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Karadenizde battı, süvarisi 
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Herglln sabahları (lzmir) de çıkar, siyasal gazetedir Telefon: 277 6 

Ankarada Suriye Başvekili ile mülakatın neticeleri: 

Hasıl olan mutabakat dairesinde çalışılacak 

Büyük Şef, Suriye Saşveki~ 
lini kabul buyul-dular 

• 
yenın, 

•:::=============::.==::.========::.=============--=-=====:::;; 
lngiltere, Uzak Şar derhal 

donanma göndermiyor! 
~ ...... ~ .. --------

Fakat filo harekete amade bulunacaktır. Fele-
menkle müzakereler devamdadır. Ameri

kanın hareket tarzı da beklenecek! 

soğuklar Şiddetli 

Kar 
Yağmaktadır 

Bandırmaya va
pur gelemedi 

lngiliz 
Londra, 23 (A.A.) - iyi bi 

kaynaktan haber verıldığ.ne gö e 
lngılız kabınesi dünkü .oplantı
sında uzak şark sularına derhal 
harb gem si göndermeğe karar 
vermemişt'r. Bunuı l ı lınab r 
kabine vaziyc!tin ink şalını d k
katle takib ve vehamet peyda 
ettiği takdirde İcab eden bütün 

donanması 

kar rları itt~haz etmek üz•e 
.J şvekıl Çemberlaynı tav:z:if et· 
m.ştir. 

Londra, 23 (A.A.) - Avam 
Kamarasında B. Ede'.l bir suale 
cevab vererek Şanghay gümrük
ler nin müstakbel reıımı hak· 
kında şimdi cereyan etmekte 
- Sonu 8 inci sahifede -

Eski verg·ıer ve müruru 
zaman meselesi 

2656 numarah kanunda yazılı mnddet 
hu ayın sonunda bitiyor 

Defterdar B. N.ıfi Demirkaya 
2656 numaralı kanunun neş· 

rinden sonra üç yıl geçtiği için 
Maliye, Muhas bei husus ye ve 
Belediye tah~il memurlaıı, ta
hakkuk et n ş eski yıllar vergi· 
!erinin müruru zan an müddetini 
önlemek ve müruru zamanı kes
mek için haciz suretıle muamele 
yapmaktadırlar. Yaln z lzm rde 
değil, Türkıyenin her tarafında 

r 

ı 
mütehakkık ve bekaya bir çok 
verkilerin kat'i şekilde tasfiyelİ 
maksadile kabul edilen 2656 
•ım~r"lı kanunun tatbiki için 

M Muhasebei hususiye ve 
' 5c.ediye tahsil memurları dur

madan faaliyet göstermektedir
ler. Çjnkü mesul olabilirler. 
Yukarıda da işaret ettiğimiz gibi 
bunun sebebi verginin müruru 
zamanını kesmek ve meıuliyet· 
ten kurtu Imak düşüncesidir. 

Geçen gün bu mesele hak· 
kında Maliye Vekalet nden şeh
rimizdrki alakadarlara bir tamim 
gdmışti. O vakit neşrettiğimiz 
1--ı• tamimde müruru :z:amanm ne 
• tıe kesılmesi mümkün ola· 
cagı hakkında izahat veriliyor 
ve 26 56 numaralı kanunun neı· 
rinden evelki zamana aid vergi
lerle ondan sonraki zamana aid 
vergiler hakkında ne şekilde 
muamele yapılacağı bildiriliyor• 
du. Vekaletı.1 bu son tebliği 
üz•rine Defterdarlıkta, Muhase
beihususiye müdürlüğünde ve 
belediyedl! tahsil amirleri top· 
- Sonu 8 inci sahifede -

Yakında ANADOLU sütunlarında 

lzmir nasıl işgal edildi? 
Bütün yurddaşlara, hatta i~indc yaşadıkları gilnl.erin 

esrarengiz, acı hatıralarım bilmiyen İzmirlilere hitah 

eden çok kıymdli ve tarihi bir e8er .. 

Türk.Rum ıı;azetelerinio milnakaşaları.. R•hmi beyin azli ve gelip 
gidf"n "aliler - ~aU.ir pa,anın alçakla~ı .. A"'afoıiui lıl seaindt"ki mecbul vaiı 
veya miralay Zafiropulos .. İuihadçı dü,ma"lığı .. A•eıof İzmirde .. Şebu· 
denin riyaa-tiodel.i h•yetin gelişi .• Ş<bıadeye baJ..aretler .. F<rid paıanın 

melineLi ·· itgal ıaatJeri. . 

Vali izzet dedi ki: 
- Keyfiyeti Sadrıilzam pa~aya bildirdim. Paşa bn 

gün istiralıattedir. Cevap yarın gelecektir. Herkes başı· 

1 

mn çaresine baksın .. 

1ıililçılar fuliyette - Türlocağıoda içtima .. Artık işgal oldu .. Kııl•da ı 
bir Türk müfr<>eıi çıktı. 

ı, .J 
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ehir dahili h b rl • 
rı le silahı 

• 
DBn Kemeralb caddeainde bir ô,lretmen arkodaıla birJalte yürilyordok. 

B•r •• yorgwe g6<6aüyorcla. Ve ioı.ild>&le yakıe.tau ıoair eden bilc meıele 
bakkı•da, kıaa :ı;J.maaJa k11rar verme:C zorlu .~ u ile kırıı karııya buluu.uyord•. 

- Sizi bir az yorgun görüyorum dediw. Bir az iıtirahat ediais! 
- l•lı.iııı yok. İatirahaıo çekildiğiuı uman dıha çok yorgwıluk do· 

yoy•um dedi. Sndiğim bir i~e koadimi verdığim zaman o vak.it yorgwılıık 
duy•ııyorum. 

t"• ....... • 4- ediyn<duk. O b.nı ıöa nrmedn ıöyllyorcha: 
- İn ıo botlaıh&ı .bir iıio boıariyle ilerledicini görünoe ne kadar ıni· 

ni1or değil mi? R 1111., bb.a bir a&aç göv .,iadon ea g6&0I bir dolab Yeya 
ma11 yapau bir a~mıa 4'ıyduga ACYİ..ılai d Oaan o hali lıahıi1arlıp 
ta kf"ndııidir. 

Otobüs 
$eroislerinde 
Halka nazikane mua. 

mele edilecektir. 

Bu iş, belediye işi değil, 
hükumet işidir 

Belediyenin otobüs servisle· 
rinde çalışan şoför ve biletçile
rin halka daima iyi ve nazile 
muamelede bulunmaı;ı esas ola· 
rak kabul edilmiştir. Bu esasa 
riayet etmiyen şoför ve biletçi
ler, işlerinden u.zaklaştırılacak
lardır. 

idaresinin kömtır için geç Orman 
ruhsatiye Bir H durdu. Da,aodd ıonra deum etti: vermesi bir hatadır 

- ilen de lıöyle bir ıeYia-;le karp kar,.yayım. Hayır oıaa her aa içim
d• du11.yorum. Bır kaç ay öoco bir halk deuhaae.iui idare teklifini alwm. 
Kal.ul tlliuı. Gelenlerle karıılaıır kaqı<a9maı aaralmağa haılawa. luaaıı 
Celllİ)'elin te~irleriudeo uzak kalıncı ne kadar bozuluyor, ne kötü ve menfi 
iıiy•dl.ır alıyor. Dili hozelayor, eltı y01oa tutan .bir Yapar gibi oaan da V&r• 

lığı lıtp lö ü hareketlerin vovası oluyor. llk haftalarda tehiillede karııJa. 
f>vorJuw. İa ilıau b<iyük güçlükl«I. &emin ediyordu-. Sabır, ıoiilı:üaeı İa•· 
oı '•u Lir itte onlan iyi cihetten görmek, iyilii;le, telkinle, kôtil cihetl•rile 
ııt-a; etıne:~ dev•m etmek, birer birer mil,külleri ortaJ•m kaldırdı. 

Z•w•ula, &<lan bügi ile. artan telkiolocla bu yabancı ruhlar arasında 
~ı le bir laya• mı, baıka baıka biıler n f ılı:irlerlo koouıa'\ diller arasında 
Ö) le Lir aolaıma Ye bilıüa geloulorde llyle bir dt&itmo oldu ki .bnlınık YO 

11.11'.leı.f fiu ••1ıl•n bir •11 birdea duruldu, birden eaf •• teınia: bir tekil aldı. 
GiJr!'e • ıiı ne kadar arbdaoır, ae kadar biribirimi&i te:Tiyoruı ve kaqıl•ımak. 
içiu z ıı••nı·ı çabuk gPçmeıinı .ce kadar içten dayuyoras.. Benim bGtüa i .. 
,,.,i. ğı m huoe ~örmek.ti.. Böyle bir T•z.iyet bıoa içi•in ıilibıaı •• onun 
ı~ idni gv ıerdi. Ha)olta hiç bir ı•y beni bu kaJar eeviodirmemiflir. Dedi. 
Ayrıldı, gitti. 

• • • 
Bu orı..alafln arkaaından kafamdan dogaa ıu oldu. İ•ının dediği gibi 

eğer bu&day tane•i kendini toprak içinde parçalıyırak mahvetmeao yeni bol 
•e çoil bir mab•ul almalı: imlı:iuı olur mu? 

E~er yığıo içinden, .lendi hayaboı diğer ioaantarın refah Te kurtola~an• 

da arayan in•• 1!ar yeıi,ıneıe hayat yaoam•ğı 4egmediıi giai ıeralı:kl dediği• 

miz ba .. ıe de meydana gelmeı. Her io11oda baıluoıoa aid ... tikler •ar. 
Ne ~ ki h•m pek aı im- be.nliğin•e11 11yularak .bualan lıemcUıai için 
bir ideal ol1rık kullMııyor. 

Şapbeıi2 lıayat yolunda, her iooan tuıırt veya gayri fuurt cemiyet için 
bir ıe,-ler veriyor. Fakat yalan öµeımeudedir ki bu verme fazileti en yıılı:. 

ıek ınroıte kendini gô•leriyor. Yaloız odur ki "iç aillhı ile,. karanlığı ıy• 
dın'ıJa ç .. irmeğo mu ... ffak oluyor Ye yorıoıo bQUio hıyat lıaaiaeluiaiıı 
hem moh•fızı, bem. igçia.i vaziyetinde bulunuyor. 

Asım ismet Kültür 
...... oc :::•:x><::C>CC>-:: ::c :::-OC'<X><X>'" 

Holivud telaş içlndel 
Holivud te!iş içinde. 

vasıtaları sayes"nde lc:.azım.\mıştır. 
Ne garib tezadl. 
Miki Mavs ve siyaset 

Kazanç vergisi 
ikinci taksit ödeme 

müddeti •• 
Kazanç vergisi ikinci taksitinin 

ödeme müddeti bu ay sonunda 
biteceğinden ve taksitlerini müd· 
deti içmde °bağ'lı oldukları ma
liye şubelerine ödemiyenlerin 
vergileri lkincilcinun 938 den 
itibaren kuanç vergisi kanunu• 
nun 77 inci maddesi hükmüne 
göre, tahsili emval kanununa 
tevf kan hac z yolile ve yüzde 
10 ceza ile tahsıl edileceğinden 

mükelleflerin cezaya maruz kal
mam 'ları için ikaz edilmeleri 
alakad rlar tarafından · maliye 
tahs 1 ıubderine emir verilmittir. 
Maliye tahsil şubeleri bu hususta 
lizımgelen tedbirleri alarak mü· 
lcelleflere teblııatta bulunmak
tadırlar. 

incir/erimiz 
isveçte rağbet gördü 

Bu sene lsveçe gönderilen 
inci ı !erimizin, ıerek 11efueti, 
gerekse ambalajlarının mülcem· 
melıyeti ve bılhassa tanınmış 
bir ürlc irmısıoın bu hususta 
göıterdiği it.na takdire şayan 
bulunmuştur. 

Havaların birdenbW,, soğu

muştur. Bunu fırsat bilen bazı 
kömürcülerin ihtikara saparak 
kömür fiatini yükselttiklerinden 
tikiyet edilmektedir. Belediye, 
kömür satışlarını kontrola baı· 
lamıştır. Halkın en çok kullan· 
dığı odun kömürüdür. Her kö
mürcü, hatta seyyarlar bile aat· 
tıkları kömürlerin fiatiDi göste· 
ren etiketler lcullanmağa mec· 
bur tutulmaktadır. Belediye za· 
bıta memurları, bu işle alakadar 
olmak için emir almışlardır. Eti
ket kullanma sayesinde kömür
cülerin iatedilderi fiate kömür 
satamamaları temin edilecektir. 

Tahlcilcatımıza göre, kömürcü· 
lerin depolar nda oldukça lcö· 
mür vardır. Fakat bunlar gizlen· 
m ştir. Şunu da kabul etmek 
llizımdir ki, bu yıl şimdiki mev
simde İzmire fazlı kömür gel
mesi lazımdır. Fakat orman ida· 
resinin u.manındı kömür imali 
ruhsatiyesi vermemesi ve hatta 
bazı ruhsatiyelerin bu ay iç'nde 
yani çok geç verilmesi gibi se
bepler yüzünden ormanlarda kö
mür imalatına çok geç başlan· 
mıştır. 

Dün, belediyede alakadarlar
dan yaptığımız tahkikata göre, 
belediye, soğukların birdenbire 
bastırması yüzünden fakir ve 
muhtaç halka puasıı kömür d -
ğıtmağa başlamıştır. Kömürler, 
belediyenin Kemerdeki temizlik 
hanında verilmektedir. 

Kömür dün Karş yakada top- , 

tan 7,5 kuruştan perakende 8 
kuruştan, lzmirde toptan 7 ku· 
ruştın, perakende 8 lcuruftan 
aaulmıştır. Elleme kömürler ise 
10 veya 11 kuruştan satılmak· 
tadır. Maamafih bazı kömürcü
ler, elleme yerine tozlu kömür
leri de yüksele fiıtle Atmakta· 
dırlar. 

Denizden bu günlerde kömür 
gelmemiştir, fakat bekleniyor. 
Maamaf h açık denizlerde fır
tına yüzünden kömür kayıkları· 
nın gecikmeleri de muhtemel
dir. Kömür meselesi, bugün be
lediye iş nden, ziyade hükumet 
ve devlet iıidir. 

Belediye, bava gazı fabrika· 
ıında istihsal edilen kok kö
mürlerini muayyen fiatle sat· 
makta, mülbalcata sattırmamakta· 
dır. Bu suretle bu kömürler, 
lzmirio ihtiyacına ayrılmış olu
yor. 

Havalar, soğuk devam ederse 
lzmirde bulunan az miktar
daki kömürlerin de kısa bir 
zamanda sarfedileceği tabiidir. 
Onuu için civar vilayetlerden 
kömür getirilmeli ve b.Jhassı 
Vekiller heyeti lcararile Bu lga· 
ristandan getirilmesine karar 
verilen 10 milyon kilo kömürden 
mühim miktarı lzıııir iç n ayrıl· 
ma r. u i i tedb 'rlerle 
mirde kömür fiatleriniD yüıelme
s nin önüne geçılmeıi ve balkın 
nisbeten ucuzca kömür bulması 
mümkün olabilecektır. 

53n Fransisko liman amelesi 
ıendı ası veznedar ve sekreteri 
olan ve son zamanlarda işine 

nihayet verilen lvan Koks adlı 
bir adam, tam 5000 lcıti aley· 
bine urar ve ziyan davası ac;ınış 
ve lSO milyon frank tazminat 
istemiftir. 

Bu adam, dava ettiği insanları, 
komünist komplosu ile itham 
etmelı:tedirl Bu maznunlar ara
ıında Holivudun güzel ve yakı· 
şıklı Frederik Marşı, elebaşı ola
rak vardır. Gene Holıvuddan 
Geym s Dogney, Franıo Ton, 
Mari A tor da mevcuttur! 

M ki Mavsı sevmiyen mevmİ· 
yen mem eket yoktur. Bu biçim· 
siz mah:uk, cihan çocuklarının 
en ziyade sevdiği bir mahluk· 
tur. Fakat; Yugoslavyada Mıki 
Mavs aleyhdarlığı başgöster· 
mişfir. 

Mıki Mavı, Belgradda siyasete 
karışmak ile ittiham edilmışt.r. 

lsveçte incirlerimize olan rağ· 
bet n geçen senelere nisbetle 
arttığı, meınnun ıyetle haber alın
mıştır. 

Kızılay 
Mektepler törene 

ha:r.ır:an •yor 

Süt fabrikası için beledi
yeye teklifte bulunuldu 

Bakınız nasıl: 
lngiliz guetelerinden birisinin 

Belgrad muhabiri, Politika ga· 
zetesine bir Mıki Mavs masalı 
yazmış; fakat b ı gazete o gün 
toplattırılmış ve hg liz muhabir
de üç g1nde Yugoslavya toprak· 
!arını terke davet ed !mittir. 

Yarın Kızı ay Kurumunun ku· 
rulduğu günün 60 ıncı yı l dönü· 

müdür. Bu münasebetle saat 
14,30 da Cumhuriyet meyda· 
nında büyüle tören yapılacak, 
nutuklar iradedilecelctir. Bu tö· 
ren için lzmir mektepleri mü· 
him hazırlıklar yapmaktadır. 
Hava ya&"muriu olursa toplantı 
Halkevi salonunda yapılacaktır. 

lstanbuldan lzmire otobüs get.rilerek işle. 
tilmesine milsaade edilmiyecektir 

Harb ve sulhl 
Nobel müıcafatı, her sene bü· 

tün cihanı iıgal eden bir hadise 
de01elct"r. 

Nobel mükafatı •sulh" "fizik. 
'kin ya. •tabiat. ve "su.b. mü
kafatlırından mürekkeptir. 

Mülcafatlan tesis eden Alfred 
Nobel 1733 te Stokholmde 
doğmuş ve 1896 da muazzam 
hır sermayeyi beş sınıf üzerine 
ve .. lm•k üzere bu mükafa•a 
h sretmiştir. 

Hı-yır ve sulh ıçın kurulan 
müka.atların sermayesi ise "di
namit• ve • dumans•z barut • 
yani en korkunç harb ve imha 

Bu şiddetli hareketlere sebeb 
olan hilci.yenin mevzuu, çocuk 
bir hükümdar, bu hükümdarın 
amcası ve eski usul bir taht 
zaptı •.• 

Mani, bir kısmın zannına 
göre, siyasi maksad a yazılmıştır. 

Budanın vekili! 
Geçen ayın 30 ncu gecesi 

Çahi Lama öldü. 
Çahi Lama da Dalay Lam 1 

gibi Tıbetin mutlak hak mı bır 
adamdı. Çahi Lama, isim değil 
unvandır, ölen Çlh Lamanın 
adı da Pan·Şen R yo Po·Şedir 

idi. Hayatının ıllc kısımlarını 

Moıolistan ve Çinde menfi ola· 
rak geçirmiştir. Son zamanlarda 
da 0-Pa·Mi (Yani sonsuz nur) 
olmuş idi. 

Tıbetili.ere göre Lamalar, Bu
danın asırdan asıra ruhunun in· 
tikalinden doğan mukaddes şah· 
siyetlerdır. Bu son Çahinin rubu 
da, kendisi tarafından işaret edı
len yer bir yeni doğmu§ çocuğa 

Belediye tarafından lzmirde 
bir süd fabrikası vücude getiri· 
leceğini evelce yazmıştık. Bu 
fabrıka, lzmirin süd ve tereyağ 
ıhtiyacını temin edecek, süd ha· 
zırlıyaralc lcamyo ... larla tehrin 
her tarafına dağıtacaktır. 

Beled ye süd fabrıkasının, şeb· 
rin muhtelif yerlerinde satış şu

beleri bulunacaktır. Bu suretle 
başka kimsenin lzmirde süd 
satmasına müsaade edilmiyecelc 
ve iyi bir idare ile balkın hilesiz, 
susuz, temiz ve sıhhi süd içmesi 
temin olunacaktır. 

lzmirde ıüd fabrikasının inşası 
için Almanyada bir firma tara· 
fından belediyeye teklifte bulu
nulmuştur. Belediye fen heye· 
tince bu teklifin tetkikine baş· 

in tik 11 etmiş bulunmaktadır! lanmıştır. ............................ 
Tayyare Sineması Bugünkü &eanslardan 

itibaren 

Aşk ile 

Sinemacılık aleminin şimdiye kadar yaptığı filmlerin en mllllZZamı ve en müthişi 

MAHKUMLAR KALESİ 
Fılıaile hakiki zafer tacını giyecektir 

Bu film: Fılm değıl bir mucize ... Temsil değıl bir san'at abidesidir. 

Milyonlarca Fransız Frangına A N N A B E L L A S;ın'at. kudret ve kuvvetinin 
mal olan bu fılimde fevkıne çıkmııtır 

v z fe arasında müthiş mücadele .•• H~r teyden eve! vatan ve istiklal Dıye bağıran ve zulme ve istibdada rağmen yılmıyan 
gençlik ... Müstebit ve mağrur bir aaltanatııı inhıdamı ... Gibi her biri birer mevzu teşkil eden binbir aafahat ... 

AYRICA t RENKLi MiKI VE PARAMONT JURNAL 
Sean•lar: Her giln: 3,15 - 5,50 - 8,25 de .. Cumartes, Pazar 12,40 da ba~ ar ........................................................................ --...................................... . 

Trambiis: 
Belediyece, Birincikordondı 

işletmek üzere otobüs yerine 12 
Trambüs satın alınmasına kırar 
verildiğini yazmıştık. Trambüs· 
ler onar bin liraya satın alına· 
caktır. Ayrıca her u ri için dört 
bin 1 ra gümrük resmi ödenmek 
lizı'lldır. Belediye, bundan eve) 
satın aldığı on iki otobüsün 
gümrük resmini tamamen öde
mişti. Trambüılerin gümrük reı· 
minden muaf olarak idhali için 
beled ye reisliği tarafından An· 
karada alakadar makamlar nez· 
dınde teşebbüste bulunmuştur. 

Trambuıler geldikten sonra 
belediye, bunları Bırincilcordon
da işletecek ve ıimdi Kordonda 
işliyen otobüsleri Tepecik sem
tine itletmiye başlıyacaktır. Hal· 
kın ibtiyacile alakadar olan bu 
mesele üzerinde bükümetin, 
trambüslerin gümrük resmini af 
edece&"i ümid olunmaktadır. 
lstanbuldan gelecek otobüş/er 

Evelce lzmirin muhtelıf semt· 
!erine işlerken lstanbulı götürü· 
len bir çok otobüslerin tekrar 
lzmire getirilerek işletilmesine 
müsaade edilmui huauıunda iz
mir belediyesi nezdinde teşeb
büste bulunulmuştur. Bunun se· 
bebi lstanbul belediyesinin, önü· 
müzdelci Hazirandan sonra lstan· 
buldaki ethaıa aid otobüsleri 
işletmiyeceği haberidir. lstanbul 
belediyesi, otobüs işletme im· 
tiyazını bu tarihten sonra bizzat 
kullanacaktır. 

Fi kiri "N 

Çalış 11'1lorımrz 
Kendi kendıme "acaba kaç 

türlü çalışma vardı r?. d ye dü· 
şünmelc istedim. Kafamda kıv
rılan bu istifhamın öyle karşı· 
lıklarıaı buldum lci, kendim de 
şaşaladım ve bu ihtiyarsız sor· 
ıudan, ben de pişman oldum. 
Meğer çalışmanın muhtelif ku
tublara göre, yekdiğerine taaıa· 
mile aykırı. bazıluının ulviyet 
ve asaleti karşısında bazılarının 

çirkinliği ve bayagılğı aklı dur
duran ae kadar bol çeşidi 
varmıf. 

Çalışan var: 
Tam bir insan, tam bir ide· 

aliıt gibil Çalışma onun naza· 
rında, şahsi bir hadise değil, 
deruni ve fikri bir zevk ve bir 
gayedir. Randımanını kendi ce
miyetine ve beşeriyete vermek 
iç n çalıtır. 

Çalışma vardır ki, insanı, ta
kıldıtı yerde gözü kapalı dönen 
ve mütemadiyen suyu çıkarı~ 

kendi bahçesine akıtan bir do· 
la"b beygirine benzetir. Kendi
sinden ve kendiae mensub olan• 
!ardan başka, hiç bir kimseye 
faydası yoktur. Ona bazan, 
•hesabını bilen, evini, yolunu 
tanımış insan. da diyoruz biz. 

Bazı çalışmalar, tamamile 
menfi mahiyettedir. Hırsızın ev• 
vdi gözlerile zekası çalışır. Har
dudun da insiyalcındaki vahşet 
ve ihtiras faalıyete gelir. On
lar da çalışırlar. Fakat başka
lannı yıkarak, kırarak, vurarak 
öldürerek çalışırlar. 

insanlar vardır lci, kaza \'\. 
kaderin cilvesile zinc·rlendikle
rini sanarak, ağır bir otomatik 
gibi hiç durmadan, sessiz, şika· 
yetsiz, aabırlı ve aüküti çalışırlar. 

Gene insanlar ve zihn ıyetloı 
vardır ki, bu gibi ferd ve yı
ğınları, firavnın ehramlarını 

hazır ıyan esirler gibi, kullan
mak için çalı~ırlar. Kurduktan 
yiik.sek oıeden yet ve kavuştuk

ları geniş refah ve saadet, on
ların bu şekilde, diğerlerinin de 
esir yığınları gıbi ç~lışmaların
dan doğagelmiştir. 

Çalışma vardır; mıymıntı, mis 
kin, şaşkın ve mıı:mızd.r, bat
ladığı yerde biter •. 

Gene insan vardır ki, çalı" 
ması kendi kendini serinletme
yip geçt ği yollarda baharlar, 
servetler, güzellikler doğuran 
lcaynaldarı hatırlatır •. 

Her insan çalışıyor şüphesiz. 
Fakat bu çalışmalar•""lızın ge
rek kendi mahiyetle ... , gerekse 
neticeleri, ne kadar biribirine 
benzemiyor?, insan z · kası, insal\ 
karakteri ve olgunıuğu, çalışma · 
hayatında bir ayna içinde ımıı 
gibi kendiaini gösteriyor. Ve
saire. 

sa· e Sadi 
1 •• 

Otomobil kazası 
iki otomobil çarpıştı 

Karşıyakanın Şemikler köyü 
civarında taıocığı mevkiinde bir 
otomobil kazası olmuştur. Ber
gamadan lzmire gelen şoför 
Hasanın idaresindeki 4 numarah 
otomobil, Menemen belediye
ainde 10 numarada kayıdlı ve 
şoför Kim lın idaresindeki kapta 
1taçtıya çarpmıştır. Kaptı kaçtının 
sol tekerleği ile camları lcınl
mıştır. N lifusca zayiat olma
mıştır. Kaza tahkikatını :ıabı· 
taca devam ediliyor. 

lzr.:ıir belediyesinden aldığım-;% 
malumata göre lstanbuldao iz· 
mire husu•İ eşhasa ait otobüs· 
!erin getirilmesine ve işletilme• 
sine müsaade edilmiyecelctir. 
Çünkü lzmir belediyesi, her sene 
bir miktar otobüs alacak ve hu· 
ıusi eşhasa ait otobüslerin işle

tilmesini menederelc otobüs ıer
visini biı:zat yapacaktır, 

• 
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Celal Bayar 
VE 

Eski lzmir 
YAZAN; 

Rusya, Uzak arka .bir 
göndermeğe karar verdi 

Rus filosu 2 torpidÔ: 6 destroyer ve ' 20 
denizaltı gemisinden ·baret olacaktır 

Talat Onay 

f • 1 r . .' \... "G'reson mebusun 

1 O Vekıller Heyetı Koli d::ılavereleri - Topal İsmail (Paş :) 
Paramızın kıymetini 
koruma hakkında mü 
him bir kararname 

hazırladı. 

Varşova, 23 (Radyo) - Sovyet Rusya, Karadeniz donaıımasının bir kısmını uzak şarka S?"Önder· 

Ankara, 23 (Hususi muhabi· 
rimizden) - Vekiller He}etı, 
Türk parasının kıymetini koru· 
ma hakkında yeni ve çok mü· 
him bir kararname haz rlam ş
t r. Bu kararnameye göre; Tür
kiycdekı bankalar, müşterileri

ne aid olarak nezdlerınde ha· 
len bulunan ve bundan sonra 
bulunacak o 'C\n bilumum dö
v' zleri, Cumhur.yet Mak~z ban· 
kas•na veya şubeler ine vermeğe 
m· cbur obcaklard ı r 

meğe karar vermiştir. . . 
Uzak şarka gidecek olan Rus donanması; (Okrena) ve (Zm t) torpido1arile altı destroyer ve yırmı 

tahtelbahirden m:irckkeptir. 
Rus gemileri, yakında Karadeniz boğazından geçe:ek Akdenize açılacaklar ve Viladivostoka ~~

teveccihen Süveyş kanalından geçeceklerdir. Rus gemıleri, Odesada hazır.anmaktadır. FıJonun ne gun 
hareket edeceği henüz belli değildir. 

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

Hisar vapuru ve yedi inotör 
Döv,z mevduatı har;c·nde ol· 

mak üzere d "ğer bankalar da, 
bu' dukları döviz kred leri, kam· 
biyo ve ecnebi banknot ve ev· 
rakı nakd yesinin alıp S'tımını, 

yaln ı z Merkez bankası vasıtas I! 
yapac klar borsa acentaları, 

ancak bu bankalardan ald k· 
lan alım ve sat ım emirlerini 

Karadenizde battı. 
-~----------~~~ 

Hisar vapurunun Süvarisi ile tayfalardan 20 kisi boğuldu, 
fırtına şiddetli surette devam ediyor 

Istanbu], 23 (Hususi) - Ak· 
denizde olduğu g;bi Karadeniz· 
de de şiddetli fırtınalar vardır. 

Kömür almak üzere Er eğliye 
g"tmiş o~an Kalkavanzadelerin 
Hisar vapuru, boğazdan iki mil 
aç kta ve Eşek adası civarında 
şiddetli fırtınadan batmıştır. Va
purun süvarisi ile yirmi tayfası 
boğulmuştur. 

Hisar vapuru ahşap ve on mil 
• süratinde idi. Bu yüzden müt· 
hiş d ttlgalara mukavemet eôe· 

memiştir. 

Gemi süvarisi B. lbrahim, 
hayrete şayan bir derecede so· 
ğukkanlıhğım muhafaza etmiş ve 
son dakikaya kadar vazifesi ba· 
şında kalmıştır. 

Kurtulan tayf alarm söylerdik· 
lerine göre, merhum B. İbrahim, 
felaketin yaklaştığını anlıyarak 
gemiyi terketmek istiyenlere: 

"-Denize~, gemide ölmek su· 
retile namusunu kurtarır .• 

Diye bağırmıştır. 
Ereğlide (Tavil) ve (Sinop) va· 

purları da fırtınadan karaya otur
muşlardır. 

Son gelen haberlere göre, 
Ereğli açıklarında yedi motör 
daha batmışt•r. ------
Alaylarımıza san 

cak veriliyor 
Halkın Atatürke olan 

sevgi ve b=.ğlılığı 
Zonguldak, 23 (Hususi) 

Birinci ordu müfettişi Orgenc· 
ral Fahreddin Altay, Lülebur
gaz, Kırklareli, Ereğli ve Zon • 
guldaktaki alaylara Atatürk na· 
mma sancak ve~miş, Generalin 
kıymetli sözleri her tarafta de· 
rin akisler yaparak alk:şlanmış· 
tar. Ordu ve halk, bu vesile ile 
Başbuğlarına olan derin sevgi 
ve saygılarınm arzım, Orgeneral 
F abreddin Altay dan ı ica etmiş· 
lerdir. 

Otobüs meselesi 
Dahiliye Vekilinin 
Mecliste beyanatta 
bulunması muhte. 

meldir. 
lstanbul, 23 (H·ısusi) - Da

hiliye Vekili B. Şükrü Kayanın, 
otobüs meselesi için Büyük Mil-

H t d F • • cra edebilecekler iir. a ay a ransız mum es• Bankalar, kambiyo mürakabe 

silinin çev;rdiği roller :.::~~:~~·~· g.~~·~:~;:;i.:~!~ 
------ bına i-ambiyo ve döviz satamı · 

Teşkil edilen yüksek mahkeme kô:tible inin 1.-.Y"-c-~k-la-rd_•_r. ______ ,
1 

seçilmesi işi de bir mesele halini aldr 
lskenderun, 23 (Hususi muba· habirimizden) - Rum ortodoks-

birm"zden) - Hatayda teşkil ları, alevilerle birleşmeğe taıaf-
edilen · yüksek mah <eme katip· tarlı k göstermektedirler. Bunun 
!erinin seçilmesi işi de, ma:um üzeriıle, müstekil bir alevi kulü· 
olan setiet>rerôen do.ayı bır bü aç lmak ve Garonun t~şv kıle 

mesele halini almıştır. teşekkül eden cemi} ete mütena· 
Azan n, bu mahkeme katip· zır olarak bütün anasırın b ırib i r· 

)erini hariçten get ırmeğe karar !erile iştiraki temi:ı edilmek ıs· 
vermiş oldJkıarı anla~ılıyor. tenmekted_•r_. _,_, __ 

Fransız mümessil ı Garo, inti· 
habat için bir ta""aftan müessir 
olmağa çalışmakla ber.1ber, d i· 

Roman yada 
lntihabatt :ın sonraki 

ğer taraftan kendi teşvikile te· vazi'yet 
şekkül eden cemiyeti takviyeye 
çabalamaktadır. Maahaza, bu Bükreş, 23 (Radyo) - Say· 

Beş dava 
Birleştirildi ve Birin. 

ci ceza m 1hkeme. 
sine v~rildi 

lstanbul, 23 (Husu i) - Tan 
başmuharriri Ahmed Emin Yal
man i.e muhasımıarı arasında 
açılan beş dava, bu gün birleş
tirılmiş ve Bı rinci c eza mahke· 
mesine sevkedılmiştir. 

D ğer iki dava da müddeiu· 
muınilikçe ted1<ik o .unuyor. 

Olimpiyadlar 
meselesi lav İnbhabatından hılsd olan 

cemiyetin muvaffakıyetsizliği da· vaz yet, Başvekil B. Tataresko- ( 
ha ilk günden it haren meyda- Tokyo, 22 A.A.) - Hariciye 

nun iktidar mevkiinde, bir az Bakanl.ğı, vaziyetteki zorluğa 
na çıkmıştır. müşkül görülmektedir. Yeni ka· rağmen hükumetin 1940 OJim· 

İskeııderun, 23 ( Hususi mu· b ne, bir Kovalis ' on kabinesi p yad oyunlarını tert ıpterı vaz 
\ o1ması ihtimali de zayıf görül- geçmediğ ni bildirmektedir. Bu· 

lnkıla,..p şehidı· mektedir. Z ra Romany ıda şim· nunla beraber, siyasi ve askeri 
diye kadar bütün kabineler, ek- mahfellerde bu meselenin kat'i 

Kubilayın hatırası.. ser ıyet partisine istinad et· tarzı hallinin Çinle mevcut an-
Ank:ara, 23 (Hususi muha· mekte id · laşmazlığm devam müddetine 

birimizden) - İnkııap şehidi B. Tataresko ıun partisi, Voy· bağlı bulunduğu kana eti mev· 
vo Vaydanın partis le hemen cuttur. 

muallim Kubilay.o şehid oldu- hemen müsav. re . 1 r aldıkların· Spor mahfelleri gelecek llk-
ğu günün yaldön:imii münase- dan ıki partinin muvaffakıyeti baharda Kahirede toplanacak 
betile bu gün Halkevinde bü- ayni derec~de sayılmaktadır. olan beynelm lel O:impiyad ko· 
yük bir toplantı yapıldı. Üni· Maahazl, her ş y, kralın vere· m tesinin içt ı maı arasında bu 
versitel ler namına muhte!if ha- ceği karara baö- ıdır ,.. hususta bir karar verileceğini 
tipler söz söylediler. Bükreş, 23 (H ısusi) - Ayan zannetmektedirler. 

Atatürkün yolunda bütün intihabatmın so11 safhası Li- l h 
Türk gençliğin·n her fedakar· beral hükumet fırkasının büyük SVİcre CUm Ur , 
lığa amade olduğu bir kere ekseriyet kazandığını göstermiş· • • 
daha izhar edılm:ş ve and içi· tir. 113 ayan azası intıhab edil· reısı 

•-;leiiriiekiiiimiieiiriiieiisiiimiieiiiiiisoiiiniiiiiviieriiii liimiiişiitiiiriii. -·m·;·şt~ir~. ------ uluslar sosyete si irin 
. ..ı .. -, • r 

r._ • ne dıyor 
Yılbaşı 'leCeSI Bern, 23 (Radyo) - lsv:çre 

federal meclisi, bu gün toplan· 
mış ve B. Molanın söylevini 
dinlemiştir. Fuar Gazinosu Salonlarında 

Senenin beklenen en muhteşem balosu 
Bu balo için Avrupadan bilhassa getirtilen 

Revu Heyeti 
Ve Şehir Gazinosu artist kadrosunun her gece 

beğenilen numaraları 

Dana, Kotiyon, Eğlence, Neş'e 
İzmirde hiç gördlmemiş 

Dekor ve Sürprizler 
Saloniarın konforu için her türlü tett bat alınmıştır. 

Gece arısından sonra da o b ·· · · 

B. Mota; Uluslar sosyetesinin 
lsviçrenin bitaraflığını haleldar 
edecek şekilde hareket ettiğini 
beyan etmiş ve bu se heple sos· 
yete nezdinde teşebbüsatta bu· 
lurıulması lüzumunu ileri sür· 
müştür. 

Balkanlarda şiddetli 
har fırtınası 

İstanbul, 23 (Hususi) - Bal· 
kanlarda hüküm süren kar fırtınası 
yüzünden trenler geç gelmiştir. 

yaptıkları • Celal Bayarın takriri .. 
On bir satır sonra sesim zi 

şu suretle yükseltiyorduk: 
"Ara sıra ş mendiferler mü· 

düriyeti umumiyesinin müttehaz 
usul ve prensiplere· bazan ma· 
h1m olan şekılde • müdahalesi, 
alakadarların ademi memnuni
yetini mucib o luyor; ş kayetçi· 
lerin adedini artırıyordu. 

Halbuki müdürıyeti umumiye 
bu babda müdahale etmese ne 
faa!iyeti ticariye sektedar olacak, 
ne de lüzu :nundan fazla tar;ze 
hedef olunacaktı. B linmez ne 
zebeble müdüriyeti umumiye mü
dahaleye daima bir vesile ara
m•ş, serveti milliyenin mkişef 
istidadına • adeta • mani ol
muştur.,. 

Bu satırlardaki tariz ve it· 
hamlardan sonra ikinci sütunda 
fzmirlılerin Top~l paşaya müra
caatlarından ve paşa tarafından 
kabul edilmemelerinden bah· 
sederken: 

"Fakat paşa hazretlerinin d:Jha 
mühim işleri (1) olacak ki bu 
zevat ile görüşemediğ ni haber 
aldık.,, Dedikten so :ıra makaleyi 
şu s üırlar)a bitirm ştik: 

"İzmirliler, ötedenberi hak· 
tarım arama ve hak namına her 
hareketi yakından ted...::ike alış· 
mış oldukları için işin mahiye· 
tini tayin etmekten, hele vagon 
verilmemes hakkında ibraz edi· 
len son hareketin manasını ta· 
yinden kaeıyen aciz olmadık
ları için şbpbesiz gid~n heyet 
bu rnüracaatlarile şimdiye ka· 
dar uzayıp giden tasibatın refi· 
n\ paşa hazretlerine ihtar etmek, 
memleketin menafii iktısadiye· 

sinin ne derecelerde müteessir 
olduğunu anlatmak istiyor ,ardı. 

Yoksa kend ilerinden atıfet is. 

tim. Hastalık ve ihtiya 1 
rağmen yüz d "rbem rakıyı 

baha kadar ayakta durarak 
dizmeğı' göze alan bu çok e 
dar ve sadı k mürettibin v 
eski ayyaşın gözlerinde en 
yük nimetlere mazhar olmu 
bi sevinç ve şühan ate~i par 
3ir saat sonra makale d zi 
Ce1al Bayara gönderiJm'ştı. 

Fakat sabahleyin, akş 
neşeyi hatırlamağa imkftn 
madan fena bir haber ç l 
mağa başladı. Makaleyi o 
Topal İsmail P .ışa, H 
Rüşdü ile benim ·asker o 
d ğırn ız halde- derhal Tek 
ğına sevked lmemizi emre 
Ne kadar saklansak gen 
kayı ele vermek münıkü 
Celal Bayarla b izi kazan 
ist'yen vali Rahmi Be in t 
sutu üzerine gazetemiz b · 
kapatılmakla ceza andırıldı. 
cak o gün lzmirden sav 
Topal fsmail Paşa, bir 
lzm re ayak basmadı. 

Bu makaleyi yaıd ranın 
Bayar olduğunu lsmil paşa 
ula biliyordu ve bittabi 
mücadeleci ve yılmaz old 
bildiği kadar ... 

§ Bu hadiseden so·na ve 
tareke esnas nda AnaJo'u 
Duygunun iki de bir kap tı 
Jarı adet hükmünü almış tı. i 
rin işğal edilt>ceğini daha b 
önceden haber aldığımız ·ç· 
kiimeti ikazdan, tahrikten 
durmuyorduk. İtı laf hüku e 
sansörü, işğale karşı vav ya 
parmamıza meydan verme 
için daha bir hafta önceden 
dan bahanelerle iki gazeteyi 
kapatmıştı. Çank rı S ayl 

Talat On 
tirhamında bulunmuyorlardı . Çün- l•----•••---c:ılii:.J 
kü ·hamdolsun· muhitimizde öy· lzm. r 
le zelil bir ferd yoktur.,, 

"Paşa hazretleri şunu bilsin- Nası 1 işgal ed i J d 
ler ki, vazifenin ifası her memur yakın tarikin fe 
için mecburidir. Bu mecburıye· h k 
tin halka, tüccara ikaı müşkü- a ikatle le dol 
tatla ifa olunmasına bilmem ki içyüzii 
yalnız beyanı teessürle mi mu· Yakında, ANADOLU ııiltunların 
kabele olunur?,, 

Bu satırları yazabilmek, o F Tansız 
zaman için büyük bır cüret ve l 
cesaretti. Çünkü o günlerde par amentosu 
İzmire gelen Topal İsmail paşa Gürültü ile karşıla 
ayni zamanda Başkumandan 
vekil vekili hakkını da h1iz bu· bir takrir. 
lunmakta idi. Ve bu yazılarla Paris, 23 (Radyo) - S y 
işte bu paşanın yolsuz hareket· fardan B. {Kapyan), bu gü ı 
leri ima ve kendisi tahkir ve lamento r yast:t ne bir takr r 
tehdid olunuyordu. m ş ve komünistlerin, mille 

Celal Bayardan ald ğım cesa- d iyen sila hlandıklarmı iler 
ret üzerine fazla hararetlenmiş rerek, bu meselenin müz k 
olmalıyım ki, yazılarım bir az sini istemiştir. Takrir, ş dd 
fazla sertçe olmuştu. Bereket g'ürü .tü!erle karşılanmıştır. 
versin onun asabı sükun bulmuş, Takrir, derhal reye kon 
bu cihetle o tebe·ıvür ifade eden ve 220 muvafığa karşı 390 r 
cümleler bazı tadilata uğratılmış· red ed imiştir. 

tır ki bu da sarahat yerine neza· Meclis ve Vekil 
keti ve ima ifade eden kelime· 
lerin konulmasından ibarettir. toplantısı 

Makaleyi uzun kağ tlara yazı· Ankara, 22 (A.A.) - Bil 
yordum. Daha kağıdın yarısı dol· Millet Meclisi bu gün Refet 
madan asabiyetle çekiyor, tadil nıtezi n reisi ğinde toplanmış 
veya ilaveler yap.yordu. Ya ım B. M. Meclısınin 937 yılı ik rı 
saat sonra yazıyı mürettibhaneye teşrin ayı hes fl pları hakkındı 
gönderirken yüzü güldü. Ayrılır· mazbata oku nduklan sonra • 
ken: ma günü toplanmak üzere ı~ 

- Küçük usta, seni yordum; maa son ver:lm i ştir. 
haydi yorgunluğunu (Kremer) de Ankara, 22 (A.A.) - I< 
teskin eti Vekilleri Heyeti bu gün Baş· 

Diyerek ve emeğimi ödiye· kil Celal Bayarın reisi ğ 
rek ayrıldı. Bu tatlı tavsiye üze· ı....::t~oı::.:.:la:.::n:..:!m:!!ıx.._v::..:e:.....::d:.:::ec.:.v......,,te-.. ... ·....__ 
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Artılı: ne diye ileriye gideyim!.. 

Bu düşünceden &0nra, Şe.hza· 
Ahmed yeğenine derhal .cıevab 
verdi ve ayni gün; büyik mera· 
simle şehre girdi. 

Ahmedin ilk jşi, Karamanlı 
beyi sormak oldu: 

- Söyleyin Deligöz nerede? 
- Fırar ett ! .. 
- Ne? .. Bir miifreze hazırla-

yın, derhal takibine çıkacağım!. 
Ahmed; fıraıi Karaman be· 

yine aman vermek ist~iyordu. 
Bir kere bu adam, padiş&hın 
ııevdiklerindendi, sani1en kah· 
•amaı:ı ve nüfuzlu idi. 

Karaman bavalisinden bir or· 
du başararak kendisini ta-zyike 
kalkışabilirdi. 

Zavallı Karamantı bey, Kooya· 
dan pek uzağa gidememi~i. 

Çünkü görülüp yakalanmaktan 
kor:Cuyordu. Kwk>ısu da bir 11z 

sonra tahJkkuk etmit ve Şeb· 
zade Ahmedin eline düşmüştü. 
İkisi karşı karşıya duruyorlardı: 

- Yeğenim Mehmedi, harbe 
aen teşvik ettin değiJ mi?. 

Karamanlı bey, p«vasızca ce· 
vah verdi: 

- Evet, vaı:fesirn hatırlııttım. 
- Bittabi Sultan Beyayu:la 

yaranmak içini. 
- Yaranmak değil, ben onun 

bir beyi id.m.. Bana dü~n bu 
id.I.. 

Şehzade köpürdü: 

- Gebertin ş:ı kerırtayıl 
Diye bağırdı. Bir kaç nder 

bay Judça, bu eli sılabs z ada· 
mın üs\ üne atıldılar. De lig öz; 
gözlerini bile kırpmadı. Çün.ü 
ölümden korkmuyordu. 

- Kollarımı bağlayın .. Vurun 
artık, durmayın! 

Sözlerini bitirememişti ki; 
keskin bir kılıç darbesi kafasını 
kopardı ve yere f , rlattı. 

Ahmed homur<Llndı: 

- işte ak.betin lı:a hramarıl. 
Ve sonra il.iv~ etti: 
- Bu kafayı bir tarafa kal· 

d rınız. B r iki gün sonra, ba
bama göndereceğim. O da ne 
deınek istediğ mi anluınl. 

Şehzade Ahmed Konyaya av· 
det edince. derhal bu kııfayı 
bir paket içine sudırdı ve bır 
mektubla beraber; lWuıtula, 
babasına gönderd ı. 

Elçi; tafıdığı paketle ne ol· 
duğunun farkında bile değildi. 
Bıı kanlı neıne; onun da kıayu
sunu hazırlıyordu: 

Y ..ız41n M. .Aglı'111 
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Abmed; bu,..dan tehlike se
ıd,-ordı.ı. 

Kı.ı.Jbaş .asi, bilhassa Amaıı· 

yayı hedef ittihaz etmişti. Kısa 
bir mukavemetten .sonra Karahi· 
&ar, N ksar kasabaLırını ele ge· 
ı,;.irm · şti. 
ŞehzadeAhmed; bu işe belki 

hiç ehemmiyet vermiyecekti. Fa
kat buna mukabil iki büyük mah
zur vard~: 

Ya bu adam Amasya ve ha
valisini ele geçird.k~o başl.a 
Ankara; Karaman ve Kayseriye 
de uzanmıa? .. 

Diğer mahzur da bundan ıı.şa· 
ğı değildi. Halk ve ordu: 

- Bütiiıı bu isyanlar, mağ· 
IUbiyetJ.er ve bu • eza!etler; teh· 
zade Ahmedin Amasyayı bıra· 
icar.ak .k.e 1 ne göre hareketinden 
doğdu. Devletın, ordunun şerefi 
kız lb~ş bir çapuloun11n ayakları 
.altında .ç ğnen yor. Bunun sebe· 
bide Şehzade Ahmeddir. 

D y cek ]erdi .. 
Bilh sn ordunun nefreti artık 

büsbütün kendi üstüne teveccüh 
edecekti. O ordu ki, zaten ken· 
disıni sevmiyordu ve Selime 
taraftardı. 

Ş hl ıde Ahmed; şöyle bir 
brar verdi: 

- Vı:.zırim Yularkıstı Sinan 
paıayı bu asi herıfe kafşt gön· 
de.r r•ın. Eğer h ı r gal biyet ka· 
zanı s•m vaziyetim derhal dü· 
zelir. O du da yi t ·s r y plr. 

fakat Ahmed; n.o'.aan d şJ.n• 

mü~tü.. As ıı ı o ne k.ıdar kuvvetli 
oldu . unu b im yordu. 

.Sı .an pa a, şehzad~nin emri 
ile hareket • ttikten bır müddet 
scnr.a A11 ı.sya c betin 'e artılı: 

N r Al n n ordusu ile karşı kar
şıya bu'.unuyo du. 

S nan paşa vııziyıti lcıwa

mıştı: 

- Galib yet iml..io yokl
Düşman hem fazla. hem kuv· 
vetli .. Tokad, Aw.asH ve bava· 
1 sindeki '-ütün k zılbıışlar, o.rnn 
pe~Add .. 

Diye söy'eniyordu. Fakat, 
kabul etme~ zarurd .k~t'i idi. 
l.kı ocdu, karşılaşh ve harh, çok 
k sa sürdü. Sin.an p;ı.şan·n de
diğ. çıkmıştı.; 

l<ızılba ş .asi p' ibL. 
Sin.an pırşı, aldb.ld ğiııe ka· 

çıyordu. Ordusu darD.ıad.ağ n 
oinuqtu.. En emin yer, Ye.bu· 
v~ kalesi jJj .• 

Şehzadeye aı:ıet okuya pkuya 
nib;ayet bu kalel/e gelıneğe ve 
s.ığınmağa m v f.ak ol.a bi imişti. 

Nur Ali, arbk bu zaferden 
sonra, almış yarümüştü .• Asinin 
ma~sadı anlaşılınıştı: 

Anadolunuu şaıkında ve lran 
ile hemhudDd olmak üzere yeni 
bir dev et kurmak ;shyordu. 

Bu haber, iııtanbul afakında 
derin ve acı bir -velvele halinde 

1 dalgalandı. 
lstaobulda Yeniçeri kışlala· 

rında .artık şehzade Abmede 
karŞJ açıktan açığı küfürler, ha
karetler savruJuyo du. Ordunun 
izzeti odsi çiğnenmişti. 

Padişah ve urayd11, artık 
şehzade Ah111ede karşı bir hüs· 
f'Üniyet ve muhabbet besleme
nin ~uk manas z olacağını kav· 
ramış bulunu}'ordu. 

Ordu, neredeyse tekrar isyaa 
edeeekli ve bu isyan; evdkine 
benze;miyecekti. 

Her tacafta: 
- Osnııınlılığın ~erefıni Se

lim kurtarabilir. Artık ipucu 
elden kaçırılıyor. Selimi çağırt· 
malı, bu asileri tedıb etmeli ve 
oou tahta geçirmeli. 
Ş·k inde f kirler yürütülüyordu. 
Ahmed, bu darbe ile büyük 

b"r sukutu hayale uğramış!!. 
Ş•bzade Sel m ise Kırımdan bu 
mağ ubiyeti işidinc : 

- Artılı: h ' re'ıtet zamanı gel· 
miştir. Ya muvafiak olacağım, 

yal.i.d bu \ ğ>urda öle-0eğinıı. 

Memleket harap olduktan ve 
her şey bittikten sonraya kadar 
b.ekl y meın. 

Mengüli diye lağırm ştı. Se
lim, yeni bir ordu hazıtlıf'lına 

baş adı. Kayıııpeder. Mengüli 
Gıray ona .kasaını açm ştı. Kefe 
va isi şehzade Sü '.eyman da 
babas Y .vazun yaTdıın emrine 
amaoe ıdı. 

B tJn hu hareketlerin, bu 
s anl•r n, bu kar ş k1ık ve de· 
dıkoduların en büyüoc ıztırab ve 
e ıcl ş ·s•rıi çe'..; n, iht yar padişı· 
hm ta keı d..si idi. A,a':ıı ıy oe 
boz lru ş'u. Son gü,ılerin yaşı· 

yordu. Fakat memlekete bir 
veçhe verıp ondan soııra ölmek 
ishvordn. 

Ne çare ki, b11balık h"sleri 
lıa a hiık.mdl. G~ne şefkattell, 

evlad muhabbet nd~n lcurtu!a· 
m-ryordu. H 1bulc zaman naz.k
l<ş n ı şt. Osmanlı topraklarınuı 

her t rafınd ı yangııılar esi· 
yordu. 

Ahmed bir tarafta, Selim bir 
taı~ft , Nur Alı bir tarofta Korkud 
b r tarafta sa.ta alm l:fmeıleıini 

müteıııa:liyeın hırp ~lıyorlardı. 

Dabildeki bu zaaf ve fesad 
u•şı ı".d ', ~ 'faktn düşı:uanl~,rı 

Diğer ta aftan Nur Ali deni· 
len k zılbaşın aç·iğı yara ve saç· 
tığı ateş, gittikçe tehi keli bir 
şekle giriyordu. Zaten faaliyette 
bulunduğu s.haııııı büyük bir 
kısmı, kızılbqtı. Arkasındaki ka· 
!abalık art~kta berdevamdı. 

Tarzan: Balta 

ANADOLU 
Gün 1ülı: siyasal gazete 

fulhib "e ltafDJuh•rriri 

Haıthır Rişdü ÖKTEM 
Umumi ııeıriyat ve yuı ifleri miicJll. 

ıü: Hamdi Nııahet ÇANÇAB -iDAREHANESi 
frmir lklııci Beyler sok .. 
C Hal it P artiai blııuı iı;in& 

Telgraf: !•mir - ANADOLU 
Tekfmı: 2776 - p.,.ta lrntaıaı 105 

Abone şeraiti 
\ılhgı 1400, altı aybğı JIOO, 11f 

•)11'• tot kıırottur 
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- Diinden maf>at -
1 - Tarzan 11lc~ama doğru 

yamyamların bulunduldan yere 
vardı. B r ağacın arkas.na giz· 
lendi; va1ışi!er te1aş içinde idi. 
l1gfTid "9t1ı d;pr !tir ee rle 
birlikte vahşilerin orhılllftda bu· 

Yalancı meml•keıler içilı -elik 
11lıoue iirrtti 2 ı liradır 

__ A_l\_a_D_lı_L_U--M-A-1-11-AA-!!ıl!'<_J)_A.....,...., Luıuyor.dıa. Esirierİlı pınada Wı 

JJASl.Ull~TIR blt hfeı :içimle iri - anlan 
vardı. 

Arslan tuzağı çöz.iilünce esir• 
led bemeo parçalıyacak demekti. 
Evve:a bu tehlikeyi bertaraf et· 
mek lizımdı. Tarzan okile ar&· 
lana üç defa ok attı ve hayvaoı 
öldiircüi. Sonra, ea bırkunç se
si.le: .. _ Hev_ Bana Tarzan 
derler. OrroaAlar haJcimıyim. 

Diye b;ığırdı. 
2 - Tar.zan hu batır10adan 

ri 
Dahili hı,.ılılthr millolıuamıwı 

De. M. Şevki U~ıır diyor iti: 

Aşçı dükkô:nından çıkarken; ce.,ind3 iki bar. 
dakla yakalandı. İki aya mahkam oldu 

Vaktinden eve[ ihti. 
yarlığa karşı savaş 

- 11 -
Tenasül örgen-leri tekrar va· 

zife ve faaliyetlerini yapabilmek 
için meni guddesi örgusunun 
eski halini almas na bağlıdır. 

Halbuki bu yaşlarda meni gudde 
örgüleri bozulmuş ve dejenere 
oimuş bulunduğu için tamiri pek 
~ok güçleştirmiştir. Voronof bu 
hususta maymDn meni gudde

lerini aşılamak suretile bir faa· 
liyet ve canlanma tevlidini im· 
kan dahilinde buluyor. Fakat az 
veya çok bir faaliyet ve meni 
guddeleri vazifesini bu suretle 
yapabiliyorsa da bu da muvak· 
kat bir canlanmadan ibarettir. 
Çünkü tabii bir guddenin vazi• 
fesini yapacak bir şekil olamaz. 
Bu Bfıiama uzviyette bir ecnebi 
madde gibi tesir y~pm lı:tadır. 
Bu tesir ise uzviyette yavaş ya· 
vaş bir düşkünlük husule getir
miş oluyor. Tenss~l guddeleri 
vazifelerini gudde maddelerinin 
kana geçmesi suretile yapmak· 
t&dır. Görülüyor ki, meıti gDd· 
deleri iht iyarlıkta pek mühim 
roller oynamaktadır. B !hassa 
faaliyet ve çalışma alan ·ndı mü· 
nebbih ve mü essir b yük bir a· 
mildir. Onun için gençleşme rr.e· 
selesi kolay kolay yapılamaz. 
Bu faaliyeti yenıdeo temin, ıhti· 
yat kudretini vaktinden eve! 
sarfetmemesile kabildir. Aksi 
takdirde ihtiyarlık hayatında 
bHe büyük bir rol oyn ıyan bu 
guddeler dahi bu suretle vak• 
tinden eve) eskimiş hale girer
ler. Şuraşı muhakkaktır ki, vii• 

Düı:ı tuhaf bir hıraızlığın cür
mü meşhudu yapılarak su~lusu 
olan Mehmed oğlu lsm•ail adın· 
dalci şahıs nöbetçi mahkemeye 
verilmiştir. Had se şudur: 

lsmail, Başdurakta aşçı Bay 
Tabsinin dükkanına girmiş ve 
bir çorba istemiştir. Çorbanın 
fazla ekşisi bulunduğunu ve bi· 
raz salça getirilmesini garsona 
söylemişse de, bu talebi yerine 
getirilmemiş ve bundan muğber 
olan lsmail, masa üzerinde bu
lunan iki su kopasını cebine 
koyarak, kapıdan çıkarken ya· 
kayı ele vermiştir, 

Müşteki diyor ki: 
- Bu adamın çorbası e.kşidir. 

salça getiri Demesi martavaldır. 
Maksadı, b r gürültü ve müna· 
kaşa ç , karıp kupa, çatal vesaire 
çalmaktır.. Dükkanımdan her 
gün 3·5 kupa çalındığını, akşam 
saydığı mız zaman öğreniyor ve 
b.r hırsızın türediğıne kanaat 
getiriyordum. Nitekim, her gün 
ı:l.ii.k.kanım.a gelen ve bir çorba 
içt-rek ikişer kupa çalan ada· 
mın, şu adam olduğıı anlaş lmış 

•ı--ı---·' taarruza geçmeleri de çok muh· 
temeldi. Bunların başında da 
İraıı ~ahı lsmail Safevi geliyor· 
du. Onun dostluğuna inanmak, 
b le bile aldanmak demekti. 

Konyanın sukut ettiği ve şeh· 
zade Mehmedin; amcasına tes· 
l.m olduğu haberi de gelmişti. 
Padişa h; bun an ço mütee s1r 
olmuş ve ayni zamanda Abmede 
sinirlenm . şti. 

Ha buki bir tarafta, oıı gün 
sonra; huzuruna getir len bedi· 
yeyi görüne~, ak sakalını tutarak:" 

- Bu nedir? Bu nedir? .. Bir 
kanlı kafal. Karaman beyinin 
kafası hal.. 

D ye bağırmıştı_ Huzurdakiler, 
başlarını eğmişlerdi: 

- Ha kare• 1. Küstahlık!. 
D ye mırıldan yorl.ardı. Beya· 

zıd emretti: 
- Kaldırın şu pis nesneyi, 

gözüm görmesini. Şu elçi köpe· 
ğini de bir zındana atın!. 

Beyazıd, oğlunun ne demek 
istedi;\:ini anlamıştı: 

- Bana meydan okuyor .. Utan
maz!. Ben ki, son dakikaya ka· 
dar, onun, kalbimdeki yerini, 
babalık duygularımı silmemiştim. 
Şimdi bana, kanlı bir kafa, hem 
de sevdiğim bir beyin kafasını 
g.öndererek: 

- Son/iZ par -

sonra orman içine daldı, i z
lendi. Çüokü yaaıyamlar ad.et 
itibarile çok idiler. Maamafih 
yamyamların korkarak dağıla· 
caklanna da emin idi. Y.alnır; 
yamyam !arın re 5ıni hesaba kat· 
mamıştı. Mengoş adını ta1ıyan 
bu şef çok zalım korku bilmez 
bir adamdı. ' 

3 - Etrafı korkutmuş ve tit· 

ve kendisi suç üstü yakalan· 
mıştır .•• 

- Beş kuruşluk çorba içiyor. 

On beş kuruşluk kupa alıyordun 
öyle mi? 

- Ne yapalım bayım, ben de 
bu yolu tuttum. Kusura bakma! 

Suçlunun tenzilen iki ay hap· 
sine ve o kadar müddetle emni· 
yet nezareti altında bulundurul· 
masına karar verilm i ştir. 

Bir zencinin 
şahitliği 

Ahmet 
Adını unutmuş, vak'a. 
dan da bihaber imiş! 

Güzelyalıda vukubulan bir ha· 
karet dav&11ının duruşması sıra· 

sında bakim Naci Ere~ şahit 
olarak dinlediği zenci Ahmede 
sordu: 

- Soyadın? 

Kırk beşlik zenci, soyadım 
hatırlıyamadı. Baş nı bir kaç 

defa sağa, sola salladı. Sanki 
aklına gelecekmiş gibi, sağ eli· 

nin şehadet parmağını şakağına 
dayadı. 

- Daha hatırlıyamadın mı? 
- Bir az müsaade .. 

Zenci Ahmet, bu defa elini 
iç c~bi e götür ü. onra it en 
bire sevinçle hay.kırdı: 

- Hah tuttum! 

m,,,,...· , ,..,j i ı - en -evet· 

y • pratmıyan insanlar, daima fa:. 
alıyet ve çalışma sahasında ya}'( 

- Aman kaçırma, neymiş ha· ~almazlar. -Arkası var• 
kalım? 

- Sarıyetiş! 1 Nöbetçi eczahaneler 
- Hakıkaten yakalanacak bir 

soyadı •. Sen müdafaa şahidisin Bu gece 
ne biliyorsun? Kemeraltında ittihat, Güzelya• 

- Hiç bir şey bilmiyorum. lıda Güzelyalı, lrgatpazarındı 
- Ne diye buraya geldin? Asri, lkiçeşmelikte lkiçeşmelilc, 

Alsancakta Fuad eczaneleri aö
- Sıralı: Allahını sever:sen .. betçidirler. 

Bu adamın işi yok, beni şahit ı--------•-----
yazdırmış, bir defa bana sor· 
malı: lılzım gelmez mi? 

26 numaralı belediye memu· 

runun şahit olarak celbine karar 

verilerek duruşma başka bir 
güne talik ediJd;. 

Asistan tayini 
S.vu nümune hastanesi asis· 

tanlımndan Dr. Firuzan Bagan 
lzmir Emrazı sariye ve istilaiye 
hastanesi asistanlığına tayin edil· 
miştir. 
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retmiş, esirleri çok defa kend;si 

parçalam ştı. Z gfrıd için de çok 

.korkunç bir ölüm hazırlamıştı. 
Şef: 

- Tarzan, bizi 

istedi, fakat aldanıyor. Şimdi, 
ben, on.a gösteririm. Bir kaç 

kişi g5zcü olarak .ağaçlara çıkı

nız, aedi. - Devam edecek -

1938 Londra ve Bir. 
mingam fa;.;.r[arı 
lngilterenin Londra ve BirJllİQ 

gem şehirlerinde (İngiliz san'a~ 
ları 1938 fuarı) n;n 21 Şub-
1938 de açılarak, 4 Mart 19~ 
tarihine kadar devam edece( 
ve fuarı ziyaret etmek istiyen 
lere meccani vize verileceği gi 
bi lstanbul · Londra · Birminga~ 
gidip gelme biletleri üzerinde! 
de takriben % 33 1/3 tenzil~ 
yapılacağı Ankaradaki İngili 
sefareti ticaret konseyliği tan 
fından alakadar makamlarımız 

bildirilmiştir. 

Tetkikler 
Ege' mıntakası Zootekni mi 

tehassıs miişaviri B. Naz11 
Uygur hayvan vaz'yetini tetki 
ıç n M•aisaya git m · ş'ir. 

TAKVİ, 1 
Ruoıi - l.>.>3 1 Araoi - ı356 
Klinunuevel 11 :;i•••I 20 
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Telitnatname geldi. Li•analar lıim.~e .deıı. 
reıliluı.~. S.a iatW..llır lla kobul .dllıli 

Selefler 
Hikayesi •• 

Y..mi Asırdan: ........... 
Genç silihıorılarm luallarıaclan hediye alırken 

hiç sıkılmadıkları belli oluyordu 
- Evet; 90ftra? doılunuz vv mı? ~te bu1untlvpna, tam•· 
- O sie ne 11teditiniZi so- - Ne o~•cek? ~ •İle katai olm..,tu. 

ftlelibtr ve s·z tu ikı 'k"1 ıme ile - Hemen onun cv·ee ri4i· M. dö Trevil, kendiı·ae re-
cevep vereeeluın ;z: Tours ve niz ve onu 1Ut clok•z buçvltta lirdıti h&berl"r4en dotayı te-
l ' .el. O, buau itit nce bemeo z·yaret cttit Al& "alckında U.- tckkiir ettifi, !kral ve kraliçeye 
e..ı.lerinizi bekler.. d Iİai tabit pp.o E. Mılake•e- la~r z mı~ kalben sadık kal· 

- Ona ae emir werec,ğim? de buna l'fbet te1.ade i dtrler. •a11aı tavı:ye cylediti 11rada 
- G dip Kraliçenin hususi Dartany.an bu tedbiri ...... saat on• ça dıtı içın Dnbmyan 

laimaet&İ•İ M. dö la Port• bui- fık buldu; tab8nlaraaı bldtrıp 1antnda• ç kmıt ve M. dö Tre
muını. 

- Peki, o M. dö la Porta 
llaber verp o geldıti zaman? 

- Dotru bana rönderecelr
liniz. 

- Pel: ili; fakat sizi bir da· 
ha nereae ve ne zaman aö:~ 
bitecetim? 

- .&eni telcrar görmeli ~ok 
mu iıliyorsunuz? 

- Süpbeıizl. 
- Peki, o halde bunu bana 

bard:ınız ve müatcrih o!unuıl 
- Sözünüze inaıaıyorum .. 
- Emin oluauz.. 
D•tanyan Mm. Bonaayiyü 

..-mı.r.kea oourı güz~ .w ıkü-
9ik yüaiM çok itıkane bir na· 
IS det•ifti. 

Mwdiveoleri ine,.en k.pmn 
ltft•tHJ1ftl !ft iki kere lcilıtleni· 
.... tti. 

M ıo\•1c ıe~~en soMa 
L.w •nyırttn kapısında bulu· 
Du7ordu; Löıel kapısından ai· 
rerk• aaat o• çalıyerMI. Aa-
..... .. .... 1 ... y.nm • 

tçlnde cereyan etmtş11.. 

1-W "7 Mm. Bonaay&ıün 

çabucak M. ôö Tre•i1 • kona· vil de •alona avJet et• fti. 
ğıoa g lmiıt ; ber.ke.ain ıb .. lun· F.&c.at •ctd•vee n ait ba,.oda 
duğu a-.. Jona girecrt yerde dot· Dartanyanın akl fta butonunu 
ruca M. dö Trevilın )Anına çak· .unuttutu ge 'd '; bu bahane ile 
mak iıteJı. çabucak merd. venler~ çıkıp tek· 

Dartınyan konata aık ıdt re- rar odaya g irdi, saatı rerıtctmiı 
lip g ttiti ıçia •rwaıaaua ,_. M btd.ed.p edesi gii• ..laf&lma
get rilmrsinde h ç müş:Cü ita tesa· mak i' n par.mağııe tekrar dü-
düf etmedi ve bır hizmetçi M. zelttı ve bu h • ı:s ıata bir şabit 
dö Trevile ge .ç h mıeris nin kaz.anmış bu unJııA-una kani o1a· 
mühim b r mt> se!e h'\k1cıııda bu· ralc merdiven erJe11 inip hemen 
sus'i mü akat is'.ed t °' haber solcağa fır'aclı ... 

verme~e g tti. En:rw."ka çal ..Jlıyor 
B !' ş da'.cl\ca sonra M. <!ô Tre· M. dö T,cvtji eiy,.rcttea dö-

v 1, Dartanyana ne isted g-ini ve Mil Darbnyan d ,.üuc~li bll· 
böyle g'ç \akıtte zıyaret ınin luo~ içia evüıc 

1
.aerkea ıea 

sebebini .sordu. uzun yoJa daim ttı. 
M. dö Trevili beklerken oda· Dalıınlıkla aaptıtı b• •ıun 

da ya'~nız kalmak f rsat ndan İs· yoJda .pteki yıJdıılara bab-
tifade ederek duvardaki saati rak w bAzan içiGt c;eklp beten 
üç çeyrek aaat g ·riye almı~ da rilerek giderken acaba ne 
olan Dar1anyan d~di ki: düşünüyordu? 

- Affedersiniz, efendim, 
O, Mm. Bonasyöyü düşünü· amma saat henüz dokuzu yiı'mi 

yordu. Bir ı li şôr namzedi 
ıeç.t&ii içia, • &• wt·aa•k ... için bir genç kadın umamM. 
manıaın pek aeç olmabıtııu bir •tk luara el • 
Saaneıt m: şt im. 

M. dö T't'evil saate .gözünü GtizeH11c, füsun1clrlı1c, saray 
cıiılcerdc bağırciı: sırlarına vukuf ribi simasını 

~ ij' r ~M>HMP 
J _,zifetlerdcn dolayı hissiz bir 

ele~ .... Y4!"5111A11ı1W11.11ıp-H~.-.ır:1"=r-r- -~._~------- . .. ıiı• • 
Parolayı işiten ]ermen bsş Nasıl olur? Bu mümkün < efıJI .. 

itdi; bir kaç dakika zariatuia - Saat.: balunıı, eft:odam, 
M. dö la Port kapıcı ed•M ta11tam öyle. 
ıelmitti; Dartanyan iki sözle - Dotru, ded:, ben daha 
Mı._ B•Mıya aıcemaıı •· ~~ uca••t .. itt tn. Ha1ro1.. 1te 

lattı. La Por• unutmamak için .istiyorsunuz? 
a&tıi iki bre bbarMMltlcWıı Buoua ,.rint 'O.rtaayan icra· 
sonra koşa kota yola çıktı. Da· liçe hakkında uzun bir hıkiye 
ha on adım uzaklqmamıpr.o .aıılatt·. 
tek,. teri p\di. Hatmetti •alckmda t.iıaetmek· 

O..U.,PT• dedi .. le b•lundutu korbılan "rlecli; 
- Det;k•'le, ._ w....ık 1Nr Kantiaalia Buk ... h oda 

nuilı.tia nr. tertip •tt ti plial..-a dan J vy. 
- Ne tibi? 4-k!anm laiklre etti; n l ' a· 
- a. •eeele ile w a... n o derece tidlıaet w ~n 

ala'.cad.r olan•• lir at.. ba akta alyliyordu iti, M. dö 
- 0,te tai H•IJ'Ol'•••ı? T..ev•'I. K.r.diaal, Krat ve Kf'a· 
- Ewıt. Saati seri ba.. t,·, tiçe ıaraamtla ,eai Wd4aeler 

b«Ma olmıyacağı memul bulu· 
nuy.ordu ki, bu ise sevda müp4 

tedi:eri için mukavemet ed.le· 
mf'.z btr caa:ibeydı. 

Bundan baş1<a, Dartanyan onu 
ie\intak bahanesıle hırpa1ıyan 
~blıalerin ellerinden kurtarmı~ı; 
oııun bu m:ihiın .lı .ı.mtti ı&raı .. 
rmda taasıl olnn tiikrM borcu 
kGlaylıkl.ı batk& bir malliyete 
gd'~fÜ. 

~u ~uleri Jaayal Jca. 
nallan üari.Adc o dettoe •Ü· 
r.atle ilerlcıni~ .ki, DarW1yaa 
hemen he.m~ icnç bdaa tara
fuuiaıı ıclu:ek bir ba~rcinia 
kendiaiAe bir hulu~ dantna· 

Buğday ile kömür de •bil 
olduğu halde eaa- ...... 
lerimizin ihr--- .-.el ti.-.a 
tabi tutulması hakkında 11·,1·37 
t•ih vıe 217628 sayılı kamrna
ftlenin 'larett 1atbiklne dair t'1i· 
matname Tür kofiı .ltqkan4jıİa· 
dan şehrtaıız TüAotiı ş•beıine 
gelmiJtrT'. !! Brrincıkinun :937 
terih1ncle -resmi gazetede intişar 
eden bu talımatnameyi aşafıya 
ya2ıyar11!: 

Madde 1 - HutdAy ite kö
ri\ir de dahil -olduğu \a1de bt. 
lu .. um m11den1eri ıhraç eôe1>il· 
mek tçifl 'ktısad Vclciletinden 
ihf'eç Jisa 'l~ı •lınacaktır. 

Ancak bit' fırma tarafından 
ayni vasttil ıle ~edilecek olan 
ve fob kıyme ti bin lirayı aşmı· 

yan matlar ve ecnebi tabiiyeli~ 
de'tci gem lere ihrakiye olarak 
verilecek kömur er aıağıdaki 
madde! erde tasr h olunan ihraç 
lısans nı almata 1üz11m kalmak· 
sız ı n ihraç edilebilecektir. 

Madde 2 - Bir.iAci madde
de yazılı maJlar .için Ahraç Ji· 
saoıı ,aJmak iatı~nleır. .ıaiitau· 

ne~ ıöre, ıta•ıim ıedi'-ıit olan 
bir rtakbnaOM tie lktıNa V eki
l eti T~rkof.s batkanlıiaa :mii· 
racaat edec~erdtr. 

Madde 3 - Jkta•d Vekile
tiAce ı&Miracaetlar tetkik edilerek 
'n kua bir umanda oevaltlu
dvılacektır. 
Mı~d~ 4 - lkt..ad V.akMe

tiace ubul ediAıeft t.wiler ... 
ver M.a.ık olaa ilara.ç lilamMn. 
A ve ıB Diiabtabıırındaaı •Ürekkep 
olacaktır. Bunlardan A nüaha11 
müracaatç·)'.a ve B uüahaS\ da 
do~,.,...,.,._. .t..aeb .. mwle 
gösterilen ihraç mahallin.deki 
g j mruk idare&ioe gönduilecektir. 

Madde 5 - İbr~ç Jisanslar.ı., 
yalnız ta\eboameyi tanzim eden 
firmaya aid o1ub hiç bir suretle 
cılewcdilcmt~cektir. 

Madde 6 -Dördüncü Qaadde 
mucib nce verilecek ihraç tiaau· 
lan tanzim tat'ıhinden il'l1>aren 
45 gün miiddetle muteber ola· 
cık.tar. Daha uzun bir muddet 
zarfanda ihraç edilecek ma11ar 
için miraca tçı ikinci maddede 

mc~, bir •lt n <költek, ,.Ut 
bir elmas (dirmek ._e IN
lundutu zehabına dü~müştii. 

- Sona •r -

Teldra No. 
43 lnkılab hatıralarından YAZMll 

M. Dojan 

TemmllZllll sekizinci günü sabahleyin alaca karanlıkta on ye • • 
nişana taburunun işgal ettiği paviyon önünde 3 kişi kon••şuyord 

Kayma'tcam Kadri ölmemifti. ba'bley.n .•laca 4'.araftıtkta. Gn -Y~~ .~i U Biliın bölsS· "1~ ~~ :0-dta Wdı•itil!Mll 
Yarısı atırdı. Askeıt ba.ıane- ye.ımci nıflUlCı ~•b•ıun .. n ışp~ 1et K~&ühı HM•q. Çok p.• ib11 ılaıliforu. Bu •aaife" .blliik 
ye blCtırılclı. Ve \,ittabi beyaz ettıti iHc pMtiroıatıfl &aindea ~an, gözü pelc b r askerdır. dr ma~•a ~ yapacat-. liztt.M 
ca\~i 1·yıb pantalonlu bir pb- çw aj'açia. M de:• ~fltfl d(. V-e <1oıır.a peot dinerek: ~ne·dıeaiaile brv. ıv~itt. Ve 
11 meçlıul tarafından diye Ta· bir ~tı nde .,ekta duran ~ - Nı: var be H• .. D harr• -şte h. brarı tat~ık ıotn ......_ 
porlar verildi. arkada, llem 'hHtaney.! t.8ıtcı• bö le ..eah, •b.b. Hasan a- runuza pWim. Ot<I. 

S_, .. ~-t - • • et daiRsi yorlar ve "- de töyleoe u· ıfuoer ...... tir.ait leala ola· Ha•"• diDtiyetl iç ~aq 
c.ıanı" e m~rıy $ ~ Li jMr ff H iad ta- "iritııirle • lenn ~ ınbtati1 ,eklinde yenı yapıhn11· nllfUyer ardt: re ~e . . . aı fi riı1tn '7k e 8!· 

t O - d t dd •1.... _ {)aba ,.1k .. aiılaı1 baııcası ıl • ıtırmıştı. l-laeamn ghltden telen bu n-a. ııun e ramvJy ca v ...... ... _ L • • 

lcadar .zen i ş bir meydanlık var• - Evet, 'Ka ri heyefeodi l>e- -V•'·•~ı• • •~ea !bati~. WMlc Cai1 dôftu lal; ibu ~~ ~ 
4. 9 11 ur•in tıa ·a '9rafıa- nim n şancı tabur1•rite ntimune ıaa~ ~ pklım.aa.,_.... ley.p 'aptMk ıerektt Yuzbaşı 
d • wz-. .;._,8 olunmuş taburuna emn yetim yoktur !z- ın .. ti bep:.iz Wtan alka8tttr lrı. h1 .falla 1arar etmedi. 

a · ye-~~-1 J>1u ! ..lj D--olarlD mirden yeni relen \assa niza· ıvatan W9 millet ~D ...... ye- Esasen WltU te yoktu. Ce-.aben: 
pav .fOIHW" a "" MI • ou . 'le. ı:o ı.. p Lı H · _. ,a .. A:a. · 
b. 1_ d ı'~ma efradı miye tabur.waa 0 •-irtim var· IDf1I dti rabt ~ruz ısı - eu uaa IODID.ue _.,.. ın 

ır 11;1smın a - .. {--1-1... _. :..ı...~1ı • 1 y l • 1c·· d el cc~ic'le mektebi butuoduju ,ıibi d ı r. Mu\afızların AııAlar.Qao cıi- b~ csm~ıldlw., ttblw ... P ~un. o~ ın .ıu Ofe ~ . ur, 
d ·x. L:_ '- mda flla on ye- masını isterim dem;,, Demelc: lerı hep zabit beyler yaf>tyott.. dun aqamkı hafıy.e araba ı'ıade 

ll(CI' uw KiSi _ı_ı __ • • h l . ÖJ d • Sa 
d · •·Lizinci ni•ancı ta· oluyor ki basaa tabvruna itimadı Kea~•aı tc likeye atıyor tt; tım ı nere e lff geçer. oa 
ıncı ve -on -"" .. _ ıL_.L: L:- L-- !L •- 1 ~L . t tt• ı 

b rl ·ı k da ismi oeçen varmış, ıimdi o itimadm ne ol· lh...,... wa war-.., •t .ı&en, mtU c ııraaıoaa ı§8re e ıaı m 
u an e yu an • de b ·lihı C"J • b b . . k 1 

bÜmune taburu vardı. Müt&r.et dutanu prur. e~imil . .u .•ı .•r ~rursen emen ara aoan ".:e urtun arı 
dareliain •katı yani bu her ıki Bu ıöz henüz bitm:,ti, çam: ••.ı obi,derımııe bir tehlike ~e- bo'9ltw1tn. 5&M'8 z tomuaaına 
t "J · ortnt da bir laklar altından ·bir ıyak Ret j'&l bar11UGUıun kanamumı bile dol'ru y.U•nKı· J•ndem• 
ar ı paWJOD•• . o.. .. b .. d i _ı_..ı ı· ldwı .dal k · d 8• meydanlaim ititiWİ. Her iç ~ Ga M• i*-rs. iN IUDe at•• ana- eYr Jcıwnle t'asp tren a ş 
~~u.h l _._

1 

'• .. lautaa•aİ den .,a1c .... celdij'i wafa DllS de '8İI, .bebamıa da s uioiz. etme oollır da t.ii4entlit. Dedi 
a ... ,,__nu. ra rı..___ • • L..- _...ı · o : u- ı... ..... _ ...... 

da. bakblar. Bunlardan biri 11ijıs VtMID tç n r~ ı::uıyOl'UIE. ...., az J(e na.ama -ar"MifU ·~· 
varT k. · · - - arkadae.larına: biı it 'fÖrelim. Sabah namazıa• - S.11• ..,. -emmuzun ıe ıa.oca -.unu .a- ..,,. 

mevzuu baha tal•na.e fAe bir
tdııle etakavclenae:ıe ••• bi 
•iıWyetteki wAalan '1l ~&r 
duecaktir. 

B• tıakd\rde .ihrq Uaaa11111a 
mildd~t , •aha uzun olabne
uktiı'.. 

Madde 7 - Verilmiı olan Ilı· 
raç 1 sanalarında yuab middet 
ne olursa olHa, M li ... .W., 
malı• ilıat9Ç edileceji 1aemleket .. 
le aeYCUd anla ... lann mer :ret 
middetleriadea .. ,. •uteber 
o •yaelkbr. 

B ı iiti1-la alakadarlar _. 
me1e .W. ils'li .............. 
mcr pt mlddetleri9e pr. ı..
z ıa .teoelderdir. 

Naddea-.._ .. 4cle4e 
ya111& ...... ilnca ......... 
ıhreç ti ..... A al._ all-
kadarlarca .... ~ 
tevdi eclilecebr. 

GG.rlk ,j+nilr .. ıilihdıe 
ibrnol•a• ._...._. .. _.. 
ce lkt ... c1 v~ ...... 
m ., .ı.. B nidlaa'arile n ...... 
rük U.racat t>e,.aaR-t1v'le olM 
mutababdel ._,. eftlte 
sonra ..ı ......... •I ••• 
edecekler ve müteakıben ihraç 
J llDNPHI ber jld NbMa iiwi~ 
mahn ıhraç olundujuma kaydr 
dcceklerd.r. 

Madde 9 - 'Birinct mlddede 
y•!ılı m.hrm bu • .,~ 1hra-
cıın müteaab, rümriik idareten 
ibnıç '4itafttltm 1 n6s\ıaıtt11 ev
rakı müıbite olanli: .WCO,K• 
I• ve A. ntilahMlet da -41 9aat 
i9'He JktJM~ v.... 'Tli4coliı 
b .. nl... l•alablidl& .... 
go.ılereceklerdir. 

Macide iO - lkasad Velclle
tiuce verileD >İhraç liaııDUD.da 
,.... ....... ••ikı~--
muh~f paniler Mlinde ihr" 
oluoclıı;u takdirde. gümrük ida· 
releri her .aevktyat mikdarım 
mutazaman ihraç lisautnıD A 
~e B nüıbılan üzerine kaydede
cekler ve son partiam iwaç 
ıolunmasını mliteakıb '9 uncu 
ın~dde mucib1nce bare1cel edc
ceMerdfr. 

Madde ı t - tşt,a talimat· 
rı .. e tteıri '81ibiıulen nnı~ 
bentir. 

Mw.ldfat made 1 -Yubnda 
birinci maddede ya%llı malların 
ihracına miiteattik olmak lbere 
ltf>u taUm.tnımenin netrlndea 
evet ı\tedt\m~ elaa mllb~6-
ler h6küna1eri mahfuzdur. 

Ancak bu mukavelelerin •eya 
ba ıaılsiyettHI Vesikaların, tali· 
mamamtnin n•i taribto&eo hl· 
ibaren sekiz ,an içinde lkbm 
Vekildti TGrttOfiı b.tbnlatma 
teYdt edilme*' Teya tatabbUdlG 
olarak posta fl~ ,Sııdtrilmlı ol
lnall şarttır. 

"Seleflerin dü~tiiğü haıaılaq 

kaçınarak projesinde gelit 
ptinıı. ııa. .... 

T.ribi aşa~ yukarı 1928-1929 
senelerine tevafuk ed~ zamanda 
Jımir Belediye .l'eili GlM zatı11 
bir projesi vardı: 

l - Ekmek ıhnaı 
~ - Haller ve marşeler 
J - SüpUriintii fınnı [Harun 

bwetinclm • fabrikası ve ek
_. flnat itletilecekti.J 

4 - H.rb; ••umidenberi el 
.. lhair- w caddelerin eaastlı ....... 

... elki ft •elef projesi, y., 
idi.- lt.,-inden ıeçmış ve b• 
if İfİll ilr:i milyoa lira ist kru 
JIPr'O t> 

• ... ki belediyemiz projeaiı 
l - Ekmek fır4Dl 
J - Hal Matrat 

1 - Garai 1&ntral 
4 - adlaa• 
s - ...... 
a. fM'Ol•ill mevkii tatblltoıt 

.... ..... ipn on 'ki bucuk mil· 
,.. lira aarfoluıuaak istenıliyor. 

SeWleri• proje1i batalı, bu 
proie llat .. L 

Seleflerin hatası m Yeni Asır 
.,ueteli <iah.• eçılc ve daaa va
Z&lı yua da ıb ;deri tenvir et• 
,aeydi oe olurdu?. 

Scleller.ia projesinin hatalı ol• 
dujunu ıöy1emek, bu güokü tek
rar o\unao ayni proieyi de Jaa
tah olduğunu dolayısile söyle· 
mek dotil .midir?,.. 

Halbuki bjı Belediye re;aimia 
jDr. Bcııçet Uzun böyle bir h .. 
layı tekrara beveelcndizin~ de· 
itil, .öyleıııek, dlif üomek bile 
istemeyiz .. 

F.ilhakiliıl •ki.dcıa zara; li 1cr; 
>'oktu. bu yenidir. Fakat bunua 
memleket hcaabıoa ne ikadar 
lDafi olacaj1 el'ao hallolwıma· 
Jnlfhr. 

Filhak.ika .eakiden südhane 
projeai yoktu, fakat. yedi aekiz 
~erde tc.U olwıao süd istaa
lfonları daimi olar.ak südleri 
kontrol ediyordu. Bu gün bil
ımiyorum bunlar mevcut mudur? 

Bu rüo böyle aüdhane tesi• 
ıinc kalkııaıalc, bu kootrolu be
ledifıJrıia y..apınadığım zımnen 
hirJtır, Biz belediyemize böyle 
bir aciz izafe edemcdij-imiz ai
bi bu meııelede de belediyenin 
(basta re çocuk gıdası) olan 
ıüddcn intifa beldiyeceğini ha• 
lırımıza bile getiremeyiz. 

Binaenaleyh zamanlarında 
IDemlekete hizmet fikrile çalı• 
•an ıeleDeri bu pn hata ile 
IDualıaze etaek. bu giinküleri 
de batalı aörmek demektir ki, 
ben kendi hesabıma bunu ka· 
bul edemiyorum. D. M. S. 

••• 
Hindi•tan ordusu 

tkbat ry eltlletl, bu bUIUlta 
ppatata teüat netice•·nae 
elde edeceti miilbet kaaaat 
bzednt, yukarıda 4 tincii mad- naotfJriu etlilecek 
dede mevzuubaba liaaulan verir. DeUU, 22 ( Radyo ) - Hin· 

Muvalı:ka~ madde 2 - lıbu d~ta• a-d•auaua motör 'Ze edi{. 
talimatnamenin neıri tarihine m•i • .,ai zamaada üç lngi
bdar (rıqir .aüail de dalail)., liz .aivari alayının da motörleo
Jiimrü1c ihraç ~yannameleri riim· tiril .. ıi laakkıod.ki plan için 
tük id.rcl•İoe leeçiJ .ettJ-ilmif 600 bia lo,iliz lİt'ası sarfedile
olao malların 'ilıraç lisanılan ce'ktir. 
araomabııan, ibraçlanna tüm- Son Çin .hadiselerinden beri, 
tüle idat~oce müsaado olunur. eyaletlerde bava tccav.üzler4ne 

& K. Daflıofia 
9eıpma <Mı 111Mep T6~. 

6tretmeni -Kemal Dath&ğluOrdu 
Otta taek~ Tirtçe 6tr~en
litifte -t&1ftı cd imiştir. Bergaına 
Hatbvift4e Halice~ tarafından 
fctefiwe bir çay ı:iyafeti verilmiw
tir. Bay Keımt e~iyatla itti· 
tat. çok ~r muallimdir tı.tta 
biUOn arkadaŞfari araıında (Ke· 
mat Mayyaeı) diye anılır. Yeni 
vazifeıinde muvaffakıyetini dileriz. 

tedbir alıaıması için gen ş hir 
propaıaoda baılamıftır. Eyalet 
memurla,,, bava taarruzla ına 

kartı te1lcilit vücude getirmeğe 
davet olua:mışlard ı r. 

Ganual Rodor Buda. 
~ff0 ye d6ndii 

Budapeşte, 23 (Radyo) - Ma· 
ear H•rbiye Nazırı general Ro
dor, bugün ltalyadan dönmüştür. 

General, seyahatinden mem· 
nun oldu unu söylemiştir. 
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GEÇEN ASIR /ÇINDE 
0

.' c ç· • d J ı ı •• 
C Gizli Tedhiş C:emiYetıeri" J ın .. or .. us~. apon ar ~ sun-
Çinin meşhur "Arz ve Gök gu sungu~~-~arbedıyor 

k d I
• w • • • · Çintao şehri tahliye ediliyor, ~in hükômeti, ~1ougolis-

ar eş ıgı,, cemıyetı tanla anlaştı, Japonyamn notası. 
• maruz kalmas na mani olmak 

imparator, cemiyet aleyhine şiddetli takibata başladı. için ı ht yar edilmişti r. 
C' k Tren paza'" günü (Hung·Hung)a 

~ a at cemiyet te daha korkunç bir şekil aldı vas 1 o lacak ve h ım i l olduğu 
ccnebilerı oraya ç kauca"br. 

Tamamile kanun harici adde· Tokyo, 23 (Radyo) - Çin 
dil dikleri zaman "Arz ve Gök hükumeti; dış Mongolistanla mu· 
KardeıHti. Cemiyeti: bbı k k::.luak, Rus zabitanın 

1 - Her Çinliyi bu cemi• lcumandasında bulunan komü ıist 
yete Sa"ıt Mıni hanedanının alaylarının, muavenet için Ç~ne 
iadei saltanata için muayyen bir ha ek t etmelerini tens.p eyle· 

para vermete icbar etmiş, 
2 - Hülcüm sü: en hükümdara 

taraftar olan her Çinl ı nin ser· 
vetinin ve canının cemiyet aza· 
sına mubah olduğuna karar ver· 
miştir. 

Cemiyetin tedhiş hareketi art· 
tıkça, Pekin hükumetinin de 
tazyikı ve cezaları şiddetlenmiş· 
tir. Bu mütekabil şiddet ve hid· 
det, cemiyete girmek şartlarmı 
da çok müşkül bir şekle sok· 
muştur! 

m ş . ir. 

Lon Jra, 23 (Radyo) - Ja
pon menab inden öğren ı dıtıne 
göre, Çın kuvve tleri kumandan
ları Ho ıl·Kongta ' b ir konferans 
akdetmiş erdir. Bu kon eransta 
seferberlı k ve elde ka a ı beş 

askeri mınt ka '1n tııksimi karar· 
Gebhede bir Japon neferi laşt ı rılmışt ır. K ıoul edılen hır 

Çiaıtao, 23 (Radyo) - Şehir mit koymuştur. Bu köprü lüıu· kararnameye göre de, bütün ş ir-
halkı, dahile hareket etmektedir. munda berhava ed lecektir. ketler ve ınÜ:!ssesat aske ri heye· 
Biitün maA-azalar kapahdır. Gıda Japonlar, muharebenin baş· tin kon ro:u a ltı na alınm ı şt r. 
maddel t" ri çok azalmıştır. lanğıcından şimdiye kadar alta Loııdrn , 23 (Radyo) - Japon· 

Hap shanedeki mahkumların yüz Çin tayyaresi düşürdükJerini ya :ıın cevabi notası, ya ın Tok· 
tahlıyesi mün;.sebetıle çapulcu· bild ıriyorlar. yodaki lngı ı iz sefırine verilec.!kti 
luk had.seleri çoğalın ştır. Bu Çmli ler, her tarafta muanni· Umumi kanaat, Japonyanın; 

h b f 
ge g nl ğ n nıhayet bulmasını 

se e le ö r i idare İ ıan ed lmişt; r. dane bir surette mukavemet edi· 

"Arz fle gök kardeıliği,, cemiyeti mensubları 
farında böylece idam edildiler. 

Cemiyete yeniden girmek İs• 
tiyen Ç nli, günlerce göz hap
s in de bulundurulur, bu müddet 
zarf anda içti mai vaziyeti tesbit 

Pekin sokak- edilir. İçtimai vaziyeti müsbet Şanghay, 23 (Radyo) - Han· yor!orlar. arzu ett ği merkezindedir. Ja• 
ponya c ~vabi notasında, son 

keo ü:.ı:erine yürüyen Japon or· Ş~ng y, 23 (R dyo) - (Han· 

Tekrar edelim! Çın, gizli ce- radı hi ~e, hud'a ve riyadan baş· 
miyetler dıyarıdır; g"zli cemi· ka hiç bir şey tanımamışlardır. 

yetlerin en çoğu, en eskisi, en Çinliler de bu sebeple hane-
korkunç olanı Çin diyanndadır. danla mücadeleyi vat.mi bir va· 

Çin tarih erine göre, ilk Çin zife bilmişlerdir. 
g izli cemiyeti, M ladın üçüncü " Beyaz zambak., Çine"' adile 
asrında ve Çınde üç hükumetin •Pe·Lin· Knao., cemiyeti 1774de 
hüküm sürdüğü sırada kurul- kurulmuş ilk Ç n • Japoıı har· 
muştur. imparator Ham, mem· bine 100,000 gönüllü asker ve· 
lekette umumi seferberlik ilin recek kadar kuvvetlenmiştir. 
elliği zaman, kumandanlarından Çmdeki g zli cem yctlerin en 
üçü, b ir mabedde, büyük mabu· mühimi ve geçen asırda en bü· 
dun ay klan dibinde! ölünceye yük rol oynamış olanı •Tıen 
kadar biribirlerinden aynl~ıya· Hauf Huyih,, cemiyet dır. Bu ce· 
caklarına ve b iribirlerine yardım miyetin lsmi bilahare Tisen Ti 
edeceklerine dair yemin e· mi ş· Huyih olmuştur ki •Arz ve gök 
lerdir. Bu üç kumandan vaziyeti kardeşliği,, cemiye' idir. Jmpara· 
karanlık görüyorlar idi. Çünkü to • Kuya King zamanında 1800· 
mağ ubiyet anında hükümdarlık 1820 seneleri arasında ve Mançu 
yerine geçecek varis yoktu. hanedanı aleyhine kuru . muştur. 
İşte bu üç kişinin sade kendi Cı!!miyet o zamanda on binlerce 
ş hıslannm emniyeti ve men· azaya malik olmuştur. Merkezi 
fa<ıt erinin müdafaası için yap• ve asıl faaliyet sahası cenubi 
tık 1arı ahdüpeyman gitgide ge- Ç in olmakla beraber, Hindiçini, 
nişledi. Ve bu suretle ilk Ç n !>iy:ım ve Kora gı bi sara ırkla 
gizli cemiyeti vücud buldu. Bu meskun diğer mem' eketlerde 
cemiyet on üç asır devam et· kuvvetlı koılar vüc•Jde getirm "ştir. 
miş ve o kadar kuvvetlenmiştir imparator Kuja King 1808 de 
ki hakanlar bile ancak bu ce· bu cemiyetin vücudinden haber 
miyete istinad ile tahtlarında alm ş, cemiyet azası hakkında 
Jurabilirlerdi. çok şiddetli takibat yaphrmıştır. 

Böylece üç kişi ile teessüs Cemiyet, çok gizli ıdı. Her 
eden bu cemiyetin kazandığı şehirde birer merkez, her mer· 
fevkalade m "ihim muvaffakıyet kezde mahalle taks m11ta ve 
ve yüksek kudret, Ç n diyarın· Kantonda umumi merkez bulu· 
da d ğer bir takım gızli cemi· nuyordu. Azadan her biri ken· 

dinden evelKini ve b r de 
yetlenn de d ..,ğmas na sebep k d d 

e. n in en sonraki az~yt tanaya· 
olmuştur. Bunlar arasında •Sarı b l b k ı yor; u ı i kiş.den fazlasını 
sakallalar cemiyeti,,, "Beyaz gi· bilmiyordu. 
yenler cem iyet ı ,,, "Kısa kılıçlı· Çin hükümdarı, bu cemiyet 
lar <"emiyeti., •su zambağı,, ve· erkanından tutulanların hemen 
ya •Beyaz zamlıak cem ıyeti,, gi· ve en fena şekiller altında ida· 
bi cemiyetler Ç nde kendilerine mını emretmiştir. 
göre mühim ro.ler oynamışlard . r. Daha teessüsü anlarında başlı· 

Bu cemiyetlerden çoğu 17 ci yan bu çok şiddetli takibat, ce
asırdan sonra ve bilhassa ı iyasi m yeti haki i hedefi olan si· 
maksadlarla teşkil edı lm iştır. ya si maksatlardan uzaklaşhrmış 
Bunlar, en ziyade Mançu hane· ve haydutlu~a st-vketmişt r. 
d~nile mücadele etmişlerdir. •Arz ve gök kardeşlıği. ce-
Mançu hanedanı 1644 de Ç n miyeti erkanından tutulanlar şe-
tahtanı işgal etmiş ve 1910 Çın birlerin meydan:annda ve en feci 
iht l a lı ne kadar devam etmişt ir. ş~kilde ve en ziyade hakaretle 
Bu hanedanın son ferdi • bir ö dürü'meğe başladılar. 
müJdet de hıristiyan olarak Cemiyetin sağ kalan erkanı 
Hanri adını da al n • Puyid ır. bir müddet sonra siyasi mak-

Bu esrarengiz adamın Mançu· aat ların güç elde edileceğ ni gör· 
rid · J pon h m 1ye.s nde hüküm müş er ve mukabil bir şiddete 
s.irdükü ve bu m ı:vkıı elde et· ve soyguııculuğa başlamışlardır. 

mek ç rı ne k d l r h.leli mace· Cemiyetın bu yeni şekli, rüesa· 
ral ra bnş vu dJğ..ı malumd ıı r. n n çok işıne yaram ş, bu hay· 
Ha ı d n ın ıı ü~ ss sinden bu dutluk sayesinde büyük servet.er 
son ı :u f ~r d ıe ıo. d ı r bütün ef· e de cdeb,lmiş erdir. 

not a'dığı takdirde, namzed, 
mutlaka gece olmak şartile ce· 
miyetin muayyen merkezler nden 
birisine, yol ve iz bulamıyacak 
binbir usJI ve hile getiril ı r, 
orada kendisine sadakat yemini 
ettirılir. Sedakat yemini, takribi 
olarak Masonların sadakat ye· 
minine benzer. Fakat buradaki 
korkunç saneler, daha fazla ha· 
kılci olur! 

hadiselerin karışık ahval içinde 
dusu, üç koldan ilerlemekte ve keo) d .ki ecnebıleri ham l olan 

h 1 f Ç 
v.ıkubuHuğunu beyanla İngilte• 

mu te ı mın•akalarda inlilerle b r tren, muhtelif dev!etler o reyı tatmın edecek, tazminat 
süngü s ··ngüye gelerek harp et· bandıra l arını takarak yola çık- meseles"ni tetkik edeceğini, bu 
mt' ktedir. mıştır. B:.ı h ·~reket, Japonların b" hAd 1 · k ... gı ı a ıse erın te errürüne mani 

Ç n ordusu, Şangh~y • Han· di"kat n a zarını celb etmek ve olmllk için tedbirler alacatanı 
keo demiryolu köprüsüne .dina- trenin, her hangi b ir tecwüze vadeylivec .. ktir. . ............................................................................... 

Cumhuriyetçiler, lhtilAlcil·erin 
Yarın:---·--~ ·ıe 

Arz fle Gök kardeşliği ce
miqetine na$ıl girilir? Bu ce
miyet neler _qaptı? mani oluyorlar. -Noel 1·or.tuları Terne] şehrinin bir kıyısında muhasara edilen ihtilalciler. 

Paris faalilı, .~~ki için le şiddetli muharebe devam ediyor. Stefani Ajansı ne diyor? 
da~l=zra gıi/.yor Madrid, 23 (Radyo) - Cum· 

Parıı, 23 ( Radyo ) - Noel hur yetçi ispanya hükumetinin 
yortularına civar sayfıyderde neşrettiği resmi tebliğde; Teruel 
g eçirmek üzere Pıristen ayrılan· nehrinin bir kıyısında muhasara 
lar, binlere baliğ olu ilOr. 

0

Sikı edılen ihtilale !erin kurtulmak 
etlenceleri için dı ·lara giden· için şiddetle mukavemet etmekte 
ler, yüz b o ki~iyi i~Çm ştir. oldukları bildirilmekte, Tabiat ve 

Dün, elli tren bılİıda dolu ol· Leon cephesinde Frankistler tara· 
duğu halde Paristen hareket fından yap lan taarruzların püs· 
etmiştir. kürtüldüiü, Goadalamara cep· 

Dolarak 
Beraet etti, komünist

ler ne istiyorlar? 
Paris, 23 (Ra .iyo) - Miralay 

Eoıarok aleyhine açılmış olan 
muhtelif davalar, bu g :in sona 
ermiş ve maznun beraet etm ştir. 
Yalnız, kanunen lağvedilmiş olan 
cemiyetlerden birinin, bütün teş· 
kilitile Miralay Dolar okun p u· 
tisine kabul edılmesinden dolayı 
maznun üç bin frank para ce
zasına mahkum olmuştur. 

Paris, 23 ( Radyo) - Komü· 
nist partisi, bu gün top anmış 

ve Mıralay Dolarokun riyaset 
ettiği (Sosyal Franse) part s ı nin 
derhal lağvedilmesi içini hüku· 
met nezdinde teşebbüsatta bu· 
lunulmasına karıu vPrmiştir. 

Yun..ın v :,liohdı 
Berlin, 23 (Radyo) - Yunan 

veliahdı prens P dVlo, bugün bu· 
raya gelmişt r. Veliahq, yortu· 
ları burada geçirecektir. 

Amerik :ıda işsizlik 
NevyorıC, 23 (Radyo) - Bu 

ay içinde işs zler ordusuna yet
m ş bin k .şi daha iltihak etmiş
tir. Hükiiınet, işsız ıiğe karşı ted· 
bir almakla meşguldür. 

hesinde ihtilalcilerin tecemmüüne 
mani olmak için ş i ddetli top 
ateşi açıldığı ilave olnnmaktadır. 

ihtilalcilerin tebliği 
Salamanka, 23 ( R 1dyo ) -

Teruel kalesi kahramanane bir 
surette mukavemet etmektedir. 
Yardım kollarımız, kaleye zahir 
olmak için şitab etmiştir. 

Teruel ile Saragosa arasında· 
ki muvasala, tekrar temin edil· 
miştir. 

Roma, 33 (Radyo) - Stefani 
Ajansı bildiriyor: 

Teruei kalesini müdafaa eden 
general Aranda Cumhuriyetçile· 
rin ateşini kesretmeğe muvaffak 
olmuştur. 

İhtili1 ciler, her yerde mukave· 
mat etmekte devam ed 'yorlar. 

Teruel şehrindeki radyo istas· 
yonu, ihtilalcilerin elındedir. 

Bu radyonun verdiği haber· 
lere göre, general Franko kuv
vetleri yetışmek üzered;r. 

Cebelüttarı t, 23 (Radyo) -
Karsak a_dlı Rus vapuru, cumhu· 
riyetç ı ispanyaya götürülmek 
üzere si!ah ve mühimmatla dolu 
olduğu halde ihtilalcılerin harb 
gemisi tarafından ·tevkif edilmiş 
ve Çeta limanına götürülmüştür. 

T cruel cephes , 23 (A.A) -
Terue.deki Frankıst garnizonun· 

lhtil8lcilerin nümayişi 
da hayatta kalanlar şehrin şima· • 
linde Frankistterin son mu"ave· f ngifferede 
met noktası o an b ·r papaz mek· 
tebine . ıt ı ca etm şlerd r. Askeri sevkıyat 

Sivil ahali Terue i tah' iye et· Londra, 23 ( Radyo ) - Bu 
mektedir. Frankist esirler n mik· ayın 29 unda Maltaya gitmek 
tarı bin beşyüzü geçm ştir. üzere bir lnigiliz taburu Sotam· 

Madrid, 23 (A.A.) - Gene· dan hareket edecektir. Erteıi 
neral Miaja, Teruelin zaptanın gun, ikinci bir tabur Hindistana 
beynelmilel ehemmiyetine işaret hareket edecektir. 
etmiş ve bunun hükum~t kıtaa· Gelecek senenin ilk haftasın-
bnm zaferine doğru atılmış bir da Fılistın ve Hong·Kong, için 
adım olduğunu söylemiştir. müteaddit alaylar yola çıka· 

Seville, 23 (A.A.) - General caktar. 
Guipo Dı Ltano, şu beyanatta 
bulunmuştur: 

-Teruel halihazırda bize ait ol· 
mokta berdev · mdır. 

Polonya hükıi-
meti 

Sosyalist p-:ırtisini 
daJıttı 

Varşova, 23 (Radyo) - Hü· 
kumeti devirmek istiyen Sosya· 
list partisi, hüku ıı et n kararile 
lağvedilm ştır. Bu parti; komü
nist ıerle elele Vl' rmışti. 

• 

H:ısara uğrıyan Fran. 
sız torpitosu 

Port·Sait, 23 (Radyo) - Sü· 
veyş kan ılın da hasara uğrıyan 

Gloar Fransız to p idosu, tamir 
iç· n bugün buraya getirilmiştir. 
Torp.toda, bir tabur Fas as· 
keri vardır. 

Tiflist.! kursuna 
~ 

d "zilenler 
Tifl s, 23 1(Radyo) - Casus· 

luktan maznun beş kişi idama 
mahku n olmuş ve derhal kur 
ş~na d z.lm şt ı r • 
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mış, şar 
Karasakal, Amerika sahillerinden artık Afrika ~~~~~--··--~----~ .... .-...~--~~~~~ 

sahillerine gitmeği kararlaştırmıştı Anasını boğan deli de toprak taşıyor 
--

-----------
Dr. Nuri Pasiner, deliliğin kadınlardan ziyade 

erkeklerde fazla o masının sebeblerini anlatıyor . 

.......... .._.. ______ _ 
* * * rım.. Ben de s ız in gibi bahriye· rültüye tahammül mümkün de-

Karasakahn üç gemi'ik korsan t:yim, bahriyeli! Sizi bay Sid ğildi. 
kuvveti: Çarlstona vardığı zaman ben Barliançda görmüştüm, "Aziz,, mevki1nde bulunan 
şehir halkı büyük karşılama me· değ;} mi? Kafamda neler var. kad:n, Mer.yi _görünce yerinden 
rasim; yaptı. neler? ne olursa olsun; bence fırlıyacık bir vaziyet aldı; Me· 

Korsan, katil, hain ve zalim zenginler ve katiller kahrolma· riy. bir erkek sanmış idi. Bu 
kaptan Tiç, namuslu ve şerefli l dır!. kadar güzel bir delikanlıya 

Şarap, kadın, çalgı istiyen peygamber, güneşle ayı 
idareye kalkan mehdi, milyonlara sahib bir zavallı •. 

bir adam imiş gibi şenliklerle -Sid, bir şey anlamamış g ibi: 45 lik bir kadının ·isterse az ze 
karş landı, adına kalelerden top· Fakat.. Bütün bunlar ne de· olsun! • mukavemeti mümkün 
lar atıldı. mektir. ?. Diye sordu. Fakat be· değ idi. Halbuki bu kadın da, 

k iş ni böylece çev ren bir mace-Meri, yeni bir korsan olma riki doğrudan doğruya cevap 
hasebile bu hallere hayretle ba· vermedi, sadece: raperestten başka bir şey de-

k d M f h f tt · - Benı·m adım m ?. Bana ğ idi. ıyor u. aama • ' ırsa an ıs· Meri, kadm•n bu halinden 
tifade ederek şehri baştanbaşa Knot derler. İnsan gibi çalışmış daha fazla iğrend ' ; kafasını pat-
gezdi. Mahut Sid de böyle yaph olmak için bir gemi idare et· latan bu gürültüden ve m desini 

Meri içki kullanmazdı. İçki mekteyim. Maamafih daha sa- bulandıran bu kadından kurtul-
içenleri de ve bilhassa sarhoş· mimi olmak için size birleşik m k çin hemen geri döndü. 
ları hiç sevmezdi, bu sebeple cemiyetlerin Sakerlerinden oldu· Sid d e Meriyi taklid etti. 
Sidi içmekten menetti. ğumu söy'emeliyim! Dedi. Amolinin işareti üzerne adam· 

- Ya hancı bir mem 'eketteyiz, Meri hunlardan bahsedildiğ ni lan Meri nin peş: n den koş\ ular. 
sarhoşh.ık bize her vakit felaket duymuştu. B..ınun için bu tesa· Mahud delil, Knotta böyle yaptı 
get ı rebilir, dedi. düften adeta memnun oldu. Bu- ve Meri herkesten evel erişti 

S id, içkis:z kalmaktansa ge· nu hisseden Knota: ve: 
miye dönmeği tercih etti ve -Eh .. Dedi. Hocanız kimdir, -Benim kahraman şövalyem, 
Meriye: söy er misiniz?. uğurlar olsun, sizi gene bekleriz. 

- Edvar, senin sözünden çık· - Saygı değer ve güzel de· Unutmayın z! Ded ı. 
mak b~"im için çok güçtür. Seni likanlı da eğer hoşuna gıdecekse, Meri ve S d gene iskeleye 
st·ve rım, sana hürmetim vardır. hemen söyliyeyim; belki sen de dö ı düler. Fakat ne dense, bu 
Fakat iç mde büyijk b ·r içki bize iltihak edersınl Böyle hır hadise ve bu ziyaret her ikisin-
iht yacı var. Şu halde gemiye hadise bize şeref ve saadet bah· de derin bir tesir husule 
dönmek, orada içmek istiyorum. şedecektir. Ben Manastırda do· getirmişti. 

Dedi. ğan Amor Liye b:ı.ğlıyım. Bu· 
- Fena olmaz. Ben de ge- nunla Hazreti Meryem a asında 

miye dönmek istiyorum. Akşama h'ç bir fark yoktur! Bunun iç n 
kadar gezdik. Bu şehr:n hayatı kend isine" .kinci Meryem,,aJı ve· 
ben m hayatımı sıkmağa başladı, rilmiştir. 1stersen.z sizi biz ım 
ıut (<. ..:ıere gÖtÜ ey m. ·-;,,,.-;~oHw 

--..:......... .... ·'"fj...,e''·-j-k...;;i '''k~o;.-rsan gemiye g:tmek not bunları söyled ten sonra 

üzere sandalların bulunduğu is· yürümeğ .! başladı. S d, ancak 
keleye doğru yürümeğe başla· Merinin hareketinden sonra yü-
dıl r. riimeğe ve bu adamı takibe 
• Sahi1e yaklaştıkları sırada, bir başladı. S d, korkuyordu, fakat 
adam el ni Sidin omuzuna koydu. Mer. zerrec'! ko kınıyordu. Onun 

S ,d hemen geriye döndü. iç o, belinde bir hançer asılı 
M rı de ayni şekilde hareket o~duktan sonra, korku yok idi. 
ett. Ve kalın kumaşlardan ya· B r müddet şehir içınde ve 
pılm ş bir elbise g;ymiş, başmda bir müddet te şehir harıcinde 

• 
"' "' KarasakaJ, yeniden bir faaliyet 

programı yapmış idi. Amerika 
sahillerinden ayrılacak ve bir 
kaç güne kadar Afrika sahil1e
( ne geçecekti. Mutemedlerine: 

- Bu a<Ja bizı tanıyan, her 
halde pek çoktur. Bunun için 
başka yerlere gitmek lazımd1r. 

Gem:mizin adL "Prenses,. ola· 

cakbr. Bu ada göre muntazam 
evrak hazırdı r. Geçende vurdu· 
ğumuz geminin evrakı. Beni her 
tarafta tanırlar.. Bunun için li· 
man!ara uğrarken içinizden birisi 
kaptan rolünü oynıyacaktır. 

Dedi.. 

Manisa, (Hususi) - Ege böl· 
ges nin biric k akıl hastanesinin 
önünd-yim. lçimde bir heyecan 
var. Ne de olsa, tımarhane bu. 

K"P'Y açan mavi gömlekli, 
yaşlıca bir adam, beni zevkle 
tanzim ed .lmiş bir bahçeden ge· 
çird; temiz g yinmiş bir hem· 
şire dc:., başhekimin odasına gö· 
türdü. 

Genç başhekime, ziyaretim·n 
sebebini an :attım. Tevazu gös· 
tererek sual erime samimiyetle 
cevap verdi. 

ilk olarak hastanenin bu gün
kü durumunu sordı.Jm: 

- Hastanemiz yüz on yatak· 
hdır; Sıhhat ve içtimai Muave• 
net Vekaletine bağlıdır. Her 
Vtlayetten has~a kabul ediyor, 
senede altı yüz hastaya bakıyo· 
ruz. Daimi surette kadrosu dolu 
bulunduğu gibi, bazan da artar. 
Hastanede büyük b :r laboratuvar 
mevcuttur. Burada hastaların 
idrar, kan, nubai şevki muaye· 
neleri yapılır. Ayrıca çok önemi· 

gt-niş kenarlı bir şapka bulunan iler'.ediler. Nihayet yarı harab 
kır ki ık bir adamla karşılaştılar. fakat geniş bir bina önünde - Sonu var - Müessesenin Başhekimi Dr. B. 

Bu meçhul adam, S de: durdular. Borsad_a _____ Nuri Pasiner iştigal odasında 
- Sayın bay, dedi. Siz bay Meri ve S d bu binaya gir· olan Psikoteknik Iaboratuvan da 

Sid Bonesiniz. Değil mi?.. dikleri vakit geniş bir sa londa lzmir borsa komiseri B. Şevki, mevcutur. Burada da hastaların 
S k B d borsaya aid bazı işler için An· ıd, gözden açmıyacak kadar bulundular. ura a her şey ka- psikolojik muayeneleri yapılır. 

karaya ve borsa umumi katibi bir heyecanla: ba ve çirkin ıdi. Bir köşede Bu taboratuvarda şoför , makinist 
1 B. lh<>an Avyıld ız on beş gün - Ban, deniz kurtlarından adi tahtadan yapı mış b ir taht ve sair meslek sahiplerinin faa· 

b izinle Istanbula gitm ş'erdir. ve şövalyelerinden'ml Dedi. üzerinde 45 lık ir kadın gör· liyet muayenebri de yapı ır .• 
- Evet, deniz şövalyelerinden düler. Kadmın üzer inde en kalın Hakaret Doktor, tatbik ett ği tedavi 

..;e z •ngin insanlarda ısınız; bu· ve icaba kumaştan elb se er Menemende Paıaryerinde sergi usulJeriui şöy l e anlattı: 
nu da biliyorum. Ha.. Anhyo- vardı. Şurada burada b ir çok yen meseles• yüz 'inden Halit - Hastalarım ızın tedavisinde 
ruml. Fakat.. Bu genç, bu iyi erkek v ı rdı. Bun ların her biri- oğlu Rım z P.ı!as, M ı stafa oğlu çok metodlu hareket etmektey·z. 
ve kibar genç de deniz şövalye nın ağzından, sert, kaba ve Mehmet Kafada ı tahkir etmiş Haç tedav si yaptığ mız gibi, 
ve kahramanlarından olsa gerekl zevksiz bir nağme çıkıyordu. ve yakalanarak Adliyeye \'erıl· bdhassa Psikoterapiye çok ehem· 
Ne a 'al. Benim sevgili dost'a- O k-ıdar. ki bu C"hf' nnemi g"i· mişh. m yet vermektevız. Bıı da hasta-

-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~::~~~~::',• ..... ._ ...... • •a kocam n bır tornatesın aksı gıb ı az drnienJ rmek, bır az da teselli 
gö rürdüm. Ter gözlerimi kap· bulmak için bu birahaneye atar· 
lamıştı. lardı . Koşa koşa gelirler köpüklü 

Ben gene mukavemet eder· buz gibi taze biraiarı çekerek 
dim. Saçlarım yap şmış, dilim kaybett.klerini tekrar kazanır· 
sarkık, ufak bi hareketle vücu- lard . 
dümde ı1 boş1nan ter deryasını Bu tecrübelerden bende ga· 
boğduğum göbek taşında bir yet iyi bir hıtıra l<aldı. Ç inkü 

Dilimize çeviren: 
Şükrü Kaga 

Yazan: 
Hanri Bt!TO 

''Nepton., (deniz j : ah ı ) buruntu· herifin b rası hak katen nefisti. 

----~~------------
suna b enzerdim. Sonra kuvvet· Eğer bildiğinden hiç ş1şmıyan 
ten düşer, sallanarak hücreme kantar b r g in bana eğ rlığımın 
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limon gibi sarı bir renkle bir de 
·karaciğer hastalığı kazandım. O 
gündenberi ne vakit bir ecza
nenin önünden geçsem omuz· 
larımın arasından soğuk bir ter 
boşanır. 

Faz:a olarak kend'mi zayıfla
dım zannedıyordum: Bu zannım; 
zehirlenen vücudümün aldığı ölü 
reng"nden mütevellit bir galata 
rüyet en ibaretti. Arasıra mü· 
racaat ettiğim kantar ise hiç 
şaşmıyordu: Bütün bu mualece
ler netices~nde iki kilo sarı bir 
yağ kazanmıştım. Bereket ver· 

sin ki o da ilk sıcaklarda eridi. 
Alaturka hamama da götür· 

diller. Sıcaktan bittim, harap 
oldum. Karaya düşmüş balık 
gibi ağzımla nefes aJmağa baş· 
ladım. Kendilerinde yağdan ve 
merhametten eser olmıyon ve 
böyle yerlerde, şüphesız şiş
man larm neler çekiikler ni gör· 
meğe gelen vatandaşlar mer ha· 
metsiz nazarlarım bana dikm.ş· 
lerdi. 

Yün havluların altında can 
çekişir g.bı neres alırım. Ken· 
dimi şark usulünde çerçiveler 
içındeki aynalarda yağlı ve cıvık 

g derd m. artt ğını gö.s ermeseydı muhak· 
Kab!:l saba tellakler beni ha- kak hala o hamamı ve o bıra· 

vası boşanmış bir balon gibi haneye devam eder duru•dum. 
alırlar hır yatağ n üzerine uza· Ondan sonra benim için lsveç 
tırlard1. IOğulduktan, yuğrul- usulü jimnastikler devresi baş· 
duktan, ç .mdiklendikten, kılkese ladı. Her sıbab odamın orta· 
ile keseleodikten, bir çok şa· sında kırmlzı bir paskalya yum· 
mar ve tokat yedikten sonra urtası gibi çmlpçıplak dururdum. 
hamamdan çıkardım. Pandomima başlardı. Gah ya-

Ôldürücü bir hararet beni lancı b r derviş gibi ellerimı 
sokağın öbür taraf ndaki bir gök yüzüne kaldırır, gah ağar 
birahaneye atardı. Sonradan öğ- ağır göğe çekilec~k bir (Buda) 
rendim: Meğer bu birahaneyi de gıbi bağdaş kurar, gah ayakları 
hamamcı tutarmış! Hamamın za· su üstünde kalan denızde boğul· 
vallı müşterileri kendıler nı bır muş b .r adam gıbi yerdeKi 

Manisa Deliler hastanesi 
mn sosyal muhite karşı aldığı 
zarar verici vaziyeti ps'ko '.ojik 
metotlarla izale etmek, iş ve 
sosyal muhit sevgisini tekrar 
uyandı rmaktır. 

Frengi ve sair hastalıklar ne· 
ticesi malul hastalara bizzat mik· 
rop tedavisi yapmaktayız. Has· 
tahanenin tahsisatı tekamülüne 
yetişecek genişlıktedir ve böylece 
her sene bir yenil ğe kavuşmak
tadır. 

Doktordan hastalarının cinsi· 
yet nisbetini sordum; gülerek 
cevap verdı: 

- Hastalarımızın üçte biri 
kadın, geri kalanı erkektir. 

Bu nisbetsizlikten bir az hay· 
rette kaldığımı sezen doktor, 
hemen ilave etti: 

- Umumi nüfus tahririnde 
kadınların fazla olmasına rağmen 
erkekler arasında daha çok akıl 
hastalığı bulunmasının başl ı ca 

seb .. bi; erkeklerin, ka dınlardan 
frzla hayat zaruretlerine maruz 
kal malarıdır. Bunu öğrendikten 
sonra, kadınlar arzu ederJerse 
erkekler kadar zorlu hayat şart· 
ları içine atılma'<ta tereddüt et· 
mesinlerl Maamafih akıl hasta
lıklarında h ayati zaruretlerin 
müessiriyetinde irs yetin rolü de 
mühimdir. 

Mevzu gen işliyordu. Doktorun 
k ıymetli ve yüksek bilg.lerinin 
daha fazla ilmi ve teknık husu· 
sat üzerinde dolaşt •ğ 11 sez nce; 
konuşmayı daha enteressan olan 
hadisat çerçevesıne çevirerek: 

- Dok or, d ed im. Mes'ek 

baııya boy u ooyuııa uzanırdım. 

Sonra yağ nur yağ p ya~ma· 
dığını anlamak stiyen A iem 
babamız g bi elimi uz ı t r hulasa 
yuvarlanır, tırmanır, sıçrar atlar· 
dım. Ve sonra dl A 1em baba 
z1manı ndan bu güne kadar ma· 
h1m bütün k rıklık ve yorg..ın· 
luklar n in liven b ir m.:cilluası 

hal ine gelırdim. · 

Artık bu d efa az ıcık nyıfla
mıştım. Fak:tt ben kend ımi çok 
değişmış zannediyord ım. Bu bir 
galatı rü yetti. Kend i kendime 
bu hissi idame de ediyordum. 
y uzüme ba malc iç n başımı 
fotoğrafçıların Fel ·menk re~ım· 
lerini seven mÜ$terilerine yap· 
tıkları gibi, tepeden inme keskin 
b ir ziyanın altına k yuyordum. 
Oığer taraflardan ge en z yaları 

haf .fi eten ve gö.geleri koyul aş· 
tıran bu amudi z y:ı bir t opaç 
terey3ğ1na b il!! .. R m bra n d,. ın 
resiın lf'r İ g bi bir manzara vrr r. 
Ayağ mı o menhus kaııtaı ın 

hayatınızın en heyecanla anını 
anlatır mısınız ..• 

- Hayat mız hastalarımı:zın 
arasmda her gün için heyecan• 
lıdır. Biz de buna o kadar alış· 
bk ki, en heyecanlı diye bir an 
gösteremiyeceğim. 

K•sa bir düşünceye dalan dok· 
tor, başından geçen şu hadiseyi 
anlatmağa haşladı: 

- Etrafından şüphe eden, 
kendisine fenalık yapılmasından 
daima korkan, paranoit bir has
tam vardı. Bu cemiyete karşı 
kindar bir tipti. Daima basta 
olmad ğı kanaatini taşıyan bed
bahta, bir işe başlamak için iı· 

tediğ ı müsbet raporu vermeyince 
bana düşman olmustu. 

Bir gün, evimde yalnız bulun• 
duğum bir sırada geldi; odada 
karşı karşıya kaldık. Benden 
isteğini tekrarladı.. işte itisafi 
h '!zeyan halinde olan ve benden 
çok kuvvetli bulunan ve ayni 
zamanda her türlü fenalık yap
mağa mukdim o lan bir hasta 
ile kar.ş1 karşıya kaldığım bu an; 
hiç şüphesiz ki en heyecanlı bir 
andt .. 

Bereket versin o sırada bana 
uğ rıyan kuvvetli b ·r arkadaşımın 
yardımı, şimdi s ze bu hikayeyi 
an latmama imkarı b raktı. 

Hastanede mevcud delilerden 
bahis açıldı. Doktor gülerek: 

- Biz m iki Allahlmıt, üç 
aded de peygamberimiz mevcut· 
tur. Dedi. Bun ar her gün emir. 
lerini bildirirler. Hele bir taneai; 
- Sona 8 inci sahifede -

uzer ine koyduğum güne kadar 
ben d e hututu veçhiyeme beni 
memnun edecek bir ifade ver• 
m"'kte devam ettim. Sonra per· 
h ze başladım. Ne sabah çikola11 
vardı ne de kızartılmış tereyağb 
ekmek, kendim i her şeyden mah· 
rum ediyordum. Yemeklerde su 
bile içmiyordum. lskara etleri 
ve kuru ekmek kabuklarile ge
çiniyordum. Bir kürek mabkOmu 
g bi uykum bile hesaplıydı. Ah 
b !seniz ne zalim ve feci bir 
şeydi: G üzel yemeklerden, sa
bah uyku ! 1rında11, bir bardak 
şarabta ı tehi k •l i bir ihtiyatsız.. 
lıkmış g bi kaçınıyordum. 
Altı hafta devam eden bu 

sefalet esnas nda o pek sevdi· 
ğim lo'.cantalann önünden aç 

ka mış bir kurd gibi g eçerdim. 
Uyumak hevesi gal p gelir kor· 
kusıl e evimden kctçardım. 

B ı r giin aç ıktan ve yorgun
luktan bit <ı l ' r l ·~ld .- bir 

- Sonu var -
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l'n!M!I( .,.,. .... bet fil Ye clar boluaao mıUeller JDlletakU h6· Ç. Alıcı K. S. K. S. yeni tedafüi -tedbirler baktcında lak .tUl'etile mülkiyet h.ıin.de 
dijer bıuı wırc &..de İle iç kAtHttu tetfr.il .elerler. llaıılerd• 190 P. Paei 3 SO Hurda beyanatta bulunacaktır. mutasarrıf bulunduklara dörtı. 
yddv. hif Jtir l•eıi ..teotli •~cii,etlıılİ 48 H. Ş:!şbeı 8 12 25 lt•1yanların, ~ngılterenin Aco- ilci biuelerL. 

C •• -aıı •uL-.!d-·a•1 -.rı h-LL,-..la· 35 o K At••• .. •nın Ak koca mevk·: ... ••"wifetia oq 1cıa fdclö- f .. ..;::;. •e -;;.~sar:- vey:-.ud ~. . urumu 8 8 reı adalarım ilhak etmek n;,e- .... _ 
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b _. 
-.a-.ı:: --~·1e 8i m.. u~ı ...- 34 B. A 1azraki 3 315 u .. -da t:_...ae oldu&...,- Ha"n eden ıon U1: • "' 7 tari li 198 nugaa. - •• -......ı 1'U& _.. İtalya •e Aha•ofaya bu Yekilet •er· ,.,, O&U" ma au• ~ -•· ı ....... u-....ı··- L • .1...-1 _..ı:,ı_ ~ .307 YeL.un"' r......l..o n•ırO....ından ıonra fnail. r~ tapuya .miiateoit prkan doli _. •llliill _.e &llUWI .,..._ 11~ mıı deAildir ki kendi rıaa •e mun· • .v1 ~ ·1- .. &. ~•-L- _ 
-...a. kaea .. • 1Jl9 seeem raıtatıeri otmadea 1teac11 mncud.iyet· t 19444 f.sk; 1ı1t1:t tere hliktlmeti menfı attı hare- ~t otlu Arif, garbcn giril-
•• 2 kadar tala•"'* etm' leri.&a Iet..di ~ ... ~·kar,lma· 11975 l U.aıua rekira ketini terketmiftiT. li Demir , malen tıalıibi aeaet, 
w 1Nıka4 kal•t bitia wıet(İ- •a• munfakat eteialer!.. Piyasa flatlert lu,.1terenin raifyo neııiyatıtm1 ceo.aıbc.n ulu yol ile mahdut 10 
Is -.Uai1t1. ....._ ililir .ü Jiir .. 1Dt.kelia 22-l2-9J7 ıizim orta fiatleriı: Ar~ ,.e 1sp~ca otank dönüm ıeoiflipde ve 40P lira 

$ m ..-,., .. ıaaebei hu· tOflftkl•ı ,... iNi• k•yf ._.,..,. No. 7 12 2S 1938 bidtlf'!t.nden itittaNG tefti muhammea kıymetli çekirdekaiı 
. ....._~_.... ..,_ il f pefkq '"'1Ju }JIJ:uııı lledi1eleıd de· • 1:1 t". 00 ecfilmesi- ı"nt'ızar -a-.-•-

81 
.... a. üzüm ve ~,.aıen t.ırJadakihisse· 

suııye ve 1JeleQ yeee tlW~e e • lildır. Her millet kendi ıonraklarıoı o .} .. .,. Çl,UJe& ...... d , ,_ :1- iL d 
t.......1..;._ ı $ f,._ o'ur. aı •~ auret~ Jll.ii,.İJ>e l halin c ...... J.0, yan 1925 senesin- .keodı çocuklarıaıo kanı ile yu8ur• • 9 13 75 it '1 f 
d · J: , __ .... __ L '-k·-•- ., •• ., •o 1 .. 2s • -n~-, 2• (Rady ... )-lyı· t..a- tasarru ettıkleri dörtte ı ki hi• • ıım""ye .....,. ta11lllc..n1a m.., •1111 Ytıikttlt11t kea ıM <eiwbluı· 'l ~ ı..aı a... :11 " a 

ı ıelcri. ettirilaut verıilerdir. .nıo k.unetiae M&lau eı&ir.;fti«. ~ • 11 17 7S ber alan mabfitlerde beyan ohln-
Bu .sıüke JdJerdıeo araaan var· ..aa .. -. tair .d•ı.o..t ,. Glu· • •2 22 75 duj'ltta g5re, ~abinen n diirı1cü Ayni mevk de 27.7.937 tarihli 

gilcr.ia miir.111u .umarı m.ü.ddetlc- bu .buit N.kibderdeo .tegafil ttde· ZehlN saltJla" , oplanhsında Balwiye ~azın B. ve 199 numaralı tapuya müste-
- h k . . . bil~iae ioum.ak bir u JÜÇlQr. ç c· . K s K s D 1. K~. Akd-...,· - Jea L r fı'· nit ıarkcn ID().la Hasan vereses,\ 

nne gore, er e.1 YUl)CÜAI Bıa lı.eodl heııabımıaa mmt aaıildıt · ınsı · · · .n -,....- ....... .., u bon ü D 
teaWt etmek iatemcktedir .. Bu mefbamanua tı6tilo malıiyetioi ku• 141 Sutday 5 50 S 625 lonllft Ura1c Şarka gônder~me- gar girit . em"• ş imaıea 
mmele .hakkı.oda ı.aı.eteml%e her :ramıt <Otdu~tanae e•i• oı.111..-• 00 At'ptl 4 4 62 sinden te~eHüt edecek te4mik Sel.inikli Muwfa C vdet ve 
gün :bir .çok mektuplar aeJmek· tar••• 9le i'a ...... • t.ö1~• »• .... SO Bırlda 4 25 miifkütleri izıdt eytemiftır. f ıritli Mehmet cenuben sahibi 
tedir .. Dio bir muha11iria.ı.ı, bu lehi 4ialipceU.iee iMı..ı w.me- m M. Dan 4 50 B. Çemb«l.vrr, fiiontlft derhet mülk bağlmile 111a&ıı lut 4 dönim 

d••iaa.U ..il.i &eodi ~ ; .. ın .ııaP.. -ı b meıelemn tabkw•e memur ~llı:k. ..... •~ • 31 Kı o T. B. içi SS harPketini iıtememe4cle beraher ir evlek ~oniflijiade ve tama• 
ıeadele eımek iddiaıııWa bulupan A • 7 1 

Mubarririmiz• alikadtr ve u- manya ile İlalyaoın da bu 'kadar 67 Kcn. Pdla. 220 520 A1n1erika tardııtda11 illÜAffİp bir mı 1 O ira muhammen kıyme-
libiyettar zevattan aldığı maJa. .hafif mepebao• bir talebi ciddi· 21 B. Pamulc Ti tedbirin -it~Hı takd rinde he- tisadekt çelWdeb z üzüm batt•· 
matı yazıyoruı: , •• :aNi .a1e1ti.__..n. • ._._. ,._,_ ___ ._ _____ il re1cete Amade t,.twıma91 l&zy- da m11edarJaJc .uret le mülkıyyet 

26.Si .num.ar.ab kanunllD 6 ınCJ iı1emi7er-. M :ı nisa akıl ha.tane. munda NWH etmittir. baliade ..... ,nf butundulct .. 
maddesi mü uru za UDJD Aocak • ainde bir aaat fnt"ftiz filou, FrenStZ limeala· dörtte ilci aieaeferi •atılmak ÜM-

mükellefa~ alacaktar1, haklara ve ' nDdan dqaJomatilc "•'-ac--'ô•• Je m~ecky iı...,.t&,. 
malları .uzer ne konulacak ba· Lı·manım .'"'ti ••'ı~n L 

1 
kaim.dan ıst'iiad.- edebHecdmr. 2~1~38 tarihine miisad ı f çar-

- e ~ı, r ftrap a. aun eria cdif4lme1iai; 
cizlerle kated lecejıni emrd:· • __ı_n O a I ÇJlgıla •• ÇaH•Hlm O..acUki Kemalpaşa icra memurlupo· ıamba giini saat 11-12 Kemal 
mektedfr. Vekalet Nisın 937 gıuc ap .. :ır dao.· 937, ,763 pata icra da esinde yap ılacak ,. . k6dlarıoıe &evıkıyap dwiJmemi .1 

de umumi bır teblıt ile k rnu· T caret OJaaıaca ıaec:itepia iatıer clt1111r.. Geııe bir meedi lzaıtrde Mebmed Feride 1398 birinci artırmasında teklif ed ıle-
nwı bu hükm:i etrafında tafsi· aJlnda iz. r im nıaa S rip v•dır k; ayı n fÜoefİ ayağllllD lira borçlu Uluc:aktan Sal h Zeki cek bedel mubammea kıymetin 
lit vormışti. Vekaletin o vaki .ki ~"- npmlar • m barı laakla.- dıbioe Had NCet ai, tte11lui dur• ve Ali Ulvia.. 27 /7 /937tarıb ve yüzde yetmit beşini bulduğu tak· 
emrine gör.e bacıı ve 'haczin da ._.,. is at tıtlk laazwlaUIMP. daracatını söyler. 193 n».mar.alı tapu .af.ne.dile ••· dirde ihale edilecektir. Noksaa 
kaoiJ olm td J'ı ha.fer.d~ .hap•5 Bana fire, jff'ÇM •Y zarfında Barı bfftalanam; el. hizi zen· tuarril olduklar• K.aıalca tuna· bir bedel t~klifi halinde miişte-
k:rar~~ litiyat ubaa na geçmedışl lieaaaa z• 14S8Türk wapııl; g n eder4er. Meee'i M frengii l'IDIA Mcrıiniç mevkiinde ıarkao rioiD t.aabbiidü baki kalmak tar-
o ma ı ça mü. urBu zaını ı icat • ge'9p ~ Mftttr. -~ toM huta vard r; babas nın O:t' 111 I· U,UJı Hü.JeyiB ojiu JımaiJ. tile Mhr111• 15 rün uzablır. 
mif sayılamaz. u itıbarla mü· t.osu 3781 ld r. Oığer vap.ırlar garbeo yol,.f malen Ahıbi mülk, 
kelle' 'bu şekilde takib edilme· da şu mikdardad r: yon l ra se"e-.i olduğunu ve iyi W.2-9.38t•ilıiM •üudif per-

.., b k t t t b b cenuben Vasil bat arıle m.Udud b - :1. · 1 
miş ıse arbk, kaounurı tab.ıoilit S Alman, 3 Aıu arikan, 1 Bul· ır avu a • up u parayı a· ıem e ... arnı oatte fapı •· 

basından kurtarmaklıtımı ve keı· tamalDJ 140 lira depriode yedi -1.. ı''-!--! __.. da .. _u·ı _..ı· 
için tayin etrıtı m:.arur z.amau gar, 4 FeJemenı.. 2 Fransız, 7 ..ı k. d L-· c .. ıuaça •n. rma ~'• caa-

dd d 
~ d me almaldıllrını ber ..rin tek· .uÖDiİ.ID çe ar e.uız üzüm batJn- 1 cek .... - .._e l h 

mü etinın sonun a verai bor· lnailiz, 2 lsve,., lS 1ta1yan, 1 a ... L. d 1 k e _. _,n u e ma aamen 
o • 7 rarlar. dak u.ısse • ı ıuretilc millki· le .J"-..ıl- L-

cunu ödemere icbar olu.umu. P.olo,ya, 2 Mııcar, 3 Romanya, .,et aurcderile taıarrMf ..... :L•en· ıymetin rs~ etm·ı ~inip-
Ooktor, bana .evveli huta· ~ ~UAJ b 1 d x.. t kd d t d• VekiletiA son teblij'ıode jae 2 Norv.eç. 7 Yu ıao ~e 1 Fılis· dörtle jki biue ba.,,ları. ae uma •a• f e sa •t 

26s6 neyi gczd rd • Her tarafta tııeoüz- 5 a.ıa '- ~n 1 k num ralı kanun n «lqrja- tin vapuru. Ayni mevk dı 27/7/937 tvih. t nnereııı;; 1-~ou numara ı anuna 
d~n ev.elki t .. rıb ere aid verlJ İe· lik ve ıntiz m JÔZe prpıyordu. 195 numarala tap• ıcmcdile mu• tevfikan borç beı sene taklite 
rin mü uru umaooun ne au ·ete ı&Tf:-nda talml o.unao1le~ ya· Bir pavıyonda hastalar etrafımızı ıuarrıf oldukları ..,-kan JO~ batı.nacaktır.. A mak iıtiyenle• 
keailebil'"c~t z,.h eJilm 1ıı.t~dir zılıdır. sardılar, doktorlarla amim1 ,.garbeo Yuman Abmede ifru rin ihalo vakıtlannda mubamme9 
ve bu teb.itın m'b yelı bir tav· fşt-- l>i1bassa muhasebei hu· basbıbafterd., b.HuncJular. S.şka .edilen maha~ ıi ... lea avukat lcıymete göre yüzde yed ı bupk 
ıibten ibırettir. Ona gör~ de susı7e ve beled ye tahsil me- bir pav:yonda iae bi&e biç al· Abdurrahman. cenubea .. bibi teminat akc;atsı veya ıatla• ve 
hukuku hu1u5iye lnidelerını kl· murlarının haczen .hhsili~ dırıt etmediler. mülk bajile mabdud tamamı ınilli bir banka itıbar mektuba 
yaı yola le hJku~u amm .. işe· teşel büs ettikleri vergiler bu Güzel, genç bir kadın bir 500 lira de,tcr.ndo 163 büyüık, ·ıe ic:ra daireı nde baz r bulllD' 
,.M.dc ta1bik dmek ~ olma- •MWH ·n .-uı ........ d.- u.e,. pk,il•ilo .... INr -- 38 dWiee ve ,_ı ... ...,- ..... tte lula iHltıt Ytiyleria 
muına. 2656 euı "'alı ka•u• bildir. 192S seta~aden l/t/93.S olcuyord.. D•t.._. .ı&e •ı..- ataçt,nm pmit9 d&ntlm genit· h 19nde11 lti&aren • hala
biikmieü" de ıtep-i tar G Men tar'ibme bd81' ofan bıne, arazi, ge~rdikleri 91ralwla ....... lığ'ı...t.ki ze~k~ biuı•!ak DM tar\nameyi tetkik .ı:.cJeri 
ewelki za••• aıd " ... ere hl· tenvirat ve ta1'zifat Yel'I" Ye idiler. •uretite milki,C M'etile t_. WJ ha •ühder illerinde bir aG-
biki pyri k..h' t-•... • B-L,..,._ -La..L ,ı·-..a.. ..._rh.__ ruf ettılderi d~- •i biııllm. u tı9': • a'--k id:1=-e4.e - reslm~erm n tahsi1i için bu ayan ... _,,_ va~ .. -. .,. ya;•._ nıın ..,..... ... - -ıfil-
IMI ıve f .er.. ...,..,. U•nıun son giinüne kadar memurlar ;arasında .to1aşvbn; e1 araban 'Ç8JI mMı 84e rın 1931 b~ yimi gia nrfında 
laatı 11sa i ı.a ... km da etr ftukia haczen tabsılita teşebbüs etme- ile karııd• hir emele g5rind6. tari\ we t9J ııu...,..ab .... _. da fflt'I sıürllC*lla ,..jkalannı 
de .ıne11d v.e • JeeYftD ..ı.... dıtderi ve haciz muame1eıi D<Artor bana .e Mr az teri- ııedile mutasarrıf oldukları şa11ıo göstermeleri aW halde lallrtan 
NUIM ıbiDae'l 0 ae• re ~-.. L ,.a__ •-- s•a_;w; w Jr ~ ..... • •ı• & cM .,_ ,_ yapaaad kları tıkd rde bu ver- ıinde ~ııaalan u... taalttır~ ~ a:1 - - ----. M • O• 
de ai mu zamaaın ıAeıı .. aıi gıler tamıımea miirur.u zamana -$u el era'basi'le toprak taşı· ben b4•JICI Huanan batını paylaşma .. '-iç tutarlec.Wan 
mevzuu bahıolama.z. yan, bir ana kat.lidir. ÔbOr aylftll ,.ot, 9rmelen uncu Ali, ce- ilin o.unur. De..,._ N•. 7/763 

Y•i ta._iüt ~· tayiR ~1- uj'rıyac.ktn. Hac z muanıelcs nubea b11jdaycı Hueo lıatlerile 1 • 1 

-. o.- umanlar~ •ergi oafia yapılmakla memllrlar,, bu verai ta .. afta gördütiinüz iri yarı adam maDclud ı Jöoüm •eaiıfli~:IMlle Go,m ~n evleri 
ve reaimleria taL-iJi ir.in "-eıu· da bir arkadalaoı boj'muıtur. _. 

tDsil .ediimeaait ime arbk •a ua ...- ~ tımamı 210 lira aııbammoa Bua ıL;:. .. Jeıde .;v..--1-- U....ia 
~ k d..&.:L bir müruru zaman devre.ini em· B.u bed9abtl.ra İl bıvatuıa ·••wı" .__......- -r-

lliikeHeaen ie6eme eaiz "P'" ., layauıtli ~irdeka&ı .iiziim ı,. .. ,,,.a• İDf8 edilan e*ıin üze.ri Moüz 
c_ L-d J...: L.... • ruyet altaaa alacaklardır.. alıibJ'dık. 081VA İfiD ~ ÜU- .,..., dir. .,.. Kil • &a w nzıyet, daki hilred.arlık.,.etiJe aiilkiyat ödirhatdijı için 1.ataunarliu 

265' au•sab bnuiıun Mlfl'i 2656 numarala kaauaun netr; riadeki yarMcl toliriıai )9Qlt balınde taumaf ettikler; dörtU bul• z•• J'Orlll ttür. Bu ev-
t.nhiıne bdarnn devrede tah· tarıh nde .laeoiiz .tıbıiJit .müruru Yauf aııla4ık. iki bi11eler;. lerin ıüratle tamamlauaa.ae 
.a • ._ •-ew :kadareir müd· zamaın kadar middet eeıcım•-. Bu t~dÜI b .... ., • ..,.ıia Vuwı Kı11lcwa Ginü,_ 9*at•1ctac11r. 
4ld pçmit e1d..p balde t.Ul olan verai •-*'1- bMhıada d.ria tewirt ı11ezera •ktor: mıı.wkiU.cle 2717/937t&rtb.,.197 Vıli,d iakim müfiiriüti, Şa-
Mli'r •it ıbut ın• _.,. .ala• 1B1Skiir kawn l.i* .. , terf ~ - Bu gaJri met'ur Alemi q. .,. • ..ıı tap;qA aüsteai9 ...,. b.t a,anda ,_. ~öçmea ıköyM
cSl.ma u.llOk etmektedir. meyaada .. k•·- auwala- oımaıc bir u ha,.ı ,.. 'PtMDak q.. v ... pa. el,ıewm Fevö ,.. nllin intuı ıçiD IDÜDaasa 8' .. 

K: ..... ua ... kk.t .. dele- luıt .6 iltcı naadcl '9i nbaii Uıt- zewlcini baur . .Siz ..,.., -.'• çıktdi M h t iden Şabana g 4ea celcbr. O wakt. kadar timdi 
linde, ha ke1111n• .efri t. lai iMie edi mek üı:uadu. Ve hi..., ilemle utratmail itime e nılDa.. aiYrez mahal, sarıı.. IC091alı· IDUhteii köywde we mevı<ıku:k 
olu J/!/935 te lleniil taD.iliıt ...ı.e,n büfld haci.zfer lnf~ı: Deci . 'Kend=--ine teteldsiir&.. aın Oıaer ırerewi. tima~n eltit ~· ı dır JÇ 11 ınps :ıa dev .. 
~ mirwll ammu Ol etmemit editdit• takd.rde •:iraru um • Mer9'. hMtah~ ay...Wma.. Ahmed vereMli • çikudi Mi· <*aıaa 7SO ev ta:aamt.anrnış Ye 
o&. Hın• bt'edikn t .olacaktar. Sf•en b i tarl .. , oıt1ttıbee 1'.ont.ıt ıifme~ en.uıuı olaca t 
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İtalyanın Sosyeteden çek ·ım0si 
h 1kkındaki Alman düşünceleri 

Almanya ve ltalya 
U. Sosyetesine dönmiyecekler 

Bu suretle, İngilterr. ve Fransa siyasetine 
kuvvet-li bir darbe vurulmuş oluyor 

ltalyanın Milletler c emiyetin· 
den çe kiliş i A lman matbuatında 
şöylece tefsir ve nı ütalea edil
mektcdır: 

"(D. N. B. Alman istihbarat 
büro u) Mussolininin İtalyan n 
M ile }Pr cemiyet nden çekildiğini 
ili 1 eden nutku üzerine bir resmi 
teb i~ neşret ~ iştir. Bu tebliğde 
hulas olarak deniyor ki: "Ce· 
nevrede lıc lan büyük devletle in 
M 1 e t er cemiyetını ciddi bir 
faktö r olnra'k kendi polıtıkalarına 
a et et nıekt. şı md i gene devam 
ed p etm yec kleri kendi lerinin 
b 1 c ki eri b r işf r. Fakat bu 
dev. t ler n bundan sonra MilJet· 
ler ce ın yet n devletler aleminin 
salahiyett ar mümessili ve bey· 
ne m el mesai birliğinin en yük· 
ıe < organı olarak takdim et· 
nıekte artı k hakları yoktur. Her 
ha d e A lman hükümetinin ltalya 
h kı1 netı le tam bir mutabakat 
halınde olarak C enevre politik 
aistemınin yalnız yan ış ve hatalı 
olmakla kalmayıp ayni zamanda 
zararlı ve tahr pkar olduğu hak· 
kındaki kanaatı hiç bir suretle 
sara mıyacaktır. Bunun iç nd.r 
ki, Almanyanın MiHetletler ce· 
miyetine dönmesi artık hic b ir 
vak t mevzuubahs o1mıyacaktır.,, 

(Vö.kischer Beobachtet) gaze· 
tesinde ıntişar eden b ir maka
lede Mılletler Cemıyetinin tarih· 
çesi tasvir edilerek bu cemiye· 
tin bir Yahudi · Mason müesse· 
sesi olduğu tebarüz ettirilmek· 
tedir. Makalenin sonunda meş· 
bur Rankenin •büyük bir mil· 
lete ve müstakil bir devlete 
terettüp eden kudsi bir vazife 
o millet ve devletin kendi mev· 
cud ıyeti içinde beşer aleminin 
fikri var ığına yeni b ir ifa 1e 
vermektir., sözü kaydedilerek bu 
vazifeyi Nasyonal Sosyalizmin 
Alman ülkesinde ifaya başladığı 
söylenmekte ve "Alman milletı· 

nin milli kalkınması ve Sosyal 
yenileşmes· beynelmilel inhilali 
ifade eden Yahud ı instikt'ne ve 
kap!ta ızm yüksek finansının 
dünyaya hakim olmak gayretle· 
rine ve haı bi ebedıleştiren Ce
nevre b rliğine karşı metin b .r 
kale teşk i l edecektır. Bunun 
içindir ki Almanya hiç bir vakit 
Mılletler C emiyetine dönmiye· 
cektir., denmektedir. 

(Montag) gazetesi lngiltere 
ve Fransanın ş mdi Cenevrede 
Bolşvizm ile yalnız ve başbaşa 
kaldııdarını, çünkü M lletler Ce· 
miyetinin d ğer azalarından b r 
kısmının ötedenberi esasen mu· 
halefette bulunduklarını ve bir 
kısmının da büyük d evletlerin 
politik tesir ve nüfuzlarından 
kendilerini henüz kurtaramadık· 
larındandır ki, bizzarure bu Ce
miyetin azaları oldL&klarını kay· 
dederek d ı yor ki: 

·E~er Moskova isterse Millet• 
ler Cemiyetinde tem~il edilen 
bütün devletlere müşkülatsız Ce· 
nevre üzerinde ha~im olabilir. 
Kezalik Mos ova isterse Millet• 
ler Cemiyetin ı de parçalıyabilir 
ve bu suretle lngıltere ve Fran· 
aayı aç kta bırakab . lir. Bı naen· 
aleyh b.ı ilci g a b de,·ıetinin 

M. Mf4'salini 
altında ya ' nız kalmaları kendi
lerinin kdt>ahatleridir.,, 

Montag gazetesi, ltalya,m Ce
nevreden ayrılışını mevzuu bah· 
seden diğer bir yazısında ez· 
cümle diyor ki: 

"ltalyayı, M lletler Cemiyetin· 
den çekilmeğe ıevkeden sebep 
yalnız Miıletler Cemivetinin in· 
gil z Haric ye Nazırı Eden tara· 
fmdan vaki teklif üzerine ltalya 
1 yhine l:atbikine kaUa,tıiıı aank· 

~ iyonlardan sonra vazi) eti dü· 
zeltmek ve İtalyayı talın n etmek 
için bir k ınar ıttihaz etmemiş 
olması değ ld ı r. ftalya, Mı lletler 
Cemiyetinden çeki mekle Fransa 
ve lngilterenin Milletler C emi· 
yeti kanalile takıp ettıklcri poli
tikanın heyeti umumiyesine, kol· 
lektif emniyet sistemine ve do· 
lay sile bütün Ve say sistemine 
kar.şı kat'i ve esaslı büyük bir 
karar almış oluyo· . ., 

(Berliner Tageblatt) g zetesi 
•Italya Cünevreden ve o rada 
hakim olan fikirlerden ayrıl
makla yeni b r sulh organizas· 
yonunun esaslarının daha ziyade 
kuvvetlenmesine yardım etm iştir., 

diyerek evelce Almanyanın yap· 
tığı gibi şimdi de İtalyanın Av· 
rupa sulhu organizasyonunun 
Cenevrenin inhisarı altında bu· 
lunmasını reddett ğini, Cenevre 
haricinde ve hazan da Milletler 
Cıemiyetinin takdis edilen pren· 
siplerine taban tabana zıd olarak 
ltalyanın diğer milletlerle ·Al
manya, Yugoslavya ve Japonya 
ile • münasebetlerini pek ali 
tanzim ettığini tebarüz ettiriyor. 

(Ber liner Börsenzeıtung) gaze
tesi balyan jurnalisti Gaydanın 
bir makalesini neşretmektedir. 
G azeteci bu makalesinde toplu 
muahede mekanizması ve kol· 
lektif emniyet formulü içinde ha· 
kıki ve adılane bir sulhun t~ 
mini mümkün olmıyacağını, Muı· 
solini ile Hitlerin uzun müddet· 
tenberi başka bir yol gösterdik· 
lerini, bu yolun iki taraflı mua· 
bedeler yolu olduğunu ve bunun 
üniversal muahedelere. zıd b"r 
sistem olup beynelmilel şartlara 
ve muhtelıf memleketlerin men· 
faatlerine daha ziyade uygun ol· 
duğunu izah etmektedir. 

(Dresdner Neuste N ıchrich· 
ten) guet si l.alyanırı M lletler 
C mıyctinden v~ kollektif sulh 
sıstemınd~n yüz 

ANADOLU 
F'lmrtt re milhi m bir hdclise 

Bir doktorun bii
yiik fedakirllğı 

Doktor iddiasını isbat icin kendisine , 
kanser mikrobu aşılattı 

------
Acılar içinde öleceğim, fakat in-
~anlığa hizmetim olacak, diyor 

Doktor, kendi koluna Kanser mikrobunu aşılatıyor 

Seretan, şimdiki daha me'nüs kadın elimdedir; göğsünde mü · 
ve müstamel tabiıile Kanser, hiş ve son devresıne gelmiş bir 
korkunç bir hastalıktır. Fennin, kanser V!lrdır. Oradan alacağı· 
tıb fenninin fevkalade terakki- nız kanser mi krobunu benim 
lerine rağmen bu bastal tın te· vücudüme aşılayacaksınız. Mu· 
davisine henüz imkan bulunma· ayyen bir zaman sonra bende 
mıştır. Ayni zamanda da hasta- de kanser alaimi görmeA"e baş· 
lığın hakiki şekilleri, sirayet lıyecaksrnızl Dem " şt i r. 
~dib etn;ı~qi~i qe t~sbit eslile· Doktorların hepsi de kansc· 
memıştir. rin sari olmadıtına emin ol· 

Londra gazetelerine göre, Ha· makla beraber bu harikulade 
vana doktorlarından Dr. Matyas teklif karş ı sında titremekten 
Duke Kanser in sari o lub olm • kend ı lerini alamamışlardır. Fa· 
dığ nı göst ermek üzere emsals .z kat ısrarı üzerine hasta kadının 
bir fodakarlıkta bulunmuŞ'tur. göğüsünden bir miktar mikrop 
Dr. Dukenın bu hareketi, Fransız alarak do tor Dukenin vücudüne 
radyoloğ l arındıı.n Dr. Veyganın aşı ' amışlardır. 
fedakarlığından da büyük ve Doktor Duke bir gazetf'cinin: 
müh m addedilmekted r. - Şimdiye k:ıdar cari usul 

Doktor Duke, Kanser üzerine veçhile bu tecrübeyi niçin b ir 
çalışmış, kanserle çok meşg ıl hayvan üzerinde yaptırmad nız? 
o!mırştur. Son olarak kanserın Sualine şu cevabı vermiştir: 
sari olduğuna inanmış ve bu - Hastalığın sari olduğuna 
kanaat ni de Havana et hba oda· kat'i surette ve tecrübelerimle 
sına bildirmişti . eminim. Evet, bu tecrübeyi usu· 

Havana etibba odasında bu len bir hayvan üzerinde yapa· 
kanaat b üyük ve şiddet l i b ir bilirdik. Ben bu tecrübeyi ken • 
münakaşaya sebep olmuş ve dim üzerınde yaptırmakla hasta· 
doktor Dukeden başka bütün lığın bütün arazını, bütün seyir· 
oda mensupları kanserin sari lerini fen gözüyle tetkik etmek 
olmadığında ısrar etmişlerdir. isted m. Hıç bir hasta, mütehas· 

Umumun ittifakla aleyhinde sıs bir doktor gibi kanserin ne 
karar vermesine rağmen, doktor suretle başlad ğını, neleri icap 
Duke: e ttird ğini tesbit ve ifade ede· 

Kanser tamamile sari mez. Ben vakıa ıztıraplar içinde 
bir hastalıktır; sizdeki kanaat öleceğim; fakat, binlerce insanın 
bende de hakim idi. Fakat bir ıztırabına nihayet verecek esas· 
çok müşahedelerim, kanaatimi lar bularak öleceğim. Bunun için 
sarsmışt ı r. Gösterdiğim müşa· çok baht_iy_a_r_ım_. __ _ 

bedeler sizi ikna edememekte
dir. Bunun için ben bunu size 
başka türlü ispat edeceğ" m. 

Mesele basittir: Kanserli bir -
Kara burunda 
Parti kongreleri 

sona erdi 
yacı olan İtalyan m.lleti için Karaburun kazası parti ka-
zaruri bir hareket olduğunu, mun ve köy ocak kongreleri 
garp devletlerinin yeni ltalyan 411-937 tarihinde başlam ş, on 
imparatorluğunun doğumunu her gün devam etmiştir. Yapılan 
çareye başvurarak menetmek kongrelerde kaza parti yönku· 
istedıklerini ve Mılletler Cemi- rul başkanı B. Ahmed Koçoğlu 
yeti vas ıtasile ltalya aleyhınde başta olduğu halde yönkurul 
sanksiyonlar · vazettirdiklerini, üyeleri hazır bulunmuşlardır. 
fakat bu sanks"yonlar ümid edi- Başkan, kongrelerde söylediği 
len tes·ri vermeyip akim ka· nutuklarda bütün müzakere ve 
hnca Milletler Cemiyetinin nüfuz seçimlerin serbest olduğunu söy-
ve itibarım kaybett .ğıni ve bin· lcmiş, toplantılar münak•şalı ol· 
netice bu cemiyetin bütün mil· muştur. Herkes, düşünce ve di-
letlerin hayat ve mematma leA".rıi serbestçe bi l d irm iştir. Ye· 
taalluk eden meselelerin hallin· ni yı l ocak yönetim kurullar le 
de laı: ı mgelen kudret ve kabili· kamu 1 yönkurulları, seç len ze· 
yetten mahrum olduğunun anla· vattan teş ekkü l etmiş ve faalı-
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1 Bir Vicdan Borcu 
..... ımıı ...................... .. Yasan: Hikmet ORBL"N 

1nsan hazan felaketleri kendi 
şuurile hazırlar; ve kadın hazan 
dejenere bir ruhun, dalgalı, bu· 
lanık membaı, hazan ahlak n, 
idealin kendisi olur. Saadeti 
bulmak imkanı, bizce en güç 
en karanlık bir ihtimaldir. 

Saadeti içte aramak, orada 
bulabilmek kadar bahtiyarlık 

yoktur. 

* • • 
Mazinin bütün hatıralarını ta· 

şıyan b ir albümün yapraklarını, 
Macid Sanatla beraber çevırı· 

yoruz. Geçmiş günlerin hasretile 
iç çeken her hatıra üs~:nde bir 
kaç da;..ika duran arkadaşım, 

genç bir kız resmi önünde fazla 
bir alaka v nlıkla durdu. 
Sonra binbı ı dolu gözle-
rini gözlerıme çevırdi. Acı bir 
gülüşle: 

-" Bu kızcağızı n hayatı ara· 
sında, onun ve benim en acı 

bir maceramız vardır. ismi Ner· 
min ... Ve şimdi, çok candan b ir 
arkadaşımın karısı. Onunla ni· 
şanlanmadan, bn isterik kadın 

aylardanberi b enim ve bir kaç 
arkadaşımın müşterek karısı idi. 
Fotoğrafına dikkatle bak .. 

Sarışın, dalgalı ipek saçlar 
içinde gülümseyen şu yüz ve ela 
gözler, şu dolgun dudaklar, on 
yedi yaşın bütün hararetini taşı· 
yan mütenasip vücut, hulasa şu 
pozu ile ne enfesti bilsen ... 

Onunla bir gardenpartide ta· 
nıştık. BL&ndan sonra her hafta 
Boğaziçi alemlerim "z başladı. 

Biz üç arkadastık. O, yalnızdı. 
Tenha iskelelerde iner, güzel 
kokulu çamlar ve çiçekli ya
maçlarda otururduk. 

Gölgelikler içinde gece ledi· 
ğimiz, boğazda mehtap gezin· 
tileri yapt A-ımız zamanlar, çok 
vakidi. 

Nermin çok güzel kürek çe
. kerdi. 

Sandalı mız Bosfonun yıld ı zlı 
sularında süzülürken coşkun 
şarkılar söylerken ben kitaramı, 
arkadaşlarım kemanlarını inletir, 
Nermin bir an için küreği su
lara bırakı r munis sesi dalga 
dalga sulara karışır, ruhlarımızı 

okşardı. 
Plaj arın asabı gerg nl eş . iren, 

kıvılcımlaştıra "l h:1vasında Ada· 
lar, K ılaınış, S u adiye , A' tınkum 
bütün l u yerle de ym iki yıl 
iir ar'kallas i~rr~ı s?ın Ç :t;h'. muh· 

teris hatıraların:, tatlı anlar 
1aşadık. 

Nerminin maz"si 
bul.. Hangi gençle 
zaman bu günahı 
bilmiyoruz. 

bizce meç· 
nerede, ne 
işledıklcrin · 

Fakat o bize tam iki yıl, 
vücudü ıuıuz yolculara açık 
pınarlar gibi, vücudünü bıraktı. 

Biz ondaki şehvet ve ihtırasın 
ş· d detli krizini tam bir iste · ğ"n 
hararetli arzusunu giderd k. 

Aylar g eçti, g ünler geç i. 
Nerm n yok. Artık onu gö emi· 
yoruz. O, iklim değiştiren kuş
lor gibi mevs"mim zden ç u 

sanki. Ah artık her şeye v d 
ettik. Aylarca d evam eden b r 
sarhoşluğun humarı kadar fc 1 

bir şey yok. 

* * * Bir gün Maçkaka oturan ço 
sevdiğim Servetten bir m k 
ve davetiye aldım. N şanla ıy 
muş.. Güzel bir gün g eçi ec 
mizi t hmin ederek hemen 
tim. Beni çok iyi karş ıla ı. 
şanlısını takdim ederken o· 
dum bilmiyorum. Ayak üz ı 
şendeledim, gözlerim k ra ı 
Düşmemek iç n koltuğun b ı 
ucuna dayandım. 

Nişanlım Nerminl. 
Arkadaşım Macidl . 

- ? ? ? 
O da yüzüme bakamadı. Gö 

lerini yere eğdi. S aatler, da g 
ve acı bir takım karışık his r 
içinde geçti. 

Servet, benim candan 
daşımdı. Şimdi ona ben büt 
hakikati, açık açık söyJemel 
yim? içimde, kurulacak b r } • 
vanın mesud zannedı len hav 
nı bozmak endişesi de v . 
Ayni zamanda da, beri yan 
mazinin kirli damgasını, be 
günahını taşıyan bu kızın h y • 
tından bazı sayfaları, S rve e 
anlatmalı mıyım? 

Nermin bu gükü meras'mden 
çok memnun. Yıllarca gö 1 u 
kaprisine kapılarak 
sürdüğü hayat an bir g ç 
keğin sam mi yuvasına tem z 
olarak dönmek.. S erve 
muhakkak bedbah ~ o ne 
l ıyorum. 

C z k ıv a .. bir p rç.ı ç ; 
ç f t er sarma ı aşt . D nı 
kısa rda'l ı e ıg <lo uıc a 

gı ı l ık g ç r n nl! ç ı 

~ Lllrf.·n 
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ıGç Mıjllt •"-İ.f •?aa Neri•an lzmir 2 inei iara me111urlu· 
A~AUOLU 

üzere bır ay müddı:tla satılığa 
konuldu. bir bahane ile yalnız kalmıttı, ~undan: 

bir saattenberi öyle sanıyorum Abdülkadirin Emlak ve Eytam 
kı ikimiz de a)ni h:aler ve du· banku nda~ 5.:liinç aldığı pa· 
şüncelerle dolu idik. K·Jlağıma raya mukabil bankaya ıpotek 
eğ idi, ağlıyor ıibt titrek bir ey!ed ~ iz irde Su tan.ye 
ıesle: ballesinin cadduinde cedit '49 

- Kuracağımız yuvayı yık· No.lu önü 20 metrelik cadde, 
mık, şu anda ıenin elinde Ma· sağında 48 No.lu araa, solunda 
cit. Dedi. SO numaralı arsa, arkaa yolluk 

Sana gençliğinin üzerine yal· mahal ve 600 lira kıymetinde 
vanrım. Geçm' .. nizden aakın olan bu mağ:aun n g çen sene 
bahsetme ona... Bir kelime ıu yapılan satışı 22!!0 sayılı kanu· 
anda beni, ken:Jimi öldürtmete, na ıöre ıeri bıralı:ıldığı halde 
kafidir. YalvarırUD aaııal.. birinci ıene taksit borcu muay· 

- Fakat Servet lcardeıimi dü- yen vadeıinde öJenemed tinden 
a"ln O L • 1 ı. bu hüküm ortadan k11karak ma§'a· .. - .. :uır me eo; ve aeo, ıenae 
bir günahkar kad nsın. zanın yeniden müllc ye i aç k ar· 

tırma a.ı et• le ve 841 numaralı 
-Her ç•lgınlılc reçti .. O bir fır· emlak ve eytam banıcası kanunu 
tına imiş. Macit; ıeldi fakat, mucıbince b.r defaya mahsus 
deldi geçti.. Yalvarırım. Söz olmak şartıle artırması 2512/938 
ver .. Bir yuvanın, bir gencin ka· Cuma ıünü saat 14.30 da 
tili olma. icra dıiremız içinde yapılmak 

- Amma na ıl olur Nermin.. üzere bir ay müddetle satılıia 
Bu ben· m için bir vicdan borcu konuldu. 
değil mı?.. Bu artırma neticesinde ntış 

Orkestra susmuştu. Nerınine bedeli her ne olurs • o 'sun bor· 
bir cevap veremedim. Konuımu· cun ödenmesi tarıhi 2280 nu· 
roruz, fakat yalvaran ıö.zlcı'le mara ı kanuııun mer'ıyete gir· 
ba(ıyor. diği tar.hten sonraya ınüstdıf 

- Peki Nermin söz veriyo· olması has~bile kıymetine bakıl· 
Tum. Bir şey ıöylem.yeceiim mıyaralc en çok artıranın üze-
Servete; müsterih oL rine ihalesi yııpılacaktır. Satış 

• 844 nunıara!ı em:alc: ve evtam . . , 
Bunu, vicdanıma tercüman ol· banku kanınJ hükümlerine gö-

mıyan bu sözü, Nermini teselli re yapılıca§'ından ikinci art rma 
etmek için ıöyled m.. Zavallı yoktur. S.tıf ptş n p.ara ile olup 
kız.. Zavallı genç ıünahkir, müşterid~n )alnız yiızde iki bu-
guya müsterih. çuk dellil.ye masrafı alınır. 

Kararımda sabitim. Biitün ha· ipotek ıahibi alacaklıla la di· 
kikati masum kardeşime anla- ğer alalcadarlarrn ve ırtifak hak· 

kı sahiplerinin gayri menkul 
tacağım. üzerindeki baklarını hususiyle 

Servetle, Maçka tr vaymda faiz ve masrafa daır olan iddia· 
karşılaşhk. Onu bir hah ik !arını işbu ılan tarı binden itiba
Harbiyede indirdim. Y~y.a gidi· ren yirmi gün içinde evrakı müs· 

yoruz. bitelerile birlikte memur yetimıze 
- Servet sana biitün halcilcati bildirmeleri İcab eder. 

anlatmak benim için bir '\'edan A~ı h~lde hakları tapu sici· 
borcu kardeşim. Beıri bütün lince malum olmadıkç• pavlaş· 
kalbinle d ole!.. madan herı ç kal rlar. 17121938 

Her şeyı kısaca, açık olarak tarihinden itibaren şartnam~ 
anlattım. Dıkkat ediyorum, hiç herkese açıktır. Talip olaıılann 

bir endışe duymuyor, bunları yüıde yedı buçıık tem:nat ak· 
gayet tab.i karşıladı. çesi veya milıi hır be ıka i ibdr 

K~dın denilen füsunlu, tılısımlı mektubu ve 3711284 dosya nu· 
şeytan b'itün hakıkate rağmen bu tııarasile lzcnır 2 iııci icra me· 
melek yavruyu da kandırm•ştı. murluğur.a mÜrdcutları ilan olu-

Ben çok müsterih ve büyii. lc nur. H. iş No: 385 

bir azaptan kurtuımuş oımak Em!a ~ve eytam b:ın. 
sevincile yürüyord•m. Servetle kasın ian: 
yolumuz ayrılıyordu. O gayet 
kızgı n ve soğuk b.r tavırla elimi 3 /128 t ıcra do~ya numa-
sıktı: rasile satııa , yukar ja :?vı11fı 

yazılan gayri men 1<ulün alıcısı ile 
- Çok mahir pli.nlımnız var mutabakat hasıl o d J~U tak· 

Macid. Sınat, dedi. N pn •Ü· • dirde bankamızc~ bu gayri 
nü gördü deriııı, Nerminin 1ie- menkule konulacak kıyme•i" 
dıkleri ve şimdi şu isttadlarınıı nıhayet y"z fo ellıs •ıe kadar 
sızın gıyri semimi arkada ı,ı... 

i'' umumi şartlarımız ddhil n le •k· 
nızı isbat ett<. Bunu timdi ao· raz vapılab . l ı r. 4453 
!adım. Saadetinizi b~şka bir ' 
kızda a av:n Macid .• B.z meııu· lz.ın r 2 ıDci icri wemurlu· 
duz.. Gule, güld.. iuııdan: 

• D lı ni zade Hiiıey· ıı Hüınü· 
* • oün E nliık ve Eytıım bankasın· 

Arkadaş m h ki. esiıai buraıla ddn ödünç ald tı para;a muk •· 
bitirdi: bil ban k~ya ipotolc: ey led ğ 

Nasıl, dedi. Tnsanlar fela· kmird" M•mduhiye mıha les • 
ketin bazen kendi şuur ve istek· nin K reçlık .ya solutğında 12, 
le·ıle hazırlıyorlar değil m ?. 14. 16 No. t j ı vo her bırını• 
Sıadeti bulmak, kııran1ık bır teşk latı d ğ·rıerınwt aynı ol-
ihtı"'lal ve saadeti hakkile elde duğu ve kapıdan iç•ri gir.lince 
etmek ne bahtiya hk!.. bir sofa, solda ıki oda v' kar· 

Buca: Hikmet Orhan şıda bir kftpı ıle bahçeye ge· 
çil r, bahçede mutbak ve hela 
mevcut olup her Üç ev de aynı 
teş ilatı haz olup beheri 800 
liradan cem'an 2400 lira kıy· 
metind" olan ba gayrı meııkul. 
lerinin geçen sene yapılan •a· 
tışları 2280 sayılı .kanuna göre 
geri bırakıldığı halde birinci 
sene taksit borcu muayyen va· 
desinde ödenemediğinden bu 
hüküm ortadan kalkarak işbu evle· 
rin yeniden mülkiyeti açık artırma 
suretile ve 844 numaralı Emlak 
ve Eytam Bankası kanunu 
mucibince bir defaya m 'hsus ol· 
mak şartile artırması 25/2/938 
Cuma günü saat 14 de 
ıcrJ daıremız içınde yapılmak 

A-;ık teşekkür 
Türk Tütün Lim ted i rketi 

köyü:n~z:in tütünlerini mübayea 
etmektedır. Ş rket memurbrı 
Lay r aın günlen dahi çalışmak 
s1rdile l Ü ünlerimizi değer b 'r 
f.atle satın almışlar ve bütün 
köv müstahs lerinı sevindirm:~· 

leru r. M m eketımizin iktııadi· 

yatına ve t,caretıne değerli biz· 
met R'Orii'l •n bu şirkete muhle· 
rP,. ANA DOLU gazetesinın de· 
' " rt e ınemnıın yet ve teşel:kür. 

' Z n al Pnen lb ağ nl Saygı• 

,. y:ı ı var rız. 

ı ~ Hı' ı ~y \:ö ünden 
"· ehme.J ô~türk 

Bu artırma neticesinde 
bedel 'ıer ne olursa 
borcun öden esi tarihi 

satış 

olsun 
2280 

numaralı kanunun mer'iyete ıir· 

diği tarihten sonraya müsadif 
olması huebile kıymetine ba· 
kılmıyarak en çok artıranın üze· 
riııe ihalesi yapılacalcbr. Satıf 
844 numaralı emlak ve eytam 
bankası k.aaunu hülcümlcrioe 
göre yapılacağ ndan ilcinc ı ar· 
tırma yo:C:tur. Sabş peşio para 
ile olup müşteriden yalnız yüz
de ilı:i buçuk dellilıye masrafı 
alınır. 

ipotek sahibi alacaklılarla di· 
ğer alakadarların ve irtifak hak· 
kı sah.plerınin gayri menkul 
üzerindeki ha l:larını hususiyle 
faiz ve masraf .t dair olan iddi· 
alarmı i~bı.ı ıları tarihinden iti· 
bare:'l yirmi gü'l iç nde evra lcı 
miJshite!erile biri kte mem niye· 
tımize bildirm ·!eri cab ed~r. 
Aksi halde hakları tapu sicilince 
malüm olmadıkçı paylaşmadan 

hariç kalırlar. 1 /2/938 tari· 
hınden itıbaren şartname her· 
kese açıktır. Talip o anların yüz· 
de yedi buçuk teminat akçesi 
veya milli bir bank,. ıtibar mek· 
tubu ve 37/12J6dosya numa· 
raı le lzm r 2 ıncı ıcra mem~r· 
luiuna mür,.cutları ili.o olu• 
nur. H. iş. Na: 286 

Emlak ve eytam ban
kaı11nclan: 

37/1206 icra dosya numara· 
sile satılan, yu!carıda evsafı ya· 
zılan gayrı menkulün alıcısı ile 
mutab1kat hasıl o duğu talcd ı rde 
bankamızca bu gayri menkule 

konulacak kıymetın n hayet 
yüzde ellisine kad;ı.r umumi şart· 
larımız dahilinde ikraz > apı· 
la bilir. 4450 

lzmir bit-iu.ci icra mcmuıl.ı-
an: 

Bey hancısı f smaile 3577 lira 

vermeğt: borç u ö.ü hacı Hasan 

oğlu Şükrü varisi ·rinin bu borç· 

!arın dan dolayı tahtı hacze alı· 

nan Ba 'çıvada Ağız mevkiinde 

vaki 13000 metre murabbaı 

1200 lira k ymeti muhammeneli 

sebze bahçesı ıle l ıca mev'ıcı nde 

vaki 150) mt-t e ve gene Ilıca 

mevlı:iinde vaki 750 metre 700 

lira kıymeti muhamme.oeıi sala

talık tar ası 2ö· 1·938 tar h;nde 

Cuma güaııi saü 11 de açık 

artırma s ıreti e satılığa çıkarıla· 

c •ktır. Bu artır nada satı~ Ledelı 
mubarnm•n kıymetinin % 7 5 şıni 

bul ıdı~ hl< l rde çok 'Brlı· 

ran iste:Cli~inıtı taahhüdü baki 

lcalmqk şartı.e s .• tı; 15 gün dah3 
uzatılarak ıkincı a ı tırma;ı 12·2· 

9::8 tarh ne mWı d F C. ertesi 
günü saat 11 y p•lacakt r. Bu 

a·tırmad3 d~ h s t ş bedeli mu· 
hammen.ain % 75 ~j bulmadıtı 

t. <i rde sat., 2230 mımanılı ita· 
nuna tevfıkan teoi! o unaca1't:ır. 

Bu 1rayri menkııller üzerinde 
her ~ bir tek lde bak hıle

binde bulwıaıılar tbıı ilinııı ta· 
rihi neşrinden itibaren 20 gün 
zarfında etlerindekı vesaikle bir· 
iilcte deirem~ müracaat etıne· 

1eri lazımdır. Atesi takdirde lıak· 
ları tapu sicilile sabit olmıyan· 
lar paraların paylaşmasından ha· 
riç bır&kılacaklardı.r. Şartname 
herlr:ese aç'k bulundurulacaktır. 
Salı~ peşin para ile olup aıtır· 
maya iştirak etmek istiyeoler 
% 7 buçuk pey akçesini ve milli 
banka ib'bar mektubunu hamil 
bulun malan lazımdır. % 2 bııçuk 
dellaliye müşteriye ait olup mü· 
terakim vergi artırma bedelin
den tenzil oıunur. Talip olanla· 
rın 37/657 dosyaya ve icra mü
nadis ne müracaatları ilan olu· 
nur. 

Jzmir kadastro 
modorlüğündeo: 
Kuşadasile Selçuk arasında 

bulunan ve şimalen küç k Men· 
dereıin denize döküldüğü yer· 
den itibaren Selçuktan Kuşada· 
sına giden şose civarında ı ge· 
çerek Selçukluların malikleri 
bulundukları tarlaların sınırlarına 
kadar küçük Meııderes nehri ve 
ond~n ı;onra Selçukluların tar· 
laları ve Ebeler mezarı mevkii, 
şarkan Sdçuklu:ara aid ıncır 

bahçeleri ve p lnayır d ığının 
şark eleği ve Selçuk· Aziz Y" yo· 
lu ve bu yolu takiben Kara· 
mersin deresi, cenuben l!cikapılı 
dağ a•ın tepeleri ve ondan Ba· 
tak gölünü takiben Ce1eviz de· 
resile bahçecik deresinin birleş· 
tiği Deveboy~u ve ondan hah· 
ç•cılc deresi ve Kuşadası ahali
sinin m~lıki bulun ·fokları tarle· 
lar ve Sarneçl kahve, garben 
den z ile mahdud Arvalya çih. 
!iği ' adı la an ian mahallin kada~ 
tro,una başlanmıştır. 

Yukırıda göster le'1 s nıf içe
risinde bu1unan arazi ve binalar 
k.min ise vey.ı bunlar üurinde 
kimin ayni hakkı varsa ilan ta· 
rihinden itibaren iki ay açinde 
lzm'r kadastro komisyonuna ve
ya Kuşadasında bulunan kadas· 
tro postasına müracaatları, aksi 
halde 2613 sayılı kanun hüküm· 
!erine tevfikan posta ve komis· 
yonca hasıl olacak kanaate göre 
kııdastrolanıp kayt ve tescil olu· 
nacağı i an olwıur. 4517 

lzmir sicili ticaret 
memurluğundan: 

Kamil Fevzi Çilengir oğlu 
ticlret unvanile lzmirde Balcılar 
içinde 179/181 numarada top· 
tan ve perakende kavafiye tica· 
retile uğraıan Kamil Fevzi Çi· 
lengir oğlunun işbu ticaret un· 
vanı Ticaret kanunu hükümle· 
rine göre a.cilin 2119 numara· 
sına kayt ve tescil edildiği ilan 
olunur. 4506 

lzmir beledige:sinden: 
Başkatiplıkteki şartnamesi veç· 

bile .kiçeşmelikteki 454 sayılı 

evin y,kılarak enkazı müzayede 
ile satılacakbr. Muhammen be, 
deli elli bir lira 31 kuruştur. 

Açık artırma ile ihalesi 4-1-938 
Sat gÜ'.'IÜ saat on altıdadır. işti· 

rak çin dört liralık muvaldcat 
teminat mak~zu ile söylenen 
gü1 ve saatte encümene gelinir. 

t8 ıı 24 29 4439 
Başkat ı plıkteki şartnamesi veç· 

hile hava g~zı fenerleri için 35 
numaradan 4000 36 numaradan 
3500 37 numaradan 4500 ki ce· 
man 12000 amyant satın alına· 
caktır. Beher 35 numara on 
yedi 36 numara on beş ve 37 
numaralı amyant on dört kuruş· 
tan muhammen bedeli bin sekiz 
yüz otuz beş liradır. Açık ek· 
siltme ile ihaleai 7-1-938 Cuma 
günü saat 16 dadır. iştirak için 
yüz otuz sekiz liralık muvakkat 
teminat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile söylenen 
gün ve saatta encümene gelinir. 

21 24 28 30 4440 

'Bayındır Sulh hakimliğindın: 

Bayrndırın Hacı lbrahim ma· 
hailesi nüfusunda kayıtlı F urunlu 
köyünde oturur iken 20/11/937 
tarih ode ölen Mustafa oğlu Ha· 
san Yörükün terekesine mahke· 
ıııece el konmuştur. Ölüden ala· 
caklı veya verecekli olanlar var
sa ilan tarihinden itibaren bir 
ay içinde mahkemeye müraca· 
tla deftere kayıt ettirmeleri, bir 
ay geçtikten sonra müracaat edi· 
lirse nazara alınmıyacağı ve ölü
nün mirascıların n da T. K. me
cknisinin 534 üncü maddes ne 
tevfıkan üç ııy içinde sıfatlarını 

bildirmeleri ilan olunur. 4505 

24 Kiaunuevet 

ilan 
Akhisar bele 
reisliğinden: 

• e 

Akhisarda yaptırılacak belediye bi
nasının projesi müsabakaya konul
muştur. istekli mimar ve mohendis
Jerio şeraiti anlamak üzere belediye
mize müracaatları ilan olunu r. 

24 28 1 5 

Lise ve ortaokullar ahın salım ko· 
misyonu başkanlığından: 

Kız öğretmen okulu talebesi için mevcut nümunesine gÖ "e 180 
ç;ft iskarp n 4-1·1938 tarih nde saat saat 16 da İzmır külı ür direk· 
törıüğünde toplanacak kom.syonumuzda aç ı k eks .tme i e yaptırı· 
lacaktır. Beher çiftin muhammen bedeli 425 ve 180 çi ftın 765 
lira ılk teminatı 58 lıradır. 

Nümune ve şutnameyi görmek istiyenler her gün kü ltür direk· 
törlüğüne müracaat etmelid.r. istek! lerı.n beLi gün ve saatta 
komİS)Ona teıninatlarile gelmeleri ilan olunur. 18 21 24 31 

........ ~--------------.;;..----------------------------~~ lzrnir Liman işletme müdü . i üğüıı-
deo: 

1938 yılı içinde İzmire gelecek kereste motörlerile vapurlarının 
boşaltma iş ne ait eksiltme muamelesinin 27· 12·937 pnzartesi 
günü saat onbeşe bırakıldığı i an olunu•. 4512 

Tütüncüler! 
Bahçevanlar! ... 

ı t' 

Avrupa kimyevi gübreleri 
Yüksek randımanlı ve iyi cins mahsul kuvvetli fidan ile alı· 

nabilir. Kuvvetli fidan da ancak kimyevi gübrelerimizlc yetişir. 
Tesirleri muhakkak ve kat'idir. 
Telgraf adresi 

Karadavut 
Te e on 

3809 -
Adres 

lzmir·Halimağa çar ısı No. 31 
cı avut ade 

R;ıhmi K~rAd;ıvut 

iç hastalıkları mütehassısı -..-

D r. Celal Yarkın 
Jzmir Memleket hastanesi dahili hastalıkları seririyyat şefi 
ikinci Beyler sokağında inhisarlar tütün satış deposu kar• 
şısında 65 No. lı muayenehanesinde hastalarını kabul etmek· 
tedir. Tele/oıu 3956 

Evi: Gö:ztepe tramvay caddesi Gö:ztepe aparlımanı 
kal'şısın.da No. 1018 Tele. 2545 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 
Hatk11pınar Kamaş Fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni çılı:ardığı kumaşlan 

Sağlam Za 
VE U(:UZDUR 

Yeni yaptırdığınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

SATIŞ YERLERi 
Birincikordonda 186 numarada 

ŞAP K HALI f. A. Ş. 

lzmir ikmci hukuk mahkeme· 
sinden: 

lımirde Servili Mescitte su 
kumpanyası yanında 70 no.lu 

evde oturan Cemal kızı Şadiye 
tarafından kocası Niidenin Şa· 
hine mahallesinde ölü yüzbaşı 
Hasan o§'lu Ahmed Remzi aley· 

bine açılan boşanma d:ıvasınıa 

icra kılınan tahkikat ve muba· 
kemesi sonunda: l~i tarafın bo· 
§anmalarına ve kababatlı olan 
Ahmed Remzinin hüküm tari
hinden itibaren yeniden bir se· 
ne müddetle evlenmemesine ve 
müşterek dört çocukların ve' a· 
yet haklarının anası Şadıyeye 
verilmesine ve haftada bır pa· 
zar günleri babaları müddeaa· 

J .... ,Jtı'rı'*"~~· 

leyhe gösterilmesrne ve beher 

çocuk için ayda ikişer buçuk li· 

radan cem'an on lira nafaka be

deli takdirile aydan aya Ahmed 

Remziden alınarak çocukların 

iaşe ve terb.yelerine s rf edil· 

ıııek üzere anaları Şadıyeye ve

rilmesine ve masıı.rıfi muhakeme 

olan 1284 kuruşun dahi Ahmed 

Remziye yükletilmesıne temyızi 

kabil olmak üzere 18/11/ 937 ta. 
rinde Ahmed Remz.nin ikamet· 

gahınrn meçhuliyetine bınaen 
gıyabında karar ver ildiği ve ih· 
barnamelerin de usulen mahke. 
me koridoru~a tal ıK ed ld ğ teb· 
lığ mab 'Ti ıa kai n olmak uzere 
ilan o unur. 
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l•f~U'] ~C~IE LE
\ ANl'E - LINIE 

G. m. b. H. 
HJ\MBURG 

DEUTSCHE LEVANT~ 
LlNlE, HAMBURG, A.' G. 

HAMBURG 
ATLAS LEVANTE t;INlE A.G. 

BRE.MEN 
•ıOJNIA,, vapuru 2 l Birinci 

tkloı.ınd.a hcklen:yor. '.ROTTER· 
OAM,HAMBURGveBREMEN 
içia yük a1acaktar. 

AMERICAN EXPORT UNES 
1 HE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
•EXIRIA,, vapuru 24 'Bırinci 

kbtWda b kJeniyor. NEVYORK 
içia yük a1aca"tlr. 

•CARLTL>N. vapuru 31 Birin· 
cikinunda bekleniyor. NEV· 
YORK için yük alacaktır. 
STE ROYAtE HONGROISE 

I>ANUBE MARITIME 
•TfSZA. uıotörü 13 Bırmci 

kanunda ~kleniyor. fORT·SA-
10 ve 1SKENDERIYE timanla· 
rına y~ aJa<4tld:ır. 

5ERV1CE MAR!TIME 
RC>UMAIN 

BUCAREST 
•DlJROSTDR. ..vapuru 22 

Birincıklnunda KôSTENCE, 
için aıeket edecektir. 

JOHNSTON WARRIEN 
UNES LTD. 
UYERPOL. 

• ~VIEMORE. vapuru LIVER· 
POL. ve ANVERS limanların· 
dan ,.nk çıkaracak ve 26 Birin· 
cikacauoda BURGAS, VARNA 
ve ~OSTENCE için hareket 
cdeaektir. 

DEH NORSKE MlDf.L. 
HAYSUNjE 

•BACHDAD,, motörü 14 Bi· 
rincikiAuoda bekleniyor. DIEP
PE Ye NORVEÇ umum lıman· 
ları.. ,,ulc alaea1'br. 
AR.NEME.NT H. SCHULDT. 

!IAMBURG 
• ORBURG,, vapuru 10 ikin· 

akinun i938 de ~kleniy.P.r. 
ANVERS (doğru) HAMBURG 
ve .BRE.MEN 'in ,ük alacaktır. 

lıanlardaki hareket tarible
Jile l)avlunlardaki dej'jşiktik· 
lerdea acmta mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha ful& tafsilat için Bi· 
rinci .kor~c.la W. F~ HENRY 
VAN DER ZEE & Co. N. V. 
vapur ac~hğma müracaat 
edil~ rica oluntll'. 

~ddon : No. 200712008 

Fratelli S?erco 
Vapur Acentıuı 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

•TEU:MON., vapuru 14· 12 
937 -de ibeklıeaU1ckte olup ROT
TERDAM, AMS TERDAM ve 
HAMBURC fo:aanları ici yük 
alac~ır. 

"HERMES. vıpuru 20/~2 de 
beklen ekte ol ıp rükünü tıh· 
l yeden sonra BURGAS, VAR· 
NA ve KôSTENCEyc hareket 
edecektir. 

SVENSKA DRlENT 
LINIEN 

•GOTLAND., motörü 14-1'2 
de beklenmekte olup HAMBURG 
GDYNIA, OANZIG, DAN· 
MARK, iimanlf rı, BALTIK li· 
ınanlan için yük a~ acaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

·sUÇEAVA,, vapuru 29/12 
beklt-nmekte olup MALTA ve 
MARSIL VA limanları ı~ın yük 
alacaktır. 

V pfcı.ı Jcabul ıeder 
ilanlardaki hareket tariblerile 

navlunlardaki deği,il<liklerden 
acenta mesu1iyet kabul etmu. 

Daha fazla tafsilat için İkin
ci kordonda FRA TE.Ll.İ SPER· 
CO vapur acentalığına müraca· 
at edilmesi rica olunur. 
Telefon: 4 t U/ 414212663/ 4221 

1 Safıiik 
2 

ev 111r. 

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

.... llUI ...... ~ ....... 

Muzıka 6ğretmeni 
aranıyor 

C. H. P. S:ı lihli Halkevinin 
40 lira aylakla muzıka öğretmen· 
li_ği açıkhr. Talıp erin tercümei· 
hal kağıtlarile başkanlığımJza 

mü~acaatları ılan olunur. D. 8 

IRI 
Rusu,i ti.san ve 
riyaz r'ye det sleri 

f ıansız.ca, İng~lizce ve Al· 
ımauca hususi gece dersleri ay
rıca Orta m~kteb t•l~belertne 
rjyaziye dersler.i ıverilir. 

Karantına Köprüsü tramvay 
caddes•nde No. 685 

. ' • . . • #'<\ <lo • • .. , f 

Salih i:ıe bü) ük deve 
güreşleri 

Partimiz menfaatine 9/1/938 
.................... ] d 

Oli.,;er .,e pazar günü büyiik ir eve gü· 
•• \W ' rqi .tertıp olu.ım ıştur. Verilecek 

Şürekisı jlaamiyeler aşağLda gö:ıte~li::ştır : 

Limited Başa 70 

Vanur Acentasc Ortay• 3§ 
,,,. Ay~ğa 15 

8irinı;:ikordon Rees binuı Güreşten iki gün evel gele:l 
f el. 2443 

LONDRA HATff develer güreş .kazansalar .dahi 
"...,ENTINO,, ıvapuru Birinci 2 ıer lira masraf bedeli atacek· 
'"' lardır. 

ldnun sonundaLONDRA, HULL ....,--~--~-------
ve ANVERSten gelip yük çıka- Doktor 
racak '*'e ayoi :z.amanda LON· 
DRA ve HULL ıçin ,yük ala- A. Tevfik Lut em 
caktır. Kuh•k, buruo, boğaz 

':A1..GE.RIAN., vapuru 17 ikin-
cikl J)Ö_t LONDAA, fiUli. Haslatıkları birinci şuu/ 
ve ANVERSteo g~Hp LONDRA mü ıehassu 
~ HUU. için yük aleeaktar. Merkeı hastanesi .kulak 

LlVERPOOL HATTI kliniği şefi 
"LESBIAN,, vapuru 26 Birin- Her gün 15 ten wnra ikinci 
·~ gelip 'LIVERPDOL Beyler Nunıanzade ıokak No. 
için yük alacaktır. 5 de hasta ıkabul ve tedavi 

••fLAMINİAN,, vapuru 12 eder. 
lk.io.,tkanuoda UVERPOOLdan 
ıeHp y.iik ~ıkaracaktır. 

BRiSTOL ve GLASGOW 
HAT T 1 

"FE0ER1CO,, vapuru 28 Bi· 
rinc kanunda gelip BRISTOL 
ve CIASGOW için yük ala· 
cakt ır. 

DEUTSCHE LET ANTE • JJNJE 
··cHtos.. vapuru lkincika

nun ibtidasınd ı HAMBURG, 
BREMEN ve ANVERS.en gelip 

Satılık kamyon 
lzmir memurlar kooperatifine 

ait ber işe elverisli bir adet 
ıevro1e marka 34 model kam· 
~oıı 24/12/937 t~ihine rasl~an 
perşembe günü saat beştf ;:~v· 
zipaşa bulvarındaki harice işliyen 
yolcular garaj nda utılacaktar. 
lstiyenlerin Kemeraltmda Ke· 
mahh hanında kamyonu görme· 
leri ve satış glinü tayin olunan 

~ . - . 

1 

HOFHERR-SCHRANTZ-OLAYTON~SHUTTLEWORTH 

Macar Ziraat Makineleri Fahri· a6t 

Mazot Traktörleri 
Fennin el) ıon tekamüli.t ve tecriibelel'me göre tadLt ve ıslaa 
edilmiş 25 ve 40 beygir kuvvetin:leki yeni MAZOT TRAK· 
TôRLERlMİZİ saym çiftçileriIDize büyük cmn y~t "e kuvvetle 
lavs ye ederiz. 

Mıntakamızuı tanınmış çiftliklerinde büyük muvaiftkıyetle kul· 
lanılmakta otan ff'8ktoouim z sahiplerinin azami memnuniyet
lerini kazanmağa muvaffak olmuş1ardır. 

Müessesemize müracaattan .evel siu en yakın ,ahşmaltta olan 
traktörlerimizi lütfen z yaret ve tetkik ediniz. Bunlar bizim 
içın bir şahidi adıidir 

Adres: 

Telgraf adr11siı KA.RADA.VUT Hacı Daout zade 
Tele/on: 3809 RAHMi k.ARADAVUT 

Şifa Bahkyağı 
Kuvvet i tıah eıbfıat kaynağı, 

Raş mabsut, 
gıda kudrt·ti yüksek, 
tşmesi kolay, 

ff'rbet gibidir, 

başk11 yerde satılmaz 

llusu~i 

Şifa Ualıkyağı 

Yaloız Şifa Eczabanesinde 
Hükumet S1tasmd.a 

. -· .. ~ ;;"· :, ...... . ~ ft 1 tlyıt...,..,.. "l ..... ...,"~ • ' • • " • •• ~ '# ,...1ıı·~ ";tr:...., '(" 

YILHAŞI i~eı·~~c~~JJl~ak. liEOi y E 
bule geçecek 

Otomatik G Radyolarıdıı 
Dünyan n en büyük vapuru oltm NORMANDl nin salonlan· 
nı da GAROD radyoları te~yin etmektedir. 

Ş l · Mımar Kematettin caddesi No. 35 
PİJŞ yer erı: NiHAT KAR İnönü .caddesi 

HAMZA R05Tf.M 

Portf"'lt.f antenler dP gelmiştir. 

lzmir Emraı:ı Sariye hastuhatıc~i ba~
tabjpliğiod~n: 

Hutaunemizde yeniden yı.pıJac.ak 69f7 Urı '23 kuruş bedeli 
keıifli kalorif~r teıisab kapalt r.arf usulıle .eksiltmeye lconulmujtur. 
lıteldilpin ŞJrtname ve.aireyi förmek üıer~ her gij l bastabane 
lY biplifine ve ebltme •193 ıenesi Birincikinuft 29 c ı Çar-
JIIIJ.ba_, iiüıü ~an onbirde yapılaçi:ı.ğından jJite literin 2~90 sayılı 
artırma eksiltme ve ihale kanununa göre icap eden teminat ~e 

teklif mektuplan ve diğer :ve1a1kil'9 birlikte eksiltaıe saatinden bir 
u•t ewtl Tepecikte Emr.uı Sıltiye hastahanesinde müteşekkil ko-
nıiıyona müracaatları. if 19 24 28 4349 

.-...--.... ~-~ ..... ----...... ,...;.~----ıı~-------------
lzmir Levazım amir1ili ilanları 

-----.....,.~.;... ___ ..;.;;....;.;...~~~~~~:...'!'!-~'!!"l"'!-----
h.mi r i,..eyazım amirlığ ı Sat. At Ko. Rs. den: 
i - An1cara garnizon birlik N~ ~üeı eleri "çin 4JOOJ kılo 

kırk bin ıkılo •buoun •J>A ı ıarfla .eksiltmesi 3/2 Kan/938 
~t l.5 de Ankar• Lv. jıniıliii b.o al a komısyonunda 
y~p ı lacaktLr. 

W - Muhammen bedeli 12800 lir• itk teminatı 960 1iradır. 
,Sartnam~ ve nÜJllunt'Si ber gP b İ$fooda r.örüfü . l~inde 
kanuni vesailder bulunan ~ktif mektuplart saat 14 e kadar 
bbul olwuu.. E.k.•Jtmey.e ~ireceklerin belli gün V/! saatta 
komisyonda bulunmaları. 15 9 24 30 4406 

fzmir Lv. amirliği Sat: Al. Ko. Rs. den: 
· 1 - 33 ;f .iiıııea birlikleri hayv-.,ıatı içia ( 3SOSOO ' ıkilo fU\af 

vmrıey tuhhüt eden üst1nci nam ve hasıbına {262000) 
iki yüz ı&lt lŞ iki bin kilo yu'.af açık eksiltme ile satın 
almac11ktır. ihalesi i/2.Kaı./93~ Stlı zün saat 16 da ya
pılacaktır. Muhammen tut~ra lS065 Jiradtr. itte: teminat 
1130 liradır. Şartnamesi MI' j'ÜB ~le.den ev.el komisyon· 
de görülebilir. isteklilerin,ia tüc teaalut makbuz veya. mele· 
tublarile beraber 2490 sa)'!llı kanunun 2 ve 3 üncü mad. 
delerinde yazılı veıikalariı. ihale ıünö t'•kti muayye inde 
Fındıklıda ~:omutaalık satıa alma komısyonuna müraca• 
atları. 14 l9 _24 30 4386 

---------------..... - ..... -----------------lzmir Lv. amirliti Sat. Al. K.o. Ra. den: 
1 - Çatalcada gösterilecek m.a.aı• ·r P•Vfon İnfası kaP'lı 

zerflata \ihalesi 27,.1:3iri nci Kaau/9.37 Pttzartesi güoü saat 
16 da yapılacaktır. Muhammen keşif b~deli. .20424 lira 64 
kuruştur. Şartnamesi her ~ ö,tleden ev.et komisyonda 
görülebilir. lsteklil~rin 2282 lir•ltk ilk teminat makbus 
veya mektuplari jle 249P sayıla *'anumın 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikalarile Nafia V e1citeti fen müdür
lüklerinden alacakJ,ıra ehliyet vesikalarile bfrlikte ihaleden 
en az bir saat evefine kadar teklif .uektuplarmı Fındıklıda 
komutaalık satan alma ko1J1isyanuna vermeleri. 

2 - BJJ ilam Anadolu ~azctetile 5 g(ip mli.ddet dört defa 
ilin ettirilerek telle bildirilmesi. 

9 14 19 '24 4314 
-----"!!1111!~ .... ,...----------~-----..... -----İzmir LN. imiıliği Sat. ~. Ko. R.s. dn: 

1 - lımir tayyare alayııaa ait l<adifekaledeki tayyare şehitliği· 
nin {2592) l;ra bedeli kepfli tel kafesli demir parmaklık 
yJptınlması açık eksiltme auretüe münakasaya konmuştur. 

2 - lhale.i 8/lkincikan,n/938 cumarteıi .,günü 1&at 10 da kıı· 
lada hair levazım amirliti satın Alma ,komisyonunda ya• 
pılacak.br. 

S - Teminat muvakkata ak~ı (194) lira kark kuru§tur. 
~lllllllllllllllln11lll i llHllllh.. Doktor ,ıtllllllllılllUUlllHUlllUllll! f - ~e ve keşif~mesi her gün komisyonda görülebili 
a_ i!_- s - f.tekliler ticaret od,asında byJ.ıJı olduklarına dair vesika 

r. \'' ' - • •• 

A Kemal Tonay röıtermek mecburiyetindedirler. 
~ • .1 6 -- f.kailtmeye i,tirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
§ Bııkt.erigolog Ne bulaşıcı, salıın 'hastalıkları nıütelıessuı = n,:ü maddclerjDd~ ye şartnamesinde yazıl& vesikalan ve 
§ (Verem ve saire) ~ teminat muvakkataj,rile birlikte ihale saatinden evci ko-
S Basmahane iıııasyonu karemndaki Dibek ıokak baoHMla 341 •rıh 5 misyona müracaatları. .24 28 2 6 4513 
=::: u ve wuayenf"hanetinde aabah eaat 8 den akıam ..,., 6 1• = ---------..... .-----~---------
• 111111111111111111iliil111111111 Uiırıilıııüiiıiilüiiiımiiıliilıı iiT ele/ •n: 4115 ııııııl bM~ı~:. ıı.irliti Sıt. At Ko. Rs. den: 

iıdct 

Foto örog"' lu soo Verli 4aayvan kin yem torba11 
'100 'Kadaaalar içia yem torbua 

Hamza Rüstem ı '°" Çan.:!::e müstahkem mevki birlikleri h•Y••n•t•nın yu"•· 
En meşhur fabrikaların fotoğraf makineleri, film, cam, kağıt, 
kart ve bilumum fotoğrafçılıkta müstamel eczalar, Jotoğraf alit 

ve ~devabJ Jont ve sehpalar. 

Fotoğrafçılığa müteall~lı. her nevi malume 
Zevki okşıyacak resim ve ağrandısm~nl~r, senedat ve evrak 

istinsahları ve kopyaları kemala dıkkatle yapllır. 

AMATÖR iŞLERi 
Developman, kopya ve her nevi ağrandisman s6rat ve nefa· 

setle yapılır. 
IZMIR: Emirlerzade çarşısı No. 28, 4, S, 6, 7, 8, 9 
Telefon: 2675 Tel~raf: Rüstem lzmir 

lzmir Meserret 
Otelimizin bütüo mobilya11 tecclid edllmiş J()tuk ve sıcak su 

banyo daireleri ilave edilmiştir. Otel yeniden telvin ve tefri1 
~dilmiş ve müşterilerimizin her türlü istirahatleri temin olun· 
ınuştur. Fiatler mutedil ve her keseye elverişlidir. 
J(emeraltı caddesi kareko\ 1carşısınd1' No. 72 1zmir Tele. 2~33 

Baytar Aziz 
Sıhhat Eezahanesiode 

rada cins ve miktarı yazLlı üç kalem mutabiye ihtiyacı 
pazar ık auretile satıa alınacaktır. 

2 - ihtlui 27/1.Kan/937 paıı:arte•i •ünü saat 11 de Çanakkale 
-5stAhkem meVki e~ a1m.a kPmisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin ed len ..ınecmu tutarı 1755 lira teaıinat muvakkate 
akçası 263 lira yirmi beş kuruştur. 

4 - latekliler veaik ,e teminatı muvakkatalarile birlikte ihale 
saatinden .-vel l'°miıyona ımür.-caatları . 4489 

~--------------------------9'!!1!1-----~ Deniz le.,azım satın alma komisyo
nuodao: 

Cinsi Miktarı Tahmin edilen 
bedeli 

MrUJ 
Sıtır. eti 69768 k. o 32 
Kuzu eti 28000 kilo 43 
Koyun eti 14229 kilo 43 

Muvakkat temin t 
Lira Kuruş 

3036 38 

1 -- ""t!Pb.nda cİll• .,e 11>iktar1arile biır Jci1osuna tahmin edilen 
bedeli ve muvakkat teminatı yaı:Llı olan üç kalem et, 8 lk1ncika· 
ın11n 938 tarihine rAıtJıyaa Cumartesi gürıü saat 11,5 de kapalı 
zarf usulile alımpak üzer..e .uıüoakasaya konulmuştur. 

2 - B.u ıüç kıtem ete ~t şartname 203 kuruş mukabilinde 
komiıyondan her gün ahnabilir. 

3 - Csteklilerin 2490 sayıh kanunun tarifatı dahilinde ta zim 
edecekleri kapalı teklif mektuplarım en geç belli giin ve saatten 
bir saat ev~l e k~~r ~asıınpaşada bulun nuba kaplıRa m kbuz 

L-L.l!_.J_ ··- - - .t •• : 'lA ')O ı2 "7 OACC:IAAOC: 



- - -------- - -- -_· - -=:::::. _ _;:~ .. _ 

12 Sabire A~>JYVD ~----~~~~~~--~~~~~~~-------~--~2-~~K~a"_"_n·•-··-"---

P astil Pektoral Doktor Şahap Göğsü yumuşatır, 
söktürür, tesirli 

balgaf!l söktürür, öksürüğü 
bir OKSüRüK pastilidir 

FotoOr 
I N O N 0 Cad. No. 20 

Atölyede 
En güzel pozlar 

çekilir. 
Amatör ifİer 

Temiz çabuk 
ucuz yapılır 

• 
Baktiryoloğ 

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

hlilleri yapılır 
:\1üracaat yeri: 

İkincibeyler @okak 

Telefon 3869 -l•ll!B!!ll!lir•in•c•i l!!!S•ınlll!lıf~M-:'ahasaıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğfq 

Cilt ve Tenasül hastalık· 
ları ve elektrik tedavisi 

lzmir • Birinci beyler ıokatı 
• Elhamra Sineması arkasında 

Tf'le'on : 3479 
~.: . '... .. .: ' . • ...................... 1 ... 

Doktor 
Ali Agah 

Çocuk hastalıkları 
mutahassısı 

/kinci Beyler sakalı 
No. 68 
Telefon 3452 .......................... 

Diş Tabibi 

Cevat Dağ!· 
ikinci Beyler sokak No. o.i 

Telefon: 3055 

Operatör 
Faik lbrahim 

lzmire gelmiştir 
Eskisi gibi öğleden evci 

Fransız hastanesinde öğleden 
sonra Birinci Beyler sokak Diş 
Tab.bi Bay Mehmet Ali altın· 
daki muayen ehanesinde hıs· 
talarını kabul ed~r. 

Sıhhat Balıkvağı 
Norveçyanın halis Morina balıkyağ1dır 

iki defa silzülmü:ştür. Şerbet gibi içilir 
Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczalıanesi 

HAYllEUiM 
ç.izu 

• 

hanı karşısında Başdurak 

biri 

1938 Modelleri geliyor 
Sevrole Otomobilleri ' . 

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

Ye<dlek parçalar nıevcudduır 
.. 

Oldsomohil otomobilleri de her ınrln evsafı haiz, sağlam, 
elverişli, güzel ve lüks makinelerdir 

Izmir ve bölgesi bayii : Oe Kutay 
Birinci kordon telef on 2704 

• Doktor 
Kemal Tahsin Soydam 
Cild ve tenasül hastalıkları mütehassısı 
İzmir Belediyesi Zührevi hastalıklar ve tedavi evi doktorlu· 

ğundan çekilertk yeniden açtığı Numanıade sokağındaki 3 
numaralı muayenehanesinde hastalarını Pazardan maıda hcrgün 
sab' btan akşama kadar kabul ve tedavi eder. 

Muayenthane Tele. No. 3416 Evi 5164 

Sa.ata çok ehemmiyet veren REVUE aaatı alır. 

,eırR Ev u E ' 
aaatı alan ne aldı~ını bilir, 

çünkl 80 senelik tecrübe gibi bir 

garantiye maıtktlr. 

Modeller en son ve zarif ,eklldedlr4 

Satı• tl•,..U : BERNARO A . ZAHAROF, fzmlr-, HUkUm•t cadd .. I S0 

....:.!:==================;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;==~--

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

MERKEZ ŞUBE 
IZMıR ANKARA 

Temiz, zsrif eşya, elbise ihtiyacından eve! gelir. Herkes kendi 
!ıalıne göre temız b:r eve, misafirlerıni kabul edecek bir salona. 
ı .ıa t )'BŞ }acak eşyaya muhtaçtır. iyi bir mobilya içinde kcndinw 
ve aılenizı muhite daha iyi tanıtabılırsıniz. Evınizin eşyası hayatı
nızın etiketi olduğunu unutmayınız . 

Memurlara 10 taksitte veresiye muame. 
lesi yapılır. 

---~--------------~~~--~-----------
Siz de M ET AL L U M '' D " ~~::ıı:rını 
Hem bol ışık almış olur, hem iktısat etmiş olur, hem lamba 
değiştirmekten kurtu !ur, hem de sarfiya tınızın eksildiğini 

ilk faturada sröriirsünüz. 

LLU 
Cev ik Baykent 

Elektrik • telef on vemalzeme~i deposu. 
Siemens fabrikaları mümessili 

Peşetmalcılar 77 - 79 telefon 3332 
~--~-:..------------~--------....;..;;.;;.. ___ __ 

ilan 
Iktısad Vekaleti iç ticaret umum 
müdürlüğünden: 

30 lkinciktrin 1330 tarihli kanun hükümler dairesinde Türki
yede iş yapnağa ızinlı bulunan ecnebı şirketlainden "Alston 
Tobako Kompan ı . şirketi Türkiye umumi 'ekli bu kerrc müra· 
caatla şirketin Türkiytdeki faa !iyctini tıtil ett ğini bildirmiştir. 

Bu şirketle aliltası o anların lzm rde mu im Joh.1 Harold 
Ros ·ye ve icabıuda İktısad Vekal etıne müracaat etmeleri ilan 
olunur. 24 9 ~4 4119 

5 Tcşrinisan 937 
lkt.sad Vekaleti iç ticaret umum m-' dürlüiü 

2 kuruşluk pul 
unza 

.kuııamadı 

ı 


