
Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ QKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 
Adres: İzmir ikinci Be ler soka ı 

bone şartlan: ScncU~i 700, altı a)bğı 400 kuruş 
h· Resmi ilanlar iı;in: Maarif cemiyeti ilanat 
llro una müracaat edilmelidir. 

ULUSAL e 
Ususi ilanlar: idarehanede kararlaştırılır -~---~ ........ -
~dığ;--ye~:~ (ANADOLU) Matbaası İzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

Ramazan: 9 
Salı · 

Öğle ikindi Akşam Yatsı imsak 
SDSD SD SDSD 

12 10 14 49 17 2 18 36 5 17 

-:---~~~~~~~------~~--·~~------------~----~~----~~ te 0ıl: 3 - No: 859 Telefon: 2776 - Salı - 24 Teşrinisani 1936 ___________ _ 

acaristanı'n Silahlanması 
Fiati (100) Para 

l(at'idir 

it 
Ji 

:x 

Rus, Alma~ münasebatı 
gittikçe fenalaşmaktadır 

M. Kayo -
Bir söylevinde 

ne diyor 
Paris, 24 (Radyo) - Fran· 

sa'nın meşhur maliyecilerin· 
den ve sabık başvekillerinden 
M. Kayo, (Mon) vilayet mec· 
lisi riyasetine tayin edilmiştir. 
Kayo, bu münasebetle • bir 
söylev vermiş, grevlerin biran 
evvel bitmesi lazım geldiğini 
ve çünkü hariçte Fransa'nın 

kızılbayrak arkasından koş
makta olduğu zannedildiğini 
Fransa'nm, İspanya işlerine 
karışmamamakla çok isabet 
ettiğini soylemiştir. 

--J\lman casusları ve mühendis Sikein kurşuna dizildiler. Al· 
manya şiddetli bir nota ile keyf iyeli protesto etti 

Ras ricali 
Paris 24 (Radyo) - Rus 

Alman münasebatı, giddikçe 
tehlikeli bir vaziyete giriyor. 
Anıanya hariciye nezareti, 
Rusya'ya verdiği notanın ce· 
"ahını beklemektedir. 

Alakadarlar, Rus ordusunu.ı 
her ihtimaline karşı büyük bir 
faaliyet içinde bulunduğunu 
beyan ediyorlar. 
. Paris 24 (Radyo) - Ber
~nden haber veriliyor: 

Novesibirski'de Rus zabıta· 
11 tarafından yakalanarak 

ltıahkemeye verilmiş olan Al
ltıan mühendisi Sikein ile se· 
kiz Alman mahkemenin kararile 

~ kurşuna dizilmişlerdir. 

Titülesko 
llııgünlerde Roman. 
.Ya'ya dönecek mi? 

M. Titülesko 
Paris, 24 (Radyo) - Sabık 

~omanya hariciye nazırı M. 
ritülesko, tamamen i} ileşm ·ş· 
lir. Muınaileyhin, bugünlerde 
Bükreş' c dönmesi muhte
n1eldir. 

----·---
Bir infil8 
Paris 24 (Radyo)- lsveç'in 

Yelask sehrinde kain bir kağıt 
fabrikasında infilak olmuş ve 
anıeleden üç kişi ölmüş, bir 
kişi de aiır surette yaralan· 
rtııştır. 

bir arada 
Bu haber, Alman maha· 

filinde derin akisler yapmış· 
tır. Söylendiğine göre, Alman· 
yanın M<.•skova sefiri, Rusya 
hariciye nezareti nezdinde 
şiddetli bir protesto vermiştir. 

Lordlar 
Baldvin' den 

izahat istediler 
Londra 24 (Radyo) - Baş 

bakan M. Baldvin, dün Lord· 
)ardan mürekkep bir hey' eti 
kabul etmiştir. Bu hey' et, 
Lord Çurçilin riyasetinde bu
lunuyordu. Lordlar, devletin 
müdafaası ıçın hükumetçe 
tanzim olunan plan hakkında 
başbakandan izahat istemiş· 

lerdir. 

Almanya'nın, yapacağı mu· 
kabil tevkifat hakkında henüz 
bir haber yoktur. 

Almanya'nın, Rusya ile olan 
münasebatını kestiği hakkında 
dün çıkan şayialar, A' .·1 :ı 

resmi mehafilincc tckz'p cJıl 
mektedir. 

--···- -
Belçika 

İnkılaba muhtaçmış 
a- Brüksel, 24 (Radyo) - Bel· 

çika Reksistler Jideri (Leon 
Degrel); gazetecilere beyanatta 

Macaristan'la Avus. lbulunarak; Bclçika'nın inkılaba 

Alman gazeteleri bn ıl'C s' e
l eden dolayı ağır yazı 1 ar }a· 
zıyorlar. 

• o. -

Ha be • 

ratoru 
, • muhtaç olduğunu ve bunun 

tur ya yı protesto ettı biran evvel yapılması lazım 

Habeş im para toru 
Londra 24 (Radyo) - Ha

beş imparatoru Haile Sclase, 
Uluslar sosyetesi genel sekre· 

geldiği gibi, parlamentonun 
da, eski politikacılardan te
mizlenmesi ve milletin hakiki 
mümessillerine teslim edilme
sini söylemiştir. 

Bu beyanat Üzerine dahi
liye nazırı mukabil beyanatta 
bulunmuş, asayişin haleldar 
olmasına hiçbir veçhile mü· 
saade etmiyeceğini söyle-
nıiştir. 

terliğine bir muhtıra vermiş 
ve Uluslar s~syetcsi azasından 
olan Avusturya ile Macarista
nın, ltalya imparatorluğunu 
tastik etmelerini protestosunun 
bütün devletlere bildirilmesini 
M. Avenol'dan rica eylemiş· 

tir. ----------•--.-...-.·----------

-----------
Madrid' deki erzakın dörtte üçünü Milisler, 

müsadere ettiler, ihtilalcilerin bir hü
cumu daha püskürtüldü. 

Paris 24 (Radyo) - Milis· 
lerin çıkardıkları resmi bir 
tebliğde, havaların mümanaatı 

yüzünden Madrid dahilinde 
sokak muhareheleri olmadığı 
ve yalnız Karabansel mevki· 

inde hücum eden asilere 

ehemmiyetli zayiat verdirdik· 

leri bildirilmektedir. 

Paris, 24 (Radyo) - Şili 

hükumetinin Barselon konso· 

losu, Şehri terketmeğe kar ar 
vermiş ve Şili tebaasının hu
kukunu lngiltere konsolosha
nesine bırakmak istemiş ise de 
vaziyetin nezaketi ve işlerin 
fevkalade çok olması hasebile 
f ngiliz konsolosu bu talebi 
kabul etmemiştir. 

Paris, 24 (Radyo) - lhti· 
lalciler; dün yedi saat devam 

eden bir top ateşi neticesin
de Madrid'in birçok büyük 
binalarını tahrip etmişlerdir. 
Hedef, hava nezareti olduğu 
halde bu binaya tek bir mer· 
mi dahi düşmemiştir. 

Paris, 24 (Radyo) - Son 
gelen haberlere göre, Madrid 
şehrinde pekaz erzak kalmış· 
tır. Milisler, mevcud erzakın 
dörtte üçünü müsadere etmiş 
bulunuyorlar. 

Varşovada Yahudi düş
manlığı devam ediyor -·-

üniversite talebesi, Yahudi maga 
~- --
zalarının camekanlarını kırdılar 

Varşova' da Riyaseti cumhur sarayı 
Varşova 24 (Radyo) - Yahu· mağazalarına hücum etmiş ve 

diler aleyhine dün de nüma· camekanları parçalamıştır. Za· 
yişler olmuştur. Üniversite ta· bıta, güç halle asayişi iade 
lebesinin bir kısmı, Yahudi edebilmiştir. 

~----~-------~~~--~------Dün Londrada sis vardı 
Nakil vasıtalarızorla işleyebil· 
di müessif bazı hadiseler oldu 

Londra 24(Radyo) - Dün dranın her tarafında nakliye 
Londranın her tarafında ve vasıtaları gayri muntazam bir 
Manş denizinde müthiş bir surette işliybilmiştir. Bazı yer· 
sis vardı. Parmuct' da bir va· lerde bu yüzden müessif ka· 
pur karaya oturmuştur. Lon· zalar da olmuştur. 

~~--------.... ·~·~~--~-------
Bal d vin in riyase . 

tinde bir içtima 
~-~-----------

t 

biyeiumumiye reisi de bulundu 
Londra, 24 ( Radyo ) -

lngiliz kabiı esi, dün başbakan 
M. Baldvin'in riyasetinde top· 

lanmış ve üç saat kadar mü· 

zakerelerde bulunmuştur. Bu 

toplantıda, lngiltere donanması 
erkanı harbiyei umumiye reisi 

de hazır bulunmuştur. 

Söylendiğine göre, bu top· 

lantıda günün en mühim siya

sal işleri müzakere edilmiştir. 

Vaziyetin çok nazik olduğu 

ve tehlikenin gittikçe yaklaş· 

iki tren M. Baldvin 
makta bulunduğu iddia olunu· 

Çarpıştı dört ölü var yor. 

Pra~, 24 ( Radyo ) - iki ,---------

tren arasında vukubulan bir Zabıta Romanımız: 
çarpışma neticesinde yolcu· 

}ardan dört kişi ölmüş ve 7 
kişi yaralanmıştır. 

---··---
Berlin'de 

Beynelmilel mat. 
buat kongresi 

Berlin, 24 ( Radyo ) - Bu 
gün toplanacak olan beynel· 
milel matbuat kongresine on 

Adsız Yüzük 
Yeni tef rikamızı ikinci 

sahifede bulacak, zevkle 
okuyacaksınız .. 

\.. ..,J 

devlet matbuat mümessilleri 

iştirak edecektir. Propaganda 
nazırı doktor Göbels, matbuat 
mümessillerine mükellef bir 
ziyafet verecektir. 

-
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Adsız Yüzük 
•u~ 

Zabıta Romanı 
No. 1 Nakili: Fethi Y. Eralp. 

Dünyada eşi olmıyan adsız 
yüzük, meçhul eller 

tarafından aşırılmıştı •• 
Büyük bir baloya gidecek· 

ferdi. Necla, adada dolaşıyor, 
kocasının işinden dönmesini 
bekliyor; sabırsızlanıyordu .. 

Ne biçim adamdı bu!. 
Vakit bir hayli geçtiği halde 

hala gelmemişti. 

* * * Kapının zili keskin keskin 
ötünce, Necla kendisi koştu. 
Kapıyı açtı. Gelen kocası idi. 

- Aşkolsun Muzafferi 
Nerede idin. Baloya gide

ceğimizi unutmuştun galiba! 
Muzaffer, karısının bu çı

kışmalarına ehemmiyet vermi· 
yerek gayet sakin: 

- Neclacığım, bitmesi la
zım olan işler vardı; onlarla 
uğraştım. Dedi. 

Sonra saatine baktı: 

Sonra karısına baktı. Ne 
kadar güzeldi. ilk gün, onu 
gördüğü gibi idi. 

- Haydi ne duruyorsun, 
daha seçmedin mi? 

- Mademki bu kadar ısrar 
ediyorsun; öyle ise söyliyeyim. 
Hani büyük annenden kalan 
bir yüzük vardı . 

- Evet evet, hani aileden 
aileye geçerek, verdiğimiz ismi 
taşıyan yüzük değil mi? "Ad· 
sız yüzük n 

- Evet, Adsız yüzük!.. 
Neclanın yüzü buruşmuştu. 
Muzaffer bunun farkına va-

rarak : 
- Hayır, hayır .. Mademki 

bunu istemiyorsun.. Sözümü 
geri alıyorum . 

Dedi ve ilave etti : 

Botoku.doslar nasıl yaşarlar?. 

Dünyanın en medeni memleketi 
olan Afrika'da,. dünyanın en ip

tidai insanları yaşamaktadır 
~--------,.-....~------~---

Alt dudaklarını kepçe gibi uzatmak, o kadınlar için bir 
süstür Botokodosların Allahı, aile kurma şartları. 

Amerika medeni bir mem· 
lekettir, makinesile, yüksek bi· 
nalarile belki dünyanın en me· 
deni memleketi. 

Fakat dünyanın en vahşi ve 
iptidai memleketi de henüz 
Amerikadır: Yani, Amerikanın 
vahşi yerlilerinin yaşadığı kısım 
Amerikan yerlilerinin henüz 

vahşi bir halde bulundukları 
yer bilhassa Amazon nehri kı
yılarıdır. 

İnsanların iptidailikleri elbise 
adeti bilip bilmemelerile ölçü
lür. Bu cihetten Amazon vah· 
şileri en iptidai insanlardır. 
Çünkü giyim kuşam diye bir 
şey bilmezler ve adeta anadan 
doğma gezerler. 

Buna mukabil Amazon yer
lileri yam yam değildir, Esa· 

lilerine: 
Bunlara Botokudos'lar de· 

nir. Alt dudaklarının ıçıne 

ağaç budakları koyarak tabla 
gibi büyüten vahşiler bulun· 
duğunu hepiniz bilirsiniz. iş
te Botokudos'larda bütün ka
dınlar arasında bu adet var
dır ve onlara göre, zenci ka· 
dınlarının "güzelliğini,, teşkil 

eden de budur. 
Botokudos'lar Amazonun 

evlenmesine veya evlenmeme· 
sine karar verir. 

Botökudoslarda çocukları 
çok küçük yaşlarında evlen
dirirler. Ekseriya kızlar, do
kuz on yaşlarında evlenirler. 

Botoku dosların tanıdıkları 
alla hın adı Kaopan 'dır. Bu 
Allah bütün dünyayı yaratmış· 
tır ve onu idare etmektedir. 

Botokudoslar öldükten ;;;

ra bu Allahın yanına gidecek
lerine inanırlar. 
Amazon vahşilerinin çok tu

haf ve çok iptidai bir dilleri 
vardır. Hiç sayı saymasını bil
mezler. Mesela, "dört keçi,, 
demek istedikleri zaman, bir 

ellerinin parmakları üzerind~ 
şöyle sayarlar : 

Badem, fındık, portakal "e 
diğer yemişler busene Noel 
gecesinde birçok İngilizlerin 
masalarında bulunamıyaoaktır. 

Buna sebep de İspanya har· 
hıdır. 

Her sene ingiltereye gefeıı 
1,200,000 sterlinlik bademin 
dörtte üçü ispanyadan geli· 
yordu. Dahili harp başla~• 
başlıyalı, bu ihracat dindı. 
Önümüzdeki ayda hemen 
başlanabileceğine dair bir işa· 
ret de yoktur. 

Netice itibarile badem fiatı 
da iki misline çıkmıştır. Dahil 
da çıkacağından başka ... 

......_ Hem neye telaş ediyor· 
sun a canım; daha epey vakit 

L · var. Çabucak hazırlınabiliriz 

- Fakat senin hoşuna git
miyen bu yüzük; değil burada, 
bütün Avrupa'da bile tanın
mış birşey .. 

sen son derece iptidai olma
ları yam yam olmalarını hiç 
bir zaman icap ettirmez. 

Bugün dünyada bulunan en 
yamyam kavim Afrika' da ya· 
şar. Bununla beraber, giyim 
kuşam, yaşama ve oturma 
tarzı ile Amazon yerlilerinden 
daha "medeni,, <lirler. 

sık ormanlarında kabile kabi
le yaşarlar. Vahşi hayvanların 
pek fazla bulunmadığı bu or
manlarda onlar sakin bir ha
yat sürmek fırsatını elde et· 
mi~lerdir. Halbuki, Afrika 
zencileri daima vahşi hayvan
larla çarpışmak mecburiyetin
dedilcr. Bu cihetten, Amazon 
yerlileri pek harpçi bir kavim 
drğildir. 

Nasıl yaşarlar? 

- Koprav, koprav, koprav 
kopra~ .. 

"Birçok keçi,, demek iste
dikleri zaman da iki ellerinin 
parmaklarını açıp gösterirler. 
Çünkü onlarca on adedi çok 
büylik, sayılamıyacak kadar 
büyük bir çokluk gösterir. 

İspanya, dahili harbı dola· 
yısile diğer zararlara da uğ· 
ramıştır. Her sene 500,00o 
sterlinlik soğan, ve 3 milyoll 
sterlinlik portakal da İngilte· 
reye ispanyadan geliyordu. 
Bu itibarla İngiliz tüccarla~ 
başka memleketlere yüzle1 inı 
çevirmişlerdir. Bu arada ftal· 
yanın bademden yana kaza· 
nacağı şüphesizdir. Çünkü ls 
panyadan sonra en iyi bade· 
mi yetiştiren memleket ltal· 
yadır. Fakat fındık namın&, 

bizim fındığımızdan iyisi yok· 
tur. Ve bu arada ticaretimiz 
artmaktadır. 

kaç diye mırıldandı. 

* * * Necla; oldukça güzel, se· 
viınli, cazip bir kadındı. Ya· 
şının otuza yaklaşmasına rağ· 
men, henüz yirmisinde gibi 
görünürdü .. 

Muzaffer ise ondan on yaş 
kadar büyük idi. O da gür· 
büz ve karısı gibi şendi. 

Evleneli altı yıl olmuş, o 
zamandanberi çok iyi geçini· 
yorlardı. Adeta herkesi kıs· 
kandırıacasına .. 

Her §eyde uyuşurlardı, dü
şünceleri ayni idi. 

Epicec büyük bir servete de 
sahip oldukları için; yaşamak, 
geçinmek hususunda hiç sı· 
kıntı çekmiyorlardı. 

* * * Bu gece, Necla en iyi tu-
valetlerinden birini giymiş; 
aslında olan güzeliği, bu tu
valet içinde bir kat daha 
artmıştı. 

Bir aralık Muzaffer'e: 
- Beni bu tuvaletimle na· 

sıl buluyorsun? 
Diye sorunca o: 
- Canım! Bilmiyor musun 

ki yer yüzünde biricik sevdi
tim şey sensin .. 

Cevabını vermiş ve onu 
:kuvvetli kolları arasına almıştı. 

Necla tatlı bir sesle: 
- Biliyorum ve ben de 

O halde, yaramaz! Niçin 
bana böyle şeyler soruyor
sun? 

Necla bu suale cevap ola· 
~ak . Muzaffer'i tatlı bakışla
ıle uz1ın uzun süzdükten 
1anra: 

h - Tuvaletim df' yalnız bir 
ksik var, dedi.. Hangi yüzüğü 

Sl 
akacağımı şaşırdım. 

fi B · t"h h unu sen ın ı ap et, an· 
nsini takayım. 

- Canım bunda ne varl 
lfoşuna gidenlerini takıver •. 
ater elmaslı, ister elmazsız 
jlsun. Zaten senin bu göz 
amaştırıcı güzelliğinin yanın

t a bir yüzüğün ne kıymeti 
alır ki?. 

- Benimle eğleniyormusunl 
Bu ne biçim cevap .. Haydi 

li ıkit geçip duruyor. Bir 
anesını sen seç .. 
Muzaffer bir an düşündü .. 

Necla Muzafferin sözünü ke
serek: 

- Canım bunun için değil 
·dedi· fakat onun başından 
geçenleri sen de biliyorsun .. 

işte beni ürki!ten şey bu. 
Bunun için istemiyorum .. 

- Evet biliyorum. O bü
yük annen de iken epey gü
rültülere sebep olmuştu. 

O zaman gazeteler de "Ad
sız yüzük,, diye birkaç kere 
yazıldı. 

Bir gün bu Adsız yüzük 
ortadan yok olmuştu. . • 

Çok arattılar. Bütün zabıta 
harekete geçti. Günler hafta
ları, haftalar ayları takip etti. 
Fakat bir netice elde edile
medi. 

Nihayet bir gün, büyük an
nen, bir yerden eve döndüğü 
zaman, Adsız yüzüğü, komi
donun iızerinde bulunca şa· 
şırdı. 

Acaba rüya mı görüyorum, 
diye kendini yokladı. Gözle
rini uğuşturdu. 

Evet o "Adsız yüzük" idi! 
Heyecanın verdiği tesirle tit
riyordu. Zile bastı, bütün ev
dekileri başına toplamıştı. 

Aradan gene epey zaman 

geçti; fakat yüzüğün nasıl olup 

~ekrar ortaya çıktığı bir 
türlü anlaşılamadı. 

Polis o kadar didinmesine 
rağmen bir ip ucu elde et· 
meğe muvaffak olamamıştı .. 
f şte hala bugüne kadar hal
ledilememiş bir mesele oldu 
bu!. 

lşte ben de, bu garip yüzük
le, bu gece elinin süslenmesini 
istedim.. Zaten evlendiğimiz 
gündenberi onu bir kerecik 
olsun parmaklarına takma
mıştın .. 

Benim bu arzumu yerine 
getirecek misin?. 

Necla biran düşündü ... 
Muzaffer'in anlattıklarını ken· 

dinin de bilmesine rağmen 
can kulağı ile dinlemişti. 

- Peki öyle ise, Muzaffer
ciğim • dedi - beni biraz bek
le de, Gidip o yüzüğü 
sandıktan çıkarayım .. 

- Arkası var -

Botokudos ' ların aile: haya
tında g ~yet garip adetleri var· 
dır. Mesela, evlenmeleri hiçbir 
merasime tabi deği ldir. Evle· 
necek olan adam, evlenmek 
is~ ediği kızın babasına giderek: Burada şunu da işaret ede

lim ki, son yapılan tetkiklere 
nazaran dünyada yamyamların 
sayısı gittikçe azalmaktadır. 
Bugün yamyam kavimlere, 
biraz evvel söylediğimiz gibi, 
Afrika'nın bazı yerlerinde rast 
gelinir. Bundan başka, Avus· 
turalya'da da yamyamlar var
dır. 

- Ben senin kızınla evlen
mek istiyorum, der. Çtinkü onu 
besliyecek vaziyetteyim. 

·Duglasın eski karısı 
mis Pikfrd evleniyor. 

Botokudoslar 
Şimdi gelelim Amazon yer· 

Fakat, kararı verecek olan 
kızın babası değil, kabile rei· 
sidir. Onun için, kızın babası 
doğru kabile reisin'! gider ve 
"hali keyfiyet böyle,, diye 
anlatır. O zaman, kabile reisi 
evlenmek istiyen adamı çağı· 
rır, onunla görüşür, ve kızla 

~~~~------·~··· ....... ---------
Amerika Reisi cumhu-

_runLin küçk oğlu -·-------Babasına aleyhtar bir ailenin· kızı 
mis Ethel ile evleniyor 

Amerikan Cumhurreisi Ro- rak etmişlerdir. 
osevelt'in oğlu Franklin Roos· Fakat, Ruzvelt kahir bir 
evelt'in Miss Ethel Dupont de farkla kazanınca, bütün Lan-
Hemours'la nişanlanmak üzre don taraftarları gibi, Hemours 
olduğu haber veriliyor. Bunun ailesi de manevi bir mağlu· 
manasını anlamak için yalınız biyet uğramıştır. • 
Franklin'in Amerikan cumhur Bu "aziyet karşısında Miss 
reisinjn oğlu olduğunu bilmek Ethel'in Franklin'Je evlenmesi 
kafi gelmez. Ayni zamanda biiyük bir alaka uyandırmıştır. 
Miss'in de kim oluduğunu bil- Kızları ile oğullarının evlen· 
mek lazımdır. mesi bu iki ailenin barışma-

Jşte o zaman, romanlara sına mı yarıyacaktır. Yoksa 
mevzu olan bir aşk macerası birbirlerinden daha fazla soğu-
karşısınd& bulunduğumuzu an
larız: 

malarına, bu cihet henüz ma
ilim değil!.. 

Miss Dupont de Hemours'un ---------
babası Amerika'da Ruzvelt izmir asliye mahkemesi 
aleyhtarı olan ve siyaset sa· ikinci hukuk dairesinden: 
hasında onunla mücadele eden Dava eden Cumaovası Ka-
büy.ük bir idare adamıdır. A
merikan cumhur misi, iktisadi 
kalkınma planını ortaya attıği 
zaman buna ilk itiraz eden 
eden ve bu planın tatbiki için 
çıkarılan kanunları dinlemiY.en· 
lerden biri Mister Dupont de 
Hcnmours oldu . 

Kızın amcası da ticaret ale
minde büyük bir mevki işgal 
eder ve o da Ruzvelt'in şid· 
detli aleyhtarıdır. Hülasa Frank 
linin evlenmek istediği kızın 
bütün ailesi baba:;ına aleyh
tardır: Son~ seçimlerde Henıo· 
urs ailesi Ruzvelt'in rakibi olan 
Landon'un kazaı1ması için ya
pılan birçok nümayişlere işti-

rakol civarında Recep kızı 

Emine tarafından kocası İz-
mirde Servili mescid ikinci 
Sinekli caddesinde 5 no. da 
oturan Hasan oğlu Ömer 
aleyhine açılan ihtar davasına 
mütedair dava arzuhal suretile 
davetiye varakası müddeaaley· 
hin ikametgahının meçhuliye· 
tine mebni lzmirde çıkar Ulu· 
sal Birlik gazetesinin 6· 11 ·936 
gün ve 844 sayılı nüshasile 
ilanen tebliğ edildiği halde 
ınüddeaaleyh tayin olunan .) in 
ve sa:ıtta mahkemeye gelme
miş ve bir vekil de gönder
memiş olduğundan hakkında 
ğıyap kararı tebliğini istiyen 

~~-----·--·c:a---~ Milyarder kadın, kendisinden 11 yaş kiı-
cük bir cazbant sefine asık oldu .. ' ~ ~ 

Sessiz film dünyasının en 
tanınmış artisti ve Duglas 
Fairbanks'ın eski karısı mil
yarder kadın Mary Pickford, 
kendisinden on bir yaş küçük 
olan sinema yıldızı ve cazbant 
şefi Çarls Rocers ile evlen· 
meğe karar vermiştir. 

Mary Pickford 42 yaşında
dır. Kocası olacak yıldız ise 
31 yaşındadır. 

İngilizce Daily Express ga· 
zetesi bu havadisi alır almaz 
derhal Transatlantik telefonuna 
sarılarak Mary Pickford'un 
Los Angelos' da ki evine telefon 
etmiştir. 

Mary Pickford, iki defa ev
lenmiş olduğu için ( Duglas 
Fairbanks'dan evvel gene bir 
sinema aktörü olan Oven 
Mur ile evli idi.) Tecrübe sa· 
bibi bir insan sıfatile evlilik 
hayatının saadetinden İngiliz 
gazetesine şöyle bahsetmiştir: 

"Bu hayatta tabii insanlar 
için yegane saadet yolu, ev· 
lilik hayatıdır, maziye bakı· 
yorum da, bu kanaate geli· 
yorum. Evet. Her şeye rağ
men evlilik hey şeyden ıyı
dir. işte onun için yeniden 
evleniyorum. Mister Rocers 

müddeiyenin talebi kabul edi· 
!erek miiddeaaleyh hakkında 
muamelei gıyabiye icrasına ve 
muhakemenin de 21-12-936 
pazartesi saat 1 O a talikine 
karar verilerek tanzim kılınan 
gıyap ihbarnamesi usulen 
mahkeme divanhanesine asıl
mış oldugundan müddeaaley
hin tayin olunan gün ve saalta 
ikinci hukuk mahkemesinde 
hazır bulunması veya bir vekil 
göndermesi aksi takdirde bir 
daha mahkemeye kabul cdil
ıniycrek gıyabında hüküm 
verileceği tebliğ makamına 

kdim olmak üzere ilan olunur. 

1 

ve ben, nişanlandığımızı res· 
men ilan edeceğiz, bahara da 
nikahımız yapılacak. 
Aramızdaki yaş farkını müş· 

tereken konuştuk. Yaş farkı· 

nın bir mes'cle · olup olma· 
ması evlenecek kimselere bağlı 
bir şeydir. Biz, tam manasile 
mes'ud olacağımıza kaniiZ· 
Aramızda birkaç senelik yaş 
farkı olsa dahi, Mister Ro· 
cers de ayni fikirdedir. 

İki insanın beraberce mes'ud 
olması ıçın en ideal yol • 
daha doğrusu yegane yol -
menfaatlerinin müşterek olnıB 

sıdır. Bu vaziyette yaşın 

ehemmiyeti yoktur. İşte bizim 
vaziyetinıiı böyledir. AJaka· 
!arımız, menfaatlerimiz birdir. 
Biz, saadeti bu birlikte bula· 
cağız. Mister iRocers Holiy· 
wood'a gelecek ve orada 
filmler ya~acak. Ben de ken· 
di kumpanyamda filmler çe

çevirmekle meşgul olacağını· 

Görüyorsunuz ya vayiyeti? Her 

ikimiz de alakadar olduğu 

bir işte beraberce çalışacağız. 

Bu insana saadet vermez mi? ···--Kuduz köpek 
bir kızcağızı ısırdı. 

Dün; Karşıyaka'nın Bostanlı 
köyünde bir hadise olmuş. 
sokaklarda dolaşan kuduz bir 
köpek, üç yaşında Hüsnüye 
adında bir kızcağızı ısırmıştır. 
Kızın feryadı üzerınc etraftan 
yetişenler köpeğin üzerine hü· 
cum etmişler ve bir el de si· 
lah atmışlardır. Bacağından 
yaralanan kuduz köpek Örnek 
köyüne kaçmış ve orada yaka· 
lanmıştır. Hüsniiye tedavi için 
hastaneye kaldırılmıştır. 

t 
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1 Villadaki hırsız! 
1 iv·er ve şu
rekas Limited 
va ur acentası G·~vukat Adnan Korkut, 

0ztepe' deki villasından he
nuz onbeş - yirmi adım uzak· 
~~ıştı. Yeni boyalbğı köş
~Unu karşıdan seyretmek iste
~·le geri döndüğü zaman, 
ır yabancının bahçe parmak
~klarma tırmandığını farketti. 
kolunu terkedip lhızla o yana 
hoştu. Yaklaşınca, bastonunu 
avada •sallıyarak haykırdı: 
- Heyyy. ne yapıyorsun 

0rada? 

- Adam, tırmanmadan vaz 
reçip aşağı indi; üstü-başı 
ernizdi. IHeyecanlı olduğu 
anlaşılıyordu. Adnan Korkuta 
Yaklaştı: 

1
• - Beyefendi', · dedi - vil
anın sahibisiniz, değil mi? 

- Evet, fakat siz .. 
- Dinleyin şimdi. Pence-

~~~en birinin. atladığım gör-
Uınf Bu peımurde kıyafetli 

&.damın ne olduğu belli: Hır
sızı Ben de arkasından girip, 
0.nu yakalamağa yeltenirken 
812 yetiştiniz. fçeride kimse 
Var mı? 

- Hayır! 
. ....- O halde beraberce gi
tıp yakalıyalıml 
d"Adnan Korkut bir lahza 
d Uşündü; sonra bu tanımadığı 

1.~stun sözlerine inanmış, tek
ıfıni kabul etmiş olacak ki 
~ka c~.binden iki anahtar çı~ 
k rdı; once bahçe, sonra ev 
d apısını açarak içeriye dal-
ılar. Aşağı katı beraberce 

atadılar; kimseler yoktu. 
ık·Yukarıya çıktılar. Sofanın 

1 tarafında ikişer oda vardı· 
Yabancı adam avukata döndü; 
b - Siz sağdakilere bakın; 
en de soldakilere. 

d Adnan Korkut ilk odaya 
~~d~: Araştırmıya başladı. 

nuz kanapenin altına bakı
Y~rdu ki, knrşı odadan önce 
2iİrültü, sonra bir ses du
Yuldu: 

- Yakaladım! 

Yabıncı lld Oraya koştu. 
·· arn, kapalı bir slndığın 
~erinde oturuyordu. Avukatı 
~0rünce: 

Aradan geçen zaman saatı 
aştığı halde, ne yabancı adam
dan, ne de polisten eser 
vardı. 

Artık dayanamadı. 
- Ne olursa, olsun! Diye

rek sandığın üzerinden kurul
mnş bir yay gibi fırlayıp ka
pağı kaldırdığı zaman, koyu 
bir küfür savurmaktan ken
dini alamadı: 

Çünkü kapağı açmasilc, 
dışanya iri bir kuşun fırla

ması bir olmuştu! 
* • • 

Karşı tarafı, böyle bir hile 
ile avukatı mahkemeden alı
koymanın yolunu bulmuş, da· 
vayı kazanmıştı, 

Besim Akımsar 

Fratelli Sperco 
vapur acentası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
" HERCULES 11 vapuru 30 

2nci teşrinde gelip 5 1 nci 
kanuna kadar ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAMBURC 
limanları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"ALBA JULIA,, vapuru 19 
2nci teşrinde MALTA, MAR
SIL YA ve CEZAIR için yük 
ve yolcu kabul eder. 

ilanlardaki hareket tarihle
rile navlonlardaki değişiklik
lerden acente mesuliyet kabul 
etmez. Dahn fazla tafsilat için 
ikinci Kordonda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentcılığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

T elcfon: 2004/2005/2663 

Birinci Kordon Rees binası 
Tel. 2443 

ELLERMAN LINES L TD. 
"THURSO,, vapuru 20 ikin

ci teşrinde LONDRA, HULL 
ve ANVERS"ten gelip yük 
çıkaracak ve ayni zamanda 
LIVERPOOL ve GLASKOW 
için yük alacaktır. 

"POLO" vapuru 3 birinci 
kanunda LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka
racak ve ayni zamanda LON
DRA ve HULL için yük ala

caktır. 
"DRAGO., vapuru 10 birin-

ci kfınunda LIVERPOOL ve 
SWENSEA' dan gelip yük çı

karacaktır. 
GENERAL STIM 

"PHlLOMEL,, vapuru 18 
ikinci teşrinde gelip LONDRA 
için yük alacaktır. _ _ _ . 
- Tarih- ~e -navlunlardaki deği-
~şikliklerden mesuliyet kabul 
edilmez. 

• 
Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cili";eTen~sül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 

İzmir - Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 

Telefon: 3479 

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

- Yaklaşın, - dedi · herifi 1 
~kalayıp sandığa kapadım. 

Stüne oturunuz, hah .. Tamam! 
)Iendisi kalktı: 

1 B Şdurak • Büyük Salepçioğlu hanı 1 a . karşısında 
·~~=======~====~· 1 

- Ben karakola mümkün 
olduğu kadar çabuk yetişmiye 
faYrct edeceğim. Birkaç po· 
ısle . d" .. 

gerı onunceyc kadar 
sakın sandığın iizcrmdcn kalk
llıayınız. Herifi kaçırmıyalım! 

Cevap beklemeden, merdi
venleri dörder-dörder atlıya· 
tak .. . d' S k aşagı m ı. o ak kapısı-
tıın kapandığı duyuldu. 

* * * 
Adnan Korkut, tam bir 

saattenberi, sandığın üzerinde 
ter dökerek bekliyordu. 
bi lki?e .bir kapağa çarpan 

r cısmm çıkardığı sesi du
~UYor, ürperiyordu. Demek, 
'Cersindeki adam, halfı çırpı· 
~1Yordu. Fakat ne yapsa, 150 
ıloluk avukatı yerinden oy
tıatamazdı. 
a Bu cihetten korkusu yoktu. 

1
• nu yegane üzen şey, önem-
1 bir mahk mesinin yarım 
vat önce yapılmış olmasıydı. 

e, orada bulunmamakla da
~ayı, yüzde yüz kaybediyor-

'!. 

Milli emlak miidürlüğünden: 
S. No. Lira K. 

588 Ismetpaşa Bardakçı çıkmazı s. no. 8/23 ve 8/24 
taj 53,50 metre arsa 18 75 

587 Mcmduhiye mahallesinin Mumcu zade caddesinde 
46 yeni 58 taj 65,25 metre arsa 45 68 

Yukarıda yazılı emv.alin mülkiyetleri peşin para ile onbeş 

gün müddetle artırmaya konulmuştur. ihalesi 3-12-936 per
şembe günü saat 12 dedir. Taliplerin milli· emlak 
tine ınüracaatlan. 

Pamu 1 
Türk Anonim Şirketi 

.. rŞirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkapınardadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Tele on 1o. 221 v 3067 
elgra adresi: Bayrak lzm ·r 

N. V. 
W.F.H Van 

er Zee 
& Co. 

DEUTSCH LEVANTE LINIE 
"BOCHUM" vapuru 11 ikin· 

ci te.şrine doğru beklenilmekte 
ve 15 ikinci teşrine kadar 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN limanlarına yük 
alacaktır. 

"AKKA,, vapuru 1 l ikinci 
teşrinde beklenilmektf! ve 15 
ikinci teşrinc kadar ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN limanlarına yük ala
caktır. 

"GALİLEA,, vapuru 20 ikin
teşrine doğru beklenilmektedir, 
HAMBURG ve ANVERS li
manlarından eşya çıkaracaktır. 

" ISERLOHN ,, vapuru 23 
ikinci teşrinde beklt>nilmekte 
ve 28 ikinci tcşrine kadar 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve Bremen limanlarına yük 
alacaktır. 

AMERiKAN EXPORT LINES 
"EXHIBITOR,, vapuru 14 

ikinci teşrinde doğru bekİenil
mekte olup NEVYORK için 
yük alacaktır, 

"EXPRESS,, vapuru 30 ikin -
teşrinde bekleniyor ve NEV
YORK için yük alacaktır. 

EXCELLO,, vapuru 5 ilk 
kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXMOUTH,, vapuru 14 
ilk kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXAMELfA.. vapuru 26 
ilk kanunda bekleniyor, NEV-
YORK için yük alacaktır. 

PİRE AKT ARMASl SERİ 
SEFERLER 

"EXCAMBION,, transatlan· 
tiği 20 son teşrinde PİRE 
limanından BOSTON NEV
YORK için hareket edecektir. 

"EXOCHORDA,, transat
lanti~i 4 ilk kanunda PIRE
den BOSTON ve NEVYORK'a 
hareket edecektir. 

DEN NORSKE MIDDEL-

--- ............................. ... 
lzmir Yün Mensucatı 

Türk A. Şirketinin 
Halkapınar kumaş fabrikası 

Tar af ından mevsim dolayııile yeni 
çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarit 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin 
KANDEMİR Oğlu 

caddesinde F AHRı 

'!IDlll!!mlılm!Zl ... .-a __________________ .,, 

HAVSLINJE 
OSLO 

"SARDlNA,, motörii 16 son 
teşrinde li.rnanımıza gelerek 
DİEPPE ve NORVEÇ liman
ları için yük alacaktır . 

S. A. ROYALE HONGROISE 
DE NAVlGATİON DANU

BIENNE - MARITIME 
BUDAPEST 

"BUDAPEST,, motörü 29 
son teşrinde limanımıza gele· 
DANUB {TUNA) limanları 

için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT· 
HAMBURG 

"MARITZA,, vapuru 30 son 
teşrinde bekleniyor, ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN limanları için yükliye
cekti. 

JOHNSTON WARREN LTD.
LIVERPUL 

" jESSMORE ,, vapuru 15 
son teşrinde bekleniyor, AN
VERS ve LIVER .... UL liman· 
larından yük bo~a\tıp BUR· 
GAS, VARNA, KÖSTENCE, 
SUL1NA, GALAÇ ve BRAI-

• Mücellit 

Ali RIZA 
Sür' at, zar af et 

Ve ehveniyet 
YENi KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

• LA için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUC.1REST 

"DUROSTOR,, vapuru 25 
son teşrinde bekleniyor, KOS
TENCE, SULINA, GALAÇ ve 

GALAÇ aktarması olarıtk BEL-
GRAD, NOVISAD, BUDA
PEST, BRA TISLA VA VIY A
NA ve LINZ için yük ala
caktır. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde giri-
şilmez." 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

•N~A . _./ 

911 ıu ~' 
[ Z.lrÇ101l._.c~Nl<A:J 

t'i •• • ş h Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okada1· zararsızdır ki gebelere kalp,böbreklerı 
f"'UfjeD a aprahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 

-• 
-
• 
• 
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Yan ya gölünün kanlı f acıası 
.........._.. ~ ' 

- Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu Macaristan silithlanmaktan hic;bir su- -Birinci kısım:Sarar~~ş_'._solmuş yaprak gibi ..... 

B retle ·vaz gec;miyeceğini ilitn ediyor 
Amiral Horti Roma'ya vasıl oldu, bu akşam Italya Kralı ta

rafından kendisine iki bin kişilik bir ziyafet veriliyor 
Roma 24 (Radyo) - Macaristan Krallık naibi amiral Horti, refikası ve refakatinde Macar başvekili Darani ile Hariciye Na

Jın Oekanya olduğu halde dün Budapeşte'den Roma'ya hareket etmişlerdir. 
Amiral Horti'nin hareketinden evvel neşrolunan resmi bir tebliğde, Macaristan'ın silahlanmakta haklı olduğu ve bu hakkını 

tanımıyacak olan devletlerin, Macaristanca düşman addolunacağı bildirilmiş, Macaristan'ın hiçbir zaman takip etmekte olduğu 
yoldan ayrılmıyacağı ve hak istediği zikredilmiştir. 

Roma 24 (Radyo)- Macaristan Krallık naibi amiral Horti buraya vasıl olmuş ve parlak surette karşılanmıştır. Italya Kralı 
Viktor Emanoel, Amiral Horti şerefine bu akşam bir ziyafet verecektir. Bu ziyafette iki bin kişi davetlidir. 

------•t--···H-··-~-------
Berberlerini 

Bayramı 
Berut'ta 

bir mahale hal
kı ablukada Pazar günü mera

sim yapacaklar 
Berberlerin hafta tatili ka

nununun kabulü dolayısi:e İz-
mir berberleri Pazar günü Cum 

huriyet meydanında merasim 

yapacaklar, Atatürk heykeline 

çelenk koyacaklar, büyükleri

mize şükran'1 telgrafları çeke

ceklerdir. 

Hoiiaiıda 
Parasını düşüiece

ğini bildird{--
Paris 24 (Radyo) - Hollan

da hükumeti, lngiltere, Fransa 

ve Amerika arasında akdolu

nan misaka ittiba ederek pa

rasını düşüreceğini her üç dev

Jete bildirmiştir . 

---,··---
iki Ras 

Roma'ya geliyor 
Roma 24 (Radyo)- Ras Sey 

yum ile Ras Gataşo, dün Bren 

dizi'ye vasıl olmuşlardır. Her 

iki Ras, Romaya giderek Mus
solini ile konuşacaklardır. 

Berut 24 (Radyo) - İki 
gündenberi şehirde sukunet 
vardır. Bununla beraber, 
Trablus mahallesi ahalis hala 
abluka altmdaclır. --····----Fransa' da 

grevler 
Lil şehrinde bazı 

hadiseler oldu 
Paris, 24 (Radyo) - Fran

sa'nın muhtelif yerlerindeki 
maden ameleleri, greve devam 
ediyorlar. (Lil) deki on bin 
amele, henüz iş tutmamışlar

dır. Şimdiye kadar hiçbir ha
dise olmamış ise de, grevci
ler arasında bir kaynaşma 

görülmektedir. 
Paris, 24 ( Radyo ) - Lil 

şehrinde grev ilan ederi bir 
sabun fabrikası amelesi, ayni 
zamanda fabrikayı işgal eyle
mişJ,.rdir. Mahkeme, fabrika
nın tahliyesine karar vermiş 
ve kararın infazı esnasında 
zabıta ile. amele arasında mü
sademeler olmuştur. Biri ağır 
olmak üzere 8 kişi yaralan-
mıştır. 

----------~···~•-.ı~--~-------

ft Kemeraltında Ehram ma 
ğazasını soydular .. -. 

Hırsızlar kasayı açmağa muvaffak 
olamayınca, yükte hafif pahada ağır 

eş yaları alıp savuştular .. 
Dün gece Kemeraltı cad

r desinde, büyük~bir mağaza, 
la birkaç hırsız tarafından so

lmuştur. 
Yaptığımız tahkikata göre, 

ki veya üç kişi oldukları tah
,ain edilen hırsızlar; Ehram 
mağazasına damdan ve soba 

( rusunun çıktığı delikten 
h irmişlerdir. Hırs.ızlar, ~ağ:.:_ 

da uzun müddet kaJmışlar,ııı 
s -- - ------er tarafı karıştırmışlardır. 
fı !(asayı açmağa çalıştıkları, 

atta bu (işle uzun müddet 
s eşgul oldukları, kasanın 

nüne atılmış izmaritlerden 
nlaşılmıştır. 
Hırsızlar, parayı aşırmağa 

euvaffak olamıyacaklarını an
t 'ayınca, yükte hafif pahada 

p eıyaları seçmişler ve 
ırkaç ipekli gömlek, kravat, 

*f)U ve daha bazı kıymetli 
1tal alarak girdikleri yerden 

p kaçmışlardır. 
.S.bahleyin mağazanın sa

Jln dükkanını açınca, her 

tarafın karıştırılmış o1 :n ası • 
nazarı dikkatını celbetmiş· ve 
meseleyi anlayınca, hadiseden 
zabıtayı haberdar eylemiştir. 
Tahkikata devam edilmek
tedir. --···- --
Soğuk başladı 

Kömür fiatleri 
yükseliyor 

fzmir'de mühim miktard<.. 
kömür istoku bulunduğu, her 
gün civardan lzmir hanlarına 
ve kömürcülerine ve deniz yo
lundan da limanımıza mühim 
miktarda kömür geldiği halde 
dün havanın biraz soğuması 
üzerine kömürculer ağız birli
ğile fiatleri bir kuruş yükselt
mişlerdir. Soğuklar devam 
edecek olursa bazı kömürcü· 
lerin arzularına göre fiatleri 
daha yükseltmeleri çok muh
temeldir. Belediyemizin kömür 
satış fiatlerini kontrol altında 
bulundurması çok lazımdır. 

Tuna köprüsü Üç 
senede bitecek 
Köprünün temel atma me

rasiminde Romanya kralı 
Karol da bulunacak 

Bükrcş 24 (Radyo) - Ro-

manya Kralı Karol, dün Bel

grad' <lan gelen Nazır M. Pra
nasoviç'i kabul etmiş ve Yu-

goslavya hükumetile imzalamış 
olduğu Tuna köprüsü paktı 
hakkında izahat istemiştir. 

M. Pranasoviç~ saraydan çık
tıktan sonra gazetecilere be
yanatta bulunmuş ve köprü 
inşaatının, Mayısta başlıyarak 
üç sene devam edeceğini ve 
temel atma merasiminde Kral 
Karol'un haı:ır bulunacağını 
söylemiştir. 

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

Mahsullerimizi, kendi va 
sıtalanmızla taşıyacağız 

·---~---. . ' 

icap ederse, Japonyıı'dan kiralıyacağımız 
vapurlardan istifade edeceğiz 

lktısat vekaleti, ihracat mah· ı mak için ayrıca tetkikat yap-
sullerimizin dış piyasalara tırmaktadır. Bu tetkat müspet 
ihracını milli vapurlarımıza bir şekilde neticelendiği tak-
yaptırmak mes' elesi üzerinde dirde ihracat mahsullerimiz 
mühim tetkikler yaptırmakta- kendi vapurlarımızla Por-Said 
dır. Vapurlarımızın azlığı yü· limanına gönderilecek, orada 
zünden şimdiye kadar mah- Japon vapurlarına yükletilerek 
sullerimizi kendi vapurları- Avrupa limanlarına gönderile· 
mızla ihraç etmek mümkün cektir. Japon gemileri Port-
olamamakta ve bu yüzden Said limanına mühim miktar-
ecnebi vapur kumpanyaları, da mal çıkardıktan sonra Av-
kendi vapurlarile mahsulleri- rupa limanları için pek cüz'i 

mizi. ihraç etmek suretile mü- hamule ile yollarına devam 

him miktarda para kazan- etmektedirler. Yapılan tetkik-
maktadırlar. lere göre bu vapurlar, ihracat 

De~izyolları işletme idare- mahsullerimizi -Boş olarak Av-
rupa limanlarına gitmektensesinin yeni yaptırmakta olduğu 
ton başına 6 şilin gibi cüz'i 

vapurlardan bazılarının bu bir para mukabilinde taşıya-
işe tahsis edilerek hem mah- yacaklardır. lzmir' deki ecnebi 
sullerimizi ihraç edecekleri ve vapur acenteleri. mahsulleri-
hcm de şanlı bayrağımızı dış mizi ton başına 12-18 ve hatta 
ülkeler sularında dalgalandı- 24 şilin fiatla taşımaktadırlar. 
racakları sevinçle haber alın- Japon vapurları, cüz'i nak-

mıştır. liye ücreti yerine Türk kömüra 
Bu vapurlardan birkaçı almağı da kabul etmektedirler. 

soğukhava depoları tesisatını Bu sayede yerli kömürleri-
havi olacak ve mahsullerimizi miz için geniş bir istihlak sa-
yaş olarak dış ülkelere taşıya- hası da elde edilmiş olacaktır. 
caklardır. Hazırlık ve tetkikler önü-

Yeni vapurlarımızın inşaatı müzdcki ihracat mevsimine 
busene yetişmediği takdirde kadar bitirilir ve yeni vapur· 
vekalet, mahsullerimizin ihra- larımızın inşaatı da gecikirse 
cını Japon gemilerine yaptır- gelecek mevsimde ihracatın 

ltalya 
/ngiltere'nin notası
nı mülayim görüyor 

Roma, 24 (Radyo) - Lo· 
karno hakkında lngiltere'nin 
verdiği nota, İtalya hariciye 
nezaretinde tetkik olunmakta
dır. İtalya hükumeti, bu nota
nin muhteviyatını mülayim 
iÖrmcktedir. 

Port-Said limanı ve Japon 
vapurları vasıtasile yapılması 
çok muhtemeldir. 

Bundan lzmir liman faali
yeti kısmen daralacaksa da 
mahsullerimizin ihraç parası 
olarak her sene ecnebi vapur
larına verdiğimiz mühim mik
tarda para memlekette kalmış 
olacak ve kömürlerimiz geniş 
mikyasta ve istihlak edile
cektir:. 

Ali paşa dağlı, cahil, zalım bir 
adamdi. yaptığı cinayetlerin 

haddı hesabı yoktu. 
Ali paşa kahveyi içerken 

Frosini ayakta beklemek is
tedi. Usul böyle idi. Bereket 
versin ki bu sayede despot, 
müşkül vaziyetten kurtuldu. 
Ali paşanın Frosini'ye: 

- Otur kira, otur!. Demesi 
despotun ilk sözlere cevap 
vermesıne meydan bırakma-
mıştı. 

- 3 -
Zalimlerin zalimi. 

- Bre ... Nasıl korkunç rü
ya bul. Allah şahidim olsun, 
tabir aksi çıkarsa, Muhtar'ın 
boynunu vurdururum. 

Bunu, henüz yatağı içinde 
bulanan Tcpedelenli Ali paşa 
söyliyordu. 

Evet, Ali paşa, henüz yeni 
uyanmıştı; ve müthiş bir rüya 
görmüştü. 

Tepedelenli Ali paşa, dağda 
yetişmiş, kafi derecede cahil 
bir adamdı; çok zalimdi, kendi 
zevki, heves için yaptığı ci
nayetleri sonu olmamakla be
raber, yapacaklarının da haddi 
ve hesabı yoktu. Buna rağ
men vicdanında garip bir 
Allah korkusu vardı. Evham 
ve hayalata da çok fazla düş
kün idi. Talihe çok inanır, 
rüyaya inanır, hacı, hoca hatta 
babası gibi esrarengiz adam
ların sözlerine çok ehemmiyet 
verirdi. 

Gördüğu rüya da şu idi: 

Parti ocak 
Kongreleri devam 

ediyor 
C. H. P. Dolaplıkuyu ka

mununa bağlı (Orhaniye) oca
ğının yıllık kongresi kamun 
binasında ve kamun başkanı 
Doktor Osman Behçet Ôz· 

man'ın başkanlığı altında top

lanmıştır. Yönetim kurulunun 
senelik çalışma ve hesap ra-

porları okunmuş, alkışlarla ve 

ittifakla kabul edilmiştir. Di

leı<ler tesbit olunduktan sonra 
eski yönetim ku~ulunun aynen 
ipkası hakkındaki teklif alkış
larla ve çoğunlukla tasvip 
edilmiştir. Bunu müteakip ec
zacı Celal, Şerif, mümessil 
Ali, hava gazı muhasebecisi 
Vehbi ve Salih yönetim ku
ruluna ve bardakçı Mehmed, 
eczacı Hüseyin, eczacı Celal, 

Şerif, f rfan ve Ali Erestin de 
kamun kongresi delegeliğine 
ittifakla seçilmişlerdir. Muvaf-

fakıyetler temenni ederiz. 

"' "' * C. H. P. Dolaplıkuyu ocak 
kongresi 22-11·936 Pazar gü
nü akşamı toplanarak yöne
t im kurulunun senelik çalışma 
ve hesap raporları okunarak 
ittifakla kabul ve dilekler tes
bit edildikten sonra yapılan 
seçimde Etem Koçta~, Tayyar 
Alaeddin, Hayati ve Ahmed 
Metin yönetim kuruluna ve 
doktor Hasan Kemal, Etem 
Koçtaş, Hayati, Ali Galip ve 
Sabri de kamun kongresi de
legeliğine seçilmişlerdir. Ba
şarılar dileriz. 

Geniş bir avlıda, kendisile 
oğlu arasında bir münakaşa 
oluyordu . Oğlunun belinde 
kılıncı asılı bulunuyor, kendi
sinin ise sadece hançeri vardı. 
Münakaşanın büyüdüğü bir sı· 
rada, baba ile oğul arasına 

beyaz, çok güzel ve sevimli 

bir güvercin girmişti. Münakaşa 

bu güvercin üzerine devam et· 

meğe başlamış ve Ali paşa 

- Bu güvercin benim o'a· 
caktırl Hül<üm ve irade benim 

elimdedir, ben ne istersem 
o olur. 

Deyince, oğlu Muhtar pa~a: 

- Herşeyde hiiküm ve irade 
senin olsun; fakat bu güvercıll 

senin olamaz. Buııun eti ycu

mezl Demişti. Ali paşa kız

mış ve güvercini tutup almak 

istemiş ve bunun üzerine Muh· 
tar paşada, babası üzerine 

kılıcını çekerek yürümüş ve 

göğsüne saplamak üzere iken 

Ali paşa uyanmış idi. 
Ali paşa, uyandığı vakit 

nefes nefese ve ter içinde idi. 
Uyandığı halde bn korkunç 

rüyanın tesirlerinden kendisini 

bir türlü kurtaramıyordu. 

Bu rüya neye delalet edi· 

yordu acaba? Hayra mı, şer· 
re mi? 

( Arka.11 var) 

---···---
Munih'te 

Bolşeviklik aleyhine 
bir sergi açılmış 
Munih, 24 (Radyo) - Bol· 

şeviklik aleyhine açılan sergiyi 

dün 23 bin kişi ziyaret et· 
miştir. --·-·····--
Meşhut suçlar 
Mahkum olanlar 
Meşhud suçlar kanununun 

tatbikına başlandığı 50 gün 
içinde mahkemelerimiz tara· 
fından bu suçlardan mahkum 
edilmiş olanların mikdarı 150 
kişidir. Buna göre günde üç 
kişi mahkum ediliyor demek~ 

İzmir sulh hukuk mahke· 
mesinden: 

Davacı Safiye 
açılan izaleyi şuyu 

yapılan duruşması 

tarafından 
davasının 

sonunda 

aralarında müşterek bulunan 
Bucada Çiçek sok<ığında kain 
31 no. da mukayyet bir bap 
hane ile Sıçan köyü mevkiin· 
deki 8 dönüm bağın satılmak 
suretile şuyularının izalesine 

dair verilen karar üzerine ve· 
reseden Safiye müracaatla sa· 
tışını istemiş ve s.1tış için 
tayin kılın3n birinci 18-12-93~ 
ve ikinci 14· 1-937 tarihler• 
Birlik gazetesinin 20 Teşrini· 
sani 936 tarih ve 856 sayılı 
nüshasite ilan edilmiş oldu 
ğundan vereseden ikametgah• 
meçhul kalan ve bugüne ka
dar kendisine gazete ile ili· 
nen tebligat yapılan Hayriyeye 
işbu satış hakkmda!d i15n 
ıünleri ilanen teblit olunur. 


