halde bu 
sabıla aaat 11 de buıuıi trenle 
ıehr:mize reldiler. 

Miaafirlerim:z Hıydarpa .. ra· 
rında vali ve be:ediye reiıi 
Muhiddin Oıtündat, merkeı 
komutanı reneral Ihsan, emni
yet direktörü. Yunan. RumeQ 
Ye Yuıoslıv reneral konsolos· 
farı tarafandan karıılanmıılardır. 
Bir kıt'a aıker ıelim. resmini 
ıfı etmiı, muzkıa Türk·Rumen· 
Ynnan m'lli marı'armı çalmıştır. 

larınm bılhasaa saaı'at, ziraat 
ve iktııad 11baaıoda olıun bir 
ıekilde yetiımeai ic;ia meslek 
mekteplerinin hazırlanması, ııt· 

ma mücadeleainiıı vilayetimizde 
bütiin mıntakalara teımili turiı· 
tik yo'lar itinin bir an evel 
ballcdilmeıi; yolları tahrip eden 
iki tekerlekli arabaların ıslahı, 
eıki arazi tahrirıne ıöre tabak· 
kuk eden bekaya arazi verg:
lerinin mükellefler tarafından 
kolaylıkla ö• .. •bilmeaini tem n 
için y .. i tılarir kıymtler.ne aöre, 
tabakk .. lda be, ıene müddetle 
takaitlendirilmui, bekaya mü· 
sakkafat vergılerinin do 935 
yı~ına kadar olan borçlard1n 
yüzde otuz tenzilat yapılması 
ve miitebaki borçların affı ve 
bina tabr rinin yenilenmesi ve 
kuyudatın enılı ıurettc tanz.m 
ve ıslahı temennileri vardır. 
Mazbataların kıraatini mütealcrp 

bıı buıuıta ıöz: almak iıtiyen 
o:up olmadıtı vali Bay Fazlı 
Güleç tarafından ıorulmuş; B. 
Yuıııf Ziya, noter kanununun 
68 inci mıddeıindeki alım ıa· 
tsma aid mulcavelenameyi tan
zim bükmilnüıı kaldırılması bak• 
kında bir dileği oldutunu, bu 
ıalihiyeti D noterlere vorilme
ıinclen bom vatandııların ve 
hem de devletin zarar ıördü .. 
tünü söylemiş ve bu dileti· 
nin do lllaıbataya ilivcıini i .. 
temiıtir. 

Baıka ıöz iatiyen o) madıtnı• 
dan, vali 8. F o1zli Güleç maz· 
bat~da bir noktaya i~iıilecet.ini 
bıldıreralc ıöylo dom:ıtir: 

- Bu, ıahıımın kanaati ol· 
maktan ziyade makamımın va• 
z~fe.dar olarak dermeyan etme• 
ıını llr11ri ıardiltüm bir mü· 

Dost ve müttefik devletler 
ricali, Türk, Rumen ve Yunan 
bayraklarile donatılmış olan 
Haydarpaıa gırından rıhtıma 
inmit!er ve Akay idaresinin 
buıud vapurile Tophıneye reç· 
mişlerdir. Hava gü,el olduğun• 
dan doıt devletlerin diplomat• 
lın rüvertode11 ıebri hma11 
eylemitler, Atinı elçimiz B. 
Rı..,eD Eıref tarafındın şehrin 
tarihi baldunda kandllerina ve.,_ 
rilen izahatı al.ika ile d.lenm: ı· 
lerdir, 
Doıt devlet ricalini bimil 

olan vapur limana !girerken 
bü ün gem ferden düdük çal· 

ta!eıdır. Bazı yerlerde mccııs 
reiı'.erinia azalar ar111 ndan ıe· 
çilmeıi kabul ed.lmiştir. Bu 
usul caridir. 

Bunun biç bir mahz11ru rö· 
rülrnemektedir. Bizim memle· 
ketim zcle onlar kadar olruııdı.ır, 
b\lnunla iftıbır edebiliriz. 
N tekim mecl's, azadan biri· 
nin riyaaet.nde d! topl.ınabilir. 
Ancak bu prensip ıayesind,, va. 

Jinin iıled• alakadır bulunması 
vo mecliale it beraber•İii yap· 
mııı temin edılir. V ;,rilcn ka· 
urları bilahare okuma ile din· 
lemek arasınd) büyüıe: fark var· 
dır. Ben, bugünkü şeklin mu
hafazasını daha uygun buluyo· 
rum. Memlekette batta parti 
başkanlıklarının valiliklere ve· 
r.lmekle parti ilo hii:Cumet ara· 
ıında rabıta tesisi yoluna ridıl· 
difinden, ayr.lmatı bu rejim 
için muvafık görmüyorum. Bu· 
nu, kendi mütaleam olarak 
yazacağım .. 

Valınin beyanatından ıonra 

mazbatalar reye konmuı ve 
bu beyanatın mütalea olarak 
ıliveıi ile birlikte kabul olun· 
muıtur. 

Meclisin rene dünkü içtima· 
ında, memleket;n imarana yar 
dım, bayatı ucuzlatmak ıiya· 
setinin tahakkuku bakımından 
kiremit, taş vo tutlı ocakla. 
nndın ılınan rüsumun ind;ri!· 
m~si halckında 12 imzala bir 

·takrir üzerinde müzakere cere
yan etmiş Ye bu teklif çok 
yerinde ıörülerek takrir idare 
ve büdce encümenlerine havale 
edılmiıtir. 

Mecl:ı, tamamen hazırlanan 

büdcenin müzakere ıine bugün 
b•ılıyac:akbr. 

nank ıelimlaıımış, Topbıne 
rıhtımını dolduran binlerce halk 
tarafından alkışlanmııtır. 

Muhterem misafirlerimiz dot
ruca Porapalaıa inmitler ve öğ
leyin vali tarafından fereflerine 
verilen z:yafotte hazır bulun· 
mu,tardır. 

Ô}leden ıonra şehirde gezin .. 
tiler yapan misafirlerimiz, Cum· 
huriyet abidesine çelenk koy• 
m.Mll•r ... ~ildıa.neyL ta.il>. Mt• 

gisinj, çarŞl)*l, camileri rezmiş· 
lerdir. 

General Motalcns. Perapa· 
lasta matbuat mümessillerini 
kabul ederek ııı beyanatta bu· 
lunmuştu~: 

- Aramızdaki batlar bir kat 
daha kuvvetlendi. Aokarada ıon 
derece nazik b :r ço:, meıeleler 
hallctt .k. 

Türkiye-Yunanistan arasında 
yeni bir muahede prafo ettik. 
Doıtum B ıy Celil Bayarın Ni· 
sanda Atinayı ziyaretinde bu 
p lkt imza edilecektir. Bu muı· 
hede ilo ıki do,t ve müttefik 
memleket, yekditerino daha 11kı 
bir ıı.aretto bat anacıktır. 

Balkan aotantaaın kıp11t, 

komıumuz Burıariıtana her za· 
man için açıkt r. Onu da ara· 
mızd ı görmekle memnun olı.aruz. 

Balkaıı antanb devletleri, 
ayrı ayrı G:neral Franko büku· 
metilo temas edeceklerdir. 

RJmen Hariciye siyasi müa
teşarı da ıu sözleri ıöylemiıtir: 

- Ankarıda, dünyanın en 
büyük ada mı, Atatürkü yalcın.
dan tanımak fHefine nail ol· 
dıım. O, kudıi bir varbktar. 
Al ah onu ıize ve bize batıı· 
laam. 

Rumen murahbaa laıyeti, &.it· 
şam üzeri e kıpreıle Bükreıe 
ve Yunan Baıvckili General 
Metaksaa ta ondan bir müddet 
sonra buıuıi trenle Selinito 
ba;eket etmiıtir. 

lıtaayonda toplanan laıllı:, 
doıt ve müttefik devletler ri· 
calini ıiddetle alkıılamıı: 

- Y aşasrn Balkan antaabl 
Diye bapmııtır. 
Buraya gelen haberlere röre, 

Garbi Trakyıda Ankaradaa 
dönmekte olan Gııtneral Metale• 
aall iıtikbal için bazırhklar ya· 
pılmakta, ıenlikler tert.p edil· 
mektedir. 
B. Stogadinoviç Belınula 

'C#J,.dı 

Dan Ankaraya geldi 
Ankara, 1 (A.A.) - Çekos· 

lovakyanm yeni o ta elç'ıi Dr • 
Robert Se · dsoher bu aabah An· 
karaya rclmiı ve iıta~yonda 
Ç~koılovalcya maslabatıiizan 
Dr. H.ıb, bariciyo namına Bay 
Kudret ve elçilik erkanı tara· 
fmdan karşılanmıştır. 

A-ıkaraya Ç nd!n relen 19ni 
elçi sorıelerce lıtaııbuldı koDIO
loslı.ık yap:n11t r. V ~ memlokr 
timizi tanımaktaktad r. 

E çi, burüca Dr. Rüıdii Araı 
tarafından kabııl edılecektir. 

Deniz konferansı 
toplandı 

Londra, 1 (Radyo) - lnsilia, 
Fransız ve Amerikan ekıporl .. 
.,inin iıtirakile toplanan dın ·a 
konferan>ı, buıWı müz.&brolere 
baılamıştır. 

j Jponya, eve!ce iatenilea 
mal\lmata c:vap vermediti ribi 
konferansa da ekıper 1ö.11der-' 
memiştir. · 

Alman giinB 
Teh."r edildi 

Viyana, 1 (R .ıdyo) - Oa• 
müıdek p zır ıü:ıii L tç ,.ı.. 
rinde yap1ıması mutasavver ol• 
Alman ıünü, bazı ıebepleıdeD 
dolayı tcb'r edilm:ıtir. Yalaız 
Avuıtu~ya Dahiliye Nazırı M. 
Seys lntniırın, bir fii11 evel 
mühim bir söylov vermeli t .. · 
karrür eylemiştir. 

lngiltere 
150 h:ırp gemisi da

ha ycp3cak 
Londra, t (R<ıdyo)- Gante

ler, bilhassa D.!vl Yevl va..H:• 
ylh KromW, yer1i aeıe btClc~· 
ıinin bir milyar l11filia liıuıDı 
geçecetini yazıyorlar. 

Deyi Meyi, deniz büdceainio 
120 milycn l11g liz liraaıoı ,.. 
çeceğiBi, N.vüz Kron ki de 93& 
39 deniz tabı aatm.n C11ma 
ıüa.ii neırolunıcatını, biyik, 
küçük yüz eUi b ırp rsmitinia 
yapılacatıaı haber veriyo·lar. 

Yeni remiler, tezraba konu• 
lacaklarla beraber 1 SO den faZla 
olacak, bııolar araıında 5 11rlab 
s tayyare remisi, 17 deaııa:lta 
remiai, 40 kruvazör veaaır ... 
miler bulunacaktır. 

Deyi Meyle göre, kua ordu· 
ları büdceı 110 milyon la,ıli• 
lira11, bava büd~eıi de 102 bu• 
çulc milyon lnıiliz liraıı ola· 
caktır. 

Safya, 1 (R~dy->) - Ankara
dan dÖ ımekta olan Yuroılav1a 
Bııvckili B. Stoyadinovic;, bu• 
gün Filibode Başvekil Kö• 
lvanof tarafından karıılanmııtar. 
iki baıvekil ötleyiıı Sofyaya 
ıelmiı .erdir. Kendıleriai kralm 
bi.ı memuru ve Balkan antaab 
devletleri elçileri ile Fraaıa el-
çiıi kartılam ıtır. Sofy.1da ya• 
rım aaat kalan B. Stoyadinov19 
ruetec:lere 111 beyanatta br 
lunmuıtur: 

- Fillbede dostum B. Kö .. 
lvanof ile buluıtum. Seyılaet 
müddetince Eııternaıyonal vaz. 
iyeti vo memleketlerimizi allb· 
dar edon meseleleri röriiJtiim. 
Bu ziyaretimin reımi mahiyeti 
yoktur.Yak.oda Sof yayı resmen 
ziyaret edıcetim. Aııcalc bu ıi
yaretia tarihi tıkanür etme• 
mİJtİr, 

B. Stoyıdinoviç ayni tre~le 
Bclrrada hareket etmiş, budr 
da kadar Bulrır Baıvokili tara· 
ıından ut11rlaıım ıtır. 

Belırad, 1 (Radyo) - B.Sto
y11dinoviç buraya gelmi, ve 
halk tarafından teuhiiraıla lcar
eılaomıetır. 



1 )tart 

Yıkık konapn masah 

Villyetlerimiıden birilinde 
çok eıki ve küçüle bir k11ab .. 
c !c vardır ki orada ancak du
varlan kalmıı olan eıki ve yı• 
lak bir konak hakkında bir ma
aala herkes bilir.... Zaten böyle 
kGçllc 'le oldukça tenha bir 
JVde utınmıt kalmıf olan 
aemleketlerde, b~llcın zibai ma• 
nllara çok alııkındır: bir defı, 
bir 1eyabat münaıebetile bura· 
J& uframııtam; ve mi1afir oldu. 
tam "ia aab:bi bu hikiyeyi 
baaa da ulatm14b: 

• • • Derebeylerinia l!ükim llr-
d&fl ve biribirlerile mGtema
diJea harp ettikleri eılci ta• 
... ıarda, bu vaiyette bir ta
laa çapulcu ve ciıili aürlleri
aia ıyalclara alhada kalmıfb. 
Ba aürüler, her türlü kanun dü· 
tiıacelerindon bade olarak, 
baJbkları yerleri yakarlar, ya· 
karlar; ve yükte lıafif, fakat 
bahada atır ne bulmlar1& alır
lar, fiderlerdiL. 

itte bu hallerin pçtifi u
maolarda, •imdi •d• ı• yıkık 
davarları kalan eıki ıuayda da 
bwctl bir be1 vardı. B;a bey 
IOll derecede unfia oldap 
halde arıda ıırada harbe ı:der 
• akla, hayale ııtmaı ııa~mle 
d&aerdi. 

lht 11rlana an'attıklUtna p ----------..... ,---------~ 

••ılP•r lmlüpleriaden bırıııne 
• ~ Amenkalı rel•'ıti. 811 
it adam ayrı, ayn yollardan 
plclildeıi bııds, ilci lupıcıaın 
Mkled fi büyüle kapıya aylli 
UD;,.cie gelmiıler ve 11atlerini 
Panrak b ribirl•iae •orrayt. 
clemitlerd·. Bunlar., Amerikanın 
-.hır ve ma Cl:n zenfİnleria· 
elen Krok, Lop, VooJ ıdi k', 
blyleoe her ıüa bu kuıiibe ayoi 
ülr;lcada gelirler, bir .. ıt iıleri 
icia koııuıarak aiııra içerler 
" INr uatte b r parti 

Satranç 01nırlar ve vakit re
liDce yani Nat ikiyi vurunca 
laemea kalkarlar ve itleri ba-
11•& ajderlerdi. Bunlardan Krok 
büyük bir ticaretgah o!an Go!d 
aad Stok müe11eıclİ müdüra 
Lop borııada mühim bir mevki 
aabibi, Vod da Garp telrraf 
ittihadı ti rketiade miihim bir 
••kil varda. 

- Eslcl 6ir rn••al -

Bıanlar aeaı nlilderine ratmea 
Amerikalılar ribi fevlcalide ça • 
Lıkan ve fik rli adımlar idiıer. 
Bupıa de tınıdıklanna ıöyle 
birer Alim ver p ıigıralarıoı 
içmete ve biri birlerile fevlcalide 
b r doıtlukla koııuımata baş• 
ladılar. 

Krok, cebinden bir ıazete 
çıkararak: 

- Harekette ltulunan ilci ıi· 
mendifer ıraaanda telıraf mü
nasebeti tecrübeıiai duydanua 
mu?. 

Lop: - Ço1c tuhaf olmut. ilci 
tren müaademo etmiıtir. 

Dedi. 
Vod, gülerek: 
- Buna bir kaza demek il. 

zım. Çünkü fikir çok rüıel ol
dutıı gibi, olmu bir feY de 
detild'r. 

Dedi. 
Lop: - Hem bunu clüaÜDeD 

Kır ç~cuğu ve iki arkadaıı 

Köpek, ze~, 1adık, yefakar bir mahlGktur. Biliraiala 1d.. 
pcKler muhtelif cinııero ayrılırlar. Buniar araı&oda, aw. ~ 
köpeklerile karlı datlarda kaybedilmit yolcuları kurtaraa. bfı'
üzerinde kızık çeken köpekler, muhafız kökekler çok 1ewiliıf. 
Fakat bu meyanda küçük ve muhtelif cinılerdelci ıüa, .aı. 
köpekleri de çok alika görürler. lıte ıize bunlardaa bir tiftl. 
Sahipleri oolan çocukian gıbı ıiydirm ıler, kordelilara ~ 
lar, batta ayaklarına patik bile ıeç rmişler .• No afacaa, fakat .. 
pzel teyler det 1 m ? 

arkad tlarıoa aııl•ltı; ve çocu • 
tun aıtahtana karp hayretini 
aklamada. 

Bugün Lop ta idaresine ıel
dlti vak·t ilk emri ıu oldu: 

- Hemen Ediıonu bana ge
tiriniz.. işte adreıi budu; çok 
mühim ve fayda'.ı bir iş içi.ı 
kendi ıini iıt.yoruml 

Fakir otelınden bugin de 
arad ldarını ıörünce Edison gü
lümsemekten lcendıni alamadı. 
Ve: 

- Dostumun hakkı var di· 
yecetim geliyor? N vyorııtta da 
tanınmata baıladım mı acaba?. 
Dedi. Ve kendiııni iıted k'eri 
idareye gıtti. Lop kend sini 
hemen huzuruna kabul ett : 

- Genç dostum, dedi. 5 zin 
dün tamir ettii niz makıneyi 
b liyorum. Benim de L öyle bir 
makınem yar, tamire muhtaçtır. 

Ediaon kendısine göı•erilen 
makineyr ıöylece tetkik ettik· 
ten l'O'tr · 

- liu wak.DODID ber .. ,. 
yerli yerindedır. Miilcemmel .... 
rette ııliycbilir •• Dedi. 

- Falcat ba çok cu uba 
bir maki ned rl 

Gt!nç Edııo:ı: - Nıd•? illi 
ye ıormalctan kendini aluaadaı 

- Çüııkü ıizin tamirinire 
her zama:ı muhtaç bulunacbt & 

Bu tuhaf ve hoş mütterili 
lcarııs nda cesaret bulan Ediıw 

- Eakat, ded. 811oun pnlİ 
ko)ay. S ı isterseniz, ben bu 
aletleri öyla bir bale korum ki 
en ufak tabıvv~lü, hiç vakit 
kaybetmeden bir kifıda tabecl•. 

Lop, bu teklifi mem.ıuai,.tle 
kabul etti. 

81~d~n °bi; 1t;ç fü~ ·..;... 
k~lüpte L~p iki ar~adaııaa: 

- Ed 10 lU ben de retirttim, 
Faka~ bozuk olmayan ileti ta• 
mir için detil, yeni bir makiae 
yapması için.. Bu çcıculc iltilD
balde ço'c büyük bir adım .a.. 
cak.. Dedi. 

- .s.- ,,,,, 



lstanbul radyosu 
Ol ı lf•Hİl!llH •M t2,~ 

Plilda Türk mu5ik Ji - 12,SO 
Havadiı - 11.05 P.i'da Türk 
muıikili - 15,30 MJiıtelif pli' 
neıriyatı. 

Akıarn neş,.İgalı: Saat 18.30 
P;ikla dans musikis·-19 Nihal 
ve arkadaı' a ı tarafından T.ürk 
CDUS kiiı ve halle ş rkıları -
19,30 Şiş1i H:ıllcevJ göster t 
kolu tuafıadan b r umsil{Mete), 
- 19,55 Borsa baberle:i -
'lO Nıcaaottia Rızı ve arkaş'arı 
tarafından Türk muı kisi ve 
ballc ıarlalan - ~0.30 Hava 
rapora - 20,33 B. Om~r Rıza 
tarafanclan arap~ söylev- 20.45 
Neıı.be v.e arkadqlan tarfından 
Tiirk musik si ve halk şarkıları 
(Saat ayan) - 21,15 Faııl su 
bey.ti- 21,SO Orqatra-22,45 
Aj.. bı"'leri - 23 Palda 
ıololar, opera ve operet parçalan 
- 2120 Son Uber&. we erteli 
ıüoiia pro~amL 

Mkara Ndroau 
Ôllt1 ne,,igatı: Saat 12,30 

Mulaif pli-' aeıriyatı - 12,50 
Plika Tirk m•siki.i n ulk 
ıarla:..a - 13.15 Dahili .,, Jaa. 
rici büerler. AJc,.,,. ,..,,;gatı: Saat 18,30 
Plik Hlrir•h - 19 Türk mu· 
Iİkİli "' Ulk ,.lalan (Hikmet 
Rıza Ye arkadqlan) - 19,30 
Saeı .,aa "' .. PGa Detr:y,at 
- 19,45 Türk muaikiıi ve bal" 
..... (U.h.~ Karmdq 
w arkaclqlan) - 20, ıs lkbu. 
• konutma: Şevket Sür.,r• 
~ - IOJO Piikla danı 
_, . ._ - 21 Ajıraa haberleri 
-2J,JS S~10-1M eıkelt~aıı 
- fl.55 Yarınki proıram " 

1-tltiJı:lU.~•~•M•~·~--~-
Mahtelif Avrupa i4'•ıısyon1an· 

• a.. aqamki pr"'•'.aa izi: ,_,.,,,,.,, 
M.JD Pw ....,_ Se.ıo. 

•k ( Pifaeilt Ma U.d • 
v .. ,ı,. fltinkil• Liat. Sc._. 
- ı. 21.45 Viyaaa: 8üyik 
.,,, .... 1 "' (Oanld Kaba.-
ta ........... , 
Heftl-.,ı.,, 

'145 .... lColo9yat: Pllk. 
1,10 ... INa •tı-= Sıbalt 
bır•t. ( l,U ..._ ), 9.30 
Padl Ke1oer.ti ı Pallc. 9,30 
Be6M alar-ı BGyikaan· 
ki,.._ ldltlk •Mr'eriaclen, 12 
Par·• Kolonyal: Pille korıs'fi, 
13 llerh la• dı1a-uı: Hafif 
._.., (14, ıs devamı), 14, 15 
Pw Koı_,.1: Konser nakli, 
15 ...... 14,JO Biiic,-eş: Mando· 
lla _..._ı, t!,15 Berlin lcııa 

d la••: M zahl nesriyat, 16, ı S 
.... RttdJ'O orkestrası (Scha
bert, ....._, Yeber ), 16,4.5 
Berli11 kata dıl~ııı : O rk•.strs 

ko ı:sc , 17, l 5 Var ) ~: ~arışı" 
mı1 ~·. } 7. J l gftı9ya : HJj.f 
m~• , ı 7, 10 13,ii~o: Queıtra, 
i7,45 Be lın :sa dılgu: Hılk 
~e>nscri (18,50 d •vJro) 18,05 
Bü.<reş : S tndu Mar~o orkes· 
trıuı, 19,lQ Vr~ov.ı: Koro hl· 
vab ı , 19, 10 Peıte : J>lik kon· 
l:!l'İ, 22,45 Bükre1: Lc.kantadan 
konsrr ııak i. 
Opt!rtl ·ar, operetler: 

13, 1 S Bü.cr;oş: Seçme operet· 
lerde ' 'P aıchr, 12 B.!rl n k sa 
d•lr:1• : Sevi en operetl~rden 
parçala", '20 Prar: •Bohemy .. 
da Brandentu g·~ .. isimlt open, 
2~,3() Pefte: Pcfte oper.a1eodae 
v~rileeek p yesi nakil 
Ot!" ın•d,( .• ·, 

11 Bcriin kısa ıd.Jruı: Y ayh 
saz'ar lcuartetile ıermadlar, 

18,25 Peıtc: Ytyh kua tet ko ... 
seri ( ltılyAD • Macar curJ.. 
inden) 
/Usilallerı 

10,tS Berlia lt• daf1911: 
Z mbal solo 16, tJ Prag:pİfano 
res"ta1i (Ciııop.o, B·ahm•), 18, 1$ 
Va rşovr. O I' v :Jl louet tolo, 
18,10 Berlia kısa ~•IJ'&SI: Ro
mantik ı>yano mu.kis, 17,40 
B üno: Sopran ve piyano, 18, 5 
Ostrova: Alcorneon 410"0, 20,20 
Var,o.a: Muhtelıf L~h 1aı kılan, 
22 VarJYa ! Chopindcn piyano 
so'o, 22 Biikrer. Beetbovenden 
piyaıto 90natlan, 22, 15 Ber'.in 
kısa dılg!laı : Keman ve orkes
tra ( Brıhms }, 22,30 Bükreş: 
&meoi kor01ıU (Bay Art.wı1aoua 
ı Jareainde). 
D•n• nııısildsü 

22 Bükreı: Kab11re aausikifi. 
23,25 Peıte. 

ln.lamıır çi:-e· 
tinin ar .. usa .• 

- ~ g. insi-' ... iJ•d• -
duğunu görünce, lcorkarak: 
·- L.daaL. o.,. u,turda. 

Rüzrir imJadını retit•,kte 
reç kılmadı, fakat bir aı acele 
ve kunetlıce ıeld tiaden. ıb
lamurup kaldırcl tı aibi cacf. 
cleni 11 ortaıı na attal 

Cadde. bir '°" ..... , .... 
laayvanlaraa ve .... aı.,... te9" 
titi çok tozla bir ,. idi. Bu 
toz ç·nu o ılzıl ellt"111i P• 
lendi V8 ODll bir eoc..Jc J•clee 
alarak ..u .. dık. lae,btr• 

atta •• evleriee J&Grerek k•ru
maa içia bir köteY• kordu; 
orada rtlnden pne tne ren
.tini kaybederek a Jeta . litiyar
iadt. işte bıı anda wakttfe ge 
çird ti l''1c;.ik bayatını, a,taç· 
taki ıanfa yerini hasretler d~ 
şündü; eı'd yer.ne dönmeti 
arzuladı, amın muvaffak olmak 
ihtimalini rö em ey ine! kara ta• 
lihine 'tlamatı ba,tadı. 

Madmazel Anriyet V taftan -
Nak J"; A. H .. At/o?Jof'ıı 

KIZIL .AKREB 1 
T.a!A.Nı 

Su Rohtler 
Çt.Vlı<J:o~ 

Seıal Yittal 
-47 -D••• Hartea •atlercleıı 

lartl ..,..n 7abyerd11. luıHı 
....... olc!a.t 

- Bir zamanlar mea'eki 
arqtırma1annı11 ıliz önünde 
tawak ıizi ortadan kıldırmıta 
lwtJo vermiftiQI. Likin JİJDc;li 
.. !ikizde dei'ilila. Sizh r ibi 
Mı ilim adamını yok etmek 
w,ek bir c·nıyet olur. S z o 
l9ıa fardak iılwim Y.ar. B111ıdaa 
..,. ••ajf llborat••arlanmda 
.... 49 bır yer ayırautı& 

Hartoa ali çıkbtı kadar .. .,,. 
- Hayı", bbU detiJL. 
Akrep doktorun batırqaJııaa 

dırmadı. Batün beteriye
.Une 1iWelmi1 ıibi bir 

la tli vardı. H~ bir Jeye ebemı 
ıpiyet vermiyormuş aiui deva• 
etti: 

- lstemeQMniz tabiidir. Bi· 
ı" m teık:lat m z ve mabr 
dnaaı hakktoda hi~ bir ıey 
b:lmiyortuouz. Zım•aı gcliace 
kesadi i•tetiniıle biıe biırnet 
,d~cokaiaiz. Ah-Fı•g-fı&ınUP 
azyn uçanı hatırlıyor mu"unuı. 
Boğaz 11 ıı dolındıtı vakit bir 
daıı. kalkmamak üzore \11 •oıu'· 
ıunuı, 8LJ saba b ıiıe küçük bir 
tınnı• y•pmak liıım ıeldi. 
Aksi t&kdırde ıiı:i ebediy.en 
kaybetmiı olacaktMc. Zeki fakal 
fazla atılıan arkada,ın ı maal· 
esef umdutu neticeye varama· 
da.a aözler İlli k.lpAdı. 

'"'· f•'Wltbt. ~ ~ ıiJ.QJeri 
... t 2l.:i5 Jle. 

1r.mir • Nazilli: Rar gdD uar 
Jfj,40 da 

IE11fr.n.tJi11H: ~11. p81'!1e•lııe. 
('•marırti '" lftri ,.., li,ıt> de 

lr.•i.r·Tin.:Öıle•i~ Henebt'9 _.,ı 
5,3\ de IHr kaıar; ile akı•• •IC 

11,30 Ödf'ai,. M ,,..., lti.JO 4a 
T, rer• otora~ 

A/gon lıtdtı: Bt1mt•rt~I,,.,,: 
tımir·İlllaaMl-Aabra Her ıl• 

etllt '7 de,........ f'-.. ~·bt 
,gtnleri .... kla n, ... 1tıre w ... .. 

lu•ir • Soma: P•aer ft ,. .... . 

'"i gilalırri ...ı J~.:ı •• 
faair·Jla•4ı._ .. Panr, "''• ..., 

fMnbe w ~-•l•l •hlılt• 
rfc uat 7,20 de mobtelic kat1r: 
f'8Uneıi, ~atıım1n, euma ~
ekepree 11aat 12 de 

İzmi:.Som1: Paaar ft puartui 
,tnleri ... t l !l.21\ .~,. 

Her zaman ltJzım oltm tel• 
/on numarala 

Y•n~ıı ibban: 2%2! •tehir tel.,. 
fena mGra•at namaratı: ~!I,, • '"' 
birleraruı teler-. miiNaat ........ 
r•ııt ZlSO • eı.ktrjk rirbli: UH· 
...... 2~ııs . ,.ıi« ı~l . iaaıh ı. 
tibiµ: .2010 • Baıuıarıo jıta1100~ 
3638 • Alıapcak iıtaıYona: 2uı • 
ı> ... port ,..pur bkeleR: 2851 

Şehir nakil •uıtalartaııı •b•'I· 
ittim ilk • gece aoa taue&e1 

... Nri: r,,.,,,..,,,.,, 
- ..... Gaut.-alah• ... 

bete. bir " ' .,,, ıt.rekM •r. 
... IU& .ııııı. ı.w.keı ..... ~iıır 
et uamTay takib eder. Buadu 
epara hu d6ı& Ga.kikaıi.I bir uaıoo .. , ..... 

c;.. .. ıra..., ca.11.saua 
2',5 ...... 

1'PD*'-• Go.J,ahya jflt ın111o •r ubahlıyia 5,%6 41aılır. İkinci 
••• ,., bu u.ı IODI.. (»,;l6 4A "'"° 
apket edor. 

ltônslı:ı1111 Cttselfilı.. ~ 19'9 

...... ,., N&C 1MHe .... C ...... 

luN.a ..- ~• • ~ tuıw.ıif/ .,..,, 
Vapurlar~ 
Jı111iı4iea g...,,.,lı:an ilk ... 

•et $,CS ıo l'aNpurtt.t'I aı:aUur. Goı:• 
_.. Up&&r ıu& U,JJ Jıi K.uU4• 
~ -....C etlu. 

LrpyaadAa t.tMre ilk ••pM 
.. , C).20 ..,.. ... ...pı.11 ..... ...,. 
lılMI& U dccli& 

'o.'ıı. ı..r ,.,... ..-. bv 
'8patr •ar.Ur. Akta• ecü,.iu ..e&&u 
.-:ıerler ... ,,. bırdw. 

l•ıta• 6"6'11ouınd• 
Kemeraltın<U T .aba.a zaı;no-

111nda F~l oğl&a ga.ıi.ıooJ B. 
lıma.ı. bır alacak .mesclcsindel) 
Hıisoü otu i"hO:l SJmiy. döv· 
qıü' ve ı.1bıtacJ yalcatanmııtır. 

Halceret 
A ıaıtealc postanelinin emtıa 

da~ıH .de 111C•ur la. R~fika. 
poıta müvezıij 8. S•dctıiw 
ı,.b~il' .etmhtir. 

§ Tepec de Kahramular••· 
haU~u>(Ma Be'-ir otu Has•a, 
R~ş d o~lu N 1z ma halcıret et• 
titi 1 -te" mı-b\eın ·y, .,,., 1m ttir, 

Har.ton heyc:c~n la: -ôld.ü m ~? 
Dedi. ()ldürdünüz mü onu? Ca· 
navar herif. Sarı yılan! 

Hi.ddet11adeQ tir.tir titriyor, 
div.,ıın iiatiiqe aerilmif otaa 
kap'an derjıiaj tırııaaklıyordu. 

F9-Hi cloktorun alJJt• tavır· 
l•ra 1a;, •btaıqı;yct Y'9r&JÜYOrdtı. 
Devem tttti: 

- M0111nu•iyıtle Jiylemeli· 
yiın ki, ad•IDlarıoıd•n birj ıaüı· 
teıot düıa ıkşazaki baıkmda 
hepsi saj aaJim kurtuldular, 
Polialerin Yaptı~ ecellHlik iti· 
~ Zt yır.adı. Kapıdan çıkan 
ılk _adamı hemen gözümüzün 
6nunde •nıelediler. Bu bal bize 
ıizin nıtvcudiyet nizi ınlatmıt 
oldu. Büı r,,, adamlar ııı ıeli
sıet~e bu ıahab lnfiltereyi ter
kettiler. Baıı hususi itlerim:n 
teıv Yeli içb iki adamla bera· 
ber Yalnız ben lca! dım. 

Hartnaun kalb. ıiddelle çarp
m !:t bafladı Aca&># M •~ada 
bU4 •da au ıai? 

ıll::::t~a~ayın masalı 
-4 

- -----------_,... 
- 1't1ıı 7 i1Jci •11hifeds - dattın l ... diye mırı ldandı .. 

bu kıy~etli fıdanaqıq yeni l?ir Haydud, bu ~u~af iımi 4@• 
~ijj ~ .... ·~tıtın ı jtin ettıji bir n•u~·= 
gjndü. - Ne pp~iajz1 .• f•~fka RU? 

() gün, adet veçh le beyin diye sordu ... 
tek ve pıcl lcııt bit' pi kopa• - Evet... FatotbL. 4"dia. 
rıp babas fta verdi, bey de onu Ben onu, idam cezasından lcur· 
altıadaa bir kupa iç:nc koya· tardıtım zaman, bını te,kkür 
rek ve büyük b:r z'vk1e seyre makamında bu 'i~eğio fidanıJJ• 
bıtladı ve buriia ıiikOnetle v~rdi; v~ bu çiçok bea m .ba..b • 
ıeçtiti ha~de, ı c: bry a em· çemdo bulundukça. berüm, ~· 
r ie meı le-!w yHılarak, davul- yımıo Ye •iJcıqin her tiirJü teh
lar çal na ak bir ıe •lik yapt · clı. ıi~elcrdoo mıııgıı bl•c ıjını da 
Fakat dııarıda oJda'ı~ sert bir ıöyledi. Halbuki, f.Jca kv1J110 
fırtına hüküm ı:irüvor, rüııir yalan ~öyl~ciiği b~aiaı fit b&WD· 
tıiyor. yat111~r y~tıyordu. den belM ... 
Şul k dev .. ed yorba ••· 

hafıza ubiti ıelerek fartıaadaa 
yolun• kaybetm t bir be,!a ma· 
iyetila burayı 11t1aaak iatedi· 
t 'ai h•lter •erdt aa,jk b~ bey 
içia böyle bir ricıyı kabul et· 
memek a1ümkün dettldi. a •. 
tUHt İfİ• bey eliecie itlyik bır 
m•P · • olaa bi~tçüai• arkı· 
tından .ıelerek kap·yı bizzat 
a~ta V! halleri O .Qcı., iyi lj.. 
t ijn111iyen. fakat r•t111w r-b: .. 
bile ~u b ılc l"ldıkleri uane
dilen bir .;; ü ajv.,-i br111.p. 
da bulund.uJAr. 

Siiv,riler, h"çbir py JıÖy!e· 
meden içeri g rd ler; fakat b.,ın· 
lamı .bepıi .de şa,ıyın bijyiik 
ve kuvvetli kapıaıodı .. iGCri ıi· 
rince hemen .at :a-ıadan aılıya · 
rek ıiJihI.rıaa C'k~I.r ,,. kar• 
ıılaf'aada oe kadır lndnac, aı· 
ker ıvana batJadılar. 81111 ar 
ıiphesiz barım ler ver• C..i· 
lilerdeo ltir ıiiri idi we bu u111l 
de o &amat1lar •uvaffakıyet 
babtedea bW harp laı&e.i ıibi 
icl ı. 

• • • 
Zn•alt. bey, iyi lcı'p1i etm .. 

• . ' Ztlilll VfJ hai ı haydıadda ı.... 
haf bir bal o!du.; etraf.aa Jilet
ler HçaraJ \'O fırıl f.nl döner,ok 
bakan hıjo ıö.Jor saoJd b.ir 
anda .aö ıdij; durdu, Qldı; • 
ııl ım ad•'» çok ııubııln bir 
laal aldı. Ve bır a11lık küçük 
bır düşiiı>c~den ıowa, 1'apaı 
ki4·r.a,.k: 

- Hıyıı bey.. Fıtoıb 1.a
Jan ıöyl.eıııe• ·,ı i,J 

Dedi ve b'!lle:ı ada...ı.ıaı 
çatvar•k bütdn ... , halbaua 
eJ!f aip çöıjim11iai ~o alıurı 
bt:şeyıo y_.rJi )'erme kosaulma· 
sına emretti ••• 

J\eal>a bu ~ılime n~ 01-\Jlllt 
k,. b.rdeıı.bi e \>..ı t ü ı yaptalcla• 
r •na p fma 1 o' nıu~ ıi pi hare
k•t ed yoıd·ı. d!j' 1 m.? Siz de 
b11nu QJu şoruyorsu11uı?. Bey 
d, bunu düı1nürken baydud 
reisi b~ 1iiphey .halletti ve: 

- Bey... Fı~ot"ıcı; o falcı 
ka:lın benim •nnera, kend iıinl 
hfrtef'4eo çok aevd tira a11aem
dir!.. lıa o:ıa, 9011 nefeaiade 
1't ı.dis •i idımdaa k11rtara11 
ki meye yardı ıa eı.ete ıjı 
verd ra. Ş mdi aRlryoır.. W. 
bize o b~ydk iyi' iti ed~a ıiz· 
~iı-,.~ AA8Nh • PMıu.a 
nıruma, eiı; ve .tama mi e e İ" 
ın z~ reç:n büyijk • •rvetin zi 
b r · lnrak r ı:i ya·uı.. G5rüyo:• 
ıunvz y-. .annecitinı yale11 Jjy-
"memi~tir. Bu ç;ç,.k ohııauyda, 

•iı:io kisıJ o!duİUDıJZU bil:n ye
uk YC h~rb.Alde öl ıiiteuk.t :a 

D yerele, bü.ün tak ılliio ço
Jci.ıp •iıw ili, 

-Emdift.:r~ F 

kruvaz~riJ 

, J 

...... 
/l.cı•,,~~ /imanıntlı 
llprli1t, 1 6'.a4ro) - ~ 

Alman kruvazörü, Yuıoslavy .. 
JJaa Rtsoza i.aıanına vasıl ol
uauştur. 

Geminin bu limana ge leceği· 
ni baber elan J\lmınyJnın Bcl
grad NI ri, Ragozava dalaa 
evel A1uvuJ.1-t etm ı ve :ıu•i 
lcaptanuu aıılJalll .la :ikılııet .,. 
klnJU takcJı aa eyleınift,it, 

Mazarikin 
hatırası 

Prag, 1 (Rdvo)- Mazırildıa 
öldilj'ü ıücı.ücı yı ı dö:ıümii naüna-
1ebetılo Cı.am!urre ı si M. Edvar 
~nea, bufiio Çckos ovakya 
ordusuna bitabon b .r beyaa, 
nıme neşretmi, ve Çekoslovak
.Y•YI uaeydaoa ıetiren Mazarikia 
ueutu:mıyacatnıı_, b iyiik ada 'DID 

y4rattıtı es!rin da rna yaşıy• 
c•tını badiroı ş, M ızarik n b .. 
tııaa na ıtayıı ile anm ıtır. 

Ni• otelleri 
Memur {le müJtalı. 

tlttmleri gr•v ilan etti 
Pari-. 1 (Radye) - Karnaval 

yortularmıe de•' n ettiğ bu,rilo
lerde başta ıbaşa dolu o'an 
N s e e!leri memur ve müs~ab
demi l; pstronların, Mesai Ne• 
za e ince Y!rilcn em re riayet 
etmeme erincle:ı umumt g~ev 

ilin etmişlerdir. O teller, mU,. 
terilerle do1a bir hıtde vf 
f a&cat mGst bdcmıizdir • 
N:ı şehrino hariç ten aelen• 

fer arasınd41 bir '°..< kgnt .1ler,, 
prensesler ve prcnıl~( v•rdar. 
s .. nı.. . ..... elduk.ara ot9 
lerde tek mcm"I ye aiiatalt-
dtm W.••flirı .. ----., 

Grev·• •• kadar deva• • 
ceğı belli det ld r. 

Fili•tin lidtlise:eri 
m uo llılı:ı t ·, 

K\Jdia. t \Rulyo) - latıt. 
ıen 11 Fi iıtia fevk& lJa komi• 
asi iken baılca b jr vazife,. 

ıınıt1 Nerdıti b. elim aet'er:y 
iDri c rt k ..bu çda el eJk 
her t ryin mahvaldut•• hü ... 
naetti ve ~m•ıt kıı aaıı ,_uaa 
koıırak bıyatile n•ra•Hn• bari 
olsuı pahal r• sa~m•ta karar 
verdi. Fakat Kaa ve ümit etti• 
A-md~n çok ç .. buk • llh. ı k ... 
dı v• ke11diıı ae hade... •• 
atlcerl•ri • bi ku•Mlli bir iple 
k ıkıvrak batla.ıcia. 

Bu tturet • çete ı lrayı tama· 
naile hakim o d J; çeteni 11 reisi 
hain göz erini kırpa •~ etrafma 
b,akınıy o; "e beyden hn nele
rin nerede oldatu.1u soruyo • 
k~n, fÖ.diııe manmn tlıerinde 
ve alt A kapa içinde t:>ulunan 
pl il şt.L ~e bayl'etle: 

• • • tafi a ed lcl il ıdea dola,. a,.,.. 
G ·ne ihtiyarlar .,Jerın ·ı ki, den arı ı.ak üore bu'ao• 

bu ataç, b,~inio 11fukladı.tı S.r M• V ıop. buıl 1 rafi. 
bir .umaııJa ••r;p b' h,yv.. yoda bir söylev vuaa ı v• Pl
hrahndaa ycıuaemiı oluy<M, tııtincle hükiim lir• laldi-* 

- Bu mevı;mde \ öy e çiçek.. 
Hakikaten ıışılacak ıeyl. ded; 
ve sonra beye: 

- Bey, dedi. 8a çiçeti ne· 
r•den butdu,uz? .. 

Zavalh bey çete reiılnin bu 
sualine cevap verece le ba1de 
dctitd ; o 1ccnd icen~ine: 

- Ab.... f ;t•oş1ca... Be1Ji •1· 

Akrep devam ett.: 
- Burası benim ikametp 

t.md1r. B..araya girer'°n ve çı
lc~rken beni kimse görmeı. 
Çiiakü daima nehir 101.uoa te.,.. 
oh ederim. 

- Eter ıizi bir ıemi bek· 
li)tor11 kapıanız kab U ir. Li1cio 
beoi naaıJ götürebiliıainiz? 

- S ıi ben kendi elimle 
Ç ne kadar JÖtÜrecetim. 

- J<abil det il 
Akrep bftyiik bir kitap aldı. 

Soluk ıabifelerini ravaı yavat 
çeviriyor ve a1cıi zamanda ko
ouıuyord&a: 

- Gr•nd Dük lvanın ölü. 
münü hatırlıyor musunuz? Von 
Remboldun iımi havalinızde 
eeki bir bıtırayı canlandır~ı· 
'or mu? S z n m~sbur po .iı mü· 
t:iriyct n Z Skotıand Yardın 
doktor Sir Fra:lk 'Nark~mbun 
öl umü:ıü hi.a tly n edcme..ıi· 
t nden h.ıalkı ıa'eya 'a gctırme
mc:k ıçio b.r •ka.p duıwa•·· 

beyjo .öl~•i• ~ imkiP 
ola.ıuyıcıkt L. ria •uvakıcat oldutunu. P"iıti-

Ş;i/c imi• 1111"'1. . .,. nin atiı alon üm tvar bu -4• 
11 .. ,......., .... _.,.. .... _..,.....,. _ _,., ğ'n" .öyllflakte ı •oıar .. F'di• 
, Haşvekilimizın a1tıliaiıa,.. ıa, teıe,. iti• 

en 800 resimleri etıneei•i u•ı.ye eyle•·flir. 
Kurı:ına dizilmtm ·ı 

BWük eb'atS. S...Ql•iı MNkova, t (il •ciyo) - R• 
B. Celil Bav••• fot.otrafil,ıi yanı• aabtk kom aerlet ad• p 
,,.ınız Hacı Alipa.. otelinde neral Geıorol, ıaJi .W f11 ... 
ioto, reasa.a B. J.maeiden ted.- k•rşuna dizilmemiş, yabua va-
r~ k f'dehilir.s'~. ı·f,.si nd.eıJ .aı oiilnaiıf r. 

maıtl• lfYdttrınadı ıa.1 D·~•• 
v•r, Erihcni de 'batarlıraınıs:. 
Ne._ eWdrik •üheafiili. ..,. 
ÇID •Dl IONİMt Pallİ ölmQ&i? 

ı,. dolctOf Hı1r•o,, M t. 
nan•~ zatlM. IHnber calw 
atat- daHt etıaeW. •İM wef 

v~mi• °""'°"'"'' - SıÇlllJalifCll'••· Be.im bu 
adamlarla ne alikam var? 

HartOlt aafesaJ ke1erek bek
ledi. Z ıvalh Gaston Mak ... 
ötreamek it• hayatı11t wrclıii 
c• arı ı ş taaek üıere idi. 

F .. H. l.i" • tçie teredcll4 
etti. Elindeki lcitab1a sahifele
rini 1ümmıuz yere brııtırdı, 
durdu. Doktor heyecanından 
tıtr yordu. Acaba ıöyliyecek mı? 

Akrep kitabı kapadı biri~ 
••n ye tı.vandaki avııeye baktı. 
Sonra re11e k~nd ı kend;ne ko
nut ıyorm • ı gibi devam ettiı 

- G rand Düı< büyüle bir al" 
kerdi, Vo R •Jnbo'.cJ nıad~n 
ID.&beud.ı .. t.udo !.r&.a.ıa O•••• 

tr 1s d~»JUlnd• ~11 ı ıdıw. 
Sa F1.1Dk jJc zamanın en bile 
yak doktoru itli. S ıe .pi" naec 
B•nce aiı de ~nlar .dereee.,._ 
de yiibek bir t•b.ifetaaais. 
Bilhıl .. •,.Jan &!la"rJei. la.il· 
kuıdalP .. ıtmahaz pelc Jllt. 
ıekw.. '-• eütüa iN .-:., 
Ç inde • ıe ukad.f bk edecek 
biylk adamlardaa ltaalandl•. 

- Çiade mi? 
- Evdt Çinde. Zannederfta 

ıöyled klorim ı aolamacJı nız. BG
tüo dtıaya bizi yantıı •nlayor 
doktor. B 'zi •yıkıcı ve aıab
ved c • teli!dd ediyorsunuz. HaJ. 
b,ki btz (y~pıcı' y ı. 0.!mln 
ı1'yd .tuu ve aızıo ö dl zannet
tit; rıJz ada~lınn h ç birisi 11-
mıııdi. Burün Von Reıubold 
Cnde1d llborahıarıoda b z;m 
ic;ı • pıübım miklıilrda radyum 
ha?Jrlarpaktadır,. 5 .zi de Çipo 
gplür ee lim. T ym ş oebri ıt 
z 11da teık ltım za e · d n~ 

- -'o,,. v.,. -



Ne gar ·p def "l mi~ 

Maymun değil, 
sanki insan! 

Manisa Viliyetinin 938 yıll 
biit~esi 1,358,240 liradır 

Akhisar elektrik Masada hizmet görüyor, sonra pü-
aantralı rosunu rahat rahat içiyor 

... .. . .. .. 
Kültür ve nafıa işlerine fazla tahsisat ayrıldı. 

lnıaot ;,·erliyor. Be • 
ledıye bir istikraz 

aktledecelı Stadyom inıaatı da ilerliyor Akhi1Ar, (Hu11ui) - Beedi
yemiz taraf.odan tevı:an ikmr 
lioe karar verilmiı olan elektrik 
ve motör itine ebemm:yetle 
çehıılmaktadır. Almanyayı si· 
pırit edilmit o a11 motör ve 
teferruatının yo a çıktılı haber 
alınmıştır. Elektrik kıım na aid 

Manisi, (Hususi) - Vi:iyet 
Umumi M~clisi toplanblarına 
1011 vermek üzered r. Büdceler 
tamamen ikmal ed.lroiıtir. Vi· 
liyet m ·ı ·n önümüzdeki Husu~i 

M ıbasebe büdc!:si 1,3S3,24J 
liradır. 

Bu mi'<tann 305,003 lira11 
Naf aya, 159. 105 lirası Umumi 
M ·c' s ve Husuli Muhasebeye, 
17,784 l"rası Zi·aate, 14,529 li· 
rası Bayta·a, 89,242 lirası S h· 
hıte, 388,981 liraıı Kültüre, 
4 .-0,000 liraya yakın bir kısmı 
da muhte if ve müıterek mas• 
raf:ara ayrılmııhr. 

Yapılacak itler meyanında 
ta~ebe yurdlarına yardım, yol 
ve köprü inıadı, yeni okul bi• 
nalan in,111, büyüle akarat in
f aatı, Atatürk anatı, 1por ıaba•, 
P drti ve Halkevleri inşaatı, ka
za beled'yeleri11e yırdım. bıy• 

van •rrileri. T baffuzhaae ia • 
ıa11, Memleket Hastahanesi Jlf' 
tak adedinin tezyidi, mua.lim 
kadroıu ihtiyaçlarını kartıla· 
yacık bir tekilde fazlalaıtırıl• 
muı, elektrik ıirketi aermaye
ıinin tezyidi ön plinda J•r tut• 
muştar. 

Gerek imar, renk kGltGr b .. 
la•ındaa büyük bir bllnama• 
ya ş ahid olan Maniıa vilayeti· 

.......... ..,,.... 1ıiU 
bir samanda ,_cıamnaa en 
güzel 'le en lcültürlii bir vili· 
yeti o 'acağı mubakk akbr. 

En büyük ve en modern h11· 
talaanelerile aatlılcta. en genit 
ve •" teknik ıtadyoma ile genç
li le: ve ıporda, çok elveriıli ve 
etraflı teş 1 ita havi Kız E'lsti-

tüıii, Kitapıaray ve yarahc 
okullarae kültürde, vi l1et hakla 
olu mevk i ıi alm ılctadır. 

St.tlı•• ,,.,. .. 
~tıdyom inşaatı hızlı devam 

ebaektedir. Toprak tribii ıder 

bitmek üzeredir, beto11 tri biin
lerin do iskelet kıımı taınım· 

lanmııtır. iki ıün evel ıtadyo
mun projeıini yapmı, olan mii
bendiı mimar Vietti Viyoli ıelı
ri.wı. .. lmit İDfMb koatrol 
etmiıtir. 

....... 1erd- ... ,. llba,. 
Dr. LüUi Kardınn Bı1kanbtı 
altındı mezkQr mühendis, mi· 
mır ve müteahb.tlerin ittirakile 
Vilayette bir toplantı yapılmış, 
ba top' ıatıda şehrin renel pla
nı, Atatürk anıta, ı:nemı ve 
otel projeleri; çamlık mevkiinin 
modern bir bahçe ba:İle , .. ti• 

Küçüklerin büyük yardımı 

Torbalı, (Humi) - Kızamızuı Kemalp"'' o'<ulıa betinci sı ıı 
talebesi, bir aene zarfında birilctird.klerı (17,4S) kuruşu Türk Ha· 
va Kurumuna taberrü eyl•miı~erdir. Resmımiz, küçük otren:~leri 
bocalari:e birli t. te ıöster yor •• 

Balıkesirde 
Bir adam karıaznı 

~ltliJrcltJ 
Bılıkn"r, (Hıaıuli) - Ova• 

bayı Ildır köyünde feci bir cina
yet olmut. lsmail ad nda biri 
karııını bıçakla öldürmqtür. 
Lmail, zavallı kadıncatızı tam 
altı yerinden bıçakla yaraladık· 
tan sonra lcaçmıı ve mesele 
mey.dana çıidıtı zaman bqka 
b ir köyde yablanmıt'ır. Havva, 
yarıların tesirile butanede öl• 
müşt.ür. 

idamları l•tendi 
Bir kııkançlak yüzünden Ço

ban Ahmedi kıyııla boA"arak 
öldüren Hüseyin ve arkadışla· 
rının duruşmısı bitmiş, müddei· 
umumi M.im·n ve Bıyram adın• 
dakı ı ç o t aklarının idamım, 
yıı kliçti ıc o'an Hiiıeyinin de 
1:eZa aıd r lm 11 ıu iat"miş.tir. 

Salihli 
Kreci Kooperatifi 

kongresi 
Salihli, (Husuıi) - Halkevi 

ıalonuada Sı'.ihli Z rıi Tarım 
Kredi Kooperatifi ıenel k top• 
lıntlsı akdedildi, gün begün 
mesaiıi artan bu kooperatifin 
evvela çalı,ma raporu ile mü

rakıp raporu okundu ve kabul 
edildi. Bu rapora göre ortak 
adedi ıeçen aeo.,ye nazaran 
fazlalatm ıttar. 
Raporlıfln okunmasından ıon· 

ra bir yö:ılıcurul üyeai intihabı• 

na geçildi, neticede yönkurul 
üy!liğine Bay Ne-cmi Kendirik, 
yedek üyelilclere G l ı p Musalla, 
R dvan Aşkın, mür kıp te de 
H mdi Oral ıeçildileı. 

1 

. ilmelİ itleri ıörişülmüıtür. 
Beynelmilel bir töbret ıılli bi 

olın ve Ankaradaki büyüle atad-
yoma yapmıt bulunan Viyoni 
V yolinio bu huıuslar baldund~· 

ki teknik ıörüı;erinclen fayda· 
lanılmıı ve Dl ~him imar pror 
ramlan teapit edilmiıtir. 

Toplanbyı müteakıp misafir
ler terefine IJbıJ tarafından 
Jirmi kitilik bir ziyafet veril· 
mittir. 

Kızıl•g ~onıreıl 
K·zılay KJruma ys.ldc konr 

reı . 1. bay Dr. Lütfi Kırdana 
Bıtkınhtı albnda aktedildi. 
Eski Vı!iyet merkez) beyelİlia 
hesabıb tetkik ve tuvip ed.ldi. 
Yeni yıl içia yeai büdce w 
yeoi ıeç· mler yapdda. Y eai P' 
lir kaynskları baklanda faydalı 
ve neticel ıörü,..-eler otd11. 

17 parça malzeme Akbiaara 
ge'm.ıtir. Mütebaki kıamı da 
lzmir pmrütündedir. 

Projeye göre fabrika b;n•· 
aında tadilit yapı.maktadır. So
tuktulumba mevkıindeld mu
havvile binaıının inıaıı bitmiı 
ve fabrikıda mubıvvil91e re
t•rilecelc kıplo kanalının açıl• 
maıına bı,:anmıştlr. Kanalın 
açılması bittiti takdirde Mart 
iptidaaındı icap· onun fertine 
bqlanacaktır. Şebekenin baıtaa 
başa ıslahı için 28 bia liralık 
bir ta'aat münakuaya konul
muıtur. Belediye mecliıimiz ıon 
toplantısında elektrik itinin mın 

aene nibı1ctine kadar bitirilme
sine karar vermiş ve ba it iç·a 
25 bin liralık bir istikraz yapıl· 
mısını da muvafık rörcrek dai· 
mi encümene 1Alibiyot Yer• 

miıtir. 

Şıı ıekle nazaran ıebria elek
trik iti Mayıı ıonuna kadar 
ikmal edilecek, Haziran ba• 
ıında yeni mot ör ve alzinator 
ifliyecek ve ıehrin ve bütün 
ha lan 11ya " elektrik lau•nr 
dalci arzulan 7erine ptirile
cektir. 

Belediye yazın pdü.ı cer .. 
yanlan vermeli de düıüamok· 
tedir. 

Malılar intilıahatı 
Köylerim.zdeki muhtar inU

• Sona 10 a'lea srılıif•d• • 

Trakyada kalkınma 

Muhtelif _yerlerde 55 mek-
tep kuruluyor. 

Köy·eğitmen okulu hazırlandı •. Arı
. cı .'ık müzesi de açılıyor 

Edirne, (H&&ıuıi) -
18 Mart bayramı, 
bü.ün Trakvada ve 
köyleri .ıde kutlula-
aacalıctır. 18 Mart, 
yalnız köy kanunu 
detil, ayni zamanda 
Çanakkale zaferi oJ. 
dutu içia bu mutlu 
ıün iia zenıin bir 
prO,ramla tea.dine 
tirr diden huırlaıul· 
maktadır. 
Spor lıanlcetleri 
Trakya bölgesinde 

ve bilbıısa Ediraede 
IPQr bayata tün 

T""'9e tale6e ••.,danıl• lıalallll' 

geçtıkço inkişaf etmektedir. 
Ajanlann bazırladıklara spor 
programları bölge teaçil it nin 
ikmali ile birlikte tatbike bar 
lanacakbr. HAlkevinin hazırı•· 
dıtı fudbol. baalcetbo~ atletizm, 
voleybol ve biıilclet yarıılarıoa 
bu haftadan itibaren baılana
cıktar. 

Federasyonun 8 hafta için 
yapılmasını kararlaştırdıtı bi· 
s .klet ya:-ışı 13 Martta başh· 

yacakhr. s· ıiklet ajanl tı bu 
yaz ı ara hazıdık olmak iiure 

.. 

• ı•nl 611111 
bu laaıta bir daya11ma biaildet 
yarıt1 tert:p etmittir. 

Edirne, (Hususi) - Bötıe 
binaı Da konulan güreı minde· 
rinde JQemleketin muhtelif te. 
telcküllerine mensup preşçiler 
Kara Emin pehlivanın idaresi 
altında çal ımaktadırlar. Hıf· 
tanın üç ıününde pnçlere ve 
bu meyanda Peblivınköy:ü Mus· 
tafa ve Hüseyin adındaki genç 
pehlivanlara güref hakkında 
dersler verilmektedir. 

Mektep ı.,a .. t · 

Magman salıi6lnin sil:ıraını golcıgor, aolda magllllUI 
••mele moıa•ında 

Pariste Menera iımiade bir hıtyrete dYJtüj'imilz için sahi· 
doktoran evinde ı•ret lüb bine ıorduk: 
bayat ıüreıı, yq yan F atu adın• - Bu1111 bu ıekllde tubi10 
da bir maymun vardır. Bir edebi:meniz içia kimbilir ne 
F.an11z muhırriri, bu maymun kadar kiiçlük çektiniz? 
hakkındı ıunlan ıöylüyor: - Dotru, biraz gjçlülc çele• 

•isminin ıöylend tilli iti ten tim. Fakat timdi rahat ediyo• 
maymun, bana dotra dönerek, ram. 
IOD derece keıkiD bakıılarile - Fata kendi kendine or' ji· 
beni ıiizdü. Derinden derine nal hareketlerde bulunuyor mıı? 
bakan ıözleri, bir timıek aibi - Elbette. Meseli, baıea 
parl yordu. Bar az durduktan beni müıter lerimden k skao r. 
10Dra yanıma yaklaıb va azat- Bıandan başka izıeti ncf s sa· 
tıtım e:imi ııkarak beni aelim• bibidir de. Tuvaletini yapmadın 
ladı. kimsenin karııaına çıkmaz, ii:ltii 

Bı1 maymunun Japacatı ter başa biçimsizkea kar111·nı çı • 
leri ;öylemete hacet yok: vu·· kılmaaına da tabımmül edeme.:. 
fe1ini mükemmelen biliyor. Sof· 
rayı buırhyor, yemek müdde
tince Uizumlu olu bütiiD biz. 
metleri ıörüyor. 

Yemekten ıonra salona çekile 
dikleri vakit mi11firlere, ev ... 
biplerine 1 garalar datstıyor, 
liiadilii - ,., pCUo .,..._ p• 

byor ve içmete batlıyor. Sigara• 
11nı içerkea büyük bir dikkatle 
konu111lanları dinliyo·. Sigara· 
11nın kt'ÇIDIDI ıöodörmeti hiç 
unufmuyor. Y aptıtı itlerden 

Trakya bölreliaia mubtelaf 
köylerinde ba ,.ı SS kadar 
mektep yapılm.tktıdır. Bu yıl 
bu mekteplerin ikmali •• der .. 
iare başlaam• e ... tır. Bundan 
baılca Edirne, Ço:l11 ve Çanalrı
kale merkezler ade de bü1iik 
mektepler yı p· 1 ıcaktır. 

Geçen sene Ed:rne ve IClrk· 
la·eli vıliyctleri emrıne verılen 
doksan yedi et tmen mubte.if 
köylerde açılan 33 mektepte 
vazife almıı bulu:ıuyorlar. Bu 
yal da etitmen okulu Edirnedc 
acılacak ye 140. 1SO etitmen 
ba mektebe devam edecektir. 

Yetipcek bu etitmenler 
Tralrya böfreainin dört viliye
tiae datıhlacak ve Trakya kül
tür bünyeli detiım · ı olacakbr. 

58-::>9 yılında muhtelif yer 
lerde küçllc mektepler acalacak 
ve merkezlerdeki bet 11nıflı 
mekteplerin paaıiyonlan artın
lacalctır. 

Kaı un'at okulunan plecek 
1111e kadrosu ıenit~etilecek ve 
Gc kı11mlı eaıtitii ıekliai ala
caktır. 

Bundan baıka köy muhtu 
ve kitip kursları. arıcıhk kuau, 
uthk korucuıu kursa, nal• 
baod kursu, tarapçabk kurt• 
Trakya umumi müfettiılitiain 

' f-linına aldıiı iıler arasıada• 
du. Müfettiılitia nalband kursu 
ba hafta lstanbulda açılacak ve 
huirana kadar devam edo
cektir. 

Dö t vilayette açılma• karar 
lııt:nlan ancılık miiaeleri için 
Macaı istandın Yfl F ransadan 
kitaplar getirileccktır; Bu~ dan 
başka . dört muhtelif yerd ~ 
fenni arıcılık merkezleri kuru· 

Taş yO.rekli 
babanın yaptığı 

J ıt. %tlflal/ a 9"""' 
Par ıin Vayyet köıünde pis 

acıkh bir vak'a olmuıtorı 
Köy ao:Caklarandan geçen bit 

yolcu, bir inilti iıitiyor \'e or .. 
da buluna11 bir aralak kapıdan 
içeride eli, lcol11 zincirle batb 
bir çocuk ıörüyor. 

Bir az ıoara vaziyetten hı· 
berdar edılea jandarmalar 1etişip 
çoc.ıtu kurtarıyorlar. 

Çocutua aalattıtına ,öre, 
rençber.ik eden babuı, çocut11, 
ıık 11k döv• ve ekseri ya aç 
bırakırmıı. Bıbuınıa bulun
madıtı bir ıarada, aç çocuk 
dolaptan elemek çakanp yemiı. 
Ekmeti bıralrtıtı yerde bula
mayan bıbuı da, çocutu tekme 
ile dövmiif ve bu&ıunla da hır-
11nı yeaemiyen herif, ba sefer 
çocuta z'nc rle kııkıvrak bar 
lıyarak babçenia bir köıeıine 
atmıf. 

iki ihtiyar karde
f in katli 

Belçikanın Timuji kuaba11n
da çok feci b"ir cinayet olmuı• 
tur. Biri 67, diteri 66 yaıında 
iki iht iyar kardeı balyozla öl· 
öldürülmüşlerdir. 

Bu ik ihtiyar, öldürülmedea 
bir kaç gün evel ufaLt b r ey 
&attı kları ıçin, yanlarında bir 
kaç paraları vaı·m ş.. Cinayetin 
bu pıra a tamaan yapıldatı 
•annolunuvor . 

... .. 



Denizbank umum ma. 
dürünün gazetemize 

beyanatı ···--Dördüncü sahifeden devam

modern Türk denizciliğinin ne 
ıekilde kurulması ve inkiıaf 
etmesi lazımgeleceği hakkında 
umumi dırc~tifleri bu içtimada 
verec~ktir. 

- lstanbuldaki o~nizbank teş· 
k"latı gene Denizb.ınkın lstan· 
bul şubesi namı altan:h'<i ter 
kılatm içinde toplayaca&-.z. Bu 
iş~, um ırn mü:.lür mu ıvini ve 
lstanb~l şııbesi müdürü 11fatile 
B. Tahir Kevkep memur ed.· 
lecektir. 

Fen : B. Harun ya· 
kında All'n-.'-cr-adan gelecektır. 
Gerek İstanbul tersanesini ve 
gerek yeni vapurlar mızı yapa· 
cak A:man firmalartnın mümca
ıilieri de kendis le birlıktc 
geleceklerdir. B. H run, ilk 
fırsatta lzmire gel p buradaki 
ters:~e:ıin d:ıh!t rasyo1el ve 
es t11lı bir şek lJe in~< iş.ıft için 
etüdler yapacsktır. 

İzmirde en ehemm·yetli mev· 
zu olarak nazarı dilckal:e ald • 
ğımı% mesele, Pıre hattının 

açılması ve bu suretle pek zi· 
yade azalmış olan hayvan nak· 
liyatının yen.den eski miktar!ara 
çıkarılmasının temini keyfiyeti
dir. Bunun çin müsbet sahada 
ç1lışm.al.oram za dcv.ım e:diyo· 
ruz. 

bondradan zahn ahnsn Bar 
raklı vapuru, yakında lzmir • 
Karş1yaka arasındı seferl.:re 
baş1ıyacaktır. 

Yeni lzm\r rmanımn Alsan
calc • Halkapınar istıkımc•inde 
kurulaca§' m bıl"yorsunuz. Bı.ı li· 
manan projc'eri lnzillereden gel· 
miştir. Jm:Can bulununca ilk 
fırsatta yeni lzmir limanının te· 
•laine başi'ımaaktrr. 

Muharririmiz, bu arıda yaş 
roeyva ve b.lbıssa yaş üzüm 
ihraca için f rigorifilc tesisatlı 
7eni vapurlar ntm alrı·p ahn· 
nuyacağmı sormuş, u~um Mü· 
dür ~ ı cevabı vermiştir: 

- Yaş meyva vo yaş Gzjm 
1ihracltımıı henüz isted;t miz 
fekılde O"ga~·ze ~dilmem ştir. 
Oıüm Kurumu müdüri:e gö·üş· 
tüm, kend s nin kanaıti de 
budur. Fakat s~Iin k tarik le 
Avı upaya yap lacık yaş üzüm 
\hrac3tı iç·n e lı tonluk küçü:C 
)lo!örler alma le mümkünd ;r. 
Jız m alacatımız vapJr ar, en 
aş 1ğt 150 ton büyüklüktedir. 

Halbuki böyle bir vapJr!a 
-..kledılec!k yaş meyva yoktur. 
Almaıy1dan yeni vapurları· 

Jız gel nce lzm r-lstanbul, İs· 
ta .bul·Band rm'il ve Ka nden:ı 
seferlerine t· h.is ed lec!lc:erı 
tab"id r. Bu bat arda ş"mJi iı· 
liyen v purlar. o v kit müm· 
kün o'aı tadili la şi!ep bal.ne 
getiri.ec::k, y"ik ta-şıma:Cta kui· 
lanılactktn· .. D:niıbankın satın 
alacBA'ı vapurların yeni o mas1 
bir prensip o!a!'ak kabısl edil· 
m"şfr. Artılc eski vap:.ar alm • 
yııc ğız. 

B. Z ya Ôniş:n beyanatı bu· 
rada bıtmişfrr .. Habtr a!dığımı • 
za göre Bal kbankan teşk,Jinden 
bükOmt>tçe sarfınsıar edi.miştir. 
Bal kbanlı: layihası, hükQ n:tçe 
meclisten geri alınacak, balıkçı· 
lığım·zın inkişafı, yeni teşkilat, 
tesisat yapılması işi Den zbanka 
veri ec~ktir. Ayrı b.r brarış ha· 
linde Denizbank, balıkçılık işile 
de meşgul olacaktır. 
Başbakan·mızın direktıfleri 

da"res:nde Denizbanlc, gençli· 
ğimizin deniz sporlarile fazla 
iştigali ve yüksek bir aeviyeye 
erişmesi iç:n Den· z kulübleri aç· 
mak, genç{ıği deniz sporlarına 
al ştırmak ve tcıvik etmek işilo 
do Ulraşacaktır. 

&l'ADQL. (J 

sında ihtildf başgtSstermiştir 

Ja"o" askerleri sip~ril! 
Şanghny, 1 (R1dyo)-jopo1- mufr.t sağ cenah ve müfrit ıol 

lar; J ı pon ordularının, (S.uıj )ye cenah part.lerı tara fmdan ter. 
doğ. u ilerlemekte olduğ mu ve t p ed;len nümıyişler menedil· 
on dokuzuncu Ç•n f.rkasmın, m ştir. Bundan maada milli ıe· 
m "iteınad yen r cat ettikler ni, ferb~rliğe muarız olanlara bü· 
70 bin k şılik bir Ç n kuvvetinia cum edet, sa! cenah partileri 
muhasara edilmek üzere bulun• tarafındırı duvarlara as lıın i.in· 
bu'uoduğ ınu y l Zıyor:ar. lardaki kabrolsJn muba ifler 

Tobo, 1 (A.A.) - M'ya1co gibi fiddetli cümlcleria yazıl• 
gazetesinin bi d.rd ~ne göre ması da menedilmiştir. 

% Mart ... -- . __ .... ._ 

-Konseyden sonra çıkan 
tebliğin akisleri 

P.:ıriste çıkan (Tan) gazet ~si, bir bafmalıa
les:n? Ba 'kan konseyine tchsis etli 

fürkiye 1 la11bıı. 
Paris, 1 (Radyo) - Tan ga· Akh • l ki •k 

ze!esi, bugünkü başmalcal~sini ısar e e rz 
Balkan antantı ı or s yine tabs s 
etmiştir. Maka?ede, konsey ~a· 
rarlann dan babsedılmekte, Bal· 
kan antantı dev1etler!nin Mil
letler Cemiyet'ne bağiılıklanmn 
teyid edilmes·, Akden z dev.et
leri ile İyi münasebet arzusuna 
ehemm·yet verildiği kayıdlan 
üzerinde -durulmaktadır. 
r~n makalesinde şöyle diyor: 
•Umu ni politikada hürmete 

değer prensip.erile BJlkan dev
letler nin sulh endişeı le m1tc· 
hassiı o'duklara frak cdıliyor. 

S.ln hadise.erin tesirleri de 
pek aşikar olarak görülüyor. 
Habe · stan meselcs nin kalma· 
d ğı, F'ranko ıle münasebat ka· 
ru; bu meyanda gösterilebilir. 

lng:ltere gıbi Türkiyenin de 
lta'ya ıle müz tkerel erde Mon· 
tröyü ileri aüıd.iğü görülmek· 
ted r. Bunun Romadaki akisleri 
a.i:.Ca uyand rıcı mah yetteı:ıir •• 

B.:lgrad, 1 (A.A.) - 8.llkan 
Antantı ko ıseyini:ı tebliğı bık· 
kmda tefsırlerde bulu 1an Vre
m,. gazetesi sJreti mahsusada 
Ankaray• gô ıderdiği muhab • 
rinin yazısına atf ~n İspanya bak· 
kında Ba kan An•antı eimdiye 
kadar o:duğu g.bi tam bir b:· 
taraflı\da harebt ett ğ ni yaz· 
maJctadır. Habeş· stan mesele· 

santralı 

ln1aat ilerliyor. Be. 
lediye bir istikraz 

akdedecelı 
- Başı 9 uncıı sahi/ede -
babı ıbara retle devam etmekte
dir. 93 kö}ümüzün 87 .sinde 
mub~ar intihabı bitmiş ve d"ğer 
6 köyde de bitmek üzeredir. 

lnt;hap işi bu ay n b 1yet ne 
kadar bitecek ve yeni muhtar· 
lar Mart ayı başında itlerine 
başhyaca\clardır. 

Bt1ledig6 llinaıı 
Yeni yapıtırılacak belediye 

binaat p .. oj!si içia belediyec' 
açılan müsıbakaya buı mimar· 
lar iştirak etmiş ise de kafi 
görülme niş o"du§'ur.dan müu· 
bakan n bir ay dJhı temd.dine 
karar verim şfr. 

: .. 
Konak-taksi 

Telefon 

3456 
1.0KS • UCUZ • SERi 

s ne ge ince, Romanyanın da O.omobillerim z gec~ ve rüa-
Yu~os avyanı ı yıptığı g bi pek düz ~mriniz~ h:ız rdır. 
yak oda italva kralı ve HJbe· 
ş:sta:ı Jmpnatorn nezd"ne bir 
e ç i gö:ıdermes ne iııtiur edi· 
lebilir. n:~e: c he ten bütün 
~azete'er T J kiye Reisicumhuru 
Kamal Atatürkun Bı 'k .n mat· 
buat mümessi er ne Bakan 
Antant. dev et e inin ittihad 
h:.kkında yaptığı beyana~ı ol· 
du1u fhi n'!cı e mekt,.rı:rlıar. 

IAKVİJJ 
Ruı:w • l.J.J.i ' nııAAJi • ... .;;,,_ 
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Çarşamba 

Alakamız yoktur 
1937 aenesi için çıkırdıtıınız 

(l\iricçe ve Fransızca Eıe Te
cim ve E.ndua~ri büyüle 1c:avo
zu) na bu ıene ç kannata 
teşebbüs edenleıle h:ç bir a.i· 
kamız yoktur. 

Suh1 Tukel Kimi Oral 
Ş1hap Göksel 

~ .. 
Taksi 

Basmane 
Telefon 

3353 
Gece gündüz bır tclefon1a 

derhal emriniz• 

~talpaıa ıcra memunutun· 
dan: 

Armutludan kunduracı Akse
ki.i Mebmed Nuri)•e: 

7-10·936 da vadesi biten 
3·.3-930 tarihli ıenetle Armutlu 
koopcraLfino olan 216 lira ve 
masraf ve faiz borcunuzdan 
dolayı b3kkın zda pJliçe:er ve 
çekler ve emre muharrer senet· 
lcr usulile yapılan icra taklb1n• 
do namın za çıkar lan ödeme 
emrıniıı ikametgah n.zın belli 
o·madı§'mdaa tebliğ edileme· 
d.ti cıbc:tten bu tebliiabn ga· 
Z!.e ile ilanen icras:na karar 
,. imiştir. Tarihi alandan iti· 
laıc:jl 10 2ün ıçinde bo.cun 
tamamına veya bir kısmına bir 
giha iliıazın.z oldutu taktirde 
bildırmeniz o·madığı taktırde 

bu müddet içinde bo cu öde· 
meniz veya mal beyanı yap-
manız lazımdır. Aksi halde haciz 
yo.uyla cebren tabıil cd.leceti 
ilin o1unur. Dosya No.937-95 

Kemalpaşa ic a mem.ı ·lu~uıı• 
dan: Doıya No. 933-158 
Armutludan Ozümcüo~lu Meh

mrd Nur ye: 
24-10-932 de vadeli biten 

9-3-931 Ye 23-3-931 ve 15·4·931 
ve 9-5-931 ve 2 ).5·931 tarihli 
aeııetler.e Armutlu kooperati· 
f.ne olan 256 lira ve masraf 
Ye faiı bo. cunuzdaa dolayı 
bıkk nızda pu içeler ve çek er 
ve emre muharrer aenet.er usu· 
lile yapı'a11 ic.a takibinde na· 
m•nıll ç kar1lan ödeme emrinin 
ikamct~ihınızm belli olmadı· 
tındım tebl t edilemedi§'i cıbet
ten bu teblig 't n ıaz~te ile 
ilinea ic aaına karar verilmiştir. 
Tar lai illndan itibaren 10 gü ı 
içınde l:orcurı tamamına veya 
bir kısmına bir gil ıa itiraz n z 
0°d11,tq taktirde bıldirmen~z o:• 
mad t taktirde bu miiddet 
içinde borcu ödemeniz veya 
mal beyanı yapmanız 4iıımdır. 

Aka halde haciz yoluyla ceb
ren tahsil edil,.ce~i ıilin olunur. 

Dt .. Behçet Uz 
Çocuk hastalıkları 

mütehassısı 
Hasta lannı 11,30 dan bire ka· 
dar Beyler sokağında Abenk 
matbaası yanında lcabul eder. 

Muaı;ene'lıane telef onu 3990 
Ev le 'efonu 2'261 .. , .. _______ _ 

lzmir Yun Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 
Halkapınar Kumaş Fabrikası 
Tarafandan mevsim dolayılile yeai çıkardığı kumqlır: 

~~ Sağlam, zarif ve ucuzdur 
Y cııi ) aptırdı§'mız elbiseler için bu mamulih 1ercih ediıılı 

SATIŞ YERLERi 
Birincikordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş. 

Kemalpaşa icra memurla}un· 
dan: Dosya No. 933· 122 

Armutludan eczacı Cevdet 
k zı Nahide ve kelli anası Mil
veddete: 

31-7-931 de vadesi biten 11· 
1·931 tarihli aenetle Armutlu 
kooperatifine o'an 450 lira ve 
masraf ve faiz borcunuzdan 
dolayı bıklcınız:ia paliçalar ve 
çelder ve emre muharrer send· 
ler osulile yapılall icra taki· 
binde namı:ııza çıkanlaa ödeme 
emrinin ikımetgihınızın belli 
olmad tından tebfıt edilemed ti 
cih!tle bu tebliıahm gazete ile 
ilanen ;crasına karar verilmiıtir. 
Tarihi ilindın itibarerı 10 gün 
iç:nde borcu:ı tamımına veya 
bir kısm na bir fÜ 1a itirazınız 
oldutu taktirde bildirmeniz ol• 
madıtı taktirde bu müddet 
içinde borcu ödemen·z veya 
naal beyana yapmanız iizımdır. 
Aksi halde haciz yoluyla ceb
rf!n taks 1 cdilccrğ: iıin olunur. 

Kemalp:ııa icra mf"mur lajım· 
dan: Dosya No. 933·121 
A~mutludan eczacı Cevdet ve 

kefili kar ıı Mjvetdete: 
31·7-931 de vadesi biten 

6· 11-9 .. 0 tarihli senetle Armutlu 
kooperatifine olan 3~0 lira ve 
m 35raf ve fai:z borcunuzda 1 

do!ayı hakkınızda puliça ve 
çekler ve emre muharrer acnet• 
!er usulile yapılan icra hlcibin· 
de nam1n·za çıkırılan ödeme 
emnnın ikametgahın ızİn belli 
olm'ldt~mdan tebliğ edileme• 
dığ c betten bu teb~igahn ga· 
zete ıi e ala 1en icrasına kırar 

ver im st . T .ır hi ılandan itı· 
baren 10 gün ıçınde borcun 

tamamına veya bır kısmın3 bır 
,n.1a itirazınaz o:dı.ı}a taktirde 
bildirmeniz olmadığı taktirde 
bu müddc.t ~ nde borcu öde• 
meniz veya mal beyını yapm• 
ıı • lizım:lır. Akıi baldo hacla 
yoluyla cebren tahsil edılecetf 
iiin olunur. 

. lştah ilacına 
lüzum kalmadı! 

Sıhhatinizi korumak, bayıb
mzın •ıkıntılarını atm1k, ,.. 
met;nizi İf1 abla, lezzetle yemek. 
kuvvet ve kudret sahibi olmak 
ve bilbaası keyf vo neş' e ile 
bir bayram geçirmek istiyors• 
oız Kabad lYI fabrıkasının bay
ram ıeref.ne, tn iyi, en sıhhi 

anason ve erı mugaddi ve ne-
fis üzü n1erim"zde1 çıkar ığc 

KABADAYJ 

Kordon 
Yüksel 
Ralcılanndan a ma~ unutma

}'1nız. Bun,ar gıda, şif .ı ve sefa 
lcayna~ıd1r ... ........................ 
DOKTOR 

M. Şevki Ujur 

Dahili hastalıklar 
mutahassısı 

lkı nc beyler sokaıc No. 8? 
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Z Marr 

Fratelli perco 
Vapur Acenta•ı 

ROYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

.. TRAJANUS ,, vapuru 21 
Şoı..tta gel p ANVERS (-4otru) 
ROTTERDAM. AMSTERDAM 
"' HAMBURG limanları iç·n 
,.k alacaktır. · 

.. HERMES., wıpuru 3 Martta 
plip BURGAS, VARNA ve 
ICOSTENCE için yük alacıktır. 

"MARS,, vapuru 7 Martta 
~klenm~kte o lup ROTTERDAM. 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
lilııanları için yiik .ııl11çaktır. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

"flNN,, vapuru 21 Şuba'ta 
ıeJ:p ROTTERDAM, HAM· 
BURG, GDYNIA, DANZIG, 
DANiMARKA l 'manları BAL
nK ve NORVEÇ J:manlan iç·a 
1'k alacaktır. 

•·GOTLAND,, motör:i ~ M ·rt· 
ia bekle m'" kte olup ROTTER· 
DAM, HAMBURG, GDYNIA, 
DANZIG, DA NIMARKA ve 
NORVEÇ limanları için yük 
alacaktır. 

.. GUNBORG ,. motör:j 14 
~ırttı b~ldr11mekte olup ROT
TERDAM, HAMBURG. GDY· 
NIA. DANZ G, DANlMARKA 
ve BALTIK limanları jçia yük 
alacaktır. 

SERVICE MARITIME. 
'ROUMAIN 

.. ALBA JULIA., wpuru 7 
plip MALTA, CENOVA ve 
MARSU.. YA limanları için yik 
vt yol• 'bblal ed,,,. 
Zf.GlUKA POLSKA S. A. 

11LP.CHIST AN,, .sıotZ>rü 1.5 
Martta be1denmekto olup AN· 
VERS, Ç&))NIA ve DANZlG 
li .. anJan için yük alacaktır. 

illndalci hareket tari\ıte ile ve 
111vlunlardaki detifiklikleı:den 
acente meıu11yet 1cıbu1 f'tmez. 
Da~a fızla tafşi)at için llcinci 

lrercferıdı Tahmil ve Tahliye 

:c~~~~a· f~-'lr..IL.~ 
wpar acentahfına 

mürıed1 edilmeli rica oluauı. 
Ttiefo• 4111/424Z/2663/422t 

Alılıiaar Marmara na. 
. Aqelinde aatılık tarla 

oı mera 
tfuillda Buld•nh Ali kılı 

S.,aa Flblaaıaın Akbiıarın Mu
...,. nabi)lltlİ civwında Yalçı 

d•.W• ..... SOOG döaüm 
mutaaamf oldujıı tarla ve me
ruı p1111rhk •rctilo utdıtctır. 
Telip alanl•r1n Bayan Fatma 
ile vekili u-iıi ~lai.Nr dava 
vekılleriodOA Hiu7ia Hütnü 
Ôllcurda mür~a' .tmeleri ilin 
olwa•, D. 15 

Olivierve 
ürekiaı 

Limited 

Vapur Aeentaaı 
lirincikordon Reea b~ 

Tel. 244! 
LONDRA HAm 

.,OLO. vapuru Şubat orta
.... LONORA, HUiı ve 
ANVERSten gelip )ük ~ıka· 
ıa• ve avni zamanda LON
DRA ve h ULL ıçin ,ür: ala
caldlr. 

'GITY OF E.X FORD,, Ya-
p .. Mart iptidasında LONDRA, 
HULL ve ANVERSten geıip 
yük ' kıracak ve ayni zamqnda 
LONDRA "e hULL için yük 
alacak tar. 

LIVERPOOL HAm 
-MARDlNıAN,. ~•purea 20 

Subıtta rel p LlVERPOOL ve 
CLASGOW iç:n yük alacak. 

1.ESBIAN.. vapuru Şubat 
ortaımda LIVERPOOL ve '::iW· 
ANSEADAN tdip )'ik ç.ar ... 
c:ak. 
LEUTSCHE LEVANTE. LINlE 

"ANJ...,ROS.. vııpuro 9 Şu· 
batta HA~.BURG, bREtv fu'ıl 
~e AN\}j(!)1lN i.el.p ıU ~ ........ 

Kültür 
ED9f. TERBiYEVi, 

SOSYAL MECMUA 

En yeni terbiye cereyanla· 
nm, ilmi neşrıyatı ve dünya 
edebiyatııun en giiıeJ parça· 
lar n ı neıreder. 

H:çb.r münevver, bir çocuk 
babası KÜLTÜK ü tik p'en 
uzak &ca ıqıaz. 

Yıllık abone ht!d~li 240 
•Ilı aylığı f 30 dıu: .:lll1Jl64 

•n kuruştur. 

Adres: lzmir KUltOr_ı 
mecmuası 

flEUT ~CHt~ L~~. 
\ ~4N1.E- LINIE 

G. m .. il. H. 
HAMBURG 

r FUTSCHE LEVANTI!. 
l it-. IE, A. G. HAW.BURG, 

A 1 L.AS LEVAl'\TE LINIE A.G. 
BREMEN 

"ACHAIA,, •apur11 28 Şu
batta beklen yor. ROTTERDAM 
HAMdURG ve SREMEN jçin 
yük alacıkhr. 

"SMYRNA,, vıpurn halt-n fi. 
manı naız j a olJp ANVERS ve 
HAMBURG lımanl. r.ndan yük 
ç karııcektır. 

.. HERAKLEA ,, vapuru 7 
Martta l>eklen .yor. ANVERS ve 
HAMBURG limanlarından yük 
ç.kan c .. .. t r. 

KYTHERA vap·ıru 15 Mat· 
ta bekleniyor. ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN içio 
yük alacaktır. 
ARMEMENT H. SCHULDT· 

HAMBURG 
"GLUCKSBURG,, vıtpuru 8 

Martta be lcleniyor. ROTTER· 
DAM,HAMBURGveBREMEN 
için yük alacaktır. 

.. NORBURG,, vapunı 23 
Martta beldeniyor, RO"M'ER
DAM. HAMBURG ve BRE· 
MEN ıçın yuiC a1aca1mr. 

ARMEMENT DEPPE 
ANVERS 

" ESPAGNE ,, vapuru 15 
Martta bekltniyor, ANVERS 
için yük alacaktır. 

lJl:.N t\ORSKE MlDE.1, 
HAVSLINJE 
OSLO 

• 
1'BAGHDAD.. motörl t 5 

Marttı beklenjyor. ISKFNDE· 
RIYE, DlEPf& w HORVEÇ 
umum liman arına yü~ ala
caktır. 

SER\'JCE MARmMI 
ROUMAIN 

BUCAREST 
• DUROSTOR • vapuna 1 

Martta bekleniy°'• KôSTENCE. 
SULir~A, GALATZ ve GA· 
LA TZ •ktarması TUNA liman
lara içia yük elacakhr. 

Türk Hava Kurumu 

Büyük piyangosu 
5 inci kefide 11 Mart 1938detlir 

Bilyük ikramiye 50,000liradır 
Bundan başka: 15,000. 12,000, 10,000 liralık ikramiye-

lerle (20,000 ve l 0,000) liralık iki adet müka!at vardır. _ 
Aynca; O ,000) liradan batlı yara~ (20) lıraya kadar ~qyük 

we küç.ük bir~-< ikramiyelerle 11mortileri havi olan bu ıengın 
plandan id:;.,...ı,. "' m,.k c" bi~ bilet :-!maktan çekinmeviniz. 

~ı\ yd1n ecza~' i ıuşaat komisyon o 
rivasetinden: 

" 1 - Ekailtmey• konulan iş: Ay::h 1 vil l ıotiııd, Gaıip•J• ilkolcu· 
lu ka ş Si ıd k p aııda i5ıttrilen mev~ı de Cnaovi ıaıaıı. 

2 - Keşif bf"deli 82330 lira 77 kuruştur. 
3 - 937 yıh mı .i senesi içinde baı a ı ac3lc 0!~11 bu iıio 20 

bio liı alık miktaruaın 937 mau yılı iç ndo b.tırilmeai 
9erthr. 

4 - A.,at d.a ya~ılı şartname ve evrak Ayd.a C. M. U. iitin· 
de parasız görüıebilir. 
A • Eks lı me şartntmesi 
B • .Mukave)o proj~ıi 
C • BaJındarlık itleri senel ıartnaıaesi 
C • Ketif cetveli, .,ilsi!ei fıat cetvefi, metraj cetveli 
D • Nıf111 ~akartlıtı yapı iş'eri inşaat ~artnamesi 
E · Fenni şartname 

S - Eks itme 11 Mart 938 C'Jma günü saat tS de Aydın C. 
M.U. liği da resinde müteşekkı l komisyonda yapılac,ktır. 

6 - Eksiltme KAPALI ZARF u•ulile yapılaca 'dır. 
7 - Eksiltmeye g irebilmek için talip.erin b~ş bin ÜÇ yüz 

altmış yedi lıra muvakkat teminat vermesi ve bıındaa 
başka aşağıda yazılı vesikaları ha:z bulunmaları lazımdır. 
A • Nafıa Bakanlığudan ahnarı 937 yılına ait mil.eab-

hitlik ves . kası 
B • 937 yılına ait t;ca .. et odası vesikası 

8 - Teklif mr:ktupları yukarında beş·nci mad.:fede yazılı il· 
aten bir J 1at eveline kadar Ayd n C. M.U. lit ndt mü· 
t~şekkil ko:n ·ıyo111 getirerek makbuz mukabilı n cfo vere· 
cekierdir. P.ı>ıı. ile gö ıderilecek mektupların nih1yct 
beş nci maddecle yazalı saate kadar gelmiş olmaaı ve 
cfıt zaıf ın miihür mumu i.e iyice yap ştı ıl:nış bulunmasa 
il& mdu. Postada olacak g~cilcmeler kabul edı ımez, 

ıs 22 26 2 snt 
~ .............. ~------~----------~ 

~ILDIZ 
Kadın dikitl~ri ve 
şapkaları atölyesi 

Pariı, Lontlra, Viyana mo
dalarının ytJ/ııelı moclells. 
ri takib oe tatbilı edilir 

Yıldaı •tölyesi, tiyimlerindı 
• ıitia olan Bar..W. __. 
nun etmektedir. 

M. Etiman ve 
Saime Ôzg•en 

Para. D ikit Akad~miıindea 
Diplomalı 

Hakttmet eatlcl•ıi 
Şamlı sokak Na. 28 

IZMIR 
Telefon: 253; 

~1E ROYALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

"DUNA,, vapuru 2 Martta 1 
beklen·yor, BUDAPEŞTE, VI· 
~N~ UNZ ~ B~T~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~•! 
LA VA limanları içip yük ala· ,llUlllllllUHJllllllllllllUIUlllllllllllllUUlllWllJllWllU'.JllUllUlllUIUUIJllllllllll' 

ca .. br. E; 1 L M A Z -=== 
11SZEGED,, motörii 15 Uar'ta s K ı R 

bekleniyor, BUDAPEŞTE, vı. ES . s 
= = YANA ve BRAT1SLAVA I;. - -

• -

1 ıc ;;~=-=_HAKi. Ki"" 2
=====-

manıar1 ıçın yu ~ a aca ur. 
AMERICAN EXPORT UNES 
1 HE EXPORT STEAMSHU> 

CORPORATION= !!==== TERMOS5=== .,EAPJ<ESS,, '·apurıı 4 Martt ~ 
bekleniyo:. NEVYON< için yük 
alacaktır. Si 5 
JOHNSTON WARREN UN!S = ç . 1 • G 1 d. § 

LIVERPOOL ~ e ş 1 t e r 1 e 1 = 
" AVU:.N01'E,, vapuru 27 -

Mırtta bekleniyor. BURGAS. ~Zarif, Fevkaldde S:ığlam ve ,ok ııcuzdur = 
VARNA, KOSTENCE ve GA· = -
LAZ iç n yük alacaktır. E ş •ı ıl"':. • • = 
ril~•p:;~~~1:ıar~:k~ketde;;:it1:: ~ 1 a ...:czanesının ~ 
at:tcien •tc:ma ~~d bbu. == 1 • • = 
ı1ırıez. § Çok zengin çeşit erını görOnOz :: 
Bi ~:eh~ o~~~~d~f ~~t F ~ l HE~~t ~ 111111111111 Ulllllllllllllll 111 l l llllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllflllllJlll_ 
\AN DER ZfE & Co. N. v. Akhisar belediyesinden: 
Hpur iCt:nlal ığan• ıı.iua~ 
'\.•.ll'esi ıjca o unut. Be '. cdiye bina prpje m ısabakası lS·ı·.938 ıarıhind .. .o jtibu,,o 

T.ewoa No. 2007/20Ji tt.r ., .~ •••J&t edJ4'iti ~ ol••~r. 22 26 2 6 S65 

, ıiti'• \ t 

Gôin==;.ok muhif~i* ;e,;eı komu· 
tan lığı JstaubuJ satın alma koın i '"'· 
yonundan: 

1 - Gümrük muhafaza erata iç·n 3409 takım yazlık elb.· 
aenin 7/ l/938 pazartesı günü uat il de lqapalı ıarfla ekşiJtıı .;si 
yıapılacakh,.. 

2 - Tasınlanan tutarı 18749 lira 50 kuruş ve ilk teminatı 
1407 lirad ır. 

3 - Şutname evsaf komısyondadır görüleb lir . 
4 - lstelcl.Jerin o gün eksıltme :Saatinden 1 sut evveline 

kadşr 2490 uyılı bıuıoıı ~2 nçİ maddesi hükmü ıe göre ha· 
ZJrlıyacaklara teklıf mektup!arını Gaıata eski idhalit gümrJğü 
binasındaki komisyona vermeleri. 16 19 24 2 735 

~ u111111111111111111111111111111t.. Doktor .. 11rıııııuuıııııııııııwwwuı 

1 A. Kemal Tonay 
§ Balcterigoloz w halaşıcı, salfın lrastalıkları ıniitehessın 
1§ ı Verem ve saire ı 
5 lumalıane lfllenöau kupmıdaki Dibek eokak hatmda 10 n7lla 
E e\ t• mua,....,.,...;ncto ~ NA& 8 daa ~ -.M ıl fi 

1 kadar haatalannı kabul edu 

lllllllllllllllllllllllllf lfllllllllllllllllltUllJJlllfUJlllllUlnll Telefon: 4115 1111111 

lzmir UefterdarlığıPdau: 
Satıı 
1275 

Lira K. 
2a:i SileyJa.uiyı Kamil pua araLtıada 19 uf SO 00 

no. lu •v 
1276 Karşıyaka Do:ıanmacı m. Zafer ı. 60/f lal 80 00 

no. lu ev 
1277 Karşıyaka Alaybey G ündotd11 s. 8 Uıj no.lu ev 100 00 
1278 Mersinli Bornova c. 29 taj no. lu flarap kah· 210 00 

ve hane 
1281 Halkapınar Mersinli c. 14 tıj no. lu harap 200 00 

kahvehane 
1282 3:cü Karataş Şe•aret .a. 34 yeni no, lu ev 75 00 

Yukarıda yazılı emvalın mülkiyeti 15 gijn miiddetle .,,, ar• 
lırmayı konulmuştur. İha lesi 1-3-938 tar h&nde paurtesi günü 
aaat ıs dedır. Talıplerin Mai E-.llk midürlütiac müracaat· 
lan. 19 2 531 

lznıir vilayeti Uefterdarlığından: 
Yusuf R ıJ otlu Adnan•n eski yıllar veraaet vergisinden 

olan borcunun temini tahsili için tahuJ e111val kanununa göre 
mülkiy.-ti baçıodilaaiJ olan Esn 3f ıeyb mahalleıinde Karanlak 
tokıtınd k. 7 say h 300 M. M. ar sası b• kerre yeniden takdir 
ettirılen 600 lira üzerindea tarihi ilaodan itibareo 21 ıü;ı müd
detle müzayedeye çıkanJ.nıştar. At11ak ve aabı f&l'tlarıat öt
ıeamek iıt.yenlerin cfdterdulılc ta&aillt eervilio• IDlr.acaat-

26 ~ i 10 i 

'hmiı levazım c.,,,:,Jili ildnları 
lzm·r Levazım amirl 1 i'i satın alma ~ omiıyonundan: 
1 - MüıtahA:eaa ••vki k taatıoın 49800 kilo ayaktan aıtır 

eti iht yac• bpah zarf uııılile münakaaaya kon&nqts. 
2 - lbıleıi 14 t,iırt 938 Pııartesi paü ıut 16 da kışlada 

lzm:r levazım ami rlıti aat&a alma komisyonunda Y•P .. 
lacakt•r. 

3 - Tıbmio ed fen mecmı tatarı 12948 Jiraclw. 
4 - Teminah muvaklnte akçesi 971 l.ra on kLU'uıtur. 
S - Şartnamesi her gan komisyonda ı5riUebilir. 
6 - isteklilerin ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

vesika göstermek mecbur yetindedirler. 
7 - !ks itmeye ittırak edecı~er 2490 aayala bouaua 2 N 

3 ncü maddelerinde vı ıartn••eıinde yuıb •••ikala .. 
rile teminat vo teklıf •lctuplarına ilaale aaatioden en 
az bir uat evel kooıiıyoaa vermiş ıt.u ı,o,~ldardar. 

25 2 6 11 6()S 

lzmir vilayeti Defterdarlığından: 
Harsa Me bmed Zeki ••rialcrini ,caki yıllar veraset verı· ~ 

den olan bQrÇlar•nın ıemini tahı: li için tahsil emval yasasJ.Oa 
göre haczed lmiı olan K.uatat Tıra•vay eadd~ıiad,. i99 şa)'llı 
ev ve 501 11yılt dükkiıı üzer.indeki yarı hiıselerine ı · , ~len 

peyler haddi liyi.k rörülmod tinde, tekrer 121 •iin aüdu 
müzayedeye çıkarılmışbr. A1mak ve ıattş şartlarını 6ğrenm :1... 
iıtiy,..leriP defterd..-Jık taiasiiit ı..-.iıine 111liracaatl1n-

26 2 6 10 618 

iz mir \1akıf Jar ditektörlüğüodenı 
Kymeti 

Lira 
Cinai No. Mevkii Vakfı 

25() ev 87/S N'sımiy• ıo. N ğbolu camii 
200 dükklıı 126/U Samancı ao. Hi11r e'mii 
400 ev 34~/90 U ·unyo. Akçalı Ru~kuı 111ea. 

Yukaracla basılı satılık vakıf ,erlere a~k artırma müddeti 
içinde iateldi pkmad tanclu ihaleleri lO·J.938 Salı ıünü Kat 
ona temdit edi'mittir. 667 

Milis belediyesioden: 
1 - Milia Balçık pyı ğur·aden dört Jiiz doksan yedi lira 

yetmit bir kuruı keşif ~daUi demir ıu ı~ç di yapıl ... 
25·2·938 ta ·ibıodea itibırea yirmi gün müJdctle ekailtm•Y• 
konu.muştur. 

2 - T~min,at akçe•j felmiı be.ı lir,dır. 
3 ~ lhıtle )9 M.ı-ı 938 t rlbinde •aat ,on l>o,ıe ltt!M -be.le. 

d·y~ ••C:..İINltj•dt 1-'' ac~_kt1'. 
4 - ihale. ekai.tme ve artırma b--• bikimletine göre 

J•pıl.••Jctır. 
5 - Şeraiti daha ziyade ~sılama~ iatiyenlerin belediy~mize 

miiracaatlan thımdır. 2 S ~· 11 655 



Hassas ve temiz iş 

.l\1ntedil fiatle 

Sözverilen günde 

Fehmi Makine tamirha
nesinde yapılır 

/z,mir Kestane pazarı demirciler 
Na. 16. 18 

Septolin 
DIŞ 

macununu 
:ı::ııo:> 

Mat lak 

luıllanınız 

Toptan 

satış yeri 

Peı!emalcılardo 

L~tfi Krom 
Ecza depo'u 

l'_.... Foto Köroğ u 

Hamza Rüstem 
En meıhur f ıbrikılann fotoğraf makineleri, film, cam, kitıt. 
kart ve l umum fotoğrafçılıkta müıtamel cezalar, fototraf alit 

ve edevatı, tont ve sehpalar. 

Fotofralçılıta müteallik her nevi malzeme 
Zevki okşıyacak reıim ve ağrandiımanlar, aencdat ve evra• 

iitinaahlan ve kopyalan kemali dıkkatle yapılır. 

AMATÖR iŞLERi 
Oevelopman. kopya ve her nevi ağrandiımaa 'ürat ve ncfa· 

&etle yapılır. 
IZMIR: Emirlcrzadc çarıısı No. 28, 4, 5, 6, 7, 8, ' 
Telefon: ?675 Tel af: Rüstem lımir 

Hara""ı kardeşler 
Büyük mobilya ve mefruşat ma-

ğazaları emrinize amadedir. 
MERKEZ ŞUBE 

lZMlR ANKARA 

Temiz, :zarif eşya, elbise ihtiyacından evci gelir. Herkes kendi 
haline göre temiz b.r eve, mis~tirlerini kabul edecek bir sal~~~ 
r, hat yaş ıyacak e~yaya muhtaçtır. iyi bir mobilya içinde kcndıoızı 
ve ailenizı muhite daha iyi tanıtabilirsiniz. Evinizin eşyasa bayatı• 
n :ım etiketi olduğunu unutmayınız. 

MemurlQra 10 taksitte veresiye mııam•· 
lesi yapılır. 

Sıhhat Balıl{yağı 
Norveçyanın halis Morina balık yağıdır 

iki defa süzülmüştür~ Şerbet gibi içilir 
Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczalıanesi 
BaşJarak · iz.mit' 

...,, -

Mücellit 
Ali Rıza 

••• 
I 

En temiz ve •11 zarif itim 
ıüratlo yapar. 

Bir kere müracaat 
ediniz. 

Yeni Kavallar 

çarı ısı No. 34 

• Diı Tabibi 

Cevat Dağlı 
llci11ci Beyler sokak No. SJ 

Telefon: 30SS 

Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türlü idra,., kan, 
balgam ve saire ta h,. 

/illeri .vapı/u-
Mnracaat veri: . 

1kincibeyler ~oku 

Telefon 869 ~ ..... --~-------·· Bırınci Sıoıf Mı.auhuaıı 

Dr. Demir Ali 
Kamçı ollıı 

Cilt ve Tenasuı hasta'ı'<· 
ları ve elektrik tedavisJ 

lzmir • Birinci beyler •kail 
Elhamra Sinemuı arkuuıda 

T~lcfon : '3479 

--~--~~~....... 
G.. H •-· • oz eKımı 

Mitat Oral 
Adres: Beyler Numao ı~ 

kağı No. 2J 
Kabul saatleri: Otledea evel 

1aat 10-l:l ötlcden IODra 
15,30 • 17 Tele. 3434 

Sevrole ., Otomobilleri 
Kuvyeti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok 

ve cihanın en beğenilmiş otomohilleridri 

Vecdlek paırçaDar mevcu<dl<dlur 

Oldsmobil otomobilleri de her ıorlo evsafı haiz, sağlam, 
elverişli, güzel ve lüks makinelerdi1· 

Izmir ve bölgesi bayii: o.· Kutay 
Birinci kordon telefon· 2704· 

1 ~ 1 ' • .. • . 


