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Başvekilimiz, Parti grubunda beyanatta bulundular 

V ek3letler hakkındaki kanu
nun tadilinden bahsolunuyor 

·-·-Vekillerin adedini Başbakan tayin edecek, mevcud 4 hin 
kanunun tetkiki için hususi bir encQmen seçildi. 

Zavallı Çinliler 
Toplandığı deTirlerde de y1Zdı

!Jm gibi Brilklel kon(eranıı mukad0 

der akıbetine doğru yilrilyor; yani 
Tilrkçesi if Jit ediyor. 

l'eJgraflana haber nrdiğioe gö
re konfuanua ddnJı.Q içtimaında ja• 
pouyanın Çine karıı giriıtigi taarruıca 

te•bih edea beyanname kabul edile
cek ve ondan ıonra da .konferans bili 
ınüddet içtimalarım talik edecektir. 

Eğer konferanı hakikaten bu 
beyannameyi kabul edebine iyi kötil 
gene bir it görmilı olacakbr. Fakat 
İtalyanın muhalefeti, İakaodinav dev• 
Jetlerinin iıtinklfı Te nihayet çok 
bftyilk. menfaatleri mnzubabe olma• 
llna rağmen ellerini ateıten ukıııao 
Am~rikalıların ihtirası ka11111nda bUo 
'bun yapılabilmeıi bile ıilphelidir. 

Brtlk1el .konferan11Dıa bir tek 
fayduı olmupa o da Çinlilere Av• 
l'tlpaya Te kendilerinden baıb büUln 
dtbıyaya (asla güvenmemek lbım 
geldi~i hakikaliDi bir daha 6&ntmit 
obna11dır. 

E~elce de ı6ylediğim gibi koafe. 
.._. bir kaç cebe daha akdeclecek, 
'- ilaç hararetli natuk clinliyecek 
•e blh.yet ıuauun teak.ub •• tevali.ti 
araııncı. bir manaa blmadılım aaU• 
Yarak dagdacaktır. 

- -~.a.~.~~-.s....... 

ne gôre lıakiltt vadyeti niharet aDe 
lamağa baılamıı olan Çinliler timdi 
de dünya devletlerinin japonyaya ıilah 
•• mühimmat tatmamaaını, bana 
nıukabil mQmkft.n olduğu kadar Çin• 
lilere yardım etmniııi temine çalıp• 
yorlal'DUf. Eğer ha haber doğru iıe 
Çinlilerin bili dftoyanın hakikatle· 
!inden tegafdl etmekte olduklanm 
ilAn edebiliriz. 

Geçea teneki Habepıtan ıeferia• 
el. İtalyaya karp bana bemer karar• 
lar ittilıu etmiı olaa devletler iı 
tatbikata intikal edince binbir Ulrltl 
bebaııelerle ip 1&Teaklamıılu Te teo 
btıalannm hani hani ıillh Te mtl• 
lainımat ticareti yapmalarına gös 
1Ummutlarcb. İtin içytizil böyle oı. 
Dıaaına rağmen ltalya kendiıine kup 
lecrt tedbirler kararı ittibas edilmit 
obauını gene bir Ulrlil hazmedemeo 
lbİf Te ba karara ittirak eden dev• 
ietiere kartı bir boykot tatbikine 
Laılam11tı. Ba hldieeden ata yanmıt 
Olan devletlerin ba defa japonyaya 
ltarp bir DHi zecri tedbirler man .. 
..... if'ade edecek olan böyle bir ka· 
:_-_ ittihazındaa bile içtiaab edecek• 
-rıne ıflphe yoktur. 

Baki.kat ıudar: japoıılar Çine 
"1clırmak için milletlerara11 naiyetin 
'il mClıaid bir zamanını intihab 
etGıiılerdir. Bugft.n hiç bir millet 
'-le•ki hayati menfaatleri bile meT• 
'Dbabe olta Çine yardım etmeği v .. 
'ala11d Çin heubına bir a .. te abl• 
-·Aı habrma getirecek bir nsiyett• 
~ildir. Berkeı ancak kendini, ken• 
~ llef Iİ neflini dilıdumekte Te bunu 
~Gdafaa için geceli gGodülG hazır. 
oqlbaktadır. 

Y a1&mak hallma malik olmak 
itin kuvvetli olmak Te yalnı• kendi· 
:. 16•enmek bakikatiaıdo tegaRll e&
ı.: olan Çinliler, be .. d adalet hi1o 
'heubıaa maaleMf, bn gafleti .. 
~ ceaaunı çekmeğe, yani toprak· 
1-t aıı mClbim bir kıamını japon• 
t.l, a kaptırm•ğa Te belki de oıun 
latlfl lbtlddet japon ikbudt •• liyul 
ı_ Dau altına girmete mahk'llmdmlar. 

'allı Çioliler ...• 

~ilzlıet Çançar 

8. Faik Kurdotlu 
\'e~n~ul, 23 (Hususi)-lktısad 
Ol'I ett müsteşarı B.Faik Kurd 
ılı unun, Başvekalet müsteşarlı· 

oa ta1in edileceti söyleniyor. 

Başbakanımız B. Celili Bagu 
Ankara 23 (Boıuıi) - Vekaletle· ihtimalinden bahlolunmaktadır. Maa. 

rin, dairelere tefrildni ve adedinin baza, buna dair henüz kat'i mah1mat 
aagari -ve aaami miktannı tayin eden yoktur. 
kanonun tadili hakkında bClkt\metçe Ankar1, . 23 (A.A.) - ·Cumhuriyet 
yeni bir liyiha verilecegi haber alın· halk partiai ,gruba bogft.n ( 23·11·937) 
Dllfbr. ôğleden eonra ~l IS &e Antalya uy • 

Yeni layihada; Vekiller adr.dinin lan Dr. Cemal Tancanın b.ıkanhtın• 
tayininin, Reiıicomhurun tudikine da toplandı. 
iktiran etmek ıartile Baıbakana hıra· Söz alan Baı,ekil GelAl Bayar 
kılacağı zannolunuyor. siyaıt mftete9arlık.lann ilgR11 hakkın· 

t - '- 1 ., .. ıg '\ 
ifrt biil™ k-anamasda. l»m""Mrt-

benziyen maddeleri •e kanunl•n bir· 
leıtirmek için Büyük Millet Mecliıin· 
de ayn bir encümen ıeçilmiılir. 

İıtanbul, 23 (Hususi) - İdari 
müıtqarhklarda değiıik.lik yapılması 

ft • 

t•nip etti. 
Anadolu Ajanıının notu: lıtibba· 

nmıza nazaran bu huıoıtalr.i kanun 
bu ayın nibıyeliae doğru çık.mıı ola· 
caktır. 

Nankinde toplanan 
büyük Çin şurası 

Bu ştirada, Nankin şehrinin modafaa 
edilmesini istiyenler galebe çaldılar 

Şimali Çinde Japon askerleri 
Tokyo, 23 (Radyo) - (N si· Jar galebe çalmış ve bunun üze

Nisi) .. gazetesine ~öre; bu aym rine, Nankin şehrinin tahliyesine 
14 unde Nankınde Mareşal karar verilmiıtir. 
(Şan-Kba~·~~-k)bi~ ri>:_asedtinde t.op· Şanghay, 23 (Radyo) _ Ja· 
lan an uyuK ır şura a vazıyet . . .. 
tetkik edilmiş ve Mareşal (Şan· pon kıtaatı Senıı mıntakası uze· 
Kay-Şek) in zevcesi dahil oldu· ~i?e bir ileri hareket .Y•~mak 
tu halde Çinin en büyük rica- ıçın hazırlanıyorlar. Bu ~len h~
linden müteşekkil olan bu mec· reket için 12 alay tefrık edıl· 
liıio yarısı sulha yanaıılmasını, miıtir. 
diter yarısı da harbe devam Japon süvari kıtaatı da, Ka· 
edilmesini istemiştir. menjö cephesinde harekata baş· 

Neticede, harb taraftarı olan- lamıı bulunuyor. 

Hükumetimiz 
Kaçakçılığın men'i 
için Yunanistanla 

anlaştı 
lstanbu', 23 (Hususi) - Hü· 

kumetimizle Yunan hükumeti 
arasında, kaçakçılığın men'i 
hakkında imzalanan muahede 
Büyük Millet Meclisince tasdik 
edilmiştir. 

Muahede, gelecek ayın üçün· 
den itibaren mer'iyete girecektir. 

"\ 
Vergiler hakkın-
daki uydurmala 

• •••• 
lzmir oila9eti mulıterem 

lıalkına 
. Eski teneler "Vergilerinin af re. 

dileceği Ye def terlerin yırtılıp y .. 
kılacqı hakkında ötede beride bir 
hbadia neıredildigini iıittim. 

Vergi affı bir kanaa m•elelİ· 
dir. Ne böyle bir kanun ve ne de 
ba gibi bir ta1&vvar mevcad olma• 
.ı.tmdan yanbt aolaıılan ba gibi 
fllYİalara iHlkımızın iltifat Te itimat 
e&memelerini ıaniye ederim. 

İzmir valiıl 
Fazlı Giil•ç 

B. Eden 
Avam kamarasında 
beyanatta bulundu 

M. Eden 
Londra, 23 (Radyo) - lngil· 

tere Başbakanı B. Nevit Çem· 
berlayn, yarın toplanacak olan 
Avam kamarasında, Lord Hali· 
faksın Berlin seyahati hakkında 
verilen sual takrirlerine bizzat 
cevap verecektir. 

Avam kamarasının bu günkü 
toplantısında beyanatta bulunan 
B. Eden, ltalyanın Filistinde 
propagandada bulunmadığını 
söylemiştir. 

B. Eden, saylavlardan vukubu· 
lan bir suale cevap verirken,lngil· 
terenin, Japonya için zecri ted· 
birler alnması için lngilterenin 
kendi başına biç bır teklifte 
bulunmak niyetinde olmadığını 
söylemiştir. 

Cani kardeşler 

Amerikada yürüyen tehlike: 

Los Ancelosta 
Bir dağ yarlldı 

Şehirin üzerine iki milyon ton afırlıtında 
bir parça düşmek üzeredir. Los Ancelo .. 

Hollivud yolu da kapanmııtır 

Los Ancelostan Holiflotla giden gol 
Lol·Anceloe, 23 (Radyo) - Şeb· halind•, Lo .. Anceloean ea b1•etl 

rin yanıb•ııod•ki büyilk. dağ tedrici ft mahı.,em rilllları ellku allllMI• 
ıarette ikiye •ynlmakta •e yarıaı, kalarak mahvolacaktır. 
..bria herine daımek tahli.k•iıal Loe-Aaceloe ile BoliT... aruua. 
11e1ermektedir. deki bOyflk ıoee. pmdidea htlk.ftmet 

Datıa Gttllade laual olu yank, larafuadan bpatılmıfbr. Yolan ke· 
W gClll içinde 12 1&11timetn açal• nanaa ikame edilen jaadanUlar, bo· 
ıaııbr. rolar vantHile yolcalan haberdar 

Bugiln yapılan tetltikatta, yanğıo, etmekte ve teblilte maballiDe kiaMo 
1&1tte bir uotimetre açılmakta oldu· tenin yanaımamaıı temia oı .. 
.. ı.-k edMmifdr. •al.tadır. 

Lo•Aaci!lloı tebriaia Gserlae dllt- BtıkClmet .. r.yı, tehlike yeriad• 
mea muhakkak olan dağ parçaııaıo, bir k.ilomııre meıafeden uuktar. o.. 
iki milyon ton ağırhğında olduğu ğın yanında balanan rilJt, a.ıe 
tahmin ediliyor. Böyle bir felaket tahliye edilmiıtir. 

Su, Elektrik ve Tramvaylar 

Şirketler, belediyenin tek
lifini merkezlerine yazdılar 
Otobüslerde biletçi bul undurulmı )'arak bu 

işin de ıoförlere tevdii düıünülüyor --------------- . 
Belediyenin elektrik ve au ıir· 

.kellerini utıa •lm•k arzuıuoda hu· 
ltınduğaaa, ha boauıta teşebbtıslere 

giriıtiğini •e her iki oirkete de birer 
mektub göndererek teıi@atlaruıın kıy· 
metlendirilmetini iıtediğioi yazmııtık. 

Döa, ıirketlerin İzmir mümeuil· 
ilklerinden belediyeye cevab gelmiı 
ve keyfiyetin merkeze yaaıldığı bil· 
dirilmiıtir. Merkezlerden gelecek ce
vablar müıbet olduğu takdirde bele· 
diye her iki ıirketi de eatm almak 
için IA11m gelen paranın teminine 
çahpcaktır. 

• • • 
Belediye, kordon üzerinde iılet· 

mekte olduğu otoböılerdea biletçileri 
kaldırm~ı düıüomektedir. 8a tak• 
dirde otobilı idare edeo toflr, be• 
ıoförlilk ve hem de biletçilik Y..U. 
ıi görecek; yolcular, otobihe ginrba 
bilet alacaklardır. 

Yolcuların bileti alırkea mlfk4· 
lata maraz kalmaıualan \çio .beledi,e 
tarafından oıobflı karneleri de 91ka
nlacak ve ıotörlerin para alıp ••rirıo 
ken giiçlillt çekmemeleri temin edi· 
lecektir. 

Bu huauıta hea6z kat'I bir karar 
verilmemi, olmakla beraber yakı•da 
tecrübelere baılaaacak •• alıoaak 
neticeye göre hareket edilecektir. 

Günün en 
Aydında asıldılar mühim haberi 

Bunlar ihtiyar bir B • • k 1 k f b• 
bakkalı öldürmüşlerdi ru se on eransı, ır şey 

A,-dın, 21 (Hoıual muhabirimis 
bildiriyor) - Çioenin Demircidere 
köyflnde, eıki rillyet umumi meclili 
••alanndan 60 yaıında bakkal Kara· 
ıınlo Muıtafayı, paraıına tamaao, dilk· 
kAnıu içinde çakmak fitili ile boğup 
öldüren ayni Uyden Salih oglu Ah-
med ve kardeti Oemaa Kır, ba~la· 
nndak.i karann Kamutayca taıdiki 
tlzerioe ba ubah idam •dilmiıı.rdir. 

Ahmed, eoo dakikaya kadar m .. 
tanetini kaybetmemiıtir. Paralanıu 

tlç çocagana verilmek Oaere, mClddei• 
umumiye teılim etmiıtir. 

Oımao kendiai.ni kaybetmiı Te 
ton dakikaya kadar Allaha yalYararak 
keodiaini kwarmaunı yalTarmııtır. 

yapamadan dağılıyor 
Çin murahhası, donko alakasızlıktan 
mQteessir olarak acı sözler söylemiştir 

Br6bel. 23 (Radyo) - Brilbel konferaııaı, bugft.n toplanmıı Te fabt 
bir karar nrememiıtir. 

Bu toplanbda bariz bir al&basbk gören Çin murahbau, çok acı be)'ao 
utta bulanmuı •• konfermSUI mla.carise ceearet Terdiiiad•n babiale ..... 
drlerini bildirmiftir. 

Konferam, 7arua 80D toplanbllDI yapacaktır. 

Alakadarlar, ton toplanbdan da hiç bir ıey beklememekte, konferaa•., 
kat'! eurett• iflll •ttitiaıi t6ylemek.tedirler. - Sona 1 GooQ aahifede -



IFOKRA 
1872, 1888, 1890-1937 

...... Baron Hirschi mültimilyouer yapan şark demiryollarının in§ası sıra• 
lat"ında büyük bir töhret ka'8Daa Avuıturyalı mübı-ııdis V. Preseel 1872 
aeaeei şubatında letanhula getirtildi. 1871 iradeaile Asya Türkiyesinde inşası 
emrolooao demiryollarının en mühimi Baydarpaşa-Da~dad hattı idi. 

1,te bunun ba~lar.ıgıcı olan 18 72 de PteHeliıı nezureti altında Ilaydar· 
pata-hndl kıımına başlandı. Fakat devlet mu:ıakaya içinde olduj!.undan bu 
inşaat &OıPradau durdurulmuş ancak bu iıattıo uzatılabilme.ti için 1888 sene• 
liııe kadar beklemek Lizım gelwifti. .. ,. 

" .... 1890 senesinde Osmanlı hül.;.U.ıneti bu )·olan Ba~dada kadar uzatıl· 
maaı için Almanlada müzakereye girişmi~ bulunuyordu. Fakat Alman gı-obu, 
bu hattın imtiyazını almılk için uğra~o Franeız ve f ııgiliz grublanmn şid· 
detJi rekabetine maruz kalıyordu. Diğer taraftan bunlar Abdülhamidi donan• 
ma nümayişi ile tehdid ettiler. İA&il.iz, Fı-a11~ Rus sefirleri müttehid bir 
cebhe alarak bu hattın Almanlar!n eline geçmemesine çalışıyorlardı ... ,, 

Yukanki cümleleri Anadot11.Bağdad demi.ryollannın tariLi hakkında ya· 
ınlmış bir •&kaleden alıyorum. 

Kolombiya üoiveraiıeai tarih profeaör munini Edvard M~ad Earl tara· 
ı.a.ı. llKkıada .. Tilrüyo, büyük dnletler 'Ve Dağda<l demiryollanna dair 
tetkik,, baıhğı altmıla büyük bir kitab neiredilmiş olan bu tarih, yarı sö-: 
milp Oamaô. imparate>rluğunua •cıklı çehresini gösterecek kadu be1iğdi. 

Türk topraklarında kurulacak demiryolları üzerinde yabtncı ihtiraelar 
aasıl çarpışıyorcfo, ba cflmlele:rin içinde bile gc.>rlilebilir: Osmanlı rejiminde 
'falan, ecnebi menfaatlerin bir .''yol geçer,, hanından farbızdı. 

Şimdi 1812, 1888, 1890 tarihleriai maziye gömerek 1937 ikiociteıriııine 
plhWI •• uyuı Baı•ekiliıı Diyarbalwda söylediği nutuktan iki cümle 
dialeyinia: 

"Bagta reamea törenini yaptıpmuı bu inıaatıo nafıa hayatımızda çok 
...m Te mflhim bir me•.kli Yardır. Bizi komıu ve dost memlekeliıı hndud· 
lana& ulattıracaktır.,, 

Di7arbabrda &emeli atıluı abideaia mana81m Ye IUmalizmin naııl mu• 
kedderi •• laribi kendi istediği Ulikamete çevirmek kudretinde oldu&unn 
e=h•ak için pbndaki IÖzlerle af&lıdaki cdmleleri karıılaştınnız. 

iki mideli edam UldU 
Londradan bildiriliyor: 
Hacı Ali adlı bir adam var· 

dır; bu adam sigara, saat, bü· 
tün balık, hasılı ne bulursa 
yutmakla maruftur. 

Hacı Alinin marufluğu sade 
bundan ~baret değildir? Onun 
daha büyük bir şöhreti vardır, 
yui iki adet- mideye maliktid 

Bu itd mideyt kocatnMl iki 
detJrmen taşı gibi kullanan Hacı 
Ali, ıon pnlerde soğuk a\mıı 
ve bu yüzden ölmüştür. 

Hırsız kuşlar 
Viyaaa gazetderiode garib bir 

laicliseden bahsedilmektedir: Bir 
baronun kıymetli yüıüklerinden 
birisi çalınmış, fakat bu hırsız· 
bğı yapan bulunamaımıtır. 18ir 
tesadüf neticesi olarak bu yü· 
.zatla bir lcuı tarafından çalın· 
dıiı anlaşılmıştır. Bu kuıun yu· 
Wll, BanJaan eYİnin yanındaki 
aA"çta imiş ve kutcağız parlak 
taşh ve kaldıracağı bir şey bu
lunca dayanamtyor ve çalıp yu· 
vasına pirüyormuıl 

Holivud dehşet içinde 
Su Holiwd da davasız ve dert· 

aiz Jcalmazl Gih yıldızlardan bi· 
riai kaybolur; bazı ıebir haydut· 
M dilber yıldızları korkuturlar; 
basıla her gün bir şey. Şimdi de 
ne mi var? diyorsun11z.. Haber 
yerelim: 

Tamam yü ... z el. . .li s ... e .. k .. iz 
maymun firar etmiştir ... Dehşet· 
mi bu; dehşeti .. 

Bu maymunlar Bing Crasby· 
aia ton filimi için ormanlardan 
topWtırıwak Holivuda getiıtil

m ş idtler. 

Nareddin Artam 

- Sayın doktor.. Beni şu sa
kaldan kat'i olarak kurtarınız! 
Demiftir. 

Doktor, bir kadının sakalla 
alakasını manasız gormüş ve 
elektrik usulile sakallarm kökü· 
ee kibrit suyu dökmeğe başla· 
m11tır. Fakat o anda muayene· 
haneye, gökten düşer gibi bir 
adam gefmi~ ve: 

- Aman doktor, durunuz .. 
Karımın sakalına dokunmayınızl 
O.ye naimıuıtır. 
· Ve sonra karısına: 

- Aman karıcığım .• Ben &eni 
sakallı olarak çok seviyorum. 
Sakalını benim hatınm için 
mahvetme! Oemiştirl 

Şimdi Amerikan gazete· 
leri bu ikadınm sakalına kocası· 
nın neden bu kadar ehemmiyet 
verdiğini araştırmaktadırlar. 

Utarit maskOn deftildirl 
Almanyanm ve bir azda hal· 

yanın kabiarına sığamadıkları, 
topraklarının kendilerine darL· 
ğından bahsettikleri malumdur. 
Arz ise iki milyara yakın insa· 
nına da dar gelmeğe başlamış 
ve haris milletlere müstemleke 
temini ihtimalleri de kalmamıştır. 
Bütün ümitler, meskWı bir yıldız 
bulmak, so1ara bu yıldıza git· 
mekten ıbaret kalmıştı. Güneşe 

en yakın bir' seyyare olan Uta· 
ritirı üzerinde büyük ümidter 
beslenmekte idi. Fakat ne yazık! 

Rasadhanelerde büyük alimler 
tarafından y,apılan tetkiklerin 
neticesi, Utarıitin gayri kahili is
kan olduğuna varmıştır. Çünki 
bu seyyarenin kışrmın gayet ince 
olduğu da tahakkuk etmiştir. 
Şu halde?. A~mMyamn müs .. 

temleke ümidi büsbütün kesildi, 

ANAHOL\! 21 feşri,·~ıH 

Şehir dahili haberleri 
Mahsullerimizin satıf 

1 ı.:aziyelleri 
Londradan incir-üzüm üzerine 

tıı.·~~liiiii~iiliililliiiiiiiiiiiii;;=.iiiiiii~~~iiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiliiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiii~lliiiiiiiiliiii!ilil!illiiiiiliiiiiiiiilllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim-iiiiii-~ yeni ıt k li/l e,. var 
İktısad ı;e tasarruf Buca Çocuk hastanesi Noel yortularımn yaklaşma11 

h f münasebetile, Avrupadan ve bil· 
a tası Zabıta işleri polise yapılıyo,. hassa Londradan üzüm·incir Üze· 

Bu lıususta bir program Garaj santralın da temeli r ine yeni talebler ba~lamıştır. 
hazırlanıyor devredildi bu sene atılacak Bu gü!llerde piyasanm hararet-

On ikinci Kanunuevelde baş· Son zamanlarda Bucada vu· Kültürpark civarında, süt dam· leneceği ve her iki mahsul fiat· 
lıyacak o aa Yerli Mallar ve kubulan cinayetlerden halkm !asının arka kısmında inşa edi- lerinin de b 'r miktar yükseleceği 
Tasarruf haftası hezırltklarına çok müşteki olduğu tesbit edil· Jecek büyük çocuk hastanesinin ümid edilmektedir. Dün, incir 
devam etmektedir. Ulusal artır· edilmiş ve Cumhuriyet Halk üzerinden de hararetli satışlar 

planlan bir mühendise verilmiş· 
ma ve ekonomi kurumu şube· partisi kongresinde bu husustaki olmuş, ancak hariçte cereyan 

d tir. Gerek bu hastanenin ve ge· 
sine merkez en talimat gelmiş dilekler okunmuştur. eden satışlar henüz borsaya kay• 
ve dün yapılan bir içtimada Kongrede Cumhuriyet Halk rekse Basmanede 600 otomobil dettirilmemiştir. 
haftanın kutlu .anması için tan- Partisi vilayet başkanını temsil alacak büyüklükte kıJrulacak ga· Tütün satışları: 
zim olunacak programın esas· eden umumi meclis azas ndan raj santralın planları on beş Tütün satışları çok durgun 
ları tesbit edilmiştir. ı6- Mehmet Aldemir, bu dilek- güne kadar hazırlanmış buluna· geçmektedir. Alakadarlara gelen 

Verilen kararlara göre, her ler iç"n vilayet nezdinde teşeb· caktır. malumata göre, şimdiye ka· 
yıl olduğu gibi bu sene de eko· büsatta bulunacağını vadetJDiştir. Her iki binaya da 938 bida· dar vaki mübayaatın miktarı 
nomi haftasında muhtelif hatib· Heber aldığımıza göre halkın yetinde başlanması mukarrerdir. 23,800,000 kilodur. 
ler tarafından konferanslar veri-
lecek, kahvehanelerde ve evler- dilekleri vilayet makamınca der· Çocuk hastanesinin inşaatı Zeytinyağı: 
de üzüm·incir sarfiyatın artırıl· hal nazan dikkate · alınmış ve tamamlandıktan sonra, şehirde \'eni zeytinyağı piyasaya gel· 
ması, yerli mallar kullanılması Buca zabıta umurunu tedvir ey· bir kaç tane gündüz çocuk ba- mektedir. Fiatler, alivre olarak 
hakkında propaganda yapılacak mek üzere bugün bir komiserin kımevi kurulması· için de teşeb· 28 · 29 kuruş arasındadır. 
ve haftanın son gününde de em·r ve kumandası altında altı büslerde bulunulacaktır. Almanga arpa 'Oe bakltı 
bir geç·d resmi tertib edile· polisten mürekkep bir polis l alıgar: 
cektir. müfrezesi Bucaya gönderilmiştir. pekli kadın çorapları Son günlerde Almanyaya mü· 

Kömür Fıkdanı yoktur 
Belediye ihtikdra mani ola

cak tedbirler alıyor 
Bazı kömürcülerin, kömür f ık· 

danından bahisle fiatleri yük· 
seltmek istemeleri belediyenin 
nezarıdikkatini celbetmiş ve bu 
şek.ilde hareket ederek ihtikar 
yoluna sapan ~ömürcüler haJc.. 
kında takibata geçilmiştir. 

Belediyenin yaptırdığı tahki
kata göre piyasada 400 bin 
kilodan fazla odun kömürü 
mevcuddur. Kara ve deniz yolu 
ile de her gün kömür gelmek· 
tedir. Bıı vaziyet karşısında 

kömür fıkdanı mevzuubahs ola· 
mıyacağı gibi fiatlerin yüksel· 
mesi için de hiç bir sebep 
görülememektedir. Halkın mah· 
rubt a.tiyacını kolayldda _..... 
e em!mesi !f mahaıle1erde 
kurulan pazarlar da daha geniş 
mikyasta kömür sabşı yapılma
sının da temini kararlaştırılmışbr. 
Dün muhtelif yerler de kömür 
satışlan toptan 5,5; perakende 

Şimdiye kadar Bucada vazife Nizamname iki gün sonra him miktarda arpa ve bakla 
gören jandarma, bundan sonra mer'igete giriyor ihraç edilmektedir. Bir hafta 
civar köylerde iş görecektir. ık V zarfında limanımızdan Alm8Pla 

ı tısat ekiletince hazırlanan 
için iki vapur arpa ve bakla 

ipek ve sun'i ipekten mamul Dün geceki konser 
Fevkalade güzel oldu 

Güzide san'atkirımız B. Mü· 
nir Nureddin ve arkadaştan ta
rafından dün gece Elhamra si· 
nemasında verilen konser, fev· 
kalade güzel olmuştur. 

lzmirin kibar aileleri, sinemayı 
baştan baıa doldurmuş buluou· 
yordu. B. Münir Nureddin ve 
arkadaşları, defaatla ve hararetli 
surette allaılanımşlar, candan 
takdir edilmişlerdir. 

Belediyece ceza. 
lanclıralcınlar 

yükletilm .ştir. 
kadın çorapları standard nizam· • -----

Ucret/i memurlar namesi, bu ayın 26 sından iti
baren mer'iyet mevkiine gire· 
cektir. 

Bu nizamnameye göre, kadın 
çorapları ince, orta ve kaim cins 

olarak üçe aynlacak ve her ço· 

hakk~nda 
DabiJiye Vekaletinden vilayete 

gelen bir tamimde, muvazenei 
umumiyeye kağ1ı (E) cedvetine 
dahil masraf tertiblerinden idare 

rap alan, aldığı malın kalitesini olunan ücretli vazifelerde çalı· 
bilecektir. şanların tayin ve terfilerini ma· 

Şehrimiz Ticaret Odası, Stan· 
dard nizamnamesinin mer'iyete 

girmek üz~re bulunması müna· 

sebetile manifaturacılara bir ta· 

mim göndermiş, nizamnameye 

aykırı stok mallar miktarının 
bildirilmesini istemiştir. 

Nizamnamenin on beşinci mad· 
desi mucibince bu stoklar Oda· 

ca mühürlenecek ve satışa bu 
şekilde çıkarılarak, alıcıların eski 

aşlı memurlara kıyasen bazı 
takyicf ata tabi tutan 17161937 
tarihli kararnamenin icra Vekil· 
leri Heyeti kararJle mer'iyetteıı 
kaldırıldığl bildirilmiştir. 

Kahvehanelerde 
Çag şekerleri kli.fttl• s""leetılc 

~anvenaneıerae çay ıçemere 
SobıklATA kirli aulor Alntan 

beş ev sahibi ile yerlere tükü· 
ren sekiz kişi belediyece ceza· 
landırılmışlardır. Ekmeklerini 
açıkta bırakan bir fmncuıın da 
38 kilo ekm~ği alınarak fakir 
lere tevzi edilmişf r. 6-6,S kuruştan yapılmıştır. 

........................................... ! 

malla..dan mübayaa ettikJerinin 
anlaşılması temin olunacaktır. 

bir şekeslik içinde ve açıkta ge· 
tirilen topan şekerlerin bundan 
böyle kahda sarılması ve müş· 
terilere bu şekilde verılmesi be
lediyec"' kMa~~ştırı 'm ştır. 

Largo Kabellaro 
/dama mı mahkum olacak? 

Nasraddın 
Nasraddın hoca ahbaplarından 

üç kişiyi eviae remeğe davet 
etmiş. Sabahleyin erke11dea ka· 
nılfta bu daveti . haber vttmiş. 
Sonra pazara giderek ilci kilo 
et ( Örnek köyd.en değil hat ) 
bir az da sebze alıp eve getirmiş. 
-Hocanm karıM derhal yemek· 

leri pışirmeğe başlamış ve öğfe· 
ye kadar etle yapacağı yemek· 
leri, meseli köft~ kızartmayı, 
do1mayı filan haZtrlamış. 

Tam saat yarımda çat-çat kapı 
çalınmış, kapıyı açan kadın l>ir 
de ne grösün: dört tane akra· 
badan misafir hanım. Tab.i mi· 
saf.itleri içeri almış v~ pişit-diği 

yemekleri bu Tanrı misafirlerine 
ikram etmiş. 
Akşam geç vakit Na.U'addın 

hoca misafirlerile beraber sökün 
etmiş. Misafirleri oda> a aldıktan 
sonra mutbağa giderek yemeğin 
hazır olup olmadığını karısına 
sormuş. Zavallı kadın boynunu 
bükerek demiş ki: 

- Bir çorba Ue bir de sa• 
handa yumurtadan başka yemek 
yok! 

Hoca hayretle sormuş: 
- Hani bu sabah iki kilo et 

aldıydım, ondan yemek yapma· 
dın mı? 

Kansı cevap verir: 

• 
ı 

- Ben başka işlerle uğraşırken 
bizim şu ıkörolası tekir kedi 
eti yemiş bitirmiş. 

Hocanın canı fena halde sı
kılmış, etrafa göz gezdirmiş te· 
kir ked nin bir köşede uyudu· 
tunu görünce: 

- Getir şu teraziyi! 
Ojye bağırmış. Kadın, teraziyi 

hocaya getirmiş. Hoca, tekiri 
alıp terazinin bir gözüne koy· 
muş ve tartmış: Tam iki lcilol 

Kansına dönerek: 
- HAD1ml Tekirin iki kilo eti 

yediği ulapldı. f.a\cat anlaşılmı· 
yan ıey ıu: Tekir nerede? 

Demek ıuretile bu martavala 
aldanmadığını anlatmıştır. 

P.aris, 23 (R.dyo) - Paris 

komünistler mehaf ilinde söyfort' 
diğ. ne göre; cumhur yetçi t.pan• 

ya sabık başvekili Largo Ka· 
beUaro de General Asensyo ve 

Genet"al Fabrora yakında mu· 
hakeme edilccetder ve eğ4ebi 

ihtimal, idama mahkum olacak· 
larclar. 

Taş kent vapuru 
Denize indirildi 

L 'yodono, 23 (Radyo) - Sow
yet Rusya hesabma inşa olunan 
(Taşkent) adındaki posta vapu• 
ru, denize indirilmiştir. 

Vapur, teslim edilinceye ka· 
dar İtatyan bandıra&ıoı taşıya· 
caktır. 

Vapur, denize indirilirken bir 
papaz tarafından takdis mera11· 
mi yapılmıştırıe 

Bu maymuoların toplaRaU& 
büyük bir iş olmuş ve sonra da 
bunların zevk ve temayüllerinin· 
ele teabitine meydan vermiştir. 

MaymDRkmn on beş, yirmi 
kadarı Mayvestin, bir düzine 
\ad.n ele Greta G.bonun et· 
rafında toplanması herhalde bir 
zevk Ye temayw ~seridir, de
iil mi? .. 

_dem_ektir_. - ·-- TAYYARE SINEMASININ Her seansta salonulMI d0ld41ran 
Soyadı almıyanlar balkın allatlarını top1ıyan 

Sakallı kadanr 
Şibgo gazete'.erine son giin· 

lttde çok mühim bir iş 91ktı. 
Sakallı ka<!ınıa sakalı ve bu 
sakalın son maceraları •• 

Bu şehirde Helen Burus adlı 
bi.. lcadtma gwzel Ye &evimli bir 
..blı vardır. Bu kadmcatız bir 
gün sakalından bıkmış ve dok· 
tor Ogüst Vılyasın nt zdine git· 
••ı ve: 

Para cezasına çarpb.rıl- K·ıTARALAR rALARKEN TJNd11iR~~ININ 
mt•ac.1c.l..dır ~ -1arkılannı dinlemek 

Soyadıkanunundatasrihedilen Ve Atatürk.ün Sesini Cihana Yayan EGE MANEVRALARINI G6rmek irin 
müddet zarfında soyadı almıyan· J' 

lar hakkında kanuni talc:ib.t ya· 2 Gününüz lıaltlı fırsattan İ•tifacl. AU.Üniz 
pılması ve bu ribilerin para ce• SEANSLAR: Kitaralar rke11: 2 - 4,10 - 6,45 - 9,20 de .•. Manewalar: 3,20 - ıs,55 - 8,30 da 
zasma çarptırılmaları bnrlaftı· ~lı-====~~~;.i~=~====:::::!=:=:=::;:::::======?:;::=:#C:::=~=;?==::===:=::=:::::::mm:i:;i:::m=::Z::::::Cci::======111111 

2 Teşrinisani Camadan itibaren 2 /ilim 
rılmı~ı. 

DahiliyeVe1caletindenvilayete LA GARSON ( lRKEK Kız1 DANSLRR 
gelea bir tamimde, henüz soy.adi 
almamış veya vaktiDCle sopdı 
almadığı için par-a cazasına 
çarptınlmış ok.nlaruı affedildiğj, 
bundan böyle de soyadı a\acaic
lardan para cezası ta~l edil· 
memesi bıldirılmiştir. 

MARGUERIT A GAUTIER oin Tekmil cihana yaytl• meşbar 
t'omanıadan muktebes şaheser oymyanlar 

MARIE BELL 
HENRI ROLAND 
JAQUES CATELAIN 

TENASOB - ENDAM - VÜCUf ve SES itibaile ~üze! kaduı 
tipini bize gösteren 

ZARAR LEANDER 
Tarafından temsil edilen 
ŞARKILI - REVOLO BÜYÜK FILlll 



Al b 1 k Belgrad Ticaret oda. manya, u sene mem e e- sının bir teklifi 

grad Ticaret odası, Ankara 
• • d f 1 •• •• 1 k Ankara, 23 (Hususi) - Bel-

tımız en az a tutun a aca Ticaret odasına gönderdiği bir 

Alman kontrol daireleri, fürkiyeden alınacak tütün 

f iatlerini artıracaklarını vadettiler. 
Ankara, 23 (Radyo) - Hükiimetimizle Almanya arasında yapılan yeni bir anlaşmaya göre, Al· 

manlar; eski ticaret anlaşması mucibince yaptıkları mübayaatın bakiyesini, yeni anlaşmada mevcut 
tütün kontenjanından mahsup etmemeği kabul etmişlerdir. 

Bu suretle Almanların bu sene bizden alacakları tütün miktarı, kıymet itibarile 7-8 milyon mark de
rec"sinde fazlalaşacaktır. 

Alman kontrol dairelerinin; tütün fiatlerini bir miktar daha artıracakları yolundaki vaidlerini 
de bu günlerde yorine getirmeleri kuvvetle umuluyor. 

Altın 
M'iitemadiyen 

yükseliyor •• 
fstanbul, 23 (Hususi) - Altın 

fiati bugün de yükselmekte de· 
vam etmiş ve Türk lirası (1097) 
kuruşa kadar çıkmıştır. 

Memleketimizde kağıt paranın 
ıhdasındanberi altın fiatinin bu 
derece yükseldiği görülmemiştir. 

B. Numan Rif at 
Kabineye memur edilecek 

lstanbul, 23 (Hususi) - Bay 
Numan Rifat Menemencioğlu
nun, kabineye memur edileceği 
söyleniyor. 

B. Numan Rifat Menemenci· 
oğlu, tamamen iyileşmiştir. 

Asayiş işleri 
l"tıksek emniyet komisyonu 

toplanıyor 

Ankara, 23 (Hususi) - Mem-
' . ·- ·----
yiş işlerini tetkik edecek olan 
yüksek emniyet komisyonu, Da· 
biliye Vekaletince içtimaa çağı
rılmıştır. Komisyon, bugünlerde 
Dahiliye Vekili B. Şükrü Kaya
nın riyasetinde toplanacaktır. 

Muhaf ızg'iicü 
Ankaragücünü gendi 

Ankara, 23 (Hususi) - Lik 
rnaçlarmda, Mubafızgücü, An· 
karagücünü 6-2 yenmiştir. 

Fransada 
Şimendifer navlunları 

fazlalaştı 
Paris, 23 (Radyo) - Fran· 

ıada şimendifer tarifeleri, ikin· 
çikanunun birinden itibaren yüz
de otuz beş fazlalaşacaktır. 

/ç şehirlerimiz 
Ucuz balık giyebilecekler 
lstanbul, 23 (Hususi) - D. 

D. Yolları idaresi, balık nakli
Yatı tarifesini değiştirmiş ve ba
lıldarımızın iç şehirlerimizde de 
llcuzca satılabilmesini temin için 

'
llıühim tenzilat yapmıştır. 

ta/yanlar, Bulgaris. 
fQnda tayyare Fabri-

kası kuruyorlar 
lstanbul, 23 (Hususi) - ltal

Y•nların, Bulgaristanda bir tay· 
Yare fabrikası kurmağa karar 
~erdikleri Sofyadan bildiriliyor. 

Mareşalımız 
lzmit tersanesini teftiş etti 
lstanbul, 23 (Hususi) - Ma

tcıalımız Fevzi Çakmak, lzmitte 
~tıaneyi teftiş ettikten sonra 

datepe torpitosile lstanbula 
tclrniştir. 

1
rürkofis müdürü 
j1tı11bulda tedkikat yaptı 

k stanbul, 23 (Hususi) - Tür-
ofis · · h . · 1 • . re ısı şe rı mıze ge mış ve 

~~hirn ticaıi tetkikatta buluna
: .. akşam tekrar Ankaraya dön· 
Uştür. 

--
lngiliz hazine müs

teşarı Ankarada 
Müs~eşar, Başvekilimiz tara

fından kabul edildi 
lstanbul, 23 (Hususi) - İngiliz hazine müsteşarı Veyi, Ankaraya 

muvasalat etmiş, İktısad Vekıli B. Şakir Kesebirle konuştuktan 
sonra, Başvekilimiz B. Cela' Bayar tarafından kabul olunmuştur. 

Muhtelif devletlerle mua
hedeler yapıyoruz -Letonya ile anlaştık, İsviçre ve Lehistan 

ile de müzakerelere balaşmak üzereyiz. 
lstanbul, 23 (Hususi) - Hükiimetimizle Letonya mümessilleri 

arasında devam eden ticaret müzakereleri müsbet bir şekilde sona 
ermiş ve hazırlanan mukavelename parafe edilmiştir. 

Sene başında İsviçre ile de ticaret müzakerele.rine başlanacak 
ve bir İsviçre heyeti memleketimize gelecektir. 

Lehistan ile devam etmekte olan ticari müzakereler müsbet bir __ .................. ~. ııa.u.cıucu .. ·• n-ıuaneae1Hn, ya1eınaa ımzaıanifca 

leniyor. 

ikinci grub vapurları-
mız da ısmarlanıyor 

Bu gruh için Jazım olan on milyon 
lira hazırlanmıştır 

fstanbul, 23 (Hususi) - Hükumet, ikinci grub vapurlarımızın 
siparişine de yakında başlıyacaktır. Bu grub için lazım olan on 
milyon lira, derhal ayrılacaktır. 

İlk partide siparis edilen V$ Alman tezgahlarında inşasına baş· 
lanan gemilerimizden müh-im bir kısmı, 938 senesi ilkbaharında 
tesellüm edilmeğe başlanacaktır. 

--------------------inhisar maddelerinin ucuz 
latılması mukarrerdir 

Yılbaşında (Tiryaki) markası al· 
tında sigaralar çıkarılacak 

Ankara, 23 (Hususi) - inhisarlar idaresi yıl başında piyasaya 
(tiryakı) adı altında yeni bir t ıp sigara çıkaracaktır. 

idare, bu sigaranın kalitesi hakkında bir anket açmış ve tanın· 
mış sigara tiryakiler ne nümuneler göndererek fikirlerini sormuştur. 

Halkın ucuz sigara bulabilmesini temin maksadile lzmir, fstanbul 
ve Ankara müstesna olmak üzere bütün şeh r ve kasabalarda 
köylü sigarası satılmasına inhisarlar idaresince müsaade olun· 
mustur. 

inhisara tabi bir çok maddelerin de ucuzlatılacağı ve bunun için 
tetkikata başlandığı bildiriliyor. 

' 

Hatay heyeti 
iş karıştırıyor 

fstanbul, 23 (Hususi)- Hatay 
seçimini kontrol için Uluslar 

sosyetesi tarafından Antakyaya 
gönderilen heyet reisinin: 

.. -Hiç kimse, mensup olduğu 
cemaatten başkasına rey vermi
yecektir .• 

Demesi, Hatayda büyük bir 
infial uyandırmıştır. Bu sözlerden 
bir Türk, Alevi ve Çerkes mes· 
elesi çıkarılmak istenildiği anla· 
sılmıtktadır. 

Büyük Şefin 
doğduğu ev 

lstanbul, 23 (Hususi) - Bü· 
yük Şefe hediye edilen Selanik
teki evlerinin tapusu, Selinik 
belediye reisi B. Margusis ile 
katibi umumisi tarafından geti
rilecektir. Selanik belediye reisi, 
tapuyu Cumhurreisimize takdim 
edecektir. 

Mülayim Parise 
gidiyor 

lstanbul, 23 (Hususi) - Meş
hur pehlivan Mülayim güreşler 
için Par se gitmiştir. 

mektubta, Balkan devletlerini 
alakadar eden işler üzerinde 
Balkan devlet merkezlerindeki 
Ticaret odalarını iş birliğine 
davet etmektedir. Bu mektub, 
Ankara Ticaret odasınca tetkik 
edilmektedir. 

Brüksel konferansı 
bir şey yapamadan 

dağılıyor 
• Baştaraf ı 1 inci salıif ede -

Brüksel, 23 (A.A.) - Dün 
öğleden sonra toplanan dokuz 
devlet konferansı saat 1 den 
19, 15 e kadar devam etmiştir. 
Gelet•ek toplantı yarın yani çar
şamba günü saat 15 de yapıla
caktır. 

Yarın beyanname projesi ve 
dün öğleden sonra Çin murah· 
hası Vellingtorı Koo tarafından 
yapılan tarihi izah ve teşrihi 
havi rapor projesi hakkındaki 

müzakerelere devam edilecektir. 
İngiliz murahhas heyeti muhi

tinde Eden·n yarın Brüksele ge
leceği hakkındaki şayialar tek· 
zib edilmektedir. 

Bniksel, 23 (A.A.) - Brük· 
sel konferansının dünkü celse· 
sinin uyandırmış olduğu yegane 
a'aka üç haftalık müzakereden 
sonra müsmir bir net:ce alına
mamasına karşı 8. Koonun yap
m ş olduğu protestodur. 

Japonya ile temasa girmek im· 
kanı mevcud olmadığından kon
teran• Çartam ba günü Brükaelde 
toplanmış olan devletlerin tas-
vibine arzedilmiş beyanname 
projesınde Çin heyeti tarafın· 

dan yapılmak istenilen tadilatı 
müzakere ettikten senra bila
müddet içtimalarına nihayet 
verecektir. 

Maamafih konferans reısın 
daveti veya azadan ikisinin ta· 
lebi üzerine yeniden toplanabi
lecektir. 

Şurası da kayda şayandır ki 
konferans salahiyetlermden fe· 
ragat etmiş değildir. Konferans 
neticelerinden pek az memnun 
kalmış olan Meksika murabba· 
sının işaret ettiği g.bi Çin tara· 
fından talep vukuunda Milletler 
cemiyetine müracaat edebile· 
cektir. 

H iç kimse B. Koonun nut· 
kuna cevab vermemiş ve derhal 
konferans mesaisine hitam ve
rerek Fransızlarla İngilizler 
ve Amerikalılardan mülhem olan 
metnin müzakeresine girişilmiş
tir. Bu metin bir rapor projesi 
ile bir beyanname projesini 
ihtiva etmektedir. 

Raporun bevannamenin mu· 
kaddimesi olması ve konferans 
mesaisinin tarihçesini teşkil et· 
mesi muhtemeldir. 

Heyeti mecmuası 11 fıkradan 
ibaret olan metin prensip itiba
rile kabul edilmiştir. Bu fıkrala· 
rın il:C sekizi konferansın ne 
gibi şerait altında toplanmış ve 
ne işler görmüş olduğunu hatır
latmaktadır. 

istikbalden bahis olan 9 unca 
fıkra kabul edilmiştir. Bu fık· 
rada konferas ile Japonya ara
sında noktai nazar ihtilafı mev· 
cut olduğundan konferansın me· 

saisine devam imkanını görmediği 
beyan olunmaktadır. Onuncu 
fıkra bu ayın yedisinde Japon
yaya yapılan tebliğe hasredil· 
miştir. 

-.- ------

Binlerce yll önce 
Dünyanın ilk saldırmazlık 
paktını Türkler imzalamıştı 
Bu muahede on sekiz maddeden mürekkepti 

ve gümüş levha 'iizerine kazılmıştı. 
Bu satırları okuyan gençler, 

yer yüzünün en büyük felaketle· 
rinden birisi sayılan ve tarihin 
bize pek yakın yıllarında vukua 
gelen dünya harbine yetişme
diler. 

1914 ile 1918 yılları içinde 
geçen o korkunç senelerin mah· 
rumiyet, ıstırap ve dehşet gün
lerini görmediler. Fakat onu ta· 
kip eden yıllarda onun bıraktığı 
tesirlerin içinde bocalayan dün
yanın son hadiselerini onlar da 
görmüşlerdir. 

Uzun harb yıllarında bütün 
dünya milletlerinin susadığı içki 

lsulhtu. insanların biribirlerini 
ateş ve baruttan cehennemler 
içinde eritmeğe uğraştıkları o 
savaş yıllarından sonra müta
reke imzalandığı gün, hemen 
her kes, artık beşeriyetin, sulh 
denilen nimetten bir dakika ay· 
rılmıyacağını sanıyordu. Fakat 
mademki ortada yenilmiş hak· 
lar, çiğnenmiş topraklar vadır; 
bunun reaksiyonları olacaktır; 
buna şüphe edilemezdi. Büyük 
harbten sonra ilk ve haklı re· 
aksiyon, Türk Milli mücadeleıi, 
istiklal savaşı olmuştur. 

Türk, kendi haklannı bütün 
dünyaya tanıttıktan ve çökmüş 

bir imparatorluğun harabesi üs
tün de sarsılmaz ve el sürülmez 
bir cumhuriyet kurduktan sonra 
kendi prensibini Büyük Şefin 

ağzından bütün cihana ilan etti: 
Yurdda sulh, cihanda sulh!. 
Bütün dünyaya harbte en 

kahraman milleti olduğunu tas
dik ettiren Türk, yıllardanberi 
cihanın en sulhsever millet ol· 
duğuna da her kesi, bir çok 
misalıerle, inandırmıştır. 

Halbuki yer yüzünde imza 
koydukları muahedeleri karşıla· 
rındakine danışmaksızın çiğne
yen, zayıf milletlere saldıran bir 
takım milletler, hala, vardır ve 
bunlar, dünyanın bir takım bu
caklarında harb bombasının fiti
lini lüzumlu, lüzumsuz tutuştur· 

maktadırlar. 
Ordusu kuvvetli, harb etme 

kudreti yüksek olan Türkiye ise, 
bir taraftan bu kuvvetini artır
makla beraber, bir taraftan sul· 
bun bir kat daha dostu, saldır· 
ganlığın bir kat daha düşmam 

olmaktadır. 

Çünkü Türk, tarihinin eski 
devirlerinde de hem muzaffer, 
hem kuvvetli, hem sulhsever, 
hem saldırganlığa düşman ol
muştur. 

Viyananın meshur tarihçısi 
Dr. Joseph Struzavice göre, 
bundan binlerce yıl önce yer 
yüzünün ilk saldırmazlık paktı 

Mısırlılarla Etiler arasında im· 
zalanmıştır. Bu muabedenin on 
sekiz maddesi vardı ve bu mad
deler gümüşten bir levha üze· 
rine kazılmıştı. 

Bu .. bir sulh ve ebedi dost
luk anlaşması. idi. Gene bu 
muahedede iki taraf arasında 
bir ihtilaf çıkacak olursa, ha-
keme müracaat edilmesi şartl 
koşuluyordu. Bugünün modern 
siyaset çarelerinden birisinin 
dünyaya binlerce yıl önce ilk 
defa kimler tarafından öğretil· 
diğini bu şarttan öğrenebilir
sınız. 

Bu paktın son muahedesi de 
şu idi: "Kim bu muahedeyi bo· 
zacak olursa Eti ve Mısır tann· 
tarının laneti onun üzerine ol· 
sun!. 

Anadolu topraklarında dün
yanın ille medeniyetini kuran 
atalanmız, Etilerin nasıl bir ruh 
taşıdıklarını öğrendikten sonra 
ayni topraklarda yeniden bü· 
yük bir medeniyet kuran Ata· 
türk çoculdannın neden bu tü
reden ayralmadıklarını daha iyi 
anlarsınız.. N. A. (ULUS) 

Romanya 
Dostluklara sadık 

kalacaktır 
Bükreş, 23 (AA.) - Başve

kil Tatareıko hükumet namına 
millete hitaben seçim başlan
gıcı telakki edilen bir beyanna· 
me neşretmiştir. Bu beyanna· 
mede ezcümle deniliyor ki: 

•Hükumet milli kuvvetlen
me eserine devam edecektir. 
Memleketin ekonomik hayatında 
refahı fazlalaştırmak suretiyle 
büdce munazenesi idame oluna· 
caktır. Silahlanma programının 
tatbiki durmadan yürüyecektir. 
Hükumet, gençlik :<;in elinden 
geleni yapacaktır. 

1938 senesi için bir milyarlık 
kredi ile işe başlanarak tatbik 
olunacak program ile ziraat iş
<;.ilerinin vaziyeti iyileştirilecek
tir. Hükumet sınıf mücadelesini 
takbih etmektedir. 

Milli hayatta ekseriyet unsu· 
runu teşkil eden Rumenlerin 
haklarını temine matuf çalışma 
kuvvetleri ve yükseltme ted· 
birleri Romanyamn hayatında 
yerlerini almış bulunan ekalli· 
yetlerin inkişafma kat'iyen manı 

11 inci fırka konferansın Japon 
cevabına müteallik olan 15 Son
teşrin tarihli beyannamesinden 
bahistir. Beyanname projesi hak
kında yapılacak herhangi tahli
lin şimdi sırası değildir. Zira B. 
Koo tadilat teklifinde bulunmak 
niyetinde olduğunu söylemiştir. 
,~==-=--==111111==~!1!m=ıllll!==m==ı====~111111~m11111!!!m===. 

olmıyacaktır. 

Gördüm 
Şu lzmir şehrini gezdim nice viraneler gördüm 
Gene viranelerde yükselen kaşaneler gördüm 

Gidib 8ey1er sokağmda bir az keştügüzar ettim 
Ceraid ehli namiyle nice divaneler gördüm 
(Uray) adlı binayı şöyle bir gezdim ve bir süzdüm 
Bu şehre orda bigane, nice biganeler gördüm 

Gidib Havra sokağında bir az şöyle dolaşınca 
Ucuzca bir rakı babşcyliyen meyhaneler gördüm 
Birincikordon üstünde kurulmuş bir bara girdim 

O barda ben neler amma neler, amma neler gördüm 
Hu'asa: Bir deA-irmen şekline girmiş şu fzmirde 
Açık gözler demadem (un) lzrın durmaz eler gördüm 

-NEFİR-
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rilen Kefe vilayeti onun gözüne 
çok dar gelmişti. 

ay 
~~~~~~-~~~~~~ 

Kocakafanın er 
ralandığı anla 1 4-

n
vaş 

Çünkü orduyu ele almak ta 
lazımdı. Biliyordu ki; macera, 
istila ve harb unsuru o'an Ye
niçeriler Korkudu ıemiyorlar. 
Korkud; böyle bir o. daya padi
şah olmak ve ona kumanda et· 
mek kabiliyetinden mahrumdu. 
O, ancak bir ilim, bir saray, 
bir edebiyat adamı olabilirdi. 
Harb sahasında bir avuç yeri 
yoktu. Şehzade Ahmed ise ken· 
disi için değerli ve kuvvetli ol· 
makla beraber, herhalde bir 
rakip olabilirdi. Şu halde? is
yandan başka çare yoktu 

koskoca bir orduya bile baş eğ· 
miyecek kıratta bir adamdı. 

Şehzade; kendi bayrağını ta· 
şıyan geminin arka kısmında 

oturm~tu. Geriye, Trabzona ba· 
kıyordu. 

- Adeta avuç içi kadar bir 
yeri 

Diyordu. Bu suretle hem or
duyu tamamen kendisine alıştı
racak, hem de eyaleti büyüte
cekti. Bundan sonraki saltanat 
programı ise başka idi. 

Maktulü muayene eden doktor, aldığı yara
larla kaçmasına imkan olmadığını söylüyor 

Kanserden kend.nizi koruyu
nuz. K nsere karşı istidadınız 
olsa bile bundan korunabilirsi
niz. Bir iğtida, müb1dele hasta· 
lığı sayılan kanser hakkmda 

ş_hz:ade Ahmed, ayni zaman· 
da kurnazdı. Saltanatta kendi· 
sini varis göstermek için baba· 
srm avuçlarına almak istiyordu. 
Bunun için de evvela vezirleri 
ve sarayı ele geçirmek lazımdı. 

Padişah üzerinde mütemadi· 
yen telkinler yapılıyordu: 

- Ordu, Şahzade Ahmede 
taraf tart. 

Deniliyordu. Padişah ta artık 
yavaş yavaş, mevcut usul ve 
adetin bozulmasına ve Şehzade 
Ahmedin saltanat mirası olarak 

ilan edilmesine razı olmağa baş· 
lamıştı ve hatta olmuştu. 

Çünkü asabı bozular. Padişah, 
artık evhama kapılmıştı. Dahilde 
isyan vardı. 

Şahkulu namı altıda biri; or· 
talığı kasıp kavuruyor ve Şah 
lsmail hesabına bir cereyan açı· 
yordu. Bu adama Şeytankulu 
denilmişti. 

Selim; .son haberi ve temayülü 
duyunca bütün hiddetile bağırdı: 

- Öyleyse ileril. 
Ertesi gün Trabzon Jimanrnda 

bir kalabalık, bir fevkaladelik 
gözüküyordu. Şehzadenin Yeni
çeri kuvvetlerinden mühim bir 
kısmı da burada idi, kimse ne 
olduğunun farkında değildi. Şeb· 
zade caba harbe mi gidiyordu? 

Nihayet Şehzade ıöründü. 
Pala bıyıklarını kıvırmıştı, sarı· 
ğındaki altın işlemeler parıl pa· 
rıl yanıyordu. Çattk kaş !arının 
altındaki gözleri heybetli, velcarlı 
bir tavırla etrafını süzüyordu. 

Bir az sonra bir kaç parça 
gemi; top atarak Trabzon sula· 
nnı terkediyordu. 

Halk, sahilde şehzadeyi teşyi 
ediyor ve alkışlıyordu. 

Yeniçeri efradı; Selime hay· 
randılar. Böyle bir kahraman, 
kendilerine layık böyle bir ku
mand n bulunamazdı. Yalnız; bir 
parça zalim, şiddetli ve inatçı idi. 

Bu kanaat, Osmanlı ordusu 
arasında hemen hemen umu
mi idi: 

- Padişahlık ona la)'lk am· 
ma .. Ah ne olur, zalim olmasa .• 

Çünkü biliyorlardı ki, Selim; 

ANADOLU 
Günlük siyasal gazete 

Sahih ve lJaşmuharrirl 
Haydar Rüşdü ÔKTEM 

Umumi neşriyat ve yaaı iıteri mlldil· 
rii: Hamdi Nüzhet ÇANÇAR -iDAREHANESi 
f zmir Jkinci Beyler sokağı 
C. Halk. Partisi binası lçindo 

Telgraf: İzmir - ANADOLU 
Telefon: 2776 .. Foıta kutusu: 405 
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Yıllığı 1400, nltı aylığı soo. 49 

aylığı 600 kuruftW' 

Yabancı memleketler için eeuelik 
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Kaptan reis yaklaştı: 
- Emriniz Şehzademi.. 
Selim başını çevirdi: 
- Kafe istikameti!. 
Artık anlaşılmıştı. Şehzade Se· 

lim, k .. ndi o~fu Süleymanın vali 
bulunduğu y~re gidiyordu. Fakat 
niçin?.. Orada ne yapacaktı? 
Bu gidiş, adi bir ziyaret mahi
yetinde mi idi, değil mi idi? 

Selimin Trabzondan hareketi 
haberi 1stanbulda ve bilhassa 
Korkud[a Ahmedin kafalarında 
bir top gibi patlamıştı. 

- Maksad ne olabilir? Aca· 
ba isyan mı ediyor? Baksanıza, 
haber bile göndermemiş!.. 

Seimin donanması oğlunun 
eyaletine yakf aşmıştı. Artık sa· 
hiller görünüyordu. Toplar; hü· 
tün kudurğanl kları ile ufukiarı 
yakıyor ve oğuldu yorlaı dı. 

Sbleyman (Kanuni) anlamıştı: 
- Babam gel yor. Ona layık 

bir istikbal haz rlıyalım. 
Selim, Süleymanı; Süleyman 

da babasını seviyordu. Selimin 
zaten bir tane oğlu vardı: 

Süleyman .. 
Filhakika Sel'm, Kefede çok 

karlak, çok mutant n bir su· 
rette karşılandı. Maamafih oğ· 
luna henüz hakiki mahiyetini 
açmamıştı. Bir kaç glin istirahat
ten sonra oğlundan vilayet iş· 

leri hakkında malam t istedi, 
aldığı izahattan sonra da ışe 
başladı. 

Selim, Kefe vilayetinin tak· 
simatını, hudl.itlarmı, varidatını 
tanzim ediyordu. 

lstanbul da: 
- Selim ne yapıyor? 
Diye göz, kulak kesilmişti. 
Selim, bir gün ansızın oğlunu 

çağırdı: 
- Süleyman, oğlum, Yeniçeri 

efradının en beğendiklerinden 
bir kısmını ayır ve kendilerine 
hazırlanmalarını söyle .. 

Şehzade izahat bile istemeden 
babasının emrini orduya tebliğ 
etti .. 

Bir kaç gün sonra idi, Seli· 
min Trabzo ıdan getirdiği kuv· 
vetle Süleymanın kuvvc:tleri Se· 
limin kumandası altında Çerke
zistan içine. doğru uzanıyorlardı. 
Selim bir çok Çerkes bey erini 
tırpanlıyor, arazi ve şehirler 
zaptediyordu. Çünkü oğluna ve-

1-Sonu var-

Lord Halif aks 

Berlin seyahati hak. 
kında krala iza

hat verdi 
Londra, 23 (Radyo) - Lord 

Halifaks, bu gün Puk'ngam sa
rayına g.tmiş ve Kral tarafından 
kabul edilerek, Bertin seyahati 
hakkında uzun uzadıya izahatta 
bulunmuştur. 

İngiliz kabinesi, yarın topla
cak ve Lord Halifaks, kabine 
nezdinde de seyahati hakkında 
malumat verecektir. 

Belçikada kabine buh. 
ranı dev1m ediyor 

Brüksef, 23 (Radyo) - Bel
çika kralı, bugün doktor Şaner 
ile 8. Bruneyi kabul etmiş ve 
kendiler le kabine teşkili etra· 
fında konuşmuştur. ' 

Son haberlere göre, kral, 
sosyaliıtler lideri olan Brune 
ile ayrıca konuşmuş, kabinenin 
teşkilini kend sine teklif etmiş 
ise de mumaileyh kabulden 
istinkaf eylemiştir. Bunun üze
rine, kabinenin teşkili, ikinci 
defa olarak Jansene teklif olun
muş, o da kabul eylemi~tir. 

Kont dö Pari 
isviçreden koiuldu 

Cenevre, 23 (Radyo) - ls
viçre hükumetinin emrıle İsviçre 
topraklarını terk eden (Kont dö 
Pari), bugün Kontes ve yaveri 
B. Pıyer Dolarofla Brüksele ha· 
reket etmiştir. 

Yeni Neşriyat: 

Havacılık ve ... Çpor 
Hava kurumu tarafından neş· 

redilmekte olan havacılık ve 
spor mecmuasının (203) ncü sa· 
yısı da nefis bir şekilde ve zen
gin münderecatla çıkmıştır. Tav· 
siye ederiz. ------
Halkevi köşesi 
.... sı:ım:ı:=ıt.ı::zJEili~l&llll!--.. 

1 - Bu gün saat 17,30 da 
Halk dersaneleri ve kurslar ko· 
m tesile saat 18, 30 da Sosyal 
Yan.hm komitesinin haftalık top-
lan ılan va dır. 

Tarzan: 

ı - Tarzan akla sı~mıyan. 
bir hamle ile aslanın yanma 
atladı ve aslanın ensesine ya. 
pııtı, yelelerinden tuttu. Ve vah· 
şi hayvanın gırtlağını da öyle 
bir sıktı, ki hayvan bir an için 
kudurmuşa döndü. 

Tarzan tam vaki inde hareket 
"!t:-•• idi • 

2 - Çünkü .. Biran daha geç· 
miş olsaydı, genç kız bu vahşi 
hayvanın pençeleri altında ezi
lecekti; maamafih kız için tehlıke 
henüz geçmiş dcğildıl Bunun 
için Tarzan boş kalan elile han· 
çerini çekti. Ve çöller hakimi· 
nin boynuna bütün kuvvetile 
sapladı. 

~ - .4 tılG:--•r feri ş~rette ke-

Bucada Kocakafa Mehmet ve 
Hakkıyı balta ile öldürmekle 
maznun Mustafa, kardeşleri Ri
fat, Mümin ve halazadesi llyasın 

.muhakemelerine dün de şehri

miz Ağırceza mahkemesinde de· 
vam edilmiştir. 

Dünlcii celsede, hadiseyi mü
tf~akıp maktul Kocakafa Meh
medi muayene eden ve rapor 
veren B. Ot. Şevki dinlenmiştir. 

B. Dr. Şevki demiştir ki: 
- Maktul Mı:bmet nerede 

ölmüş ise, orada balta yarası 

almıştır. Bw balta yarasını al· 
dıktan sonra onun ileriye doğ· 
ru koşmasına imkan yoktur. An
cak bu'unduğu yerde bir iki 

Adliyeden kaçan 
adam 

Tevfik 
Dün Kececilerde 

' . 
yakayı ele verdi 

Alsancakta bir kızı üç deli
kanlıya tanıtmak için üç lira para 
istiyen ve bu yüzden bazı çirkin 
hadiselerin vukuuna sebebiyet 
veren Tevfik adında bir şahıs, 
cürmümeşhut yapılarak Adliyeye 
verilmiş ve evelki gün Adliye 
binasında su dökmek behanesile 
polisin elinden kaçmıotı. 

Zabıta, derhal faaliyete geçe· 
rek Tevfiki aramata başlamış 
ve dün Keçecilerde bir kahve
hanede yakalamağa muvaffak ol
muştur. Tevfik, evrakile birlikte 
ikinci ceza mahkemesine veril· 
miştir. 

Uludağda 
Ktş sporları hazırlık .. 

ları ilerliyor 
Bursa, (Hususi) - Uludağ· 

daki kayak ve dağ evlerinde 
bayram hazırlıklarına devam edil
mektedir. 

Brusa dağ spor kulübü, ka
yak ve dağ evlerinin yatak ve 
odun, kömür ihtiyacını temin 
için icap eden tedbirleri almış 
bulunmaktadır. 

Bayramda üç günlük tatilden 
istifade ederek birkaç şehrimiz
den Uludağa kayakçı kafileleri 
gelecektir. Şimdiden yer ayrıl· 
ması için müracaatlar başla· 
mıstır. 

metre ileri veya sağa, sola gi· 
debilir. 

Bu vaz'yet benim ilk rapo· 
rumda da tasrih edilmiştir. Ce
set, cinayetin işlend ıği iddia olu
nan evin 42 metre ilerısinde bu
lunmuştur. Benim kanaatimce 
hadıse orada cereyan etmiştir. 

Mahkeme, kafasından balta 
ile ağır surette yaralanan bir 
kimsenin, bu vaz·yette 42 met· 
rel ık bir mesafeyi koşarak gidip 
gidemiyeceğini adli tıb meclis n· 
den sorm ğa ve doktor B. Şev· 
kinin ifade ve raporunu da mec
lise göndermeğe karar vermiştir. 

Muhaiceme başka bir güne 
talik edilmiştir. 

Sandı köyü cinayeti 

Muhta Hasan 
iki sene hapse mah

kum oldu 
Cumaovasmın Sandı köyün· 

den 80 lik ihtiyar çoban Ah

medi döğerek ölümüne sebebi

yet vermekten suçlu muhtar Ha-

Lapçıklı operatör profesör Tirş 
uzun zamandanberi yaptığı tec· 
rübelerle o hastalığın yalnız 
bıçakl a mücadesi kabil olmadığın 
söylemektedir. Asıl mücadele 
kendi hayatının ağır yükünü çe-
ken vücudünün kabiliyet ve isti· 
dat hallerini ısl~h etmek ile 
mümkün olur. B nun için bu 
hayatı tehdit eden kansere ya· 
kalanmamak için hır de konsti• 
tüsyon tedavisi vardır ki bu da 
son zamanlarda pek çok ilerile· 
miş bir tedavi olduğunu Londra) 
operatör Rogrovilyam pek mü· 
kemmel bir şekilde izah etmiştir. 
Burada diyetin de önemli oldu· 
ğunu söylemiştim. Çünkü bayat 
gıdalara d ha çok bağlıdır. Ya
şadığl muhitın herici şiddetle-

rine karşı yabancı kalamaz Me
sela evelce bir kemik veremi 
ameliyatla tedavi edilirken bu· 
gün hemen tamamil · ~ş, 
ültraviyolerle tedavi r. 
Bilhassa Berlinde op ı· 
verbreh bir çok ağır · rı 

bu şekilde tedavi ed ıyo . 
-Arkası var-

Vergiler 
sanın şehrimiz Ağırceza mahke· 
mesinde devam etmekte olan Ne kadar müddet 
muhakemesi neticelenmiş ve suç- zarfında mal
lu hakkındaki karar dün tefhim sandığına yatırılacakl 
edilmiştir. 

Muhtar Hasanın suçu sabit 
goruımekte beraber, şıcıaeL ı Dır 

tahrik neticesinde Ahmedi döğ· 

düğü kabul edilmiş ve hakkında 

verilmesi lazım gelen beş sene 

ağır hapis cezası bu tahrik do

layısile iki seneye ind .rilmiş ve 

müddeti mevkufiyetınin de mah

subuna karar verilmiştir. 

Yaralama 
Ödemişin Yenicami mahalle

sinde Şirin ad.ndaki 22 yaşla· 

rında bir kadın, komşusu yet

mişlik Salıhenin kolunu ısırmış, 

Ali dede isminde bir ıhtiyarın 

da ellerini bıçakla yaralamıştır. 

Şir'n, zabıtaca yakalanmıştır. 

Çocuğu yaralamış 

Ödemişin Çatalyol mahallesin

de yedi yaşında lbrahimi odunla 

başından yaralıyan Süleyman 

karısı Şerife yakalanmış ve ad

liyeye verilmiştir. 

Kazanç vergisinin otuzuncu 
mı1rlrlPdnin irinri fıln- çn~• 
yazılı daire ve müesseselerin 
memur ve müstahdemlerinden 
kes cekleri iktısadi buhran, mu· 
vnzene ve hava kuvvetlerine 
yardım vergilerinin tediye şekli 
Mal ye Vekaletinden sorulmuş 
ve Vekaletten bu hususta def· 
terdarlığa bir tamım gelmiştir. 

Bu tamimde, müstahdemleriniı 
vergılerini bordro ıle bildir 
mek mecburiyetinde olanl.u ile 
bordra vermek ınecburiyetin· ı 
den vareste tut ılmuş olanların 
kesecekleri vergileri kazanç ka" 
nunıle kendileri hakkında tayirı 
ed imiş ahkam ve şerait daire
sinde ödiyecekleri ve bir haft• 
içinde malsandığına tediye et• 
miş bulunmaları lazım geleceği 
bildirilmektedir. 

Radyo_cl_a_,_m_ü_tekabil 

söylevler vereceklef 
Berlin, 23 (Radyo) - Almatı' 

ormanlarda •• 20 

ya Propaganda Nazırı Dr. GobO 
Almanya - Japonya uzlaşmasını~ 
birincı yıldönümü olan bu a)"~ 
yirmi beşinde radyoda uzun b~ 
söylev verecek ve uzlaşman•' 
istihdaf ettiği maksat hakkınd' 
halkı tenvir edecektir. Af". 
günde, Japonyada da buna dBil 

radyoda mütekabil ve müteııd 
dit nutuklar irad olunacaktır· 

.! 

silen boğazından koyu kırmızı 
bir kan fırladı ve hayvan bu 
kadar müthiş bir yaraya daya· 
nam yarak yere yuvarlandı. Bü
yük bir hayret ve hayranlık için· 
de kalem genç kız Tarzana yak· 
laştı, fakat Tarzan ona hiç bak· 
madan hançerini aslanın yara· 
s ndan çekti ve hiç bir söz söy· 
lemedi ... 

-----------~----__,--~-

4 - ... Çekti. Sivilli gene yal
nız kaldı. Karnı acıkmıştı. Yer
den bir patates fidanı söktü. Mü· 

kemmel bir patates, fakat çiğ id .. 
Robensonu hatırl&dı, cebinden 
bir pertevsiz çıkardı ve bu sa
yede bir ateş yaktı, yalnızlıktan 
korkuyor ve Tarzanı düşünü· 
yordu birden ... 

TAKViM / 
Arabi - 1356~1 

I-tnmazaO 
Rumi· 1353 ı 
Teşrinisani 11 

Teşrinis 

Güue~ 2,12 6,57 
Öğle 7,15 12,00 
ikindi 9,ı.1 ı ı,:sı 
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- 21 - Yazan: Aleksandr Düma 
~-::-:--~-------~~· ....... --~~~~~ 

·c:ru af krlimesi üzerin~e i\.lo8un g<>zlerinden hafif bir hu· 
rut geçti Portosun dudakları uda lıir gülüıu~~'Hlft bıu;ıl oldu 

_ Nasıll ikinci şahidin z de D yen Portosun yüzü kızar· bulundı ğunu · şereti sekteye _uğ· 
M A · ·7 mıştı ratab leceği gibi, sizinkipi ıse, . ramıs mı · 

- Şüphesiz 0 , Bizim her za· Keskn nazarından bir şey M. A~amis, büsbiitün imha ede· 
man ve her şeyle beraber bu- kaçırm yan Ato , Gssl<onyalı bilir. işte bu sebepte'l, yalnız 
l d ~ a a da ve şehir· delikanlı c vap veri kı:n d dak· l u hususta affınızı tekrar d ler un u6 umuzu, s r y . 
de silahşorların, muhafıza 10 larında h fif bir gülümseme Le- ve ..• beklediği mi s··y:e im .. 
bize Atos, Portos ve Aramis, lird ğiııi gö nıüştü: Bunu söylerken en cesur bir 

d lb. .. · tavı r takınarak 1·ılıcını çekti. 
yahut üç si1ahşorlar dediklerini - Arau11z a e ıse uzerıne ,. 

D k k k b · k · t' Dartanyanın kanı beynine sıç· bilmiyor musunuz? Fakat a s üçü r müna aşa geçmış 1• P 
ramıştı ve şimdi Atos, ortos, 

yahut Paudan geldiğiniz için.... Atoc;: ve Aramise karşı çekmiş bulun-
Dartanyan: - Ya siz, Aramis? duğu kı 'ıcını kra lığın bütün si· 
- Tarbesten. Dedi. Diye sordu. lM şo ları ı .a karşı da çekmeğe 
- Belki bundan haberiniz Aram is, kavga'aı ının sebebini amad ~ bir heves takınmıştı. 

yoktur. g"zlemek için Dartanyana gözü Saat öğleyi çeyrek geç· ·ordu. 
- Ooğtusıı, Efendiler, size ile işaret ettikten sonra: Güneş tam tepede olduğu için 

çok iyi nam verilmiş; hele he- - O ! B z ı mk si din muba- düello sahnesi olarak seçilmiş 
nim mesele.m de duyulacak olur· hasesi. Dedı. olan yeri yak p kavuruyordu. 
sa ittifakınızda hiç ayrılık ol· Atos, Dartanyanm dud ıkla· Atos ~a kendi kılıcını çeker· 
madığı da sabit olacaktır. randa ikinci bir gülümseme g .ndü. ken: 

Bu esnada Portos gelmişti, - Sahi m? Dedi. - Hava çok sıcak! Bununla 
J\tosla toka ettikten sonra ta- - Evet, Anl, şamad ğımız bir beraber, mantomll çıkarmıyac.ıt· 
accüple Dartanyana baktı. St. A ıgustin rı ünakasası ıç n. ğım"; çünkü, yaramın gene ka· 

Hikayemize devam etmezden O ye Gaskonya ı cevap verdi. namağa başlad ğını bissed :yo-
evel müsadenizle söyleriz ki, -Tuhaf şey, bu ne Zt'ki b ir rum ve bu efendiye kendi ta1a-
Portoı hamailini değiştirmiş ol· adam. fından açı mamış bu yaranın 
duğu için mantosunu giyinme- Diye Atos mırıldandı. kanlarını göstererek keyfıni poz-

Dartaı yan, sözüne d~vam etti: mak istemem. nıişti. 
- Al Ol Bu ne demek? - Şimdı, t fendiler, üçümi.ız Dedi. 
Dedi. de bir arada bulunurken hepi- Darhınyan cevap verdi: 

l\tos, eH ile D.utanyanı gös- nizden af di emek1ığıme m:isa- - Pek a a, efend·m, yaranız 
d .ı.. l k ad- ed niz. ister benim tarafımd :rn ve ister terip ayni zaman a sesam ıyara : y 

- Dövüşeceğim efendi bu· .Su af kelimesi üzerine, Ato- başkası tarafıııdan açılmış ol· 

d D d. sun gözlerinden lıafıf bir bulL•t sun, sizin g 1bi cesur bir efendi-
ur.. e ı. k fi 
[) d . goçtı, Portosun duciaklarJnda ni ı kanının a ış nı teessü e sey-.artaoyan cevap ver ı: ' 
_ fakat saat birden evel gururlu bir gü.ümserne h ı l ol· red~ceğime em.n olunuz; bunun 

değil. du V'! Aram s te kabul etmiye- ıçıo, ben de sizin gibi man-
i ceğini gös erir bir işaret yap- tom1a dövüşeceğim .. 

O bum& .söylerken oraya ge • Portos t Pğırdı: 
ll\\ş bulunan Aramis te: m ~tı. 

- Tuhaf, bu efendi ile ben Dartanyan: - ~eter artlk bu ilt , fatiarıhız 
de #.övüşecetim. Dedi. _ Maksadımı anl :yamadmız, elverir, b zim de sıra bekl .... di-

D f d 1 Ö';m;,.j liilf Pr;ı~t rl~.vını'7 artanvan: . ,. P..Q ı e c: 'k 
~ l'ı@:kııt, Mat "''ac. t.:J yere ııaşmı aldırmış ve Ar.amis aÖZI! ı.arı~•: 

!Diye cevap Nerd.i. ainındaki kesk n ve mertliğ ıne - Şümul.ü söz söy1ecken yal-

J\ramis ı50rdu: delalet eden ç;zg ı ler. gün ş ışı- nız kendin:zden bahsedıniz. Çü -
- Fakat Atos, .siz .ois.in dö- ğını:ı aksi ile parı damıştı. kü, benim hesabıma, efendıle-

vüşeceksiz? - Ben her üçü.1üze karşı rin sf'zleri ço:< güzel v ~ tam 
- D nim hakkı için, pek te olan borcumu e ... a edememek ı ki efeııd ye yakışacak sözlerdir. 

L k maçları 

Hakemler diin akşam 
tesbit edildi 

Futbol lik heyeti dün akşam 
toplanmış; önümüzdeki hafta A 
:ve B takımları arasında yapıla· 
cak lık maçlarının hakemlerini 

te::-bit etJllİŞtir. 

Tanzim olunan listeyi aynen 

yaz yoruz: 
Birinci t;:ıkımlar (Alsancak sa

hasında): 

Saat 11 Doğanspor - Demir
spor, hakem Üç.oktan Musta a 
Şenı<al, 13 Alsanc~k-Ate~spor 
hakem: Yamanlardan bay Esat, 
15 Üçok-Yamanlar: hakem Alh· 
med Ôzgirgin. 

ikinci takımlar (Halk saha· 
.sın da): 

Saat 10 Üçok - Yamanlar: 
ha<em Alaancaktan Baha Konur· 
alp, 12 DıJğanspor -Demir.spor 
hakem Yamanlardan Şevket, 14 
Alsancak-Ateşspor: hakem Ü~· 
oktan Fehmi. 

Dıyen Dartanyan da 
Atortun kıhcına çaprazvari e--
mas ettirdi .. · 

Tpm iki silahın biribirine 
çarpmasında ı , çıkan ses _çınla
dığı sırada kardinalin muhafız· 
la ından mürekkep bir bölüğün 

M. dö Juss:ık idaresinde olarak 

manastırın köşesini döndüğü 

görü müşlü. 

A•a11is i 'e Portos bir anda 
bağırdılar; 

- Kardinal mu haf , zları! Kar· 

dinal muhaf zlarıf Kılıçlar kını· 
na, ı fendiler, kılıçlar kınına! 

Fakat geç kalmışlardı. iki mü· 
bar.z maksatlarından ~phe ~ı
rakmıyacak vaziyette görülmüştü. 

K ndi\erine doğru ilerliyen ve 
a~amlarına .ôa :kencilisini tlİkip 
işaret veren M. jussak bağırı-

yordu: 

- Hey\ Hey, silahşorlar! Ge .. 

ne kavga, öyle mi? Hani emir· 
leri, fermanları unuttunuz mu? 

iyi bilemiyorum. Omuzumu acıt- korkusu ile af d ı l ed m; çünkü, - H:ızırım efendi. Jussac, geçen günkü miireca· 
rnıştı; ya siz, Portos? beni i.k ötdürmek h"lkkı M. D.ye ı ı Atos, müdafaa vaziyeti v~zlerden biri olduğu için Atos 

- Ben de öyle! Dövüşmek Atosun old ğu için, bu ha1, M. takınmıştı. ona terslıkle cevap verdı: 
için dövüşeceğim. Por.os, sizin ta-avvur e ' w :klıç - Emrin ııi bekli:yorum! -Sona 11ar-
r e ~ 

1. T~~ka No-1 lnkıliib hatıralarından M.vö:öan 1 
~nver 

0

Be;re iradei seıı1ye ıeb1iğ edildiği gÖn kendi~isi henüz cenaiyete 
1

dahil 
~ildi. Bu Enver müfetti91Jk gibi yüksek bir yerde olmasından ileri geliyordu 

Niyazi Haziran ayı ortaların- nin yüzbaş ı lıkla mektepten çık· mişti. ' Kolığası Selanikii Mustafa Ke· 
dt dağa çekilmiŞti. Bir 6abab; t klan sonra sekiz ay p ·yade, Ne Nazım ve ne de Sultan mal idi. 
~r i>oıxıba gür1emesine benzer süvari ve topçu kıt'a l a ında Hamid reylerinde isabet göster- Ali ve Hasan Rıza Paşaların 
~ lııaber ,-a}I idı. stajyer o' arak bulıınmaları usul memişlerdir. Çünkü Niyazi yol hapis edilmelerinden müteessir 
Cipbaşı f.nver \bey ortadan i tihaz edilmiş o du~undan bu mü- kesen bir şaki gibi değil, padi· olan cemiyet, artık ne şekilde 

~bolm\ltl. nasebetle mektep~en çıktıktan şahtan, saraydan milletin gasbo· olursa olsun fstanbulun imaline 
Yarala olarek Jsta b1ı1la g:· deo sonra üçüncü orduya tayin kı· lunmuş hukukunu arıyan bir da- ve zati şahanenin kinine 

Selanik ~r~ez .kı,ı.ma9dao.ı kay· iman Enver de o va.kitleri ordu vacı sıfatile dağa çekilmiş Sultan kurhan olacak hiç bir ferdi ls-
~&lcam Ömer Nazım bey yaruı merkezi olan Manastıra gitmiş Hamidden hesab sormağa baş· taabulagöndermemeA-e/faşkışla, 
1Yileştikten sonra maberıni hü- ve stajlarmı Manastırdaki kıt'l:l- lamıştı. Onu hiç bir şahıs ve Yd.dız ve Bekirağa bölükleri 
.._ayuna ı('.ağırılmı,, iyazi DH s- larda yapmıştır. hiç bir kuvvet tutamamıştı. Üze· zuıdanlarında yatırma~a, meydan 
~lesi hakkıoda iilcir ve utaleası Enver yaradılış itibarile anud rine gönderilenler ya tepelenmiş vermemete karar vermişti. Bu 
~Otulm\lştu. Ômer Nazım da, ve cesurdu, ayni zamanda mü· veyahud onun

1
a birleşerek inkı· kararını beyannamelerle bütün 

~ dört ay evel kız ;l<draeş ıle ev- teassıp idi O günlerin zihniye· laoın muvaffakıyetini temin et· mensubinine tebliğ etmişti. Ayni 
.~llditi 1E.nverin şecaat, cesare· tine uyğun göriinen bu haller;le mişlerdir. günde Enver ~Bey Yıldızdan 
"lt~en bahsederek Li.hassa Ma· kendis ni sevdirmiş ve eşkıya Envere iradei seniye tebliğ isteniliyordu. 
~ır muhitinde pek ziyade se· takiplerinde ıfa ett ği hizmet .erle olunduğu gün kendisi henüz Cemiyetin umumi merkezi 
~n. mumaleyhin kabul ettiği gös' erdiği yararlık . arla da arka· cemiyete dahil değildi. Bu En~ yaptığı bir toplantıda Enver 
iJ. d rde verilecek bir selah yet daşları arasında samimi bir mu· verin Müfettişlik gibi yüksek bir Bevir:a vaziyeti mevzuubahs edil-

'Niyuinin ta!cıbine gönderil· hit yaratmıştı. yere mensub olmasından ileri ıniş, bunun da tahlifi fora edil-
~İlwlen bir çok lfaydalar ola- Rumeli umum müfettişi Hüse- geliyordu. Yoksa fena fikirli ol· dikten sonra neticeye kadar 
:.kını söylemiş ve Sultan Ha· yin Hılmi paşa yı lın dörder ması ndan dolayı kendisine açı- oıünasib görülece1' bir yerde 
., •d de bunu muvafık %Örmüş ayını Osküb, Manastır veSelanik· lınamamış ve söylenilememiş de· kalması veya it yapması karar· 
~ .t?verin mutalea ve muv.afa· de geçirir idi. Ömer Nazım Se- ğild. Enver ne yapacağını şa· laştır,ıldıtı gibi bunları da teb-
t ~ıru almak üzere İstanbula lanik merkez kumandanı olmaz- şırmış gibi bir halde idi. fstan· liğe Mustafa Kemal Bey memur 

t rnesini iraC!e etmişti. dan evel müfett f paşanın refa· bu a gitse, gitmek istiyenlerin edilnıi§ti. 
li ~nver, Rumeli umumi müfet· katinde bulundukları sıralarda uğradıkları akıbe ler gözü önün· Mustafa Kemal Beyle gör.üşen 
~1 Hüseyin Hilmi paşanın Manastırda bulundukça Enveri de duruyordu. Gitmemiş olsa Enver Bey artık fstanbula git· 
ttkkeri bıüşaviri mahiyetinde) tanımış ve Enverin bütün hare· ne yap~caktı. Ne diye gitmiye· miyecek, cemiyetin emri altında 
tj\1anı herbıyc reisi idi. O ta· katına vakıf olmuştu. Bilahare cekti, işte tam bu sı·ada imda· istenilen yerde çalışacakb. 

erae Erkanı harp zabitleri- Enverle de karabet peyda et· dına biri yetişti. Bu erkauıharb - Sona Var -
I 
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Perdemizde 
Akisler 

-Bay Emre, bir ortaoyunu 
. ' .; . . - . . . 

panyası teşkil ediyo 
~~~--.-.-----~----~ 

Heyet yerindedir. Velespit bo- düşününüz efendim: Kavuklu 
ca nezleden muztarip o!dJğu i~in Bay Reşid, peşekar bend niz, 
onun yerine Bay Kemal Kamil zenne Bay Adnan, mahalle bek· 
geçmiştir. Kapıcılık vazifesini çisi Bay Mur11d Çınar.. Bir da· 
muvakkaten belediye mimarı Bay kika müsaade buyurun; Bay Mu· 
Reşid fa ediyor. rad Çınara düşününüz; elinde 

Karagöz
1 

Bay Reş'c:le h"tap kalın bir sopa. 
~der: Karagöz - Dur ... Murad Çı· 

- Bay Necmeddin Emreyi narın el ne sopa cverilir mi be 
~ağ·r bakalım.. mübarek?. 

Bay RP-şid bağırır, Bay Nec· Bay Emre - Niçin efendimiz? 
\(1ledd n Emre içeriye girer. Karagöz - Onun eline sopa· 

l{aragöz - Gel bakalım ıey· fJ werdin mi; iş tamamdır. Ali· 
~amn yeğepi.. Sen bir tiyatro mallah Avukat Haf z Mustafanın 
~umpanyası kurmak istiyormuı· pestilini serer. 
sun, öyle mi? Bay Emre - Fa'kat ne yapa· 

Bay Emr.e - "ezile, büzüle,, lım efendim, iş icabı .. 
efendim ze yanlış haber vermiJ· Karagöz - Senin işin olacak 
ler; tiya ro kumpanyası değil, diye Bay Hafız Mustafa kuy· 
or~aoyunu kumpanyası... ruk mu titretsin?. 

Karagöz - Acsyib... Bay Emre - Allah e,sirgesin 
Bay Emre - Evet efendimiz; efendimiz; oyun esnasında Bay 

bendeniz orıiinol şeylere pek Mustafaya rica ederiz, gizli bir 
meraklıyımdır. köşede oturur, oradan okur .. 

Karagöz - Malum.. Onun Karagöz - Münasib .. Sonra? 
için kapıcı mimar Reşid ağan· n Bay Emre - Evet, elinde so• 
sarhoşluğuna bayılırsın. Pek a!a. pa, sırtında aba, yahud )cepe-
Bu kumpanyanın aktörleri kimler nek, ayaklar1nda çizme, başında 
olacak?. arakıye, o Nuhi sesile bağ~rıyorı 

Bay Emre - Henüz kendi- Karagöz - Ne dedin, ne de· 
lerine teklifte bulunmadım efen- din, ne dedin? Nuhi ıesile mi?. 
dim. Bazı müsteid zevatı fikrim- Bay Emre - Evet efendim. 
den geçiriyorum. Nuh A,eyhisselamın sesi Davud 

Karagöz - Mesda?. Aleyhisselamın sesinden daha 
Bay Emre - Yüksek malu- kalınmış da .•• 

munuzdur ki, efendimiz, orta· Karagöz - )\.nlaşıldı. Peki •• 
oyunu kumpanyalarının bel ke· Aşık delikanlı rolüne?. 
miği "Zenne,, rolünü ifa eden Bay Emre - Şebelebeddin 
aktördür. Kekeküma bey rolü i"in P.Vukat 

Karagöz: - Malam.. Bay Nahidi, Karanfil bey rolü 
Bay Emre - Zenne rolü ak· için de baytar Bay Sıtkı Şük .. 

törlüğü için Yeni Asır mu har· rüyü düşünüyorum. Himmet da· 

rirlerinden Bay Adnan Bilgeti yı rolünü eski mutemet Bay Sa· 
düşünüyorum. Tasavvur hu· lih lüden kabul buyurdular. Ka-
yurunuz, çok muhterem Karagöz la, ka1a yalnız acuze rolü ~aldı, 
Bey:efencli hazretleri. acaba onu kime ;versek?. 

Karagöz - Atzını topla... Karagöz - Bizim mübaşir 
Beyefendi hazretleri diye eski· Hacıoğlu Sadık ne güne duru· 
kiden "Düyunu umum ye müs- yor oğlum?. 
kiratı merkeziye ~urşun kalemi Bay .Emre - Htly Allah siz· 
hal felerine,, derlerdi. Şimdi her· den razt olsun. Vallahi pek mü-
kcı nıüsavaten "Bay,. dır. kemmel, pek münasib. O ha1de 

Bay Emre - Af buyurunz kumpanya tamam oluyor. Tem· 
efendimiz; tasavvur ediniz: Bay sillere başlıyabiliriz. 
Adnan Bilget bu rolde ne kadar Karagöı - Haydi başlayın 
muvaffak olacaktır. Esasen ko· da görelim ... 
nufmasma, jestlerine, hiddetine "Sahne birdenbire değişir, 
ve ae.yincine dikkat buyurunuz, bir ..sirk çadırı haline g irer. Bir 
ger.dan kırıp göz süzerek •ya· kenarda Ormancıoğlu dümbe-
pamam efendim, hayır efendim,, lek, Feylesof Hidayet Keşfi zilli 
deyifine bakınız; siz de bana maşa çalmaktadırlar. Dr. Bay 
hale vueceksiniz. Kimranla Ayukat Bay Şevki 

Karagöz - Münasib... Pek Bedri dümbelekle zilli maşanın 
ala kavuklıya kim çıkacak?. ahengine ses uydurarak: 

Bay Emr.e - Kavuklu. için - Vangelim çıkı, çıkı bas· 
Mimar Reoide ne buyru.lur, bil- takya. 

mem ki ... Kilise direğı gibi bir Türküsünü söylemektedirler. 
ense, davul misali bir göbek... lfüccardan Bay lzmirli Talat 
Boy orta, ses gür.. Baıına ka· fÜksek sesle fıstık, nohud, mu-
~uğu geçirdin mi, enfes bir şey harrir eskilerinden Bay Akil Ko-

placak... yuncu tatlı, ekşi boza satmak· 
Karagöz - İyi amma benim tadırlar. Gürültüden oturmağa 

piidiğim Say Reşid, bir hayli imkan yoktur amma •temaşaki· 
~egingen adamdır. ran efendilerimiz,, yekdığerlerine 
B~ Emre - Aman efendi- portakal çekirdeği cırtlatarak 

miz, siz onun şimdi uslu, uslu vakit geçiriyorlar. Bay Asım Is-
kapıcılık yaptığına bakmayınız, met ikide, birde: 

altıncı kadehten sonra derhal - Dekroli usulünde gürültü 
değişir, büsbütün başka bir aytptır . 
adam olur. O kadar ki Berga- Diye bağrıyor, Bay Rahmi 
mab Bay Hasanla şimdi Bakır Balaban da Agım İsmetin sinir-
çayını ıslah ile uğraşan su mü- · lenişile muttasıl alay ediyor. A la• 
hendisi Bay Cevad bile onun şehirden eczacı Bay Sudi, Sa· 
haline gıpte ederler, hatta kıs- lihliden tüccar Bay Mehmed 

kanırlar... Eronat, Turgutludan eski Naib 
Karagöz- Allah, Allah .. Çok oğlu, yeni Atabeyoğlu B. Mus-

iÜzeL Peşekarlığı kim yapacak?. tafa, Aydından Bay Ahmed 
Bay Emre - Kulunuz. .. Şimdi - Lü./tın çeviriniz -
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Hirldetlenmeyiniz, kin taşımayınız, kıskançlığı atınız! 

Fennin çôk yaşamak uğrun-
Cieneral 
notası 

Frankonun cevabi 
lngiltereye verildi 

daki son mücadelesi ......... ··~-
Kompani, mütareke teşehhüsünQ tekzih ediyor, Andaloz· .......... 

Bilir misiniz ki, nesclmizde, nisbeti az veya çok 
92 madeni ve kimyevi madde vardır 

yada iki tren çarpıştı, taarruz hazırlıkları var 
Barselon, 23 (Radyo) - Ka .. 

talonya hükumet reisi Kompani 
ve zevcesi, bugün Brükselden 

• 

\ 
• 

Bütitn asırdidelerde nazarı dik .. 
kate çarpan bir hadise vardır: 
Hayatın döf'lüm noktası ve en 
buhranla zamana olan devrini, 
bunlar, arizalar, heyecansız ve 
hadisesiz geçirmişler bundan 
sonra sanki yeniden hayat bul· 
muşlar, yeniden gençleşmişler· 

dir. Bir çok maruf doktorlar, 
bilhassa Haller ve Blandüs, bir 
çok ihtiyarlarda, 80 yaşından 
sonra üçüncü defa olarak diş 
çıkarma hid"sesine şahid ol· 
muı'ardır. Doktor Graves bir 

kadının 1 l O yaşında diş çıka!"' 
dığım ve beyaz olan saçlannın 
tekrar siyahlaştığını yazarl 

Bu misalleri ilanihaye çoğalt
mak mümkündür. Bunun için 
curada bundan fazlasına lüzum 
y<:>ktur. 

• •• ~ · · Şimdi, diğer meselelerden evci 
hiddet, kin ve kıskançlık gibi 
hadiselerin tesiri altında uzvi .. 
yetimizde bu5ule gelen aksüla
melleri tedkik edelim: 

Çok iyi ma'ilmdur ki hayatı· 
mız kanan deveramna bağlıdır. 
işte bu deveran, muhtelif uzuv
larımızın şiddetle muhtaç olduğu 
unsurları, bılhassa çenelerin va
sıtasilc oksijeni temm ve isal 
eder. · ....................... 
f min, Manisadan Borsa IComi· 
.seri Bay Ahmed hususi davet· 
\ilerden oldukları için kaba ha· 
sırla çevrilmiş locada oturuyor· 
lar. Karşıyakanın gülleri B. Ne· 
dimle B. Niyazi bir köşede gırt
lak gırtlağa: 

- Dizine yatıp ağlamadın mı? 
- Ağlamadım, gözüme soğan 

suyu sürdümdü. 
- Sen onu muhtar Kenana 

yuttur. 
Diye bağırışıp boğuşuyorlar. 

Çadırın medhalind~ kaza kamun 
başkanı Karşıyakah Bay Tahir 
Borla Avukat Bay Nuri Sıdkı 
Karşı karşıya idgam ı maalgun .. 
nelere dikkat ederek yanık, ya
nık • Aşri şerif,, okuyorlar. 

Her taraftan •başlıyahm mı• 
sesleri.. 

Tam o sırada içeriye bir ko· 
miserle iki polis giriyor. Bay 
N ... cmpddin Emreden "lubiyat 
ruhsatnamesi,. soruyor. Bly Nec
meddinin ruhsatname a!madığını 

öğrenince oyuna müsaade etmi· 
yor. Bu vaziyet üzerine de ahali 
dağıJ.p gid yor. 

~egh Küşteri 

irade kuvvetile bazı kan da- 1 _,,,_.... 
marlannı sıkmak, kısmak imki
ıil da vardır. 

Şiddetli bir hiddete kapılmış 
olan bir incanın yüzünün sapsarı 
veya bembeyaz olduğunu gör· 
dünüz değil mi? 

BJnun sebebi nedir? basit: 
Hiddetin icab ettird "ği tekalJus· 
ler, bazı kan damarlarını sıkmış, 
tazyik etm ·ş ve kanın ya az 
deveranını, yahut büsbütün dur
masını ıcabettirm· ştir. Bazı pek 
büyük hiddetlerdea so11ra VU" 

kua gelen ölümler, bir nevi 
Apopleksi nüzüldür. 

Kendisi 'i böy\e ha\\ere kap· 

tiran insanların uzviyeti zayıflar, 
hüceyrelerin b irbirile münasebet 
ve alakaları muvazenes ni kayb. 
eder; bütün hastalıklara büyük 
bir istidad hasıl olur; bunların 
sonu ise... ölümdür. 

Bu hususta kısaca kendi na· 
zariyeme nazarıdikkati celbede· 
ceğim: insan vücudünde 200 
kentiyyon hüceyre vardır. Her 
hücey ede de takribi olarak '18 
tane Kromosom den len mikros .. 
kobik uzviyet vardır ve Cytop· 
lasmeler de de yüzlerce en fazla 
mi1<roskobik anasır vardır ki 
bunlara da Kondriom adı veril· 
mektedir. Her iki mikro5kobik 
uzviyet ve unsurlar lifi ve en· 
bubi olup tecrid edici mahiyette 
ve içlerinde hem nakil ve bir 
nE"vi ser ım teşkil eden bir mayi 
vardır, işte kc ı disini ihata eden 
mücerrit mayi içinde Kromosum 
ve Kondriom er uzun ve kısa 
mevcel r nakili rolü ıü görürler. 

Bu nakiliyet yavaşladığı veya 
durduğu anda da ö üm muhak .. 
kaktır. H ddet, nefret ve kıskanç· 
lık gibi hidis;:ler bu nakıliyet 
üzerine de tesi. ler yapmakta· 
dırlar. 

Es~sen sıhhat ve hayat bütün 
guddelerin hem ahenk ve nor· 
mal faa iyetinden doğar. Bun· 
fardan bir veya bir kaçının bu 
ahenk ve intizamdan şaşması 
sıh '.1at muvazene§ini bozar. Fiz .. 
yolojiye göre guddeler, bir nevi 
elektrik cereyanı ile idare olu· 
nurlar. Şı hale göre de, hiddet 
ve buna mümasil haller, bil
hassa kıskançlık ve kin, en 
ziyade ikinci derecede~i sinirler 
üzerinde e lim tahrıbat yapar; ki 
buna "Cereyana kesmek., diye
bilırizl 

Hüceyrelerin de normal ola. 
rak mevcudıyeti · ve faaliyeti için 
kend sine laz ım olan gayri uzvi 
madJelere malik olması İcab 

Son tec!übelerin en fedakar 
tipi magman 

eder. Bu gayri uzvi maddelerin 
nebat ve hayvan üzerindeki ro· 
lünü de tetkik edelim: 

Nescimiz, nisbeti az veya çok 
olmak üzere tamam 92 madeni 
ve kimyevi maddeyi havidir. 
Bundan başka, her uzviyetin 
veya her guddenin kendı sine 
mahsus bir veya bir kaç ifrazatı 
olduğu herkese malumdur; 
mesela: 

Karaciğer, öd, pankreas ensü· 
lin, vogotom n ifraz ettiği gibi 
cinsiyet guddeleri de hormon 
ifraz eder. 

· Bütün bu ifrazatta da az veya 
çok bilkimya madeni maddeler 
ve unaurlar vardır. Ve işte bu 

sebebledir ki uzviyetlerde muh· 
telif nisbetlerde kalsiyum, demir, 
silisyum, fosfor, sodyum g ibi 
çok münteşir madenlerden baş· 
ka bütün madenler ve şibih si· 
lis madenler, hatta altın, platin 
ve osmiyum gibi nadir madenler 
de vardar. 

Bu bdar çok ve muhteJ;f 
maden ve şibih madenler orga· 
nizm dahiline nereden giriyor?. 
En evelki fakat basit bir müşa· 
hede ile bunların bilhassa gıda 
maddeleriJe uzviyete intikal et· 
tikleri kabul edilmektedir. Fa
kat bu nazariye iltifata layık 
değildir. Çünkü medenileşmiş 
insanların gıdaları pek çok ve 
muhtelif şekiller arzettikleri hal· 
de, ibtidai insanlarda gıda çok 
basit şekiller arzeder. 

Mesela, Çinliler sadece baş· 
lanm ış pirinç, maymur.lar da 
koko cevizı ile tegaddi ederler. 
Buna rağmen bünye itibarile 
Çinliler veya maymunlar kusur 
adJolunabilirler. Bunlaran da en· 
sicesi, çok mütenevvi ve müte
kamil gıdalar yiyen insanların, 
ensicesi kadar madeni mevadda 
maliktir[ - Sonu var -

Bulgar kraliçesi 
RomıJga vasıl oldu 

Roma, 23 (Radyo) - Bul
gar kraliçesi Yuvana, bugün bu· 
raya gelmiş ve (Terine) istasyo· 
nunda valiaesi ltalya kralıçesi 
Elena tarafından karşılanmışbr. 

Kraliçe Yuvana, Romada bir 
kaç gün kalacaktar. 

Macar Nazırları 
Dün çiftlllc.leri gezdiler 
Berlin, 23 (Radyo) - Maca· 

ristan Başvekili B. Darani ile 
Hariciye Nazırı B. Dekanya, 
bu gün Alman Ziraat Nazırı B. 
Dara tarafından verilen ziyafette 
bulunmuşlar ve müteakıben, 
Ber!in civarındaki çiftlikleri gez· 
mış erdir. 

buraya dönmüştur. 
B. Kompani, Brüksele siyasi 

malcsadla ve bilhassa bir müta· 
rekeye tavassut edilmeıi için 
gittiğini tekzib etmiş, oğlunu 
görmek üzere bu seyahati ihti· 
yar eylediğini bildirmiştir. 

Paris, 23 (Radyo) - General 
Frankonun, lngiliz notasına ver· 
diği cevap, bu gün İngiltere 
Hariciye Nezaretine vasıl ol· 

ilıtillilcilerden hir grab 

muştur. 

General Franko, bu notasında 
bir çok izahat istediğinden bah· 
setmekte, gönüllüler için lspan· 
yaya gidecek heyetin, yalnız gö· 
nüllülcri tahmin edebileceğini ve 
başka bir şeye karışmaması la· 
ztmgeldiğini kaydetmekte, bu 
h,ey~t azasınm isimlerini iste· 

Beyrutta yarın bü-
yük m=ting yapılacak 

Suriye Başvekili, Paristen diJnerken Anka· 
raya gidecek ve ricalimizle konuşacaktır 

mcktedir. 

Pı-:-:s, 23 (Radyo) - ihtilal· 
ciler, Alikangeden başka daha 
bir çok yerleri bombardıman 
etmişler Buharalda yirmi tayya· 
re imha eylemişlerdir. 

Paris, 23 (Radyo) - Sevilli 
r1 .:!yosunun verdiği malumata 
göre, Andalozyada iki tren 
çarpışmış, 48 kişi ölmüş ve elli 
kişi yaralanmıştır. 

Ölenlerle yaralanların ~oğu, 
ş'mal cephesinde esir edilen 
cumhuriyetçilerdendir. 

Paris, 23 (Radyo) - ihtilal .. 
ciler, Madrid üzerinde yapacak· 
ları son ve kat'i taarruz için 
büyüle hazırhldarda bulunu· 

Sarigede bir arbede 

yorlar. 
Beyrut 23 (Radyo) - Suriye dıtı ıiddetli tedbirleri proteltO 
i!Ji f aı: i!li, uriv~· Ftansız etmi~t'r 

Eliza sarayında 
muabedesmın Fransız Parlamen· Söylenditine göre Perşembe 
tosunca bir an evci tasdiki için günü bir miting ola~k ve hi-

Paris, 23 (Radyo) - Fransız 
kabinesi, bu gün Eliza sarayın .. 
da Cumhurreisi B. Lebrunun 
riyasetinde toplanmış ve Hari .. 
ciye Nazıra B. Delbosun, harici 
vaziyet hakkındaki beyanabnı 
d nlemiştir • 

Pariste teşebbüsatta bulun· kfl t• 'dd t ı·t·ı___ ume ın şı e · po ı ıa;uı pro-
muştur. 

Suriye 23 (Radyo) - Suriye 
ahalisi, fevkalade komiserlikle 
Uluslar Sosyetesi nezdinde bi· 
rer mahzar göndermiş ve Fran· 
ıız zabttasmın, halk aleyhine al· 

Kudüste tevkifat 
devam ediyor 

Lidada markalanan iki ev halkı teslim 
olmazsa h~vaya uçurulacak. 
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Yafadan gelen haberlere gö· kalanan iki ev abluka edilm "ş· 
re, Yafad" yakalanan müsıllah t r. fç .ndeki er teslim olmazlarsa 
kımseler de, hemen harp d1va· evlerle beraber berhava t>dile· 
n lld verilmişıerdır. Bunların, Cl"lclf! rd ır 

testo edilecektir. 

Bugün çtkan gazeteler, Pazar 
günkü hadiselerin tafsilltilt ao-
lu oldu§'u için ıubıtacQ toplat
tmlmıştır. 

Paris, 23 (Radyo)- Başvekil 
Bay Cemil Mürdüm, PariıteD 
avdetinde Ankaraya gidecek ye 
Türkiye Cumhuriyeti ricalile ko
nuşacaktar. 

Doktor Şaht 
Bir makalesinde ne Gıgor 

Berlin, 23 (Radyo) - Doktor 
Şaht, yudığı son bir makaleder 

Almanyanm mutlak surette mür 
temlekelere muhtaç olduğunu .. 
başka türlü yaşamasına imki9 
olmadığını kaydetmekte, hiç bit 
kuvvetin, Almanyayı müatemlr 
kelerinden uzun müddet mah4 
rum bırakamıyacağını ilive eyle" 
mektedir. 

ita/yan eaki 
maharibleri 

Londra, 23 (Radyo)- ltalyaJI 
eski muharibleriden bir ırub. 
bugün buraya gelmiş ve meçhul 
asker abidesine çelenk kor 
muştur. 

İtalyan eski mubaribleri, ita)• 
ya sefiri Grandi ile birlikte kral 
tarafmdan yaran kabul edilr' 
ceklerdir. 

YunanistanJa 
Hiç bir lıddi$e olmamıştı' 

Atina, 23 (Radyo) - Atin•~ 
ve Yunamstanın bazı taraf 

rında hadiseler vukubuJduA"I 
ıt· 

. hakkında hariç memlek~ler 111 

buahnm verdikleri haberler, 
hüv,umetçe tekzib edilmiş "e 
bunların tamamen as lsız o)dut" 
b i lrl;r;I rnİctİ,. 
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t'•hife 7 

Kaplumbağa 
ve tavşan 

Küçüklere mahsus 
temsil 

Bir anne 
Bir miirebbige 
Küçük Ali: 9 yaşında 
Küçük Aliye: 8 yaşında 

Birinci melis 
Anne fH1 mürebbige 

Anne - Nasıl, çocuklardan 
memnun mumn? 

Mürebbiye - Evet Bayan .. 
Y~lanna göre, iyi bir kalbe 
ıı:taliktirler. Aliye bir az tembel 
ve Ali de bir az karıştırıcıdır, 
amma zamanla bu huylardan 
vazgeçeceklerdir. 

Anne - Ben de öyle sanı· 
yorum. Sizden sonra çocuklann 
terbiyeleri çok değişti. 

Mürebbiye - Teveccühünüz, 
Bayanım •• 

Anne - Ah.. Aliyenin bu 
tembelliği.. Aksine olarak Ali 
de çok acelecidir 

Mürebbiye - Bütün bunlar 
akıllara başlarına geldikçe ge
çecektir, ben şimdi derslerinden 
memnunum .• 

Anne - Bunu ben de bili
yorum, bunun için bugün çocuk· 
!arı mükafatlandırmak istiyorum .• 
Onları götüreceğim.. Müsaade 
edeceksiniz değil mi? 

Mürebbiye - Memnuniyetle •. 
Zaten derslerini de bitirmiştiler, 
)11lnıı bir sahife yazıları ltalmış· 
tır, siz hazırlanıncıya kadar on· 
lar da yazılarını bitirirler. 

(&na• çıkar. marebbly• b ir a a 

uldt dtıror ve kitıplan dll•elıir, bu 
aırada iki çocolı: içeriye girer, Ali 
Aliyeyi Adeta çelı:ırelt getirir.) 

ikinci meclia 
Mürebbiye, Ali ve Aliye. 

Ali - O nasıl yürüyüş öyle .• 
Sanki kocaman bir kaplumbağa. 

Aliye - Elimi bırak canım. 
Acıtıyorsun.. Bir az yavaş yü· 
rüsek olmaz mı?. 

Mürebbiye - Çocuklar, kav· 
ga yok.. Bugün anneniz sizi gez· 
ıneğe ve sinemaya götürecek ... 
liaberiniz olsun. 

Ali ve Aliye (ikisi birden) -
Evet, annemiz bize haber verd;, 

Mürebbiye - O halde uslu 
olmak gerek.. Yoksa size ceza 
Veririm, her şeyden eve! yazınız 
bitecektir. 

Ali - Oooof ... Yazı yazmağı 
hiç sevmiyorum ben ... 

Aliye - Ben de öyle ... 
Mürebbiye - İyi amma. An· 

neniz bu derse çok önem veri· 
Yor.. Ben de sizi sıkmıyacak 
~Üze! masallar kopye ettiriyo
tuın, daha ne istiyorsunuz?. 
liaydi bakalım, yerlerinize .. 
Ödevlerinizi bitiriniz •. 

• 
Uçüncü meclis 

Ali ve Aliye 
Ali - Hele bir bakalım, bize 

~u gün nasıl masal vermiş ..• 
he o .. •Kaplumbağa ve tavşan. 

1 
ıılbuki ben sana her gün kap· 
llmbağa deyip duruyorum, değil 

tııi Aliye? 

Aliye - Beni rahat bırak, ya· 
21 tnı yazıyorum. Vakit kaybede· 
Cek zamanda değiliz .. 

Ali - Adam sende.. Bunu 
~n düşün, tenbel kaplumbağa .• 
zen o yazıları hemencecik ya· 
ar, bitiririm. 

Al.ye - Sen de tavşan olur· 
~an.. Masalda olduğu gibi kap· 
.~ınbağa ben olayım, sen de 
"'Vşan 

Ali ·:__ Bundan ne çıkar san· 

ANADOLU 

Bir ~ır böceğinin istihaleleri Ovuncaklarımızı kendimiz yapalım 

- J 

' 

8jrinc1 re.sjinde kır böceA'inin • 

tırtılı görünüyor; su üzerinde 
bir saz veya kamış üzerine tu· 
tunmuştur. Bi'cek burada deri· 
sini değiştirecektir. 

ikinci resimde suyu terketmiş 
olan tırtılın kamış üzerinde bü· 
yüdüğü görülüyor. Tırtıl içinde 
böceğin vücudü teşekkül etmiş, 
başı da tırtıldan çıkmıştır. 

ki? .. Hem.. B.r yazının mana· 
sını öğr~nmeden yazmak doğru 
değildir ki ... Sen şu kitabı ver 
de bir az gözden geçireyim. 
(Tuhaf bir tavırla masalı oku
mağa başlar) Aman ne tuhaf 
bir masalmış bu? Hele resimleri 
o kadar güzel ki.. Şu resimleri 
kopye etmek çok iyi olscak, 
bilirsin ya, benim resme heve· 
sim çoktur, mürebbiye ise bizi 
resimden menediyor. 

Aliye - Hakkı yok mu? Sen 
ders ve ödevlerini bırakıp resim 
yapmağa kalkışıyorsun.. Fakat 
rica ederim, beni işimden alı· 
koyma... Sen de yazına başla· 
san iyi olu.az mı? 

Ali - Adam sen de ... Daha 
çok vakit var. 

(Bir az ıoıarlar, Ali re•İm yapar· 
keo mürebbiye girer Ali defteri he· 
men saklar). 

Dö: düncü meclis 
Evelkiler, anne 

Anne - Haydi çocuklar .. Ne 
o Ali, ne var... (Alinin sakla· 
dığı defter yere düşer, annesi 
defteri yerden alır ve derin bir 
hayretle) aman... Ali... Bunlar, 
bu kargacık burgacık şeyler de 
ne? .. Ödevini nereye yazdın? 

Mürebbiye - (Deftere bakar) 
amanın aman.. Bay Ali ödevi· 
nizi ne yaptınız? Defterinizi böy· 
le niçin kirlettiniz? 

Ali - (Çok utanmış bir bal· 
dr.) ben daha çok vakit var 
sandım da ... Resim yapıyordum, 
halbuki vakit kuş gibi geçiver
miş.. Eğer bir dakika daha gel· 

, 

Üçüncü re.imde böceJ!'İn tır· • 
tıldan daha fazla kurtulduğu 
görünür; ayakları havada tutu· 
nacak yer aramaktadır. 

Dördüncü resimde böcek ar· 
tık boş tırtıla tutunmuş fakat 
kanadları henüz tekemmül etme· 
miş, yumuşak ve kuvvetsizdir. 

Beşinci resimde böceğin ka· 
nadları artık kan devranına ta· 
bidir; bu sebeple vücud zayıf· 

mem ı ş olsaydınız, ödevim ı yap· 
mış olacaktım, amma ... 

Mürebbiye - .... Amma, ma· 
saldaki tavşan gibi uykudan 
uyanınca ... 

Anne - ..•. Oyunu kaybetti· 
ğini anlamışsın, ve bu gün sine· 
madan da mahrum kalacaksın. 

Her hak ve zevk, bir ödev ve 
bir iş karşılığıdır, oğlum ... 

(Ali ağlaınaga h•tlar, hemen, be• 
men ağlamak üzere bulunan Aliye 
kardeıioe yaklaıır.) 

Aliye - Ağlama ağabey .• 
Benim de bugün sinemaya gi· 
decek keyfim yok... Evde bera· 
ber kalırız. 

Ali - Olmaz Aliye.. Benim 
kabahatim için senin bak ve 
mükafatından mahrum kalmanı 
istemem, ah... Ben sana kap· 
lumbağa demiştim, değil mi? 

Aliye - Ben de sana tavşa· 
na benze dememiş miydim? 
Bunlar bizim kulağımıza küpe 
olsun.. Fakat ağabeyciğim, ben 
bugün seninle kalacağım, kabul 
eder misin? 

Anne - İki kardeşin büyük 
kalplil iği bu defa kendilerini 
cezadan kurtarıyor, haydi, Ali, 
Aliye hazırlanınız, sinemaya gi· 
diyoruz. 

(Ali, Aliyeyi kucaklar) 

Ali - Kardeş .. Senin benden 
çok iyi kalpli olduğunu bilirim, 
senin sayende cezadan kurtul· 
dum, bundan sonra ... 

Aliye - Ödevlerimizi bir an 
evci ve vakit kaybetmeden ya· 
palım, değil mi? 

Ali - Evet, evet, ne sen 

.... 
6 

1amışfır. Kanadlar henüz !iöce
ğin boyunu geçmiş değildir. 

Altıncı resimde böceğin vü· 
cudü tamamile incelmiş, kanad· 
!arı tekemmül etmiş, büyümüş 

ve parlak, şeffaflanmış, cam gi· 
bi olmuştur. işte, kır böceği bu 
anda havalarda uçacak küçük 
tayyare mahiyetini almıştır, iste· 
dıği gibi uçabilir! 

kaplumbağa ol, ne de ben tav· 
şan olayım ..• 

Perde iner 
F. Ş. Benlioğlıı 

Afacan çocuklar 
Çocuk - Baba.. Bir muha· 

vere ne demektir? 
Baba - iki kimsenin görüş· 

mesi. 
Çocuk - Yani annemle gö· 

rüşüldüğü gibi mi? 
Baba - Ha ... O mu oğlum, 

ona monoloğ derler! 
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Resimde (1) numaralı şekilde görüldüğü veçhile kalınca ve sağ· 
lam bir kağıdı kesiniz ve bunu (3) numaralı şekildeki veçhile bir 
kurşun kalemine sarınız. Bu kağıdın sarıldığı kalemi de şekil (3)deki 
gibi icabında dönebilecek bir halde mihverlere rabtediniz. Kalemin 
üstüne de bir bebek koyunuz. Bu (3) şekil altına bir lamba kor
sanız kalemin ve bebeğin kendi kendis ne döndüğünü görürsünüz. 

Bu oyuncağı döndüren kuvvet lambanın yaptığı hava cereyanı 
ve bu cereyanın bir halezon teşkil eden kağıt arasından g~ 
mesidir. 

Bilmecemizi bu hafta da derç 
ediyoruz. Kulağın kaç numaralı 

iple çekileceğini resim üzerinde 
renkli bir kalemle çizerek tayin 
edecek ve bize göndereceksiniz. 

Haller bayrama kadar kabul 

edilir. 
Mükafatlarımız; 

Birinciye 3, ikinciye 2, Üçün

cüye 1 lira. 
Dördüncüden ylrminciye kadar 

muhtelif hediyeler verilecektir. 

Mükafat kazanan küçük karilerim iz 

Birinci bilmecemizi halledenlerden yirmi kişire m~~telif hediye· 
ler verdik. Kazanan küçük karilerimizden resımlerını verenlerin 
klişesini neşrediyoruz. 
Sağdan birinci sırada Liseden Nedime Sinan, Türk Haser, Ha

kimiyeti Milliye okulundan Zeki, ikinci sırada Hakimiyeti Mil iye 
okulundan Afan Sucu, Gazi okulundan Saime ve Türkan Ötkaya. 

Afacan çocuklar 
Çocuk - Baba, niçin •ana 

dili. diyoruz? 

Baba - Çünkü oğlum, her 
zaman çenesi işliyen annendir! .• 

Ahmak hizmetçi 
Bazı hizmetçiler köyden ge• 

lirler, cidden ahmak mablllklar· 
dır. Bunlardan birisine bayanı: 

- · Baksana kızım. Piyanonun 
üstü toz içinde. Altı haftadan· 
beri buraya el değmediğine ye• 

min ederim. Demiş ve şu ce· 
vabı almıştır: 

- Şu halde, sevgili bayanım, 
benim bunda suçum yok. Çün· 

kü ben hizmetinize gireli ancak 
dört haftad ı r!. Kabahat ben· 

den evelki hizmetçinindir, 



KANA KORSANLAR SEFİ 

J ilber k ın orsan 
Aşktan başka kuvvete başeğmiyen deni2 kızmm maceraları ••. 

Nakıli: Faik Şemseddin BENLIOGLU 
~~~--..... --...... .._--~~~ 
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Meyhane müşterilerinden "Lord zabit,, 
aşk. etti 

Meri ye 
yı ı arak • 1 

Annesine bariz bir hiddetle: 
- Bana bak anne.. Ben er

kek elbiselerimi de beraber ala· 
cağım. Bunlardan büsbütün ay· 
rılmak ıstemiyorum.. Dedi. 

- Peki kızım.. Al.. 
Edvar · Meri kız elbiselerini 

giydi... Cıdden güul ve se· 
vimli bir kız oldu .. Amma kel· 
disi bu halden hiç memnun de
ğildi, kendi kendisine: 

- Bu mülevves elbiselerle 
ne kadar fena oldum.. Başıma 
bu m~cera bakalım, ne netice 
verecek.. Dedi .. 

• *. Meri, evet artık sadese Meri 
olan Nansinin kızı, sekiz gün
denberi dayısının meyhanesinde 
bulunuyordu. Fakat vaziyetten 
hiç te memnun değildi. işinden, 
kendisinden, dayı ve annesin· 
den ideta iğreniyordu. Hele .. 
Dayısını bir türlü sevemiyordu. 
Bu adam oldukça yaşlı, fazla 
şişman, her halile iğrenç bir 
adamdı. Keyfine, kendi zevkine 
çok düşkün, kendisinden başka
sına ·menfaati olmadıkça- ehem
miyet vermezdi. 

Meri, bu meyhanenin müda
vimlerinden de memnun değildi. 
Buraya devam edenlerin hemen 
hepsinin de cepleri para ile do
lu, hodkam, ahlaksız insanlardı. 
En ziyade asil olduğu söylenen, 
Meri için en rezil ve ahlaksız 
bir insan addediliyordu .• 

Meri, bütün gayretlerine rağ· 
men ha müteaffin muhite ken· 
disini alıştıramıyordu. Hele sır· 
tındaki kadın elbiselerini, yılan 
ıömleği sanıyordu! Annesinin 
teklifini kabul ederek kadın kı· 
yafetine girdiği için kendisine 
bin bir defa lanet okuyordu. 

Son zamanlarda Meride çok 
prib bir hal huıule gclmiıti. 
Denize, denizdeki heybetli ge
milere derin bir meclQbiyet 
hissediyordu. Denizde yaşıyan
lara, bilhassa dövüımeğe mab· 
sus ıemilero ve bunların adam· 
lannı adeta kııkanıyordu. 

Meghanetle yalnız iken ... 
Bu meyhaneye intisab ettiği· 

nin sekizinci gününün akşamı ..• 
Meri bu büyük meyhanede yal· 
nız kalmııtı. 

Meyhane sahibi, garsonları 
uzak bir işe göndermiş, hemşi
resi Nansiyi de gene başka bir 
iş için memur etmiş idi. 

Kendisi de aebepıiz denecek 

bir halde meyhaneyi ve Meriyi 
yalnız lJırakıb gitmiş idi. Koca 
meyhanede, mutad müşterilerden 
üç kişi bir masa baş nda otur
muşlar içiyorlardı. Bunlardan 
birisine "Lord zabit" adı vuil
mekte idi. Bu adam da Bristole 
yeni gelmiş idi. Bu yakışıklı ve 
merd tavırlı genç adam, bu 
mülevves muhitte Merinin nazan 
dikkatini celb eden tek müş-
teri idi. 

Bu müşterinin·de Merinin gü
zelliğine dikkat ettiği ve Merıye 
alaka gösterdiği muhakkak idi. 

Az zaman içinde bu iki genç 
ve güzel insan arasında aşıkane 
göz göze gelmekler başlamıştı. 

Epeyce bir zaman içen ve 
görüşen bu üç müşteri, niliayet 
ayağa kalktılar, artık gideceıc.. 
lerdi. Fakat "Lord zabit" tek
rar oturdu; arkadaşlarına: 

- Ben bir az daha burada 
kalacağıml Çünkü bir az işim 

var. 
Dedi ve sesini alçaltarak ilave 

etti: 
- Ben burada bu dağ ke· 

çisini munisleştireceğim, gözle· 
rinden bunu okuyorum! 

Maamafih bu son sözleri ya· 
vaş yav3ş söylem şti. Fakat Me· 
rinin kulağına gidecek kadar 
aşikardı. Bu sebeple Meri, genç 
müşterisinin sözlerini tamamen 
duydu. 

Diğer müşteriler gittiler, yal
nız kalan delıkanlı, teklifsizce 

Merinin y nına yaklaştı. Fakat 
hiç beklemed ği bir muamele 

ile karş.lnştı, Meri hiddetten 
tıtriyerek: 

- Delikanlı, dedi. Arkadaş
larınızı takip ederek gitmenizi 
çok rica ederım1 bu suretle ha· 
reket sizin için daha iyi ola
caktır( 

Fakat, şımarık delikanlı, bu 
çok tabii ve hak"ki olan bu mua
meleyi bir nevi naz sandılar ve: 

- Yapma şekerim.. Ne ka-
dar güzelsin.. . 

Biliyor musun? Seni gördüğüm 
andan itibaren Vest Mister ki
lisesi büyük mumu gibi yan
mağa başladım. Böyle neye ben
ziyorsun? Şekerim. Ben de gü
zelim hem de zeng.nim. Paraya 
gelince •. 

- Sona oar -

lzmir Meserret 
Otelimizin bütün mobilyası tecdid edilmiş soğuk ve sıcak su 

banyo daireleri ilave edilmiştir. Otel yeniden telvin ve tefriş 
edilmiş ve müşterilerimizin her türlü istirahatleri temin olun
muştur. Fiatler mutedil ve bcr keseye elverişlidir. 
Kemeralh caddesi karakol karsısında No. 72 !zmir 

den soğudu ha .. Diye inledi. 
Güzel kadın bu had se ile ku· 

duracak bir hale geldi. 
Jım neden böyle yapmıştı? 

Yazan: Amerika Cumlııırreisi M. Rıızvelt 
Çeviren: Faik Şemseddin Benliollıı 
~~~~--~~~--

Bu öyle bir hadise idi ki, bu
nun üzerine binbir sual sorula
bilirdi. 

lıka, fazla tereddüt etmedi, 
kocasından dotrudan doğ uya 
izahat istemeğe karar verdi. Fa
kat ayni zamanda da kocasının 
başını döndürenin kim olabile
ceğini düşündü ve bu kadının 
Şarlot Hop olacağına kat'i su· 
rette hükmetti. 

re /rlka Numarası; 20 
mekten uzak kalmıyordu. Son 
günlerde kocası üzerine olan 
nüfuzu artık sıfıra inmişti. 

Jim, hazırladığı planın tatbiki 
yolunda o kadar meşgul idi ki 
likayı, likanın mesleğine has 
yeni yeni cilve ve hareketlerini 
ıönnüyordu bilel 

lllca bunu iyi anlıyor, o kadar 
endişe içinde kahyordu ki, o da 
kendi sırasına Marşalı unutuyor 
idi. Maamafih kendisince malum 
uaule bir daha baş vurmak is
tedi ve odasına kapandı, kapıyı 
içeriden kilitledi. Ertesi gün ko· 
cuının kendisini arayacatını 

muhakkak addediyordu. Ayni 
zamanda, iç kapıyı kilitlemekle 
beraber kocasının odasına olan 
kapıyı da bililtizam kilitsiz bı • 
raktı. Buna, tam maoasile kuy· 
ruk sallamak denirdi. 

Bu tertip te bir netice ver
medi. Bir gün değil, bir kaç gün 
geçtıği halde Jim bu vaziyetle 
alakadar olmadı. Bunun için de 
lika, iki oda arasındaki kapıyı 
arkasına kadar açd!ak istedi. 
Fakat hiç akla gelmiyen ·bir va· 
ziyet ile karşılaştı; kapı arkadan 
adam akıllı sürmelenmişti. 

- Ya.. Jim bu kaqar ben· 

• • • 
Bir gün, Jimin bulunmadığı 

bir sırada büroya geçerek genç 
kızı aradı. Guya telefonla görü
şecekti. Fakat bir fırsat düşüre· 
rek: 

- Mis Hopu görmek istiyo· 
rum, dedi. 

Genç kız hemen likaya yak
laştı; güler yüzle ne istediğini 
anlamak istedi, 

---------= Şık ve rahat mobilya, ve modem banyo· 
- lar, asri konforun bütün hususiyetleri, hulasa ~ tam manasile bir Avrupa otelidir. 

== Temizlik istirahat 53 ---
Karyolalar, somyalar çok rahattır. Daima := 

temiz ve kar gibi çarşaflar verilir. Otelin E 
- salonlan her zaman müşterilerin emirlerine ~ 

amadedir. Burada hem istirahat hem de mi-
safirlerinizi kabul edebilirsini7.. = 

_ Tavsiye ederiz ~ = Nazilliye gidecek yolculara "Nazillipalas"ı §§ 
tavsiye ederiz. Ahmet Çakıryıldız ve Halil := 
Taşkın bayların idaresinde olan "Nazillipalas" = 

- konfor, istirahat temizlik noktalanndan old- § 
uğu kadar, emniyet bakımından da herkesi ~ = memnun edecek milli bir müessesedir. 3 
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Avukat 
Visaleddin 

Mali, idari ve hukuki 
işler deruhde edilir 

Gazi bulvarı - Demirelli han 
No. 8 (Telefon 2350) 

Doktor 
Ali Agah 

Çocuk hastalıklari 
mutabassısı 

İkinci .Beyler sokağı 
No. 68 
Telefon 3452 -• 

lika, hemen maksada gelerek: 
- Kocamın şu anda nerede 

olduğunu söyler misiniz? 
- Bilmiyorum. Öğleden sonra 

nerede ve ne ile meşgul oldu· 
ğundan lcat'i surette haberdar 
değilim! 

- Olur; maamafih fevkalade 
bir ehemmiyeti de yoktur. 

lika, genç kızın yüzüne fazla 
bir dikkatle baktı ve: 

- Bugünlerde tatil yapacak
sınız, değil mi? 

- Tatil mi? Buna ihtiyaç gör
memiştim. Bunu niçin böyle sor
dunuz? 

- Belki başka bir seyahat, 
başka bir mezuniyet düşünüyor· 
sunuz da... Jim, sizi çok çalıştı
rıyor. Jim gidince, sizin de bir 
tatil yapacağınızı sanıyorum. 

- Ne şekilde olursa olsun 
mezuniyet istemedim ve isteme· 
ğe de niyetim yokl 

- Fakat, bizim patron .. 
- Hayır, hayıı 1. Patron bana 

KEMAl Klll\l 
HİIAL ECZMIBS\ 
BÜTÜN ~EŞ\'TllR\ BUlUNU\\ 

EN ucuı \ll~ SA'T~~ 
\\ER~ts OR"Y" ~oş~~ 

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

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

Muayene-hane Tele. No. 3416 Evi :5164 

iç hastalıkları mütehassısı 

Dr. Celil Yar ın 
lzmir Memleket hastanesi dahili hastalıkları srririyyat şefi 
ikinci Beyler sokağında l ıı hisarlar tütün satış deposu kar~ 
şısında 65 No. lı n ua enehaoesinde hastalarını kabul etmek· 
tedir. Telefon: 3956 

Evi: Göztepe tramvay caddesi Göztepe opartımanı 
karşısında No. 1018 Tele. 25tf5 ·.: :~,,; :.il . . • 

seyahat veya mezuniyet veya ıs· 
tirahat hakkında bir harf bi.e 
söylemem iştir. 

- Çok garip, çok garipl hal· 
buki Jimin en mutemedi sızs ı 

niz. Çok garip dokrusul 
- Bütün münasebe lerimiz iş 

hududu dahilindedir. işler üze
rinde bana en ziyade itımadı 
vardır. işte bu kadarl 

lika güldü, garip bir şekilde, 
güzel ve fettan bir kadın sıf ati le 
güldü ve: 

- Pek ala, pek ala • dedi • 
belki de bu sırrını size verme· 
mekle düşündüğü bir şey var· 
dır. Biz, belki Avrupaya gide
ceğız, belki de Hindistana veya 
cenubi Amerikaya.. Evelce de 
böyle uzun bir seyahat yapmış
tık. Aradan çok zaman geçti. Bu 
seyahatimiz balayı seyahatini 
andıracaktır. 

Genç kız, bu imalı, bu kina
yeli sözlere karşı h:ç bir hare· 
ket iÖsteı medi1 çok tabii bir 

halle: 
- Ne ala; talihiniz varmış. 

Bay Blakın da böyle bir seya· 
hate, hava almağa cidden ihti· 
yacı vardır. Çünkü pek çok ça· 
ltşıyor, dedi. 

- Evet çok çalışıyor. 
lika, daha fazla kalmadı '/C 

Şarlottan ayrıldı. Fakat bu ziya· 
retten beklediği neticelerden be· 
men hiç birisini elde edememi1 
idi. 

Şarlota gelince; akşam herkel 
bürodan gittikten sonra, kilitli 
çekmecesini açtı, içinde kapalı 
fakat üzerinde adres ve isim ya· 
zıh b:ılunmıyan bir zarfı aldı, 
açmadan zarfı, içindeki kağıt'• 
beraber binbir parça yapb ve 
yüzünde cebri bir tebessüm be" 
lirdi. 
Büyük bir servet hulgasınıtl 

talıakkulcul 
Jimin parteneri, bu büyiik 

avukatın ne ile meşgul olduğun· 
- Devam edecek --



Bazr maymunlarda görülen 
ANADOLU 

Vinston Churcillin bir yazısı: -

ÇM;~i d;kö~i'ii" köpeği Mütareke artık kafidir. Biz 
seven bir maymun! sulh istiyoruz! 

Onu benze~leri içinde, gözü ka- Geçmiş çağların iğrenç çehreli harb ilahları sinsi 
· palı ıken de tanırdı sinsi etrafta dolaşmaktadır 

Bir baytarın maymunu, sahibine beş misli 
ceza ile bilet aldırmıştı ''Mütecaviz milliyetperverliği de, marazi ideolojileri 

de tel'in edelim. Mütarekeyi sulha çevirelim.,, 

Teşekkür 
Ani olarak göıı:üme arız olan 

hastalığı teşhis ederek seri bir 
ameliye ile gözlerimi kurtaran 
İzmir Memlelret hastanesi göı 
mutabassısı doktor Bay Burhan 
ile on bir gün devam eden bas· 
talığım esnasında bana fevka· 
iade bir ihtimam gösteren göz 
seririyatındaki Başhemşire ile 
hastabakıcı hemşirelere alenen 
teşekkür eder. Ve gösterdikleri 
insaniyetin minnettarı olduğumu 
beyan eylerim. 
Manisa Alaybey mahallesinden 

Halid Atalay 



lzmı't- Levazım iımirlif!i ilanları 
-İJLz-m~1r~L...,evımaiiizııi:ıı m~a~-m~i r~lı ği.ii~s.:at:.;;ın:;.:a~l m.:...:::.ak::.;o:_:m;.:,i.:.s,:;,yo!:n:.u.:,n_d!,a:,:n:: :.:.:~~--

} - lzmir Müstahkem mevki kıtaatının 26900 kılo pirinç ihti
yacı kapalı zarf usulile miinaka aya konu:muştur. 

2 - 1holesi 26 /lkinciteşrin/ 937 cuma. günü aat 16,30 d 
kışlada lzmir Levazım amirli~i satın a:ma kom:syonunda 
yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmü tutarı 5783 lira 50 kuruştur. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi 433 hra 7 7 kuruştur. 
S - Şartnamesi her gün komisyonda i) ülcbilir. 
6 - lsteklıler Ticaret odasında kayı .. vlduklarına dair vesika 

göstetmek mecburiyetindedirler. 
7 - Easiltmeye i tirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde ve şartnamt>s inde yaz 1ı ves kalarile 
teminat ve tek if mektuplar ı nı ı hale saat nden eıı az bir 
saat evvel komisyona vermış bulunacakıardır. 

10 14 19 24 1942 
zmir Lv. amirliği Sat. Af. Ko. Rs. den: 

lstanbul levazım amirlıı-;ine müesseseler iç:n 36 ton zeytinyağı 
8/12/937 Çnrşr.mba gü ü S!at 15 de Tophanede İstanb 1 ı~,azım 
amirliği satın alma kom syonunca kspalı zarfın eks.llmesi yap la· 
caktır. 

Tahmin bedeli 22320 liradır. ilk teminatı 1674 liradır. lsteklile· 
rin vesikalarile birlikte teklif mektuplarını ihn!e saatından bir saat 
evel komi yona vermeleri. 19 24 28 3 
-----:"--:----""':"":~-:""".""=:ı-"~--~ ...... ----....... .-..------....-.----...-. 

lzmir Lv. amırliğı SAT. AL. Ko. Rs. den: 
1 - Çanakkale müstahkem mevkı ged ıkıi pi ade a ayı ihtiyacı 

için açık eksiltme 1600::> kilo s ğır eti satın a l nacaktır. 
2 - S ~·~ etinin beher kilosu 30 kuruştan ~80:> lira biçil

mıştır. 

3 - ihalesi 9/1.K n/937 perşembe günü saat 15 de Çan!ll kale 
müstahkem mevki satın alma kom syonunda ynp lactktır. 

4 - fstek'ilerin ihaleden bir saat evet tem •nat akçeıeri olan 
360 lirayı ve ihale kanunun 2 ve 3 ncü m lddelerındeki 
vesaik ile birlikte komisyona müracaat etmek i. 

24 28 4 7 4143 
---~--="'""""--'""'.'9"~~~~"!"--------ıııiiiıilı~ .......... iıiiiiıiiılı1iiiiiıi"'"'""~ ............... 

lzmir Lv. amirl.ği SAT. AL. Ko. R ... "d n: 
1 - Manisa garnizonunda bulunan kıtaat ve mli•ssesatmın ih

tiyacı bulunan 396 ton odun ihtiy cı kapal zarf usulite 
mfinakasaya konmuştur. 

2 - ihalesi 8/1.Kan/937 çarş~mba gi.inii saat 15 de Manisad 
tümen sa1ın alma komisyo rıunda yap Jacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı (5742) lırad&r. 
4 - Şartnamesi her gün kom syonda göı ülebi ir. 
5 - istekliler ticaret odas nda kayıtlı oldukl ır na dair vesaik 

gös ermek mccburiyetinded r. 
6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 ncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesaikalar le 
teminat ve tekl(f mektuplarını ihale .saatind~n en az bır 

saat evel komisyona vermiş bulunac :ı klardır. 
24 28 2 5 4144 

zmir Lv. amirlıği SAT. AL. Ko. Rs. den: 
Bilif idareleri lstanbul Lv. Am rHğıne hağlı müessesltı için 

(50000) kilo sade yağı 131121931 pazartesi günü s~at 16 da Top
hanede s tın alma komisyonunda kapalı zarf .a eks it mesi yapıla· 
caktır. Tahmin bedeli (4500U) lira ilk temı .• atı 3375 liradır. Ş.ut
namesi komisyonda görülebilır isteklilerın kinUf\İ be.g ·ferıle tekl ı f 
mektuplarını ihale saatinde=ı bir saat eve) ne kad r kom syona 
vermeleri. 4141 
---~..s:=------~~ılılıiıiııl~----~~----... --......... ~-------lzmir Levazım amirl ği Sat. AL Ko. Rs. den: 

1 - Beher kilosuna biçılen ~deri 21 kuruş o'an 180 ton ağır 
benzin kapalı zarfla eks ltmry konmuştur. 

2 - ilk teminat parası 2835 ıradrr. 
3 - fhalesi 14~B~rinc kanunf937 Salı günü 'saat 15 d .. dir. 
4 - Şartnamesını 189 kuıuş mukabilınde M. M. V. satın alma 

l omisyonunda alınır. 

S - Eks'ltmeye gireceklerin 2490 yılı IC:anunun 2 ve 3 ncü 
maddelerinde istenilen ·hclgelerile birlikte temrnat ve 
teklif mektuplarını ıhale gününd n ve s atin-den en geç 
bir saat eveline kadar M. M. V. satın alma kom syonuna 

vermeleri. 24 30 5 11 

--~,~ .... ~--------iiııiııllıiı------..... ------------------------zmir Levazım amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
idareleri lstarıbul Lv. Amirliğine bağlı müessttsat hayvanatı · için 

300 ton yulafa teklif edtlen fiat bahalı göruldGğüııden 29· 11 ·937 
Paz rtesi günü saat 14,30 da Tdpb nede lseanbal Levazım amir· 
liki Sat. Al. Ko. pazarlıkla eksiltmesine devam edilecek ir. T.ahınin 
bedeli 15000 liradır. ilk teminatı 1125 li.rnd1r. Ş tnsıne ve nümu
ne~i komi.syonda ~örülebilir. isteklilerin beUi gun ve saatti vesıka-
larıle b rhkte kcmısyona müracaa:tlan. 4122 

lzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
Harp akademesi Sv. grubu hayvnah için uç yüz ton yulafa · 

teklif edilen fi at yüksek görüldü~ünden 29· 11 ·937 Pazartesi günü 
saat 14 de pazarlıkla Tophanede Lv. amirliği satın alma komis· 
yonunda yapıfacaktır. Tahmin bedeli on beş bin lira ille teminata 
112S l.radır. Şattname ve nümunesi k.omisyonda görülebilir. fstek• . 
lilerin kanuni belgelerile birlikte belri gun ve saatta komisyona · 
gelm~leri. 4124 

lzmir Levazım amirlıği Sat. Al. Ko. Rs. tinden ....... 
1 - Kukağaçtaki kıtaatı a.skeriyenin açık eksiltme ıuretile mü

nakasada oulunan (12000) kilo pirinç ihtiyacına verilen 
fiat pahalı görüldüğünden pazarlık! safın alınacaktır. 

2 - ihalesi 9· 1. f<an.-937 perşembe günü saat 15 te Berg~ 
mada askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edılen mecmu futarı (3640) lira teminat nıuvak
kate akçesi (198) liradır. 

4 - Şarttı mesl her gün leomisyonda görülebilir. 
5 - istekliler f cartt &hısında kayıtlı olduklarına dair vesilca 

göstermek mecbı:ıriyt!tindedirler. 
6 - Paz lığa iştirak edeceklet 2490 sayılı kanonun 2 ve 3 cü 

m ddelarinçJe ve şarhuımesinde yaııh ve v sikalatı ve te
minat muvakkatelerile lJirl1kte ihale tindeff e'I 1 if()mi .. 

yona gelme!eri. 24 28 3 7 4138 

ANADOIAl ı __________ ... ...,... 
znıit l.!eVdZllll amirliği Sat. A. Ko. Rs. tinden: el Mi ten 

Kilo 
9160 1 panak 
9160 Pırasa 
9160 Lab na 

1 - lzmir müstahkem mevki merkez kitaatının yukarıda cins 
ve miktarı yazılı üç kalem sebze ihtiyacı açık eksiltme su

2 
retile münak say1 konmuştur. 
lhalt-si 10· 1. Ka.ı.·937 cuma günü saat 15,30 da kışlada 
lzmir leva;z;ım amirliği satın alma komisyonunda yapıla· 
caktır. 

3 ...... Tah ~in edilen mecmu tutarı (1328) lira 20 kuruştur. 
4 - Temı at muvakkate akçesi (99) lira 62 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görüleb lir. 
6 - istekliler ticaret odasın:! kayıtlı olduklarına dair vesika 

gôst tmek mecbutiyelhıdedirler. 
7 - Eksiltmeye iştıralt edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 

Üncü m ıtddelerİhde ve şarttıamesinde yazılı vesikaları ve 
teminat muvakkatelerile bi rlıkte ihale saatinden evel ko-

misyonn gdmelerr. 24 28 3 8 4139 

ı zmi L vazını " 'ğ' S t Al K R t d -aın ır ı ı. a . o. s. n en: 
Mıktarı 

Kilo 
2000 L hana 
2000 Pırasa 
2000 Ispanak 

1 - lzm'r tnyvare alayı' kıtaatınrn yukanda cins ve miktarı ya-
~ılı üç lem sebze ıhtiyacı açık eksiltme suretile müna-
L say 1 konttrnştur. 

2 - lh lt"si 1 O l. Kan.·937 cuma günü saat 15 te k şlada lz-
m r levazım amirlıği sat n alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edılen mecmu tutan (290) liradır. 
4 - Temin:ıt muvalckate akçesı (21) lıra 75 kuruştur. 
5 - Şartnaıııesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - fsteklıler t ıcaret odasında kayıtlı olduklarma dair vesika 

~österm6k mecburıyetlndedirler. 
7 Eksiı tıneye iştirak edecekler 2490 s yılı kanunun 2 ve 3 

üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazıla vesikaları ve 
tem nat muv~ kkatelerile bir ikte ihale saatinden evel ko-
m syona ge1meleri. • 24 28 3 8 4140 

· r Defterdarlığından; 
Satış 

No. Lira K. 
1078 Güzelyah Reşadiye çıkmazı 20 eski 18 taj No.lu 60 00 

197,25 M.2 arsa. 
1095 Şehitler 2. ci altın perakende s. 21 taj No.lu ev 
1096 ,, ,, ,, ,, s. 23.25.27 ,, ev 
1097 ,, ,, ,, sokak 3 taj No.lu ov 
1079 Kahramtmlar Kahraman! r sokak 3 taj No.lu ev 
1098 Ş h tler 2. cı altın sokak 13 No.taih ev 
10Y9 ,, ,, ,, ,, ,, ev 
l l 00 ,, ,, ,, perakende ,S.. 13 ,. ev 
110\ 2. ci Karantina Bülbül S. 19 laj No.lu e'V 

1128 l. ci K~rataş irfan S. 24 tıj No.lu ev yarı his
s si nakitle. 

300 00 
250 00 
200 00 
50 00 
ıso oo 

80 00 
40 00 
75 00 

1129 3. cü Kar taş 1 nan S. 11 No.lu evin 7 de 3 his- 20 00 
se-s nakitle. 

1130 Köpril Şehit Nazını o kak 19 taj No.lu ~v 
1133 Köprü Mısırlı C. 252 taj No.lu ev 
1136 3. cii Karata islahane S. 2-4 taj No.lu ev nakitle 
lı137 ,, ,, Mıs rlı C. 154 taj No.lu ev 
1139 Güzelyah güneş sokak 26 taj No.lu 251 M.2 arsa 
1158 Karataş tramvay c. 249 taj No.lu tahan imalat-

hane binas• 

350 00 
30 00 
60 00 
50 00 

125 25 
1190 00 

1159 Karataş tr mvay C. 247 taj No.lu ev 1360 00 
Yukarıda yazılı emvali mjlkiyetleti hizalarında nakitle yazılı 

o1 rllardan gayrisi ikinci tertip tasfiye vesikasile ödenmek üzere 
15 gün müddetle açık arttırm ya konulmuştur. ihalesi 9'/12/937 
tarihinde perşembe günü saat 15 tedir. Taliplerin Milli Emlak 
müdürlüğüne müracaatları. 24 2 4135 

ilan 
lktısad Vekaleti iç ticaret umum 
müdürlüğiinden: 

30 lkinciteşrin 1330 tatibli kanun hükümleri dairesinde Türki
yede tş yapmağA' izinli bulunan ecnebi Şirketlerinden • Alston 

Tobako Kompa:nf,. Şirketi Türkiye umumi vekili bu ICerre müra· 
caatla şirketin fiirkiyedeki faaliyetini tatil ettiğini bildirm~tir. 

Bu şirketle ıdakası olanlarm lzmirde mukim Jobo Harold 
Roseye ve icabında lktısad Vekaletine müracaat etmeleri ilin 

olunur. 24 9 24 4119 
5 Teşrinisani 937 

llctısad Vekaleti iç ticaret umum mudürlüğü 
2 ICuruşlulC pul . 

ımza 

okunamadı 

~'.11111111ııl1t111111111111111uı1ı,. Doktor ,ımm11111111111111uu11miiiii = = ==ı . A. Kemal ,Tonay ~ 
Bakterıgoloı "" bula,ıcı, salgın ,hastalıkları miiteht1ısısı 5 

(Verem ve saire) 5 
:: Bamıahaae iıtaııyonu kupsındaki Dibek ıokak başında 30 uyıh S 

i et ve muayenehaneeiııde sabah •aat 8 den akoam saat 6 ya ;;;; 
k'a<İM liaetalai'uıi kabul eder 1 

ı111rıumınunmn111ım111ınmı111nııım1111111iııııı 11111111 Telefon: 41 ıs 1111111 

Amerikam.h en meşhur kttryola fabrikası olan S·mons kumpani 
karyola fabr•kasının en son model ve mobilya renk ve sistemi her 
çeşid ve boyda halis çelıkten tnamül karyola ve somyaları yalnız 

(Yeni Kav:ıf larda Hüseyin Hüsnü Ôzişin 
Lüks mobilya . ve karyola) 

Mlonun~a bulunmaktadır. Karyola ve Sômya alacak zevki selim 
sahiplerine hasseten tavsiye edetiz. En son model Avrupanın şık 
ve tarıf çocuk arabaları dahi bulunur. 

---=-"---~-=-"'!"'"'" ........... ~~ ................... lllf:ıla;~dle.m.-ı .......... 
lzmir Liman işle me m ·· 

"ünden: 
lınıir Liman işletme müdürlüğünün 1937/1938 yılı yükleme ve 

boşaltma işlerin~ ait 5 seri ve 7 no. lu tarife!i yirmi beşer kuruş 
mukabilinde işletme müdürlüğü binasında levazım servisinde ve 
işle ' me antrepo larında satılmaktadır. 4133 

---'""""'!'--:~~~~------~--"!'-'~----------..-.,,.,.....;;~;;...--
lzmir birinci icra memurlu- cilince malum olmadıkça pay· 

ğundan: !aşmadan bariç kalırlar.16/12/937 
Velinin Emlak ve Eytam Ban- tarihinden itibaren şartname 

kasından ödünç aldığı paraya herkese açıktır. Tafip olanlann 
mukabil bankaya ipotek eyle· yüzde yedi buçuk teminat akçuı 
diği f zmirde Karantinada Cer- veya milli bir banka itibar mek· 
rah Mehmet sokağında 20 No. tubu ve 37/1149 dosya numa· 
tajh evin kapısından girilince marasile fzmir 1 inci icra ...-
uzun bir ; salon, sağda sı· murluğuna miiracantlan ilaa 
rasiyle bir oda, hela, diğer bir olunur. H.iş.No: 239 
oda ve taraça kapısı ve taraça · s s ,,, w 
ve solda gene ıarasiyle üc oda, Kemalpaş icra meıtıurlu~ 
alt kata inilir merdiven üzerin· dan: 
de küçük sofa ve balkon ve bir lzmirde Muammer T~ 
oda, alt katta cephe tarafında 325 liraya borçlu Kemalpaşaddı 
bir oda ve bi kiler ve h ... v kırlı Hasan oğlu Mustafa evlacf. 
h mam ve avlu tarafında sağ a lan 1 ............. .. 
ve solda birerden iki oda, biri- denalta mevkiinde vaki 81/J/93 
nin zemini plaka döşeli avlıya tarih, 67 numaralı tapu senedile 
çıkılırken sşğda mutbak ve ar· mutas mf oldukları şarkan Be,. 
kada geniş merdivenvari tıh· pm n deresi, garben Hacı Gimll 
larda bir ballçe, bahçenin so- veresesi, ~imalen bademci Hacı 
lunda ve arkasında iki sokak veresesi ve Memiş, cenuben yol 
kapısı, bahçede demir çardak ile mahdud 7352 metre muratr 
ve asma ve muhtelif cşcar ve baı harap bağdaki seksen lira 
evde elektrik tesisatı ve ku~- muhammen kıymetli yüz yirmide 
panya suyu cari küçük ve bü- 80 hisse bağ'latile ikinci bükO-
yük dokuz çeşme&i mevcut ve met oaddesinde vaki ayni tarih. 
5000 Lira kıymetinde olan bu 68 numar 1ı tapu senedile m\I" 
evin geçen sene yapılan satışı tasarrıf oldukları sağı Fikret 
2280 sayılı kanuna göre geri oğlu Mustafa, solu ve arkuı 
bırak'ıldığ'I halde birinci sene koca Hasan veresesi, önü yol 
taksit borca ödenmediginden ile mahdud ve fevkani iki oda, 
bu hüküm ortadan ka'karak bir hayat, tahtani iki göz dam· 
evin yeniden mülkiyeti açık attır- dan ibaret ve yüz yirmi hisse 
ma suretile ve 844 Numarah Em· itibarile 80 hisse 266 lira mu· 
lak ve Eytam bankası ka- hammen kıymetli ev satılmak 
nunu mucibince bir defaya üzere mfizayedeye verilmiıtir. 
mahsus olmak şartile attırması 24/12/937 tarihine müsadif 
27/12/937 Pazartesi günü saat cuma günü saat 11-12 de yapıl.,-
14 d 

cak birinci artırmasında teklif 
e icra dairemiz içinde 

yapılmak üzere bir ay müddet· edilecek !:>edeli muhamen kır 
le satıhğa konuldu. metin yüzde yetmiş beşini bul· 

duğu takdirde ihale ed lecektir 
Bu attırma neticesinde sabş Noksan bir bedel teki fi halinde 

bedeli her ne olursa olsun bor-
cun ödenmesi tarihi 2280 numa- 1 müşterinin nıi.ılzemiyeti bakı 
ralı kanunun meriyete girdiği kalmrk şartile artırma 15 güo 

tariht-en sonraya müsadif olması uzatılır. 
hasebile kıyıtıetine l>akılmıyarak 8/1/938 tarihine müsadıf cumarte•İ 
en çok arhramn üzerine ihale-si günü ayni saatte yapılacak ikint1 

yapılacaktır. Satış 844 numaralı artırmada en çok ve en f ati• 
Emlak ve Eytam bankası k nu· teklif edilecek bedal mukabilin· 
nu hükümlerine göre yapılaca· de ihale edilecektir. Almak ir 
ğından ikinci artırm4 yoktur. tiyenlerin ı hale vakıtlarında l(e• 
Satış peşin para ile olup müş- malpaşa icra dairesinde haıır 
teriden yalnız yütde iki &uçuk bulunmaları ve fazla izahat is· 
detliliye m stafı alınır. tiyenlerin bug inden itibaren 

ipotek tahibi alacaklılarla di· aç.ık bulunan şartnameyi görüp 
ğet alakad rların ve irtifak liak· tetk:k eylemeleri ve bu mülkler 
~ı ~ahip!erinin gayri menkul üzerinde bir giina hak ve alacalı 
fizerındekı haklanm hususiyle iddiasında bulunanların 20 giil'I 
faiı ve masrafa dair olan lddi· iarhnda icra dairesine müraca"' 
alarmı işbu ilan tarihinden iti· atları, aksi hıılde tapuda ınü· 
haren yirmi gün içinde evrakı ıeccel olmıyan bu gibi h k ve 
nıüs~itelerile birlikte memuriye· alacak sahipferinin payloşmadafl 
timize bildirm~leri İcab eder. hariç tutulacakları ufı'l olunur· 

Aksi halde hakları Tapu si· Dosya l..Jo. 341499 uut. 



Frat e lli Sperco 
Vapur Acentası 

ROY AL NEERLANDAIS 
K UMPANYASI 

:aşbakammızın foloğ· 
r a f ile r i 

Başbakanımız B. Celal Ba
yarın muhtelıf biiy klükte ga
yet mükemmel fotoğrafilerı ve 
Ege manevra•arı ndan sonra ya
pılan büyük geçid resmine ait 
en güzel resimleri Kemeraltı 

A ~ rooı.u 

lzmir Orman Başmüdürlüğünden: İzmir Birinci 
ğundan; 

Komisyoncu Sakıp ve Hayı
mın Karşıyakanin Bostanlı kö· 
yünde Mektep sokak No. 129 
da oturan Ahmed Çavuştan 

alacakları olan 50 lira ve ayrıca 
"HERCULES,, vapuru 13-11 

937 de RO TTERDAM, AMS· 
TERDAM ve HAMBURG a ha· 
reket edecektir. 

,, 
caddesinde Hact Alipaşa ote-

1
, 

linde Reısam Foto lımailden 

masrafın temini tahsili için bo,.ç· 
lu Ahmed Çavuşun Karşıyaka· 
nın Bostanlı mevkiiode kain S 
dönüm iki yüz elli lıra kıymeti 
muhamnıeoeli sebze bahçes"nin 
bqte b"ri 27-12-937 tarihine 

0 STELLA,, vapuru 22-11-937 
de hekleniyor. BlJRGAS, VAR· 
NA ve KôSTENCE için yük 
alacaktır. 

"VULCANUS,, vapuru 27· 

bulabileceksiniz. 10 D. 

Göz Hekimi, 
Mitat Orel 

11 .. 937 de ROTTERDAM, AMS· Adres: Beyler Numan so-
TERDAM ve HAMBURG a ha· kağı No. 23 
reket edecektir. Kabul saatleri: Öğleden evel 

"'STELLA" V:1 puru 11 /12/937 saat 10-12 öğleden sonra 
de ROTTERDAM, AMSTER· 15,30 - 17 Tele. 3434 
DAM ve HAMBURG a hare- _,_._ ______ ... 

ket edecektir. y ag"' presesi 
SVENSKA ORIENT 

LINIEN Alman mamulatı son sistem 
"NORDLAND,, motörü 16- maniveleli yeni bir zeytinyağı 

presesi satılıktır. 
11-937 de GDYNIA, DAN- Muhtelif beygir kuvvetinde 
ZIG, STOCKHOLM, ISVEÇ, yenı elektro motörlü demirci 
DANMARKA, ve BAL TIK li· ve dökmeci ocağı vantilatörleri 
tnanlanna hareket edecektir. ve kaynak takımları da vardır. 

"ARAGON,. motörü 20· 11· Müracaat: Kestane pazarı 
937 de ROTTERDAM ve HAM- Demirciler içerisinde 20 nu· 
BURG a hareket edecektir. 1r1arada Niyazi ~-~ine tamir· 

"AASNE,, vapuru 2/12/937 hanesi. D. 10 
ROTTERDAM,HAMBURGGD·.._ ________________ _. 

YNIA. DANZIG, DANMARKA, Diş Tabibi 
ISVEÇ, NORVEÇ ve BAL TIK C t D "'J 
linıanlanna hareket edecektir. eva ag 1 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

11ALBA JULIA,, vapuru 1-12 
937 de MALTA ve MARSIL· 
YAya hareket edecektir. 

ZEGLUGA POLSKA S.A. 

ikinci Beyler sokak No. 65 
Telefon: 3055 

Doktor 
A. Tevfik Lütem 

·LEwANT. motö 11-11·937 Kulak, burun, boğaz 
de ANVERS, GDYNIA ve DAN· 
ZIGe hareket edecektir. 

hanlardaki hareket tarihlerile 
llavlunlardaki değifiklilderden 
tc:.ata mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için lkia· 
C\ kordonda FRA Tw.J SPER· 
CQ \'apur acentahğına müraca

Hastalıkları birinci sınıf 
mütehassıs 

Merkez hastanesi kulak 
kliniği şefi 

Her gün 15 ten sonra lkioci 
Beyler Numanzade sokak No. 
5 de hasta kabul ve tedavi 

eder. at edilmeai rica olunur. 

~~ '4'l'ltYoffif2/'4221~- 06vier. ve 
DEUTSCHE LE- Şürekisı 
"ANTE - LINIE Limited 

,, 
müsadif p~artesi günü saat 11 de 
açık artırma suretile satıl ğa çı· 
ka ... :acaktır. iju artırmeda işbu 
gay.ri menkul muhammen kıy· 
metin % 75 ini bulduğu takdir-
de en çok ıutıran tal pr si üze
rine ihale olunacaktır. Mubam· 
men kıymetin % 75 ini bulma· 
madığı takdirde en çok artıra· 
nın taahhüdü baki kalmak ş r· 
tae satı.ş on beş gün daha u ?a· 
tılaıak ikinci art rması 11-1-938 
tarihine müsadif nlı günü saat 
11 de yapılacak ve en çok ar· 

- - h f G f K Izmir b rınci ıcra meaıurlu- tıran ta ip lisi üzerine ihale olu-Gu••mrÜk Mu a aza ene o- nacaL:tır. İşbu gayrt menkul üze-ğundan: 

ı "' J t b J S t J Komisyoncu Sa.kıp ve Hayı· rinde beıhang bir şekilde hak mutan ıgı s an u a ın a ma talebinde bulunanhr taihi ilan· mm Balçova köyj" de oturan 

komİSYODUDdan: Zekeriya oğlu Muharremden a- dan itibaren 20 gün zarfında 
Iacaklan ola .ı 87 ira ve ayrıca eHerindeki vesikalarile biri kte 

1 - Gümrük muhafaza erat ı içi•l 340~ takım yazlık elbis~nm masraf n temini tahsi li için borç- da .rem ze müracaatlar lazımdır. 
10/12/937 Cuma günü 53at 15 de kapalı zarfla eks itmesi yapı- lu Muharremin uhdei tasarru- Aksi halde hakları tapu sicilile 
lacaktır. B • 

funda bulanan a .çovanın ya- sabit olmıyan?ar paraların pay· 2 - Tasmlanan tutarı 18749 lira 50 kuruştur. k ı k k"" d 3676 
1 ın 1 mev ıın e ve metre !aşmasından har.ç bırakılacak· 3 - Şartname ve evsaf komisyo.ı dad · r. Görülebi ir. terbiinde iki yüz elli lira kıy· 

4 - isteklilerin ilk teminat olarak 1407 lirahk yezne makbuzu meti muhammeneli sebze hah· lard r. % 2,5 de laliye müşteriye 
veya banka mektuplan ve kanuni vesikalarile birlikte eksiltme çesioin yarsı 27. 12_937 tar.h ne aittir. Artırmaya iştirak etmek 
saatından bir saat evveline kadar teklıf mektuplarını Galata eski miüadıf pazartesi günü saat 11 isteyenler % 7 ,5 pey akç sile 
ithalat gümrüğü Linaımdaki komi~yona vermeleri. de aç'" artırma suretile satılığa veya banka itıbar mektubunu 

19 24 29 5 7708/4041 
-~pmrm~--~-::ı--:--:~--=-----------:- çıkarılacaktır. Bu artırmada İş· hamilen birinci icra dairesinin 

Asken fabrikalar umnm mÜ- bu gayri menkul muhammen 937/3477 No. lı dosyasına ve 
kıymetin % 75 ini bulduğu talc-

d •• ı •• "' •• d icra münad sine müracaat etıne-ur Ugun en• dirde en çok artıran talipli.si 
• üzerine iha le olunacaktır. Mu. leri ve şartn'!lmenin 7· 12-937 

95 adet elektrik motörü ve hammen kıyaııetin % 75 ini bul- tarihinden itib~uen herkese açık 
madığı tak~irde en çok artıra· bulunduralacağı ilan olunur. 

teferrüatı nm taahhüdü baki kalmak şar- l••mmıı••··~!lt•'1'111••11U1••1 
tile satı• on be• gün daha uza· Birinci Sınıf Mutallassı:> Tahmin edilen bedeli 17,000 lira olan yukanda yazılı 95 adet y v 

elektrik motörü ve tefeırüatı aıkeri fabrikalar umum müdürlüğü tılarak ikinci artır ması 11-1-938 Dr. Demir Afi 
satın alma komisyonunca 3/1/938 Pazartesi günü sasat 15 de ka· tarihine .müsadif sah günü saat 
P.&b zarfla ihale edilecektir. 11 de yapı\ac'lk ve en çok il'" 

Şartname par .. ız olarak lr011ti9)'0fldan verilir. taran tıliJ)liai üzeriao ibale ôJlt'! 
Taliplerin muvakkat teminat olan 127.S liraya hav1 teklif mektup· nacaktır. işbu gayri menkul üze-

larım mezkur günde saat 14 de kadar ~.om~syona ve~mele~ ve rinde her hangi bir şekilde hak 
kendilerininde 2490 No. lu kanunun 2, 3 uncu maddelerındekı ve· talebinde bulunan!ar tarihi ilan-

k tt k · ·· a atları dan it ibaren 20 aün zarfında ıikalarile meı 6r ün ve ıaa e omısyona mur ca . a. 

Kamçı oğlu 

Cilt ve Tenasül hastalık
ları ve elektrik tedavisi 

lzmir • Birincı beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

T~lefon : 3479 
V apar Ac•ntaaı G. m. h. H. 

14 18 21 23 3987 ellerindeki vesikalarile birlikte 
f----""!!!"'---!!"'"'----~~~----=:--~:---=---~------:ı---r;:nkırı vı•la"'yet daimi eDCÜ• dairemizb müracaatları lazılI\dır. lzmir Birine lcr.:t Memurlu-

. .. ·.i~· .. ~·/,·-t"tt·· ;' '~~ 

HAMBURG 
DEUTSCHE LEV ANTE

LINIE, HAMBURG, A. G. 
~TLAS LEVANTE LINIE A.G. 

BREM EN 
"ATHEN,, motörü 15 ikinci· 

~tinde bekleniyor. ROTTER
bAM, HAMBURG ve BREMEN 
~ yük alacaktır. 

•y ALOVA. vapuru 22 ikin· 
tlteşrinde bekleniyor. BREMEN 
'cin hareket edecektir. 

''MACEDONIA,, vapuru 29 
~nciteşrinde bekleniyor. ROT
·~!>.AM, HAMBURG ve BRE
."'-N için yük alacaktır. 

1
'MOREA,, vapuru 1 Birinci 

kanunda bekleniyor. ANVERS 
~ HAMBURG limanlannda 
)Gk çıkaracaktır. 
~ERICAN EXPORT LINES 
kE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORA TION 
.,EXT A VIA,. vapuru 12 ikin· 

~Orinde bekleniyor. NEVYORK 
~ Yiilc alacaktır. 

.. t' "' 1 

k.. ~nIBITOR. vapuru 18 
~citeşrinde bekleniyor. NEV

RK için yük alacaktır. 
.. txPRESS. vapuru 26 ikin· 

~Orinde bekleniyor. NEV-
" RK için yük alacaktır. 
~ 0GONTZ • vapuru 28 
\'oRcitctrinde bekleniyor. NEV-

•• K için yük alacaktar. 
w... ~XMOUTH,, vapuru 15 Bi-
~~ık" d b k NEV rvR anun a e !eniyor. • 

_j_.;,_ 1~ için yük alacaktır. 
~tvıEMENT H. SCHULDT 

• E HAMBURG 

~irı~~SEb,, klm~törü R105 TlkTiEncRi
u~ı. e enıyor. · 
1çj ıvı, 1-IAMBURGve BREMEN 

rı Yülc alacaktır. 

Birinci kordon Rees binuı • 
Tel. 2443 

THE ELLERMAN LI· 
NES LTD. 

••CITY OF LANCASTER,, va· 
puru 15 lkinciteşrinde gelip yük 
çıkaracak ayni zamandaLONDRA 
ve HULL için yük alacaktır. 

THE GENERAL STEAM 
NAVIGATION CO LTD. 

.. AD JUT ANT,, vapuru 5 ikin· 
citeşrinde gelip LONDRA için 
yük alacaktır. -

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCAREST 
11ARDEAL,, yapuru 26 ikinci

teşrinde KOSTENCE, SULINA, 
GALA TZ ve GALA TZ ak~arması 
TUNA limanları için yük ala· 
caktır. 

DEN NORSKE MIDEL
HA VSLINJE 

OSLO 
• BAALBEK • Motörü 12 

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

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

ilanlardaki hareket tarihle
rile navlunlardaki deyjşiklik
lerden acente mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat için Bi
nncı kordonda W. F. HENRY 
VAN DER ZEE & Co. N. V. 
vapur acentalığına 

edilmesi rica olunur. 
müracaat 

Telefon : No. 200712008 

~ Aks- halde haklan tapu sicilile ğundan: 
menl•nden: sabit olmıyanlar paraların pay- . 

Anadolu aazetesinin 5 ikinci !aşmasından hariç bırakılacak· "' 
1 - Talip rçıkmaması hasebile yeniden eksiltmeye konulan ış lardır. % 2,5 dellaliye müşte· teşrin 937 tari hlı ve 7349 sayılı 

Çanlc:ın il merkezinde yapılacak hastane pavyonu olup keşif bedeli riye aittir. Artırmaya iştirak et· nüshasının il sa ıif ~sinin dör· 
(36569) lira (80) kuruştur. . mek istiyenlerin % 7,5 pey ak- düncü sutununda intişar eden 

2 - Buna aid şarıname ve evrak şunlardır: (A) Eksıltme şart· çesile veya banka itibar mek· gayri menkııl satışı sehven 
namesi, (B) Mukavele proiesi, (C) BaAyındırlık işleri gen~l şartna· tubunu hamilen birinci icra da· 6/ 12/937 tarihine konulmuş ve 
mesi, (Ç) Fenni şartname, (D) Hususı şartname, (E) Keşı f cedveli, iresinin 937/3039 No. lu dos· bu tarih ise reşmi tatile tes düf 
(F) Silsilei fiat cetveli, (G) Metraj cetveli, (H) Proje ve grafiktir. yasma ve icra mönadiıine mü· etmiş h'1lu nd\,lğ ından mezkür 
lstiyenler bu evrak ve prtnameleri <;.nkm, Ankara, İstanbul ve racaat etmeleri ve ıaıtnamenin satışın 9/12/937 tarihine tes düf 
lzmir Nafia müdürlüklerinde görebilirler. 7-12-937 tarihinden ıtibaren ed .. n Perşerpbe günü saat 14,30 da 

3 - Hastane inşaat bedelin yinirmi bin li rası 937 senesi büt- h .. rLese açıL bulunduruıacam l ğ t h h I" 1 
·· k 38 · b · · .. .. '" r o· yapı aca ı as . en ı an o unur. çesine mevzu tahsisattan verilecek muteba isi 9 senesı iıtçesın-

672 deki tahsisattan tediye edilecekfr. 1_iI.,.i!llln_olll!llu.n""'ur_.,.....,.~~~..,._.....,~.....,..-..."'!'"'!" ____ ~....,.--
4 - Ekıi ıtme 29/lkinciteırin/ Pazartesi günü saat 16 da C.n· Askeri fabrı·kalar 

km vilayet daimi encümeninde yapılacalıthr. 
•• -5 _ Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. d•• ı••"' •• d 

6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (2742) lira (73) ku· Ur UgUD en: 
umum m 

raş muvakkat teminat vermesi bundan başka en az onbeş bin 
liralık yapı iıi yapmış olması ve Nafia Vekaletinden almmıf ehli· 
yet vesikası ibraz etmesi ve ticaret odasına kayıtlı bulunması 
ıarttır. • 

7 - Teklif mektupları yukarıdı dördüncü maddede yaztlı saat· 
tan bir ıaat eveline kadar eksiltme komisyonu reisliğine makbu• 
mukabilinde verilecektir . 

8/ 12/ 937 Perşembe günü snat 15 de kapalı zarfla ihale edil • 
ceği Ankarada Ulus, lstanbulda Son Telgr~f ve lzmirde Anndolu 
gazeteleri le 15, 17, 19 ve 21 Birinci Teşrin 937 ~tinlerinde ılan 
edilen 95 adet elektrik rnotörü şaı tnamesinin t edıye şartlarında 
bazı değişiklik yapılmasın.ı mazeret hasıl o l duğundan mezkur gün
lerde çıkan ilanlar hükümsüzdür. 14 17 19 21 3961 

Poıta ile gönderilecek mektupların nihayet dördüncü maddede A T 
yazılı saata kadar gelmiş .. olması ve dış zarfın müh~r umumu ,1° n kara A 0 0 0 i nı ürk 
iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecıkmeler kabul S. 

I• 
edilmez. 9 13 18 24 5027/ 3393 d 

istanbut Jandarma •atın alma komis;;;: gorta Şirketin en: 
nandan: 
Miktarı Cinsi Tahmin bedeli ilk teminatı 
Adet Lira Lira Kuruş 
2088 Nöbetçi muşambası 25056 1879 20 
ı - Jandarma birlikleri için, cinsi, miktan tabın.in bedeli ve 

ilk teminat miktarı yukarıda yazıh 2088 adet nöbetçı muşambası 
kapalı zarf eksiltmesile satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 9 Birincikanun 937 Perşembe günü saat 15 de 
Gedikpa,adaki jandarma ıatın alma komiıyonqnda yapıla.~~~tır. 

3 - Şartname ve nümune her gün komisyonumuzda gorulebilir 
ve şartname 125 kuruı mukabilinde aldırılabilir . 

Şirketimizin lzmir ve havalisi ta 'i Rcenteliğini, lzmirde Mareşal 
Fevzi Bulvarındaki 6 numaralı yazıhanesinde ifa eden Vedat Ura
ıın, ıirketimiz merkeıilc çal ışmak üzere, lstanbula naklettiği ve bu 
retle inhilal eden İı.mir tali acenteliğımize, 1 teşrin isani 1937 ta· 
rihindeo itibaren 

Akhisar Tütüncüler Bdn-
kası Türk Aoonim şir e~ 

4 - isteklilerin eksıltme günü nihayet saat 14 de ka?ar 2490 • • 
sayıh kanunun tar fah daıreıinde tek 1if mektuplara~ı ve ılk temi· ll D} O 
natlari'e kanunda } azıl ı evrakı komısyona vermış bulunmaları 
liıımdar. 24 29 3 8 787714105 tayin edilmiı bulunduiu ilin olunur. 
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Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb. lzm ır bir nci 

relıleri rah.at•ız olanlara bile Doktorlar bunu tavsive ederler. ğundan: 
Kom"syoncu Sakıp ve ha~-

Piirjen Şahap icra memurlu· 

fzmir birinci icra memurlu· 
ğundan: 

Komisyoncu Sakip ve Hayı· 
mın Karşıyakanın Bostanlı kö
yünde muran Ali oğlu Etemden 
alacakları olan 50 lira ve ayrıca 
masraf alacağının temini tahsili 
için borçlu Etemin uhdei tasar• 
rufunda bulunan Bostanlı mev· 
kiinde kain 3676 metre terbiin· 
de ve 400 lira kıymeti mubem· . 
meneli sebze bahçesinin dörtte 
biri 27-12-937 tarihine müsadıf 
Pazartesi günü saat 11 de açık 
artırma suretile sabhğa çıkarıla
caktır, Bu arbrmada gayri men· 
kul muhammen kıymetin yüzde 
7 5 ini bulduğ11 takdirde en çolı: 
artıran taliplisi üzerine ihale 
olunacaktır. Muhamen kıymetin 
yüzde 75 ini bulmadığı takdirde 
en çok artıranın taahhüdü baki 
kalmak şartile sabş 15 gün da· 
ha uzatılarak ikinci artırması 
11-1-938 tarihine müsadif Salı 
günü saat 11 de yapılacak ve en 
çok artıran taliplisi üzerine ihale 
olunacaktır. işbu kayri menkul 
üzerinde her hangi bir şekilde 
hak talebinde bulunanlar tarihi 
ilandan itibaren 20 gün zarfında 
ellerindelci vesik~larile b irlikte 
dairemize müracaatları lazımdır. 
Aksi balede haklan tapu sicı lile 
sabit olmıyanlar paraların pay-

laşmas ndan hariç bırakılacaklardır 
% 2,5 dellaliye müşteriye aittir. 
Artırmaye iştirak etmek istiyen· 
lerin yüzde 7,5 pey akçes.le 
ve ya banka itibar maktubunu 
hamilen birinci icra dairesinin 
937/3547 num:ualı dosyasına 
veya icra münadisine müracaat 
etmeleri ve şartnamesinin 7-12-
~37 tarihinden itibaren herkese 
açık bulundurulacağı ilan olunur. 

lzmir birinci icra memurlu· 
ğundanı 

K misyoncu Sak;p ve Hayı· 
mın, Karşıyakanm Dedebaşı ma
hallesinin Dedebaşı caddesinde 
oturan Giritli Ali Şevki oğlu 
Hüseyin H j snüden alacakları 
olan 120 lira ve ayrıca masrafın 
temini lahsili için borçlu Hüse· 
yin Hüsnünün ubdei tasarrufun
da bulunan Karşıyakanının De· 
deb aşı Bostanlı sokağında ka n 
14 dönüm ve beher dönümü 
35 lira kıymeti muhammeneli 
ve içinde bir kuyusu bulunan 
sebze bahçesinin yerısı 27/12/ 
937 tarihine müsadif Pazartesi 
günü saat 11 de açık artırma 
suretile satılığa çıkarılacaktır. Bu 
artırmada işbu gayri menkul 
muhfımmen kıymetin % 75 ini 
bulmadığı takdirde en çok artı· 
ranın taahhüdü bakı kalmak 
şartile satış 15 gün daha uzatı· 
larak ikinci artırması 11/1/938 
tarihine müsadif Salı günü saat 
11 de yapı lacak ve en çok artı· 
ran taliplisi üzerine ihale oluna· 
caktır. işbu gayri menkul üze· 
rinde her hanği bir şekilde hak 
talebinde bulunanlar tarihi i'an· 
dan itibaren 20 gün zarfında el
lerindeki vesikalarile birlikte 
dairemize müracaatları lazımd r. 
Aksi halde hakları tapu sicilile 
sabit olmıyanlar paraların pay
laşmasından hariç bırakılacak
lardır. % 2,5 dellaliye müşteri· 
ye aittir. Artırmaya iştirak et· 
mek istiyenlerin % 7 ,5 pey ak· 
çelerile veya banka itibar mek· 
tubunu hamilen birinci icra da-
iresinin 937/3375 No. lu dosya
sına ve icra münadisine müra· 
caat etmeleri ve şartnamenin 
7 -12-937 tarihinden itibaren 
herkese açık bulundurulacağı ilan 
olunur. 

' 
............................ . 

Satılık ev 
Güzelyalı tramvay caddesi 

1027 numaralı 6 odalı ve bü-
tün konforü havi denize 
ev satılıktır. Taliplerin 
kiir eve müra caatları 

olunur. 

nazır 

mez· 
ilan 

'l•a. ..................... . 

lzmir 1 inci icra memurl1.1-
ğundan: 

Abdurrahmanın Emlak ve Ey
tam Bankasından ödünç aldığı 
paraya mukabil bankaya ipotek 
eylediği lzmirde Şehitler ma· 
ballesinin Gazhane sokağında 
kain 112 vergi 3 taj No.lu eve 
kapıdan içeri girildikte Avrupa 
plilcasiylc mefruş bir sofa, sol
da •ata nazır bir oda, ittisa· 
Jindo ikinci kata çıkılır merdi
ven ve badehu yine Avrupa pla
ka.sil~ mefruş aralık, karşıda bir 
oda, bu odanın solunda bir 
mut bale ve mutbakta hela ve 
tulumba suyu, karş:daki oaanın 
arkasında 3, 7 5 metre murabba
ında ve Avrupa plakaıiyle mef
ruş küçük bir avlu, iki kata çı· 
kılan merdiven altında bir kiler, 
iki merdiven arasında bir oda. 
üst katta bir sofa, sokağa nazır 
iki oda bir balkon, arkada iki 
oda soldaki odanın üstünde 
merdivenle çıkılır bir taraça 
mevcut o'an kargir ve kullanışlı 
ve stadyom yanında bulunan 
2500 Lira kıymetindeki bu evin 
geçen sene yapılan satışı 2280 
say lı kanuna göre geri bırakıl
d ı ğı halde b rinci sene taksit 
borcu muayyen vadesinde ö len· 
mediğinden bu hüküm ortadan 
kalkarak evin yeniden mülkiyeti 
açık artırma suretile ve 844 
numaralı emlak ve eytam ban· 
kası kanunu muc bince bir de
faya mahsus olmak şartıle ar· 
tırması 21/12/937 Pazartesi günü 
saat 14,30 da icra dairemiz içinde 
yapılmak üzere bir ay müd
detle satıl ğa konuldu. 

Bu artırma neticesinde satış 

bedeli her ne olursa olsun bor· 
cun ödenmesi tarıhi 2280 nu
marala kanunun mer yete girdiği 
tarihten sonraya mi sadif olması 
hasebi!e kıymetine bakılmıyarak 
en çok artıranın üzerine ihalesi 
yapdacaktır. satış 844 numaralı 
emlak ve eytam bankası kanunu 
hükümlerine göre yapılacağın· 
dan ikinci artırma yoktur. Satış 
pcş·n para ile olup mü r. teriden 
yalnız yüzde iki buçuk dellaliye 
masrafı alın ı r. 

ipotek sahibi alacaklılarla d i
ğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri men~ul 
üzerindeki haklarını husus le 
fa"z ve masrafa dair olan iddia
larını işb~ ilan tarih nden itiba
ren yirmi gün içinde evrakı 
müsbitelerile birlikte memuri
yetimize bildirmeleri İcab eder. 

Aksi halde haklan tapu sici· 
lince malum olmadıkça paylaş· 
madan hariç kalırlar. 16/12/937 
tarihinden itıba ren şartname 

herkese açıktır. Tal ip olanların 
yüzde yedı buçuk temınat akçası 

veya milli bir banka ıtibar mektubu 
ve 37/1231 dosya numaruile 
İzmir 1 inci icra memurluğuna 
müracaatları ilan olunur. 
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Atölyede 
En güzel pozlar 

çekilir. 
Amatör işler 

Temiz çabuk 
ucuz yapılır 

:-..,. . . ' 

1 Motör istiyenler 
1 okusun 

9 b eygir kuvvetinde Gorsley 
markalı bir motör satılıktır. Gör
mek istiyenler seyyar muhabiri 
miz B. Yusufa veya Şemikler 
köyünde bahçesindeki adamına 
müracaat etmelidirler. 

, 

biri 
mın Balçovaya tabi ılıcanın ki· 

ğıdhane mevkiinde oturan Him

met oğlu Mustaf adan alacakları 

olan 73 lira ve ayrı ca masrafın 

temini tahsili için borçlu musta .. 

fanın uhdei tasarrufunda bulu• 

nan ılıcanın kağıdhane mevki

inde kain 952 metre terbiinde 

ve bin lira kıymeti muhamm~ 

neli bostan tarlasının yedi yüı. 

yirmi payda beş yüz yirmi se

kiz payı 27-12-937 tarihine mü

sad ı f peıartesi günü saat 11 de 

açık artırma suretile satılığa çı· 

karılacaktır. Bu artırmada işbu 

gayrimenkul kıymetin % 75 ni 

bulduğu takdirde en çek arb· 

ran taplisi üzerine ihale oluna

caktır. Muhammen kıymetin 

% 7 5 ni bulmadığı takdirde en 

ç .Jk artıranın taahhüdü baki kal· 
mak şartile satış on beş gün 
daha uzatılarak ik nci artırması 
11-1-938 tarihine müsadif salı 
günü saat 11 de yapılacak ve 
en çok artıran taliplisi üzerine 
ihale olunac :ı ktır. işbu gayri 
menkul Üz ı::rinde herhangi bir 
şt>kilde hak talebinde buluhan· 
lar tarihı ilandan itibaren 20 
g ün zarfında ellerindeki vesika
larile dairemize müracaatları 

lazımd ı r. Aksi halde hakları ta
p u s cili e sabıt olmayanlar pa
ra' arın paylaşmasından hariç bı· 
rakılacakhrdır % 2,5 dellaliye 

müşteriye aittir. Artırmaya işti

rak etmek isteyenlerin % 1,S 
pey a l çesile veya banka itibar 
mektubunu hamilen bir ınci icra 
dairesinin 937/-1699 No.lu do .. 
yasına ve ı cra ıı . ünadisine mü
racaat e mel eri ve ş utnamenin·,. 
7··12-937 taribin ~ten itibaren her 
kese açık 

o lunur. 
... . ~ .. . . 

Sıhhat Balıl{yağı 
Norveçyanın haJis Morina balıkyağıdır 

iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahaııesi 
hanı karşısında 
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1938 Modelleri geliyor 
Sevrole Otonıohilleri 
' 
Kuvveti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok 

ve cihanın en beğenilmiş otomobilleridir 

Yedek parçalar mevcucdlduır 

\ 

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

lzmir ve bölgesi bayii : O. Kutay 
Birinci kordon telef on 2704 


