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Fransız ko .... i er· dün Ü ha rama iştirak et ..... e • 

ı. a-
ta Türkl i ·· ngülere göğ ·· s a tıl 
ka d ·miz "'ır urette y ral • 

Hataylılar, büyük bayramlarını Fransrz sünf:!Ü ve namluları 
altında, kahramanlar gibi, hiç ürpermeden tes'id ettiler. 

ütün Hatay hasretle bağırıyordu: 
Yaşasın A a ürk, yaşasın anavatan! 

~~~~~--... .-..~-~~ .. --~~~~~ 
Fransızların vahşeti şiddetle protesto edildi. Alevi Türkler de te .. 
zahürata iştirak etti er. Fransa, bu . facianın hesabını vermelidir! 
Mühim kararlar 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Bu satırlar okunduğu zaman 

Londra mfizakereleri ıona ermemiı 
olea bile her halde en eaaılı safh•· 
larını geçirmiş, vaziyet ve akıbet bir 
dereceye kadar belki de taayyila et• 
lnit olacak! .. 

m za erelerden acaba müıbet 
lır. belice çıkacak. mı?. 

l - iee ile •orulmağa değer. 
Avrupanıo mukadderatı bu ıuale 

l..ad: .. hn Vıl'l"PreA:İ CeVab tekliDO blj!;• 
lıdır. Eğer bu cevab müebet çıkarsa 
Avrupa ve dünya bir müddet için 
dalıa rahııt bir oefeı almak imkanına 
hazırlanacak, aeki takdirde her gün 
Patlamak ihtimali mevcud olan harb 
korkulan bütüıı dünyanın uykuıonu 
kaçırmakta devam edecektir. 

Bugün muhakkak olan bir vazi· 
Yet Var: Umumi harbin mütarekeıin· 
denberi idame iııe çalııılan kollektif 
emniyet sistemi iflas etmiı onun 
Yerine Avrupada karıılıklı iki zümre 
lcoekkül etmiıtir. 

Bu zümrelerden biriıi Jroma·Ber• 
lin mihveri diğeri de Pariı·Londra 
klıihveridir. Vakıa zümreler henüz ta• 
klıamile taıallüb etmemiı, karşılıklı 
l'aziyet bir harbi içtinabı gayri kabil 
hir hııle getirecek ıurette inkieaf et• 
lneıniotir. 1''akat ne oluraa olsun 
tüınreler teşekkül etmiotir ve bunlar 
hugtin değilse bile yann, muhtaç ol· 
duldan vu?:ubu kazanacaklardır ve 
• &aman harb bir giln, bir hidiee, 
bir fırsat meselesi olacaktır. 

Halbuki Londra milzak.ereleri bu 
endişeli akıbete çok baıka bir mecra 
terehilir. ' 

İngiliz Devlet Nazın J .. ord (Hali· 
faka) Berlindeo bir çok mükaleme 
l'e düşünce malzemeııile avdet etmiı· 
lir, Bo malzemenin mahiyeti hakkın· 
da henüz resmi hiç bir ıey tereışüb 
•tllıemiı olmakla beraber İngiliz Na• 
tırluriJe sıkı fıkı alakaları malum olan 
tıetelerin imalı neıriyatına bakılıraa 
b rdun bu defa Berlinden pek ıe eli 
ı:' dönmemiı olduğunu kabul etmek 
b lımdır. Vakıa Lord (Halifaka) ın 
d Ctliıı seyahatini 1912 de Lord (Hal· 
/

0
) ın Kayzer (Vilhelm) e yaptığı 

t 
1
Yarete te§bih edenler ve bundan 
e~ 'ü .\ ID etmcğe çahıanlar yok değil 

ti tıcaı. fikrimce bu iki ziyaret biribi. 
s·tıe henzemelı.:ten oldukça uzakur. 

0
;r Askit kabinesinin Harbiye Nazın 

li •tı Lord (Haldan) o zamanki Lıgi• 
ttı t kabiııeeinde ne olursa olaun Al· 
te;u!~ ile mutlaka uyuımak lazım 
~ dıtı fikrini müdafaa eden yeglne 
tı:tır olarak bulunuyor, biitiln kabi• 
ı, 11rkada~ları Almanya ile bir yak· 
ll~~·~ı. imkansız telikki ediyordu. 
tı .

1
.ulu bogüıı vaziyet öyle değildir. 

gı ıı 1- b" • İn ·1· t 
•r1ı; -.o ıoe11 ve gı ı• umum 
ltttı ~ Almanya ile bir uyuıma im• 

1 huluomannı 1amimiyetle iat .. 

' Sonu 1 inci •alıi/11d• -

. 

& 

Ratag (O J nıın eseri ve bizim milli davamızdır. (O J 
bu davayı başladığı gibi bitirecektir 

Ankara, 30 (Hususi muhabirimiz. iç'nde bayramlar yapıldığını ve Ha· 
den) - .Memleketin her köeesindeo taya yeni açılan ietiklil yolunda ıaı• 
gelen haberler, IIatayda yeni rejimin detler temenni edildiğini göıtermek· 
mer'i yete girmesi hasebile, bütün Hal. tedir. Bunlardan bazılarında o 'er• 
kevlerinde, münevverler, gençler ve lerde oturan Hataylılar da bulonmuı 

halk araeında emıaleiz tezahürat - Sonu 8 inci sahifede -

Genera! Franko umumi 
taarruza hazırlanıyor 

~~~---------~~~ 
Guadalahara bombardımanı netice· 
sinde 37 kişi ölmüş, 70 kişi yaralanmış 

General Franko 

Madrid, 30 (A.A.) - İhtililciler, 

bugün de Guadalaharayı bombardı· 

mın etmi§lernir. Bu bombardıman• 

dan ııonra 37 ki,ioin öldürüldüğü ve 

70 kiıinin de yaralandığı teabit edil· 
miıtir. 

Tayyareler, Nobedada kain ve 

cumhuriyetçilere aid büyük bir fab· 

rikayı da tahrib etmiıtir. 

Cebelüttaıık, 30 (Hadyo) - Aai· 

!erin, Andalozyada · yeni bir taar. 

ruz için hazırlık yapmakta olduğu 
haber verilmektedir. 

lbtililciler, Malagada da büyük 
faaliyete geçmiş bulunuyorlar. 

Pariı, 30 (Radyo) - İspanyadan 
alınan ıon haberlere göre, General 

Franko, gelecek ayın 6 ıncı günt1 
umumi bir taarruz için emir vermiı· 
tir. Bu taarruzda, yüz tayyare faali• 
yette bulunaCAğı ve bunların, iki haf· 
taclaıal:ıel'i l&au.rlaodıtı 16yltoi7or. 

Eski lngiliz kralı 
Hayatının yazılmasını 

bir muharrire verdi 
J,ondra, 30 (Radyo) - Eski İn· 

giltere kralı Sekizinci Ednrd Ye 

ıimdiki Dilk. dö Viodıor, hayatım 
yasmak dse.re 1ogilis mcıellifleriDden 
B. Alakeoziy• ıalatiiyet vermiıtir. 

Dlik da \Tindeor, müellif in ihti· 

Dük fle Düşes Vindsor 
yaç görece~ biltiin veaaik.i toplamak 
İcab ederee aarayda mevcud doıyalar. 
da tetkikat yapmak için B. Makenzi• 
ye izin nrmiıtir. 

B. Titulesko 
Bükreşe döndü 

Bükret. 30 (Radyo) - Sabık 
Hariciye Nazırı B. Tituleako, bugün 
buraya gelmi, .,. dostları tarafından 

hararetli surette karıılanmııtır. 
B. Tituleakonun, saylav intihaba. 

tına ittirak edeceği ve namzedliğini 

koymak içio Romanyayı döndüğil 
söyleniyor. 

Vekiller Heyeti 
Toplandı ve geç vakte kadar 

müzakerede bulundu 
Ankara, 30 (Hususi muhabi· 

rimizden) - : Vekiller heyeti, 
bu gün Başbakan B. Celal Ba· 
yarın riyasetinde toplanmış ve 
geç vakte kadar müzakerelerine 
devam eylemiştir. 

Bu toplantıda, Hatay mese· 
lesinin konuıulduj'u 11nıhyor. 

rv 

Ana yasamızda 
yapılan tadil& 

Evelki gün Büyük Millet-Meclisine, Başt1ekilimiz Bag 
Celal Bagarla arkadaşları tarafından verilen t1e teşkilatı 
esasiye kanununun bazı maddelerinin tadil ine aid olan tele• 
l_i/in kısa bir müzakereden sonra kabul edildiğini; diler 
lzmir gazetelerine tekaddüm ederek, dünkü nüshamızda ka
ri [erimize bildirmiştik. 

Anadolu Ajansının bu hususta 11erdiği tafsilat üçüne 
sahifemizdedir. ' 

londra müzakereleri bitti 

lngiliz ve Fransız devlet 
adamları mutabık kalmış 
Resmi bir tebliğ çıktı, Fransız Baş ve Dı1, 
Bakanları, dün Londradan Parise d6nd'/Jle 

Avam kun.arası binası 
Londra, 30 (Redyo) - Fran· Eden ve Lord Halifaltıla m 

sız Baş ve Dış Bakanları B. Şo- ke·relere devam etmişlerdir. 
tanla B. Delbos; bugün sabah F N ı 1 ·ı· k .. ransız azır arı, ngı ız r 
9 dan on uçe kadar Başvekalet ve kraliçesi tarafından· şerefi 
dairesinde lngiliz. ~aşbakanı B. rine verilen ziyafetten sonr 
Çemberlayn, Harıc1ye Nazırı B. Sonu 8 inci sahifede 

işaretler: 

Adliyemizden bir rica 
Ô~ümdcn süngüler altında, 

ellen kelepçeli dört kişi geçirildi. 
irkildiğimi itiraf ederim.. Bir 
vakitler, süngüler ve kelepçeler 
altında hapishaneden adliye bi· 
nasına götürülüp getirilen maz· 
nunların bu vaziyeti doğru gö
rülmemiş, bir otomobil getiril· 
mişti. Anlaşılan, bu otomobil 
kafi değildir ve eski usul, sık 
sık devam ettirilmektedir. 

Fakat; 
1 - Bu kelepçe ve süngüler 

altında geçirilen betbahtların ba· 
zıları, Türk hakiminin, adil, has
sas huzurundan, alnı açık, saf, 
masum olarak çıkıp geliyorlar ..• 
Maznun başka, mahkum başka
dır. Karara iktiran etmedikçe, 
o adam, sizin, benim gibi na
muslu bir vatandaştır. Çünkü 
beraet etmesi ihtimali de vardır. 
Binaenaleyh, böyle bir vatandaş, 
herkesin gözü önünde, intibalan 
daima menfi olan kelepçeler 
içinde geçirmek, bir hayli dü· 
ıünülmete layıktır. Buiün ona 

sokakta tesadüf eders;niz, onu 
hakkında derhal fena bir n 
verirsiniz. Yarın o, masum oldut 
için kurtulur, fakat siz bunda 
haberdar olmadığınızdan, on 
nerede rasgelseniz, artık o eılc 

notunuz siyah b:r leke halinde 
iki kaşının ortasına s1planır .. 

2 - Gene bunların içind 
kaza veya ihmal yüzünden şt 

veya bu hadiseye sebebiyet ve~ 
mek gibi zanlarla adlıyeye veri 
miş olanlar vardır. Bunların v 
ziyeti, bir hırsız, bir raşi vey• 
mürteşi, bir katil, bir dolandırı 
vesaireye hiç de benzemez.. B 
lerek, istiyerek, tabiatleri iktlzas 
mahkum veya maznun olmamış: 
lardır. Nıtekim kanun onlar 
karşı çok merhametli ve adildir 
Bunlar da, tıpkı katiller gib 
hırs .zlar, haydutlar, hainler giö 
sokaklardan geçiriliyorlar .. 

Vatandaş haysiyetindeki titi 
liğine şüphe etmediğimiz adliy 
miz, acaba buna bir çare bula 
maz mı?. •* 
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Muft*M1b: 
- Be~ &u iıi yapaotm t;m. 

toraiii. ü&dnem 6üiınm. 

rafla ıehrimizdeki alakadarlara 
bildirildi! ne ıöre, Japonya hü· 
ktmeti idbalib tenlik makaa· 
dile döviz müsaadelerini dur· 
durmllflur. S.nun sebabi, Ja· 
ponyaya az idllalit yıpılm•ım 
te..m etmek difiacelidir. Fa
kat haber alındıtına göre, Ja· 
ponya, Türkiye me..,e'li mallar 
içia da.iz vermekte denm e .. 
cektir. Vekiletin telgrafında, 111-
r~ılmm d8'1t m11111desl • 
illada J•SA>ftflra dltd fltld~ 
memeleri hususunda ilıracalÇl
lanaiu11a 9'ur d.~ ciJ. 
bi istenmiştir. 

Bt ... i;/i..._y_e_t_fi i 
Din htanbııla 'luileut etti 

Belediye reisi 1. Dr. lehfd 
Uz, clh lımtt v.;Utlt. lllMtP 
bulı gitmiıtir. Oradan Ankaraya 
~it 91 lzmir füiii ve ıehir 
...... •llclblü aliladıt Vtfa&. 
letlerle temulıada buhiiaacak, 
,.. ıMetiıl fuardaA fW'lll •r 
leketin, gerek lzmirin ve tehir 
...... ıdiı.qt i.tilaclelMi ,.. 
teren tapona BatYekalete Yete
dllttlt. '*'* "* .......... teai ,... 
........... , itlet ititt .... 
... , .... , taltaiUM .. 
--- AJttlıtt ............. ..,.. 

Dudu •GkafıJıda bir 
kamyon ka~ası 

Kon1u•yona11 B. 
Ragıp g8ğai1.n· 
den aralandı .• 
Dnn lkınci~ordonda Dudu sa

katında bit 9tomobil kazam 
olaut. Tufl'jt~ belediyesinde 
~dk ıs nullaralı kamyon.. 
gümrük kumusyoncusu B. Ragıba 
Cifpirafc: onu g~fsiloden yarata. 
mııbr. Kaza töyle --.tur: 

15 n-ah DmJGll, üzüm 
,Uldl olarak Tarptluaa lzmire 
plmiı ve Dudu sokağına gir
miftir. Üzümler, ba sokaktaki 
bir depoya illdirilec:ekti. 

Şoför Hü1eyinin dikkatsizlili. 
yüzünden kamyon dllftnn a.a-. 
naclaa ıeçea kommyoncu Bay 
R.sıbm göpilae ta'J>m1fbr. 

Kaza tabkikabna Müddeia
mami muviai Bay Nadir Ener 
tliifmct&i e1 koaalut. tofôr fil. 
se,lli ~- Adliteye Mil 
iliifii. 

Y•rah s., k.,ı~ t.te.aı~et 
bullnesfle lalldinlm1' w lllla
yeneainde göğsünün zedelendili. 
kaburga kemiklerinin kınlm-'la 
aifitiUiı • kld tthki .. b• 
AdlİJ6 lft,fttb ldltm,ktedir • 

Maliye Velıdletinin 
emri 

, .... eıı /lllclltft 
6u __,.,. 

Tirli ,. ... D k.,.etilli ... 
~mı Laklcındakı 11 n-.marati 
l:atlftll••ıb ~ 32 nei mad• 
•ethfft tittl ôllh ve ~el icllll• 
iif •mreıdle.tdll d8fd~ 
maddesi aL~imına tibi bufunıa 
taemlel&:etlerle ppılacak mlba
tldih ticariye neticesi•.t. ta-
~ . 

..__.... lt!tı ~n Mnti 
esastar dahilinde maamele ya
t>ıtac111 Maltya Velcltetın 

••.ı...•M.-lıilİÜ*P"M-..... -...ı:...ıw.-t feh:n btr unnıwte arrucmrrara 

..... 

VYAR 

ı.. 
~w,Y111119i~~ 
- tJlltt Çıfıt, d:, Matietl 

fsaya ne etY,etler yapti§inliı 
anullunuz mu? 

İ>irerek v:~inin ~l~di bir yumruk · ~ mİf. Y ı 
... hdlile •demit ili: 

.... Atnad .......... " 
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1 Kaounuevel ANADOJ_,U Sahife 3 

B. M. Meclisinde geçen müzakereler 

Ana yasamızda -
dilAt yapıldı 

aponlar, · N anki şehr · n · 
kuşatma Üzeredi er. 

Yeni pamuk 
ipliği f iatleri 

Ankara, 29 (A.A.) - İktısat 
Vekaletinden: 

Yeni pamuk ipliği fiatlerinin 
22 lkinciteşrin 1937 tarihinden 
itibaren mer'iyete girdiği ilan 
edilmişti. Halbuki bu husus hak
kında alakadarlara yapılan ta
mimde, tüccarlarm riayete mec
bur oldukları hükümlere ait me
vadın bir fıkrasında yeni fiat
lerin mer'iyet tarihi 22-10·937 
olarak gösterilmiştir. Bu tarihin 
doğrusu tamimin başında da 
işaret edildiği gibi 22 iki nciteş· 
rın 1937 dir. 

Yeni maddeleri neşrediyoruz, Bazı 
mebuslar da söz aldılar 

--------------------
Ankara, 29 (A.A.) - Kamu- ilerinin inkişafına göre ve devlet 

tay bugün Hilmi Uranın baş- işlerini lüzumsuz yere parçala· 
kanlığında toplanarak Celal mıyacak surette Başvekilin tek· 
Bayar ve 152 arkadaşı tarafın- lifi ve cumhur reisinin tasdiki 
dan teşkilatı esasiye kanununun ile vekaletlere taksim olunur. 
44, 47, 48, 49, 50 ve 61 inci 3117 numaralı kanunun 2, 3, 
maddelerinin değiştirilmesini is· 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 ncu madde
tihdaf eden kanun teklifi ile leri ilga edilmiştir. 

-· ... 
Halk, heyecanla şehri terketmektedir. HOli.ômet, devlete 

aid kıymetli eşyayı Ankeoya· ıaşıyor. 
Şanghay, 30 (Radyo) - Ja· 

pon ordularmın Nankin üzerine 
hareketi, bugün de devam et· 
miştir. 

Son gelen haberlere göre, Ja· 
pon kıtaatı, (Kiyankin) müstah
kem mevkiini zaptettikten sonra, 
Nankin şehrine 50 kilometre 
yaklf.şmışlardır. 

Japon ordusunun diğer bir 
kolu, Losinge doğru, bir kolu 
da Soy Banga ilerlemektedir. 
Bu hareket, , Japon ordusunun, 
Nankin ıehrine doğru olan hü
cumun katileştiğini göstermek· 
leı4i1' 

Şanghay, 30 (Radyo) - Ja· 
pon ordusu, Nankin şehrini ku· 
Şatmak üzeredir. Bu miinue· 
betle Nankin şehrinde bulun•n 
ecnebiler. Japon kumandenlı• 
iından telıiite bir bitaraf mın· 
taka tesis ve kendilerinin bu 
mıntakada barmmalarına müsa• 
ade edilmesini iıtemişlerdir. 

Halk, Nankin şehrinden he· 
yecanla kac;maktadm 

Çin hükümeti, isarıatikayı ve 
devlete aid kıymetli eşyayı Nan· 
\'!ilden Ankeoya nakletmektedir. 

gene Celal Bayar ve 18 arka· Bu sonuncu kanun layihasının 
daşınm devlet dairelerinin ve- müzakeresi esnasında söz alan 
kaletlere tefriki ve siyasi müs· Hakkı Tarık Us (Giresun) ka· 
teşarların vazifeleri hakkındaki nuni teklifin birinci maddesi ile 
kanunun tadilini gösteren diğer encümen tarafından heyeti umu· 
bir kanunun teklifi ile teşkilatı miyeye arzedilen mazbatada 
esasiye encümeninin bunlara aid teklif olunan birinci madde ara· 

Altının mazbatalarını müstaceliyet ka· sındaki ibare değişikliğine tem s 
rarile müzakere ederek mevzuu ederek bu değişikliğin bir lüzum 

Nisbetsiz yükselişi bahis kanun layihalarını kabul üzerine yapılmış olduğuna şah-
eylemiştir. sen kani bulunduğunu söylemiş 

tetkik olunuyor Teşkilatı esasiye kanununun yu- ancak ileride bugün mevzuu mü· 
fstanbul, 30 (Hususi) - Ma- kanda zikredilen maddelerinde zakere olan tadil sebeplerini 

liye Vekaleti nakid işleri mü- yapılmış olan tadılat şunlardır: araştıracaklar için encümen es-
dürü B. Halit Nazmi Ankara· Teşkilatı esasiye kanununun babı mucibe mazbatasının kafi 
dan buraya geldi. 44 üncü maddesi aşağıda yazılı derecede etraflı bulunmadığını 

B. Halit Nazmi, altın fiatinin surette değiştirilmiştir: ilave eylemiştir. 
son günlerde nisbetsiz bir halde Başvekil, Reisicumhur cani- Hakkı Tarık Us, bu meyanda 
yükselmesi meselesini tetkik et- binden ve meclis azası meya- mesela demiştir, Vekalet tabıri 
m~ğe başlamıştır. nından tayin olunur. !:dir Vekil· Vekil yapılmıştır. Bu doğrudur. 

ler, Başvekil tarafından meclis Yalnız Vekiller taayyün ettikten 
B. Hitler İtalya krali- azası arasından intihap oluna- sonra Devlet daireleri işlerinin 
çesine nişan gönderdi rak heyeti umumiyesi Reisicum- Vekaletlere taksimini gösteren 

burun tasdiki ile meclise arzo- fıkra o şekilde yazılmamış ır. 
Roma, 30 (Radyo) - Alman· 

lunur. Medis müçtemi değilse Acaba ilgası teklif olunan me· 
yanın bura sefiri, bugün saraya 

arz keyfıyeti medisin içtimaına tindeki Vekaletsiz Vekil tabirini 
giderek kraliçe Elena tarafından 

talik olunur. Hükumet hattı ha- meskutu an mi geçiyoruz. Yoksa 
kabul edilmiş ve B. Hitlerin 

reket ve siyasi noktai nazarını tamamen o fıkraya taraftar olm 
gönderği büyüle kartal nişanını 

azami bir hafta zarfında mec· madığımız mı anlaşılıyor. Bilmi· kraliçeye vermiştir. 
lise bildirilir ve itimad taleb y~rum acaba evelki maddeyi 

..r Hataylılar eder. değiştirdiğimizden dolayı böyle 
ffayTCf. Japon bombalarının talıribatı Atatürke minnettar.. Teşkilata esasiye kanununun bir zehab hasıl olacak mı? Bir 

Vazıyet, çok naziktir. .. . 
.. ~ 
~~~-· 

Llmcınrna gelen bir lstanbuJ, 30 (Hususi) - Ha- 47 inci maddesi aşağıda yazılı de birinci maddenin son fıkra-

u• • ç mal"'ı_af genera ı•n tayda halk mümessilleri konso· surette değiştirilmiştir; larında Devlet daireleri biri 
Vapurdan karaya 1 W loshanemize gelerek kendilerini Vekillerin vazife ve mesuli· Başvekalet olmak üzere Devlet 

asker çıkarıldı . tevkı•tı• beklenı•yor İs iklale kavuşturan Atatürke ve yetleri mahsus kanunla tayin işlerinin inkişafma göre ve Dev· 
Kudüs, 30 (Radyo) - Tul.. Cumhuriyet hükumetine minnet- olunur. let işlerini lüzumsuz yere parça· 

kerimde oh\ran Kudiıis eşrafm· •- • -- t...rlıklarının arzını rica etmiş· Teşkilatı esasiye kanununun lamıyacak surette Başvekilin 
dan ve mutedillerden Şeyh Meh· Dünkü araştırmalarda Paris civarındaki lerdir. 48 inci maddesi aşağıda yazdı teklifi ve Cumhur reisinin tas-

tned Abdullah,• bugün evinde orman/arda J 8 sandık el bombası bulundu. surette değiştirilmiştir: dikile Vekaletlere taksim olunur, 
Ucen suikasda maruz kalmıştır. Paris, 30 (Radyo) - Fransız -a·rıı:m~mljlm:·-·-----·· -- Çeşme ve Urlada Vekaletlerin teşkili tarzı mah· deniyor. ibareyi mutlak olarak 
Zabıta, mütecasirle•ı' yakalıya- b h ı ı bb /

0

ngı.ltere sus kanuna tabidir. ele alınca Vekaletlerin hepsı·ne • za ıtası, i ti a teşe üsü etra· T .. t ·· l · 
mamıştır. u un satışı mese esı Teşkilata esasiye kanununun taksim olunur manası çı kar. Bu fmdaki tetkikatına devam ediyor. Portekize askeri bir heyet 

Son haberlere göre; Hayfaya Bu gün yapılan araştırmalarda, gönderecek İki gündenberi Akhisar hava- 49 uncu maddesi aşağıda yazılı maddenin yazılışına göre Veka-
giden yolcu otobüsleri, Arap ihtilal teşebbüsünün başında bu- Lizbon, 30 (Radyo) _ fngil· lisinde hararetli tütün satışları surette değiştirilmiştir: !etlerden bir ikisini istisna et· 
çetelerinin taarruzuna uğramıştır. lunanlarm şifresi elde edilmiştir. terenin Şubat içinde Portekiıe olmuşsa da şimdi bu mıntakada Mezun ve her hangi bir se- mek mümkün olmaz diye düşü-
Yolculardan bir ölü ve üç ya- Bu sayede bir çok kimselerin bir askarl heyet göndereceği ve da durgunluk başlamıştır. İnhi- heple mazur olan bir vekile ic- nüyorum. Eğer bazı Vekaletleri 
tala vardır. yakalanmasına intizar olunuyor. bu heyetin, iki devlet arasındaki sarlar ve Türk tütün Limitet ra vekilleri heyeti azasından bir Devlet dairelerinin işlerinden 

Kaliforniya adlı İngiliz nak- General Vigand, geneıal Do- münasebatı takviye etmek için şirketi miibayaa memurları, her diğeri muvakkaten niyabet eder. hariç bırakmak istiyorsak o 
liye gemisi, bugün Hayfa lima· nen ve general Dosetyorun tev· Portekiz askeri ve siyasi ricalile taraf a dolaşarak tütün fiatinin Ancak bir vekil bir vekaletten vakit bu işler Vekaletlerin mü-
nına vasıl olmuş ve İngiltereden kifleri muhtemeldir. temaslarda bulunacağı söyleniyor. fazla düşürülmes ne mani olacak fazlasına niyabet edemez. nasip olanlarına taksim olunur 
gelen bir miktar askeri karaya Bu üç general, Fransanm en Fransa şekilde piyasada müdahalelerde Teşkilatı Esasiye kanununun şeklinde maddeyi ikmal etmek 
çıkarmıştır. maruf şahsiyetlerindendir. Propagandaya mühim bulunmaktadırlar. 50 inci maddesi aşağıda yazılı lazımgeldiği kanaatindeyim. Bu 

B ık ---k--b General Vigand, eskiden Er· talısisat ayırdı Gazetemizde Çeşme ve Ur- surette değişt rilmiştir. noktayı encümen nasıl mütalea 
e Çİ a a inesi kanıharbiyei umumiye reisi idi. Paris, 30 (Radyo) _ Fransa lada tütün satışları hakkında icra Vekillerinden birinin di- etmiştir, bilmiyorum. 

Parlamentoda beyanname- Bu günkü araştırmalarda, Pa- k h l vanı aliye sevkine da r Türkı·ye lkı·ncı· nokta da şudur·. Har·ciye Nezaretinin; 1938 büd- çı an ve müsta si in endişesini 
sini okudu.. ris civarındaki ormanlardan bi- b B. M. Meclisince verilen karar Devlet da releri işlerinin m· 

) b cesine propaganda için 41 m l· te arüz ettiren yazılar üzerine 
Brüksel, 30 (Radyo - Par- rinde 18 sandık el bombası u- f 1 Vekaletten sukutu dahi muta- kişafına göre ve devlet işlerinin 

l~ b J yon az a tahs sat ayırdığı bil- inhisar ve Türk tütün Limitet ctmento, ugün top anmıştır. lunmuştur. d zammındır. lu··zumsuz yere parçalanmayacak irilmektedir. Bu tahs·satın bir · k 
Yeni Başvekil B. Janson; ka- Paris, 30 (Radyo)- Zabıtaca şır eti mübayaa memurlarınm Teşkilatı Esasiye kanununun surette deniliyor. Bu kayı lar 

b kısmı, harıç memleketlerde Fran· b k 
inenin beyannamesini okumuş yRapılaknı·~raşt~rmaladr ne11t~cesinddke sız propagandası için sarfolu- u mınta aya gönderilmesi ve 61 inci maddesi aşağıda yazılı bu maddenin nasıl tatbik edıle-

\'e Belçika harici siyasetinde bir aş u up cıvarın a e ı san ı nacaktır. oralardan mübayaat yapmaları surette değiştirilmiştir: ceği hakkında olan ve kanunun 
detişiklik olmıyacağını, eski ka· el bombası daha bulunmuştur. M tb .. d.. kararlaştmlmışbr. Vazifelerinden mümbais husu· ruhunu taşıyan ibarelerdir. Ve-
b. k d 1 d · a uat umum mu ıı- 1 ınenin ur uğu esas ar aıre· R h . l Bucalılar memnun satta cra Vekilleri ile Şurayı kaletlerin lüzumsuz "ere parçam 
8• d h k d .... b us ta arrı memur arı ru·· . b l d ,, ın e are et e ecegını eyan ışe as a ı devlet ve temyiz mahkemesi lanması tabiri aynı· zamanda 

Varşovaya giderek Ru.s sefi- .. D.. ·1 h l eylemiştir. rinin husu.si evrakını aldılar Ankara, 30 (Hususi muhabi· un gece sı a araştırma arı rüesa ve azasını, Cumhuriyet vekaletin lüzumsuz yere tekasüf 

Sarı.ye Başvekı.lı• V rim"zden) Yeni matbuat yapıldı başmüddeiumumisini muhakeme ettirilmemesi ve lüzumsuz yere 
arşova, 30 (Radyo) - Bu B d ı· h' ·· .-. umum miıdu" u·· B N · b u··n ucanın eğer 1 na ıye mu- etmek üzere bı·r dı'vana ali teş· bir veka"'lette a·şlerı·n toplanma· 

~ransız ricalile konuşuyor gün, Moskovadan gelen beş r · acı ug d" B ş • Ak d" 
vazifesine başlamıştır. urü · em i a, un gece kil olunur. masını da ifade edecektir. Bu 

Paris, 30 (Radyo) - Suriye Rus taharri memuru, istasyon· k f k · d ı· k 
b K t geç va it, re a atan e P0 ıs o- Devlet dairelerinin Vekalet· manayı inkişaf tabirinden çıkar· 
aşvekili B. Cemil Mardan bu dan çıkar çıkmaz, doğruca Rus ayıp ay yare · · B 1 ld .. h Id k h 
~ nuserı · sa 0 ugu 8 e a • lere tefriki ve siyasi müsteşar- mak icab ediyor. Malumualiniz 

g"un Hariciye Nezareti siyasi şefarethanesine g tmişler ve Mos- henu·'.z bulunmadı h ı d ·ı· h t ı ve ane er e sı a araş ırma arı ların vazifeleri hakkındaki ka- inkişaf tabiri atılma, genişleme 
kllüsteşarı B. Fransuva Deteşan kovada mevkuf bulunan Rus V 30 (R d ) p yapmış ve Hasan oğlu İsken· ı 
tarafından kabul edilmiştir. Bu sefirinin hususi evrakını alıp arşova, a yo - o· d d b' l t b nunda da tadilat yapı mışhr. diye bir mana tazammun eder. 

lonya Başvekili general Sela· er e ır top u 8 anca, bir t 1-8· 1937 tarih ve 3117 nu· Eg" er inkişafı bu lugat manasın· 
esnada, Fransa ile Sur ye arasın· tekrar Moskovaya dönmüşlerdir. f k k k d d d b. k d k po s i; ayıp olan Leh yolcu ar a aşın a a ır ama ve marah kanunun birinci maddesi da kabul edersek bundan sonra 

a i mali ve siyasi bir çok mes· Bor -'o ıı·man amelesı· . . . l M d . . d b. . . d b l el 1 aı tayyaresı 1çın yapı an araştırma· ura ısmın e msın e ir aşağıda yazı ı surette değjştiril· bu madde ile İcab etse de her 
e er konuşulmuştur. .,, ... d d l k l' b ı· b b b l k ı • vmumı grev ilan etti lar an o ayı Bulgar Başve i ı eş ı ta a anca u ara a mıştır. miştir: hangi bir vekaleti kaldırmak is-

Jstanbulda Bordo, 30 (Radyo) - Tayfa· B. Köse lvanofa bir teşekkür Bucalılar, bu araştırmalardan icra Vekilleri Heyetinin kaç tersek adeta güç1eşir. Bugün 
F,,.tına devam ediyor lar sendikası, bugün umumi grev telgrafı çekmiştir. dolayı fevkalade memuun kal- vekilden terekküb · edeceği Baş· vekaletlerin adedi önümüzdedir. 

lstanbul, 30 (Hususi) - Fır· ilan etmiştir. Bu yüzden liman- Tayyare, henüz bulunmamış· mışlar, Buca asayişine gösterdiği vekilin teklifı üzerine cumhur Bu kanunla ifade edilen inkişaf 
tına devam ediyor. daki vapurlardan ne yük alınmış tır. İçindeki yolcularla tayyare· alakadan dolayı parti kanalile reisisinin tasdiki ile taayyün kelimesi ile buna uygun düşen 

I<ağıthane deresini ve köprüyü ve ne de tahmil muamelesi ya· nin s"gortalı olduğu haber ve· vilayete teşekkürlerini bildirmiş· eder. Devlet daireleri biri Baş- bir mana kast olunup olunma· 
~~ ~~ıtı. ___________ ~~~~--~--------~r~il~; ~o~r~· --------------~'e~r~~ı~·r~---------------~~~kfilct~m~~~e~~cl iş- -&nu 10umumhik~-
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Selim, llasan Paşaya öyle tekliflerde bulundu ki, Konya vapurunda çirkin 

Pqa blle onun_ z~khına hııyran kaldı bir ha~i~~ oldu . 
Hasan paşa içinden 

dandı: 

Wi• -' • ... • l ·ı Kd . d ,J • L • k . . l l d mırıl- Yaz•n: M. Aaglaan post üzerine Bağdaş kurmuştu. smaı ve nı öuırıua fRl ışı, J ö cu ar an 
- 25 Ha_ı~n Paşa, Selimin söyledik- bir kadına tecavüze kalkışmışlar .• 

- Ba haber iyi.. Tehlikeyi 
atlattak demtk •• 

Ve derhal dışarıya çıkarak 

atma bindi. •• 
Hasan pap toıu dumana ICa

tarak Çukurovanın şimal isflci
mctine doğru ilerledi. Selim, 
çadıtın ônünde doJaıtfOr, nr· 
§ıda babasının ord11gahma ba
kıyordu. Kaşları çalıldı. Asabi
yeti Ü!tündeydi. Bir hraltk cephe 
ilerisinden Beyaz ata binmiı 
meçhul bir süvarinin belirdiğini 
gördü. Zeki şehzade! güldü: 

- Kılıcımı ikiye parçalahm, 
şayet bu gelen bir elçi değilse .. 

Diye mırıldandı. Hasan P'te 
karakollara kendisini anlatmışt1ı 
yoluna devam edip geliyorda. 

Şehzadenin çadırının önüne 
gelince bir kaç nefer seyirttiler, 
paşanın atanı aldılar. Selim de 
çadınn kapısında göründü. Bü
tün mehabeti, bütün ciddiyeti 
üstünde idi. 

- Buyurun paşa, dedi, hay· 
rola, tarafı şahaneden bir ira· 
de mi var? 

Şehzade Selim, babasının or
•:lusile karşı karşıya geldi ~i na i
de gene ilezake\i ve diplomat
lıkı elden bırakmıyordu. 

Hasan paşa yerlere kadar 
e§'ildi: 

- Şefifademii llendimir:e 
şehtiyarın selam "" muhıl>l;et
lerirıi getirdim. 

Selim bu sclima lfürm~n 
eğildi ve: 

- Buyut paşat 
Diyeretc: ça<iırdan içeri girdi. 
Rumeli Beylerbeyi de çaöıraa 

girmişti. Şehzaae kıbclm iki 
dizinin ü~tüne üzatarak otur
muştü. Hisan pişi Ayakta dd· 
ruyordu. Kendia1ne işaret etti, 
o da sa~a bir l@dire ili~ti. Ve 
ne ma\tsadlı gelditini an\atmafa 
l>aşledt. Ara ııra ıehıade,e ba
kıyordu. 

Selim bu haberden memnun 
olmuştu. Fakat biç belli etmi· 
yordu. Yüzünde en küc;ilk bir 
değişiklik bile farkeailmiyordu. 

Paşanın kalbine endiıe düı
müştü. Hem biitüri talakati ilE 
anlatıyor, hem de içinden ken· 
di kendine: 

- Eyvah, ya bir pot kırdık 
veya şehzade bu ıözlerin hiç 
birisine metelik bile •ermiyor. 
Şu hale göre de ketlemin kai· 
desi titremeğe başladı, demek
tir. Neredeyse idamılDI emre
decek, diye mırıldandı. 

- Bitti mi kaşa? 
- Efendimiz, zannedttsem 

vazifemi acizane olarak yapa· 

Şehzade bir az clurdu, Hasan le mı anlattı. Beyazıd derin ve - • .-....-.~-----
paıa endiş~ ile yutkundu: müsteriliane bir ~efes ~ldı: Suçlular dun Kararı tefh m eyledikten son-

- Fakat blbamı ziyaret - Derhal gerıye don.. Oğ· t k•f d•td• ra hakim B. Naci Erol suçlulara 
edemiytcelc miyim? Dedik a, luma soyle ki muhabbet ve ev 1 e 1 1 hitaben: 
yirmi altı sen~dir hasr~tiz. H;ç hulu,undan emin oldum. Beni - Şuras\nı bilihiz ki, bu mem-

1 
'

. lstanbuldan limanımıza gelen J ... k tt erk k d k d d b"' 
o mazsa e ınl öpeyim. ıiyaretle elimi öpmek arzusunu .... e e e e, 

8 ın a, u· 
- Hakk alini~ var şehzadem, şimd lik tchır etsin. Müsaid bir Konya vapurunda ç rkin bir te- yük küçük h rkes yanız başına 

gidip ar:t: dey m. fırsata intizar ey esin. Aksi ha- cavüz hadisesinin c:irmü meşbu- seyahat edebileceklerdir. Yalnız 
D d h 1

. ki du yapılmış, suçlu olarak Ka"nı· bı·r kadın bu1d k d" · · 
• - tsr, a a SÖ.f ıyece !!rİın ıeket bir s.ıiteft'hhüme sebebiyet J ıye ışı zor-

B 
ve İsmail adlarında iki kişi de balığa bindirme devrı' geçmiştı'r. 

var. v tıt. u arzusundan feragat 
- Emred~n·z dev\,.tlum. eyled ği takdirde.. nöbetçi mahkemeye verilmiş- Bunu hatırınızdan çıkarmayınız! 

lerdir. D · l 'I K" - Mad"mki pa.:Hş th bira· _ Sonu va,. _ emış; smaı v ani vapur-
Clerim :Aiımede tahtını ve miye- Ha:I se şudur: dan alı:ıarak cezat!vine gönde-
cetini vadt.mişti. Şu ha de Kuşbazların mu• Malimure adında bir kadın, rilm:şlerd_ır .... ....ıiii ...... ~.-.... 
benim de RumeliJe eya~~t 8 • lzm·re gelmek üzı-re üç yaşında-
hıama mani kain.adı dem, ktir. hakeme&i ki çocuğu ile bırlıkte lstanbut- Esrarcı Relik tevkif 

Hasan paşa şehzadenin zeka· ifan Koıya vapuruna binmiş, edildi 
hına hayran kalmıştı. Selim ışı SU ley men VFpurun hareket nden sonra bu Dünkü sayımızda sabıkalalar· 
ı..-~ı b • d y iki adam kend sine musallat ol· -

8 
ama ağıyor u. ani ; ra<.la dan si ahçı Refikte yarım kilo 

hiç b r tngel ka\madan Rıım- • muşlardır. M hmure, nereye esrar bulunduğunu ve hakkında 
el de kalmak istiyo du. E' kii· /( f.I şlarl çd/nt ıdığını, gitse, nerede dolaşsa bu adam· tahl(ıkat baş adıtını yazmıştık. 
Çüıe bir ha :lisede bir sıçray şta a~ IY.dı "Ul l (!) sf>yl j vor ların peşiııı bı akmadıklannı gör· Bu hadısede, lf r g zli memur 
tl'ltanbul kapıl~rına d~y nacak ı. Dü ı ik ncı Sulhceza nıahke· hıüş, b.r kaç defa evli bir ka· Refıkin evine kıyafetini tebdil 

i.ı d.. d ? Ciın oldagv unu, ken.:ıismi rahat r~e uşün ün paşa mesinde, ~ uşbazların muhake· etmek suretıle gelmiş ve evelce 
Hasan peşı sararmıııtı: mesine bakıldı. Davacı, elli se· bırakmalarını ihtar etmiş, fakat mütabık kaldtkları veçh le yirmi 

ikisi de çirkin hareket erine b 
- Düşü:lmed m şehzadem, ned r l..uşb z ık yapan ve mai· eş hra vererek yarım kilo es· 

devamdan vazgeçmemişlerdir. l eıriirlerinizi dinli orum. şetini de bu s ıretle tem n ede!} rar a mışbr. O zaman, gizli me-
- Söyledıklerim kaklıdır sa- Sjjleyrnan adında b r ihtiyardı. Nıhayet had se büyümüş, va- mur hüviyetini meydana çıkar· 

purda gürültü çıkmış ve mesele-
nmm. Trabzonda çok sıkıldım. En kıym .. tli ~ üvercinlt"rinaen den kaptan haberdar edilmiş, mış ve zaten kapıda beklemek-
D &j le, taşlık, dar bır arazi.. dördüPu··n gene "u··ı d n te olan dıgw er memurlar da eve s ..... eyman a ı · gemi limanım za demirley nce 
S .. nelerdenberi hayatını oralar da dA di'ğe lh r kuşbaz taraf ndan miitecwizler zabıtaya teslım edil- girerek araştırma emrine tevfi-
geçti. Babamdan i~tirham edi- çalındı~ını iddia ed yordu. f-fi- mişlerd r. lcan, evde taharriyatta bulun-
yorumı bana Senıendire eyaletini kimin l<a\ş\~uıda oavasü\t söyle Göz yaşları dökerek hakimin muşlardır. Dün Adliyeye sevke· 
teffi:t: buyursun... an)Altl: • huzuruna çıkan Mahmure, başı- dil\!n Refikin tevkifine karar ve· 

- Müs\erin olun şehudem, - Bu güvercinlerimin kıymeti na gelen felaketi anlatmış, bu rilmiş ve cezaevine gönderil· 
gidip hemen arzedeyim. Uhıimm meral<'ı!\na gôre l)eş liradan iki adamdan fazla olarak dayak miştir. 
lci talebih z kabul ed tir. y rm Leş liraya kadar yüks lir. bile yedığini, yüzünde mevcut Krzı karırGnlar 

Rumeli Beylerbeyi aya~a ka\· H psi de havada döner cinsin· berelerle bunu ispat edebilece-
7 

k~tak müsaade ıstedi. Selim de dend r. Bır kr:re uçt lar mı, ta- ni :ıö temi ve ıs u a 1 c lll•lthlil eesal.,.. ••A• ... 

ayağa kalkmıştı. Yavaş yavaş biat ıeri v.: değeri dönmemektir. zafandırılmafarını istemiştir. 0 
u ar •• 

•- Sül yman da b ·nim bu en iyi Suç ular, liadiseyi evvela İn· Bayındır kaza~mın Çiftçigediği 
paşaya yaKlaştı ve JQnları söy· ka"" r etmı"ş, t'akat fsmaı"I ·o .. ra'-'an köyünden Halil l.,z, L.liTi c.-n la 
l
:a.d güvercir.lerimi aşırmıştır. • .. u " 1: ~ · ' ·açırrnağa e bbüs <:fen Havuz-

- Anladın ya paıa, geriye rıakim liu defa !uçlu Süley- hadis ya şöyle anlatmıstır: b k d K 
•• .!.!· b - B. h.:ıkı"nı, yolculuk a"lemı· aşı öyün en erim iki ay, 

dönmiyeceğim, Rumelide itala· mına soz veraı ve şu ceva ı a K . d d Ş b aldı: malum .. Daha vapur fstanl>uldarl erıme yar m e en a an, 
ci!tHi. Btt böyle lazım. k Haydar ve Sinan da birer ay 

H"'ı:kı h d - Biz bi ibiriın"ız"ın kuşlarını hare et eder etmez hepimiz ah-
- caK nız var şe z ı em.. k hapse mahkum edi mişl~rdir. 
Hasan paJa ~I etek ÖiJtrek dama a ıra ız. bap o dlı . Sofra kurduk; çalğı Üç gün hapis 

dışlhya çıktı. Selim de ellerini - Bu he demek?. çald k; attırltia\tı oynadık. Filvaki v Kani ile bu hanım arasında bir l\.arşıyakada M3nendis Bay 
oğuşturuyordllt - Güvercinciler<le bir usul münakaşa ae,.ti. Fakat bu izam Rusluya kat ı l kasdile silah at-

- işler yo'una •irer t.ibi vardir. Kt.ı• havalandır ldıktah 0 
')' ki .. ı M h' ğ S t c 6 ~ edilecek bır ha<lise değildir. ma a mazn n a ır o u ı • 

oluyor.. sonra ner ·ye ko ıarsa, oranın lsmailin b sözlerini dinliyen kının yalntz kofkutmak kasdile 
Diye söyleniyordu. Has n sahih nin olur. Bn. Mahmure de: hareleet ett ği anla, lm ş ve Ağır-

Paşa tozu cfoman11 brışhrarak - Mukave'en z var mı?. - B .. n güvertede geziyordum. ceza manl<emes nde üç gün hap-
BeyazıCİırl ordugahına do~rü - B 1 lşde mukav .. ıf" ölmat kil {kisi birden: sine karnr vetilmtşt r. 
ilerledi. Çadırına yaklaşrnca Be- - l'eki bu ust1 ü öğrer m · · "Burası duns salonu değildir!,, Haııa.ar soğudu 
yazıdı heyecan ve erirliŞe ;Je iç n l:>un ya güvefc nci mi gc .- Dıye·ek önümü kestiler. Hatta Havalar b rdenbıre soğumuş, 
IC:enC!iS"ne muntaiif buldu. Ha· rip te ~dıaccığ z, neredeh bi- göğsümü tultular, ben ıtince de resmi dairelerde sobahr kurul-
san Pa1t çaJıra gif,b de ~lek lefını?. to' at 11tt lar. muş, yakılmağa baş1anm ştır. 
öpünce: - K şçular bilirl~r. Demiştir. lzm r hükumet konağının kalo- · 

- Ne oldu? Bir ku)baz şahid olarak din- Müteakıben ~apur tayfaların- riferleri dünden itibacen işlemeğe 
Diye sordu. lendi. Suçlunun kuş sa mak ~ n dan iki kişi şah d olarak din- başlamışt r. Maliye da"resi, muh· 
- Kabul etti ttii, hat>etler teki fte lhı unduğ ınu ve bu kuş- le ımiş; müştekinin gösterdig" i telif ko idorlarına sobalar kon-

jt.e mi? 1• larm da Süleymana aid oldu- diğer şahidlerin celplerine, suç· m&k suretile ısıtılması temin 
- Evet sultanım, iyi.. ğunu bilJ ğinı söyledi. )ular n sabıkalarının sorulma- m.n edılmiştir. Bu yıl hükumet 
- Otut, şöy!e yanma ~I.. Muhakeme, dığer bir şahidin sına ve her ikisininin de tevki- dairelerindeki sobalarda odun 
Veziriazam Ali Pa•a ı:.ı;;.ı. bı· ıb· · t '- ·• b k ld f' k s, , , .. ":z ~n w ce ı çın O"lşıç,ı. ~une ırA ı ı. ıne arar verilm:ştir. kömürü vakılmıyacaktır. 

• • • • .. .• • - w·zn:msw H ıFSZ w · :rr z ' , r s w us ' ts 'w mlfiililıfrfııliıilıi•----••------• 
- Evet, evet.. Güzel ıöyle- Tatzan: 8alta değ'nıemit ormanlarda.. 26 
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- Dartlln maltat -
1 ~ EtQ, ~fM aayt11un 

uzaktın Tarzanm sesini d•yma· 
iilŞ ol•Yilı, öllm b\ubekbk 
idi. Miytittn bitili\ aiitat ve 
ti.tdetile Tarumb yardumna 
köttth Fatdat vahtiler hu aralık 
bru ~... ateı Vet'dtlef. Ate· 
tin lilrireti ilil lıtejaza attJk 

iyice yaklaşını1tt. 
2 - Koyu ve siyah l>ir du

mah Tarzınla genç kızı boğmak 

üzere idi. Maymub a~açlan 
sarktı, Tarzanın ba§-larını çöz-

meğe koyuldu. Fakat vahşiler 
maymunun beyazlara yardıma 

ıelditini ıördüler ve oklan ile 

.3 - Tarzan maymunun \aye· 
sinde bir elini kurtarmışti. Bti 
suretle hem kendi bağlarını hem 
de Sivillininkilerini çöımeğe mu-

vaffak oldu. Maymun, kendisine 

mahsus çevik bir hareketle ağa· 

etti üzerine tırriıandı , 
k%ndisini ltorudu. 

4 - Tarıan ile Sivilli bir 
hamlede ağaca brnıantlılar. Fakat 
vahşilerin hiddeti azami bir deı 
receyi bulmuştu. Bunun için 
ağacı sıkı bir şekilde abluka 
altına aldılar. 

- Devam edecek -

Sağlı 
b 

urıul'V l 

• 
erı 

Dahili hMtalıklar ınütcbue ıeımıı 

Dr. M. Şevki U~ur diyor ki: 

Yenen ve icilen • 
zeh ·rler 

- 4· -
lnsanların vücude • bilerek 

idhal ettıkleri zehirlerden biri de 
ispirto (alkol) dür. Alkol; müt· 
hiş ve mühlik bir hücre zehri· 
dir. Uzviyet hiicrelerinin müba
deles.ni lanıamile tağyir eder 
ve hücrelerin hayat, kuvvet ve 
kudretlerini felce ugratı r. Hüc· 
releri zehirliyen alkol, hayatla· 
rına, canlanmalarma sed çeker, 
bu suretle vücut mübadelesi 
bozulur. B )hassa karaciğer, kalb 

, ve kan damar!arını 1 büyük bir 
tegayyüre duçar oldukları görü
lür. Alkol, vücudün en mühim 
cirgeni olan asabi cümleye de 
şiddetli ve öldürücü bir zehir 
g.bi tesir eder; yavaş yavaş va. 
zifedei1 muattal bırakır. ltiyad 
sa kasile alkol leul 'ananlar da 
zamanla ruhi tegayyürat ta baş• 
lar. İnsanın tinel dtrimini maliv 
ve helak etmiş olur. Bu gil>i 
insanlarda evvela b "fif bir alkol 
zeh:rlenmesi tefahürab görülür. 
Mese'a (tutükluk, ruhi inhitat, 
neşesizlik, ıshrab çizgileri) tit>I 
asabi hücrenin geçici zehirte~ 
me alametleri müşahede eclilir. 
Bu hal gelib geçer, lakin her 
gün vücude giren ispirto, hüc-

releri bir at daha yakar, tutuştu
rur. Uzviyette her gün bu ateı 
alevile yanan, ispirto b .ıharile 
tütsülenen hücre daima ölüi1'e 
doğrti sürüklenir, durur. Bu kı .. 
gın ateş altında erir, etidikçe de 
uzviyetin o lua.-J-•'"'-~ ,~,..,___.... 

ıstırab ilanları yüz gösterir. Vü-
cud hücrelerı bu ya ıcı ve öl
dürücü zehır maddesi selleri 
altında yuvarlana yuvarlana lelt 
ricen ÖoğUlur, nıliayet ölünıür. 
pençeslhe düşer. 

·Arkası var• 

Bu aece 
B~şcfurakta Sıhhat, Katataşta 

Habif, Tılkılıkte Yeni lzmir, lr 
gadpazıırında Asri, Güzely~rde 
Emnıyet eczahaneleri noöet~i
d rler. 

:!!ni ~eşriyat: 

Yeni Adam ansiklo. 
pedisi 

Bu haftadan itıbaren Yenf 
Adam gazetesi .. Y enı Adam An· 
siklopedisi., adlı büyük bir eıeri 
ilave olarak vermeğe başlıyor. 
Bu ilave Yeni Adam nüshalarıle 
bitlikte par sız olarak venle· 
cektir. Ec;er; mütehass s bir hey· 
et tarafınclan yazılmıştır. 

Fi kitler 
lzmir Ha kevi tarafından on · 

beş günde bir çıkarılan Fikirler 
mecm asının 159 rıurnarah sayl· 
sı da intiş~r etm ştif'. Değerli 
makaleleri mulıfevi bulunari i1tt 
sayıda ölcuyuculara Refaeiın bir 
tablosu da hediye edılmektedir. 
tavsive eder'z. 
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M. dö Trevilin konağı utla her zamabki gibi dolu bulunatı 
şilahşorlar da arkadaş : arının yardımına koşmuşlardı 

Dartanyan hemen bir adım bulunan M. Dessessart bölüğüne 
geriliyerek kılıc nı kaldırdı; fa. mens Jp i ç si lahşordan ikisi 
kat Bernaju bir şey olmadı diye dört ark ad ışı n imdadına koş· 
bağırarak körü körüne Darlan· tı•ğu g bi b .ri de M. dö Trevi· 
yanın üzerine saldırdığ ı sırada lin konağ . na c! oğru s•y rterek: 
vücudü onun kılıcına saplan· - İ mdat! Silahşorlar, imda !. 
nıışlı. Diye baj(· rı ordu. 

Bununla beraber, yere düşme· M. dö T revil n konağında her 
nıiş ve kendisini mağlup say· zamanki g"bi dolu bu 1una ı si-
ınamış fakat, M. dö Tremu· lahşo r1 ar da ar~adaşla ıııın yar· 
yun oteline doğıu gerilemişti; dımına koştuklarında ı Ravga 
çünkü, orada bir akrabası var· umuıni bir şekil alın şsa da her 

kralı görmeliy z, bu işi dünkü
nün mabadi göstererek ikisini 
birde, atlatabiliriz.. Dedi. 

Dört delikanlıyı beraberine 
a"an M. dö ·ı revil , Luvr sarayı 

yo!unu tutmuştu; oraya geldik· 
!eri zaman kralın Sent ]ermen 

ormanına geyik avına gitmiş 

bulunduğunu haber alan silah· 
şorların kumandanı şaşalad . 

M. dö Trevil bu haberi iki 
kere tekrar ett irmiş ve her de· 

dı; hasmının almış olduğu yara· halde kuvvet si!iih$orlar tarafın· 
nın şiddetini bilmiyen Dartan· daydı; artık Kardinal muhaf.zları fas ,nda yüzünün renkten renge 
yan, onu daha şiddetle sıkış· ile M. dö la Tremuy maiyetı gird ğini yanınd kiler görmüştü. 
tırdığı ve üçüncü bir darbe ile otele ka arak s lahşor!arın ıçe· - Şevketl i efen;limiz bu av 
İşi ni bitirmek üzere bulunduğu riye dalmalarına meydan ver· n1esel•sini dünden katarlaştır· 

&ırada sokakta hasıl olan şamata meden k pısın ı kaplttılar. n1 ı ş mnd? 
tenis yerinden işitilmiş olduğun· Yaralı adama gelince, o da Diye sordu. 
dan muhafızın ricatini gören iki bu esnada içer ye alınmış ve - Hayır efendimiz, bu sabah 
dostu Dartanyan ile bir iki la- vaziyetinin çok vah m o duğunu avcıbaşı geldi ve bir geyık ç · 
kırdı atıştıktan sonra kılıçlarını sö y lem işti. v i rdığini ~ö rledi. Kr<1 l Hazrel· 
çekerek galip üzerine saldır· S .ahşorlar ile müttefiklerinin Je. i evvela gıtmenıek iste d ı 
ınışlardı. hiddet leri son derec yi bulmuş amma av merakını da yene ne· 

4te tam bu sırada, Atos, ve hatta s lahşodara karşı bü- diği ıç n ycm , kleıı s . nra Ç' · 

Portoı ve Ara mis biri bitinin cum küstahlığına cüret gös er· k p gitti. 
Peşinden ortaya atılarak genç miş bu"unan M. dö la Tremuy D ye hizmetçi cevap verdi. 
arkadaşlarına saldırmakta olan maiyetini cez l~ndırmak iç n _ Kral Kard nal. gördü mü? 
ilci muhafızı geriye sürdüler. otele ateş verm ek hususunu bile O.ye M. dö Trevıl tekrar 

Bu aralık Bernaj11 yere yu· müzakereye başlamışlard ı . sord '· 
var lanmış ve muhafızlar da Y ~ pılan bu teki f hararetle 
d d - htimaldir, efendim; çünkü 

Öt e karşı yalnız iki kişi kal· kabul edilmiş olmakla beraber, 
bu sabah kardinalin arabrsına tnış oldukları için bağırmağa o aralık sa tin on biri çalması 

b 1 d 1 atlar.o koşulmuş olduğunu göt· aş a ı ar: bu işi geri bırakın ıştı; Dartan· 
1 mü~tüm ve nereye gideceğıni 

. - mdatl Otel dö Tremuy, yan ile arkadaıları huzura çıka· 
sorunca Sent ]ermene gidece-

ıındatl.., caklarını hatırlamış ve bu bü-
" d b ğ•ni söyledıler. 

l 
0 11. feryat üzerine otelde bu· yük teşebbüsün ken ıleri u· 

un11nı ıp be si birden dı şa· lunmadan yapı lmasını arzu et· Diye hizmetçi cevap verdi. 
rıya f k ·· · b l d · ı 1 · • ... • M. dö Trevil silahşo ı )ara . •rlıyarak dört ar a aş uze· memış u un UK. a ıçın uwumı 
it dönd ü: 
dınc -.ldord.ı.lan için bu sefer heyecanı teskine muv .. k ol-

e silahşorlar: muşlardı. - O bizden evel davranmış, 
- l ... d .. t l S•lt.hiorlar, imdat!. Bunun üzerine oradaki halk; efendiler, ben bu akşam kralı 
D;ye bağrıştılar. otelin çok sJğla <>lan k~pı- gorurum; fakat size gelinı:e, 
Bu feryada herkes koşuş· sına k a ldırım taşları atmakla buna cesaret etmenizi tavsiye 

Auştu; çünkü silahşorların kar· iktifa etmek'e dağıldı; bundan edemem. Dedi. 
Jinale düşman oldukları her başka, bu işte el • başı sayıla- BJ nasihat çok doğru idi; 
kesçe malum olduğu için bun· cak l arını ta hın in t deıı dört si· bundan başka, kralın tabiatiııi 
dan dolayı ~erkesçe sevilirlerdi. lahşor M. dö Trevil konağ· yo· çok iyi bilen bir kimse tarafın· 

Bunun üzerine Aramisin Kı· !unu tutmuş ve oraya vardıkları dan söylendiği için dört de!.-
~ıl Doka namını verdiği kard · zaman yeni karga > alığı haber kanlının itiraz edemiyecekleri 
kal muhafızlarından başka fır· alınış bulunan M. dö Trevıli de şüphes" zdi. 
alara mensup bulunan d ğer kendilerirıi bek 1 eınekte bulmuş· M. dö Trevil, onların her bi· 

llıuhafızlar da Kral silahşorları !ardı. rine evlerine gidip kendisinden 
~•rafını iltizam etmek sureti e - Çabuk, Luvr sarayına, bir gelecek haberi beklemelerini 
avgaya karışt ı hr. san y• kaybetme len Luvra; kar- söyledi. 

Siıilıa altı:a alınan taburlardan Selanfğa; 
gelen Aydın redif taburu idi. 

M. Do!}an 

ilk önce 

30-11-1937 
Ozom satışları 

Ç. Alıcı K. S. K. S. 
253 Üzüm Kuru. 12 17 50 
244 M. J. Taran. 14 75 19 
198 Jiro 15 15 25 
175 Albayrak 16 18 50 
108 K. Taner 15 16 25 
50 Esnaf Ban. 13 75 13 75 
45 Ş. Rza 14 50 15 
36,5 Vitel 14 50 16 
24 Paterson 14 50 14 50 
12 D. Arditi 14 14 
11 A. Fesçi 15 50 15 5 
4 M. Arditi 14 75 14 75 

1160,5 
157732,5 Eski satışlar 
158893 Yekun 

incir satışları 
Ç. Alıcı K. S. 

16 P. Paci 6 
11 5094 Eski s1tışlar 
115110 Yekun 

K. S. 
6 

Piyasa fiatleri 
Dünkü üzüm satışlarında fi

atler şöyle idi: 
No. 7 13 25 

8 13 75 

• 9 14 50 

• 10 16 

• 11 18 50 
" 12 23 

Zahire satışları 
Ç. Cins ı K. S. K. S. 
240 Buğday 5 375 5 75 

24 Böı ü .ce 9 
100 Susam 16 
510 B. Pamuk 32 38 5 
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$8111111 
Bu haf ta ki lik 

maçları 
Lik idare heyeti dün gece 

toplanarak, gelek hafta yapıla· 
cak maçların hakemlerini tesbit 
e i ir. Buna göre: 

Birinci takımlar .. at 11 de 
Demirspor •· Ateşspor, hakem 
Üçoktan Mustafa Şenkal, saat 
13 de Alsancak • Yamanlar, ha· 
kam Üçoktan büyük Mustafa, 
saat 15 de Üçok • Doğanspor 
hakem Yamanlardan B. Esad. 

ikinci takımlar saat 10 da 
Alsancak •• Yamanlar, hakem 
Üçoktan Fehmi, saat 12 de 
Üçok • Doğanspor, hakem Ah· 
met Ôzgirgin, saat 14 de De· 
mlrspor • Ate~spor, hakem Ya· 
manlardan Şevket. 

[ ~alk Diyor ki: 1 
Güzelyalıda 

Elektrikler geç ganıgor 
Bir kariimizden aldığımız mek· 

tuba göre, her semtin elektrik· 
leti akşam erken yandığı halde, 
Giizelyalı mıntakası bundan 
mahrumdur. Bu semtteki elek· 
trikler hava göz gözü görmiye· 
cek kadar karardıktan uzun za· 

~ biyerek elli altm ş kadar si-
biı Arnavut dahi almıştı. 

Şemsı paşanın böyle bir kaç 
saat Selanikte kalması çok gü
zel · ş~ ya amış · ı. Cem ıyete mert· 
sub zıı b i t an nefer ve çavuş el
bis l·rile stesyo ıa giderek pa• 
şan n gö!des olan tabur ef·a
dıle sa·ma do l aş ohrak konuş· 
ınağa ba la ınışla r d . Bun 'ar Ma· 
ı a > tır n g~vu r elinde ol::luğunu 

sÖf e.:liler. Bunun yalan ve uy· 
durma olduğu diğer taraftan 
ikna ed idi ve n h ıyet bu işlerin 
böyle yürÜ'lliveceği anlatılarak 

bu işleri düzel ' mek çin M ınas· 
tırdan b ı r t1bu,un kamilen dağa 
çekild ığini ve nun arın takibıne 

gidild ği an atıldı. M !selenin ar· 
t•k gizi kapak' ı yeri kalmamıştı. 
Bütün efrad koy ,narında taşı· 
dık.arı kuçü,; kuranlar meydana 
çıkarılarak manga manga tahlif 
edildi. B5ylece Ş ! msi paşanın 
gJvendiğ tabur da amali mil· 
!iyeye hadim bir vazıyete gir· 
miş oldu. 

Aydın fırkasile beraber mer· man sonra yanmaktadır. Bele. 
kezleri hat güzergahına yakın diyenin nazarı dikkatini celbe· 

~ Şemsi paş~nın en ziyade gü
d'ndiği bir nizamiye taburu var· 

1
1
• Bu taburun efradının çoğu 

~Utadan buradan sürülmüş vu· 
~Uat11 efrattan ibarettı. Şemsi 
tıı'Şa gözbebeği olan l:u tabu
d da yanına aldıktan sonra 
a0ğruca Selaniğ• inmişti. B r 
~~·e vakti Selan ığe gelen Şemsi 
ı1
8ta tabur ile Arnavudlnı is

llJ '}'onda bıraktıktan sonra doğ
lj C! rnüşiriyet da '. resine gelmiş· 
-· Bir m ktar meı kez kumanda-

1 S··ı 
le U eyman paşa ile görüş ü 
~ık •onra Müş'r paşanın yanına 

trak b.r müddet kaldı. 

li~~İişir lbrahim p1şa ile bir· 
~/. umum müfettiş Hüseyın 
ve llıı paşanın dairesi,ne gittiler. 
b 0 rada müfettişl·ğe aid tel-
b;:1~anenin makinesi başında 
ı.:ııd .. aç saat mabeyn ile görü· 

u. 

·~ Ofdu • 

bazı taburlar da silah altına alın· deriz. 
mışlardı. Burıları lzmir limanın· 111111-..~•-•••••••:•••tl 
dan alıb Selan iğe götürmek Selaniğe ilk önce gelen Aydın 

redif taburu idi. Bu tabur karni· üzere Şam ve Haleb adında iki len tahlif edilmişti. Selaniği ve 
vapur tahs 9 kılınmıştı. Cemiye- Manastırı Bulgarlar aldı denile· 
tin lzınir merkezi de derhal faa· rek yarı çıplak bir halde silah 
liyete geçm:şti. lzmirden binecek altına alınan bu tabur Selaniğe 
taburların zabitan ve efradını gelir gelmez cemiyetin teşvikile: 
tahlıf etmekle uğraşıyorlardı. - Biz çıplağız, elbise isteriz. 
lzmirde vapur hazır bulunduğu diye ayak dirediler. Rıhtıma 
zamanlar lzmire gelen kıtaat gelen müşir lbrahim paşa bun· 
doğruca vapura bindiklerinden !ara söz geçiremiyeceğini anla. 
layıkile mesele açılamadığı için yınca bizzarur ikmali nevakıs et· 
bu g bi taburların mevcudiyeti tirilinceye kadar kaydile Aydın 
halinde takarrür eden işaret taburunu ve bu taburu müteakıb 
veçhile haberdar edilen Selanik ikinci olarak gelen Nazilli redif 
hemen vaz feye başlar. Gelen taburunu Selanikte bırakrnağa 
taburlar tahlif edilır Manastıra mecbur kaldı. Bu iki tubur meş· 
yollanırdı. Nakliye vapurlarının rutiyet ilanına kadar Selanikte 
süvarisinden en sonuna kadar kalmışlar ve meşrutiyetten sonra 
işe yarıyanlar ele alınmış tah· memleketlerine güle oynaya git· 
lifler yapılmıştı. mişlerdir. 

Silah altına alınan taburlardan - Sonu oar -

Perdemizde 
Akisler 

Perdedeki vaziyete göre, gene 
mahkeme heyeti teıekkül etmiş· 
tir. Mübaş' rlik vazifesini kema· 
fissabık Hacıoğlu Sadıkla K ·mal 
Kamil görmektedirler. Reis Ka· 
ragöz, azalar da Hacivadla Ve· 
lespit Hoca.. Kapı vurulur ve 
içeriye Ragıppaşa oteli müste· 
ciri Bay Hasan Basri girer. Ve· 
lespit Hoca, onu görür görmez, 
mahkeme kürsüsünün arkasına 
saklanmağa kalkar. 

Karagöz - Ne oluyorsun Bay 
azal. Mahkeme heyetine dah:I 
olan bir zat, böyle ... 

(Hasan Basri, re ,sin sözünü 
keser:) 

- O imansız herif yok mu 
ağam!. Benim otelın daimi seke· 
ııesindendir. Zaten kulunuz da 
onu davaya gelm ştim. "Anana 
söz atan k.adırd ı , davayı kime 
edersin. derler amma, benim 
size itımadım vard r. Bu adam 
yok mu, bu adam ... 

- Yok!.. 
- Var deyiver, ağam, var 

deyiver .. 
- Dur, evvela ben sorayım, 

ondan sonra da sen sö1 le .. 
- Buyurun!. 
- Sen şu mübarek sesi ne· 

rede büyüttün? 
- Anlamadım. 
- Anlamadın mı?. Seni kırk 

akıllıyı otlatan çoban seni!. Sen 
anlamazsın ha?. Şu davul gibi 
sesi, nerelerde yetiştirdin diyo
rum sanal. 

- Allah verm iş ağam .. 
- lyil... Ya o meşhur çeneyi 

kim verdi?. 
- Onu da Allah verdi! ... 
- Peki, bir insan söz söyler· 

ken, hemen atıl da sesini kes, 
diye kim öğretti?. 

- Vallah ağam, palavra ku· 
lübünden bulaşmış bir illet.. Çe· 
nemi tutamıyorum .. 

- Sen burasını palavra ku· 
bü sandın öyle mi?. 

(Karagöz, Hacıoğluna işaret 

eder) 
- Bak, salonda polis, jan· 

darına, bekçi kim varsa çağır .. 
içeriye, bu memurlardan yedi 

kişi girer. 

- Yatırın şu zatı aşağıya! .• 
Fakat evvela ağzını bağlayın .• 
Çünkü mübarek; ortalığı ayağa 
kaldırır. Duyan duymıyan, Ra· 
gıbpaşa oteli yıkılıyor sanır. 

Hasan Basriyi bir hamlede 
yakalayıp yere devirirler ve ağ· 
zını bağlarlar. 

Karagöz - Yüz sopa vurun! 
Sopalar başlarken Velespit 

Hoca, mahken e gerisinde doğ· 
rulur: 

- Seni zındıh seni .•• Görü· 
yon mu davayı? Ağzına çeşme 
tıhacı vuralar inşallah •.. 

Karagöz - Bana bak Bay 
aza.. Mahalle karısı veya çöp· 
lükte meydanı boş bulmuş ihti· 
yar, yo'unmuş horoz gibi ne 
diye ötüyorsun? .. 

- Aha şuga dirim, şuga gü· 
!erim ... 

Tam bu sırada içeriye avukat 
Mustafa Münür girer. Velespit 
hoca onu götünce heyecandan 
ona doğru kc şar: 

- Gözümün nuru! Sen gel· 
din?. 

Ve Mustafa Münir başını 
sallar ve reise döner: 

- Hasan B. ısri kulunuz, ben
denizin müekkil mdir. Kendisine 
reva görülen bt i~kence .. 

Karagöz - Duuur, mugaleta 
yapma, biri.. Bu hükmü tatbik 

ettiren. eski polis, jandarma 
vesaire değildir, iki .. 

Mustafa Münir, bir az ök
sürür, çantasını düzeltir v~ tam 
söze başlıyacağı sırada Kara· 
gör, tekrar başlar: 

- Anlaşıldı, her halde vafir 
miktarda şeyler söylemeğe hazır 
!anıyorsun. Fakat dikkat eti 
Şurada, yemyeşil, terü taze so· 
palar duruyor. Belediye mec~isi· 
ne girersin; bir otobüs hikayesi 
çıkar. Herkes otobüslerin aley· 
hinde olduğu halde sen başlar· 
sın söyle meğe... Ve; arkasından 
öyle bir getirirsin ki, sanki hiç 
itiraz olmamış gibi, meclisin% 90 
istemediği şey, pek ala yapılır. 
N~ sih rdir, ne keramet amma, 
bu nedendir, onu söyle evvela 
bana? 

- Vallahi ağam, bendenizin 
mucizesi değil, bizim meclisin 
harikasıdır bul. Münakaşaya, 

tenkide, söz söylemeğe ne lü· 
zum var değil mi ya? .. 

- Bak, şu zarifane buluşa 
bayıldım doğrusu. Haydi, affet· 
tim seni.. Belediye reisi geçen 
mecl ste paçayı sayende kolay
lıkla kurtarmış. Ona söyle ki, 
paçalan bu defa da benim 
elimde ... 

- Hakk mdaki teveccühleri· 
nize çok teşekkür ederim Kara· 
göz ağa!. Bendeniz, müekkilim 
böyle dayak yerken. 

Karagöz - lmreniyorsan sana 
da elli tane attırayım. Seni bo· 
yunun fıkaralığı aklının içinde 
uzamış seni!. 

- Aman efendim, merhamet 
buyurun. 

Mustafa Münir, derhal topar· 
!anır ve kaçar. Bu sırada dayak 
faslı bitmiştir. 

Hasan Basriyi kaldırırlar. 
Karagöz - Haydi bakalım, 

şimdi söyle!. 
Hasan Basri gayet derin İn· 

celmiş bir sesle, ayni zamanda 
Velespid Hocayı göstererek ce
vab verir: 

- Bu bisiklet Hoca mıdır; 
motosiklet Hoca mıdır?. 

- Velospid Hoca derler ona. 
- Evet ağam, işte şu Allahın 

kapıb koyuverdiği dinsiz, iman· 
sız adam yok mu; otelde kanar· 
yaların bulunduğu odaya girmiş. 
Kış vaktinde vantilatörü de aç• 
mış. Bir ~ey değil, vantilatörli 
olduğu gibi bırakmış, çıkmış, 
yatmış .. Düşünün zavallı kuşların 
girdiği hali .. 

Karagöz - Haklısın.. Sen ol· 
saydın zarar yoktu amma zavallı 
kuşlar epeyce titremişlerdir •• 

Velespit Hoca atılır: 
- Ne der bu zındıh?. 
Karagöz - Ne mi der? .. Bak 

ben sana kanaryaları vantilatör 
karşısında tutmağı gösteririm? .• 
(Hacıotluna işaret eder) .. 

- Mahkeme heyeti Velespit 
Hocayı vazifesinden uzaklaştır· 
mağa karar vermiştir. Bay Ha· 
san Basrinin iddia mevzuuna 
esasen daha evelden vak ftık .. 
Vicdani kanaat tahassül etmiş 
bulunduğundan, kendisinin • ka· 
naryalara yaptığı serinletme ce· 
zası olarak· mezbaha buz depo
sunda bir gece hapsine karar 
verilmiştir. Alın, götürün. 

( Veleıpit Hoca ağlamağa 
başlar:) 

-Bağa bunu mu reva gordü· 
nüz, ben kü ... 

Karagöz - Sus, anlatm& fa
ziletini bilirim, bu memlekette 
sar.o kimse iltıfat etmez. Seni 

- Lütfen çeviriniz -



... 
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Bugünkü medeniyet ve terakki 
davasına bakarsak ne çıkar? 

ANADOLU 

Sayıklarken itiraf 
edilen cinayet 

Bir kız 

ı KaounueHl 

Dünya, esrar a dolu bir is
tikbal karşısındadır .. 

Beş yaşındaki bir Bodrumda: 
nasıl 

Tel vasıtasile nakliyat ve duyma imkanı buluna
cak. mı? O takdirde bu harikulade keşiflerin insan 
ruhuna saçacakları felaket ve meraret ne olabilir 

yavruyu 
öldürdü? 

Fen adamları ya halkederek hayatı uzatabilecek, · §ı. yahud da mahvederek kısaltabilecek/er midir? 

Sağda Zeiss rasadhanesinden yıldızlar iedkik ediligor, sold~ Carnejie enstitüsü 
· ferinden doktor Vilson göklere bakıyor, solda bır kuyruklu gıldız .• 

profesör-

Yazan: Henri Hasit 

Bir iki söz: 
Bu satırların muharriri biç bir 

tarihten, veya tarihi edebiyattan 
mülhem olmadı. Bunları yazan 
kendini sadece, Jules Vernele· 
rin, H.G. Wdlslerin fen sahala· 
rında dolaştırarak, istikbale ait 
şahsi düşüncelerini bu münase-

-• 
"sattığı kitaplarda acep ne var-
dır" diye de çekiştirirler.. Fa· 
ket ceza, cezadır .. 

{Hasan Basriye döner:) 
- Bana bak 

0

B. Hasan Basrif 
Ben seni ötedenberi severim. 
Halis, temiz bir Türk oğlusun .. 
Göbeğin şişman, ensen yağlıdır, 

aldırış etmem. Fakat şu müba· 
rek sesine gelince .. 

- Fakat ağam, ne yapayım, 
Allah vermiş dedim ya .. 

- Haydi, onu mazur göre· 
lim. Gırtlağını sökecek değilsin 
tabi .. Fakat şu dangalaklığına 
ne diyeyim; iyi dinle: 

- Doğru şeyi , direk uzatır 
gibi söylemiyeceksin.. Bir az 
şöyle, evire, çevire, yaldızlıya, 
telleye söyliyeceksin. Doğruyu 
söylemek, bu asırda dangalak· 
lığın ta kendisidir. Hayvan ter· 
biye eder gibi, dilini de terbiye 
et .. Haydi, kalk git de o kahve· 
hanenin bir kenarında her sa
bah - bani sen anlarsın • aksı· 
rap tüküren biri vardır, onu 
kova lal .. 

Hasan Basri - Emriniz baş 
Gstüne ağam. 

Hasan Basri çıkar.. Hacıoğlu 
· reise ve Hacivada yaklaşır:) 

- Refikalarınızla çocukları
nız gelmişler.. Galiba bayram· 
lık öteberi alınacakmış. 

Karagözle Hacivad biribirine 
bakışırlar ve korku içinde, kür· 
sünün arkasına saklanırlar. 

- Onlara söyle: Kimsecikler 
rok, çoktan gittiler, deyiver. 

Hacıoğlu - Ya Kemal Ka
mili görürlerse? 

Karagöz - Korkma; Kemal 
Kamilde ödünç para verecek 
göz yoktur, ondan bir şey tır· 
tıklıyamazlar. Haydi sen öyle 
söyle de gitsinler. Amma arka· 
mızdan söylemiyecekleri lakırdı 
ka l mazmış. Aldırma, kadın kıs· 
mı söyler söyler, oturur. 

Onların kürsü arkasına çekil· 
melerile bittabi artık başka iş 
görmeğe imkan kalmaz ve gü· 
nün a i<: ısleri, kendilığinden du· 
rur • 

Fen adam/an, yıldızların bir çarpışmasını böyle 
tahayyül ediyorlar 

betle ortaya atmaktan gayri bir zekasının yeni ufukların cazibe· 
şey 'yapmadı. sine kapıldığı ve bütün sayini, 
. Bu satırlar, sizi, bir kaç daki- biribirinden daha gözalıcı, mu· 
kalık bir zaman için, insanlar· ezzam keşif.erin taharrisine has· 
daki hayal kudretinin henüz nü· reylediği gene bu asırda, sesini, 
fuz etmediği, uzak asırlara doğru telefonla uzak mesafelerden işit· 
sürükleyip götürecektir. Bunları tirmeğe muvaffak olan Graham 
tenkit etmek s zc~ çok kolay Belliyi görüyoruz. 
olacaktır, aziz okuyucular!.. Fa· Bu yeni elektrik ve makine 
kat sanırım ki, bu tenkitler, devrine girerken dünya muam· 
tıpkı benim şahsi tasavvurlarım malı ve esrarlı bir meçhule doğ-
gibi hiç bir de ile istinad ede- ru atılmıştır. Bugün hummalı bir 
miyecektir. Zira, dünyada esa- şüphe ve tereddüt devri yaşa
sen hiç kimse, en aşağı iki üç dığımıza şüphe yoktur. Makine· 
bin senel ık bir geçmişi olan bu Jer tarafından istihlaf edilen mil· 
eski dünya medeniyetinin yarın yonlarca amele sefalet içindedir. 
alacağı şekli önceden keşfetmek Onların vaktile bazu kuvveti ve 
iddiasında bulunamaz... alın terile çıkardıkları işi, bugün, 

* * * amele gündeliği yerine elektrik 
Dünyanın yarınki vaziyeti ne ve benzin yutan makineler gö· 

olacak?. işte, düşünen kafaları rüyor, ve maalesef, endüstri 
muazzeb etmekten hali kalmı· istibsalatile hemseviye olarak, 
yan, meali çok meşkuk bir suali.. dünyada gündengüne işsizlik ar-

Geşmişe doğru bir göz ata· tıyor. Fabrikaların vücude getir
lım ve mesela on dokuzuncu dikleri bu mamulat yığınları ki
asra dönelim: min içindir? Bunların müşteri 

Ne göreceğiz? ... İşte: Steve~- ve müstehlikleri kimlerdir? 
sonun icad ettiği ilk lokomotıf insanlara, bu endüstri iptila· 
rayları üzerinde yürümeğe çalı· smın cıvatalarmı bir parça gev· 
şıyor; Zulton buharla mütehar· şetmelerini, makinelerin bu teh· 
rik yandan çarkh bir vapur tas· didamiz inkişafına bir hudud 
lağı hazırlamakta ve nihaye! koymalarını bağıra bağıra söy-
Mors, birinci defa telgraf tellerı liyelim; onlara bu hakikati an· 
vasıtasile muhabere etmek tec· latalım. yarattıkları bu canavar-

b d b l k d 1 ların kendilerini tahripten baş· rü esin e u unma ta ır. nsan 

, 

Fıladelfiyada umuhli efkar de
rin bir heyecan içindedir. Se
bebi, 19 yaşında bir kızın işle· 
diği çok şeni bir cinayettir: 

Maruf ve muhterem bir pro
fesörün Dr. O'kunurun bir kızı 
vardır; adı Meri olan bu kız, 

l:ieş yaşında bir kız çocuğunu 
öldürdüğünü itiraf etmişt r. 

Merinin anlattıklarına göre, 
cinayet şu şekilde işlenmiştir: 

Nansi Glen adlı ve beş ya· 
şında bir küçük kız, Merinin 
bisikletine binmek istemiş, Me· 
ri de çocuğun bu arzusunu ye· 
rine getirmemiştir. Nansi Glen 
arzusunda inad gösterince Meri 
kızmış ve başma b r taşla 
vurmuştur. Bu darbe üzerine 
küçük kız bağırmağa başlamış, 
Meri de taşı daha büyük şid· 
detle vurmağa devam etmiş ve 
zavallıyı öldürmüştür. 

Cani kız, merhametsiz Meri, 
öldürdüğü yavrucağızı bulduğu 
bir oluklu saça sarmış ve göm· 
müştür. Bundan sonra da kan
lanan eldivenlerini yakmış ve 
kan lekelerini silmiş ve biç bir 
şey olmamış gibi bisikletine bin
miş ve cinayet yerinden uzak
laşmıştır. 

Bir müddet iradesine ve ru· 
huna hakim olmuş, fakat son
raları yaptığı cinayet her gece 
rüyasına girmeğe başlamıştır. 

Meri bir gece bu cinayeti 
uykusunda sayıklamış ve babası 
bunları tamamile not etmiştir. 
Bu sayıklamalar profesörü bü· 
yü~t bir dehşet içinde bırakmış 
ve meseleyi de hemen zabıtaya 
bildirmiştir. 

ka bir şeye yaramıyacaklarını 
ve bir gün, muhakkak surette 
insanlığı izmihlale sürükliyecek
lerini anlatalım!.. Fakat kime 
anlatacaksın? Motörlerin homur· 
tuları ile, p .stoııı ;t rın g urultu e· 
rile, telsız telgrafların v1Z1ltılarile 
kulakları sağırlaşan bu adam
lar, laboratuvarlarında, hummalı 
bir heyecanla, durmadan, yeni 
yeni tecrübelerin peşinden koş
mağa devam ediyorlar; yeni bir 
gaz, tahrib edici başka bir 
şua bulmaka çalışıyorlar. Bu 
- Sona 8 inci sahifede -

Köy yollarında tamamen 
otomobil işliyor! 
~~~~~~~~~~~~~ 

Vali, kooperatif hareketine önayak oldu. 
Köy, yeni kalkınma imanına sahibdir 

Muğla valisi Bag Recai Güreli Bodrumun Yalıkaoak 
kögiinde köylülerle beraber 

Egenin cenub kısmını gez- landılar. Fakat zavallıların çotu 
mekte olan arkadaşımızdan: sapsarı idi. Çocukların karınlara 

Bodrum kazasının bütün köy- şişti. Valinin yüzü elemle bu· 
lerini dolaşıyoruz. 937 senesinde ruştu, sordu: 
devam eden faaliyet sayesinde - Neden yüzünüz bu kadar 
Bodrumdan, Bitez, Miskebi, Gö- sarıdır, hasta mısınız, burada 
rice, Yahşi, lslamhaneleri, l Dere, sıtma var mı ? 
Peksimet, Karakaya, Gümüşlük, - Var bayım! 
Akçaalan, Karatoprak, Karabağ, - Size sulfato verilmiyor mu? 
Yaka ve gene Bodrumdan Belen - Hayır. Kendimiz alırız, 
ve Yalıkavak köylerine çok ra· amma herkes alamıyor. 
hat bir şekilde otomobillerle Vali bu köye derhal sulfato 
gidib geldik. Gene Bodrumdan, gönderilmesini emrettikten sonra 
Kızılağaç, lniş<libi, Kum, Pınarlı· gene sordu: 
belen Camarası Etrim, Mum· -Peki amma • .sivriainelder ic;in 
cular.' Tepecik, Cöınlekci köyle- bir çare düşünmediniz mi? 
rine e arızasız yol ardan gide· - Bayım, bizim köyün sivri· 
rek mükemmel otomobil seya· sinekleri azmaktan gelir. Azmağı 
h ti · t ı L .... u:o; ... ı .... au ... ı~, ı.. ... &. .. l..ı ı gı t.:urutmak a er:ı yap ııc.. 

938 senesinde bu yolların zordur. 
bazı •1oksanları tamamlanacak Vali, Nafıa mühendisini be. 
ve bazı dağ köylerine yollar raberine alarak azına~ın yanı~a 
yapılacak; bu suretle bütün kaza gitti. Bir de ne görelım, denıze 
köylerinin otomobil yolları bit· dökülen bu azmağın ağzı tıkan· 
miş olacaktır. mış sular, şurada burada kil· 

Yollar için köylere yapılan çük küçük göller, bataklıklar 
yardım, kazma, kürek, d inamit, açmış. Ufak bir tetkikten . sonra 
fen memuru göndermekten iba· bu azmağın kolayca temızlene· 

rettir. Köylü kendi mbazusu ile ceği anlaşıldı. Fakat derkena~, 
yolunu yapmış ve dünya kurul- tezke~~ yazı~ıı:ıadı .. H~men mu: 
duğu tar hten Cumhuriyet dev- hendısın tarıfı daıresınde kaz 
rine kadar tekerlek yüzü görmi- ma ve kürekler ışlemeğe baş· 
yen Bodrum kazasının her tara· ladı. Bir kaç saat sonra azma· 
fına otomobil işlemeğe başla· ğın ağzı açıldı, sular aktı. Bu 
mıştır. 

Otomobil kornası, Bodrum 
köylülerinin en çok hoşlandığı 
bir musiki olmuştur. Otomobil
ler geçerken, bütün çocuklar se· 
lam verirler, kadınlar, kızlar 

mend 1 sallarlar. Otomobil, Bod· 
rumda, yenı bir devrin parola· 
sıdır. 

* * * Bir sabah, üç otomobilden 
ibaret olan kafilemiz Bitez kö· 
yüne uğradı. O tomobillerin kor· 
nalarına koşan köy · halkı vali 
Recai Gürelin;n etrafında halka· 

neticeyi gören köylüler sevinç 
ve hayretle söylendiler: 

- Kolaymış be!.. Töbeler ol• 
sun yarabbi!... Bu iş üç dört 
saatte bitermiş te haberimiz yok· 
muş .• 

Vali Recai Güreli, köylülere 
sıkı sıkı tenbih etti: 

- Bu azmağın ağzı tıkandığı 
zaman gelir açarsınız. Bataklık 
olmaz, köyünüzde sivrisinek kal· 
maz, siz de sıtmadan kurtulur· 
sun uz. 

Otomobillerimiz köyden çı· 

-So nu 8 inci sahif ed~ _... 

h · et Muila valisi, Karaovada .11eni kurulacak Cam urıg 
abidesi hakkında izahat f1eri9or 



l h.;iııuııu• H:I S" Jıjf,. "! --=---------------------------- - ----- ANADOLU - ----------------------

r avu ukta 
adın ardan mürekkep 

bir asker alayı .. -·-·-Başlarında da kralın hemşiresi 
bulunmaktadır. Fakat .. 

- Başı 1 inci sahifede -
mekte ve bunun iı;in oldukça a~ır Başı 1 inci sahifede Hadiseler esnasında Antakya cak deleges G3ro, ilk :ıama 
ıe!akki erlilehilect>k ft:claldirlıkları larda so··zde b"ıtarafl 0-ını mu ve söz al.ırak, Atatürke ve cumbari· başkonsolosu Halk('vinde bu-

6 lıile giiıe al wakte n ı;ddnmemelı.ıedir. 
Diğer tanı tan 1911 dı- logiliz ordu· yet idaresine karşı duydukları ebtdi lunuyordu. Ve Ha ayıları itida.e faz'\ t•d ·r şekılde hareket etti 

sev0ai ve şükranı ifade etmişlerJir. k d" d H lk H lk 5 t h ·u sunu "ordu müsvedde·i,. diye istihfaf sev e ıyor u. a a evın n ten sonra, :ınca.-ıa a rı~ 
Ankara, 29 (A.A.) - Ulus gaze· 1 

eden Almanlar bu ordıuııın icabında etrafını kuşatmış: rolü nü oyoamağ-1 baş amıştır. teeinio ııoreti mab~u~ada Hatay bu· 
ne müdbiş bir kudret olabilec.,~ini b" · -Yaşasın Atatürk, yaşaşın ana· Son gün il rde ekalliyetl daduna göaderJi~i muha ırı gazete• 
ı;ok elim bir tecrübe ile öğrenmiş sine 11u telgrafı vermiştir: vatan, yaşasın baş <O ı so os, di- Türklere karşı cephe alma · 
olduk.lan için bugün artık logiltere teşvı"k •den Garo, dıg" er tar Dündenbe.ri büyük istiklal bay· ye bağırıyordu , 
ile bir mohasaıoadan değil, bıttta bir · 
ihtilaftan bile kabil oldugu kadar ramma başlıyan llatay dün gece de· Bu esnada caddelerde ve ma- tan da hıristiyanlar ı Türkler 

nilebilir k.i en eş&iz tezahürata sahne b l l • k ki " lb ı · J k k · ic;tinaba çalışmaktadırlar. a e erae i ta ar resmı e ıse ı an aşma tan menetme lÇ 
olmuştur. Bugün öğleden evf'l tören A 

Binaenaleyh uyuşmak için karşı· sivil memurlar tarafmdan yıktı- rab · stan askeri şeflerine emi yapılacağı ilan edildiğinden Aııtak· 
lıklı bir hüsnüniyet değil~e bile kar· yada bulanmak ve öğleden sonra f 8• nlıyordu. Bayram resmen me- ler vermekte devam ediyo 
şılıklı endişelerden müıevellid bir kenderana gitmek üzere bütün İsken· nedilmişti. iş te bu anda sun· İ?te s;ze bir Örnek: 
temayül vardır ve diplomatlar işro d ı ı T k 1 1 · h ··ı·· 1 h k · Garo, İsL.enderunda ernn u ar ve ilr köy ü erı şe re gu u zaptı.ye er al ın u""zerıne .... handan istifade etmekle mükellef- ' 
tirler. dolmuşlardı. Fakat haftalardanberi hücum ettiler. Karışıklık yanın Sasal ile konuşu ken: 

istikliil bıtyramına susamış olan Ha· k d d H l bd M ı· · · dl · Daha sonra yakarıda da ima etti· saat a ar sür Ü. a e en, - ec ıs ıçı n namv ermı 
tay Türklerin" bu bayram ı;ok K k F 

ğim g bi İngiliz gazetelerinin iddiası- ırıkh "ndan ve bütan nah=y~ oyunuz. ransa, memleketi id 
B görüldü. Ve Hataylıların bayramına 

na göre Lord (Balifak-.} bu defa er. karakolları ndan· get ri ı en askeri reJe devam ed t> cektir. sed ~ekildi. Zaten S.ıncağa geldiğin• 
linden eli boş dönmemiştir. Bilakis denberi acemi dıplomat manevralarile kuvvet: er pek çirkin küfürlrrle Sancağın F rans zlarda kala 
verilen teminat doğru ise Lordun T 

Batay Türklerioio gözüoü boyamak ürk kütlelerinin üz~rine yürüdü. ğı hakkınd~ki müta ealarını ta ' Berliuden getirdiği malzl'!me Alman• 
ya v~ belki de İtalya ile faydalı bir istiyen delege Roje Garonan son Bütün bu vahş hJcumlara viye ıçın d,,. Garo; bir tak 

k günlerde zamirindeki soiniyetler an• k h Jk ·· ~ -- ·· - d l ad l M il ti C · t- t mfüa~ere kapısı açılmıl8iw müm ün arşı a gogsunu germış, e - ;ı.m arı ı e er -: m ye ı a 
ıa,ılmıştı. d · f d ·· d ı ı. kılmak.tad , r. irmıştir. Bugünkü vak'alarda ra ın an go ı eri en ı.;Omisyo 

j ·ı· Delege bilhassa şu bir kaç Şu halde bütün mesele ugı ız 12 kişi yaralanmışbr. aıas na müracaata sevketmi 
N l b b 1 Yarı gün ıçinde Antakya hüku'.Detini l azır arıoın ngüo aş amış ve 

0 skenderu ' • 29 (A.A.) - Ha- para ıle 1 utu !muş adamlar 
bıtecek olan müzakerelerde Fr.Jnsız sinsi bir engiziszon sahnesine 

tayın yeni rejımi ıçın hazırlan· Fransa lr h ne tczar Ürat yaptır meslelı.taşlarını oe dereceye kadar döıdürmüştü. Bu sabah bu va· 
ikna edebilecekleri noktaaına mün• mış b '-l lunan tak ıar 28 l 1-937 m k husJsunJa faalıyette bulun 

z yet bütün ç p1aklığile meydana F k 
hasır kalı.,or demektir. saat 15 de rans)z del gı-s nin muş ve M.lletler cemıydi ~ 

1 döküldü. Sabahleyin bin 'erce 
Umumi harhdeaberi bir çok de· talebi üzerine müsellah kuvvet- m syon azasımn f kirlerini çel• 

d lı A Hatayı Türk belediyesin in önü· 
falar olduğu gibi bir defa a a V• ler tarafından y . ktınlm ş ve par· mek gay ·s ni takip etmekt~ çok: 

b ·" d' kad n e dolmuştu. Derken halk hü· rupauıo v~ ütuo ıioyanıo mu • çalan k ışlaya nakledılmıştır. ileri gitm . ştir. 
deratı Fransız devlet adanılar ın .n ve. kiimet bınası ta iaf ından gelen l · k 

Halkevine skenderun Türk Uiuslar sosyetesi hususi o· recekleri müsbet veya menfı bir ka· silahlı zaptiyelerle dağıtılmağa 
.kara baııJı bulunmaktadır. ve İ an konso !os'ar ı gelerek m syon re .si tarafrndan akvam 

e başlandı. Bu esnada mahalli ı 
Franaızlor siyasetteki bütün ince- tebr katta bulunmu ş ıar ve muh- cem yeti namınl ıskenderunda 

hü'.:. fim etin zaptıyeleri ali komi-
liklerioe rağmen bu müı.tesna fmat. telif anasırdan b ı r çok ları bu irad ed len bir nutuk, Fransız 
1 h b · · d · d . k d ser Kont Dö Martel gelmiye-arın iç irısm en şıw ıyc 8 ar tebrıkata iştirak etmişlerdir. d 4 eg si G u onun muavini Bove 
iııtifade etmesini bilruemişlerıJir. cekt ir, dağılın. 

ı d Yarınkı sa ı günü Türk alevi· tareıfı nd "n tahri f ed lerek tercü· Temenni edelim .lı..i rıgiliz ost• Di e bağırıyordu. fakat bu 
Juıı-aoa Jı:avbetmek: ve sb:oeet alemin· lerinin nümayışlerıne mukabil me ettirılmiş, Fransız a ın adam' 

eı / 
1 tehdidlere rag~ men halk dağıl· j · 

de Roma·Berlin mihverinin karşısın( 8 Fransızları 1 teşv. k ile d iğer olm s<end~nın bdediye reisi 
al k 1 k ·· · F ı b mıyordu. Bütün bu kütleleri Y nız ama encııı;eeı raosız arı u a ı as r tarafından "Surıye bay· de, nutuk irad edili rken, para 

d " ı d 11 d·· ·· ııe ve ken teşkil edenler büyük bir itidal eıa 0 800 oı;ru uı;uomeıo · rag~ 1 1ster.zln şek!ı nde b ir nüma- ile tuttuğu adamlara şunu tenbıh 
di ietikballerile birlikte bütün dün· içinde idiler. Türk vakar ve 

Mühim kararlar Bütün Hatay bağırıyor 

Yanın da selametini temin edecek S yiş haz rlan~ ğ ı ayr.ca haber et ı• iştı r: 
~ l lı • • • · · d cıddiyetini taşıyorlardı. onra n..ra ın emşıresının eo ıçın e kararlar ittihazına mecbur etsin!.. al ınmıştır. "Fransa kelimesi geçtikçe 
ve kumandan C1aZİ'!Jelindt1 H d" N"· lı Ç ber şey anlaşıldı. Mandalar ida- A k 2 AA B d h 1 lk 1 . am ı uz et ançar . b . t " k t . :ıra, 9 ( . .) - ugün er a a ış ı yacaksınız." •k· resı ayrama ış ıra e mıyor. I 1 1 po;a Lud ;,_ nJ of Ha ay . ejimioin mer'iyete g r· Fransız delege,,i Garo, skc:n• 

A dl k b h ft içinde R· ı"imin tat bık ni ilan için An-
4"'\rnavu u u 

8 
a mesi dotayısile Hataydrn ve yur· derun Fransız mektebinde c!'e iı•ı·ı_ ıı. ld" - ·· e ı·ıg" ı"nı· Ag"'ır hasta takyaya gelmesi beklenen Kont 

• li; "lin;n Y1 onumu ş n dun muhtelif yeı ler inden C.H. şunları söylemiştir: 
Yap 1 "lt · H" d va M n"h 30 (Rad o) Al Dö Martel gelmiyordu. .• lllıştır. ngı erenın ın • u 1 ' Y - man partisine minnet ve şük an tel- - Buranın Suriyeden ayrıl· 
111 lilumlif kadar liüküm ve generaller in den Ludendrof, ağır 5"lf 9' a dofru biJa halkı gı afları ge1mıştır. Bunfardan bir h" ··re 1 

dağ tmaga uğraşan zaptiye kuv- masına ıç mu essir o mayınız. 
nüfuza ve istikliliyete malik ol· hastadır. 1 . . k~f· l d" . 1 kısmını neşrediyoruz. Sancak, Suriyeden ayrılmış ol-

D k l l. h vet eı ının a ı ge me ığı an a-
mıyan Zogo, bu şenliklere bu o tor ar, genera m ayatın· ş lmış olacak ki Halebden 15 Beylan: makla Suryalıkt~n çıkmış de-
sene çok fazla ehemmiyet ver· dan ümıdi kesm ş1erdir. k l 1 k 1 h l Varlıg" n ı zla kavuştug" umuz bu- g" ·tl dı" r. amyonet e ge en uvvet er a -
miştir. Ve gariptir ki bu şen· Ludendrof, mesane hastalığın· kı koıdon altını aldı. Ve bele· günü kutlularken sonsuz minnet· !='ransızlar, sizi ebediyen ko-
liklere Arnavudluktaki resmi dan muztariptir. Yaşı 73 çli diye binasının pencerelerinden }erimizi sunarız. ruyacaktır. 
veya gayri resmi bulunan ltal- geçmiş olduğu .ı dan bu ayın dör· uzanun silahlı askerlerle halka Beylan Halkevi başkanı Ht:!r vesile ile ve sistematık 
yanlar da canla başla iştirak dünde kendisine yapılan ameli· ateş açılacağı t hdidı savruldu. S. Uğuz bir ı arzda tahrikatına devam 
etmişlerdir. yat yüzünden çok zayıf düş- Bir az sonra Antaky1 merkez Kırıkhan: d F 

e en ransız delegesi, yanında 
Zogo, Arnavudlukta bir şey· müştür. karakol kumandanı halka ba- Ha' ay davasındaki büyük him- askeri kumandan olduğu halde 

ler yapar görünmek arzusunda· Kadın alayını teşkili mesele- ğırarak bayramın yalnız Tü k meti şükranla anar ve derin b r kaç g iin evet de Ermeni 
dır. Bu sebeple icadın hukuku sine gelince: Bu şımarık bir ka· mmtakasına inhisar eltiğini bil- s.ıygılarımızı sun ; rız. lideri Derkalosyanın evine misa-
üzerinde ba11 yenilikler ihdasına dının kaprislerine boyun eğmek- dirdi. Bu esnada Türkler köp- Kırıkhan Halkevi başkanı fir olmuştu. Garo, burada da 

çalıımaktadar. zamanda peçele in kaldırılma· ten başka bir şey değildir. Ve rü tarafındaki Yenigün matbaa· Kadri Nursel tahrikata başlamış ve fesad nü-
Zoaonun malüm oldug" u üzere paraya en faz la tapan kimselerin sına müteessir bir balde iler.e· Eminönü-İstanbul: munesi d~necek mealde bir nu• • sını - tabii tatbik edilemiyece· 

tüzel hemşire ve yeğenleri var· ğini b le bile . emretmiştir. kadın ve kızları sayes nde böyle meğe başlad1. Bugün Hatay bayramı müoa· tuk irad ederek ezcümle şunları 
dır ve bunları kafi derecede Arnavudlukta peçe (namus!?) bir alay teşkil edilmiş. Prenses de Delege Roj Garonun bu ga- sebetile cemiyetimiz merkezinde söylemiştir. 
(kafes ve kümes) hayatından demektir. Bir fahişe bıle peçes ız bu alayın kumandanı olmuştur. zeteyi de kapattığı anlaşılmıştı. yapılan toplantıda Hatayın istik- _ Ne korkuyorsunuz? 
lzad etmiştir. Bilhassa prenses gezemez, çünkü namussuz ad Ayni gaze 'e bu malumatı ver· N şesi baltalanan Türklerin bu lali için partinin göstermiş ol- Fransa mandası iki sene daha 
Nabideye vt:rdiii hürriyet had- olunur! dikten sonra soruyor: vakur ve sakin duruşları karşı- duğu mesaiye şükranlarımızı sürecektir. 
siıdir. Bir Fransız gazetesine göre, Ve, bu alayın Arnavutluğun sında halk mümessilleri Millet.. sunmakla bahtiyarız. Ankara. 30 (Hususi muhabi· 

l ogo, geçen ilkbaharda neş- Zogo bunları ancak hergün ye· ço'c yarım kalan istiklalini kur· ler cemiyetine, Türkiye ve Fran- Hatay erkinlik cemiyeti rimizden) _ (Ulus) gazeteıi, 
•ettiği bir irade ile kadınlardan n den yeniye ileri h:ımlel t! rİ ya· taracağına emin olmak lazım sa cumhuriyetlerine vaziyeti tel· merkez başkanı "Hatay ve Fransa,, başlığt alhn· 
lllürekkep bir alay vücude ge- pan Balkanlarda, zevahiri mu- mıdır, değil midir?. Biz bunu grafla ve şiddetle protesto et- Dr. Abdurrahman Melek da bu gün n~rettiği bir maka· 
tlrilmesini istemiştir. Ve ayni haf na için yapmakbıdır.. bilmiyoruz! m şlerdir. Hama, 30 (Hususi) - San· Lütfen çeviriniz -
-.............. 1İiııı1 .... İı11 .... lllİİ ........ lliiı1 ...... ~ii&*Driri ............ mıllll!i .. ~ .. ~~ ...... ~.l ...... ~~~ .. ~~ .. ~~~~ .... ~ ...... !li .. "!' .... ~~~ .. ~ ................. 1iii ..... 111 ........ .. 

olmadı, bütün muameleler ve Yalnız sizin gözlerinizın rengi, ve Sanayi gazetesini,, d .kkatle nuz? 

Yazan: Amerika Cıımhurreisi M. Ruzvelt 
Çeviren: Faik Şemseddin Benlioğlu ------

,.e/rika Numarası; 26 
- Hayır. Ben hiç bir veçhi!e viyetinizi niç·n satın almak iste· 

~eli değilim. Buna emin olunuz. diğimi an!ad nı z değiı mi? Bu 
S·ıi niçin aradığımı, bu teklifleri mukaveleden dolayı istikbalde 
ıı· . 
b1Çın yaptığımı anlatacağım. Sız ne benim ne de sizin yüzünüz 
~ Cninı işime en uygun olan bir kızarmıyacak ır. 
a.tsınız. Ve haşmetlu para, bir defa 

Q ~~rter, hayret içinde kaldı ve daha Jim Blakı arzusuna kavuş-
QhŞunmeğe başladı. Hayatı yek- turdu. Jim, Karteri doktor Grim-

enk geçmişti. bavın kliniğine götürdü; Kartere . 
j Bu vaziyettoo istifade eden iki yüz bin doları da verdi. 
, ~· yarım saat kadar proje- Karter, eskidenberi tam bir 
, tıı bütün teferrüatile Kartere iş adamı idi. Parayı bir banka-
tılattı. ya yatırdı. 
~ Bu tafsilattan sonra, Jim, bay * * * 
ilttere: Bu anlaşın' ve uzlaşmada Ji-
' Eh - dedi· şimdi sizin hü- min adı tabıi mevzuubahs bile 

işler de nakit para ile döndü. Karterin gözlerinden bir az koyu takibe başladı. Ara sıra, otelin - Borsadan bazı esham a l-
Çek veya sair bir şekilde cere- olacaktır. Buna henüz bir çare müşterileri ile de şu veya bu mak. 
yan etmedi. bulamadım; maamafih koyu mesele üzerine görüşüyordu. - Fena bir iş değil; hel& tu 

Jim. ilk iş olarak Karterin ya- renkli bir gözlük kullanırsınız. Bunlar arasında Corç Davkin buhran zamanında, bir çok mü· 
zısını takl de başladı. Bundan Gözlerin rengi de değiştiril· adlı bir adam nazarıdikkatini esseseler piyasaya taze V'~ yeni 

sonra Karter bütün hüviyet ev- tikten sonra. doktor, Jime: celbetti. Tanıştıktan tam bir P.ara düşmesinden mem·aun ola· 
rakını Jime verdi, eski ve yeni -Bay -dedi- ameliyat tamam hafta sonra, bir Çarşamba gil·nu·· ki d F k ca ar ır. a at, r:.aaziniz hak· 
bütün hatıralarını, adet ve te· • oldu ve tam muvaffakıyet elde öğleden sonra, Davkin; kında sıkı bir b>.'akikat yapıla· 
mayüllerini de anlattı. edilmiştir, haberini verdi. Ayni - Bu esrar ne A~~ah aşkına? caktır. 

Bundan sonra Jimin sima iti· günde de bay Karter rahmeti Diye sordu. _ Pek. V..bii. 
barile Kartere tahavvülü ameli- rahmana kavuştu. - Nastl esrar? 

Jim, daha doğrusu şimdiki 
yesi başladı. * * • Da~kin yüzünü ekşiterek: şekil ve kıyafeti ile bay Karter 

Doktor Grimhav, Jimi öyle Bu iki hadisenin geçtiği gün- - Buraya, Torontoya geliyor. 
1 k d k O b hakkında tahkikattan bir şey bir ha e so tu ki, hiç bir kimse en i i gün sonra, ma -~Yt şehrin en büyük ve lüks otelinde 
d b k k rıkmazdı. Karterin mazisinde hiç Karter en :r kıl adar olsun ter etti. Doktora: mükemmel bir daire tutuyor ve .... 

fark bulamazdı. - Çok kısa b~~ zaman içinde hiç bir işe teşebbüs etmiyorsu- bir fena nokta yoktu. Bu sebep 
Nihayet doktor, Jime: döneceğim, dedi. nuz. Maksadınızın bir seyahat ile Jim Blak, kendisi için model 

- Şimdi sıra gözlerin ren• Doktor, eseri üzerinde bazı olduğunu da söylüyorsunuz. Bu. seçerken, mazinin temiz olmasına 
gine geldi. Fen aleminde gözün retüşler yapmak lüzumuna kanidi. belki bazı kimseleri aldatabilir. bilhassa dikkat etmişti. 
rengini değiştirmek yoktur. Bu Bay Jim Blak - pardon. par. Fakat beni aldatamaz. Siz ne Jim Blak, daha Nevyorkta 
o kadar imkansız bir şeydir ki, don· bay Fransis Karter, To· yapmak istiyorsunuz? iken, Kanadada bu gibi tabki-
hiç bir kimse gözün rengini de- ronto şebrine vasıl olduğu zaman - Çok basit.. Belki de yap· katın hükumet memurları tara-
ğiştirmeği aklına bile getirme· Roayal York oteline indi, ismini mak istediğim işte bana müfit fından yap ı ldığ nı da öğrenmış 
me~edi~ Faka~benbuh~u~a otel defterine Yrca~z:d~ır:d~ı~·~~~~-~o~l~a~b~il~ir!s~in~~~·~-~~~~~~~~b~u~lu~n~u~o~rd~u~.~~~~~~~-~-
muvaffakı et temin m !I 
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Tel vas 
cak. mı? 
ruhuna 

asile allt iya ve duyma imkanı bu una
de bu bari u ide keş· lerin insan 

cakları f e ak et ve meraret ne olabilir 
ta 

aç 
Başı 6 ıncı sahife:le 

faaliyete bakarak, yarın vuku
bulacak korkunç kimya ve hava 
harblt-rini tasavvur etmek müm
kündür. Onlar buna (fennin te
rakkisi) d 'yorlar. Biz bu öldü
rücü terakkiyi durduralım! Fa· 
kat mümkün mü? Gökteki sey
yarelerin hareketini durdurmağa 
teşebbüs etmek kadar beyhude 
bir şey değ.) midir bu? Dünya 
akademileri, ipsanm kendi icad 
ettiği vesıtalarla kendisini öldür· 
me-sine, istedikleri kadar (terak· 
kıl) manası versinler, bence, 
muhterem akademi azalarının 

bu kelimeye verdikleri en doğ
ru tefsir manası budur. 

Bu sözlerime bakarak, benim 
fen ve terakki düşmanı olduğum 
zannedilmesini Bilakis ben, her· 
kesten fazla bu iki kelimenin 
takdirkarıyım. Fakat, bir az derin 
düşününce, fennin, ergeç, yer 
yüzündeki insan ırklarmm mah· 
vma sebebiyet vereceği ve dün· 
ranın mezarını kazacağı netice
sine varıyorum. 

Fenni, harikulade muhteşem 

bir saraya benzetmek mümkün· 
dür. Siz, ruhunuz cezbeye gö· 
mülü olarak, onun içinde yürür
ken, arkada bıraktığınız her şey, 
karanlıktaki insan kütlelerini sü· 
rükliyerek yıkılır. Etrafınızı saran 
manzaralann neşesile yolunuza 
devam edersiniz ve tepeye vasıl 
olunoa, bu haşmetli hayaller, toz 
halinde sapır sapır dökülürl~r. 
Cıte, fen·, in inhitat ve izmihlalil... 

Bunun a beraber, fen, son sö· 
&ünü söylemiş bulunmaktan he· 
nüz çok uzaktır. Önümüzde hala 
keşfoluoacak ve zahire çıkarı· 
lacale meçhullerle dolu bir niha· 
yetsitlik vır. Bu günün fenni 
bilgileri, bu meçhullere kıyasen 
bir göldeki suyun bir katrası 
mesabesindedirler. Mongolifier 
kardeşlerin tecrübelerinden ve 
tayyarenin icadından önce dün
ya, insanın havada kuşlar gibi 
uçabileceğinden şüphe ediyordu. 
Bu gün ise artık hava yolu, 
hemen hemen hemen deniz ve 
kara yollarından daha emin bir 
nakil vasıtası haline gelmiştir. 
insanın sesini uzalC mesafelere 
işittirebilmesi, vaktile ilmi gaybe 
aid bir ıey sayılırdı. Halbuki, 
bu gün Radyo, odamız içinde 
bize dünyanıo en uzak köşele· 
rindeki sesleri dinlettiriyor. 

_____ ......., ____________ _ 
Fakat asıl şayanı ha1 ret cihet, 

(Tel vasıtasile duymanın • Tele
sensation) un keşfi imkanı hasıl 
olduğu gün tebarüz edecektir. 
Daha şimdiden bu mes ·lenin 
mütefenninler arasında müna
kaşa edilmeğe başlandığını ha· 
ber alıyoruz. Bu mevzu etrafında 
salahiyettar alimler, az çok ya· 
kın bir ist kbalde, mesela Okya
nusta seyahat eden bir dostun, 
fersahlarca uzak mesafelerden 
elini sıkmak mümkün olabilece· 
ğini bize temin ediyorlar: f şte 
fennin kusvası budur. Aramızda 
kimbilir kaç kişi, yerinden kımıl
danmaksızın, mesela (Boenos-Ay· 
res) te bulunan bir akrabasını 
kucaklamağı hatırından geçire· 
cek. Gene mesela ne kadar 
zevceler, uzak denizleı de seya· 
hat eden kocalarının kendilerine 
nevaziş göstermemelerinden mü
teessir olacaklardır. Bunlar, ha· 
kikaten hayrete değer keş fler· 
dir. Fakat her şeyi alt üst ede
cek olan bu harikulade keşiflerin, 
ayni zamanda saçacakları mera· 
ret ve felaketler insanlardaki 
hayret iptilasının sukutuna sebe· 
biyet vermiyecek midir? 

Gerçi bu icatlar sayesinde ye
rimizden kımıldanmak ihtiyacı 
artık ortadan kalkacak, gerçi ış 

adamları artık doğrudan doğ· 
ruya karşı karşıya gelebilmek ve 
ticaret p"yasalarını kendi yazıha
nelerinden idare etmek imkan· 
larını bulacaklardır. Bu keşiflere 
(hava telile nakliyat • Telecape· 
dition) u da ilave edelim. Bu 
sayede konturatolarda akidlar 
aras:nda doğrudan doğruya teati 
edilecek, belki de saniyede 300 
bin kilometre mesafe kateden 
ziya huzmeleri gibi yıldırım sür
atine malik hava dalgalarile ve 
havai vagonlarla dünyanın bir 
köşesinden diğer köşesine nak
liyat yapılabilecektir. Hasılı, 
mer'i ve maddi dünyamız için· 
de derhal yetişemiyeceğimiz bir 
tek menzil bulunmıyacak, dola
yısile mesafelerin de hiç bir 
hükmü kalmıyacaktır; ezcümle 
Trans atlantiklerin, trenlerin, 
hatta tayyarelerin hikmeti vü
cudü ortadan kalkacak, posta 
daireleri de kapılarını kapamak 
mecburiyetinde kalacaklardır. 
Gene milyonlarla, yüz mılyorılarla 
işs z insan peyda olacaktır. 

hakikat yapmak ve en mevhum 
planları tatbik sahasına koymak 
hassası bulunacakmışl... 

Peki, o takdirde, fenn n dai
rei şümulünde bulunan o meşum 
tehlıkeleri maalesef çok geç an· 
lıyacak olan ışsiz ve hesapsız 
halk küt:eleri ne yapacak!artlır? 
Ne mi yaparaklar, el bette elek
triklenmiş mucidlerin üzerine 
hiddetle çullanacaklar, kanh bir 
gürüh h -ı linde, geçtikleri yerleri 
hak ile ye~san edeceklerdir. 
Fen onların hakkından gelebile
cek mi? Ş~phesiz eveti. Acay:p 
reni zler taşıyan bir takım ö 'dü
rücü şualar elbette bu asileri 
taniamile mahvetmeğe kad·r 
ve bunların mucid hurafeleri 
hakikatlendirmek için keşiflerıne 
ve tecrübelerine sükunetle de
vam edebileceklerdir. Bu bir 
kaç fevkalbeşer insan, yalnız 
başlarına kainatta hüküm süre· 
cekler, tabiat kanunlarında ken· 
di mantalitelerine uygun esaslı 
dekişiklikler yapacaklar, ya halk 
ederek hayatı istedikleri şekilde 
uzatmak, yahud da mahvederek 
diledikleri şekilde kısaltmak ça· 
relerini bulacaklardır. Bu ali 
kudrete sahip mahluklarca şüp· 
hesiz Allah mefhumunun da bir 
manası kalmıyacakt r. Onlar n 

ibadetleri elbette, daima yükse· 
lecek olan fen ve tera~kiye, 
yani dünyanın mahvını hazırlı

yacalc o an umdelere münhasır 
kalacaktır. 

Bu mü'ahaıaları daha ziyade 
derinleştirmeyi faydasız buluyo· 
rum. Çünkü insan esrarla dolu 
olan ( yarın ) ı d ·işündükçe şa· 
şırtıcı faraz ye er ka ·şınsında ka
lıyor. Zaten hak ki (yarın ) ııı 

ne olacağını anlamak iç n cilt· 
lerle kitaplar yazmik bile mak
sada kafı gelemez ... 

Makafem ze son verirken, bu 
gü ı yaşadığımız devre henüz 
( refah ve saadet dev i ) adını 
koyabileceğim z düşünüyoruz. 

Çünkü ş nıdil k bizim leziz 
gıdalarımız ve içecek temiz su· 
larımız vardır, kırların saf hava
sını ıstediğimiz gibi teneffüs 
edebiliyor, sükun ve huzur için 
de yaşamak imkanlarına sahip 
bulunuyoruz. Bununla beraber 
vakit vakit istıkbale aid düşün
celer keyfimizi kaçırmaktan gene 
hali kalmıyor ~e bizden sonra 
geleceklerin istikbalini aüşün
dükçe bu sualı tekrarlamak.tan 
ksndinıizi alamıyoruz: Yarınki 
dünyanın, bu acayip, anlaşılmaz 
dünyanın hali ne olacak ve ne
reye varacak? .. 

Çev·ren: M. Önad 

Bodrumda 

ngi iz e ansız devlet 
amla ı . mutabıkkalmı$ 

Başı 6 ıncı sahifede 
karken bütün köy halkı haykı· 
rıyordu: 

- Sağol, sağol.. 

* Başı 1 inci sahi:çede B Şotan Lond d ·· d .. k * * J' • • ra a gor u • Bütün Bodrum köylüleri ya· 
Frans·z sefarethanesine gitmiş- leri hu··snü kabuld d la a en ° yı r- pılan irşadlardan sonra iki kü-
letdir. kadaşı B. Del bosla son derece 

Har"ciye Nazırı B. Delbos, memnun olduklarını, Kral ve me halinde iki büyük kredi ve 

Krall.çe taraflarından haklarında istihsal kooperatifi yapmağa neşredilecak olan resmi tebliği 
hazırlamak üzere B. Edenle b .r- göslerilen nezaketten fevkalade rr.üttefıkan karar vermişlerdir. 
l ıc Birine· kooperatif 937 sene-

te çalışmıştır. mütehassis bulunduklarını ilave sinde Karaova mıntakasında 
Londra, 30 (Radyo) - Bugün eylemiştir. Mumcular köyünde kuruldu. ikin-

saat 15,30 da çıkarı resmi teb· Londra, 30 (Radyo) - Avam ci kooperatif Sıraliova mıntaka-
lı~de; Frans z Baş ve Dış Ba- kamarası, bugiin öğleden sonra sında Miskebi köyünde kurula-
kanlara B. Şohın ve Dell:>os ile toplanmış ve Başbakan B. Nevil caktır. 
lngıltere Baş ve Dış Bakanları Çemberlaynı d ı nlemiştir. Köyleri birer birer gezen ve 
B. Çemberlayn, Eden ve bun- B. Çemberlayn, Fransız Baş köylünün her işile meşgul olan 
lara iltihak eden Lord Halifaks ve D ş Bakanlarının Londrayı vali Güreli köylülere kooperatif 
arasında cereyan eden s;yasi z A·(" n ~ n '... •"•van eden hakkında mufassal izahat ver· 
müzakerelerin sona erd :ği bil· : ııüiakerelerden babı Je:-ek iza· mektedir. Bu izahatı can kula-
d irilmekte ve şunlar kaydolun- hat vermış \ t: ı s 1 cebi iği oku- ğile dinliyen bütün Bodrum 
maktadır: duktan sonra şunları söylemiştir: köylüleri istisnasız olarak koo· 

"Dün ve Bu gün Başvekô.- - Fransız ricalile konuşma· peratife girmeğe karar vermiş-
/et dairesinde Fransız Baş mızdan maksat, bugünkü vazıyeti lerdir. 
ve Dışbakanları ile Jngiliz umumi ve esaslı bir surette sa· - Faizciler bizi boğmazsa, 
Baş t1e Dış Bakanları arasın- Jaha isal etmektir. tohum parası, çift parası bulur• 
da devam eden müzakereler- Muhalif parti lideri Attle, sak bizim arkam z yere gelmez 
de, Lord Hali/alc.t, Berfin Fransızlarla olduğu gibi diğer artık! 
seyahati etrafında izahat ver- devletlerle de müzakereler açı· D yorlar. Herkes seviniyor ve 
miştir. Ba izalıatlan sonra, lıp açılmıyacağını sormuş ve B. bütün köy halkı can ve gönül. 
iki devlet ricalinin, umumi Çemöerlayn, bu suale: den Cumhuriyete, Atatürke dua 

bir silahsızlanma için agni - Buna lüzum vardır. Fakat ediyor. 
kanaatle bulundukları talıak- henüz verilmiş bir karar yok- - Hele b ir kooperatif kurul .. 
kule etmiştiştir. tur. sun, bakın artık, hiç bir derdi-

Fransız ve Jngiliz ricali, müs- Cevabını vermiştir. miz kalır mı? 
temlekeler meselesini muhtelıf Londra, 30 (Radyo} -Fransız Sonra valiye dönerek söz ve• 
şekillerde tetkik etmişler ve Baş ve Dış bakanı B. Şotan riyorlar: 
başka devletlerin de a· akadar ve Delbos, bugün saat 16,30 da - Çalışacağız bayım, top 
bulunması hasebile bu mesele· buradan Parise müteveccihen rak bizim, kooperatif b"2im, 
nin, ı leride ve dah:ı şümullü bir hareket etm=şlerdir. köy biz ım, hükumet bizim, mem· 
şekilde tetkiki lazımgeldiği ka· lngiliz Başbakanı B. Çember· leket b zim değ.l m ? Hıç merak 
nutine varmı lardır. layn, Dış Bakanı B. Eden, Sir etmey·n bayım, ça ışacağız ve 

İngiliz baş ve dış bakanları, Rober Van Sitar istasyonuna ge- mutlaka kendimizi kurtaracağız. 
Fransı z dış bakanı B. Delbosun, !erek Fransız rica ini teşyi et- Yo umuzu yapacağız; mekteble-
yakında Merkezi Avrupada ya· mişlerdir. Halk, Fransız ricalini rimizi yapacağı z, evi rim ti dü-
pacağt seyahate muttali olmuş- sevgile uğurlamıştır. zelteceğiz, ağaçlarımızı budaya-
lar ve bu seyahatin, sulhperve· Londra, 30 (Radyo)- 1 ı giliz cakı:z Ve dağlarda ne kadar 
rane bir niyetle vukubu\acağına matbuab, l..ondra müzakere.eri- del ce reytnt tt:ll\nn, 1'! ttepsınt 
emniyet nasıl eylem;şlerair. niri a ğı ne ice er .!n 0 ayı lı aca. ız. Hükumet ar amızaa 

ispanya meselesini1 tetkikin· son derece: memnuniyet göster- olursa biz lier şeyi başahhz. 
den anlaşılmıştır ki, devletlerin mekt e ve Fransız r calini alk ş· M. Reşad Ta1'gag 
şimdiye kadar sa-.!akatle aQ.emi lamaktadır. İkinci Hnki11<. başkôlibliği 
müdahale preosıbine riayet et- Paris, 30. (Radyo) - Fransız İki ne\ Hukuk mahk mesı baş· 
meleri, ihtiıafın, Avrupaya sira- siyasal mehafı li, Lo ıdra mjza- ka' iöli~ine ayni mahkeme zabıt 
yet etmesine mani olmuş ve kerelerinde tı çok me.nnun gö· ı aliblerinden Bay Ahmet Rıza 
neticede, bu prensipten inhiraf rünmektedir. tayin edilmiştir. 
edılmemesi lüzumunda karar R 30 (R d R 1 .... .._ oma, a yo - oma müta ea dermeyan etmekten 
kılınmıştır. siyasal mehafili, Londra müza· çekinerek, yalnız müzakerelerin 

Uzak Şark meseles', ehemmi- kerelerin ı son derece ihtiyatka· tafsil atını vermekle iktifa eyle-
yet mahsusa ile tetkik edilmiş rane karşılamakta ve matbuat mekted irler. 
ve dünyanın bu parçasında cere- - ' -

yan eden mühim hadıseler göz- Parti Grubunda Hariciye Veki
önüne getirilmiştir. 

İki devlet rical; Uzak Şarkta Limiz izahat verdi 
diğer devietlerle birlikte men· 
faatlerini koruma ~a ve şimdıye 
l<adar akb: dilmiş olan uhudat 
dairesinde hareket etmeğe karar 
verm · şlerdir. 

lki devlet r icali, en nihayet 
bütün beynelmilel sahadaki mes· 
d eleri de tetkik etmişler, her 
devletle serbest müzakerelerle 
ve sulhperverane bir metodla 
anlaşmak imkanını derpiş eyle· 
mişlerd r. " 

Lonıfra, 30 (Radyo)-Fransız 
öaşbakanı B. Şotan, lngiliz mat
buat mümessillerini ltabul etmiş, 
resmi tebliğden başka söyliyecek 
tek lafı olmadığını, sözü, lngiliz 
başbakanı B. Çemberlayna ter· 
kettiğin · beyan eylemiştir. 

Ankara, 30 (AA.) - C.H. Partısi Kamutav grubu bugün (30/ 
11/937) Antalva mebusu Dr. Cemal Tuncetnın re sİığinde toplandı .• 

1 - Geçen haftaki parti grul:>u içtımaında Manis;t mebusu 
Refik incenin memlekP-titn z kül tur işleri hakkında sorduğu sual ere 
bu günkü toplantıda Maarif Vekili Saffet Arıkan cevaplarını verdi. 

Bu mevzuda bir haiıp dalia söz aldığından ve Hariciye Vekili 
gruba daha müstacel maruzalta bulunmak teklifinde bulundugun· 
dan Maar f işleri hakkındaki konuşmaları gelocek içtimaa taiik 
olundu. 

2 - Bundan sonra söz alarak kürsüye gelen Hariciye Vekili Dr. 
Tevfik Rüştü Aras Hatay hakkında Cemiyeti akvam kararının 
tatbik safbalarına dair uzun izahat verdi. 

Bu hususta söz aian bazı hutipler grubun hassasiyetine tercenıan 
oldu. 

Bundan sonra kürsüye gelen Celal Bayar bu mevzu üzerindeki 
hükametin noktai nazarını ve hükametin alacağı tedbirleri izah etti. 

Başvekilın ve Hariciye Vekilinin izahatı sürekli alkışlarla karşı· 
lanarak hükumetin Hatay liaklında takib ettiği hareket tarıı 

ittifakla tasvib olundu. 

Şüphe;iz (televizyorı) da, çok 
geçm~den, en büyük tiyatro ar· 
tiatlerini görmeôıiıe ve mesela 
bize hitab eden (Atatürk) ü doya 
doya seyretmemize veya hat&
retle nutuk söyliyen Mussolini, 
yahud Rossevet gibi meşhur 
adamların, bütün jestlerini göz· 
lerimizle takib eylememize mü· 
aaid bir ıekil alacaktır. 

Elektriğin şimdiye kadar yap
tıği hizmetler sayılamıyacak de
recede çoktur. Bununla beraber 
ilim adamlarının iddiala ına 
göre, elektrik fenni henüz meb· 
aeinde bulunmaktadır. Onlarca 
(menşei ve cevher csasis· henüz 
meçhul) olan elektrik bizim ilmi
mizin seyrini kökünden değişti· 
recektir. Bu unsur, bizi, kainatın 
her şeye kadir bir hakimi yapa
caktır. Acaba bu adamlar ne 
demek istiyorlar? Gelecek insan 
riesillerinin, seyyaremizin hare· 
keli devraniyesi üzerinde tesir 
icra etmege muktedir olacakla· 
rma ve yıldızlar arasında muha· 
betelerde bulunabileceklerine bi
zi inandırmak mı istiyorlar? Ame· 
rikalı bazı alimler insan kafasın· 
dan elektrikli zeka duzları çıka
rabileceklerini iddia edivo: lar; 
rivayete göre, bu elcktriklı ka· 
f alarJa, en cür' etkarane keşlf!eri 

Melek ve Şeytan __ ..;;..___;:;;. __ 
Ben de ona bakıyordum. 
Artık şüphem kalmamıştı . 
O gözlerin derinlığine indikten 

sonra nasıl şüphe edebilirdim. 

kayboldu. 
Alkışlar durmuş ve 

başlar bana dönmüştü: 
- Kimdir bu adam? .. 

bütün 

lede eicümle diyor ki: 
•Cenevre taahliüdlerinin Ha· 

tay Türklüfünü keneli yutduncla 
hür w hlkim kılmak demek 
olan ruh ve manasının yerine 
getirilmediğini gören Türkiye, 
vazife ve meatliyetlerinin gerek· 
tirditi yeni bir hareket tarzı 
seçmek serbestliğini elde eder. 
Buna sebeb olmak, ne Fransaya, 
ne Suriyeye ve ne de sulha 
bizme eder •• 
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figürlerini yapıyordu. 

Aşık değış her seans 
işte budur yaşamak; 
Yaşasın şeytan olmak ... 
Müzik, sıkışıp sıkışıp birden 

boŞalmış gibi coıtu. Trampet, 
davul ve zil sesleri · arasında 
şarkı bitli. 

Kızıl şeytan masadan atla ı. 
Çılganca yap. lan alkışlar ara
s nda müsteı iler ı se'a mlıyarak 
ağır ağ.r yü udü. Bı.t ~t.!.et b .. ııım 

Yazan: Kadircan Kaf lı 
masanın önünderi geçiyordu. 

Onu alkı,lamıyan yalnız ben
dim. 

Bunun sebeöi beğenmediğim
deh değil, şa,ırdığım içiridi. 

Herkts gibi benim tarafıma 
da baktı, bdşını eğdi. Fakat bir
tlenbire yüzü durgun aştı. Göz
lerinin parılt sı sörıdü. 

Kirpiklc!rİ s le s k biribirine 
girdi v.. aç ld Kaş1 a rı çat ıldı, 

bır ko.lç san.ye öylc!c.: baktı. 

Evet, bu, Zehranın ta kendi· 
siydi .. 

Gözleri yavaş, yavaş yeniden 
parladı. Zorla gülümsemek isteôi, 
fak at yapamadı. Selam için 
eğilen başını kaldırmadı. Başka 
tarafa çevirdi. Bir türlü gülmiyen 
ve eski hal ı ni almıyan bir yüzü 
vardı. Hızl hızlı uzaklaştı. Sah
netle müşterilere zorak bir 
selam verd i; bana doğr.ı ku u 
bir ba ... ış attı; ko ısleriıı ar.ı sında 

- Burada ilk olarak görü· 
yorum. 

Ne söyledi? 
- N e oldu? 
- Alkış!amadığı içın kızdı 

sahıram. 

M ı kız· - eral böyle şey ere 
mıiz. Başka bir şey var .. 

- O halde ne Cllab:Lr?. 
Garsonlar, barın sahıbi. ıne· 

rak .a b<lna bakıyorlarJı . 
-5onu vat'-



r 

l Kıla uo uevel 

İyi söz söylen.ek, insanın kıynıefirıi 
artırır. Bildiğini, düşündüğünü söq· 
lenıigenin d lsizler~ en ne farkı var. ır 

Bir gün, çocukları iyi bir ip· işittiğım bir hısie tekrar tekıar 
tidai terbiyesi alınış bir mahal· alkışlad m ve kendisine: 
leden geçiyordum. Mahallenin - Yavrum! Tiirkiin dilı de 
geniş bir yerinde üç dört çocuk k lıcı kad'lr ~eskin, yufT'ru~u 
oyun oynuyorlardı. Yanlarına ka :lar kuvvetli olmaiıdır; böyle 
vardım. Birine gayet sert bir alamıyan mi:let'er k ndi erini 
tavırla söylerneğe başladım: zor y.oşatırlar. 

- Oğlum, siz bu, ada ne SöL söylemekte meskene 
arıyorsunuz , haydi bakayım bJ· gösterenler, acız ızhar ed n er 
radan çabuk gidin:z. daıma ka,bednl• r. Hatta, b r 

Muhatabım hiç te bir telaş milletin hatip ı-ri ne l.;aJ ır ço"-

d olursa o rn,lıetin seviyrs de o eseri gösterme i, iyice yanıma 
sokuldu ve: kadar yübek olur. B yl· o'an 

millet, mensup 0 Juğ·ı hük·ı:ü tc 
- Bay, affedersiniz. Siz kim 

oluyorsunuz? Burası herkese rnah· 
sus bir yerdir. Buradan bızi 
olsa olsa bir polis, hükünıetin 
bir adamı menedebilir. Halbuki 
siz bunlardan h ç biri değilsi
niz. O halde ne oyunumuzu bo· 
zabil irsioiz, ne de bizi buradan 
kovabilirsiniz!.. 

Dedi ve cesaretle karışık bir 
nezaketle selamladı, çekildi, 
g :tti ... 

Çocuğun bu müdafaası pek 
çok hoşum ı gitti. Çünkü doğ· 
rusu benim vaki olan haksız 

bir tecavüzümü iyice anladığı 
gibi bana karşı hakkını da gü· 
zelce müdafaa edebildi. 

Ben, bu sevgili ve küçük 
okulluyu tekrar yan ı ma çağır· 
dıııı. ve: 

- Aferin çocuğum her vakit 
meşru, sarih haklarını böyle 
kat ı ir cesaretle müdafaa et· 
tiğin i görmek ister m, dedim. 

işte görüyorsunuz yal Bu 
okullu Cumhuriyetin yetiştirmek· 
te olduğ<1 kıymetli nesildendir; 
bu, hakkı himaye için her kime 
karşı olursa olsun serbest, ce· 
surane söz söylemeği, okuduğu 
okulda mükemmel bir surette 
öğrenmişti. 

Bu okullu bir insanın yum· 
ruğunun olduğu kadar dilinin 
de kuvvetli olmak lazım geldi· 
ni, makul ve serbest söylemi· 
Yenlerin, münasebetsiz utanan· 
ların daima haklarından mah· 
tum kalacaklarmı pek güzel 
Öğrenmişti. Çocuğu ruhumdan, 

karşı olaıı mü ıaselıctl~r.ni i,, 
bilir Ve tam bir cu·ııh rıyet h•· 
yatı yaşar. Böy!e o an lıır nı i
let <-bür hüKÜ netlere karş her 
vakit hakkını anlatab:lir ve ço.< 
defa kı lıç, top, tayyare kadar 
da muvaffakıye 1 r kaza ıabil r! 

Sözlerini söyled.kterı sonra 
yoluma devam et im, g,ttim. 

Şimdi şurac kta siz>, bu kıy
meti vatan n parlak bir ııtisıne 
mal k olan siz Atatürk yavrula· 
rına bu haJ seyi o'.cutmak ve 
sizi de her vaki t bu okullu gibı 
görmek isted ğirn i ilave etmek 
isterim. 

Tur;ıutlu: Rıza Kaya 

Afacan çocuklar 
Ôğrdm en: - Beşten üç çıkar· 

sa ne kalır? 
Çocuk: - Bıtrn·yorum .. 
- Canın, sende beş elma var, 

üçü rı ü hemşırene verırsen scnCfe 

ne kalır? 
- Beş elma .• 
- Oğlum iy hesap eti Üçünü 

hemşirene verec•ks n .. 
- Ôğretmenırn ... Ben hernş i· 

remi hiç sevmem.. O na nasıl 

olur da üç elma ver:rım .. 

Şundan bundan: 
Nevyorkta her biri 150 met· 

reden yüksek olmak üzere 35 
bina vard ır. Bunların en büy ığü 
Empir Stayt Bildınd r. 102 kat· 
tan ibaret ve tam 380 metre 
yüksekliğe malıktir. Bundan 
sonra Kraisler Bild .n gelir kı 
77 katlı ve 318 m ~tre yüksek· 
liktedir. 

Görüş ve Düşünüş 
Hayvanların dilinden anlıyor nıusunuz? 

~· Eski masallarda, hayvanların da dile geldiklerini görüyoruz; 
~ıı de öyle sanıyoruz ki hayvanların dili vardır. işte size 19 resim. 

11 hayvanların her biri bize ne ifade ediyor? 
[Bunun cevabı ielecek hafta bu sahifede çıkacaktır.] 

Sahife 'J A, "ADOLU ------------------------------·----------
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İşt~ iki oda. Birisi karmakar şık, diğeri ter 

zam... Bu iki odadan acaba hangisi s'zin odanıza 

temiz, mur.ta· 

benziyor? 

Küçük Masal: 

Haydudlar nasıl aldandılar? 
Bir vakıtle r, padışahtarırı hü-

küm sürdü ·Ü karanlık <lcvirleı de ,, 
bizim i in b'r köşesinde kuvvetlı 
bir haydud çetes; türemış ... Bu 
luydud ar o kada· azgın, yHa 
dinlemez adamlar irn>ş ki, mem· 
leketi o zaman idare edenlerin 
birlerinin hiç birisi bunlııra karşı 
bir şey yapamamış, bun ara ka· 
nun korkusu öğretememiş! Bu 
sebeb.e de memleketin ticaret 
ve saadeti mahvolup g;trnışl. 

• 
* * Günlerden bir g'in ihtiyar bir 

adam büyük arabasına kocaman 
eşya sandıkları yüklemiş ve bu 
haydudların bulunduğ.ı yerden 
g~çmek sterni~I.. İhtiyarın bu 
hareketini gören köylüler: 

- Aman baba, demişler. Bu· 
radan bu eşya ile nasıl geçe· 
ceksin, haydudlardan senin ha· 
berin yok mu?. 

İhtiyar da - Basbayağı geçe· 
ceğirn .. Bu sandıklarda beş bin 
altınlık ipekli kumaş var. Hay· 
dudlar bunlara el bile süremezler! 
cevabını vermiş ve köylüler de 
bu ihtiyarın bunaklığına hük· 
metmişlerdi. 

Haydudlara gelince, onlar ha· 
bercilerinden bu zengin ihtiya· 
rın geçeceğini öğrenmişler ve 
geçidde üzerine hücum ederek: 

- Ya canını ya da malını! 
demişlerdir. 

Haydudlar hemen sandıklara 
üşüşmüşler ve kapaklarını aç· 
mağa savaşmışlardır. Fakat bu 
anda sandıkların kapakları ken· 

Gülünç fıkralar: 
Küçük bir çocuk, sokakta bir 

kenarda ağlıyan bir çocuğun 
yanına gider ve ona bir şeyler 
sormak ister. Çocuğun annesi: 

- Oğlum.. O bir lngiliz ço· 
cuğudur, senin dilinden anla· 
maz ki.. Demiş ve şu cevabı 
almıştır: 

- Nasıl olur anneciğim?. 
Türkçe ağlıyor! 

dilığindcn açılmrş ve her birin
den silahlı iki Türk eri çıkmış 
haydudlara: 

- Eller yukarı! demişlerdir. 
• • * 

İşte, Osman ı padişah ve va· 
!ile inın ortadJn kaldıramadı k· 
ları h~yd ıdları, akıllı bir Türk 
ihtiyarı b.ı h;\e ile tutmuş ve 
hapi haneye t ktırmış, mernleke· 
ti de böyle bir beladan kurtar· 
rnıştı!. Şükranın babası 

Sevimli yavrular 
----

• 
Güler Türgaz 

. 
incir ve üzüm 

Gümrük karşısında Üzüm 
Kurumu işletme hanında TA· 
RIŞ markalı nefis incir ve üzüm
lerin toptan ve perakende sa· 
tışına başlanmıştır. Fennin en 
son vasıtalarile tertemiz işlenen 
bu incir ve üzümlerden herkes 
istediği mikdarda satın alabi· 
lir. Sipariş kabul olunur. He· 
diye için zarif ambalajlar da 
vardır. (Telefon: 2512) 

Diş Tabibi 

Cevat Dağlı 
ikinci Beyler sokak No. 65 

Telefon; 3055 

Zavallı köpek .. Sahibini arı

yor.. Acaba bu köpeğin 

sahibi nerededir?. ıJ"l~· ~ .. 
"Kulak çekme. bi'ıntcemiz n 

halle ·i bayrama kadar kabul 
edilecektir. 

- ... Y.~'-f .J::. ~·.,.Y:'. 

Bu haftaki aram~carnızın da 

cevab arı 15 Kanunuevele kadar 
kabul edil~cektir . 

. . L: _, , r 

Geçen haftaki b:lrn cernızın 

mükafatları da önümüzde i hafta 
ilan edilecektir. 

Kupo~ yerine ar3maca resmi
nin gönderilmesi lazım·iı« 

İzmir Levazım ömirli~i ilanları 
ı-~~~~;,_~~~~~~;;;;..~,;_;;;;.;,;.;;;;.;..;;.;.:::.;...;.:;,;;:,;.;;;~;.;.----

lzmı r Lv. anıırl ği Sat. Al. Ko, Rs den: 
1 - lzmir tayyare a layının göstereceğı yerde 5880 !ıra bedel 

keş fli içme suyu için yaptırılacak sondaj işi kapalı zarf 
usul ile mün~kasaya konmuştur. 

2 - ihalesi 7/I.Kan./)37 Salı günü saat 16 da kışlada 
izrnir levazım amırliğı satın alına komisyonunda yapı· 
l•caktır. 

3 - T~rninat rnuvakkate akçesi 441 liradır. 
4 - Şartname ve keşihamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - istekliler ticaret odasında kayıtlı oldularına dair vesika· 
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icarını ve bu işi yapabileceklerine ı haleden laakal 
lzmir nafia fen heyetinden alacakları vesikalarını komis· 
yona göstermek rnecburıyetındedirler. 
Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 Üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vcsikalarile 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden enaz bir sıat 
evel komisyona vt"rrniş bulun•caklardır. 

---~~~~~--~~~~..;..--..;;,;.;...;--,;,;;,;,.;,;,;.;..~~~~~~~ 

lzmir Levazım amııl ğı Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Selirniye kışlası çatısının tamirı ihalesi kapalı zarfla 

15/1.Kan/937 Çarşamba gü~ü saat 16 da yapılacaktır. 
Muhammen keşif bedeli 25110 liradır. Şartnamesi her gün 
öğ 1 e den eve! komis•·onda görülebilir. isteklilerin 1884 liralık 
ilk teminat makbuz veya rnektuplarile 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 nc;i maddelerınde yazılı ves kalari ıe beraber Nafia 
Vekaleti fen müdürlüklerinden alacakları ehlıyet vesil-ala· 
rile b.rlikte ihale saatinden en az hır saat eve! ne kadar 
teklif mektuplarını fındolide komutanlık satın alına komis-

2 
yonuna vermeleri . 
Bu ilanın Anadolu gazetesile 15 gün müddetle dört defa 
ilan ettirilerek telle bildırilmesi. 

....,1 ... ....;Y~ü~z~o;;..;..ı~b~· r;..;;s~ay~ıl~ı.~------2-6o....;l;...;.7_1~2;;..;.. ______ ~4~16~7.._ __ 
lzınir Lv. amırliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Çorlu mıntakasında yaptırılacak olan ikı adet (F) fpi 
hangar hamam ve çamaşır yeri rnutbak su tesisatı ve 6 
adet erat pavyonu inşaatına talip çıkmadığından yeniden 
kaplı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 
3 
4 

Hepsinin keşif bedeli 509224 lira 18 kuruştur. 
lhalesı 20/l.Kan./937 Pazartesi günü saat 15 tedir. 
ilk temiat parası 28119 liradır. Şartname ve keşif ve 
projeler 2547 kuruşa M, M. V. satın alma komisyonun· 
dan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin kanuni teminat ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerile idari 
şartnamenin dördüncü maddesinin F fıkrasında · yazılı 
vesikalarile birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden 
behemehal bir saat evci M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri 4939 

---------..-;;.;.;;;;.;..~~~~~~~--~~~~--.;.;,,;.;. __ ~~~-
lzmir Levaz m amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 Müstahkem Mevki kıtaat hayvanatının (113000) kilo saman 

ihtiyacı açık eksiltme suretile münakasaya konmuştur. 
ihalesi 13/1. Kan/937 Pazartesi günü saat 15 de kışlada 
lzmir Levazım amirliği satın alma komisyonunda yapıla· 
caktır. 

2 

3 
4 
5 
6 

7 

Tahmin edilen mecmu tutarı (2825) liradır. 
Teminat muvakkata akçası (211) lira seksen iki kuruştur. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
lstelrliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 
göstermek mecburiyetindedirler. 
Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
ncü maddesinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve te· 
minat muvakkatalarile birlikte ihale saatinden evel komis· 

---~...ıy~o~n~a~m~ü•r-ac_a_a_t_ıa_r_ı . ._~~~~~~2~7;...1;..;5;..o.9~----------
lzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
Bilit idareleri lstanbul Lv. amirliğine bağlı müessesatı ıçın 

(50000) kilo sade yağı 13/12/937 pazartesi günü saat 16 da Top· 
hanede satın alma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapıla· 
caktır. Tahmin bedeli (45000) lira ilk teminatı 3375 liradır. Ş rt• 
namesi komisyonda görülebilir isteklilerin kanuni belgelerile teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat eveline kadar komisyona 
vermeleri 24 1 S 9 4141 

: 



, Meclisinde 
n müzakereler 

Başı 3 üncü sahifede 
dığını anlamak ve bu hususta 
ilmi tetkikatta bulunacaklara 
rehber olmak iç·n esbabı mu· 
cibede bu noktayı tebarüz ettir· 
mek yerinde olurdu. inkişaf ke
limesi yalnız yayılma, genişleme 
itibarile değil ayni zamanda lü
zumsuz kaydı dahilinde olmay p 
yayılma ve açılmayı da ifade 
edecektir. Encümen bu inkişaf 

kelimesine nasıl na~ıi mana ve· 
rildiğini izah ederse kendi he
sabıma çok müstefit olurum. 

Teşki latı esasiye encüme:ıi 
mazbata muharririr Kenan Ürer 
(Manisa), Hakkı Tarık Us tara· 
fmdan ileri sürülen mutalealara 
verdiği cevabta, teklif edılen 
madde ile encümen tarafından 
formüle edilen madde arasında 
fark olmuş olsa idi encümenin 
esbabı muc"be mazbatasında 
bunu daha vazıh bir surette 
işaret etmesinin gayet tabii ola
cağını kaydederek ancak de
miştir: 

-Her iki madde arasında mak
sadı deği~tirmiyen bir yazılış 
farkı bulunmast itihariledir ki 
encümen mazbatasında şundan 
dolayı maddeyi şu şekilde yaz
dık demeğe lüzum görmemiştir. 

ileri sürdükleri diğer nokta
lara geline; Vekillerin kaç kişi· 
d en terekküb edeceğini Başvekil 
t asvib edecek, reisicumhur tastik 
eyliyek, reisicumhurun tastikile 
kesbi kat'iyet edecektir. EncÜ· 
menin teklff ettiği şekil budur. 
Endişe ettikleri nokta Vekalet· 
lerin adedi işleri lüzumsuz yere 
parçalamıyacak şekilde tesbit 
edilecektir, ifadesile zannederim 
izah edilmiş oluyor. Baıka bir 
nokta yok .• 

Mükerrem Ünsal (Isparta ) 
Vekaletsiz Vekiller ••• 

Kenan Ürer devamla: 
-Devlet daireleri biri Başve

kalet olmak üzere devlet işle· 
rinin inkişafına göre ve devlet 
işlerini lüzumsuz yere parçala· 
mıyacak surette Başvekilin tek· 
lifi ve Cumhurreisinin tasdiki 
ile Vekaletlere ayrılır diyoruz. 
Bu ifade ile vekaletsiz vekille· 
rin bu kanunla yeri yoktur. iş
lerin inkişafına ve icaba göre 
taayyün edecek vekillere devlet 
işleri taksim edilecektir. 

icra Vekillerinin sureti inti· 
babı hakkında kanunlar mecmu· 
asının birinci cildindeki kanun
da bir takım istihaleler geçir
miştir. Acaba o kanunla taa· 
ruz basıl olmamak için tetki• 
katta bulunuldu mu? 

Yolunda Sırrı İçöz (Yozgat) 
tarafından ileri sürülen bir suale 
de teşkilatı esasiye encümeni 
mazbata muharriri ıu karşılığı 
vermiştir: 

- Esasen bu kanun teıkilib 
esasiye kanununun 44 üncü mad· 
desi mucibince vekaletlerin adc· 
dini tesbit eder sekilde bir ka
nundur. 44 üncü madde adet• 
ten bahsetmiıtir. Bu adedi kal· 
dırıyoruz. Hatta bu kanun veici
letlerin adcıdi mabsuı kanunla 
tayin olunur maddesini tavzih 
sadedindedir. Bu kanun vekilet• 
lerin ne surette teıekkül edece· 
ğine dair olan 3117 numaralı 
kanunun tadilidir. 

T ıkilatı esasiye encümeni 
mazbata muharririni takıben tek· 
rar kürıüye gelen Hakla Tarık 
Us filvaki demiştir: 

Kanun teklifi ile encümenin 
kabul ettiği metia araaında rula 
ve mana itibarile bir fark yok· 
tur. Bunda biç iştibaba mahal 
göremem.Yalnız bu kanun timdi 
kabul edeceğimiz kanun bundan 
evel kabsal edilmiı mer'i olan 

bir kanunun yerine kaim oluyor. 
O halde o kanunu niçin kabul 
ettiğim i z i ve ş;mdi bu kanun 
tekLfin i onun yerine hem değ· 
şen tadl.lerle niç n ikame ettiği· 

mizi el bette bir esbabı mucibeye 
ıst i nad ettirmeleri Jaz mgelir. 
Bu tar hi anı yaşıyan bizler iç1n 
değil bundan sonra bunlar üı.e
üzerinde etüdler yapacak ilim 
adamları iç·o bir zarurettir. Bu 
rıo'<tai n ~ı.ardan d 1hill nizamna· 
meye hfakim oJan bu encümenin 
zannediyorum ki bu tafsilatı 
koymak hususunda daha çok 
itina göstermesi yerinde o :urdu, 
diye düşünüyorum. 

Şimdi burada işlerin inkişa

fına göre ve lüzumsuz yere par
çalanm yacak surette kayıt ları 

olduğuna göre·, ilk bakışta bu 
ibarenin verd ği intiba vekaletleri 
adedi artırılab lir. İşler inkişaf 
etmiştir artırıyorum amma o kay
dü şart altında artmrım ki, iş leri 

lüzumsuz yere parçalamam. De
mek ki, bu kaydii şart altında 

ve bu şekli surette artırılabilir. 
Bendeniz ise aksinin de varit 
olduğu zan ve zehabındayım. 
Kanaatim budur. Yani inkişaf 
kelimesinden maks3t sadece iş
lerin artması, çoğalması değil, 
işlerin bir istikamet takip etmesi 
noktasındadır. Belki iki vekale
tin bir vekalet haline getirilmesi 
mümkündür. Bunu ikinci ibare 
lüzumsuz yere parçalamıyacak 
surette ibaresi temin ediyor. 
Ancak bu kanunu kabul ettiğimiz 
zamanda bir takım vekaletler 
müessestir. Bunlar lazımdır. On· 
dan sonra bu kanun maddesini 
tatbik edecek olursak (ki hu 
lüzum kabul edılmıştir) müeuea 
ve müttefikül eyhtir. Artık kanun 

üzerinde lakırd ı olmaz. Kanunun 
bu ibaresi artırmayı matuftur. 
Eksiltmeği matuf değildir. Encü· 
men tarafından bunun söylen· 
mcsini istiyorum. 

Mazbata muharriri arkadaşı· 

mıı1 sadece artırma noktasına 
aid olan ifadeyi· teyid ediyor. 
Bendeniz yanılabilirim. Belki en
cümenin kabul ettiği mana ve 
ruh da budur. Yalnız kanunun 
bu ibaresi ne maksadla geçiyor. 
Onu anlamak istiyorum. 

Hakkı Tarık Usun bu müta
leasına karşı da teşkilatı esasiye 
encümeni reisi Şemsettin Günal
tay şu cevabı vermiştir: 

- Hakkı Tarık arkadaşımızın 
itirazı vehleten varit görülebilir. 
Tereddüdü mucib olabilir. Fakat 
burada inkişaf ihtiyaç yerinde 
kullanılmıştır. inkişaf ihtiyaç ma· 
nasına olduğuna göre vekaletleri 
lüzumsuz yere parçalamak caiz 
olamıyacağı gibi vekaletleri lü· 
zumsuz yere bir yerde toplamak 
da caiz olamaz. Çünkü lüzumsuz 
parçalamak gibi lüzumsuz teka· 
süf ettirmek ve toplamak da 
ihtiyaca münafi olur. 
Hakkı Tarık Us (Gireaun)-Çok 

doğru. ben de öyle zannediyo
rum. 

Encümen reisi Şemsettin Gü· 
naltay (Sivas)- Zannederim artık 
bunun üzerinde tereddüde ma· 
bal yoktur. 

Sırrı İçöz -Bir sual.. icra Ve
killeri heyetinin kaç Vekilden 
terekküb edeceği Başvekilin tek· 
lifi üzerine Reisicumhur tarafın· 
dan ta1dik olunur. icra Vekilleri 
heyeti kanununda bunlann un
vanı vardır. Mesela 16 - 17 
Vekalete lüzum göaterilae bunun 
unvanını Başvekil mi tayin ed~ 
cek. Bu naııl yapılacaktır? 

Teşkilata Esasiye Encümeni 
reisi Şemsettin Günaltay: -
Yeni bir Vekalet tesis edil
diii vakit tabiatile büdcesi he· 

ANADOl,U 
yeti celilenize getirilecekt r. O 
zaman bu büdce bir unvanla 
gelecek ir: Heyeti celil ece mu· 
vafık gürü ürse yeni şekil kabul 
ediim i ş olu-. Kanunlarda mev
cut maddelerdeki kayıtlar da 
bununla değiştirilmiş olur. 

Bu iz hatı müteakip devlet 
dairelerin in vekaletlere tefriki ve 
siyasi müsteşarların vazifeleri 
hakkındaki kanunun tadiline ait 
kanun !ay. hası reye konularak 
kabul edi tm :ştir. 

Kamutay hu loplant•smda as· 
keri memurlar kanunun 6 mcı 
maddesin;n değiştirilmesine dair 
kanun layihasının birinci müza
keresini yapmış ve çarşamba 
gün '.i toplanmak üzere içtimaa 
n ı hayet vermiştir. 

İzınir İkinci icra memurluğun
dan: 

Aliye ipotekli borcundan do· 
layi Hüsey.n Hüsnünün tahta ta· 
sarrufunda bulunan ve tamamına 
2500 lira kıymet konulan bir 
tapuya merbut olup Tepecik 
mahallesinin Kağıthane cadde
sinde kan ve tapu kaydına göre 
146, 148, 148/1, 148/2 numaralı 
ev ve üç dükkan takdiri kıymet 
eınas ında 146 numaralı ve 146/1 
aşçı dükkanı ve 146/2 kahve
hane 148, 146/2 numara ile tev· 
hit ediJen kahvehane ile beraber 
dükkanına taj olarak numaralan· 
dığı görülmüştür. 

146 numaralı eve kapıdan gi
rilice zemini taş lle sofa, sofa
nın arka kapıs ndan çı kıldıkta 
bir koridor, koridorun sağında 
gayet geniş bir mutbah, kori
dorun solunda kapısı seddedi· 
lerek ittisalindeki 146/1 numa· 
rah aşçı dukkaaoına muvakka
ten ilave edilmiş bir oda ve 
ittisa!indeki 146/1 numaralı aşçı 
dükkanına muvakkaten ilave 
ed ı lmiş bir oda ve ittisalinde 
üst katın merdıveni mezkur mer· 
divenle üs: kata çıkarılar.k cep· 
heye dönülünce küçük bir sofa, 
sofanın solunda küçük bir oda, 
sofanın karşısında geniş bir oda 
ve bu odanın solundaki kapıdan 
girilince arkaya doğru gene ge
niş bir oda, binanın arkasında 
uzun ve geniş bir avlu, avlunun 
nihayetinde solunda bir sofah 
ve bir odalı tahtani müceded 
bir ev ve bu evin sağında bir 

odalık (cephesi duvarlı ve üstü 
açık) bir arsa mevcud olduğu 

hane ve mezkur dükkanların 
3/1/938 tarihinde pazartesi saat 

14 te İzmir ikinci icrasında bi
rinci artırması yapılmak üzere 
açik artırma ve peşin para ile 
satılmasına karar verilmiştir. 
Mezkur artırmada verilecek be
del muhammen kıymetin % 75 
ini bulduğu takdirde en çok 
artırana ihale olunacak aksi 
takdirde en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak şar
tile müzayede 15 gün • sonra 
18/1/938 tarih ine müsadif aalı 
günü saat 14 te temdiden ya· 
pılacak artırma neticsi nde satış 
2280 numaralı lcanuna tabi ol· 
mamakla en çok artıranın üıtüne 
bırakılacaktır. B.1 baptaki artır· 
ma şartnamesi 20 /12/ 937 den 
itibaren herkese açıktır. 

Bu gayri menkul üzerinde her 
hangi bir şekilde bak talebinde 
bulunanların işbu ilanın tarihi 
neşrinden itibaren 20 gün zar· 
fında ellerindeki vesaı kle birlikte 
dairemize müracatlan Hizımdır. 
Aksi takdirde hakları tapu si
cilile sabit olmıyanlar paranın 
paylaşmasından hariç kalacak· 
lardır. % de 2 buçuk delliliye 
resmi ve tapu ferağ harçları 
müşteriye aittir. Müzayedeye iş· 
tirak etmek istiyenler 37/13784 
numara ve % 7 buçuk teminat 
akçası veya banka mektubu ile 
birlı kte yevmi mezkQrda müza· 
yede mahallinde bulunmaları lü
ıumu alan olunur. 

İ zmir 1 inci icra mtmurl..ı· 
ğundan: 

Hakk ak Raşi din Emlak ve 
Eytam Bankasından ödünç al
dığı paraya mukabil Bankaya 
ipotek eylediği İzmirde Mahmu· 
diye mahallesinin eski Bal ıkpa· 
zarı (Büyük tuhaf yeciler) de 97 
No.lu ve 980 adanın 2 parse
linde bulunan üstünde cephe
den iki ve yandan bir pencereli 
b ir odayı havi 1200 lira kıyme
tinde o lan bu mağazanın geçen 
sene yapılan satışı 2280 sayılı 

kanuna göre geri bırakıldığı halde 
birinci sene taksit borcu muay
yen vadesind .! öden rnediğinden 
bu büküm ortadan kalkarak mağa
zanın yeniden mülkiyeti açık artırma 
sure tile ve 844 numaralı em
lak ve eytam bankası kanunu 
mucibince bir def aya mahsus 
olmak şarti le artırması 3/1/938 
Pazartesi günü saat 14 de ic
ra dairemiz içinde yapılmak 

üzere bir ay müddetle satılığa 
konuldu. 

Bu artırma neticesinde satı ş 
bedeli her ne olursa o lsun bor-
cun ödenmesi tarihi 2280 nu
maralı kanunun meriyete girdiği 

tarihten sonraya müsadif olması 
hasebile kıymetine bakılmıyarak 
en çok artıranın üzerine ihalesi 
yapılacaktır. satış 844 numarah 
emlak ve eytam bankası kanunu 
hükümlerine göre yapılacağın· 
dan ikinci artırma yoktur. Satış 
peşin para ile olup müşteriden 

yalnız yüzde iki buçuk dellaliye 
masrafı alınır. 

ipotek sahibi alacaklılarla di
ğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri menkul 
üzerindeki haklarını hususile 
faiz ve masrafa dair olan iddia
larını işbıı ilan tarihinden itiba
ren yirmi gün içinde evrakı 

müsbitelerile birlikte memuri· 
yetimize bildirmeleri İcab eder. 

Aksi halde hakları tapu sici· 
lince malum olmadıkça paylaş· 
madan hariç kalırlar. 22/12/937 

tarihinden itibaren şartname 
herkese açıktır. Talip olanların 
yüzde yedi buçuk teminat akçası 

veya milli bir banka itibar mektubu 
ve 37 /1335 dosya numarasile 
lzmir 1 inci icra memurluğuna 
müracaatları ilan olunur. 407 

Emlak ve eytam ban
kasından: 

937 /1335 icra dosya numa· 
rasile satılan, yukarıda avsafı 
yazılan gayri menkulün elıcısma 
istersek, bankamızca bu gayri 
menkule konulacak kıymetin 
yüzde ellisine kadar umumi 
şartlarımız dahilinde ikraz ya-
pılabilir. 4228 

lzmir birinci ıcra memurlu
ğundan: 

Esma ve Nuşin'in Emlak ve 
Eytam Bankasından ödünç al
dığı paraya mukabil Bankaya 
ipotek eyled iği lzmirde Karşı· 
yakada Bahariye mahallesinin 
Soğukkuyu caddesinde 16 eski 
22 yeni No.lu haneye kapıdan 
içeriye girilince bir mermer sofa 
üzerinde sağda iki karşıda bir 
ki cem'an üç oda ve buradan 
bir kapı ile aşağıya ve arkaya 
doğru inildikte bir mutbak, bir 
mikdar avlu ve avluda bir he· 
lası olan 900 Lira kıymetli bu 
evin geçen sene yapılan satışı 

2280 sayılı kanuna göre geri 
bırakıldığı halde birinci sene 
taksit borcu ödenemediğinden bu 
hüküm ortadan kalkarak evin ye
niden mülkiyeti açık artırma 
suretile ve 844 Numaralı Em· 

\ 

lak ve Eytam bankası . ka-
nunu mucibince bir defaya 
mahsus olmak şartile artırması 
3/1/938 Pazartesi günü saat 
14,30 da icra dairemiz içinde 
yapılmak üzere bir ay müddet
le satılığa konuldu. 

Bu artır ma neticesinde satış 
bedeli her ne 0

1ursa olsun bor
cun ödenmesi tarihi 2280 numa· 

1 K"nıınnf'rel 

ralı kanunun meriyete girdiği 

tariht~n sonraya miisadif olması 
hasebile kıymetine bakılmıyarak 

en ~ok arhranı;ı üzerine ihalesi 
yapılacaktır. Satış 844 numaralı 
Emlak ve Eytam bankası kanu· 
nu hükümlerine göre yapılaca
ğından ikinci artırma yoktur. 
Satış peş in para ile olup müş· 
teriden yalnız yüzde iki buçuk 
delJaliye masrafı alınır. 

İpotek sahibi alacaklılarla di· 
ğer alakadarlarm ve irtifak hak· 

cilı n ce malum olıoaJ .... ç ı pay
laşmadan hariç kalırlar.22 12/93'1 
tarihinden i ibaren ~artname 

herkese açıktır. Talip olanların 
yüzde yedi buçuk teminat akçası 
veya milli b ir banka itibar mek
tubu ve 37 /1 633 dosya numa· 
marasıle İzmir 1 inci İcra me· 
murluğuna müracaatları ilan 
olunur. H.iş .No: 607 

Emlak ve eytam ban .. 
kasından: 

kı sahiplerinin gayri menkul 37 /1633 icra dosya numara· 
üzerindeki hakların ı hususiyle sile satılan, yukarıda evsafı ya· 
faiz ve masrafa dair olan iddi· zılan gayri menkulün alıcı sı 
alarmı işbu ilan tarihinden iti· istersek, bankamızca bu gayri 
baren y rmi gün İçinde evrakı menkule konulacak kıymetin 
müsbitelerile birlikte memuriye· yüzde ellisine kadar umumi 
timize bildirmeleri icab eder. şartlarımız dahilinde ikraz ya-

Aksi halde hakları Tapu si- p labilir. 4227 

...... ~------------------~--.;...-----------------------~ lzmir defterdarlığınd 
icar No. 

n: 
266 Tepecik Kağıthane c. 64 no. lu ev 
267 Karşıyaka Turan Menemen c. 259 no. lu ev 
268 ,, ,, ,, ,, 251 .. ,, 
269 ,, ,, Şimeddifer ., 84 ,, ,, 
270 Narlı dere Yeni kala mevkiinde 3 dönüm tarla 
271 Karşıyaka Şemikler Menemen c. Kuruçeşme s. 9190 

M. bahçe 

Lira 
90 
12 
12 
18 
10 
25 

272 Kemer c. 21,23 taj no. lu iki ahır 20 
Yukarıda yazılı emvalin senelik icarları 15 gün müddetle müza· 

yedeye konulmuş ~ur. ihalesi 16-12-937 tarıhinde Perşembe günü 
saat 15 tedir. Taliplerin Milli Emlak müdürlüğüne müra· 
caatları . 1 10 4236 

-----------------------------------------------------lzmir defterdarlığından: 
Satış Lira K. 
1064 Halkapınar Mersinli cadde üzerinde 8 eski 14 taj 

no. lu harap kahvehane 200 00 
1066 3 ncü Karataş Halil Rifat paşa 369 eski 329 taj 

no. lu 157 M.2 arsa 47 10 
1068 İkinci Karantina Selimiye s. 8/1 taj no. lu 

111,50 M.2 arsa 22 30 
Yukarıda yaztlı emvalin mülkiyetine bidayeten ve temdiden 

talip çıkmadığından 29-11-937 tarihinden itibaren bir ay müddetle 
pazarlığa bırakılmışt ı r. Taliplerin Milli Emlak müdürlüğüne müra-
caatları 4235 

-----------------------------------------------------lzmir Sahil Sıhhiye 

Urla tabaffüzhanesinin ihtiyacı olup mnhammen bedeli 1096 
lira 35 kuruş kıymetindeki boya ampul ve muhtelif demir levazımı 
26 lkinciteşrin 937 den 10 Birincikanun 937 tarihine kadar 15 
gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Şerait ve li.stcyi görmek istiyenlerin lzmir Sahil Sıhhiye merke• 
zine baş vurmaları eksiltmeye gireceklerin o/o 7,5 miktarındaki 82 
lira 23 kuruş teminatı muvakkate akçesini beraberinde getirmeleri 
ilan olunur. 26 1 6 4177 -
Eşrefpaşa hastanesi baş tabib· 
liğinden: 

Eşrefpaşa haştanesi ıçm alınacak olan 3715 lira muhammen 
kıymetli 53 kalem alatı tıbbiyenin eksiltmesinde istekli çıkmadı· 
ğından bir ay zarfında pazarlıkla temin ve tedariki vilayet encü· 
meninin olbaptaki kararları iktizasından olmakla işbu alatı tıbbi· 
yeyi vermeye istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay zar· 
finda encümeni vilayetin toplandığı her Pazartesi ve perşembe 
günleri saat 9 dan 12 ye kadar pey akçalarile beraber encümene 
müracaatları ilan olunur. 4232 

-------------------------------------------------------Türk Hava Kurumu 

Büyük piyangosu 
2 inci keşide 11 İlkkanun 1937 dedir 

Büyük ikramiye 35,000liradır 
Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ikramiye

lerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mükafat vardır. 
Ayrıca: (2,000) liradanbaşhyarak (20) liraya kadar büyük 

ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu zengin 
plandan istifade etmek için bir bilet almaktan çekinmeyiniz. -- oto Köroğlu 

Hamza Rüstem 
En 

nefa· 
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Fratelli perco 
Vapur Acentası 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"HERCULES,, vapuru 13-11 
937 de ROTTERDAM, AMS· 
TERDAM ve HAMBURG a ha· 
reket edecektir. 

"STELLA,, vapuru 22· 11 ·937 
de bekleniyor. BURGAS, VAR· 
NA ve KOSTENCE için yük 
alacaktır. 

"VULCANUS,. vapuru 27-
11-9.37 de ROTTERDAM, AMS
TERDAM ve HAMBURG a ha· 
rcket edecektir. 

•sTELLA" vapuru 11/12/937 
de ROTTERDAM, AMSTER
DAM ve HAMBURG a hare· 
ket edecektir. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

"NORDLAND,, motörü 16· 
11-937 de GDYNIA, DAN
ZIG, STOCKHOLM, ISVEÇ, 
DANMARKA, ve BAL TIK li
manlanna hareket edecektir. 

"ARAGON,, motörü 20-11-
937 de ROTTERDAM ve HAM· 
BURG a hareket edecektir. 

"AASNE,, vapuru 2/12/937 
ROTTERDAM, HAMBURG GD· 
YNIA, DANZIG, DANMARKA, 
ISVEÇ, NORVEÇ ve BAL TIK 
limanlarına hareket edecektir. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"ALBA JULIA,, vapuru 1-12 
937 de MALTA ve MARSIL· 
YAya hareket edecektir. 
ZEGLUGA POLSKA S.A. 

•LEW ANT. motö 11-11 -937 
de ANVERS, GDYNIA ve DAN
ZIGc hareket edecektir. 

ilanlardaki hareket tarihlerile 
nlvlunlardıki dctiıikliklerden 
--.nta meıuliyet kabul etmez. 
~ fula tafailit için ikin· 

el koraorı FRATEblJ SPER
CQ \tapu acentalıtına müraca· 
at fd1bne11 rica olunur. 
Telefon: 4111/4142/4221/2663 

.. T -
DEUTSCHE LE-
\' ANTE -LINIE 

G. m. b. H. 
HAMBURG 

DEUTSCHE LEVANTE
lıNIE, HAMBURG, A. G. 

HAMBURG 
~11..As LEVANTE LINIE A.G. 

BREMEN 
11MACEDONIA,, vapuru 29 

İldttcitcırinde bekleniyor. ROT
'llRDAM, HAMBURG ve BRE· 
MEN için yük alacaktır. 

••MoREA,. vapuru 1 Birinci 
lcti11nda bekleniyor. ANVERS 
~ HAMBURG limanlanndan 
tGk çıkaracaktır. 
. •MANISSA" vapuru 13 Bi
til'~anunda bekleniyor. ROT-

litOAM, HAMBURG ve BRE
~~ için yük alacaktır. 

Olivier ve 
Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Re~s binası 

Tel. 2443 
THE ELLERMAN LI

NES LTD. 
.. POLO,. vapuru 4 Birincika

nunda LONDRA, HULL ve 
ANVERSten gelip yük ç1kara· 
cak ve ayni zamada LONDRA 
ve HULL için }Ük alacaktır. 

.. TRENTlNO,, vapuru Birinci 
kanun son·mda veyahut lkinci
kanun ıbtidrsında LONDRA, 
HULL ve ANVERSten gelip 
yük çıkaracak ve ayni zamanda 
LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

"LESBIAN,, vapuru 7 Birinci 
kanunda LIVERPOOL ve SW
ANSEADAN gelip yük çıkara
cak ve ayni zamanda LIVER
POOL ve GLASGOW için 
yük alacaktır. 

THE GENERAL STEAM 
NAVIGATION CO L TD. 
"PHİLOMEL,, vapuru 10 Bi· 

rincikanunda gelip LONDRA 
için yük alacaktır. 

1 Göz Hekimi, 
Mitat Orel 

Adres: Beyler Numan so
kağı No. 23 

Kabul saatleri: Öğleden evci 
saat 10-12 öğleden sonra 

15,30 · 17 Tele. 3434 
.,~ ................ ... 

--= Şık ve rahat mobilya, ve modern banyo· 
E: Jar, asri konforun bütün hususiyetleri, hulasa 
- tam manasile bir Avrupa otelidir. 

= Temizlik istirahat 
= Karyolalar, somyalar çok rahattır. Daima 

temiz ve kar gibi çarşaflar verilir. Otelin 
- salonları her zaman müşterilerin emirlerine 

amadedir. Burada hem istirahat hem de mi· 
safirferinizi kabul cdebilirsinİ7.. 

~ Tavsiye ederiz 
;;;; Nazilliye gidecek yolculara "Nazillipalas "ı 
:= tavsiye ederiz. Ahmet Çakıryıldız ve Halil = Taşkın bayların idaresinde olan "Nazillipalas" = konfor istirahat temizlik noktalarından old-= uğu k~dar, emniyet bakımından da herkesi _ 

memnun edecek milli bir mÜE-ssesedir. S 
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KEMAl \\l\\\l 
HİLAL EC'L.MIBS\ 
BÜTÜN ÇEŞ\\ll~\ BUlUMUt\ 

EN ucuı \ll(f SA1~~ 
\\ER\\tS OR~~~ "'OŞ~\ 

• 

Sahife n 
İznıır Ticaret mahke ı den: 
lzmir belediyesi ıle mü dei· 

aleyh Kemeralbnda bO numaralı 
fır.oda mukim Mehmed Sıdkı 
~leyhine ikame eylediği 550 lira 
99 kuruş alacak davasının ıcra 
k\iınmakta olan tahkikatında da
va arıuhalı sureti berayi tebliğ 
müddeiateyhe gönderı ıniş ise de 
ikametgahı meçhul bulunduğu 
şerhile mübaşir tarafından iade 
kılıhmtş ve şu suretle ıkamet~ahı 
meçhul bulunması h 3sebıle hu· 
kuk usulü muhakemeleri kanu
nunun 141 inci maddes muci
b ince ılıinen tebliğine karar ve
r imiş olduğundan işbu ilamn 
tarıhı neşrinin ferdasından it ha
ren on giin içinde ba layiha 
cevab vermek ve bir suretini 
hasmınıza tf~bliğ ettirmenız ve 

yevmi tahkıkat olan 23/11/937 
salı günü saat onda bizzat veya 
bilvekale hazır bulunmanız ve 
aksi takd tde kanunu mezkiirun 
398 inci maddesine tevfıkan 
gıyap muamelesi ifa kıl nacağı 

ve mczkür dava 8rzuhal sureti 
ile davetiye varakası mahkeme 
d;vanhaneıine talik kılındığı feb
lit makamına kaim olmak üzere 
ilin olunur. 

·lzmir ikinci hukuk mahkeme· 
sinden: 

lzmirde Karataş Şevkiye so· 
kak 6 numaralı evde Muharrem 
oi\u NaH K'rkuş\ar t'laraflndan 
karısı ayni adr~ste ikamet eden 
Dii~r aleyhıoe açtığı ihtar da· 
vas1na mütedair dava arzuhal 
surctile davetiye varakest müd· 
deaaleyhin tahakkuk eden ika-
metgahmın meçhuliyetine mebıi Başbakanımızın fotol)- lzmirde çıkan Yeni Asır gazete· rafileri ___ -

Başbakanımız B. Celal Ba- sinin21-1Q.937 güıı ve 9685sayılı 
yarın muhtelif büyüklükte ga· nuıhas"le ilanen tebliğ edıldıği 
yet mükemmel fototrafileri ve halde tayin olunan gJnde mah-
Ege mancvralanndan sonra yı- kemcde hazır bufonmadığından 
pılan büyilk geçid resmine ait davacının isteği e hakkında mu-
en güzel resimleri Kcmeralh ame e\ gıyab ye icrasına ve mu· 
cadacsınae "Hacı ~lıpaşa 0~ı~...., .... ~..,."&~.1L&ac;a. balcemenin 2· 12-937 Perşem !le 
linde Ressam Foto lsmailden Balık yag"' lan 

saat 10 a talikine karar ver le· bulabilecek~niz. JO D. ~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ı rek usu1en tanzm kılınan gyab 

Hususi lisan ve lzmir vakıflar müdürlüğünden: Biridci"'smıf M':!iıas~ns kararnamesı mahkeme ko idoru-

l Mevkii N Nevi Vakfı Dr. D'amr·r Alı· na ası1m1ş o duğundarı müdde -riya%iye ders eri Kıymeti 0
• ~ aleyh 'Dilberin tay n olun:m ıan Lira 

Fransızca, lngilizce ve AI- 7 d H Kamcı oğlıı ve saatte m!hkt'med hazrr tı t-100 Pazaryeri 1 o a atuniye camii 
manca hususi gece dersleri ay· l50 Yapıcıoğlu 136 harab ev Yapıcıoğ: u Cilt ve Tenasül hastahk· lunması veya b ır v.::kil gö ,der· 
rıca Orta mekteb talebelerine 200 Kestelli c. 84 dükkan Bıyıklı hacı Mustafa ları ve elektrik tedavisi mesi aksi takdirde b"r d ha mu 

8
• 

riyaziye dersleri verilir. 100 Hasan hoca mollas. 37/1 arsa Hasan hoca mesçidi lzmir • Birinci beyler sokafı keme celselerine k 'bul edı'rniye· 
K1arantimı Köprüsü tramvay 250 Karantina kadri cf.s. 5 " Hacı Mahmut Elhamra Sineması arkasında rek gıyabınd, hüküm ver1lece~i 

cadd~sinde No. 685 100 Tamaşahk Burç s. 50 harab ev Selatin oğlu Tr.lefon : 3479 tebliğ makamma kam olmak 
150 " Kutucu s. 66 ev .. üzere ilin o'unur. 4284 

A. Tevfik Lütem 
Kulak, burun, boğaz 
Hastalıkları birinci sınıf 

mü!elıassıs 

McrlCeı ·hastanesi kulak 
kliniği şefi 

Her gün 15 ten sonra ikinci 
Beyler Numanzade sokak No. 
5 de basta kabul ve tedavi 

eder. 

100 .. " 82 arsa ,. 
125 Beş yüz elli s. 57 meçid odası Hatiboğlu 
100 1 ci Abdullah ef. 15 ev Kanlı imam 
50 IKadiriye mesçid s. 2 mesç"d arsası Müstağrıaanha 
50 Kabakçı s. 148 arsa Evkafı meçhule 

300 Tabak Ahmed 216 " Kırım mesçidi 
40 Bornova dere s. 15 .. Kazak oğlu 

200 ,, Türkmen s. 15 " ,. 
200 ,, Patrison civan bili " ,. 
200 Katiboğlu 634/1 baraka lhsaniye camii 
600 .. 6.34 araba 'tamirhanesi " 
300 lkiçeşmelik 226 dükkan W.üstağnaanha 
20J Hastahane c. 62/1 " Esnaf şeyhi 
200 " 62/2 " " 

....... ~ 
~ .,, 'Wi. •• "" ,,- -= .• 

Otelimizin bütün mobilyası teedid edılmiı soğuk ve !1cak su 
banyo daireleri illve edilmiştir. Otel yeniden telvin ve tefrit 
edilmiş Ye Driifterilelrifnizin her tmlii ıstirahatleri temin olun
muştur. Fiatler mutedil ve he)" lc:cs'eye elveriş1idfr. 
Kemeraltı cadde~i karakol karşısında No. v?. lzm;r 

Bayram hediye i 
l'~ tRICAN EXPORT LINES 
Jtt EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATlON 

............... 1 ......... 100 Aziziye m. 29 ev Aziz.ye camii 
vE Tuvalet e~yanızı 

h...• . OGONTZ " vapuru 30 
~iteşrinde bekleniyor. NEV· 

ORK için yük alacakhr. 
... :~PRESS .. vapuru 1 Birin· 
~~unda bekleniyor. NEV-
()~K için yük alacaktır. 

ti .. txMOUTH,, vapuru 15 Bi
rt)ikanunda bekleniyor. NEV
s-.....kK için yük alacaktır. 
't. ROY ALE HONGROISE 
, DANUBE MARITIME 
~ SZEGED.. motorü 6 Birinci 
~t) '*nda bekleniyor. BELGRAD, 
\'"' \llsAo, BUDAPEŞTE, Vl
~~NI\ ve L1NZ için yük ala-

lt. 

l.s "tıszA,. motörü 15 Birinci 
~ti d . 
~l'y~ a. beklen yor. JSKENDE-

ıçın yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCAREST 

"BOURGAS,, vapuru 25 İkinci 
teşrinde geldi ve PORT SAiD 
ve ISKENDERIYE limanların· 
dan mal çıkardı. 

"DUROSTOR" vapuru 22 
Birincikanunda KôSTENCE, 
için hareket edecektir. 

DEN NORSKE MIDEL· 
HAVSLINJE 

oslo 
•'SAN JOSE,, motörü 6 Bi

rmcilcBnunda bekleniyor. DIEP
PE, DÜNKERK ve NORVEÇ 
limanları için yük alacaktır. 

İlanlardaki hareket tarihle-
rile navlunlerdaki deVişildik· 
lerden acente mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat için Bi· 
rinci kordonda W. F. HENRY 
VAN DER ZEE & Co. N. V. 
vapur acentalığına müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : No. 200712008 

25 Kınm s. 35 arsa ,, 
75 ,, 33 ev ,, 

800 Numan zade 28/30 ev ve dükkan Hacı Mahmud 
Yukarıda müfredatı yazılı emvali gayri menkulenin mülkiyeti 

peşin p'ara ile satılmak üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. lhales~ 
11-12·9J7 cumartesi günü saat ondadır. Taliplerin yüzde yedı 
buçuk pey akçesile vakıflar idaresine müracaatları ilan olunur . 

21 26 1 8 4094 ,_ 

Seri mal değil, fennin bütün tekamülatını haiz radyolardır. 
Yü\sek ses, 1c:avvetli ayırma !kabiliyeti, otomııtık fadinğ·kontrolü, 
yüksek hassasiyet, majik-göz ve daha bir çok yeniliklerile mcv
s mın en yüksek makıneleridir. 

Acent;\s: Hüseyin Hüsnü ldemen, Saman 
kordon No. 55/3 

Şifa eczahanesinin 
Meşhur 

S. Ferid eczacıbaıı 
Kolonya, 
Esans, 
Pudra Ye 

Kremlerinden 
intihap edir.iı. 
Herkes gibi siz de 
memnun olacak· 
aınrw •.• 
Alıl".ken S. Ferid 
isim ve etıketine 

diktcat ile taklit
lerini red ediniz. 
Çünkü bir şeye 
yaramazlar. 

Dep. S. F'eria 
Şifa eczane. 
sidir. 
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Pu•• rı·en Şahap Tesiri tabif, eısi.z bir müshildir. O kadar .zararaı.zdır ki gebelere, kalp, böb . G 

------------r•d•l•e•ri•r•a•h•~-~.~z-o•fu•n•l•a•~-b.n.e&k~rh~~~~~~~ FOiOOr 
•~ Doktor ~ 

Kemal Tahsin Soydam 
Cild ve tenasül hastalıkları mütehassısı 
İzmir 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 

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

(Yeni Kavaf larda Hüseyin Hüsnü Ôzişin 
Lüks mobilya ve karyola) 

salonunda bulunmaktadır. Kar~ ola ve somya alacak zevki selim 
sahiplerine hasseten tavsiye ederiz. En son model Avrupanın şık 
ve zarıf çocuk arabalara dahi bulunur. 

-Haraççı kardeşler 
Büyük mobilya ve mefruşat ma

ğazaları emrinize imededir. 
MERKEZ 

IZMIR 
ŞUBE 

ANKARA 

Temiz, urif eşya, elbiııe ihtiyacından evel gelir. Herkes kendi 1 

haline göre temiz bir eve, misafirlerini ltabul edecek bir salona, 
rahat yaşıyacak eşyaya muhtaçtır. iyi bir mobilya içinde kendinizi 
ve ailenizi muhite daha iyi tanıtabilirainiz. Evinizin eşyası hayata· 
nızın etiketi olduğunu unutmayınız. 

Memurlara 10 taksitte veresiye muame
lesi yapılır. 

--------------------------------
5 iz de M ET ALLU M '' D '' ~:::~~rını 
Hem bol ışık almış olur hem iktısat etmiş olur, hem lamba 
değiıtirmekten kurtu lur, hem de sarfiya bnazan eksildiğini 

ilk faturada görürsünüz. 

LL 
t:evfik Baykent 

Elektrik - telef on ve malzemesi deposu. 
Siemens fabrikalan mümessili 

Peşhlmalcllar 77 - 79 telefon 3332 

,. 
ı 
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1 N o N o Cad. ; • .ıo. ıo 

Atölyede 
En güzel pozlar 

çekilir. 
Amatör işler 

Temiz çabuk 
ucuz yapılır 

Doktor 
Ali Agih 

Çocuk hastalıkları 
mutahassısı 

İkinci .Beyler sokağı 
No. 68 
Telefon 3452 

1-~------Satılık ev 
Güzelyalı tramvay caddesi 

1027 numaralı 6 odalı ve bü· 
tün konforü havi denize nazır 
ev satılıktır. Taliplerin mez· 
kur eve müra caatları ilin 
olunur. 

Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin. 
Her türlü idrar, kan 
balgam ve saire ta. 

hlilleri _yapılır 
MO.racaat yeri: 

lkinciheyler ee 

Sıhhat Balıliyağı 
Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır 

iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczalıanesi 
Salepçioflu hanı karşısında Başdurak 

1938 MOdelleri geliyor 
Sevrole Otomobilleri ., 

Kuvveti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok 
ve cihanın en beğenilmiş otomohilleridri 

Yedek parçalar mevcuddur 

Oldsomobil otomobilleri de her ıorln evsafı haiz, sağlam, 
elverişli, güzel ve lüks makinelerdir 

lzmir ve bölgesi bayii : O. Kutay 
Birinci kordon telefon 2704 


