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Saııcali Meselesi Bugün l(onuşulacali 
Vekiller HeYeli, --Başbak~lıımı;.~- -M-adrid -·dan. d~ · 
evinde Mareşalın da iştirakile top- ateş al!~~da ıdı 

Londra müdafaa komitesi, 
lanarak Sancak işini konuştu askeri .mütehassısların ra-

uıusıar sosyetesi konseyi, bugün umumi şekilde toplanacak J>orunu tedkik ediyor 
-= ve Sancak (mes'elesi raportörü Isveç hariciye nazırı 

· M. ( Sandler) in vereceği izahatı dinliyecektir. 

fstanbul, 22 (l-Iususi )- Ulus
sosyetesi konseyı· d" ç· d 
l 

. un ın e-
egcsı M V l' k •· · eıngton onenın 

başkanlığı altında ilk toplan· 
tısını yap t mış ır. Bu toplantı 

hususi mahiyette idi. Evvela 

ispanya mes' elesi tetkik olun

muş ve Şili murahhasınin, se

farethanelere iltica etmiş olan 

lspanyolların, Madrit hükume-

J a po n yanın •. İı a rb iye büd 
çesi 154milyon sterlindir 
Yeni yapılacak harp gemileri 

• • 
ıçın. de 7 5 milyon ster-

lin fazla istendi 

M. Hirota 
Tokyo, 22 (Radyo) _ Ja

ponya parlamentosunun ilk 

toplantısında Japonya deniz 
bak~nı, yeni yapılacak harp 
gemıleri için bir miktar daha 
t~h~isat istiyecektir. Söylen
dığıne göre, bu fazlalık 7 5 
ınilyon sterlin miktarınd~dır. 

Japonya, har biye büdcesi, 154 
milyon sterlindir. 

Tokyo 22 (Radyo) - Ja
ponya parlamentosu, dün 

fevkalade bir toplantı yapmış 
ve başbakan M. Hirota'nın 

finanse! işler hakkındaki iza· 
h~tını dinlemiştir. --··· ... ---
Şampiyon 
Kaçmağa mu-
vaffak oldu 
Paris 22 (Radyo) - Meş

hur futbol şampiyonu Raykar
do Zam ora, Madrid' den kaç

mağa muvaffak olmuştur. 

•• 
Kızıl tehlike 
Londra, 22 ( Radyo ) -

Devlet meclisinde aza Sir 
Petrik Hanon, Ukranya' dan 
mütemadiyen lngiltere'ye ge· 
len yabancı unsurların, lngil
tere' nin atisi için bir tehlike 
teşkil ettitini söylemiştir. 

tine' teslim edilmemeşi hakkın
daki projesi tetkik olunmuştur. 
Bu esnada Şili murahhası M, 
Edvar'la ispanya Hariciye Na
zırı arasında gürültülü müna· 
kaşalar olmuştur. 

Konsey, geç vakte kadar ya· 
lınız ispanya mes' elcsile meş
gul olmuş ve bugün tekrar 
toplanmak üzere celseyi tatil 
eylemiştir . 

Cenevre 22 ( Radyo ) -
Türkiye delegasyonu ile Fran
sız hey' eti, Sancak mes' elcsi 
hakkında birer proje tanzim 
etmekle meşguldur. Bugün 
toplanacak olan konseyin, 
$ancak mes'elesi raportörü 
lsveç hariciye nazırı M. Sand-
ler'in raporunu tetkik etmesi 
muhtemeldir. 

Ankara 21 (A.A)- icra Ve-
killeri hey'eti saat 15 te Baş· 
vekalette Başvekil ismet f nönü 
nün ba~kanlığında toplanmış 
ve müfettişi umumi!eri dinle
miştir. Gece başvekil evinde 
icra vekilleri hey' etini mare-
şalla beraber tekrar toplan
mıştır. 

Cenevre, 21 {A.A) - Ana· 
dolu Ajansının hususi muha
biri bildiriyor: 

Dün öğleden evvel ve sonra 
İsveç hariciye nazırı raportör 
M. Sandlerin reisliğinde Türk 
ve Fransız murahhas heyetleri 
arasında iki hususi içtima ol
muştur. Bu içtimalarda son 
Fransız tekliflerini havi olarak 
M. Blum tarafindan gönderilen 
mektuptaki bazı noktalar hak-

kında tenevvür etmek uzre 
Türkiye hey'eti tarafindan 

Fransızlara bazı sualler sorul
muş ve M. Delbos bu suallere 
tahriri cevaplar vermiştir.~ 

Bu mukabil sualler ve ce

Devamı · 4 üncü sahifede 

Belçika kralı 
İsvicre'den döndü , 

Kral Leopold 
Brüksel, 22 ( Radyo ) -

Kral Leopold, lsviçre'den 
dönmüştür. 

Grev 
Paris, 22 ( Radyo ) - Li

yej' de ve Linburg havalisinde 
bütün maden amelesi işleri 
terketmişlerdir. Boydiyaj ile 
Sarleroa' da da vaziyet aynidir. 

lngiltere kral ve kraliçe
Sf nin giYeCekıeri ,. taçlar - - ~-- - -·- - - - -

lngiliz kralı altıncı Jorj 
Londra, 22 (Radyo) - lngiltere kralı altıncı Jorjun taç 

giyme merasimi için başlıyan hazızlıklar ilerlemektedir. Kral 
ve kraliçenin giyecekleri taçlar, büyük bir itina ile hazır
lanmaktadır. 

Milisler esirleri götürüyorlar 
Londra, 22~{Radyo) - is

panya işlerine ademi)müdahale 
komitesi askeri mütehassısları, 

İspanya içın tesis edilecek 

olan kontrol için bir proje 
tanzim etmişlerdir. Bu proje, 

komitece tetkik edilmektedir. 

Projeye göre kontrol; Porte

kiz sularından on mil haricin

de dahi cari olacaktır. 
Madrid 22 (Radyo) -Mad-

olduğunu ileri sürmektedirler. 
Madrid, 22 {Radyo) - Dün 

havanın müsaadesi dolayısile 

Fran~o hükumetine aid tay
yareler, Madrid üzerine gele-
rek istikşafta bulunmuşlardır. 

Tayyareler bomba atmamış· 

larsa da karatopları, şiddetli 
bir ateş açmışlardır. 

Londra, 22 ( Radyo ) -
Madrid' den kaçan ispanya 
devlet bankası müdürü ls-

rid müdafaa komitesinin neş- panya 1ıükiimetinin harice 
reylediği resmi bir tebliğe sevketmiş olduğu altınlar için 
göre Milisler, Çerolos Ance· protestoda bulunmuş ve bu 
les tepesini trrkeylemişlerdir. altının, ispanya milletine aid 

ihtilalciler, bu tebliğe kaışı olduğunu bildirmiştir. 
cevap vererek, Çerolos An- Londra, 22 ( Radyo ) -
celes tepesinin, hiçbir zaman Sir Con Simon, bundan sonra 
Milislt!rin eline geçmediğini tek bir gönüllünün lspanya'ya 
iddia etmekte ve binaenaleyh, gidemiyeceğini beyan eyle-
terk keyfiyetinin uydurma miştir. 

--~-------~..-.~~---------------
Siyam 

Hükumetinin, ita/.. 
ya'du yaptırdığı 

harp gemileri 
Roma, 22 (Radyo) - İtal

yanın Mon Talkona tersane· 

lerinde Siyam hükümet na
mına yapılan yeni harp gemi· 

!erini teslim etmek üzere Si

yam' dan bir heyet hareket 
etmiştir. 

- ---···---
Denizlerde 

• 
Bir lngiliz vapuru 

karaya oturdu 
Londra 22 (Radyo)- London 

Skeni adındaki f ngili.: vapuru 
Zanzibar sahillerinde karaya 
oturmuştur. Kazazede vapurun 
verdiği imdat işaretine göre, 
150 yolcusu vardır. 

Diğer bir habere nazaran da 
ikinci bir İngiliz vapuru, Çin 
denizlerinde tehlikede bulun
maktadır. Bu vapurun imda
dına bir torpito koşmuştur. 

Leon Blum 
Liyon'da bir s6ylev 

verecek 

Leon Blum 
Paris, 22 (Radyo) - Baş· 

bakan M. Leon Blum, cumar· 
tesi günü (yarın) Liyon'a gi
decek ve orada harici siyasa 
hakkında mühim bir söylev 
verecektir. 

Vapurda mevcut ~()() yolcunun 
bir kısmı torpitoya .lınm,fbr, 



~ahife 2 (Ulusal!Birlik) 22 ikinci kanun 937 
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~ Zabıta Romanı: =-~Beş ingiliz lirası ile mil KARDAŞIMA 

Sağ iken gömülen 
.. -17 _ .. 

- Zannedersem memurını menhus beldeden bir an evvel 
:zabıta işe başlamazdan, yanmış kurtulursam kalbimin ıztırabı 
hanenin enkazını kaldırmazdan fikrimde olan telaş izale olu-
seni arayorlar. nacaktır. 

- Niçin? Ne sebebe? 
- Çünku Lafon raporunu 

bugün yahut yarın takdime 
muvaffak olamadığı gibi, ar
kadaşı Karterden dahi bir eser 
görülmiyor. 

- Bundan bana taalluk ede
cek ne var? 

- Seni polis müdürü ihzar 
edip bu iki memurun nıçın 
meydanda olmadıklarım sual 
edecek. 

- O vakit iş kolaydır. Pek 
serbest cevap verebilirim. Ben 
bu hususta birşey bilmediğim 
gibi kimseyi dahi görmedim .. 
Azizim Midavs sözümü dinle. 
Benim Lafon ile Karterin kay
bolduklarında bir alakam yok
tur. Beni itham edecek birşey 
elde olmadığı gibi, benim on· 
lara suikast ettiğimi mübeyyin 
bir delil, şahit dahi mevcut 
değildir. Zira ben gece yarı
sından evvel Odyon otelinde 
kain dairei mahsusama girdim 
bunu herkes gördü, hatta şim· 
di bile benim orada yattığıma 
kapıcı dahi şehadet eder. Zira 
benim mezkur haneden nasıl 
çıktığımı kimse anlıyamamı~tır. 
Bu caddede vaki olan ikamet
gahım ise benden sonra yan· 
mış. Şayet mister Mekaloski 
benden bu hususta birşeyi su· 
al edecek olursa ona ne yolda 
cevap vereceğimi bilirım. Evet 
beni böyle şahitsiz, ispatsız 
bir vak'ada itham etmek mak· 
sadile hiddet ederse derhal 
namus iddıası eder, bu suretle 
iskat edip, polislerin dahi tahtı 
tarassudundan kurtulurum . 
Azizim Midavs! hiç telaş et.ne, 
düşünme, bugün benim yap· 
mış olduğum hile, desise, oy· 
namış olduğum roll~r, çevir· 
diğim entrikaların sayesinde 
sen, Nikola Karter gibi dahi, 
faal bir memurun pençesinden 
kurtulurum, ben ise böyle bir 
mühim işde:muvaffak olduğum 
için o kadar mesrurum ki zan 
nedersin büyük bir kaleye ma· 
lik, koca bir memlekete sahip 
olmuşum. Eminim ki bugün 
Nikola Karter olmuştur. Ben 
dahi bundan böyle Nevyork 
şehrinde serbest bulunuyorum 

Midavs. bunları işittikten 
sonra sandalyası üzerinde ar
kası üzre yaslanarak, gülerek 
dedi ki : 

- Farz edelim ki bu hususta 
polis müfettişi senden daha 
akıllı davranacak olursa, o va· 
kit ne yaparsın? 

- Sus, ben seni akil, ka
mil bir adam biliyordum. Sen 
pek korkakça sözler söylüyor
sun, cinnet mi getirdin, niçin 
bu kadar korkuyorsun ? 

Tuhaftır ki bankanın bekçi· 
1>;ni öldürüp ölüsünü kuyuya 
.attıAımız vakit, polis Lafonu 
katlettiğim zaman, sen bizzat 
kalbigahına birkaç kurşun at
tığında, bankaya gündüz her· 
kesin gözünün karşısında girip 
50 bin dolar ihtilas ederek 
dercep ettiğin vakit hiç bu 
kadar telaş etmiyordun, kork
mıyordun, şimdi niçin böyle 
vehmi, hayali olan şeylerden 
bu kadar korkuyorsun. 

- Ben de bilmiyorum, 
bunca ıstırabı kalbe sebep 
nedir, maamafih eminim ki şu 

- Nereye gitmek istiyor 
sunuz. Meskik şehrine gider 
misiniz ? 

- Beis yok giderim, Lakin 
benimle beraber gelmenizi rica 
ederim. 

- Siz gene korkmağa baş· 
]adınız. Sana dedim ki ben 
burada kalmalıyım, farzımuhal 
olarak Karterin çıkıp buraya 
gelmemesini temin etmeliyim. 

- Bütün söyledikleriniz doğ
rudur. O halde ben yalnız mi· 
safiret etnıeğe mecburum, 

- Bugün öğleden sonra 
saat üçte Oriza vapuru Mina· 
val Strit'ten harekel edecektir. 
Siz, ona rakiben bir an evvel 
buradan ayrılmalısınız. Çünkü 
buranın havası mizacınızla te
vafuk etmediği gibi, benden 
daha iyi bilirsiniz ki şimdiden 
sonra burada dahi saklana· 
mazsınız, zira benim uyandık
tan sonra size yiyecek, içecek 
getirmek için gizli bir yol kal
mamıştır. 

- Fikriniz pek musiptir, şimdi 
ne istiyorsunuz? 

- Bugün şidetli ihtiyacım 
alduğu için, bankadan sirkat 
etmiş olduğun 55 bin doların 
yalınız 25 bin dolarını bana 
veriniz, 

- Emrinize her surette mu· 
tiim, başka bir emriniz varsa 
rica ederim çekinmeyin söy· 
leyin. 

- Hayır başka birşey yok, 
yalınız sizi münasip bir surette 
giydirip hey'etini tebdil etme· 
liyim ki buradan emin olarak 
çıkıp yolda dahi şüphe üzerine 
tutulmıyasın. Öyle bir surette 
elbist! giyip tebdili kıyafet et
melisin ki hatta Nikola Karter 
bile seni görecek olursa tanı· 
masın . 

- Bırak şu mel'un Karterin 
ismini zikretme . 

- Şimdi sen muayyen vakit
te vapur hareket etmeden ev
vel iskeleye gitmelisin. Yalınız 
olaiak rıhtıma gidip vapura 
çıktığın zaman doğruca tezkere 
memuruna giderek bir tezkere 
alırsın. Niçin şimdiye kadar 
almadığını sorarsa vapuruu bir 
saat sonra harket edeceğini 

zannettiğinden bilet almadığını 
söylersin, bu kabilden olarak 
başka da her ne fikrine gelirse 
dermeyan edersin. 

- Söyle bakayım başka 
birşey götürmek istiyor musun 

- Hayır başka bitşey iste

miyorum. Ancak yanımda bu· 
lunan paralarla buradan çıkıp 

gitmemi düşünüyorum. 
- Tabiidir ki selametle bu 

radan azimet edersin.. Şimdi 
,paraların nerede olduğunu 

söyle. Zira onları saymak çok 
bir vakte mütevakkıftır. 

- Niçin bu kadar acele edi
yorsun? 

- Zira görülecek birçok iş· 
lerim var. 

Beis yok. 
- Paralar nerede? 
- Öbür odada yazıhanenin 

gözünde esmer bir kağıda sa
rılıdır, git getir. 

- Beni dinle azizim, bugün 
ben size kardeş, hakiki bir 
arkadaş nazarile bakıyorum, 
her işte insafı elden bırakmı· 

· Arkası oar • 

yoner olan adam 
---------------~----46 sene evvel bu kadarcık bir sermaye 

Bahçemizi süsliyen biricik gülümüzdün. 
Bunu bize çok gördü, hain gaddar felek. 
Mülevves ellerile kopardı seni o gün. 
Ayırdı beş kardeşten seni zarla sökerek. 

ile işe başlıyan adam, bugün bir ka
lem de milyonlar dağıtıyor 

Kalbimi hançerledi senin ölüm haberin. 

Londra' dan bildiriliyor: fabrika lngiltere'nin en büyük 
Geçen gün bir ziyafetten otomobil müessesesi oldu. 

ak saçlı bir adam çıkıyordu. Büyük harpten sonra Mor-

Acısı gözlerimden döküldü damla damla. 
Bundan sonra hayatım hep karanlık hep çetin. 
Sensiz yaşamak artık sanki yok bana asla. 

Şapkasını, paltosunu almak risin kazandığı servet on misli 
için vestiyere ilerledi. Orada kıymet almış ;e kendisine 
b ki" 1 k Lord unvanı verılerek lngilte· 

e ıyen er ço tu. . b"' "'k . 1 . d 

Hiç durmadan daima sen nasıl gülümserd in. 
Hey'hat şakrak sesin duyulmıyacak mı artık? 
O siyah gözlerini süsleyen kirpiklerin 

Ak l d b 1 d 
renın en uyu zengın erın en 

saç ı a am sa ırsız an ı. b. . l t Bir daha açılıp kapanmıyacak mı artık. 

Elindeki altı penslik parayı ırFı ok mt uşh u. L d 
t k 

a a , arpten sonra or 
uza ara : N ff ' ld b"l f b 'k B k b J u ıe otomo ı a rı asını 

- a sana ana Dedi. Al büyüttü. Herkesin alabileceği 
şunu.. k d b l a ar ucuz otomo i satmağa 

Fakat, vestiyer memuru, başladı. 
altı pensi, tenezzül edip al- Lord Nuffield, 1934 sene-
mak istemiyormuş gibi başını 9-10 
geri çevirdi. 

sinde Türk parasile 
milyonluk bir adamdı. Fakat 

O sırada orada bulunan· k 
i i ıene sonra, yani 1936 nın 

lardan biri, ak saçlı adamı 
son günlerinde serveti 150 

tanımıştı. Ve istihzalı bir gü- milyonu bulmuş bulunuyordu. 

Son deminde aynaya bakarak sevinmiştin 
Penbe tülle örtülen yanakların yanarken 
Zan ettin ki, hastalık gitti dP. eyileştin 
O, halbuki cigerin rengi idi, sönerken 

Yarap inanmıyorum bu nasıl ölüm bilmem? 
Sen her zaman kalbimde karşımda duruyorsun 
Hayatımda kimseyi bale- senin kadar sevemem 
Sen nasıl beni yalnız bırakıp gidiyorsun? 

Karşıyaka: Lise talebesinden 

lümseme ile, yanındaki arka· 
Lord Nuffield, öteden beri - • - • 

daşına: J 'd b• t • 
Fikret Münir 

merhametli ve cömert bir aponya a ır en arı 
- Elinden 200 milyon çı· adam olmakla şöhret ~bulmuş-

karmak kolay amma, altı pen· tu. Yukarıdaki 150 milyonluk 15 kuruşa satılıyor 
si çıkarmak zor, dedi. serveti onun eline geçen para 
Adamın, ilk önce tuhaf idi. Fakat son senelerde işsiz- D •• J k • 

görünen ve manası anlaşılmı· lere, lmuhtaçlara milyonlarca unyanın, en ucuz mem e eti 
yan bu sözleri söylemekte para dağılmıştı. En nihayet J 'd F k t b w 

hakkı vardı. Çünkü o, ak elinde kalan. pl00
1 

.milyo.n .Jir.a· ı aponya Jr.. a .i!M • •una rag• 
saçlı adamı tanıyordu: d I 1 1 k h k _ 

B ! 1
• a ngı tere nın .. ~şsız ~ men er es ıstedıgını yı·yemez 

u adam, Lord Nuffield ıçınde kıvranan ve hukümetın 
idi ve daha bir gün evvel, yardımına muhtaç olan fakir· . Şark hayatı Avrupa'lılar için 
bir kalemde 50 milyon dağıt- lerine dağıttı. Kendi fabrika- daima bir sır haıinde kalmış· 
mıştı. Bu parayı o, İngiltere· sından açıkta kalanlar da bu tır ve üzerinde yazılan her 
nin fabrikaları kapanan mın- suretle zarardan kurtulmuş şey bu sırrın aneak bir par· 
takalarındaki işsizlere verı· oldular. çasını aydınlatabilmiştir. 
yordu. Bu suretle bütün servetini Japonya adeta bütün dün-

Lord Nuffield, bundan 46 elinden çıkarmış bulunuyordu. yadan başka bir dünyadır. 
sene evvel, 17 yaşında iken Şüphesiz bu arada kendisini Oradaki hayat şartları bütün 
~eş İngiliz liralık bir sermaye de unutmamış ve milyonların Avrupa'lıları hayrete düşüre-
ıle Oxfordda bir bisiklet ma- bir parçasını da kendisine cek kadar başkadır. 
ğazası açmıştı. O zaman is· ayırmıştı. Mesela, Japon kadınlarının 
minde henüz Lordluk yoktu Fakat bugün, Lord Nuffi- giydiği şu meşhur entarilerin 
ve odı Villiam Morris idi. eld, orta halli bir adam gibi kuruş olacağını tahmin eder· 

Morris, l 911 de bir oto· yaşıyor ve CJtomobilcilik işle· siniz? Hiç zahmet etmeyin, 
mobil fabrikasının sahibi bu· rile yalnız bir komisyoncu bulamazsınlz: Bu entarileri 
lunuyordu. Biraz sonra bu gibi meşgul oluyor. tanesi 15 kuruştur! Mükem-

s ~...._....._. mel bir öğle yemeğini Japon· 
ovyet gemıle- yeni ya' da kaç kuruşa yiyebilirsiniz, 
• • f ı• • biliyor musunuz? Bunu da 

rının aa ıyeti Televizyon is"tas· . bilemezsi.ıiz: ~En fazla on 

Sovyetler birliği ticaret fi. yanları kuıuşa .. 
losuna mensup gemiler, bu Hindistan'da da hayat çok 
yıl, Sovyetlerden ihraç edilen Biri Moskova' da, biri Le· ucuzdur ve bu cihettea Ja· 
malların yarısını taşıyacaklar· ningrad'da ve biri de Kiev'de p?nya ile rekabet eder. Hin-
dır. Baltık denizi mıntakasın- olmak üzere 3 yeni televizyon dıstan' da yaşamış biri anla-

d b "k istasyonu tesisine başlanmıştır. tıyor· a u mı tar yüzde 60 ı bu- · 
lacaktır. 1 • - Orada hayatın bu ka-

Sovyetler birliğine yapılan Doktor ·ı dar . ucu~ . ~lm~sına rağmen 
ithalat, tamamen Sovyet ge· h~r ıstedığ~nı yıyem~z. B~nun 
mileri tarafından icra edil- AJi Agah hır sebebı herkesın gunde 

mekte ve bu gemiler ayrıca Çocuk Hastalıkları on kuruşluk yemek yiyecek 
yolda diğer memleketlere aid mütehassısı 1 kadar zengin olmamasıdır. Bu 
eşya nakliyatı da yapmakta· İkinciBeylerSokağı No. 68 . bir: Fakat, hazan zenginler 
dırlar. Telefon 3452 bile her istediğini yiyemiyor. 

lzmir vakıflar direktörlü
ğünden: 

Vakfı 
Mülhak şeyh camii 

,, Arnavut oğlu 

Cinsi 
ev 

No. 
18 

102 

Mevkii Lira 
Bahçe s. 96 
Hastahane c. çıkma· 60 
zı mescit arkası 

Yukarıda yazılı evlere gösterilen senelik bedeli icar üzerin
den kiraları açık artırmaya çıkarılmıştır. ihaleleri 22 · 1 • 937 
cuma günü saat 15 dedir. istekli olanların vakıflar direktörlü-
ğüne müracaatları ilan olunur. 13-18-22 103 

İzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 160 
icar u~ 
137 Buca nalbant mehmet s. 26 eski 18 taj No. lı 35 

kahvehane. 
138 Alsancak mesudiye c. 6511 eski 47 yeni No. h 

cükkan. 
139Murabıt çarşısı mirkelam hanı ittisalinde 12/22 

dükkan 

100 

36 

140 ,, ,, ,, 11 yukarı kattta 12/ 21 11 36 
141 ,, ,, ,, ,, üstkatta 12/20 No.lı,, 48 

Yukarıda yazılı emvalin senelik icrları on beş gün müddetle 
artırmaya konulmuştur. İhalesi 1/2/937 pazartesi günü saat 15 
tedir. Alıcıların Milli Emlak müdürlüğüne müracaatları. 

Bu, Hindistan 'daki din ta
hakkümünün en büyük bir 
delildir. Çünkü, parası olan· 
lan bile her istediğini yemek· 
ten meneden kuvvet dindir. 

Brahma dinihe göre bekar 
erkeklerin ve dul kadınların 
soğan ve kara bil er yemeleri 
yasaktır. Buna sebep olarak 
da din, bu maddelerin kanı 
galeyana getirmesini gösteri· 
yor. 

Din, yalnız yemekleri tah· 
dit etmekle kalmıyor, Japon
ların yapacakları hareketleri 
de sıkı bir çember içine alı
yor. Mesela, Hintliler yumur
ta kırarken, büyük bir günah 
işliyorlarmış gibi elleri titrer. 
Gene ayni dinin ahkamına 
göre yumurtayı kırmak haya
tın esasmı öldürmekmiş. 

Gene bu dine göre, ölen 
bir adamın karısı, cennete 
gitmek için kendisini diri diri 

yaktırmalıdır. Bu suretle her 
ölen kendisile beraber karısı
nı da peşinden sürükliyor. 

Hindistan' da 4000 scnec!en· 
beri bedevi olarak yaşıyan bir 
sınıf vardır. Yirmi beş mil
yonluk bir nüfus teşkil eden 
bu sınıf Hintliler. ev ve ku
lübe nedir bilmezler ve daima 
oradan oraya göç ederler, 
çadırlarda yaşarlar. 

Fakat, şehirlerde yerleşmiş 
olanlar da hiçbir zaman mun· 

tazam bir hayat geçiremezler. 

Onlar da senenin en büyük 

bir kısmını şehirlerden şehir· 
lere dolaşarak geçirirler. Bu· 
nun sebebi de gene dindir. 

Hintlilerin hemen her günü 
ilahlara yapılan merasimlerle 
geçer. Fakat, senede bir gelen 
en büyük din bay!'amlarında 
bir senelik hayatları tamamile 
altüst olur: 

Dine sadık her Hintli şere
fine bayram yapılan ilahın 
bulunduğu yeri ziyarete gide· 

cektir. O zaman, her şehirden 

kafileler yola çıkar. Günlerce, 
haftalarca, hatta aylarca yol
larda yürürler. Yollarda ölen· 
lerin haddi hesabı yoktur. 
Hatta hazan, müthiş bir has
talık salgını, hemen hemen 
hepsini birden silip süpürür. 

Fakat, geri kalanlann da 
birçoğu, yapılan bayram esna· 
sında ölecektir. 

Allahın heykelini taşıyan 
arabanın altına kendilerini at
mak için Hintliler birbirlerile 
kavga ederler, çarpışırlar. Bu 
çarpışmada ölenler ölür; ka
lanlar da mukaddes arabanın 
tekerlekleri altında ölecektir . 

Bayram biter. Sağ kalanlar 
bir muharebeden dönen gibi 
şehirlerine dönerler. Gene 
uzun bir yol. Gene salgın 
hastalıklara kurban gidenlerin 
yolda kalan cesetleri. Ondan 
sonra hayat yeniden başlar: 

Fakat bu, tamamile yeni baş· 
la yan bir hayattır. 

Şarkın geri kalmasında di· 
nin bunaltıcı ve herkese ölü· 
mü sevdirici tesirinin tek bü· 
yük bir rolü vardır. 

-

ı 

l 
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D~r t:.e vapur acentası Türk A. Şirketinin - Biraz daha dikkatli dav-
davran maJı 1 "d· . B"lh 

ınız. ı assa 
ba~ınıza yaklaşmak sevincini 
~ ~e~tiğiniz erkeklere, şöyle 

hır ıyıce bakmalı idiniz! 
- Hangi erkeklerden bah

sediyorsunuz ki? 

- Mesela, kendimden! 
Erkek güldü; kadın ciddi-

~~tini muhafaza ed~bilmek 
ıçın güçlük çekti. 

- Tanışıklıklar temin (et
mek yolundaki hareket tarzı
nız, doğrusu orijinali 

- Bilseydiniz bir, bu bana 
ne kadar gayret sarfettirdil 

- Bana söz söylemek ka
rarınız mı? 

- Hayır, size söz söyler
ken, uygun bir şekil bulabil
mek! 

Erika, mütehzi bir tavırla 
sordu: ' 

- Siz b kı· 
b l 

u şe ı uygun mu 
u uyorsunuz? 

- Ne demek istiyorsunuz? 
b - Başka bir kadına karşı 

u yolda hareket ederken 
dah~ talihli olmanızı temenni 
ederıml 

Erkek .. .. k . , yuruyen adının pe-
şısıra koştu. 

~ Yok. Rica ederim. Git
rneyıniz. isterdim kı' 

K ' .. 
adın, artık cevap ·ıeremi-

E
yokrdu. Daha hızlı yürüyordu. 

r ek d 
l 

e onun yanından ay-
rı ınıyordu. 

K Affedersiniz, ben. 
ke .. ad~n, ansızın durdu. Er

ge, lakayıt bir tavırla baktı: 
- Ne istiyo b' G'd· · rsunuz enden? 
ı~nıBz derhal, rica ederim! 

en • · ' sızı seviyorum! 
- Buna mani ol k ı· de değil! ma , e ım-

- Sizi tekrar görmeliyim! 
- Asla! 
- Asla! 
- Size yazacağım! 

b'I- Daha benim ismimi bile 
1 mediğiniz halde! 

t .. - . E.ğer sizi takip edrsem, 
a evınıze kadar! 
Kadın, ürktü: 

R. - Hayır, deddi, ha 
ıc d yır .. a e erim .. 
- Sizin k" ld 

b ·ı . . ım o uğunuzu 
ı melıyın. 

et~ ~~ca ~derim, beni takip 
Y nız, ıstemiyorum. 

- o h 1 
veriniz b ~de bir :randevu 

ana. 
- Fakat B 

mektirl .. u zora çek-

- Bir adam d' 
Yold h sev ı mi, bu 

a arekcte b 
alamaz! , u manaya 

Erkek ~güldü K 
gül .... k 1 . adın, onun 

uşu u aklarında ak· b 
kırken, duruksadı. ıs ıta-

- O ~alde? Cevabınız? 
- Pekı, geleceğimi 
- Ne zaman? Nerede? 
- Beni yarın ak · 

holünde b ki . . şam otelin 
e eyınız· bu ·· "k· 

saat fasılasız g·· İ . .g~n ı ı 
d . ' oz erınızı ben

en tayırmadan bekled'"· . 
otelin holünde! ıgınız 

Kadın, erkeğ )' . 
Mikael, oteline he :~ı duzattı. 

liyordu. Saat onb· ~ ubn e bek-
ı b ırı ulmuşt 
ğ İrarla, saatine bir .. u. 

Erika d h .... goz attı. 
. ' a a gorunmemişti 

Mıkael, ayağa kalkmagv d . 
e a a~ 

r nı!or~u, ki iki otomobil 
~~~~ın onünde durdu. Gürül-

l
ulu ~kisler bırakan kahkaha-
ar 'fld' . . ışı ı ı. Döner kapıdan 

raz içmiş olmalıdırlar; sesleri 
heyecan ifadlidi. Ve karmaka
rışık konuşuyorlardı. Yürürken 
birbirlerine çarpıyorlardı. Mi
kael, onlara abus bir çehreyle, 
dik dik bakarken, birde ne 
gör~ün? Erikayı! Genç kadın, 
delıkanlıların grubundaydı; si
y~h . bir akşam elbisesi giy
mıştı; omuzları çıplaktı; çift 
başlı gümüşi bir tilki kürkü, 
kolıarı Üzerinden sarkıyordu ve 
gümrah sarı saçları, darma
dağındı! 

1 Birinci Kordon Rees binası Halkapınar kumaş fabrikası 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE Tel. 2443 T f d • --' [ f 

Hamhurg LONDRA HATTI ara ın an mevsım ao ayısi e yeni 
"ANDROS" vapuru 20 ikin- "GRODNO,, vapuru 15 ikin- çıkardığı kumaşlar: 

ci kanunda beklenilmektedir. s v 1 
23 ikinci kanunda ROTTER- ci kanunda LONDRA, HULL ag a m 
DAM, HAMBURG ve BRE- ve ANVERS'ten gelip yük 
MEN için yükliyecektir. çıkaracak ve ayni zamanda Zarif 

"MANISSA,, vapuru 3 şu- LONDRA ve HULL için yük 
batta gelecektir. 6 şubata alacaktır. Ve ucuzdur 
kadar ROTTERDAM, HAM- "FLAMINIAN" vapuru 25 
BURG ve BREMEN için yük ikinci kanunda LONDRA, 

- işte, şimdi Erika vadini 
yerine getirecek! 

Gençler grubundan biri, 
böyle bağırmıştı. Kızın yanına 
sokuldular, kolunu tuttular; 
birbirlerile senli, benlidiler. 

- Erika, anlatsan, al 
Erika, daha hala gülüyordu. 

Sonu yarın ~ • Birinci sınıf mutahassıs 

kabul edecektir. 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSAIP 

CORPORATION 
"EXMOOR" vapuru 21 ikin· 

ci kanunda beklenilmektedir. 
NEVYORK için yük kabul 
eder. 

"EXMINSTER,, vapuru 30 
ikinci kanunda bekleniyor. 
NEVYORK için yük kabul 
eder. 

"EXILONA" vapuru 3 şu- , 
batta beklenilmektedir. NEV
YORK için yük kabul eder. 

HULL ve ANVERS'ten gelip 
yük çıkaracaktır. 

"THURSO" vapuru 7 şu
batta gelip LONDRA ve 
HULL için yük alacaktır. 

"POLO,, vapuru şubatın 

sonunda LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka
racaktır. 

LINERPOOL HATTI 
" THURSO ,, vapuru 25 

ikinci kanunda LIVERPOOL 
ve SWENSEA' dan gelip yük 
çıkaracaktır. 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 

İzmir - Birinci beyler sokağı
Elham ra sineması arkasında 

No.: 55 

PiREDEN AKTARMALI "DRAGO,. vapuru 15 şu· 
SERi SEFERLER batta LIVERPOOL ve SWEN-

AMERICAN EXPORT LINES SEA'dan gelip yük çıkara
THE EXPORT STEAMSHIP caktır. 

CORPORATION DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 
"EXCHORDA" vapuru 29 "GALILEA,, vapuru 2 şu-

ikinci kanunda PIRE' den MBURG BREM EN Telefon: 3479 

• F ratelli Sperco 
hareket 'edecektir. BOSTON batta HA ' 
ve NEVYORK limanları için ve ANVERS'ten gelip yük 
yük kabul eder. çıkaracaktır. 

EXCAUBUR,, vapuru 12 Tarih ve navlunlardaki deği-

vapur acentası 
ROY AL NEERLANDAIS 

şubatta PiRE' den hareket ede- şikliklerden mes'uliyet kabul 
cektir. BOSTON ve NEV- edilmez. 

KUMPANYASI YORK limanları ıçın yük 
kabul eder. 

Seyahat müddet!: 
PlRE-BOSTON 16 gün 

SiS "SA TURNUS,, vapuru 
elyevm limanımızda olup 16-
1-937 tarihine kadar ROTTER-
DAM, AMSTERDAM ve HAM· PIRE-NEVYORK 18 ,, 
BURG için yük alacaktır. JOHNSTON W ARREN LINES 

SiS "TBERIUS,, vapuru 14- LTD.-LlVERPUL 
1-937 doğru beklenmekte olup "JESMORE,, vapuru 7 şu-

batta beklenilmektedir. LIVER· 
yükünü tahli)•eden sonra ROT- PUL ve ANVERS'ten yük 
TERDAM, AMSTERDAM ve getirecek ve· BURGAS, VAR-
HAMBURG limanlarına yük- NA ve KôSTENCE limanları 
liyecektir. ' için yük alacaktır. 

SiS "ULYSSES,, vapuru 22- Cie ROYALE HONGROISE 
1-937 tarihine doğru beklen· DANUBE "MARITIME,, 
mekte olup yükünü tahliyeden BUDAPFŞTE 
sonra B"URGAS, VARNA ve "DUNA,, vapuru şubat or-
KÖSTENCE için yük alacaktır. tasında beklenilmektedir. BEL

GRAD, NOVISAD, BUDA
SVENSKA ORIENT LINIEN PEŞTE BRATISLA VA, VI-

KUMPANY ASINA YANA ve LINZ için yük ala-
M/S "ERLAND,, motörü caktır. 

21 ikinci kanunda beklenmekte ------
olup yükünü tahliyeden sonra ARMEMENT H. SCHULDT

HAMBURG 
ROTTERDAM, HAMBURG, "TROYBURG" vapuru 30 
GDYNIA ve SKANDINAVY A ikinci kanunda beklenilmekte-
limanlarına yük kabul ede- dir. ROTTERDAM, HAM-
cektir. BURG ve BREMEN için yük 
ZEGLUGA POLSKA KUM- alacaktır. 

• 
PANYASI "GLUECKSBURG,, vapuru 

S/S "LEHiSTAN,, vapuru 8 şubatta beklenilmektedir. 
16-1-937 tarihine doğru AN- ROTTERDAM, HAMBURG 
VERS, DANTZIG ve GDYNIA ve BR3MEN için yük kabul 

eder. 
lımanları için yük alacaktır. "MARITZA .. vapuru 28 şu-

SERVlCE MARITIME batta doğru beklenilmektf'dif. 
ROUMAIN ROTTERDAM, HAMBURG 

S/S "AEBA-JUL YA., vapu- ve BREMEN için yük ala-
ru elyevm limanımızda olup caktır. 
18-1-937 ye kadar PiRE, MAL-
TA ve MARSIL y A limanları SERViCE MARITIME 
. · k ROUMAIN ıçın yü · ve yolcu kabul eder. BUCAREST 

"SUÇEAVA .. vapuru 27· "DUROSTOR,, vapuru 21 
1-937 tarihinde beklenmekte k 

Mücellit 

Ali RIZA 
Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK 
HAii T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin 
ıf(ANDEMİR Oğlu 

caddesinde F AHRı 

'~------.............. ______________ _ 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 

Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapat bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır . 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

·. ~---... ' ._ . . ,· ~ . ' ... 
Sıhhat Balıkyağı 

Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 
gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

-

1 B d k . Büyük Salepçi oğlu ham 1 
aş ura . karşısında 

.. WM:;p- -. 

9N~~ \ .. .r olup PiRE, MALTA ve MAR- ikinci kanunda beklenilme te
KÖSTENCE için yük ala-

SiL YA limanları için yük ve caktır. : 
yolcu kabul edecektir. "Vapurların isimleri, gelme -v 

ikinci Kordonda FRA TELLi tarihleri ve navlun tarifeleri ' :"" / 
· Kuru/ ·~ 9.JI ıu·~ 

müracaat edilmesi rica olunur. şilmez.,, · ~ ıçerıye birçok genç girdi. Bi-
SPERCO vapur acentalığına hakkında bir taahhüde giri- n~ . ; 

Birinci Kordon, telefon 
;·=~~ ........... ~~ .... T~e;l;ef~on~:~4~1~4~2/~4~2~21~/~26:6~3~ ......... ~N~o~.~2~0~0;_~200~~8:.!. .. ~~ 

'[,. -.... --i-r_a_Ol_l·-~---:·~-t<-........ : ..... ) 
; , 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbreklerı 
.. sek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 
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M. Ruzvelt, gümrük dıvarını yık
mak için Senatodan salahiyet istiyor 
Amerika Cumhur reisi, Senatodan istediği salahiyeti aldıktan 

sonra Avrupa devletlerine baş vuracağı söyleniyor 
Vaşington 22 (Radyo) - Amerika reisicumhuru M. Ruzvelt, gümrük takayyüdatının kaldırılması için muhtelif devletlerle mu

ahedeler akdedebilmesi hakkında kendisine salahiyet verilmesini Senatodan talep eylemiştir. 
M. Ruzvelt'in, Senatodan istediği salahiyeti aldıktan sonra Avrupa devletlerine müracaat ederek gümrük takayyüdatının kal

dırılmasını istiyeceği kat'i olarak bildirilmektedir. 

.... + ·•-tı•ıt-C911-lli'IBl--------

T ü rkiy e - ltalya siyasal Berlinde büyük memnu 
münasebatı yeni. bir niyet uyandıran haber 

safhaya giriyor 

haf azası için tertibat alıyor 
Bern, 22 (Radyo) - lsviçre federal meclisi, İsviçre hudut-

larının muhafazası için on taburdan müteşekkil bir kuvvet 
---~-------~-~--Başbakanın verdiği izahat,mec hazırıamağa karar vermiştir ......... -.----- • 

lisi tamamen tatmin etmiştir ISefarethanel~re ıltıca edenle
rin akıbeb ne olacak? Paris, 22 (Radyo) - Fransa ]emiştir. 

ayan meclisi, dün toplanmış M. Leon Blum'un verdiği Cenevre 22 (Radyo)- Journal Döjenev gazetesi Madrit'teki 
ve lspanya'ya •gönüllü gönde- izahat, ayanca muhik görül- ecnebi sefarethanelerine iltica etmiş olan ahalinin, beynelmilel 
rilmemesi hakkında parlamen- ldüğünden kanun, üç muhalife bir jandarmanın muhafazasına terkedilmesi lazımgeldiğini, aksi 

tonun gönderdiği kanunu tet- karşı 283 reyle kabul olun· takdirde ne olursa olsun, insaniyet bakımından sefarethaıiele· 
lcik ettikten sonra tasdik ey· muştur. rin Madrit'ten bir tarafa nakledilmemelerini yazmakta ve mül-· -· -• Da nzi ng Arabistan' da ~~~;:~~;.nihayete kadar muhafaza olunmalarını tavsiye eyle-

Mes' elesi hak- Şiddetli soğuklardan Vı k ·11e H eti B:ı-_·- A •k 
• J 00 kişi öldü 1 e ı r ey · Ş merı a 

kındakı rapor Amman, 22 ( Radyo ) - bakanımızın evınde Nehirlerİntlen 
b kf • Maveraişeria' da hüküm süren toplandılar 

e enıyor şiddetli soğuklardan yüz kişi (Baştar~/ı .1 ine~ s~~i/ede) ikisi taştı 
Cenevre 22 (Radyo) - Po- ölmüştür. Maveraişeria' da bu vaplar uzerındekı ık1 taraf P . 

22 
R A 

1 a h · · kol 1 ·· k d b .. 1 w k ·· kt 1 t b.t et arıs, ( adyo) - me-ony arıcıye nazırı one gune a ar oy e sogu go- no ayı nazar arını es ı - .k , O . . . 
B k b l · · M · l d" A ·k· f rı a nın yu ve Mısurı nehır-e uraya ge mıştır. uma- rülmemiştir. mış er ır. yrıca ı 1 tara ın 

1 
. • .. 

ileyhin, Almanya hariciye na- .. ... hukuk mütehassısları tarafın· erı taşmıştır. Otuz bın kışı 
zırı Yon Nöraht'la Berlin'de E k •• d dan hususi bir içtima yapıla- açıkta•kalmıştır. Gelen haber-rza gon er-- ı ·· d k d yapmış olduğu temaslar hak- rak davaya esas olan hukuki .~re g.o~e, şim iye a ar on 
kında bir rapor vermesi ve mişler tezler izah edilmiştir. uç kışınin cesetleri bulun· 
Danzing mes'elesini tenvir ey· . Akşam her iki heyet M. _m_uş_t_u_r·-------.....,, 
lem esi bekleniyor. Lo:ıc!ı a 22 (Radyo) in- Sandler tarafından verilen zi- sey bugün ilk içtimaını yapt;:-

'• giliz sosydlistleri, Madrid hal- yafctte hazır bulunmuşlardır. 

P • T k k k ti · · d k Alelusul yalnız rüzname ışı 
arıs O Yo ına pa e er ıçın e erza Cenevre, 21 (A.A) - Ana-

• go··ndermı.şlerdir .. ile meşgul oldu. Hatay mcs· 
· dolu ajansının hususi muhabiri -

rrayyarecı·ler Basra ---~• elesi rüznamede mevcud ol-.ı 1 

• • l LJ kk Raportor M. Sandler busabah 
dan hareket ettiler Ismai na l Fransız heyetile temasta bu- makla beraber gelecek hafta 

Paris 22 (Radyo) - Paris -
Tokyo rekorunu kırmak için 
yola çıkan Fransız tayyarecileri 
Dore ile Mikeleni; Basra'dan 
hareket etmişlerdir . 

•• 
Çekoslovakya 
Komünistleri takip 

ediyor 
Prag, 22 (Radyo) - Çe

koslovakya'nın muhtelif kasa· 
balarında komünistler ıçın 
araştırmalar yapılmıştır.- Za
bıta, bazı eşhası tevkif etmiş 
ve bunların isticvabına baş

lamıştır. 

ld • lunduktan sonra saat 15,30 da içinde ne gün müzakere olu-
ge l Dr. Rüştü Aras'ı ziyaret etmiş nacağı henüz malum değildir. 

Bir müddettenberi Anka- ve hariciye vekilimizle uzun Dr. Rüştü Aras bugün M. 
rada bulunan :üzüm kurumu müddet konuşmuştur. Rapor· Eden ile rgörüşmüş, konsey 

.. d .. ·· 1 ·1 H kk V 1 tor her ı·kı' tarafın teklı"f ve mu uru sma1 a ı era , içtimaından sonra da Litvi-
evelki geceki ekspresle şeh- iddialarını dinliyerck bir itilaf nofla 'mülakat etmiştir. Yarın 
r·ımize 'gelmic.tir. zemini bulmıya çalışmaktadır. h A h . b 

"' ususı ma ıyete yeni ir top· Konsey azası bulunan devlet-
Kaçarken yakalanmış 
Tepecik Mektep sokağında 

oturan Mustafa oğlu Nazmi ve 
Melımed oğlu Mustafa adın· 
daki çocuklar, Mehmed kızı 

İffet'in evine girip bir köstek 
ile içinde yedi buçuk kuruş 

para mevcud teneke kumba- . 
rayı çalıp kaçarlarken suçüstü 
yakalanın ışlardır. 

ler bilhassa dost ve müttefik- lantı yapılarak Türkiye Frans:ı 
noktainazarlarının raportörün }erimiz lngiltere Sovyet Rusya 

ve Romanya hariciye nazırları huzuru ile müzakeresine de· 
meselenin kısa bir zamanda vam olunması beklenmektedir. 
halli için uğraşmak hususunda Cenevre, 22 (Radyo) - in-
büyük bir arzu ve temayül giltere hariciye nazırı M. Eden, 
göstermektedirler. Bugün için akşam yemeğini Fransa hari-
henüz sarih bir vaziyet yok- ciye nazırı M. lvon Delbos'la 
tur. yemiş ve uzun müddet iÖrÜş· 

Cenevre 21 (A.A) - Kon· müştür. 

Okullarda 
Kızılay -gençlik 'teş
kilatına ehemmiyet 

verilecek 
Mekteplerde kurulan Kızılay 

gençlik teşkilatı hakkında 
Kültür bakanlığından şehri· 
miz Kültür direktörlüğüne bir 
emir gelmiştir: Kızılay genç· 
lik teşkilatı mensuplarının ge· 
çen ders yılında gösterdikleri 
faaliyetten Kızılay kurumunun 
mühim birçok istifadeler edin· 
diği ve talebenin bu sahada
ki faaliyetinin çok memnunı
yet verici olduğu bildiril
miştir. 

Bu teşkilatın okullarda kök
leştirilmesi ve şimdiye kadar 
teşkilat yapılmıyan okullarda 
da teşkilat kurulması isten
miştir. 

Kültür direki.örlerile, kültür 

müfettişleri, okulları teftiş 

ederlerken, Kızılay gençlik 

teşkilatının vc:.ziyetlerini de 

tetkik etmeleri ayrıca bir 
ehemmiyet verilmesi bildiril
miştir. 

---.... ··----
Bina vergisi 

Bina vergisinden maliyeye 
olan borcunu, yanlışlıkla veya 

makbuz ilmühaberini kaybede
rek iki defa vermiş olanların 
vergileri, bina sahipleri tara· 
fından istida ile müracaat edil
diği takdirde iade edilmekte
dir. Fakat iki defa veya fazla 
vergi vermiş olanların fazla 
vergiyi iade için istida ile 
müracaatları bir iki yıl gecik
tikten sonra vukubulacak olur
sa verginin iadesinde müruru 
zaman vaki olub olmadığı 
araştırılmaktadır. 

Vergi mükellefleri, vergi 
borçlarını - Maliye dairelerince 
hiç takip edilmeksizin - beş 
yıl içinde ödemedikleri tak
dirde vergi, müruru zamana 
uğramakta ve bir daha aran
mamaktadır. Hazine alacağı 
için müruru zaman beş yıl ol· 
duğu halde mükelleflerden 
nasılsa fazla alınan vergilerin 
geri verilmesinde müruru za· 
manın, başka tarzda hesap 

edilmek istendiği haber alın· 
mıştır. 

Biz, bu haberi duyduğumuz 
vakit inanmak istemedik ve 

tahkikat yaptık, bu nokta üze· 

rinde hakikaten tereddüde dü

şülmüş olduğunu tesbit ettik. 

Mesela, bina vergisinden 

nasılsa fazla alınmış olan kıs

mın iadesi mes' elesin de mü

ruru zaman müddetinin bir 

sene mi, beş sene mi olaca

ğında tereddüd edilmektedir. 

Hatta alakadar dairenin hukuk 
müşaviri bunun için bir müta
lea hazırlamakla meşgul bulu
nuyormuş . 

Halbuki, hazine ~ıacağı için 
müruru zaman beş sene oldu-
ğuna göre fazla alınan vergi· 
nin iadesinde de gene beş 

sene olması lazımdır. Alaka· 
darların bu mühim mes'ele ile 
ehe.nmiyetle meşgul olmalarını 
dileriz. 

••• 
Tramvaya çarpmış 

Güzelyalı Recai zade sokağı 
ağzında soför Ômer'in idare· 
sindeki 465 sayılı otobüsle 
konağa giden 15 sayılı tram· 
vayla çarpışmış. İnsanca za· 
yiat ve kaza olmadığı yalnız 

tramvay arabası ile otobüste 
250 lira dadar bir zarar hu
sule ıeldiii anlaşılmıştır. 

22llkiinci kanun 937 ,; 

Katiler mahku~ 
oldu 

Yapıcıoğlu mahallesinde KöY 
rülü'lü lsmail'i bıçakla yaralr 
yarak ölümüne sebebiyet ,,er 
mekle maznun Niyazi ve Ha 
lbrahim'in şehrimiz Ağırceı' 
mahkemesinde cereyan etme~ 
te olan muhakemeleri soııl 
ermiştir. Niyazi 'nin, kasd ol 
maksızın lsmail'i yaralıyar.ı 
ölümüne sebebiyet verdiği nııT 
hakeme neticesinde anlaşıldı 
ğından bir sene üç ay hapsint 
Halil lbrahim'in de kavga.Y' 
karışmak suçundan iki ay 1 
gün hapsine karar verilmiştir 
Halil İbrahim, mahkumiyetirı 
mevkuf bulunduğu sırada ik
mal ettiği için serbest bırakı~ 
mıştır. • .. '· . '. ' .. . ~. ~. 

...... .. . 

itizar 
Yazımızın çokluğu dolayr 

sile (Ali paşa kira Frosinİ 

adlı tefrikamızı koyamadık 

Sayın okuyucularımızdan özı
dileriz. 

Sovyet 
Diesel tayyare 

motörü 
Tayyare için ilk Sovyet Di• 

esel motörü, son günlerde 

Moskova 'da tayyare motörlet1 

inşaatı merkezi enstitüsü tara 

fmdan yapılmıştır. Bu nıoıör 

ile yapılan tecrübeler muvaf· 

fakiyetli neticeler vermiş ve lı' 

Diesel motörü ile mücehhe# 

bir tayyarenin diğer tayyare

lerden yüzde 20 ila 25 nisbe

tinde daha uzun yol yapabi· 

leceği sabit olmuştur. 

Bu keyfiyetin Sovyetler birliği 
için çok büyük bir ehemmi• 

yeti vardır. Zira memleket çok 

geniştir. Ayni zamanda durma· 

dan ve yere inmeden uzull 

mesafeler kat'ı da bu suretle 

kabil olabilecektir • ---... ·---Yeni Neşriyat : 

Afyon'dan lzmir'e 
Ge!lç kalem sahiplerinderı 

Hadi Can Balkan, en yeni şi· 
irlerini bir araya toplıyara~ 
güzel bir kitap çıkarmıştır. 

Hadi Can Balkan bu kita' 
tabını baştan aşağı ulusal şi· 

irlerile süsliyerek lzmir genÇ' 
liği önüne bir nümune ola· 
rak bırakmıştır. Bu genç ar 
kadaşın, en yeni şiirlerile süS' 
lenmiş bu eserini bütün okur 
larımıza tavsiye ederiz. 

---··-- -
Hırsızhk 

lkiçeşmelik Bozyaka met/' 
kiinde Mustafa oğlu Mehmed1 

müracaatla boş bulunan kule' 
sinden içeri giren hırsız tara· 
fından 6 metre su borusu j)e 
12 kilo gazyağının çalındığırt1 

şikayet eylemiş ve yapıları 
tahkikatta, bu hırsızlığın faili 
Halil oğlu Nizameddin oldıJ' 
ğu tesbit edilerek yakalao· 
mıştır. 

§ Alsancak merkezinin Mıl' 
kaddes mezar sokağında ı 
sayılı evde oturan Rıza oğlıJ 
Hasan evinde bulunmadığı 
bir sırada kapısındaki asr11' 
kilide anahtar uydurulmak sil' 

retile içeri giren ve ayni evd1 

oturan Şevki oğlu Nuri tarB' 
fından 31 lira kıymetinde bi' 
takım elbisesini çalarak ôde' 
miş'e gittiği şikayet edilmes.' 
üzerine tahkikata batlanmııtatı 


