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Elcezire mıntakasında Fransa himayesinde istiklal propagandası 

•• 

s n k a is ·krar devresi içi 
e m e kuruluya 
Fransız istihbarat zabiti, aşiretlerden eli 

u 
Ar~bpınar 

silah tutanların bir cedvelini istemiştir 

Suriye ile 
müzakereler 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Fransa hilkı1meti ile bazı temas• 

Jarda bulunmak. üzere bir müddetten• 
heri Pariste bulunmakta olan Suriye 
Başvekili Bay Cemil Mürdümuo mem• 
Ieketimizi ziyaret edeceğini ve Anka• 
rada devlet ricalimizle mühim temas 
ve müzakerelerde bulunacağını telgraf· 
lar haber vermektedir. 

Bu hadiseyi memnuniyetle kar§ı• 
ladığımıaı ıöylemek. isteriz. 

Sariye ile aramızda hakikatte 
1920 muahedesindec, zahirde bir hu· 
çuk aenedenberi sürüb gelen ve inan• 
malı.: iıtediğimiz bütün hüsnüniyetle• 
re ra~man bir türlü kat'i ve zaruri 
aa( ha ına ı;iremiyeo bir Hatay meae• 
lesi vardır. 

-~-----------Halep, 18 (Hususi muhabiri· riyeden ayrılması hususunda et· 
mizden) - Cezire mıntakasına raflı bir surette faaliyete devam 
Fransa himayesinde ıstiklal ve· eden aşiret reisleri eli silah tu· 
rilmesi hususunda yapılan Fran· tanların cedvelini yapmağa baş· 
sız propagandası gittikçe inkişaf lamışlardır. Bu haber Halebde 
etmektedir. Propaganda faaliyeti duyulur duyulmaz her tarafta 
bir taraftan da gızli hareketlerle büyük heyeca 1 uyandırmıştır. 
tecelli etmektedir. Bu maksadla Antakya, 18 (Hususi muhabi· 
(Arappınarı) mıntakasmda bu· rim zden) - Fransamn Hatay 
lunan aşiret reisleri, F rans z kom is ri Garo, S ıncakta istik· 
istihbarat zabitini bir hafta eve) rar devresı icin teşk 1 edilecek 
davet ederek kendilerine şunları yüksek mahkemf:de reisin, müd· 
söylemiştir: deiumuminin ve bir azanın Fran· 

- Fransa hep zizin için ça• sız olacağını, diğer azalığa da 
lışıyor. Buraya çağırılmanızın İskenderun müddeiumumisi B. 
sebebi eli silüh tutan ne kadar Hikmetin tayin edıleceğini söy· 
adamınız varsa köylerini ve isim· \emiştir. 
)erini gösterir bir cedveli en çok İskenderun, 18 (!-:lususi mu· 
bir haftaya kadar tesbit edib habirimizden) - Yeni reıımın 
bana vermenizi bildirmektir. Bu ilanında tevkıf edilen Türk genç
sözlerimi hiç kimseye ifşa etme· leri hali tahliye ed lmemiştir. 
yınız. Garo, Ermenilerle Arapları 

Bundan sonra Cezirenin Suri· tall 'k etmekte devam ediyor. 

( ' Atin ada 
••••• 

Şiddetli zelzele oldu, 
halk geceyi açık

larda geçirdi 
İstanbul, 18 (Hususi) - Atiaa· 

da şiddetli bir zelzele olmuf ve 
umumi heyecao uyandırmıştır. 

Zelzelenin merkezi henüz anla· 
oılamamııtır. Halk., kırlara iltica 
etmiş ve dun geceyi açıkta geçir· 
miotir. Zelzeleılen vukubulan basa• 
rat hakltında henüz mahlmat alına· 

mamı~tır. 

Söylendiğine ı;öre. senelerden• 
beri bu derece tiddetli V'e sürekli 
~t>l?.el!'! Yunarıi tanda olmamı~•ır. 

Vegilerin tevhidi 
T edkikat için bir ko. 
misyon teşekkül etti 

lstanbul. 18 (Hususi) - Ver
gilerin birleştirilmesi için yapı· 
lacak tenzilat işini tedkilc etmek 
üzere Mal ye Vekaleti eski si· 
yasi müsteşarı B. Faikin riyase
tinde bir komisyon teşekkül 
etmiş ve işe başlamıştır. 

Manisa valisi 
Manisa valisi Dr. B. Lütfi 

Kırdar dün sahalı şelır:mize gel· 
miş, akşam tekrar Manisaya 
dönmüştür. 

Söylemeğe lüaom yolt: Hatay ioi 
bizim için milll bir davadır. Bütün 
cihanın maniaları önümüze yığılmak 
istenıo bile bu dava ergeç Türkün 
arzusu ve tarihi hakları dairesinde 
b:tlledilecelr.tir. Tarih üzerinde bir 
Türk.iye cumhuriyeti mevcud oldukça 
buııun baoka oekilde halledilmeaine 

U us-ıl Ekooomi ve Artırma H ftası 
·-· ---- - -· - ··-· 

limkio ve ihtimal tasavvur edilemez. 
Ancak Hatay ioiuin Türltiye•Fran· 

aa, Türk.iye·Suriye, Suriye-Franıa mu• 
ahedelerine ve Milletler cemiyeti ka· 

Bize ist· amet veren, yanı 
- _,. 

-~~-•l•rıaa r•Amen ırata e6ri1Doemede 
bırakılmak istenilmesi bir taraftan 
Türkiye ile l<'ranııa arasındaki iyi 
dostluk münasebetlerini zehirlemekte 
olduğu gibi diğer taraftan da Tür· 
k.ıye ile Suriye arasında bizim daima 
tcetaüsünü arzu ettiğimiz iyi komouluk 
ve kardeşlik münasebet'.·rioin iokifa• 
fına mani olmaktadır. 

ilün, Cumhuriyet meydanında ~üyük t.ör~n ya
pıldı. Hararetli nutuklar ırad edıldı 

Kimseye meçhul değildir ki 1918 
mührekeeinde bu milleti kendi mu• 
kadderatıoa terkettiğimiz gilodenberi 
biz Suriyeain tam ıı;tikllilini daıma 

arıu ettik ve fırsat elverdikçe, vesile 
dii~tü&çe bu arzumuzun hakiki ve 
aamimi olduğunu ı ı.lıyat lıe de isbat 
ettik. Sanelerce evel !rakın Milletler 
cemiyetine aza sıfatile kabul edilmesi 
mevzuu mü:zakere olurken Hariciye 
Yek11imizin .Milletler cemiyeti kon. 
1eyinde ve onu takiben aaambleıinde 
Suriye hakkında ihzar etmiı olduğu 
ı:ımimi temennileri hatırlatmak söz• 
lerimu:in &ılı ha tine Hi i bir delil 
teokil eder. Buna rağmen Suriye ıon 
zamııolara kad.ır Milletler cemiyetine 
kabul edılmemiıae bunun mesuliyeti 
her halde bize değil haıkalanna raci 
olmak lazım gelir. 

M&ruleL:etiınizi ziyareti ve rica
limizle milzakerderi mevzuubaha olan . 
Suriye Baıvekili Cemil :lliirdümüo 
hakiki ve samimi bir Suriye vatan• 
perveri olduğu, Surıyenin tam istik· 
lalini temin ~tmek için bir devlet 
ııdamının elinden gelebilecek bütüo 
gayretleri ötedenberi sarfetmel.ten 
hali kalmadığı hepimizin malumudur. 

Day Cemil Mürdüm son zamanlarda Sekizinci yerli malı ve artırma ] relrmlıyao B. Fahri, ulusal ekonomi 
bu aamimi arzusunun tal.ıakkukuou haftaeı c ün sona ermi~tir. Bu mü• ve artırmauın ehemmiyetini anlat• 
da idrak elmcğe başlamış, mua}yen nasebet'e öğleden ıoora cumhuriyet 1 mııtır. 
bir müddetten sonra Fransanın Surİ• meydanında Atatürkün he)keli öaüa• Bu nutka, Ticaret liseei talebe-
ye üzerindeki mandaaını refeden bir de buyük bir toplantı yapılmıt, haf· ıinden Mezrukuo heyecanlı bir ııesle 
muahedeyi de }'ransızlarla imzalama• tanın &ouu törenle kapaıılmııtır. söylediği nutuk takib etmietir. B. 
~a munffak olmuQıur. B F' lı G 1 Mezruk: 
c .. Törende vali . az ü ı ç, - Ey Yüce Önder; varlığınla 

Suriye mebuean meclisinin taadik Mü tahk.em Mevki Komutanı Ceoeral mesuduz. Gençlik senin iıaret ettiğin 
~ttı·~ı· bu muahede hala Fransız mecliıi Rı 1·m A'-tuız belediye reisi Dr B k 
"' ., .. o• • • yola akıyor. Bizi o yoldan anca 
mebusanı encümenlermde uyuk.l11mak· Behçet Uz, vilayet jandarma komu• döndürebilir. 
tadır. Bu da biç tüplıe yok Suriye tanı binbaşı B. Huhhi Gür, kültur J:Ju sözü meydanda bulunan tale· 
mecliıinin ve bir kım, mesul ricali• direktörü B. Ali Rıza Ôzkut, uluaal benin hep bir ağızdan söylediği: 

1 · k ı 1 elr.ooomi ve artırma • kuruma idal'o _ Ölüm döndilrebı'lı'rl Seaı' takib nio Hatay mese esıne artı a mı~ o • 
. d heyeti üyeleri, daireler ve okullar etmiatir. 

duklıırı menfi vazıyetten o~uyor. .. 
direktörleri ve kalabalık bir halk Mezruktan ıonra ilçilncii olarak 

Yakın oarkta çok: ha att menfa· 
kütleılle mektebliler hazır bulun• İzmir Kız liaeaioden Bo. Pembe bir atlere malik olan ve bunları hakin 
muılarciır. nutuk irad etmi•, Türk kadıohğ1nın 

ile müdafaa t>debilmek için Türk v Törene saat 15 de meydanda bu· bir ev ıilsQ olmaktan çıktığını, inlu• 

Fazlı Gatecı bir nutuk irad etmiı. 
yerli mah ve arurma haf taıııoı ka· 
pamııtır. 

Vali, gelecek sene elde edilecek 
uluaal ekonomi ve artırmunn daha 
üstün "olacağını ıöylemi,o: 

- Bise istikamet veren yanıl• 
maz Atatürktür ve bizim damulan-
mızdaki kan da Türk kanıdır. Ba 
iki kuvvet, hiç bir zaman matldb 
olmamııtır ve olmıyacaktır. 

Sözleril• nutkunu bitirmiıtir. 
Aaked muzıkanın çaldıtı yerli 

malı marp ile meruime IOD veril• 
miıtir. 

AtatitrkGa heykeline mdteaddi& 
tilkran çelenkleri konmuıtor. 

r do tluğuna muhtaç bulunan Franıa, lunan ukeri muzıkanın çaldığı iıtik· Jib ve ekonomi kalkınmaonda en 
Suriye şehirlerinde hiısi sı>beLlerle lil marvile başlanmıvtır. EwvelA ulu· milbim vazifeyi aldığım söylemif, Romanlarımız: 

Belediye reisinin beyanatı: 

lzmirde yapılması düşü
n lilen bliyUk işler .. 

Ekmek fabrikası, garaj santral, gaz depo
ları, kanalizasyon ve asfalt yollar 

lzmirden bir manzara (Hükumet önü) 
Belediye reis~ B. doktor Behçet - Son A rupa seyahatimde 

Uzun Ankara seyahatinde ba- kani oldum ki dünyada lzmir 
şardığı bir çok işler hakkındaki kadar güzelliğe istıdadı olan ve 
beyanatını dünkü sayımızda yaz· bu güze1liği içerisinde tabiatla 
mışt k. lütfettiği mahsulatı bol ve bil-

Belediye reisi, belediye vari· hassa kışın güneşini ve güzel 
datını yükseltmek ve ktsa bir havasını satarak memlekete ayrı 
zamanda şehrin imar işlerini bi· bir cepheden de döviz temin 
tirmek için iki program hazır· edecek müstesna bir mevkide 
lamıştır. Bu pro~ramlara göre bulunan şehirler pek azdır. Şu 
sırasiJe yapılacak işler hakkında halde lzmirin istikbalini iki cep• 
Bay Behçet Uz, dün bir mu· hede toplamak zarureti kendi· 
barrir mize şu beyanatta bulun· liğinden meydana çıkıyor. 
muştur: Sonu 8 inci sahi/ede -

r 

lngiliz zabıta romanlarından 
emsalsiz bir şaheser 

Detektif romanları içinde, tekniği, vak'aların devamlı ve 
müdhiş heyecanlı safhalarının bağlanışı, karileri şaşırtmasa itiba· 
rile bu kadar güzel bir roman görülmemiştir. 

Bir kaç güne kadar ANADOL~ 
sütunlarında okuyacaksınız 

• 

AYRICA 
Çok enteressan bir 

makale serisi: 
Arkadaşımız t1e gü%ide hekimimiz Dr. ESAD HATiB· 

OGLUnun Anadolu karileri için hazırladıiı ne/is bir 
etüd ... 

Kadın ve erkek denen mahltlkuo he) ecanlan, rnbt tezahilrleri, aıklan, 
fizik varhklan, if fct heyacanluı, köylfl ve ıehirlilerle inaaıı ve bayvaıalar 
uaaındaki fuklar veııaire .. 

tesmim edi mek istenilen bir Hatay aal ekonomi ve artırma kurumu İz· alkıılanmıotır. "Şişko,. gu yedinci, zabıta 
da\Usı yuzilnden Türk dostluğunu mir ıubesi namına üyeden B. Fahri Erkek lileıinden B. Haşmetin, romanını sekizinci sahi/ede Bu günlerde neşre haşlıyoruz 
daha zi!ade i~m:ledem~z~:•~i·~----''--D_o_k_u_ze_y~Id_l_, ~h~e_y_k~el-'"öo_il~n-d_e~b~ir_n_u_t_uk~._.b~e~rk_e_•_e_h_e_y_e_ca~n.-.v_er~e-n_n~u-tk_u~d-in.~l~en~·___.,..__bulacaksınrz~. -~-------.-----------------~------~------



Kendinden bir şeyl r vermek 
Asım İsmet kultür 

Du yıl Nobe edebiyat mükafatı Fran ız ediblerindcn Roger Martin do 
Garcfa verildi. Bununla birlikte Fransız kültürü ve bu kültürün yetiştirdiği 
güzidelerin sayısı yediyi bulmu~ oluyor. Bu bir millet için gerçekten iftihar 
cdilecet bir şeydir. 

Diğeı' rul!frırn, bombayı icad suretil6' insanları en seri ve ııdi bir suret· 
rette öldürmek imkiinını balan tobel de bu ôldütme iletinin temın elliği 
uyı&z milyonlarının bir kımıını .§d ita nan101 unutturmalı: kabilinden• 
insanlı ıı hizmet eden ve en yüksek ve in ni eeerleri yazan ediLleri •renk 
•e yutdlan ne olur ol n· taltdir ve ta1t'if etm e ayırmış bulunu ·or. 

Bu bir tezad değil mi? Fakat her tekamül tczııddan doğmuyor mu? 

• • • 
l\IüUfau alna edıh o vakte" kaaar çok mllnzevi I>ir bayat yıışıyormu~. 

Eakat ~öbret balesi adıoın etrafında peyda ofunca bfitün dünya kendisinden 
hah me e b 1 dı. 'Fotoğrafnu Olmak ~i evinin etrafınd:ı dolaeırn fotoğ· 
rafçılar, oğzıodan bir söz .koparmak için arkasından koşan gazeteciler, yolda 
giderken kcndiliğıoden ooa çevrflen müte6essi'Dı ve takdirk.Ur başlar, ıılk.ışlı· 
yan ellor, her ağızda dolaşan sözler ••• 

Büyük sonsuz ve hakiki oi)hreti fetheden kaleminin hu gün bu zaferleri 
karıı ı;ında i onu likayd görilyoraz. 

Arka ıudan koşan gazetecilerin suallerine: 
- Hayır, cevab vermek mümkün değil! diyor. 
Yalvarı)orlar ve memnun musun? diyorlar? 
O vakit bir lahza duruyor ve eöylemeğe başlıyor: 
- \Cl diyor, memnun olmamak mümkün müdür? Fakat gerçekten 

heni memnun .efen cihet eserlerimin tanınması, yayılmam ve benim için 
daha ba~ka şeyler vermek imkllnının hasıl olmaeıdır. Bu mfikiifatta içimde 
yaşıyau arzu tohumlannın tenebbüt ve büyüme ve mahsul verme kudreti 
}U:ar. Bununla yeni bir oeyle.r vormek fırsatını bulaca~mdan ötüril 
memnunum ••• 

• • • 
Sade sözler fakat ne bOyilk, ne insani birer lıakikat taşıyorlar. Filhakika 

bflyük Alman f ilezom içenin dediği gibi bn1tiki, kültiırlü -re verimli İn9a• 
oın bütün gayesi mütemadiyen olguola~moğıı çalıfmak, )Ükselm«>k ve muhi· 
tine "kendinden bir ~y~l' v mekfl tem ülfinii içiôde daymakta yaıar. Bu 
"bir ~~yler '#ererr; yani 1e i lnymetler veren,, adamdır ki llyeın ttdl'. İlfsaıı
bğı dörı aya~taa iti ayok üzeri • kaldıran bunlardır. Terakki buular saye· 
tinde ~okabulmootor. Hayatın ıztıabı hunların vasıtasile aznlmıotır. 

İnsanlık tarihinden yüz mocid, filezof ve yfiksek adamı alınız arkada 
aç lfü pgından tiaşka bir şey hulamazsıotz. Bit şey veremiyen insan hu ha· 
kımdan llaut mal ıfirtan bil' tuhafiyeciden farklı değildir. (Böyleleri) iae 
nelatle iftihar' e'del>ılir1er?' 

Şehir ıli abere • 
1 

Mezbahada yeni Gbçm n ve m ·· ııeci rde 
ıyacak 

Hdlk okuyor mu, 
okumuyor mul 

Bir ÇOK kimseler süfunlarca 
yazı yazdılar; bazıfarı konferans• 
lar verdıier. Hepsi de ayni şeyi 
senelerce tekrar edip durdular: 

tesisat vergi ahn 
37,000 liraya 

yapılacak 
lzmir belediyesi, ezbahada 

yeni bazı tesisat yapacak ve 
mezbaha varidatını mühim mik· 
tarda artıracaktır. 

Yapılan hesaölara göre, bu 
tesisat için 37,000 liraya ihtiyaç 
vardır. Mezbahada her gün ke· 
s len hayvanların boynuz, kemik, 
tırnak, deri vesaire gibi hs.yvan 
parçaları 500 kilogram ağırlığın· 
dadır. Bunlardan içyağı, tutkal 
ve jelatin istihsali mümkündür. 
Mezbahadaki elektrik motörü 
bir tanedir. 16,000 liraya 150 
beygirlik bir motör ve 2500 li
raya 25 beygirlik ayrıca bir m<>"" 
tör alınacaktır. 500 liraya bir de 
imha fırını tes 9' olunacaktır. At 
ve her türlü liayvan maddele
rinden istifade edefek tutkal, 
içyağı ve jeiatin imali için 3000 
liraya ütilizatör tesisatı yapıla
caktır. Fazla buz istHisal ede· 
rek buz fiatini ucuzlatmak ve 
fazla l>uz istihlakini temin etmek 
iç.in 15,000 liraya 10 tonluk bir 
Generatör satın alınacak ve 
mezbahaya ilave edilecek bir 
binaya yet1eştirilecekt'ir. 

Bu tesisatın v~ridatı, yapılacak 
masra'fr üç senede amorti ede· 
bilecektir. 

Maliye Vekaleti, ne gibi işlerden ver· 
gi alınmıyacağını bildirdi 

Halk okumuyorl.. Bu hükmü 
verenler daima ellerinde ölçü 
olar k gazete, ki p ve mecmua 
abşını tutuyorlar. H lbuki bir 

2510 numaralı kanunla muha· (Madde metnindeki (yerleşti· gazetenin az satılm sı az okun· 
cir ve mültecilere bahşolunan rilenler) ve (yurtlandmldıkları) duğunu isp t etmez ki.. Bu olst 
muafiyetin tatbik şekli hakkında tabirleri hükumet~ her türlü olsa halkın okumak için fazla 
Maliye Vekaletinden vilayete bir yardıma mazhar kılınarak iskan para sarfetmediğ.ni gösterir. 
tam m gelmiştir. Muhacir ve mül· edilenlerin muafiyet mebdelerini Senelerce evel çıkan bir haf· 
tecilere bahşolunan ·vergi mua· tayin malcsadile istima1 edilmiş talık mecmua şöyle bir ilan 
fiyetinden serbest muhacir ola· oluk bunları bunların muafiyetin yapmıştı:. "Gazetemizi 15 bin 
rak kabul edilip istedikleri yer- tatbiki iç·n mevcudiyeti zaruri aile alıyor. Her aileyi en aşağı 
lerde yerleşenler, gerek serbest, şeraitten addedilerek serbest üç nüfustan hesap etsefC mec-
gerek iskan kanunu mucibince muhacirlerin hükümetçe (yerleş- muamız 45 bin kişi tarafından 
hükumet tarafından yerleştirilmiş tirilmediği) veya (yartlandlrılma· okunuyor demektir ••. ,, 
muhacir olarak memlekete ka· dıği) mülahazasile muafiyetten Bu hesap bugün için de doğ-
bul edilenlerden memur ve müs· istifade ettirilmemeleri İcab et· rudur. Eve alınan bir gazefe 
tahdem vaziyetinde olarak maaş me?. elden ele dolaşır. Daha garibi 
ve ücretle çalışan muhacirlerin Serbest surette yer1eşen mu· Henüz eve gelmeden tramvayda .. 
de istifade edip edemiyecekleri haclrlere aid muafiyet başlangı· vapurda "müsaade ederntisiniz?,, 
ve vergi muafiyetlerinin başlan· cmda bu hükümlere mütenazıran diyen her pişkin gazetenize el 
giç tarihleri tereddüdü mucıp tayini zaruri o!du~undan 1 nu· u~atır. Bit gazete parçalanınca• 
olmuştur. maralı mıntakada serbest surette ya kadar kimbilir kaç eldeıt 

Maliye Vekaletinden bu hu- yerleşen muhacirlerin, aldıklan geçer .• 
susta gelen emirde deniliyor ki: muhacir kağıdl tarihinin tesadüf Mecmua ve kitaplar okunu~· 

Kanun muhacir sıfatını haiz ettiği yıl sonundan itibaren beş larına nisbeten gazetelerden çok 
olanların vergi muafiyetini mut· sene ve 2 numaralı mıntakada daha az satıhr.lar. Mecmua kol .. 
lak surette kabul etmiş olduğun· yerleşenlerin de gene aldıkları leksiyonlarınız, ahbabdan ab.ha· 
dan bunlar ister memur ve müs- muhacir kağıdı tarihinin tesadüf ba dolaşır durur. Yeni bir kitap 
tahdem olarak umumi, mülhak ettiği yıl başından başlamak aldınız mı; daha okumağa başe 
ve hususi biidcelerden veya ha· ü~ere üç sene müddetle vergiden lamadan üç beş kişi birden 
hiki ve hükmi şahıslardan maaş muaf tutulmaları iktiza eder. duktan sonra, kitabı kendilerine 
ve ücret alsınlar, isterse bir mes· 2510 numaralı kanunun neşri vermenizi rica ederler. ileride 
lek, ticaret veya san'atla iştigal tarihi olan 21·6·934 tarihinden bunların akrabaları, tanımadığı· 

Tı:;lu"n bal·vaları etmek suretile kazanç temin et· evel Türkiyeye gelmiş olan mu· nız arkadaşları da işe kanşırlar. 
u 'J mekte bulunsunlar vergi muafi· bacirlerin bu muafiyetlerden is- Hastanede yatan komşunuz bas• 

Uluslar sosyetesinde j i kişinin üzerine yetindCfl mutlak olarak istifade- ifade ettirilmelerine imkin yol:· tabakıcıyı kütüphaneye yoflıya· 
I leri lizım gelir. tar. uaiiyetlerin tatbikinde bu cak yerde size yollar ve içinin 

Bu bir isimdir; çok garip oJ... 
maet itibarile: de bir Japon rs
miôir. Bu Japon ismini taşıyan 
kadın da bit Japon su, hem 
de: en kıy etli bir Japon ca • 
ıu'Öurl 

Bu kadın Uzak şarkın Mata 
Haris-idir. Casusluktaki mehareti 
ise harikuladedir. 

işte bu kadın Şangnayda, ca· 
susluk yaparken fakat tesadüf 
eseri olarak bir Çin asketi ta
rafından süngülenerek öldürül· 
müstür. 

Bir surat rekoru 
Bu sürat rekoru ne tayyare· 

lerin, ne de 6tomobillerin de
ğildir. Çok gariptir; ve yüne 

aidd r. 
Bir lngillz mensucat fabrika

törü, koyunun yeni kırkılan yü· 
nünün en kısa ne kadar zaman 
içinde elbis.:: halini alacağını 
antamak ve bu husus'a azami 
biı çabukluk temin etmek iste· 

ın 'tir. 
Yaptığı tecrübeler neticesinde, 

yün 130 dakikada, yani 2 saat 
10 d kikada elbise halini al
mııtırl 

Zavalh lsviçre 
Ah bu haris mılıtar ıstler .• Ah 

bu kanun, mukave!e ve hak ta· 
nımıy n müfrit mill yetperver 
de 1 t'er .. Cabanın sulhu kadar 
küçük b r yerin de sulh ve sü
ldi u u bo1maktad rlar. 

Mılıtariznı hududlarından ha
riç kalmış b"r Belçika vardı. Bu 
gürı ·Almanyanın muahedeleri 
bir sürü kağıd süprünr· ·· s~
ması sayes nd • teped n tarna .. 
ğırfa kadar si lahlanmak mecbu
riyıctinae ka rhıştır. 

Sulhperverlıği, med nil ğ",ken· 
d halinde cptl•Şkan ı'ğile meşhur 
olan ls\t ç,re de. bu m'llita'tiınler 
yüzünden liuzur ve sükununu 
kaybe miş deme\Ctir ve ounun 
iç n, gay·i askeri olmasına, bi· 
tar.dl ğırtın muahede\erlc kabul 
v~ tas<lık edılnıiş bulunmasına 

re rağmen komşu devletler nez.dine 
rr l t .. ~i er ateş ın ter tayın e m«'g 
a tıecb..ır ka'.m ştır. 

tal ya hükumeti de epeyce duş müş Ancak iskan kaıı nundafri mu- lı:ayda son derece dikkat olun- sıkıldığından bahsile olCuyacak 
zan,ıandanb'el'i diH"gın olc:IUM• f' t k t k l" d 

"öv Menemende bir fcaza olmuş· a ıye azanç, opra , yapı ve ması azım ır. bir şey ister. 
Ulusler sosyetesinden re en fur. Helvacı köylü Hüs~yiaia yol vergilerine maluur V!f mün· Benim s mim ... ı ı"r r ::1 

kat'j s te rek' miş ·r. 'I '~ d" 1 u 
... kamyonu fzmire götürmek üzere sır o ması ve. Ken ı anun a- d H d d b Bazı mabafile göre, u 'şde rınde da başkaca muatiyet bük· var ır. er gi işim e yazr aıw-

1 tütün yüklüyordu. Bu kamyonda · • - 8tü d b" k 8 t a. bir fevkaladelik yoktur. ltifat mü bulunmaması dolayısile mu· sının u 0 e ır aç g ze e v"' 
çalışarr şoför muavini Ham Ça- hacir memurların istıhıtaktarı bir kaç mecmua görürüm. Ge-

ve güleryuz g-örülmiyen yerde 
mur, ICamyona tütün llalyalarım buhran, muvazene ve hava kuv· -. 'ı"la"yele tekrar çenlerde bir gün gene bu arlcao zaten kalmak abestir. Fakat' işin V i 
ist f ederken balyalardan il<isini vetlerine yaı:dım vergilerine ta· daşa uğramııttm. Bir az konuş• 

bir de ba'C:ka ciheti var. Ulus· mJ!.racaat e _,ı.ldı• .,, düşürmüş, o sırada kamyonun bidir. 2416 numaralı kanunu de· u aı • tuktan sonra içeriye bir gazete 
lar sosyetesine vakit ve zamanile O d b k.. .. b h d · · d Ak d yanından geçen Halil karısı Şe· ğiştiren 2728numarah kanundaki e e aşı oyu mez a asın a nıiivezzıi gır i. r a aşım ce-
kayınlm1ş bir çok ltalyan memur 1 f l h k ·1· K bi J ·_ b. ı· ka d d" f ka ve keçeci A 'i bu balyaların (2510 numaralı iskan kanunun· eve ce aza ayvan esı ır, ar· nm:n ır ıra Ç1 r ı ver ı. 
vardır. Bu memurcağızlar, bu işi f ı k 1 · h lkı b k"" So d ""ğ d" M ğ b altında kalarak hafifce yaralan· daki mua iyet er mahfuzdur) şıya a ve zmır a , u oy nra an o ren ım: e er 11 
az, parası bol memuriyetlerin· 1 mışlardır. şeklindeki hüküm, ancak hizmet pazarından ucuzca et ihtiyacını gazeteci arkada ıma her gün bir 
den cidden memnun idiler. is- erbabı haricinde kalan kazanç temin ederdi. iW:i gazete ve mecmua getiril 
viçrenin abu havası da güzel Hava kuvvetlerine vergisi mükelleflerinin kazanç Yapılan tedkiklerde bazı nok· ertesi günü alırmış. Bu işin ay· 
bir yerdir. Şımdi bunlara istifa yardım vergisi vergıs nin beşte biri nisbetinde sanları behane edilerek köy lığını bir liraya uyuşmuşlar. 
edip çekilmek düşmektedir. Bun· tarh olunan buhran zamanına mezbahasında ancak köy ihtiya· Görülüyor ki halk okuyor. Va• 

Kazandan iaşeleri ne imkan ·1 l h" t b b · k l k d d b ların Habeşistanda birer işe ta- şamı 0 up ızme er 8 1 vazı- cını arşı ayaca erece e ay· kıa gazete, kitap satışı az fakat 
görülmiyen hallerde erat, erbaş t" d 1 h · 1 • b h k · ·ı ğ b" 1 t yinleri muhtemeldir. Fakat, ne· ye 10 e 0 an mu acır erın u • van estırı me e aş anmış ır. halk okuyor! Halkı daha fazla 

rede medeni ve güzel İsviçre, ve çavuşlara ve gedikli küçük ran vergisinden muafıyeti hak· Bunun için köy mezbahasının okumağa teşvikle beraber asıl 
? B zabitlere aynen veya bedelen ve· kında bir hükmü tazammun et· varı"datı çok azalmış, köyün bt"r 

nerede Habeş stan ir gün ge- yapılacak şey halka kendi pa 
~ ı t h k t medı"ğinden tatbikatta bu cihete ı · lip te Habeş yerlilerıne kurban n en muayyena ın ava uvve. çok işlerinin yapı amıyacağı köy ·ı k d . k k ı 

l · d · · "b. 1 de dikkat eylemek icabeder. f rası c en ıne 0 uyaca şey 8"''" olma, ta hes::ıp~adır. erme yar ım vergısıne ta ı o· ihtiyar meclisi tara ından vila· 
d M 1 V k ı d 2510 numaralı kanunun 37nci 1 · V"I" masını öğretmektir. Çünkü halk ma ığı a iye e a etin en vi· yete bildiri miştır. ı ayetce, bu 

14 ay bisiklettel maddesinin (A) fıkrasında "(1) d dk ne kadar okusa, satılmıyan neş· layete bildırilm.ştir. mesele üzerin e te ikat yapıl· 
Avustra'ya:ı Co c Makdonald numaralı mıntakaya iskan edi· maktadır. riyat günün birinde duracak. 

ve zevcesi, rekor merakına üş· Urfada h rsızlık len,er yerleştikleri yıl sonundan O zaman da ortada okunacak 
müşlerdir. Bunun için de bütün Urlada Bad'!mler köyünde başlıyarak beş yıl ve (2) numa· Bir kahve kapatıldı bir şey bulunmıyacaktır. 
Av..ıst ralyay ayni bis klet üze· otu?'an kel Hüseyin, Bademler ralı mıntakaya yerleştirilenler, Menemende Kocakahve müs· Bundan sekiz, on sene eveline 
rinde hiç durmadan ve bisiklet· ve Ulamış köylerinin duvar sa- yurtlandınldıkları yıldan başlıya· teciri Hüseynin kahvesi, içinde kadar lıkmekteb talebesi mek· 
ten inmeden yapmışlard r. On a lerıni ve diğer köyler halkının rak üç yıl toprak, yapı, kazanç kumar oynanmasına müsaade teb kitaplarından başka kitap 
bın mili k meı;afeyı 14 nyda ka- bazı eşyasını çaldığından tutul· ve yol vergilerinden muaf tutu· edildiği için on beş gün müd· bilmezdi. Ancak bir kaç sene· 

~t~ei~ecrelık~b~· r0rr:!e1:::k:t.o~r 11k~u11r111m11uıııişlııila111rlliıJ~ıriıt. ilE:1t••••mmlillllilııllilııiı••••lilurİİliıiİaril .. İll"lıD_.iylıe•yma•z•ıt•ı •b•u•lu•n•m•uİıışt•u•r._•d•e•t•Je•k•aıİp•a•tı•lmllıııİışİltı•r•. ____ , dir mekteb kitapbaneleri yapd· 
m.ağa başlandı. 

yrıca: 

LS D 

Tayyare Sinemasında 
Bugünkü seanslardan itibaren 3 saat mütemadi zevk ve heyecan içinde bıralC:acak 

2 büg'iik filim takdim edigar 

EYAZ ZANBAK'çti:::iv~:·ki 
KAY F.RANC/9 tarafından temsil edilen bu filim 

Ş tafata aldan-ıp ta aşlC:ını, servetini, bekaretini feda eden bir kadının ıstırabım ..• 
MütHiş fntiliamın1 •.• Tahlil ve tasvir: etmesi itibarile herkesin görmesi elzem olan 

bu müliim eser; Çinin esrar1ı muhitinde güzel (MANDALAY) şehrinin tabii 
dekorleri içinde temsil edilmiştir. 

artistleri FRED AST AIRE ve G:lNGE.~ ROGERS tarafından mükemmel bir 
surette temsil edilen 

GAL 1 
ilaveten: PARA'MOUNT JOURNAL 

Baştanbaşa Şarkılı - Danslı · Varyeteli 
çok şirin ve muht63em filim 

Bilmiyorum; kaç ana ve baba 
çocuğunun ders kitabı haricinde 

bir şey okumasına müsaade eder. 
Here roman cinsinden olursal. 

Mekteplerimizde neşriyata lü· 
zumu kadar alaka gösterilmiyor~ 

Asıl okutmağa teşvik aile yuva· 
larından, mekteplerden başla· 

malıdır. Ana ve babaların, mu· 
allimlerin kaçı bu hususta üze· 
rine düşen vazifeyi yapıyor? 

Halkla uğraşmaktan pek cüz'i 
bir fayda temin edilebilinir. 

Çünkü okuma bir zevk, bir alış· 
kanhk, bir terbiye işidir. Yuva· 

larımıza, mekteblerimize okumak 
zevkini soktuğumuz gün kendi· 
mizi muvaffak olmuş sayabiliriz. 

Sezai Yaşıt 
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Celil Bayar 
VE 

Eski lzmir 
YAZAN; 

Talat Onay 

urıye aş ve 1 1 rıca lll)IZ e antebin kurtuluşu Bay Celal Bayar lzmirde. işgalin acı bir 

nıu•• zakeratta bulunacak te:~:~;:İuş1:n~~·t~ :cıGya~~:~ hc~~~r~:;a:ın~~v~fi ~::;niH~:e:a!~~a=~:~::!~;;e-
Suriyeliler, memleketimizde Suriye için tam bir sempati 

mevcut olduğundan emin bulunuyorlar 
lstanbul, 18 (Hususi) - Suriye Başvekili B. Cemil Mürdün, yarın (bugün) Parisfen buraya gele

cektir. B. Cemil Mürdün, bu sefer Ankaraya g;derek birkaç gün kalacak ve ricalimizle temas ederek 
müzakerelerde bulunacaktır. 

Suriye umumi efkarı, memleketimizde Suriye için tam bir sempati mevcut olduğu kanaatin~edir. 
Gerek Şamda ve gerekse Suriyenin diğer taraflarında bu kanaat tamamen hakimdir. Surıyenin 

bütün münevverleri, Türkiye ile daımi bir dostluk istemekte mütt(,h ddirler. 

Japon Amiralı 
Cezalandırılmak için 

çağırılmadı 

Filistinde hadiseler 
Kudü•, 18 (A.A.) - Tnlkerim hnalisinde oıuz kadar haıdudun dolaıtı· 

ğı hildirilmiı olduğundan hükümet makomları bunları yakalamak. üzere as. 
kcri kıt'aların yardımı ile büyük mikyasta harelı.fıt yepmağa karar ver• 
mitlerdir. 

Vukubulan bir çarpııma neticeıinde üç Arah ölmilı ve bir İngiliz ukeri 
hafifçe yaralanmıııır. 

Yafa civarında Hayfa ve KudOıün bir mahallesinde bombalar atılmııtır. 
Maddi hasaraı kaydedilmittir. 

~.;_~~~~~~~~-

kı . b 1 •t·ı·fç ların !eri bu tahrikat& adeta lakayd 
nümü 25 Birincikanun Cumar- verme e ışe aş ıyan ı ı a ı kalıyorlardı. çu··nku·· onlar Ceıa·ı 

valisi Etem beyin meşhur nutku 
tesi günü Gazianbde Ankara ve R d. .. Bayar da dil uzatacak bir bal 
lstanbul Halkevlerinde Gazian· dolayısile Haydar üş iınun yaz· 

dığı "Kaş yapayım derken... göremiyorlardı. 
tebliler ve halk tarafından bü· G lttı'hatçılar lıer tarafta hapse• 

b unvanlı üç, benim yazdığım • öz 
yük törenle kutlulanacak ve u çıkardı. başlıklı üç makale, Etem dildikleri sırada, galiba Dahiliye 
münasebetle milli tarihimizin beyin pek az müddet lzmirde Nezaretinin iş' arı ve itilafçı iz· 
Plevne, Çanakkale, Sakarya gi- · B mı·r valı.sı·nı·n emrı"le Cela·l Ba-vali kalmasını intaç etmiştı. u, 
bi şanlı yapraklarından biri olan I f 1 yarın da tevkı"fı"ne çalışıldı. O, ttihad ve Terakkinin, itila çı ara 
Gazianteb müdafaasına dair kah· bir kaç gün fzmı"rde saklandı ve 

k bir galebesi demekti. 
ramanlıklar anlatılaca tır. nihayet Odemı"şe çekildi, bir Etem beyden sonra vali ve 

Ayni günde Ankara radyosu kumandan olan Nureddin paşa efe elbisesi giyerek dağa çıktı. 
da bu mevzu üzerinde neşriyatta Gah elı'nde sila·h çete efradı, 

1 ise tam bir ittihatçı düşmanı 
bu unacaktır. gah başında sarık (galiba hoca) • manzarası gösteriyordu. f ngifiz matbuatı Polis- Hamzanın Rumlar tarafın· ve gah Akhisar cephesinde milli 

1 dan şehid edilmesi, Ermenilerin kuvvetler kumandanı oldu. Fa· 
Çindeki ngiliz müs. Türk kızlarını "Ermeni kızıdır!. kat bu günlerde bile bilvasıta 
temlekesinin takvi.ye. diye yakalamaları gibi Türkle· bize cesaret vermekten, müca· 

• • • • rin tahammülünü ta•ıran hadisat delemizi teşvikten geri kalmadı. 
sını ıslıyor. y c b 

muvacehesinde Anadolu ve Duy· elilin f rarı üzerine mat uat 

Londra, 18 (Radyo) - Deyli 
Meyi gazetesine göre, Şanghay· 
daki Japon Amiralı (Ase Gava), 
Japonya Deniz Bakanlığına çek· 
tiği bir tegrafta, vazifesinden 
istifaya ve Yonçe nehrinde ba
tırılan Amerika topçekerinden 
mütevellid ınesuliyeti tekabbül 
etmeğe amade olduğunu bildir
miştir. 

Nahas Paşa kabinesi 
tifa etmek üzere 

Londra, 18 (Radyo) - Bütün k d 1 H tt C ı·ı gunun aldığı ciddi ve vatanper· ses çı arma ı ar. a a e a •IS• lngiliz matbuatı, japonyanın ce- B t k'f d"l ğ' · (M .. verane vaziyet, bu mağrur pa· ayarın ev ı e ı ece ını u· 
nubi Çıne karşı başladığı askeri ) h · (Al ) b -

Bu müracaat, Amiral Miçora• 
yının Tokyoya celbedilmesinden 
ileri gelmiştir. Halbuki bu Ami
ral, cezalarıdırılmak için değil 
alelO.sul celbedilmiştir. 

Almanva 
istikraz tahvilatı 

kapışılıyor 
Berlin, 18 (Radyo) - Alman· 

yanın satışa çıkardığı bir milyar 
marklık istikraz tahvilatının dört

te biri, bir konsörsiyom tara
fından kapatılmıştır. 

Tahvilatın mütebakisi, bir haf
taya kadar tamamen satılmış 
bulunacaktır. 

Habeşistan 
umumi valisi 

Kahire, 18 (Radyo) - Habe
şistan umumi valisi Dük a Onsu 
hamil olan Jara torpitosu, Port· 
Saide varm·ştır. 

Jara torpitosu, Port Said is· 
tihkamlarından atılan toplarla 
selamlanmıştır. 

Hangisi doğru? 
Paris, 18 (Radyo) - Mosko· 

vadan haber veriliyor: 
Amerika müelliflerinden B. 

Dona! Robensonla refikasının, 
Rusya zabıtasınca tevkif edilmiş 
bulunduğu söyleniyor. 

Moskova, matbuatı ise, B. 
Donal Robenson ve refikasının 
henüz bulunmadığını yaz.yor. 

Amerika./talya 
ticaret muahedesi 

Roma, 18 (Radyo) - ltalya 
Hariciye Naz · rı Kont Ciano ile 
Amerikanın bura sefiri arasında 
iki ticaret mukavelesi imzalan· 
mıştır. , 

Yılbaşı 

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

istifa, Nahas Paşa ile Kral ~..,aruk ara-
sında -;ıkan ihtilaftan doğmuştur 

Kahire, 18 (Radyo)- Kral Faruk ile Başvekil Nahas paşa ara· 
sındaki ihtilaf halledimiş değildir. 

lngilterenin bura sefıri Sir Lamson, Nahas paşa nezdinde 
teşebbüsatta bulunmuş ve sarayla olan ihtilafta ileri gitme· 

mesini tavsiye eylem"ştir. 
Kahire, 18 (Radyo) - Nahas paşa ile kral arasındaki ihtilaf, 

Nahas paşa kabinesinin istifa etmesi suretıle sona ermiştir. 
Nahas paşanın i tifası dakikadan dakikaya bekleniyor. Yeni 

kabine Mebusan Meclisi reisi tarafından teşkil edilecektir. 

al an antantı bir 
kat daha kuvvetlendi 

Atina, 18 (Radyo)- Kral ikinci Jorj, bugün Londra seyaha· 
tinden dönmüştür. 

Kralın Londra seyahati, Balkan antantını son derece kuvvet· 
lendirmişti r. 

Kral, Yunan topraklarına ayak bastığı dakikadan itibaren Ati· 
naya gel'nceye kadar her tarafta coşkun tezahüratla karşılanmıştır. 

Yunanistanda sahte Drah
mi sürenler yakalandı 

lstsnbul, 18 (Hususi)- Atina zabıtası, aylardanberi aradığı sa· 
bıkalı sahtekar şebekesini meydana çıkarın ş ve sahte drahmi ba· 
sarak süren şebekenin elebaşısı Konas ile 17 arkadaşını yakalıya
rak Adi yeye verm ştir. 

Yapılan arlştırmalarda, üç milyon sahte dra~mi bulunmuştur. 

Dişçi B. Avni, ihzaren mah
kemeye getirilecek · -(Tan) gazetesi Başmuharriri aleyhine 

iki kişi daha dava açtı 
lstanbul, 18 (Hususi)- (Tan) 

başmuharriri Ahmet Emine 
otobüs ruhsatnamesi temin et· 
mesi için bin lira verd ğini iddia . " 
Ciecesi 

eden dişçi Avni, mahkemece da· 
vet edilmesine rağmen dünkü 
ilk celsede bulunamamıştır. Mah • 

keme kendisin'n ihzaren getiril· 
mesine karar vermiştir. 

Fuar Gazinosu Salonlarında 

Bu gün, Avninin lstanbuldan 
kaçtığı şayi olmuş ise de, ken· 

disi, geç vakit gazete idareha· 
nelerine telefon ederek, lstan· 

buldan bir yere gitmediğni ve 

dün mahkemeye gelmiş ise de, 
uzaktln gazetecilerin kalabalı· 

ğını görerek geri dönmeğe mec· 
bur kaldığını söylemiştir. 

Senenin beklenen en muhteşem balosu 
Bu balo için Avrupadan bilhassa getirtilen 

Revu Heyeti 
Ve Şehir Gazinosu artist kadrosunun her gece 

beğenilen numaraları 

Dans, Kotiyon, Eğlence, Neş'e 
İzmirde hiç görillmemiş 

Dekor ve Sürprizler 
Salon:arın konforu için her türlü tert bat alınmıştır. ···---· 

lstanbul, 18 (Hususi) - B. 
Sabur Sami ile Ricai Nüzhet, 
yazdığı makalede kendilerinin 
tahkir edildiklerini iddia ederek 
Tan gazetesi Başmuharriri Ah· 
med Emin aleyhine dava açmış· 
)ardır. 

harekat etrafında uzun makale· 
!er yazıyorlar. 

Gazeteler, üçüncü Çin ordu· 
sunun ric'at etmesinden endişe 

etmekte ve lngiliz müstemleke· 
sinin daha fazla takviye edilmesi 
lüzumunu ileri sürmektedirler. 

Roma da 
Seylab tehlikesi 

yaklaşıyor 
Roma, 18 (Radyo) - Yağ· 

mur devam ediyor. Nehirler, da
kikadan dakikaya yükselme hedir. 
Nehir suları, bir çok molozları 
beraber sürükleyip götürmek
tedir. 

Yağmurlar kesilmezse, büyük 
bir felaket olmak ıhtimali kuv· 
vetlıdir. 
Romanın muhtelif mahalleleri 

sular altındadır. 

B. Stoyadinoviç 
Yakında Berline 

gidecek 
Belgrad, 18 (Radyo) - Yu

goslavya Baş ve Dış Bak9nı B. 
Stoyadinoviçin, lıtincikanunun on 
altısında Berline gideceği söy
lenmektı d '· 

Kacakcılıkla 
' . 

mücadele 
Ankara, 17 (A.A) - Geçen 

bir hafta içinde gümrük muha
faza teşkilatı ikisi ölü biri ya
r alı 126 kaçakçı, 1251 kilo 
güıiırük kaçağı, 609 kilo 900 
gram uyuşturuşu macfde, 2570 
defter siğara kağıdı, 3 altın lira, 
57 Türk lirası, 4 silah, 78 mer· 
mi, 120 kesim hayvanı ile 21 
kaçakçı hayvanı ele geçirmiştir. 

General Rodor 
Napoliye gitti 

Napoli, 18 (Radyo) - Maca· 
ristan Harbiye Nazırı General 
Rodor, bu gün buraya gelmiş 
ve ltalya veliahdı Prens Ooyerto 
tarafından kabul edilmiştir. 

Macaristan Harbiye Nazırı 
yarın akşama kadar burada ka· 
lacaktır. 

Otobüs işi 
Müfettişler tedkikata 

devam ediyorlar 
lstanbul, 18 (Hususi) - Da· 

biliye Vekaleti teftiş heyeti, 
otobüs meselesi etrafında ted· 
kikata devam ediyor. 

Müfettişler, bu gün bazı oto· 
büsleri tedkik ettıler. 

Şayı naçar lehimize imaleye savat mu arrıri ı ana mu· 
sebeb olmuştu. teessırane ve gizlice söylemışti. 

Hürriyet ve itilafın gazetesi Yalnız ıslahat gazetesinde şu 
olan (Müsavat) ın Nureddin paşa fıkra görülmüştü: 

hakkında hürmetkar görünmesi T egay yüb etmiş 
ve lttihad ve Tarakki muhalifi lttihad ve Terakki katibi me· 
olan diğer gazetelerin muhale- sulü Mahmud Celal bey tegay-
feti tiksinecek bir şekilde ve yüb etmiştir. 
menfaat suretinde göstermeleri, Manisa Müddeiumumisi iken, 
bu hususta çok işimize yaramış· jandarma kumandanı bulunan 
tı. Hele Anadolu namına yap· ve milli mücadelede (Sarı E1e) 
tığım bir mülakatın pek şişiril- diye şöhret alan Sarı Ed. b ta· 
miş bir şekilde çıkması hoşuna rafından döğüldüğü için lttihad 
gittiği, Müsavatın kendisinden ve Terakki düşmanlığı yapan 
hürmetle bahsetmemesi asabını avukat Emin Süreyya, (ls\ahat) 
bozduğu için bize meyli çok gazetesini neşrediyordu. Haina· 
fazlalaşmış, az çok geniş nefes ne yazıları dolayı sile lzmirı n iş· 
almamızı mucip olmuştu. galinden bir az müddet sonra 

Mütarekeden sonra her tarafta Div.ınıharb kararıle asılan bu 
olduğu gibi lzmirde de lttihad adamı, ertesi gün frenk mahal· 
ve Terakki aleyhtarlığı had bir !cinde rasgeldığim zaman o 
şekil almış değildi. Bir iki men- mahud fıkrayı bir gazete hava· 
faat düşkünü, bir kaç kendini disi olarak yazdığını, sevdiği it· 
bilmez, lttihadçılar aleyhinde tihadcıların memnun olmıyacak· 
atıp tutarken bittabi başta Ce· !arını bilseydi yazmıyacağını 
lal Bayan öne sürüyorlardı. söylemişti. -Sonu var-

' 

Bir tezat hakkında 
Halk, biribirini karşılıklı tek· 

zip eden iki şey iç n "Bu ne 
perhiz, bu ne lahna turşusu. 

der .. 
Bu söz, söyleniş şekli itibarile 

ne kadar sade ise, mana bakı

mından o kadar orıjınal ve İsa· 
betlidir. 

Yücelciler, bunu kısaltarak 
biribirini tutmıyan iki fikir ara· 
sına bir (?) işareti koymakla ık· 
tifa ediyorlar. Yücel sahifelerin· 
de • bazen pek haklı olarak • 
bu nevi zıdların bu şekilde teş· 
bir edildiğini görüyoruz. 

Fakat etrafta böyle hatalar 
arıyan Yücelciler, bir de kendi 
mecmualarına dikkat ederlerse, 
bunların pek çoğuna tesadüf 
edeceklerdir. 

Ben, burada yalnız bir tane· 
sini işaret edeceğim: 

32 numaralı sayının "Ayın 

kültür harehetleri. kısmında Na· 

mık Kemal ile birlikte Z za 
Gökalpe "şeriatçı softa. denili· 
yor .. 

34 numaralı sayının ayni kıs· 
mında Zıya Gökalp ıçin vapılan 

bir ihtifali haber verırken "Ô· 
lüm yıldönümü münasebetile 
hazırlanan bu günde büyük mÜ• 
tefekkirin eserleri üzerine eğil· 

mek, onları tahlil eden hatipleri 
dinlemek ve hatırasını yaşamak 
fırsatını kazanıyoruz .• denil"yor. 

Görüyorsunuz ya, birlaz evel 
•şeriatçı softa. olan, şimdi .bü· 
yük mütefekkir. oluyor. Ve bir 
"şeraitçı softa. nın bugiinkü in
kılap gençliğine göre, üzerine 
eğilinecek eserl~ri, tahlil ed.le
cek fikirleri ve hatırası yaşa• 

rılacak bir hayatı varmış ... Hem 
işin en garibi, bir inkılap mem
leketinde bir "şeraitçı softa. 

nın ölüm yıldönümü kutlulanı
yor ve Yücel gibi bir mecmua 
hareketi alkışlıyor .. Yaman te
zat değil mi? ... 

Yücelciler hareketlerinde sa· 
mimi olduklarını iddia ederler, 
düştükleri bu fikir tezadını gene 
bir (?) işaretile sahifelerinde 
teşhir ederlerse bu samimiyet• 
!erine daha çok inanmış ola 
cağız ... 

Nihad Kürşad 
ı; 
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Yeniçeriler, soyguna başlamııh. Çarşı tamtakır 
olmuştu. Ve~iriizam, yakayı zorlukla kurtardı 

T epeköyde enteresson bir hakaret davaaı 

Perihan, rakıbinin alkış
lanmasına kızmış .. 

Vaktinden evel ihti. 
31arlığa ar ı ava 

Bir aralık kafileden birinde 
bir ses yülcseldi: 

- Heyyyy ukadaşlarL 
Bu hadise bir cadde ortumda 

geçiyordu. Yeniçeriler ausmuş
lardı. 

Bu ses devam etti: 
- Gidelim, vezir Mustafa pa· 

şanm konağım bualım, herifi 
bacaklarından çengele a•alıml 

Havada naralar uçtu, hep 
birden bafırl§blar: 

- Basalım, herifi de saray 
kapısına [asalım •• 

Vezir Mustafa paşa; baııocl& 
bir kıyametin kopacağını anla
mıştı. Kıyafetini değiştiımiŞti.. 

Taşkın, gürültülü bir kalaba
lık, pala elde gözükünce; sara· 
yının arka bahçeıine doğru ko,. 
tu. Burada küçük bir kapı var
dı ki, dar bir ıokata çıkıyordu. 

Y cniçeriler kapıya gelmişlerdi: 
- Heyyyyy, Mustafa pa1a mı

sın, nesin, kapıları aor •• 
Saray taşa tutulmuftu. içeri· 

den kadın 91tlıkları ieliyordu, 
fakat kapı açılmıyordu. 

Bir nef~r bağırdı: 
- YuhaaaaJ.. Kapıları kıra· 

hm1.. 
Artık saray kapısı, tekmelerle, 

baltalarla, dipçiklerle sarsılıyor
du. Bir az sonra bir gürültü kop
tu, kapı ardına kadar açıldı. 

Yeni çeriler; içeriye şiddetle 
atıldılar, pencereler iniyor, ef· 
yalar alt üst oluyor, sandalclar, 
dolaplar parçalanıyor, küfürler 
ıavruluyordu ... 

Selamlıkta Ahmed pqanıD bir 
kaç neferi; arkadaşlarından aman 
dileyorlardı. Kazan kaldıranlann 
bir kısmı barem da.iresine sal
dırmışlardı. 

Kadınlar, cariyeler yüzlerini 
örterek, ipekli şalvarlanoı ıaw· 
rarak kaçışıyorlardı. 

- Saray değil, piliç kümesi! 
Diye haykıran neferlerin ara· 

sından bir kaçı, bazı genç cari· 
yeleri bellerinden yakalam11lar; 
giiya: 

- Hani nerede Mustafa pa· 
şa? 

Diyerek: onları bol bol sıkıı· 
tırıyorlardı. Mustafa paşa yoktu, 
ne sağda vardı, oe de solda .• 

-- Herif kaçmış.. Haydi öyle 
ise yağmal. 

Sarayın i~i müdhiş bir çapul· 
cu'uktan arta kalmış gibi bir· 
c' nbire tamtakır olmuştu •• 

Gece devamdayd1 .. Kafile SO· 

1n~a çıkmışb.. Haykırışların 
a aSt kesilmemişti. Bilakis iş 
daha büyüyordu: 

- Veziriizamı da devirelim.. 
Onu d istemezüld. Yapan Se
lim, yaşa51n kahraman tebzade .• 

Yeniçerilerden büyük bir ka~ 
fil ; çar ya saldırmışlardı. Is-

ANADOLU 
Günlük siyasal gazete 

~ııbıb \e liıı~uHılıarrin 
Haydar Rüıdü ÔKTEM 

t:mumt nefriyat ve yazı i~leri müdil· 
ılı: Hemdi Nüzhet ÇANÇAR ---iDAREHANESi 
1rmir f l.inci Ueylu aokap 
<....Halk: f>aıti i hina11ı içind.o 

Telçrııf: 1ımıir - ANADOLU 
1 t it.fon: 2776 .• FMta kotoso: 4f)5 

Alıcın • ~eraiti 
l ıllı~ı 1400, ahı ıa~lığı 800, Oç 

")lığı 60U L. onııtur 

l ul 11nr1 mPm),.k,.ıln için 1e11elik 
~ ı 01 , . i f r• ti 2 , liraılıt 

1 t\ ~ L' lI ;'J rn 

........... 
Yaran M. Aghan 
-38-

tanbul bedestenlerinln kapılatı 
yıkılıyordu .• 

Kaıan kaldıran efrad: 
- Y aıasın yağmal.. isteme· 

zük, şehzade Ahmedi isteme
tükl 

Diye bağırışıyorlardı.. O ta· 
rihte tebrin ticareti hemen lci· 
milen Musevilerle lstanbullula· 
tın elindeydi. Fakat çarşı, bu 
müdhit yağmacı alayının elle
rinde kısa bir uman içinde ao
yulmuştu. 

Kışlalar; ganimet ambarma 
dönmüıtü. lıtanbul balkı, titri· 
yor, inliyor, fakat ses çıkara· 
mı yordu •. 

Dakikadan dakikaya; evlerinin 
basılmasını da bekliyorlardı. Or
du gemi azıya almıştı. Hele bir 
müsademe çıkarsa akıbeti mu· 
hakkak felaketti .• 
. ihtiyar padişah, sarayın pen· 
ccreıinde, gecenin karanlıkla· 
rından kopan feryadları dinli
yordu. Arasıra deli gibi kendi 
kendine söyleniyordu: 

- Bunak horilf.. işte akı· 
betini.. 

- Ya o Heraekli denilen aad· 
rıazam azması adam nerede? 
O da canmı düıünüyor •• Yazık, 
ondan ümid etmezdim •• 

- Ahmed Flendi de marife
tini gösterdi.. Alacağı olsunf. 

Harem daireıinde titrqen ka
dmlar, yumufalc yastıklara gö· 
mülmüf, ağlaşıyorlardı. Çünkü 
akıbet meçhuldü. 

Ayni ıaatlerd~ Hersekli Ah· 
med paşa, bayaz sakalını kav· 
ramış, baıını yumrukluyor: 

- Ne yapmalı, ne etmeli ki?. 
Hay Allah kahretsin bu Mustafa 
paşayıl. Başımıza bela çıkardı .• 

Diye tepiniyor ve dakikaları 
sayıyordu: 

- Efrat kazan kaldırdıktan 
ıonra muhakkak buraya da ge· 
lirlerl 

Sadrıizamın enditesi boş de
ğildi. işte çığlıklar, küfür aaçan 
gürültüler yaklaşıyordu. 
Sadnizamın sarayında muha

fız bir kuvvet vardı. Ahmet paşa 
mukavemete karar vermişti. Der· 
hal emir verdi: 

- Silah başmal. 
Muhafız efrat sarayın dört 

cephesini tutarken asiler de bas
tırmışlar ve efradı sarmışlardı. 
Hep bir ağızdan bağırışıyor
lardı: 

- Pışa nerede?. Paşa d~a· 
rıya çıksın! 

Hersekli Ahmed paşa; bütün 
metanetini topladı. O, bu ba-

tS j 

yatta çok tecrübelıt görmüş, 

vartalat atlatmıştı. Şimdi üçüttca 
defa sadrı azamlılc ediyordu. 

Yeniçeriler, onu az çok sevi
yorlardı. Binaenaleyh pencere
den görunerek askerin hiasiya
bnı mülayemetle idare etmek la· 
zımdı. 

Yeniçeriler, dışarda homurda
nıyorlardı. Karanlıkta palaların 
parıltıları seziliyordu. 

Ahmed paşa pencereden gö· 
züktü: 

...... Ye§'itleriml.. Delikanhla· 
rım, bahadırlarımf.. Beni iste
miosin z, işte karşınızdayım. 

Bu cümleler, bu okşayıcı ilti· 
fatlar, yeniçerilerin hoşuna git
mişti. Halbuki bir dakika evel 
onu hırpalamak, sadrıazamlılctan 
fırlatıp atmak, hatta kızarlarsa 
öldürmek için bağrıııyorlardı. 

Ahmed paşa, istediği tesiri 
yapmıştı: 

- Söyleyin ycğitlerim, ben 
ıize bu kadar sene kumanda 
ettim. Arzunuz nedir?. 

Neferin biri bağırdı: 
-Vezir Mustafa paşa, şehzade 

Ahmedi bu gece İstanbula so· 
kacalcmış.. Onu istemiyoruz .• 

Bunu bir vaveyla takip etti: 
- lstemezüüükl 
Paıa cevap verdi: 
- Yiğitlerin, hangi zamanda 

ıizin dileğiniz olmamıştır ki böy· 
le tellıa düştünüz!. 
Dığer bir nefer atıldı: 
- Biz Selimi ister:zl Bize an

cak o padişahlık yapabilir .. 
Başka b;r nefer ilave etti: 

nhşiş lsteriiiiz, bahşiş is· 
teriz. Biz bu kadar sene bu mem· 
leket için lctlıç salladık, şimdi 
harp yüzü görmez olduk, ganı· 

met yok, bir şey yok!. 
Veziriazam, güldü: 
- Peki kahramanlarım, peki 

evladlarımf. Yalnız siz acele et· 
meyin, asebileşmeyin.. Ben sizin 
babanız makamındayım. Zatı ıa· 
haneye bu istediklerinizi kimi· 
len yaptırmağa çalışacağım •. 

Yeniçerilerin hiddeti, şidde· 
tiDi kaybeden bir fırtına gibi ya· 
vaı yavaş datılıyordu. Hatta 
papyı alkışlıyanlar bile gözüktü. 

- Sona oar -

·-·-· 7 -Bir gün hapse mahküm olan Perihan:" Bentle Kan damarlan sertleşen Vt 

bu. ses varken her yerde alkışlanırım,, diyor katılaşanlarm bir çoğu, hafif 
.......... ................... _....._ folç nöbetleri g eçirmektedirler. 

Tepeköy, (Hususi) - Kaza· hapis cezası bir güne tenzil ve Bu hafif nöbetlerde beyne az 
zamız Sulhceza mahkemesinde elli kuruş ağır para cezasile miktarda kan sızmış bulunur. 
gayet enteresan bir hakaret da- mahkum olduğu bildirildi. Bundan da baş dönmesi, uyu-
vasının duruşması yapıldı. Ha· V • şukluk, dilde pelteklik, gör· 
dise şudur: ı alan yere mı mekte azlık, çalışma'·ta güçsüz· 

Arada sırada kazamıza tiyatro • • ? lük alametleri belird iği gibi az 
kumpanyaları gelir ve Kulüb yemın etmış. çok bir felç de müşahede edi-
kahvehaneainde bir iki temsil • • • • az lir. işte yavaş yavaş ilerliyen 
verdikten sonra giderler. Geçen icradaki if ad esile bu feci manz,. . daha çok ağır· 
Çarşamba günü de Kınıklı Zıya· mahkemede siJyfedik.. Jaşır. Ve vaziyet ce değişmiş olur. 
nın idaresinde bir tiyatro kum· b o Şu hale gö (' vaktinden evel 
panyası gelmiş ve Kulüb k~hve· leri biri irinin aksı... ihtiyalığa karşı savaş, bir kaç 
sinde ilk temsili verdiği akşam Dün Asliye birinci ceza mah· tablet veya b kaç ş"ringa ile 
muganniyelerinden Bn. Ravza kemesinde şayanı dikkat bir ya· yapılatnıyacağı şikar bir mes~ 
fazlaca alkışlanmıştır. Fakat bu lan yere yemin davasının duruş· ledir. Bu savaş, ancak en ziya· 
alkış, diğer muğanniye Bayan ması yapılmıştır. Hadise şudur: de hayatın metod yollarının 
Peri banın hoşuna gitmemiş ve Paçacı Abdullah, Hasan Ha- duzgünlüğü ile yapılabilmektedir. 
sahneyi terkederek, temsil heyeti run admda bir ıabsa senedıiz, insan hayatı; iyi duygu, yaıama 
azasına hakarette bulunmuştur. sepetsiz yüz lira para ikraz et- ferahlığı, çalışma gücü ve dine; 
Hadisenin cürmü meşhudu ya• miş, vadesi geldiği zaman öden- sağlıım kalmaktan ibaretir. Ha· 
pılarak taraflar, derhal Sulbceza mediği için de icraya başvur· yatta iyi ve müreffeh yaşama 

nikiminin huzuruna çıkarılmış- muştur. Borçlu Harun icraya ŞU prcnsiblerini ağlığı koruyacak 
lardır. cevabı vermiştir: şekillerde tanzim etmek icab 

Hakim, müşteki mevkiinde ha· - Ben bu parayı aldım am· eder .. Yoksa hayatı kemirici Ye 

lunan kumpanya direktörü Bay ma ödedim. borcum yoktur. kurutucu yollarda devam edi· 
Z•ya ve cambaz Refailden Bu vaziyet karşısında alacakla lirse, tabiidir ki vücud ve ör· 
davalarını sordu, müştekiler de Sulh hukuk mahkemesine müra· genler vaktinden evel ihtiyarla· 
hadiseyi şu suretle anlattılar: caat etmiş; borçlu burada pa· mış olurlar. Halbuki ruht ve 

- Biz bir kaç temsil vermek rayı ahp ödediğini bahis bile cismani sağlığı korumak içira 
k d d d ~ takib edilecek şen ve ferab ya• Üzere Tepeköy kulüp binasına ctmiyere oğru an oa;ruya 

gelerek temsillere başladık. Suçlu borcu inkar etmiştir. şama yolları, düzenli bir ıekilde 
Bayan Perihan bir kaç şarkı te· Şimdi burada hukuki bir mes· devam ederse, hiç şüphe yok~ 

tur ki vücud daima zindeliğini gannisinden ve diğer Muganniye ele meydana çıkmaktadır. Çün· 
Ravzanın çok alkışlanmasından kü borçlu icrada parayı aldığını muhafaza elmiş olur. 

Bu ıuretle de yavrulara sat-müteessir oldu. Ve hiç bir tem· ikrar ve fakat ödediği için bor· 
lam hayat kuvvetlerinin bünye• ıi\ heyeti az.asına yakıtınıyacak cu kalmadıfJını söylomiş, mah~ 
leri miras bır kılabil ir. Bunun ıurette sahneyi terketti. Yolda mede i ifadesinde ise parayı al-
için her insanın kendi sağlıtına 

başkalarile de kavga çıkardı. dığtnı tamamile inkar etmiştir. yardım etmesi en büyük ve mü-
işe zabita el attı. Bilahare otele İcradaki beyanatına sröre ödedi· 

I him bir ödevi olmalıdır. Yaşa-gönderildi, Kendisi zmire dön· ğini kanuni yollarla ispat etmesi 
mek istiyordu. lzmirde bizden borçluya teveccüh etmektedir. ma yollarını doğrn olarak dil· 

1 zeltmesi, ne yaptığını ve ne aidatı altı lirayı istedik; elbise- · Borçlu Harun, Su h mahkeme· 
lerimi çaldınız diye bizi tahkir sinde esas davaya inkar etnıesi yapacağını bilmesi lazımgelir. 
etti ve hatta tokatladı. Kendisin- üzerine teklif edilen yemini ka- Bir kaç ilaç maddelerini yutmak 
den davacıyız, dediler. bul ve eda etmiş, işte bu sebep istemesi doğru değildir. Her 

insan kendisini iyi tanıması ve 
Ga et Şık glyınml·ş uzunca' ten alacaklı yalan yere yemin 

Y ' bünye!ini de iyi öğrenmesi mil· 
b l ar·n yapıl •arıo. n B davası açmak zaruretinde kal· oyu, n 1 ı, ~ yı n. him b "r meseledir. 
Perihan, bu iddiayı heyecanla mıştır. -Arkası var. 
dinledi ve cevab verdi: Asliyeceza mahkamesinde..ya· 

- Ben davacıları tahkir et· pılan duruşma sırasında borçlu 1 Nöbetçi ecza aı eler 1 
medim, dövmedim. Alkış buda· Harun, alacaklı Abdullahtan • 
lası değilim. Ben kraliçe gibi ötedenberi para alıp verdiğini Bu gece 
kadınların yanında çalıştım.Böyle ve netice itibarile borcu kalma- Kemeraltında Hılal, Karataşta 

Cocuklara yardım benim ayarımda olmıyan bayan• dığını söylemiş ve müşteki de Halit, Keçecilerde Yeni lınıir, 
fkinciteşrin 937 ayı içinde Ço- ları kıskanacak vaziyette değ-i· suçlunun icradaki beyan:ıb ile lrgadpazarında Asri, 

çuk Esirgeme Kurumu dispanse- lim. Bende bu ses mevcud ol· Sulhhukuk mahkemesinde ver· Yarın gece 
d k h d 1 f diği ifade arasındaki farkı mev-rinde (254) hasta çocuk muayene u ça; er nere e 0 sa muva • Kemeraltında Şifa, Güzelya· 

l l f k t ·· te A lk ı f ıuu bahsederek suçlunun yalan ve tedavi edi miş, i açları para· a ıye gos rır ve 8 ış anırım · lıda Güzelyalı, Tilkilikte M.Faik, 
·1 · ı· B P ·h "d f yere yemin ettiğini ve hakikatin sız verı mış ır. ayan erı an, mu a aasını lkiçeşmelikte lk çeşmelik, Al· 

B ·· b t"l 36 k le b 0 et h · · d anlaşılması için icradaki dosya-ayram munase e ı e ço ço asa ıy ve eyecan ıçm e sancakta Jozef Jülyen eczahane· 
çocuklu aileye mensup (210) ço- yaptı. nın celbini istemiştir. leri nöbetçidirler. 
cuğa (482) lira kıymetinde el· Hadisenin şahitleri dinlendi. Mahkeme bu talebi kabul ede· 
biıe, ayakkabı ve çamaşırlık eşya Netice itibarile, Perihanın mu· rek icra dairesinde mevcud dos· Biribir ini 
datıtılmışttr. haffef esbap dolayısile üç gü•n••yila•n•ın•c•elııllıb•in•e•k•a11ra11r ... ve•r•m111i•ştlılir• ..... yara lam ;şiar. 

•••••---••T-------•••••-lllıııl••••••.•-••••-) d 39 Menemende Pazarbaşı ma• 
arzan: Balta değmemış o.rman ar a.. hallesinde Sabri oğlu Nail ile 

Abdullah oğlu Hüseyin Ôzarslan 
42, 4' 17 lt arasında kumar yüzünden kavga 

" \) .. 1 çıkmı~, biribirini bıçakla hafıf 

: 

- Dünden mahaad -
1 - Tarzan b_me ı genç kızı 

aramak için hareket ett . z,gf ridi 
muhiti çok yi b 1 yordu. B r 
5andala b nmiş ve: çolc sık bır 
o ın"nl le t<"şkıl f'd('n t .. p .. y 

gördü, tek;be b~$1Rdı. 
2 - Fakat Z gfrid çok bü· 

yük bir süratle yürüyor'du. Yal· 
ııız yolda komşu kab le muha. 
.. ipıerınden bır kaç nın el ne 
aüştü. Tarzan, vaz yetı muha
'ı IJe ızah e fem .. di. Hcı if. onu 
hemPıı kabil"' $rf ı ni'1 yrı'I ı ı ı ~ ö· 
t i; rdü B ş ·fı 1 nd Sız 1 ıd . 

- Seni l muh ır p'e•in, benim 
söıüme in'\nmadılar. Ben, senin 
dostun olan zava lı btr adamın 
kııını, Zıgfridı kuttarnıak içitı 
koşuyorum. 

Fakat şef, meseleyi yanlış tc· 
la k: Nl : 

ı'erek: 
- B rnu z ndan ıı tınız. Sa• 

kın kaçırmay nız, d ye emrett. 
Tarzan hayret .çinde id. F · 

kat hiç bir h reket ve ıti•:ız y 1p· 
n :ld "" krnd sin zı ıd-ı 

surette yaralamışlardır. Her iki· 
si de tutulmuş, adliyeye veril· 
miştir. 
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makta ı<lı. T rl n, k z ı u~ ktao 3 - Ta z n, ş ·fe de rı (cj: 

- Sn, y:1tnyımların vuta· 
s ~ırr. .S z al lat nak istiyorsun. 
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Y az.cH : Al ksandr Diin1a 
1 lld 

Dartanyan yaptığı i 
vetmeğe lüt:'- g 0 r 

nda Portnsa izahat 
sCz .. ııe de am etti 

- Beni kurta!'llfi'Z', e~lıer, 
beni k1ı1rtarınızl Beni fevkif iç·n 
dört ki~ geldi; 6erti kurtttrınızl 
Allah aşlıRMi, hei\İ kMtanfüzl 

Portos ile Aramis ayağa kalk
tılar. 

Yarısına kadar çekmiş bulun· 
duldan lultçlarım kınlarına sok
malantaı işaret eden Dartanyan 
batırilııftk dedi ki: 

- Durunuz, bu işte bize Ji
zım olan cesaret değildir, ibti· 
yatla bulunmalıyız. 

- Fakat, bırakmamahyız .•.• 
Diye Pottoı ta bağırıyordu. 
- Dartanyanın düşündütü gİ· 

bi yapmakta 1etbest btrakınız; 
tekrar ediyorum, dördümüzun 
en akıllısı odur ve ben ilendi 
beaabı•a ona itaat ediyorum. 
istediğin ıibi yap, Dartanyao. 

Bu eınada dört muhafız oda 
kapısının onünde göründü, (a-

-L:. SlJSU uz, öenden l>ahset
meyİniz; ar adaşlanm için de 
bir şey söy lemeymiz; hete kralı· 
~eden: hi~ bi~tm-eyimi, yôksa 
kendinizi kurtaramadıktan başka 
Hel'kesin de mahvına seo.:>p o!ui· 
sunuz. Şimdi efendıler, bu ada
mı al p götürmekte ser bestsinizl 

Oartanyan yarı şaşkın kumaş.o 
çıyı muhafızlar arasına iterek, 
ona diyordu ki: 

- Azizim, s· z cimri bir bu· 
naksınız... Benden para isteme
ğe geldiniz; bir siıihşordan .... 
Onu hapse bkımz.... Tekrar 
ediyorum, efendiler onu hapse 
tıkıp kocaman bir kilit altında 
uzun müddet saklayınız ki, kira 
te~rilı:i iç.in vakit kazanayım .. 

ze&if memnun ve müteşekkir 
göriiiiere1c: ş11Carrnı liır tara'la 
çek~. 

f kirdey m. Oa'r'tanyı:fn, sen ha
kikaten büyük adamsın ve M. 
c ö Ttev lin maJearifma ge~t ğ n 
zatnan ben m için bif manastır 
yaptırmanı rıcaya gefeceğim .. 

- Çok şey! 8-en hiç- bir şey 
anlıyamltdrml . Dartariyanrtj &ıı 
hareketıni ho-ş mu gÖ'füyôtsunuz? 

Diye Portos soruyordu. 

- Ş iphesizl Hatta takdir 
ed yorom1 Yahız t•'<d r cteğlf, 
~atta bu hususta kendisini teb
ı'ik edetim .. 

Diye Atos cevl'p verd1. 

Darfany'tn yapltııŞ'olduğu şey 
hakkmda Port:osa i:ı?a'Mit ~fi 
rheğe lüzum görmiyerek i'özine 
devam effi: 

-· Şimdi, efendifef, hepimiz 
l>ir Baş içın, bir baş liepimiz 
için: 8izım yofumuz Buaur, öy· 
le mi? 

Ü:tCfrft satr~Ja r 
Al ıcr K. S. ~. S. 

6')3 F. Solari 13 25 16 25 
4 n M. J.Taranto 12 25 12 626 
315 Ü. Kurumu 12 75 17 
173 A R.Üzümd 13 15 25 
155 İnhisar 7 25 13 75 
83 M. B şıkçı 13 50 15 50 
55 Ş. Remzi 11 50 17 25 
46 Pa er§On lZ SO 13 7S 
33 M. ·z. Ahme~ 13 13 50 
31 Vitel 13 14 
30 D. Ard ti 13 25 14 15 
25 Y. i. Ta at 14 14 50 
23 S. Gomel 13 625 14 25 
l 7 j. Kolıen 11 15 12 75 
9 Ş. Rza H. 14 SO 14 S{) 

4 A. Maıızda 13 50 ı4 5o 
2039 Yekun 

171730 Eski satış 
173778 Umum yekun 

f neir satışf arı 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 
568 A yoti bi. 3 125 3 'J7 

1 16424 Eski satış 
116992 Uınum yekôn 

Ptyasa ftatN;f 
17-12-937 üzüm orta fiatlefi. 

No. 7 12 15 
• 8 13 so 
• 9 14 00 
.. 10 ıs ~ 
• ıı 18 2, 
• 12 23 2S 

Zahire • ...,..,., 

Mil el Mecli~ı -rı 

d · '•4_...._ __ _ 

Dihıkii içtimada muhtelif layi· a 
lar tetkik edildi 

Ankar•, 17 (AA.) - B. M. 
M'ectisi bu gün B. Fikret Sıla
yın riyasetrnde toplanmış bazı 

maden horddlannm dışarı çıka· 
rılmasımn yasak ediımesine, as
keri ve müllci telcaüt kanununun 
66 ı. cı ve 69 uncu mıddelerine 
biref fıkra ılavesine, Yalova 
arazisin iltismar'ına ve par11sız 
arazı dafıtılmasma dair kanun 
layihalarının ıkinci müzakereleri 
yaptlmış ve kabul edilmıştir. 

Askeri fabrıkalar harb sanayii 
lut ... aları t!r erine verılecelc yev
miye, devlet hasaplannda tiranın 
esas ıttihaz t!dilmcsine, mütead· 
dıt zevata h1dematı vataniye 
tertibinden maaş tahsisi hakkın· 
daaki 22' Nisan 1341 ve 649 
numatalt kanun-a bağlı cetvelde 
yazılı malcbr kaydının kaldrnl
llUPSıntt, Hav• korumu tarafrndan 
MfUi Miidafaa Vekil~tin e teber
ti c!diten meblitJn sureti sar· 
fnW Mit ltnonun bir nci ma :lde-
9'ırift tadiline dair kanun liyi-

rmft b•rinci müzakere ı 
yap lmıştır. • 

Büyük Millet Meclisi Pazaı 
'esi gırmtı topfa'nacaktır. 

Ankara, 17 (A.A.) - Büyü! 
Millet Meclisinin bu günkü top 
lantısında birinci müzakeres 
yapılan devlet nesablarında lira 
nın Als iftmaz edılmesi hak 
IC:ındaki kanan layihası Şudur: 
Bılumum verg· ve resimlerir 

tahak-kukuna ve devlet borçla 
nn.n sübutuna esas olan mikt~ 
ve msbetler değişmemek şartıJ4 
liazinenin kabz ve tediye mua 
melatında ve hesab kayıtlarındı 
lira eaas ittihaz edilerek kurut 
onun kesri itıbar edilir. Tabak· 
kuk, ta'hsil ve tediyede yirm 
para ve cİafia aşagı kesirler ta] 
ve yirmi paradan fazla kesirleı 

lluruşa iblağ edılir. 

Bu kanun 1 Haziran 19S8 
tarihincf en muteberdir. Bu ka· 
nunun hükmüniı icraya Maliye 
Vekili mezundur. 

kaf ICıTıçlan bellerinde ayai<ta 
dufl"ft silahşor1arı görünce oda· 
ya girmekte t'ereddüf göster· 
milfefdi. 

- <:1itid'iz efendiler, giriniz; 
burı11 benim apartmanımdır ve 
biz ise kral ve M. lö Kardi

Tamam ıtiereivenler~n tne"' 
cekleri sıfıida Dartmyan enni 
zabitin omzuna- ~u. 

M. Bôna~öıiiiri hecnye etmif 
oldüfu Böjensi şaral>;ndan ilci 
lca&eh d04duflaralC dedi- ltr. 

- Fakat! Diye Portos taa& 
cüp gösterdi. 

Ata. ile Aramis bir adda br 
§ırdılar: 

Ç. Cinsi K. s.. K. s. Jkevı" ko·• şası• 
100 Ton Balda 4 2S .:::; 
68 B. PHtelc 31 3 z sn m z , s 

lngiltef'e · Fransc 
. ht1x'?:r'0işleti - Sıhhatinize ve sıhhatnne 

içmek' şer"t!fitte ~ ohnH mıyıi 
Mu haf ı:ılatııı bitşı cevatp veıdi: 
- Bu benim ic}in bir şeref. 

olur, memnuniyetle kabtıl eöe
rlm •• 

..... Elftti uzat ve yemin eft 

.Büı ihfara ~arşr ririğlup olan 
Portos, kerdi kendine Homur· 

H•lılliııiıiıllliiıilil•ııilllıliliıı••••ıı t - Dumlupınar, Şehit Fadıl, 
flalitbey, Karataş, Keçeciler 
oıcoltan ile Cezaevinde biç oku
yup ymnatt Mlmiyenlerle, illi 
hhtililli yaprnijı'ar# yurttaŞlarlf. 
mahsue Hlftk dersaieteft. 

nalin saJık bendeleriyiz. 
B"unun üzerine, dörf 'işinin 

başı oldufu anfaşılan muhafız 
dedi İ:i: 

- Ö Lafae, efehcliler, afcfı
tımız emri infaz etmekfigimize 
mani olmazsınız? 

- O halde sı hhatmize, efea
dim ••• isminiz nedir? .. 

- B'ilitcis, efendiler, icap - Boarenar .. 
ederM aize yardım bile ederi%.. - Mösyö Boarenarf 

- Ne söylüyor? diye Portos - Sihutiıti:ze, ldbm- eftm;r-

homutd'andı. dim .•.. Rıca ederim, siz de iı· 
_ Ne ahmak adamsın, difani- ıaiaizi söyler miımiz? 

tutf diye ftJ:os onu susturdU. - Dartanyan. 
Zavallı kumaşçı pek yavaş liir - Şerefinize, M. Dartaöyan. 

ıeıre yalvarıyordu.: Dartanyan Nbeyyüce gelmiş 
- Fakat siz bana söz ver- g'ibı görünerek b.,.rdı: 

miştiniz ki._ - Herkeste& .ı yade Kr.al ve 

DiırtaDyan çabulC ve ço1C ya- Kardinalın sihhatUce. 
vaş bir sesle ona cevap verdi: Şa ap fena olaydı, muhafız-

- Serbest oulunsaydık size lar başınm Dart•yamn samimi-
yardım edebilirdık, fakat sizi yetinden şüphe etlllesine ihtimal 
müClafaaya. kalkışırsak bizi de vardı, fakat şarlip iyi oldufu 
tevlCir ecferler. gibi muhafızıd boşuna da git-

- Sununla beraber... Anla- mişti. 
ı -=- Muhafız çavuş arkadaşlarına şı ıyor Ki ••••• 

- Geliniz, efendiler, geliniz, katılarak dört arkadaş y.alıu~ 
efendiyi müdafaa etmekliğime kalınca P"ortow dedi ki: 
bir sebep yok. r<'endis'ni daha - Yapt ğlnrt Bu di\o&ne1ilC 
bu gün tamdım ve bunun se· nedir? ayıp! ~pi dört silahşora 
bebini de kcndısi sö· ·s·n; ben- iltica etnış nulun•n Bir zavallı ... 

danmakta beraber, elini uzattı 
ve dört arkadaş Dartanyan ta-

rafından söylenilmiş olan düs· 
turu bir ağızdan tekrarlamış· 
lardı: 

- Hepimir bir baış için ve 
bir baş hepimiz için .• 

hl -- DilPMl:J'• N
tün ömründe amirlikten başka 

bir şekilde bulunmamış gibi bir 
"tavır takınarak dedi ki: 

- Pek g~zell Şimdi dikkat 
edinizf Bu dakikadan itibaren 
Kardinale karşı isyan ediyoruz. 

On yedinci asırda 
iare ltapanı 

Fare kapanının ibtirat zama
nımıza ait bir şey dej'ildir, in· 

sanlar bir arada yaşamağa bat' 
lar- bqlamaz bir nevi zabıta 
kuvveti de fare kapanını ihtira 
etmiştir. 

- Sona var -
' ) tdt \; iı: • 

Krz ltaçıfanrtr 
mahluimiydi 

den ev 1'irası istemeğe gelmiş- nm g6zgöre tevk f ine müsattde Men"'m~nde Medine ad'ı1\dw 
ti. Oofru değil mi, M. Bonaa- edilsin! Sonra da lfü• a!ilıade l>ir kızt mtl kırçtrmağal teşeb-
yö? Cevap versenize? bir IMWM! kadeh tb~bır.ıun bti§ ddeH Kaırlff şehi'iiiıi:z Afir 

Kumaşçı )IÜkaeı.. 1eele cevap halı. ceza mahkemesfflce sekiz ay 
verdi: Nram's- C'e\'ıip verdl: haps'e mahktkri edilntiŞtir. Suç 

- Çok doğru, fakat size ...... P.ottb9, Atos--- dermn stitir!l ortakları, suçları sabit o'tailadı· 
söylem yor la .•. 

1 
a~ma,k ,dem!şt:, ben ~e , tıpKi ?iP ğ!ntfiftl ~er~~ et:Dişterdif. Y , 

Liklude birinti 
d~ver~1y f!j!iyttr 
Bu gün Alsancalc sahasında 

birinci devre tikinin ıon m~ 
btalcası, O'e&lt-!mtaa•por takım
ları arasında yapılacaktar. iyi bir 
oyun olacağını tahmin ettiğimiz 
b\ı maçın halCemi, Yamanlardan 
B. Esaddır. Doğanspor, geçen 
hafta Ateşsporla yapbtJ müaa
bllkada, hakeme karşı gelmiş 
olan bazı oyuncularının cezalı 
bulunmasına rağmen genç oyun· 
clılarla yerferiai doldurmuş ve 
bu süretle seyirciler~ iyi bir 
utaç seyretmek fırsatını vermiş 
olacaktır. 

Saat 13 te başhyacak dlliri 
btı müH1m maçtaa evel Ate1t" 
Demirspor birinci takımları Ma
sasi bir müsabaka yapaealıl• 
d r. Formalite .tibarile müddet· 
ldrini doldurmamış veyahUcl dti 
liıaoslan lienüz l\11k•ad• gel
oiem· ş olan ve bu seHeptea 
resmi maçlar.. iştiritlc etnliYen 
Demirspor oyuncuları bu •w 
yer &lacAtır. 

Ateş takllliınd~ dm? kısme'ft 
dbğişildilc yapılc:Hfpna göre, H•• 
şıtaşacak olan kuvvetler' mi..W 
olacak ve şüphesiz ki bu ~ ta 

t z1vk~~ :ı1a~y~~J~.C~Sfi:~r. 

Te1'-flta No. 
39 lnkılab hatıralarından 

Zamamn pek f e•a olduğu11t1 anlaşthtf!ak itil' sar.ette aıılattı. 
Avrapalıların iabime kalluşaQalda~ıaı anlattı •• 

C1mide bile herkes si ahlı küp müftüsü gön görmüş alim ~ms! p111şa vlik'nın1n bana gü· kalmıştır. O da kanunu- esasinin 
idi. Pakat çolC: derin bir S'e9Siz- bit tat idi. Mittb~rC" çıbf. B~r zel lS r nöm1u1ne olacafln'ı sötfeo ırieriyef mevkiine girmesidir. Bu-
lik YaTdı. ilk söıü Firzovi" l>e*' selati ffintina dltudu'. Ve s'on'ra: dL M~astırın Bulgarlı& tarafu\- nbn Kuranda yeri vardtr diyerek 
lediye reisi söyledi. Minbere - E.y dindaşlmm diye s8ze dan alıhdft ~yf yetini ıln1attı, (Veşavirihüm) ayetini kısaca oicu-
çıktıy ltfttr olanların hepsini se-; baş4a'd ·· üç cfört g{in evet herkesin gözü du. Ve d~ağa Flmez Padi-
limladı ve: ZamM'f'ftl peif fena dlduğuntr önünde irtikap ediJeh bo yalan· ş4htan bu hakkımızı istemeliyiz. 
- ltlot. geldiniz .. Dedi. Ve bu an'&f}llieak bir suretle anlattı. ların ceıasını milletin çektif ni Çünkü bu hak 32 yıl evel alın-

toplentmm gerek İ91im a emin" Avrupalılar n taksime kalkışacak· dermeyan ettıkten sonra bu hal niışbr. Memleketi- kurtarmak İçİD' 
de ve gerekse Osmanlılık ale· larını söyledi. Buna mani olmak böyte giderse neticesi hazin ve biric k necat yol11muz olan bu· 
minde hayırla bir dönüm nok- içiıt ordunun a.ıd içtiklerini ve izmihlal olduğunu meyusane nan tatbikini ıstemeliyiz. Bu bak 
tası olmasına temenni ettikten bu uğurda ölmek üzere hazır· bır lisan ile söyledi. kımızdır. Dedi. 
sonra vilayetlerinin merkezi ol· !andığını izah etti. Bazı m'iinafık Müftü efendi hazırun Üzerinde Müftü efendi henüz yutt.n-
mak itibarile sözü Osküp müf· k mselerin liu halleri padişaha pelC büyiik tesirler yapan söz· muştu. Priştine mültüsli de bu 
tüsüne buıtktı. Her yerde oldu· yal8b ve yahhş söylediklerini !erine devam ile: meclisde idi. • Arnavudluğ.un ele-
tu gibi A:rnavudlu~ da- hoca- vatah ve mıllet balisinde de ri- -Ey dm kardeşlerim; bizi liu rrlanlarından biri de bu adamdı. 

2 - Dumfupınar ok'a1drtda 
Almanca, lrrgilizoe, Fransncs 
gibi yal;arict dil karsl8rr. 

3 - Dumlupınar okulunda 
Li.. tah•ıliai tamamlıyaauyan
lari ııralt~U's ı1yatfye İcurshlfı. 

4 - Halkeviı\de motör kurs· 
lan. 

S - Halfcevinde bay ve ba· 
yanlara mahsus daktilo veya lmz 
ı.yanlara mahsus nakış ve 
dikiş kursları açılmıştır. 

6 - ff alk dersanelerile, ya· 
hancı dilkursları İkinci teşrinde 
faaliyete geçti. 

7 - Daktilo ve nakış kura
lin yılbaşında faaliyete g.eçe
cektir. 

8 - Motörp daktilo, nakış 
kursları için Halkevinde, riyaziye 
ve diğer dersler ve kurslar için 
de Dumlupınar başöğretmenli· 
ğlne müracaat ediniz. 

Bir'1RJC. 

bondra, 17 (A.A.) - Frans11 
HaYa Nazni Pierre Kot dünya 
sulh tOplantısımn icra komitesi 
iÇtinunna iştirak etmek üzere 
Loadrayi gelmiştir. Bu münase• 
betle lngiliz Hava Nazırm1 zi• 
yaı et etmiş ve ileı memleketi 
a1akadar eden bava meseleleri 

hlkktttda mülakatta bulunmuştur, 

Macaristcttttn 
beTcu 

Vaşington, 17 (A.A.) - Ha· 
riciye Nazırı HulJ, Macaristanın 
harp Dôtçf ırıl\a aid senelik tak· 
sitinin bir kısmını ödemiş olma
sından cfo1ayı memnuniyetini 
beyan etmişth-. ----
Sayın yurttaşlar 
Gerek derSIİfKİtler ve gerek 

kurMarda lzmirin en tecrübeli 
ve ea kıymetli öğtetmenleri 
vazife almıılardır. Hemen koşu
nuz, yazılınız. 

Halk:evinin sizin için hazırla· 
dığı bu kıymetli fırsatı kaçır. 
mayınız. 

i dair 
Beledl1e K4mera1bncta1ci (A• ilide (1) w,ilhtld Jibik adaletsiz· 

karlpatn) m öniiftden biipiaha- lıfi iz~ «se, 
neya t.dar uıanad -tramvayın Vilayet il4 ~ed1r bozuk olaa 
geçfftl· yolu tamit ebe, K~.W- lor;, şosesini ikmale 

Beleclye otobülleride ~ MOtdfillt ôtM, 
gitmek şattile yolea kab61 et- ..,.1&üiz fuar'• gösterditi 
oieti -çünki fltiHslat tar&ilJlkfiit ~ Oriaikı yukarı 
vaktıle itleti len oto&llkrde • ••M, sokaklarına 
yakta yolcu kabul ecfea oMMlf'" "9vinitına ha~, 
cilerden yüzlerce lira ,_. °"'" Sııidiki ot~, balkı ra
zası almıfb· son ~ adet h~ İfi1lf' ISinDiefc saadetine 
edinen kendi ot6Mild..,.den "*"' iki tapıh, ge· 
db ceza alarak .-.W .rdliM!i ~ ohmlula değişti· .. ;.-iıliiiıiiiilllii ... ~!llmlf 
karefel lttft riitbeW plll8 idı. • ıW, 
Hemew söze atıliıit ~r' m..mtardan birisi 

- Bu hakki ~e§'iz. P• Qakib elif bizim emektar (Veles
kat şevketle ~ph bu beni• phf ~ ,. bu soğuk günlerde 
bll~tim iflii'~ veremem dene biır esti palto ~ya pudesü 
ne yapaeafıs?' Dedi. Bu öyfd 9*ıae, 
bir batpm idi ki bütün gönil- Ş. &mın lbrabimin boyu bi· 
lc*i bulandırmağa, sözü ayap rn uZIRllP Zeynel Besiminki kı· 
düşürmete kafi idi. ıfaln, 

Derebb en meşhur rüesadan PataVnf kutübünde son gün· 
Pirzenli Hasan Hüseyin ortaya lertle hükütn sünm ne~esizl ğe 
afıldı ve silahını doğrultarak: kmübtin üstadı bir çare bulsa 

- Sonıı otll' - kıyamet mi kooar? lara falı hürmet edılirdi. Os- yakirlik et1ilclerini beyan etti. hallerden kurtaracak tek bir çare Kend.sınin ilmi rütbesi vardı, 

~~~~~~~~~~----------_. ...... ._ ______ ..... __ 



ANADOLU , 
~ehi(a ~ 

Afrika yerlileri arasında bir röportaj: 
19 Kıinunuevel 

Yerli, karanlıkta bana ga
rib bir şey uzattı 

Japonya Amerikaya henüz cevap vermedi. 
Amerika son hadiseyi ııkıc.a tahkik ediyor 

Amerika,:Japonyaya karşı 
şiddetli davranacaktır 

Bunu kadınlara göstermiyeceksin -dedi- saade- .__ . . 
tin yolunu ondan ancak karanlıkta soracaksın.. lngiliz, Fra~sız. matbuatı heyecandadır. lngılterenın 

haysıyetı de bombalanmış bulunuyor • • 

Fakat bir gün H b ç· · b d · 
N. ar , ının cenu una a geçıyor 
ıa 

Ortadan esrarengiz 
bir şekilde kaybo

lup gitti 
jeııı Perngıult'deıı 

Nakleden: F. Y. E. 
Aylardanberi •Gihe. nin şe· 

birlerinde dolaşıp duruyordum. 
Yerli zencilerin acaip hallerine 

çoktan alışmıştım. 
Bunların çeşit çeşit Allahları 

var. Bir yerden bir iyilik geldi 
mi hemen onu Allah sanıyorlar 
ve ona derhal bir isim takı· 
yorlar. 

Bir gün bir köyün çarşısından 
geçerken bir kalabalıkla karşı· 

laştım. Hemen sokularak sordum: 
- Ne var? 
- Zavallı Zogotayı zehirli 

bir yılan sokm.ış. Nerede ise 
ölecek. 

Vakit kaybetmenin sırası de
ğildi. Bu gibi yerlerde böyle• 
vak' alarm elı:sik olmıyacağını 
bildiğim için yanımda taşıdığım 
seromu çıkarıp hemen Zogotaya 
tatbik ettim. Adam çok geçme· 
den kendine geldi ve ölümden 
kurtuldu. 

• •• 
Bir kaç gün sonra kulübemin 

kapısı birdenbire açılıverdi, içerı 
giren Zogota idi. 

Telaşlı ve acaip tavrı beni 
bir at şaşırtmıştı. Sordum: 

- Ne o:du? Gene bir şey mi 
var? r 

Bir elini ağzına götürerek: 
- Sus, dedi .. 
Şaşkın şaşkın ona bakıyor· 

dum, dilım tutulmuştu. 
Devam elti: 
- Hiç seslenme! Lambanı 

söndür, bir kibrit bile çakma sa
kın ha.. Kapıyı ve pencereyi 
iyice kapa, hiç bir yerden ışık 
girmesin. 

- Niçin, sebebi' 
Diye sormak cesaretini. ken· 

dimde bulamamıştım. Adeta 
esir imişim gibi dediklerini yap· 
tım. 

_ Çok güzel, dedi. Şimd'. 
ellerini uzat ve vereceğim şeyı 

al. 
Ellerimi uzattım .. 

Zogota 
Bir şey görmüyordum. Fakat Sakın unutma; sualini sor· 

ellerimi yardım ile Zogotanın duktan sonra "Nia. yı iyice sar, 
bana acaib bir şey verdiğini kimseye bilhassa kadınlara gös-
anlamakta güçlük çekmedim. terme., 

O devam ediyordu: Zogota sözlerini burada bitir· 
- Sen geçenlerde beni ölüm· dikten sonra çıkıp gitti .• 

den kurtarmıştın .. işte sana bor- • • • 
cumu bununla ödüyorum. Bilmem nereden aklı gel· 

Bu şey sana saadet verecek· mişti .. 
tir. Adı •Nia. dır. - Dur bakalım. 

"Nia. ya sormasını bildikten Dedim şu •Nia. ya sualimi 
sonra mesud olmanın bütün yol- sorayım.. Her taraf iyice karan· 
larını gösterir. lık olmuştu .. 

Merakım gittikçe artıyordu. Diz çöktüm. Bana hizmet 
Zogotaya sordum: eden adamım vasıtasile buldurt· 

- Ona sormanın yolu na· 
sıld r? 

- Çok kolay, dedi. Fakat 
onu mutlaka yapmalısın. 

Anlatmağa devam etti: 

- • Nia. ile ancak karan
lıkta konuşacaksın. Sakın ona 
ışık gösterme. En ufak bir ışık
tan bile gücenir ve kaçar. ly ce 
karanlık olduktan sonra diz çö· 
keceksin.. Genç bir horozu ke
sip kanını "Nia. nın üstüne 
serpeceksin ve ona ondan sonra: 

- Benim için saadet nere· 
dedir? Diye soracaksın. Ve o 
zaman sana 
recek. 

"Nia. cevap ve-

tuğum horozu kestim ve "Nia. 
nın üzerine kanını serptim .. 

Heyecandan titreyip duruyor
duır .. 

- "Nia. benim için saadet 
nerede? 

Vereceği cevabı bekliyordum .. 
Bekledim .. 
Bir dakika. .• 
iki dakika .. . 
Beş dakika .. . 
Bir daha sordum. Gene ce· 

vap yokl. 
- Her halde, dedim, Zogota 

beni aldatmış olacak! 
Fakat imkan var mıydı? Hem 

de beni aldatmağa, bana yalan 
söylemeğe ne mecburiyeti vardı. 
Adamımla hemen Zogotayı 

buldurdum. 

- Zogota, dedim, "Nisn ce
vap vermedi? 

- imkanı yok. Verecek!. 
Eğer dediklerimi yaptıysan. 

- Evet yaptıml 

- iş k almıştır .. 
- Hayır. 
Zogota şaşaladı: 
- Getir onu bana. 
Dedi. Odanın kapısını, pen· 

çereresini kapadı. "Nia. yı mu
ayene edecek oldu. 

- Dedim sana ışık. almış .. 
"Nia. meydanda yok .. Kaçmış .. 

Fakat onun ışık alması.. im· 
kanı var mı idi? 
Adamımı çağırdım: 

- Odamı hıç karışhrdın mı? 
Adamcağ. z korkmuştu. Ken· 

dini hırsızlılı:la itham ettiğimi 
zannetti rengi uçmuştu. 

- Doğru söyle .. 
I Afrika yerlilerinin saadet bekledikleri tılsımlı fle 

maskeli ildlılar 
- Evet, dedi: Geçen gün 

temizlemiştim. 

Şanghay cephesinin 
Çin kumandanı! 

Meğer 
Roşvet almış, dün 
kurşuna dizildi 
Hong-Kong, 18 (Radyo) -

Muhtelif cins 30 Japon harp 
gemisi Simoy açıklarında top• 
lanmıştır. Alayda vaziyet çok 
gergindir. Çinin cenubunda har• 
bin başlamak üzere bulunduğu 
muhakkak sayılmaktadır. Japon· 
ların asker çıkarmalarından kor· 
kulmaktadır. Sahillerde şimdi· 
den tertibat alınmaktadır. 

lngiliz harb gemileri 

Şanghay, 17 (A.A) - Paney 
topçekerine karşı yapılmış olan 
taarruz halı:kında Amerikanın 
Asya filosu nezdindeki Amerika 
hükümeti komiseri tarafından 
resmi bir tahkikat icrasına baı· 
!anılmıştır. 

Tokyo, 18 (A.A.) - Şimali 
Çindeki vaziyeti tedkik etmekte 
olan komisyon bir program ha
zırlamıştır. Bu program muci· 
hince başlıca endüstrileri kont· 
rol edecek merkezi bir teşekkül 
vücude getirilecek Çin, Japon 

göre, Çin kıt'alarının Şanghay 
ve Voosungdan çekildikleri za· 
mana kadar bu kıt'aların ku· 
mandanı bulunan general Yanır 
hu geçenlerde Hankovda kendi· 
sini rüşvet almak ve askeri 
emirlerin tatbikinde muvaffakı
yetsizlik göstermekle itham eden 
Çang-Kay·Şekin emrile kurşuna 
dizilmiştir. 

General Yanghu Koomingtan· 
gın en kıdemli azası idi. 

Londra, 17 (A.A.) - Daily 
Herald yazıyor: 

Japonlar biç olmazsa şimdiki 
halde garp devletleriyle karışık
lıklar çıkarmak istemiyorlar. Ja· 
ponya blöf ile cüret, sükünet 

M. Razflel balık avında 
ve mümkünse ecnebi sermaye· verici teminat ve tahripkar dar· 
leri müştereken işletilecek, de· beterle karışık bir siyaset takip 
miryolları, limanlar, yollar, pos· ederek şimdiye kadar sulhçu 
ta ve telgraf ve telefon ile elekt· devletlerin beynelmilel sulhun 
rik, kömür, demir madenleri ve müdafaası için birleşmelerine 
tez kontrol altına alınacaktır. mani olmuştur. 
Mensucat endistrisine tam bir Paris, 17 (A.A.) - Matbuat, 
serbestlik verilmiştir. Uzak Şark meselesinden dolayı 

Hankov, 17 (A.A.) - Çin endişe izhar etmekte devam et· 
resmi tebliği: mektedir. Eko Dö Paris gazetesi 

Nankinin sukutundan sonra yazıyor: 
harb Kansu ve Anveide devam "Paneye isabet eden bombalar 
etmektedir. Japonlar Hsinpu lngilterenin haysiyetine de bir 
büyük kanal ve Husyan boyunca darbe indirmişlerdir. Yapılacak 
şimale doğru ilerlemeğe çalışı- şey nedir? Uzak Şarka gönde· 
yorlar. Şimdi harb Buyi, Yang- ıil:cek bir filo Avrupa denız 
sov, Tahishing ve Hassien civa· kuvvetlerinin muvazenes ni mut· 
rında vuku bulmaktadır. Japon· lakıı etle idare edilen devletlerin 
lar, Hangsov üzerine bir taarruz lehıne olarak bozacaktır .• 
hazırlamaktadır. Kasing, Busing Le Peuple yazıyor: 
mıntakalarındaki Japon kuvvet· •Yangtze hadiseleri üzerine 
leri mühim surette takviye edil- verilen tarziyeler Japon taşkın· 
miştir. General Hanfııchu Sang· lıklarına belki nihayet verecek· 
tungu sonuna kadar müdafaa tir. Fakat bunların, Japonların 
edeceğini bildırmiştir. Çine yerleşerek ecnebi menfaat· 

( C leri~i boi.ıı ık hJk'~ ııı laki arzu· Şanghay, 17 A.A.) - ın 
matbuatında çıkan haberlere suna karşı hıç bır tesiri olmıya· 
-----• caktır .• - Bunu gördün mu?. Berlin, 18 (A.A.) - Alman· 

- Evet üzeri tozlanmıştı ve Japon cemıyeti dün Nankın n 
·1 k · · sukutu münasebetile büyük bir sı me ıçın ... 
iş anlaşılmıştı .. Hiç bir şeye kabul resmi tertib etmiştir. 

yanmadım. Saadetimin nereden Vaşington, 18 (A.A.) - Pa
gelecegini anlıyamıyaşım beni ney topçekerinin batırılması 

çolı: üzmüştü. Fethi Y. Eralp hadisesi etrafında Harıcive Ne· 

zaretine gelen son malumat 
Vaşingtonda çok fena bir teıir 
hasıl etmiştir. Amerikan bükO· 
metinin Japonyaya karşı daha 
a:zimkar bir hattı hareket ittihaz 
edeceği anlaşılmaktadır. 

Diğer tarahan Nankindeld 
Amerikan büyülı: elçiliğinin Ja· 
pon askerleri tarafından işgal 
edildiğine dair gazetelerde çıkan 
haberler resmen teeyyüd edecek 
olursa Amerikan hü~meti Tok· 
yo nezdinde şiddc«.li ikinci bir 
protestoda daha bulunacaktır. 

Efkarı umumiyeye iıtinad eden 
yarı resmi Amerikan mahafili 
Amerikanın Çindeki umumi veya 
hususi mcnfeatlerine Japonlar 
tarafından vukubulacak t_ecaviiz• 
leri red için hiç bir fırsatı ka· 
çırmıyacağını kat'iyetle beyaa 
eylemektedir. 

Bu tecavüzler efkarı umumiye
ye bildirilecek ve Amerikan 
menafiini n himayesi hususunda 
kat'i teminat ve tarziyeler iste
necektir. 

Vaşington, 18 (A.A.) - Ja• 
pon sefiri Saito Hariciye Nazırı 
Hull ile görüşmüştür. Bu müla· 
kattan evci Saito Reisicumhur 
Ruzveltin taleplerine Tokyonun 
cevabını getirmediğini fakat Hull 
ile sırf malümat edinmek mak
sadile bir mülakat yapmak iste· 
diğini söylemiştir. 

Sefirin ziyaretin den sonra, 
H.ıll mülakat esnasında teferrü
ata ait meselelerden bahscdil· 
diğini beyan etmiştir. 

Nazır, Amerikan protestosuna 
Japonyanın ne zaman cevap ve
receği hakkında malümat alma· 
dığını söylemistir. 

Zeytinyağı 
• 

pıyasası 

Satışlar çok durgun 
gidiyor 

Zeytinyağı piyasası el'an so
ğukluğunu muhafaza etmektedir. 
Bunun da sebebi, ihracatın ya· 
pılmaması ve Avrupa tüccarla
rının mal almamasıdır. 

Pıyasanın durgun ve soğuk 
gitmesinden do ayı, mülhakattan 
da mal az gelmektedir, 

Bu günkü zeytinyağı piyaauı 
şudur: 

Yemeklık 28 · 30, sabunluk 
26,50 • 27, alivre 27 kuruştur. 

Tırnakla yaralamışlar 
Menemende Caırıiikebir ma• 

hallesinde c~mil oğlu Mcmiş 

Orak le Mustafa oğlu lsmail 
Kablan arasında Simit parası 

meselesinden kavga çıkmış, tır• 
nalda birbirini yaralamışlardır. 



Salıife 7 

Fransız Hariciye Nazırı Pragdan ayrıldı 

<;ekoslova.kya 
Federal bir hükumet mev

zuu olmıyacaktır 
M. lvon Delhos, Prag temasları et
rafında müttefik devletlerin elçile

rine izahat vermiştir 
. (.. 

Pragdan bir görünüş 
Prag 18 (A.A) - Salahiyet- ciye Nazırı B. Delbos arasın

tar bir membadan bildirildiğine daki mülakat saat 13,30 dan 
göre, B. Benes dün öğleden 16,30 a kadar devam etmiştir. 
sonra Delbosa Çekoslovak B. Benes Alman ekalliyetleri 
hükumetinin Alman - Çekoslovak meselesinin halli için Fransanın 
münasebetlerindeki gerginliği teşebbüste bulunmasını istemiş 
izale etmek maksadile Alman ve Çeklerin bu meselenin mus
ekalliyetleri meselesinin halli lihane bir surette halledilmesini 
iç'n lazım gelen tedbirleri itti- arzu etmekte olduğunu bildir· 
haz etmı-ğe hazır bulunduğunu miştir. 

söylemiştir. B. Beneş bu meselede Yu-
Bununla beraber bu hususta goslavyanın bilhassa şu iki şar· 

Çekoslovak hükumeti aşağıdaki tının daima göz önünde tutul-
şartları koymaktadır: ması lazımgeleceğini de ilave 

1 - Çekoslovakya devletinin eylemiştir. Bu şartlar şunlardır: 
birliği muhafaza edilecektir. Bir 1 - Çekoslovak devletinin 
federal devlet teşkili mevzuu birliği muhafaza edilecek. Fede-
bahsolamaz. raf hükumet mevzuu bahsedil-

2 - Çekoslovakya hükumeti m·yecektir. 
memleketin dahili işleri çerçe· 2 - Çekoslovak hükumeti, 
vesi içinde tam bir istiklal ve dahili işlerinde tam bir istiklal 
hakimiyetle kararlar ittihaz ede- ile kararlar ittihaz edecektir. 
cektir. B. Delbos, Almanyadan ge· 

Prag, 18 (Radyo) - B. lvon çerken yapacağı temasları an· 
Delbos dün gece F raosız sefa· )atmış ve Alman - Çek anlaşma· 
rethanesinde Yugoslavya, Fransa, sına onların da taraftar oldukta· 
Romanya, lngiltere ve Sovyet rını beyan etmiştir. 
Rusyanın Prag elçilerini kabul • j [ 
etmiş, Çekoslovakya ricalile yap· irfanda • ta ya 
tığı görüşmeler etrafında kendi· Londra, 17 (A.A) - Daily 
ferine izahat vermiştir. Mail gazetesinin bildird ğine 

Gece şerefine verilen ziyafette göre, lrlanda ltalya kralı ve Ha· 
Reisicumhur B. Benes ve Baş· beşistan imparatoru nezdine bir 
vekil Milan Hodza da bulun· fevkalade murahhas gönderm::k 
muşlardır. tasavvurundadır. 

Prag, 18 (Radyo)- Reisicum· Dö Valera bu tasavvuru Al· 
hur B. Benes ile Fransa Hari- tıncı Jorja bildirmiştir. ·-

Yazan: 
Hanri Bero 

Dilimize çeviren: 
Şükrü Kaya 

~~~~~~~~~~ 

-4-
Hulasa bir ~ikindi vakti endi· 

ğimiz "Rosel. otelinde hanım 
ansızın kocasilc birlikte oturduk· 
ları daireye giriverince gözleri 
hiç beklemediği ve çarçabuk 
silindiği unutulmasına imkan 
olmıyan bir manzara karşısında 
kalır: 

Artık manzaranın bilahare 
aldığı şekilleri görmeğe ehem· 
miyet bile vermez. Kocasının 
arkadan görünüşü şöyle imiş: 

Guya kocası hizmetçinin üze· 
rine yaslanmış, si vah pek çoraplı 
ikı ince bac«k ve onun nihaye· 

tinde de çorap bağıyle sıkışmış 
pembe bir et parçası, bir şey 
değil küçük bir bud parçası 
görünü vermişi 

Bu manzara kendisini altüst 
etmeğe kafi gelmiş, derhal sarı 
mermer merdivenleri ikişer üçer 
inmiş ve kışlık bahçeye kadar 
gelmiş. Kulunuzun olan biten· 
lerden haberim yok. Her günkü 
işlerimle, resimli gazetelere bak· 
makla meşguldüm. Madam geldi 
karşımdaki koltuğa yığılıverdi. 

- Ah; Şişkocuğum ah diye 
inledi. 

Ve sözünü bitirmeden hıçkıra 

ANADOLU 

ltalyan ve asi gemiler bir arada görüldü 

lngiltere diplomatları ara
sında münakaşalar çıktı .. ______ _ 

Bir Fransız gemisi, bir harp ge· 
misinin taarruzuna uğramış 

General Franko 
Londra, 18 ( Radyo ) - işçi 

partisi reisi B. Atleyin ispanya 
seyahati etrafındaki münakaşalar 
bir kaç işçi mebusun ispanyaya 
seyahat etmek arzusunda oldtik· 
larını bildirmeleri üzerine yeni
den alev ~ enmiştir. 

Nuhfazakar parti, Atleyin se· 
yahati aleyhinde bir karar su
reti kabul etmiş, Başvekil Çem· 
berlayn bunu imzalamamıştır. 

Bahriye Lordu Duf Doper, 
hususi bir toplantıda; bir nutuk 
irad ederek Atleyin ispanya 
seyahatine temas etmiş ve işçi 

liderinin teşci eden sözlerinin 
ispanyaya top, mitralyöz gön
dermek suretile yardımdan çok 
daha fazla müessir olduğunu 
beyan etmiştir. 

Bu sözler ve diğer n.ebusların 
seyahat kararları, hadiselerin 
türlü türlü tefsirine yol açmıştır. 
ispanyaya gidecek mebuslar bir 
beyanname neşrederek, ademi 
müdahale siyasetini ihlal etme· 
meği taahhüd edeceklerdir. 

Cebelüttarık, 18 (Radyo) -
Fransız Sidney yük gemisi taar· 
ruza uğramamıştır. Meçhul bir 
harb gemisi telsizle kendisinden 
bazı şeyler sormuştur. Gemi yo· 
!una devam etmektedir. 

Barselon, 18 (Radyo) - Milli 
Müdafaa Nezareti tebliğ ediyor: 
• Alikarnasta karaya inen bir 
Fransız filosu, Alikarnas açıkla· 

rında ltalyan harb gemileri ile 
asi gemilerin bir arada bulun· 

duklarını görmüşlerdir. Tayyarı:· 
ciler, bu gemilerin yanyana bir 

vaziyette durduklarını söylemiş· 

ferdir. ltalyan ve asi gemileri 

arasında daimi irtibat mevcud 
olduğu bildirilmektedir. 

Tanca, 17 (A.A.) - Sidney 
adındaki Fransız vapurundan 
alınan bir telsiz vapurun Cebe
lüttarık açıklarında bu sabah b ir 
harb gemisinin taarruzuna uğra· 
mış olduğu bildirilmektedir. 
Sidney vapuru Ceutaya sığın· 

mıştır. Vapur bir lngiliz torpito· 
sunun yardımını istemiştir· 

Paney hadisesi kapanmış 
nazarile bakılamaz! 

Amerika, bizzat Japon imparator~ 

tarafından teminat verilmes 'ni istiyor 

. "' 
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Kuşadasında imar 
faaliyeti var .. 

Kasabanın çehresi değişmiştir. 
Köylerde de programlı bir 

çalışma vardır. 

Kuşadasından bir görünüş 
Kuşadası, (Hususi)- Kuşada· rine de çok ehemmiyet ver.1· 

sında ve kazanın bütün köyle· mektedir. Boş arazilerin ve bil· 
rinde hummalı bir imar faaliyeti hassa küçük tepelerin ağaçlan· 
vardır. Kaymakam B. Naili !iter dırılmasının sıhhat bakımından 
sık sık köyleri gezmekte, prog- faydaları köylü lere konferanslar 
ramlı bir şekilde çalışmaktadır. verilerek anlatılmakta; kahveha· 

En fazla üzerinde durulan nelerde, toplantı yerlerinde bu 
meselelerden biri, yol inşası işi· ml'vzu üzerinde hasbıhaller ya-
dir. Selçuk· Kuşadası arasındaki pılmaktadır. 
yol esaslı o'arak tamir edilmiş Mevcud ormanlarda yangına 
burada yeniden bir köprü ku· karşı tedbirler alınmış, ücretleri 
rulmuştur. Kuşadası-Söke yolu- köy sandıklarından verilmek 
nun da bir kısmı tamir edilmiş· üzere civar köylerde orman yaıı-
tir. Senelerdenberi yağmur mev- gın korucuları tayin edilmiştir. 
simlerinde mecrasını değiştirerek Korucular, ayni zamanda orman· 
taşan ve civarındaki evlere hay· !arda tahribata da mani olmak
li zarar veren (Türkmen deresi) tadırlar. 

temizlettirilmiş, kasabanın için· Sıhhi durum 
deki mecra genişlet.lcrck munta- K •Zanın sıhhi durumu çolc 
zam bir hale ifrağ edilmiştir. iyidir. Sıtma mıntakası olan Sel. 
Bu işde üç b nden fazla amele çuk·Belevi ve Güzelçamlı köy-

Şangh2y, 18 (Radyo)-Royter Bunlar bir harb istememekle çalışmış, dere üzerinde yeni bir !erinde mücadele devam etmek· 
Ajansı muhabiri bildirıyor: Ja· beraber, Paney hadisesinın sey- köprü de kurulmuştur. tedir. Kazanın bütün köylerind• 

k • k l (P ) rüsefere ve ticarete mani olmak h lk k' ' · · d'I k d' pon as erı ma am arı, ancy Kasabada imar faaliyeti de a a ının tevzı e ı me te ır, 
t k · b t d k dak için ihdas edildiğini düşünerek A k b. k ı k d k" opçe erı a m~ an ya ının ı takdire şayandır. Hükumet ko· nca ır no san ı var ır ı. 

f d bu mese 'e üzerinde tedbir alın· d k Japon harb gemileri tara ın an 1 k d' 1 nag· ı tamir edilmiş, geçen sene o da kaza beledıye o torunun 
mi;ralyöz ateşine tutulduğu hak· masım ta ep etme te ır er. noksanlığı ve ayrıca tek bir ser· 

Sureti umumiyede zannedil- seylaptan harap olan . parkın du· 
kındaki haberler üzer ne yen ·den d best tabip bulunmamasıdır. 
tahkıkata başlamış l ardır. iğine göre Japon imparatoru, varları yeniden yapılarak, teşcir Sıhhatı umumiyeye muzır 

0
• 

Ş . d k d (P ) A · bu hadise hakkında Amerikaya ışıne hız verilmiş, parka 250 
ım ıye a ar aney merı· d k p h duğundan hayvan su"rülerı'nin so· 

k · · b k'ld t teminat verme ı çe aney a- d f ı · ğ l an gemısıne u şe 1 e 8 eş en az a çam vesaır a aç ar kaklarda dolaştırılması mene· 
J 

disesine kapanmış nazarile ba- d k'l · 
açıldığı hakkındaki liaberi a· kılmıyacaktır. i 1 mıştir. dilmişti r. Fena kokular neşreden 
pon makamları tekzib etmekte Honsr·Kong, 18 (Radyo) _ Kasabanın en güzel bir yerin· tabakhaneler de şehir haricine 
idıler. Şanghay civarında Çinlılerin de bulunan parkta Büyük Şefin kaldırılmıştır. Köylerde gübrelik 
Vaş ngton, 18 (Radyo)-Ame· elinde bulunan müstahkem mev· bir büstü dikilecektir. bu'undurulması usulü de Y'· 

rika efkarı umumiyesi, Paney kiile Japon harp gemileri ara· Telefon şebekesi: saktır. 
gemisinin, Japonlar tarafından sında geçen bombardıman neti- Kazanın bütün köyleri, yeni· K d ç • 

d b h kk d k. ögler e 1 aalıget kas en atırıldığı 0 ın a 1 cesinde Japon harp gemileri den çekilen hatlarla biribirine 
l ı H Kazanın köylerinde de siste-

reisicumhur B. Ruzve t İ e a· arasında geçen bombardıman ve merkeze bag· Ianmış;ır. Mer· 
· · N B H f k t matık bir çalışma vardır. Mek. rıcıye azırı . u un anaa .ne neticesinde bir Japon 'ltuhribi kezde modern bı·r santral kurul· 

Ş d k h tep binaları inşl ed lmekte, Cum· iştiıak etmekte:Jir. im iye a· asara uğramış, batmıştır. 
d J b h k t. muştur. Kuşadasından, civar köy· hurıyet alanları, spor meydanları, ar aponyanın u are e ı Japonlaron Amur nehri civa· 
karşısında hıç bir şey yapılma· rında karaya asker çıkardıkları ler ile istenildıği anda kolaylıkla çocuk bahçeler' nümuııe lid ıı • 

ması noktai nazarında bulunan hakkındaki haberler Hong·Kong görüşülebilmektedir. tıklan vücude getirilmektedir. 
muha' ıf mahfeller bile susmuşlar lngiliz mahfellerince tekzip edil- Ormancılık faaliyeti: Bazı köylerde damızlık hayvan 
VP hücıımları-ıı ı..,.smişlerdir. m ştir. Kuşadasında ormancılılc işle- istasvonları da kurulmuftur. .1 ....................................................................... . 
hıç~ıra ~ğlamağa ba~ıadı. ve saadetim ıkısi de aynı za-

Herkes şaşırmış bize bakıyor· manda atbaşı bir harekete baş· 
du. lngiliz ahlak ve adatını tadı. 
bilirsin ız yal Onlar böyle harici Arkadaşımın karısı epeyce ağ· 
tezahürlerden hoşlanmazlar. Sıkı· ladıktan sonra gözlerini sildi. 
fır gibi oldum. Hiç olmazsa Çantasından küçücük bir ayna 
kocası bari imdadıma gelse. çıkardı. Burnunun kanadlarmı 
Nerede! Her şeyi hallederim pudraladı. içini çekti sonra derin 
diye muhakkak bana güvenmiş bir nefes aldı el le elbisesini 
olacak; bu hale getirdıği ve düzeltti ve yüzüme dikkatli dik· 
nihayet sahibi olduğu şu kadın· katli bakarak: 
cağızı gelip aramıyordu bile? - Gelini 
Aklınca şişman ve binaenaleyh Dedi asansöre girdik asansörü 
tehlikesiz bir adam olmak hay· ikinci katta durdurdu. 
siyetile kadının hiddetini yatış· - Odanız nerede? 
tıracaktım. Ortada çekinecek bir Kekeledim. 
şey olmadığı için hakaret gören - Odam mı?.. Nah orada .. 
kadın da bana ilticada bir mah· Üçüncü kapı... (87) numara. 
zur görmüyordu. - Seksen yedi mi? Arkam· 

- Sabırsızlanmayın neticeyi dan gelin. 
bekleyin! Dedi. 

Dünyada hiç kimsenin halı· Sıkı sıkı elimden yakaladı bir 
rasında yer tutmıyacak olan 10 alay hizmetçinin sessiz ve sinsi 
eylul 1920 tarihi benim için pek eğlenmelerine aldırmıyarak kü
müh·m bir gü~dür. işte o gün çük bir romorkörün yüksek 
tam çay vakt.nde benim elem tonda kocaman bir gemıyi lima· 

nın boğazından çekmesi g.bı 

o da beni otelın dehlizlerinden 
soluk soluğa çekmeğe başladı. 
Nıhayet iskeleye yani benim 
odaya yanaştık. 

Asansörün parmaklığile 87 
numaralı odanın kap sı arasın
daki bir kaç adımı atarken 
içimden sizin ve öyle bir vaz· 
iyette her hangi bir erkeğin 
gönlünden geçecek şeyler geçi· 
yordu. Erkek değil miyiz, hepi· 
miz de berbad adamlarız vesse
lam! Hem de fazla olarak hepi· 
miz de kendim ızı beğenmişizdır. 

Bu gibi işlerde zayıflar ne 
ise şişmanlar da odur. Hepimiz 
de kendimizi mukavemet edilmez 
zannederiz. Şurasını da ilave 
edeyim ki artık bende, saygı fılan 
kalmamıştı. Doğrusu ben öyle 
şıpsevdıliği sevmem. Sevmem 
amma o san yede bambaşka bir 
adam oluvermiştim. Artık, ben 
o demin sıze tasvir ettğim her 
derdi dinliyen, arkadaş canlı, 

babacan ve babayani bir yiğit 
değildım. 

Mademki size her şeyi söyle· 
meğe karar verdim, şunu da 
söyllyeyım ki o sırada arkada· 
şıma fena bir sıfat vermek filtri 
kat'iyen hatırımdan geçmiyordu. 
Ben gene sadık bir ahbabdım. 
Belki bu sadakat; vicdanımın 
telkininden ziyade muvaffak ola· 
bileceğime emin olamadığımdan 
ileri geliyordu. 

Şayanı dikkattir ki şişmanlar 
zayıfların karısına güvene güvene 
göz dikd ikleri halde harcıalem 
çaptaki heriflerle rekabet et· 
meği hiç sevmezler. 

Hulasa; beni bir maksı.dla 
yatağıma doğru sürükliyen bu 
kadını o dakikada bile hala 
sevmiyordum ve onu pek iyi 
bildiğim için halta bana küçük 
bir arzu bile vermiyordu. Fakat 
bir saniyenin İçinde her şe 
değ şt ·. ı( 

- Sonu var - "'· 

I 



,Bu günkü program 
tanbul rad!/ ·~ 
Ôğ : e neşr'.yatı: 12,30 Tilrk 
s k ı si, 12,50 havadisler, 13,05 
rk musikisi, 13,45Hafif musikı. 

~_Akşam neşriyat.: 18,30 Kon· 
.a.;.ans, 19 Türk musiicisi, 19,30 
t •on! ta ıı, _ 19 55 B~·.s~ haber· 

i, 20 T urk ınus· kıs ı , 20,30 
• va raporu, 2J,33 A•apça 

şrıyat, (Ömer R za tarafından) 
0,45 Türk nıus.kis', Halk şarkı· 

ı, 21, 15 Stüdyo orkestrası, 
2, 15 Ajans haberleri, 22,30 

Goıuıar <P akla>. opera, operet 
tarçaları, 22,50 son haberler. 

Suriye ile 
müzkereler 

.- Baştara/ı 1 inci sahi/ede-
hı Fuota •İyı..,tioJe niba}el takdir 

ilmeğe bıılındıJıoı ioıodı~ımız bu 
çc>oktaoıo P.ri•le uriye ll•t•ekilioe 

fi dertce de bir ıarıbıtle iııh 

V ilmi9 oldııjuou uooeJiyoruı<. . 
Diğtır taraftan Tı..irkiye comburı• 

eti artık tatbik kabiliyetini kaybet. 
V it olao Türkiye·Suriye araoındaki 
y yi komıuluk mu•he•ioi de fesbelmlt 

ulunuyor. Bay Cemil Mürdüm, t.. 
#kıiline hen!lt k"'ufmakta olan Su. 
1 ·yenin flmal cihetinden emniyetini 

lam -•lara rapıeımeaia kendiıi 
çin ne kadar hayaıi bir Hruret ol· 
uğunu teılim etıııiyecek kadar dar 

göriltlü değildir. 

Bütilıı bu aebebleri ve hadiseleri 
hatırlayınca takdir ederiz ki esueıı 

)j halledılmit olan Baıoy meeeJ .. lı.ıia 
ı: tatbikat uba ıudo da tam bir hii.enil· 

niyetle laareket etmek Te onun bir 
an eve! tatbik edil mesioi iılı:al eden 
manialart ortadan kaldırmak Suriye 
hükılmeıi için artık en tabii ve en 
mukoddea bir vazife haline gelmioıir. 

İnanmak iıtedl~oılze göre Suti• 
ye B•t•ekili Cemil Mürdilm eğer bn 
hakikatleri n hu zaruretleri takdir 
etmiıae n takdir ettiğini fiili yat ile 
lebata hltraa Aokarada deTleı ricali. 
misle eeaı11a girdiği zaman Tilrkiye 
cumhuriyetinin Suriye ile )eni kom• 
ıaluk muabedeıinin esaslarını karar• 
ı .. urmılt huıusuuda Uf i bir hllonil 
niyete aahlb Te malik olduğuna gö• 

recektir. 

Fran11a şüpheliyabar. 
cılara kapılarını 
kapayacak mı? 

Paris, 18 (Radyo) - Fransız 
kabinesi, bu gün toplanmış ve 

dahili ahvali tetkik eylemiştir. 
Bu içtimada, Dahiliye Nazırı B. 
Marks Dormua, ihtilal teşebbüsü 
etrafında uzun uzadıya izahat 
vermiş ve şüpheli yabancılara 
karşı alınacak tedbirleri sayarak, 
en miienir tedbirin, bu g.lıiler 
için Fransa kapılarının kapan
masından ibaret olduğunu söy· 
lem iştir. 

Petrol boruları 
Tahrib edildi 

Tahran, 18 (Radyo) - Musul 
petrollarının b;r kısım boruları, 
Arap çeteleri tarafından tahrib 
edilmiş Ye borula hattı üzerin· 
deki telgraf telleri.koparılmıştır. 

Yalandır 
Londra, 18 (Radyo) - Hud 

lngiliz dridnotunun, Çin sula· 
nna hareket etmesi içiıı emir 
verildiği hakkındaki haberler, 
Deniz Bakanlığınca tekzip edil· 
miştir. 

Tütün satışları 
Eıe mıııtakasında satılan tü· 

tün miktarı 28 milyon kiloyu 
bulmuştur. inhisarlar idaresi tÜ· 
tün mübayaaaına devam etmek· 
tedlr, 

Üzüm piyasasında 
Üzüm piyasasında üzüm satış· 

arı durgun geçmektedir. lnbisıır 
faresi borsadan üzüm müba· 

' asına devam edry o?. n "' 
• ~ IJ n$\Uı 
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Belediye reisinin beyanatı 
-Başı 1 inci sahi/ede-

Birincisi ihracatct lzmir, yani 
bütün mahsullerini--en iyi, e~ 
ucuz bir şekilde Avrupa pazar· 
!arına göndererek memlekete 
azami döviz teinin eden lzmir. 

ikincisi de aylarca güneş ve 
mehtap yüzü gö. mi yen, tabiat 
güzelliklerine hasret kalan Av· 
rupalıları kıtın en sert günle· 
rinde bile bu g'inü~ ko ıforlarile 
cevap verec•k ve istıfade etti· 
recek ola.ı İzmir .. 

Çok yakın nıizdeki komşu dev
letleri misal gösterecek olursak, 
memlekete d kkate şayan dere
cede döv z temin edecek yeni 
b r lzmir olacaktır. Bunu nasıl 
temin edebil.riz? 

Bunun temini için yegane yol 
her şeyden eve! beled ye vari· 
dalını yiiksellmcktir. lzm;rin 
yükselmesı, güzelleşmesi, tabiatın 
lü.iil ar.le dolu olan bu şehirden 
istifade edilebilmesi yalnız iz. 
mirlilerin bir davası o mak tarı 
çoktan çık mışt r. lzmirin, her 
iyiliğinden geniş bir hinterland, 
lzmır ıehrind"k' her hangi bir 
mahallederı daha fazla müstefit 
olacaktır. Bunun çin istıyoruz kı 
bu kalkınmayı kabıl olduğu 
kadar çabuk ve daima pratik 
yollardan yapa'ım. 

Üç sene sonra İzmir beledi
yesinin büdcesini 1,5 milyon li· 
raya ve altı sene sonra da iki 
milyon liraya çıkac ğ nı tah -nın 
etmek hayale istinat etm yen bır 
imkandır. 

G:ıraj santral, hal santra', 
mezbahada yapılacak yeni tesi· 
sat, ekmek fabrikası, süthane, 
şehir oteli, gaı ve benzin de
poları, su ve elektr:k kı bunla
rın senevi vuidatı tahm nen bir 
milyon iki yüz bin !ıra kadar 
tutaca tır. Banun üzerine bel· -
diyenin diğer teşe · büslerim zle 
artmakta ol n müteaddıd vari· 
datınt da ilave edebilir ı z ki ye· 
kun bizim tahminim zi da:m ı 
geçer. Bu vaz yette olan tutumlu 
bir belediye, yedi yüz elli bin 
lirasını her sene bu şehrın im " 
rına basredebil ı r ki her sene 750 
bin liradan 15 ·senede 12 m l· 
yon liralık iılerini itm ım eder. 

B ·lediyeye varidat getirmek 
üzere yapılacJk işlerd !n en ka· 
zançlısı görülen gtraj nntrai ve 
otobüs iş'erine baş! nmış bulu· 
nuyor. Bunu hal santral ve ek
mek fabrikası takıb edecek, bu 
aralıkta su ve elektrik işlerı için 
ayrıca te~ebbüsl~re devam edi· 
lecektir. Garaj santral ve hal 
santralın inşasında'\ sonra lzm ı r 
belediyesinin sen ~vi varidat bir 
buçuk milyon lirayı geçece:tir 
ki, bu da üç sene sonra mum· 
kün olacaktır. O vakit bu para· 
dan her sene 300 bin 1 ray şeb. 
rin İmarına ayırmak ve mütea· 
kıb yıllarda belediye var datını 
arttıracak diğer müesseselerin de 
tammlanmasında ı sonra belediye· 
nin senevi varıdatı 2 milyon li· 
rayı bulduktan sonra imar işle
rine senede 7 50 bin lira harca· 
mak imkan dahiline girecektir. 

Bu para ile de şehrin en mü· 
him ihtiyaçları ve imar işleri ni
hayet 15 senede tamamlanac l k· 
tır. Her hangi bir vaziyet veya 
yardımla her sene üç ':11il~~n 
lira temin edilebilirse lzmır ıçın 
çok acil ve çok zaruri olan bu 
ihtiyaçlar dört senede de başa· 
nlabilir ve böylece de fzmir, 
uzum, ıncır, tütün vesair mab· 
sullerini olduğu gibi bol güne· 
şini satmak asarıatikasını gös· 
termek suretile de bu milyon· 
ları süratle memlekete iade et· 
meğe baş!ıyacaktır. 

On iki milyon lira ile yapıla· 
cak işler şunlardır: 

Garaj ve hal santral, ekmek 
1 . UlO'(ini> nr.ı 

fabrikası, 100 yataklı şeb'r oteli, 
iki gazino, ine raltı plaj ve ga· 
zinosu, bir buçuk milyon liraya 
ikmal edılecek olan kanalizasyon 
işi, yeni gat depolar;nın in,as.ı, 

bataklıkların kurutulması, sey
laba karşı tedb rler alınmaaı, 
eski lzmirin imar planının ikmal 
ve itmamı, yukarı mahallelerde 
açılacak yollar ve i&tiınlikler, 
yolfar n açılmas,, dötenmesi, şe
hir hududu iç:ndeki bati ca bazı 
yolların asfaltlahması, kışlanın 
şimdi bulunduğJ yerden kaldı
rılması, lzıniriıı ş~rtlıle ınütena· 
sib bir beledıye sarayı inşası, 
Konaktan lnciraltına kıdar bir 
cadde açılın ısı ve lzmirin her 
tarafının p!a ıda tesbit ed ld ği 
şekilde teşc rı ve çocuk hasta
nesi, çocuk bakım yerlerinin ık· 
mali, açılmış olan caddelerin 
döşenmesi, stadyom, kapalı yüz
me havutu, Şehir tiyatrosunun 
yapılması. 

Üç s ~ne zarfında b ı tecek Kül
türpark ve fuarı ile bu işler de 
yapıld ktan sonra lzmirde şim
dıye kad~'I' görıilm~mış b r Şı!
kilde bir tela ı ve ııeie başlı. 
yacak ve halk bütiin medeni 
ıhtıyaçlarının talmırı edilm.ş ol· 
duğunu görecektir. 
Ekmek fabrikası 
nasıl kurulacak? 

lzmirde 1-17 fırın vardır. Bu 
fırınla r so:ı umanlarda ma.c11ıe
leşlir im ş olmasına rağmen ç•k
tiğim z müşkü.aı pek ço <tur. 
Bütün bunlara r ğmen g·rek 
k!llite, gerek kan.ıt" it b"r le 
halka iyı elemek y~dırmek bış· 
lıca emelim zd r. Bu fırınları, s 1-

tış ve d ğer hususi p ş rme ma
ğazaları ol r k ku'lııımık mürn· 
kıiııdi.ir E <ınek fabrıkası, b ~ e· 
d ,ye un fabr ka>ının }anıııda ya
p.lacağ ıçio ve b" labrıkanın 

yaıı ı ı.:h b11ğ lty a nbuı yaıııııa 

kaJar g !ıe n şi nend ferle di! le· 
mın ed!lmı$ bulu:ıdJğ .lıl d.ın b ğ
dayın le~ r:ıı •ıe, ıın,ırı ekmeic 
fabr .kas •ıa geç nt!sı için ıı:a y,,r 
de zar ı ri o.an masrafının pek 
çokların ya prnıda ·ı otomıılık 
idare rdı ec kt r. Beledıyenın 

daimi ko ıtr0lu aitında ve eıı kü
ç'ik tele rü1 ına kaJ .r tit ız hır 
sı~, h1t l·on ro.undan geçeçek bu 
ekm•ğ• ı her itibarla bir şe ıır 

halkını ve bu ş'hir e yakındAn 
alalcıdar civarı da memnun et· 
meme~ine imkan yoktur. 

Bu fa brik ıd rn ka tıtlara sa
rılmış vaziyetle çıka~ak olan 
ekmek, temiz kamyon arla şe· 
birdeki satış şube erine dağıtı
lac~ktır. ' 

Süt /abri '<asır 
Süthaneye gelınce, belediye 

şebi r halkının tem.z ve sıhhi 

süt ihtıyacını .emin için böyle 
b r müesses~ vücude getirmeğı 
çok lüzumlu bu: maktadır. Bu 
itibarla kurulacak müessese, bü· 
tün şehrin süt, yoğurt ve tere
yağı ihtiyacını bir elden lemin 
ve idare edecektir. Bu sütler de 
bet gün otomobillerle tevzi ~di· 
lecektir. 

• •• 
Belediye reis nin dünkü sayı· 

mızdaki beyanatında Balçova 
köyünün de lzmir be!ediyesi 
hududu içine alındığına dair bir 
cilmle vardı. Balçova köyü he· 
nüz belediye hududuna idhal 
edil1111emi9tir, Düzeltiriz. 

Fransa ayanı büdce 
ile meşgul 

Paris, 18 (Radyo) _ Ayan 
mec isi, bu gün öğleden sonra 
toplanmış ve büdce müzake·a
tile meşgul olmağa başlamıştır. 

Başbakan Şotan ile Maliye 
Nazırı B. Bone büdee hakkında 
uıun beyanatta bulunuşlardır. 

Müzakerat, Pazar olmasına 
rağmen yarın da devanı edecek
tir. 

lzmir ·c ret Odasının 
mühim bir raporu 

-------------
Muhtelif mahsullerimizin satış 

ve ihraç .vaziyetleri 
lzmir ticaret odası, muhtelif 

mahsullerimizin vaziyeti bakında 
bir rapor hazırlamıştır. Bu ra· 
pora göre mahsullerimizin satış 

ve ihraç vaziyetleri aşağıda 
gösterildiği şekıldedir: 

Genel durum: 
1 - ÜZÜM: Geçen hafta pi· 

yasada' hararet ve hareket gö· 
rülm!iş ise de son hafta içinde 
işler sakin olarak cereyan etmiş 
ve fiatlerde göze çarpacak de
rrcede değişiklikler olmamıştır. 
Ya' nız bu gün için piyasaya mÜs· 
takat nazarile bakılmaktadır. 

2 - iNCiR: Son halta içinde 
hurda mallar üzerıne piyasada 
biı az iş olmuş ise de fiatlerde 
geçen hafta fiatletine nazatatı 
düşükllilc kaydedilm ştir. Umumi 
bakımdan p yasada durgunluk 
devam etmektedir. 

3 - PAMUK: Pamuk fiatleti 
son hafta içirı de gene oldııkça 
değ şı k) ı kler göstermiş ve hafta 
piyasası kararsız geçmiştir. 

Yalnız l ia le ·d ~ ki istikrazsız· 

lık karşısında ıstibsal mın 'a ·a· 
!arından pıyasaya az mal gon
derilnırkte olduğundan, hafta 
sonlarına doğru fiatlerde az çok 
bir ılerl :me hasıl olmuştur. Şu 

sıralarda tesl m şartlariyle ya· 
pı . mış o!an evelki alivre satış ar 
için mal mübayaası mecburiye· 
tıne k~r~ ı içde ı g 'lişin bu gün· 
kü şe kilde devamı müddetince 
fiatlerde bir ilerleme olaclğı 
kanaati va r dır. 

4 - Pa amut: İhrac\t mevsi· 
mi gelmiş olmakla beraber bü
ük. mikyasta m~l ihraç edilıne
igin en, ış erde durgunluk var· 

dır. Bununla beraber f.atler mev· 
siın baş nd\ ıberi son güne ka
dar ay ıi şek ı n ta< p dmek e
dir. Bıı yil rekol es,nin bir az 
kuvvet t n p ılerilemesi iht ı mali 

vard r. Ş mdılik p"yasada dur· 
gunluk drvamdadır. 

5 - Z•y tırıyağı: ihracat evleri 
henüz harekete geçmem:şt r. Pe
rakende sı ışlar olmaktadır. Pi· 
yasala oldukça du•gunluk mev· 
cultur. Türkiye dahili sarf yatı 
için istihsal ınıntakalarının muh· 
telif istasyon ve iskelelerden 
Mers ne, A .fanaya ve dığer ma
h .l!ere mal sev.cedıld .ği anlaşıl· 
maktad .r. 

6 - Arpa: iki üç haftadan 
beri arpa muamelelerinde gö· 
rü melı:te hararet, bu hafı a bir 
az gevşemiş ve iş az olmuştur. 

Fıatlerde hissedilecek şekilde 

gerileme olmuştur. Şimdilik bu 
hal ihracatç 1 larım • zın mal müba· 
yaasında gösterdikleri çekinme· 
den ileri geldiğine verilmektedir. 

7 - Bakla: Geçen hafta pi· 
yasada görülen muamele dur· 
guııluğıı bu hafta içinde bir at: 
daha kuvvetli olaralı: belirmiştir. 
ihracat muameleleri ıçın bu 
hafta zarfında kuvvetli işler ol· 
mamışsa da fiat~er geçen haftaki 
durumunu bu hafta da aynen 
muhafaza etmektedir. 

Üzüm: 
Son on beş gün içinde bor· 

sacla muhtelıf mallar üzerine 
8 -19 kuruştan 10794 çuval ve 
21 torba üzüm satılmıştır. 

Geçen yıl ayni zaman içinde 
muhtelif mallar Üzerine 12, 7 5· 
22,5 kuruştan 20378 çuval ve 
34 tkrba üzüm satılmıştı. 

Bu yıl ilk muamele gfoünden 
15·12-937 akşamına kadar üzüm 
satış miktarı 169214 çuvala var
mıştır. 

Geçen yılın muamele günü 
olan 20/ Ağusto~tan 15· 12·936 
akıam na kadar 370962 çuval 
ve 1843 torbaya varmış ır. 

O.Jıı: ., l .l a.. .. .n_.L., hıi.J 

Bu yılla geçen yılın ayni ta· 
rihletindeki üzüm satış fiatlerini 
a~ağıda gösteriyoruz: 

Bu yıl 1- 15 Birincikanun için· 
de ü:ıüm satış lialeri fUnlardır: 
6 numara 8-12,25 kuruş 
7 " 11 ·13,125 • 
8 " 13 -13,75 • 
9 " 13,5 ·14,375 • 

10 " 14,25-14,375 • 
11 " 17 ·19 • 

21/11/937 • 11/12/37 tarihleri' 
arasında limanımızdan yabancı 

memleketlere 21867 ton üzüm 
ihraç edilmiştir. 

Yeni mahsul senesi başlangı· 
cından 11/12/93 7 akşamına ka· 
dar İzmir limanından yabancı 
!ilkelere 15,374 ton üzüm ihrac 
edilmişt r. Geçen yıl ayni tarih· 
deki ihracat miktarı 48,962 
ton idi. 

İncir: 
Scın on beş gün içinde kalite· 

sine göre 4· 12 kuruş arasında 
215 çuval muhtelif incir ve 
3,125-4,625 kuruştan da 1049 
çuval hurda incir satılmıştır. 

Geçen yıl ayni zamanda kali· 
tesıne göre 7-15 kuruş arasında 
604 çuval muhtelif incir ve 
4-4, 7 5 kuruştan da 392 çuval 
hurda inc ı r satılmıştı. 

Bu yıl ılk satış gününden 15-
12-937 akşamına kadar 111229 
çuval muhtelif incir satılmıştır. 

Geçen y lın ilk muamele günü 
olan 19 Ağustostan 15·12·936 
günü akşamına kadar 168382 
çuval muhtelıf icir satılmıştı. 

1. 15 Birincikanun arasında 

süzme incirler 10 • 12 kuruştan, 

el eme er li,75 • 8,5 kııruştan, 
paçal 5 kuruştan, natürel 4 ku· 
ruştan, hurda incirler 4, 125 ku· 
ruştan satılmışt r. 

21111·11/12/37 tarihi arasın· 
da lzmir limrnın dan yabancı 
memleketlere 1505 ton ve mev· 
sim ıptıdasından 11/12/37 ta· 
rihine kadar 20,074 ton incir 
ihraç edılmiştir. 

Pamuk: 
Son on beş gün içinde lzmir 

borsasında kalitesine göre 27·35 
kuruş arasında 2224 balya muh· 
telıf c ns pamuk satılmıştır. 

1-15 Bırinci Kanun içinde 
muhtelıf cins pamuklar 27 • 35 
kuruş arasında satılmıştır. Şim
dıye kadar dış memleketlere 
339,5 ton pamuk ibtaç edil· 
miştır. 

Palamut: 
Son on beş gün içinde lzınir 

borsasında kalitesine göre 200· 
520 kuruş arasında 13,959 ken
tal palamut satılmıştır. 

Bu yıl dış memleketlere 942 
ton palamut ihraç edılmiştir. 
Geçen seneki ihracat miktarı 
3407,6 ton idi. 

Zegtingalı: 
Son on beı gün içinde bor

sada zeytinyağı satışı olmamış· 

tır. Son 20 gün içinde Mısıra 
28,2, Tiryeıteye 5,2 to zeytih 
ya§-ı ihraç edilmiştir. 

Di/er maddelerin satışı: 
1 - 15/12/937 günleri içinde 

5,375-6,75 kuruı arasında 12208 
çuval muhtelif cins Buğday, 
3,87 5-4,0625 kuruş arasında 
4163 çuval muhtelif cins Atpa, 
4,25 den 1879 çuval sıra Bakla, 
5-3,5 dan 33 çuval kumdarı, 
4,5-4,625 den 74 çuval Bur
çak, 6,5 dan 4 çuval Kendir 
tohıımu, 11,d-15,75 den 217 
çuval Susam 9.'J den 364 kilo 
tatlı badem l ;i; 88 den 800 ki· 
lo tatlı bade ıı içi, vadeli ve 2,40 
kuruştan 536000 kilo pamuk 
çekirdeğ . satı ; mı~lır. 

19 Kanonuevel 

Kazanç vergisi 
Ticaretgah ve ikamet

gah değiştirenler 
Beyannameye tabi vergi mü• 

kellelleriııden sen!' içinde ika• 
met ve ticaret yerlerini değişti· 
renlerin asgari kazanç ve gile· 
rinin ne suretle hesab edıleceği 
hakkında Maliye Vekaletinden 
şehrimizdeki alakadarlara bir 
tamim gelmiştir. 

Bu tamime göre 2729 nu· 
numaralı kanun mucibince alı· 

nan asgari verginin gayri safi 
irada müstenid bu'unub (nisbi) 
kısmının hesab surette muhtelif 
şekillerde muamele yapıldığı ve 
mesela bir kısım varidat dairele· 
rinin bu nakil hadisesini terk 
hükmünde sayarak mü'·ellefler· 
den beyanname istediği ve di· 
ğer bazı varidat dairelerinin de 
b r sene içinde bulunan ticaret· 
gah ve ikametgahlarının irad· 
!arı üzerinden ticaret m~ddetine 
göre vergi hesab ettikleri yapı· 
lan teftişlerden anlaşılmıştır. 

Beyannameli mükelleflerden 
sene İçinde ticaret ve ikamet 
mahallerini değiştirmiş olanların 
işini bırakmış sayılarak kıyas 
yoluyla muameleye tabi tutul· 
malan caiz görülmemiştır. As
gari vergilerin (nisbi) kısmının 

hesabınd mükelleflerin ikinci· 
kanun başındaki ikametgah ve 
ticaretgah iradlarının esas tu· 
tulması ve sene içindeki deği· 

şikliklerin naz rı dikkate alın· 

ması bildirilmiştir. 

Maarif cemiyetinin 
• 

eşya pıyangosu 

Ankara, 18 (Hususi muhabi· 
rimi:ıden) - Türk Maarif Cemi• 
yetinin ıon eşya piyangosu, bu 
gün Halkavi salonunda çekil· 
ıııiştir. Büyük ikramiye olan 5000 
lira 24585 numaraya düşmüştür. 

24892 ve 39274 numaralara 
biner lira. 

44256 16658 34046 numa• 
ralara 500 zer lirn. 

227 32676 51506 numara• 
!ara üçer yüz lira isabet et• 
miştir. 

Son rakamları 64, 58 ve Sl 
olan piyango biletlerine de 
amorti verilecektir. 

lngiltere kral ailesi 
Noeli nerede 
geçirecekler 

Londra, 18 (Radyo) - Kral, 
kraliçe ve prensesler, Noeli 
Prenses Meri ailesi ile birlikte 
geçirmek üzere Pazartesi günü 
Sandergama gideceklerdir. 

Franta ·Macaristan 
Paris, 18 (Radyo) - Fransa 

ile Macaristan arasında bir te
diye anlaşması imza edilmiştir. 

Diğer maddeler 
Madde ısimleri 
Arpa 
Bakla 
Nohut 
Kum darı 
Susam 
Kepek 
Kuşyemi 
Küs be 
Kendir tohumu 
Badem 
Ceviz 
Kestane 
Palamut hulasası 
Somak • 
Kayısı çekirdeği 
Defne yaprağı 
Deri 
Balı 

Zeytin tanesi 
Balmumu 
Ceviz kütüğü 
Meyan kö«ü 
Cıva 

B•kır humuzu 
Tütuıı 

ihracatı: 

Ton 
2,839,4 

477,0 
172,1 
142,l 
82,5 

457,0 
5,0 

509,8 
5,6 

63,7 
21,4 
11,5 

239,8 
11,9 
1,0 

110,0 
27,0 

4,8 
6,2 
2,0 

11,6 
1,682,2 

2,0 
0,6 

4,6·ı 1.9 
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HiKAYE 

Çıldırtan bir ders .. 

Holivudda 
Onun dertlerini dinlemek bana 

saadet verirdi. Doktorlar ya· 
kında tamamile iyileşeceğini kuv· 
vetle söylüyorlar. Zaten onun 
da artık saçmalamadan sonra 
eriştirdiği tatlı mevzulara da 

F • " 1 h bunu gösteriyordu. 
ıguran 8rlll ayali Bir gün vadetmişti, gene ha· 

• ----------------------------------.. •! yatından parçalar anlatacaktı. • • 
1 

• • Onu her zamanki gibi bah· 

üç meşhur figü- Klark Gabi evlendi m·ı9. çedeki bası~ koltuğa yaslanmış, 
Ş l t dalgın buldum. Yanında oldu-ran: Br 0 t ğum halde beni görmedi. Elimi 

J··ı p•t Karol L·ombarla, yalnız Norma Şererin şahid- uzattım: 
U ya Ve 1 - Günaydın Bay Cemil, na· 

liği ile nikihlanddar, deniliyor ıılsınaz? 
Nasll par- ~=~~m~kin b.,,D, .. ıı.c1ı, 

ladılar? - Geldiniz mi Bayan? Otu· 

Şarlot, 
Kıymeti gündengüne artan bir 

senatoyu andıran sarışın bir kızl 
Stüdyolar kulübünde oturur. 
Bu l.ulüp öyle bir m•hterdir ki. 
burada 70 dilber ve çılgın kız 

vardır! ~Salonlarından neşe ve 
zevk kaynar ve pencerelerinden 
bitün Holivud da taıarl 

Şarlot, geçen Noel gecesi 
Holivuda has bir tantana ile 
ve bir çiçek arabası üzerinde 
teşhir edilmiş idi. Şarlot, ertesi 
gün gazetelerde çıkan resimle· 
rini bğyenmemiş ve ortadan 
kaybolmuş, ve iıte onun rekla
mını ancak bu tagayyüb teşkil 
etmiştir! Bulunduğu -kısaca: dön· 
düğü vakit- artık o meşhur bir 
figüran idil 

Jiilga: 
Şarl~tun macerasına nazaran 

Jülyamn macerası daha fecidir: 
Jülya vaktile küçük bir şehrin 
kilisesinde teganni eden küçük 
ve dilber bir kızdı. Şöhret ve 
para kazanmak için Holivuda 
gelmiştir. Fakat f güran seçen 
büroya onun müracaatı sırasın· 
tam 5000 güzel kız kaydedilmiş 
bulunuyordu. Mevcud figüranlar 
bile haftada ancak iki, üç gün 
iş buluyorlardı. 
Gördüğü müşkülat karşısında 

Jülya intihara bile teşebbüs et
miştir. Seri bir yardım ve teda
vi sayesinde çabuk iyileşmiş ve .. 
bundan sonra artık şöhret ka
kazanmıştırl 

Pit: 
Ol.. Pit güzellik müsabaka

larına iştirak etmiş ve •ideal 
figüran" unvanına maliktir. Üç 
banyo koşusu, iki en güzel 
arka, bir uzun saç, üç plastik 
ve bir binicilik müsabekası ka· 
zanmıştır. 

Esmer, hem de fazla esmer· 
dir. 

Hayatını ve macerasını dinle· 
yiniz: 

- Los Anjelosda bir moda 
mağazası gişesinde memur idim. 
Bana figüranlığı teklif ettiler,ka
bul ettim ve o zamandanberi 
figjramm. Evet f güran olmak 
ıüçütür, fakat fiıüranlıktan çık· 

itimada şayan ve çok mevsuk 
bir menbaa göre Klark Gabi 
ile Karol Lombar gizliden ni· 
kihlanmışlardır. Bu gizli nikahta 
da sadece Norma Şerer şabid 
olarak hazır bulunmuştur. 

Klark Gabi neşe kralıdır. Biz· 
zat o diyor ki: 

- Bence şayanı dikkat ve ehem
miyet insan sadece gülmesini 
bilen ve gülen insandır. Ve yüz· 
de yüz muhakkaktır ki gülmesini 
bilen insanlar çalaşmağı da se· 
verler. 

Evet, ben de bu kategoriye 
ithal olunabiliriml 

Aktör olmazdan evci bir çok 
başka san'atlara intisab ettim. 
Petrol işlerinde çalıştım, maki· 
nist oldum; daha birçok işlere 
başvurdum. Fakat hiç birisi 
beni memnun etmedi. Hem de 
bazılarından kafi derecede para 
kazanmış olduğum halde! 

lşlerim'z'n bir çok çekilmez 
cihetleri vardır. · Gezetecilerin 
-hem de küçük bir itizara lüzum 
görmeden- hususi hayatınızın bir 
çok safhalarını on iki defa bü· 

mak mümkün değıldir. Bereket 
ki ben figüran kayıd dairesini 
bu berzahı görmedim. 

Mesleğimden şimdi memnu· 
num. Fakat meılet min çok fena 
bir çehresi vardır. Hemen her 
meslekte zamanla ücret ve .ıöh· 
ret ümidi vardır. Fakat biz m 
meslekte vakitle hem şöhret 
azalır, hem de ücreL 

Bir çok işlere girip 
çıkan artist 

Diyor ki: 
Mesleğimden 
memnunum 

yülterelc neşretmeleri boşunuza 
gider mi?. 

Anlıyorum, diyecekıiniz ki, 
bunlar her san'at ve mesletin 
icablarındandırl Doğrul Ve ben 
de bütün bunlara rağmen mes· 
leğimi çok sevenlerdenim. Son· 
raa.. Mesleğinı bana, hayatımda 
rastlıyamıyacağım yüz'erce kim· 
ıeyi tanıtmaktadır. Me&lejim 

bana çok ıevditim iki sporu, 
avlamak ve balık tutmak fırsat
lanna da bol, bol temin etmiş· 
tir. istediğim gibi seyahat de 
artık benim karanına bağlıdır. 

Bunun için ben mesleğimi çok 
severim, bundan başka bir şey 
söylemeğe hakkım yoktur •• 

Otomobil rekoru 
Roma, 18 (A.A) - ltalyan 

V~nturi Kano otomobiller için 
saatte konan dünyo relı:orunn 
kırmıştır. 

runuzl 
Dedi ve elile yer göıtererek 

ilave etti: 

- Bu sabah çok hafif kalk· 
tım, gece gördütüm tatlı bir 
riyadan .anra bayata yeniden 
doğmuş gibiyim. Galiba artık 
iyi olacağım. 

- Elbette, dedim, zaten iyi 
olmuş gibisiniz. 

Yeşil bakışları dumanlanmıı 
gibiydi, elile baıını göstererek: 

- Fakat ·dedi- buradaki at
nlar, acılar ne zaman geçecek? 

Bu sorgularda, •beni bu ıztı· 
raplardan kurtarın. der gibi 
yalvaran bir ses vardı. Bu gün 
ilk defa benden teselli beldi· 
yordu. 

Sandalyemi onunkine bir az 
daha yaldaşbrarak: 

- Bu hastalık bir gün ıize 
biç olmamış gibi gelecek, bütün 
acıları unutacaksınız. 

Dedim. 
- Bütün acılarımı, bütün acı• 

lanmıl 
Diye inler gibi tekrlrladı ve 

ellerimi avuçları içine alarak 
yalvardı: - ... -.,._ .... -..-..---------------...... ~~ 

CWS44WP:a1" ---- ........ 

Sinema aleminde tuhaf bir film görmekteyiz. Adı •Brelan d' Aa. 
olan bu film fantezilerle süslenmiştir. Mevzu yoktur.1 Sahneler 
muhtelif konuşmalarla biribiri ardınca değiımektedir. 

Sinema mecmualarınt:lan sarfınazar, sinema ilemi bile bu filmi 
hayretle karşılamaktadır. Anlatılan, Naaraddın bocanın •kar bel· 
vası y:ıptım, fakat kendim de betenmedim.. dediti gibi onlar da 
beienmemiılerdir. Yukarıda, bu Mmden bir abne ıörüyoruz. 

Ya1aa: Nermia AKGÜN 

- Bana bu hususta yardım 
et Selmal 

Ne zamandanberi bu amca 
oğlunun bana tatlı sesile sadece 
Selma diye bitab edişini unut
muştum bile. O ilk bastalandıtı 
gündenberi beni bir düşman 
ıibi görüyor, gayet resmi görü· 
şerek "bayan. diyordu . 

Uzun bir sükuttan sonra de
rin bir şesle: 

- Selma bu gün aana haya
tımın en acıklı macerasını, beQİ 

bu bale getiten sebebi an ata• 
cağım •. Dedi ve içini çc:ıc:erow 
ilave etti: 

- Habrlar mısın Selma; bun· 
dan altı ıene evel Avrupaya 
giderken ne kadar neşeli biı 
gençtim.. O gün trene binerke11 
yalnız bir kederim vardı: siz. 
lerden a"'ılmak.. Fakat tahsilim 
ve iıtikbalim için bu acıya seve 
ıeve katlandım. 

Avrupada hayatım pek sade 
geçiyor, yalnız derslerimi ve 
ıizleri düşünüyordum. Rüyala· 
rımı annemin narin, sarı çehreıi 
tctkil ediyor, beni doya doya 
öperek "Cemil oku gel, seni 
küçük Selmacığıo da bekliyor• 
diyordu. Ben ve annem hayatta 
bana eı olabilecek bir tek kız 
görüyorduk. O da ıendin Sel· 
ma .• 

Fakat bir gün her şey bam
baıka oldu. Düşüncelerim de
titti, arbk annemin yüzü, senin 
sarı kıvırcık başın rüyalarımdar 
silindi, onların yerine; bir çifl 
ıiyah göz, serseri iki kurşun 
gibi kalbimi deldi, hulya ve riY 
yalarımı altüıt etti. Bu bir Fral 
ıız kızı idi. Asil bir aileye men· 
aub, ayni zamanda yetimdi. 
Anuı, babuı ölmüşler. Bu çok 
güzel kız benimle ayni mesleği 
intihap etmif, o da (kimyager) 
olacaktı. 

Denlerimize beraber çalıııyor, 
gezintilerimizi beraber yapıyor
duk. Bana memleketimden uzun 
uzun ıoruyor, Tiirkiyeye karşı 
derin bir ıevıi taşıdığını söylü· 
yordu. Bir ıün: • Magörit be
nimle lstanbula gider misin? 
diye ıordum. Manasını anlıya· 
madıtım bir gülüıle: •Temel
li mi?. dedi. Ben bunu biç dü
ıünmemittim. Fakat atzımdan 
gayri ihtiyari •Evet Margörit te
melli benimle. sözleri çıktı. 

Margörit bir senelik arkadaş· 
hkta biç bir detitiklik göster
medi, bilakis her hnatta yanıma 
bir kedi yumUf&klıtı ile soku
larak bana verditi sözü kuvvetle 
tazeliyordu; •Evet beraber ve 
temelli. diyordu. 

Hareketimize bir gün kalmıştı. 
O gün kendiıile çırııya giderek 
sizlere, bilhassa ona sık sık. 
bahsettitim sına oradan gele· 
bilecek hediyeleri seçtik; iki· 
miz de çok şendik. Pansiyona 
yorgun döndük. Bana istirahat• 

- LiitJeP. 



~nhlff' ]() 19 Künunuevel A .ADOTJU 
muhtaç o:ldutuntun aöytr,.,elc lznti" 2 inci icra memurru· 1· · L • [" · ·ı f J • O fı d J ğ d 
da ğundan.· ·~~~~-z-~~lr~~e_v_a_z_ı_~~a-·~~ı_r_ı~'~'~'-~-n~a-r~ı__ z~ır e ter ar 1 ın an: o sına çekıldi... --
Cemil, bogaz..w t~yan bir Abdurrahaıan zade Hjsey~- İzmir Lv. amirliği Sat: Al. Ko. Rs. den: icar no. Lira 

hıçkırığı botmet• ÇltlrŞlft'ak de-- nin LaJAlr Ye Eytam bankasın- 1 - 33 Tümen birlikleri hayvanatı için ( 350500 ) kilo yulaf 267 Karşıyaka Turan Menemen c. 259 taj no.lu ev 12 
Yam elti: dan ödünç aldığı P'raya mu• vermeye taahhüt eden üstenci nam ve basabma (262000) 268 Karşıyaka Turan Menemen c. 257 taj no.lu ev 12 

- Onu bir daha hiç göre· kabil banfc•ya ipotek eyfecflfi , ili:i yüz altmış ilci bin kilo yu'af açık eksiltme ile sabn Yukarıda yazılı emvalin senelik icarına talip çıkmadığından 10 
medim.... l..ircle M •••~i,e cat&deli ,... •hnac.tktır. ihalesi 4/2.Kin./93~ Sala gün saat 16 da ya· gün müddetle temdide bırak•lmıştır. ihalesi 27-12-937 tarihinde 

Ben ki bit Mile IOI'._ ld IW.lrpaıvuıda 18 No.kt ...., pılacalctır. Muhammen tutan 15065 liradır. ilk teminat saat 15 tedir. Taliplerin mi Ji emlak müdürlüğüne müracaatları. 
-ô~~~i~ ~~~17ft~u 19n • ll~li~~Ş~um~~~n~~~n~d ~~~~ ~0--1---~---------~------~ - Hayır dinlet o aa.e•, .... 2, No.ha mefazalarla de görülebilir. iıtekli1erinin ilk teminat makbuz veya mek· ev el Oemiryollarından: 

E fakat benim WikWi•i, .. fe" lai .U ı Metrelik sotc:ai ih tublarile beraber 2490 sayılı lcanunun 2 ve 3 üncü mad· Miktar, cins eb'at, sıklet ve muhammen bedeli aşağıda yazıla 
yimi öldürüp fitti. S... Mi. ••ct.n.. Mataza iki kath ia· delerinde yazılı vesikalarla ihale günü vakti muayyeninde muhtelif cins demirler 23-12-937 Perşembe günü saat 15 de Al· 

• 

hi 

v 
y 

' 

lüman olacal* da ...._itti, ,. eclil•it ~ ...a.waa 1 i- Fındıklıda komutanlık satın alma komisyonuna müraca· sancakta 8 nci işletme komisyon binasmda pazarlıkla satın alına· 
oci~~~-~i~~ ~~~~.~~.~~~-•-t_~_n_. _____ ı_4 __ 19 __ 2_4 __ 3_o ___ 4_~-6-~~~ 
bir şey düfiniiyord!IA: Atme- daire dalaa i he- edıl•iftir. lzmir Levazım imirlıtı Sat. Al. Ko. Rs. den: Bu işe girmek istiyenlerin 29937 kuruşluk muvakkat teminat 
min benim hakkı ..... 7ap· 900 lira 11111..tinde ol.. M 1 - Ankara rarnizon birlık ve müesseseleri için 40000 kilo vermeleri ve kanunun dördüncü maddesi mucibince işe girmeye 
'Jlış oldutu teHDaf Çhlrl IOll aapanın pçe• s•Re yapl• kırk b·n kilo sabunun kapalı zarfla eksiltmesi 3/2.Kan/938 manii kanuni bulunmadığına dair beyannamelerle ayni gün saat 
aıektuplarand• "tWbk DifMlan ...... 2280 •yıL kM11Da pe ıaat 15 de Ankara Lv. amirliği satan alma komisyonunda on beşte hazır bulunmaları 19 22 4461 
ıeni bekliyor,, diye yumıta reri bırakıldılt balde birincı ae· Y•P Jacaktır. Miktarı Cins Adet Eb'at Sıklet Muhammen bedeli 
başlamışdı. B. husuata ela ae taksit hrca muyyeD vade- 2 - Muhammen bedeli 12800 lira ilk teminatı 960 liradır. Kalem Kuruş 
kendimi ıöyle teselli ediyorclaa: t4Dde ödeM .. clittadea bu hi- Şartname ve nümunui her gün komisyonda görülür. içinde 14 Yuvarlak lama demir - Muhtelif 14000 211765 
"Selma daha çok pnç. Elbet küm ortad• kalluwak mataza• kanuni vesaikler bulunan teklif mektuplan saat 14 e kadar 3 Levha demir 

190 
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bu sevgiyi unutur ve Wr bat· nıD yeDidea müllciyeti açık .,.. kabul olunur. Eksıltmeye gireceklerin belli gün ve saatta ------------...;;. __________ _ 

b~~~Hd·r~ ~~ti~" M4~~~1----k-~-ı~·s~~n_•_b_~_u_nm_a_1a_r_•. ___ ıs_1_9_2_4_~ ___ «~~ lzmircumhuriyet moddeiumlımi-
Ccmil IÖıia bur•acla ,._. emlik n eytam bankası kanUM lzmır Lv. amırlıji 5'tt. Al. Ko. Rs. den: ı · . 

~e beni ı.81 ete ditür• bUaf- mucibince bir def•ya m bsuı ol- 1 - Ke,if bedeli alt&11f dokuz bin beş yüz yirmi dokuz ı·r• ığınden: 
ların en akıllısı ile baktı. Ben de mak şartile artırmas ı 16'2/938 otuz lr:uruı olan Kitahya tayyare meydanı toprak tesviye Katiplikte çalışmak üzere 40 lira ücretli ilci süvari 
artık yılların içimde biriktirdiği Çarşamba günü saat 14,30 da ic· ifine talıp çıkmadıi'Jodaa yeniden kapalı zarfla eksiltmeye münbald r. 27·12·937 de imtihan yapılacaktır. 

mübaşirliti 

hıçkmkları isyanla boşaltıyor· r• dairemiz içinde yapılmarc konmuştur. Talip erin şimdiden adliye encümenine raüracaatları, 4462 
dum. Cemıt ellerimi okşıyaralc üıere bir ay müddetle satılığa 2 - ihalesi 22-12-937 Çarpmba rünü saat 11 dedir. - -----------------------
söyledi: konuldu. 3 - Kili teminat 4726 lira 47 kur~,!~r.L M M V Jzmİr liman işletme mQdQrlftğlinden: 

- Susayım mı • ~Jma? fıter· Bu artırma neticesinde satıc 4 - eıif, .. rtoame Ye projeler ~ 11;uruşa · · • satın 
~ • ı k d -L 1938 Takvim yılı içinde limaaımwa gelecek mazot veya kömürle 

b b bedetı her ne ofnsa olsun ama om syon• aa ••Dır. 
sen e e iyen susayım. S - Ebiltmeye g.recelderin kanuni teminat ve 2490 sayıla lc:a· işler vapurların yükleme, boşaltma, aktarma amele iş.ne ait eksilt• 

- Hayır Cemi[ -dedim· an· borcun ödenmesi tarifıi 2280 nunun 2 ve 3 iincii maddelerinde ya%ılı belgelerile idari me muamelesi 23·12-937 Perşembe göai saat on beşe bırakılmış· 
lat seni dinfıyorum. numarafı kanunun mer"iyefe gir- şartnamenin F fıkrasında yazılı vesikalarile birlikte teklif tır. isteklilerin müracaatları ila11 ol ınur. 4455 

- iki saat sonra Magöritin diği tatihten sonraya müsadıf mektuplarını ibate saatinden behemehal bir saat evel M. 
oda hizmetçisi kapımı vurarak: oması hasebile kıymetine ba· M. V. sat&• alma komıayomıaa •ermeleri. 

"Marıörit bir kuzeni ile aitti ktlmıyarak en çok artıramn üze- 4 10 15 19 
ve sıze bu mektubu bıraktı,, de- rine ihalesi yapıla~ktır. Sarış 
dı. Zarfı bir çıtgın gibf açtım, 844 nuillaralı emtilc '1e eytanı 
hala ezberinıde olan IU eüınle- bankası kanunu hükümlerine 
Jeri yaııyordu: göre yapıfacağından ik'inc ı ar· 

Cem il tıtma yoktur. Satış peşirı p"lra 
B~n her şeyden evel mitllyet ile olup müşteriden yalnıt yüı-

duygusu Ue yaş yan bir kızım.. de iki buçuk dellifiye masrafı 
Sen de öyle olt Yabancı bir alınır. 
memlekete tahsil için ~imiş ipotek sahibi alacaklılarla df. 
b ·r gencin buradan yabancı mtl· ğer aJikaclattarın ve irtifak' bn· 
letten biT kızla san başlr Sef· kıı sahiplerinin gayri nreftkUI 
masmı, melek gibi ısff ve ihtl· üıerindekl batd.rıııa MllMyle 

faiz WJ ..... ._. •n MWiyar annesini unutarsk d3ftmui 
doğru de~ıldir? Beai affet Ce- alırım iıbu ilan taribioden iti-
mi), seni oyaladım; sın., ver- baron 1irmi fin iç.iade evrallı 
diğı sözde durabilecek b;r bıf· müsbitelerile birlikte me••rife
kasım sevnıesin diye.. Dılkat tiaıiae bildirmeleri icab eder. 
tttim Cemli; Türk gençlerinden Aksi halde hakları tapu aicilinco 
~oğa böyle yapıyor. Burada malam olmadıkça paylaşmadır> 
kendi memleketlerinde sabttııı· hariç kalırlar. 3/2/1938 tari· 
lıkla bekliyenleri bile umıtoyor- binden itibaren şartname her· 
lar. Cemil sizin Tftrt kttlamırı kdse açıktır. Talip olanların yüz· 
erkekler;nizden daha çat mtl~ de yedi buçuk teminat akçesi 
yet duygusu taşıyorlar. vctya milli bir ban~ itibar mek· 

Düşün bit dl''1; ~ TUrk ki· tUbu ve '3711168 dosya numa· 
r•ife fzaıir 2 inci icra memJr· zı ecnebi erkekle evleniyor, han· 

gi ecnebi erkek bir Tihk lcıu- lutuna müracaatları ifln olu-
mn kalbini çalabiliyor. Bite re- n•r. H. İş. No: 280 4366 

4270 

İzmir Lv. amirliği Sat. At. Ko. Rs. den: 
1 - Çatalcada gösterilecek 111ahalfle bir pavJOD inp11 bpeh 

zarfla la ihalesi 27 ;Birinci Karıun/937 Pazartesi günü saat 
16 da yapılaeakbr. Mullammen kefif bedeli 20424 lira 64 
kuruştur. Şartnamesi her gün öğleden evel komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin 2282 liralık ilk teminat makbuz 
veya mektuplari ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazıla vesikalarile Nafia Vekaleti fen müdür
lüklerinden alacaklan ehliyet vesikalarile birlikte ihaleden 
en aı bir saat eveline kadar teklif mektuplanm Fındıklıda 
kom.tanlık satın alma komisyanuna vermeleri. 

2 - Bu ili• Aaadolu pzetetile ıs j'ia aiiddet dört defa 
._ ""'* itaıelı: teRe bildiı llaelli. 

9 14 19 24 4314 
.... ,._ ............. __________________________________ _ 

lzmir LY. imirliti Set. AL Ko. ~ den: 
1 - Keşif bedeli alt•t dobz bin bet Jiz JİnDİ dokuz lira 

otuz brut olan Kütahya tayyare meyclem topt'ak teni,e 
itine talip çakmadıtındaa yeniden kapalı zarfJa eksiltmeye 
konmuftut'. 

2 - lbalui 22-12·937 Ç.Pmba günü saat 11 dedir. 
3 - ilk teminat 4726 lin 47 kuruştur. 
4 - Keşif, pttname ve projeler 348 kuruşa M. M. V. aatıa 

alma komisyonundan ahnar. 
S - Eb ltaeye airecelderia kmuni temi.at .e 2490 •yıh k .. 

nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerile idari 
şartoemeoi• F bbasmda 7azılı ve.ilc:alarile birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatinden behemehal bir saat evel M. 
M. V. aahD a._. komiayo lUna vermolerL 

lince Cemil; bu bizim im- sam· ltmir barO!UDdan•, 
mızdw, falcat saftaıôylyeeefiaı. ....-.----------------------~~--~...., ....... ._-.~ 

1 11!- d 0-L~ı.. · · · 12 · · lımir Lv. amirliA'i Sat. AL Ko. Ra. den: 

4 ıo ıs 19 4210 

Bizler maddi insan arıt. ou: e itUHI mzamnamemızın ıncı l 
k d 21 8irincilttnıın 937 Sa1ı ganit saat 15 te stanbut levar.m amir· gönül ve erkek'; paraya mu r ma desine tevfikan baro umumi 

bildir. işte btttntft içindir ki bf· h•yetinin senelik adi toplantı» liti satm alma komisyonunda kapalı zarfla ihaleli fora kılınecalı 
2?/12/937 Anadolu gazetesinin 4, 9, 14, 18 8 rincikanun 937 tarihli nusha-zim lcızlanınız bndil~irre ku• ıpazarteıt ~BÜ aat 
1 .1 t l · b aile ilM eclfMa (17996) metre Piı·amahlc bez 1elwea pilamalilc bu cak açan tok föt!!ü Türk geft'Ç• .. e zmır arosunda yaptla· 
-""ktır Baro ka ti ı diye il&a eclilm:...•. (PiüamaWc bez) olduğu ilan olunur. 4459 lerine bayıhrhir... Ba Frattsiz ~ · ya yı ı aza arın ....- • ..,.... .-

kızı baıta Ç(Jk 'bay&k bit cltrı toplantıda hazır bulumnalan rica İımır Lvazım amirliğinden: 
verm şti. Bu ders üzerimde·abf olunur. OkulTar için 68,000 metre telanıa kapala zarfla eksiltmesine 
tesir yaptı. Omm 1e~i cfer. Miizalrere razmımen talip Çtiunadağ1&dao 23·12-937 Perffİllle günü saat 14,30 da Top-
hal •nut.akla bıdrtber 9eMht te- 11- inzibat meclill ...... Mııilcd• bt.ouJ Lv. amirliği satın alma komisyonunda pa.hlda 
miz 1e~flle, ızimklt bit ftbrrta 2 - 1937 senesi bilançosu alınacakıtar. Tahmin bedeli 17000 lira ille teminab 1275 liradır. 
bekltyett lıcılbfcne karşı itleaifia vi t.e.b mlf•ttitillri "' ... Ş.• , •• Ye •Ü•mf!li komiaJonda rörülebilir. isteklilerin bauni 
günah beni deli etti; mJitOt ma- 3 _ 1938 Maai biclce& bellll•rle birlikte belli -tte komisyona gelmeleri 
aun Selme?I Şimdi tt.Ddfmi ta- 4 - hcinci reis w initNıt 19 21 4445 
mamile iyi hime~cmte, falcit nıeellMe iç aza ile ..-..... ..,__._ .... ıiiiıiıiıı-.-.-..ıiııiılıiıiııllllİlllİlliııııııim--.... ilıııııııııilıİlllllllİllllllllİlillİIİlllllll .... __ ..._ __ I 

artık kiaıs«'Yi, itıttıete 9e hu inti.... lzmir orman mGd tırlftAGnden: 
alil sayılacak nrl+m• batt-· S - 1938 •nelİ içia ild .._ Beher keetali-
mıya ha'kı112 yok.. Ub •llettiii imlıiıllln. •• ..-...... 

Cemil de att~ordu. Marıö- 6 - Y.- ını.... ~ ~iP ' • bedeli 
ritin asıl ve insanca barelcetioo rl(pOnl ft 111 • i W.. iiiiCI- le--. ICiir.t 
karşı içimden gelen blr hürmetle ıi-.;. hitH•••· 2JJI '6 

Kental Cinsi Ormaaan ilmi Kauı 

Cemili ben de afehniıtim. OOu 1 ........ - ...... ~------ JICI» 1 
648 Meşe kömürü Kııladeresi lzmir merkezi 

6456 Kereatelip ICadınclağı Seferihisar 
fazla üzmemek için tatlalaJtır· 
mıya çalıŞtığım bir ıeale: 

- Ben 1eain sevsinden batb 
her şeyi çabuk unut .. m. Cemil; 
dedim tamamile iyi7im dedip 
gün yuvamızı kurJDamıza bit bir 
engel kalmadı. 

IJiı Tabibi 
CevatDağh 

ikinci Beyler sokak No. 6S 
Telefon: JOSS 

A. TSilı LM .. 
& ......,Mi-H_,.,.,.,, a.•ıtl _, 

ml{elaaıs 

~- .... " .. bl.k 
kliiili .-

Her gün 15 tea tHMrl lkNiei 
B~t NvmMtade MR Nö. 
5 • bnta kabel 'ft 1~ 

pyri aalib 
Clewik yanık 
kan~ 

odma 
... ..,keı: w Seferi-... bzalana111 ,.karubı yazah devlet 

orma11W.. mdan 29· 11-9!7 tarihinde serbest artuma ile ilana konu
lup 13-12-937 tarihinde yapılması mukarrer otan satışta Kıflade
reıi ormanına talip zuhar etmemesinde• ve Seferihisatın Kadındatı 
ormamDa da verilen bedelin hattı layık görülmemesinden artırması 
on fiİn müddetle temdit edilmif ve ihalesi 22·12-937 tarihine mil· 
ıadif Çarşamba günü saat onda lunir orman başmühendisliğinde 
orman aatıı komiıyoounda serbest suretile ihalesi yapılacağı ilin 

~ii1ıia!ii~~.W..~ o1umar. 

HOFHERR • SCHRANTZ · CLA YTON • SHUTTLE.WORTH 

Macar Ziraat Makineleri Fabrikaaı 
maın.latından: 

Mazot Traktörleri 
Fennin en son tekamülat ve tecrübelerine göre tadil ve ıslah 
edilmiş 25 ve 40 beygir kuvvetin clefci yeni MAZOT TRAK
TôRLERIMIZI sayın çiftçilerimize büyilc emaiyet ve kuvvetle 
tavs ·ye ederiz. 
MıatalcamıZID tanınm11 çiftliklerinde biyük mwvaffakıyetle kW

lanılmakta olan traktörlerimiz sahiplerinia azami memnuniyet· 
leriai kazanmata mavaffak olmuşlardır. 

Müessesemize mtıracaattan evet fize ta yakın çal ....... , ........ 
traktörlerimizi lütfen ziyaret ve tetkik ediniz. Bunlar 
için bir phidi adlidir. 

Aclna: 
Telgraf adre•İ: KARADAVUT Hacı Dtıfild zade 

Tele/on: 3809 RAHMi 1'ARADAVUT 

lzmir 2 inci icra memurla
tundan: 

Eminin Emlik ve Eytam 
bankasmdan ödünç aldığt pa
raya makabil bankaya ipotek 
eylediği lzmirde Göztepe tram
vay caddesinde 743--613 No.la 
eve bahçe kap111ndan girilince 
dar bir metballe evin kapısın
dan içeri girildikte bir taşbk 
üzermde solda bir ve karşıda 
diğer bir oda ve yanında dar 
bir aralık ve mutba k ve tulum
b • ve beli ve yukarı çıkıldıkta 
bahçeye nazır iki oda ve kar· 
şııında bir oda vardır. 

3000 lira kıymetinde olan bu 
evin geçen sene yapılan satışı 
2280 sayılı kaıuma göre geri 
bll'akıldığı halde birinci sene 
taksit borcu muayyen vadeain· 
de ödenemediğinden bu hü· 
küm ortadan kalkarak evin 
yeniden müllciyeti açık ar
tırma ıuretile ve 844 numaralı 

emlak ve eytam bankası kanunu 
mucibince bir defaya mahsus 
olmak şartile artırmasi 16/2/938 
Çarşamba günü saat 14 de 
icra dairemiz i~inde yapılmak 
üzere bir ay müddetle satıhta 
lc:onuld•. 

Bu artırma neticesinde sahf 
bedeli btır ne olursa olıun bor· 
cun ödenmesi tarihi 2280 nu· 
maralı kanunun mer'iyete gir· 
diği tarihten sonraya müsadif 
olması hasebile kıymetine bakıl· 
mıyarak en çok artıranın üze
rine ihalesi yapılacaktır. Satış 
844 numaralı emlak ve eytam 
bankası kanunu hükümlerine gö
re yapılacağmdan ikinci artırma 
)'Oktur. Satış p~ıin para ile olup 

Hallmaftı çarşısı No. 31 
I Z Mi R 

müşteriden yalnız yüzde iki bu· 
çuk dellatiye masrafı alımr. 

ipotek sahibi alacaklılarla di· 
ğer alakadarların ve irtifak hak· 

lcı sahiplerinin gayri menkul 
üzerindeki haklarını hususiyle 

faiz ve masrafa dair olan iddi ... 
larını işbu ilan tarihinden itiba
ren yirmi giio içinde evrakı mii .. 
bitelerile birlikte memuriyetimize 
bildirmeleri İcab eder. 

Aksi halde hakları tapu aici
liıce malum olmadıkça paylar 

madaıa hariç kalırlar. 4/21938 
tarihinden itibaren şartname 

herkese açıktır. Talip olanların 
yüzde yedi buçuk teminat ak-

çesi veya milli bir banka itibaı 
mektubu ve 37/1608 dosya nu-

marasile lzmir 2 inci icra me
murluğur.a müracaatları ilan olu-
nur. H. iş. No: 638 4361 

lzmir ikinci icra memurluğun· 
dan: 

Bir borçtan dolayı tahtı hacze 
almrp nolen paraya çevrilmesi 

odayfanan bir adet beş beygir 
lc:uv•etinde elektrik dinamosa ve 

buna bağlı hamur makinesinin 
1 inci artırması 23/12/937 per· 
ıembe günü saat 14 raddele
rinde Yeni müzayede bedeste• 
ninde icra lcılmacaktır. 

1 inci artırmada mal % 7 Sşiai 
bulmadığı takdirde ikinci artır
ması 24/12/937 cuma giinü ayni 
saat ve mahalde icra kılmaca· 
ğından talip olanların 91 iki buçuk 
delliliye müşteriye ait olmak 
üzere mahallinde memuruna mü
racaatlan ilin olunur. 



19 Kanunu · 

DEU'l'SCHE LE
\' ANTE- LINIE 

G. m. b. H. 
HAMBURG 

OEUTSCHE LEVANTE
UNIE, HAMBURG, A. G. 

HAMBURG 
ATLAS LEVANTE LINIE A.G. 

BREM EN 
•JOINIA" vapuru 21 Birinci 

kamanda bekl'tniyor. ROTTER
DAM, HAMBURG ve BREMEN 
için yük alacaktır. 

AME.RICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
"EXtt!OUTH,. vapuru 11 Bi

rincikİıll•ada bekleniyor. NEV
YORK için yük alacaktır. 

•EXJRIAn vapuru 24 Birinci 
kinundıa bekleniyor. NEVYORK 
için yiik alacaktır. 

•CARLTON,. vapuru 31 Birin· 
cikanunda bekleniyor. NEV
YORK için yük alacaktır. 
STE ROYALE HONGROISE 

DANUBE MARITIME 
•TISZA,. motörü 13 Birinci 

kanunda bekleniyor. PORT-SA-
10 ve JSKENDERIYE limanla~ 
rina yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCAREST 
•DUROSTOR. vapuru 22 

Birincikinunda KôSTENCE, 
için hareket edecektir. 

JOHNSTON WARREN 
LINES LTD. 
LIVERPOL 

• AVIEMORE. vapuru UVER
POL ve ANVERS limanların
dan yük çıkaracak ve 26 Birin
clkan11ade BURGAS, V ARNA 
ve KôSTENCE içia hareket 
etileceldir. 

DEN NORSKE MIDEL
HAVSLINJE 

---- .. i 
~SUMER BANK 
----

""!At.i'IDAD. mOf&ttt t4 bi-
riacikinunda bekleniyor. DIEP
P! w NORVEÇ umum liman· 

ı-~, YE it L I M ~ L L A it P KZ A I J 
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ı .. na yük alacaktır. 
ARMEMENT H. SCHULDT. 

•NoRa~:~~~a~?ru ıo ikin- Fratelli Sperco 
eilra. .. t938 c1e belcleaiyor. Vapur Acentaaı 
ANVERS (doğru) HAMBURG 
ve BREMEN çin yük alacaktır. ROY AL NEERLANDAIS 

lıinlardaki ba-eket tarihle- KUMPANYASI 
rile navlualardaki dejifildik· •TELEMON" vapuru 14-12 
lerden acenta meauliyet kabul 937 de bekl'!nınekte olup ROT-
etmez. TERDAM, AMSTERDAM ve 

Daha fada tafsilat için Bi· HAMBURG limanları i~in yük 
rinci kordonda W. F. HENRY alacaktır. 
VAN DER ZEE & Co. N. V. "HERMES,, vapuru 20/12 de 
vapw MMtiltflna müracaat bekl~nmelcte olup yükünü tah-
edilmesi rica ohleur. liyeden sonra BURGAS, VAR· 

Telefota ~ No. 2007/2008 NA ve KOSTENCEye hareket 
edecektir. 

Bd,tar A.zis SVF.NSKA ORIENT 
Sıhhat Eczahanasinda LINIEN 
Htt pa aabahtan ~ye "GOTLAND,, motörü 14-12 

kadar bulunur. de beklenmekte olup HAMBURG 
tıı...ı ..... _..;;;MiiilİıiıiıiıiİİİıııiiiıMiıi-... .... .._ .. , GDYNIA, DANZIG, DAN-

OJivier ve MARK, limanları, BAL TIK li
manları için yük alacakttr. 

Şürekisı SERViCE MARlTIME 

Liıiitec:I RQUMAIN 
v.., Affnl• •suçEAVA. vapwu 29/12 

•inci kordon Rees bind beklenmekte olup MALTA ve 
Tel. 2443 ftb\RSIL YA thoanları tçtn flik 

THE El I .ERMAN LJ.. ala•lltlt. 
NES LTD. Yolcu lcabul eder 

Ulusal Tasarruf· Haftası 
Müoaseheıile 

TiJrkiye Cumhuriyeti Ziraat Banlıasıncltın: 
Bu hafta içinde kumbarası olmtyan her Türk bir kumbara ala· 

rak para birikt rmeğe başlamalı, kumbarası olanlar da mümkün 
olduğu kadar para y~tararak Ulusal tasarrufu arttırmığa çalıfma· 
lıdırlar. 

Bu liafta içinde b:-nkamızdaki tasarruf beuplınna en aşağı 10 
lira yatıranlarla 1 O 1 ralak yeniden b.r tasarru he .. bı açtminlar 
aras1nda '1. Mart 1938 de kur'a çeki1erek kazananlardan 100 kifiye 
muhtelif nisbetlerde 1000 lira ikramiye dağıtalacaktır. Yalnız, bu 
kur'aya iştirak edebilmek için yabrılan paradan Şubat 1938 niha
yetine kadar en aşağı on liralık bir bakiye bırakılması icabeder. .............................. ________ ..... __________ ~---

Şifa Bahkyağı 
Kuvvet iştah tuhhat kaynağı, 

Baş mlhsul, 

gıda kudreti yilksek, 
işmesi kolay, 
şerbet gibidir, 

baoka yerde satılmaz -Husust 
-TRENTINO,, Yapuru Birinci lliDlar... b.reket t.ihlerile 

kiMb sonunda •ey.ııat lkiMi· navlanlerd~ deilfiklklerden Şifa Balıkyağı 
lcae.ı ibtidasmda LONDRA, aeerftll llleftliyet bbat etme%. 

HULL ve ANVERSten ~Hp Daha fazla taı.ilit için lımr. Valoız ş.· .r.a Eczahanesinde 
)iik çıkaracak ve ayai zamanda ci ı.t4ioada FRA TELLi sPER- & I• 
LONDRA ve HULL için tüle .. Hükumet sırasında 
al-""""''~·r. CO vapur acentalıtma maraca- 1 w-....iliiıiııl..__...h tiııııııiB.._•titiliiııılıiııılı' •t ıı.ı· •• iıııııııiııııı.,..__.._., . ...,.. ____ ~~~ 
~u at edihaeti tiea ohanfr. 111 

"LE.SBIAN,. vapuru 7 Birinci /,.. hastalıkları müteha•aıaı 
lca1Wbda LIVERPOOL ve s.,. 

1811
Telefoalllm_.: 11141111-.iılli!i/4il142/lıııllllllllıllıfı63/-4•2,•:uııılW! 7 

~~~N !:"!'.J:"ıfv'~ ev Dr. ceıaı Yarkın 
POOL ve GLAsGOW için Güzelyah tramvay caddesi 
Yük alacaktır. 1027 n-..ala 6 o4alt ve ,. 

tliE GENERAL STEAM tün konforü havi denize nam 
NA VIGATION CO LTD. ev satılıktır. · Taliplerin .._. 

;'PHiLOMEL., vapuru 10 Bi- k1lr e'te ıaüra caatları ilia 
tinttkaııunda geliP' LôND~A 

olunur. İçin yilc alacaklar. 

lzmir Memleket mtanesi dahili hastalıkları seririyyat fefi 
lltihci Beyler 1okaimda inhisarlar tütün sataş deposu kar• 
şıSHlda 65 No. lı mua en~hane1indo bastalano& kal»ul etmek· 
tecfir. T~le/on: 395G 

E•u Göztepe tramvay caddesi Göztepe apartımanı 
lcarıısında Na. 1018 Tele. 2545 

üü.1yanın en buyük ve en muh eşe il " 1 () I{ \J 
vapuru olan mavi kordelanın sah bi 

nin salonlarını süsJiyen OTOMA f!K 

GAR OD 
Radyolarının 1938 modelleri geldi. Radyo meraklılarının ta

pındıkları tatlı ve tabii sesi ile her kesin gaşyolduğu bu rad
yoları görmeden başka marka radyo almayınız. 

GAROD 
Markalı radyoların belli başlı hu- OTO MATi K olma
susiyetlerinden biri de bunların larıdır 
Diğer markaların hepsinden üstün oluşlarını dünya tasdik etmişt ı r. 

Sat.J yeri: Mimar Kemalettin caddesi 
No. 35 NİHAT KAR 

. ·.: irı ,.. . ' ~ 't 

lzmir Emrazı Sariye hastahanesi baş
tabipliğinden: 

Hastahanemizde yeniden yapılacak 6947 lira 23 kuruş bedeli 
keşifli kalorifer tesisatı kapalı zarf usulıle eksiltmeye konulmuştur. 

1 isteklilerin ~artname vesaireyi görmek üzere her gün hastahan( 
baştabiplıjine ve eksiltme • 1937 seneıi Birincikanun 29 cu Ça,. 
şamba,, güDü saat onbirde yapılacajından isteklilerin 2490 sayılı 

artırma eksiltme ve ihale kanununa göre icap eden teminat ve 
teklif mektupları ve diğer vesaikite birlikte eksiltme saatinden bir 
saat evel Tepecikte Emrazı Sariye hastahanesinde müteıekkil ko-
misyona müracaatları. 14 19 24 28 4349 

Tütüncüler! 
Bahçevanlar! 

Avrupa kimyevi gobreleri 
Yübe« randu•anh Ye iyi cins mail...t k'"'"etıli fidan ile alı

nabilir. Kuvvetli fidan da aliaiilc lilillyevi gllreleltailzle yet1şir. 
THilWi m11baltlrak ve kat'iclir. 
Telgraf adresi 

Kar.dawt 
Telefon 

3889 

Adres 
lztıilir~a 981',_ No. 31 

Hacı Davut Zade 
Rahmi Karadavut 

Da1lnıl Encümeninden: 
867 Ura M kwuş açık tatarlı M .. Wret hastahanesinin tamirat 

işi on ~ güll müddetle açık ekiiltmeye konulduğundan istekle. 
rin 2490 sayıla yasa hükümlerine pe hazırbyacakları teminatlarile 
birlikte 20 birinci kiaun 937 paıarie8i güllii saat 11 de il Daimi 
encümenine b8f vormatan. 3 15 19 4260 

lzmir Yiin Mensueatı 
Türk A. Şirketinin 
Halkapınar Kumaş Fabrikası 

Tarafından mevaim dolaygile yeni çıbrdıtı kumqlar: 

Sağlam Zarif 
VE U «:UZDU R 

Yeni yaptırdığınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

SATIŞ YERLERi 
Birincikordonda 186 numarada 

ŞAP K HALI f. A. Ş. 
....... 

•' '..·.,., 

~ 1HttttHHllt1tttHttttttMttn1ı. Doktor .. mnmnnnnrrmmmım1111 

~ A. Kemal Tonay ; 1 Balcterigoloı w brıltqıcı, •lıın; ltluMlıldtırı mütehessısı ;;;; 
- (Verem ve Mira) = 
1 

BanadAaae ht.-.,OOu kdjiluicl8kl Daılt lokak bapnda 30 eayw 
eT ve maa7eaeltztmade ..ı..ıa - 1 ._ *tam eaat 6 ya -

bdat hutalaıw ..... ... 1 
llllHIRlllHlllllHUIHlllllllmlUIH11KU 111 Tele/om 411 $ nmtt 

oto örojlu 

Hamza Rü tem 
En meşhur f •bfikaların fotoğraf maklneleri, film, cam, kağıt, 
kart ve bilumum fotoğra~lıkta müstaai« edalar, fotoğraf alit 

ve edevatı, font ve •hpalar. 

Fotafttılfıl'la liliiteallili ha nloi malzeme 
Ze\tki okşwyacalr tesiet Ye 91'rndi•mnla;, senedait •e evrak 

istinsahları ve kopyaları kemali dikkatle yapılır. 

AMATôk iŞLERi 
Developman, kopya ve her nevi atrandiaman sürat ve nefa

letle yapıht. 
IZMIR: Emitlerzade çarşılf No. 28, 4, 5, 6, 7, 8, ) 
Te1f"fon: 2675 Telgraf: Rüstt~m fzmi 

·'EJllllljliCWııc.tt~ 
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Pastil Pektoral Doktor Şahap Göğsü yumuşatır, balga!Jl söktürür, öksürüğü 
;;Skt!!:rd:r, tesi:-li bir OKSüRüK pastilidir 

- Doktor 
Kemal Tahsin Soydam 
Cild ve tenasül hastalıkları .mütehassısı 
lzmir Belediyesi Zührevi hastalıklar ve tedavi evi doktorlu· 

ğundan çekilerek yeniden açtığı Numanzade sokağındaki 3 
numaralı muayenehanesinde hastalarını Pazardan maada hergün 
sabahtan akşama kadar kabul ve tedavi eder. 

Muayenehane Tele. No. 3416 Evi 5164 -

Amerikadan en son model 
karyolalar geldi 

Manisa vilayeti daimi encümeninden: 
1- Turgut lu - Manisa yolunun 1+074-17+430 uncu kilometre· 

leri arasında yaptırılacak şose tesviye ve menfez inşaatı 
105687 lira 34 kuruşluk keşifnamesi üzermden kapalı zarf su· 
retile eksiltmeye konulmuştur. 

2- Bu işe ait keş " f ve sair evrak 525 kuruş mukabilinde Manis l 
Nafia Müdürlüğünden alınabilir. 

3- Eksiltme 23/12/937 Perşembe günü saat on birde Manisa 
vilayeti daimi ·encümen nde yapılacaktı r. 

4- M•vakkat teminat 6534 lira 37 kuraştur. 
5- Eksiltmeye gireceklerin içinde Nafia Vekaletinden alınmış 

ehliyet ve bu yıla ait ticaret odası "esikalarıle temi na ta ait 
ba ı k a mektup veya makbuzu ve teklifname buluna ı k p ı lı 
zarflarını 2490 sayıiı kanunu" 32 ne maddes ne göre t.az r· 

AEVUE saatları terakk ıyatı fenniyenlo en 

son ıcad l arlle mücehhezdir. 

REVUE 
saatının bugünkü tekamül hali 

ao ••nelik tecrübe netıcealdlr. 
. 

Modeller en son ve zari f · •ekildedlr.J 

Satıt ren : BERNARD A . ZAHAROF, İzmir, Hükümat caddeel 30• . . 
lam·ş olduğu halde bu ilanın üçüncü maddesinde yazılı vakıt· 
tan bir sut evvele kadar makbuz mukabilinde daimi encÜ· 
men ı ei ... liği ne vermeleri ve kapalı zarflarını posta ile gönc:le· 
rec"klerin ayni kanunun 34 üne i maddesi hükümlerine riayet 
el mel eri i an o lunur. 8 12 19 22 4295 

~ı. '11 " 
• • : 1 .. '\ .~ • • .. ; ' • • • • ( • 1 '· ·~ • ,. 

Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin 

Amerikanın en meşhur karyola fabrikası olan Simons kumpani 
karyola fabrikasının en son model ve mobilya renk ve sistemi her 
çeşid ve boyda halis çelıkten mamul karyola ve somyaları yalnız 

(Yeni Kavaf lardtı Hüseyin Hüsnü Özişin 
Lüks mobilya ve karyola) 

salonunc!a bulunmaktadır. Kar} ola ve somya alacak zevki selim 
sahiplerine hasseten tavsiye ederiz. En son model Avrupanın şık 
ve zarıf çocuk arabalar ı dahi bulunur. _ 

Harac;c;ı kardeşler 
Büyük mobiya ve mefruşat ma
ğazaları emrinize amededir. 

Mfl~~z A~~~~A 

Temiz, zarif eşya, elbise ihtiyacından evel gelir. Herkes kendi 
haline göre temiz bir eve, misafirlerini kabul edecek bir salona, 
rahat yaşıyacak eşyaya muhtaçtır. iyi bir mobilya içinde kendinizi 
ve ailenizi muhite daha iyi tanıtabilirsiniz. Evinizin eşyası hayatı· 
nızın etiketi olduğunu unutmayınız. 

Memurlara 1 O taksitte veresiye muame. 
lesi yapılır. 

--------.----~~~-::--=----:-:~:----
Siz de M ET AL L U M '' D tt ;~~::ı~rını 
Hem bol ışık almış olur, lıem iktısat ~lmiş olur, hem lamba 
değiştirmekten kurtu lur, hem d~ .~a~!1~~ tınızın eksildiğini 

ilk faturada gorursunuz. 

LL 
Cevfik Baykent 

Elektrik • telef on vemalzemesi deposu. 
Siemens fabrikaları mümessili 

Peşetmalcllar 77 - 79 tele,on 3332 

Sıhhat Balıliyağı 
Her türlü idrar, kan, 
balgam ve saire ta. 

hlilleri yapılır 
Norveçyanın halis Morina ba lık yağıdır 

lki def c: süziilmüştür. Şerbet gıbi içilir V. üracaat yeri: 

Hamdi Nüzhet Çarıçar j kincibeyler sokak 

Sıhhat Eczalıaııesi 
Telefon 3869 

" 

hanı karşısında. Başdurak İzmİr 
. .. . • . o . ( ., '· . v. 

EN GÜZEL 

• -

n.1MAR 
\_!SRESMOR 

L 

f N Ô N Ü Cad. No. 20 
Atölyede 

En güzel pozlar 
çekilir.. 

Amatör· işler 
Temiz çabuk 

ucuz yapılır 

Dr. Demir 
Kamçı ollıı 

Cilt ve Tenasül hastahk· 
ları ve eJektrik tedavisi 

lzmir - Birinci beyler sokatı 
Elhamra Sinemuı arkuında 

Telefon : 3479 

Satıltk ve kira-
lık ev J 

Kemerde Sürmeli sokakta 20 
numaralı hane hem kiralık hem 
de satılıktır. Taliplerin B. Hacı 
Sadullah oteli sahibi 8. Muzaf. 
fer veya müsteciri B. Süleymana 
müracaat etsinler. 

Doktor · 
Ali Agiih 

fürtiyıl laıliaıı. 
· Çocuk hastalıkları 

in u tabassısı 
İkinci Beyler sakatı 

No. 68 

1938 Modelleri geliyor 
Sevrole Otomobilleri ., 

Kuvveti çok, fiati az, 
ve cihanın en 

masrafı az, mukavemeti pek çok 
beğenilmiş otomobilleridri 

Yedek parçaoar mevcudduır 
Oldsomobil otomobilleri de her t_o.rlQ evsafı haiz, sağlam, 

. elverişli, gnzel ve loks makinelerdir 
lzmir· ve bölgesi bayii : O. Kutay 

Birinci kordon telefon 2704 


