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Büyüli Sefin ., 
Büyük Şefimiz, son tetkik seyahatlerinden aldık

ları yüksek intibaları anlatıyorlar: 
~~~~~--~.-. ............... ~~~~~-

"Türk, bütün dünya medeniyet ve 
insanlığı için bir imtisal Örneğidir!,, 

Halifaksın ziyareti 
Hamdi Nüzhet Çançar 

Berliadoki av ıergioini ziyarete 
gitmiı Te bu milnaoebetlo Almaıı 

dedot reloi Hiılorin davetini do k&· 

Şef imiz: "Türkleri, 
gördüm, çok 

emeline 

anaları 

Yüksek 
bahaları, ve çocukları 

medeniyet 
diyorlar. 

sevindim. 
şahid oldum.,, 

ile 

bol ederek kondiıi ilo bir koç ıHt Ankara, 22 (Hueuoi muhabirimiz• 
görilımaı olaıı İngiliz Nazırlarındaıı den: Telefonla) - Büyük Şef, Siird 
.Lord Halifako Londraya dönmilı bu• eaylavı İsmail Müıtak Kayakon vuı· 
lanuyor, Filhakika Lord Halifako İn· taailo Uluı gazeıeoiue oeyahaı intiba· 
giltoredo Ha olaıı iptilbile ıöhret lerı hakkıad a atideki beyaııaııa bu· 
kazanmıı bir adamdır. Bu itibarla lunmuşlardır : 
Berlindo ve kendin gibi çekirdekten - Memleketin 11 fJildyet 
yetifme bir avcı olaıı Geaeral (Gö- fJe dolaylarını gezdim. Bü· 
ring) in ıertib •e riyatet ettiği bir tün bu merkez ve dolaylar-
av eargiıini görmek iıtemeıi de ga• daki Türkleri; babaları, ana· 
yet ıabildlr. 

farı ve çocukları ile gördüm, Y alnıa ıiy11et edamlannm bir 
huyu nrdır: Kör k!lr parmağım gö- çok sevindim. Yüksek mede-
züne denecek kadar herlı:elİD anla• niyet emeline şahid oldum. 
dığını bildilJeri halde bile hakiki Madenlerden kurulmuş te· 
mıkoadlarını böyle bir av behıneoi, meller de bu açılmış maden 
bir az iııirahat veailflli ile örtmeğ• ocaklarında, profesörlerile, 
nedente pek dikkat ederler. Lord teknisiyenlerile amelesile 
(Halifako) m Berline oadece av ııergi• 
ıiııi görmek niyeti halioeoile gitme• baştan aşaiıya Türk olan 
miı oldugnnu ve bir de•let adODllDln Atatürkün segaTıatlerlne aid intibalar yüksek anlayışlı bir insan 

uğruna itini terketmiycceğini biıim ıeçtik ki, orada kadınlar, er-
mahalledeki 9ocoklar bile bildiği keklerden daha çok sapana 
halde hakiki maksadı böyle bir fan• 
tezi ile örtmek Adet olmuıtur. . yapışmış, elinde çapasile Tür· 

Evet efendim, Lord Halifakı Bor· kün ayık topraklarını zen• 
liae gitmiıtir, fakat av ıergiu eadeco l ıklar laA gV v· ed •ı ı .d .• ' gfoleştirmeie çalışıyor, top· 
bir behwedir, mak1&d Almanyıdıki rafını sefJİyor.. Ona gönül· 
siyaet zemini yoklamak, bugilnkil den bailıdır. 
ıartlar dahilinde bu hGkdmetle ne B 

V k ·ıı t 1 f b• t At ütün bu insanlar, Türkiye dereceye kadar bir itilaf zemini bul· e 1 er op an ısına ızza a-
malı: kabil olabileceğini tahkik 01• cumhuriyetinin zengin, lı.ufJ· 
mektir. tilrk riyaset buyuruyorlardı flet/ivemuhteşemolmasıiçin 

Hatırlardadır ki beı ıeuo kadar kendi rızkının fazlasını sefJe 
Ankara, 22 (A.A.) - Dün gece Baıvekil Cellil Bayarıo ıvindft Rei· dd k /. 

eve! Bay Bitler nuyonal ıoıyaliat seve tere ütsüz, bügü e· 
cumhurun riyaoetiude Vekiller ve ıiyut müıteıarlula birlikte bir 

fırkaaıauı başında iktidar mevkiirıe dakdrlıkla devletj hazinesine içtima oldu. 
geldiği deoirlerde de İagilizler gene verı'yor. Siyaot milıteıarlığın lüzumıuzluğu üzerinde müşterek kanaate vanldı. 
böyle bir fikir yoklamaoı lüzumuna B • k 1 bd"J" · B k•l T" k" B k M"I Bütu"n go"rdu"klerı'mı'zı' bu una gore onun ann te ı ının aıve .. etten ür ıye üyü ı • 
kail olmuşlar TO o zaman Harici)• let Mecliıiae arzına kaur nrildi. k /. J 

ısa i aue içinde toplamak lliazın olan timdiki Dahiliye Nazırı Bu karara iıtirak etmiı buluaaıı ıiyaot mftteıarların k&r feıi Bııve• k 
Con Sun" oa ile harı"cı"ye milıteıan · ı d" abil deg' ildir. klilete iıtifalarmı vermış er ır. 

olen ıimdiki Hariciye Nazın Lord Baıvekil bu iıtifalan Rei•icumhura ve Füyük Millet Meclioiae ar• Türk olsun vega olmasın, 
(Eden)i Berlin, Varıova ve Mookova· zedecektir. bu Türk camiası içinde az 
ya göadermiperdi. \. - Sonu 8 inci sahi/ede -

Alman dnleı adamları o glln• 1~.;;;;;;;-;;;;;:;:;:;;;;;;;;;;:;:;;;;;:;;;:;:;:;:;:;:;:;:;:~~.;..~;.:::~~=:.::::~~-
lerde henil• piımemiı oldukları için Alman devlet reisı"nı"n yeni bır nutLu.· 
mi, yokoa ileri eüralon meıeleler h.. R 
nilz k&fi miktarda olgunlaımadıgı 
için mi nedir o zaman bu tyoklama> 
lordan hiç bir l"Y çıkm amıı, dç hil· 
kftmet merkezine yıpılaa bu ziyaret• 
ten yalnız İagiliderle Ruoların ara11 
bir az daha dflzelir gibi olmak ı•k· 
!inde ran miiabet bir neıice olde 
edilmekle iktifa edilmişti. 

Fakat ıimdi aradan epey zaman 
geçti, Almau devlet adamları bittabi 
Haaya ile Konyayı dalıa iyi öğrendi• 
ler, ileri ıü.rillea meseleler zamanın 
terbiyeıktr eli ile bir az daha olguu• 
11111, Ren köprülerinin alıındaa Dl• 

müıenahi ıular aktı ve düayaııın va· 
ziyeti kaleme gelmiyecek bir derece• 
de karmıklrııık, altıı.t oldu. 

Onun için logiliz ve Alman ga• 
•eteleri bu ıefer Lord (Halifake) ın 

tiyoretioden daha çok ilmid var görü· 
llüyorler. No diyelim, inıaallah 
öyledir. 

Lord Hılifako piıkiıı, olgun ve 
hilhuıa muılih bir devlet adamı ol• 
i•kla maruf tor. Bir çok defalar 

0 giliz kabineıine girmiı çıkmıı 
•e •on devirlere kadar .Lord İrvin 
iııniJe bet altı Mne Hindiataada kral 
uaibli~i de vapmıı olan bu zat mil· 
letlerara11 iyi bir ıöhrete maliktir. 
~ilhuea Hindiıtan kral naibligi dev• 
•uıdo Mahatma Gaodi ile uyuımuı 

- Sonu ikinci sahifede -

M. Hitler, Alnıan müstenıle
kelerinde ıSra~ ediyor 

Berlin, 22 (Radyo) - B. Hit· 
ler dün (Oğuıta) da mühim bir 
söy'ev verm ş ve Almanyanın, 

henüz hal ledilmem ş bir sürü 
hesaplar muvacehesinde bulun· 

duğunu söyledikten sonra, Al· 
man müstemlekeleri etrafında 

Almanyanın dermeyan ettiği me· 
talibatın muhik olduğunu, bu 

hususta alakadar devletler tara· 
fından ileri sürülen itirazlara 
Almanyanın ehemmiyet vermiye
ceğini beyan eylemiştir. 

Londra, 22 (Radyo) - lngiliz 
matbuatı, B. Hitlerin, (Oğusta) 
da verdiği söylevden bahsederek 
uzun makaleler yazmaktadır. 

(Deyli Telgraf) gazetesi, Al 
manyanın, müstemlekeler hak
kındaki metalibatının nazara 

alınması 

maktadır. 

M. Hitler 
lazım geldiğini yaz· 

380 Kuruş için 

Bucada 
Kanlı bir vak'a 

cereyan etti .. 

~aida açık başlı mecruh usta, 
diğeri ustasını vuran genç 

- Yazısı mahkemelerde 
aUtunlarımızda -

intibaları ' 

Berfin sevahati 

Dörtler misakı 
Silahsızlanma meselesile bir
likte Berlinde derpiş edildi 
Fransız gazetelerinin tedir. Gazetenin ecnebi karileri 

yazdıkları de bu makaleyi dikkate şayan 
Par·s, 21 (A.A.) - Gazeteler, dıplomatı k bir hareket olarak 

"Tribuna. da çı kan makale ile tefsir etmekte idiler. Makalenin 
bu makalenin tasvib edilmemesi tasvib edilmemesi Roma hükü
hadisesini ve Lord Ha ifaksın metinin Fransız · ltalyan takar
Berlin seyahati hakkında tefsir· rübünü Roma • Berin mihverile 
lerde bulunmaktadı r . münasbeti olacak bir şekilde 

Metin gazetesi d yor ki: müzakere edilmesı lazımgeleceti 
"Fransız · ltalyan mukarene· kanaa ı inde olduğunu ispat et· 

tinin başlaması için sağlam bir mektedir. 
esas mahiyetinde olan bu maka- Robert Guyon, Romadan Jur-
lenin tasvib edilmemesi tees· nala bildiriyor: 
süfleri ilham edeb,l r. Düşünü- "Bu akşamki hareket ltalyan • 
lecek olursa bir akşam gazete· Frans ı z takarrübüne karşı bir 
sinin satı şa çıkarıldıktan 24 sa· tedbir mah ıyetinde telakki edil
at sonra top l attırılması tesirsiz memelidir. lta lya hükumeti ilk 
bir hareket addedilemez. Mak- adımı atmış görünmek istemiyor. 
yavelik tesirler altında kalmadan Ve ş ü phesiz bu sebeble bu ak· 
şu neticeye varmak kabild ir: şam Tribunanın Pa is muhabi· 

Tribunada çıkan makale bu rini tasvib etmediğini pek katı 
gün yarı resmi mahıyette olan ve resmi bir şekilde izhar ediyor •• 
temayüllerden hoşlanan ltalyan Ekselsior gazetesinde Marcel 
kar !erinin fik irlerioi ifade etmek· (Sonu 8 inci sahifede) 
~~~-:-::-~~~~~-==-'===============-~~~~~~....:~--

Haf tanın spor hareketleri -
, Hintliyi 6 daki-

dada ·tuşla yendi 
Lik maçlarında Alsancak Demirsporu; 
Dağanspor Yamanları; Üçok ta Ateşi 

mağlüb ettiler. 
~~~-.. ..... ~~~ 

Beşiktaş - Galatasa-
ray berabere 

kaldılar 

lstanbul, 22 (Hususi muhabi
rimizden) - Tekirdağlı, dün 
binlerce seyirci önünde meşhur 
Hindli pehlivan ile karşılaştı. 
Güreş, çok kısa sürdü; fakat 
fevkalade heyecanlı geçti. T e
kirdağlı; iri vücudlü Hindliyi S 
dakika kolları arasında ezdi, 
yere yıktı ve altıncı dakikada 
sırtını yere getirdi. 

H indli, bugün Londraya hare
ket edecektir. 

lstanbul maçları 
lstanbul, 22 (Hususi muhabi· 

rimizden) - Lik maçlarına dün 
devam edildi. Galatasaray Be· 
şiktaşla 4-4 berabere kaldı. Fe
nerbahçe S·l Beykozu. Vefa 3-2 

Mağlflp Hintli Pehliflan 
- Sonu 8 inci sahi/ede -

G lYı n lUı n e 1n 
ırn ü lh ü lfD1l ima lb> C® rü 

Amerikada başgösteren 
iktısadi buhran 

9 milyon kişi işsiz kaldı, borsada 
boton esham ve tahvilat yuvarlanıyor. 

Nevyork, 22 (Radyo) - Tekrar ba11öıteren iktıeadi buhran, bir k&ç gün 
içinde hayrete pyan bir derecede ıiddetini artırmııtır. Son zamanlarda 
ipider, ıimdi dokuz milyona çıkmııtır. BfltGn mfteaoeoeler, maoraflanw Ja, 
ıaltmaga baıladılar. Para bonaaında batan eoham va tahvilat tehlikeli bir 
aaroıte ynvarlenmakıa devam ediyor. 

Cnmhurreilİ B. Rnzvel, bütan fabrikatörler neıdinde teıebbOoatıa bolun• 
muı, buhranla müıterek •• lcil bir mGcadele metodu aranm.aoıııı ri 
etmioıir. 



Eafıffe 2 

FDKRA 
T aril;ıin bir şenaati 

Japon militarizmi, geniş Çin topraklannın ilstftnde, eayımz 'fe nihayetsiz 
bir kalabahği, muhn ebesi ve bltlnı;oeu olmıynn en azgın bir v .. bşetle doğ· 
rarken, avuç içi kadar jopon kafası da baoka bir Eeki oyunu ile bu vah~e
tin en miidhişine hazırlanıyor. 

Çini avutmak ve uyutmak .• !randan afyon alarak bunu Çinlilere bol bol 
1atmllr, afyon dil§künlerine bir az daha fazln afyon vercbilmeği afyon kul· 
lınmıyanı da buna alıetırmak anretile .. 

Eski ıarkt tam manaeile temsil eden zavallı Çin, en müdhiı silah ve en 
korkunç istila ile naıl şimdi karşı karşıyadır. 

foaamn bir kurşunla olduğu yerde kalmak •eya bir prapnel parçası ile 
beşe bölünüp bir daha yerinden kalkmamak gibi bir akıbetle karşı karşıya 
gelmesi, haydi diyelim ki, sırım gelince tnbii telakki edilebilecek bir k:ıınun 
olaLilir •. Hatta kabul edelim ki, bir gOn veya bir gece, söklcrden yağdm· 
lan zehirli gazlarla koca bir ıehir balkı, vebadan arta kalmı~ bir ~ergi ha· 
tinde yatar ve kalır. 

Fakat bir milleti, itinin baıında, tar111mda kahvehanesinde, evinde, sof· 
hllnın ba§'Jnda adım aaım takib ederek, Onu maddeten V manen, gelecek 
nesillerini de ıamil bir katliam şeklinde nfyonla öldilrmek, eğer hakikatse, 
muhakkak ki, tarihin kaydedebileceği şenaatlerin en büyüğü olacaktır. 

Esirlerini zincire vurup vahşi ve aç aslanların dişlerine atan hükümdarlar, 
Tebaalarını yığınlar halinde nehirlere fırlatan veya ateşte yakan zalimler, 

yirminci aaır medeniyetinin gazn önünde bu japonvari ve emsalsiz gaddarlığı 
ıarmü~ olaalardı, eminim k'i: 

- Bizden de yamanlar varını~ 
Diyerek hayretten dona kalırlardı. 

lnıan zekiaı m nfaat, önünde biitnn faziletleri, bütün h~cri duygulan 
Mr ken.,,;a fırlatarak meden:yeti de en mildhit cinayetlerin bir vasıtası hali· 
ne getlrm.iı bulunuyor .. 

Yuaş ynaş medeniyetimizden korkmağa başlıyacağız. 
Ve gan gelecek. medeot olduğumuzdan utanacağııı:. 

13 Uncu Alfonsun oğlu 
13 üncü Alfonsun bir zaman· 

lar veliabtı da bulunan büyük 
oğlunun şimdiki adı Kont Kova· 
donkadtr. Bu delikanlının kadın 
ıarrafhğına iyice vakıf olduğu 
muhakkaktır. Bu adamın talak 
ıebeblerini - tazminatsız olarak· 
temin için kendisini hastalan
dırdığı söylenmektedir. 

Demirden ciğeri 
Frederik Smayt adla ve he

nüz 26 yaşında olan bir deli· 
kanlının teneffüs vasıtası, de· 
mirden bir ciğerdirl Bu deli
kanlı çok ıengin ve genç 
olduğu halde nefes darlığma uğra· 
mı~ır. Tedav'de müşkülat hase· 
bile kendisine sun'i bir ciğer 
yapılmıt ve bu cihaz mükem· 
melen işlemektedir. 

Kuş miktarı 
Arz üzerinde mevcud insan 

adedi iki milyara yakındır. Av
rupa alimlerinden biri~i tarahn
dan yapılan tetkiklere göre beş 
kıt'a üzerinde tam ... 75 milyar 
kuı var imiş. 

Bu milcdarın hakikati ne dere· 
ceye kadar ifade ettiği meçbul-

Orhan Rahmi Gökçe 

Rol yaparken heyecana 
kapılmışl 

Hindistanda yerlilere mahsus 
bir tiyatroda vatani bir tf:msil 
verilmiştir. Bu temsilin mevzuu, 
vatana hainlik eden bir adamın 
macera ve akıbetidir. Rol icabı 
bu haini kılıcı ile tehdid ederek 
kaçıracak olan aktör, heyecanı
na hakim olamamış ve elindeki 
kılıç ile hain rolünü yapan ak· 
törü yaralamıştır. Bununla da 
hırsını alamıyan aktör, hain ro· 
lünü yapan arkadaşını kurtarmak 
istiyenlerin hayatına da kasdet· 
miş, bunlardan üç aktörü yara· 
Jadıktan sonra, kılJcını teslim 
etmiştir. 

Bir kartahn taarruzu 
Teksasta Üsten şehrinde bir 

pamuk tarlasında çalışmakta 
olan bir kıza büyük bir kartal 
taarruz etmiştir. Km.·ağız, kar-
talın def'i için uzun bir müddet 
muharebe etmif, nıhayet kardeşi 
yetişerek bu yırtıcı kuşu tabanca 
ile öldürmüştür. 

Kızın ellerinde, göğsünde, yi\· 
zünde bir çok gaga ve pençe 
yaraları vardır. ------Tütün isevi 

dürl Modern imalathanenin temeli 
Bir kadının kıymeti atılacak 

Afrikanm bir çok yerlerinde inhisarlar idaresinin AJsancak--
erkekler zevcelerini satın alırlar. ta yaptıracağı büyük tütün ima· 

ANADOT .. U 

Serg~ sarayı ve Ege mah
Müzakereıerine 'hara- SUll rİ mÜzeSİ İnşa ediliyor 

retle d~vamdadır 
Cumartesi günü akşamı Kar

şıyaka Soğukkuyu ve Bahariye 
ocağı kongresi toplanmışhr. Vi
İayet idare heyetini temsilen, 
ezadan Esnaf bankası müJürü 
!Bav Atıf bulunmuştur. İçtimaa 
350 kadar aza iştirak etmiştir. 
Müzakere, tamamen müsbet İi· 
ler iizerinde, samımi fıkir teati· 
leri halinde geçmiş ve intiha· 
bat neticesinde, mulıitin sevdi
ği Camcı Bay Ahmed Hamdi, 
Bay Nizamedclin, Bay Nuri, 
Bay H kmet, Bay Bahri idare 
heyetine seçilmişlerdir. Seçim
den sonra Bay Atıf partili arka· 
daşlann, ana prensipler dahilin· 
de gösterdikleri alaka ve f ıkir 
hareketlerini parti namına tak
dirle kar.şılıyan kısa bir söylev 
vermiştir. 

Donanmacı kongresi: 
Karşıyaka Donanmacı mahal· 

lesi kongresi de Pazar gunu 
inikat etmi~ ve burada da ayni 
bava içinde ·muhtelif mevzu1ar 
konuşulmuş, temennilerde bulu· 
nu1muştut. Eski idare heyeti, 
aynen ibka edilmıştir. 

ikinci Sultaniye: 
Dolaplıkuyuda ikinci Sultani

ye kongresi, bütün azasının iş
tiraki· şeklinde büyük bir alaka 
içinde inikat etmiş, serbest ve 
samimi konuşmalar olmuş, hal
kın fıkir ve d !ekleri tesbit edil
miştir. Kongrede, Parti Vilayet 
idare heyeti namına Avukat 
Ekrem hazır bulunmuştur. Kon
gre, adeta bayramı andırmı 

davul, zurnalar da çalınmıştır. 

Asansör ocağı kongresi 
C. H. Partisi Asansör ocağı 

kongresi evelki akşam inikat 
eylemiş ve raporlar okunduktan 
sonra idare heyeti seçimi yapıl
mıştır. Yeni idare heyetinde B. 
Faik Algüder, Mustafa Çetindo· 
ğan, Kadri Ôzurt, Sami Ôzo\c, 
Haydar Karagöz vazife almış· 
lardır. 

~~-_:;.;,--·-----

Hayvanat bahçesi tekamül ettirile-
cek, Fuarda bir kaç gazino 

daha yapılacak. 

Tütün satışları 
durgun 

Oda satışlar hakkında 
bir ropor hazırlıyor 
Tütün sntışları çok ağır olarak 

devam etmektedir. Piyasa eçıt
dığı gündenberi satın alınan tü
tün miktarı, ancak 23,5 milyon 
kıloyu bulabilmiştir. Fiatler; bi
rinci nvai 50·70; ikinci nevi de 
40-50 kuruş arasındadır. 

Şehrimiz Ticaret ve Sanayi 
odası, lktısat Vekaletine gön
dermek üzere tütün satışları hak
kında bir rapor hazırlanmak
tadır. 

Bu yıl fuar sahasında yeni bazı 
binalar yapılacaktır. Bu arada 
Ege mahsulleri müzesi binasile 
sergi sıırayının bir kısmı inşa 
olunacak; hayvanat bahçesi te
kamül ettirilecek, muhtelif ga· 
zinolar kurulacaktır. 

Ege mahsulleri müzesi; Sağlık 
müzesinin karşısındaki arsa üze· 

rıne ınşa edilecekt r. Plant ha
zırlanan bina, fuarda mevcut 

binaların dekorasyon bakımın
dan en şık ve cazibi olacaktır. 
Müzede, Ege mır.takasında yeti· 
şen bütün mahsul er daimi ola
rak teşhir edilecek, hariçten ge
len seyyahlar bu u üzeyi gezdik· 
leri zaman mıntakamızın mah
sulleri hakkında bir fikir edine· 
bileceklerdir. 

Amerikadan yüzerek. gelmiş 
Zütürtlere zevce yok demektir. lathanesi, 938 yılı nihayetine Çaycı Acem ile dükkan kom- Ali gülerek cevab verdi: Mişon Alinin bu atmasına 
Kadınların kıymeti de 16 inek kadar inşa ve ikmal edilmiş şusu şişeci Mişon bir sabah - Ben vapur parası verm·- canı sıkılarak der ki: 
veya 100 keçiden ibarettir. Ma- olacaktır. Binanın temel k !mı, hem çay İçiyor, hem konuşu- yorum. Her sabah elbiseleri ha· - Bu senin yaptığm büyük 
amafih pazarlık ta yapılır. Bu bir kaç güne kadar münaka~aya yo·lardı. şıma sarıyor, Karşıyakadan de- marifet değil, on beş sene evel 
in~k veya keçi miktarı daha az çıkarılacaktır. Mişon dedi ki: nize giriyor, yüzerek Alsancağa Amerikadan lzmire geliyorduk. 

A Vapura bir Acem de bindi. veya daha çok olabilir; bundan lma'athane her bakımdan - Ali bel Senin akim yok, çıkıyorum. kşamları da Alsan-
ı Vapur saatinde kalkmayıhca ba,b boncukla da zevce alına- modern bir şekilde olacak, iş- dükkanm zmirde evin Karşıya- caktan gene böylece yüzerek Acem kızdı. Soyundu, elbisele· 

bilir, fakat ş şman genç bir çilere hususi du$ yerleri, yemek kada. lzmirde bir ev tut, hem Karşıyakaya gidiyorum. Bu su· rini bana emanet bırakta. Ve: 
zevcenin boncukla kıyın !ti 5000 salonlar, revirleri, elbise değiş- gidip gelme zahmetinden, hem retle hem banyo alıyorum, hem _ Ben fzmire gidiyorum. Sen 

~p~ 1a•kıı:ııe•t•ti•r ....... .__mmmm•mıılııtiııılre•c•e•k-o•d•a11laıir•ı •b•u•lı:mu•n•ac•a•kııııit••r •. •••v•a p•u•r•p•a•r•a•st•n•d•a•n•k•ur.t111u.lu1~1.su11n11rirliılıllılilım•a•sliıriliaf•ım••o•lm•ıy•o•r•I •••••' fU elbiseleri s .. kla, vapur lzmire 

DİKKATı: 

gelince; gelir almm. 
Bugünkü Matinalardan itıbaren Diyerek kaldırıp kendisini de-

l A y y A R E s 1 N E M A s 1 N D A niz~.~i~iz bu h~le hayret ve 
MARINELLA fili mile güzel T ( N Q R Q S S J NIN Mü~e':'1mel bir surett~ temsil Acemin delirdiğine hükmettik. 

sesini c hana yayan ettığı muhteşem bır eser Yirmi beş gün sonra Jzmire 

Ki.TARA LA ÇALARKEN geldik. Birde ne görelim: 
Amerikadan denize atlıyan o 

adam vapurun merdivenlerinden 
AŞK... ŞllR... MUSiKi... VE GÜZELLiK MEŞHERi yukarı çıkmıyor mu? Çıktı, gel-

Korsika Adasınm Füsunkar sahillerile, Marsİlya ve Parisin tabii dekorlan içinde temsil di elbiselerini aldı! 
edilen muazzam bir harikai san'at Ali, bu hikayeyi dinledikten 

Proğrama ilaveten: 1500 metre ve 6 kısım olarak Çekilen 

VE AtatÜ k ~:.::m~t:~~:·ih~::·~~~: EgeM ==a=n=e=v=r=a=ı=a=r=-ı·• 
Sözlü o'arak yapılan bu fılim, Geçen hafta gösterilen 

Manevra filimile alakası yoktur. 

sonra Mişona dedi: 
- Sen bunu gözlerinle gör· 

dün mü? 
- Gördüm. 
- Yemin eder misin? 
- Vallahi, billahi, tallabıl 

•=================================::::::::::::==:::::::::::::;====:=:=:=~~~========::::::=======:=:==========*I 
K tamlar Çalarken: de .. Manevtalar: 3,20 - 5,55 - 8,30 da 

Bu yemini işittikten sonra Ali 
dedi ki: 

~EANSLAR : 
Cumartesı, Pazar ; Manevralarile bıışlar. 

W:W:+N;MWLJinl~TCM~imM~SF ....... ____ .. _ .... ____ .. _ ...... _Iİllllllllli ... ıillm•~*~·mmra ...................... - .... - .... :.._ .. . 
- f şte o adam da özüm idil 

Fıkracı 

.. 
Uzüm fiatleri 

yükseliyor 
Almanlar, bugünlerde geni 

teklif yapacaklar 
Dün borsada üzüm satışları ol· 

dukça hararetli geçmiş ve he· 
men hemen her nevi üzerinde 20 
paralık bir tereffü kaydedilmiş· 
tir. Piyasanın bugünlerde bir 
miktar daha yükseleceği tahmin 
edilmektedir. 

Alakadarlara gelen malamata 
göre, Alman idhalatçı firmaları 
üzümlerimiz için hazırlamakta 
oldukları yeni fiatleri bugünlede 
bildirecekler ve tekliflerini bu 
fialler üzerinden yapacaklardır. 

Tuz istihsal alı 
Gelecek ag Japongaga ilı· 

racat yapılacak 
Çamaltı tuzlasında bu yılki 

tuz istihsalatı geçen seneden 
fazla olmuştur. Cedvellerde ve 
küçük yığınlar halinde bulunan 
tuılar, şimdi büyük yığınlar ha· 
line getirilmektedir. Kanunuevel 
bidayetinde Japonyaya tuz yük· 
lemek üzere bir Yunan vapuru 
Çamaltına gelecektir. Memliha· . 
dan sevkiyata devam edilmek· 
tedir. 
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Brüksel konferansının iflas 
ettiğinden bahsolunuyor 

Amerika Ayan azasından Bay Boralı, Amerika 
Şark ihtilaf ]arına karışmamalıdır, diyor. 

Uzak 

Brüksel 22 (Radyo) - 9 lar 
konferansı, bugün saat 17 de 
B. Spakın riyasetinde toplan· 
mıştır. Bu toplantıda, lngiltere, 
Fransa ve Rusya baş delege· 
leri hazır bulunmadıklarından, 
ikinci murahhaslar taraflarından 
temsil edilmişlerdir. 

Konferans, yarın tekıar topla· 
nacak, B. Norman Davis ile 
Malkom Makdonaldın ileri sür
dükleri nazar noktasını müzakere 
edecektir. 

Vaşington 22 (Radyo) -Bura 
siyasi mehafili, Brüksel konfe
ransının tamamen iflas ettiği 
kanaatini gösteriyorlar. 

Ayan azasından B. Borah 
Amerikanın, Uzak şark ihtilaf· 
iarına müdahale etmekten sakın· 
ması lazım geldiğini beyan ey· 
)emiştir. 

Brüksel, 22 (A.A) - Dokuz 
devlet konferansı bu sabah 
tekrar mesaisine başlıyacaktır. 
B. Delbos, B. Eden ve B. Lit· 
vinofun yerlerine mütekabilen 
B. De Tessan, B. Makdonald 
ve 8. Potemkim kaim olacak· 
lardır. 

Konferansın japonyanın hath 
hareketi yüzünden tahaddüs 
etmiş olan vaziyeti hulasaten 
izah eden karar suretini kabul 
ettikten sonra Salı günü bila· 
wa..ı 1 ••••• --ı- ....ı..w.. ......... ; 
zannolunmaktadır. 

İyi maldmat almakta olan 
mehafil Amerikan ve lngiliz mu· 
rahhaılarının Fransız murahhas 
heyetine bildirilecek bir formül 
üzerinde mutabık kalmıı olduk· 
larını bildirmektedir. 

ltalya murahhasının aleyhde 
vermiş olduğu reyden ve iskan· 
dinavya devletlerinin beklenil· 
miyen istinkaflanndan sonra B. 
Litvinofun konferansı birdenbire 
terketmesi dolayısile 8. Norman 
Davisin gitgide ihtirazi bir hattı 
hareket ittihaz etmesi karıısında 
Çinin güvenabileceği yardımların 
sahih hududlannın ne olduğunu 
bilen B. Vellington Koonun Ja· 
pon taarruzuna karşı yeni bir 
protestoda bulunması ve dev· 
letlerden bir kere daha Japon· 
yaya harp malzemesi gönderil· 
mcsinden ve kredi açılmasından 
vazgeçilmesini ve kendi mem· 
l~ketine yardım edilmesini iste· 
mekle iktifa eylemesi muhte· 
meldir. 

Arnavudluk istikld
linin yıldönümü 

Belgrad, 22 (Radyo) - Ar
navudluk istiklalinin yildönümü 
bu ayın yirmi beşinde bütün 
Amavudlukta parlak merasimle 
ltutlulanacaktır. 

latanbulda feci iki 
tramvay kazası 

lstanbul, 22 (Hususi muhabi
rimizden) - iki gün zarfında 
tehrimizde iki tramvay kazası 
•ldu. Bu kazalar neticesinde bir 
vatandaşın kolu, diğerinin ba
catı koptu. 

Muğla - Fethiye 
yolunda bir kaza 

-------------
29 kişi taşıyan bir kamyon devrilmiş, 

içindekilerden 2 kişi ölmüştür. 
Muğla, 22 (Hususi muhabirimizden) - Bugün Muğla· Fethiye 

yolunda feci bir kamyon kazası olmuş iki kişi ölmüştür. 
içinde 29 yolcu bulunan bir kamyon, Feth yeye giderken, Keme~

Fethiye arasında ve 19 uncu kilometrede freni kırılchğından hır 
hendeğe yuvarlanmış ve kısmen parçalanmıştır. 

Y 0 1culardan iki kişi ölmüş, beş kişi ağır ve 12 kişi de hafif 
surette yarala n mıştır. 

Muğla, 22 (A.A.) - içinde 29 yolcu bulunan bir kamyon Fet· 
h'yenin Kesb~p kamunı.~na giderken Kemer kamunu ile Fethiye 
arasında ve Feth;yeye 19 kilometre mesafedeki Düzçam mevkiinde 
freni kırılmış tekerlek hendek çukuruna giderek kamyon devril· 
miştir. İçinde bulunanlardan iki kişi ölmüş, beş kişi ağır, 12 kişi 
de hafü surette yaralanmıştır. 

Kont Cianonun 
Ankara seyahati 

Seyahatin ga}:ri muayyen bir zamana 
tehir edildiğinden hahsolunuyor 

Belgrad, 22 (Radyo) - Politika gazetesinin istihbaratına göre, 
ftalya Hariciye Nazırı Kont Cianonun Kanunuevel bidayetinde 
Ankaraya yapacağı seyahat gayri malum bir zamana tehir edil
miştir. İtalya Hariciye Nazırı, beynelmilel hadiseleri Romadan 
takip etmek macburiyetinde bulunduğundan lta\yadan ayrılamı-
zacakD.r. 7 = t "'"" 

Suriyede isyanı andıran 
nümayişler oldu 

Senegalli bir asker öldu, Suriye 
Başvekili Istanbulda. 

1stanbul, 23 (Hususi) -Sur:ye 
başvekili B. Cemil Mürdüm, bu 
gün Toros ekspresile şehrimize 
gelmiş ve akşam semplon trenile 
Parise hareket etm ştir. 

B. Cemil Mürdüm Pariste 
Fransız ricalile temaslarda bulu
nacak; Fransa ile Suriye arasın
daki mukavele meselesinin Fran· 
s z parlamentosunca tasdiki işini 
konuşacaktır. 

Beyrut, 22 (A A.) - Polisin 
muhalefetine rağmen Beyaz göm
lekliler Lübnan Falanjkarı ve 
Necadi gibi dağıtılmış olan ce· 
miyetlere mensup yüzlerce kişi 
bir alay teşkil etmeğe teşebbüs 
etmişlerdir. Polis nümayişçilni _, 

dağıtmıştır. Bir çok kişiler tevkif 
edilmiştir. 

Bununla beraber öğleye doğru 
galeyan aı tmıştr r. Askeri kıtalarla 
jandarmalar müc'ahale etmeğe 
mecbur olmuşlardır. Kargaşalık 
esnasında b r Senegalli asker 
ölmüş ve nümayişçilerden birkaç 
kişi yar alanmıştır. 

Sı lahlı çetelerin faaliyetine 
mani olmak üzere hududlar mu· 
hafaza altına alınmıştır. 

Beyrut, 22 (A.A.) - Dağı· 

tılmış olan askeri mahiyette te• 
şekküllerin yeniden nümayişler 
tertip etmelerine mani o mak 
için hükumet' makamları lazım 

gelen tedbirleri almışlardır. Her 

Müşteriye 

1938 lzmir Enter~ 
nasyonal Fuarı ~:.~ m•!~: 
mağ şimdiden hazırlanınız. 

20 Ağustos - 20 Eylül 1938 

Kamutay ····-DUnkU toplantlsmda muh
telif layihaları müzakere 

ve kabul etti .. 

Kainat, tabiat ve 
kanunları 

Ankara, 22 ( A.A. ) - B. M. 
Meclisi bugün Hilmi Uranın re· 
isliğinde toplanmış, Konya ovası 
sulama idaresinin 1933 yıh son 
hesabına ait mutabakat beyan· 
namesi ve yüksek ziraat enstitü· 
sünün 1933 mali yılı hesabı kat· 
isine ait divanı muhasebat riya· 
set tezkerelerile Konya ovası su· 
lama idaresinin 1933 yılı son 
hesabı hakkındaki kanun layihası 
ve divanı muhasebat encümeni 

Yazan: Mitat Oksancak 
Erkek Lisesi tarih öOretme 

mazbatası ve yüksek ziraat ens· 
titüsü 1933 yılı son hesabı bak· 
kındaki kanun layihası ve divana 
muhasebat encümeni mazbatası 
okunarak kabul edilmiştir. 

Meclis Çarşamba günü topla· 
nacaktır. 

Ziraat bankası 
Umumi 
heyeti toplandı 

Ankara, 22 (A.A.) - Türki· 
ye cumhuriyeti ziraat bankansı 
hakkındaki 3202 sayılı kanun 
mucibince Türkiye B. M. Meclisi 
büdce, divanı muhasebat, iktrsad, 
maliye ve ziraat encümenlerile 
Başvekalet murahhas)arından te· 
şekkül eden umumi heyet bu
gün saat 16,30 da büdce en· 
cümeni reisi Mustafa Şeref Ôz· 
kanın reisliğinde toplanmış ban· 
kanın 1936 · 1936. yılı blanço 
kar ve zarar hesaplarını tetkik 
ve tasdik etmiş ve 1936 büd
cesinin 900,972 lira 62 kuruı 
olan safi karın banka statusu· 

gg illci maddeaine sıöre da· 
tıtı masıha ve murakıplerin 1936 
yılı ücretlerinin ikişer bin lira 
olarak verilmesine karar ver· 
miştir. 

Erzurumda 
Tuğla ve kiremit fab

rikası açıldı 

Feza boşluk demek. Bu boş· 
luk bizi, arzımızı çepçevre ku· 
şatmıştır. Bu boşluğa son ta· 
savvur edilemiyor.. O kadar, o 
kadar büyük, o kadar derin, o 
kadar engin ki.. Ona namüte· 
nahi, layetenahi sıfatlarını ver· 
miş. Mütenahi değil, tenahi ka
bul etmez. Bu günkü ilim, bu 
günkü fen bu boşluğu, namüte· 
nahi, layetenahi diye anmağa 
ve öğretmeğe mecbur.. Na
mütenahiyi zihnimiz kavrıyabi· 

lir mi? Ne mümkün?. Bir insan 
kafası tam manasile namütena
hiyi ihata edemez. Bu namüte
nahiyet içinde, sayısız, büyük, 
gene sayısız küçük, parlıyan, 
parlamıyan, görünen, görünmi
yen, görülemiyen cisimler, var· 
lık)ar var. Büyükleri acaba neye 
göre büyük? Bizim varlıkları· 
mıza, en büyük dağlarımıza, de
nizlerimize, kıtalarımıza göre mi? 
Hayır, hayır!.. Arzımıza göre, 
amma, büyüklükleri arzımızla 
nisbet kabul etmez derecede .. 
Arz, güneşe göre bir portakalla 
bir toplu iğne başı.. Bunların 
büyüklükleri güneşimizden de 
fazla.. Belki, belki değil muhak· 
kak, öyleleri var ki güneş on· 
ların yanında bir toplu iğne 
başı .. 

işte böyle güneş gibi veya 
güneıten çok, pek çok onu bir 
zerre farzettirecek kadar büyük 
kısımlann .. yısı namütenahi. 

Arzdan küçükleri var mı?Hem 
de dolu... Onların sayısı da na· 
mütenahi kerre namütenahi .• 
Böyle büyüklü uf aklı cisimlerin 

aldıkları bir boşluk... Bu 

boşluğun büyüklüğünü hiç a 
kavrıyabilir mi? 

Ufak bir misal: Arzımıza 
yakın, yanar, yani ışık ve ha 
ret salar bir yıldız ve bir sabi 
olan güneş, bize 149 milyon 
lometre mesafede.. Demek l 
bin kilometre kutrunda bir y1 
vatlak olan arzdan bir buç 
milyon defa büyük olan gün 
bi:ııe en yakın olmak şartile l 
milyon kilometre uzakta .. 
diğerleri!. Ya öteki sabite] 
öteki güneşler.. 500 milyon, b 
milyar, beş yüz milyar, ... ilah il 
kilometre uzaktalar. 

işte akıllar almıyacak kada 
geniş, sayılamıyacak kadar ço 
bu güneşlerin, bu büyüklü k 
çüklü varlıkların; ışık verenleri 
ışık alanların ve alamıyanlan 
sabitelcrin, seyyarelerin topu 
birden bir isim veriyoruz.. 

Kainatı 
Kainat kelimesinin yanın 

bir de tabiat lafzl var. Tabia 
tarif etmek, anlıyabilmek b 
kelimeye bir mana vermek içi 
evvela kainatın bir vasfına di 
kat etmek gerek .• 

Bu havıalalar almaz boıl 
ğun içinde bu sayıya gelm 
büyüklü küçüklü, karanhk a 
danlık küreler dönüp dolaşıyo 
Biribirini koruyan, biribiri 
adeta mütekabil beıliyen, bir 
birini hiç incitmiyen, şaıma 
bir nezaketle yqıyan bir ail 
efradı gibi kaygasız, gürültüsüz 
derin bir intizam ile dolaşıp 
duruyorlar. Biz insanlar şurad 
·onlara nazaran • üç buçuk kiti 

Sonu 7 O cu sahi/ede 

Erzurum, 22 (A.A.) - Şeh
rimizde yeni yapılan büyük ki
remit ve tuğla fabrikasının açıl· 

ma merasimi dün vali Haşim 
tarafından tezahüratla yapıldı. 

Umumi müfettiş Tahsin Uzer bu 
münasebetle irad ettiği bir nu
tukta fabrikanın Erzurumun ima
rında yapacağı mühim rolü te
barüz ettirmiştir. Fabrika Mar· 
silya tipinde ayda 300 bin ki
remit yapacaktır. 

Gene şu bizim tütün derdi 

General Ali Sait, 
Saylav .• 

Ankara, 21 (A.A.) - Boşalan 
Kocaeli Saylavlığı için 21-11-937 
Pazar günü yapılan seçimde 
C. H. Partisi namzedi Emekli 
Orgeneral Ali Sait Akbaytuğan 
ittifakla seçilmiştir. 

B. Delbos 

Şu bizim tütün işi sanki nor
mal gidiyor. işler yolunda, müs
tahsil kazanmakta, fiatler -Allah 
iç;n· piyasyaa uygun. Her yerde, 
herkesin tütünü alıcıyı da, satı· 
cıyı da memnun edecek bir va· 
ziyet içinde satılmakta vesaire ve
saıre .. 

Müstahsil alıcıyı alkışlıyor. 
Alıcı da, müstahsile hürmetle 

ayağa kalkıyor. 
Evet, bazı zevat bu fikirde· 

dirler.. •Ortalık süt liman. id
diasındadırlar. Bu memlekette 
tütün ziraati başlıyalıberi, satış 
havasının bu kadar aydın, alıcı 
ve satıcı arasındaki temponun bu 

Letonga Haricige Nazırını kadar uygun olduğunu kimse 
kabul etti görmemiştir. Evet, böyle sanan· 

Paris, 22 (Radyo) - Harici· lar var. Şairin biri: 
ye Nazın B. lvon Delbos, bu 

.. Bir dokun bin ah işit kisei 
gün Letonya Hariciye Nazınnı fağfurdan. 
kabul etmiş ve kendisine bir 
· f Demiştir ya. Vaziyet, işte, bu 

zı'a et vermiştir. 
il bazılarının zannettiklerinin aksine 

türlü seyrüsefer menedilmiştir. olara,k tamamen bu şekildedir. 
Askeri kıtalarla polis müfreze· Müstahsili dinlesinler de gör· 
leri hükumet binalarının bulun- sünlerl 
duğu mahalleleri muhafaza et· ı Fiatler normal ise, geçenler· 
mektedirler. Bütün şehirde tam deki başmakalelerimizde denil
bir sükunet hüküm sürmektedir. diği gibi, beş, on zengin, sivril· 

miş ve kumpanyalarla münase• 
bettar şahıslar için normaldir. 
Ayni tütün, ayni şehir içinde a)1 
ayrı fiat buluyor. Falan filin ba· 
yın üçüncü nevi tütününü 80·90 
kuruşa alırlar, bizim çiftçi Meb· 
met ağanın, Ali dayının birinci 
nevi tütününe 70 kuruş ver· 
mezler. 

Yok şu kadar satılmış, yok 
bu kadar. 

Nemize lizım bu rakam? 
Satılmış amma, kaçtan satıl

mış? Her cins tütün kaç fiate 
tabi tutulmuş?. En fazla kimin 
tütünü alınmış? Toprağa bağ
rını vererek çalışan çiftçinin 
kilo başında kazandığı nedir, 
başkalarının kazandığı nedir? .. 

Fiatlerin vasatisi geçen seneki 
rakamı tutsa bile, bu da bizi 
oyalayamaz. Biz asıl müstahsilin 
sattığını ve kazandığını düşünü· 
yoruz. 

Akıl vlr, mantık var.. Hadi
seler de meydandadır. Güneşi 
balçıkla sıvamağa kalkmasak, 
doğı'uyu itiraf ediversek kıya· 
met mi kopar? 

Abdullah Çavuş 

Kredili Satışlar Altı Çıkarılmıştır Sümer Banl{ 1 
YERLi MALLAR PAZARI 
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Bükreşe gidecek Bucada_ kanii Dahili ha5l lıklar mütelıassısımııı 
Dr. l\t Şevki Uğur diyor kiı 

an--- .. , bır Vak'a Oldu Kanse 
nan, Rumen, Macar, Avusturya gazetelerinin 

8
. k d sere k 

B• y t . r·· k. k. ır un uracı çırağı, horcunıı vermi- - 3 
azı arı - ır unan gaze esı, ur ıye es 1 E J • ı ı d Kanser amansız bir canavar 

aş 

ildiğimiz Türkiye değildir, diyor. yen ustasını a çata 1 e yara a ı gibi yırhcı ve öldürücüdür. Kan· 
Pazar günü öğleye doğru Bu· rette yaralamıştır: serin bu kadar tüyler ürpertecek 

Yunan basını 
Selanikte çıkan Fos gazı· 

gor,: 
Komşu, dbst ve müttefik Tür· 

kiyede, bir yaratma işi devam 
etmektedir. Başarılmakta olan 
muazzam işler bütün dikkatle· 
rimizi celbetmeğe değer. Kuv· 
vet ve iradeye malik bulunan 
milletlerin neler başarabileceğmi 
Türkler isbat etmişlerdir. 

Biz, Türkleri hem etüd, hem 
de taklit etmeliyiz. Bu millet ma· 
zis"ni silmiş ve yeni bir :hal ya· 
rutmıştır. iki durum arasındaki 
mesafeyi bir hamlede atlamış ve 
her türlü engelleri atlarken, ka· 
nışlarını tepelemiş, hatta bazı 
nokt larda bizzat kendini bile 
inkar etmiştir. 

Egenin öbür kıyısında olup 
biten işlere dikkat edelim. Türk
lerle asırlarca beraber yaşamış 

olduğumuz gibi, ileride de bir
likte bubnacağız. 

Eski Türkiye, kadim düşma· 
mmızdı; her asker hasmını bil
d"ği gibi, biz de onu iyi tanı

dık. Şimdi yeni Türkiyeyi de 
tanımalıyız. Bizim eski Türkiye· 
den nefret ettiğimiz kadar, o da 
dünkü benliğini inkar etmekte
dir. Geçmişine karşı isyan eden 
bu millet, onu İağv ve tebdil 
etmiştir. 

Bugün Türkiye ile aramızda 
ısıkı bağlar mevcuttur. Bu bat· 
lan, menfaat, ihtiyaç ve emel 
beraberliği doğurmuştur. Coğra(i 
mevkiimiz de buau me~buri kıl· 
mıştır. Bınaenaleyh Türkiyeyi ta· 
nımak, mevcut dostluk bağlarını 
sağlamlaştırmaktır. İki milletin 
temaslarını ınkılaştırmalıyız. Her 
iki milletin önderleri de bunu 
tavsiye etmişlerdir. Vaktile iki 
millet arasındaki nefret devrini 
yaşıyanlar, harp meydanlarında 
çarpışanlar, hep bu gayeye ça· 
lışmalıdırlar. Yeni Türkiyenin 
ahalisile iyi tanışmalıyız. Bilhassa 
orada her yaratılan şeyleri öğ· 

renmeli ve bilmeliyiz. Yeni Tür· 
kiyeyi takdir edebilmek ıçın 
önümüzde bir albüm vardır. Bu 
esere, Türkiye Basın Direktörlü· 
ğünün bastırdığı kitaba albüm 
denemez. Bu canla ve azametli 
bir abidedir. Binaenaleyh önünde 
eğilmeliyiz. Eserdeki Türkiye, 
bizim bildiğimiz Türkiye değil· 
dir, canla ve yaratıcı bir ahaliye 
malik yeni bir d yardır. 

Bu diyara tanımalıyız. Dostlu
ğun muhafazası için bu mutlak 
surette elzemdir. 

A. Gravlis 

Günlük siyasal gazete 
1 1 

SJrilı \C Başmuhamri 
Haydat Rüşdü ÖKTEM 

Umumt neşriyat ve 1at.ı i~leri m6d0· 
rilı Hamdi Nlizlıet ÇANÇAB -iDAREHANESi 
lzmir İkinci Beyler sokağı 
C. Halk Partisi bf nası f tfnde 

T lgraf: İzmir - ANADOLU 
T lcfon: 27i6 .. Fosta kutusu: •os 

Abone şeraiti 
l'ılhğı 1400, alu aylığı 800, Qç 

aylığı 600 kuruftüt 

Yabancı memleketler için ııeııelik 

obone Ocretl 2 7 liradır 

A• AUOLU MA1hAA lNOA 
J3 ASI Ll\U~TIR 
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Romen basını: 
Resmi Vütorul ga?etesi. An· 

icara ziyaretinin akisleri başlrğı 
altmda neşrettiği bir makalede 
ezcümle şöyle diyor: 

"Başvekil Tatareskonun Türk 
hükumetinin mümessılleri ile 
yaptığı temaslar, bu iki mem· 
leket beyn nde mevcud dostluk 
münasebetlerini efektif bit su· 
rette takviye ettiği gibi tedvir 
etmekte oldukları har ci siyaset· 
lerin~ aid prensip'eri de kati· 
leştirmiştir. Matbuatta bu hfid • 
senin müsbet karakterini mütle· 
likan kaydetm"ştir. 

Tataresko diyevindr, gerek 
Romanyanın ve g~rekse Türki· 
yenin beynelmilel hayatta takip 
ettikleri malum bulunan sulh, 
emniyet ve istikrar siyasetini 
izhar etmiştir. 

Türkiye Başvekili Bay Ceial 
Bayar da, Türkiyenin de ayni 
siyaset yolunu takip ettiğini ve 
milletleri refah ve saadete ulaş· 
tıracak yegane çarenin de bey· 
nelmilel teşriki mesai olduğunu 
ıöylemiştir. 

Bu fikir berabcrliğ"nde, Avru· 
panın cenubu şarkisinde dost· 
luk münasebetlerini takviyeye 
hizmet ed ·n beyhelmilel Balkan 
antantı olduğu tahattur edil
miştir. 

Bu, Bay Ce'al Bayarın ıöy· 
lcdiji gibi au\hun ve aaeyiıin 

esas cevherini teşkil etmekted·r. 
Türk.ye bu sulh faktörüne de· 
rin surette bağlıdır. Çünkü sul
he ve dünya anlaşmasına bağ· 
la dır. 

Görüşmelerden sonra inşa olu
nan resmi tebliğde, Balkl\n an· 
tantına mensup memleketlerin 
sıkı surette bağ.ılıklarını ve Tür
kiye ile Romanya arasında, si
yasi görüşlerin fevkalade muh· 
kem olduğunu, ayni surette te
barüz ett rmiştir. 

Tatareskonun şahsen hürmet· 
lere mazhar oldu~u gibi onun, 
Balkan an•antı devletleri arasın· 

- Dünden mabad -
Yahşiler, bu s ~rı saçlı kızın 

yeni şeflerinin düşmanı olduğunu 
sandılar ve geri döndüler; hü
cum ettnek istedıler, genç kadın 
bunlara karşı koyamıyacağını 
görerek fırata baş adı. Fakat 
Tarzan bu vaziyet üzerine vazi-

1 - Genç kızın bakışında 
hayret ve hürmet vardı. Tarzan: 
•- Teklif vo yardımımı kabul 
ediyorsunuz, değil mi?.. Diye 
sordu. Genç kız bu teklifi ka· 
bulden korkuyordu. Bunun için 
de: "- Hayır. Dedi. Ben kendi 
kendimi müdafaa edecek kadar 
yaşımı almıı bir kızımf,, Tarzan 
da iğbirarla: 

2 - •Mademki iatiyorsunuz, 

da sıkı bir yakınlaşma teminine 
matuf geniı mikyastaki faaliyeti 
ôe, barışı temin için esas dava 
olatak kaydedilntiştit. 

Tütk - Rumen dostluğunun 
istinad ettiği ve beynelmilel teş
tiki mesai hayatında birer esash 
eleman olarak çoktarıberi tasrih 
edilen prensipler beynelmilel teş· 
rild mesai, emniyet ve devletler 
arasında anlaşmalardır. Hissi· 
yatları samimi o arak iki inem· 
leketin sulh arzula ı, bilumum 
ıiyasi f ıalıyetlerinde de tezahür 
etmektedır. 

Türkiye, Atalürkün eserını 
levkalade bir surette takviye et· 
meği nasıl arzu ediyorsa Ro· 
manya da ayni surette itt hadla· 
rını takviye etmeği arzu elmek:· 
tedır. Menfaa leri ayni olan bu 
iki memleketin idealleri de müş· 
terektir. 

Müşterek prens"ple t ve siyasi 
menfaatleri, yalnız ı.~ memleket 
arasındaki münase t atı takviyeye 
değil, ayni zamanda umumi ba
rışa da hizmet edecektir. 

Türkiye Başvekilı Celal Ba· 
yarın Bükı-eşe yapacağı ziyarete 
bu ışıktan bakılma ı lazımdır. 

Ankarada tebarüz ettirilen 
hakiki siyasetin akisleri, Avrupa 
sulhunun istikrarı için alakadar 
meml .. ketler matbuatında derin 
surtte yer bulmuştur. 

Başka taraglarda anlaıama• 
m alıkların o Rldı ı ı 

da ideolojı veya silin müca· 
delelerin n yatıştırılmasına matuf 
her teşebbüsün mehtelif mania
larla karşıiaştığı şu anda, işbu 
tesanüd tezahüratı ile şöhret 

bulan devletlerin, biribirine daha 
sıkı bir surette yaklaşmayı te· 
mine mütedair açık faalıyetleri 
teselliye değer bir hadisedir. 

Bu da, Avrupanın bu kısmın· 
da bu:unan memleketlerin vazi· 
lelerini müdrik olduklarını ve 
yeni keşfedilen bu beynelmilel 
hayatın da, Avruparım hak ki 
s·yasetinde günden güne yer 

- Sonu 8 ind sahi/ede -

cada aşağı mahallede alacak Vak'a şöyle olmuştur: derecede mühlık ve müthiş bir 
hıeseles"nden bir vak'a olmuş, Kunduracı Fahreddin, Uzun- hastalık olması sebebile bu has• 
bir kunduracı çıra~ı ustaslhı yoldaki dükkanında çal·şırken; talığa yakalanmamak ve istidadı 
falçata ile göğsünden ağır su· uzun zamandanberi yanında olanların bu girdaba süriı1den-

Bu kadın Türk 
mü, Iranlı mı? 

ihtiyar 
45 yıldır burada 

oturuyorum, diyor 
lzmirde doğ.ıp bü} üyen ve 

yetmiş beş yaşına gelen bir ka· 
dın, aslında İranlı olduğunu ve 
ikamet tez<eresi almadığı için 
mahkemeye verilmiştir. Bu dava 
hakikaten enteressandır. 

Kulağı sağır ve yetmiş beı ya· 
şında olan bu kadın diyor ki: 

- Beni buraya ne diye ge· 
tirdiniz? 

- Seni getiren müddeiumu· 
midir. 

- Peki amma, benim bu işle 
alakam yoktur. 

Davanın esası şudur: 

Bayan Fatma yıllardanberi iz. 
m rde oturmaktadır. Vakıa İranlı 
ise de eskidenberi lzmirde otur· 
duğu · için artık tamamen Jzmirli 
olmuştur. Yani lranlı olmaktan 
çıl<mıştır. 

Reiı söylüyor: 
- Seni mahkemeye verdiler! 
- Verdilerse verdiler? 
- Sen lranlı mısın? 
- Yok canım; kırk beş sene· 

denberi bu memlekette oturan 
adam, ecnebi olur mu? 

Fılhakika, kağıtlara bakıldı; 

ifadeler alındı. Sağır ve ümmi 
olan bu kadının çok zamandan· 
beri İzmirde oturduğu anlaşıldı. 
Hakim şu kararı verdi: 

Nüfus kağıdını getireceksin, 
lranlı olub olmadığını da lazım 
gelen mahalden soracağız. 

Karar tefhim edildikten sonra 
muhakem'! başka bir güne talik 
edildi. 

bulunan çırağı Ömer dükkana memek için icab eden sağlık ve 
gelmiş ve ustasına: 

yaşama usullerini öğrenmeleti 
- Benim senden 380 kuruş İcab eder. Bu hastalık ne kadar 

alacağım var. Bu parayı ver, korkunç ise bu hnstalığın pek 
artık ben sen~n yanında çalış-

ıstırablı olan hallerine düşme• 
mıyacağ m. mek için de o kadar korunma 

Demiş, Fahreddin de: 
çareleri vardır. Avrupa enstitü· 

- Sen altı senedir benim ya- lerinde alınan neticelere göre 
nımdasın. Başka yere gitmeni bunun, evvela vücudü zehirliyen 
istemem.. Hem şimdi beyram maddelerden sakınmak ve vG-
üstü.. Biliyorsun ki işler fazla; cutte biriken zehirleri de tabii 
35 çift siparişimiz var, beni şekillerde harice tardetmek su-

yalnız bırakma! retile kabil olc:cağı aşikar gö· 
Cevabını vermiştir. rünmektedir. Bununla beraber 
Ömer, ustasının bu sozu uze· bugünkü medeni insanların ça· 

rine hiç bir şey söylemeden dük· lışma, yime ve içme şekillerinde 
kandan ayrılmış ve bir müddet görülen hataların tashihi lazım 
dolaştıktan sonra söylene söy· geiir. Bu korkunç hastalıkta yİ• 
lene tekrar gelmiş ve: nilen ve içilen gıdaların pek 

- Benim paramı ver, artık çok ehemmiyeti ve büyük rolleri 
çalışmıyacağım. vardır. Birçok insahların gözünde 

Diye bağırmıştır. Ömer, usta· yiyecek ve içecek Besinlerin ne· 
sının daha fazla para teklif ede- vileri, cinsleri ve fenni hazırlama 
rek yamnda çahşmaıında ısrar şekilleri pek basit görünmekte-
eylediğini görünce masanın tize· dir. Halbuki hayatta en önemU 
rinden felç.atayı kapmış ve Fah- roITerı bu gıdalar teşkil etmelı-

1 tedirler. -Jirka4:l var-rcddinin göğsüne sap amıştır. 

Bıçak, Fahreddinin kalbinin 1 Nöbetçi eczahaneler 1 
kenarından beş santim içeri gir· _ 

miştir. Bu gece 
Vak'ayı müteakıp Ömer der-

Kemeraltında Şifa, Karanti· 
hal yakalanmış, yaralı da hasta· nad:ı ref, l<<'mcrde hm r, 

haneye kaldırılmı~br. Alsancakta Ahmet Lütfi, Eşref· 
Dün sorgu hakimliğine verilen paşada Eşrefpaşa eczahaneleri 

Ömer, istintakı müteakıp tevkif bu gece nöbetçidirler. 
edilerek hapishaneye gönderil· ___ ....__._._ 

miştir. Ucuz si gara 
Elektrikli vincler • 

Tecrübelere dün başlandı 
Liman idaresınin gümrükte 

yaptırdığı elektrikli vinçler, bü-

tün tesisat ikmal edildiğinden 
dünden itibaren işletilmeğe baş· 

lamıştır. Tecrübeler bir hafta 
kadar devam edecek, tesl m ·te· 
sellüm muamelesi bundan sonra 
yapılacaktır. 

Köylü sigarası her ta,.a/ta 
satılacak .. 

inhisarlar idaresınin piyasaya 
ucuz sigara çıkaracağı hakkın· 
daki haberler doğru değildir. 

Balta değmemiş ormanlarda.. 19 

Alakadarlar, eskiden kasabalarda 
satılması yasak edilen köylü si· 
garalarınm üç şehirden maacla 
her yerde satılmasına müsaade 
o unduğunu ve bu habetin de 
yanlış tefsir edilerek bu karar 
dan çıkarıldığını söylemekte
dirler. -fes ;ni hat rlardı; getıç kızın acı 

ve soğuk ıö:tlerini unutarak onu 
kurtarmağa teşebbüs etti. 

Genç k ıdın da bir ağacı siper 
ittihaz tmiş ve hayatını paha· 
l ya sqlınak istiyotdu. Tarzan 
ôa ayHi ağac n daha yüksek bir 
kısmını ıiper itt haz etti ve kızı 

yaln z kalınız, şu haldel,, Dedi 
ve gitti. Bu vahşi orman içinde 
yalnız kalan Sivilli, kuru dallar· 
dan ve yapraklardan bir kulube 
yapmağa koyuldu. Halbuki Tar· 
zan bir ağacın yaprakları ara· 
sına gizlenmiş nazik kızın 

ellerinin di enlerden parçalan· 
mısını ıztırab ile seyrediyordu. 

3 - Tarzanın kalbini tatlı bir 
acı kapladı. Avrupada iken 

elinden tutarak ağacın üzerine 
çekti; onu daha emin bir vazi· 
yete sahih kıldı. 

Şeflerinin bu suretle hareketi 
vahşileri hayretten dondurdu! 

Tarzan ağacın tepesinden vah· 
şilere: 

- Haydil 

tıbkı bu kıza benziyen bir kız 
sevmi§ti. Bu kızı her hangi bir 

tehlikeye karşı yalnız bırakamı· 

yacağını anladı. Zaten bir arslan 
görmüştü. 

Daha fazla düşünmeğe lüzum 
görmeden ağaçtan indi ve Si· 

villiye doğru koıtu. "Bir arslan 
geliyor. Müsaade ediniz de sizi 
ağAca al!\vıl'lL Dt:di. 

köye gidiniz ve orada beni bek
leyinizl. 

Vahşiler bu emir üzerine git· 
tiler. Tarzan da genç k za yak· 
laştı. Genç kız başını döndürmüş 
Tarzana bakıyordu. iki gencin 
gözleri biribirine böylece bakıb 
ka rt ,J., ... 

.....-__.(>. 
--~-. .. ...... .... , .. -

4 - Genç kız gene inadla: 
"-Hayır .• istememi" Dedi. Bunu 
bir hile sanmıştı. Fakat o anda 
bir top yaprağın arkasından bir 
arslanın şiddetli homurtusunu 
duydu. Vahşi ormanların hü-
kümdarı bu genç ve taze mah· 
luka doğru ilerliyordu. S.villi 
arslanın pençesiııi omuzunda 
sandığı sırada .. 

- Devam edecek-

Halkevi köşesi ______ ISiii ___ _ 

1 - Bu gün saat 17,30 da 
Müze ve Sergi komitesinin haf· 
talık toplantısı vardır. 

2 - Sosyal yardım komitesi 
fakir talebeler için ortamelc· 

tebin birinci sınıfından lise son 
sınıfa kadar olan mektep kitap
larım temin etmiş ve ayrıca evi• 
mizde bir de miltalea yeri ay-

rılmıştır. Kitapsız mektep tale· 
heleri her zaman bu kitaplardan 
faydalanabilirler. 

TAKViM 
Rumi· 1353 ı Arabi· 1356 
Tetrioiaani 10 ltamazan 19 
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Teşrinisani 

23 
Salı 

1 
9 
3 
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A ·A notu -
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rHalk Diyor ki: 1 
Bu ne Jemelt? 

Bu nasıl haciz? 
ya.zan: Alek•andr hiimo Cemal Ergöymen im!uile ıöyle 

Perdemizde 
Akisler ' 

bir mektup a}dık: ---.....-.-...-.-....._ .... ••tt•.,.· ~•~•~• •• .ılif M s" • 

f l k• b• fzmirde Tepecikte Kızılırmak essn o unıır 1, ız o hü) ok imparatorun ~tımatıındaJ sokağında 9/3 numarala evde 3 

lil;aml\'Oruz. ~lösy.ü lö Kardinal devriude hultıuuyorua. ! lira icar bede1ile oturuyorum. Mahkeme heyeti )'erini İşgal rv J .,, 6-' Ev sahibinin vergi borcu varıiıf. ıetmı.tir. Kaptftıh önünde bir 
- 5 - rinden mü hem, kırılmaz bir ba- vırla boyun kırarak cevap verdi: Bana, şifahi veya tahriri hiç bir gürültü., "Gireceğim, giremezsin 

•ıın •ilıthıorları 
116 

K.,.- tıra da va dı : - Pek öyle değil, Efendim, tebliğ yapmadan Hususi muha· sesleri •.. Karaıöz alakadar olub 
ldi1talin muhafızları - Kra • Kllrdinal ve M. dö sizi çok rahatsız eden acıklı sebe memur!arile polisler ve sotUyor: 
AATANYAN, Pariste kim• Trevilden t>aşı<a . h ç kimseden yaranızla bana karşı kıhç çek· mahalle mümeasili ~vime geldi• - Nedir bu gürültü?. 

d B çekinme. mek lütfunda bulundutundz i~in ler, karımın eşyalarını ·haczettiler. Bay Kemal ~amil - Çıftçi 
tanımıyor u. unun iç n Y 

ta bulupcağı yere arka· Bunu 1 üze ine, yürümekten ış pek öyle şey değil. Bunu müteakip Kağıthane cad· Necati gelmiı, firmek iatiyor. 
~ gitmiş ve hasmının seçe· ziyade koşar gi b ı bir süratle - Şerefim hakkı iç n çok desinde 139 numaradaki dükka· -Gelsin bakalım, dileti ney· 
kimselerle iktifa eylemişti. Carmeı·DeschausP S, yahut o as- acıklı ve itiraf ederim ki, size nıma da g elerek manavl ğa ait miş .. 

lan başka ce!ur silahıora rm tesmi ·esine göre, Döşö ma· de benim canımı çol< acıtmıştı· sabze veuıreyl ayni suretle hacze Çiftçi Bay Necati soluk ıoluta 
~e vermeği de kurmuştu, naıtm yolunu tu tu ki, pecere- nız; fakat, şimdı so ı elimi kul· tabi turarak Paıartesiye kadar içr.riye girer. 
le bunu biç zillet ve zafiyet siz ve etrafı çıplak ar~ zi ile lanac:ığım. Bunu ekseriya yap· ev sahibinin borcunu vermedi· Karagôz - Hayrola? Seni 
•rmeden yapmak istiyordu. muhat ve Pre·ö papazlarının mışımdır . Arı cak bunu size karşı tim takdirde mahcuz eşyanın ~ğarmamııtalc, neden reldin?. 
~nunla beraber, genç ve melcei olan bu bina, kaybede· bır lfı.luf zannelmeyiniz; ben, iki satı ar-ağını söyledıler. ltiraıtfn, Çiftçi - Efendim, ötleyinleri 
bir adamla yaralı ve der• cek vakitleri olm yan kavgacı- elimi de ayni kuvvetle kullana· şiddetle karşılindı. Kiradan bot· başımı dinlendirmek iç n TurJm. 

-ız bir hasım arasında vuku lar n buluşma mdhallıydi. bild iğim gibi bu bal sizi ' aşır· cutn olmadığını, kirayı peşin Yaz bann arka tltafındaki kır 
~ak böyle bir düello netice- Dartanyan, bu manaıtırm tacaktır da; sol elini kullar.mı· verditime ve bana hiçbir tebllt ltahveıinde otururum. 
~ fena olmasından da çeki· önündeki çıp'ak toprata geldi~i yanlara kır,ı çolak I> t adam yapılmadığına g6te, tatbik ~dilen Kat.,c>ı - Bı ı yakın ölıun 
tdu. zaman beş dakıkadanberi ken· çok fena gelir. Bu hususu daha bu hacz n manası nec4it?. ltirİ· diy6 anı?. 
~~lQp olduğu lakdirde has· disini beklemekte b lunan Atosu evel size söylemediğime müte· zıma karşı rJiç·n şiddetle muli:a• Çıftçi - Vallahi detil, billahi 

r 
zaforj iki kat ıayılacaktı; görmüştü; s at te on ikiyi çaiı- essıfim. bele görüyorum? değil .• Şöyle b•ıımı dinlendire· 
,.1L·ı"'ı halde ise kahpel k yotdu. Şu halde bir S1maritan Dartanyan tekrar boyun kıra· .. ._ . yim diye •• 
.,.. ıct lS yuıı. ımparatorun zamamnda ya-

~
cesaretsizlik ile müttehem kadını gibi tam vaktı nde gel· rak ce~ap verdi: şamlyoruz. Möıyö tö Kardinal Karagöz - Pek lll .. Sonra?. 
caktı. miı oldutu cihetle, düe.lo ka· - uöstermekte bulunduğu· d ev ınde bulunduğumuz için, Çiftçi - Fıkat bat dınlen· 
di, sergüzeştçi delikanlının nununun en kuvvetli tenkitçileri nuz büyuk nezakete karşı çok dövüşeceğimizi ne kadar gizli dirmek ne mümkün efendlM? 
mesleğini iyice tavsiften ıçin söy iyecek bir 6Öz kalma- müteşekkir olduğumu arzede- t..ıtsak ı ç gün zarfı ıda düyula· Orada udi Mebioed Ali, Sü· 

~aldığım'! için, okuyucula- mı tı. nm. larak bizi m netmeleri mOm· ltyman Şamlı, komusyoncu Jak. 
• Dartanyanın hiç kimseye Atosun yaraların n saat do- Atoa, çok kibar tavrile c~ l<ündür. Z11nnederim ki bu adam- şoför Has.-m, E.rzincanla Arif 
~inez bir adam oldutunu kuzda M. dö Tt-evil n cerrabı vap verdi: lar gelıniyecekler. çavuftan mürekkep bir grup 
~mit olmalıdırlar. tarafmdan tımar edim ı 0 1ma· - S .z bana irademi şaıırh· Dar anyan, bir az evel düel· var. Bunlata bq şoför bay Meh-
1ından dolayı, ölümün kendisi sır a u ğmen, ~ili ııı:lamakta yorsun uz; rica ederim başka fonun üç gün geri kalmaımı med de iltihak ttti mi; pabrbdan 

muhakkak bulunduğunu butundağu ha de bi le kendisi şe-yden bahsedelim. Ah, kör teklıf ederken takanmıt oldutu l.conuımanm bile iaılcibl kal-
b• k - k -1 t N k J k aynı basit eda ile dedı lci: kendine tekrarlarken bu ır pey e u~erm e oturara 1 u· şeytan e a..ıar canımı ya tı- mıyor. - a h .. .. k' d f o k d - Acele hır i•iniz varsa, K ·· K d. Ü, kendi mevkıinde bulu· zun e er zam · n gorunen sa ın nız ı muzumu ne a ar c.ıc t· v aragoz - avıa mı e ıyot-
d 1 1 1 efendim, eter çabuk olmak isti· ı ? 

bir adamı -.unstettı1esi la· e ası ve aıi tavra i d hıstnanı tınazdi .. ar . 
·e- b 'l' " yor ve beni onlara çatırmata ç ft · H M k 

teldi1..inden, daha u cesa- eK ıyoruu. Dartanyan, çekingen bir ta- 91 - •ytr.... iiU ..... 
6 D göndermek arz ı edıyoraanll; Ud" ba M b d A•! 

d.La ... ı·tı" dallı bı"r .. .:.. aıtar ıyanı göriince &)'ağa vırla sordu: k ı f L • •• Iİ lc.tliein 
11 - - L lk b L d ndıniı:i üzmeyiniz. lel\ hu.- ad •N · k SüJ le karşı 'amasını aldı bile Ka atak nt-ı:alcetle İrıttlO • ını - Eğa müsaade edeHeniz?... ına ermmı. Ofmllf. ey• 

l edetaivnrdu. ona · doğru ılerlcdi . Delikanlı Ne gibı l Efond.m? n~to•·. m1n Şamlı •bu ne rezalet.. 
.. '"' · ~ '- - ı · '"' " Kediye insan ismi konur mu 
~i ıdalDların vui· ıse şc:ıpKasın n u e ı yere sur· - Bende yara için ço'< mü· - lşte ho a gidece'- bı'r so"z ~~i ~r fur~ -~~~z~uin~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ K imiş .. Senin hu~etln ad~ete 

ha•mını sel!!. -tadı. .... •• aeti .. ....... ... müoaf.dir d·- 'L-~ Ôt 
d•n geçirmiş ve kentli va· " a " rafından verılm ı bir methem isi, k" d • "I k h • ı- IHl•••JOr· e-,.. At d •· k mse e goru emiyece Ormet- kller •rica ederiz, mürüvvet bu-
İni daha 1,.ık aörmegv ~ baş· os ecu : onu kendi vücudflmde de tee- kat bir tavırla Dartanyanı _.. ,ı ı 

Y" • yur, lceaı K~di: il\ian dl insan· 
- Efend ı m, arkada~larımdan rübe ettim. lam adı. d t· ı B ır.. aıyor ar. ir \cedınin ismi 

im etmlı bulundutu tid· iki kişiyı şah t olarak davet et· - E ? -Ben siz"n ruhunuzdaki 'adam• yütti nden herkes rahatsız oluyor. 
tarziye sayesinde, kibar miştim; bu ıki arkadaşın, geç - Bu mc rhem sizi üç gün lan sever m ve f'~er biribirimiti Çok rica ederim, huna bir çare 
ve atın ıecdtitri gariip kalmak, i ~etleri hilaf.na olduğu za fında te<Javi edecektir. Ve üç ö dürmezsek ilerde sizinle gö· b l 

b h ld 1 . k f u uıL 
ex.endi.ırJ Atoı ile dost a e, ge mey f erme ş ş ıyo· gün son ta iy o unca, l':fendim, 'li şme ten tok tere . duyacaJ.ımı K 

6 .., 5 aragöz - Bunun çaresi, kah· 
t . l Om'ıt d" d K rum b · · · h b ı da anlıyorum. Rica •d;&n·1n o e an e ıyor u. ı· .. enı gene enırınıze azır u ut· "' "' veyi değiştitmektlr, başka yere 

la.maili meselesi sebebile - Benim tarafımdan şahit sunuı. Efendileri beldiyelim; . valttitn . 

u yaldırmıı olduğuna sevi· kimsem yok, Efend m; Parise Dart nya , bu sözleri o de· çok müsait, beklemek daha gıtÇ ft~i - iyi amnıa ben onlar· 
\te pyet ölmlyecek olursa daha diin g ld ğ m içih, bıba· rec~ buit bir eda ile ~öyimioti dotru olur. lıte, biri geliyôf dan ayrılamam k1.. 
se anlata~j'I bu bikiye mın tavs yesile ta ı ışn' ak 'erefine ki, ceaareti h kkındı zerre ka• ga'iba. Katagöz - Seni fitne, fücur 

Ortosu plün~ bir mevkle nail oldutum M. dö Trrvılden dar ıüpht ver~~mekle berabet, O bu sözü aöylerken Vugi· seni.. H~r ihtimale karıı "endini 
ğını taıa\tvur ediyordu. başka hiç ki:nseyi bilm onun. nazikl le •Uefini de artıtmıştı. rad yolu nihayetinde Port~utı t tt 1 •· 

mübeyltel wcudü •örilnmil•til. sıgo aya a mb: istayorıun öylo-
u Araaiiıe telin~, on· Atos bit d&kika düşündü. - Affedersiniz, f:fend m amma. 6 v mi?.. Pelc: ali; Ben ıimdi sana 
k te ihkmtmekle beril· - M. dö Tı~vilden başka De<ıi. Dartanyan bağırdı: mürtivveti ttösterip yı"rmi sopa 

l,.._bil · · d ~ k. · t '" ? - Nasılı Birinci •lhidimiz M. 6 

pe •7v ecetil\ı e ümıt ım~eyı anım yor musunuı Atos: Porto• mu? ., atayttb da adalet yeriııl bulsun .• 
\le hiç oltlHltsa, Setarın D ye lordu. -Bu teltliltnit ho}ufi\i aoitti,• b· Çiftçi bu ief~r atilc davrana· 
· P h iL h •~ H Ef J' l \ e· - Evet; ho•unuza gitmedi mi? we ompey a 1tı 41e· - ayır, en ım, ya liıZ bul ettiğim içio değil, ancak ..... Yol As~.. ralc kapıdan ok gıbi fırlar, ka-

}'apma11nt tavsiye ettıği Onu ta nıyo um. iski bit aailıadeyi hatarlattağa için. _.. f~te ikihciıi de ,...liyor. ç&r, bu lluretle dAyalc yimelcten 
yüzünden yaralıyarak Atos, kısmen kendın~ "Söyltr Şarleman devrinin kahraman• 4r kurtulur. 

l ;.b ı k '- d Dıt\afiyan, Atosutı g<Ssterdi~ 
Qö ür enme te oulunauğu tarz a devam etli: lirı da böyle söylerdi ki, her taraf• bakınca Aramisi görmü:: I<atlf~t - • HacıoA-lu Bay 
•tini bozmak istiyordu. - Yal O ha1de sizi otdürür· kahtnmaö lt~Hdııine onu model ti. Etkiıinclen daha yüksele bir Sadıtt. Listenin başırtda kim 
dan başka, Dartanyanın sem çocuk katih sa tlacağtm. tutmuştu. taaodlple öetıntı: var? . 

..... d ... e,-·b-ab_a_s_ı:nı_n_n_a .. s-ih-::a:tl~e1111• ~:-0-ar ... t".::an~y-a~n,_. ~b~u .... · r ... m .... e_t k-:i:-"._b,.ir.;;;..;ta'""·-...__r_ee_s_s ... ii:'.f '.'"'o ... lü•n•uıııiır....;,:,kl...;bi~·ıj.._;o.,b~ü;.·..;. ... __ -.... .,:&;•:•::._:•:•~:--:._.._ HaC1otlu - Deri fabrikatoru 

~ ... No. 
1ı lnkılih h~İı.raları~d~~ , M:;b:ô•n "' ~~i~i~~~~;~:~:~~:!:~ 

zı •w fİ bidir~ Heyecanından eli, 

~ı ınerkezitıitı gö~terdiği ıoınm nz~rine Sultan Hamidia koylu biraderle- ::;!:.zangır, zangır titremek· 

~e ve yaveraııı hazreti eeb.riynriden miralay Demir Bey de öldorolmoettı Y•e:.agöz ... Ne bu korku 

. "cG ordunun merkezi olan Her ~kisi d?e b_eraber fstanbu- fettiılerinden ve yaman hafiye• rafından öldürülmüştü. (Sonra· Bay Ruşen - Amab Kait-
topçu liva kumandanı I• gitmıtl .. ~ ı. Bır kaç gün ıon· lctrden Edip adında bir tahıs da lan pek şıınarmıı olu ı,. Çer- göz amca, vüoudiim alışdc tle-
~ pata hür düşünceli ra gel~~ ~ır habuden bunlann i~ba edıl~lşti. Elyevm Bilyük k•s Abmet ınaı ldifiıclt ğildir, bana dayak atma. .. 
olup uzun müddet Al• her ıkısının de lıtanbul merkez naıllet Meohil eıüı ve tarihi ıner:· ta'fsilitile ar d'I ti : Karqöa - Ne miinaiebet?. 

bulunmUf o zamanın kumandanlığında (Bekirağa bö- kQrde yüzbaşı olan •Çolak. Bay ha ze ı ece ere Ulltb· Senin gibi civanmert, baw. MYer, 
· ~Yllan askerlerinden idi. liğü) den len tarihi bir bapisa· Jbrahı·m bu vak'ada ...ı.u··ıa"zım mi rptel Şab'ldl babtiye. ftil. ı•· ıu h Cema -..1. d d herkese iylik etmete taLfll' ve 

~miyete ıntiaap etmitti. nede huı:.ı si bir yerde mahpus S....... beyill attıfi tabancı ile zı . ~ . Pata tHmın an 1 am eder bir zata dayak mı atalar? 
A~tltinı harb ye reiıi mir· olduklara haber al.ınmııtı. Bun· kazara elinden \ttlru1mu• vt Edı' edıha~tır.) Gefte bu ilralatda 
:"'il 1 1 'l P D bre mut ı. d Bbnu aklına ı•tirditi• ifin iMa 

.,. P•ta Taşt.ca mevki ku· I•rın olan biten ış ere hiç bir bey de itlftf edilmişti. e aıırnn a çallfı ortl-

.. ı b· 1 d kıtl d ı teessüf ederim. ırinci ferik Süleymap alakası yoktu. smail Mahir pa- Se~i rftt!rkezinin gösterdikl ııtı 1 e i mifti. 
0 llu idi. Güzel lcalpli, şanın verdiği raporda bunlar lüzum üterll\e Sultan Hamldin Böylece sultan Hamid ken. Bay Ruşen - Vallahi iyle 
levoaez bir zat olmakla hakkında bazı şüpheli kelimeler kin biraderlerinden ve yaveranı dine hfzm~t ~den ve sadalcat d•til de .. Hani ae olut, ne ol-
~ maz dedimdi. ,._,!et iktizası kendisine kullanılmıştı. h•zreti şehriyarindtn Çerlces mi· gösteren eşhasın ber min bar' 
"'Ç ... y t L-'-kı d b k ı 1 ·- Karaaöa ....,. Sen timdi da ..... ~ e ....: n a ir te - stanbula ne suret e vardılclan rilay Demir bey de •kendi kaçının ölüm haberini almalda babsiai aldandu ..Ur. r-
te~~loaamıştı. Bu iki pa· tafsilati 1e arzedılen lsmail Mahir adamlanndan olmakla beraber mtiteezzi oluyor,-çileden çakdılcça 
' lit olunan bir ira~e paşa heyetinin uğradığı akıbet· cemiyetin 99 uncu bö)üğü men- çıkıyordu. ~ Ruşea -. Tetekkur •de-
oula & im 

1 
ri*1 Karaıpz amca, çıkardım. 

ça•an ıı ardı. tm sonra Manastırda polis mü· Hbininden. r-rlceı Ahmet ta· - Sonıı -·· -~ ..... Karagöz - Sö•leriae dikkat 

et, cevaplarını ver. 
Bay R11şen - Buyurun efen· 

dim .. 

Karagöz - Evvela nllrgile· 
yimi çeker, sonra kadehi yu· 
varlatsın, yoku evveli kadehi 
çekıp sonra mı nargileyi takır· 
dabraan? 

Bav Ruşen - Va11ahi hiç 
dikkat etmedim. 

Karagöz - Birinci sualden 
mfar aldın. ikincisine dikkat et: 
Kerahıt vakti gelince aenmi 
arbdaılan baştan çıkarırsın, 
yoksa arlcadaılar mı seni baştan 
çıkantlar? 

Bay Ruıen - Gözüm kör 
olıun farkında detilım .• 

Karagöz - lkincı sualden de 
ııfır aldın. Dikkat et, karan 
detiıtirir, sopayı çekerim ha .. 

Bay Ruten - Allahaşkına 
yapma .• 

Kararöz- Üçüncü ıualimi de 
bilemezsen bitaz düşüneceğim. 
Sii takımı hicazkar faslı yapar· 
ken damdan düşer gibi hüseyni· 
den şarkı istiyen sen misin, Ha· 
cabey mi?4 

Bay Ruttn .-. Hacıbey •.• 
Katagaz - ispat et. .• 
Bay Ruşen - Süleyman Ur· 

gancıoğlu ile lcavanin müdürü 
bay Muiaffer ıahidimdlr. 
Karagöı - Bay Süleyman Ur· 

gancıoğlu alenen oruç yiyen bir 
adamdır, ıebadeti makbul de· 
!ildir. Bay Muı:affere gelinceı 
Gerçi keadiai bpkı senin gibi 
başını secdeden kaldırmaz am· 
ma kendisi Ankaradad r. Buraya 
nasıl çağırıp dinliyelim ?. 

Be, R...-n - O ~meae 
biz gideri•. 

Karagöz - Trenle mi?. 
Bay Ruıen - Hayır.. Oto• 

mobille •• 

Kararöz - Evet, kıt lcıyamet 
giinii otolbobiUe lrmir • Ankara 
styalalta ppt litıf olur. Haci
vlldla Velespid bocayı, bir de 
Hamothın.a yollarda ekerdik. 

Bay Ruı&n - Neden efen
dim?, 

Ktttg6z - Üçünde de etken 
dofmak b•stalıtı ver. Hacıojiu 
95, Veleıpid ht>ca 102, Hacivad 
da 163 yaşındalar. 

Bay Ruşen - Öyle ise trenle 
gideriz. 

K•raıöz - lsrann, bize dotn. 
söyltdltin h1ıltkında kanaat vere 
di, glttnete lflzum kalmadı. Ya1-
nız mahkettie beyetinın masa 
başıt\da 1ceıif yapmağa ihtiyacı 
vardır. Malam a; maksadımız ha· 
klkatın tezahür etmesidir. Yoksa 
leblebi ile yuınr&ık mezesine ka· 
lınca ohu Haydar Rüştü, i bra· 
him, Orhan Rahmi, irfan H azar 
elbirliA"ile matbllada da hece· 
ti)'oruz. Beşinci kadehten sonra 
irfan, B•y Klminln battaniyesine 
bGrÖfıfiyôr. başıha su tasını ge
çirib eline üç sütunluk miirettib 
kumpısıttı ahyor, masanın üs· 
tüne fırlayarak başlıyor: 

- Prodromos!.. S evgili met· 
resiift Katinadın bit hab er yok 
mu?. Bütün ordularımı Kazal· 
vakya ataıls 'rie sevk ettim. Ta· 
rih dönüyor •.• 

Haytıar Rüştü - Dönen tarih 
değil; sc!nln başın ... 

lrfah - Batlathyos, hayır Fı· 
löpiiıj hayır Ordinaryus, hayıt 
Ptodromoıf. Tarih öyle dörıü· 
yor lci sahifelerinden birisi i ya
kalayıp okumanın imkanı yok .. 
Macuncu fırıldağı bunun yanm
da •bit demelct r. Sevgili Ktı· 
tiaamı o za irn Goınh rosun 

- Lllf•n ~t:vıri.. iz -
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İhtiyarlamamanın üç esası ıtalya Amerikada •• m USpe t Rusyadaki bazı konso-
losluklarını kapıyor V oronof gudde aşısı Donanma vaziyeti 

neticeler • 
verıyor ...... 

Bu aşı vücudü 6 sene için gençliğe iade ediyor. 
Bunu söyli) .. en bizzat Voronoftur 

Diğer bir doktor da çok Tahat yaşamanın sırlarını 
~ anlatıyor. Hiddetten, kin ve hasetten sakınınız! 

• 

Bir aşı tatbik edilirken 
Beş defa 20 yaş görmek için, enstitüsünden doktor Corç Alek· 

asırdideler diyorlar ki: sandreskonun tetkikterine göre, 
• Her akşam yatmazdan evci, bu aşılanmış maymun guddele· 

bağırsakların faaliyetini kolaylaş· rinin çok iyi ve müsbet netice· 
tırmak üzere taze bir bardak ler verdiği ve aşı ile aşıdan son· 
su içiniz. raki fiziyolojik hadiseler arasın· 

• Her sabah, ince devran ci· da tam bir mutab11kat olduğu 
bazında faaliyet uyandırmak için anlaşılmıştır. 

küçük bir fırça ile masaj yapı· Hayvanlardan sonra insanlara 
nız. yapılan aşıların neticeleri daha 
•Yemeği her zaman gayet ağır müsbet olmuş ve bu sayede, bir 

ve iyi çiğniyerek yimelisiniz ki, çok uzuvlar ve şiryani tazyik, 
midenizin faaliyeti muntazam sinirler üzerinde mühim neticeler 
olsun. elde edilmiştir. 

• Sinirlerinize hakim olunuz. Yaş ilerledikce intizam ve ro· 
Vakıa hafil bir teheyyüçte zarar lünü kafi derece e ay eden 
yoktur; fakat şiddetli bir tehey· idrar yolları ve karışıklıklan, 
yüç ö!ümü mucip olabilir. mesane, pros'at üzerinde de 

,. Temiz hava içinde yaşayınız, lehde değişiklikler husule geti· 
mutedil bedeni idman yapınız. rebilmiştir. Mesela az ve güç 

Ve ... Eğer bir falcı size şi· veya çok işemek hadiselerinde 
mendifer kazası neticesinde öle· hazan tam bir salah temin ede· 
ceğinizi haber verirse, hiç dur· bilmiştir. 
mayınız, nakliye vasıtasını değiş- Hissi uzuvları ve kuvvetleri üze· 
tirin iz. rinde de iyi tesirler göstermiştir. 

Maymun guddeleri aşısının in· Bilhassa, uzaktan görmemeğe 
sanlara kafi derecede tatbik müptela olanlarda görme his ve 
edilmit olması, bu ve buna kuvvetini takviye etmiştir. Şeker 
benziyen meseler üzrerinde fizyo· hasta ığına müptela olanlarda 
loji noktai nazardan tatkikatta bile müspet ve müfit tesirler 
bulunmak fırsatını vermiştir. görülmüştür. Hasılı Voronof aşısı 

Bu tetkikler aşıdan iki, üç, sayesinde birinci aydan başla· 
dört buçuk ve hatta altı sene mak ve beş, altı sene hükmü 
sonra yapılmıştır. Paris tıb fa· cari olmak üzere bir çok hayati 
kültesi profesörlerinden müte· bozukluklar üzerinde iyi ve müs-
veffa Rotterin ve Bükreş lstoloji pet tesirler elde edilmektedir. 

•- Bütün tecrübeler, bu aşının al· 
elinden alacağım. Yamanlarda· tıncı seneden sonra azalmağa 
ğını pamuk gibi atacağım. Yü- başladığın ı , yedinci seneden son· 
züme bakınız, hiddetimden nasıl ra hükümden düştüğünü ve bun· 
kızardı?. dan sonra da yenilenmek lazım· 

lbrahim - Ne hiddeti yahu?. geldiğini gös . ermişt r. Yalnız, 
Rakıdan başının saçsız tarafı aşılar şimdilik ancak erkeklere 
bile kıpkızıl olmuş. tatbik edilmektedir. 

irfan - Kan beynime çıktı. 
Yamanlardağına doğru yükseli· 
yor. Ey miikevvenatın muhteşem 
manzarası!. Ey Afroditin sol 
memesi!.. 

Orhan Rahmi - Saçmala he .. 
in artık aşağıya .. 

irfan - Sen ölmedin, seni 
öldürdüler. Ben inmedim, beni 
indirdiler •. 

Bay irfanı altı okka edip ma· 
sadan indirirler. 

işte, mirim, Bay Ruşen Meh· 
medl Bütün bu gibi ahvale ma· 
ni olmak ve adalet namına ke· 
şif yapmak için mahkeme heyeti 
masa başında tetkikat mecbu· 
riyetindedir. Ne dersin?. 

Bay Ruşen - Çok muvafıktır 
derim. 

Karagöz- Mesele hitam bul· 
muştur. Dağılabiliriz. 

Şeyh Küşteri 

Hüceyrelerin yaşama
sı, hayatın uzaması 

demektir 
Maruf Fizisyen G. Lakovs

ki diyor ki: 
Fen ve saadet işine, çok ve 

rahat yaşamak için üç prensibi 
nazan dikkate almak lüzumunu 
hissederek başladım. 

Birinci prensip: 
Uzun ömüre iman! Yani çok 

yaşamak ve ihtiyar olmak müm· 
kün olduğuna inanmak! 

ikinci prensip: 
Kendimizi kıskanç, muhteris 

ve kinci olmaktan kurtarmak, 
maddi ve manevi sıhhatimizin 

tevazünü için mut1ak surette la· 
zım olan iyiliği hüsnü istimal 
etmek. 

Üçüncü prensip: 

Ölümden korkmamak; ölü· 
mün ancak tabii birşey old.ığu· 
nu kabul etmek, çünkü ölüm 
korkusu, hayatı en ziyade yıp· 
ratan bir endişedir. .. .. . 

Bir çok müellifler, müverrih· 
ler ve viyolojistler, bir çok uzun 
ömürlerden bahsetmişlerdir. (Fi· 
not) (çok yaşamanın felsefesi) 
nam eserinde 200 yaşını geçmiş 
bazı ihtiyarlardan bahseder. 
Strabon da, Pencapta 200 sene 
yaşamış bir Hindli gördüğünü 

yazar. Plin ise Nesposin zama· 
nında Gol diyarında üç milyon 
nüfus üzerinde 170 asırdide 
kaydetmiştir ki, 20,000 de bir 
1'51rdide demektir. 

·-
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Maymunlar Vorono/ aşılarında 
en müsaid tecrübe zemini 

olmuşlardır 

Eski zamanlarda çok yaşıyan· 
!arın şimdikilere nisbetle fazla 
olduğunu iddia edenler vardır. 
Bunlar içinden Meryemden ya· 

kın zamanlara kadar devam etmek 
üzere 100-150 sene yaşamış 

ruhaniler daha çoktur. Bunun 
da sebebi, bir ruhaninin yuka· 
rıdaki üç prensibe daha fazla 
inanabilmesidir. 

1897 de neşrolunan bir ista· 
tiğe göre Boenes • Ayreste 150 
yaşında bir zenci, Sırbistanda 
135 · 140 arasında 3, 126 • 135 
yaş arasında 18, 125 · 115 yaş 
arasında 123, 105 • 115 arasında 
290 aded ihtiyar, Birleşik Ame
rikada da 3891 yüz yaşını geçen 
insan olduğu anlaşılmaktadır. 
1709 da Rusya Poltavada . 168 
yaşında bir ihtiyar harb et· 
miştir. 

Geçen asırlarda çok tesbit 
edilen asırdidelerin bu asırda 
daha az göze çarptığı muhak· 
kaktır. Bu sebepledir ki Türki· 
yenin Zaro ağası bir buçuk asır 
yaşadığı için bir harika gibi 
telakki edilmiştir. 

- Devam edecek -

Trakyada hafriyat 
Edirne, ~22 (A.A.) - Sinanın 

eserlerinden Selimiye camii bi· 
tişiğindeki 15 odalı Etnoğrafya 
müzesi tamamile bitmiştir. Ya· 
kında lstanbul ve Ankaradan 
kıy:ııetli parçalar getirilecek ve 
müze açılacaktır. 

Türk tarih kurumunun önü· 
müzdeki yıl içinde Trakyada 
yaptıracağı hafriyat için umumi 
müfettişlik hazırlık ve tetkikle· 
rini şimdiden yapmıştır. Gelecek 
yıl hafriyatın bu yıldan zengin 
olacağı umulmaktadır. 

Moskova, 21 (A.A.)- Sovyet 
hükumeti ile ltalya hükumeti Amerika dünyada ikincidir. Fakş 

yeniden gemi inşaatı faaliyetinin 
artırılması kararlaştırıldı 1 

arasında bir müddettenberi de· 
vam edip dün biten müzakere· 
ler neticesinde ltalya hükumeti 
nihayet 20 Sonkanun 1938 tari· 
hine kadar Kiefdeki baş konso· 
losluğunu, Tiflisdeki konsolos· 
luklarını ve Novorossisk ile 
Batumdaki vis konsolosluklarını 
kıpıyacaktır. -----

Yunanistanda 
Milli Müdafaa Şurası 

toplandı 
Atina, 22 ( Radyo ) - Milli 

Müdafaa Şurası bugün Veliahd 
Prens Pavlonun riyasetinde top· 
lanmış ve uzun müzakerelerde 
bulunmuştur. ----

-~~~-----~~~-
Vaşington, 21 (A.A.) - Bah· olmıyan gemilerinin adedi ti 

riye Nazırı Svanson tarafından tür. Bunların mecmu tonilato! 
hazırlanan rapordan anlaşıldı· 86!1,398 dir. lngilizlerin yaş hl 
ğına göre, Amerika bahri inşaat dine tabi olmıyan 181 gemisini 
sahasında lngiltereden geri kal· mecmu tonilatosu 1,042,000, J 
makla beraber Amerika dünya· ponların ceman 708,158 td 
nın ikinci deniz devleti olarak hacminde 171 gemileri vardır 
kalmıştır. Svanson kongreden yaş hal 

Amerikanın ceman 1,083,330 dine tabi olan gemilerin yeril 
ton hacminde 325 gemisi var· iki yeni gemi inşası için tahsili 
dır. lngilterenin ise 1,216,398 istiyecektir . 
ton hacminde 285 gemisi mev· Nazır büyük hac"mde kru~ 
cuttur. Japonyanın 7 45,594 ton zörlerin inşas na halel gelmedi 
hacminde 200 gemisi vardır. torpido ve denizaltı inşa edl 

Amerikanın yaş haddine tabi mesini arzu etmektedir. 

ihtilalciler B 
Alikanteyi bombardı- • 

man ettiler 

Litvinofun istifa 
edeceği söyleniyo 

Paris, 22 (Radyo) - ihtilalci· 
!er, bugün Alikante şehrini bom· 
bardıman etmişlerd r. Bombar· 
dıman neticesinde, 16 sı çocuk 
olmak üzere 36 kişinin öldüğü 
ve seksen kişinin yaralandığı 

anlaşılmıştır. ----
Emir Abdullah 
Mevkuf Arapların 

affını diledi 
Kudüs, 22 (Radyo) - Mave· 

rayişeria Emiri Abdullah, Filis· 
tinde tevkif olunan Arapların, 
bayram münasebetile affa maz· 
har olmasını lngiltereden rica 
eylemiştir. -----Fi/ipin adalarında 
Kasıraanın yaptılı tahribat 

bügüktür .. 
Paris, 22 (Radyo) - Filipin 

adalarında vukua gelen kasırga, 
çok feci tahribat yapmıştır. Ölü· 
!erin, 180 kişiden fazla olduğu, 
yaralıların da bini aştığı ve beş 
bin kişinin açıkta kaldığı bildi· 
riliyor. Maddi :zarar, milyonlara 
baliğ olmaktadır. 

Yugoslavya, Norveçle 
anlaşıyor 

Belgrad, 21 (A.A.) - Hali· 
hazırda Belgradda bulunmakta 
olan Norveç Ticaret Nezareti 
direktörlerinden B. Johansen 
Yugoslavya ile Norveç arasında 
yeni ticaret müzakerelerinde bu. 
lunacaktır. 

Maden amelesi 
Grev illin etti 

Londra, 22 (Radyo) - Ma
den amelesi, yevmiyelerinin ar• 
tırılmasını istemişler ve bunu 
temin etmek üzere umumi grev 
ilan eylemişlerdir. 

Sendikalar, lngilterenin, Ge· 
neral Frankoya mümessil gön· 
dermesini muvafık bulmamışlar 
ve bir protesto imzalıyarak hü· 
kumete vermişlerdir. 

Hazinenin alacakları 
Enver (Paşa) da hazi· 

neye borçlu 
lstanbul, 22 (Hususi muhabi· 

rimizden) - Hazine, eski ala· 
cakları için muhtelif eşhas aley· 
hine dava açmıştır. Hazineye 
borçlu olanlar meyaııında Enver 
(Paşa) ile diğer bir çok maruf 
kimseler vardır. 
Mudurnuda Parti ve Halkevi 

temel atması 
Mudurnu, 21 (A.A) - Parti 

ve Halkevinin temelatma töreni 
yapıldı. Vali ile vilayetten bir 
heyet ve tekmil kaza memurini 
ve kalabalık bir halk törende 
hazır bulundu. ilbay bu müna· 
sebetle bir nutuk söyliyerek Part ı 
ve Halkevinin memlekete yap· 
makta olduğu hizmetlerden hah· 
setti. 

Gizli polis teşkilatı, B. Litvinofun 
bürosunda araştırmalar ~ apmış. 1 

Belgrad, 22 (Radyo) - Rigadan gelen haberlere göre, SoJ 
Rusya gizli polisi, Hariciye Nazırı B. Litvinofun hususi bürosun 
taharriyat yapmıştır. B. Litv nofun bugünlerde istifa edeceği sô. 
lenmekte ise de, bu haber henüz tahakkuk etmemiştir. 

Sovyet Rusya hükumetinin resmi tebliğinde ise, Hariciye Naıl 
B. Litvinofun yeni intihabat münasebetile Leningraddan namzet' 
ğini koyacağı bildirilmektedir. 

-~---------Belçika da kabine buhra~ 
hala düzelememiştir 

~~~~---,~~~~-

Sosyalistler, maruf bir nazırı~ 
tardına karar vermişlerdir 

Brükseı, 21 (A.A.) - Sosya· 
listlerin adliye nezaretine geti· 
rilmesi düşünülen Henri Jaspar 
aleyhinde tard kararı vermeleri 
üzerine Janson yeni kabineyi 
teşkil etmeğe muvaffak olama· 
mıştır. 

Janson sosyalistleri, şahsi bir 
sebebten değil, fakat ilk teşek· 
külünde Van Zeland kabinesi 
aleyhindeki hareketleri ve ma· 
liye nazırı olduğu zımandı ta
kib ettiği dellasyon siyasetinden 
dolayı Jaspar aleyhinde tard 
kararı vermiş olduklarından do· 
layı takdir etmiştir. 

Janson, kralın nazırlarını ser· 
bestçe seçmek hakkına malik 
olduğunu nazarı itibara alarak 
yeni kabineyi teşkil etmekten 
vazgeçmiştir. -----
Palamut stan

dardizasyonu 
Tipler üzerinde kon

trola başlanıyor •. 
Palamut standardizasyon ni· 

zamnamesinin henüz tatbik edil· 
miyen hükümleri de, bu ayın 
yirmi beşinden itibaren mer'iyete 
girecektir. 25 lkinciteşrinden iti· 
haren, şimdiye kadar tanen 
miktarı esas tutularak yapılan 
kontrol, bir heyetçe hazırlanan 
tiplere uygunluğıı bakımından 
da muayene edilecek ve muva· 
f1k görüldüğü takdirde ihraç 
ruhsatnamesi verilecektir. 

Tıpler esası üzerinden uzum 
standardizasyonunda hiç bır 
müşkülata tesadüf edilmemekte· 
d .r. Kontrolörler, ihraç için ha· 
zırlanan üzümleri p çal halindt 
iken de kontro' etmekte ve bu 
suretle tüccara kolaylık göster· 
mektedirler. Üzüm standardizas· 
yon nizamnamesinin mer'iyete 
girm si münasebetile şehr i mize 
gelmiş olan lktısat Ve aleti mü
tehassısı Dr. Bade de Pazar gü· 
'lÜ Anksı.raya dönmii..•tür 

-Satırla başını 
yardı 

Mehmet Emin, akril 
basından Saliheyi 

öldürecekti 
Dün, Salihpaşa mahallesin 

bir yaralama vak' ası olmuş, e 
posta memurlarından MehıJI 
Emin adında ihtiyar bir ad• 
akrabasından 65 yaşında J!1 
Saliheyi satırla başından ve 
lerinnen yaralamıştır. 

Yaptığımız tahkikata göre 
disenin sebebi şudur: 

Mehmet Emin bundan d 
sene eve! lzmirden ayrılmış, ! 
şarlıırda dolaşmış ve burabl' 
mallarını da akrabalarına bır•; 
mıştır. Aklından zoru o~ 
Mehmet Emin, bu arada bir r 
çek sene de lstanbul tımarh•0, 
sinde kalmış ve iyileşerek çı~1 

ca dört ay eve[ tekrar lıııı 1'' 
dönmüştür. . d 

Mehmed Emin lzmire ge!1~ ;: 
doğruca Salihenin yanına gıt~ı 
ve hiç bir iş tutmadan or• 
kalmıştır. 1, 

Son za~anlarda iyi bakılrıt~ 
dığını, ihmal edildiğini gören vf 
Emin, Salibe ile daima kil f 
etmağe ve ileri geri söyleıııe 
başlamıştır. k ( 

b
. • 

Dün, gene aralarında ır bi' 
ga geçmış, Mehmed Eıııitsr•I 
aralık eline bir satır ak 'f'o 

b . yı 1 
çeşme başında öte erı 11111 
Bn. Salihenin yanına yak~:şşıo' 
ve satırı zavallı kadının 

ind rmiştir. rJeb' 
Salibe, feryat ederek, b' 
d Al. · ·· · atıJınıŞ. me ının uzerıne eıııil· 

sırada ikinci b r darbe ~er'f'ı 
elleri de parçalanmıştır. il 

·· "I ··ı Sılı'henin kıt• 1 
ve guru tu ere bflle0 

· · ı Me ıe komşuları yetışmış er, bslo 
Emini elinde satır o duğu oli5ı 
g 'çlükle yakalamışlar ve P 
teslım etmrşlerd.r. 
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KARA KORSANLAR ŞEFi 

Dilber kadın korsan 
- Aşktan başka kuvvete baş eğmiyen deni2 kızmm maceraları... -

Nankin önlerinde büyük bir 
muharebe bekleniyor ............ Nakıli: Faik Şemseddin BENLiOGLU 

---~6 ...... _--- Ecnebi sefirler Nankini terkettiler. Mareşal Şan-Kay-Şek, 
Meri, kadın kıyafetine dönmeği, annesinin büyük modafaa tertibatını bizzat idare edecek. 

ısrarile fakat güçlükle kabul etti 
- Verdiğin sadakat sözüne - Eğer beni zabitlere, lord- ğım. Üzerine de palto giyecek-

rağmen. sen bu hareketi yaptın lara peşkeş çekmeği düşünüyor- sin.. Yolda paltoyu çıkarırsın .. 
ve ben de böylece namussuz bir sanız, gene aldanıyorsunuz. An- Eteklerini tutturduğum yerden 
fiilin mahsulü bulunuyor? Ne ka- ne., Isa gökten yere inse bunlar sökeceğim .. 
dar fena ve çirkin şey.. Fakat olamaz, anladın mı? Meri, sarih bir teessürle er· 
ne çare, şimdi bu mülevves bah- - Meri, dik başlı, tahkirden kek elbiselerjni çıkarmağa baş· 
si bir tarafa bırakmak zaruretin· hoşlanır kızım, neden böyle ladı. 
deyiz. Şimdi gelelim, iyi zannile yapıyorsun? - So::...:_ar_-___ _ 

yaptığın işe. Bir insan falcir midir, En son yapılacak muameleyi f zmı·r Jekı· zahire 
ayni zamanda sefildir, demektir. en öne getiriyorsun. Neden se- aı 
Beni dinle anne. Eğer kocanı nin fenalığını düşüneyim? Ben depoları 
öldürmüş olsaydın, herhalde al- ki senin annen, öedbaht ve 
dalmaktan iyi bir hareket yap· muztarib annenim! 
mış olurdun. Ne de olsa annemsin, Nansi sözlerini tamamlıyamadı. 
sana hürmete mecburum ves- Boğazı tıkanır gibi oldu, kadın 
selam. sanki boğuluyordu. Meri gözle· 

- Hakikat ancak budur kı· rini; annesinin gözlerine dıkti: 
zım, fakat bir az geç anladınl - Haydi anne, ağlamak fay-

- Anne.. Beni düşündükle· da vermez. Fakat, erkek kıya-
rimi söylemekten menedecek bir fetinde gitsem olmaz mı?. 
kuvvet yoktur. Bunu sen de - Olurdu oğlum, eğer dayın 
bilirsin( Şimdi de bana anlat senin kız olduğunu bilmeseydi. 
bakalım. Herkesin beni erkek Üzerinden uzun seneler geçen 
bildiği şu sırada tekrar kadın günahı dayına da bildirmek is· 
olmaklığımı niçin istiyorsun?. miyorum .. 
Fakat ben bunu istemiyorum, - Canım anne .. Dayım beni 
anlıyor musun? hiç görmedi ki .. Belki kız oldu-

- Meri.. Sana vaziyeti izah ğumu yanlış bellemiş sanar .. 
ettim. Bristolda bir kardeşim var·, O' - ımaz .. 

"Dört Mum., meyhanesinin aa- -Anneciğim, burada bu yaşa 
hibidir. Yırmi senedenberi de kadar kızlığımı gizled ım. Orada 
onu hiç görmedim, bu dayı, da gizliyebıliriz. Hem sözün kı
senin doğum sırnnı biliyor. Ona sası.. Ben erkeğim, erkek kala· 
vaziyeti bildirdim. Bu suretle a"" c 5ım .• 
vaz yeti daha sarih bilmektedir. - Kızım, Meri, sözümü dinle .. 
Bizi evine kabul edecek, bize Hem bir gün gelecek evlenecek-
bakacak kadar zengindir. Dul sin .• Bu bir zaruret değil midir? 
ve ihtiyardır. Şu son zamanda O zaman ... Ne "yaP.acaksın? 

.. '*' 1llWJ lıatııt.Md ~ • ..1 ... 1. ... • Meir~ aya~m tere • ffCl<tetl~ 

dan bir kimse aramaktadır. Bu vurarak: 
sebeple oraya gideceğiz. - Bu ... Gülünç bir şeydir .• 

Edvar - Meri bu defa daha Buradan bir kadın kıyafeti ile 
fazla bir şiddetle: nasıl çıkabilirim?. Ço\uk, çocuk 

- Sus annel Dedi. Beni ora· arkamdan "yuha" çekmezler mi? 
ya bir kız sıfatile mi götürecek· - Bunun kolayı var kızıml 
sin? Bu defa da heni bir mey- buradan erkek kıyafetinde çıka· 
hane oruspusu mu yapacaksın. rız, yolda arabada değiştiririz. 
Anlıyorum, anlıyorum.. Sen - Elbiseleri nereden bulaca-
meyhanede banko başına geçe· ğız. Şu sırada kadın kıyafetine 
cek ve hoşuna giden erkeklerle girmek bizim için bir sürü mas-
işaretleşeceksin. Değil mi? An- raf demektir. 
ne. Bunlar çok korkunç şeyler- - Merak etme kızım. Ne la-
dir. Akıbeti de çok feci olabilir! zım geliyo ı sa, ben tedarik et-

- Kızım.. Sen bir delisini tim. Bak, ne güzel elbiseler al· 
Kardeşimin meyhanesi, fena bir dım .. 
yer değildir; buraya sadece Nansi, erkek kıyafetinde bu-

kara ve deniz zabitleri devam eder. lunan kızına yeni tedarik ettiği 
Bunlar arasında asil gençier, süslü kadın elbise ve çamaşır

genç lordlar da vardır. Orada )arını gösterdi. Bunlar, cidden 
sen bir hizmetçi değil, sahih güzel şeylerdi. Ve: 
gibi olacaksın. Çok güzel old~- - Meri, sen bunları giyer· 
ğun için, kız kıyafetinde olursan, sen, bir meleğe benziyeceks:nl 
herhalde daha iyi olacaktır. Bel- Dedi. Bu fistanın eteklerini iki 
ki de bir kısmet.. bacağının arasından tutturaca-

Yazan: Amerika Cumharreisi M. Razvelt 
Çeviren: Faik Şemseddin Benlioğlu _______ ;__ ___ _ 

re/rika Numarası; 19 
- Tabii şeldınizi niçin de· 

littirmelc istiyorsunuz? 
- Bana ait ve hususi bir iı 

içini. 

- Ben de bundan şüphe edi-
Yorum. . 

- Randewmuzun ücreti?. 
- On bin dolardır. Fakat 

~İzinle meşgul olmağı kabul eder 
ıseın .• 

- Bu ücret bütün masraflan 
nu ifade edecektir? Tırnaklarım 
ı~çlarım, gözlerim, yüzümün bü· 
~~ tekilleri değişecekt!r değil 

- Evet, fakat ne sa da ve ne 

de vücudün sair kısımları buna 
dahil değildir. Çünkü bu kısım
lar bizim ihtisasımızdan hariçtir. 

Jim Blak, tamamile değişmiş 
bir sesle: 

- Bu mes•eıe ile sizi yormak 
istemiyorum, dedi. 

Sesin bu kadar ini ve fark 
edilmez şekilde değişmesi ope
ratörü büyük bir hayret içinde 
bırakb; hayretinden mikrofon 
elinden düştü. 
. Jim Blak, eski ve tabii sesile: 

- Bu amelıyat ne kadar za
man sürecek? sualini sordu. 

- Fevka ade bir sebep çık-

Silolar komisyonu 
odadan malumat istedi 

Ziraat Vekaleti silolar komis
yonundan şehrı miz ticaret ve 
sanayi odasına gelen bir mek
tupta; fzmir ve civarındaki hu
bubat depolarının sahiplerinin 
isimleri ve binaların adetleri ile 
depo olmağa elverişli sair bi
nalar mevcud olup olmadığının 
bildirilmesi istenmiştir. Komis· 
yon, mevcud ambarların bir se· 
ne 2arfında kaç defa dolup bo
şaldığını ve bir sene zarfında 

istihlak edilen ayni cins mah
sullerin miktarlarını da sormuştur. 

Pivasa 
Ozum satışları 

Ç. Alıcı K. S. 
361 O. Kurumu 12 75 
89 Esnaf Ban. 12 75 
80 Albayrak 15 50 
61 Pate son 14 75 
55 M. J. Taranto 14 
43 A. R. Üzümcü 13 50 
25 ı1J. "raranto m. 11 
12 A. Fesçi 16 

726 
141757 Eski satışlar 
142483 Yeku ı 

incir satışları 
Ç. Alıcı K. S. 
19 Albayrak 7 
112341 Eski satışlar 
112~ 60 Yekun 

K. S. 
16 50 
16 75 
15 50 
16 2S 
16 
15 50 
13 50 
16 

K. S. 
10 50 

Dünkü üzüm satışlarında 
numara üzerinden Jiatler: 
Çek. üz. no. 7 13 00 

" " " 8 13 50 
• .. .. 9 14 25 
.. .. .. 10 16 co 
" • " 11 19 00 
" " .. 12 23 50 

Zahire borsasmda 

1074 Ç. Bakla 
54 ,, M. D. 
35 ,, Susam 
20 ,, Nohut 

K. S. K. S. 
4 25 
4 25 

16 

64~ B. Pamuk 33 
110 Ton P. çekirdek 

5 50 
37 50 
9 60 

mazsa, dört a ; kadar. 
- Şu halde.. On bin dolar 

s"2e 1 Teşrinievelden evel veri· 
lecek. Hem de uakden .. 

- Nıçin nakden diyorsunuz? 
- Neden nakden olmasın? 
- B;r çek.. En kısa ve pra· 

tik tediye usulü değil midir? 
- Fakat ben, size nakden 

vermeği tercih ediyorum. 
- Anladım. Çek bir iz de

mddir. Ala, ala .. Çekteki isim 
takibata meydan açabilir? 

- Ne? iz mi?. Ben bir do
landırıcı mıyım ki izden bahse
diyorsunuz. 

- Henüz böyle bir fikrim 
yok, fakat ihtimalsiz bir şey de 
değildir. Böylece değişmek her 
halde akla bir çok ihtimaller ge

tirebilir. 
- Paranızı vereceğim. 
- Fakat mesele sadece para 

meselesi değildir. Meslek kudsi· 
yetidir. Bu ise para ile satılmaz. 

Jim, böyle mukaddesattan 

_,.... ·- civannda toplanmışlardır. Bu 
ameliye yeni bir yan hareketi 
yapılmasına imkan verecek ise 
de Japonlar Sinkiangda yeni 
tesis edilen bir barajla karşıla· 
şacaklardır. 

Tokyo, 22 (Radyo)- Japon or
duları, Nankin şehrine yüz kırk 
kilometre yaklaşmış bulunuyor . ... 
Göller mıntakasından ilerliyen 
bir ordu, şehri ihataya çalışmak· : 
tadır. 

Ecnebi sefirler, Nankini terket• 
mişlerdir. Yalnız fngiliz sefiri, 
Çarşamba g iinü bir lngiliz zırh· 
lısına sığınacak ve lngiliz teba· 
asının ileri gelenlerini de bera· 
her götürecektir. 

Japon aske,.leri bir laücumda Çin Nezaretleri, Ankeo şeh-
Şanghay 22 (Radyo)-Japon Bu makamat ayni zamanda rine taşınmışlardır. Yalnız Ha-

ordularının, Nankin şehrine doğru bu mıntakalardaki Japon aleyh· riciye Nezareti henüz Nankinde 
başlıyan taarruzlan devam edi· tara gazetelerin tatilini ve bura· bulunuyor. 
yor. da tesis edilmiş Çin bankalarına Mareşal Şan-Kay·Şek, müda-

Çin hükumeti, şehri müdafaa vaziyet edilmesini de derpiş ey· faa tertibatını idare etmek için 
için geniş tertibat almıştır. lemektedirler. sonuna kadar Nankinde kala• · 

Japonlar Oji şehrini zaptet· Şanghay, 22 (A.A.)-Yangtze caktır. 
mişlerdir. nehrindeki barajlardan birini Nankin önlerinde büyük bir 

Tokyo, 22 (Radyo) - Belçika· berhava etmek üzere bir çok meydan muharebesi vukabula-
nın bura sefiri, bugün Japonya Japon harp gemileri Kiangyin cağı tahmin ediliyor. 
hariciye nezaretine gitmiş ve ........ -- --- --- - ~--------....... .__......,._.......,.. ........... .._,,..., ____ _ 

Japonyanın, 9 ıar konferansının Bayraklı vapuru Cumhuriyet meydanı 
Cebelüttarıkta genişletilecek son notasına ne cevap verece

ğini anlamak istemiştir. 
Tokyo, 22 (Radyo) - ltalya 

ile Japonya arasında yeni bir 
ticaret muahedesi akdolunacaktır 

ltalya; Japon emteasının Ha
beşiıtanda fazla revac bulmasını 
temin etmiş, Japonya da Habe· 
ıt.öndan tuz, deri ve hububat 
almağı kabul eylem:ştir. 

Japon tayyareleri Onan hava· 
lisini ve bilhassa tayyare han· 
garlarını bombordıman etmiş

ler ve 13 tayyare tahrib eyle
mişlerdir. 

Japonlar, Çinlilere aid beş 
yüz zırhlı otomobil müsadere 
etmişlerdir. 

Tokyo, 22 (Radyo) - Japon 
ordusu başkumandanı prens 
Kanin, bugün İtalya ve Alman
ya sefirleri şerefine mükellef 
bir ziyafet vermiştir. Bu ziya
fette, Japonya ile Almanya ara
sındaki dostane münasebat hak· 
kında nutuklar söylenmiştir. 

Tokyo, 21 (A.A.) - Nichi
nichi gazetesinin Şanghay mu
habiri Japon askeri makamatı
nın beynelmılel ve Fransız im
tiyazlı mıntakasından serbestçe 
mürur hakkını derhal istihsal 
etmek tasavvurunda olduğunu 
bı l.Jirmektedir. 

bahsedildiği zaman çok sıkılırdı, 
bilirdi ki, bütün bu mukaddesat 
nihayet bir miktar mangırın 

önünde, güneş görmüş buz gibi 
eriyip giderdi. Bunun için: 

- Muhterem operatörüm; size 
hayırlı geceleri. 

Dedi ve telefon ahizesini ye· 
rine astı. 

• . "' 
Bu muhavereden sonra, tam 

iki gün hususi bir detektif Jim 
Blakın etrafında dolaştı, durdu. 

ikinci gün sonunda Jim Blak 
operatörün numarasını açarak. 
telefonla: 

- Dostum, beyhude vakit 
kaybediyor ve bana da vakit 
kaybettiriyorsunuz. 

- Belki .• 
Jim, doğrudan doğruya esasa 

girerek: 
- Yeni bir hastane inşası 

için para bulmak istiyorsunuz, 
değil mi? 

- Evet .. 

Konak iskelesindeki inşaat ta 
bitmek üzeredir 

Körfez şirketinin, lzmir • Kar
şıyaka arasında işletmek üzere 
satın aldığı Bayraklı vapuru, 
ayın on dokuzunda Londradan 
hareket etmiştir. Vapurun yarın 
Cebelüttarıka muvasalat ettiğine 
dair haber gelmesi beklenmek· 
tedir. Geminin bu seferi on beş 
gün kadar sürecek ve buraya 
geldikten sonra ambalajı sökü-
lerek montajının ikmalini müte
kıb seferlere tahsis edilecektir. 

Konak iskelesi 
Linan idaresinin Betonarme 

olarak inş~ ettirmekte bulunduğu 
Konak iskelesi bir aya kadar 
ikmal edilecektir. Yeni iskele 
açıldıktan sonra eski tah!a is· 
kele yıkılacak, bir kısmı doldu· 
rulmuş olan boşluk tamamla· 
narcik parke ile örtülecek ve 
burası bir meydan haline kona
caktır. 

işçileri fazla 
çalıştırmış 

iş kanununa muhalif olarak, 
işçilerini sekiz saatten f azl, ça
h~tıran Çeşme zeytinyağı ve un · 
fabrikası sahibi B. Kelami Ar· 
tan hakkında kanuni takibata 
başlanmıştır. 

- Sız henüz parayı tamam
lıyamadınız, size daha 77 ,566 
buçuk dolar lazım değil mi?, 

- Evet; fakat ne kadar iyi 
ve sağlam malumat al•yorsunuz? 

- Adetim böyledir. işlerimi 
sağlam görmek isterim. 

- Sonra? 
- Size 80,000 dolar iane 

vermek istiyorum. Sizin şahsi 
ücretiniz de tabii bundan hariç. 

- Nakden mi? 
- Evet, nakden! 
- istemem .. 
Bu red, ani bir kararın eseri 

idi. Fakat Jim, insan denilen 
mahlukun ne demek olduğunu 
pek ala bilenlerden idi. Daha 
cepheden hareket etti ve dok· 
tora planının mühim noktalarını 
anlattı. Doktor, bunun üzerine 
Jim Blakın teklifini: 

- Tehlikeleri, zararları sizin 
hesabınıza olarak bu teklifi ka· 
bul ediyorum. 

- Ne kadar zamanda? 

Belediye reisi dün park• 
ları gezdi .. 

Belediye reisi Dr. B. Behçet 
Uz, dün beraberinde park mü· 
tehassısları ve belediye mühen
disleri olduğu halde Bahribaba, 
Hükumet önü parklarını ve • 
Cumhuriyet meydanındaki park• 
lan gezmiş, tetkiklerde bulun· 
muştur. Cumhuriyet meydanın-
daki bazı partellerin kaldırılmaaa 
ve arka kısımda değişiklik yapı· 
larak meydanın biraz daha 
genişletilmesi muvafık görül· 
müştür. Diğer parklarda da ısla• 
hat yapılacaktır. ----
Hurda incir 

mübayaatı. 
inhisarlar iduesi, Aydın ve 

Ödemiş mıntakalarından hurda 
inci .. mübayaatına devam etmek-
tedir. iki ay zarfında bu mınta. 
kalardan alınan hurda incir, 3,S 
milyon kiloyu geçmiştir. 

Avukat 
Visaleddin 

Mali, idari ve hukuki 
işler deruhde edilir 

Gazibulvarı - Demirelli laan 
No. 8 (Telefon 2350) 

- iki ay içınde her şey ta
mam olacaktır • 

- Pek a la. 
likanın endişeleri 

Jim artık tegayyüp hazırlıkla• 
rının sor. kısmını yapmış bulu
nuyordu. Bu sırada kansının para. 
vaziyeti ile meşgul oldu. Jimin 
i~i milyon dolardan fazla kıy
mete malik gayrimenkul emlaki 
vardı. Bu da takriben 700,000 
dolar irad getiriyordu. Bunlan 
refikasının adına devretmeği dü
şündü. Zevcesine: 

- Bir vergi meselesi var. 
Bunun için bunların sizin üzeri· 
nize devri muvafıktır 

- Fakat, Jim, ben bu işler
den biç bir şey anlamam. 

Maamafih, lika bunları söyle· 
mekle beraber bu kadar büyük 
bir servete kat'i surette konmakta 
çok hoşuna gidiyordu. Fakat •. 
Kocosının son zamandaki halleri 
nnardikkat ve hayretini celbet· 

- Devam edecek -
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Haf an n spor har et eri 
Tekirdağh, Hintliyi 6 daki

kada tuşla yen i __ ___...~"'----· .... ~---....__..___._ 
Baştara/ı 1 lnci sahifede hine inkişaf eden bu kornerden 

Süleamaniyeyi yendiler. lstanbul· Üçoklular stifade edemediler. 
sporla Topkapı da 1-1 barabete Ateşin mukabil hücumları Ua 
kaldılar. muhacimlerin heceri..:.sızliğ nden 

Lik maçları setneresi:ı kehyordu. ıs nci da· 
kikada Üçoklular tekrar iyi bir 

Pazar ~ünü Alsancak ve Halk fırsat yak ladılar, fakat çok fena 
sahalarında A ve B takımlar\h 

oynıyan sol açıkları kalenin bir 
lift müsabakalah yapı .dı. metre yakınından lopJ avuta 

Müsabakalar, A.\sancak • De- ath. Bir dakika sonr:ı Ateş le-
mitspor takımlarınin karşılaş· hine korner v~rildi v .. Ateş sağ 
masile başladı. Birinci devrenin 

aç-ğı topu kalenin önüne dü· 
başıhaan nihnyeline kadar fena 

şürdü. Fakat muhacinıler yeti· 
ve boıuk t>ynanmasma rağmen 
Alsancak takımt devreyi 3-1 şemediler. 

25 ınci daki <ada At ş kale· 
ıallp olarak bitirdL k'k 

ikinci devrede de Demitspor- sinin 18 çizgisi dışında fti ı 
çekildi. Topu Adnan kurtardı 

lularm yorgunluğundan istifade 
d le: 

·1 tl 1 ...ı h ve serbest vaziyette bulunan e He sıra ı e ye ı go ua a 
Nurullaha verdi, Nurullah topu 

attı ve oyunu 10-1 gibi bilyük soliçe dogw ru açtı, Üçok kalec si 
bit farkla kazendı. 

ık. . Ouğ y ......... çıkış yaparken, Ateşin soliçi ka-
ıncı maç u anspor· &uıan· 

leciden evel ydişti, fakat fena 
latspor takınılan Ata§ıntla ya))ıl-

vuruşla boş ka eye atamadı. Bir 
dı. Doğansporlular -geçeH hafta dakika rnnra Ateş, sağaçığile 
oyhamıyan Hakkıyı takıma ııl- Üçok kalesine doğru akarak 
mışları Seliini de orta müdafaa oyunun tnüsavatını bozdu. Ate· 
mevkiine getirmişlerdi. Fuad ge· şih kazarıdığı bu ı:ayıdan söhra 
ne takımda yoktu. Yamanlar Üçok lakımı Adıli so'. lçe ve 
takımı da geçen hafta yarala· MuEtııfayı ortahaf mevkitne aldı. 
nan Haklcıdan mahrum idi. Devre de 1-0 Ateş lehine bıtlyor. 
Oyun devrenin 25 inci dakika· ikinci devre Üçokun temadi 
sına kadar golsuz ve her iki eden tazyik le öaşladı. Ve 3 cü 
takımın müsavi akınlarile geçti. dak•kada Ateş solbafının gafle· 
26 ıncı dakikada Doğanspor iyi tinden istifade eden Adıl gjzel 
bir fırsat yakaladı ve Hakkının bir vuruila takımına beraberli~( 
ayağından kazandığı tek golle temin etti. Ateş bu gole muka· 
devreyi 1-0 galip bitirdi. bele etme" için var kuvv tile 

ikinci devrede oyununu düzelte· hucuma geç ·rek 7 ve 9 lıncu 
miyen Yamanlar takımı bütün dakikalarda biribiri üzerine iki 
gayreline rağmen devrenin 29 cu korner kazandı. Fakat Ômerin 
dakikasında beraberlik temin kafa vııruşları, golpostun üst 
ettiği halde 44 üncü dakikada direğini yalıyarak avut oldu. 
Do~anspor leh ne verilen bir 22 inci çakikada Üçoklular 
penaltı cezasını kurtaramadı ve bir fırsat daha yakaladılar ve 
oyun Doğanıporun 2-1 lehine ikinci gollerini yaptılar. Bu a;a· 
bitti. yıyı 30 uncu dakikad id n 

Bu oyunu günun ve Jiğin en güzel bir şütü ile 3 üncü gol 
mühim mOsabalcalarından Üçok- takib etti. 35 inci dakikada Ad· 

nan firikikten Ateşın ikinci sa· 
Atetıpor lcar~ılaşması hl kip etti. yısım yaptı. fakat Ateş takımı 
Hakem bay Esaôın güzel idaresi 

Üçokun tevali eden hücuınla· 
altında geçen bu müsabaka, tam rına ve 38 inci dakikada ett.ğl 
zevk ve heyecanla seyredildi. 

4 üncü golüne ma ıi ölaınadı ve 
Her ik~ takım çıkarabilecekleri oyun 4·2 Üçok lehine netice· 

en kuvvetli kadroları mu haf aza lehdi. 
ediyordu. Oyun avutla netice- Halk sahasında B. takımları 
lenen ve devrenin 4 üncü daki· arasında yapılan maç' arda A\eş· 
kasma kadar Üçok kalesi önü· Üçoku 1-0, Alsancök-Demirspord 
ne dayanan Ateşsporun tazyi- 6-~. Doğanspor da . Yamanları 
kile başladı. 5 inci dakikada 1-0 mağliib ettiler. 

Atat."rkün natuklart Berlin ~eyahati 
-Baştara/ı 7 inci sahi/ele
ç;,k gezen, dolaşan, tetkik 
e:len her akıllı insan ken
dini bütün dünyaya büqüklük 
s1fan kuvvetli ve asil bir 
ulusun içinde duymaması im
kanı yoktur. Böyle duymıya11 
ıuu~suzl ar bir tarafa bırakı
lınca, hakiki insanlık tered
Cliidsd~ kdbul eder ki Türkiye 
cumhuriyeti ve onun bu gün· 
kii sahipleri olan T,•irkler1 

bütün dünya medeniqet ve 
insanlığı için bir imtisal ör
neğidir. Yalnız bu kadarla 
tlenil, Türk/ "r; tarih ·n çok 
eski deuirlerinde beşeriyete 
karşı yaptıkları bu güzel va
zifeleri qeniden ve fakat bu 
sefer daha iilii suretle ynp· 
mağa lıazırl anan yüksek bir 
t1arlıktıt· 'ar. 

işte doğu segahatin:len dö
nerken Ankaraga ulaşmak 
içitı geç~n şu zaman iç nrle 
seyahat arkadaşlarıma ifade 
edebileceğim ini 'ba budur. 

bös 
Knrtlbtrda işliyecek 
Beİediyenın satın aldığı büyüle 

traınbiis, bugünlerde gümrükten 
çıkatılncaktır. Bu trambüs de, 
diğer otobüsler g:bi Kordon 
ha tıhtla çalışhr\lacak ve bu su· 
retle bu hatta atabalar fazlaşlı-
rılmış olacaktır. 

Macar Nazırları Ber· 
line vasıl oldular 
Berlin, 22 (Radyo) - Maca· 

ristan Başvekili B. Darany ile 
Haric"ye Nazırı Dekanüa, dün 
buraya geldiler ve derhal, Ha· 
riciye Nazın B. Von Nöyrahb, 
ziyaret ettiler. 

B. Von Nöyraht, bugün B. 
Darany ve B. Dekanya şerefine 

mükellef bir ziyafet vermiştir. 
Macar ricali, burada dört gün 

kalacak'ar, B. Hitlerl G ra 

Başı 1 inci sahifede 
Pays yazıyor: 

"Tribunanın maa\teessüf Fran· 
sa ve ltalyada çıkmış olan lisa· 
nı o kadar bedihi haki\<atleri 
orlaya atmaktadır ki, bunların 

İtalyan makamatınca tahripkar 
veyahud ~adece mevsimiz te · 
lakki ~dılebilmiş &ını3~ hay· 
reti mUcib o'maktadır. Acaba 
Romada dörtl r misakına tücu 
esasına istinad e~tirilmiş olan 
hayaller terk mi edildi? Ve da· 
ha iyi bir Milletler cemiyetine 
ist natl ed cek kollektif bir 
cem•yetin faydaları anlaşılmeğa 
mı başlandı? Eğer bu hal Ber· 
Iİnde de vaki olmuş ise Uzak 
Şarkın karşısında kaybetmek 
üzere bulunan Avrupa ve Beyaz 
ırk it;in bundan ne ümidler 
cloğııb\llr?" 

Madam Tabauis Ôvr gazete· 
sinde şöyle diyor: 

"8. HıHerin Lord Halifaks 
ile merkeıi ve şarki Avrupa ile 
Balkanlara müteallik mesaide 
Almanyanın İngiltereyi karşısın· 
da bulması için biç bir sebeb 
mevcud olmadığım ihsas etmiş 
olduğu söyleıımektedir. Führe· 
rin bilhassa Çekoslovakya su· 
detelerinin muhtariyetini istih· 
daf eden bir hal sureti bulma· 
nm k~ndi niyet ve maksadları 
arasında olduğunu bir az huıu
netle söylemiş olduğu beyan 
edilmektedir. 

B. Hitlerin Avusturya mese
lesinde pek o kadar sarih hare4 
ket etmediği yalnız bir plebisit 
icrasını düşilnmelc için daha çok 
vakit mevcud oldutunu ihsas 
eylediği söylenmektedir . ., 
Doktor Göbelsle mülakat 

Berlin 22 (Radyo)- Lord Ha· 
lifaks, buradan hareket etmeden 
evel Almanya Propaganda Na
zıfı doktor Göbelsi ziyaret et· 
miş ve uzun müdd et kc>nuşıbu'" 

Görning tarafından kabul edile· Loril Hali/aks izahat flertli 
ceklerdır. Londra, 22 (Radyo) - Lord 

Berlin, 22 (A.A.) - Perşembe Halifaks, bugün Berlinden döh· 
gününe kadar Berlinde ikamet müş ve derhal Başvekil B. Çem
cdecek olan B. Daranyi ile B. berlayn ile Hariciye Nazırı B. 
De Kanya t:lüe akşam beynel· Edeni ziyaret ederek Berlinde 
milel avcılık sergisini ziyaret Alman ricalile > aptığı temaslar 
etmişlerdir. iki Macar devlet hakk•nda izahat vermiştir. 
adrmı bu sabah B. Von Nöyrat Dörtler misakı, silii.lısızlanma 

va B. Hitleri ziyaret edeceklerdir. Londra 22 (Radyo) - lngiliz 

Prens ,'\eyfeddin gazete1eri, Lord Halifaksın Ber-
Cenazesi Mısıra nakledilecek lin seyahaHnden ne bedbin ve 

lstanbu , 22 (Hususi muhabi- ne de fazla nilcbin görünüyorlar. 
rimizden) - Mısır hükumeti, bir Bu gazeteler; iki devlet arasında 
kaç gÜ;ı evel vefat eden Prens ileride görüşülecek olan dörtler 

Kontrol6rlük binası St-yfeddinin cenazesini M sıt ailei misakı ile silahları azaltma key· 
Şimdiye kadar Tıcaret ve Sa· kra\iyesihin yanına gömülmek fiyetinin derpiş ediİdiğini] kay· 

nayi odasının üst kısmında ça· Üzere Mıs t'a götürülmek için hü- dediyorlar . 

Dünya matbua
tında Türkiyeye 

aıt akisler 
-Baştarafı 4 üncü sahifede
bulmakta olduğunu isbat et· 
mPktedir. 11 

Cur .!ntul gazetesi, Türk • 
R 1men yeni bir iktısadi an aş· 
ına başlığı a\tmda neşrettiği bir 
yazıda eıcünıle şö,yle diyor: 

"Hükumet reisi Tatareskonun 
Ankarayı ziyaretinden sonra, Ro
manya ile Türkiye arasında yeni 
bir iktısadi anlaşmanın çok kısa 
bir müddet r.arfmda akdi için 
tarafeyn beyninde bir itilaf hasıl 
olmuştur. Çünkü eski itilaf, iki 
taraf arasındaki ticari münase· 
betler noktai nazarından bir çok 
mtişkülatı mucip olmakta idi. 
Evelce Ankarada yapılması bek· 
lenilen bu müz "kerelerin İ3ük
reşde olmasına Türk hükumeti 
muvafakat etmiştir. 

Mevcud olan itilafın tadili 
zımnında yapılan teşebbüs Ro
manya hükumeti tarafında, yapıl
mıştır. Zira R,!Jmen menfaatleri 
bunu icap ettiriyordu. 

Filhakika Türk hükumeti 15 
Temmuzdan itibaren ecnebi mem· 
leketlerden mal ithalıni tayin 
eden kontenjan usulünün lağvını 

istihdaf eden yeni bir harici 
ticaret rejimi kabul etmişti. Türk 
hükumetinin aldığı bu tedbirlerin 
memleketimiz için muvafık ol· 
maması, Rumen mahsulatının 

ihracatı ve bu ihraç edilen mal· 
ların mukabilinin temin edileme· 
mesinden ileri geliyordu. Çünkü 
tasfiye, kliring yani takas sure· 
tile oluyordu. Bu suretle bu 
senenin birinciteşrin ayı iptida
sında Romanyanın bloke olan 
2,074,300 Türk lirası mevcud 
idi. tt 

Macar basını: 

"Paşter Loid., gazetesinden: 
Türk parlamentosunun beşinci 

devresinin üçüncü çalışma yılının 
açılışında Kamal Atatürk bir nu• 
tule irad ederek e:ı:cühıle Türki· 
yenin dış politikasını izah etmiş 
ve bu meyanda son zamanda 
Türkiyenin Almanya, Fransa, 
Büyiik Britanya ve Sovyet itti· 
hadile aktettiği ekonomi ve ticaret 
anlaşmalarını tebarüz ettirmiştir. 
Baıkaca müşarileyh Türkiyenin 
diğer devletlerle birlikte dünya
da sulhün muhafazası için bütün 
gayret ve teşebb üslete iştira le 

Hizmetçi arıyoru 
Ev işine layıkiylc vakıf biı 

kadın hizmetç1ye ihtiyacımız v r• 
dır. Kendisine iyi para verile-
cektir. Girdiği evde rahat ede· 
cektir. İstiyenlerin idarehanemize 
ttıtlracaatleti. 

Birinci Sınıf Mutahassıs l 
Dr. Demir li 

Kamçı oğlu 
Cilt ve Tenasül hastahk· 
tarı ve elektrik teda~isi 

lzmir • Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

r~ıefon : 3479 

ili 
edeceğ ni bildirmış, bıJhassa Bil· 
tün Avrupa milletleri arasında 

iyi münasebetlerin tekrar tesisi 
lazım olduğunu söylemiş, Balkan 
ve Asya paktından memnuniyetle 
bahsederek bu paktların Avrupa 
cenubu şarkisinde ve Yakın 
şarkta birer emniyet garantisi 
olduklarını ifade eyİemiştir.n 

"Magdeburger Vaitung Mag· 
deburg,, gazetesi dahi 2 Son .. 
teşrin 1937 tarihli nüshasında 

AtatiUkiln nutkunu aynen yuka· 
rıdaki mealde kaydetmekte ve 
yalnız •Başvekalette vukua ge1en 
tebeddül ile dış polıtikada bir 
değişiklik yapılıp yapılmıyacaği· 
mn henüz kat'iyetle belli olma· 
dığını,, yazmaktadır. 

Auusturga basını: 
"Neues Freie Presse,, Viyana 

gazetesi Atatürkün nutku hak· 
kında şöyle diyor: 

"Kamal Atatürk gayet mühim 
blr nutuk s6yliyerek iç ve dış 
politikaya a t bütün meseleleri 
izah etmiş, bilhassa bir zirai 
proğram lazım otduğunu1 fakat 
sıhai bakımdan da dah fazla 
gayret ve mesai sarfetlil
m~lt icap ettiğini bildirmiştir. 
Dış politika hakkında Atatürk 
Til~kiyenin Milletler Cemiyetine 
sadllkatinl tebarüz ettirmiı ve 
bu cemiyet H dünya suihunun 
müdafi ve mümessili olduğunu 
söylemiştir. Kezalik Atatürk hut· 
kunda Türkiyenin Balkan birliği 
politikasına bağlılığım teyid ede
rek bu politikanın sulh yolunda 
mesud bir iş birliği diye tavsif 
edilebileceğini, ayni veçhile Tür· 
kiye-Irak-Iran ve Afganistan ara· 
sıhdaki dört devlet paktının da 
bir sulh tem natı olarak tebarüz 
ettirilebileceğini ve yani bükü· 
metin bu yollardan eski hük~
melin eserini takip edeceğini 
bildirmiştir.,, 

le hastalıkları mütehassısı 
ı 

Dr. Celal Yarkın 
Oçok tazyikten kurtuldu ve hü
cuma girdi. takat Mazhar of· 
aayda düştüğünden akın kesildi. 
Bu dak kadın sonra ise oyun 
tam ıüratini buldu. Her iki ra· 
ekip müsavatı bozmak için aza· 
dıi gayret sarfediyorlar, fakat 
müdafiler yerinde müdahale ile 

lışan lktısa i Vekaleti kontrolör· kiitnethnizdeh müsaade istemlştlr. Lord Halifaks, Almanya Hari· 
lük dairesi memurları, bu ay Asırdit/e ihtiyarlar ciye Nazırı Von Nörahtı Lon· lzrnir Memlelcet hastanesi dahili hastalıkları seririyyat şefi 
nihayetinde Kardiçalı hanında lstanbul 22 (Hususi muhabiri· draya davet ettiğini tekzip etmiş ikinci Beyler sokağında inhisarlar tütün satış deposu kar• 

buna mani oluyorlardı. 
15 nci dakikada oyunun ilk 

korner wruşu oldu. Ateş aley· 

isticar olunan yenı binalarına nı zd.-n)- Hazırlanan bir ista- ve kendisine, Alman ricalinden ıısında 65 No. lı muayehehanesind~ hastalannı kabul etmek· 
geçeceklerdir. KontrolörHik dai· Hstlkten anlaşıldığına göre, her hangi birini davet etmek sa· tedir. Telefon: 3956 · 
resi için kiralanan yerde ufak mem eketimizde 1ÖO yaşını aş· lah'yeti verilmemiş olduğunu Evi: Göztepe tramvay caddesi Gözlepe oparlımanı 
tefek bazı tadilat yapılmaktadır. mış 6241 ihtiyar vardır. söylemiştir. karşısında No. 1018 Tele. 2545 
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M e 1 ek Ve Şeytan Ben art k bir uçurum ın dibin· Deselerdi, kim inanırdı?. kapadım. Kepengı indirdim. Bir :yor, fakat bir kaç saniye sürme-
de idim. Oradan kurtuluş yoktu. •*• haftadanberi fena bir nezlem den bir az evelki hüzün yeniden 

---------•----=:..-- Gözlerim sulandı. Günler, haftalar, aylar geçti. vardı. Boğazım yanıyordu. Sesim çöküyordu. 
J 8 Yazan: Kadircan Kaflı Gazetede okuduklarımı tartak· Hayatim "Pansiyonnla mağazam- kısılmıştı, iştiham yoktu. Doğ· Önümden, sağımdan, solum. 

Hatice hatsaneye götürülürken lamıya vakit bulduğum zaman da ve ikisinin arasında geçi· ruca Alsancaktaki pansiyona dan tek tük · çiftler geçiyorlardı. Hizmetçtler yeniden yukarı fır
laMışlar fakat; o sırada arka 
arkaya ilç el silah patlamış. 

Oeho kadının: 
- Alçak! •. 
Diye haykırarak yere yıkıldı· 

tını, inlediğini duymuşlar. 
Kıpı açılmış, Ali Bey elinde, 

namluıunc:lan duman tüten taban
casıyla ıarunmüş ve hizmet· 
çilere: 

- Gidin polise haber verini 
Dedikten ıonra Zebranın oda· 

ıına doğru gitmif. 
Fakat Zehrayı polis de aradı~ı 

halde hila bulunamamıttır. Yal· 
nıı komıulardan biriıi ıilih 
ıeılerinden bir kaç saniye aonra 
Alı Beyin bahçeıinden ve arka 
kapıdan siyah bir hayalin çık
tığını, acele acele kıranlıf a 
kanttıtını görmüş. 

ölmi.iş, Ali Bey de tevkif edil- kafamda giHikçe artan bit hayret yordu. gidecek, yatacaktım. Birbirinin kollarına, omuzlarına 
mişlir. Zehra aranmaktadır. vardı: Bomboı bir fıçı gibiydim. O Birinci kordona yaklaştıkça yaslanmışlar, bir tek vücut gibi, 

• Hatice ölümü bile göze aldı- kadar ümitsiz, ülküsüz ve arzu· başımın ağrısı aıaldı. Nabzım tatlı tatlı konu~uyorlar, köpük· 
Kabuklanmı; bir yaranın in· racak kadar kıskanç olabilirdi, suz yaşıyordum. daha yavaş vuruyordu. lenen aşkı bir an evel beraberce 

ceden inceye ZO:lkladığ nı, SIZ· aşıkına kafa tutabilirdi. Ali Bey Etrafımdaki herkes fena, her Sert bir sonbahar rüzgarı Ya· içmek için yuvalarına gidiyor• 
ladığını duydum. de anlattıklarına bakılırsa böyle şey kara, ve yarın da bugühden mantar dağından esiyordu. Se· lardı. 

Kiraz bahçeleri, beraber koş- bir cinayeti yapabilirdi. Fakat daha karanlıktı. Bu yüzden bir rinlık yaramıştı. Yol üstündeki ilk lokantaya 
malar, baş başa kendimi onun Zehra .. O pısırık, mızmız, hım- iki defa ortağımla da istemek· Tramvaya binmedim, yaya yü· girdim. Hıncımı içkiden almak 
kollarına bıraktığım çoc'Jkluk bıl ve molla yaradılışlı zavallı sizin atıştım. rümeğe başladım. için kenardaki masalardan birine 
zamanları, rüya, derisi gibi vü· ka<lında ne güzellik vardı ki bir Bir namluyu şakağıma daya· Deniz dalgalıydı. Sular nh· oturdum. 
cudüne yapışan kırmızı parlak ölilme sebep oldu? Buna aklım mak, bir tetiği parmağımla çek- tımın beyaz taşlatma çarpıyor, Hem içiyor, hem de derin hir 
ipekten elbiseli şeytan, birer ermiyordu. mek ihtiyacını bile duydum. kaderin hayata vurduğu koca- hüzünle dışarıya, yarı karanlık 
birer hay:ılimden geçtiler. - Adam sen de, hazan öyle Gene böyle bir gündü. Her man birer tokat gibi şaklıyordu. kordona, ara sıra fosfotlarıarı 

Uçurum kenarındaki derin tat, miskinleri seven garip erkek· akşam olduğu gibi güneş bat· Elektrik ve havagazı lambaları dalgalara bakıyordum. 
katanlık, alevli, korkuhç boşluk· ler de bulunuyor. Ali Bey de tıktan sonra hemen dışarıya birbirinden uzaktı. Üstelik küçüle O akşam deniz beni çağırıyot 
lara yuvarlanış.. onlardan biri olacak!.. çıkmadım. içeride bırikmiş hesap oldukları için etrafa solgun ve fibiydi. 

Bunları ıanki yeniden yaşa- Diyordum. işlerile uğraştım. cılız bir ışık serpiliyordu. 
dım. O zaman bana: Başım ağr yordu. Gelip geçenleri ancak göre-

Sonra bir ölüm so~ukluğu, - Sen de onu tekrar ve çıl· Saate baktım, dokuzu on geçi· biliyordum. Ba:ı:an bir vaplırun 
yaman bir hasretle yan yana, dırasıy4 seveceksin. Onu1 u~· yor. projektörü, bir otomobilin fener. 
içimde esti. runda ölümü bile göze alacaksuıl. Kalktım. D.~arı çıktım. Kapıyı leri ortalığı birdenb.re aydınlab· 

... •• 
Yoldan iki kadın geçti. Kıp· 

kırmızı, parlak ipekten, kıvrım 
kıvrım, uzun eteklı ropları vardı. 

- So "U tJar -



2s~~niunı _______________________________ ANADOLU 

HİKAYE ____________ , Fasın muhteşem sarayların. 

Maziye iğilen kadın 1 da korkunç bir cinayet otdu: 

Norveç hikayesi 

Sonia kayalıkların arasından 
sahile doğru inmeğe başladı. 
Keskin ve sivri taşların narin 
ayaklarını hırpalamaması ıçın 
oradan oraya atlıyarak kumsala 
vardı, bir kayanın üzerine oturdu. 

Tatlı, serin bir şimal rüzgarı 
hafif hafif esiyordu. Soina ba· 
şından beresini çıkararak yanına 
koydu. Sarı dalgalı saçlarını rüz· 
garın okşayışına bıraktı. Güneş 
bir az evel batmıştı. Gök yüzü· 
nü, denizi, uzaklardan görünen 
evleri, her şeyi tath bir gölge 
kaplamıştı. Bir az ileride dem·r· 
)iyen yelkenlinin vakitsiz yanan 
limbalanndan baıka bu loılutu 
bozan biç bir şey yoktu. 

Sonia ince parmaklarını ateşli 
alnına götürdü. Koyu yeşil göz-
len , , 
killerin noktalaştıkları yere dikti. 
Yavaş yavaş koyulaşan karan· 
hklar gözlerinin önüne bir perde 
ribi gerildi, etrafını görmez ol· 
du. Sonra bu karanlıkların ara· 
sında küçük bir nokta belirdi. 
Giddikçe büyüdü. Büyüdü, bü
yüdü... Beyaz bir kulübe şeklini 
aldı. 

Bu ev Norveçin efsanevi sa· 
hillerinde yaprakları yatan mu· 
azzam ataçlann gölgesine sığın· 
mış; basit bir balıkçı eviydi. 
işte Sonia bu kulübede doğ· 
muştu. 

Çocukluğu pek sade ve za· 
valh geçti. Anası Sonia henüz 
alta aylıkken bir kış gecesi kısa 
bir hastalıktan sonra ölmüştü. 
O zamana kadar babasile dar
gın olan ninesi, Sonianın yeşil 

gözlerinin hatıra için bu uzun 
dargınlığa nihayet verip gelmişti. 
Sonia bu müşfik nineyi de ha· 
yal meyal hatırlıyordu. Çünkü 
onu da beş yaşında kaybetmişti. 

Tam çocukluk çağında böyle 
yalnız kalması Soniaya başka bir 
bal, bir ağırlık adeta büyük bir 
kadın hali vermişti. Civardaki 
balıkçı çocuklarının oyunlarına 

pek karışmazdı. Yapabildiği ka· 
dar ev işlerile uğraşır, boş va· 
kitlerinde kapının eşiğine otu· 
rur, başını avuçlarının içine alır, 
saatlerce karşısında uzanan mavi 
denize, onu nihayetsiz bir aşkla 
lcucalclıyan ıert kayalıklara ba· 
icar dururdu. 

On beş yaşlarında idi. Bir gün 
babası eve kendisi gibi bir 
hahkçı ile beraber geldi. Hans 
iınıinde olan bu , adam kaba sa· 
kallı iri çam yarması gibi bir 
leydi. Kalın, gür kaşlanmn al· 
tandan insana yiyecekmiş gibi 
bakan iri patlak gözleri vardı. 
A ıatı yukarı kırk beş yaşlarmda 
idi. Babasile beraber yemek ye• 
diler, içtiler ve geç vakit gittiler. 
O ıece ,babası eve ıelmedi. 

Sezai YAŞIT 

Ertesi gün akşam üzeri geldi. 
Soniayı yanına çağırdı. Onu 
Hansa vermek istediğini söyledi. 
Sonia hiç itiraz etmedi; çünkü 
ne bir başka emeli, ne de bir 
sevgilisi vardı. 

Sonianın huyatında iki mühim 
değişiklik oldu. Evlendikleri gün 
kocasının köyüne iki saat mesa· 
fedeki Fyordene gittiler. Bir bu· 
çuk sene sonra Sonianın sarışın 
gürbüz bir kızı oldu. ismini 
Ayda koydular, bundan sonra 
Sonia bütün hayatını kızının 
üzerine titremekle geçirdi. 

Kederi, neşesi, herşeyi, bütün 
sevgisi Aydası idi. 

Fakat bir gün Sonia evlad 
muhabbetinden başka bir sev· 
ginin daha bulunduğunu öğrendi. 

. bit yU gtnlu idi. Bif b lift 
almak için yeşil tepelere çık· 

mıştı. Bir ağaca yaslanarak, te· 
pelerin arasından kıvrıla kıvrıla 
akan denizi seyrederken elindeki 
mendili düştü. Hafı f bir rüzgar 
bu zarif ipek parçasını bir kaç 
metre ileriye fırlattı. Sonia men· 
dili almak için kalktı. Fakat 
o zamana kadar hiç dıkkat et· 
mediği birisi, genç bir delikanlı 
ondan daha evd davrandı, men· 
dili aldı ve genç kadına uzattı. 

Bu had se tanışmalarına vesi le 
oldu. O günden sonra her gün 
ayni noktada birleşirler, bir ağa· 
cm altında saatlerce otururlardı. 
Haftalar geçti. Sonianın Mon· 
sene karşı olan duygusu hakiki 
bir aşka döndü. O zamana ka· 
dar sevgin n yalnız evlad mu
habbeti olduğllnu sanan genç 
kadın, bir erkeğe karş ı duyula· 
bilecek en yüksek sevgiyi öğ· 
renmişti. Monsen de Soniayı çıl· 
dırasıya sevıyordu. 

Monsen bir seyyar tiyatro 
kumpanyasında aktördü. Sonia· 
nın bulunduğu köyde bir buçuk 
ay kadar kaldılar. Avrılacakları 
vakit ikisi de bunun imkansız 

olduğunu anlamışlardı. Sonia 
canı gibi sevdiği Aydasım aldı. 
Monsenle beraber kaçtı lar. 

Aradan seneler geçti. Üçü 
beraber şehirler, memleketler, 
kıt'alar dolaştılar. Fakat biribir
lerine karşı duydukları sevgi ve 
itimad bir an bile sarsılmamıştı. 
Bugün Sonia otuz beş yaşında 
idi. Hala gencliğini, eski güzel· 
!iğini muhafaza ediyordu. Ayda 
büyümüş kocaman bir genç kız 
olmuştu. Annesininkini andıran 
iri yeşil gözleri, gür dalgalı saç· 
ları vardı. Sonia hazan Aydaya 
bakarken kalbinde tuhaf bir sızı 
duyardı. Kıskançlığa benziyen 
bu ıızı kendi varlığından, kendi 
güzelljğinden bir parça olan 
Aydıt!ra karşı; garib değil mi idi? 

Sonıa titredi. Hafif hafıf eıen 

Aşk, bir kadını Mı-
sırdan Fasa attı 

Fakat gün geldi! 
intikam da kardeşini ayni yoldan 

getirtip onu hançerletti 
fskenderiye gazeteleri bir aile deriyenin maruf ailelerinden bi· 

faciasından bahsetmektedirler. rinin kızı olan Fatma Elkayyar 
Cinayetle hem Mısır, hem de Fas adlı bir kızla da tanışmıştır. Bu 
alakadardır. Bu çok vahşiyana kız, belki de lskenderiyenin en 
cinByet Fasın Kazablanga şeh· güzel kızı fakat ana ve baba· 
rinde vukuagelmiştir. dan mahrumdu. Fatmanın arz 

Mısırlı genç bir kadının kanı, üzerinde bir büyük kardeşi ve 
Fasın muhteşem ibir hareminin bir de ihtiyar teyzesi vardı. Bu 
halılarını kızıla boyamıştır. Bu iki kerdeş hayatta biribirinin 
gene kadın, öz kardeşinin elile teselli vasıtası idi. 
on yerinden hançerlenmiştir. Faslı Halit Elahmed şerefine 

Genç kadının kabahati, sev· verilen büyük bir ziyafete bu 
diği Faslıyı Mısırdan Kazablan- iki kardeş te davet edilmiştir. 
gaya kadar takib etmesidir. Mısırda henüz taassub büküm 

Hadiseyi bir az daha izah sürmekle beraber, zengin bazı 
edelim: ailelerin böyle kadınlı erkekli 

Bundan iki ay kadar evel ziyafetler verdikleri vakidir. Bu 
Fasın zenginlerinden Elahmed ziyafetler tabii halktan büyük 
Halit adlı bir adam lskenderi· bir itina ile gizlenmektedir. 

Ôldiiriilen icadın 
yeye gelmiştir. Bu Faslı pek 
çok zengin olduğu gibi genç 
ve güzel bir adamdı. Bu ada
mın haremi de beraber gelmiş 
ve .. Tam 20 kadından mürek· 
kepli. 

lskenderiyenin bir çok eşrafı, 
bu Faslı zengine ziyafetler ver· 
mişlerdir. işte bu ziyafetler ve 
münasebetler sayesinde isken· 

Ziyafetin sonlarına doğru, sa· 
baha yakın bir zaman Fatma 
ortadan yokolmuş, kardeşi de 
gittikçe artan bir endişe ile 
Fatmayı aramağa koyulmuştur. 
Nihayet, bir çok soruşturmalar· 
dan sonra, Fatmanın bir saatten 
fazla bir zaman evci göründüğü 
ve ondan sonra hiç bir kimse 
tarafından görülmediği anlaşıl· 
mıştır. 

* • • 
Fatma ne o gece, ne ertesi 

gün, ne de daha sonra buluna• 
mamıştır. Fatma kaybolmuştu. 

Fakat kız kardeşini bulmak ümi· 
dile çalışan delikanlı tam yirmi 
dört g6n aonra kız lcardeıinin 
kaçırıldığına hükmetmiş ve bul· 
mak ümidini kaybetmiştir. 

Fakat arkadaşlarından birisi 
delikan\mm şüphesini ve zannın 
mahud Faslı zengin Üzerine cel
betmiştir. Çünkü Faslı adam 
yirmi karı ile geldiği halde dö· 
nerken 21 kadın iç'n pasaport 
muamelesi yaptırmıştır. 

Bu iz, Mısırlı delikanlıyı; kız 
- Sonu 1 O uncu sahifede -
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şimal rüzgarı dakikalardanberi ayı aldatıyordu. Hem de onun 
hareketsiz duran vücudünü ür· ruhu, canı olan Aydası ile ... 
pertmişti. Kalktı, geldiği yoldan Başım kaldırdı. Karanlık de-
kayadan kayaya atlıya atlıya geri nize baktı. Yeşil gözlerinde bir 
döndü. iki damla yaş belirdi. Hedefsiz 

Artık ortalık büsbütün karar· ve aşksız hayat bir hiçti. Boş 
mıştı. ileride geniş bir çamın geçen seneler ıztırapla ölümü 
dalları arasına saklanmış, göz· beklemektense bir an evci.. .. 
den kaçan küçük bir kulübeye Birdenbire ayağı bir şeye 
doğru yürüdü. Kulübeye yaklaş· çarptı. Sonia muvazenesini kay-
tıkça pencereden bir takım betti. Küçük bir çığlık kopara· 
hayaller beliriyordu. Sonia dik· rak yere yuvarlandı. 
kat edince sapsarı kesildi. Bütün Evin içinde bir gürültü oldu. 
vücudü titremeğe başladı. Güç Biraz sonra Monsen elinde lam· 
halle pencerenin dibine vardı. ba kapıyı açtı. O zamana kadar 
Vücudünü bir kenara siper ede- kendini toplıyan genç kadın 
rek içeriye baktı. ayağa kalkmışb. 

Ayda başını Monsenin göğ- Monsen Soniayı görünce he-
süne yaslamış hıçkıra hıçkıra men yanına koıtu, dargın bir 
ağlıyordu. Monsen de parmak· sesle: 
larını Aydanın kıvırcık saçla· - Sana çok kızgınım Sonia 
rında gezdiriyor, hafif hafif dedi. Böyle serin havalarda at· 
okşuyordu. Arada sırada genç kını almadan saatlerce dışarıda 
kız yaşlı gözlerini kaldırıyor, bir kalıyorsun. Sonra gülerek ilave 
şeyler mırıldanıyordu. Monsen etti: 
eğilerek Aydanın alnından öpü· - Sana mühim bir haberim 
yordu. var. Ayda nişanlısı Hendrikten 

Sonia düşmemek için duvara gebe kalmış. Seni duyar da kı· 
dayandı, elini alnına götürdü. zarsın diye korkuyor. Demin 
Başı ateı gibi yanıyordu. Göz· ağlıya ağlıya bana anlattı, ben 
leri kararıyor, kalbi şiddetle de elimden geldiği kadar tesel· 
çarpıyordu. liye çalııtım. Sakın kızcağıza 

Buncı senedir her türlü sefa- surat etme ..• 
lete, acıya, rahatsızlığa katlana· Sonia; Monsenin omuzuna da· 
rak hakiki bir sevgi için asude, yanmasa düşecekti. Kollarını 
rahat yuvasmı terketmişti. Sene- sevdiği adamın boynuna doladı, 
lerdenberi bel bağladığı bu içten gelen bir sesle mınldandı: 
sevgi bir hayal gibi bir an için· - Ah, ne ı, .. ' - ·· "<!•Hfom 
de yıkılıvermiştı. Monsen, bütün bilsen!.. 
kalbile aevditi adam iıte Soni· 
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Kuşadası bakılamıyor, çünkü: 

Belediye reisi tütün mü
bayaas'ı ile meşgul 

Selçukta bir park, bir de güzel 
bekleme salonu yapdacak 

• 

Kllfadasından bir görünüş 
Kuşadası, (Hususi) - Selçuk (nin muhtarlıktan vlki istifası 

nahiyesi muhtarı B. Şemseddi· üzerine kaymakam B. Nailin 

Tepeköyde 
~irkin bir tecavüz 
Tepeköy, (Hususi) - Nahiye• 

mize merbut Ayrancılar köyün
den Hüseyin kızı 10 yaşlarında 
Ayşe kaybettiği hayvanını, tar· 
lasım sürmekte olan 23 yaşla
rında Çallı Hasana sormuş, o 
da hayvanın fundalık içerisine 
girdiğini söylemiş ve hayvanı 

göstermek üzere tarlayı sürme
sini bırakıp fundalığa girmiştir. 
Fundalığın tenha bir tarafına 
gelince masum kızcağızın üzerine 
atılmış, onu kirletmiştir. Haaan 
yakalanmıştır . 

Bir lıır•ızlıla 
Nahiyemizde bakkallık ile meı· 

ğul Hasanın bir sene evci ça· 
lınmış olan öküzü zabıtanın sıkı 
tahkikatı ile meydana çıkarılmış· 
tır. Hırsız Arslanlar köyünden 
Kör Alidir. Öküz sahibine, Ali 
de Adliyeye verilmiştir. 

P. T. T. idaresinden 
bir rica 

Tepeköy, (Hususi) - Nahiye
miz Posta ve Telgraf idare
si her sabah Torbalı istasyo
nuna müvezzi gönderip lzmir· 
den Ödemişe giden trendeki 
postasını aldırmaktadır. İzmir 
postanesi ise Denizli muhtelit 
treni olmadığı günlerde lzmirde 
çıkan yevmi gazeteleri Ödemiş 
trenile göndermek iktiza eder· 
ken maatteessüf bunu yapama· 
makta ve buraya gazeteleri iki 
günlük müterakim paketler ha· 
linde göndermektedir. 

Posta müdürlüğünün buna ça· 
re bulmasına rica ederiz. 

Torbalı belediyesi 
ve halk 

huzurile yapılan intihapta nam· 
zedlerden tüccardan 8. Hasan 
lzmirliki ekseriyetle intibah 
edilmiştir. 

Güzel bir teşebbüs: 
Selçuk nahiyesi tarihi asarını 

ziyaret etmek için her zaman 
ecnebiler gelip gitmektedir. Bu· 
nu nazarı dikkate alan Aydın 
battı sekizinci işletme müfettiş· 
liği istasyon bitişiğindeki kah· 
ve ve bakkal dükkanının hed· 
mile burasımn park haline ifra· 
ğını ve istasyon bekleme salo
nunun da yıktırılarak yerine asrf 
bir bekleme salonunun inşasım 
kararlaştırmıştır. Selçuklular bu~ 
dan çok memnun kalmışlardır. 

Kupdası, (Hususi) - Belediye 
reisi Bay Mitatın kendi işlerile 
meşgul bulunması ve bilhassa 
şu mevsimde tütün mübayaasile 
iştigal etmesi yüzünden belediye 
işleri tamamen yüzüstü kalmıştır. 
Bu vaziyet balkın şikayetini mu· 
cip olmaktadır. 

Ôyle zannediyoruz ki, belediye 
reisinin ticaretle iştigal etmesi 
hiç bir zaman doğru değildir. 
Kaymakamlığın na.zan dikkatini 
celbederiz. 

Selçuk, (Hususi) - MOnhal 
bulunan nahiye müdür vekilliğine 
jandarma zabitliğinden müstafa, 
sabık köy muhtarı Bay Şemsid· 
din tayın edilmiştir. 
Sökede topraksız köglüge 

toprak verilecek 
Söke, (Hususi) - ilçemiz hu

dudu dahilinde hazineye ait 
zengin bazı topraklar, topraksız 
bulunan köylülere tevzi edile· 
cektir. Kadastro müdüriyeti umu· 
miye başmüşaviri Bay Halid 
Ziya, bu işi tetkik için buraya 
gelmiştir. -----
Aydında belediye ve 

kasaplar 
Aydın, (Hsusi) - Nark mes· 

elesinden dolayı kasaplarla be-
lediye arasındaki ihtilaf hala 
devam etmekte, belediye birkaç 
gün hariçten celbettiği koyunları 
kestirip 35-40 kuruştan satmış 
ise de temadi ettirememiştir. On 
gündenberi şehirde yalnız dana 
kesilmektedir. 

Tapada tedkikat: 

Torbalı, (Hususi) - Belediye 
reisi Bay Refik, huıuıi muraka· 
be vazifesini yapmayıp belediye 
muhasibi lsmailin zimmetine pa· 
ra geçirmesine meydan verdiği 

için işten uzaklaştınlmış, yerine 
azadan Bay Süleyman getiril
mişti-. Mumaileyh belediye işleri 
ile layıkile meşgul olamamakta· 
dır. Bunun neticesi şehrin her 
sahasında kendisini göstermek
tedir. Hanlar ve aşçı dükkan· 
ları kontrol edilmemektedir. 
Hancılar, adi yataklardan al· 
dıklara 25 kuruşu otuz beşe çı· 
karmışlardır. Ekmekler de gayet 
bozuktur. Hulasa, halkın sıhhati 
ile alakadar bir lakaydi göze 
çarpmaktadır. Kaymakam Bay 
Halidin ehemmiyetle r.::ı7."r' d:k. 
katini celb erl ~·-

Aydın tapu idaresinde tedki· 
kat icra etmekte olan lzmir 
grup tapu müfettişi Bay Osman 
tedkikatını ikmal ed ip iz mire •• . .. 
gitmiştir. 

Muğlada madencilik ... 
Muğla, 21 (A.A.) -Temmuz, 

.._. 

Ağustos, Eylul ayları içinde _ 
ilimizdelci madenlerden harice 
?4 7 1

" '" ı rom, 3213 ton zım· 
A ,,,.U/ p ... U.•'4-=nı ihraç edilmiştir. 
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·inat, .tabiat ve 
kanunları .. 

Baıı 3 cü sahifede 
yıllar mızı ylerımızı şöyle dur· 
sun, yirmi dört saatimizi bile 
türlü dargınlıklar, gürüitüler 
dovüşmeler yapmadan, hatti, 
hatta kurbanlar vermeden geçi· 
remiyoruz. Ya harpler, ya darp· 
ler.. Allah Allah.! Zaman olu· 
yor 1 k n gövdeyi götürüyor •. 
Hem de öğünüyoruruz: 

- Biz meden1yiı; akıl ve te• 
ka ile mümtazız, eşrefi mahlu· 
katız diye .• 

Bütün bu sayısız parçaları, 
hem de binlerce y•ldır, hıç şaş· 
maz bir tarzda, biriuir ne doku· 
namaz vazıyetler aldırarak, mah· 
reklere çember vererek hepsini 
birden bir kül saydıracak ker
tede insicama ve ahenge sokan 
nedir? Şüphes:z ki aralanndaki 
daimi ve degışmez münasebet· 
ler, umumi ve gayet kuvvetli 
kanunlardır. 
Ahkamı tek istisna bile kabul 

etmez detecede şfimullü ve 
müessir olan kanunlar .. 

Kfünat böyle umumt ve ıağ
lam 'kanunlara istinhtl etmese bu 
say sız büyüklü kfiçliklü ecza 
arasında, bu ittlsad, bu inti~am, 
mumkün o1abilir mi? Bu teva· 
zün biç tereddüde 1üzum yokl 
Bizim yüzlerce kanuntmluza, 
v cdani \caidelerimize, ah\aki 
prens plerimi!e ragmen yaptı~ı
mız aksaklıklar meydanda .. Ora· 
da aksamak yok. tntizamı mut
lak, muvazeneli tamme vat. 

Bu kanunlar, ne kadar kuti
retli, ne kadar uygun, ne kadar, 
ne kadar saglamL Bu kudrette, 
bu uygunlukta, bu sağlamlıkta 
dahl bir nevi sonsuzluk var!.. 

Kainat, bu sarsılmaz, bu ezeli, 
eb di kanunlata tabi ve mün
kad; harekette to\ü ber ne \se 
onu muntazaman ifarladır. 

Kfönat bu hareketini, bu !kud
ret ve kuwctini bu hayatiyetini, 
sayısız uzuvlarile, sayısız şektller, 
manzaralar vererek; sayısız 'renk· 
let', sayısız çizg ler, sayıs ız, 

saytsız kerre !ayısız, teferrüat, 
teferrüabn teforrüatı deneMlecek 
cisimlerle toplanarak, bö\üne· 
rek; açılarak, kapanarak; dara
latak, genişliyerek; İncelerek, 
kahnlaşara\c; türlü türlü dlve
letle bize g6sterir. Gordü~müz; 
duyduğumuz, tattığımız, temasla 
veya kok1ıyarak anla~ığlmız, 
s zdiğimiz ve n~hayet düşünüp 
tas thyebild;ğimiz bu tecefülere 
-ki etra'fımı!Zl kamileh sarmışht· 
tabiat diyoruz. 

Kainatın etratimızdalci parça· 
lan, tecellileri ve bu teceHilerin 
gösterdiği intizam ve birlik tabi· 
atlır. Tabiatm heyeti umu
mlyesi, umumi varlığı \cainat 
olduğU gibi... 
Şu halde bu iki keHme bir\. 

birine çok yakın, ayni varlı§'m 
biri heyeti mecmuasına, biri de 
o heyeti mecmuanın safha sllfha 
bize gösterdiği ahenktar teza
hürlere, tecelli !ere verilmiş iki 
isimdir. 

Tabiat lcaillllttn varlık1arınıh 
sa1ha 'Safha birliği olduğu gibi, 
nyni zamanda, h-enı de bu \>ir
likletin -ki \ab)i gene kiinalın 
umumi kanunlarile meydana 
ge1 yor - hareketleri ve kudret· 
feridir .. 

insan zekası, ve bugunkü ın· 
san ilim ve fenni ·o '.kadar le· 
rakkisine rağmen· tabiata bir 
son bu\amadığı onu namütenahi 
olarak :kabule mecbur kaldığı 
için kainatın umumi revişini tan· 
zim eden kanunları, tabiatın 
bütün safha safha tecellilerini -ki 
her iki bak mdan da harikulade 
mun1azam, mükemmeldir - ve 
bunl.uı da temin eden diğer 

·-kanunları gene bizzat ve çateıiz, 
tabiat ve kainattan doğurtub 
çıkartmaktadır. 

Tabiat ve kainattn bu kartı· 
lıklı münaaebetlerınl ve izaha 
çalı$tığım•z bu mana ve medlül
lerin l mı ı let ve devlet m salile 
ve mukeyesesi le daha güzel ve 
çık an ıyabılıriz: 

Tabiat kainattır; kainat tabi
attır. Mıllet devlett r, devlet 
mı il ettir. 

Millet devleti teşkil ettiği için 
devletin revişini temin eden ka
nunların sahıbidir. Tabiat, kai
natı teşkil ettiği içın kanatın 

kanunlarına sa hı ptir. işte bu se· 
bebledir ki ilim, kainal rn kanun-
larına, tabiatın kanunları diyor. 

Devletin kanuıı.arrna mıllet 
itaat eder kaınatın veya ta
biatın kanunlarına da, bızzat 
tab at, en büyük parçasından 
en küçük cüz'üne kadar itaat 
ist~r. 

Tabiatın bu kainatı hep bir· 
den kendine münkad ettiren 
muazzam kanunları vardır de
mtştık: Meseli cazibei umumiye 
kah unu. 

En büyük parçaf ar, kainat 
içindeki cüz'ütam!ar, manzume· 
ler, manzumelerden mürekkep 
alt>m'er gıbl - hani şu eskılerin 
'.18 bin alemil. b zim 8.emimiz de, 
şems alemi de [ki gü ıeşin r tra
fındn Utarid, Zühre, arzım z Me
rih, Müşteri Zü ıal, Uranüş, Ney-
1 ün ve peykıerinden mürekleep] 
bittabi bu kanuna c.ıms kı tab.dir. 

Kü~ük l)arealar hakkında ar
lık: sö •e, t\üşÜhmcğe ma 1~l mi 
var? . Biz in~an lar, o manzume· 
lerôen bir tanesinde tecelli eden 
tabiat safhasının kanunlarına, 
dünyada götuldüğünıü~ demlet· 
d nberi tabi ve münkadız. S y
)'ar ler, seyyareler üterindekl 
cii\M1e r, ca lı) Cll!l&ık hepai b t>· 
r;i; o büyük kanuna esir parça· 
nın tali ka"deferine ve kcmunla
rına esir de.ğil mid r? K m, b n
gi babnyiğı t, bu daireler, bu 
Çenberler içindeki, bizi kavramış 
bulunan r>on ve en son çen be· 
rin, bir aht m dış\na çıkabilır? 

Onun bir tarafına dokunabilir? 
Demek o uvor ki; tabiatın bü· 

yük kanunlar:nın yanında, onla· 
tın çerçive1ed ği mevzii sahalara 
bakim, o nlar:. t&mamen uygun, 
onlan tamamla ıcı bir çok ka
hu a ları, kaidcleti daha var .• Ve 
~trahmızdan başhyar .tk bu na
mütenah yet, gene namütenahi 
cüzletilt: eşs z bir İttirad, intizam 
Ve muvazene içinde yürürler •.. 
Acaba bu niçin, ne maksatla 
böyle olfnuf ve nereye gidi· 
yorJar? .. 

• *. 
Bahiı büyüyor, uzuyor, genit-

liyor. Ne kadar uzasa bitme!. 
O kadar daha elestik yeti haiz
dir. B.r makale, ıki makale bu· 
na yetmez ki .. 

Bu günlük burada naçar ke
seceğiz. 

Şiblda [ Tarihten yapraklar ] 
başlığı altında kainat, tabiat ve 
lcanuhlarından bahıeden bit ya· 
Eıya kerft töylece bir itiraz yü· 
rütülebi lir? 

- Baıu· n ·z tanbten yaprak· 
~ara benzemiyor. 

Eve~ çok doğru. Bu bahis 
tarihten bir yaprata hiç ben· 
temez. Fakat sevgili okurlar 
derhal anlamışlardır ki: 

Bu bahis, mütemmimab ile 
tarihten herhangi bir yaprak 
rl~ğil, tarihin ilk y~rağıdır. Be
şeriyetin kendini ve etrafını an
tamağa başlad;tı demden itiba· 
ren, ilk olmakla beraber daimi, 
binaenaleyh ezeli, ve binneti· 
~ede: 

Ebedi 
davasıdır. 

Mital Olua11eak 

ANADOLU 

İzmir Levazım amirli i ilanları 
--~------------------------------ıiiiiİİii:;;;.iiİiiİİiii-.. ________ ___ İzmir Levazım amirliği sat. a . ko. rs. den: 

1 - Bergama kıtaatınm 320000 k lo saman ihtiyacı kapalı zarf 
usulile münakasaya konmuştur. 

2 - İhalesi 8/Birinci kanun/~37 çarşamba günü saat 15 te Ber-
gamada askeri satın alma komisyonunda yapı l acaktır. 

3 - T ahmin edilen mecmu tutarı 6400 l ı radır. 
4 - Teminatı muvakkate akçası 480 liradır. 
5 - Şartnamesi her gün kom syonda görülebilir. 
6 - lsteklller Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedi rler. 
7 - Et.:siltmeye i~f rak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve 

üçüncü maddelet nde ve (l&rtnamesinde yazılı vesikalarile 
teminat ve teklıf mektuplarını ihal ~ saatından en az bir 
saat evvel komisyona vermiş bulu .acaklardır. 

18 23 28 3 
------------.-..----....... ıııiiıııiiııiiliiı;.;..iiııiiioi,,.,.. ................... iıiııiııliı ... ______ __ 

lzmir Lv. amiri ği Sut. Al. Ko, Rs. den: 
1 - lzmir tayyare alayının göstereceğı yerde 5880 lira bedel 

keş fli içme suyu için yaptırılacak sondaj işi kapalı zarf 
usul le munakasaya konmuştur. 

2 - ihalesi 6/I.Kan./937 Pazartesi günü .saat 16 da kışlada 
İzmir levazım amirlığı satın alma kom syonunda yapı
IAcaktır. 

3 - T eminat muvakkıte al{çesi 441 liradır. 
4 Şırtnam~ ve keşıf ıaınesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - lsteklıler t c ı ret odası lda kayıtlı oldulnrına dair vesika· 

learını ve bu işi yapabileceklerine ıhaleden laakal 
lzmir nnfia fen heyetinden alacakla·ı vesıkalarım komis· 
yona göstermek mecburıyetındedirler. 

6 Eksiltmeye iştirak edecekter 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalarile 
teminat ve teklif mektuplatmı ihale saatinden enaz bir saat 
evel komisyona vermiş bulunacaklardır. 

20 23 27 1 
-------~----........................... """"'"' ............ ıııiımı .. İııiıiiııiıôılıiııiııiıiıtııii--ıııoıiıiııiiıiiı. 

lzmır Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
.1 - Keşif bedeli 69529 lira 30 kuruş olan kütahya tayyare 

meydanı toprak tesviye işi kapalı zarfla eksiltmye ko
nulmuştur. 

2 - ihalesi 30/lkiniciteşrin/937 Salı günü saat 15 te Ankarada 
M. M. V. satın alma komisyonunda yapılacak.br. 

3 - ilk teminat 4726 lira 47 kuruştur; 
4 - Keşif şartnıııme ve projeler 348 kuruşa ve her gün öA"le· 

den sonra M. M. V. satın alma komisvonundan alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni temina t ıe 2490 sayılı kanu· 

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yaz,h belgelerilo idari 
şartnamenin 4 n~ü maddesinin (F) fıkrasında yazılı vesika· 
larile birlikte teklif mektuplannı ihale aaatinden bebeme· 
hal bir saat evel M. M. V. aatm alma komisyonuna ver-
meleri. 13 18 23 28 3982 --.,.--~ .............. iiıılıııİıı ......... ıiııiıllll ...... --..i ____________________ ___ 

lzmir L.v. amirlıği sat. al. ko. rs. den: 
1 - Çanakkale Mat. Mv. birlikleri için 50000 kilo •ıtır eti 

aatm •\ınacakllr. 

ı ır etinin beher kilosu 30 kuruştan 15000 lira biçil· 
miştir. 

3 - lhalesi 8 / 12/937 tarih pazartesi günü saat 15 te Çanak· 
kale Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - isteklileri ihaleden bir saat evvel teminat akçaları olan 
1125 lirayı ve ihale kanununun 2 • 3 üncü maddelerindeki 
vesaik ile bir saat evvel komisyona müracaatları. 

18 23 28 3 

lzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Tümen merkez kıtaat ve müessesat ihtiyacı için kapalı 

zarf usulile münakasaya konan 396 ton odunun 18-11-937 
de icra kılınan münakasasmda talibi tarafından verilen 
fiat pahalı görüldüğünden eksiltme ve artırma kanununun 
40 ncı maddesi mucibince pazarlığa konulmuştur. Münaka· 
sası 7/I.Kan./937 Salı günü saat 15 de icra kılınacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 5742 liradır. 
3 - Münakasaya iştirak edeceklerin teminatı muvakkatelerile 

birlikte m.!zkfir gün ve saatte tümen satın alma komisyo
nuna müracaatları. 

4 - Odunun şartnamesi her gün tümen satın alma komisyo· 
nunda görülebilir; 23 27 30 4 4125 

fzmir levazım amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: ..._. --
idareleri fstanbul Lv. amirliğine bağlı müessesat ihtiyaçı için 

45000 kilo sabunun kapalı zarfla eksiltmesi 13/12/937 pazartesi 
günü saat 15,30 da Taphrınede lstanbul Lv. omirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 15750 lira ilk teminatı 
4181 lira 25 kuruş ur. Şartname ve nümunesi komisyonda görü e· 
bilir. fs•eklılerin belli gün ve saatından bır saat evel vesikalarile 
birlikte teki f mektuplarını komis}ona vermeleri. 23 28 2 8 4121 

İzmir levazım amırliği Sat. Al. Ko. Rs. den: -
İdareleri lstanbul Lv. ami rliğine bağlı müessesat için 120000 

kilo p rinc 'n kapalı zarfla eksiltmesi 13/12/937 pazartesi günü saat 
15 de Tophanede lstanbul Lv. amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 22800 lira ilk teminatı 1710 liradır. 
Şartname ve nümunesi komisyonda görü ebilir. isteklilerin belli 
gün ve saatından bir saat evel vesikalarile birlikte teklif mektup-
larını komisyona vermeleri. 23 28 2 8 4123 

___ ..,..~------~------~--~--iııııiııiıiı----------------------lzmir Lv. amirliği satın alma Ko. Rs. den: 
1 - Çanakkale Mst.Mv. birlikleri için kapalı zarfla (15000) kilo 

zeytinyağı satın alınacaktır. 

2 - Zeytinyağının tutarı (7800) lira biçilmiştir. 
3 - İhalesi 25/?.. Teş 1937 tarih perşembe günü saat 15 de 

Çanakkale Mst. Mv. satın a?oıa komisyonunda yapılacaklır. 
4 - isteklileri ihaleden bir saat evel teminat akçaları olan 

{585) lirayı ve ihale kanununun 2, 3 ncü maddelerindeki 
vesaik ile bir &aat evel komisyona müracaatlan. 

7 13 18 23 3928 

tzmirpalas zengin 6ir 
varlık oldu 

On aydanberi devam etmekte olan otelin ilavei inşaab bit
miş, otel kısmı 50 oda ve 22 banyo ve duşlu odayı iblag edil· 
miştir. 

Gazino k11mı ise yeniden ilave edilen bir salonda hem hu· 
susi ziyafetlere hem de nişan ve evlenme gibi düğünlere tabıiı 
edileceği gibi Profesör Bay Sternadın riyasetindeki 5 kişilik Çek 
Ol'kestruı (Üvertür münasebetile} cıımartesi akşamı büyük gala 
müsameresi tertib edilmittlr. Her gün •at 2 ye kadar açıktır .. Öu· 
martesi ve pazar günleri d 17 den ili beren tedans ar veri e· 
e~ini muhterem müşterilerimint ebşir ile kesbi şeref eyler. 

Müdüriyet 

Ankara Anonim Türk 
gorta Şirketinden: 

lzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: - Şirketimizin İzmir ve havalisi tali acenteliğin), lzmirde Mareşal 
6-12-937 Pazartesi günü saat 15 de Çanakkale müstahkem mevki Fevzi Bulvarındaki 6 numaralı yazıhanesinde ifa eden Vedat Ura· 

satın alma komisyonunda kapalı zarfla satın alınacağı Anadolu sın, şirketimiz merkezile çalışmak üzere, lstanbula naklettiği ve bu 
gazetesinin 18·11-937 tarihli nusbasile ilan edilen (50000) kilo sığır retle inhilal eden lzmir tali acenteliğimize, 1 teşrinisani 1937 ta• 

rihinden itibaren etinin ihale günü olan 6-12-937 tarihi bayram gününe tesadüf et· 
l Akhisar Tütüncüler Bankası Türk Anonim Şirketinin tayin edil· tiğınden ıhılesinin 8·12-937 Çarşamba günü saat 11 de yapı aca~ı 

ilan olunur. 4l26 miş bulunduğu ilan olunur. 

lz-m-ir_l_e-va-z-ım-am-i-rlı-.ğ-i -sa ... t.-a .. l._k_o-. -rs-. -d-en-: ____ ....,.....,_, ..... _l_z_m .... -İr ..... E_m_r_a_z_ııiıiıiıiiıiS ... a.._r_İ_y_e_h_a_s_t_a_n_esi 
1 - lzmir Müstahkem mevki kıtaatımn 33600 kilo pirinç ihti- b h k• ı• • d 

yacı kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. aş e ım 1 ğın en: 
2 - ihalesi 26/İkinciteşrin/937 cuma günü saat on altıda iz. Hastanemizin yeni yaptırılacak 4108 liralık kşif bedelli etiiv 

mirde kışlada lzmir Levazım amirliği satın alma komiıyo· dairesi açık eksiltmesinin bitiş tarihi olan 10 lkinciteşrin 937 den 
nunda yapılacaktır. itibaren bir ay içinde görülen lüzum üzerine pazarlıkla yaptırıla· 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 7392 liradır. cağından şeraiti anlamak üzere her gün hastane başhekimliğine 
4 - Teminatı muvakkate akçası 554 lira kırk kuruştur. ve 2490 sayılı kanun ahkamına göre isteklilerin hazırlıyacakları 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. banka mektubu veya mal sandığına yatıracakları teminat makbuz· 
6 - lstekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika ları ve mütaahhitlik ve ticaret odası belgelerile birlikte eksiltmenın 

göstermek mecburiyetindedirler. son günü olan 10 Birincikanun 1937 cuma günü saat 11 de 
7 - 'Eksiltmeye İştirak edecekler 2490 1ayılı kanunun 2 ve Tepecikte Emrazı S ariye hastanesinde müteşekkil komisyona mii· 

3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı veıikalarile racaatlan. 4115 

teminat ve leldif mektuplarını ihale saatinden en u bir _:::::iiı_UUllllllllUllllllllllllllllllh. . Doktor ,111f11JllllllllllllllllllUlllllllllll_ 
saat evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. !!!I 

...._ __ --ıo-1 _12 ____ 11~2~' ----3--91 __ 7 _...,. I A. Kemal Tonay ~ 
l:tmlr Lv. am!rligi Sat. Al. Ko. Rs. den: = 

!Sthdnciteşrin/937 Salı gühü saat 10 ve 1 lde kışlada lzmir §İ B11kferigolog ue bulaşıcı, salgın !hastalıkları mütehessısı 9 
İevanm amirlıti sahn alml komlsyonunda açık eksiltme suretile - (Verem ve saire) = 
ihaleleri yapılacatı Anadolu gazetesinin ~lfi 11937 tatibli nushasile Baamalıane istasyonu kaqw.ııdaki Dibek sokak ha§ında 30 saytlı §§ 
ilan edilen 9600 kilo kuru fasulya ~le 2400 kilo beyaz peynirin ev ve muayenehanestnde eabah eaat 8 den akpm uat 6 ya = 

kadar baetillannı kabul eder ı 
iha\e tarilıleri seblf'en (25· 1 ı -937 Sah günü denilmiştir.) 25/111937 llHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllftlllllllllllllllllll!f lll Telef on: 411 s 11111111 
Pef'Şembe günü oldu~ tliizeltiUr. 4127 ..--------~------~-------,....,.... ..... ...-

..__D,,.:.e_n,.İE-L.:e-va•z-ım~sa-..;;tı;.n_a..ılm~a-k-oi-m•i•sy•oı[llıln•u-nd•aiiıın•:•lı;iıioii-liiiıiiıTiıılia•bıiıiimıiılııililıın-c•d"i•le-.n Af k, bir kadını 
bedeli 30100 lira olan 35,000 kilo sade yatı 8 Birincikinun 937 MıBırdan Faıa attı 
tarihine rutlıyan IÇarşamba günü saat 14 de kapalı .zarf uaulile Baştara/ı 9 cu sahifede 
alınmak üzere münakasaya konulmuştar. kardeşi Fatman n Kazablangaya 

2 - Muvakkat temioab 2257 lira 50 kuruı olup tartnanıeıi kaçırıldığı hakikatine kadar sevk-
151 baruı mukabilinde koıniayondan her R\in alınabilir. etmiştir. 

3 - lsteldilerin 2490 uyıh kanunun tarifatı dabiliııde tanzim Kıı kardeşini bulmak için Mı-
edetekleri kapalt teklif mektuplaruu en geç belli gün ve saatten sırlı Elkayyar Fas yolunu tutmuş 
bir aaat eveline kadar Kasımptaşada bulunan komisyon başkanla• ve nihayet El' Ahmedin kona~ını 
tnaa makbuz mukabilindct vermeleri. 23 28 2 7 il776/4090 bulmuetur. 

Delikanlı, bir kaç günlük bir 
gayretten sonra, El'Ah nedin ha· 
remine kadar girebil ı iştir. 

Fatma kardeşini görünce çok 
şaşırmış ve: 

- Neye geldin? Neye geldin? 
Diyebilm iş, fakat bunda ı fotla 
bir söz söylemeğe muvaffak ola· 
mamıştır. Çünkü Fatmay.ı kar· 
de$i on yerinden hançerlıyerek 
hetnen oracıkta ö.dürmuş ve firar 
etmiştir. 
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Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"HERCULES,, vapuru i13· 11 
937 de ROTTERDAM, AMS· 
tERDAM ve HAMBURG a ha
teket edecektir. 

''STELLA,, vapuru 22· 11 ·937 
fe beklıeniyor. BURGAS, VAR· 

~A ve KôSTENCE için yük 1 
•Iataktlr. 

•·VULCANUS,. vapuru 27· 
tı.937 de ROTTERDAM, AMS
tERDAM ve HAMBURG a ha· 
~ket edecektir. 

•sTE.l..LA,, vapuru l 1/121937 
de ROTTERbAM, AMSTER
DAM ve HAMBURG a hare· 

t edecektir. 
SVENSKA ORIENT 

"'aşbakanımızın fotoğ· 
raf ileri 

Başbakanımız B. Ce'al Ba· 
yarm muhtelıf bfıy iklukte ga
yet mükemmel Toloğrafilerı ve 
Ege manevralarından sonra ya
pılah büyük geçid resmine ait 
en tiizel reSlmleti Kemeraltı 

ca.:fiJesinde Hacı Alipa,a ote
linde Ressam Foto İsibailde:ı 
bulıbileceksiniz. 10 D. 

Göz Hekimi ... I 
Milat Orel 

Adres: Beyler Numan so
kağı No. 23 

Kabul saatleri: Öğleden evel 
saat 1 O· l '2 öğleden sonra 

15,30 • 17 Tele. 3434 

v • ag presesı 
LINIEN Alman mamulatı son sistem 

"NORDLAND,. tnotörü 16· maniveleli yeni bir zeytinya~ı 
h.937 de GDVNIA, DAN- presesi satılıktır. 

ANADOıU 

~m -r O:rman Başmüdürlüğündenı 
Tminatı Beher kentalinin 

muvakkate muhammen bedeli 

Kuı ui Kurui Kental Ginsi Ormanın iıml Kayün ismi 
205 28 98 Mahlut kömür Cehennem deresi Tarazla~ 
227 28 106 n " Avcı alam ,, 
376 28 179 ,, ,, Sıkıkcık Kınltlar 
770 28 367 ,, ,, Mollalı oğlu deresi Tahtalı 
901 28 429 ,, ,, kara hayıt Sandı 
252 28 120 Meşe ,, Göztepe Belenbaıı 
972 36 360 ,, ,, Koca düz Kavaklıdere 
270 36 100 ,, ,, Ada Sarnıç 
824 36 305 ,, ,, Köy kıranı Yeni köy 

2981 36 1104 ,, ., Arı deresi Çamköy 
45 6 300 Kuru çam odunu Acıpayam deresi Efen çukuru 
84 6 560 ,, ,, 11 Kızıl Ür K nldal' 

360 6 8CO ,, ,, ,, l<ozde si Yeniköy 
184 4 612 Mahlut odun Düzmeş lik Narlıdere 
122 4 408 ,, ,, töztepe l3elenbaşı 
131 5 : 48 Meşe odunu Ada S unıç 

fzm t h1erkez ilçtsinin yukarıda yazılı Devlet örffianlarından hizalarında gösterilen mf~ ·, mahttlt 
könıii t t>ıl mahlüt ~ meşe ve kuru çam odunları 12/11/937 tarihinden itı baren 1~ gün mı.itl detıe 
O man k aıı u ııuı un muvak at yedinc;i maddesinin inci fıkraslndan istifade ecft!n köy.ül~r için açık 
ar.ırma ıle satış· çıkahlm tır. 

Mukave e ve şat ame p ojeleri Orman Başın h ndisliğinden par ~ sız hnır. 
Uı~le 26/ 11/9 7 t rihine milsad f cuma gün J sa ı onda liotır Orman Başmühendisliğinde yat>ı• 

fzmir ikinci icra memurluğun· 
dan: D.No. 937/3600 

Bir borçtan dolayı tahtı hacze 
alınıp usulen parı.ya çevrilmesi 
onaylanan sandalya ve masala· 
nn 1 inci artırması 29/11/937 
pazartesi günü saat 16 da kar-

şıyaka pazar yerinde İcra kılma· 
caktır. 

1 inci artırmada mal % 75şini 
bulmadığı takdirde ikinci 3rhr· 
ması 30/ 111937 salı günü ayni 

saat ve mahalde icra kılınaca

ğından % iki buçuk dellaliye 

müşteriye ait olmnk üzere istek· 

lilerin mahallinde memuruna mü· 

rataatları ilan olunur. 

1 t ? ' " -· 
Satılık ev 

Guzelyalı tramvay caddesi 
1027 numaralı 6 odalı ve bü· 
tün konforü havi denize nazır 
ev satılıktır. Taliplerin mez· 
kur eve mura caatlara ilan 
olunur. 

lIG, STOCKHOLM, lSVEÇ, Mllhtelıf beygir kuvvefnde 
f>ANMARKA, ve BAL TIK li· yeni elektro motörlü demirci 
"1anlanna hareket edecektir. ve dökmeci oc ğı van ı i latarl ri 

larcıktır. 20 'l 1 ·11 25 4080 ______ _._ ______________________ .. __ ---: __________________ __. ______ ...._ __ ~------..:.::_.::_~-
A~keri . ah . 

dürliiğÜnt enı 
alar um-•m niı.i-ve kaynak takımları da vardır. 

"ARAGON,. motörü 20-11- Muracaat: Kestane pazarı 
h1 de ROTTERDAM ve HAM· 
~ Demitc !er kerisinde 20 nu· 

URG a hareket edecektir. maraHa Niyazi makine tamır-
"AASNE,, vapuru 2/12/937 hanf'si. D. 10 

OTTERDAM,HAMBURGGD-..__.... ______________ _. 
95 adet elektrik mo örü 

tefe1 rüatı 
ve 

NIA. DANZIG, DANMARKA, Diş Tabibi 
VEÇ, NORVEÇ ve BALTIK C D J Tahınin ed len brde\i 17,0CO 1 r~ olan yukand 1 yazı lı 95 atle t .. evat ag"" 1 elektr;k motörü ve teferrüatı : ~ eri fabrikalar umum müdürlüğü 11ınanlarına hareket edecektir. I 

SERViCE MARITIM satın a 'ma kom syo nın -:a 3/1 93S t'u_ .. lesi .;ünü sasat 15 de ka-
lkinci Beyler sokak No. 65 palı zartla ihale edileceıdir. 

ROUMAIN Telefon: 3055 Şar!name paras.ı olarak komisyondan v 0 rllir. 
"ALBA JULIA11 vapuru l-12 , .. _...__D_o_k_t_O_r __ ...., ... , Taliplerin muvakkat teminat ol.rn 1275 lirayı havi teklif mektıp-

~37 de MALTA ve MARSIL- farını meıkur g ·inde saat 14 de kadar komısyona "ermeleri ve 
Aya hareket edecektir. A. T evFilt La.tem kendilerihinde 2490 No. lu kanunun 2, 3 üncü meddelerindeki ve-
ZEGLUGA POLSKA S.A. sikalariJe m~z'tllr Üt ve sa 1tte komisyona müracaatları. 
•LEWANT. motö 11-11·9~7 Kulak, burun, boğaz 14 18 21 23 3987 

~e ANVERS, GDYNIA ve DAN- Hastalıkları birinci sınıf -J j •ı"' tİ • ••d •• 
ıtlGe harelc:et edecektir. mü ·elıassıs zm r VI &ye emnl yet mu Ut• 

lllnl•rdalci hareket tarihleriİe 
Merke-ı hastanesi kulak )u••guv ••nden• \wlualardalri dejiıikliklerden • 

kliniği şefi 
'eltnta mesuliyet kabul etmez. 1 Emniyet müdürlüğü kadroıunC:la eivil olarak çahıtnakti bulunan 

ı Her gün 15 ten sonra kinci 
~ Daha fazla tafsilat için itin· 62 memur için yaptırılacak 62 takım siYiJ elbiıe dairede mühOrlü 

d d RATEUJ SPER Beyler Numanzade sokak No. 
kor on a F • nümunelik kumıılara göre 8-12-937 Çarıamba günü emniyet mü• rı..... 5 de hasta kabul ve tedavi 

'"U vapur acentalığına müraca· dürlütüntle ihalesi yapılmak üzere 20· 12-937 gününden itibaren 
~~ cAaawı ~~~........,ıa.;;;;;;;::::a .... mil ........... ~~~...,rtiii9J'lr=9••ca~•Ml••Na;~~~=ftao~-=--~ 

•lefon: 4111/4142/4221/2663 Oli • Beher takımın tahmin bedeli 26 lira olup temlnıtt muvıtbte ·•+;----------•! Vler Ve akçesi 121 liradır. fstek iler şartnameyi görmek ve talsilAt almak 
bEUTSCHE LE- Şürekisı üzere ihale gününe kadar emniyet müclürlilğü hesap işleri muame· 

\' ANTE • LJ NJE Li8'ited ~tnemurlutunli müracaat etmeleri. 20 23 28 2 4079 

Vapur Acenta•ı Devlet demiryollarından: 
G. m. b. H. Birinci kordon Re .. biouı Muhlıılmen bedeli 68250 lira olan 30,000 adet normal hat çam 

HAMBURG fel. 24b travtrai 30 lkinciteşrin 937 Sah pnil iaat 1~.~0 da kapalı zarf 
DEUTSCHE LEV ANTE· THE ELLERMAN LJ. usulile An karada idare binasında satın alınacaktır. 

UNIE, HAMBURG, A G. NES LTD. Bu ile girmek lsliyenlerin 4662150 lıral ık muvakkat teminat ile 
n..As LEVANTE UNIE A.G. "CITY OF LANCASTER,, va· kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafıa müteahhitlik vesikası ve 

BREMEN puru 15 fkinciteşrihda gelip yük tekliflerini ayni ;ün saat 14,30 e kadar komisyon reisliğine ver· 
*'ATHEN., motörü 115 ikinci· çıkaracak ayni zidlandaLONORA .neleri latımdır. 
tinde bekleniyor. ROTTER· ve HULL için yük alacaktır. Şartnameler 341 kuruşa Ankara, lzmir, Eskişehir ve Haydarpaşa 

'AM, HAMBURG ve BREMEN THE GENERAL STEAM veıhele nde !'atı maktadır. 16 20 23 15 4243/4015 
yük alacaktır. NAVIGA "f ION Cô L TD. 

,.•y ~OVA. vapuru ı2 ikin· "ADJUT ANT,, vapuru 5 lkin-
::"'frinde bekleniyor. BREMEN citeşrinde gelip LONDRA için 
'- hareket edecektir. 

1
ük alicaktır. 

.. MACEDONtA,, vapuru 29 1------~----
citefrinde bekleniyor. ROT- SERViCE MARlTIME 

AM, HAMBURG ve BRE· ROUMAIN 
için yük alacaktır. B U C A R E S T 

''MOREA,, vapuru 1 Birinci 
unda bekleniyor. ANVERS 
HAMBURG limanlarında 
çıkaracaktır. 

ERICAN EXPORT LINES 
EXPORT STEAMSHIP 
CORPORA TION 

'EXTAVIA. vapuru 12 lkin
rinde bekleniyor. NEVYORK 
yük alacaktır. 

'EXHIBITOR. vapuru l 8 
iteşrinde bekleni,ar. NEY· 

ORJ< için yük alacaktır. 
'EXPRESS.. vapuru 26 lkin

tb..rinde bekleniyor. NEV
~t{K için yük alacaktır. 

OGONTZ • vapuru 28 
f\hiteşrinde bekleniyor. NEV
~K için yük alacaktır. 
'txMOUTH,, vapuru 15 Bi· 
~~~nunda bekleniyor. NEY
~ için yük aldcaktır. 
'l\NIEMENT H. SCHULDT 

HAMBURG 
'1.ısE,, motörü 15 ikinci· 
lıde bekleniyor. ROTTER· 

• HAMBURG ve bREMEN 
)ijk alacaktır. 

"ARDEAL11 vı:ı puru 26 lkinci
tefrjnde KÔSTENCE, SULiNA. 
GALATZ ve GALATZ ak•arması 
TUNA limanları için yük ala· 
caldır. 

DEN NORSKE MIDEL
HA VSLINJE 

OSLO 
• BAALBEK ,. Motörü 12 

Jkinciteşrinde bekleniyor. BEY
RUT, HAYFA, DIEPPE, ve 
NORVEÇ limanları için yük 
alacaktır. 

''SAN JOSE,, motö ü 6 Bi
rincikinunda bekleniyor. DIEP
PE, OONKERK ve NORVEÇ 
limanları için yük alacaktır. 

ilanlardaki hareket tarihle
rile navlunlardaki deyişikJik
lerden acente mesuliyet kabul 
etmer. 

Daha fazla tafsilat için Bi· 
rinei kord6htla W, F. HiNRY 
VAN DER ZEE & Co. N. V. 
vapur acentalıfına miitataat 
edilmesi rica olunur. 

T elclon : No. 200712008 

--------------------------------------------....... Askeri fabrikalar umum mü-
dütliiğüııdenı 

8/ 12/937 Perşembe günti srıat 15 de kapalı zarfla ihale edile
ceğ'I Ahkarada Ulôs, lstahbulda Son Telgraf ve lz nıırJe Anadolu 
razetelerile 15, 17, 19 ve 21 Birinci Teşrin 937 günlerinde ilan 
edılen 9S adet el~~trlk nıotötu şa tnAme"Hlht led ye şartbrında 
bazı d,.~ itik .ik yapılmasın i maz re' hasıl o .u: ı d •ı m z u g ;i -

lerdc ç kan aıanlar hukümEüzdür. 14 ı7 19 :21 3961 

ıon model 
geldi 

Amerikanın en meşhur karyola fabrikuı olan Simons kumpani 
karyola fabrikasının en son model ve mobilya renk ve sistemi her 
çe,i.d ve boyda hıliı çelikten mamOI k.aryola ve ıomyaları yalnız 

(Yeni Kavaf larcla Hüae;yin Hüsnü Özişin 
Lı»lt. MobJIJ,ıı •• l.atyöl11) 

.ah>nun~a bulunma~adır. Karyola ve somya alacak zevki eelim 
sahiplerine hasıreteh tatıiye bderit. tn !ıön Hıocfel Avrupanın ık 
ve zatıf çocuk lrabilan Sahi bulunut, - ilin 

lzmlr defterdarlığırdan; 
Ada Parsel Muhrıt• ttıen kıymeti 

Lra 
1 ' 20 
ı 8 .!IOb 
ı 9 100 
2 2 " 3 1 20 
~ 2 20 
4 2 25 
4 3 80 

17 6 60 
17 2 60 
16 3 28 
ıs 4 30 
14 s 90 
14 6 140 
14 8 120 
14 9 2.5 
14 2 30 
14 3 80 
14 4 35 
13 4 15 
13 2 20 
13 1 80 
12 7 10 
12 6 20 
12 8 25 
10 5 70 
10 7 25 
10 12 40 
10 14 60 
9 2 10 
9 3 220 

Yukarıda ada pırıel numa alan hizalarında muhammen kıymet
leri yazılı Bulgurca çiftlif nde Rumlardan kalma ebniyetlerin zemini 
Çiftliğe aid olmak Üzere satışa çıkarılmıştır. ihalesi 9· 12-937 tari· 
lıirltle Perşedib~ günü salıt 14 dedit. T•liplerin milli em.ak mlidür-
luğOHe mütitaatları. 4116 

.................... iiıılliı ......... ~ .......................... _______________ ~ 

Akhisar belediyesinden: 
Tahminen bir ton kad "' r müstamel kurşun ve bir miktar çinko 

r ç k ~ttlıthia le s lıli cı it. lhal 30 11 9::, 7 S lı g u rı t 15 de.ı 
dır. l,)tekl lcı in Akhıseır Leled ~·nine mLıac&at.ar. . 18 20 2~ ~4 



Sahire ANADOLU T f>erinistni 

Pu•• r'ien Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, 
J rekleri rahataız olanlara bile Doktorlar bunu tavaivP ,,Jerler . 

kalp, böb . 

FotoOr 
Foto Köroğlu 

amza Rüstem 
En meşhur fabrikaların fotoğraf makineleri, film, cam, kağıt, 
kart ve bilumum fotoğrafçılıkta müstamel eczalar, fotoğraf alat 

ve edevatı, font ve sehpalar. 

Fotoğrafçılığa müteallik her nevi malzeme 
Zevki okşıyacak resim ve ağrandismanlar, senedat ve evrak 

istinsahları ve kopyaları kemali dikkatle yapılır. 

AMATÖR /ŞLERJ 
Developman, kopya ve her nevi ağrandisman sürat ve nefa· 

setle yapılır. 
IZMIR: Emirlerzade çarşısı No. 28, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
Telefon: 2675 Telgraf: Rüstem lzmir -

Siz de M ETALLU M "D" ~~;:;:.~arını 
Hem bol ışık almış olur, hem iktısat etmiş olur, hem lamba 
değiştirmekten kurtu lur, hem de sarfiya tınızın eksildiğini 

ilk faturada görürsünüz. 

T LLU 
Cevfik Baykent 

Elektrik - telef on vemalzemesi deposu. 
Siemens fabrikaları mümessili 

Peştemalcılar 77 • 79 telefon 3332 

•a.. Doktor Mil · 

Kemal Tahsin Soyd 
Cild ve tenasül hastalıkları mütehassısı 
lzınir Belediyesi Zührevi hastalıklar ve tedavi evi doktorlu· 

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

Muayenehane Tele. No. 3416 Evi 5164 -

lzmir Meserret Oteli 
Otelimizin bütün mobilyası tecdid edilmiş soğuk ve sıcak su 

banyo daireleri ilave edilmiştir. Otel yeniden telvin ve tefriş 
edi lmiş ve müşterilerimizin her türlü istirahatleri temin olun· 
muştur. Fiatler mutedil ve her keseye elverişlidir. 
Kemeraltı caddesi karakol karşısında No. 72 lzmir Tele. 2533 

ara~~· kardeşler 
Büyük mobilya ve mefruşat ma

ğazaları emrinize amededir. 
MERKEZ ŞUBE 

IZMIR ANKARA 

Temiz, zarif eşya, elbise ihtiyacından eve! gelir. Herkes kend! 
haline göre temiz bir eve, misafirlerini kabul edecek bir sal~~a'. 
rahat yaşıyacak eşyaya muhtaçtır. İyi bir mobilya içinde kendınızı 
ve ailenizi muhite daha iyi tanıtabilirsiniz. Evinizin eşyası hayatı· 
nızın etiketi olduğunu unutmayınız. 

Memurlara 1 O taksitte veresiye muame. 
lesi yapılır. 

................. ı ..................... ma_.-. .............. .. 

biri ··. 

~--r. ı:"'.· ',•. .-. ,JI·~ <_ 

i N Ö N O Cad. No. 20 

Atölyede 
En güzel pozlar 

çekilir. 
Amatör işler 

Temiz çabuk 
ucuz yapılır 

Doktor 
Ali Agah 

Çocuk hastalıklar• 
mutabassısı 

İkinci .Beyler sokağı 
No. 68 
Telefon 3452 

11 .................... _. 

Baktiryoloğ 

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

hlilleri yapılır 
Müracaat yeri: 

İkinciheyler sıokakl l 

Telefon 3869 

Motör istiyenler 
oku.çun 

9 beygir kuvvetinde Gorsley 
markalı bir motör satılıktır. Gör• 
mek istiyenler seyyar muhabiri 
miz B. Yusufa veya Şemikler 
köyünde bahçesindeki adamına 
müracaat et'llelid irler. 

Sıhhat Balıkvağı 
Norveçyanın halis Morina balıkyağ1dır 

iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesi 
Büyük Salepc;ioğlu hanı karşısında Başdurak 

1938 Modelleri geliyor 
Sevrole Otomobilleri ., 

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

V e<dl e IK tp>arrcça o a 1r lfi'fi1evelYI<dl<dllYI1r 

Oldsomobil otomobilleri de her tOrlO evsafı haiz, ·sağlam, 

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

Birinci kordon telefon 2704 
j\~_..·•6\ ,,'~1·~·' ' ,..·, ' -· 1 


