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Büyül~ Şef Anl{araya Avdet ·Buyurdu. 
Et musaderesi 

Ba Tak 'a na11I, nerede Te aiçia 
olmuı? Bu cihetleri artık bilmiyen, 
ioitmiyen kalmadı&ı için uzua uzadıya 
anlatacak degiliz. Batta, belediye; bu 
iato hal:'lı mı, hakan: mı, bu cihetleri 
do araıtırmağa Jüıom görmüyoruz. 

Biz bu vak'a dolayıeilo perma. 
ğımızı bir noktaya baamak lüzumunu 
hiuodiyoruı. O da halka bir az ne• 
r~. almak payı bırakmak, ona ıef kat 
yüzü g6atumek yazifeıini ihmal et• 
mekte olduğuıooı noktasıdır. 

(Et) muaadcreıtinin fiili neticeıi 

belediyeye nihayet elli altmıı kilo 
etin getireceği eekiz on liralık vari. 
datın cldo edilememe.inden ibarettir. 
Fakat .bu hareketin halk kalbi 'Ye h:• 
zeıinefai üzerinde yapbğı teıirler 
ölçülebilecek kadar u ye ehemmi• 
yetsiz degildir! 

Ne olur, nrem kırk elli vatan• 
daı kilosu on kuruı noban fiatlo , 
birer ikiıtr kilo et yeıin, no olur 
beJediye de bu yüzden aekiz ou lira ' 
varidattan mahrum kalan. 

Beo on kuruıluk Taridat temin 
edeceğiz diye binlerce balkı incitmek 
doğru değildir, halkçı idarolu bu 
yolda muamelelerden daima kaçın• 
malıdırlar. 

Daha ileri giderek diyeceğir. 
Babaca yapılan milaamahalar halk 

ruhu dzerindo en ağır cezaların ya• 
pıcağı uaandıncı tesirler kadar mG
eısir olur. Cesalann yanım• 11• • 
hat de, tenbih do yaramolfdir. 

Sonra yapılan muameleler, Te
ril•a cezalar tiddetle kontrol edil• 
lllel.idir. Acaba halka karp yapılan 
nıoaıneı.ıer, ke1ilon oeular haklı 
IDıdı.r, yoka• lteyft midir, bu cihet• 
lcri çok lı1u bir ıurette tetkik Jl. 

Adanada yapılan tezahürat Lord Hali~~~s 

b. d k d ' Gonngle konuştu 
muazzam Ir e Or U lngiltere, Almanyanın sulh için 

Büyük Şef, gerek Konyada ve gerek Afyonda 
coşkun tezahüratla karşılandılar 

Afyonda teşyi, çok parlak oldu. 
... -

çalıştığına kani oldu. 
Berlin, 20 (A.A.) -- Lord Hali. 

faka, bugün ' General Göringin aayfi· 
yeıine gitmiı ve iki saat kadar gö· 
rilımü§tür. Bo gece, İngiliz ıefaret• 
hanesinde Lord Halifaka ıerefine bir 
ıiyafet verilmittir. Bu ziyaf,.ue, Al· 
manya Hariciye Nazın Von Nöyrath 
ile diger Alman ricali de hazır bu· 
lonm u~lardır. 

Doyçe Nıhrihten Biro; Lord Ha· 
lifalı:eın Bedin aeyabati hakkında 
gazetelerin yazdıklarını yalana çıkar. 
makta ve ceroyın eden mükilemele· 
rin cihan aulbo için olduğunu ve 
Berlin-Roma mihverinin, bu umdeyo 
Ndık olduğu noktuında İogiltereuin 
kanaat getirdiğini y1ıtZmaktadır. 

Londra, 20 (Radyo) - İngiliz 
matbuatı, Lord Halifakıı ile Bitler 

ırasında cereyan eden mü.ltilemeler 
hakkında mütalea dermeyan etm .. 
mekte, yalnız telgraf haberlerini D ... 

retmekle iktifa eylemektedirler. 

Deyli Telgraf gazeteai, İııplter9o 

nin ııiyaııi meseleleri halletmete bta 
rar verdiğini ve Balifıtkaın da baa
dın · dolayı Berline gittiğini ,.... 
maktadır. 

Berlin, 20 (A.A.) - General 
Göriog, bugiln Erizburga gitmiftir. 
General, borada bir av yaptıktu 

ıonrı Berline dönecektir. 
Berliıı, 20 (Radyo) - Lort Hali. 

fakı, yann (bugün) Londraya hareket 
edecektir. 

Lort Halifaka, Almanya hariciye 
nazırı Von Nörahtı Londraya daTet 
elmİ§tİr. 

Çin - Japon harbi 
~~~======~==!!!=: 

Çin hükômeti, Japonyaya 
baş eğmiyecek tir. 

Nankin halkı, ıehri terketmekte devam edi. 
yor. J. ponlar şehre yaklaşıyorlar 

--.....~........ - h • _.,. .... .__,, • • 

hıml olımı. ~ ~~~=~I 
Halkla yakııidan temaa eaen mü• 

eueaelerimize Ye memurlanmıza her 
ıeyden o'el halkı incitmemek vazi· 
feıi dilter. Hatta onun bir hata11m 
cezalandıracağımız ukit o tarzda 
muamele etmeliyiz ki; onun kalbinde; 
bir babanın evlidıoa tatbikini zaruri 
gördüğü bir cezayı yaparken duyduğu 
vicdan eleminin aynen o memurda 
da mevcud olduğu hiui uyaneın. 

Dilıüomeliyiz ki hata ioleyip ce• 
zayı hak eden de bu yurdun evliidı· 
dır. Kaldı ki bu et meaeleıinde hak 
lıalkın, fazla gayretkeılik yaparak 
euılblara meydan verme i illi de 
beJediyenindir. 

Keıki bir lokma et için o çir• 
kin muaadere vaki olmasaydı da bir 
bardak ıuda böyle bir fırtına kop• 
muaydı. 

H. R. Ôktem 

Romanya 
Parlamentosu 

feshedildi 
Bükreş, 20 (Radyo) - Kral 

Karol, bugün Parlamentoyu fesh· 
etmiştir. 

Resmi gazetede çıkan irade, 
ıaylav intihabatının 22 ve aya• 
nın 20 Birincikanunda başlıya
cağını bildirmektedir. 

,---------------------~ 
Anadolu 

••••• 
Son yenilikleri, milnderecatıııın 

llefaaeti, dolgunluk Ye olgunluğu ile 
İzınirin en bilyilk gazeteli olan 
~•dolu, yakında karilerini daha 
tiyado tatmine bqlıyacaktır. 

adoluyu 
okuyunuz! 

Size yeni sürp
rizler hazırlıyor 
-r arihten yapraklar 
Salı nüshamızda arkada

ll11Jız muallim Mitat Oksan
cağ,,. neji f bir gazısı .. 

Atatürk son Malafga segahatlerinde 
1ataobu1, 20 (Hususi) - Atatürk, mmın sevinci ile görülmemiı bir le· tn büyük heyecanı katan muazzam 

Konyayı şereflendirmiıler ve halk zahür içinde )•şadı. Dün gecedenberi canlı bir dekordu. Evelki göndenberi 
tarafından cookun tezahüratla karıı· sevine ve heyecan içinde gözünü Şe· ışıkla donanan Adananın dün hemen 
lanmı,Iardır. finin yoluna çeviren Adanalılar ni· bütiln çarııları kapanmış ve mahalle· 

Büyük Şef, Konyada kıııa bir hayet buı;ün aabaha karşı Ulu Önde· leri boıalmıo vaziyette idi. 
müdd~t kalmı,lar ve oradan Afyona riu teoriflerini haber almıılar ve - Sonu 8 inci sahifede -
hareket buyurmu~lardır. ıafaklan itibaren çoluk, çocuk, genç, 

· Afyon, 20 (Hu11uıi) - Büyük ihtiyar Atl!ııını görmek için ieta&yon 
Şef, ıehrimizi ıcrefJendirmiıler ve is· boyuna dökülmüşlerdir. 
taayouda binlerce halk: tarafından Büyüle Şefin merasim yapılma· 

emsalıiz tezahüratla karıılanmışlardır. man emirlerine rağmen on binlerce 
Atatürk, halkla temas ettikten ve Çukurovalının tabii heyecan ve teza• 

k.eiıdilerini karşılıyanlarla bir müd· hürü en büyük bayramını Adanalılar 
det konuıtuktan ıonra Ank.araya mü· değil bütün Çukurovalılar karıılamıf' 
teveccihen yollarına devam etmiı· lardır. 

lerdir. Vilayt-tin kazalanodan, nabiyele· 
Adana, 19 (A.A.) - (Gecikmi,. rinden, köylerinden oebre akın eden 

tir) Bugün Adana en büyüle hayra• kadınlı erkekli kütleler bu qıiz, bu 

Franko, gönüllülerin 
çekilmesini kabul etti 

35 tayyare, Saragosada askeri 
tesisatı bombardıman ettil~r 

.. 

/spanga ilıtildlcileri 
Barselon, 20 (Radyo) - lhti- ediyorlar. 

lal~ilere ~ensup 35 harp tayya· Salamanka, 20 (Radyo) -
resı, bu~un ~aragosaya giderek, General Franko, gönüllülerin 
Cumhurıyetçı İspanyanın bazı . k"l · · · "htT'l · 1 
mühim askeri tesisatını bombar· gerı çe ı mesı ıçın ı" ı a ~ı s-
dıman etmişlerdir. panyaya bir heyet gonderılme· 

ihtilalciler, yakında büyük bir sını kabul ettiğini lniiltereye 

K~rşılıklı · kira 
hacizleri 

İkisi de alacaklı, 
ikisi de borçlu! 
Muhaııebei huıueiyeye aid bHı 

dükkanların tenvirat ve tanzifat ver• 
gileri teıliye edilmediği için beledi· 
yece baczeditmiotir. Muhaaebei huıu· 
siye müdürlüğü de heo:iz bina vergi• 
leri ödenmemi~ bir çok belediye 
dükkanlarının kiralarım hacıettir• 

Çin askerleri 

miııir. 

Şanghay, 20 (Radyo) - Ja- mekte devam ediyorlar. Yağmur, 
pon orduları, ilerliyerek (Sucao) bardaktan boşanırcasına düşmek
ile (Saksu) yu işgal eylemişlerdir. tedir. Buna rağmen harekat dur· 

(Çintao) nun da düşmek üzere mamaktadır. 
olduğu haber veriliyor. Son haberlere göre, Nankin 

8. Rıza Türel Nan kin hükumet merkezi, işgal edildikten sonra da Çin 
Ankaraga dönügor Çonçine nakledilmiştir. hükumeti, Japonyanın metaliba-

Şehrimizde bulunan lktısad Japon kıtaatı, Nankine yakla· tına baş eğmiyecektir. 
Vekaleti siyasi müsteşarı B. Ali şıyorlar. Halk, Nankinden kaçmakta 
Rıza Türelin iki gün sonra An· Tokyo, 20 (Radyo) - Japon devam ediyor. 
karaya gideceği haber alınmışbr. orduları, Nankin üzerine yürü· Tokyo, 20 (Radyo), - Büyük 

r G u· a n Iİ İl n en ' askeri şura, b'1gÜn sarayda ve 

1 
Q=:GI J imparatorun riyaseti altında top-

lanmıştır. Bu toplantıda uzun 

m n ·n h 1 m O::. a 1b e roa sürecek bir harp için aı.nacak 
\. Q=:GI U ll tedbirler görüşülmüştur. 

P • t 200 • ı • d Tokyo, 20 (Radyo) - Çin-a rl S e gız 1 ra yo Japon harbinden bugüne kadar 

makinesi bulundu l:i::!;:~~ 16 
bin neler ölmüı 

Bir çok evlerde, silah, el bombaları 
Tokyo, 20 (A.A.) - Royter 

Ajansının muhabiri bildiriyor: 
Çin ile Japonya arasında doğ

rudan doğruya müzakereye bq
lanaıası için lngiliz sefirinin ta· 
vasıutta bulunduğu hakkında 
bir Japon gazetesinde çıkan h• .. 
ber lngiltere sefaretince tokaip 
edilmektedir. 

ve bir çok mfthimmat bulundu 
Pari1, 20 (Radyo) - Franuda uyu çıkarmak iatiyenlu hakkuada b&f• 

lıyan tahkikata devam olu.nuyor. 
Zıbıtı, bazı evlerde araıbrmalar yapmıı H iki ydz gizli radyo makine

ıile, yüzlerce ailAh, el bombalan 'H mGhim enak bulunmuıtu.r. Parla polia 
m«d« riyetinde, hummalı-bir faaliyet mflf8hede edilmektedir. 

Söyleodiğioe göre, iıyan tertibatuıı yapanlann çoğu kaçmıatır. 

_ ........ ...,. ________ _,_,,1 taarruz için hazırlanmakta devam bildirmittir. 
ll ükt\metin, Fr•naadan b&1ka yere gitmek ietiyecekleriu, bıce bir tet• 

kiktea haçlrilmelerini •mretmqtir, Bqb, on kip tiTkif edilmiftir. 

Nankin, 20 (A.A.) - Hüku
met merkezinin Sungkinge nalc
- Sona 8 inci •alıi/•d• ._, 



Bir adaya seyahat 
İrfan Hazar 

ramanlardağı eski günlerde11 bahsediyordu: 
- .Bir taraftan Emsele, Gülistan ve Elmfişezzeb misHIQ kitnblarla, diğer 

taraftan Lisanı Eraıısav.iııia gayri kıynııi ef'alile vo i88goci ter hile pitpazarına 
dönen kafam, bir zaman geldi ki tamamen odunlnştı ve k.ütükle~tı!. Gc'(en 
çarıapıba günü naınlsa bir oruç tuttum. Yanın asra yakJa~an o mazi, pıcak 
pid_e kokusunun teein1e, birden sözüm.ün önünde cıınlaaJı. İyice hlltırlzyo· 
rum. Dört arkadaıla birlikte, ramazan ayını geçirmek için adalardan birine 
gitmiıtik. İznı.irden ayrılırken merhum Molla Kt'lıım efendi bue ıunları 
e6yledi: 

- Dikkat ediu! Gideceğiniz adada zorlu papazlar v11rdır. f sliımlan, hele 
1anklıları hiç eevmczter. Asıl mesele, sizi dininizden çıkarmak: ve kendi 
dinlerine sokmak ietemelcrdjr! 

Mollanın bu gözlerine hepimiz güldük. Din çıkarmak; çamaşır çıkarmak 
gibi, cebden mendil çıkarmak gibi basit bir aey değildi. Bilhassa ben, mild• 
hiı bir İslt'lmdım. G&vur dinine diş biliyordum. 

Bir ak~am üstü adauın nbtımına yana~tık. t~e atsanız yere dilfiiremez· 
aiais? Kalabalı mı kalabalık! Bitim kordondakilerdcu dohıı bil1ük binaları, 
'1zır vızır i,liyeu paytonlan, §ık pık, cici bici bayaularile §aştık. kaldık bu 
ada yal 

Bizi, buz gibi beyaz elbiseli ve koca koca capkalı adamlarla çevrilmiş 
geni~ bir ıalondan geçirdiler. Tam ortaya geldik. Şiıman ve w:un boylu bir 
frenk, arkadaşımız hafız Nazmiye yaklaştı. Bu adamın göğsünde kordonlar, 
başuıduki apkaeıoda sarı san şeridler vardı. Atkasında da kırmızı ıuratlı 
ÇÖQ\eıleıi el pençe divan du.royorl•rdı. Derken, etrafımızı bu beyaz 
dbiselH.ı bütün hfitiloe çevirdiler. Baıwn tırnağa kadar bizi süzüyorlardı. 
O sırada, demin söylediğim f.renk, .ı. 'azınio.in elinden tuttu. Ve yük.sek sesle 
yOzüne karşı ba~ırdı: 

- Dinini çıkar! Dinini çıkar! 
A~acık bekledi! Ne yapacağını bilemiyen ve gittikçe budalala§llil NuminiD 

~nünde, gene kaolarıw çatarak feryadı bastı : 
- Dinini çıkar! 

Nıı•ıl dinimizi çıkarabilirdik. Hay .Allah böyle adanın bin türlü bellisını 
verseydıl.. Sabredemedim: 

- Yol yakınken döneliı. aı:kadaşlar! Diye bı\ğırdım. Vapur daha duru• 
yor. Bu din düşmanı kafirler, buuda kaldıjımız müddetçe, bizi ergeç dini. 
mi~dea ~ıkaracaklar, bizi dinsiz olarak fzmire gönderecekler! 

Y~lJ11mda eiyak elhiSli bir ecnebi belirdi. Galiba npur yolcalarından ola· 
caku. Bana dilini gösterdi, tekral' gösterdi! Bir de baktım, bizim mollalar da 
yayvan dillerini meydana çıkarmışlar, bana gösteriyorlardı, Aınan Allahımt 

Az kal&ın çıldıra~k.tım! Bizim arkad~lar gülerek ve dil tıkararak gavur 
oluyorlardı. 

UPlmıy•yım .. 
O beyaz rubalı Frenk ve arkada,şları, meğer ki karantina doktorlan de· 

ğillcr mi imi~!.. Hastalık dolaP,sile, her vanurda yolcıılan böyle muayene. 
den geçiriyorlarmış .. Türkçeyi pek yanhı telaf ruz eden başhekimiu, 

- Dililli çıku! 
Cüm\esini, ben sersemin ııcrsemi, ben abdalın nbclalı (Dinini çıkar!) şek· 

linde anlamamıı mıyım?. Ey toprak!. O zaman yarılıp ta niçin heni içine 
almadın?. 

Bir Amerikan mecmuasına 
göre, merkezi Amerikada bir 
ağsç varmış, yerliler bu ağacm 
dallarını da diş fırçası olarak 
kullanmakta imişler. Mecmua, 
bu tabii diş fırçaların•n bazı 
iyiliklerinden de bahsetmeki 
unutmamıştır. 

Zavallı Amerikalı mecmua ... 
Bunun bizde misvak denilen 
şey olduğunu bilmiyor anlaşılanl 

Bayan gelin, alh yaşanda idi! 
Geçen gün Cenubi Sırbis

tanda 9 yaşında bir kızın 39 
yaşınds bir adamla evlendiğini 
yazın ştık. Bu, belki hayreti mu· 
cib olmuştur. Fakat Hindistan· 
da yapılan bir düğünde, gelinin 
sadece altı yaşında olduğunu 
söylersek hayret bir derece da
ha artar değil mi? 

Damadın yaşını da merak 
ed n ere haber verelim ki, bu 
bay 45 yaşında bulunmak
t~dır. 
Çocuklara mahsus lokantal 

Bir çok çocuklar, yemek be
ğenmekte çok müşkülat göste
riPler, bir çok analar ve babalar 
çocuklarına ne yidireceklerini 
tayinden lcız kalırlar ve çocuk
lara da mütemadiyen zayıflar, 
dururl 

Nevyorkun açıkgöz bir fen 
adamı, sadQ çocuklara mahsus 
olmak üzere bir lokanta tesis 
etm ştir. Çocuk ruhiyatına vakıf 
olan bu adamm lokantası saye
ıi r de yemek yimekte milşkülpe· 
send olan çocuklara yemek 
JiJirmek kolayı bulunmuştur. 

Kalbsiz adamı 
VarşQva hastanesine Tadenz 

Ş fva uı ;;ki adlı bir adam yatı
rılıı ış ır H •ntanın nabzını, ba· 
rare'ın m a ene ede•t doktar
~:lr, ka bını de muayene etmek 

istemişler, kalb atmasını sarih 
şekilde bildiren aleti hastanın 
lc:alb yeri olan kısmına koymuş· 
lar, fakat hayret içinde kalmış· 
lardır. Çünkü bu adamm kalb 
yerinde hareket eden, atan bir 
şey bulamamışlardır. Eğer has· 
ta, hastalığının ıztırabile dön
memiş ve doktorların kulağı 
hastanın sağ tarafını dinleme
miş olsaydılar, bu adamcağız 
(kalbsiz) adedilecekti. Bu sayede 
bu adamın kalbinin, herkesin 
aksine olarak sağda olduğu 

anlaşılmıştır. Maamafih, bu 
adam umumi harpte Alman ah· 
zıasker şubelerindeki asker mu· 
ayenesinde (Kalbsiz adam) ra
porunu almıştı! 

Avustralyada .•• 
Bundan 23 sene evel Avust

ralyada cizvit pe.pazlarından 
Françisko adında birisi, beheri 
2 liradan olmak üzere 141 kadın 
satın almış ve bedellerini de 
boncuk, düğme vesaire gibi 
şeylerle ödemiştir. Bu alışverişin 
garip safhalarından birisi de bu 
kadmların bir kısmının doğma
dan satın alınmış olmasıdıf. 

Bu papaz, bu kadınla11 niçin 
mübayaa etmiştir. Bilhassa yer
lilerin en buhranh devirlerinde 
niçin böyle hareket etmiştir. 

Papas bu suale kendisi şu ce· 
vahı vermiştir: 

- Ben kadın tüccarı değilim, 
daha soğrusu ben ruh sabn 
alıyorum! 

Papaz, bu suretle sabn aldıiı 
kadınları hıristiyanlığa sokmak
tadır! işte bu alışverişin hakiki 

manaııl 

Oda meclisi 
Ticaret odası meclisi azasının 

seçiminde bulunacak İktısad 
Vekleti kqmiseri gelmediğınQt<O 
intihabata başlanamamıştır. 

~~~~~~~~~~~~~~~:~,.,~'™·~~~~-~~~~~~~~~br--------m::ı::mocs:ı::m-.---, 
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Şef ve Başbaka. Q yataklı ha 8 iç:n aleyh olamaz 
nımızın nutukları h ki Eski mecellenin kavaidi külliy· 

Cumhurreisimiz Atatürk ile azı ! ar yapılıyor yesi ar.asında öyle vecizeler var· 
Başbakanımız B. Celal Bayarın, dır ki kıymetlerine baha biçil· 
Bijyük Millet Meclisinde son Maliye Vekaletinin kefaletile münasib mez. Esasen hakikatleri amme 
irat buyurdukları mühim nutuk- b • · •k l b h • · nazarında tecessüm, hatta teşahhus ır ıstı raz yapı ması mev.zuu a ıstır 
lar tabettirilmiş ve dairelere '!ttiren, çerçevelenmiş,, hangi 
tevzi edilmek üzere Dahiliye Vilayet umumi meclisi, 17 Vali B. Fazlı Gülecin İzmirde doğru sözün kıymetine baha, 
Vekaletinden vtlayete gelmiştir. lkincikanunda toplantılarına baş- 500 yataklı büyük bir hastane ömrüne mijnteha takdir oluoa-

lıyacak ve yeni yıl bütçesini inşa ettirmek istediğini yazmış· bilir? " Batıl, makisün aleyh 

Tütün satışları 
Seydiköy tiltünleri de 

satılmak üzere 
Bu yıl istıhsal ~dilen tütün· 

lerden şimdiye ka':!ar 23 milyon 
kilo tütün satılmımıştır. 

Dün Seydiköyden bir heyet 
vilayete gelerek tütünlerinin elan 
satılmadığını, polikültür olmıyan 
Seydiköy havalisinde bütün ka· 
zançları tütün satışından ibaret 
Qlduğu için vilayetin tavassutunu 
istemişlerdir. Bu müstahsiller, 
son zamanda bazı kumpanya 
adamlarmın, tütünlerini, kilosu 
30 - 40 kuruştan sahn almak is· 
tediklerini bildirmişlerdir. 

Haber aldığımıza göre, lnhi· 
sarlar ve Türk tütün limited şir· 
ketiSeydiköy müstahsillerinin tü
tünlerini değer fiatle satın ala
caklardır. -----
... t;eferihisarda 
göçmenlere arazi 
tevziine başlandı 

Seferihisarda bulunan vilaet 
iskan müdürü B. Dr. Ziya Fuat 
İzmire dönmüş, dün vali B. Fazlı 
Gülece göçmenlerin vaziyeti 
hakkında malumat vermiştir. 
Metruk mallardan o1an Galinos 
çiftliği arazısının göçmenlere 
tevziine başlanmıştır. Araziden 
mühim bir kısmı yerli halk ta
ra~ın~an imece sureti e süru • 1 
muştür. 

Günün birinde Arnavudun biri 
bir ressama gitmiş: 

- Kaç para istersen vereyim 
babamın bir resmini yap. 

Demiş. Ressam sormuş: 
- Baban nerede? 

- Öldü. Rahmetliyi çok se-
verdim. Zaten onun içindir ki 
resm ni yaptırtıyorum. 

- Peki, fotoğrafı nerede? 
- O da yok. Zaten fotoğrafı 

olsa ben başka resmi ne yapa
cağım? 

- iyi amma birader, böyle 
bir resim yapmak için ya kendi· 
sini görmeliyim, ya fotoğrafını .• 

- Canım sen bilirsin. istedi-

hazırlıyacaktır. tık. Bu hastane bütün tesisatile olamaz,, vecizesi de işte bHn· 
Vilayetin yeni yıl bütçesinin lnrd<ındır. 

1 1 üç buçuk milyon liraya çıka-
esas arı tamam anmıştır. Bu esas· "Kadim·, kıdemi üzre ter'·o-
ı h caktır. Vilayet büdcesinden ay· J' 
ar üzerinden ususi muhasebe lunur,, amma batıl olmamak şar· 

rılacak tahsisatla yeni hastane-
müdürlüğü yeni bütçeyi hazır· tile .. Binaen leub herhangi ba"tıl 
1 kt d B"lh "l k k""l nin inşaşı imkansız olduğu için .1 
ama a ır. 1 assa sag 1 

, u • bir vaziyetin "böyle gelmiş, 
tür ve nafıa işleri için bütçede Maliye Vekaletinin kefaletile is-
mühim miktarda tahsisat ayrıl· tikraz teşebbüsünde bulunula- böyle gider., düşüncesile deva-
maktadır. caktır. mını t~cviz; butlandır. 

Gayri mübadiller komis-
18ğvedilecek yonu 

Yeni kanuna göre, gayri mübadillerin 
işlerine Maliye Vekaleti bakacak 

Maliye Vekaleti, gayri mü· 
badilJerin iş'erini tasfıye ıçın 
çalışmaktadır. Gayri mübadil 
bonoları mukabilinde satışa çı· 
karılan Yunanlı mallarının mü· 
tera\cim bina ve arazi vergileri, 
bu malları müzayede suretile 
satın alan gayri mübadillerden 
istenmekte idi. Bu yüzden Yu
nanh mallarının satışlarından 

hiç bir netice alınamıy , hak 
sahipleri mallarının tapu sened· 
!erini bile alamıyorlardı. 

Gayri mübadillerin şikayet et· 
tikleri bir mesele de lstanbul
daki gayri mübadiller komisyo
nunun yıllardanberi gayri müba· 
dil işlerini sürüncemede bırak
masıdır. Bu komisyondaki reis 
ve aza ar, a iye e a e ince 
tayin edildikleri için her ay mü-

tin parayı vereceğim. Esasen 
senin için usta bir ressamdır di
yorlar. Yap yakıştırda evin du• 
varına asayım. 

Ressam, nihayet bu garip tek
lifi kabul etmiş ve kendince 
şöyle bir düşünmüş: 

- Resmi istiyen delikanlı yir
mi beş yaşlarında olduğuna göre 
babasının da elli yaşında olması 
Jazıp1. Arnavut old4ğuna göre 
de, Arnavut kıyafetini esas tut
mak gerek. 

Ressam, bu düşünceden sonra 
almış fırçalarını, boyalarını, tam 
bir Arnavut tipi çıkartmış. Elli 
yaşını da hesaplıyarak; çenesine 
hafif tertip beyaz bir sakal da 

him bir para alıyor bu ve diğer 
musraflar hep gayri mübadiller 
hesabından veriliyordu. 

Gayri mübadilJerin bu husus· 
taki ş kayetlerini nazarı dikkate 
alan Maliye Vekaleti, Büyük Mil-
let Meclisine bir kanun layihası 
verm"ştir. Bu kanunun Meclisin, 
bu devresinde kabul edileceği 
anlaşılmaktadır. Bu kanunla ls
tanbuldaki komisyon lağvedile· 
cek ve bundan sonra gayri mü
badil işlerini Maliye Vekaleti 
teşkilatı görecektir. 

Gayri mübadillere aid Yu
nanlı mallarının bina ve arazi 
vergilerinin 937 yıhna kadar te
raküm eden miktarı da affolu· 
nacaktır. Böylece gayri mübadil 
itlerine yeni bir veçhe verilecek 
ve sfiye da a o ay ve s~ri 
olacaktır. 

• 
resmı 

işlemiş ve portreyi hazırlamış. 
Nihayet resmin sahibi gelmiş: 
- Tamam mı? 
- Tamam!. 
Ressam bu cevabı vermekle 

beraber tablonun üstündeki per
deyi kaldırmış: 

- işte bak!. 
Herif, resme bakmış bakmış 

yavaşça ağlıyarak: 

- Zavalh babacığım -demiş· 
ben görmiyeli ne kadar ihtiyar
lamış. O öldüğü vakit ben dört 
yaşındaydım. 

Ressam, işlediği hatayı anla· 
mış tabii; fakat ses çıkarmamış. 

Fıbacı 

lstanbulda, Ankarada, hatta 
şimdiye kadar lzmirde polislerin 

nakil vasıtalarından meccanen 
istifade et iş olmaları, bundan 

sonra da behemehal istifadelerini 
icap ettirecek bir sebeb olarak 
ileri sürülemez; çünkü: 

1 - Herhangi bir devlet 
alacağının tabsm için vazifeye 
giden bir tahsildarın, gene va· 
zıfeye giden bir polısten farkı 
yoktur. 

2 - Hazine hukukunu sıya• 
net maksadı ve vazifesile kışla 
önünden Alsancağa gitmek mec· 
buriyetind<; kalao bir gümrük 
muhafaza memurile, gene berayi 
vazife hareket eden bir. polis 
arasında ne fark tasavvur olu
nabilir? 

S - Ordu mensuplarının, 
bütün vazifeleri~ f 1wkinde, m~ 
kaddes vazifeleri vardır. Kı:;ı\o. 

dan liman rıyasetıne tezkere gö
türmek v@ıifesile muvazzaf bir 
Er, müdüriyetten Pasaport mer· 
kezine evrak taşıyan bir polis· 
ten, hiç şüphesiı;, daha üstün 
bir vazife ile mükellef tutul
muştur. 

Bütün buo ar 
rine, devlet '"' ' 't"'-, , ... v~ şir-
ket tramvay} b v bin-

mek hakkıı değıllerken 
pqlisin, şu 'eyd bu şehirdeki 
batıh makisün aleyh tutarak ve 
bu butlanı kıd " i&tinad ~tti-
rerek, hak ıdd , neresinde 
mantık bulunu1 or Kı, hatta ga· 
zete sütunlarınqa müevvelen ve· 
ya doğrudan doğruya belediye· 
yi haksız ç ~armak yoluna gi· 
diliyor?. 

An'aneler memleketinde de
ğiliz; hak ve adalet Türkiy~ia.. 
de yaşıyoruz. Bu memlekette 
her batıl, kadim de olsa, y.kıl-

mağa mahkumdur. * 
" 
Odemiş belediye 

baytarı 
Emekli binbaşı B. Arif Türk· 

antas Ziraat Vekaletince Öde
miş belediye baytarlığına tayin 
edilmıştir. 

~------------------------------.... --.... --~--------.... ~--.-------~~ 

DİKKAT: 

Buıi}nkü Matinalardan itıbaren 

TAYYARE SINEMASINDA 
MARINELLA filimile güzel 

sesini cihana yayan TINO R O S S J NIN Mü~eı_nmei bir surett~ temsil 
ett,ğı muhteşem bır eser 

KiTARALAR <;ALAR N 
AŞK... ŞiiR... MUSiKi... VE GÜZELLiK MEŞHERİ 

Korsilca Adasının Füsunkar sahillerile, Marsilya ve Parisin tabii dekorlan içinde temsil 
edilen muazzam bir harikai san'at 

Proğrama ilaveten: 1500 metre ve 6 kısım olarak çekilen 

VE Atatu·· rk ün ve Vekil.er. ~eyetinin Ege M ....... =...-...-an~evralar-i 
konuşmalarını ıhtıva eden 

Sözlü olarak yapılan bu filim, Geçen hafta gösterilen 
Manevra filimile alakası yoktur. 

SEANSLAR : Kıtarl\lar ç.,.ıarken: 2 - 4,10 6.45 - 9,20 de ... Manevralar: 3,20 5,5S - 8130 da 
Cumartesi, Pazar : 12,45 de Ege Manevralarile başlar. • 
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Almanyaya ısmarlıyacag"' ı- J Köylü 
çocuklar 

mız büyük . şilepler ilkokalu··;,i'i;renler 
icin demircilik -----------

Başvekilimiz, Ankaraya Jlönünce bu mühim 
işi de neticelendireceklerdir. 

lstanbul, 20 (Hususi) - Başvekilimiz B. Celal manda hazırlanmış olac a ktır. Bu şilepler bittikten 
Bayar, Ankaraya dönünce, Almanyaya ısmarlıya· ve bize teslim edildikten sonra, ihracat malları· 
cağımız şilepler işini neticelendirecektir. mızı kendi vapurlarımızla ihraç edecek ve bu su· 

Almanyaya ısmarlanacak şilepler, yakın bir za· retle ticaretimizde büyük bir inkişaf husule gelecektir. --·-Y unanistanla yeni bir itilaf
name akdediyoruz. 

Tilrk • Yunan topraklarından geçen trenlerde gümrük 
ve polis muameleri tanzim olunuyor. 

lstanbul, 20 (Hususi) - Türk • Yunan toprak- lunuyor larmış gibi hareket edecekler ve dostluk 
larından geçen trenlerde gümrük ve polis muame- esaslarına dayanarak muamele göreceklerdir. 
lelerinin tanzimi hakkındaki itilafname, önümüzdeki Çarşamba günü imzalanacak olan yeni itilaf· 
Çarşamba günü imzalanacaktır. Bu itilafnameye name ile Türk· Yunan dostluğu bir kat daha tak
göre, tarafeyn memurları, kendi arazilerinde bu· viye edilmiş olacaktır. ......... 

A 

zecrı tedbir· 

• 
kursu açıldı 

Ankara, 20 (Hususi) - Ma
arif Vekaleti, Talasta ilkmektep 
mezunu köylü çocukları için 
demircilık kursu açtı. 

Bir tecrübe mahiyetinde olan 
bu kurs, alınacak neticeye göre, 

memleketin her tarafına teşmil 
edilecektir. 

Almanlar 
İstanbul da kitab 

sergisi açtılar 
İstanbul, 20 (Hususi) - Al

manlar, burada bir kitab sergisi 
açtılar. Bu münasebetle merasim 
yapılmıştır. 

Viyanada 
Nümayiş yapıldr 

Viyana 20 (Rad} o) - Bugün, 
Habsburg hanedanı lehine bü
yük bir nümayiş yapılmış ve 
Arşidük Ottoya sadakat mah· 
zarı imzalanmıştır. 

Bir kahinin söyledikleri: 

ikinci Filip nasıl esir 
düştü ve öldürüldü? 

Kadın, eteklerini 
yırttı, reise 

ve donunu 
bağırdı: 

''Siz bir erkeği diğer bir erkeğe 
zevce olmağa sevk edemezsiniz!,, 

Latinler 11-Nil Novi Sub Sole 
arz üzerinde yeni bir şey yok
tur·!,, derler. Bu darbı meselin 
umumiyet üzere ne . kadar 
doğru olduğunu bilmiyoruz. Fa· 
kat geçen gün yazdığımız cin· 
s~yet değişmesi hadisesinde hük-
mü kuvvetlidir! Esasen cinsiyet 
değişrmt"si hadisesi ender ha· 
diselerden değildir. Bizde, Mı· 
sırda, Atinana, Sofyada ve Av· 
rupanın bir çok yerlerinde gö-
rülen hadiselerdendir. • 

Eski zamanlarda da böyle bir 
hadise kaydedilmiştir. Ve bu 
bu hadise güzel bir roman mev· 
zuu teşkil edebilecek mahiyet· 
tedir. 

• Miladdan 180 sene evel, Mı· 
sır kralı olan ikinci Filip Bat· 
lamyos, validesi cihetinden bü-

Bu kız büyüdüğü zaman Sa
miad adlı bir Yunanlı tacir ile 
evlenmiş idi. Tacir olduğu için 
bu adamcağız bir sene sonra 
seyahate çıkmış, fakat karısı da 
kendisinde garip haller hisset· 
meğe başlamıştır. Zamanın dok
torları kadının karnının alt kıs
mında ur veya çıban çıktığına 
hükmetmişlerdir. Fakat bir gün 
bu çıban veya ur kendi kendine 
patlamış ve Herayis, kendiliğin· 
den erkek olmuştur! 

Bu emsali görülmemiş hadi· 
seyi kızın annesi ve iki hizmet· 
çisi gizli tutmağa karar vermiş
lerdir. Herayisin kocası seya· 
hatte bulundukça bu garib sırrı 
saklamak kolay olmuş, fakat 

ler ı·: k ? İran KOnaca mı. Japonyadan mensucat 

yük Antiyohüsün torunu idi. Bu 
Fılip kızı Kleopatrayı Antakya 
hükümdan Aleksandr Ballasa 
vermiş idi. Fakat bir az sonra, 
Kleopatra, haksız addedilemiye· 
cek bazı sebebler altında koca· 
sının rakibi ve düşmanı Prens 
Demetrüs il ile birleşmiş ve Fi
Jipi tahttan indirmiştir. 

korktuklan bir gün başlarına gel· 
miştir. Seyahatten dönen Sam\ad 
Diyofante ailesi tarafından eve 
kabul edilmemiştir. Karısını pek 
ziyade seven bu Yunanlı genç, 
bir cinayet ika etmekten ise hu· 
kukunu mahkemeden istemeği 

9 lar konferansı, yarın toplanacak ve kat'i 
kararını verecektir. 

Brüksel, 20 (Radyo) - Döminyonlar Nazırı zevatla konuşmuştur. 
Malko Makdonald, refakatinde Lord Grabur ol· 9 Jar konferansının Pazartesi günü Çin - Japon 
diiğu halde Bugün l:>uraya gelmiştir. meselesini konuşacağı ve icap ederse Japonya 

Pazartesi günü toplanacak olan 9 lar konferan· aleyhine zecri tedbirler alınması ·için UJus '.ar sos· 
~ına iştirak edecek olan Malko Makdonald, bazı yetesine bir rapor göndereceği söyleniyor. 

·-------~~-......:_-
lstanbulda 
Maç ve güreş 

lstanbul, 20 (Hususi) - Be· 
şiktaş takımı yarın Galatasarayla 
karşılaşacak ve Hindli pehlivan 
da Tekirdağlı ile güreşecektir. 

B. Aras 
Bu gifn lstanbuldan 
Ankaraya gidiyor 
İstanbul, 20 (Hususi) - Ha

riciye Vekili B. Tevfik Rüşdü 
Aras, yarın, (bu gün) Ankaraya 
hareket edecektir. 

Nisanda 
lstanbulda üç kongre 

toplanacak 
lstanbul, 20 (Hususi) - Bal

kan antantına dahil devletler; 
Nisanda lstan bul da matbuat, 
turizm ve iktısad kongreieri ak· 
dedeceklerdir. 

Kudüste 
Yeni mahkeme işe 

başladı 
Kudüste, 20 (Radyo) - Ted

hişçileri muhakeme edecek olan 
trıahkeme, bugün faaliyete geç· 
nıi~tir. Bu mahkeme icabında 
idam kararları da verebilecektir. 

Kasırga 
123 kişi öldü, 800 
kişi ya aralandı 

~ Paris, 20 ( Radyo ) - Çar· 
~arnba günü Filipin adalarında 
;.ukuagelen müdhiş kasırga ne· 

1~~esinde 123 kişi ölmüş ve 800 
~ı • 

şı Yaralanmıştır. 

Ban al r 
konferansı .. 

~~--~--~~~~ 

Yugoslavya delegesi de İstanbula 
vardı ve Ankaraya hareket etti 

lstanbul, 20 (Hususi) - Ankarada toplanacak o a~ Bankalar 
konferansına iştirak edecek Yugoslavya merkez bankası genel di· 
rektörü de bu,S?Ün buruya gelmiştir. Direktör ve maiyeti, akşam 
trenile Ankaraya hareket etmiştir. 

Bomonti fabrikası 
imtiyaz müddeti hittiğind~n, tesisatı 

hükômetimize satmak istiyorlar. 
fstanbul, 20 (Hususi)- Bomonti bira fabrikası şirketinin imtiyaz 

müddeti bitmiştir. 
Şirket idaresi, hükumetimize müracaatla bira fabrikasile tesisatını 

satın almasını teklif eylemiştir! 

---------------------Balkan antantı tu-
rizm komitesi. 

Ankara, 20 (Hususi) - Atinada toplanan Balkan antantı daimi 
turizm komitesi, enternasyonal turizm merkezlerinde daimi propa· 
ganda büroları teşkilini, antanta dahil devletler hakkında turistik 
malumatı cami bültenler neşrini, propaganda filimleri yapılmasını 
ve t_u~izm işlerini kolaylaştırmak için ayrıca anlaşmalar akdedil
mesını kararlaştırmıştır. 

Balet okulu 
Milli tiyatro binası, iki sene 

içinde bitmiş olacaktır 
Ankara, 20 (Hususi) - Gelecek sene burada bir Balet okulu 

açılacak ve ayrıca b r de opera kursu teşkil edilecektir. 
Önümüzdeki yıllarda inşasına başlanacak ve iki senede bitirile

cek olan Milli tiyatro binası hakkında Maarif Vekaleti mütehassısı 
Hmdemit dedi ki: 

- Milli tiyatro binasını bir Türkçe operasile açacağımızı ümid 
ediyoruz. 

Türk kompozitörleri, bu opera üzerinde çalışmaktadırlar. 

• 

alıyor 
Bakü, 20 ( A.A.) - Irandan 

alınan mevsuk malumata göre, 
Mitsubisi Japon firması lran fir
malarile bir mukavele aktederek 
lrana 267 bin sterling kıyme· 
tinde Japon mensucatı satmayı 

ve Irandan da buna mukabil 
115 bin sterling kıymetinde 

afyorı almayı temin eyl emiştir. 

Bu af yonun Çin de uyuşturucu 
maddeler kullanılmasım yaymak 
yolunda Japonya tarafından 

sarf edilen gayretlerin artırılaca
ğına bir delil addedilmektedir. 

İtalya umumi nüfusu 
Roma, 20 (Radyo) - ltalya 

umumi nüfusunun, Birinciteşrinin 
31 inci gününe kadar 43 milyon 
516 bine vardığı anlaşılmıştır. 

Torbalı arazi tahriri 
Torbalı kazasında çalışan arazi 

tahrir komisyonu, kaza dahilin· 
deki arazinin tahririni sona er· 
dirmiştir. 

Tahttan mahrum kalan kral 
ikinci Filip Kililcyaya geçmiş ve 
orada yerini tekrar almak için 
asker toplamağa başlamıştır. 

Zamanın adeti veçhile de ha· 
tiflerden birisine müraca&t ede· 
rek, istikbali ve muvaffakıyeti 

imkanı hakkında malumat iste
miştir. 

Hatif tahtından mahrum hıra· 
kılmış krala, .. hem erkek hem 
kadın doğan yere dikkat lazım· 
dır." tavsiyesinde bulunmuştur. 

Bu sıralarda Arabistan da [daha 
doğrusu Suriyede] Abaide Dio· 
fante adlı Makedonyalı bir 
adam bulunuyordu ve bu adamda 
bir yerli kadınla evlenmiş idi. 
Makedonyalının bu zevcesinden 
iki çocuğu olmuş, erkeği küçük 
y3şta ölmiiş ve kızı, Herayis te, 
iyi bir terbiye almak şartile 
büyümüştür. 

l( .. .~ .. . . ~. ,\' ı 1 
ELHAMRA Sinemasında 

23 Salı akşamı saat 21 de · 

Yeni ve zengin repertuarla ______________ .. ____________ __ 

Münir Nurettin Konseri 
Fahire Refik, Tanburi Refik ve Kemani 

Sadinin iştirakile iki büyük konser 

lzmirpalas zengin bir 
varlık oldu . 

On aydanberi devam etmekte olan otelin ilavei inşaatı bit· 
m!ş,. otel kısmı 50 oda ve 22 banyo ve duşlu odayı iblag edil· 
mıştır. 

Gazino kısmı ise yeniden ilave edilen bir salonda hem hu· 
su.si ziyafetlere hem de nişan ve evlenme gibi düğünlere tahsis 
edileceği gibi Profesör Bay Sternadın riyasetindeki 5 kişilik Çek 
orkestrası (Üvertür münasebetile) cumartesi akşamı büyük gala 
müsameresi tertib edilmiştir. Her gün saat 2 ye kadar açıktır. Cu
martesi ve pazar günleri de 17 den itibaren tedanslar verile
e~in i muhterem müsterilerimint ebşir ile kesbi şeref eyler. 

Müdüriyet -

daha muvafık bulmuştu. Heyeti 
hakime gerek kayınpederi ve 
gerek damadı dinledikten sonra 
bir defa da genç kadının fikrini 
öğrenmek istemiş ve genç ka· 
dına: 

- Babanı mı, kocanı mı tel" 
cih edersin?. Sualini sormuştu. 

Genç kadın: 
- Ben babamın evini tercib 

ederim. 
Cevabını verince hakim: 
- Kocandan şikayetin mi 

var? 
Demiştir. 

- Hayır. Samiad çok iyi bir 
adamdır. 
, - Sana kötü muamelede mi 

bulundu? 
- Hayır, çok iyi muamelede 

bulunmuştur. 

- Şu halde, kanun seni ko
canın yanında bulunmağa mec
bur ediyor! 

Bu karar kat'idir. Bunun üze
rine Herayis etekliğini, donunu 
parçalamış ve hakimlere: 

- Bir erkeği, diğer bir erkek 
koynuna girm eğe icbar edecek 
bir kanun var mıdır? 

Diye hakikati meydana vur
muştur. 

• • • 
Samiad bu hadise üzerine in-

tihar etmiş, sabık kadın ve li· 
hik erkek Herayis de süvari 
olarak ikinci Filibin toplamakta 
olduku orduya girmiştir. 

Bu ordu ise, Antakya civannda 
kat'i bir mağlubiyete uğramış, 
ikinci Filip Ballas da Abayi hü
kümdarına ilticaya mecbur kal
mıştır. Albayi hükümdarı da 
Filibin başını vurdurmuş ve An· 
takya kralına göndermiştir. 

• • • 
İşte, hatifin sözü de bu suretle 

tahakkuk etmiştir. 
A. H. Adamoğlu 

Bir Alman şairi 
şehrimize gelecek 
Alman edebiyatında kıymetli 

eserlerile tanınmış Alman şairi 
B. Hans Fricdricb Blunck 23 
ikinciteşrin cuma günü şeh;imi· 
z~ gelecektir. Burada bir kaç 
gun kalacak olan Alman şairi, 
ayni gün Alman konsoloshane
sinde edebi bir konferans ve
recektir • 



Milletin ruhuna emniyet ve 
teselli vermek lazım ..• T ebaai şa
hane, imdadı şebriyarile müte· 
selli olmah •.• 

At divanında bütün devlet 
hazinesini boşaltmağa kafi ka· 
rnrlar verildi ..• 

Türkiye dahilinde binlerce, on 
binlerce, hatta bir rivayete göre, 
altmış bin işçi harekete geldi. 
Duvarcısı, kireççisi, amelesi ve
sairesi ne varsa toplanıyordu. 

Edimede alman haberlerden 
biri de Dimetokanm mahvolup 
battığmı yerinde de yeller esti· 
ğini gösteriyordu. 

Padişah: 
- Eyvah, diye bağırdı, do· 

ğup büyüdüğüm yer de akıbet 
bu hale uğradı ha? •. Ne şeamet 
yarabbi, ne şeamet? 

lstanbulda zelzelenin tabribab 
devam ediyordu. Galatadaki sur· 
ların yıkılmasile beraber, deniz 
bütün ihtiras"le karaya hücum 
etmiş, o havali köylerini bas· 
mıştı. Boğulan boğulana, kaçan 
kaçana? •• 

Padişah; at divanı kararlarının 
tatbikab ile bizzat meşgul olu· 
yordu. 

Tam bu sırada.. Bir %elzele 
dahal.. Edirne yerinden oynu· 
yordu. ihtiyar padişah artık çi· 
leden çıkacak vaziyete gelmişti. 

Nereye kaçacak, nereye gide
cekti?.. Esasen bunun faydası 
olurmuydu? işte zelzele buraya 
kadar uzanmıştı. 

Tunca nehri taşmıştı. Topra· 
ğın yar klarından fışkıran sular, 
nehri kabartmış, taşırmış ve 
Edirnenin şimali kısmı adeta 
ıbir deniz halini almıştı •• 

Şehzade Selim, bütün bu ha· 
rekatı adım, adım talcib ediyor, 
memleketin halini acıyord\L 

Nihayet ağabeyi Korkud; Mı· 
sırdan gelmişti. Bu geliş de ve
ziriazam Ali paşanın tavassutile 
olmuştu. Korkud Mısırda iken 
Memluk sultanlarından çok il· 
tifat görmüştü. Fakat Mısır sul
tam bunlara rağmen, kendisinin 
Mekkeye gitmesine mani ol
muştu. 

Korkud, veziriazama bir mek
tup yazmış, ondan ve dolayıaile 
babasından af dilemişti. Gene 
sancağını istiyordu. 

Şehzade Selim, buna duyunca 
çehresini ekşitti. Fakat ona Kor· 
kudun geçirdiği tehlikeli ve he· 
yecanh bir hadiseyi anlattıkları 
vakit gülmeğe başladı. 

Mısır sultanı, kendisini gemi· 
lere bindirmiş, kıymetli hediye
lerle lskenderiye sahilinden teşyi 
etmişti. Haberi getiren; Selime 
dedi ki: 

- Gemiler; sahilerimi%e doğru 
yaklaşırken, ansız n uzakta, ufokta 

ANADOLU 
Günlük siyasa\ gazete 

Sahib ve Ba:muharrlrl 
Haydar Rüşdi ÖKTEM 

Umumr neşriyat ve yazı itleri mQda. 
ıil: Hamdi Nüzhet ÇANÇAR -iDAREHANESi 
lzmir İkinci Beyler aobğl 
C. Halk ı>artil.İ binası içiııdo 

Telgraf: İzmir - ANADOLU 
T lefoo: 2776 - F•a kut_..: •o5 

Abone \'Craİlİ 
Yıllığı 1400, altı ayhğı 800, tf 

aylıp 600 k~tw: 

Yabancı memlekeder i~io 189elik 
abone ilcreti %1 Jiradır 

ANADOLU MATBAASINDA 
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karaltıJar görülmüş.. Meğer bun· 
lır Rados şövalyeleri imi§ler, 
Korkudun döneceğini haber al
mışlar, baskın vereceklermiş ..• 

Şövalyelerin kadırgaları yıldı
rım gibi Korkudunkine yaklaşa· 
rak, bayrak çek, işaretini ver
mişler. Fakat Korkud; Rados 
bayra~ını çekmeyince ateş baş· 
lamış ... 

Selim yerinden kımıldadı: 
- Sonra!. 

- Sonra şehzadem, harb bir 
müddet devam etmiş, fakat şö· 
valyeler bizimkileri sıkıştırmış· 
Jar ve Korkudun gemisi bin 
müşkülatla kendini Anadolu sa· 
bil"ne atabiJmiş.. Atmış amma, 
askerleri kamilen telef olmuş. 

Selim, dişlerini gıcırdattı: 
- Ona var mı şiir, var mı 

edebiyat ve kitap? Harb oldu 
mu, derhal panikl. 

Selim o g~ceyi dein bir dü
şüı.ce içinde geçirdi. Genç şeh
zade, Osman· ı tarihinin sryrini 
değiştirecek ve bir tekmede bü
tün usulleri yıkac ık kararlar ver· 
mişti. Bunlann hul8s-:tsı şu idi: 

............... 

Padişah olmak( .• 
Fakat nasıl? .• 
Bu hak, adet mucibince bü

yük şehzade Korkudun idi. Kor· 
kud, nihayet Mısırdan dönüp 
gelmişti. Babası da onu affol· 
mişti. Hatta hediyeler bile gön· 
dermiş, Teke eyaletini gene 
onun uhdesine bırakmıştı. 

ihtiyar padişah korkuyordu: 
Hayatının son günlerinde da· 

hili bir ihtilafın, saltanat, taç ve 
taht kavgasmın başlamasından 
çekiniyordu. Halbuki mukadde
rat, kendilığinden bunu hazır· 
lıyordu. 

Korkuddan sonra sıra Amasya 
val si şehzade Ahmede ge iyor
du. Yani kendisi için padişah 
olmak imkanı, çok uzak bir ih
timaldi.. 

Fakat Selimin çelik iradesi 
ve daima ihtilal fırtına"arı ile 
sarsılan d mağı bunun da yolu
nu bulmuştu: 

İsyan etmek, fakat bunu is
yan mahiyetinde göstermemekl 

Selim, artık bütün dıkkatile 
hadiseleri tedkik ediyor, ordu 
e radının düşüncelerini araştırı· 
yordu. 

- Sona var -
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Dahili bastııhklıır mütcbassısımuı 

Dr. lıL Şevki Uğur diyor J..-i: 

e en sev
gönder i sere s 

an
aş 

Osman diyor ki: Benim neremde noksanlık 
var. Şimdiki kocası 'o>inden çirkindir!,, -- . Dün ikinci Sulhceza mahke· daha iyi olurdu .. 

mesiııde çok garip bir hadise Demiş ve cümlesini bitirdik· 
olmuştur. 

lkiçeşmelıkte oturan Osman 
adında bir delikanlı, komşulann· 
dan bir kıza aşık olmuş, kendi
sine bir çok def al ar aşk mektup· 
ları göndermiş; klzın başka bir 
adamla evlenmesi üzerine aşk 

mektuplarını tehdit mektuplarına 
tahvil etmiştir. 

Aleyhinde tehdit davası açılan 
Osman, dünkü duruşma esna· 
sındll çok garip tavırlar takınmış 
ve hakimin suallerine: 

- Evet, bu mektupları ben 
yazdım.. Bu kızı da seviyorum. 
Amma o beni seviyor mu, bil
miyorum. Rica l:derim, benim 
neremde bir noksanlık var?l 

Makıa bu kız başka birile 
evlendi, onun aldığı adamı da 
biliyorum. Bu adam benden çok 
çirkind r. Beni alsaydı her halde 

ten sonra: 

- Hak, tuul 

Diye bir de balgam savur· 
muş, ayağile sılmiştir. 

Mahkeme huzurunda yapılan 
bu çirkin hareket karşısında 
hakim: 

- Nedir bu ha], mahkemede 
tükürülür mü? 

Diye suçluya sormuş; o da 
şu cevabı vermiştir: 

- Tükürülür ya, neden tükü
rülmesin? 

Hakim, esas davayı bırakarak, 
mahkemenin mehabetine doku· 
nan suçlu hakkında yeni baştan 
sorguya başlamış ve bu küsta· 
hane hareket nden dolayı üç 
gün hapsine karar verilmiştir. 
Suçlu, derhal tevkif edilerek 
cezaevine gönderilmiştir. 

Vatandaş dövülür mü? 

-2-
Beşeriyeti yakıb kavuran, ka· 

nını kurutan, vücudu mahva, ölü· 
me sürükliyen kanserin sebebleri 
hakkında şimdiye kadar pek çok 
mütalealar beyan olunmuştur. 
Son asrın biJginleri, kanserin 
mevzuu bir afetten ibaret olma• 
dığmı söylemişlerdir. 

Bir çok mahir ellerin yaptığı 
denemeler sayesinde, kanser gibi 
hayat ışığını söndüren mühlik 
bir hastalığın umumi bir bozuk· 
luğa aid bulunduğunu Konsti· 
tüsyon meselesi olduğu cihetle 
bütün uzviyette bir kan ihtilatı 
olduğunu söy]emişlerdir. 

Bugünkü medeni insan, eski 
devirde yaşıyan insanlardan da· 
ha z·yade bu hastalığa istidad 
ve kabiliyet göstermektedir. Bu· 
nun için medeni memleketlerde 
kanser çoğalmıstır. Kanserin te· 
zayüdü ideta bir dünya hadiseıi 
olmuştur. 

Karacasuda f<:ci bir Por . y y""a bir ay hapis 
---cınayet oldu cezasına çarp ı ıl ı 

Amerika ve lngilterede yirmi 
yıldanberi bu büyük insan celli· 
dına karşı mücadele açmışlar ve 
kurdukları enstitülerde bir çok 
tecrübeler yapmışlar ve yapmak· 
tadırlar. Lakin henüz kat'i bir 
neticeye vasıl olamamışlardır. 
Bir çok operatörler, bir kanser 
uru karşısında uzviyet kütlesini 
gözöntino sılarak bıçağını hazır· 
lıyor ve bıçağını t:li-. alarak 
düşünüyor, hastalanan kısnııa 
şöyle bakıyor. 

lbrahim adında bir genç, sevgilisini kaçırır-
ken Fatma kadını hançerle öldürdü. 

Karacasu, (Hususi ) - ilçeye kahyaralc bırakmıyan annesi, 
bağlı Emer köyünde kız kaçır· Halil lbrahimin bir yumruğile 
mak yüzünden feci bir cinayet yere yuvarlanmış, bu defa da 
olmuştur. Vak'a şöyle cereyan feryadl.ra yetişen Zahidenin ha· 

etmiştir: lası koşarak eve gelm ştir. ibra· 
Halil lbrahim adında bir genç him, üzerine saldıran bu kadına, 

Geya Mı.:hmedın 18 yaşındaki kalbine kadar işliyen bir hançer 
kızı Zahideyi ötedanberi sevmek· saplamış ve kızı bekçi ile bir· 
tedir. As~erlığini bitirerek 15 likte kaçırmıştır. Fatma kadın, 
gün cvel köye dönen Halil lb- aldığı yaranın tesirile derhal 
rahim; Zahidenin b risile n şan- ölmüştür. 

landığını haber almış ve kızı lbrahim ve bekçi Ahmed, Za-
kaçırmağa karar vermiştir. Köy hideyi sabal-ıa karşı Karacasuya 
bekçisi Ahmet ve kızın dayısı getirmişler, bir dostlarının evinde 
Mehmet de Halil lbrahime yar· geceyi geçird kten sonra erken· 
dım vadinde bulunmuşlar, hır- d n yaylaya çıkm şlar<Lr. Hadi· 
likte b ır plan hazırlamışlardır. seden haberdar edilen jandarma, 

Zahidenin dayısı Mehmet, harekete geçerek katilin izini 
vak'a gecesi kızın evine gitmiş bulmuş ve suç ortnğ bekçi Ah· 
bir müddet oturduktan sonra med ile birlıkte yakalamıştır. 
ayağının ağrısını behane ederek 
kalkmış, Zahide ve annesi ken
disini kap•ya kadar uğurlamış· 
lardır. 

Kapı açılıpta Mehmed dışarı 
çıkınca, Ham lbrahim ile bekçi 
Ahmed birdenbire eve girmişler 
ve kızı zorla kaçırmağa teşebbüs 
clmişl~rdir. K zını ·kolundan ya· 

Zeytinyağı rekoltesi 
bereketlidir 

Bu yıl zeytin mahsulü bol ve 
bereketlidir. Rekolte yüksektir. 
Bir çok yerıerde yeni mahsul· 
den yağ istihsaline başlanmıştır. 
Yeni mahsul satışları başladı
ğmdan ucuzlamağa başlamıştır. 

bu defada silahını maymuna çe· 
virdi ve ateş etti. Kurşun may· 
mu~un omuzuna isabet etti. Tam 
ikinci dda ateş edeceği sırada. 

3 - ..• Tarzan genç kadının 
elini tuttu ve: 

"- Bu oyuncakla oynamayı· 
nızl. Dedi. Sivilli, bu lngilizce 
hitaba duyunca büsbütün hayret 
içinde kaldı. Böyle bir yerde 
bu kadar tem· z bir İngilizce ko
nuşan fakat.. Yarı çıplak bir 

~~-------.-.--------~~ Dün birinci Asliyeceza mah- ruşmasında, hadisenin canlı şa· 

kemesinde şayanı dikkat bir hidleri bulunan muteber zevat 
davamn kararı tefhim edilmiş· gördüklerini izah etmişler ve 
tir. Hadiseyi kısaca yazalım! Mustafanın tekme, tokatla dö· 

Bundan bir müddet evel Gü- vüldüğünü ve hakarete maruz 
zelyalı karakolu polislerinden kaldı mı anlatmışlardır. 

Bay hya, ayni mev i e U· 

lunan kömürcü Mustafanın dük
kanına giderek k'endisinde ka· 
çak kömür olduğunu ve derhal 
teslim etmesini ihtar eylemiş; 
kömürcü de kaçakcı olmayıp 
bu kömürleri adı ve adresi 
ma!üm olan kömürcü Mehmed· 
den aldığını söy!emiştir. 

Bu cevab karşısında polis 
Yahya talebinde ısrar etmiş ve 
kömürcünün yakasına yapışarak 

tramvay caddesine çıkarmış, 
ağır küfürler altında zavallı 
adamı bir çok vatandaş mu· 
vacehesinde tekme ve tokatla 
dövmüştür. 

Kömürcü Mustafa, bu hadi· 
seyi bir istida ile Cumhuriyet 
müddeiumumiliğine bildirdiğin· 
den tahkikat yapılmış ve evrak 
birinci asliyeceza mahkemesine 
tevdi edilmiştir. 

937 • 656 esas numaraya kay
dı yapılmış otan bu davanın du· 

insana tesadüf edeceğini san
mıyordu. 

4 - Tarzan: " Size yar· 
dım etmek istiyorum!,, Sözlerini 
ilave etti. "- Ben yardımınızı 
istiyorum. Yalnız silahımı bana 
veriniz. Terzan silahı iade etti: 
"- Pek ala. Fakat sizin için 
fena olacak. Çünkü.. Diyerek 
arkasını döndü ve yürümeğe. 
başladı. 

eiumu i m vi i y 
bu şehadet karşısınaa 

şayanı dikkat olan şu mütaleayı 
serdetmiş: 

- Türkiye cumhuriyeti hükU
meti böyle ha ka suimuamele 
eden polisleri kulağından tutar 
ve derhal atar. 

Ve suçlunun cezalandırılma· 
sını istemiştir. 

Müştekinin avukatı B. Ahmed 
Remzi Duyar, bu mütaleaya İş· 
tirakle beraber, suçlunun sabit 
olan dövme ve hakaret cürüm
lerinden dolayı tecziyesini de 
taleb eylemiştir. 

Hakim, maznunun müşteki 

Mustafayı dövdüğünü sabit gö
rerek bir ay hapsine ve o kadar 
müddetle memuriyetten mahru· 
m·yetine karar vermiştir. Sabı
kası olmıyan suçlunun bu ce
zası tec 1 edılmiştir. 

Düzeltme 
Sandı köyü davasına devam 

edildiğini ve · avukat B. Remzi· 
nin müdafaasını yaptığım yaz· 
mıştık. Avukat müdafaasında 
Ahmedin döğülmed "ğini, rapor· 
lardan da anlaşıldığı veçhile su· 
kut neticesinde öldüğünü iddia 
ve muhtar Hasanm beraetini ıs
temiştir. Düzeltiriz. 
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-Arkası uar· 

1 Nöbetçi ec:r.~haneler j 

~-K'"f'•mfıa qı ıta:t r taşta 
Habif, Keçecilerde Yeni lzmir, 
lrgatpazarında Asri eczaneleri 
bu gece nöbetçidirler. 

Yarm gece 
Kemeraltında Şifa, Güzelyalıda 

Güzelyalı, Ti kilikte M. Faik, 
lkiçeşmelikte lkiçeşmelik, Alsan· 
cakta Jozef jülyen eczaneleri 
nöbetçidirler. 

Mahkıim oldular 
• 

Nikahlı bulunan kocası Bay 
Necmi Eruzun nezdinden kaça· 
rak elektrikçi Feridle kan, koea 
gibi yaşıyan Bayan Nigarın As· 
liye ikinci ceza mahkemesinde 
yapılan duruşmalan nihayet bul• 
muş ve sabit görü1en suçların
dan dolayı Nigarla Feridin iki· 
şer ay müddetle hapislerine ka· 
rar verilmiştir. 

Bir dilek 
Hacırahmanlar köyü. 

nün bir derdi 
Hacırahmanlar köyünden ya

zıhyor: 

Köyümüz 300 hanelidir. 50 
sene evel yapılmış köy akaratı 

arasında 15 dönümlük bir sebze 
bahçesi vardır. Köyün bütün 
sebze ihtiyacı buradan temin 
edilmektedir. Ancak son zaman• 
larda bakımsız kalmış, harab bir 
tarla haline gelmiş ve bu sene de 
ekin tarlası olarak kullanılmata 
baş'anmıştır. Köy halkı, şimdi 
sebzesini güçlükle temin etmek· 
tedir. 

llbayımız Dr. B. Lütfi Kırdarın 
bu işe de el atmasını dıleriz. 

Zeytin çalmışlar 
Menemende kireç mevkiindekl 

zeytinliklerden zeytin çalan on 
dört yaşlarmda lsmail Ôzdemir 
ve Receb tutularak adliyeye ve
rilmişlerdir. 



-19- Yazan: Aleksandr Düma 
~~~~-----~~·~ ..... --~~~~-

Bir, iki dakika zarfında mükalemeJe nihayet verildiği için 
üç muhafız, iki de silalı~or dostça ayrıldılar 

ıu halde ikimizden birinin ya
lan söylediği aşikard ı r. Bunun 
içiq. Montaran, anlaşsak daha 
iyi olur; yarı yarıya taksim ede
lim, 

- Mendili mi? 
- Eveti. 
- Doğrusu da bu. 
Diye dıpr iki muhafız ba

tırdı: 
- Hazreti Süleymanın ada· 

leti gibi! Aramis, doğrusu çok 
akıllı şeysin zl 

Delibnhlar açık bir kahkaha 
salıverdiler ve bu suretle de, 
tahmin edileceği veçhile, mesele 
hakkında başka bir münakaşa 
yapılmadı. 

Bir iki dakika zarfında müki· 
lemeye aihayet verildiği için üç 
muhafız, iki de silahşor dostça 
biribirlerinin ellerini sıktıktan 
aorva muhafızlar bir tarafa ve 
Aramiı te diter bir tarafa doğ-
ru ~itmete batlamııta. 

Mükalemenin son safhası es· 
nasuada bir tarafa çekilip dur-
muş alan Dartanyan. kesdi ken
dine: 

- Şimdi bu efendi ile he
laplaımak sırası benimdir. 

Dedi. 
Bu düşüncesini müteakıp ken· 

disine hiç ehemmiyet vermeden 
gitmekte olan Aramisin yanına 

aolculdu. 
- Efendi, beni affe<Uyorsu-

sö~ünü 

müsa· 

Dartanyan, bağırara~ C!~ 
Verdi: 

- Nasıl, ~feadiml Zann~ 
)'or musunuz kil ... 

- E.vet, efendi, sizin ahmak 
bir adam olmadığınızı ve Gas
konyadan gelmiş olmakla bera
ber, insanın, bir mendili sebep-

siz olarak ayak altında çiğ-nemi· 
yeceği ni bileceğinizi zannediyo· 
ruııı. Düşünıaeliyd niı ki, Paris 
müslınle döşenmiş değildir. 

Sükunetli olmağa vermij bu· 
lunduğu karara, hırç n /ahlaklı 
galebe etmeğe başlamış olan 
Qartanyan, yü"sek sesle cevap 
verdi: 

- Efendi, beni tahkire giriş· 
mekle hata ediyorsunuz. Evet, 
ben Gasko:ıyalıyım; bunu bildi
ğiniz halde, Gaskonyahların pek 
tahammüllü kimseler olmadıkla-
nnı ve hatta bir hamakat sebe
bile de olsa, bir kere tarziye 
verdikten sonra vazifelerini yap· 
mış bulunduklarına kani olacak
larını bilmenizi ihtua lüzum 
görmem. 

Aramiı: 
- Efendi, size söylediğim 

şey kavga çıkarmak için değil· 
dir. Şükür Allaha( Ben kavgacı 
bir adam değilim ve silahşor· 
h~ğa muvakkat bir zaman için 
gjrmiı bulunduıum cihetle, mec
buriyet görmedikçe kavga etmek 
iStemem ve hatta nefret· ederim; 
fztkat, bu defa mesele ciddidir; 
çünkü, bir madamı lekeliyorau· 
nuz .. 

Dedi. 
- lkiı ·~ tarafından d~ia 

daha do2"rn olur .. 

Diye Dartanyan bşğırdı. 
- Me~dili bana veımek gibi 

bir tedRirsizliii ~çin irtikap et
tirdiniz? 

- S z de onu ahmakçasına 

niçin düşürdüqüz? 
- Mendilin benim cebimden 

~.ı.edi)!a:ıl eve~ sOylc.tniltödi. 
efe~dil .. 

- Bunu söyleyince iki yalan 
irtikap etmiş bulunuyorsunuz 
efend~ çünkü mendi lin sızin ce· 
binizden diiştüğünü ben gördüm! 

- Va1I va,yl Şımdi de bu 
yola döküyorsunuz öyle mi, Gas· 
konyah efendi? O halde s ze 
nezaketinızi takındırmalıyım .. 

- O halde ben de sizi dua 
kitabınızın başına yollamalıyım, 

papaz fefendi. Lütfen, hemen 
kı ıcınızı çekınizl.. 

- Öyle olmaz, benim güzel 
dostum, burada olmaz. Kardinalin 
adamla ı ile dolu olan otel Dü· 
gilloıı karşısında bulunduğumuzu 
görmüyor musunuz? Haşmetlinin 
benim kellemi götürmek için 
sizi memur etmekle müşerref 
kılmad.ğmı ben nasıl bilebili· 
riın? 

Ben omuzlarıma pek yakışan 
başım için çok tuhaf bir muha-

fazakarım. Sizi öldürmek istemi· 
yor değilim, fakat ölümünüzden 

kimseye şikayet edememeniz 
için şöyle, tenha, uzak ve sakin, 
bir yer s~mek isterim. 

- Peki güzel, efendi; fakat 
o kadar mağrur olmayınız. Men· 

dilinizi alınız; siz·n ölmasa bile 
bir gün işinize yarıyabilir. 

- Gaskonyalı mısınız, efendi? 
Djye Ar amis sordu. 

- Evet. Bundan çekinerek 
bulUfmam:zı geri barakmazsıoız 

zanneder m? 
- ihtiyatlı bulunmak, efendi, 

silahşorlar için manasız bir şey 
olduğunu bilirim, fakat kilise 
adamları için lazı mdır; ben ise 

,.4)luvqkkat bir sil&hşor olduğum
dan ihtiyattı olmağı tercih ede· 

rim. Saat ikide M. diı> Trevilin 
dairesinde sizi bekleıııekle mü
şerref olacağım. Orada en mü· 
nasip zaman ve mahalli ~.in 
ederim. 

İki delikanlı biribirini selam

lıya ak arrıldıtar. Aramis, Lük· 
stmburp c:fqlrıı gJdeıa. qddeıq 
i11mcae başladığı esnada Dar· 
tanyan da kararlaştırılmış olan 
saatin yakınlaşmakta bu'undu· 
ğunu görerek Karm·Döşe yo· 
lunu tutar~en kendi kendine: 

- Bu işten kaçmmağ~ imkan 
yok\ fakat, öl&em bile bir si
lah~ı: elile öldürülmüş olaca
ğ1 mi 

Diyordu. 
- s, •• 

Bisiklet hırsızları 
mahkemede 

Çalmadık! 
Biz gezmek için aldık, 

diyo.Flar. Fakat. 
Bundan bir lıafta evel, ikinci 

kordonda B. Vasfi ve B. Fe"' 
nandın bisikletlerini aşırmakla 
suçlu Ala~ehirli Hüseyin ile ar
kadaşı Arifin muhakemelerine 
dün İkinci Sulhceza mahkeme
sinde başlandı. 

Hakim Naci Erel suç'ulardan 
Arife sordu: 

- Anlat bakalım, velespit se· 
yahati güzel geçti mı? 

- Bayım, biz o gün çok sar
ho~ tuk. Bu iki bisikleti duvarda 
dayala gördük, arkadaşımla 0:1u· 
tabık kaldık. Şöyle bir Manısa 
seyahati yapalım; dönüşte bis~k
letleri yerine bırakalım, dedık. 
Bisikletlere bindik, Burnava üze
rinden geçtik, fakat yorulduk. 
Arkamızdan gelen bir kam>:oı~a 
velespidleri yükledik, kendımız 
de bindik. Velespidleri mllhase
bei hususiye memuru Bay Nu-
rinin evine bıraktık, ertesi ıün 
yakalandık. 

Diter suçlu Hüseyin de bu 
yolda ifade vermekle beraber, 
çok hasta olaa helllfiresini gör
mek üzere bu hareketi yaptık
larını söylemiı, fakat okunan 
kağıtlar, suçluların biıikletle Ma· 
nisaya geldıklerini ve erteli pn 
bir tanesini satmak üzere iken 
yakayı ele verdiklerini göster-
miıt r. 

Hakim ıu karan tefhim et· 
miştir: 

38 liralık bir teminat senedi 
mahkem~ kalemine barakıldığı 
ve bisikletlerin kendilerine aid 
olmadığı anlaşıldıfı takdirde bu 
paı ayı derhal mahkeme emrine 
yatıracaklarını müştereken taah
hüd ettilderi tMdirde h• iki 
bisikletin fernarıd ve Haltk..ya 
iadui~ ve neticei muhakemeye 
kadar mahkemece de yeminli 
ehli vukufa takdiri kı~met etti
rilm•k om .... •illeu.rt. -... 
satıı yapılmamaaı Yo mah.fqra 
bu!undurulmasının kendilerine 
tefbiroine ve suçluların mevku· 
fiyet halinin devamına, sabıka

larının sorulmasına ve zabıt 
varakasını imza eden memurlar 
ha~kmda Manisa)(a yazılan ta
limatnHıeniD ehemmiyetle teki· 
dine .. 

Nihai karar bu ayın 29 zunda 
tefhim edilecektir. 

f __ Te_!~ka N--.!

0

• l_ln_k_ı_lii_b_h_a~tıt-ra_la_r_ın_d_an_.:ı-f ~-v~_.n 1 
trıesi sabah Galata rıhtımına yanaşan vapurun elrat'ı fazla bir hafiya Jdtleiile 
sarılmıştı. Kahasakal ~lelııned (Paşa) il~ adamları doğru v~pura çıkmışlardı 
ltA-a almış ve elini de arkasına 
ıötürerek gelişi güzel yürür gibi 
kumarbazların yanlarına gelme
•ilc beraber hemen ateş etmesi 
bir olmuştu. 
Yukarı güverteye çıkan S ... 

bey yolcular arasına karışmıştı. 
l' aban canın sesini kimse işitme
~işti, vapur Geliboluya yanaş· 
~ıştır. Kayıkcılar, satıcılar vapuru 
ltrmıştı. S ... bey bunlardan bir 
1-rıesine atlıyarak dışarı çı mıştı 
~ışarı çıkar çıkmaz iskeleden 
emen uzaklaşan S... bey doğ

tt&ca Fransız konsoloshanesine 

f~trniş Konsoloshaneye siyasi 
ır mülteci sıfatile dehalet et· 

~iştir. 

ta Fransız konsolosu bu HulCuk 
!ebesinin bu dehaletini bilate

~ddüt kabul etmiştir. S... bey 
Cfrutiyetin ilanı olan 10 Tem

~uz 324 e kadar yani b~ on 
yun L<oo~oloshan~de misqtir sı· 
lltile kafrnış ve Meşrutiyet ilan 

Cct'l · 1 dıkten sooı:a sessiz ve sacla· 
• z ~ .. aA o V d- - n 

o.t,..,ı ııııe onm4Ştur. 

Kamara yo cu'armdan biri 
kahve istemişti. Bu münasebetle 
kamarot kamaraya inmişti. Vak'a
dan sonra ilk defa o'arak ka· 
maraya giren kamarot uzun ma· 
sanın öteki ucuna gözü ilişme· 

sile bağırması bir olmuştu. iki 
adımda yaralıların yanına gel
mişti. Yaralıların ikisi hafif, ha· 
fif inliyorlaı dı diğer ikisinden 
ses sada yoktu. Bunların ellerini 
tutan kamarot korkus":Jndan tit· 
remeğe b3ş!amıştı. Tuttuğu eller 
soğuk idi. 

Bunlarla fazla meşgul olm1yan 
garson telaşla ve koşarak doğru 
birinci kaptanın yanına çıkmış
tı. Vak' ayı dinlıyen kaptan ko· 
şar adımla kamaraya inm işti. 
Bu gidiş ve gelişi gören yolcu
ların bir kısmı da aşağıya in· 
dikleri için vak'a çabucak du
)'JhlH}~t~h Çok g ·çmeden ma· 
halli hükumet te f~aliyete geç· 
mi~ti. Doktorlar;, ila~lar, yardım
cılar vepura gönder Jı., ş Muta
sarrıf b~yle Jaoqarına kumandam 
ve Po:is B.1,Şkomıse.ri de vap ıra 

~ehaişlerdi. 

Kimsenin dııarıya çıkmaması 
için emirler v ·rılmişti. Çıkanlar· 
dan gelenler olur ise onların da 
qıuayeneleri yapılmak üzere ev· 
veli bilümum yolcularuı üstleri, 
baılan araştırılmıştı. Yolcuların 
hiç b.risinde şüpheyi davet edici 
qe bir emare ve ne de bir silah 
çıkmıştı. 

DoktoJlaı tarafından yapılan 
rpuayeııe neticesindt! yaralılardan 
ikisi ölmüştür.. Bu itenler. Recep 
paşa ile miral~ Feami B.eydir. 
isma l Mahirı paıa ile S8dık paşa 
yara!aı;unışlardı. Sadı~ pa~nıa 
yarası ağırca idi. Ölüler, amqa• 
ra kaldml~rak üıtleFİ örtühıaüştü. 
Y arahlar da saFılmı§tı. V ~pum 
t~r~eden mut:ısarrıf bey dqğruca 
telgrafhaneye giderek v~k' ayı 
olduğu gibi Yıldı.ıa bildirmi~ti. 
gelca cevapta yaralıların mı..hn
fazası için birk aç polisle bir de 
dolıctorun terfik edilmesi ve vak'a 
duyulmazdan evel dışarıya çıun
ların da tak B eıtir:ilerek mutlaka 
muayeneler nin ve. is' icv.aplarrnın 

icrası bildiriliyordu. 
S... bey vapura gidip gelme· 

leri ve kaynatmalMı gördükten 
sona:a artık ne vapura gidebilir 
ve 1'e de oralar.da dolaşabilil'di. 
Qunu gözlerile görüp anlamıftı. 
Qunun üzerine Franız lroa»o
ICJslaaneaine gidip dehalet et
mişti. 

Ertesi sabah Galata nlttımına 
yanaşan vapurun etrafı fazla bir 
hafiye kütlesile sanlmJttı. Kaba
sakal Mehmet paşa ile adamlan 
soğuk ve bet çehr.elerite vapura 
çıknaışlar ve doğruca kamaraya 
iaip lımail Mahir paşa ile Sad•k 
paşayı görm • şter, hal ve hatır 
soroauşlllr.dı. Y qleulu çekildilct,en, 
ortalık tenhalandıktan sonra Müf· 
tüle beraber diğer. iki yaralı Yıl· 
dız ve ölüler de Gümü~uyu 
hastanesine kaldırılmışlardı. in
kılabın kahir. ellerinin Marmar~ 
dan İstanliula dotru akın etti
ğini ifade edqn bu lıal Sultan 
Hamidi titretmiş baygınlıklar. ~ 
çirtmişti. 

- Son• oar -

Perdemizde 
Akisler 

Polis müdürü ile Belediye reisinin 
mOşaaresi beyanındadır 

•• 
"Mahkeme heyeti giinün en mühim meseleleri üzerinde uğraşıp 

dururken birdenbire sahne değişir. Perdeye geniş bir meydan 
manzarası verilmiştir. Belediye reisi ile paJıs müdürü başlarında 
poşu, ayaklarında lapçın, bacaklarında pırpıt, sırtlarında çepken, 
ellerinde birer saz; meydanın ortasında karşı karşıya duruyorlar. 
Polis müdürünün arkasında bir nlay polis, beledi}'e reisinin arka· 
sanda bir alay belediye zabıta memuru var.dır. 

Nereden geldiği belli olmıyan hatefi bir ses duyulur: 

Ey cidalgahm çelikten kollu, ars lan erleri 
Ey şu lzmir şehrinin pırlantadan ahterleri 
Ey şu yüz yetmiş bin insanın ikiz mihverleri 
Ey cihao·ı aşku sevdamn peri peykerleri 
Rabmız rih·ı hakikattır sakın dönmen geri 
GüftüıUdan cimeye olman ki asla milfteri 
Dideler zevkı temaşamzdan almııtır feri 
•Kadrizer zerger şinased, kadri gevlıer gevher?. 
•Kadri gül bülbül şinased. Murtea ela Kanberi 

Halefi ses durur, durmaz iki şabbaı itıkın taraftarları, başkan· 
)arını şiddetle alkışlarlar. iki aşık, meydanıe Oftasında aş~ı, yu· 
karı biraz dolaştıktan sonra sazlarını akord ederler ve z1mbırdat
mata başlarlar. Soyadı • Arslankorkut. olduğu için Arslan doktor 
Uzu korkutmak maksadile ilk hamleyi polis müdürü yapar. 

Aldı polis müdürü 
Sen misin men'eyliyen efradımı irkaP-tan 
Böyle bir halet umulmaz sen gibi abbÇtan 
Bir dahi ib nü, etmem sen ile im kaptan 
Jhtiıazım var kelamı, hasılı, ıtnaptan 
Olaun inşallah vücudun bir kemikle bir deri 

Aldı heledige reisi 
Ben ki Fikri Altaya bin tombalak atbrmııım 
Bay Reşada tuzlu badem, leblebi sattırmışım 
Nice dostu dostuna düşman gibi çattırmışım 
Halka Kültür parkın eşsiz zevkini tattırmışım 
Şiddeti outkumla oldum ben hıtabet berberi 

Aldı polis müdilril 
Kiiaata \ekme vuı1111 aeaden etmem ihtiraz 
Bea ki dilde b<iyle eı' aı1 • elde on dört telli sa. 
Sen benim efradtmı bindirmete ettikçe naz 
Bir polis kalktp ta etmez babına arzı niyaz: 
Arslanın memuru olmaz başka arslan kemten 

Aldı bellHlwe Nisi 
Ben ki Öntekkôyde- haltttu ıaptedip, mtrin, eti 
Halka çekt:iNifR btaakkia etli yah1ti hasreti 
Susturup Zeynel Besim nam anlı, şanh şirreti 
Ümmeti, vah ümmeti, ah ümmeti, vah ümmeti 
Ümmetimden gayriye olmam selamet rehberi 

Aldı polis müıliirii 
Hiddetimden kıl hazer kim harı ben hor eylerim 
Biı kıua:um en kızarmış it•şİ koı eyleria 
Hamle etsem yiıaıi ~de Bordoya Bor eylerim 
Omnibüs bahsinde iıterıem hemea zor eylerim 
Fırlarım vallahi tuyilJe darahOM ,enberi 

Aldı 6.letlige Niai 
Mah.zı nimettil' v~udum lzmire avni huda 
Bendedir mehdi ri,.eı. bende lahdi müntehl 
Ey, benim selW revanım keıadine etme cefa 
Maslahat erbabına tutsan da şiddetlo kafa 
Kır-"'a ccarpıp da deri ısrarıma eniü seri 

Her iki tarahn da maiyeti efradmdi' a~biyet hareketlen bg 
gösterir. Dav~Uar., nakkareler gümbürdemeğe, atlar kişnemett bq· 
lar. Bir taraftan süvari polislerin mızrak oynatışları, diğer taraftan 
tanzifat arabal~rının beygirlerine binmiş şehir meclisi azasının gürz 
Sflllayışları vazıyeti tehlikeli bir safhaya sokmuştur. 

Tam bu sı.r~da karşıdan bir süvari alayı, tozu dumana katarak 
meydana yetışır. En öndeki şehsüvar, al bir ata binmiş vali Bay 
Güleçtir. Arkasındaki süvariler de vilayet umumi meclisi azasıdır. 

Alay durur, durmaz, Vilayet umumi meclisi azasından avukat 
a Ekrem ileriler. Sağ kolunu Mussolini biçimi havaya kaldırarak 
yüksek sesle Valiye h:tab eder: 

- Ey Şehsüvarl. B1J yiğitlerin kuşça cllnlarım bağışla. Onları 
sulha kavuştuıub miinaıaaya bertaraf eyle.. ~ olursa senden olur. 

Bu hitab üzenine Vali, eğerin kuburluhndaA bir saz çıkararak 
zımbudatqa~ baılar. 

Altlı Vali 
iy b.a ıiria beldeni& bir t.ifaecik şen doktoru 
Ey şu ~ehrin setvi bo1lu ·w:ibat kondoktoru 
Çalmasın sizden geru bu beledede kimse boru 
Jiie düldül, ~te kır at. i4te al, işte doru 
lsti~amet lnciraltı, haydi mars, soldan geri. 

Bu kumaada üz~rine hazırun dörtnal, marş muş uzaklaşırlar. 

B. l(aşmet DO.lge 
idarenin g~ni gd büdcesi için 

Ankarad4 çalışıyor 
lzmir liman işletme müdürü 

B. Haşmet Dillge Ankdrada fk
tasad Vekaletinde idarenin yeni 
yal büdce ve kadroları Üzerinde 
çıtlışnaaktadar.. O:ı gün senra 
srelece2'i baber a'ınm .şör. 

Şegh Kiişt.erl 

Jz~ir - Manisa 
Menemen · Eaıirilem - Mu

rad.iye ana yolunun inşaatı üç 

ay sgnrş bitecektir. Bu yo' üze· 

rmdeki D "ğİrmendağı köprüsü 
inşaab da ilerlemiştir. Bu yol, 

lzmir il • M an s "YI t"n k s! yol
dan b ribi ine bağ! yacaktır. 



Sıhifı IJ 
ANADOLU 

İhtiyarlıkla mücadele için ne yapmalı? 

Fen karşısında ölüm ve bazı . 
hayvanlardaki müşahedeler K Kıyafet derdı 

___ ......... _ ızınız veya zevce-
Eğer insanlarda kesilen, ayrılan veya eskiyen nizin giyinmesi 

___ u_z_uvlar tamamlanabilseydi.. Y ıldızlarınkine benzemeli midir?ı 
insan oğlu 
ölmez 

Ebedi hayata 
kavuşurdu 

Yazan: Pastör enstitüsünden 
S. Metalnikov 

-2-
Hayvanat zümresi arasında 

ölümün hükmüne ve ulvi bay· 
vanatın fani olmasına mukabil 
nebatatta, bilhassa yüksek şe
killeri arasında layemutluk göze 
çarpar; bir çok ağaçların asırlar, 
batta binlerce seneler yaşadığı 
vakidir; bunların "fena. sı dai· 
ma harici tesirlerle vukua gel· 
mektedir. 

Ne kadar gc.rib görünse de 
tabii ölüm sebep ve şeklini ne· 
batattan ziyac!e bayvanatta bul· 
mak müşküldür. Hayvani ölüm· 
!ere tabibler ekseriya ihtiyarlığı 
ölüm s~bebi ve şekli addetmek· 
tedirler. Fakat, otopsi net:ce· ! 
sinde bu şekil altında ölmüş 
olanlar da daha az veya daha 
çok fenalaşmış uzuvlara tesadüf 
mümkün olmaktadır; bunun için 
de harici sebeplerin icbarile bir 
ölüm karşısı nda bulunduğumuzu 

anlıyoruz. 

' 

' 
-~ . 

Salı nüshamızda: 
Asırdidclcrin çok yaşamak 

ve daima genç kalmak hakkın· 
daki usullerinden vo Voronof 
aşısından bahsedilecektir. 

\ terbiye, jimnastik usulü kurmak 
lazımdır ki bu yeni usul insan· 
da kendi vücudü üzerine irade 
saltanatını inkişaf ettirecektir. 
insan ruhunu, bir nevi -cud 
hakimiyetinden kurtarmak ica· 

Bu husustaki düşünceler 

Marlen Ditrilı ile Katerin Hephurn Hulioutlun en iyi 
giginen yıldızlarıdır. 

Bütün kadınlar ve bilhassa yıldızların şapka veya elbiıele· 
genç kızlar, Holivud dilberleri· rini taklid ettiğini ben fark bile 
ni kendilerine nümunc ittihaz etmiyorum. Eh .. Nihayet bir ka· 
etmektedirler. dına, bir oyuncak da bırakma· 

Bu, iyi b ir taklid ve havcı malı mı?. 
midir? Bir aile babasının /ilult 

Kocalar, · ab ve a kardc ler - Zevcem, şıklık devrinden 
bundan memnun mudurlar? çoktan çılcmştır. iki kızımdan bü-

Bunlar Holivud modalarının yüğü, sinema aşığıdır. Yıldızların 
istilasına karşı ne demektedirler? şapka modaları istihalelerini kı· 

~----

l 

Jacgueline Dehhac'de Pariı/J 
şık bir kadın kıyafeti ile 
tanınmış olanlardandır. 

zımdan görüyorum. On altı ve 
on dokuz yaşında bulunan kız
larımı •valdem Madmazel. fil· 
mindcn sonra Danyel Dcryonun 
sadık mukallidi olarak görüyo-
rum. 

Vakıa ben L,. vaziyeti güzel 
ve sevimli buluyorum. ı:"Qkat 
müstakbel zevçleri nasıl bula· 
cak?. işte bunu bilmiyorum!. 

Genç bir Zflflce göre: 
- Bu anketi açanları kalbi· 

min bütün kuvvctile allc:ışlarım. 
Yıldızlara benzemek bir ipti)•, 
bir delilik halini ald, Harlcea 
Marlcn Ditrlch veya Grota C.r-
- Sonu 8 inci salıi/etle -

insanlar arasında tabii ölüm 
şeklini bulamıyan Meçnikof dört 
ayakh veya kanadlı hayvanlara 
müracaat zaruretini hissetmiştir 
ve bilhassa •arka kemiği olmı· 
yan lnvertebres • ler arasında 
tabii ölüme tesadüf etmiştir. 

Kelebeğin muhtelif uzviyetleri 
arasınja bir fark bulamayınca, 

Meçnikof bu ölümün ınekaniz· 
masını bizatihi zehirlenme şek· 
!inde tesbit etmiştir. Bu bizatrbi 
zehirlenme, kelebeğin vücüdun· 
de istihaleden sonra tabassul 
eden zehirlerden neş' et etmek· 
tedir. 

parça hayatiyetini muhafaza 
eder ve çok seri bir şekilde ye· 
nidcn eksilen uzuvları tamam
laşır. Eğer insanlarda, böylece 
kesilen, ayrılan ve eskiyen uzuv
larını tamamlamak imkanına ma· 
lik o' saydılar, hiç ölmezlerdi. 

bedecektir. Organizmin hakimi 
vücud değil, rubu "Ben. olmalı 

ve bu "Ben. de tecrübe ve vu· 
kuf ile mücehhez bulunmalıdır. 

Bir çok insanların uzun bir 
hayata ve genç bir ruha malik 
olduklarını görüyoruz, bu biç 
şüphesiz bir irade, fizik usulü 
eseridir. 

Bu hususta muhtelif şahsiyet· 
!erin fikirlerini bir Avrupa mec
muasından naklen yazıyoruz: 

Bir iş adamının fikri: 
-Ben bu meselelerle meşgul 

değilim. Sinemaya da gittiğim 
yok. Karımın sahnede gördüğü 

Danyel Derriyö 

''Maskeli tayyareci,, filminde •• 

Fakat; bu şekildeki bir ölüme 
tam manasile ve "tabii ölüm. 
demek mümkün müdür? Bu ölü
me tabiilik, ancak her hangi bir 
hastalığa veya harici sebebe is. 
tinad etmmesi cibetile isnad 
edilmektedir. 

ihtiyarlık, tabii ölümün bir 
başlangıcı addedilemez mi?. Uz· 
viyet, ekseriyetle tabii şekilde 
fena bulmazdan eve), ilerleyici 
bir zayıflık basebile bazı basta· 
lıkların ve gayri kabili içtinap 
para:ı:itlerin kurbanı olur. 

Bu ihtiyarlama ve ölümle ala
kadar bütün nazariyelerin kuv· 
vetli bir mantığı, bunların gayri 
kabili içtinap ve muhakkak ol· 
duğu merkezindedir. Bununla 
beraber bu nazariyeler, bu man· 
tığa muhalif olan bir hadiseyi 
izah etmemektedirler. Mesela, 
"arka kemiği olmıyan lnverteb
ris. ferle toprak solucanları için 
ihtiyarlık ve ölüm biribirinin la
zımı gayri müfarikı değildir! 

Halbuki, bunların da uzviyet· 
leri diğer hayvanların aynidir. 
Ayni şekilde hasse, baş, bağır· 

sak, asabi cümle, erkeklik ve 
dişilik aletleri vardır. Böyle bir 
müşabehete rağmen bunları iki· 

ye bölmek, başını bedenden ayır• 
mak, kuyruğunu koparmak müm· 
kündür. Bunlar böyle kesildik· 
!eri zamanda da yaşamakta de· 
vem ederler. Hem de her iki 

Kültüre tabi tutulmuş hücey· 
reler en küçük bir ihtiyarlama 
alameti göstermemektedirler. 
Bunu yirmi senedenberi sıkı 
kültüre tabi tutulan hüceyrelerin 
artma faaliyeti de göstermek· 
tcdir. 

Su büvcynatı da ayni süratle 
çoğalırlar. Kırk saat içinde ha· 
cimlerini iki misline çıkarırlar 

ve birinci sene sonunda • Kar· 
rele göre • hacimleri on üç ka
tirilyona, yani güneşin hacmin· 
den fazlaya varırl 

işte, bu tecrübelere istinad 
ederek deriz ki ulvi hayvanların 
bedeni büceyreleri de ilanihaye 
artmak, büyümek hassasını kay· 
betmezler. 
Şu halde iki ihtimal karşısın· 

dayız. Ya, yeni bir müessir bü· 
ceyrelerin çoğalmasını icap et· 
tirmektedir. Yahud organizmde 
namütenahi çoğalmayı tahdid 
eden bir kuvvet vardır. 

Umumiyet itibarile organizmin 
hayatta fizik tesirleri ve asabi 
merkezlerin rolünü hesaba kat· 
mamaktayız. Fizik kuvvetlerin 
zayıflamasının sadece bir netice 
değil, fakat bir çok illetlerin ve 
vakitsiz ihtiyarlamanın da se· 
bebi olduğu muhakkaktır. 

Bu malümatı elde ettikten 
sonra, ihtiyarlık ve bilhassa 
vakits z ihtiyarlıkla mücadelede 
de, bütün hastalıklara yapıldığı 
gibi fizik bir aksülamel vücude 
getirmek ve tedavi çaresi la· 
zımdır. 

En müstacel olarak yeni bir 

Do.nkil daktilo, bugün tanınmış 

Bir yıldızdır 
Rollerinden daima 

memnundur 
Çok da kazanır 

Eskiden, Holivutta en fazla 
aranan meziyet • Seks·appel. di. 
Bu tabire şimdi eskimiş nazarilc 
bakılıyor ve bunun yerine "Gla· 
mour • tabiri konmuştur. Bu ta• 
bir ise, bir kadında mevcud 
olan her türlü teshir edici va· 
sıfları ifade etmektedir. 

En fazla "Glamour • u olan 
sinema yıldızlarından biri ve 
belki de birincisi şüphesiz Do· 
rotby Lamourdur. işte sırf bu· 
nun içindir ki, ·kendisine • Gla· 
mour Girl. lakabı verilmiştir. 

Filvaki bu genç ve güzel yıl· 
dızı görmüş olanlar, onun, her 
hangi kılık ve kıyafete girerse 
girsin teshir kabiliyeti ndcn biç 
bir şey kaybetmediğini takdir 
ederler. 

Şimdiye kadar ancak dört fi· 
lim çevirdiği halde, birdenbire 
meşhur olan bu genç yıldız 
kimdir? 

Bugün her kadının tahayyül 
edebilccçği en müreffeh bir ha· 
yata kavuşan Dorothy Lamour 
Amerikanın cenubunda doğm . .r· 

Dorotlıy Lamour 
tur. Tam yirmi üç yaşındadır. 
O, bugünkü vaziyetine gelme• 
den 1 evci bir çok ıstıraplar ve 
sıkıntılar içinde kalmıştır. 

•yeni Orlean • da daktitoluk 
ettiği sırada bir güzellilc: müsa
bakasına girmiş ve güzellik kra· 
\içesi unvanını kazanmıştır. 

Bu muvaffakıycti üzerine Şi
kago şehrindeki büyük bir terzi 
mağazasında mankenlik bulmuş· 
tur. Fakat tam bu sırada, Amc· 
rakada iktisadi buhran başlamış 
ve mağaza kapanınca zavallı 

genç kız sokakta kalmıştır. 
BL•nun üzerine, hayatını ka· 

- Sonu 8 inci sahifede -

• • • 

' 
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$usmuş olduğu zamanlarda 
pek çok kimselerin canını yakan 
Danycl Dcrriyö, •Maskeli tayya· 
reci. de enfes bir yıldız olmuş· 
tur. Danyel Dcrriyö yeniden Ho· 
livuda dönüyor, diyorlar. Ken· 
disine: 

- Doiru mu? Sualini ıoran· 

-· 
• .. 

·' 

'. 

• 
fara: 

- Yeıt;.;cn ~raklığa başlıya: 
cağım. Yeni rolümde • Sevioılı 
mahpus. olacağım ... Vakıa, şiıır 
diye kadar elli kıdar filir.ıd0 
rol aldım, amma bala kcndioıde 
heves göı üyorum. 

Cevabını vermiştir. 
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KARA KORSANLAR ŞEFİ M. Mussolini 1,250,000 liraya mal olan son mesele: 
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Mustarib kadın: "Düşün bir kere kızım .. Yalnız, gQzel ve 
genç bir kadın bir de evlad acısını görüyor! .. ,, dedi 

Bir nezaret daha 
alıyor .• 

lngilizlerle .Hindliler ara
sındaki müsademeler 

ispanyaya silah götüren bir lngiliz 
gemisini, kontrola memur Ingiliz 

torpidoları yakaladılar 

Genç ve bedbaht kadın sö· 
züne devam etti: 

- Evet kızım, sevgili kızım .. 

M. Mussolini 

Ben Belfastta genç ve çok gÜ· 
zel olduğum halde yalnız kal· 
dım. Bundan üç ay sonra da 
kocamın ve benim oğlum öldü. 
Bu çocuğun, yani ilk çocuğu• 
mun ölümü benim maneviyatımı 
barab etti. Düşün bir kere kı· 
zım .. Genç ve yalnız bir kadın, 
bir de bayattaki acıların en bü· 
yüğü olan evlad acısını da gö· 
rüyor, hem de çok güzel ve çok 
genç, tecrübesiz, himayesiz bir 
kadın! Evet, meşru bir hamim, 
kocam, kardeşim, kaynanam ve
ya sair akrabam yanımda de· 
ğildi; fakat buna mukabil etra· 
fımı dost sıfatile sarmış bir SÜ• 

rü insan vardı. Bunların hemen 
hepsi de güzelliğimden istifade· 
yi düşünen insanlardı. Bunu, bu 
acı hakikati ben çok zaman 

Roma, 20 (Radyo) - ltalya 
kralının bir iradesile Mareşal 

Graçyani, ltalyaya çağrılacak ve 
yerine, Dük dö Aosti tayin edi· 
lecek, Başbakan B. Mussolini, 
şimali Afrika nezaretini deruhde 
edecek ve bu nezaret müsteşar

lığına da general Atilyoteroçi 
getirilecektir. 

lngiliz gemileri 
Londra, 20 (Radyo) - Vezi· takibatı için sarfetmiş olduja 

ristanda lngilizlerle Hindliler para, bir milyon 250 bin lnı!'lz 
arasında yeni müsademeler ol· lirasıdır. 

muştur. fngilizlerden bir kişi Malta, 20 (Radyo) - Malt' 
ölmüt ve Hindlilerden de 6 kişi civarında kontrol yapan lngiliz 
yaralanmıştır. torpitoları, Odeaadan Barseloııa 

Geçen seneden bu güne ka· götürülmek üzere silah ve mile 
dır Veziristanda vukubulan mü- himmat yüklemiş olan bir insi· 

Meri lıer zaman bögle kılıç oynardı 
sonra, felakete düştükten sonra almıştı. Bu kadının mektubunu sonra .. Derin bir ıstırab ve piş- Fransız par

lamentosunda 

sademelerde lngilizlerden 237 liz vapurunu tutmuş'lar ve La• 
kişi ölmüş ve 163 kişi de yara• valeta limanına götürmüşlerdir. 

anlıyabildim, etrafımda bana bana getiren adam, kaynanamın manlık cihetleri vardır. lanmış bulunuyor. Bu vapurun acentaaı, kanun 
yardıma koşan, bana güzelliğim· beni evine kabul edeceğini bil· Yaşamak, beni yaşatmak için lngilterenin, asi kabilelerin mucibince tecziye edilecektir. 

Hararetli mü
nakaşalar oldu •• 

Londra- Kap 
hava rekoru 

den bahseden, sadakat ve mu· dirdi, torununu yanında görmek paraya ihtiyaç vardı. Ölseydik 
habbet arzeden insanlardan ni· istiyordu. Hakkı vardı. Fakat herhalde çok daha iyi olurdu. 
hayet birisine kapıldım. Genç torunu ölmüş, yerinde başka bir Ölmemek için kaynanana sene
ve zengince bir delikanlı idi. adamdan olmuş küçük bir kız !er senesi süren yalanı uydurdun. 
Ona teslim oldum ve bu müna· vardı. Vaziyetin ne kadar feci Genç bir kadın, parasız, koc.-.asız 
sebetten de sen doğdun. Bu olduğunu düşün bir kere kızım. ve kucağında bir piçle, büyük Prens, yeni bir 
adam cibarı• gezmiş görmüş bir Kaynanamın yaşıyacak kadar bir şehirde ah\Ski sukutların en rekor yapacakmış .• 
adamdı .. işte kızım senin baban bir iradı, benim ise.. Hiç, hiç müthişine uğrardı. Sen bundan 

Londra, 20 (A.A.) - Prens 
benim ilk ve son aşıkım olan bir şeyim yoktu. Yanına iltica kaçtın, işte muvaffakıyetin budur. Cantacuzene, Londra· Kap hava 
bu adamdır. mecburi idi. Seni kız olarak Neyse .. Şimdi de ayni para ih· rekorunu kırmağa teşebbüs et· 

- Aman anneciğim. Ne ayıp.. oraya götüremezdim. t ;yacındayız. Bundan korkma.. mek üzere gece yarısı Croydon· 
Ne ayıp. Kocan hayatta iken Oğlan olduğunu söyledim, o Anneciğim, insan parayı kılıcı dan uçmuştur. Tayyareci, saat 

n başlca bir erlcelcten çocuk ır lnandanb.,rl · de •eni oğlan kuvv<tile de kazamrl 1,53 de Bourgetde karaya in· 
yaptın ha?. Ne ayıp! bildi .. Tabii hemen kaynanamın - K zım .. Şu anda tıpkı ha• dikten sonra saat 2,31 de Tu-

- Hakkın var kızım; ben de yanına gitmedim. Senin çok hasta bana benzedin. nuııa hareket etmiştir. 
bu hatamın cezasını çok acı ola· olduğunu bildirdim, iyileşinceye _Hangisine? Rid\erin oğluna, Prens, Londra·Kap ve dönüş 
rak çektim. Ağır surette ceza ka:lar yanına gidemiyeceğimi ve kocana mı?. Yoksa ... Bir haydut için yeni bir rekor tesis etmek 
gördüm. Sen henüz bir kaç ay· bu müddet içinde bize yardım olana mı?. Ona benzemek tabii· üzere halen Londraya doğru 
lık iken kocamın gemi ile bata· etmesini istedim. Zavallı kadın.. dir. Fakat onunla bir farkım uçmakta olan tayyareci Clous· 
rak, dalgalar arasında yok oldu· Bu hileye kand ı . Sen, artık kun· var: Onun gibi namussuz olma· ten ve Kırgygreenin bu rekor· 
ğu haberini aldım. Bu gemi dak çocuğu olmıyacak yaşa gel· dım. Seni aldattı, felakete sü· M. Delbos )arını kırmak maksadiyle sefere 
kazasından kurtulan üç kişiden diğin vakit yanına gittim. işte... rükledi. Paris, 20 (Radyo) _ Fransız çıkmıştır. 
birisi bu kara haberi bana ka· kızım .. Şimdi senin için bir sır Ah Meri .. Ne kadar sert padamentosunun dünkü içtima· B. Darani 
dar getirdi, bunu diğer bir fela· kalmadı, değil mi?· kal-plisinl.. ında, çok hararetli müzakereler Ve B. Dekanga Berline 
ket daha takib etti. Hakiki ba· Edvar- Meri, ihtiyarsız olarak _ Devam edecek _ olmuştur. gidiyorlar .. 
ban da bir müsademede vuruldu ağlıyordu. Macera, cidden feci ------------ Budapeşte, 20 (Radyo) -Ma· 

B b 1 hl k • d h Bir çok hatipler söz söyledik· ve öldü. en, u surete te i· idi. Biraz sü un an sonra, ak· Polonya caristan Başvekili B. Darani ile 
k h 1 d 1 k b ki . ten ve Şotan kabinesi hayli eli bir ayat yo un a ye nız kında son ararı e ıyen bir Hariciye Nazırı B. Dekanya, bu 
kucağımda küçük bir çocuk ol· maznun halinde bulunan anne· Zabıtası komünistleri tenkid edildikten sonra, Hari· gün Berline müteveccihen hare· 
duğu halde yapayalnız kaldım. sıne: ciye Nazırı B. Delbos ve Maliye ket etmişlerdir. 
Bunun üzerine kocamın annesine - Anne. Dedi. Seni seneler- takib ediyor Nazın Jorj Bone, harici ve mali Jtalya. Macaristan 
bir mektub yazarak himaye iste- denberi ezen ıstırabı tamamile Varşova, 20 (Radyo) - Po· vaziyet hakkında uzun beyanatta Ticaret anlaşmaları 
dim. Bu kadını ben o zamana anlamış bulunuyorum. Şimdıye lonya zabıtası, bu gün bir çok bulunmuşlardır. Bunun üzerine, Roma, 20 (Radyo) _ Macı· 
kadar bir defacık olsun görmüş kadar devam eden sahte hayat komünistleri yakalıyarak tevkif kabine itimad reyi istemiş ve ristanla ltalya arasında akdolu· 
değildim. Burada yalnızca yaşı· beni sinirlendiriyordu. Şimdi, etmiş ve bazı evlerde de araş· 160 muhalife karşı 399 reyle nan müteaddid ticaret ve kliring 
yordu; dul idi. Üvey oğlunun facianın merhamete değer, ma· tırmalar yaparak, muhtelif dos· Şotan kabinesine itimad reyi mukaveleleri, bugün Kont Ciano 

Yugoslav
yada bir facia 
Yedi k6ylü 
sularda boğulda •• 

Belgrad, 20 (A.A.) - Gue· 
telerin bildirdiğine göre, Sla• 
vnskibord civarında Sava neh· 
rinin suları taşmıştır. Tutyan 
esnasında hayvanlarını kurtar
mak istiyen yedi köylü botul· 
muştur. Şimdiye kadar cesedle-
den bir tanesi sudan çıkar· 
tılmıştır. 

Fransa 
Hollandadan istikraz 

yapacak .. 
Paris, 20 (Radyo) - Fran· 

sanın, Hollanda bankerlerile yeni 
bir istikraz için müzakerelere 
başladığı söylenmektedir. Yeni 
istıkraz 6 milyar franktan ibaret 
olacaktır. 

Londrada 
Tifo ilerliyor 

Londra, 20 (Radyo) - Kruy· 
don da baş gösteren tifo, civa· 
ra sırayet etmiştir. 

Bu gün 113 musap kaydedil· 
miştir. Bunlardan on sekizi öl· 
müştür. 

denizlerde kaybolduğunu haber zeret teşkil edecek noktaları ve yalar bulmuşl'ır. verilmiştir. tarafından imzalanmıştır. ................................................. ~---ı ......................................................... ı 
likayı mı sev.yordu? - Bunun ehemmiyetı yoktur. ceğ. m. Bu kararımın ne demek 

Bir deniz kazası 
9 tayfa boğuldu 

Londra, 20 (Radyo)-Forneai 
adındaki lngiliz vapuru, bir yel· 
kenliye çarparak ikiye ayırmıştır. 
Yelkenlinin 18 kişiden ibaret 
mürettebatından 9 kişi kurtul· 
muştur. 

Z abıla==1 
~-~Romanı 

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

t'e/rika Numarası; 18 
litte o kadar muvaffak oldunuz 
ki, sizi ikiz addetmek lazımge· 
lecektir. 

- Ah, evet!. ·dedi· fakat ben 
bu Falbinsona daima benziyecek 
~eğilim. Tabii daha başka işle· 
tıın de vardır. 

Ji ın, bu dersten başka birçok 
fJYlerle daha meşguldü. Her gün 

1 
illan yapıyor, iskrimle meşgul 

0 uyordu. Çünkü, şu az bir za· 
llıan içinde on iki kilo kadar 
ıayl.Iaınak lazımdı. 
d Jim Blak, Şarlotu da gittikçe 
f'~ha. seyrek görüyordu. Maama· 
1 Jıoı, Şarlot için eskisi değil 

idi. Jımin işine karşı bergün ar· 
tan aliikasızlığını gören genç kız 
bunlara kat'i bir mana vereme
mekte idi. 

* * * Bir arada geçirmekte olduk· 
!arı bu ender tesadüflerde Şar· 
lot, patronunun ruhi ahvalini, 
maddi hareket tarzlarını, söyle· 
diği sözleri derin bir dikkatle 
tetkik ediyordu. Bu alakayı ise 
ancak seven bir kadın göstere· 
bilirdi. Şarlot bir an için ]imin 
başka bir kadını sevdiğini sandı 
fakat bu kanaatini sağlam bul· 
madı. Yoksa? Jim hala zevcesini 

Günlerden bir gün, Jim, bir - Bence vardır. Yahut benim olduğunu tabii biliyorsunuz. Sizi 
az telaşlı halde bürosuna geldi. için ehemmiyeti vardır. seviyorum •• 
Bu, Midi Vest' e bir iş için se· - Ben bunun için ölecek Şarlot, bu kağıdı katladı ve 
yahat edeceğini bildirdiğinden değilim! bir zarfa koydu. Bu mektup hiç 
az sonra, Şarl0< ağır ve sıkıntılı - Evet, tabiidir ki bunun için bir zaman mürsiline verilmi· 
bir gece geçırm.ş-. Bunun için ölmiyeceksiniz. Bunda mutabıkız. yecekti. Fakat Şarlot bu suretle 
sinirleri sonuna kadar gerilmiş Şimdi saat alıtıyı geçiyor. Bü· sinirlerinin sükunetini elde etmiş 
bulunuyordu. J mi görünce, sü· roya ne vakit gideceksiniz. oluyordu. 
kunetini elde e meğe muvaffak - Hemen şimdi gidecek de· Nihai tebeddül için .. 
oldu ve: ğilim, bitirilecek bir kaç işim Uzun ve üzücü bir intizardan 

- Bay Blak, yeni hadiseler var. sonra Jim Blak doktor Grimshav 
mi var? Diye sordu. Genç kız, Jim gittikten sonra dan bir mektup aldı. Bu mek· 

- Yeni hadiseler mi? Canım, uzun bir müddet düşünceye tup bir kaç randevu teklif edi· 
bizim aramızda artık çıkabilecek daldı. Sonra mihaniki bir hare- yordu, fakat hemen Ohamaya 
bir hadise kaldı mı? ketle yazı makinesine bir kağıt gitmek Jimin programında yoktu 

- Rica ederim, böyle tariz- yer 1 eştirdi ve gülmeğe başladı. bunun için telefonla kendisinden 
lere ·mukavemet ve tahammül Her vakitki gibi yazamıyordu. ne istediğini bildirmek arzusunda 
edecek halde değilim. Maamafıh kağıda şunları yazdı: bulundu. Halbuki bu operatör 

Jim, oturmakta olduğu koltuk- "Eğer, benden bir şeyler ist· kendisine esastan o kadar uzak 
tan kalktı ve: yorsanız, ben çok muhtaç oldu· sualler ve mes' eleler soruyordu 

- Artık bıktım, dedi. ğunuz saadete sizi eriştirmekte ki, J m, projesinin itimada layık 
Uzun müddet bakıştılar. Son· bir vasıta olabilecek isem, bu olmadığını sandı. 

ra Jim: çok kolay bir mes'ele demektir. Operatörün telefonla sorduğu 
- Mes'ut olmadığınızı sanı· Arzu ettiğiniz zaman ve istedi· mesele şu idi: 

vorum. ğini? ver,,. sizi"\le beraber itele· - Devam edecek-

lngiliz- Amerika tica. 
ret anlaşması 

ve Fransa 
Paris, 20 (Radyo) - Pöti 

Jurnal gazetesi; ~merika • _lngil· 
tere ticaret muzakerelerınden 
bahisle uzun bir makale yaz· 
makta ve Fransız menafiini ha· 
leldar edecek bir lngiliz·Ameri· 
kan paktına müsaade edilemiye
ceğini kaydeylemektedir. 

Adligege vermişler 
Tire kazasın n Paşa mahalle

sinde Receb oğlu Mehmed Ken· 
dirciyi tahkir eden Al • kulaksız 
ve Orun oğlu Sad ı ğı döven Yo· 
sef oğlu Alb~ r o z t ılaca tutul
muş, adi.veye verı.rn ş ı erdır. 



•Üruru zamana 
giler tahsil e ·ı 
~]aliye m~murJarı kanuna aykırı mı 

hareket ediyorlar? 
-"-'-~~~...;----,~~~ ........ -

B. M. Meclis"; 932 yıhna ka· ru zamanın onune geçilirmiş! 
dar tuaküm ed~ bütün eski Mulhakattan gelen haberlere 
V"'rgi1eri 111/938 tarihine kadar göre her yerde bu şekilde ya· 
tahsil edilemezse müruru zamana pılan haciz muameleleri yüzün· 
tabi tutulmasını kararlaştırmış den halk müşkül bir vaziyete 
v.; halka bir kolaylık olmak düşmüştür. 

üzere 2656 numaralı kanunu Büyük Millet Meclisinin halka 
kabul etmişti. kolayhk olmak ve bekaya vergi 

Kanun; hüsnü niyetle ve eslci borçlarını affetmek gibi yüksek 
vergi borçlanmn affı gibi bir bir gaye ile kabul ettiği kanun 
kolayhğı istihdaf ederek kabul tatbikat sahasında küçük ellerde 
edildij-i halde Maliye, Muhase- tamamen halkın aleyhine bir 
bei huıuıiye ve belediye me- şekil almıştır. 
murları tarafından tatbik olunan Bir taraftan maliye memurları, 
cibayet şekli, her tarafta ıstırap yirmi yıllık harb kazancı vergi-
uyandırmışbr. lerinden başlıyarak her türlü 

Çünkü muhasipler, müruru vergiler için haciz muamelesine 
zamana uğratıldığı takdirde mü- teşebbüs ederken hususi muba-
him yekunlar• baliğ olan bu sebe memurları bina ve arazi 
vergilerin muhasebat divanı ta- vergileri, beled ye memurları da 

ıa~dan kendi namlarma zim· tenvirat, tantifat vesaır vngi ve 
met kaydedileceğini düşünerek resimler için durmadar. haciz 
müruru zamanı önlemek mak- muam !esile me~gul olmaktadır· 
sadile her yerde haciz muame· lar. Bunun sebebi de yukarıda 
ıesine teşebbüs etm şlerdir. Çün- kaydettiaimiı veçbıle müruru za· 
~ ü haczen beş kuruşluk bile manı önlemek için tedbir almak 
• ahıilat yapılacak olursa, müru- imiş. 

-·~---lektrik ve su şirketi 
Beledige, hü.kümete müra

caat etmeli idi 
fzmir, beledıyesinin lzm r 

tramvay ve elektrik şirketile su 
s rketi tesisat ve vasıtalarını 
" 
satın almak için iki şirketin di· 
; ektörlüklerine müracaat ettiğini 
yazmış'ık. Bazı alakadarların 
! öylc:diklerine göre belediyenin 
doğrudan doğruya şirketlere 
mü acaatı doğru görülmemekte· 
d 'r. Bu zevat d yorlariki: 

- Beled ye, hükumet kanalı 
i'e müracaatını yapmış olsaydı 
daha ağlam ve tehir için daha 
fa .-dalı bir netice eJJe etmek 
hıısusunda mühim bir adım at
mış olurdu. ------

) Tashih 
Dünkü sa)'lmııda •Sandı köy 

d~vası - muhtar Hasa 1 müdafa
a.!lrnı yaptı. başhğı altında çıkan 

bir yazıda, maznun Hasanın 
avukatı bulunan Bay Ahmed 
Remzi Duyann dünkü cdsede 
müdafaasını yaptı~, müekkilinin 
Ahmedi öldürecek kadar şiddetle 

döğmediğini, doktorlar tarafın
dan verilen raporlann bunu 
açıkça göetermiı olduğu kayde
dılmiştir, burada bir tertip ha
tası olmuştur. 

Awkat Ahmed Remzi Duyar, 
bu mildafaasında, müekkilinin 

ö ü Ahmedi döğmediğini, gerek 
taoibi adli, gerek mütehassıs 

ıL::i doktor ve gerekse tıbbı adli 
m :essesesinin raporlarite anla· 

ş• 'ehil weç.hilo seksen yaşında 
L•ı unan ölüde lcalb hastalağı 

b·ılundukunu ve mahallinde tes
t. t edildil'i veçhile hadise günü 

ö ü11Wı bir buçuk metrelik ma· 
lı ''den dü,erek ön tarafından 

y~ra ve berelendiğiai ve ölümün 
cL~ynktan değil, hastalığı dolayı· 
s · ı ! suk•t neticıi aldıiı yara ve 

berelerden ileri geldiğini söyle
n.iş ve netice itibarile müekki· 

l:nın beraetini istemiştir. Keyfi
y t bu ıuretle talbih ve tavzih 
olunur. 

Huıust lisan ve 
Tİyaziye dersleri 
Fransızca, lngilizce ve Al

rr anca hususi gece dersleri ay· 
rıca Ortamekteb talebelerine 
riyaziye dersleri verilir. 

Karantina Köprüsü tramvay 
\. caddesinde No. 685 

Yamanlar suyu 
Vezir ve Osma11ağa suları 

/azlaşmağa başladı 

Yazın Yamanlardaki karnaklar· 
dan Karşıyakaya isale edilen 

su azalmaktadır. O ıümi!zdeki 
yıllarda suyun azalınasıoa ve 

Karşıyaka halkının zahmet çek
mesine mani o mak Jç1n Yaman -

lar havzasında bulunan bazı 
kaynak su arının ana tesisata 

ilave edilmesi karar aştırı!m şlır. 
Bunun iç n beled yece tetkikata 
başhı.,mrşhr. 

Vr2 r -ve O.manata sulan 
kaynaklarında beled ye len he· 

yet.nce temizlik ve sondaj ame· 
hyesıne de\am edilmektedir. Za
manla bu iki m ıhim suyun kRy
naklarının kapandığı ve başka 

yo lardan sular n Kızılçullu dere
sine akt 'ğı tahm ra edılmek edir. 

Son yağmurlardı:ın sonra her 
iki kaynakta da su.ar fazlal:ış· 
mağa başlamışhr. 

H .ıva istasy[ nu suya 
kavuşuyor 

Cumnovası nah yesinde Devlet 
Hava yol.arının sivıl hava ıstas
yonunda yolc J ve posta tayyare· 
leri için büyük bir pıst yapaca
ğını yazmıştı .... Habe.r aldı ~ımıza 
göre, pistin inşasınıt başlanmı~tır. 
Tayyare hangarlarının üzeri ka
patılmıştır. H ıva istasyonu bi· 
nasınm inşaatı ilerlemektedir. 
Hava istasyonunun su meselesi
de ha ledılmişt r. Şose civarında 
sıhhi ve temiz suyu bulunan bir 
kuyudan motörle istasyona su 
getir &cce'<tir. ------
Buca suyu 

meselesi .. 
Sucanın içme suyu meselesi 

iç.in açılan münakasa 25 Biıin
cikanunda neticelenecek ve te· 
sisat Da.biliye Vekikti imar ko· 
misyonunca miiteahbi.de ihale 
edilecektir. Buca suyu mesele· 
sinde Bura belediye reisi Bay 
Nazım 'Amkm gösterdiği muvaf· 
fakıyet takdire değer. 

Modern bir yer of an Buca, 
temiz içme suyuna kavuştuktan 
sonra, her hatde çolc daha in· 
kişaf göt4erece1c, lzmirlilerin de 
bir sayfi~ yeri otacaktır. 

IHı:: iı oı.ak içme suyunun 
harK:i tesisatı 31,000 liraya vü
cude getirilecek, ondan sonra 
da Bucada teaiıata başfanacaktır. 

A 1'1A DOLU 

r ka a a 
··ndüler 

- Başta rafı 1 nci sahi/ ede -
Tek sözle Adanalı dün Şefini 

görmek için seferber idi. 
Ulu Önderin gardaki vago· 

nundan şehrin öbür ucuna ka· 
dar karşılıklı iki saf halinde 
dört gözle Büyük Şefe intizarda 
bulunan kaynamış Çukurovalılar 
nihayet saat 11,40 da en büyük 
arzularına kavuştular. 

Ulu Şef vagonlarmdan indi
ler. Ve bu anda topla selam· 
landılar. 

Atatürk kendilerini istikbale 
gelenlere iltifatlarda bulunduk· 
tan ve val , beledıye reisi, ko· 
mutan, Seyhan mebusları ve er· 
la un cJ erını sıktıktan sonra 
gardan refakatlerinde Bıtşvekil 
Celal Bayar, Dahıliye Vekili 
Şükrü Kaya, Nafıa Vekili Ali 
Çetınkaya o duğo hatd.! istas· 
yonun şeh r -cephesindeki mey
danlığa geimi ler ve burada as~ 
kere, ızcılere, Adanalılar.t.ilhfal
larda bulunduktan sonra oto· 
mobıllerıne b.nmişler ve beledi
yemizin güzel eserlerinden bıri 

olan Atalür k par kını zıya ret et· 
mişlerdır. 

Ulu Önder bu sırada şehri
mızin bay ndırlığı hakkında vali 
ve beledıye reısinden ızahat 

almışlar, gördüklerinden men.· 
nuniyetlerini izah buyurmu~· 

lardır. 

Bundan sonıa Şef parkın ar· 
k"s ı ndaki At.ıturk anıtına doğru 

y ürümüşlcr, anıtın kaidesine çı· 

karak f g .rler hakkında ayrı 
ayrı ızahat almısl rdır. 

Şef Adanıyı ilk şerefıend r· 
dıkleri gün söyle.:Jikleri tarıhi 

nutuktan alınıp anıtın sütununua 
işlt'nmış .. u parçaya b r an bak· 
nıışlardır: 

"Bende bu v~kayiın ilk bu 
teşehbüs!i bu mem e . t t~ , bu 
güzel Adana la doğmuş ur." 

Bundan sonra o tarıhi g.inün 
hatırası İle mutehlssı vı:: lllt"Ş· 

bu bir hAlde anıtta ı ayı ılmışl r 
ve parkın kapısın'\ doğ ıı yurÜ· 
m ş erdır. Bu anda pa kın ka· 
pısından ç km.ıkta o an Ulu 
Önder ş ·hrım z k z 1 sesi ta le· 
belerindcn iki Hatay., g nç ka:ın 

sevinç gözyeş1 le takı.iım ettik. 
leri buket alrmşl;ır ve Ha~~ylı 
küçük Meliha Yurdmanın şu te· 
miz heyecanlarına muhatab ol· 
mnşlardır: 

- Yarat•c ve t urtarıcı Ulu Ön· 
der, bugün lıü metle eıterıo zi 
öpen yarının kahraman Tiirk 
erlerin'n annel~rı otacak Türk 
Hatay kız arıdır. Türk alem"nde 
yaratıığmız sonsuz büyük varlık· 
lara ilave ettiğinız Tü le H:itay 
istık1 ali milll tarihimizin ebedi 
ölmez eserlerinizin yanında 
daima ufak bir misal teşkil 

edecektir. 
Bugüo Hataylılar yüce atala

rına sonsuz bağlılıklarını, min
nettarlıklarını, sunar ellerinizden 
öperter. 

Ne eşsiz, ne mutlu bir tesa· 
düftür ki bugün Hataylı küçük 
Meliha Yurdmanta Sabahat 
Türkmenin Büyük Şefi karşı a· 
dıkları bu yr.r Atatürkün Ada
nayı ifk teşr flerinde siyah örtü
lere bürünmüş matemli, yaslı 
iki Hataylı kadının ona biz" de 
kurtar ded.kleri ayni yerdir. O 
zaman Büyük Şef bu iki yaslı 
Hatay kızma: 

- Bu yerde 1mk asırlık Türk 
yurdu esir kalamaz. 

Tebşiratını vermişlerdi. 
Nihayet yıllarca sonra bugün 

Ulu Önder ayni yerde ge ıe ıki 
Hatay kadınını dinliyor. Fakat 
yollar evvelki o karşılaşma ite 
dünkü aras nda büyük L ır fark 
vardır. U zamankı Hatay kadını 

müsterham, meyus, müteellim, 
muztaribdi. Bugünkü Hatay ka~ 
dını sevinçli, mesud, müteşek· 
kirdir. 

Parkm kapısı önünde on bin· 
lercl! Çukurovalı çocuğun ara· 
sında yürüyen Ulu Önder oto· 
mobillerile halkın ( Yaşa, varol, 
sağ ol, başımızdan hiç ayrılma) 
avazele i iç"nde bir az ılerde bu· 
Junan Adana Kız San'at ensti· 
tüsünü teşrif etm şlerdır. 

Büyük Şef, enstitünün direk· 
törlük odasında bir az istirahat 
buyurmuş ve Bn. direktörden 
okul1.1n kadrosu, programı bak· 
kında etr ıflı izahat almışlar ve 
enstıtü talebelerinin ellerile imal 
ederek ikram ettikleri kahve, 
likör ve pastalardan alm şiardır. 

Ulu Şef, çalaşkan Adana kız· 
larını takdir buyurmuşlar ve mü
teakıben enstitünün dershane· 
ferini gezmişler ve talebeyi iş 
ve ders halinde bularak sualler 
sormuşlard r. 

U u Önder, enstitün atölye· 
lerini gezdikten ve yapılanları 
müşahede b ıyurduktan sonra 
tarih dersinde bulunan bir sınıfı 
ziyaret etm:şle rdir. Ulu Şef, bu 
esnada Korbuklann ve Terkes· 
lerrn tarihini anlatan talebe 
Memduhayı d nlemişlerdir. 

Ulu Önder müteakıben ce• 
nubi Anadoluda Tarsus civarın
da asırlarca evel yaşamış olan 
bu kavm n Terkes isminden bo· 
zularak Tcrses kelimesinin mey· 
dana geldiğinı ve Güneş. Dil 
Teorısı vadısinde bu hususta 
araştırmalar yapılmak lazım gel
diğrni işare buyurmuşlardır. 

Ata! ürk jn bu işaretleri şunu 

an almıştır ki, şimdiki Tarsusun 
as r ısıni Ters ·st r. Ve bu isim 

Bundan so ra Büyük Önder 
dersi ı öi• etmeni Bayan Hati· 
c ·de ı ta,ebesı hakkanda izahat 
alm•şlar ve memnu .iyetlerini İz· 

har buyurarak ayrılmışlardır. 

Yar m saat tan fazla k z ensti· 
tü~iiııe şe rf veren Ahınız hWl· 
dan sonra ta:eb ~!erin arasından 
oto illObillerine binmişler ve şeh· 
rın içınde bir tur yaparak Ada
nalıları selamladıktan sonra is
tasyona avdet buyur muşlardır. 

uıu Ôoder saat 13-35 de 
topla selamlanarak alkış ve se
vmç göı yaşlan arasında Mer
sine müteveccihen Adanadan 
hareket buyurmuşlardır. 

Ankara, 20 (Hususi) - Bü
yük Şef, refakatlerinde Başvekil 
B. Cefal Bayar, Dahr!iye Vekili 
B. Şükrü Ksya, Nafıa Vekili 8. 
Ali Çetinkaya ve mutad zevat 
oldukfarı halde bu gece saat 
23,28 de Ankarayı şereflendir
diler ve istasyonda emsalsiz te
zahüratla karşılandılar. 

Çin • Japon harbi 
- Baştara/ı 1 nci sahifede -
ledildiği bugün resmen bildiril· 
mektedir. Bu münasebetle neş
redilen bir beyannamede Japon
lar garb istikametinde ne kadar 
ilerlerse ılerlesinler iç Çınin 
hiç bir zaman haysiyetşiken 
şartlar kabul etmiyeceği kayde· 
dilmekte ve Çinin Jopon boyun· 
duruğuna girmesine milti mev
cudiyet ve şeref ne de beyı1el
milel sulhun idamesife kabili 
telıf olduğu lave edilmektedir. 

Tokyo, 20 (A.A.) - Yomi
uri gazetesinin zannettiiine göre, 
sefirini Japo ı hükumetinin fik
rini anlaınağa memur etmekle 
lngilteıe, Çın ile Japonya ara· 
sında do !rudan doğruya müza· 
kere}e gırşilmesinı arzu ett ğmi 
gösterm .ştir. ·ı 

1 Halk Diyor ki: 1 
Değirmendere kö

yünde bir hadise 
Değirmendere halkından Mus

tafa, Mehmed, Hasan ve Ah· 
mek imzalarile şöyle bir mek· 
tub aldık: 

"Nabiyemizde kimsesiz çocuk
lar menfaatine temsiller vermek 
üzere bir varyete heyeti gelmiş
tir. Heyet, iki gün temsil ver
miş, üçüncü gün ise gece vakti 
Muharrem Eren namında bir 
şahıs tarafından köyden kovul
muşlardır. 

Muharrem Erenin bu hareke
tine jandarma kumandanı lakayt 
kal n ştır. Bu z:ıtın artistleri kov· 
mağa salahiyeti yoktur, o da 
alelade bir vatandaştır. Buna 
nasıl müsaade edildiğ ni öğren
mek istiyoruz.,, 

Alakadarların nazarı dikkatini 
celbederiz. 

Dünkü daktilo bugün 
tanınmış bir yıld zdır 
- Baıtara/ı 6 ncı sahifede -
zanmak için mataza tezgahtar
lığından asansörcülüğe varıncaya 
kadar her işe girip çıkmıştır. 

N hayet, kader onu, çocukluk 
arkadaşı olan 1930 dünya gü
zellik Kraliçesi Dorothy Delle 
karşı karşıy getirmiştir. O za· 
manlar tiyatrolarda oynıyan 
Dorothy Deli, arkadaş na bir 
cazbant takımında, şark cılık 
bulmuştur. Gayet güzel bir sese 
malik olan Doıothy Lamour kı· 
sa bir zaman içind... bir hayli 
muvaffakıyet kazanmış, ca.ıban· 

dın ç fi Herb Rayla da evlen· 
miş • 

Kocası ona, radyoda da iş 
temin etmiş ve genç kız bu su· 
retle güzel sesini H livutta du· 
yurmak imkanını bulmuştur. Bir 
müddet sorııa Holivuduo en bü
yü 1( ş•rketler•nden biri, ona bir 
ang jman e !if e m ştir. 

Dorothy Lamour ilk f .imini 
çevirir çevirmez, Holivudun en 
tanınmış simalarından biri ha· 
line ge miş, arka arkaya üç fi. 
lim daha çevirmiştir. 

D ger büyük yıldızlar kendi
lerine verilen rolleri ekseriya 
bt'ğtnmezler, Dorothy Lamour 
kendisine verilen rolden daima 
memnundur. Bunun için, sahne 
v zıları ve rrj sör onunla çalaş
maktan büyük bir zevk duyu· 
yor.ar. 

Karşıyakaya yeni 
vapur geliyor 

İzmir 1 man işletme müdürlüğü 
tarafından 18500 lngiliz lirasına 
Londradan satın alınmış olan 
küçük yolcu vapuru yirmi gün 
sonra lzmir limanına gelecek ve 
tesellümofunacaktır. 500 yolcu 
taşıyacak büyüklükte olan bu 
vapur iki gün evel Londradan 
yola çıkarılmıştır. lzmir lima
nında tesellüm edilince 1zmir-Kar .. 
şıyaka arasında seferlere tahsis 
olunacaktır. 

Bu gazete muharebenin Ja
ponya lehinde İl!kişaf etmesi 
üzerine uzak _Şark styasetinde 
büyük değişiklikler husule gel
diğini kaydetmektedir. 

Sulh müzakerelerini tacil et
mek üzere lngiltere daha müs· 
bet bir tarzı hareket ittihaz et· 
mtktedir. 

21 TP risanini 

Kıvafet devri 
- Baştarafı 6 ncı sahifede -
bo olabilir mi? Bunu düşünen 
yok! 

Benim zevcem, bir sene içinde 
bir çok defa saç şeklini değiı· 
tirdi. 

Beyaz sahnede gördüğü ho
şuna giden saç şekillerini hemen 
taklit eder. 

Elbise modalarına gelince; 
bu da öyledir. Biz kocaları çıl· 
dırtan bir iştir. 

Ben, henüz genç bir kocayım. 
Karımı beğendim; sevdim de 
aldrm. Yani bir zevkimin hü· 
kümlerine tabi oldum. Karım 
ise bu mantıkı tamamen unu· 
tuyor. 

Düz saçla iken kıvırcık saçlı, 
biraz sonra başka renk saçlı bir 
kadın oluyor. Benim zevkime 
ne kadar hürmet ettiğini arbk 
siz düşününüz!.. ,. 
Bir ratlgo memarumın fikri: 

-Henüz evli değilim. Bu se
beble yıldızların 'kadınlar tara· 
fmdan taklidi hakkında bir 
fikre malik değilim. Fakat bir 
hemşirem vardır ve bir banka· 
da çalışmaktadır. 

O da yıldız mukallidliğinden 
kendisini kurt.aramamakta ve 
iradının mühim bir kısmım bu
raya vermektedir. 

Hayvan cinsleri 
Başvekate.t istati~tik umum 

müdürlüğü, 936 yılın.da vila
yette hayvan cinsinin ıslahı için 
kaç aygır kullanıldığını vilayet
ten sormuştur. Şimdi vilayet 
aygır deposunda üçü safkan 
Arab, biri yanmkan İngiliz. biri 
yarımkan anglo Arab ve 6 s 
saf kan lngiliz olmak üzere U 
aygır vardır. 

Canavar 
10 yaşındaki kızcağızı 

kirletmiş 

Torbslı kazasının Ayrancılar 
köy&ıde şeni bir vak'a olmuştur. 
Dutmuş oğtu Hüseyinin fi ~.- · ~~ 

metkarı Çallı Halil oğlu Hasan, 
Ayrancılar köyünden Hasan oğ-
lu Hüseyinin kızı 10 yaşında 
Ayşeyi zorla kirletmiştir. Namus 
düşmanı Hasan tutularak Adli· 
yeye verilm ştir. 

Kemalpaşa icra memurluğun· 
dan: 

~emalpaşanın Gerdeme kar
yesinde mukim iken elyevm ika
metgahı meçhul lbrahim oğfu 
Hamid tarafına. 

Hali tasfiyede bulunan Parsa 
kooperatifine 3 kıt'a emre mu· 

harrer senedle borcunuz olan 
255 lira ile % 12 faiz ve maı· 

ralların ve ücreti vek.iletin tah· 
tahsili talebile kooperatif vekili 

Ziıra Elgün tarafından aleyhinize 
vaki muracaat üzerine 936/233 

numara ile namınıza çıkanlaa 
ödeme ikametgihınaın meçhal 

olması hasebile bici tebliğ iade 
edildiğinden işbu ilin tarihinde 

on gün içinde yukarıda yazılı 
borcunuzu ödemeniz ve bu bor-

ca yetecek mallarınızı ve bak· 
kınızı göstermeniz ve borcun 
tamamına veya bir kısmına iti· 
ruanız varsa gene bili zarfında 
itirazmazı yapıaamz lazımdır. Aksi 
takdirde müddet müruruodiia 
sonra kanuni muameleye devam 
olunacağı ihbarname tebliğ ma· 
kamına kaim olmak üzere ilin 
olunur. 

iç hastalıkları mütehaaıaı 

Dr. Ceıaı Yarkın 
İzmir Memleket hastanesi dahili baatabklan aeririyyat şefi 
ikinci Beyler sokağında inhisarlar tütün satq deposu kar• 
şısında 65 Na. lı muayenehanesinde hastalarını kabul etmek· 
tedir. Telef•n: 3956 

Evi: GözteJN tN111tuay caddesi Göztepe apartımanı 
korıı•ntlc »o. 1018 r.ı •. 2545 
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adamhaydud 
mu? Yoksa!. 

Ruhiyat mütehassısı mı? 
Bir idam mahkômu anlatıyor: 

••••• 
Çocuklarınızı 
harçlıksız 

bırakmayınız! 

Hapishanelerin genç
ler üzerindeki ya

man tesirleri •. 
Bir haydud, ne zaman olsa 

haydudtur; bilhassa Amerikanın 
şehir haydudları, elini defalarca 
insan kanile boyamış, hissiz, 
vicdansız ve dar görüşlü, dar 
beyinli mahluklard r. Amerikanın 
şehir haydudu, eski Makedon· 
yanın dağ haydudlarından daha 
ziyade kanun, hak, insanlık bil
~Jez bir mahlUktur; o kadar ki 
bir çok defalar c·nayetlerini, 
kan kokusu ihtiyacile ve başka 
bir sebep olmadan yapar! 

Bu dağ haydudu, canmı mü· 
dafaa 1çın, fazla para elde 
etmek için ve yahud kendince 
makul bır gaye için hem cins· 
ferini öldürür ve yahud devlet 
kuvvetlerine silah çevirir. Ame· 
rikalı şehir haydudu ise, keyf 
için, zevk eder gibi insan ve 
Amerikan polisi öldürür! 

fşte bu cins mahlukattan bi
risi, mahud Al Bradi çetesinin 
elebaşılarından Cim Dalviker 

• cinayetlerinin cezasını hayatı ile 
Ödemek üzeredir. Bu haydudun 
hayatı baştanbaşa masum ve 
ya haydut veya polis kanile bu· 
lantnı•br. Çolc merhametsiz. çok 

vahşi bir hayduttur. Hayatında 

belki de tek "iyi hareket,. yoktur. 
Böyle bir hayduttan ne bek

lenir? Firar hevesi, in ti kam ar
zusu, yeniden yeniye bir çak 
kan dökmek ihtiyacı. Kurtulmak 
imkanını bulamayınca da küfür, 
hiddet ve insanlara en büyük 
bir husumet, değil mi? 

Halbuki bu adam bir ruhiyat 
nıutahassısı gibi bir takım fikir· 
ler dermiyan etmiştir. Hiç bir 
kimsenin böyle bir adamdan 
beklemiyeceği fikirler işto fUR· 

lardtr. 
- Evet, beni elektrik koltu· 

ğunun beklemekte olduğunu bi
liyorum. Benim kadar kan dök
nıüş bir adam, ele geçtikten 
sonra, Beyaz saraya kurulmak 
üzere gönderilemez!. Tabii aki· 
betimin idam olacağını ben hir, 
bir zaman inkar etmedim! 

•Cinayet cezasız kalmaz. Ben 
buna ilk k~n döktüğüm anda da 
enıin idim. Fakat samimi olmak 
İçin de itiraf etmeliyim, ki ben 
Reçirdiğim hayattan dolayı piş· 
inan değilim; istediğim gibi ya· 
tarım, simdi de hesabını vere
CeceA-iml Maamafih, iki oğlumun 
beni taklit etmiyeceklerini ümit 
ediyorum; çünkü tahsillerinin so· 
nuna kadar onlan bol harçlıktan 
lılahrum kılmamak için icabeden 
tedbirlerini aldım. 

.. Size de tavsiye ederim, ço· 
Culdarımzı parasız bırakmayınız, 
0nlann makul ve haklı ihtiyaç
larını temin edecek harçlıklarını 
\'eriniz, icab ederse kendiniz aç 
~alınız, hatta hırsızlık ediniz, 
•icat onlan mahrum bırakma· 
Y•nızl 

h .. Ebeveyni tarafından haklı, 
•ksız harçlıksız bırakılmış ço

tuk, bilhassa bizim diyarda 
~utlaka kötü olur; çalar, kırar, 

atta öldürürl 
a .. Dilinger gibi, bizim usta Al 

ttdi aibi, benim ıibi korkunç 

idam mahkumu Gim 
katil ve haydudlara malik olma· 
mak isterseniz, evvela çocukları 
harçlıksız bırakmayınız, sonra 
da Amerikanın büyük şehirlerin· 
deki batakhanelerini, yer altı 

yerlerini yıkınız, yakımzl. 

Çünkü birincisi canilık istida· 
dını, ikinc si de bu istidatların 

korkenç bir şekilde inkişafını 
temin etmektedırl Bu yeraltı ba-

takhaneleri, cinayet ve cani ha
zırlıyan ve usulleri daima müs

pet netice veren birer "ensti
tün dürl Maamafıh, polis mek-

teplerinin tahsil devresinin hiç 
olmazsa yarısı bu muhitlerde 

geçmel•dir ki, polisler caniyi ve 
cinayetle mücadele imkanlarını 
öğrenebilsinler! 

Daha var: Gençlerin cinayet 
ve canilik mektebini de hapis· 

haneler teşkil etmektedir. Ekse
riyetle küçük bir suç dolayısıle 

hapishanelere atılan bir genç, 
her derece ve sınıftan bir sürü 

mahkum arasına girmiş demek· 
tir. Bu mahkumların hepsi birer 

canlı cinayet ve katülük dersi 
demektir. Nasıl hareket etmiş 

de yakayı ele vermiş?. Niçin 
cinayet işlemiş? Ne şekillerle 

insan öldürmüş?. Hertarafı sıkı, 

sıkı kapalı bir konağa nasıl g"r· 
miş? Cmayeti yaptıktan sonra 
nasıl kaçmış; silahını ne yapmış? 

Müteaddid cinayetlerden bir 
klsmı ne gibi s'!beblerle gizli 
kalmış? Ve daha buna benzer 
bin bir türlü kötülük şekillerini, 
birinci suçunu işlemiş, namuşlu 
insanlar arasından bir adım 
ayrılmış gence mükemmel birer 
ders olur. Bence, bu hap!s&ne· 
ler için de yeni bir şekil bu· 
lunmalıdır. 

Yeni suçlu, eski suçluların 
böyle maceraları_nı dinlerken, 

hakisaneden çıktığı vakit işli
yeceği yeni suçların planını • 
hem de fenni ve metodik şe· 
kilde! - hazırlar. Ben bile ka· 
şarlanmış bir haydud olduğum 
halde son işleninden birisini 
böyle bir myhitte, makum arka· 

daşların maceralarını dinlerken 
hazırlamışlım. 1936 Martında 
Al Bradinin metresinin getirdiği 

üç küçük eğe ile hapisanenin 
gence demirrelerini kestik, kaç• 

tık ve Ohyenin Deyton şehrin· 
de bir bankadan 150 dolar 
aşırmağa muvaffak olduk. 

idam mahkumu haydudun söz
leri burada bitmiştir. Fakat 
1936 Martının firarından sonra 
Al Bradi çetesi, ve haydud Cim 
Dalhover altı aylık bir müddet 
içinde beş büyük banka soy· 
muşlar ve 828,000 dolarla 
200,000 dolar kıymetinde mü· 
cevherat almışlar, mitralyözlerle 
bir çok Amerikalıyı ve Ameri· 
kan polis de öldürmüşlerdir. 
Yani bu çete efradı, Cimin iti· 
rafı veçhile hapisanede aldıkları 
ıon ders üzerine en kudurgan 
bir haydudluk devreıi ya~amııtır. 

İngiltere bile fark etmiştir ki, Britan~ 
adaları ve Dominyon/ar tehlikededir! 

Dünyamızı saran cehen-
nemi silah yarışı 

r Komünizme karşı birleşen üç büyük devle- " 
tin emri altında iki milyon tonilatoluk 

~ büyük bir donanma vardı• 
Amerika da bü
yük bir program 

hazırladı 
Japon, Alman ve İta[. 
yan donanmalarına 

bir bakış 
Büyük devletler arasındaki 

deniz silahlanması yarışı, şidde
tini bir kat daha artırmıştır. 

İtalya, İngiltere, Japonya, Al
manya, Amerika ve F ransada 
bütün tezgahlar bir taraftan 
yeni gemi çatmakla bir taraftan 
da hazırlanmış olan tekneleri 
denize indirmekle meşguldürler. 
Bilhassa Almanyada bu faaliyet 
gayet hummalı bir manzara arz· 
etmeğe başlamıştır. Eylulün son 
haftasından itibaren Alman de
niz inşaat müe~seselerinde üç 
posta işçi çalıştırılmaktadır. Pos
tanın biri iş müddetini bitirince 
hemen diğer posta iş tutmak
tadır. 

Yani müesseseler geceli gün
düzlü, hiç durmadan, nefes al
Oladan harb gemisi yapmakla 
meşguldür. Bu devletlerin ayni 
zamanda kara ve hava silahlan
masına da ehemmiyet vermekte 
oldukları, bir sürü yeni tayyare 
filolara ve zırhh fırkalar için 
binlerce yeni tank yaptırmakta 
bulundukları gözönünde tutula· 
cak olursa silahlanmanın ne müt· 
hiş bir paraya mal olduğu ko· 
laylıkla anlaşılır. 

İngiliz milleti, devletin do
nanma için ayırdığı fevkalade 
tahsisattan çok memnun gözük
mektedir. Sarfedilen paraya en 
ufak bir itirazda bulunulduğu 

görülmemektedir. Zira, bu yaz 
Spithitde yeni kralı selamJıyan 
İngiliz donanmasının istenilen 
derecede kuvvetli olmadığını da 
bütün lngilizler anlaşm1ş bulun
maktadır. 

Hiç şüphesiz, S. M. Altıncı 
Jorjun teftiş ettiği donanmanın 
gözlere pek heybetli görünme· 
diğini kimse iddia etmemekte· 
dir. Fakat bu donanmanın kar· 
şısında belirmiş olan hasım kuv· 
vetlerin de ihmal edilemiyecek 
derecede çoğalmış bulundukla· 
rını herkes iyice anlam1ştır. 

İngiliz amirallığı yeni silah· 
lanma programını, ağır filonun 
kuvvetlendirilmesi lazım geldiği· 
ne inanarak hazırlamıştır. lngi· 
lizlerin denizlerde hakimiyet 
iddia ettikleri ilk günden bu 
güne kadar her devirde lngil· 
tere ağır fılolarının diğer dev· 
letler ağır filolarına nisbeti bu 
günkü nisbetinden kat kat üs· 
tün olmuştur. fngilteredeki mu· 
hafazakar hükumetin, amirallık 
tarafından hazırlanan programı 
aynen kabul etmiş ve derhal 
tatbika başlamış olduğu malum· 
dur. Muhafazakar hükumetin 
dolananmayı kuvvetlendirmek 
için gösterdiği bu acele, gerek 
Britanya adalarının gerek do
minyonların şu anda tehlike 
albnda bulunduğunu binnazari· 
ye kabul etmiş olması suretinde 
tefsir edilmişti. 

Tanrının günü lngiliz, tezgah· 
larındao denize indirilen aemi· 

Bir limanda toplanan 
lerin sayısı bu tehlikenin azal
dığına delalet edebilir mi? Bil
hassa Romada imzaladığı siyasi 
bir vesika ile son hafta içinde 
İtalyanın Alman - Japon anlaş· 
masına girmesi akabinde söyle
nen bazı sözler bu tehlikenin 
daha ziyade artm1ş bulunduğunu 
sandırmıyor mu? Roma, Tokyo 
ve Berlin gazeteleri, İtalya ile 
Almanya ve Japonya tarafından 
kurulan yeni cephenin emri al
tında tam iki milyon tonilatoluk 
bir harp donanması bulunduğunu 
nümayişti bir tehdit halinde ilan 
etmektedir. 

lngiliz tezgiihlarında lıammalı 
/aaliyet fJar 

Bu iki milyon tonilatoluk harp 
donanmasının şimal denizi, At
las Okyanusu, Akdeniz, Klzıl· 
deniz, Hinddenizi ve Pasifikte 
serpilmiş bulunduğu düşünülecek 
oursa bu kuvvetin kime düşman· 
hk etmeğe hazırlandığı kolay
lıkla anlaşılabilir. 

Bunun için İngiltere geç kal• 
mamağa çalışmaktadır. 

lngiliz tezgahlarının bu yıl 
donanmaya beheri 9.000 tonluk 
üç büyük kruvazör ile 11 muhrip 
ve denizaltı gemisi gönderdik· 
lerini biliyoruz. 
Şu anda yapılmakta olan 

gemilerin tonilato yekunu 500 
bindir. 

Bu 500.000 tonilatoluk harp 
donanmasının ilk tahminlerden 
üçte bir nisbetinde kısa bir za
manda amirallık verileceği söy
leniyor. Bir iki aya kadar 12 
muhrip ve denizaltı gemisi ile 
8.000 tonluk beş kruvazör ve 
5.300 tonluk iki kruvazör daha 
donanmaya katılacaktır. 1940 
yılında ise yapılması bitecek 
olan "King Geogre • V.,, siste
minde 35.000 tonluk üç yeni ilk 
saffı harp kruvazörü ile İngiliz 
ağır filosu azami kuvvetine ulaş
mış olacaktır. 

Amerilcada: 

İtalyan torpidoları 
Amerika, hiç şüphesiz, diğer 

devletlerden daha iddialı bir 
program hazırlamış bulunmak
tadır. Fakat Amerika deniz si· 
lahlanma programlarının zama
nında tatbik edilebildikleri şim· 
diye kadar görülmüş; işidilmiş 

dekildir. Eğer Ruzvelt inad 
eder de yeni program zama· 
nında tatbi~ edilebilirse, 1937 
den itibaren yedi yıl müddetle 
her yıl 25,000 tonluk bir bü· 
yük diretnotun denize indirildi· 
ğini görmemiz lazım geliyor. 
Bu Amerikan gemileri 406 mi· 
limetrelik ağır toplarla silahlan· 
mış olacaktır. Bir iki aya kadar 
tezgahlardan 10 torpido, 2 kru· 
vazör ve 2 büyük tayyare gemisi 
donanmaya teslim edilecektir. 

Japongada: 
Japonya diğer büyük devlet· 

lerden farklı bir tarzda çalışmak
tadır. Bir kere, hiç kimse Ja· 
ponyanın deniz pragramı hak· 
kında kat'i bir malumat aldığını 
iddia edemez. Malum olan şun· 
dan ibarettir: 

Dört eski diretnot baştan başa 
başa tamir edilmiş ve yenileş
tirilmiştir. 

Japon tezgahlarında çok sür
atli muhripler, denizaltı gemileri 
ve uçak gemileri yapılmakta ol· 
duğu ise ancak kestirilmekte ve 
sanılmaktadır. Bunlardan başka 
Japonyanın da iki yeni diretnot 
yaptıracağı, yahut yaptırmakta 
olduğu rivayeti d~laşıyor. 

Almanya fJe ltalga 
Faşist İtalya ile Nazi Alman· 

yada ise donanmalar, baş dön
dürücü bir süratle kuvvetlendi· 
rilmektedir. İngiltere ile yaptığı 
mukavele mucibince Almanya 
ancak İngiliz deniz üstü donan· 
masının yüzde 35 i ve İngiliz 
denizaltılarının yüzde 45 i dere· 
cesinde gemi yaptırmağı kabul 
etmiş bulunmaktadır. 

Diğer bütün siyasi ve askeri 
taahhütlerden kendisini nasıl 
kurtardığını gördüğümüz Alman· 
ya, bu taahhüde riayet edecek 
midir? 

Bu taahhüt, Nazi Almanyanın 
imzasını taşıdığı için Hitlerin 
bunu Versay muahedesi gibi 
fazla düşünmeğe lüzum görme· 
den yırtacağını sanmak mümkün 
değildir. 

Zaten lngiliz donanmasının 
her gün artmakta olması Al
manyaya da daha fazla gemi 
yaptırmak bahkını kendiliğinden 
bahşetmektedir. Bu gidi~le Al· 
manyanın bir kaç yıl sonra Fran
sız donanmasiyle ayni ayarda 
bir donanmaya sahip olacağt 
tahmin edilebilir. 

Fransız donanmasının bir çok 
gemileri yaşlarını doldurmak 
üzere bulunuyor. Fransa o za· 
mana kadar bunların yerini veni 
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$Mı•~ 
Lik macları , 

Üçok • Ateş bu gün 
karşılaşacak 

Bu gün Alsancak ve Halk 
sahaların da liklerin ikinci haftD 
müsabakalarına devam edile· 
cektir. Maçlar saat 10 da Halk 
sahasında Üçok·Ateşspor B ta• 
kımlarının oyunile başlıyacaktır. 
Bu oyunu, Alsancak - Demir· 
spor, Yamanlar • Doğanspor B 
takımlarının oyun!arı takib ede· 
çektir. 

Ha!k sahasında B. takımları· 
nın maçları devam ederken Al
sancak sahasında da saat 11 
den itibaren ayni kulüplerin A 
takımları oynıyacaklardır. B. ta· 
kımlan arasındaki müsabakaların 
en mühimi Üçok·Ateşspor ma
çıdır. Bu iki takımın geçen haf· 
ta ayn ayn rakiplerle yaptık· 

lan müsabakalarda gösterdikleri 
mevcudiyet göz önüne getiril
diği takdirde, bu günkü oyun· 
lann çok heyecanlı ve zevkli 
geçeceği tahmin edilebilir. 

Oyunun ehemmiyetini takdir 
eden fudbol ajanlığı maçın ida· 
resini Esat gibi iyi görüşlü bir 
hakeme vermiştir. 

Bundan evel yapılacak Do
ğanspor - Yamanlarspor maçı da 
günün ehemmiyetli müsabaka· 
larındandır. Bu iki takım da ge· 
çen heftaki rekiplerine mağlup 
olduklarından, birbirlerini yen• 
mek için azami gayret göstere· 
ceklerdir. Şu hale göre bu oyun 
da ayrıca hususi bir alaka 
uyandıracaktır. Birinci takımlar 
arasında yapılacak müsabakala· 
rın birincisi Alsancak-Demirspor 
takımlarının saat 11 de yapa· 
cakları karşılaşmadır. 

Başbakammızm fotoğ
rafileri 

Başbakanımız B. Celal Ba· 
yarın muhtelif büyüklükte ga
yet mükemmel fotoğrafileri ve 
Ege manevralarından sonra ya
pılan büyük geçid resmine ait 
en güzel resimleri Kemeraltı 

caddesinde Hacı Alipaşa ote
linde Ressam Foto lsmailden 
bulabileceksiniz. 1 O D. -- .... 

gemilerle doldurabilecek midir? 
Bu memleketin içinde bunal· 

dığı büdçe muvazenesizliği yü· 
zünden donanmasına pek fazla 
bir yeni tahsisat verebileceği 
sanılamıyacağına göre, salahi· 
yettar teknisiyenler, 1942 yılın· 
da Fransız harb donanmasının 
ancak 450,000 tutabileceğini 
tahmin edebiliyorlar. Mevcud 
programına ve çalışma tarzlarına 
bakarak Almanyanın da ayni 
tarihte 420,000 tonluk ve yep
yeni gemilerden mürekkep bir 
barb donanması kazanmış ola
cağı tahmin ediliyor. Eğer iki 
taraf inşaatı bugünkü şekilde 
devam ederse, o tarihte ağır 
Alman filosunun, ağır Fransız 
filosundan daha kuvvetli olaca· 
ğı da iddia edilebilir. 

1942 de Alman filosu şu ge; 
mileden mürekkep olacakhr: 

Beheri 26.000 tonluk 2 zırhlı, 
Beheri 35.000 tonluk 2 zırhlı, 
Beheri 10.000 tonluk üç kru· 

vazör (Cep gemisi), 
Beheri 19,250 tonluk iki uçak 

gemisi, 
Beheri 10.000 ile 6000 ton 

arasında 11 yeni kruvazör, 
40 muhrip ve torpido, 
250 - 750 tonluk denizaltılar 

(bunların tonajı, İngiliz denizaltı 
filosunun yüzde kırkına muadil 
olacaktır.) 

Devletlerin deniz silahlanma 
faaliyetleri hakkındaki tetkikle· 
rimize bir başka yazıda devam 
edeceğiz. 

.).ıaı" Duman 



ASke 
dürlüğiindem 

8/12/937 Per.-abe sini MM ti de kapalı zarfla ibıle edile· 
ceğ Ank** ın., t.e.balda S.n Telgraf ve lzmirde Anadolu 
gazetelerile lS, 17, 19 ~ fi Birinci Tetrin 937 günlertılade ilin 
ed len 95 a4et elektrik aao'lörü ştrtnamelİllid tedl}te flttlldada 

değişiktik yapdaıanra ftıazeret bısıl olddfatrctaft ındat tan. 
)erde çıkan i anlar laükü•üıdiıt. 14 17 19 21 3961 

.--..ıa r , .. , · nıs> o a ,, · w t 

lz•ir ,.. yetinden: 
E.k bronz oe ve •ikel 25 lturufl"'W. l ~iz•rıvel 9-37 ıiaiia· 

d itıbaren par• olarak piyllçMta geçıarAellW. 
T davükln kallı•M. oı... ti. plralar mel>de 1/12/937 tarihi 

o k ÜHl'e dal. bir._ micWetle 1112/931 teibttMs ka4• Jlll· 
na& m.tsandtlderile Qanblaıııet met\ez ve Z raat Bankalan tarafan· 
da ted yat ve miUta-'ele jçia 11111> olunacakbr. • 

J/12/937 tu hieden 1tilteren t.ıvG'tdee lıalkaeak ohm Oll w 25 
kuruşlaldan alt veıitM imla....... baldnada 2257 No. hl kan• 
mucabince t•kilMih I..ı-•rire ,.., ... ~e iU. olan•r. 4089 

Kemalpat• ~ 
dan: 

Panada ölü deveci ibrabim 
oğlu mustafaya fzafetıetl variste
rinin •ar. tufiy~ buluaan par
sa kooperatif ne borçlmmdm 
dolayı ölü mustaf aya ait olarak 
tabti ta.eze ahu• parsanıa ko· 
ca alan mevkiinde ıarkan hafız 
mustafa garbda tapada para 
9111 ti.,evm Çll)'Jll •ecrata de
liftıelr sur.ti ile heeı tbtabita 
ver.....ı tmalea ibrUU. oilla 
hiieepı tarlaı ce•bn yol ile 
mahdut içerisinde 21 aşı armat 
S 9ii,vlc 10 lcftçük bade• 15 
deli arnttat ağacını havi heyeti 
umu6ly9i 400 in değ~riıde 
33984 metre 111111ahhlı tarta w 
pne ayni meft:ıde ..,kan tapu
da lefter halen topAI himmet 
ıarben .. hibitenet m111tafa tar
a.. ıimalen tapada eyyüp otlu 

Seeelip mebmet elyevm eti• lfileyman 
Ura Qwlll c:e.hen k..aten t.nk •e la1men 
169 .&üı.klıt 424 tapada w.,. ali e yeYm de-
120 ., 425 mirci •el.met bn11 leyla ile 
120 • 426 m.Wut 110 metre anttabbaı 
1~ • 421 ..,.ti yazch o dap halde ad m· 
120 • 474 r. ,.,. • me.....,_ ıöre talai-
120 • 429 ben 22975 metre m. içerisinde 
100 • 430 '8 !Hı~ 6 •tmttt af-etnı havi 
120 • Öl ~ tita de§etind~ harap bit 
120 • 432 patÇ* biff vl!! çatta • mev· 
120 • 4D kıiM tlltkM kll*ıM t.rptıdt 
160 • 414 ev,.. e"tHrll adi 'f'e •tm 
160 • 4H oğle lliBeyJD w ali ~ ,.... 
120 • 4-36 be1t tapu4'& JBDIJÖz. .... 
160 • 41' him elpvm ormancı ali w or-
Yukarıda .. miifred.ab ;yu.ll Mcıfl'~ş ndtıılti hal biltaı1nd9 it daana yitimleri ~Iİ 1imale11 

kısm dükkiulu 31.0-939 .., .. e bdilt liir8'*f _..hnelr ize e 20 :pu=te~h~:t·~-=.::! 
gün w :-ddetle açık adırmlp t*ahl ..... r" ltt•INI 9-t•m ~ 11eem otlu emir vereaeai ile 
şembe aüaii sut 15 dodiı. talipleri• WH1 ..tfç!hrile ~.Wtııtt idaı- •alaıfut tapuda 2987 M. M. ve 
resine ıaüracutlan. 21 21 3 8 '4)61 -,-z .... n ...... ; ... &.•'lfıii&rM•'•'----~ııİıııılll-:::-~a;ı ... ~Lr!ltı" ... , ... ı ... ~,-m ...... --,..;--ntlı-...... fs1~1a,ı·rt.1a~9İd~:·abr~:ö: 

iDi Suatil büyu'""k ~~ı 4$ zeytin •ci tnev-
Kı,..ti Mnlüi Mit. hi v a1fl ôat '42& 'Htll t:ıymahıd~ bit ~ 
Lira bağ ve bahçe arası aıe~fade 
180 71 oda Hattınlye eıaıli tlllrkan tapuda hafız ibrahiqı el· 
150 1J6 ı.rfb e9 Y•s>ıcıoffu )'evm J&nfÖZ ofl8 ......._ pr-
200 14 düH:h ftf)'ltlı ht.eı Mbttafı ben yol timalen deveci ihrahim 
UlO Sl/l •sa "-••'il h'ö'Ca aı«!~dı dtl• d _..._ ati- ._ 
25'> ~ 
100 , tii 
130 66 fN • 

100 • .._, 82 .. • 
125 Bet~ eui L S7 a11çtd odait Hdltııb~ 
100 ı ci Alxlullalı .ı. ıs • Kwntı in*.n 

SO Kadiriye melÇid a. 2mttçlf•1111 Ma-..-ht 
50 Ka~ 1. 148- iti& Evkafı meçhaht 

300 tabak Ahmed ~1' • Nfnttl tll~fdt 
40 Bornova cim a. 15 • Kazlk- ofkı 

200 ,. Türkmen 1. ıs • • 
200 .JL Patriloa civ8' bili • • 
200 uh1»oilu 63411 IMralcıl .......,. ~ 
68G .. ~mi>••-*'•• • 
380 ~-en Hı cltlrWn M....,n••• 
20() Hutala•e c. 62/ ,, imM6 ftt'bi 
200 ,. 6212 ,, " 
ıao Aıii&iyc -. ~ ev Aıaz ,. camii 

~ ıun:.. ll :- : 
800 lWau ueie 21/30 ey ft dükku .,.. U.baM 
Yukarıda miifrMeta ,..ıs e•v .. i ıa,..i meaPJ••• •üPü!• 

peti• pAta ta. u •e..- mıpk aıtıtırma,a çakanlm.ttır. İhll•i 
1 t•lı.937 et1MMelli pnü ...a ondadır. T.&iple a ıh• ~ 
b11p1k f"'1 ıııllQwk •Willr *•iae müraaatl&n ilin oluDlfJ. 

aıaıs ..o~ 

k . 
Kültürpuk o~ yeni .yaptla~ enltitü bahçesi İçin ~• 

bkla 400 metre mikAbı belap topr*- _. alın ....... llMıfll 
metre Mibı 12~ ı.,.... ı.1-in edilmi • P.-latı J0--·~6- · 
Salı gu111 saat 1' da ~·~ dlrwt&r~dt ._..,, T.-•~ 
pazarlıfrtan aonra ÜD\f. ~aateyi L.r ~ •. ._...,. 
tün.le i.ti en .. bdt~ 

eon lıcaCitlarlle mücehhezdir. 
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Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

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

Ev almak i ~t. enler 
oku.'>U '1 

Biri lkiçeşmelıkte b rinci To
raman sokağında 24 numara ı 

diğeri Tilkilikte Hatuniye cam ı i 
karşısında Namazgah sokağında 
2/4 numaralı hane.er satılıktır. 
Almak ve görmek iıtiyenlc r 

Başdura' t K telli caddesinde 
49 numarada kunduracı Bahaad· 
di~ us·~va müracaat cd rlrr. d.3 

"STELLA., vapuru 22-11 ·937 
de bekl~nivor. BURGAS, VAR· 
NA ve KOSTENCE ıçın yük 
alacaktır. yağ presesi 

"VULCANUS,. vapuru 27· A'man mamulatı son sistem 
11-937 de ROTTERDAM, AMS· man veleli yeni bir zeytinyağı 
TERDAM ve HAMBURG a ha· presesi satılıktır. 
reket edecektir. Muhtelıf beygir kuvvet;nde 

•STELLA. v puru 11 / 12/937 yenı elektro motörlü demirci 
de ROTTERDAM, AMSTER- ve dökmeci oc~ğı vantilatörleri 
DAM ve HAMBURG a hare· ve kaynak takımları da vardır. 
ket edecektir. Müracaat: Kestane pazarı 

SVENSKA ORIENT Demirc'1er içerisinde 20 nu· 
LINIEN marada Niyazi makine tamir· 

"NORDLAND,, motörü 16· hanesi. D. 10 
11-937 de GDYNIA, DAN· l'---n-,-_ş_T_a_b-ib_i __ _., 
ZIG, STOCKHOLM, ISVEÇ, 

DANMARKA, ve BAL TIK li· Cevat Dağlı 
manlarına hareket edecektir. 

"ARAGON,. motörü 20-11· 1kinci Beyler sokak No. 65 
937 de ROTTERDAM ve HAM· Telefon: 3055 

İzmir Levazım amirliği ilanları ~~--~...,.. ________________________ .:;;.. ___________ ___ 
lzm ı r Lv. amirl iği Sat. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Mst. Mv. kıtaatının 18500 kilo sadeyağı ihtiyacı kapalı 
zarf usulıle münakasaya konmuştur. 

2 - ihalesi 2512. Teş./937 Parşembe günü saat on altıda kış· 
lada İzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

3 - Tahmin edılen mecmu tutarı 17205 lirsdır. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi 1290 lira 38 kuruştur. 
5 - Şartnameai hergün komisyonda görülebilir. 
6 - lıt · kliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göst •mele mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun ikinci ve 

ücüncü maddelerind Jfe şartnamesinde yazılı vesikalarıle 
teminat ve tekı:f mektuplarını ihale saatinden en az bir 
saat evel komisyona müracaatlerı. 

6 11 16 21 3915 ----..... --------------.... ~ .......... ----------------------Ms t. Mv. Lv. A. St. A. Ko. Rs. den: 
1 - Mst. Mv. Kıtaatının (104950) kilo kesilmiş sığır eti ihtiyacı 

kapalı zarf usu!ile münakasaya konmuştur. 
2 - ihalesi 24/2Teş./937 Çarşamba günü saat 16 da kışlada 

İzmir levazım amir . iği satın alma komısyonunda yapılacaktır 
3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 29386 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçes 2204 liradır. 
5 - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
6 - lsteklıler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

KÖstermek mecburiyetındedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı tem nat ve 
teklif mektuplarını ihale seatinden en az bir saat evel ko· 
misyona vermiş bulanacaklardır. 

5 - tksiltmeye iştink edect!lr _.. U,tl..,.4'0._._: ı. "='-~ ıq:~u "Aı:i~ ve 3 
üncü maddelerinde ve şartnamescnde yazılı ves bları ve 
teminat muvakkatelerile birlikte ihale saatında., cvel ko· 
misyona gelmeleri. 

--~----....;.------------------~----------------~---iz mir Levazım amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
Cinsi Keş:f bedel Teminat muvakkate 

inşaat 
hamam kaynama 
imali 
Karroçini ve 

Lira Kr. Lira Kr. 
3944 30 295 83 

445 55 33 42 

sıva tamiri. 996 74 71 

akçaları 

Münakasa şekli ihale günü ve saati 
Açık eksiltme 24/11/937 çarşamba günü saat 10 da 
Açık ,, 24/11/937 çarşamba günü saat 10, 30 
Açık ,, 24/11/937 çarşamba günü saat 11 de 

1 - lzmir tayyare alayının açık eksiltme suretile münakasada 
bulunan yukarıda cins ve keşif bedelleri yazılı 3 kalem 
inşaat ve tam rine verilen fiat komisyonca bahalı görüldü· 
ğünden münakasa on gün uzatılarak ihaleleri ayrı ayrı hi· 
zalarında yazılı tarih gün saatlerde kışlada lzmir levazım 
amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Teminat muvakkataları hizalarında yazılıdır. 
3 - Şartname ve keşifnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
4 - istekliler t,caret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecbuuriyetinded irler. 
5 - Eks'ltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 

üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve 
teminat muvakkatelerile birlıkte ihale saatından evel ko-
misyona gelmeleri. 

---~---:0--~;;..------~------~~~ ..... --------------lzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
BURG a hareket edecektir. 

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

D kt 6 11 16 21 3916 o or --~~~~~"';'.;"'-~~~~~~-ı 
İzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 

A. Teııfik Lütem 1 - Müstahkem mevki kıtaatının (23800) kilo sade yağ . ihti· 

1 - Hepsi 30000 lira fiat tahm n ed ılen 3 adet otopomp ve 
3 adet motopomp kapalı zarf usulile münakasaya kon· 
muştur. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

Kulak, burun, boğaz yacı kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 
2 - ihalesi 30/lkinc teşri n/937 Salı günü saat 16 da lzmlrde 

Hastalıkları birinci sınıf 
Kışlada lzmir Levazım amirliği satın alma komisyonunda 

mü'ehassıs 
yapılacaktır. 

Merkez hastanesi kulak 3 _ Tahmin edilen mecmu tutan (21896) liradır. 
"ALBA JULIA,, vapuru 1·12 kliniği şefi 4 - Teminat muvakkata akçası (1642) lira yirmi iki kuruştur. 

937 de MALTA ve MARSIL- Her gün 15 ten sonra ikinci 5 _ Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
YAya hareket edecektir. Beyler Numanzade sokak No. 6 - lsteltliler ticaret odasında kayıtl ı olduklarına dair vesika 

ZEGLUGA POLSKA S.A. 5 de hasta kabul ve tedavi göstermek mecburiyetindedirler. 
"LEWANT. motö 11-11-937 eder. 7 - Eksiltmeyi iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 

de ANVERS, GDYNIA ve DAN· j~:;::;;:;;;:;;;;;:;::;::;;::; ncü maddelerinin ve şartnamesinde yazılı vuikalarıle temi· 
ZIGe hareket edecektir. 1 c·· H k. .... nat ve teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat lıanlardaki hareket tarihlerile oz e ımı 1 

O 
eve[ komisyona vermiş bulunacaklardır. 10 16 22 26 

lllvlun!ardaki değişikliklerden Mitat re/ · -
lzmi Müstahkem Mevki satın alma komisyouundan: 

•centa mesuliyet kabul etmez. Adres: Beyler Numan so- k ı k J 2 Ad "F · • h 
ı 1 - Çorlu mınta asında yaptırı aca o an et • tıpı an· Daha fazla tafsilat için kin· kağı No. 23 

J gar, hamam ve çamaşır yeri, mutfak ve tesisatı ve altı adet 
el kordonda FRATELL SPER· Kabul saatleri: Öğleden eve! k 1 k ·· 
Co erat pavyonu inşaatı kapalı zarfla e si tmeye onmuştür. vapur acentalığına müraca· saat 10-12 öğleden sonra 
at edilmesi rica olunur. 15,30. 17 Tele. 3434 2 - Hepsinin keşif bedeli 509 bin 224 lira 18 kuruştur. 

_Telefon: 4111/4142/4221/2663 ••,llİİ-ıİıllllılııİılıııiııiıııııiııiııiıııi•~~:-°~1-+.;;;·~- ~ - ihalesi 23 ikinciteşrin 937 Salı günü saat 15 de M. M. 
Oli'9'ler ve - - .. v. - ,.,_, 1.o ... ;.,..,na...,. ,...ı..ı..e.1ctır. 

DEUTSCHE LE
\' ANTE . LINIE 

G. m. b. H. 
HAMBURG 

DEUTSCHE LEVANTE· 
LINIE, HAMBURG, A. G. 

4 - ilk teminatı 28119 liradır. Şartname ve ke~if ve projeleri 

Ş.. k"" 2547 kuruşa M. M. V. satın alma komisyonundan alınır. 
ure ası 5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı ka· 

Limited nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle idari 
Va'PUT Acenlaıı şartnamenin 4 üncü maddesinin "F. fıkrasında yazılı vesi· 

kalarla birlikte teklif mektuplarını ihale satinden beheme
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 hal bir saat eve[ satın alma komisyonuna vermeleri. 
THE ELLERMAN u. _, _______ ~~1"=5_3':"o ____ ı4 __ 2_0 __ 35_0_4_1 

NES L TD. lzmir Lv. amirliği Sat. AL K<>. Rs. den: 
1 - Beher tonuna biçilen bedeli 25 lira olan 920 ton kırıple 

kömürü pazarı eksiltmeye konmuştur. 
~l'LAS LEVANTE LINIE A.G. "CITY OF LANCASTER,, va-

BREMEN 
"ATHEN,, motörü lS ikinci· puru 15 lkinciteşrinde gelip yük 

te.rinde bekleniyor. ROTTER· çıkaracak ayni zamandaLONDRA 
llAM, HAMBURG ve BREMEN ve HULL için yük alacaktır. 

THE GENERAL STEAM 
~ yük alacaktır. NAVIGATION CO LTD. 

•YALOVA. vapuru 22 ikin· "AD JUT ANT,, vapuru 5 ikin· 
Cİteşrinde bekleniyor. BREMEN 

2 - ilk teminat parası 1725 lıradır. 
3 - ihalesi 24/2.Teş/937 Çarşamba günü saat 10 dadır. 
4 - Eks .Jtmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü 

maddelerinde istenilen belgelerile teminat ve teklif mek· 
tuplarını ihale gününden en geç bir saat eveline kadar 
M. M. V. satın alma komisyonuna vermeleri. 19 21 

2 - ihalesi 10-1-938 Pazartesi günü saat 11 dedır. 
3 - flk teminatı 2250 1 radır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi 150 kuruş mukabilinde M. M. Ve 

satın alma komisyonundan alınır. 
5 - Eksiltıııeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncii 

maddelerinde gösterilen vesaikle ve teminat ve teklif 
mektuplarile birlikte ı hale saatinden en az bir saat eve! 
M. M. Ve. satın alma komisyonuna vermeleri 

21 8 22 6 ---------.......... ----------...... ------------...... ------...... ~-
lzmir Lise ve Ortaokullar alım 
satım komisyonu başkan ğın
dan: 

Cinsi 
Lacivert 
kumaş 

Sarı Pstal 

Metre 
400 

00 

Çift Beher fiati Tutarı Teminatı 
00 230 920 69 Kız öğretmen 

300 345 1035 
okuluna 

78 Kızılçullu öğ· 
retmen okuluna 

Yukarıda nicelikleri yazılı iki kalem ihtiyaç 7 /12/937 salı günü 
Mat 16 da hükümette Kültür DirektörlüJ!'ünde açık eksiltme ile 
üsterilecektir. Nümune ve şartnameleri görmek istiyenler her gün 
Kültür Direktörlüğüne müracaat etmelidir. 

Bu işlere girmek istiyenlerden şirketlerle yabancı tabaalılar 2490 
sayılı kanunun 3 ve 4 üncü maddelerinde yazılı vesikalarla eksilt· 
melere girebilirler. 

İsteklilerin belli gün ve saatte komisyona muracaatleri. 17-21·28·3 
~--~~~~~~~~~~~~~~~~--- ----

Askeri f ahrikalar umum mü-
dürlüğünden: 

95 adet elektrik motörü ve 
teferrüatı 

· citeşrinde gelip LONDRA için için hareket edecektir. 
yük alacaktır. ---·----------~--------~-o:~~--------------------·ı lzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 

Tahmin edilen bedeli 17,000 lir~ olan yukarıda yazılı 95 adat 
elektrik motörü ve teferrüatı askeri fabrikalar umum müdürlüğü 
satın alma komisyonunca 3/1/938 Pazartesi günü sasat 15 de ka· 
palı zarfla ihale edilecektir. 

Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 

"MACEDONIA,, vapuru 29 l•--------ı•·-•1 ~n~iteşrinde bekleniyor. ROT· 
'.ı:.t<DAM, HAMBURG ve BRE· 
lıitN için yük alacaktır. 

"MOREA,, vapuru 1 Birinci 
~unda bekleniyor. ANVERS 
._ HAMBURG limanlarında 
~k çıkaracaktır. 
~ERICAN EXPORT LINES 
'l"IE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORA TION 
"EXTAVIA. vapuru 12 ikin· 

~şrinde bekleniyor. NEVYORK 
~ yük alacaktır. 
~EXHIBITOR. vapuru 18 
't citeşrinde bekleniyor. NEY· 

0R.K için yük alacaktır. 
"E:xPRESS. vapuru 26 ikin· 

~eşrinde bekleniyor. NEV-
OR.K için yük alacaktır. 

,: OGONTZ • vapuru 28 
y~citeşrinde bekleniyor. NEV· 

vR.K için yük alacaktır. 
liıı··~~MOUTH,, vapuru 15 Bi
YQıkanunda bekleniyor. NEY· 
"r>RK için yük alacaktır. 
""MEMENT H. SCHULDT 

" HAMBURG 
ı'f ELISE,, motörü 15 lkinci
t~1nde bekleniyor. ROTTER
i~ M, HAMBURG ve BREMEN 

11 Yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCAREST 
"ARDEAL., vapuru 26 ikinci· 

teşrinde KOSTENCE, SULINA, 
GALA TZ ve GALA TZ aktarması 
TUNA limanları için yük ala· 
caktır. 

DEN NORSKE MIDEL· 
HAVSLINJE 

OSLO 
• BAALBEK • Motörü 12 

lkinciteşrinde bekleniyor. BEY
RUT, HAYFA, DIEPPE, ve 
NORVEÇ limanları ıçın yük 
alacaktır. 

"SAN JOSE,, motörü 6 Bi· 
rincikanunda bekleniyor. DIEP· 
PE, DÜNKERK ve NORVEÇ 
limanları için yük alacaktır. 

ilanlardaki hareket tarihle· 
rile navlunlardaki deyişiklik· 
!erden acente mesuliyet kabul 
etmez. 

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

Telefon: No. 2007/2008 

1 - Ç. Kale Mst. Mv. birlikleri (18500) kilo kuru üzüm satın 
alınacaktır. 

2 - Kuru iizümün beheri kilosu { 
biçilmiştir. 

) kuruştan (4810) lira 

3 - ihalesi 22/2.Teş/937 Pazartesi günü saat 16 da Çanakkale 
Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - isteklileri ihaleden bir saat evel teminat akçeleri olan 361 
!ırayı ve ihale kanunu 2-3 ncü maddelerindeki vesaik ile 
bir saat evel komisyona müracaat etmelerini ilanile ve iha· 
lesi yapılabilmek için ilin yaptırıldığının komisyona bildi· 
rilmesini dilerim. 6 11 16 20 3904 

---.--~::--..;.;;.....;:.:.;,;;;,.;;..;...~--:-:--:-:-:-::--~~~----~----ı 
lzmir Levazım amirliği Sat. Al. Al. Ko. Rs. den: 

Mıkdarı Cinsi Tahmin bedel mec· Teminat muvak· 

Kilo 
9600 Kuru fasulya 
2400 Beyaz peynir 

Münakasanın 

mu tutarı 

Lira Kr. 
1252 00 
912 00 

kate akçesi 
Lira Kr. 
86 40 
68 40 

şekli ihale tarih gün saati 
Açık eksiltme 25/11/937 salı günü saat 10 
Açık ,, 25/11/937 salı güpü saat 11 

1 - lzmir tayyare alayının açık eksiltme suretile münakasada 
bulunan yukarıda cins ve mikdarı yazılı iki kalem fasulya 
ve peynir ihalesine talip çıkmadığından münakasa on 
gün uzatılarak ihaleleri hizalarında yazılı tarih gün ve sa. 
atları kışlada lzmir levazım amirliği satın alma komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

2 - Teminat muvakkate alc:çaları hizalarında yazılıdır. 
3 - Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. . . 
4 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına daır vesıka 

lfÖStermek mecburiyetindedirler. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 1275 lirayı havi teklif mektup· 
tarını mezkur günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerininde 2490 No. lu ka~unun 2, 3 üncü maddelerindeki ve
sikalarile mezkQr gün ve saıtte komisyona müracaatları. 
--~~-:--=:------~~14;.........;,1~7~-1~9~-2~1;.,,,,.~-3~9~87 ___ 

izmir Lise ve Orta okullar alım 
satım komisyonu başkanlığın
dan: 

Sanat okulu talebesi için nümunesi mevcut gri kumaştan ve 
gene mevcut elbise nümunesine göre 180 takım harici elbise açık 
eksiltme ile yaptırılacaktır. 

Beher takımın muhammen bedeli 21 liradır. Tutarı 3780 lira ve 
ilk teminatı 284 liradır. Nümune ve şartname Kültür direktörlü
ğünde her gün görülebilir. 

Eksiltme 30· 11-937 Sah günü saat 16 da hükumette Kültür di· 
rektörlüğünde toplanacak komisyonumuzda yapılacaktır. 

Bu işe isteklilerden şirketlerle yabancı tebaalılar 2490 sayılı 
kanunun 3 ve 4 üncü maddelerinde yazılı vesikalarla gir<'bi-
lirler. 11 16 21 28 

~~-----------------------------------------------~:ıııııııııııııııııııııııııııııııtı.. Doktor ,ııııııııııııııııııııımıııııııııı• 

1 A. Kemal Tonay 
~ Bakterİ6oloı ve bultqıcı, salgın :1ıastalıkları miitelıessısı =_= 
5 (Verem ve saire) 
S Baomahane iıtıuyonu kar~daki Dibelı: ııokak bavmda 30 .. yılı 
~ e• •• muayenehanesinde oabah eaaı 8 den akvam ıaaı 6 ya 

lıııııııııııııııııııııııııııııııııılıirıiiıııİıiiıiiliılıiı'nHiıİmııi~'Teıeıon: 411.s ııı 

• 
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PürjenŞaha Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb. i • _g 
r~hleri rahottıı~ nlanlarn /,;/,, Dok~=r hunu tov.civP PJP.rlP.r. 1 Foto Oıil 

Foto Köroğlu 

Hamza Rüstem 
En meşhur fabrikaların fotoğraf makineleri, film, cam, kağıt, 
kart ye bilunıum fotoğrafçılıkta müstamel eczalar, fotoğraf alat 

Ye edevatı, font ve sehpalar. 

Fototrafçılığa müteallik her nevi malzeme 
Zevki olc:şıyacak resim ve ağrandiamanlar, senedat ve evr:ık 

istinsahları ve kopyaları kemali dikkatle yapılır. 

AMATÖR iŞLERi 
Developman, kopya vo her nevi ağrandisman sürat ve nefa· 

setle yapılır. 
lZMIR: Emirlerzade çarşısı No. 28, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
Telefon: 2675 Telgr~f: Rüstem İzmir -

Siz de M ET ALLLJ M '' D '' ;l~;ı;::.~arını 
Hem bol ışık almıt olur, hem iktısat etmiş olur, hem lamba 
dciiştirmekten kurtu Iur, hem de sarfiya tınızın eksildiğini 

ilk faturada ~örürsünüz. 

t:evfik Baykent 
Elektrik • telef on vemalzemesi deposu. 

Siemens fabrikaları mümessili 
Peştemalcılar 77 • 79 telefon 3332 

•~ Doktor 
Kemal Tahsin Soydam 
Cild ve tenaaül hastalıkları mütehassısı 

eserre.t 
Otelimizin bütün mobilyası tccdid edilmiş soğuk ve sıcak su 

banyo daireleri ilave edilmiştir. , Otel yeniden telvin ve tefriş 
edilmiş ve müşterilerimizin her türlü istirahatleri temin olun· 
muştur. Fiatler mutedil ve her keseye elverişlidir. 
Kemeralh caçldesi karakol karşısında No. 72 İzmir Tele. 2S33 .• , " . '., ' .. . . . . ' 

Haraçcı kardeşler 
Büyük mo ilya ve m fr 
ğ 1 iniz 

MERKEZ 
IZMIR 

ŞUBE 
ANKARA 

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

Memurlara 10 taksitte veresiye muame
lesi yapılır. 

HAYRE1TiM 
~IZGR 

• 
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Atölyede 
En giızel pozlar 

çekilir. 
Amatör işleı· 

Temiz cabuk , 
ucuz yapılır 

Doktor 
Ali Agah 

Çocuk hastalıkları 
mutahassısı 

. İkinci .Beyler sakatı 
N~, 68 

TÜRKİYE 
CUMHU RİYE1i 

----~~ -

t ... '.>;, ~- ' . . " ·. ~ 
1 ... .t:, ... ,, }"- .1~ ... <I; • • 

1 

' \ 

l'eıt!fon 3452 
a.~-~loqll~ ::::.ıo:.:~mE;llCI-

v 

og 
• 

rgın 
-~ 

ile:- •v lü idrar. kaıı, 
baı p··-:ım ve saire ta., 

hl .ileri yapılır 
Milra~ yeri• 

lkinciheyler suka 

Telef on 3869 
catiW' i!A 

Motör istiyenler 
okusun 

-& ~eygir ·uvvetinde Goraley 

markalı J:h mctö satılıktır. Gör· 

mek iıtiyenleı seyyaı muhabiri 

miz B. YuıufP. veya Şemikler 
kö)'ünde bahçesindeki adamına 

müracaat etmelidirler. 
'l!tr!~···· 

Norveçyanın halis Morina balıkyağJtlrır 
iki defa süzülmüştür. Şerb~t gibi içilir 

Hamdi Nüzhet Çaiıçar 

Büyük Salepçioğlu hanı karşısında Başdurak lzmir 
.. • ·,• ~ •• 1 ,~ • "! l '- • , • '"'. 

_•, • _...-... , , .'\r •,, ~· r ' ', '' I .,. ,~·~ ,: ., ..-~ ;~· 

• m_ erı 

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

Vecdlelk parçaOa1r mevcucdlcdlur 

Oldsomobil otomobilleri de her tQr)Q evsafı haiz, sağlam, 
elverişli, güzel ve lüks makinelerdir 

lzmir ve bölgesi bayii : O. Kutay 
Birinci kQrdon telefon 2704 -


