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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

Fransa ve Belçika 
Garp lokarnosu, Belçika
nın yeni siyasası yüzün
den akim kalacaktır. 

--~~----~~--------------------- Çar,amba - 17 Mart 1937 Yıl : 4 • No : 950 Telefon: 2776 Fiati (100) Para 

Göring ,Almanya' ya Taarruz Mümkün Değildir Diyor 
G.Göring· diyor ki: Almanya,daha uzun Danimarka Japonya, deniz konf eran 
müddet kılı_ç s_a_ll~f!lağa mecburdut Hitter'~::;ak tek. sına iş_tir_a_k _e_t_m_iyecektir 

Alman topraklarınagöz dikenler, bu toprakla lif etmemiştir İngiltere siyasal mahafili, 
k b t ki •• ) kJ d Berlin, 17 (Radyo) - Da- J b k ra aya 8S ı arı gun parça anaca ar lr nimarka kralının, Hitler'lec; aponyaDID U ararın• 

yardım ettiğini bey-n eyle· vaki mülakatında bir pakt dan memnun olmamı~tır 
miştir. için konuştuğu, Kopenhag'tan y 

General Göring, sözüne kat'i surette yalanlamaktadır. 
devamla şunları söylemişt.r: Bu hususta intişar eden resmi 

- Alman ordusu, bugün· bir tebliğde, kralın siyasi 
kil Almanyaya ·hizmet etmek- meselerle meşgul olma~ığı 
le bahtiyardır. Daha uzun bildirilmekte ve böyle bir işin, 
müddet için kılıçlanmızı sal- ancak siyasi ricalini alakadar 

ettiği, kralın Bay Hitler'i zi
lamak mecburiyetindeyiz.Düş· yaret etmekten başka bir.şey 
manlar, bilmelidirlerki, Alman yapmadığı ilave olunmaktadır. 
topraklarına topraklarına göz 
dikenler, bu topıaklara ayak 
bastıkları gün tarafımızdan 
parçalanacaklardır. 

General Göring'in bu söy· 
levi, Fransa' da fena tesir y.l'p
mıştır. 

Siyasi ziyaretler 
Belgrad, 17 (Radyo) - Ma

caristan, Romanya ve lngiliz 
elçileri, bugün başbakan Bay 
Stoyadinoviç'i ziyaret etmiş

lerdir. 

~-------·--·~·~·--~--~-~~-

G. F ranko cephe-

Alman askerleri yürüyüş halinde 
Berlin, 17 (Radyo) - Al- yıldönümü mllnasebetile dün 

manya Hava Nazırı General verdiği bir söylevde, Alman
Göring, silahlanmanın ikinci yanın, silahlanmakla sulha ---------·--
Balkan iktisat konseyi 

yarın Atinada toplanıyor _____ _..._ 

Posta, telgraf ve telef on işle
ri le ıktisadi meseleler 
etrafında konuşulacak 

Bclgrat 17 (Radyo)- Balkan deıniryolları Vt; deniz yolları 
antantı İktisadi konseyi 18 ile telgraf, posla ve telefon 
Martta Ati na' da toplanacaktır. işleri ve sair mes'cleler konu· 
Konsey içtimaında Balkan an· şulacaktır. Konseyin Yugoslav-
tantı devletleri arasında ikti- ya murahhas hey' eti Atiııa'ya 
sadi işlerin ıslahı ve takviyesi hareket etmiştir. _______ ............... ..-. 
Taç giyme 1 

Merasiminde Rusya
1 

ve Lehistan'ı kimler 

1 

temsil edecekler 

Bag Litvinof 
Moskova, 17 (Radyo)- ln-

Kralı altıncı jorj'un 

Liyota 
Napoli'ye tardı 

Napoli 17 (Radyo ) - Adis 
Ababa suikasdında yaralana· 
rak bir ayağını kaybeden ltal· 
yan generah Liyota, dün Na· 
poli'ye gelmiştir. 

B. Grandi 
lstanbul, 16 (Hususi muha

birimizden) - İtalyan'ın Lon· 
dra sefiri Bay Grandi'nin, 
İtalya hariciye nazırlığına geti· 
rileceği kuvvetle söyleniyor. 

taç giyme merasiminde Rus· 
ya'yı, Hariciye Nazırı Bay 
Litvinof ile Erkanı harbiyei 
umumiye reisi Mareşal Toha
çefski ve Rusya'nın Londra 
sefiri temsil edeceklerdir. 

Varşova, 17 ( Radyo ) -. 
Lehistan Hariciye Nazırı Ko· 
lonel Bek lngiltere kralı altın
cı Jorj'un taç giyme merasi
minde Lehistanı temsil ede· 

leri teftiş etti 
ihtilalcilerin tayyareleri, bö

lüklerin arkasından rast 
gele bombalar atmışlar 

Milislerden bir grup 
Barselon 17 (Radyo) - ih- Londra 17 (Radyo) - ls-

tilalcilerin dünkü bombardı· panya işlerine ademi müdahale 
manı münasebetile çıkan res- komitesi, dün saat 23 de top
mi bir tebliğle ihtilalcilere lanmış ve ispanya' daki gönül· 
menup tayyarelerin, üç bin 
metreden uçtukları ve bölük· 
lerin arkasından rast gele at· 
tıkları bomba büyük hasarat 
yapacak derecede isabet gö~· 
terdikleri bildirilmektedir. 

Cumhuriyetciler sıhhat iş· 
leri nazırı, yaralıları hastaha
nede ziyaret etmiştir. Bunlar 
69 kişidir. Ölenler yedi ki
şidir. 

lülerin vaziyeti etrafında tet

kikatta bulunmuştur. 

Paris 17 (Radyo) - Mad

rid' de ani bir ihtilal çıktığı, 

dörtyüz kişinin kurşuna dizil· 

diği bildirilmektedir. 

Madrid müdafii general 
(Miyaha), bu haberleri tekzip 
eylemektedir. 

• •• 
Kudüs 11 (Radyo) - Yahudi Tüccarlarımız 

gazeteleri, Filistin'den gönüllü 
olarak lspanya'ya giden ve 
Frankoya karşı harp eden mi
lislere iltihak eden 14 Yahudi 
cephelerde ölmüştür. 

Salamang 17 (Radyo) -
General Frango, general Mola 
ve general Moskardo ile bir· 
likte (Gadalamara) cephesini 

Balkan seyahatına 
çıktılar 

lsıanbul, 17 (Hususi muha

birimizden) - Türkiye tüc
carlarından elli kişilik bir 
grup dün akşam İstanbul' dan 
Balkan memleketlerine müte· 

Deniz konferansına giden eski Japon mıırahh{lsları 
Tokyo 17 (Radyo) - Ja- ransına Japonya'nın iştirak 

ponya Hariciye nezareti, in- etmiyeceğini bildirmiştir. 
giltere Hariciye nezaretine Bu nota, lngiltere siy 
verdiği bir notada, Londra' da mahafilinde derin akisler uyan 
toplanacak olan deniz konfe· dırmıştır. 

-~-----·.-.··~·~~--~~-~-

Romanya Hariciye Veki 
linin Ankara ziyareti ------

Ancak dostluk rabıtalarının bi 
tezahürüdür, siyasi ve ~ususi bt 

müzakere için değildir 
Bükreş, 17 (Radyo) - Ro- devlet ricalile mühim teması 

manya başbakanı Bay Yorgi larda bulunacaktır. 
Tataresko, hariciye nazırı Bay lstanbul 17 (Hususi) - Rot 
Antonesko'nun seyahatı mü- manya Hariciye Bakanı ~ 
nasebetile dünden itibaren Antonesko, refikası ve 
hariciye nezaretini vekaleten riciye kalem mahsus müdiİqi 
idareye başlamıştır. lle birlikte lstanbul'a v 

Belgrad, 17 ( Radyo ) - olmuş, vali ve sair rical t 
Romanya başbakanı bay Ta- fından merasimle karşı 
taresko, önümüzdeki hafta mıştır. 
Prag' a giderek Çekoslovakya Devamı 4 üncü sahifedı 

---------~ ... ~~-~~~~ 
Filistin Araplar 

---------..•·4-~-~~~~ 

~Tedhiş hareketlerine 
vam ediyorlar 

lsta 11J:.ı\ ' 16 (Hu· 
susi) - Kudüs
ten gelen son ha· 
berlere göre A
raplar, tehdiş ha· 
reketlerine devam 
ediyorlıır. Yeni· 
den birçok kanlı 
çarpışmalar ol
muştur. Arap ve 
Yahudilerden ya
ralananlar ve ölen
ler vardır. 

lngiltere fevkal· Filistin mü/tisi kdtibi 

teftiş etmiştir. veccihen seyahata çıkmıştır. 
General, bu teftişten sonra Muhtelif Balkan memleketle-

ade komiseri Artor Vaşoyun, bugünlerde Londra'dan F 
tin' e döneceği ve döner dönmez şiddetli tedbirler al 
söyleniyor. diter cephelere azimet etmiştir. rini gezeceklerdir. 
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Zabıta Romanı: ~Yeni bir Staviskil'r ar i hi Vesika 1 ar 
Cehennemli Kadın 1 t• ·? A r a s ı n d a 

Şik; şimdi neredesin? Tanşi çıktan sonra Karter 
gene düşünmeğe başladı ve 
inisin hanesine girmek ıçın 
lüzumu olan bütün levazımı 

.. - 39 - .. reza e 1 mi• Kahve yasağı nasıl kalktı? 
- Sutuld caddesindeyim. 
- Pek münasip. Slasın 

izini takip et, asla ondan ay· 
nlma, bir yere gidecek olur
ıan ihtimalki merkumun yol· 
culuğundan evvel birisi gelip 
onunla görüşmesi memul ol
duğundan yola çıkıncaya ka
dar onunla beraber bulun. 

Karter, odada bulunan uzun 
ilkemle üzerine uzanarak f ni · 
sin hanesine girmezden evvel 
ittihaz edeceği tedbirleri dü
ıüniirken Tanşi içeri girdi ve 
dediki: 

- Batsi yerime gelerek 
haneyi gözetlemek ışını ona 
bıraktım. Ben ise şimdiye ka· 
dar cereyan ahvali bildirmeğe 
,aeldim. 

- Pek iyi yaptın. Zanne· 
dersem şayanı ehemmiyet bir 

ye tesadüf etmiş olmalısın. 
-Zannetmem. Siz her şeye 

vakıf bulunuyorsunuz. 
-ihtimal lnis'in istasyonda 

Batsi'ye oynadığı oyundan 
•••111a.b.edeceksin. 

- Evet, onu söyliyecektim. 
- Faydadan hali değildir. 

izde söyley!niz. 
- Siz, inisi ziyaret edip 

caktıktan birkaç dakika son
l'a lnis te çıktı. 

- Patsi'yi atlattığı gibi 
Jlatimal seni de atlatmak is
temiıtir. 

- Hayırl IBeni atlatamaz· 
dı. Çünkü henüz beni tanı
mayordu. Bendeniz haneyi 

k uzaktan ve caddeden 
-zetliyordum. 
- Çıktıktan sonra nereye 
'? 

- Doğrnca büyük istasyo· 
ıiderek orada duran ve 

Jınlarm salonunu dört gözle 
zetliyen biçare Batsi'nin 
kumdan elin yavaşça omu· 
na koyarak kendisile konuş
ktan sonra avdet etmiştir. 

tsi'nin münfeil ve abus bir 
bre ile oradan mufarakat 

iğini gördüm. Olabilir ki 
'ı ile arasında cereyan eden 
vali bildirmek için buraya 
imiştir. 
~rter ayağa kalkarak ve 
şi'nin gözünün içine baka
sordu: 

- Evden çıkan kadının, 
fona gidenin ayni kadın 
uğuna emin misin? 

- Tanşi bu sualden ürktü 

- Ustadl Bu işte yekdiğe·: 
e benzer iki kadının bulun· 
tuna mı :Zahip oluyorsu· 

? Y ahud ayni kadının kı· 
t değiştirdiğine mi kana-

ediyorsunuz? Ben ise gi-
e, avdet eden kadının 

i kadın olduğunda hiç 
hem yoktur. 

- Olabilir. Bu kadını dik· 
gözetleyip bütün hare· 

b.,. bildirmek ve 
'ni tqdit etmek için bu 
tqrdum. Buudan başka 

· ve kıyafette iki 
....,.ıııı .. J' ... kditCrin;-benzeme· 

ihtimal dahilindedir. 
bütün perdei esrarı 

ııracu.auza şüphe edil-
• Şimdi git istirahat et 

it uyanıp Batsi'nin ye
Jeçeceksin? 
Gece yarısı-;;da~;;;: 
Pekilil Haydi güle 

yanına alarak evder. çıktı. 
inisin evine geldiği zaman 
vakit gece yarısını geçmişti. 

Etrafına göz gezdirerek Bat
siyi aradıysa da bulamadı. 
Bunun üzerine şöyle bir tah· 
min yaptı. 

- ihtimal geceleyin lnis 
haneden çıktığından Batsi' de 
onu gözetlemek için takip et· 
meğe gitmiştir. işte tam evde 
yokken içeri girmek, Kroser'in 
orada bulunup bulunmadığını 
anlamak için bundan daha 
münasip bir fırsat elde edile· 
mez. Keşke ona tesadüf et· 
semi.. Aramızda kanlı bir 
boğuşma vaki olup hayatım 
bile tehlikede bulunsa, mer· 
kumu elimden sahvermiyece
ğim. Bununla beraber büyük 
tehlikelerle sarılmış olaca· 
ğım da şüphesizdir. 
- Büyük bir dikkat ve süku
netle haneye yaklaştı. Cadde· 
de bulunan fenerlerin uzakta 
bulunması hasebile Karter ka
ranllkta kalarak pek güçlükle 
fark olunabilirdi. içeri girdi, 
yavaşca taş merdivenleri çıka

rak kendisini gözetliyecek bir 
kimsenin olup olmadığını öğ
renmek için sağa ve sola 
bakarak kapıya geldi. Afat ve 
edevab sayesinde kapıyı aç
mağa muvaffak oldu. Fakat 

· Arkası var -

Fratelli Sperco: 
vapur acentası 
ROYAL NEDERLAND 

KUMPANYASI 
SiS .. HERCULES" vapuru 

15 Marta doğru bekleniyor. 
yükünü tahliyeden sonra BUR
GAS, VARNA ve KÖSTEN
CE limanlara hareket ede· 
cektir. 

SiS "CERES,, vapuru 18 
20 Marta doğru beklenmekte 
olup AMSTERDAM, ROT
TERDAM ve HAMBURG için 
yükliyecektir. 
SVENSKA ORIENT LINlE 

KUMPANYASI 
SiS "ISA,, vapuru 15 Martta 

gelip HAMBURG, GDYNIA 

ve SKANDINAVYA limanları 
için yük alacaktır. 

M/S .. AASNE.. motörü 30 
Marta doğru bekleniyor, yü· 
künü tahliyeden sonra ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
SKANDINAVY A limanlarına 
yükliyecektir. 
SERViCE MARITIME ROU

MAIN KUMPANYASI. 
SiS "SUÇEAVA" vapuru 

25 Marta doğru beklenmekte 
olup PiRE, MAL TA ve MAR
SIL YA limanlarına yolcu ve 
yük kabul edecektir. 

S/S "PELES .. vapuru 9 Ni· 
sana doğru bekleniyor. PiRE, 
MAL TA, MARSIL YA liman
larına yolcu ve yük kabul 
eder. 

Daha fazla tafsilat için ikin
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta· 
rihlerindeki değişikliklerinden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 4142/422112663 

~~~--!1-9-----~~-

Hapishaneden kaçmağa mu-
vaffak olan korkunç dolan
dırıcı Plesie'nin marifetleri 
Paris, - Son günlerde bü· 

tün Paris'lilerin ağzında yeni 
bir hilekar ismi dolaşıyor. 
Hilekarlıkta Staviski'ye yakın 
bir şöhret kazanan bu adam 
banker Plesie' dir. 

Plesi kimdir? 
Plesie korkunç bir dolandı

rıcı idi. Hapse ablmıştı. Fakat 
hapishaneden Rokambol hika· 
yelerini andıran bir şekilde 
kaçmağa muvaffak olmuştu. 

Plesie kendisine emanet edi· 
len paralan nasıl kaçırdı ise 
kendisi de hapishaneden öyle 
kaçmıştır. Plesie gibi çalışkan 
bir adam hiç öyle delikte ka
lır mı? Önce kefaletle yaka· 
sını kurtarmak istedi. Buna 
imkan olmadığını görünce hi· 
lekarlık düşünmeğe başladı. 
Kendisi gibi hilekarlıkla üstat 
olan karısı Kristian Plesie'ye: 

- Avukat kıyafetine gir; 
behemehal gel beni gör! ha· 
berini saldırdı. Öyle de oldu: 

Karısı Kristian Plesie avu· 
kat kadınların giydiği siyah 
bir kostüm giyip kocasının 
koğuşuna geldi. Plesie kotu· 
şunu adeta bir kadın tuvalet 
odası ve hatta bir garsonye· 
ra'ya çevirmişti. Burada Bordo 
şarabından tutunuz da en nefis 
tatlılara kadar hepsi bulunu
yordu. 

Birçok kurnazlık ile avucu· 
nun içine aldığı koğuşta gar
diyanın muvaffakıyetle sahte 
avukat ve hırsız banger sık 
sık görüşmeA-e başladılar. 

Plesie zarif ve cazibeli olan 
karısını çok sevdiği için bu 

rgörüşmeler uzun saatler de· 
vam ediyordu. 

Karı koca koğuşta başbqa 
fdÜİünerek-PJesie'ninliaPf;h;-

neden .~maıı ,için bir 
plin tertip ettiler. 

Plesie bir gün güzel kan· 
sına şu haberi yetiıtirir: 

.. Sevgilim, 

.. Yarın akşam koğuşa gel. 
Beraberinde 20 bin Frank 
bulunsun. Elinde de soğuk 
bir yeıuek .. n 

Şeriki cürmü olan gardiyan 
kapının önünde metrdotel re
veranslarile eğilerek: 

Bayan .. 
Bay Plesie •. 

Zayi 
Tire Ziraat bankasından 

almış olduğum 351 numaralı 
·tasarruf hesap cari cüzdanımı 
zayi ettim. Yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü olmadı
ğını ilan eylerim. 

Tirenin Kireli köyü muhtarı 
Mebmed Dincer 

- Sizi bekliyor!. 
Hilekar bangerin 

l.arısının çantasında 
frank vardı. Elinde 

hilekar 
20,000 
de bir 

rozbif, maymuncuk, bir şişe 

Bordo şarabı bir de kocasının 
verdiği mum ölçüye göre 
yaptırılmış koğuş kapısının bir 
anahtarı. Gardiyan yanlarından 
uzaklaşınca Plesie koğuşun 
aydınlığının camını kırdı. Ka· 
rısının getirdiği anahtar ile 
de koğuşun kapısını açıp 

onunla birlikte hapisha.ıenin 
demir parmaklıklı dış kapı
sına doğruldu. 

Dış kapıyı açmak için kili
din içine soktuğu maymuncuk 
kırılıverdi. Kristian başka bir 
alet getirmek için hemen ko
ğuşa koşmuştu. 

Fakat koğuşa girince korku
sundan titremekte bulunan 
gardiyan ile karşılaştı. Gar
diyan: 

- Ne yakıyorsunuz Bayan. 
Der demez Kristian k<.ı ğuş 

kapısının kol demirini yakala
biçarenin kafasına hızlıca in· 
dirdi. Gardiyan kendisini kay
bederek yere yuvarlanmıştı. 
Bu suretle gardiyanın elinden 
kurtulan bayan kapıya koşup 

kocasına hadise~ anlatırken 
Plesie yabani pir kedi gibi 
demir parmaklığı tırmanarak 
öbür tarafa kendini atıp kay· 
bolmuştu. Madam, kaçan ko· 
casının yakalanmamasını temin 
etmek için içeride kalmışt. 

Çünkü bu arada yetişen 
diğer bir gardiyan kapıyı 
açıp firarinin arkasından koş· 
mağa hazırlanmıştı. Madam 
bu gardiyana yaklaşıp: 

- Sesini çıkarma! dedi. 
- Ne için? 

Kocam kaçmadı. 
- Fakat ne yaptı? 
- Çok mühim bir işi var. 

Onun için gitti. Sabaha karşı 
saat beşte rnütlaka dönecek· 
tir sana namus üzerine söz 
veriyorum. 

Saat beıten evvel Pleıie 
Belçika hududunu aşmış bulu
nuyordu. Ertesi günü hadise 
müddeiumumilikçe her tarafa 
telgraf ve telefonla bilirdi. 

Plesie evvelce dolandırıcılık 
cürmü ile Belçika' da bir se· 
neye mahkum bulunuyordu, 
Yakalandı hapse tıkıldı. Ha· 
pishaneden yakasını kurtara· 
mıyan sahte avukat madam 
Plesie de kocasının hapisha
neden firarını teshil etmek 
ciirmü ile altı ay hapse mah· 
kum edildi. Bugün cezasını 
çekmekte bulunan kadın ha· 
pisbaneden çıkar çıkmaz Bel· 
çikaya gidip kocasını bulaca· 
ğını söyliyor. 

Nafıa Vekiletinden: 
31/3/937 tarihli çarşamba günü saat 16 da Nafıa Vekale

tinde şose ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu odasında 
İzmir vilayetinde ve Menemen - Muradiye yolu üzerindeki 
43006 lira 29 kuruş keşif bedelli beton arme Değirmendere 
köprüsü inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
ruı mukabilinde Nafıa Vekaleti şosa ve köprüler reisliğinden 

alınabileceği gibi lzmir Nafıa müdürlüğünde görülebilir. 
Muvakkat teminat 3226 liradır. 
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin müteahhitlik vesika· 

sıoı göstermeleri meşruttur. 
Teklif mektuplarının 31/3/937 çarşamba günü saat ıs şe 

kadar komisyon reisliğine verilmesi lazımdır. 708 

Padişah dördüncü Muradın 
burnu bir buldok köpeğinin 
burnu kadar hassasmış. Gece· 
leri ·evlerin damlarına çıkar, 
bacaları koklar ve tütün içme· 
mek hakkındaki emrişerifine 
karşı gelenleri ararmış .. Burnu 
bir defa koku aldıktan sonra 
çok tiryakiler ağızlarına bir 
damla zemzem akıtmağa bile 
vakit bulmadon darıukbayı 
boylarlarmış . 

Yalnız tütün içmek değil 
mükeyyefatın her türlüsü için 
memnuniyet koyan bu padi· 
şah, hekimbaşısı meşhur Emir 
Çelebinin sırmalı uçkurlarına 
sardığı altından afyon kutu· 
sunu, silahtar paşanın gamaz· 

Elime 1059 hicri, yani 1649 
miladi tarihli bir vesika geçti. 
Bu zamanda avcı diye tanılan 
dördüncü Mehmet Padişah bu· 
lunuyordu. Kahve, tütün, bo· 
za .. Yasağının en ..şiddetli ol· 
duğu dördüncü Murat devri 
epeyce arkada kalmıştı. işte 
bu Padişah 1059 Muharrem 
ayında Bursa kadısına şu emri 
göndermişti : 

"Mevlana Bursa kadısı .. 
Maliim ola ki mukaddema 

Bursa' da vaki kahvehanelerin 
me,n 'i için emri şerifim irsal 
olunmuş idi, lakin kahve iş
( Devamı 4 üncü sahifede) 

Karadenizde 
lıtı sayesinde haber alınca yeni bir ada çıktı 
kendisinin şatranç arkadaşı 
olan bu zavallı hekimbaşıyı Kırım'm cenubu şarki aahil-
bile öldürmüştü. )erinden biraz ileride Karade-

Ben şiir ezberlemesini sev- nizde yeni bir adacık peyda 
mem, ama, galiba "Esiri kahve olmuştur. 250 metre uzunlu· 
olduk hey zemane hey" tar· ğunda ve 30 metre kadar ge· 
zında olan mısra onun zama- nişliğinde bulunan bu ada, 
nında bir kahve tiryakisi deniz sathından S,S metre 
tarafından söylenmiş olacak. yüksektir, 
Kezalik on beş sene evvel Bu yeni adacığın çıkışı ile 
edebiyatımızın ases başısı olan vaziyetini tesbit eden Sovyet-: 
merhum Süleyman Nazif gibi ler birliği ilim akademisinin 
zamanımızdaki tarih muharrir- hususi bir hey' eti, bu adanın 
]erinin hatalarını bulup çıkaran belirmesi sebeplerini de tayin 
ve tarihimizin aşağı yukarı eylemiştir. Filhakika, uzun 
zaptiye nazırlığını yapan M. zamanlar tesiri ile yüksek sa-
T. Tan'ın doğruluğuna lüzum hil burada sular tarafından 
görmiyeceğini umduğum şu: aşınarak nihayet deniz altm-
.. Tutup kesin kenarından za- dan muazzam bir kaya par-

rafetle körpüldettir çası halinde çökmüş ve sade· 
.. Desinler kahve içmekte bu menin tesirile de deni2' di· 

ammi amma mahir ha! binde toprak ivicaçları hasıl 
Beyti de talrriben 0 zaman· olarak bu yeni nda meydana 

larda söylenmiş olsa gerek.. gelmiştir. 

lzmir Milli Emlak Müdürlüğünden : 
Satış 
Sıra No. Lira K. 
665 fsmetpaşa M. makara S. 2511 taj No.lı 45 metre M. 18 00 

arsa. 

666 " il " " .. " 123 " " 49 20 
667 3. cü Karataş 229 eski 249 taj No.lı 224 metre 67 20 

M. arsa. 
668 Reşadiye müstecabi S. 44 eski No.lı 2550 metre 510 00 

M. arsa. Nakit 
669 Birinci kordonda dt>nİz banyolan. Nakit ile. 4500 00 
670 Karşıyaka Turan Menemen C. 81 eski 249 taj 400 00 

No.lı 1600 metre M. arsa. Nakit ile. 
671 Karşıyaka Turan Menemen C. 81 eski 249 taj No.h 37 50 

müfrez 150 metre M. arsa. Nakit ile. 
672 1. ci Gaziler Sinekli C. 122 taj No.lı 160,85 metre 80 43 

M. arsa. 

673 " " " " 126 " 174,90,, 87 45 

674 " " " " 128 " 111,15 " 55 58 
675 " " " " 120 " 205,90 " 102 95 
676 " " " " 42 " 294,85 " 117 94 
677 " " .. " 41 " 184,80 " 55 44 
678 " " " " 118 " 152,40 ,. 76 20 
679 " " " " 132 " 249,30 " 124 65 
680 " " " " 39 " 106,35 " 31 91 
681 " " " " 130 " 129,86 " 64 93 
682 2. ci Tepecik Beşaret s. 9 ,, 103,36 ,, 82 69 
683 " .. " 37/8,37/10 " 77,47 " 39 00 
684 " " " " 37 /3 " 146,82 " 7 3 50 
685 " " " " 37122 " 47 " 23 50 
686 " " ,. " 27/25 " 88,75 .. 44 38 
687 " •. " " 39 ,, 64 " 32 ()() 
688 " " " " 3719 " 48,25 ,, 24 50 
689 " " " ,. 37 /20 " 50 " 25 00 
690 " " .. " 3717 ,, 90,80 " 45 50 
691 " " " " 37 ,24 " 83,67 " 41 84 
692 Pınarbaşı Ulu yol mevkiinde bahçe müfrez harap 75 00 

bağ ve içinde 11 büyük 14 küçük zeytin 2 armut 
bir badem ağacı vardır.; 

693 Hasan hoca hırdavatçılar 39 eski 31 taj No.lı ah- 125 00 
şap dükkanın 20 de 9 hissesi taviz ve icare be· 
delleri de müşteriye ait olmak şartile ve nakit olarak - ..,.: 

,. Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri hizalarında nakit ile ) 
yazılı olanlardan madası bedeli 2 ci tertip tasfiye vesikası ile 
ödenmek üzere onbeş gün müddetle artırmaya konulmuştur.I 
ihalesi 25/3/937 perşembe günü saat 15 dedir. Alıcıların Milli 
Emlik müdürlüğüne müracaatları. 711 
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---·------------(Uluaal Birlik) -.------------1 ı N. V. Olivier ve şü-
hikage Kristal vazo W F H Van d 

• • • rekisı Limite 
~----------·--' Der Zee 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

Hediyenin türlüsü vardır; sustu. Sonra mırıldandı 
İnsanın candan verdiği hediye - Mademki artık işinize ya- & C 
bir icap üzerine verdiği he- ramıyacak bunlar, ... Bana ve- O. 
diye; hülasa zoraki olarak ve rebilir misiniz acaba? Bana DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
•evine sevine verdıği hediye· hediye.. G. M. B. H. 
lcr başlıca bu iki esastan. bu - Size vermek mi? Size Hamburg 
iki tarzda! hediye etmek mi? Ne diyor- " ANGORA " vapuru 30 

Bruno Baver, ı birisine bir sun uz, kuzum!? Martta beklenilmektedir. RO-
hediye verecekti. Bitişik kom- - Evet... Mademki sıze TERDAM, HAMBURG ve 
fUsuna, evlenişinin 25 rncı lüzumu ve hiçbir faydası yok, BREMEN için yük kabul eder. 

Yıldönümü vesilesile. Doğru- artık! AMERICAN EXPORT LINES 
sunu isterseniz, hediye namı- - Hakikaten öyle!. .. Veri- THE EXPORT CORPORA-
na en ufak bir şeyi bile ver· rim... Hediyem olsun size... TION • NEVYORK 
nıek isteklisi değildi. Çünkü Hayhay! Maalmemnuniye!. Çöp "EXMOUTH" vapuru ha-
bu adamdan hoşlanmazdı. tenekesine atacağıma! len limanımızda olup NEV-
I<arıları sık sık kavga etmiş· Müşteri, handiyse kanatla- YORK'a hareket edecektir. 
lerdi. Gene ;de biribirlerile nıp uçacaktı sevincinden; ta-
barışıp görüşmekle beraber cirin elini tuttu, sıktı sevinçle. " EXTRIA " vapuru 22 
kaldı ki. Bruno Baver hoşlan· T kk d · d . Martta beklenilmektedir. NEV-- eşe ür e erım; erın 
dığı bir kimseye bile hediye sonsuz teşekkürler! Haa. Gel- YORK için yük kabul eder. 

Vermeğe kolay kolay yanaş- misken karıma bir kahve fin-
hlazdı. Şu halde, şimdi bu canı alayım. Siz de buna 
hoşlanmadığı adama nasıl mukabil, lütfen vazo parça· 
olacaktı da bir hediye vere- larını güzelce sardınnız; hey· 
cekti? Ne yapsın! Bir icap! betli bir ambalajla, sarıp sar-

Bir icap mı? Eveti Çünku malayıp şu adresegönderinizl 
bu evleniş yıldönümii vesilesile Benim kartvizitimle! 
hazırlanan eğlentiye karı, koca - Başüstüne. Hemen bu 
davet edilmişlerdi. Hem de gün mü? 
Pek nazikane olarak ve çok - Hemeu bugün! 
ısrarla! Şüphesiz hatırı sayılır - Bruno Baver, aklına ğele-n 
bir hediyenin de birlikte ge- bu şeyde; ~e bu s~;~tle Çe
leceği kanaatilel Ve bu kana· tin bir işi halletmiş olmaktan 

:m~~~n ~ müsterir.-1-_dön·d_~_· ati bosa çıkarmak, ayıp olur· 
du. Şu halde? Şu halde, hem evine. Komşusu, hediyeyi ken· 

.. 1 disinin karviziti ilişik olarak 
Şoy e gösterişlice, hem de 

alınca, büyük paketi merakla 
mümkün olduğu kadar ucuza 

açacak ve vazo parçlarmı lrıal olan bir hediye ele geçir-
görünce, nakil sırasında kı-hlck gerekti! Amma nasıl ? 

Bu ıibi ahvalde, ekseriya rıldığına hükmederek hayifla· 
b· nacaktı. Lakin, hediye edenin 
ır vazo satın alınır. Mesela, b h d k yüksek kıymette ir e _iye 
ristal bir vazo! Bir vazo,-hele l k · k seçmesi gibi cömert i eserı 
ristal olursa·mut'aka asıl de· ı k 

11. karşısın:la, mütehassis o aca 
~erinden fazla kıymette tahmin 

ve ~ end sine vazonun kınldı
()lunur. Malum a, bu gibi şey
i ğmdan ötürü hiç ağız açmıya-
. erin kıymeti, bir hayli de caktı. Bir hediye için bu ka-
ıtibaridir.! Üstelik, bir vazo, 

dar masraf edene, hediyesinin 
töze çarpacak derecede bir 

işe yaramadığını söylemek, 
•rnbalaj yapmağa da mü· 
!aittir. kabaca, aykırı bir hareket 

Bruno Baver de, işte böyle olurdu, şüphesiz! 
d'· d E.rtesi sabah, Bruno Baver, Uşün ü ve derhal harekete 
g"eçti. komşusunun kapısını çaldı. 

Bruno Baver, kristal eşya Bir gün evvel ufak bir hediye 
satan bir mağazaya ayak takdimile ifade ettiği alakasını, 
bastı. saadet temennisi yolunda bir 
-Şu kaça? Bu kaça? Peki, kaç sözle tekrar ve teyit et· 

Ya şu beriki? Ya şu öteki? E, mek istiyordu. 
daha gerideki? Hediyeyi almış olan, hedi-

Filan, filan; filan, filan·, · · ı elı'nı· kara h yeyı vermış o anın · 
epsi de dünya kadar para retle sıktı. 

tutuyordu. Evet, bir yığın _ Kalpten teşeakürler, aziz 
Para! 

komşum kalpten teşekkürler; 
Bu yağlı müşteri, mağazada 

dostça hareketinizden büyük Vazo seçmek hususunda güç· 
]"k heyecan duymaktayım! 
U çeker ve hissiyetle müca· 
d Bruno Baver, bu suretle 

ele ederken, bir de ne 
Rörsün? Bir kenarda bir yığın karşılanınca, daha cesaretlen-
k · l 1 K di; agv zı kulaklarına kadar rısta parçası ırılmış bir 
Vazonun -mübalagalı tabirle· vararak, sordu; 
h· 1 b - Vazo hoşunuza gitti mi ın parça o muş ir vazonun 
Parçalan! Tuzlan buz olmuş, bari? 
b d h Öteki, tatlı tatlı gülümsiye-ur a aş olmuş filan diye de 
anlatılabilir; hülasa, bir hayli rek, başını salladı; 
k - Hem peki Yaluız.. .. Bir ırıntı, döküntü! 

- Nedir bunlar? şeyi merak ettim, aziz dostum; 
Makaza sahibi, içini çekti: niçin her parçayı ayrı ayrı 
_ Büyük bir vazomuz, dün kağıtlara sardıdınız?I 

kazaya uğradı, maalesef! 
- Kimbilir,t ne kadar üzül

l'llüşsünüzdürl Vazo, yüksek 
kıymette miydi ? 

- Sorarmısınızl Fiyatı, tam 
Ss şilindi ı 

- 55 şilin, ha? Bir yığın 
l>ara bul E, şimdi ne yapa
caksınız bu parçaları ? 

- Çöp tenekesine atacağım 
tabii! 

'tn Bruno Baver, bir müddet 

Afyon/ar 
Doğrudan doğruya 

mUstahıllardan ahnacak 
Ankara, 16 ( Hususi muha

birimizden ) - iktısad Veka-

leti, müstahsıllarımızı daha 
çok kazandırmak ve aradan 

. mutavassıtları kaldırmak için 
bundan sonra satın alacağı 

afyonları müstahsıllardan satın 
almıya karar vermiştir. 

PiRE AKTARMALI SEFERLER 
"EXCAMBION., vapuru 19 

Martta PIRE'den NEVYORK'a 
hareket edecektir. 

" EXOCHORDA " vapuru 
26 Martta PiRE' den hareket 
edecektir. BOSTON ve NEV
YORK için yük kabul eder. 

"EXCALIBUR" vapuru 9 
Nisanda hareket edecektir. 
BOSTON ve NEVYORK için 
yük kabul eder. 

Seyahat müddeti: 

PIRE-BOSTON 16 gün. 
PIRE-NEVYORK 18 gün . 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCAREST 
"DUROSTOR" vapuru 3 Ni

sanda beklenilmektedir. KôS.
TENCE, SULINA, GALATZ 

için yük kabul eder. GALATZ 
aktarması TUNA ıimanları 
için yük kabul eder. 

CIE ROY ALE HONGROISE 

DANUBE MARITIME 
BUDAPEST 

"BUDAPEST,. vapuru 15 
Martta beklenilmektedir. BEL· 
GRAD, NOVISAD, BUDA
PEŞTE, BRATISLAV A, Vl
y ANA ve LINZ liman lan için 
yük kabul eder. 

JOHNSTON WARREN LINES 
L TD - LIVERPOOL 

11 AVIEMORE" vapuru 21 
Martta beklenilmektedir. AN
Vf.RS ve LIVERPUL liman
larından mal getirecektir. 
BURGAZ, VARNA, KôS
TENCE, GALATZ ve SULl
NA limanları için yük kabul 
eder. 

DEN NORSKE MIDELHAVS
LINJE • OSLO 

"SARDINYA" vapuru 20 
martta beklenilmektedir. Ayni 
gün PiRE, ISKENDERIYE, 
DIEPPE ve NORVEÇ liman
ları için yük kabul 6 eder. 

"Vapurların isimleri, gelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 

hakkında hiçbir taahhüde giri
şilmez . ., 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

Arap'lar 
Yeni toarruzlarda bu

lundular. 
Berut, 16 (Radyo) - Ku

düs'ten alınan haberlere göre, 
Arap'lar 10 muhtelif yerde 
tecavüz ve taarruzda bulun
muşlardır. Bu taarruzlar Na
zaret ile Tiberyot arasmda 
yapılmıştır. 

vapur acentası 
Birinci Kordon Rees binası 

Tel. 2443 
ELLERMAN LINES L TD. 

"EGYPTIAN" vapuru Mart 

iptidasında LIVERPOOL ve 

SWENSEA'dan gelip yük çı

karacak ve ayni zamanda 

LIVERPOOL ve GLASKOV 

için yük alacaktır. 
"LESBIAN" vapuru 15 marta 

LONDRA, HULL ve AN

VERS'ten gelip yük çıkara

caktır. 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. Tarih ve navlunlardaki deği

şikliklerden mes'uliyet kabul 

edilmez. Mimar Kemalettin caddesinde F AHRı 
• KANDEMiR O~lu Birinci sınıf mutahassıs (

1

_ ... __________________ _ 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt w Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
lzmir - Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 
No.: 55 

Telefon: 3479 

Mücellit 
ALI RIZA 

Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAVAFLAR Ç8rşısı 

Numara : 34 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

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

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 

Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup mallan Avrupa'nın ayni tip mensu
catma 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 Başdurak: ~:~~:and~alepçioğlu hanı 1 
-... 

.. IXW ,... 

~ ........ Y9.N~A: 
1< uru ..,r o ~ ıu u·· · 

\ 

h •• • ş h Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,~öbreklerı 
rurjeD a aprahatsız ve tansıyonlorı yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsıye ederler 
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-

Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 
ikinci Kısım: Kasırga 
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• Takipçi er, her rast geldikle-
l~ika'nın yeni siyaseti 

e b··yük ndişeler var<ıır ri ~den inceden inceye soıruyot 
Belçika, müstakbel bir harpte Fransa veya Almanya askerlerı Zaharyayı bu mağaça ışıyord 

arasında bir daha ezilmemek istedig., ini acıkca bildirmiştir - Bilmiyorum, fakat burada başıl~r ve. m.aiyctlc:i. gözüı 
• durmasına <la imkan veremi· de şuphelı bır yer ıdı. Han1t1 

Paris 16 (A.A)- H uiciye Nazırı birbiri ardı sıra Belçika, Fransa ile İngiltere arasında akdedilmiş olan askeri anlaşma· yorum. yer yarılıp kendisini birçok gizli kapıları, 51çat1 
Sovyet Rusya ve İtalya büyük elçilerini kabul ederek muhtelif ların iyi işlenmesine mani olacak mahiyette görmesidir. yutmadı. Şu halde muhakkak yolları, mahzenleri vardır 
siyasi mes' eleler hakkında görüşmüştür. Bu müzakerelerde bil- Roma 17 (Radyo) - Belçika hükumeti, istikbalde çıkacak olarak daha ileri geçmişt ir, Hristiyanlardan takibata uğ· 
hassa son Alman ve İtalyan teklifleri mevzuu bahsolmuştur. bir harpte ne Almanya'ya, ne de Fransa'ya dost veyaimuha· önümüzdedir. rayanlar cürüm işliyenler fr 

Siyasi mahafil, Delbos'un bılhassa Belçika mümessili ile yap· sım vaziyet almıyacaklır. Fransa hükumeti, Belçikanın bu siya- Süvariler ileri yürüdüler. Bir rarları sırasında buraya uğra· 
tığı mülakata büyük bir ehemmiyet vermektedir. Belçika'nın setine muarızdır. Fransa ve fngfüere'nin Belçika temamiyeti çobana rast geldiler. yabilirlerse, hancıdan büyük 
kat'iyyen bitaraf bir vaziyet almak hususundaki ısrarı Paris'te miyeti mülkiyesini tekeffül etmiş olmalarına mukabil Belçika· _ Hey çoban .. Buradaıı bi- yardımlar görürler, yüzde sek· 
oldukça endişeler uyandırmıştır. Buna da sebep, bu hattı ha- nın da her hangi bir harpte bu iki devlet saflarında yer alma· risi geçti mi? diye sordular. sen kendilerini kurtarmak ça· 
reketin bir taraftan Belçika ile f ransa ve diğer taraftan da sını istemektedir. Çoban evvelden hazırlanmış resini bulurlar idi. 

--------••••-... • • t-t-u-tı+-8" gibi hiçbir tered<lüd geçirme· Arnavutlar hane, geldiler 

Romanya hariciye eu·· yu·· k Şef Karlar de:_ Evet .. az evvel bir SÜ· vc~a~~ya~ ~:~:~d~=şr:. Harı· 
vekilinin Ankara 

-----~ Altında kala- vari buradan ileriye geçti, cı başıı. 
ziyareti 

-llaştarnjı 1 i1u'İ salıifcde-

Bay Antont:'sko ve maiye· 
tindekiler küçük bir istirahat· 
tan sonra Ankara'ya gitmiş· 
lerdir. 

Bu ziyaret hakkında yan 
resmi Argus Romanya gazetesi 
Romanya gazetesi diyor ki: 

Bu ziyarette hususi müza· 
kere mevzuları uamak güçtür. 
Romanya ve Türkiye arasında 
halledilecek ihtilaflı hiçbir me· 
sele yoktur. Bu iki memleketin 
beynelmilel sahadaki teşriki 
mesaisi daima ahenkli ve 
semereli olmuştur. Bu dostluk 
hiçbir zaman tekzib edilme· 
miştir. Türkiye Balkan antan· 
tında kıymetli Dış Bakanı B. 
Tevfik Rüşdü Aras vasıtasile 

barışın organizasyonuna hali
sane bir surette hadim ve 
Ankara' dan müesses nizam 
lehinde ve hudutların tadili 
aleyhinde kat'i sözler sadır 
olmuştur. 

Cenevre'de Romanya ve 
T.ırkiye mümessilleri daima 
bir olmuşlar ve müşkül ah· 
valde karşılıklı nıüzaharet et
mesını bilmişlerdir. 

Son lskenderun işi münase
betile B. Antonesko tarafın· 
dan yapılan müsbet hareket 
uzlaştırıcı rolü ve B. Delbos 
ve B. Rüşdü Aras arasındaki 

samimi temasları Türk dostla
rımız tarafından ehemmiyetle 
takdir edilmiştir. 

Montrö' de Türkiye mümes· 
sili tarafından ,·erilen teminat 
bizde ayni in'ikası bulmuştur. 

B. Antonesko'nun ziyareti 
ihtilaflarla dolu şu devrede 
bu kadar mütehavvil manzara 
arzeden beynelmilel vaziyetin 

müzakeresi için en iyi bir ve· 
sile olacaktır. Küçük antantın 
Belgrad konferansı arifesinde 
bu temas birbirine bu kadar 
sıkı bir surette merbut bulu
nan iki barışçı teşekkülün ic· 
raatını telif için hususi bir 
ehemmiyet arzetmektedir. 

Belgrad, 16 (Radyo) - Ro· 
manya Hariciye Nazırı Bay 
Viktor Antonesko'nun Ankara 
seyahatine siyasi mahfillerde 
büyük ehemmiyet atfediliyor. 

Karadenizin Türkiye ve Ro· 
manya için bilhassa haizi ehem· 
miyet olması itibarile bu se· 
yahatın mühim bir anlaşma 
ile neticeleneceği ve Türkiye· 
Romanya arasındaki siyasi mü-

nasebetlerin daha sıkı ve mühim 
bir Ş"k!e sokulacağı aöyleni· 
yor. 

Beledl•ye 'reısı·mı·zı• ka• k .. 
1 

f sanki şeytanın önünden kaçı· Bu sese, hancı çok çabu~ 
ı ra 0 en er yormuş gibi ileri gidiyoı dul.. cevap verdi. Belki de hcrı• 

bul buyurdular Dedi. gelenleri uzaktan görmiiş bu 

Aukıırn, 17 (Hususi )-Büyük 
Şl'f, düu l e'ed.iyc rcisimizi Ik Bay 
Behçet Uz'u kıılıul buyurdular. B. 
Behçet Uz, Bü) ük Şefe arzı lazi· 
uıııt ederek, lzıııir1liJeriu sııygı ve 
hıığlılıklıırıın iLl!i{; clıni~ \"C cnter· 
uosyonı:ıl fuıınıı lıir albümünü tıık· 
dim C)lcaıi,tir. 

Bdcdİ)C rcisiniz, müleab:ıben 

Başvekil General 1sıuet 1nüııü'nü 
ziyııret ederek fuar işleri lıakkmdıı 
kcn<lilcrine nıalıinıııl vermiş \"C 

B:ı~vt>kilin değerli yardımlannı di· 
lem iştir. 

Bay Behçet Uz, 1ktısa<l Vekili 
Doy Bclfil Uayarı \'C diğer \"ekilJeri 
de ziyaret etmiş ve fuar hakktndıı 

\'ekillerin de yıırdımlannı istemiştir. 
Uelcdiye rei iniz, hıına ,·aki 

beyıınalındıı: 

- Büyük Şefimizin yüksek 
lıuzulanna kabul edilmek ve Jz. 
mir'Jilerin sarsılmaz saygı ,.e bağ· 
lılıklıırrnı iblağ eylemek mazhari· 
yeti, heni çok: mütehassis bırak· 
mışlır. 

Her zaman müftehiri hulun· 
duğumuz dc~erli yardımlnnoı esir· 
gcnıemekle bizi miııııı•ttar hırak::ın 

Tarihi vesi kafa,. 
arasında 

(Başlara/ ı 2 inci sahi/ ede) 
)iyen fakirülhal ve kesirüla
yal oldukları ecilden evvelki 
minval üzereyine kar·ü·kisple· 
rinde olup laraf ın<lan ve ahar· 
dan müdahale olunmamak 
emrım olmuştur. Buyurdum 
ki: 

Hükmü şerifim vüsul bul· 
dukta sadır olan emri celil·ül 
kaderim mucibince amel edip 
dahi mahrusai Bursa'da vaki 
kahvehanelerde işliyen fuka· 
ranın kar-Ü kisplerine manı 

devamı ömrü devletim ed'iye
sine iştigal göstereler. Şöyle 
bileler ve ba'dP.nnezar bu 
hükmü şerifim ellerinde ipka 
edüp alameti şerifim itimat 
kalsını." 

Thriren evasıtı şehri muhar· 
remülharam 1059 

Bemakamı Kostantaniye el· 
mahmiye 

Dördüncü Mehmet çok iyi 
yapmış. Kendi babasından ev
vel Padişah ol~n dördüncü 
Murat zamanında herkes : 

"Kitabü sünnete uy ey hatibi 
hoş nağme 

"Hevayi nefsime uyma bizim 
imam gibi 

Diyerek Padişa~ı takliden 
mükeyyefat kullanamazlarken 
artık halk ta Padişah gibi 
aleni ve korkusuz olarak taze 
elden t::ıze kahve içmtğe baş· 
lamıştı. 

Dr. O. Ş. Uluda; 

Roma 17 (Radyo)- Şimali Çobanın bu sözleri, Tepe- lunuyordu. 
Italya'nın birçok yerlerin<le, dclenli'nin üç celladını temin Emrediniz paşalarım .. aziz bıışvt'kilimiz ve Liitiin ~ayın 

vekillerimiz, cutcroııs)omıl fuarı· 

nıızlıt yııkın.lıın nlfikı:ıılar oldular, 

temıııılartlıın son derece ııı"mnu· 

num. Du ak:nnı fsınnbura ha· 
rcket eJiyorum. Oraıla da fuar 
İflcrilc meşgul o]neağım ve gelecek 
cuın:ırtc i günii fzıuir'c döııcce~im. 
Demiştir. 

karların erimesinden bazı ha- etti ve ileri doğru alı sür- - İşimiz aceledir. Hele seıı 
<liseler olmuştur. dülcr. bize cevap ver. Sen RuJll 

(Korsina Damyeco), hava- Fazla yorulduklarım hisset- musun·~ 
tikleri bir sırada uzakta bir - Ne yapalım paşalar ıl'I• 

Paris civarı 
Sular altındadır 
Paris, 17 (Radyo) - Civar 

yerler sular altındadır. Sen 
civarında, yağmurlar devam 
ediyor, binlerce hektar arazi 
sular altındadır. 

lisinde, dört kişi karlar altında 
kalmış ve ölmüştür. --······---Nevyork'ta 

Sosyalizm 
aleyhtarlığı 

Nevyork 16(Radyo) - Nev· 
york'ta Sosyalizm cereyanı 

aleyhine büyük bir miting ak· 
dedılmiştir . 

l• • • ·ıı · f 1 Torbalı icra memurluğundan 
Zffllr SlCl l l• Açık artırma ile paraya çev-

f l rilecek gayrimenkulün ne olduğu 
care memur u- 80 zeytin ağacını havi dört 

g., undan. parça tarlanın dörtte bir his-
• sesi: Gayrimenkulün bulundu· 

(Aron Politi) ticaret unva· ğu mevki ve hudutları: Demir· 
nile ıfzmirde Kuzuoğlu çarşı- ci köyünün bahçe civan mev-
sında 49 numarada yerli do· kiinde şarkan ve şimalen dere 
~uma ve manifatura Üz.e~i~e garben hacı Mehmet ağa ce· 
tıcaret yapan Aron Polıtının nuben Pamuk oğlu Hüseyin 
işbu ticaret unvanı ticaret ka· tarlalarile mahdut ~ on dönüm 
nunu hükümlerine göre sicilin 9190 metre murabbaı tarla. 
1937 numarasına kayt ve tescil ayni köyün faki bozuğu mev· 
edildiği ilan olunur. kiinde şarkan sahibi senet, gar 

İzmir sicilli ticaret memur- ben dosyalı oğlu Hüseyin şi· 
luğu resmi mühürü ve F. malen hacı Hasan oğlu Halil 

Tenik imzası. cenuben hacı Hüseyin oğlu 

lzmir asliye mahke~esi ikinci 
hukuk dairesinden:Dos:937 /696 

lzınirde gaziler mahallesi be
dava sokak 11 No: lu evde 
oturan Tahir tarafından karısı 

Gaziler mahallesi bedava so
kak 11 No: lu evde oturan 
Hatice aleyhine açılan ihtar 

davasına mütedair arzuhal su
retiyle davetiye varakası müd
deaaleyhin ikametgahının meç· 
huliyet ine binaen Ulusal Birlik 
gazetesinin 19121937 gün ve 
932 sayılı nüshasiyle ilanen 
tebliğ edildiği halde gelme· 
diğindeu hakkında muamelei 
gıyabiye icrasına ve muhake· 
menin 29/3/937 pazartesi saat 
10 a talikine karar verilerek 
gıyap kararnamesi mahkeme 
divanhanesine asılmış oldu
ğundan müdd ... aaleyh Hati· 
cenin tayin olunan gün ve 
saatta mahkemede hazır bu· 
lunması veya bir vekil gön· 
dermesi aksi takdirde bir daha 
muhakemeye kabul edilmiye· 
rek gıyabında hüküm verileceği 
tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilin olunur. 

Mehmet ile mahdut dört dö· 
nüm yani 3676 murabbaı tarla 
yine fakı bozuğu mevkiinde 
şarkan yol garben cenuben 
Tokbaş oğlu Hüseyin şimalen 
hııcı hasan oğlu hali! ile mah
dut onbir dönüm 1,0109 metre 
murabbaı tarla ayni köyün yu· 
kan çeşme mevkiinde şarkan 
koca Ahmet garben ve şima· 
len Topak Ali cenuben yol ile 

mahdut yirmi yedi dönüm 20466 

hektar ve içinde seksen zeytin 
ağacını havi tarla, takdir edi
len kıymet, zeytin ağaçlarile 
birlikte beher dönümü sekiz 
lira olup işbu gayrimenkuller 
tarihi ilandan itibaren otuz gün 
müddetle açık artırmaya çıka
rılmıştır. Talip olanların kıy· 

meti muhamminenin % 7 buçuk 
nisbetinde pey akçası v .!ya 
milli bankanın teminat mek· 
tubu vermeleri ve artırma 

22·4·937 tarihine tesadüf eden 
perşembe günü saat ondörtte 
dairede icra olunacaktır. Müş
terilere ait bu hususun daireye 

"lillik olunan açık artırma şart· 
namesı 17 -3-937 tarihinden 
itibaren okuyabilir. Hakları 

bina gördüler, atlarına biraz anam11, babanız bizi RuıJJ 
yorgunluk aldırmak, kendileri doğı..r.nuş .. 
de azıcık istirahat etmek için - Bizde sana Rumluk k~r 
bu binaya ·Jğramak hevesin· bahattır demedik! Buraca1 

den kendilerini alamadılar. dindaşların geçer değil mi? 
Bu bina, o zamanın yol - Burası, paşalarım haJ1" 

üzerinde han ve konak vazi· dır? Yol üzeridir, her geçel1 
fesini gören binaleırdan birisi yolcunun burada oturmak• 
idi. Ve Mora ile Rumeli hu· yemek, içmek vc;yatmak hakk1 

dudu üzerinde bulunuyordu. vardır, yeter ki parasını ver 
Hanın müsteciri Makedon· sinler! Müşterileı im sade Ruırı· 

yalı bir adam idi; bu adamın lardan mürekkep değildir. 
aslen Rum olduğunu iddia Müslüman, Yahudi, SırP• 
edenler olmakla beraber ken· Bulgar da gelir. Ben hepsine 
disi olahlık iddiasında idi. paralarına göre hizmet ve hür 

Bu han, o zamanki asayış met ederim. Hanın üzerinde 
ve inzibat memurları olan su bulunduğu yol, iki ana yoldur. 

tapu sicilile~sabit olmıyan ipo· 
tekli alac::ıklılar. ile diğer ala· 
caklıların ve ~irtifak hak sa· 
hiplerinin bu haklarını ve bu 
hususta faiz masrafa dair olan 
dialarını evrakı müsbitelerilc 
20 gün içinde Torbalı icra 
dairesine bildirmeleri aksi 
halde hakları tapu sicilile sa· 
bit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalacak
ları ve tayin edilen zamandan 
artırma bedeli gayri menkulun 
% de 75 ni hulmadığı tak· 
dirde en son artır anın taah
hüdü baki kalmak üzere artır
manın 15 gün daha temdit 
edilmek suretile 8·5-937 tari· 
hine tesadüf cumartesi gunu 
saat 11 de gayri menkul en 
çok artırana ihale edilecektir. 
Mal bedeli alınmadan teslim 
edilmez. Mal bedeli verilmezse 
ihale kararı feshedilir ve ken· 
dinden evvel en yüksek tek
lifte bulunan kimse arzu etmiş 
olduğu bedel ile almağa razı 
olursa ona ihale edilir. O da 
razı olmaz veya bulunmazsa 
icra dairesince hemen 15 gün 
müddetle artırmaya çıkarılır 
bu artırmaya alakadarlara teb
liğe hacet olmayıp yal111z 
ilanla iktifa olunarak en çok 
artırana ihale edilerek her iki 
halde birinci ihale edilen 
kimse iki ihale arasındaki fark· 
tan ve diğer zararlardan me· 
sul olduğu ve tapu harcını 
belediye ve vakıf icarenin ve 
yüzde iki buçuk dellaliyenin 
müşteriye ait olduğu ilan olu· 
nur. Dosya numarası 937/11 

BirisilSelaniğe diğeri de Edir
neye gider. 

- Hangi yol Edirne yoludur 
- Bu ... 
Hancı elile iki yoldan biri· 

sini göstcrdı . 
- Edırne'ye daha çok yol 

var mı? 
- Atlarınızın dört gün ka· 

<lar daha dört nala koşması 
lazımdır. 

Süvarilerden birisi han· 
cıya: 

Yahu, sen bizim hem· 
şehrimizsin .. Görüyorsun ki biz 
ne Türküz, nede bilmem ne!. 
Biz Arnavudlarız! Arnavudlar· 
da Rum'ların kardeşi de· 
mektir. Bir gün gelecek biz 
Arnavudlar, siz Rumlarla bir· 
likte Türk'lere harp ilan ede· 
ceğiz, onları buralardan çıka· 
r~ cağız! Dedi. 

Hancı başını salladı, içinden: 
- Bakla favasının çakuru 

manasız değildir; sıcanın kuy· 
ruğu gibi! Bunlar buraya mü
him bir maksadla geldiler. 
Dedi. 

Arnavud sözüne devam ede
rek: 

iyilik 
Bre hancıbaşı, bize bir 
yapar mısın? 
Emredersiniz. Madem ki 

Arnavud'sunuz, size her yar
dıma hazırım! Ne istiyorsu
nuz? .. 

- Canım, biz senden para, 
yiyecek veya giyecek istemi· 
yoruz. Bunların hepsinden de 
hem en alasına malikiz. Sen· 
den istediğimiz işi yaparsan 
sana bol para veı cceğiz. 

( Dnamı ""') 


