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IUD tamamaa. 
Ba muayyen bir mtlddet IODn 

mtletemlekelerinin iadeai.ni intaç ed .. 
eektir. 

Lord Halifab tarafmcba tanıüm 
edilea rapor tam...U. gidi tutul• 
maktadır. Ba npor huaud kltibler 
bariç olmak ilsen yahu• Nasırlara 
tevdi edilmiftir. 

Londra, 24 (A.A.) - Baftl 
AJan•ma muhabiri hildiriyon 

Hlk6metle akı mlaaüalla .... 
lllllaa mebualar İDgilis bhbaellaia 
..._. lelkik edecetl ~ Mldlfl• , .......... ~ 
~ "'lllemı.bleriai istirdat etmek 
~ ıamamqna dair olan taleb 
re kil • • bilürmckteclirJ.. AT· 
rupı 

tarafından konulan ıart budar. 
Berlin, 24 (Radyo) - Almany .. 

DJD Loadra Mf iri Von Riheatrop, 
i)u'ğln 1"ifiyrJf11Dit .. il W1• K .. 

Bir Alman gazete
•ine bakılırsa 

M. Hitler arluıdaşluile 
an Non Nöyrathla konuımuıtur. 

w.-. J. H;dı 'r • ine ıus 
it .byleaiyor. 

Matbuat, Lord Halifaknn Berlia 
Berlia Nyahatinden usan IJ&adıya 

belaaeylemekte. m6ıaid bir cereyana 
mal olmak telalik..mclea Mkm· 
makt8dular. 

Londra. 2' (Radyo) - İDgilis 
Labineli, bugila B. Nem Çembeday· 

Devlet Nazın Lord Hılifake, ha 
itfi=n4e 8-Jia ..,.L,ıf ft 8,; Bili> 
lerle yaptıla mtlabt •a•'n,.a. ....._. 
nnni9tir. 

Londn, 24 (Radyo) - lagilten 
Baı•ekili B. Nem Çemberlayn, l>ugtla 
toplaua uam kamaralba.t. ..... ua 
.balaa•at " F,_. Bat•eldli B. 
Şotaala Hariciye Nuın B. Delbotua 
Lodraya gelmeli kabal ettiklerini 

Rusya Aydın.Afyon demiryolları birleıti 
nın riyaıt:tinde toploıımııtır. - Sona 7 inci salıi/ede -

Tnrkiye vebazıyer· Alsancak-Halkapınar ara
lerden sefirlerioi sında yeni hat ve köprü 

geri alacakmış' 
Aydın-Afyon ve Aydın -Bandırm~ ara· 
~unda doğru tren seferleri baelıyor -Nafıa Vckilctince lzmirde bir l dıtını eve'ce yazmııtak. Vekilet 

merkezi gar_ inıa . ettirilccctini daha mühim ~ılc~in e~elemir~ 
ve bunun iç·n tetkıklere başlan· - Sona 2 ıncı salıi/11de 

B. Hitler . 
Macar S., H IJ,, 
~arıiıı ia-

6al etti •• 

Macar Başvelcili B. Darani 
Bedin, 24 (Radyo) - Macttr 

Baı•ekili B. Darani ile Hariciye N .. 
an B. Dekuya. bagtla Potenlam ... 
rayım siya:ret etmiflerdir. Ba uray
da Kayser Vilhelm otunıyorda. 

Macar dnlet adamları, mflteatı. 
bea B. Bitler tanfındu kabul edil• 
mitler •• usaa mGddet k.oDUfmDfo 
Jardır. 

ltalya 
Bir Iogiliz - Alman yakınlığın

dan endişe eımeğe başladı 

il. $•t.a11 
- Y cuuı 2 lıtel .alıl/etle ....: 

Fuar hakkında Başvekil 
bir rapor verilecek 

Fuar komitesi, dün pee hazırla
nan raporu tetkik etti 

• 
Bt116alcanımız geçen sene fuarımızı açarken 

Fuar komi&eai, dihı ak1&m bele· terilecek teklmal Te bu •am•ild 
diye Ye faar .komiteai reiai Dr. B. dGfGnceleri mahteTI npor ~ 
Behçet Una riyuetinde toplanm11tır. eclilmittir. Japonlar, Nankini 

bombardıman 
Da toplaatıda. 93 7 f ııannda elde Bu raporlar, Bqwkil B. c.111 

ı-------==------1 eclilea neticeler •e komitenin m ... iai Bayan takdim edilecek ft 931 f-. 

ett,i ler narı.ate aizli .. 1r1rp,e1a huırıaa.. rapor iı •• 938 içia d• bak6metiıı yabek Y•• •• 

B. Stalin 
Rema, 24 (Radyo) - BerliDdea 
~ almdıpaa g6n, Volkiter Beoo 
:"'iller gueteeiae g6n, B. Sı......n. 

~il uraymda bitin Rae ricaliai 
IW11aa (almDıt •• So91et Raeyama 
-..ı., ~ eceli yelli ıiyuet etrafmda 
"'-iter de balma•uıtu. 
1ı.ı..._4.7ni guete; SoTy•t Buyaaıa. 
~ kom,alarile olu liyul ..... 
.. hetıerini deliftirecelhd Finlandiya. 
~ya, F.etODya, Litnaya. Romanya 
~ 'rClrkiye aescliadeti Mfirlerial 

~keceAiai haber •ermetaedir. 
'°1ı. ANADOLU - Ba baheri •erea, 

• iataayoaudar. Kesa. Abam 
~- naklen buna aepettili 
'- IOa O.iade tutalmabdır. Rmya
.:.. -.. tef lrlerial degittirmek itt• 
~ blyı. laaheria flk••uaa ...U. 
--tt111. 

il rı o ' funDda yapılacak itler, fuarda g6eo iıtenecektİJ'. • 

tevkif at var Kanton da iki defa bombardıman edil· 
miş, bir çok kimseler öldtırOlmOştor., 

Çin ,.laulerlnde •W 111aluıreNl•ri 
- Yuuı 3 iinca _,,i/ede -

Yakalananlar beı 
kiıidir, deniliyor 
Paria, 24 (A.A.) - Pariı Soir 

gazeteıine ıöre, dün öj'leden 
• onra adli zabıta gizlice bet 
kiıiyi tevkif etmiıtir. Mevkuf-
ların isimleri nqredilmemiştir. 

Bu ıazeteye ıöre, mevkuflar 
geçen gece bir arqtırma yapıl· 
mıı olan Nendome meydanın· 
daki büyük binanın yer albn· 
-daki intubnda çalıımıı olan 
mimar ve mütaahbitlerdir • 

Pari• aergi•i 
Ba a/cflllll lcapanıgor 

Pariı, 24 ( A.A. ) - Eater
nııyonal Pariı serıiıi yann gece 
kapanacaktır. Şimdiye kadar ser
ıiyi 31 milyon seyirci gezmittir • 
Son pnün baıılab Pariı fakir 
halkına tabaiı olunacakbr. 

Günün en 
mühim haberi 

9 lar Konferansı, bir 
şey yapamadan dağıldı 

Cin baıdelege•inden haf ka, Amerilıa oe 
Fran•a delegeleri de teessürlerini bildirdiler/ 

Brtlkeel. 24 (Radyo) - 9 lar konferanm; bugtln .. t 15 de aoa defa 
olarak B. Spüm riyuetinde toplaamıfbr. Ba toplaata ... e..ıoe •erilmit ol• 
karar, tekrar g6sdea geçirilmiı •e bafka deYletler.in dahib ~lerine soda 
mtldalule eclea1eria. ıulha biamet etmedikleri bakkmdaki aok.tai uun ... 
ftfık g6nnlftlr. 

Çia clelegai Vollington Koo. .a. alarak beyautta balunm.. M bafe. 
l?DllDt bir karar •ermeklisia dalJlclılmdu dolayı lffutlrflntl beyan .,.ı.-... 

Amerika bafdelepai B. Nonaaa De9iı ile Fran• bafdelepei Fnaena 
J>etetuı da 16• t6s 167lemitler •• konferanıın. bir neticeye •••ama•nd• 
dolayı mGteellif bulandaklanm 16ylemitlerür. 

Konferaae da&ıJdıktH 11onra B. Normaa Dnia, Belçika kıllı tua6am 
kabul eclllmtftir. 



r rr ,,,. z 

Kaldırıma düşen edebiyat 
H n Ali Yücel "Ulos,, refikimizde .. pazuru çıktın edebiyat,, 'başlıkla 

ıon bir yazısında Frao ada açılan bir edebiyat sergiBJnden yana yakıla tikli· 
yet ediyor. Edebiyat; yazı ve kiteb olduğu halde bu sergide 6ildece Anıltolc 
Fralıce, Balzac, l\Iarsel Proust vesair Fransız ediblerinin ~abıslarına ve ha· 
yatlanoa aid tabloların teşhiri ilo iktifa edilmiş .• 

1''ranes gibi, bugünkü dünya edebiyatına hGkim bir cemiyette, hem de 
edebitat !ergisi adı ta~ıyan bir çatı altında, ıiirin ve edebiyatın ~ogin ve 
hududsuz nrlığından ziyade, 1&decc tablo teşhir oluumaeı hakikaten, hem 
acıdır, hem garib<lir. !Buna ıelieb olan nazır noktası bilinmedikçe, hiç şü • 
he!iz bu sergi orabet ve acıklılıAını muhafoza edib duracaktır. 

Çdtıkü topluluklar, ş6hretİerini lııurlarıo ve tarihin üstflne bayrak gibi 
çelmiş san'atkılrlan, her şeyden e•el kendi eserlerinin sakin, mütevazı, fakat 
ayni zimafid iıiuliteşew vitrini üoüodc, düQüne düşuoe, duya doya tanı• 

malt ve anmak isterler. 
Hnlbuki, bir fotoğrafın, bir portrenin \'ereceği fikir ve ta~ıdıği mana, 

bunu temin etmekten ne kadar uz ktıt? 
Fakat bir de kendimize bn\alim: 
Bizde bütün bunlardan 11rf1nazar, doğru dilrfist bir aotoİoji hile yoktur. 

Matbunf umum mildürlfiğüıiün antolojisi, lntiılı.nndnnberi sırası düştiikçe bir 
tokat cUhı yimektedir. Nitekim bu tokatllırdau birini de, içimizden dcAil, 
dıpndan yimiıtir. 

"Geri tarafta, edebi eserlerimizin cılız, vitamiusiı, kültfir kıymetinden 
mahrum ~e filozofiden mahrum halleri de nyn bir faciadır ye!,, 

Her çıkan eser, pazara değil ıokağa dü~üyor bizde .• 
Pazar günleri büyük fehirlerin kapalı mağazalannın diplerinde birer ki· 

tah maktcli açılıyor. Şöhretli, ıöhretsiz, iyi ve kötil tıpkı bütün ioeariların 
bir mezarlıkta bulugmalan gibi, kitabler de oralarda yatıyor, kendilerinin ve 
müellif'leHnin isiiıilerioi birer kitabe teklinde açarak yanyaoa merhametli 
bir kaç babı bekliyorlar •• 

Talak kulesi 
Jsviçrede Zürib gölü civarında 

eski bir kule vardır. Bunun adı 
•Talak kulesi. dir. 

Eski zamanlarda, biribirile ge· 
Jinemiyen ve ayrılmak arzusunu 
gi;ateren kan ve koca muayyen 
bir müddet bu kulede yaşamağa 
icbar edilirmiş! 

Bu kulede, tek bir sandalye, 
tek bir tabak, tek bir kaşık 
veya çatal.. Hasılı her şey tek· 
tir. Ayrılmale: istıyenlere bu tek 
ev eşyasile yalnızlığın ne demek 
oldufunu fiilen gösterilir. Ve 
rivayeto göre de buradan çıkan 
karı ve koca, talak arzusunu bir 

1 
daha gösteremezmiş. 

• ı Ne ala yer •• 
• Kulüp 1 tatisiiğl 

lıi çok olmayanlardan birisi 
oturmuş, arz üzerinde mevcut 
olan kulüplerin miktarım tesbit 
etmiıtir. 

Bu iıtatiıtiğe göre, lngilterede 
20.000 don, Birleşik Amerikada 
12,000 den fazla kulüp vardır. 
Bu iki memlekete nisbetle çok 
küçük bir devlet olan Avustiır· 
yada sekiz binden fazla kulüp 
vardır. 

Bir 61UmUn icab ettirdifti 
cinayeti 

Bükreş gazetelerinde okun· 
muştur: 

Umumi harpten sonra Roman· 
yaya geçen Macar toprakların· 
da, çok garip ve emsali az bu
lunur bir hadise, daha doğrusu 
bir cinayet olmuştur. 

Aslen ~Macar olan Stefan 
E1:art adlı bir adam ölmüştür. 
Ecelile ölen bu adamın ölümün
de tabiicllr ki bir liarikuladelik 
tasavvur edilemez. fakat bu 
ada Eiğın ölümüfiden bakınız 
heler çıkmıştır? 

t 

Orhan Rahmi Gökçe 

Stefan hıristiyanlık adetleri 
mucibince tabuta konmuş, zev
cesi de feryat ve fiğana başla. 
mıştır. Fakat tam bu sırada, 
ikinci bir kadın peyda olmuş 

ve müteveffanın zevcesine: 
- Sen buradan çekil. Bura· 

da mntem tutmak . benim hak· 
kımdırt Demiştir. 

-Fakat siz kim oluyorsunuz? 
- Kim mi oluyorum? Stefa-

nm ilk karısı benim. 
Ve bunun üzerine kıyamet 

kopmuş, iki kadın saçsaça, baş 
başa gelmişlerdir. Bu kavgadan 
kadınlardan birisi ölmüv fak t . 
Tabuttaki ölü de dirilmiştir! 

Çinli feylesof: 11 lki kadının 
kavgasından mezardaki ölüler 
bile ayağa kalkat., clemes1ntle
ki dbğruluk bu hadise ile anla· 
şılmıştır. 

Köpek yüzünden ölüm 
Uluslar Sosyetesi istatistik 

bürosu tarafından kuduz köpek· 
ler hakkında bir istatistik neş· 
redilmiştir. Bu istatistiğe göre, 
Avrupada bir sene içinde 286 bin 
376 kişi kuduz köpek tarafın
dan ısırılmıştır. 

Amerikada da kuduz köpek
ler tarafından ısırılan insanların 

yekunu 219.681 dir. Bunların 
içinden Avrupada yüzde 15, 
Amerikada yüzde 72 nisbeti 
ölmüştür. 

Vatandaş! 
(Fitre) sini göklerimiztn selfı· 

meti için harcamağı adet haline 
getirdiğiıfıİz • Şekeı bayramı., na 
artık "Havacılığa yardım günün

adım vermek çok yerinde olur. 
" Kurban bayramı ;, na da ayni 
dt vermek çok uygun olacağı 

gibi. 

Gayri menkul 
sa ışları 

Kıymet tahmin işleri 
nasıl yapılacak 

Kıymetleri fazla konan ve 
kıymetleri bulunmıyan gayri 
menkullere r.e suretle kıymet ko
nulacağı ve vergilerinin nasıl 
tarhedileceği hakkında Maliye 
Vakaletindeh vilayete bir tanıibı 
gelmiştir. 

2490 sayılı kanun mucibince 
satılacak veya kiraya verilecek 
gayri menkull~rin vergiye mat· 
rah olan kıymetlerinin muham
men bedel ittihaz edileceği 
eveJce bildirilmişti. Satışa çıka· 
rılacak veya kiraya verilecek 
malların satış komisyonlar nca 
bedellerinin takdiri yapılamıya
cak, muhasebei hususiyelerde 
çatışan tadilat komisyonları bu 
iş için elili hibre oUıralC çal:ştı

Tılacaklardır. Sunlar, kıymeti 
tahmin ederken gayri menkulün 
verg kıymetini, gayri safi iradı· 
nı nazarı dikkate almakla bera· 
ber tahminlerini son rayice isti· 
nad ettirecelerdir. Çünkü artir· 
ma ve eksiltme kanununun 43 
ve 53 üncü maddeleri mucibince 
bir gayri menkul tahmin edilmiş 
bedelinden az bedelle ne satıla· 
bilir, ne de kiraya bağlanır. 

Henüz kıymet ve iratları vergi 
kayıtlarına intikal etmemiş olan 
gayri menkullere gelınce ilk mu
hammen bedel, günün rayicine 
uymadığı takdirde değiştirilebilir 
ve tashih olunur. Bunun için de 
belediye, borsa ve ticaret odası 
meclislerinden son haftanın piya· 
sa vaziyetini gösteren bir vesika 
alınarak tahmin evraleına rapte
dilccc\c ve bede\ tahmini mua,-

melesini yine yukarıda yazılı ehli 
hibre yapacaktır. 

Buca da 
Polisler vazifeye 

başladılar 
Buca halkının dileği üzerine 

Buca nahiye merkez nin lzmir 
polis teşkilatı ıçıne alındığını 
yazmıştık. 

Emniyet müdürlüğü kadrosu· 
nun kıymetlı komiserlerinden B. 
lsa Hikmet Bucaya tayin edılmiş 
ve lzmirin çok tecrübeli ve de· 
ğerli altı polisile Bucada eski 
postahane binasında vazifeye 
başlamıştır. 

Buca halkı, bu dileklerinin 
vilayetçe yerine getirilmesintlen 
fovkalacle memnufi ve müteşele· 
kir kalmışlardtr. 

Doğum 

lzmir Ziraat bankası memur· 
farından ve tahrir ailem zden 
Emin Erikanın dün bir oğlu 
dünyaya gelmiştir. Arkadaşımızı 
ve ailesini tebrik eder çocukla· 
rına uzun ömiir ve saadatler di· 
leriz. 

Yakında tesis 
olunacak 

Dikili kazasında tesis edile· 
cek Besi çiftliği için Ziraat ve 
iş bankaları ile vilayet arasında 
cereyan eden muhabere son 
sofhaya girmiştir. Hayvan ihra
catı için bir Besi çiftliği tesisi 
ve sermayesinin iki Mılli ban
kamız tarafından konulması mu· 
vafık görülmüştü. Vilayet, bu 
çiftliğin süratle tesisine ehem· 
miyet vermektedir. Çiftlik ya· 
kında tesis olunacaktır. 

Aydın-Afyon Demir. 
yolları birleştirildi 

- Başı 1 inci sahi/ede -
başarılmasını muvafık gördüğü 
ve esas olarak kabul ettiği için 
şimdilik merkezi gar inşası afi
ye bırakılmıştır. 

Gelecek yıllar büdcelerine 
tahsisat konulması suretile ga
rın inşası mevzuu bahistir. An· 
karadan alınan haberlere göre, 
938 senesi ıbüdcesine merkezi 
garın inşası için tahsisat ayrıl
ması muvafık görü müştür. 

Fakat Vekalet; Aydın - Af. 
yon ve Aydın • Bandırma hat
ları aras.:ıda şimdıden doğru 
tren seferleri için tedbir almış· 
tır. Mesela Aydın hattından iz· 
mire gelen bir yolcu veya mar· 
şandiz treni, fzmirde hiç dur
madan Alsancaktan Afyon veya 
Bandırma hattına geçecek ve 
yoluna devam edecektir. Bu su· 
retle yolcu veya eşyanın süratle 
nakil ve sevkleri temın edıle
cektir. Zaten Aydın ve havali
sinden bir yolcunun veyi t>it 
uihlın Ankar veyd Bandırmaya 

gönderilmesi için trenle evvela 
hmire gelmesi, sonra diğer li ıt
lardaki trenlere aktarma edil· 
mesi lazımdı. 

Her işimizde sürat ve kolay· 
lığı dü~ünen liükfimetimiz, bu 
mühim mesele için de lazım ge· 
len tedbirleri aldırmış, Alsan· 
cakla Basmane arasında yeni 

ve yapağı 
Bunu da te
min edeceğiz .. 

Muhtelif mahsullerimizin stan
dardizasyonuna doğru mühim 
adımlar atılın ştır. Bu meyanda 
memleketimiz yapağılarının stan
dardı da düşünülmektedir. Ziraat 
Vekaletinden vilayet baytar mü
dürlüğüne gelen bir tamimde 
bu teşebbüs haber verilmiş ve 
her mıntakada yetişen yapağı 
veren muhtelif hayvanların kır
kım zamanında mulitelif nahiye
lerden alınacak (250) gram 
yapağının Bursada Merinos f al5-
rikası müdürlüğüne gönderilmesi 
bildirilmiştir. ......,,__..__ 

Damızlık boğa 
Hükumet. hayvan cinslerinin 

ıslahına büyük ehemmiyet ver
mektedir. Damızlık buğaları bu
lunmıyan vılfıyet Röyl~ri için 
köy kanunu mucibince devlet 
haralarında' damızlık boğalar 
satın alınacaktır. Ziraat Vekale· 
tinden vi.ayete gelen bir tamim· 
de bu yıl boğ satın alınacak 
köylerin büdcelerine şimdid n 
para konulmasını ve bu para· 
ların z raat banka ında topl n
ması b ldirilmiştir. M yıs ayında 
damızlık boğalar sa ın ıılın rak 
köylere tevzi Pd•lec~ktir. 

Habeşistanın Paris 
elçisi .. 

ikamet tezkeresini tecdit 
ettiremedi .. 

Londra, 24 (A.A ) - Royter 
Ajansının Na role den haber al
Clıgına gtrc, mahal i İngıliz ına
kamlan ıstanın sabık e ris 
elçisi ve Milletler cemiyetı dele
gesi B. Tekle Havar.yatın ikamet 
tezkeresini yenılemekten imtina 
etmişlerdir. 

Bu ikamet tez\ceresi son defa 
üç ay ıçın temdit edilmişt r. 
Halbuki B. Hava iyat öaimi 
surette Kenyada oturmak niye· 
tinde bulunuyordu. 

hır iltisak hattı inşa ettirmiştir. Bir ·dof cu tayyaresi 
Bu hat, Alsancak istasyonundan J 
Halkapınar istasyonuna doğru Selanikle Bükreş arasında 
uzat lmış ve arada bulunan Ke· kdybolda 
mer deresi üzerine bir de köp- Varşova, 24 (Radyo) - Var-
rü inşa ettirilmiştir. Muhtelif şova ile Filistin postasını yapan 
mahsullerin süratle sevki için bir yolcu tayyaresi, Bükreşle 
Vekalete yapılan mütemadi mü- Selanık aras nda kaybolmuştur. 
racaatlar sebebile devleı demir Tayyare, Atinadan hareket 
yolları burada şinidilik ahşap etmiş ve Selaniğe vararak, ora· 
bir köprü yaptırmışnr. dan kalk ıktan sonra bir daha 

Geceli gündüzlü çalışarak ya· görünmem_i_ş_li_r. ___ _ 

pılnn bu köprünün yerine dört Mısır Nazırlar meclisi 
ay sonra demir bir köprü inşa Libya hududlarının tahkimi 
edilecektir. Yakında liazırlana- hakkındaki /ngiliz projesini 
cak sefer programına göre Ay- teilkik edigot 
dından kalkacak bir tren Jzmir• Kahire, 24 (Radyo) - Elbelağ 
den de yolcu ve yük alacak ka- gazetesine göre, Libya hududla-
dar eğlendikten sonra iltisak rının, ffni tArzda tahkim edil· 
hat ve köprüsünden geçerek mesi için lngiliz Erkanı harbiyesi 
Afyon veya Bandırma hattına tarafından verilen proı· e, Mısır 

fiuu F ç tr - • • 9' Nazırlar meclisince tedkik oiun-
Her seansta salonunu dolduran maktadır. 

balkın alkişlarını toplıyan General Metaksas 
fıliminde 

TINO ROSSININ Bulgar sefirini kabul etti 
şarkılarını dinlemek Atina, 24 (Radyo) - Bulgar 

Ata türkün Cihana Yayan EGE MANEVRALARIN} Gdrmek için sefiri B. Sisnof, bugün Başvekil 
General Metaksası ziyaret etmiş 

Gününüz kaldı Fırsattan istiFade ecliniz ve uzun müddet konuşmuştur. 
Sesini 

2 
SEANSLAR: Kitaralar Çalarken: 2 - 4,10 - 6.45 - 9,20 de .• Manevralar: 3,20 5,55 - 8,30 da ilııllıiidlıiıiİlliliııiiil ... mii•--İllİİIİİllİIİIİilıİI 

p:=:::::!::=::=::::::::=::=:::=:::::::::::::::::::::::::=:::::::2:=::Tı::e=ş=r=:=İn=ı;:=.s=a=n=:=i ~C~u=m=ad~a=h==i=;tı:.b:a:r:e:n=:ı;=::f;=i:li:m=:=:=::=:::::::============d geçerek yoluna devam edecek. 

L ll QAhSON D SLRR tir. Aksi istikametten gelecek 
K. 1\. ( ERKEK KIZ) 1' DEVAM EDiYOR katarlar da gene ayni şekilde 

MARGl:JERITA GAUTIER nih Tekmil cihana yayılan 
romanından muktebes şaheser oynıyanlar 

meşliur ~ TENASÜH - ENDAM - VÜCUT ve SES itibarile güzel kadın 
' tipini bize gösteren 

Aydın hattına geçeceklerdir. · 

BEL L 1 ZARA# LEANDER 
HEN R 1 R Ol AN D ;~ Tarafından temsil edilen 

MARIE 

Eski Aydın ve Kasaba demir· 
yolları devletin eline geçtikten 
sonra kısa bir zamanda birleş
tirilmiş, halk ve ticaret işleri
mız 1çın en büyük kolaylığı te· 
min edecek hale kdnmuşlur. 

J A Q U E 8 C ATE LA I N J. ŞARKILI - REVÜLÜ BÜYÜK FiLIM 
C:m::=:l2ıncmaJCJ:Zem:alllD1CJO'İlmiDEIBirı!!~mc:~llY.:!!--:a:mım!ı:ezıc:blillı~:&11111111111..._at:aCJd .. K%&~~1fZSiıjm:ıfiililiiiiiiE5iİiil!i1İlil 

Londra! 
--···· Siyasi f a iyet bu 

ünlerde artıyor 
iondra, 24 (A.!\.) ~ B. Çem• 

berlato ve Eden dün a şam FranEız 
büyü e1çıli~i vasıtasilo B. Şofaa ve 
Delbösu enternasyonal vazıyet hak· 
kında görüşme.le ib.:er bu hııftıı BO• 

nunda veyabu(I gelecek hafta bida· 
yetioıle Londraya davet etmi~1erdir. 

Düu gece duyulan hu lıaber her 
Uırafta buyük bir alfikn uynndırmı~· 
tır. f ogiliz BaiVekill6io tiu karan 
çok milhim addedilmekte ve IIitler• 
llalifııks görü~melcrioio neticesi ilt. 
alükadar t lakki oltınmakta8ır. 

Diğer taraftan B. Eden şimdiye 
kadar bir çok kere B. Delbos ile 

ôrCiemck lirHtını elde t;Uiği belde 
B. Çemberlayn ve Şotanın liugüo• 
i dar pheen hiç llir görüşme fırsa• 
bnı bulmıımıı oldoklan da tebarüz 
tllirılme.lü l.lir. 

Iıon8ra, 24 (Radyo) - İngiltere 
Baıvekili B. Çenıberlayn tarafından 

Londraya Clavet edilen Franım Ba~ve
kili B. Şotan ile Hariciye ıızın B 
Delboe, önfimüzdeki pazartesi guniı 
Parieten buraytı müteveccihen haroo 
ket edeceklerdir. 

Gaıele1er, hu 6eyabate !bnyilk 
ehemmiyet 11tfeaiyorlnr. 

Londri, 24 (A.A.) - Royteı 
Ajansına nazaran B. Şotan He 
B. Delbosuıı yakında Lo ıdrayı 
zıyarete davet edilmiş oldukları 
LonJrada teyid edilmektedir. 
Zannolund ~uıta ~öre, olı zıya· 
ret cuma ğ ınü yapılacak v~ 

htimal lngilızlerle Fransız arı 
alakadar eden beyıelın ld me· 
selelerin umumi surette müza· 
kert:sine hasredılecektir. 

Lo11dth1 24 (AA.) - Royter 
Ajansı, Citt-ııın Pnuısız mahfel· 
l ·riııd • Fra s z devlet d~mla· 
:rının Londray gelmek hususun
daki daveti kabul e 1ecekler:İn• 
den şüphe edilm mekledif. Tah
trlin edıldigiııe göre, Şotan ve 
D~.bos p zli t s veya s!tlıdan 
cvel Londrada buluna:ı ıyacak· 
la dır. 

ıgödlşme 1 eri e nasında Avrup 
dünya siyasetıne temas edileceği 
zannedilınektedir. Diplomatık 
mahfeller Loıdra ziyar.e · e ek 
büyük ehemmiyet atfetmekte· 
dırler. 

Bu ziyaret es ıasında A1man· 
yanın müstemleke taleplerinin 
ve vasati Avrupııdakt A man 
menafiinin müzak re edileceğin· 
den ve Brüksel konferansının 
müsbet neticeler varlı d ğiniı: 
ayrıca müşahede edileceğinden 

şüphe edılmemekt~dir. 
Londra, 24 (A.A.) - Çem 

(ayn, Eden, Şotan ve Delbos 
arasındaki müzakereler, büyük 
bir ıhtimamla 29 ve 30 
Sonteşrinde cereynn edecektir. 

Paris. 24 (Radyo) - Fransa 
hükümeti, Lord Halıfaks · Hitler 
müzakerelerınde resmen haber
dar edilmiştir. Fakat salah;y ttar 
mahafil bu meseleler hakkında 
kat'iyen ifşaatta bulunmam.ıkta· 
dırlar. Bu fıkir teatıleri, yalnız 
iki tarafa aid kalacaktır. 

Kanıutayda 
Türkiye-Hollanda ticaret mua· 

fıedesinin müzakeresine 
ba#andı 

Ankara, 24 (A.A.) - Türki· 
ye Büyüle Millet Meclisi bu gün 
FiKtet Sılayın başkanhğmdn top· 
lahfnış ve 19 Mar~ 1937 tarihli 
Türkiye·Hollanda ticaret anlaş 
ması ve merbuatının kabulüne 
dair kanun liiyihasının birinci 
müzakeresini yapmıştır. 

Meclis Cuma günü toplana· 
cliktır. 

Çek takımı 
1 stanbula geldi 

lstahbu1 24 (Hususi muhabi· 
rimizden) '_ Çek takımı, Güneş 
tak mile maç y:ıpm' • ize P l ıı 
gün Pragdan bur.ı).:ı gdu .. ,tıf· 



T eşki.Iatı esasiye kanununun 
bazı maddeleri değişece.k 

•••• 

,,------------------, 
Başvekilimiz .... -

ilkbaharda Balkan 
payitahtlarını zi

yaret edecek 

Başvekilimiz B. 
Kamutay 

Celal Bayar, 148 arkadaşile birlikte 
ri~ asetioe bir teklif yapmıştır 

lstanbul, 24 (Hususi muha· 
birimizden) - Başvekilimiz B. 
Celil Bayar, ilkbaharda; Bük
reş, Atina ve Belgrad şehirle· 
rini z:yaret edecektir. 

Ankara, 24 (Hususi muhabi· 
rimizden ) - Teşkilatı esasiye 
encümeni, bugün Sıvas saylavı 
B. Şemıeddin Günaltayın riya
setinde toplanmış, Başbakan ve 
lzmir mebusu B. Celal Bayarla 
148 arkadaşının, teşkilatı esa· 
siye kanununun bazı maddeleri
nin değiıtirilmesi hakkındaki ka· 
nun teklifini müzakere etmiştir. 

Kanun teklifinin esbabı mu· 
cibe mazbatasında ezcümle de· 
niliyor ki: 

•Vekiller:n yüksek mes'uliyet· 
lerinde kendilerine yardım.cı ve 
bu suretle Vekillerin yükünü ve 
mesuliyetlerini tahfif yolundaki 
mülahaza, siyasi müsteşarhldarın 
ihdasının kuvvetli bir sebebi 
olarak düşünülmüş ise de, bu 
salahiyetin sahibi olan Vekille· 
rin, kuvvet ve kudretlerinin, 
kendi phıılarına münhasır ol· 
ması lazım gelip, diğer zevatın 
kudret ve aalihiyete iştiraki, 
Vekillerin otoritelerini tenkis 
edecek mahiyet arzedeceği gibi 
bir Vekalette Vekil ıle ıiyasi 
lllüstepr arasında noktainazar 
f.,kının doğuracata bir ibtilif 
~ de hükumeti zaafa duçar 
eder •• 
..Es 

bir ·~yil!l!er!!lilın~e---=e::..: ı&yle deniliyor: 

.. s· yasi müsteşarlar, çalışacak· 

lan vekiletlerde pek tabii ola· 
rak vetdtterin emri altında bu
lunacakların dan, bu bal, enerji· 
leri üzerinde müessir olar,k, 
ati için de hizmet edebilecek
lerden umulan faidenin fevt ol
ması ihtimalini, kuvvetli olarak 
meydana çıkarmıştır .• 

Anayasanın: 

•Vekaletlerin adedi, kanunla 
tayin olunur .• 

Şeklindeki 48 inci maddesi· 
nin tadili teldıfi d~, şu esbabı 
nıucibeye istinad ettiriliyor: 

•Devlet işlerinin inkişafına ve 
itlerin lüzumsuz yere parçalan· 
mıyacak surette vekaletlere ay· 
rılması zarurt bulunduğuna gö· 
re, lüzum ve ihtiyaç görüldü
iünde Vekiller adedinin artması 
veya mevcuttan birinin ilgası, 
her vakit yapılabilecek bir iş 
olduğundan, aded kaydının ana· 
Yasada yer tutmasının muvafık 

olmıyacatı aşikardır. 

Bu tekliften başka, gene Baı· 
~kil B. Celal Bayar ve 14 ar
lcadaşı tarafından devlet daire
leri n n Vekaletlere tefriki ve 
•iyasi müsteıarların vazifeleri 
hakkındaki kanunun tadiline 
dair ikinci bir teklif daha yapıl
lllııtır. Bu teklif te, tqkilib esa· 
liye encflmenine havale edil· 
lliftir. 

Lületafı 
lmtigazı feshedildi 

Ankara, 24 ( Hususi mubabi
tinıizden) - Eskişebirdeki Lüle
~' maden şirketinin feshi Ve
killer heyetince kararlaşbrılmışbr. 

Sevgilisini vıırtlu 
. lıtanbul, 24 (Hususi muhabi· 

l'llJlizden) - Refet isminde bir 
~elllur, sevdiği SirF .. s adındaki 

1
1t tabanca ile ağır surette ya· 

''1•11111 ve tevkif edilmiştir. 

lng~ltereden istikraz yapa- Balkan ticaret 
cağımız doğru değil odaları arasında 

• - • -• Ankara, 24 (Hususi) - Bel-
Jngi /tere Hazine Nazırı, bloke paralara mu- grad ticaret odasının, Ankara 

k b ·1 b . d l l t . d cek ticaret odasına bir mektup gön· a ı ız en ma a ınmasını emın e e derek işbirliği teklif ettiğini 
Ankara, 24 (Hususi muhabirimizden) - Bura~a. bulun?1akt~ olan bildirmiştim. Gönderilen mektu· 

lngiltere Hazine Nazırının, iki devlet arasındakı ıktısadı munase- b 1. d . 
T .. k. un mea ı aynen şu ur. 

batın inkişafa için lazım gelen temaslarda bulund.uğ~ ve ur ı~e- Bu mektupta, müttefik Bal-
deki bir milyonluk bloke lrgiliz lirasına ~ukabıl ı~r~c~t lemtıa· kan devletleri siya&i adamla· 
mızdın almak, Karabük demir ve çelik f abra kası kredı ışı.e meşgul rının Balkan ekonomisile yakın-
olmak üzere geldiği anlaşılıyor. . _ .. . dan alakadar olmaları dolayısile 

İstanbul, 24 (Hususi muhabirimizden) - lng ltered~n buyuk hır elde edilmekte olan menfaatli 
istikraz yapacağım ız hakkındaki şayialar doğru değıldır. neticelere yardımı olacak bazı 

Japonlar Nankini bombar
dıman ettiler 

Nankin, 24 ( Radyo ) - Ja· 
pon tayyareleri, bu gün tekrar 
buraya gelerek bombalar atmış· 

lardır. Bombardıman neticesin· 
de 6 kişi ölmüş ve yüz kişi 

yaralanmıştır. 
Kanton şehri de, bu gün iki 

defa bombardıman edilmiıtir. 
Ölenler ve yaralananlar yüzlere 
baliğ olmuştur. 

Tokyo, 24 (Radyo) - Ja· 
ponya Haric· ye Nazm B. Hi· 
rota, Roma pakt1 hakkında be
yanatta bulunmuş ve bu pakta 
başka devletlerin de iştirak ede· 
bileceklerini söyledikten sonra 
japonyanın, Çin bakkmda en 
şiddetli tedbirleri almağa karar 
verdiğini ve kararında sebat et· 
mekte olduğunu beyan eyle· 
miştir. 

Şanghay, 24 (Radyo) -Fran· 
sız sefirini hamil olan (Amiral 
Şarno) zırhlısı, bu gün Ankeo 
limanına vasıl olmuştur. 

Şanghay, 24 (Radyo) - Ja· 
ponlar bu gün üç Çin tayyare· 
sini düşürmüşler ve Kantonu 
bombardıman etmişlerdir. 

Şanghay, 24 (Radyo) - Ja· 
pon orduları, dün işgal ettikleri 
(Vozo) şehrinin öte yanında üç
yüz bin kişilik bir Çin ordusu 
ile karşılaşmışlardır. iki ordu 
erasında (Tako) gölleri civarın
da çok kanlı ve büyük bir mu· 
harebe beklenmektedir. 

Japonlar; Nankini işgal ettik· 
ten sonra, Çin hükumet merke· 
zinin taşındığı (Ankeo) üzerine 
de harekatta bulunmağa karar 
vermişlerdir. 

Tokyo, 24 ( A.A. ) - Resmi 
mehafil Nankinde bitaraf bir 
mıntaka ihdas edilmesi için Şang
baydaki Japon konsolosuna ya· 
pılıİuş olan teklif hakkında bir 
guna beyanatta bulunmamıştır. 

Gazeteler; bitaraf mıntakanın 
Japon askeri harekibm işkil 
edecek mahiyette olması takdi· 
rinde Hariciye Nezaretinin bu 
projeyi reddedeceğini, ancak 
Şangbayda olduğu gibi gayri 
muharipler için bir melce mev· 
zubıhs olduğu takdirde bu pro· 
jeyi kabul edeceğini yazmakta· 
dırlar. 

Hariciye Nezareti namına söz 
söylemeğe salahiyettar bir zat, 
lngiliz memurlarının Hongkong· 
da silah ticaretini menetmekle 
kanunen mükellef olduklarını, 

yalnız böyle bir ticaretin Japon· 
yaya karşı dostane bir hareket 
teşkil etmemekte olduğunu be
yan etm"ştir. 

Canton, 24 (A.A.) - Bu sa· 
bah iki akın yapan Japon tay· 
yarelerinin bombardımanları ne· 
ticesinde Canton şehrinde ve 
Houan adasında bir colc kiıiler 
ölmüş ve pek çok kiti yaralan
dığı gibi mühim hasarat da hu
sule gelmiştir. 

Kantonda kızılbaç hararet1.e 
ölü ve yarahlan toplamakla 
meşguldür. 

Govloan demiryolu mıntakası 
civarında da ölenler ve yarala· 
nanlar varadır. Bundan maada 
Tungham üzerine de bombalar 
atılmıştır. Bunlardan bir tanesi 
ltalyan konsoloshanesinin yanı• 
na düş.müştür. 

Tokyo, 24 (Radyo) - Çinde 
zaptedilen yerlerde gümrük va· 
ridatı Japonya namına cibayet 
edilmeğe başlanmıştır. Onun için 
Çin gümrükleri müfettişliğine 

Akayo tayin edilmiştir. 

Şanghay, 24 (Radyo) - Eski 
Kora vali si general Uşagi beya· 
natında: 

- Eğer Çinde mücadele uza· 
yacak olursa Japon milleti, Çin 
için yeni ve başka arzular bes
lemeğe başlayacaklardır. 

Tokyo, 24 (Radyo) - Çinli· 
lerin son ric'atlerindenberi mub· 
telif cephelerde 50,000 Çinli 
maktul ve 50,000 Çinli yaralı 
düşmüştür. Elde edilen esirler 
ve harp malzemesi henüz sayı· 
lamamıştır. 

Şanghay 24 (Radyo) - lmti· 
yazlı mıntakaya iltica etmiş olan 
Çinliler, bugün pirinç depolarına 
hücum etmişlerdir. Binlerce 
Çinli açtır. Fransız mıntakuın· 
da ela açhk baş göstermiş, gıda 
maddeleri çok azalmışbr. 

Şanghay, 23 (A.A.) - Çin· 
liler, Japonların Tabu gölünün 
cenubundaki ileri hueketlerini 
durdurmak maksadile Vushinge 
süratle takviye kıtaatı gönder· 
mektedirler. Bu şehrin sivil aha· 
lisi kaçmaktadır. Mühim bir mu· 
harebe wkuu beklenilmektedir. 
Maamafib Japonların sağ cenahı 
ilerlemekte olmakla beraber 
Vusih-Kiagnyinde Çin battı bo
zulmuştur. 

Japon ordusu namına söz söy· 
lemeğe salahiyettar olan bir zat 

• 

mütekbil çalışmalar hususunda 
Balkan devletlerinin hükumet 
merkezlerinde mevcud olan 
Ticaret Odalarını işbirliğine 
çağırmaktadır. 

Müşterek çalışma için şimdi
lik düşünülen program madde
leri şunlardır: 

1 - Her devletin kendi da· 
h' li ticaretinde kabul ettiği 

kanun ve hukuki mevzuatı biri· 
birlerine tebliğ etmek; 

2 - Enternasyonal pazarlar· 
da Balkan memleketlerinin tica· 
retlerini alakadar eden hadiseler 
ve mevzular hakkında biribirle
rine malumat vermek: 
3 - Her devletin kendi tica· 

ret ve ekonomisini alakadar 
eden ekonomik ve içtimai ba
kımlardan vücude getirdiği teş· 

kilit hakkında karşıhkh malu· 
mat vermek. 

Belgrad Ticaret Odası, ayrıca 
Yugoslavyada bulunan muhtelif 
kooperatifler hakkında neşredi· 
len kanun metnini de gönder· 
miştir. 

Belgrad odası, bu kooperatif 
kanunu hakkında ekonomik mü· 
talealar sormakta 
çalışmakta olan 
hakkında ayrıca 
mektedir. 

ve Türkiyede 
kooperatifler 

malumat iste-

Rapor ve mektub oda meba· 
f ı linde iyi bir a'aka uyandırmış 
ve lazım gelen tedkiklere baş· 
lanmıştır. Yakında cevab veri
lecektir. 

Tanınmış bir Rumen 
muharriri öldü •• 

Bükreş, 24 (Radyo)- Tanın· 
mış gazeteci B. Adolf Klaynet, 
bugün altmış yaşında oldujıı 
halde vefat etmiştir. 

Siyasi hayahnda mühim işler 

başarmış olan bu zata büyük 
cenaze merasimi yapılacaktır. 

Brüksel koni eran•ı 
Briikıel, 2' ( A.A. ) - Normm 

Dniı Amerikaya hareketini 2 ilk 
Ununa kadar telair etmete karar Ter

mitlir. 

Makdonald baballDID ceDUelİDe 
intizar etmek 6HN diba öileden eoma 
İngiltereye hareket etmiftir. 

fngilis muralıhu heyetine veta. 
leteıı Lord Granbunı• riyaMt edecekitr. 

Vusihin düşmüş olduğuna dair 
olan haberin mevsimsiz oldujıı· 

nu beyan ve Japon kuvvetlerinin 
dün ö~eden sonra bu şehre 
sekiz kilometre mesafede kiin 
bir noktaya varmış olduklarını 
ilave etmiştir. 

B. Briyan bile aldanmıştı: 

Yeni bir harp daha 
müthiş olacak! 

Fakat insanların boğazlaşmasına 
kimse razı değildir 

Atinada çıkan Elefteron Vi
ma ve Proia gazeteleri lngiliz· 
Alman münasebetleri hakkında 
şunları yazmaktadırlar: 

• ispanya meselesi oldujıı 
yerde durmaktadır. Ademi mü
dahale komitesinin verdiği su· 
allere her iki taraf henüz cevab 
vermemiştir. Komünistlik aley· 
hindeki blok, bugün, emri vaki
dir. Brezilyada reis Borgasın 
muvaffak olması, Amerikada 
endişe uyandırmıştır. 

Japonya hükumeti Çin işleri
nin arsıulusal toplantılarda mev· 
zuubahs edilmesine razı olamı· 
yacağını, çoktan ilin etmiş bu· 
lunuyor. Brüksel müzakerelerin· 
den bir netice elde edilebilece· 
ğine inananlar çok azdır. Ja
ponya bu toplantıya mümessil 
bile göndermege yanaşmamıştır. 

Vaziyet bu merkezde iken, 
Lord Ha lif aks Berline doğru 
gitmektedir. Almanya ile eski 

müstemlekeler meselesini görü
şecektir. Bu tarzı hareket, arsı• 
ulusal durumda bir dönüm yeri 
addolunabilir." 

Mellon gazetesi, •Sulhun teh· 
likeleri., başlıjı altında yazdığı 
bir başmakalede diyor ki: 

•1914 de barb patlarken, en 
büyük siyasiler ve bunlar meya· 
nında en kurnaz ve en zekisi 
olan M. Briyan bile: 

- Harb olamazl Almanlar 
deli değildir! Diye haykınyordu. 

Harb oldu, milyonlarca insan 
öldü. Triliyonlarca albn liralar 
sarfedildi. Bugüne kadar da mu
vazenemizi bulamadık. Yeni harb 
daha müthiş olacakhr. KomÜ• 
nizm aleyhindeki blokun, sulhun 
tarsinine çalışacağı söylendi. 

Hepimiz büyük devletler ara
sında bir uzlaşma busulünü te
menni etmeliyiz. lnsanlann bo
ğazlanmasına kimse razı de
ğildir .• 

ltalya, lngiliz - Alman ya
kınhğından korkuyor _____________ , __________ __ 

Roma matbuatı, Lord Balifaks seyaha
tinin faydasızlığından bahsediyorlar 

Roma, 24 (A.A.) - Havas 
Ajansı muhabirinden: 

Siyasi mahfeller Lord Hali
faksın Almanya seyahati bak· 
kında tefsirlerde bulunmaktan 
içtinab etmektedirler. Bununla 
beraber lngiliz · Alman görüş· 
melerinden biç bir netice basıl 
olmadığını ve Lord Halifaksın 
ziyaretinin faydasız olduğunu 
iddia eden gazete makalelerinde 
gizli bir memnuniyet sezilmek· 

tedir. 

Lord Halifaks Almanyada bu
lunduğu müddetçe ltalyan mat• 
buatına Berlinden pek ihtiyatb 
ve renksiz raporlar gelmiştir. 
Berlin ziyaretinin Romada bı· 
raktığı yegane akis bazı ecnebi 
gazeteleri ltalyanın muhtemel 
bir Alman • lngiliz yakınlığın· 
dan endişe ettiğini ihsas ettik· 
leri zaman bu yazıların şiddetli 
- Sona 8 inci sahifede -

Gene belediye otobii:sleri 
lzmir belediyesi; otobüslerdeki 

biletçileri kaldmp bunların va· 
zifesini de şoförlere vermek is· 
tiyormuş. Sineğin yağını çıkar
mak, diye olsa olsa buna der
ler. Bu otobüslerde bugün 1(). 

ıs kişi • biletçi olarak - geçini
yor. Yarın da adetleri artacak· 
tar. Haydi diyelim ki belediye, 
bunu hesaplamak mecburiyetinde 
değildir. Hiç olmazsa, hallan çe· 
keceği sıkıntıyı hesaplamak ta 
yok mudur? 

Aşağı yukarı, şoför, sinema 
kişeıi memuru gibi olacaktır. 
Doğabil~celc manzarayı şöy· 
lece tasvir edebiliriz: 

Dört yolcu, Pasaporttan bin· 
mek üzeredirler. Beş yolcu da 
inecektir. Yağmur yağıyor, ya· 
but müthiş sıcak var. 

Kapı açıldı. Dıprıdakiler içe· 
riye, içeridekiler dışarıya doğru 
yürüdüler.. [Esasen kapıların bir 
tane olması, bu otobüslerin ne 
marifet olduklarını anlatmağa 
kifidir. Bizim bildiğimiz, bunlar 
şehir değil, şehirler arası oto· 
büsleridir ]. 

Evet, bir karambol oldu.. Ni
hayet içeridekiler çıkblar •• 

- Bilet ver şoför .• 
- Buyurun .•. 

- iyi amma bozuk param 
yok. Lira verecetim .• 

- Benim de bozukluğum yok. 
Hele dur bir kere bakayım .• 

Arkadakilerin sesleri: 

- Rica ederiz, geçmek isti· 
yoruz.. 

- Geçersiniz efendim.. A, 
bilet alıyoruz işte .• 

- Fakat benim karnem var •• 
Ben belediyeden karne aldım .• 
Bilet almadan içeriye girip yer
leşiveririm •• 

- imtiyazla değilsin yaf .• 
Ve nihayet para bozulur .. Bir 

müşteriye daha bilet kesilir. 
Kameli olan girer.. Fakat iki 
müşteri daha gelmiştir. Otobüs 
bekliyor. Otobüsten sesler: 

- O, kifi, rica ederiz. Hali 
mı bekliyeceğiz. 

Vesaire vesaire •.. Esasen oto
büslerin vaziyetinden, intizam· 
ıızhğından, kifayesizliğinden miiş· 
teki olan halka bir de böyle 
tersine bir yenilik çıkarmasak 
kıyamet mi kopar? 

Abdullah Çavııı 



gi tikçe artıyordu. Yavuz, babasın n iradesi
ni duyu ca acı bir kahkaha savurdu. Geriye dönmek 

eğil, diye bağırdı, bayır, ileriye! ileriye! .. 
Halbuki Anadolu yanıp tutu· 

şuyordu. Şehzade Korkı1t, Isparta 
ve havalisinden kalkarak Mani· 
saya doğru yürümeği düşünü· 

yordu. Korkut, senelerdenberi 
Manisa valiliği için kıvranıyordu. 
Fakat bu defa ken8i vilayetini 
yüzüstü bırakarak Manisaya uzan· 
mak istemesintleki sebep başka 
idi: 

- Saltanat ihtirası ••• 
O da bu hakkı kendisinde 

görüyordu. Manisa lstanbula da
ha yakındı. Binaenaleyh herhangi 
bir hadisecle ilk defa kendisi 
yetişmek istiyordu. Fakat Teke 
eyaletinde K1zılbaş isyanı körük· 
lenmiş bir vaziyetteydi. 

AnaSJI göçebe olan bu halle 
eskidenberi Şah İsmail taraftarı 
idiler. Çünkü Acem şahı Türkiye 
içinde mükemmelen mezhep pro
pnğandası ynpıyordu. 

Pad ışah bütün dikkatini Se
lime çevirmişti. Göçebelerin is· 
yanına aldırış bile ettiği yoktu. 
Korkudun Manisayı ele geçirmek 
için yerini terkedeceği hatıra 

gelmiyordu. Fakat dahilde, bil· 
hassa Teke ve Hamitili cihetle
rinde: 

- Padişah ölmüş, Ahmed 
tahta geçiyormuş, Selim Rume· 
liden hücum edecekmiş, Korku· 
dun gözü saltanatta.. Babasının 
ölümü üzerine derhal Manisay.ı 

geçti, şeklinde bir sürü dedi· 
kodular başlamıştı. Bu haber· 
ler isyan alevlerini körüklüyor· 
du. Padişnb buna rağmen mem· 
lekeli tehdid eden akıbeti kav-. 
rıyamamıştı. 

Veziriazam Ali paşa da mut· 
tasıl: 

- Padişahım, diyordu, had· 
dime düşmez amma şehzadei 
civanbaht Selim efendinin Ke
fe taraflarına geçmesi münasib 
olmamıştır. Arzuyu şehriyari ol
madan böyle hareket edilmese 
gerekti .• 

Diyordu. Padişah bunun Üze
rine derhnl Selime bir avdet 
emri yollamış ve: 

- irademe taalluk etmeden 
nasıl olur da kendi eyaletini bı· 
rakıp Kef ye geçersin? Hatta 
oral tm umuruna müdahale 
edersin .• 

Demişti. Halbuki ayni günde 
Selim patlamak üzere bulunan 
bir barut fıçısından başka bir 
şey değildi. O her şeyi anla
mıştı. Zaten işin gizlenecek ci
heti de kalmamıştı: 

Babası, tahtını şehzade 
Ahrtıede terkediyordu. Mektubu 
ahnca korkunç bir kahkaha sa· 
vurdu: 

- iradelerine taallük etme-

OLU 
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miş. Hah, hah, hah. Geriye dön
meli imişim... Bır sürü masal 
vesaire ... 

Şehzadenin yanında olaılar 
onun nerede ise bir fırtma gibi 
eseceğini anlamış1ardı. Selim 
ayağa kalktı, dişlerini gıcırdattı: 

- Geriye, hayır, fakat ileriye!. 
Hiç bir aslan bileği, benim ka· 
famı,'istikametimi Trabzona çe· 
viremez. Beoi ne zannediyorlar? 
İşte memleket bir uçuruma doğ'· 
ru gidiyor. Kızılbaşlar dedikleri 
güruh ortalığı kana boyuyor, 
yakıp yıkıyor ve Şaha zemin 
hazırlıyorlar da kimsenin bir 
haltettiği yok. Zelzeleden kadın
lar gibi korkarak çadırlarda, 
tahta barakalarda oturanlar bu 
devlete, bu millete, bu dıne ne 
kadar hizmet edebilirler?. Geri· 
ye mi? Hayır, ileriy 1.. 

Selimdeki hiddet yavaş, ya· 
vaş dağıldı. Rengi yerine geldi 
ve dudaklara, gözleri eski şek· 
lini buldu. B yıklannı bir az dü
zeltti. Katiblik vazifesini ~ören 
zata baktı: 

- Yaz, dedi, Şehriyara ce· 
vab yazacağız ... 

Selim, yazdığı mektupta mak
sadını kurnazlıkla g· zliyor ve 
padiş ha giiya yalvarıyordu: 

- Tam yirmi altı sene Der· 
saadetten uzaklarda kaldım. 
Mübarek yüzünün hasreti kalbımi 
yakıyor. Bir evıad fırmi a 'b se
nede bir defa olsun babasının 
elini öpmek ıstemez mi? Rum· 
eliye eçmek isteyi_şimden garaz 

sadece budur. Babama sadakat 
ve ubudiyetimi takdim ey:emek 
en büyük arzu ve emelimdir. 

Selim mektubu (sai)ye verdi. 
Ve: 

- Çabuk götür! 

Diye de bilhassa tenbihatta 
bulundu. Şehzade artık cevap 
bekliyordu. Büyük bir sabırsız-" 
lık içinde günleri sayıyor, bazan 
ümitleniyor, hazan da: 

- Ah o Ali paşa, korkarım 

buna da mani olacakl 
Diye mırıldanıyordu. 

Mektup şebriyara varmıştı. 

Fakat Beyazıd, bunaklığına rağ· 
men, oğlunun maksadını der hal 
anlamış ı: 

·- Taht sevdası, diye söy· 
lendi, emri va Her yaratmak ıs· 

ti yor. 
Ali pa a da cevab verdi: 

-Dünkü nushalan mabad
ı - Vahşilerden birisi di· 

ğerlerine haber vermeğe gitmiş 
idi. Maamafıh Tarzan, genç ltızı 
kendi başına bırakmağı bir an 
bile aklına getirmemişti. Büyük 
bir baubap oğacı üzerinden va· 
ziyeti göz önünde bulunduruyor· 

- Hünkarın isabeti fikriyesi 
vardır. 

- Cevabı yazılsın, arzusun· 
dan ve hissiyatından memnun 
oldum. Fakat bu emelini başka 
münasib bir zamana talik ey· 
4esin. 

Selim bu cevabı aldığı vakit 
~ap1an gibi derin, derin soludu. 
Gözleri korkunç bir bakışla ha· 
vaya dikildi. Düşünüyordu, an· 
sızın gene bağırdı: 

- Cevab yazın. Bana hiç 
olmazsa Rumeliden bir sancak 
verilsin. Babamm yakmlığı ile 
müşerref ve lstanbula kurbiyetle 
mahıuz olayım. 

- Devam edecek --Şirin adında bir kız 
Bir kadını ısırmış ue bir 
erkeği de yaralamıştır 
Ôdem ış n Cami cedid ma· 

hallesincien Ali k ı zı 22 yaşında 
Şırin, ay. ıi mahalleden Hasan 
kızı 70 yaşlaıında Salihen .n ko· 
lunu ısırmış ve Dedebaş oğlu 

A1imiyı de bıçakla yaralamış ır. 

Şirin drrhal yakalanmış, ad
liyeye veri l miştir. 

Zeytin hırsızlıgı 
Tirenin Çandarh köyünden 

Hasan karısı Ülfetin zeytinlerini 
çalan Şadiye tutulmuştur. 

Bayındırda 

Bayındırın Falaka köyünden 
15 kilo zt>ytin çalan Şakir oğlu 
lbraliim Kaçar zabıtaca ·:utul· 
muştur. 

Se/erilıisarda 
s~fer hisar kazas nda Camii· 

kebir maha n e ? Oku 
Hasan Birıciğin zeytinlerini ça· 
lan Hüseyin oğlu Mustafa Dağ· 
seki tutulmuştur. 

Telefon köşklerinde 
görüşülemiyor 

Bir okuyucumuz, dün idare
hanemize gelerek hükumet av· 
lısındaki umumi telefon köşkü· 

nün bozuk olduğunu, bir arka
daşile görüşmek için köşkteki 
kutuya beş kuruş attığı halde 
görüşefriediğini bildirmiş ve şir
ketten şıkayet etmiştir. 

Ara sıra bozulal) telefon köşk
lerindeki tele~onlar yüzünden 
halk zarar görmekte, şirkete 

boşuna para vermektedir. 
Şirket, bu telefonları sık sık 

kontrol ederek halkın zararına 

mani olmalıdır. Alakıı ·:!ar ma
kamların nazarı dikkatlerini cel
hederiz. 

alta değ 

du. Bundan genç kızın kat'iy· 
yen haberi yoktu. 

2 - Fakat, Tarzan çok yor· 
~un idi, bunun için yakınaaki 
derede bir banyo almağa karar 
verdi. Ve maymununu genç kızı 
göz önüntlen uzak bufundurma· 
mağa memur etti. Eğer bir ha· 

"Ben fakirim, halimi görilyorsu uz. 
er va i mahkeme)1 geleme " de i 
Kuşadasınm Selçuk nahiyesine 

bağlı Kuyumcu köyünde bir 
çobanın daimi malul kalmasile 
neticelenen bir vak' anın faili 
çete Hasanın muhakemesine dün 
şehrimiz Ağırceza mahkemesin· 
de başlanın ştlr. 

Bir muharririmiz, dün adliye 
koridorunda sakat ayağ nı sürü· 
yerek dolaşan ve bir kolu çolak 
vaziyette duran bir genç görmüş 
ve ne olduğunu sormuştur. Adı· 
nın çoban Receb olduğunu söy· 
liyen bu zavallı genç: 

- Ne olacak .. Üç kurşun ya
rası beni bu hale koydu .. Sakat 
kaldım. Yapan da çete Hasan 
denilen adamdır. Şiındi Adanada 
Ceyhanda oturuyorum. Genç 
hir kardeşim vardı. Felaketler 
hep bizi kovalıyor... Bir gün 
kardeşimin ayaklarını hayvan 
tepti, oynak yerindeki kemikler 
kırılmış, ehemmiyet vermedik, 
kangren oldu, doktorlar iki aya
gını da gestiler. Şimdi evde otu· 
ruyor, o da benden ekmek bek
liyor. ihtiyar bir de anam var. 

Çoban Recebin başından ge· 
çen vak'a çok gariptir. Bir hiç 
uğruna zavallı genç sakat kal· 
mışhr. 

Ağırcezada mahkeme önünde 
Receb başından geçeni şöylece 
anlatmıştır: 

- Kuyumucu köyü yakının· 
dan Menderes nehiri geçer. Bir 
taraf ta da dağ vardır. Burada 

büyük bir mer'a uzanır. Köyden 
Abdülkadir hoca bu meı 'ayı 
kiralamıştı. iki yıl hayvanlarını 
bu mer'ada otlattı. lbrahimaki 
veresesine aid o1an bü mer'a, 
sonra Çete Hasana kiralanmış. 

Abdülkadirin mukavelesinin müd· 
detinin dolmasına 40 gün kala 
Çete Hasan gelmiş, Abdül
kadire: 

- Burasını ben aldım, hay· 
vanlarım çıkar. 

Demiş. Abdülkadir de: 
- Kırk gün sonra cevabını 

vermış. 

Çete Hasan, bu cevaptan kız
mış. Bir gün mer'aya geldi, ben 
hayvanların b0şmda idim, ko· 
yunları sürmeğe başladı: 

- Yapma. Git Abdülkadir]e 
görüş, ondan sonra. Dedim. 
Dinlemedi. Kavga ettik. Kuv
vetim le onu alt ettim, çekild;, 

gitti. Meğer, orada saklanmış 
ve yanında tabnnca varmış. 

Ben bir hendek üzerinde din· 
leniyordum. Birdenbire Çete Ha· 
sanın tabancas m ateş ettiğini 
gördüm. Altı el ateş etti, sağ 

kolumla sağ l-ac r: ğımdan yara· 
landım. Bir kurşun da belkemi· 
ğimden yaraladı. Yere düştüm. 
Hasan kaçt ı, Menderesin öte kı· 
yısında hayvan otlatan çoban 
Ali ve Eyüb adındaki arkadaş· 
larıma seslenerek: 

- Beni Çete Hasan yaraladı, 
alın, köye götürün. 

Dedim. Çoban arkadaşlarım 
gelip beni aldılar, bir hayvana 
yüklediler ve karakola götür
düler. Çete Hasan, Kuşe.dasına 

giderken tutulmuş. 
Çete Hasana soruldu: 
- Böyle bir şey yapmadım. 

O gün tarlama gitmiştim, ora· 
dan dönerken jandarmalar ya· 
kalada. Hiç bir şeyden haberim 
yok dedi. Maznun gayri mev
kuftu. 

Bunun üzerine çoban Receb: 
- Hakimleri işte halimi gö· 

rüyorsunuz. Hasan, o gün beni 
yaraladığını inkar ediyor, fakat 
tarlasına geldiğini söylüyor. Tar· 
lası, mer'aya yakındır. Kolum, 
ayağım tutmuyor, doktor rapo· 
runa göre daimi mefluç vaziyet· 
teyim. Ben fakir bir adamım. 
Her vakit mahkemeye gelemem. 
Elini:::i vicdanınıza koyun, adilane 

b ·r r verin. aram yo ·i, 
tekrar tekrar Ceyhandan kalkıp 
mahkemeye geleyim. 

Şahid Abdülkadir, çoban Ali, 
Eyüb, Cemal ve Süleyman din· 
lendiler. Recebin doğru sözlü 
bir adam olduğunu, vak' adan 
sonra kendisini yaralı vaziyette 
karakola götürürken: 

- Beni bu hale koyan çete 
Hasandır. 

Dediğini söylediler, kanaat· 
lerini de bu şekilde izhar ettiler. 

Diğer şahidlerin celbi ve id
dia için muhnkeme başka bir 
güne bırakıldı ve gayri mevkuf 
maznun da mahkeme salonun· 
dan çıkıp gitti. ...................... __ 

Hakaret 
Çeşmede belediye komiseri 

Nail Barutçuoğlunu vazife esna· 
sında tahkir eden tüccar Bay 
Vafir Ertan tutulmuştur. 

mm11mK11112m1ı;m;ılililiıllmnmmiEiZE .. • 
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dise çıkarsa kendisine hemen 
haber vermes' ni bildirdi. 

3 - Tarzan giderken vahşi· 
ler dönmüşlerdi. Bunların ya
nında bir kışi daha vardı. Ve: 
•- Bu km Tarzana katşı kul
lanmağa gayret edeliml. Dedi. 
Vahşilerden birisi de: •- Evet 

3 

kızı hemen alahml" Cevabını 
verdi. . 

4 - Vahşilerden ikisi üze
rine doğru yürüdüğü vakit, genç 
kız korku ile haykırdı. Kaçmak 
istedi. Fakat üzerine gelenlerin 
nezaketi Üzerine onları takibe 
muvafakat etti. Fakat köye vasıl 
oldukları zaman ... 

25 feşriniıı ol 

Dahili bn6talıklar mütehasnsımu 

Dr. M. Şevki U~ur <liyor ki: 

r sa 
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Kanserin yaptığı fenahklarıq 
ne kadar büyük tehlikelerle ile; 
riled ğini, Amerikan enstitüleri 
yaptıkları tecrübelerle gös· 
teriyorlar. O halde ne yapmalı? 

Kanser hastalarmm yarısı mi· 
de ve barsak kanseridir. 

Bugünkü medeni insanda bar· 
sak tem belliği ve kabızlık kan· 

serin hemen hemen b irinci dev
resini teşkil ediyor. Meslek in• 

sanlan, bu mühim ve menhus 
role karşı mes'ul olmağa baş· 

lamışlardır. Şu hale göre birinci 
derecede kabızlıkla savaş yap-

mak l azımgelir. Evelki yazıla
rımda da yazdığım g bi k bızlılc, 

barsak vazife ve faaliyetinin noka 
sanlığıdır. Bu suretle barsakta 

• 
biriken maddeler taaffün eder, 
çiirür ve husule gelen zehirler 
barsak vasıtasile kana geçerı 

vücudün örgülerini zehirlemiı 
olur. 

Hazım beknyası durdukçı 
barsakta yaraların tevellüdüne • 
beb olur. 

Minçikof yaptığı denemele 
rinde bu zehirle vücut kendi 
kendisini zehirler diyor. 

İşte kansere savaş bu zehir 
lerden kurtulmakla kabil olaı 

cakllr. Bu da (def'i tabiioin) in• 
tizama girmesile ve lazımgeleıı 

yemekleri yimekten ibarettir. 
Bundan başka tedbirler bir bi• 

kayeden ibaret kalır. İşte kan• 
sere irsiyet dolayısile istidadı 

·n--·nm<tı,..,.,.. _.,.,." . ...-1" 

bulunanlar her türlü etler, heı 

nevi baharat, büberler, harda~ 
sirke ve tuzlu yemekleri ve mu
harr ı ş içkileri t amami e ulan• 
mıyacaklardır. 

Bugün Avrupada kansere kal" 
ş1 mücadelenin çiğ yemeklerleı 
sebzeler ve meyvalarla kabil ola· 
bileceğini izah ediyorlar. Hatta 
tedavide bile bu şekli kabul 
eylemişlerdir. 

Bundan başka beyaz ekmek 
ve beyaz unlar da menedilmiştir. 

Çünkü bunlarda vücut için la· 
zım olan madde yoktur. Jostüa 

Fon Liyebik bugünkü beyaz ek· 
mek ve un1ar için: Hamızı (ek· 

şilik) tevlid eden bir madde 
olub k:ını fazla hamızlaştmr ve 

ayni zamanda felç yapıcı bir 
tesiri vardır; bu suretle barsak 

faaliyetine mani olur ve inkıbaza 
sebebiyet vermiş olur. ileride 

bu hususta daha fazla izahat 
vereceğim. Yalmz şurası unutul· 

mamalıdır ki, kanserden korun· 
mak ve bunun mühlik pençesine 
düşmemek için tabiatın bağışla· 
dığı tabii kuvvet ve kudretle· 
rinden istifade etmeli ve bu 
büyük cellattan kurtulmalı. 

-Arkası var· 

TAKVİM 
Rumi - 1353 
T~rinisııni 12 

Arabi .. 1356 
Ramazıın 2l 

ı t 
9 9 
3 3 
7 7 

Perşembe 

Gfineo 2,14 6,59 
Ôğlo 7,16 12,00 
lkindi 9,4.> J4,30 
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ı Memleket haberleri ı 

Menemen 
· suya kavrlfuyor 

- 22 - Tesisat yakında mü-

'tos, Portos _v_e_A_r .. a._m.fs.-.hemen bir araya gel- nakasaya ko'!acak .. 
Menemen, (Hususı) - Kaza-

d•) J k t k ı r. . dizdi hın su derd ni halletmek için 
l er Ve USS8 8 8S er e 101 Ankaraytt giden belediye reisi 

.....,, Çok alicenapsınız muhafız 
tndiler, biz sizin dö' üştüğü
'ıü gördüğümüz zaman s"zi 
tnetmeğe çalışmıyacağımızı te· 
'r.ı edebilirim. Bizi halimize 
rakınız da size zararımız do· 
tınıadan seyrederek keyifleni-
t 

Dedi. 
Jussak: 
- Efendiler, teessüfle Eöyle

ki, yaptığınız şeye imkan 
ktur. Var.ife, her şeyden evel

r, Kılıçlarınızı kınlarına koya-
bizi takip ediniz!.. 

bedi. 

rum. Siz yaln z iiç kişi olduğu- - Cesur delikanlı, isminiz Bay idris dönmüştür. Belediye 
nuzu söy:emiştiniz, fakat, bana hedir? reisi, su tesisatı için Nafıa Ba-
göre dört kişi buluhuyoruz. Diye sordu. kan ığile temaslarda bulunmuş 

Portos ona cevap 'erdi: - Dartanyan, efendim. ve müspet neticeler elde et· 
- Siz b izden deği siniz.. - O halde Atos, Portos, miştir. 
Dartanyan da ona cevap vereli: Aramis ve Dartanyan, arş ileri., Menemen, (103,682) lira sar-
- Hakkınız var; sırtımda Diye Atos bağırdı. olarak file suya kavuşacaktır. Bu para, 

finiforma yok amma ruhan sizde- Jussak, üçüncü defa Balediyeler Bankasından on yılda 
him. Kalbim bir silahşor kalbi- ihtar ediyordu: ödenmek üzere istikraz edilecek, 
ö:r; ben bunu hissediyorum ve - Haydi, efendiler, kararı· taksitlerin tediyesi belediye büt-
bu his!'e tabaiyete mecburum.. nızı verdiniz mı? çesini sarsmıyacaktır. Tesisatın 

Darlanyanın simasındaki va- Atos ona cevap verdi: yakında münakasaya çıkarılması 
ziyet ve alametlerden maksadını - Karar verdik, efendiler.. Bakanlıkça kararJaştırılnnştır. 
anlıyan Jussak: - Peki, ne yapmak istiyor- Bu işte gerek belediye reisinin 

- Delikanlı, çekil. Sizin çe- Sunuz? ve gerekse belediye meclisi azala· 

-'ramis, Jussaka istihza 
t tavırla cevap verdi: 

kilmenize müsaade ederiz; de- Diye Jussak sordu. rının büyük himmetleri görül-
eder tini kurtarmağa bale; çabuk çe- .Aramis, bir elite şapkasını müştür. Kendilerini tebrik ederiz. 

kil.. Dedi. kaldırıp diğer elile de kılıcını Orada da ayni derd 
._ Efendi, eğer elimiztıe ol· 

ı bu nezaketli davetinize 
tnınuniyetle itaat ederdik; fa
t, teessüf olunur ki mümkün 
kil; M. dö Trevil bunu me· 
tti. Yolun uza gidiniz; sizin 
n en iyi iş budur. 

Dartanyan hiç kımıldanmadı. çekerek: 7ütün, artık 25 kuruşa kadar 
Atos, de.ikan mın elini sıka- - Size karşı gelmek şerefine düşmüştür. Müşkül vaziyette bu-

rak: hazırız. lunan ve kısmen de koopera-
- Siz hakikaten yüksek bir Diye cevap verdi. tiflere olan borcunun taksit za-

adamsınız.. Dedi. - Yal Karşı duracaksınız, manı gelen müstahail, malını 
- Haydi çabuk, ne yapa- öyle mi?.. yok pahasına satmak mecburi-

Bu istihza Jussakı kızdırmıştı. 
- Eğer itaat etmezseniz üze· 
ize ateş açarız.. Dedi. 

caksınız karar veriniz. Diye Jussak bağırdı. yetinde kalmaktadır. Bu gidişle 
Diye Jussak bağırmıştı. - Çok şeyi Bu tuhafınıza piyasanın daha bir hayli düşü· 
Portos Aramise döndü: mı gittı? rülec~ği anlaşılmaktadır. 
- Kararımızı vermeliyiz. Bunun uzerine dokuz mübariı Halkeoi açılıgor 

Atos, yavaş sesle söylendi: 
- Onlar beş kişi, biz ise 
; gene mağlup olacağız; he

Dedi. biribirletine ,ıddette hUtum et- Bu sene Menemende de bir 
tosta Dartanyana hitap etti: miş olmakla beraber, hücumları Halkevi açılacaktır. Halkevine 

fikrimce, kumandanın kar
ına tekrar mağlup vaziyette 
maktan a butada ölmeği ter-

- Siz hakikaten yüksek kalp- bü.sbiitün yolsuz tlcğildi. üye kaydına şimdiden başlan-
lisiniz. Atos, Kardinalin pek sevdiği mıştır. Yeni binada barırhldar 

Fakat her üçü de Dartanya- Kahusakın karşısma geçmiş; Por· da yapılmaktadır. Halkevi, 18 
nın gençli! ni ve tecrübesizlğini tos, Bikaratı seçmiş ve Aramis Şubat 938 de mb'asimle açıla-

ederim .• 
Atoı, Portos ve Aramis he· 
'c.n bir araya geldiler ve Jus
~ - askerlerini dizdi.. 

düşünüyorlardı. te kendisini iki muhasım karşı- caktır. 
Atos, şu yolda düşünmüştü: sında bulmuştu. Dartanyana ge· 

11 ~ıaa fasıla Dartanyana 
n~i kat1rını vermeğe kafı gel
.ıh. · i nk'alar iosanın 
Yalının yo unu tayın ederdi; 
it, Kral ile Kardinalden bi

i CÇmek demekti; birinin ta· 
nı u um:a 'll!rhri' etmek la
dı. 

Yapılacak kavga kanuna itaat 
tınek, başını tehlikeye koy
~' nihayet kraldan daha kuv
li bir nazırı düşman kazan
~ demekti; delikanlı, bunları 
P gözünün önüne getirmiş ve 
ildi şerefi için bir saniye te
ddüt göstermemişti. Atos ve 
daşlarına dönerek dedi ki: 

...... Efendiler, musaaden z\e 

- Bir-imiz yaralı bulundutu lince, o da doğrudan doğruya 
için bu çocukla beraber gene Jussakın üzerine atılmıştı. 
üç kişi o 1oc ğız demektir; fakat, Genç Gaskbnyalının kalbi g~-
bizım dört kişi olduğumuz söy- süni.i parçahyacak derecede çar-
lenecek. pıyordu; akat bu heyecan, çok 

Porto~: ştikür hiç bahtından geçirme-
- Evet, fakat teslim olunca! diği korkü <ieğil, :mcak galebe 

Ded · heve!ıinden ileri geliyordu; o 
Atos: kudurmuş bir kaplan gibi sal-
- Bu daha berbat.. dırıyor, hasmının etrafında on 
Diye ona cevap vermiıti. kere dönüyor ve bu suretle ona 
Aramis: karşı vaziyet ve tavırlarını yirmi 
- Bu mümkün değil. defa değiştirmiş bulunuyordu. 
Diye ortaya atıldı. - Sonu oaİ' -
Dartanyan, bu kararsızlığın 

sebebini anlamıştı: 
- Beni bir tecrübe ediniz, 

Efendiler, şer'eJim üzerine yemin 
eder m ki, gal p gelmeden bu
radan çekilmiyeceğim.. bedi. 

Tirede bır vvk'a 
Tirenin Çandarlı köyünden 

Mehmed oğlu Mehmed ve Ka
rakaya oğlu Mustafa, ayni köy
den Mehmedi kirlettiklerinden 

Atos: lerinizi tashih etmek ist yo· 
....... ~~~..w.--..... ~ .................... iıWiıl ............ iılııWılı ............. __ ~----............... __ , 
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tutulmuşlatdıt. 

't efrıka No. 20 ':I azan: M. Doğan 
~rkez kumandanlığı her gün Selaniğe gelen ve 

giden zabitanın bir listesini yapardı 
'-rteıi sabah erkenden Sela· gün ver fen listede g idenler ara- latnışt. f3aktım olacak gibi de--
~ti kalkan tek atlı b ır falıka sınd Enverin ismine tesadüf ~ıl. Oda kapısını kapıyarak ya-
Palı bir nevi küı..ük arab ) yan eddemem şti. Müşiriyet ve gere se nına yaklaştım: 

"- oturmuş iki 12abiti Vardar umumi mdettişltk bir telaş İçin- - Paşam telaşa hacet yok! 
tııiccsine götürüyordu. BJnlar· d ydi. Bir gün evel hllırcırahını Ehve~ bey size teslim edilmiş 
" ~lri yüzünü, göiuoü sarın ş alan ve v•da edf'telc Byulan En- m ydt? 
t. irniş gibi bir vaziyet ıal- ver b~y ne oltnustu, niçin git· - Hayır. 

'ttı. Bu Erkanıharp binbıiş sı ınemiş'ti. MP.rke~ kumandan! ğına - O halde ne oluyorsunuz. 
b"~t, diğeri de SelaniK Redif Enver beyin ne oldutu c;orutu- Herkes yapbca~ı işi s zelen so-
Utu ıabitanındnn olup Enver yordu. racak de~il a. fstanbul.a gitme-
e tcrfık edilen ik nci mülazim faıver hf'y ev nde de yoktu. mişse kenti si bilir. Bu da beyaz 

llf bey (Riıe mebusu merhum Ft nkliğe ~l!rtıh ed lerek gönde· cekr- tli, siyah pantalunlular ğibi 
) id· rilen ve her halele sultan Hami· 

1
. 

y c . ı. din muh m hızmetler hekletflği ge ır geçer. 
bıcede .~ir .. ~ece kalan E~- merkez kum:!l~a ı Süh·yman p'a· - Yal. 

tadacy K~ptuluy~ .geçmışu. .şanın halı gorulecek bir vaz yet - Evet, esasen umumi mü-
tf Cemıyetten verılt:n emır almış ı. Elinden e11. meğinı kap· L ttişlık miişirınden sormuş, er-
" •ııe kend sine süvari alayın· tıran bir çocuk vaz 'y tine gel- kanı harb ye de gönderdiği bir 
~ buhaf z olarak mü.azim m şli. Nercdeys .. Aglıyacaktı. iki zabitle ş fahen b zden malumat 
~ ey kumandasında cır ta· elini oğuşlurarak şaşkın, şaşkın istemiş. Biz de Eııver beyin bu-
~ •sker iltihak etmişti. soruyo du: gün bir tarafa gittığine dair 
1 .. e~keı kumandanlığı her gün - Ne olacak? malumat yoktur dedik. Bunun 
'lrıığe gelen ve giden ümera Yanından bir dakika ayrılma- iizerine evine filin baktırdınız. 
~ab~itanın b r listesini yapa- ma müsaade etmiyordu. :Adam- Neticeden bize bir malumat ve-
llıuşiriyetc takdim ederdı. O cağız kendinden korkmağa baş- rilsin dediler. 

Turgudlu tütiıncüle-
rinin tJaziy•tİ 

Müstahsil, bankaların 
rdırhını istigor 

urguatu, (Husu!i) - Evelce 
de bildirc:liğfm gibi tütüı' ızuma
ının vaıiyeti ~ole fecidir. Nliil
tabsil, paraya ihtiyacı otautn
dan elindeki mahsulünü sa'tm8k 
mecburiyetinde kalıyor, bin bir 
zahmet ve meşakkatle meydana 
getirdiği tütünlerini yok paha-
sına veriyor. Mıntakamızda fa. 
aliyette bulunan yedi kumpanya 
mümessilleri, tütünleri 30.45 
kuruştan alıyorlar. 

Şu günlerde bankalar ikrazat 
yapartarsa, elinde mabısulü bu
lunan zürra sıkıntıdan kurtula· 
cak ve malının değerini bulma
sını bekliyecektir. 

Kösabtı hattmda 
tidip • geltne &ilelier i!Ulas 

eililigor 
Turgudlu, (Hususi) - bev1e\ 

demiryolları idaresi, liemen he
men her hatta gidip • gelme bi
letler verirken, lmair - Kasaba 
battı bundan mahrum bırakıl· 
mıştır. Ayni idarenin di~r hat· 
larında halk nasıl düşünu!iiyorsa 
şüphesiz ki Kasaba battırJa gi
dip gelenlerin de ihmal edilme
meleri lazımdır. 

Oevlel tieıbiryollat'l i-a&reıinin 
bu vaıiyeti gözönünde balun
durhıası ve bh hatta dil giaip -
gelme biletler iliaas eyleötek'i 
pek haktı olarak ist~me\te"c!ir. 

Aydın haberleri 
Aydın (Hosusi) - :fehva ftllva 

kurumu fıtre ve zekit ~lerinde 
büyük faaliyet ~ostennektedir. 
Halkımıı, geçen sene b'ava -k':l
rumuna 6 bin :lira vermişl.ir. 

Mifdfttere 
Köşk nah .yelin~ 01kübir1iti 

gençl~ri, icöye <ğelirllecelc Yu 
yollarının yapıhnasıhı temm 
malc:sadile bir miislmere ere
ceklerdir. Gençler ~ Canawr ) 
piyesini temSile hazırlanmak
tadırlar. 

Perdemizde 
Akisler 

-Perdenin orta!iında bir masa .. Masanın başında Bay Yahya K ... 
mal, Bay Haydar Rüştü, Bıçakçı zade Bay Hakkı, Bay Akif Ho
ca, Bay Remzi Zeytin, Bay Hüseyin Avni, Bay ... Zeynel Besim, avu
kat Bay Visaleddin, Bay Orban Rahmi, Bay Akıl Koyuncu, avu
llcat Bay Nahid Hilmi oturmaktadırlar. Hepsinin de ellerinde bi
ter saz. vardır. Karagöz, Hacivad, Bay Kemal Kamil, Bay Hacı
bğlu Sadık ayrı bir masada dinleniyorlar. Deli Sabri de münferid 
~üksek bir sandalyede oturuyor. 

Aşıklarm hepsi birden Hicaz peşrefini çaldıktan sonra Karagöz 
JYÜksek sesle şunları söylüyor: 

Karagöz - Bu gün "Cünun. redifli gazel müsabakası vardır. 
1-Ier aşık birer bey t :söyliyecektir. Deli Sabri başhalcemdir. Ka· 
2anana ittifat edecektir. Duydum, duymadım demeyiniıl... 

Bıçakçı ude - Gazele kim başlayacak?. 
Karagöz - Kur'a çekeriz. 

Bütün isimtcr birer ıkağtôa fazılarak bükülür, Karagözün ışkır· 
ağma doldurulur. Deli Sabriye bir danesi çektirilir. Karagöz yük

selt sesle okut: Bay Zeynel ıBesiml .. 

Bunan üzerine Bay Zeynel Besim sazını akord eder ve •yaaar 
heeeyl..,. tf iye bir nara 'ath'ktan sonrLsôyler: 

aldı Zeynel Besim 
Do'ğdu cevvi fikrime ffu"#idi net111arı cünun 
Kapladı zulmelseragı aJclı envarı cünun 

"Karagöz, her aşık bir beyit okudukça Deli Sabriye bir k~d 
çektirir 'Ve piyango kime ısa bet ederse o kalkar,,. 

aldı bay Yahya Kemal 
'Ben 'ki Uşşakı 'Muhagger, Rastı Mtilı4r eyler.im 
Fışkırır her şi'rimin a1tında11 dsdr.ı cünun 

aldı bıçakçı zaile 
JIJl11rım hn iıaline cinnetten ürken ahmafın 
Eglemem, r/ıafd ve 1cella, '1en de inkarı cünun 

aldı bay akil hoca 
Desti kadretten içip biz şerbeti cinnetveri 
Eglt!Ciilc aginicemde "]fi,, gle ikrarı cünun 

Atdı B. Remzi Zeytin 
sari!, •Bre lıtıtmetlip K rzr' anı lıiisllİİ zahitla 
'6/z de eltik, 1ramiflllilf Ilı, •!l'i cdiJiUı cünun 

Aktı B. ROsıeyin ~vni 
Bendeniz mingagr.ihaddin doğduğum gündenberl 
Viidii cinntitte her gün yazdım eı' an ~ıinun 

ıaı ıs. Visalettin 
Dartlafııtn g.-rıle ~eller !Ja%8ılrmihııı 'bellidir 
#letllddi ef'dli mecnunlbı111 if/can 'Ciinım 

At<h 19.1>1ihan Rahmi 
lJin roman, bin Başmakale, bin de fıkra gazmı11m 
"Çok mudur oUlumsa serdarü alemdarı cünun,, 

:(ldı B. Nahid Hilmi 
Terkedip silki Hukuku miUikige baıladım 
Şarkı 'gtızmak sofra~ında ettim iftarı cünrın 

Altlı B. Akıl Koyuncu 
Cinn~tin ezfltikmı cennette tlnd•ıu ilcillıı 
Haline ofltır esiri ak'lm aharı ciinun 

-alttı 8. 1ttaydar RUşöU 
Hem muharrir, lıem certtle sahibi o1mdk §eter 
ŞK/ıide hYicel ne, ziften matlNırı = Sari ciimıa 

Bu zamana kadar sabreden deli Sabri birdenbire yerinden fır-
lıyarak Karagöze hitab eder: 

- Karagöz, Karagöz be.. Karagöz •• 
Karagöz - Ne var Sabri?. 
- Kar.,&, Karagöz be.. Karagöz.. Karagöz •• 
Karagöz - Anladık be_ 
- 'Patla... 'Karagöz be •• Karagöz. 
Karagöz - Ne var?. 
- Kanrgöz .• -Kalk .• 
Kar1g~ - Ne Olacak?. 

- Bunları topla da Valiye gidelim. Vali, Vali, Vaaaaali, Valiye 
bunları göster •. 

K'll'l'göz - Ne ·lliye?. 
- Binin'körü Cfiye.. Vali, Vaaaaliye söyle: Bana deli diyenlere 

cm, ceza versin .• 
Karagöz - Pekala ..• 

- ~mma bunlara akıllı diyenlere de ceza versin ..• 

Şeyh K üşteri 

On ayll'lnberi deVam etmekte olan otelin ilavei inşaatı bit
miş, !Otel krsmı SO oda ve Q2 banyo ve duş' u odayı ibJag edil· 
miştir. 

Gazino kısmı ise yeniden ilave edılen bir salonda hem hu· 
susi ziyafetlere hem de nişan ve evlenme gıbi düğünlere tahsis 
edıleceği gibi Profesör Bay Sterrıadın ı ıyasetindekı 5 kişil ık Çek 
orkestrası (Üvertür münasebetile) cumartesi ~kşamı büyiik gala 
müs'rlı'n'eresi er tib edittrıiştir. Her gön saat 2 ye kadar açıktır. C · 
numesi ve pazar günleri de ı7 den ıtibaren tedanslar verile
e~mi muhterem muc;tf'rilerİ'Jn1nt eb.şır · le kesb" şer f eyler. 

Müdüriyet __ ...,.,., .. . . . ~· . .."' ...... ,.,._ .. .. . ~.J 
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Fn en(; ne go·· re·. \lezar içinde çubuk çekiş~ 
tiren dervifler de vardı 

Vücudümüz, ölüm Napolyon Bonapart ilk 
ve hayat pipoyu nasıl içti? 

Hiddet, kıskançlık ve kin uzviyetin 
maden.ileşme kabiliyetini azaltır 

Bu iddiama ikinci bir tecrübe 
ve misal daha ilave edebilirim: 
Cam bir fanus içerisinde bir 
mikrob kolonisi vücude getirilir 
ve f anuı hemen kapatılırsa ve 
37 derecei harard a~tında 48 
saat sonra milyarlarca mikrob 
kolonileri husule geldiği görü
lür. Bu yeni mikrob kolonile
rinde de, ilk koloninin madeni 
muhteviyatı aynen göriilür. Yani, 
birinci kolonide bir miligramın 
milyarda biri demir mevcud ise, 
48 saat sonra bir milyar fazla, 
yani takriben bir miligram mik
tarında demir elde etmek müm
kün olmaktadır. 

Yani mebdede bir miligramın 
binde biri olan demir bu miligram 

demir nereden geliyor? Halbuki 
ne fanusda ne de mikrop kolo· 
nisinin ekildıği maddede demir 
yoktur. 

Daha başka ve daha ziyade 
nazarı dikkati calib bir tecrü· 
beye geçe! im; bu da, binlerce 
ton Haz (sağ) maddeye taalluk 
eder. Paris civarındaki Fontonblö 
ormanı malumdur. Takriben 
27000 hektar bir saha üzerinde 
vücude gelm · ştir. 

Bu ormanın arazisi kumlu 
balçık (Gres) ve beyaz kumdan 
mürekkeptir ki bunlar saf silistir. 
Ne maden ve ne de sib'h ma· 
h~vi değildir. Halbuki orman· 
da binlerce ton oğaç ve nebat 
vardır, bunların hüceyrelerinde
de her türlü maden mevcuttur. 

1 vazenesile yaşar; bu muvazene 
şartlarından birisi bozulduğu 
veya vazife görmediği takdirde 
mikropta hayatiyet kabiliyeti aza· 
lır veya tamamen biter! işte, 
yukarıda izah ettiğimiz sebepler, 
yani hiddet, kıskançlık veya kin, 
uzviyetimizin madenleşme kabi· 
liyetini azaltır veya büsbütün 
kaybettirir. Yani hastalık veya 
ölüm tahassül ederi 

Sebep ve illet taayyün etm·ş· 
tir. Bir taraftan hiddet, kin ve 
kıskançlık veya pek fazla menfi, 

' müspet teheyyüç gibi şeylerden 
sakınmak fertlerin vazifesi ola· 
bilir; diğer taraftan da fen, hü· 
ceyreler üzerinden azami netice
ler elde edebilirl 

Yarın: 
Doktor Piyer Vaşenin; gene 

bu mevzu üzerine: 

" Doğmak ve ihtiyarlamak • 
başlıklı kıymetli yazısı verile· 
cektir. 

Sof ya civarında 
Feci bir hadise oldu 

Sof ya, 24 (Radyo) - Sofya 
civarındaki köylerden birinde 
feci bir had ı se olmuştur. 

Köylülerden biri, umumi harb
ten kalmış bir bombombayı kur· 
calarken oteş aldırmış; kendisi, 
karısı ve çocukları parçalan· 
mıştır. 

B. Daladiye 
istihkamları teftiş ediyor 

Nansi, 24 (Radyo) - Fransa 
Harbi) e Nazırı B. Daladiye; 
refakatinde Erkan ı harbiyei umu· 
m'ye reisi General Gamelen ile 
General Ruken oldukları halde 
Majino istihkamlarını teftiş et
mekte devam ediyor. 

Belçika kabinesi 
Teşekkül etti 

Brüksel 24 {Radyo)- B. Yan
son, yeni kabineyi teşkil etmiş 
ve bu sabah, saraya gide ek 
listeyi krala takdım eylemiştir. 

Kabine azası, kralın huzu
runda sadakat yemini vermiş· 

lerdir. 

Yeni kabine, gelecek Salı 
günü parlamentoda beyanname
sini okuyacaktır. 

İki sahipli ev! 

Derviı, Sultan Murada, padişahım .dedi. 
iradeniz yer yüzündekiler içindir. Ben 

tütünü mezarda içtim 

Pipo, Avrupaya ilk defa 16 
ıncı asırda bir İspanyol tiryaki 
tarafından Amerikadan getiril· 
miştir. 

(Kristof Kolomp); Küba ada
sına ayak bastığı zaman sahile 
koşup gelen yerlilerin elinde muz 
şeklinde sarılm\Ş bir yaprak bu· 
lunduğunu ve bunun dumanla
rını savururker• gözlerini süz
düklerini görmüştür. Bu, bildi· 
ğimiz püro yaprak cigarası idi. 

Pipo; (Celte) ler zamanında 

da malum idi. (Galo • Rumen) 
müzesinde bu devre ait demir 
bir p:po vardır. Bununla tütün 
değil, kokulu otların yapraklan 
içiliyordu. 

ilk tütün pipoları. topraktan 
veya o dundan yapılıyordu. Por· 
selenden ve Üzerleri resimlerle 
süslü olanları 18 inci yüz yıl 
mamulatındandır. Sonra, Eski· 
şehirde çıkan lüle taşlarından 

yapılmağa başlandı. 

Bu taşlarla yapılan pipolar
dan şaheser denilecek kadar 
güzel ve sanatkarane yapılmış 

olanlar pek çoktur. En makbul 
pipolar bunlardır. ilk zamanlar, 
kilise müntesipleri tütüne karşı 

muarız göründüler. Papa 8 inci 
Oryen, tütün içenleri afaroz 
edeceğini ilan etti. 

13 üncü Lui tütün satışını 
kaldırdı. İngiltere Kralı 1 inci 
Şarl da tütüne karşı vaziyet al· 
dı. Rivayetlere göre, Dördüncü 
Murat; tütün istimalini şiddetle 
menetmiş, içenlerin ya kellele· 
rini açuruyor; yahut ta burun· 
latım kestiriyormuş ... 

sırda iken tecrübe etmek istedi. 
Ve lran Şahı tarafından hediye 
gönderilen murassa çubuğu ha· 
zırlamasını uşağına emretti. Uşak, 
hatıralarında diyor ki: 

"imparatorun emrini yerine 
getirdim. Çubuğu doldurdum, 
yaktım, eline verdim. İmparator 
derin bir nefes çekti ve ağzına 
dolan dumanlan yuttu. Az sonra 
dumanlar burnundan çıkmaya 
başladı. Gözleri sulandı. Şid· 
detle öksürüyordu. Hiddetle: 

-Al şunu, dedi, gözüm gör· 
mesin. Midem bulanıyor. Nasıl 
içiyorlar bunu?. 

14 üncü Luinin sarayında siga· 
ra içmek yasaktı. 

Pariste (Galliera) müzesinde 
geçen Şubatta bir pipo sergisi 
açılmıştır. Burada Napol on , 
Kartoya, Horasa. Jorjstna aid 
tarihi pipolar teşhir olunmuştur. 

Çok sigara için muharrirler
den Alfcrd dö Musse, Lamartin, 
Teofil Gotye, Bodler, Dode, 
Fransuva Kope gıbi meşhur 
ed plerin pipoları da sergıye 
konulmuştur. 

(Madma Buvari) yi yazan Flo· 
ber, çok tütün içer ve düzine· 
lerle pipo satın alırdı. 

Müzede kadınlara ait pipo· 
lar da vardır. Jorjsanla Madam 
Pompodorun pipo içtiktiklerini 
gösteren tablolar da bu müzede 
bulunuyor. -----

ltalya Kralı 
Geneaalleri toplıgarak kendi

/erile konuşta 
Roma, 24 (Radyo) - ltalya 

Kralı Viktor Emanoel, bu gün 
bütün İtalyan generallerini kabul 
etmiş ve kendilerile bir saat 

Cumhuriyetçi ispanya ta 
yarelerinin hlicumu 

-------------
Frank o, Londraya sefir gönderdi. ihtilal 
İspanyanın bazı yerl:ri bombardıman edil 

Salamanka, 24 (Radyo) -
Cumhuriyetçi ispanyaya aid 18 ..... , .................. .. 
M. Stoyadinoviç Ro-

maya g:diyor 
Roma, 24 (A.A.) - B. Sto· 

yadinoviç 5 llkkanunda Romayı 
resmen ziyaret edecektir. Ken
disine muazzam bir resmi kabul 
yapılacaktır. 

Vogvoiintle pamuk 
Belgrad, 24 (A.A.) - Pravda 

gazetelerinin verdiği bir habere 
göre Voyvodindo pamuk yetiş
tirilmesi için yapılan tecrübeler 
müsbet bir netice vermiştir. Bu 
havalide pamuk yetiştirmek için 
sarfetiilen gayretlere muvaffa· 
kıyetle devam edilmektedir. 

Romanya 
ltalga imparatorluğunu 

tanıyacak 
Paris, 14 ( Radyo ) - Eko 

Dö Pari gazetesi; Romanyanın, 
Yugoslavyanın yaptığı g bi ftal· 
ya imparatorluğunu tanıyaca~ını 
ve yeni sefirini Romaya gönder
diğinde, itimadnamesini o şekil: 
de vereceiğni yazmaktadır. 

General Franko 
harb tayyaresi, Fransız budu 

]arını geçerek, ihtili.lci lspany 

nın muhtelif kasabalarını bo 
bardıman etmişlerdir. 

Tayyarelerin, Fransız budu 

larını geçmeleri keyfiyeti, Fra 

sada derin akisler uyandırmışt 
Londra, 24 (Radyo) - Kral 

Dük Valb, general Franko 
rafından ihtilalci ispanya sef 

olarak Londraya izam edilmişt 

Filistinde dün de 
yeni hadiseler old 

Evinde silah bulunan Şeyh Fahra 
Essadi idama mahkum oldu 

Filistinde asagişi temine çalışan İngiliz kuvvetleri 
Kudüs, 24 (Radyo) - Zabıta, Bugün tevkif olunanlar me 

Filistinin her tarafında takibata nında, Şeyh Fahran Essadi 
devam etmekte ve şüpheli kim· vardır. Bunun evinde, silah İ 
seleri derhal yakalıyarak tevkif mühimmat da bulunmuştur. J 
eylemektedir. Şeyh Fahran Essadi, derJ 

Yirmi dört saat zarfında vu· harb divanına verilmiş ve ~ 
kubulan yeni hadiseler, o derece kaç saat içinde muhakeme e" 

ehemmiyetli değildir. lerek idama mahkum olmuştl' 

Bayındırda bir cinayet 
Bu madenler de nereden ge· 

liyor? Her halde gökden yağan 
yağmurlarla değil. Çünkü yağ· 
mur suyunda ancak ve bir az 
bamızı fahm bu unur. 

••••• 
Şaban ve Salih biri. 

birlerine hakarat 
etmişler 

Rivayete göre, bir gün tebdil 
gezerken bir mezarlıktan geçi· 
yormuş. Yerden bir duman çık· 
tığını görünce yaklaşmış. Meğer 
tiryaki devrişin biri sigarasız· 
lığa dayanamamış, bir mezar· 
lığın içerisine girmiş, çubuğunu 

yakmış, dumanını savurmaya baş
lamış .. 

kadar görüşmüştür. Zeytin çalan 
1 Halk Diyor ki: 1 Cezmi öldürüıd' Bu, " madde ,, namı eserde 

izah edilmiştir. Bu kitapta bu 
cihanda bulunan her şeyin bir 
teşe'şüün tekasüf etmesi saye· 
sinde maddeleşmiş olduğu gös
terilmiştir. Bu suretle fanusun 
içinde mikroplarla birlikte ma· 
denler de maddeleşmiştir. 

insan uzviyetinde, arz kışrın· 
da bulunan madenlerin hepsi de 
az veya çok bir nisbette mev· 
cuddur. Bu madenler, beşer 
vücudünde nasıl tahassül er· 
miştir? Her madde, atom ade· 
dile mütenasib bir teşe'şü kud· 
retine maliktir. 

Bu atom miktara magnezyom· 
da 12, aluminyomda 12, nikel
de 28, bakırda 29, çinkoda 30, 
gümüşte 47, altında 79 dur. Bu 
nazariye Rus alimkrinden Nad· 
sen ve Stern tarafından da ay· 
nen kabul edilmiştir. 

H ı lasa: Her mikrop, muhtevi 
olduğu kimyevi maddelerin mu· 

Dün birinci Sulhceza mahke· 
mesinde enteresan bir davanın 
duruşmasına başlanmıştır. Hadi· 
se şudur: 

Şaban namında bir şahıs bir 
eve tasarruf iddiasında bulun· 
makta, Salıh adında diğer bir 
şah ıs ta elindeki bir senedle bu 
evin kendisine aid olduğunda 

ısrar eylemektedir. Salih ve Şaban 
bu meseleden kavga etmişler ve 
biribirlerini tahkir esmişlerdir. 

Ancak taraflardan biri: 

Ben sizin kanınızı içece
ğim! Daha çok şeyler yapaca· 

ğıml Diye tehdidler de savur· 
muştur. 

Dünkü celsede şahidlerden 
bazıları dinlenmiş, müdafaa şa· 
hidlerinin celbine karar verile· 
rek muhakeme başka bir güne 
bırakılmıştır. 

- Tütünü yasak ettiğimi bil· 
miyor musun? •. 

Diye bağıran padişaha, isti· 
fini bozmadan şu cevabı vermiş: 

- Padişahım, sizin iradeniz 
yeryüzündekiler içindir. Yeral • 
tında hükmü yoktur. Buraya 
Tanrı hükmeder. 

Dördüncü Murad, bu söze 
gülmüş ve tiryakiyi affetmiş .. 

(Kolber), Fransız maliyesin· 
deki açığı kapatmak için çare· 
ler düşünürken aklına tütünden 
istifade etmek geldi. Ve bunu 
inhisar altına aldı. ihtilal zama· 
mnda tütün satışına serbesti ve· 
rildi. Bilahare Napolyon tarafın· 
dan yeniden ihya olundu. 

Napolyon tütün içmezdi. Mı· 

Doktor bulamıyan 
hasta 

Bizce tanınmış bir kariimiz 
dün telefone etti ve dedi ki: 

- Dün gece, komşularımız· 
dan bir zat ansızın fena halde 
hastalandı. Müthiş sancılar içinde 
kıvranmağa başladı. Ne oturabi
liyor, ne de yatabiliyordu. Mü· 
teaddid doktorlara telefone ettik, 
insan gönderdik. inanır mısınız 
ki, tek doktor teminine ınuvaf
fak olamadık. 

Kimi evinde yoktu. 
Kimi kldcnumaza cevab ver

medi. 
Kımi hasta olduğunu söyledi. 
Kimi de hastası bulunduğunu 

biidirdi. 
Buna ne dersiniz? 
ANADOLU - Biz buna karşı 

bir şey diyemeyiz. 
Ne diyelim kil. Ne diyebi· 

liriz kil. 

--Katil bekçi Abdurrahmandır ~ 
hakkında takibat yapılıyor 
Bayındırda zeytin çalmak me· Cezmi, tüfekten çıkan ,,çısı 

selesinden bir. ~inayet olmuş, v~ kurşunla~~a~. ~aralan~1~e~ 
belediye bekçılerınden Mehmed hıra~ sonra olr:nuşt~r. ~a!ıl 
oğlu Abdurrahman Cezmi is· Adlıyece tevkıf edılmıştı-~ 
minde biris ni öldürmüştür. Vak'a H lk • k.. es• 
şöyle olmuştur. a evı oş ~ 

Cezmi, Bayındır civarında bir 
1 

B .. l 7 de ~~ 
· f''-t t" 1 k b k · - ugun saat ·1111 zeytın IK en zey ın ça ar en e çı t- h · t k

0 
... jte.S _ . up ane ve neşrıya ... 

tarafından gorülmüş ve takıb haftalık toplantısı vardır. . eS. 
edılmeğe ba"l3nm·şt • r. ~ekçi, bir 2 _ Sosyal vardım ko~~~p 
aralık Cezıııiyi yakaıamış ise de tarafından alına~ mekt P kı yet 
CP.zmi, topladığı zeytinleri bıra· ları için ayrı bir müt~le•birı11' 
karak tekrar kaçnıağa baş'amış, ayrılmıştır. Ortamektebın k•d'' 
o vakit bekçi Abdurrahman ar· sınıfından 1 se son sın·f.ın~·tsPl'1 

kasından: olan bütün sınıflara aıt kt8dı.r 
kütüphanem zde bulunma rİf'lı~ 

- Dur! 
Diye üç defa bağırmış ve ı 

sonra taşıdığı çifte tüfeğ ini Cez· 
min.n arkasından ateş etmiştir. 

k 1 be•e Kıtapsız me tep ta e 1 ,.rıf'l' 
her zaman faydal~nınjarı111ıl 
kiitüphaııem • z ve kıtap 
açıktır. 
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idamesi için 

Dilber kadın korsan 
f ASKERLiK 

~hanyanınşarh~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Çin.Japon harbi münasebetile: 

- Aşktan başka kuvvete başeğmiyen deniı kızmın maceraları... şudur ç· 
- 8 ~kıli: Faik Şemseddin BENLiOGLU Müstemle ke ın ordusu subay bakı-

Lord zahit, erkek kıyafetiyle tekrar gelen Meriye: "Ne? terinin iadesi mından zayıftır 
Bir meyhane kızı için mi sana hesap verecegw im?" dedi •·•:•. ·~ •Harp başlarken Japonların 1400, Çin-

. . . . . . . -Baştara/ı 1 ıncı sahııede-
Meri, tekrar ve 1srarla: lık g.ı.b~. t ı r, tır tıtrıyordu. Bır musumuza taarruz ettin .. Şimdi ·ve bunu reımen bildirdiklerini ıöy· JilerİD 500 tayyaresi vardı 
- Size çok rica ederim., çok kufurler savurmakla beraber, bu hareketinin hesabını bana lemiıtir. 

dedi. Tezgahın başından çeki· sırtındaki kadın elbiselerini ade· vereceksin .. Diye bağırdı. Baıvek.il, Lord Balifakan Bedin 
liniz, yerinize oturunuz. Çünkü ta yırtarcasına bir hiddet ve Şımarık Lord: ıeyahati etratında da izahat vermiı, 
ağzınız çok fena içki kokuyor, şiddetle çıkardı ve beraberinde - Ne? D;ye bağırdı. Ben mi Almanyanın; dogrudan doğruya ve 
bu fena kokudan ben müteessir . . ld v k k lb' . . b' h k . . devletlerin, ikişer ikiıer anlaşmak 

getırmış o ugu er e e ısesını sana, ır mey ane ızı ıçın ıiıtemini takib ettiğini Uluslar 10 .. 

oluyorum! geydi.. hesap verec ~ğim? yeteaine aleyhtar olmadığını, merkezi 
Meri bu sözleri hem ciddi ve Meri, erkek kıyafetine g:rdik· Ve, Meriye müdlıiş bir yum· Avrupada ve bilhaata Çekoalovakyada 

hem de alayla söyledi! ten sonra, merdivenleri ikişer, ruk salladı. Bu yumruk 0 kadar huauıi emeller beslemediğini beyan 
Delikanlı genç kızın ne de· ikişer atlı}arak aşağı, meyhaneye ani ve şidd~tli idi ki, Meri bir ettikten ıoora, Almanyanın müıtem• 

mek istediğini ve maksadını indi. an için kendini kaybeder, gibi leke hakk.ındaki taleblerinin müzake-

h d k D d re edileceğini il.ive eylemiıtir. 
emen anladı; hid etinden p- elikanlı, ayak seslerini u- oldu. Fakat, Meri . erkek is-

Eden cevab vermiştir: 
kırın zı oldu. Bu kadar ağır bir yunca: mile Edvar . yaman bir mah· 

-Bu ayrı bir meseledir. Ceva· 
tahkire belki de hayatında ille - Nasıl?. Dedi. N.hayet dön- luktu,· kavgadan kork.mak, her- b h V ım i timamlı hazırlanmıştır. e 
defa maruz kalıyordu. Aklınca dün .. Değil mi?. hangi bir hadı"se karşısında ge· d 1 d b' zanne ersem sua inize e ır 
mukabil bir tahkirde bulunmak Fakat, süratle aşağıya inen rilemek adeti değiİdi. Bu darbe karşılık teşkil etmektedir. 
için Meriye: Meriyi erkek kıyafetinde görünce ·ı ld k h l ) Merı· 1 e çı ıraca a e ge en • Diğer bir takım suallere ce-

- Bu sözleri, sana daha büsbütün artan bir hayretle: Ed h k J ç•kt' / var, emen ı ıcım " 1• vah veren Eden, AmiralHittlein 
fazla ücret vereyim diye söylü- - Bu da ne demek, Allah- yaydan fırlamış bir ok gibi Şanghaydaki askeri muvaffakı· Çin taggarecileri 
yorsun. Bunu ben çok iyi bili· aşkına? Dedi. lordun üzerine atıldıl yellerinden dolayı general Mat• •v•e•rm•.•ış•ti•r: _______ - Foreign A/Jairs derıi•i""-
rim.k. Sdeni çapkın sebni.kSan'atını Meri, hiç azalmıyan bir hid· Lord da ancak kılıcı kınından suiyi tebrik ettiği hakkmdaki -Şanghaydaki beyMlmiJel im· Çinin harb kuvvetini tetkik 
ne a ar iyi ve ça u öğren· detle: çekecek bir zaman bulabildi ve şayiayı tekzib etmi•tir. r ederken yalnız nefer sayınnı 
mişsinl Dedi. S b' 1 ak · · t b' b a d b h alonu " tiyaz mıatakasının idare şartları du~oo:u''nmemelı'yı"z Bu neferle.: .. - en ır aç ' ıyı er ıye u n a oş mey ane s n· Şanghayda Hungtı'ao - Road· ç· h''kA t' . f k . l " . • .... A d b ld ı M ın u ume anın muva a atı o • 
. . ybni

1 
adn a, ir sa ırış aM e· görmemiş ahlaksız bir herifsin! da müdhiş bir düello başladı. da fngiliz tabiiyetinde bulunan madılcça değiştirilemiyecek olan sadık olup olmadıklarını da ıöı 

rıyı e in en yakaladı ve eri· Sen hemşiremi tahkir ettin. Na· - Devam edcek - önüne getirmek gerektir. 
kimselere aid evlerin yağma mahalli nizamnamelerdir. 

yi öpmeğe teşebbüs etti. F 
1 

-... .... edı' lmesı· hakkında komu··nı'st b Çünkü her ne kadar timdi 
F k M b b ld ransayı a t••st Benn unun üzerine şu suali a at, eri, izim i iğimiz U mebuslardan Galladier tarafın· sormuştur: bir hayli inkişaf olmuşu da 

veçhile on, on beş gün evel d ki d • dan sorulan suale B. Eden şu B 1 d J 1 1 1911 ibtilalindenberi Çinliler bi· 
emsal ve akranını korkutmuş e ece er 1 u söz er en apon ta ep eri· ribirlerine muhalif bir takım li· 
bir delikanlı idi. Yani her kesin • cevabı vermiştir: nin reddedileceği manasını mı derlerin kumandası altında ha· 

1 1 
-Bu mıntakada cereyan eden çıkarmak lazımdı i'? 

şu anda gördüğü gibi bir kız, htilal teşebbüsü hakkındakı· tahkikat devam ğ 1 k k' 1 h kk d relcete alışmJşlardı. 
zayıf ve himayeye muhtaç bir ya macı 1 va a an a ın 8 Londra, 24 (A.A.) - Havas Çin ordusu, harb • önceli 
kızdan başka bir şeydi. Bunun ediyor ,yer yer silah ve mühimmat bulunuyor alldığım malumata bakılacak Ajansı muhabirinden: Alman usulüne göre tanzim edil-
için, mütearrız Lordu usta bir Paris, 24 (Radyo} -- Fran· çıkarılmasına ve mühim mik- o ursa mücrimler dağılan Çin Kabinenin bu sabahki toplan· miş tümenlerle kolordulardan 

hl' b b d k 1 sada tertip olunan ihtilal hak- tarda harb malzemesi yakalanıb ordusuna mensub askerlerdir. tısında Lord Halifaksın B. Hit· 
Pe ıvan gi i elin en ya a a- Mümessillerimiz lngiliz tebaasına J 1 mürekkeptir. Bu ordunun da 
dı ğı gibi meyhanenin bir köşe- kındaki tahkikata ehemmiyetle müsadere edilmesine medar ol· er i e yapmış olduğu görüşme· muvaffak olup olmaması imkin 
· devam olunuyor. muş oldu,,.unu bildirmektedir. ait mülklerin himayesini temin ler hakkında vereceği izahat 81ne fırlattı, attı! 5 ve ihtimali, dünyanın her tara-

-n k 1 ihtilalin, bütün Fransa için Murebhas (Administratoru M. için ellerinden geleni yapmak· dinlenecek müteakıben B. Çem· 
b .. ou harikulade hal, deli an ıyı tertip edilmiş olduğu, yapılan Delonele olan) deniz ve nehir tadırlar. Her türlü müsbet ta- berlayn Avam kamarasında be· fında olduğu gibi subaylannıa 
uyuıc bir hayret içinde bıraktı: l l l iyi yetişmiş olup olmamalarına B tahkıkattan anlaşılmıştır. yollar ( ptek) sandığı binasında ep er için tazminat istemekte- yanatta bulunacaktır. 
U nasıl kızdı bö le?.. ~. ,.,,..,,.. ...,, •• , te:-ı>pp .. d~ı l· y.nıJBn bir ara•tırma aalrelf ma· me1tftl8fr. bağlıdır. 

a a k guu uu• .. "' " ıvm; ,c -.-· y Parlamento mehafıli Lord ç d B k d 
ıra 8 0 ar çı an miş, (Nonkl) adında bir mü· hiyette ve askeri hizmetler nü· Londra, 23 (A.A.) - Parla- in e 1 O tümen uman anı 

b. ahşa d ' d v Halifaksın Berlinden getirmiş d k' b - h"d) ır P mer ıvene ogru b k mune ittihaz edilmek suretile mentonun öğleden sonraki içti- var ır 1 ya ancı muşa 1 erin k F k b k k M hendisin evinde ir ço evrak oldugv u intibaları derhal müza· 
oştu; 8 at a i i eriyi he· bulunmuştur. vücude getirilmiş olan ve tam maında Şanghaydaki vaziyet kanaatine göre, bunların pek 

nü ) ı ı d kerata girişilmesine müsaid ol- ·· ·· d b. l" ka z an ıyamamış o an or : Liyonda, (Losyon) da ve daha bir erkanı harbiye heyeti ile parlamento azalarını bilhassa azı vasatın ustun e ır ıya t 
S · ğ da b kl. ey·m k 1 k madıgv ı mütaleasında bulunmak· .. b·ı k d' B ç· d - enı aşa 1 e ıy ı bir çok yeflerde yapılan araş· muntazam ıtaata ma i bulunan meşgul etmiştir. Mebuslar Edooe gostere ı me te ır. ugün m e 

nıi? Diye sordu. tırmalarda, silah, mühimmat ve bir teşkilat mevcud olduğunu bir çok sualler sorarak beyne\- tadır. askerlerin talim ve terbiye.siyle 
Meri yoluna devam ederek: dinamit bulunmuştur. meydana çıkarmıştır. milel imtiyaz mıntakalarına Ja· Son malumata göre yakında meşgul 80 kadar Alman subayı 
- Eğer namussuz bir herif Parisin muhtelif yerlerinde ya· Bu teşkilatın gayesi krallığın ponya vaz'ıyet ettiği takdirde bir ticari itilaf akdi için lngil· askeri müşavir olarak bulun· 

oimasaydın böyle hareket etmez· pılan yeni araştırmalarda mü· idaresine tekaddüm edecek olan lngilterenin ne suretle hareket tere ile Amerika arasında mü· maktadır. 
din. Sana söylüyorum, benden him evrak bulunduğundan, daha bir diktatörlük rejimi tesis et· edeceğini öğrenmek istemiş- zakerelere girişileceği havadisi Harbiye mektebi Kantondan 
el çeki. Diye bağırdı ve gözden bir çok kiıLselerin tevkifi bek- mek idi. Fesadçıların planı ihti· lerdir. Berlinde pek iyi karşılanmamış- Nankine nakledildikten sonra 
kayboldu. leniyor. marnla hazırlanmış idi. Bunlar Eden bu suallere cevap ver· br. Berlin bunu siyasi bir ıs lah ve tanzim edilmişse de bu· 

Delikanlı bir an için ne ya· General Dosenyor, bu gün mühim mıktarda silaha ve her mekten imtina etmiştir. hareket addetmektedir. nun büyük bir orduya laz1mge-
Pacağını şaşırmış gibi durdu. müstantik tarafından isticvap ~eyi gözüne almış bir çok nazır· Beynelmilel mıntakanın idare Avrupa meseleleri hakkında len bütün subayları yetiştirme. 
Bu kız ne demek, ne yapmak edilmiştir. )arın imzalarmın taklitlerini ilk ve teşkilatının Çin hükumetinin B. Hitlerin ,Almanyanın kendisi sine imkan tasavvur olunamaz. 
istiyordu? Çok munis ve güzel Bu hususta resmi bir tebliğ işaret üzerine tevkif edilecek muvafakati olmadan tadil edılip için mevzuubahs meseleleri her Hulasa, Çin ordusu, subay· 
göründüğü halde, böyle bir mu- bekleniyor. nazırlarla parlamento azasının edilemiyeceği hakkında amele devlet ile ayrı ayrı müzakere lan bakımından kifayetsizdir. 
hitte iş kabul ettiğine göre bu Paris, 24 (A.A.) - Dahiliye listesini hazırlamışlardı . partisi mebuslarından Vedgood etmek niyetinde olduğunu ihsas Bunu yalnız genç subaylar için 
hareketlerin manası ne idi?. Nezareti neşretmiş olduğu b r Hükumetin teyakkuzu bunla- Benn tarafından sorulan suale etmiş bulunduğu söylenmektedir. değil, eski kumandanlar ve ge· 
lialbuki .. Daha ilk anda arka- beyannamede, emniyet idaresinin rın projelerini suya düşürmüş Eden tarafından verilen cevap Bu sebeblerden dolayı ancak nel kurmay heyeti için de söy-
claşlanna bu •dağ keçisini,, elde bir kaç haftadan beri yapma~ta olup daha şimdiden ehemmi· nazırın bu hususta dün verdiği İngiltere ile Almanyayı doğru· liyebiliriz. 
edeceğini temin etmişti. olduğu tahkikatın Cumhuriyet yetli neticeler vermiş olan araş· cevaplara bir nümune teşkil ede· dan doğruya alakadar eden Bir harb ünitesiolarak da Çin 

Meri, yukarıda odasına gir- müesseseleri aleyhine müteveccih tırmalara durmaksızın devam bilir. müstemleke meselesinin mevzuu ordusunun seviyesi aşağıdır. "Çin 
diği vakit, hiddetinden bir ba- hakiki bir komplonun meydana edilecektir. Eden mebus Benne şu cevabı bahsedilm'ş olması muhtemeldir. - Sonu 8 inci sahifede -. .......................................................... 

____. 
Yazan: Amerika Cumhurreisi M. Razvelt 
Çeviren: Faik Şemseddin Benlioğlu ------

Tefrika Numarası; 21 
dan Adam haberdar değildi. 
~aamafih buna da ihtiyaç gör· 
ltıiyordu. 

]im Blak, bu sırada, borsa 
~~Unlarile meşgul görünerek bü
lin servetini nakid haline koy· 
i'ğa çalışıyordu. Bu hareketini 
t e azami bir şekilde gizlemeğe 

"Yret ediyordu. Bu iş üzerine 
''-ıniıni ahbaplarından Killigrev 
"~ Stona firması direktörü ile 
~Ôtüştü: 

- Herşeyi satmak istiyorum. 
- Neleri satmak istiyorsunuz? 

•. - Her şeyi, neyim varsa hep· 
•ltı . , 

ı .. 

V al Stritte en eski bir firma 
olan bu müessesenin direktörü: 

- Jim, .doğrusu sizi bir türlü 
anlıyamıyorum. 

- Anlamıyacak ne var? işi 
daha kısa bir şekilde anlatayım: 
ben şu otuz gün içinde paraya 
muhtacım. 

- Bu mühlet çok az değil mi? 
- Değil. İşim fevkalade müs· 

taceldir. Fakat, piyasayı karış· 
tırmak istemiyorum ve ayni za· 
manda bu noktanın şüyu bul
mamast da lazımdır. 

- Anladım! Sizin esham ve 
tahvilatınız takriben dört mılyon 

dolarlıktır ve kısmı azamı hüku· 
met tahvilatıdır. 

- Hayır, daha fazla!. Beş 

milyon dolar kadardır. 
- Olsun. Fakat bu m ktar 

neticeyi değiştirecek değildir. 
- Ben bu miktarın üç milyo· 

nunu size, diğer kısmını da 18 
kadar müesseseye dağıtmağı dü· 
şünüyorum. 

- Ala bir fikir. Satıcılarımıza 
lazımgelen emir.eri hemen vere· 
ceğim. 

- Şunu da onlara söyleyiniz 
ki bu iş 30 günden eve) bitmiş 
olacaktır. 

- Bunların bedellerini bir 
bankaya • koymak ve çek yap· 
mak lazım mıdır? 

- Hayır, çek istemiyorum. 
Bütüo paralar banknot olacaktır. 

- Banknot mu, hepsinide mi? 

- Eveti. 
- Fakat, bu kadar çok parayı 

banknot yapma.. Buna çuvallar 
lazım. Hem, kardeşim Jım. Böyle 

bir miktarı banknot olarak bu· daha sonra meydana çıkacaktı. Jim, bir müddet düşündü ve 
lundurmak ihtiyatsızhk değil Jim, bu müesseseye kendi adile 
midir? değil, Burton adile mürac.·aat 

- Hayır. Yahut işine göre etmişti. 
böyle icap eder. Şarlotun endişesi 

- Ala. Bizden zerrece endişe Şarlotun bütün bu meselelerle 
nize mahal yoktur. Biz bunu sır iştigale tabii hakkı yoktu. Jim 
olarak muhafaza edeceğiz. de kendi müessesesinin muame· 

- Çok iyi. Ben de bu işle latı ile pek az meşgul oluyordu. 
bizzat meşgul olacağım. Sağ kolu dediği Şarlot bu la· 

Bugünden itibaren J ım, borsa kaydiden çok müteessirdi. Bir 
ile iştigale başladı. Hergün cüz· gün jime: 
danının hacmi büyüyordu. Birinci - Beni hala müessesenizde 
gün yüz kadar bin dolarlık bank- niçin tutuyorsunuz, anhyamıyo· 
not geldi, ertesi gün miktar 250 rum, dedi. 
bini buldu. Vaziyet Val Stritte - Henüz bana lüzumunuz var 
nazarıdikkati celb~tmeden geç- da ondan. 
medi. Şayialar başlamıştı. Fakat - Sahih mi? Fakat herhalde 
hiç bir kimse Jim Blakm adını azimetin zden sonra değil. 
söylemeğo! cesaret edemiyordu. - Size benim azimet edece· 

Bu borsa muameleleri devam ğimi kim söyledi? 
ederken Jim diğer bir mesele - Bayan Blak. Zevceniz ha-
ile de meşgul oluyordu. Şikago- yan lıkal. Hatta bana dedi ki, 
nun hususi bir detektif müesse· siz ve ben de sizinle beraber 
ses'ni g zli bir vazifeye memur olarak uzun bir seyahate çıka-
etmişti ki bu vazifenin neticesi cabınız. 

sonra: 
- Her halde yanlış anladı· 

mz, dedi. 
- Ben, sizin her halde uzun 

bir istirahate ihtiyacınıza eminim. 
- Bu bir istiş 1re midir? 
- Fakat buraya het' akşam 

geliyor, çalışıyorsunuz. 

- Bunu da nasıl öğrendiniz? 
- E rtesi sabah yazıhanenizde 

ki kağıtlardan! 
- Ya.. Bundan sonra daha 

intizamperver olmak lazım gele
cek. 

Arada derin bir süküt hasıl 
oldu. Bu defa sükı1tu Şarlot 
bozdu ve: 

- Size yeni veya eski her 
hangi işlerinizde müfit olamaz 
mıyım? S 'zin bana çok emniyet 
ve itimadınız vardt. 

- İyi ama, bu itimadım hila 
bakid ı r. Ortada değişmiş b 'r şey 
yoktur. Yalınız sade benim ya· 
pacağım bir iş var. 

- Devam edecek -
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bakımından zayıftır ---·-·----Üz Um satışları - Başı 7 inci sahifede -
Ç. Alıcı K. S. K. S. topçusu ile piyadeler arasında 
10 Esnaf Ban. 11 50 16 beraber hareket imkanı temin 

~ıılııfc 8 

Yerli mal 
Ve artırma haf tasını 
Başvekilimiz açacak 

--~~~-----Olliııiıiı·----------~~~~~-
,296 Al bayrak 11 25 17 50 edilmemiştir. Siivari sayıca pek 
188 Ü. Kurumu 13 15 50 azdır. Kendi bayraklarını kulla-

Ankara, 24 (Hususi muhabi· 
ırimizden) - Bırincikanunun lS 
inde başlıyacak olan 8 inci yerli 
malı ve artırma haftası , Başve· 
kil B. Celal Bayarın, Halkevin
de irad edeceği mühim nutukla 
açılacaktır. 

U z Om fiatleri yükseld·, Pam kta ise düşü lo ... vardır 166 inhisar ida. 9 25 13 narak Çin ordularında hizmet 
134 A. Fesçi 14 16 25 eden Mogol süvarilerinin de ne 

Bu hafta, borsadaki muamele 
az olmuştur. Muamele gören 
meddeler üzerinde fazla bir sa· 
tıı kaydedilmediği gibi bazı 
maddeler üzerinden de biç bir 
hareket görülmemiştir. 

Bu durgunluğun sebebi üzeri
ne şimdiden mütalea dermeyan 
edilemez. 
Bağdag: 
Buğday fiatlerleri, bir kaç 

haftadan beri taayyün eden va
ziyete göredir? Ne bir tereffü, 
ne de bir tenezzül yoktur. Alıcı 
ve .satıcı arasında buğday mua
melesindeki kadar garib bir 
ahenk başka bir madde üzerin
de görülemez. Bu sebeble buğ
day muamelesi, ancak hafta ih
tiyacına göre, şaşmaz: bir şekil
de devam etmektedir. Bu haf
taki fiatler 5,25-6 kuruştur. 

Bale.la: 
Bu hafta !balda üzeine 10-ll 

bin çuvalhk muamele olmuıtur. 

Fiatlerde geçen haftadan başka· 
iık roktur; 4,25 üzerine maa· 
mele yapilmışbr. 

Zegtingalı: 
Mevaimin artık tamamile gir· 

miı olmasına rağmen bu hafta 
yağ üzerine muamele olmamış· 

tır. Bu durgunluğun zahiri ol
dukuna şüphe yoktur. Zeytin· 
yağı ekim ve satımının hususi 
şekiller altında cereyan ettığine 

şüphe yoktur. Ve bunlardan mü· 
bim bir kısmı da mulhakatta 
muamele şekli ile setredilmek
tedir. 

Borsa mehafilinden hariçte, 
zeytinyafı fiatlerinde büyük bir 
kerumiyet muhafaza edilmek
tedir. Maamafih fiatler 29-31 
arasındadır. 

Sair maddeler: 
Mısır darı, susam, nohud üze

rine az miktarda muamele ol· 
muŞtur. 

Susam 16 kuruştur. Alıcılar, 
susam fiatlerini düşürmek arzu
ıunu göstermektedirler. 

Pamuk: 
Pamuk üzerine bu hafta 1500 

balya kadar bir muamele 
yapılmışhr. 

Fiatler 33 • 38,5 buçuktur, ki 
düşüklük arzetmektedir. 

Birinci muameleler 33 · 37,5 
kuruş üzerine idi. Sonuncunun 
muamelesi 33 • 38,5 esası takib 
edilmiştir. 

Pamuk fiatlerinde önümüzdeki 
hafta küçük bir tereffü ümidi 
vardır. 
Pamukçekirdeği: 

Bu hafta 270 ton kadar satış 
2,60 tan yapı ' mıştır. 

Pamuk çekirdeği fiatlerinde 
bu hafta 20-25 santim bir te· 
nezzül vardır. 

Üoüm: 
Üzüm fiatler'nde geçen hafta 

bir snlah kaydedilmişti. Bu salah 
bu haftt.ı da devam etmiştir. 
Aşağıda yevmi fiat cedvellerin· 
den bu haftaki salah, bütün 
numaralarda göze çarpmaktadır. 

Satış miktarı 8000 çuval ka· 
dar olmuş ve çarşamba gününe 
kadar mevsim satışı 143,726 
çuvalı bulmuştur. 

18/11/937 çekirdeksiz üzüm 
fiatleri: 

Çek. üzüm 

" " 
" 

" n 

" n 

n .. 

No. 7 

" 8 
,, 9 
n 10 
" 11 
• 12 

12 50 
13 25 
14 00 
15 50 
18 50 
23 00 

20·11·937 tarihinde çekirdek· 
siz üzüm orta fiatleri: 

Çek. üzüm No. 7 13 00 
" ,, ,, 8 13 50 
" " " 9 14 25 
,, n n 10 16 00 
n • n 11 19 00 
,, ., ,, 12 23 50 ismen 

22-t 1-937 Çekirdeksız üzüm 
fiatleri: 

56 M. lzmir 9 13 dereceye kadar sadık olacakları 
29 Vitel 13 25 14 SO bir meseledir. Bütün kıt'alarda 
21 M. J. Taran. 14 25 14 25 techizat noksandır. 
11 L. Galemidi l7 17 

O Sabra topçusunun elinde 1000 
8 A. R. züm. 14 50 14 5 d 
1319 Yekun topu var ır ki, bunların ancak 

143736 Eski satışlar 100 tanesi kullanılabilir bir 
145055 Y ckun haldedir. Hava dafi topları ki-

Avrupa ceviz rekoltesi 

ı 66-69 00 75-76 
2 64·67 o veya 7 69-64 
3 62-65 2 63-64 
4 60-63 3 60-61 
5 57-60 8 " 15 55-56 
7 55.57 12 n 16 160-61 

7 51-52 

incir satıc.ları fayetsizdir. Kimya harbi, Çin 
Avrupada mühim ceviz istih· v 

Ç Al ı K S K S stratejisine daha yeni yeni gir· 
sal memleketlerinin bu yı lki re· · 100 P. Paci 4 · 4° · meğe başlamıştır. 
koltesi 2, 100,000 çuval tahmin 

d 1 d
. G 73 M. J. Tar. 4 15 Piyadelerin elindeki tüfekler 

c ı met.te ır. eçen seneki re· 173 Yeku~n h l'f 1 d h l'f mu te ı zaman ar a, mu te ı 
kolte 1,770,000 çuval tahmin 114617 ~ski satışlar yerlerde yapılmıştır. Bütün as· 
edilmiştir. Bu tahminlere göre, 114790 Yekun kerler cephanelerini beraberle· 
bu yılki CP.viz rekoltesi memle· Dünkü üzüm satışlarında fi. rınC:le taşırlar ve ihtıyat, mühim-
ketler itibarile aşağıdaki gibi atler şöyle idi: mat hemen yok gibidir. 
olacaktır: Çek. Üz. No. 7 12 50 Çin, her ne kadar iki buçuk 

(Çuval hesabile) " n " 8 13 00 milyon asker çıkarmakta güçlUk 
Memleketler 1036 1937 " ,, " 9 13 75 çekmezse de bunun ancak bir 
Türkiye 150,000 200,000 " ,, ,, 10 15 25 milyonunu silahlandırabilir. 
balya 255,000 400,000 ,, ,, ,, 11 18 Hava kuvvetine gelince, bun· 
Fransa 740 000 810,000 ,, ., " 12 22 50 da en mühim mesele pilotla-
Romanya 300,000 300,000 Zahire satışları rın yetiştirilmesidir. 1927 sene· 
Yugoslavya 17 5,000 220,000 Ç. Cinsi K. S. K. S. sine gelinci ye kadar pilotlar, 
Bulgaristan 90,000 110,000 50 Bakla 4 125 Çinliler tarafından yetiştiriri· 
Macaristan 60,000 60,000 222 B. Pamuk 32 50 37 50 lirdi. 

Pamuk rekoltesı. hakkında 1 1 Ondan sonra yabancı müte-
zm ·., Birinci cra memurlu· ikinci resmi tahmin ğundan: hassıslar getirilmeğe başlanmış-

Ônümüzdeki mevs me aid pa- Mirali mahallesinJe Karakapı tır. Her ne kadar Çinliler tay-
muk rekoltesi hakkında 1 ikin- caddesinde 62 numaralı evde yarecHik için çok kabiliyetli 

iseler de askeri tayyarecilık hu· 
citeşrin tarihine aid olmak üzere oturmakta iken halen ikametkahı susundaki bilgileri fazla değil· 
8 lkinciteşrinde neşredilen resmi meçhul Yusuf oğlu Ahmet Ham- dir. Muharebenin başlangıcında 

.. A 'k k l di tarafına. rapora gore merı an re 0 • Çinlilerin Şanghayda 500 tay· 
tesi beheri beş yüz librelik Şakir kızı Fatmaya olan 175 yaresi vardı; bunların 100 ta• 

Çek. üzüm No. 7 
8 
9 

18 243 000 b l t h · d'l lira ve aynca masraf borcunuz-13.00 , , aya a mm e ı • nesi günü geçmiş makinelerdi. 
· · B k l h kk d b" dan mahcuz bulunan Mirali ma-,, ,, 13.50 mıştır. u re o te a rn a ır Buna muıcabil Japonların bin 

k h hahallesinde Karakapı caddesin-

" " 14.25 ay evvel i ta min 17 ,573,000 ve tayyareleri ile 400 deniz tayya· 
de kain 62 numaralı evinize ic· 

,, ,, 10 
11 
12 

16.00 geçen seneki tahmin 12,400,000 releri ve biri Maııçukoda, öte· 
raen beş yüz lira kıymet takdir K 

19.00 balya idi. kisi oreada iki mükemmel tay· 
edildiğinden yapılan bu takdiri 

23.50 Kau,..uk yetiştirmek te~ebbüsii k k b yare üsleri vardır. 
Y ~ ıymete arşı ir itirazınız varsa 

üzüm Irak sermayedarları kauçuk iıbu Hanın neşri tarihinden iti- Çin, asker almak hususunda 

,, 
" " 23·11·937 Çekirdeksiz 
orta fiatleri: 

Çek. üzüm No. 7 
8 
9 

ağacı tedariki için Amerikan haren üç gün nrf ında \tiraı.ımzı gayet zengin kaynaklara malik 
12.75 şirki t ri e rnüza ere ere ş . 'TJ/50 numara ı ôosyaya bil- olmakla ber.aber, cnebi müşa-
13.25 rnışlardır. Bu sermayedarlar dirmenizi icra ve ilas kanunu· h tler, inin ~imaline 400,00 , . 

merkezi Çinin sahil kısmına 
14.00 yakında cenubi Irakta kauçuk nun 103 üncü maddesine tevfi· 350,000 ve cenuba 250,000 as· 
15.50 yetiştirmek niyetindedirler. kan ilan tebliğ olunur. kerden fazlasını tahşid etmesi 

" 
,, 

" 
" 

,, 
,, ,, 

10 
11 
12 

18.50 • • • l 't / Hizmete. i arıyoruz mümkün o madığım söy,lemekte· 
,, 

" incir: 
22.00 .l j a ya dirler. 

İngiliz • Almanya ya. Ev işine layıkiyle vakıf bir Bundan başka nakliyat mese· 
incir piyasasında artık mevsim 

sonu halleri göze çarpmaktadır. 
Çok durgun geçen haf ta içinde 
yalnız bir gün hararetli bir mua· 
mele olmuş ve hafta saıışı 2500· 
2600 çuval kadar olmuştur. 23 
Sonteşrin akşamına kadar mev· 
sim satış 114,617 Çllvalt bul-
muştur. 

İklı°sadi ve ticari haberler: 
Alman kontrol dairesi bu 

ayın ilk haftasında Yunan üzüm
lerinin liatlerini şöyle tesbit et· 
miştir: 

(100 kg. Cif 
Kandiya 

Hamburg) 
Peloponez 

R. M. 

kadın hizmetçiye ihtiyacımız var- lesi de mühimdir. Çin askerleri· 
krnlı~ından korkuyor dır. Kendisine iyi para verile- nin şehir dışında oturmaları bir 

cektir. Girdiği evde rahat ede-
J.-8aşlarafı 3 iincii sahifede- k l adettir .. 

ce tir. ıstiyenlerin idarehanemize 
bir infial tevlid etmiş olmasından Sonra, Çin, her ne kadar bir 

müracaatleri. 
ibaret kalmıştır. Resmi infial __ ziraat memleketi ise de hiç bir 
Fransız • lta1yan tekarrübüne lin mihverinin her zamandan şehir gıda maddesi hasıl etmez 
taraftar bir makale neşreden daha kuvvetli olduğu noktasın· ve bunların ya başka bölgeler· 
Trıbu 'la gazetesinin toplattırıl- da ısrar etmektedirler. Bu mah- den, yahut da dışarıdan getiril· 
ması ve makaleyi yazan Paris feller diğer cihetten İngiliz • Al· mesi İcab etmekted ır. 
muhabirinin geri çağr iması şek- man görüşmelerinin neticesi hak· Ayni müşkilat bir istila or· 
llnde tec lli etmiştir. kında şüphe izhar etmektedirler. dusu için de variddir. Fakat Ja· 

Bu makale ecnebi memleket· ltalyan ·• lngiliz münasebet- ponlar, ellerinde fazla vasıtaları 
terde İtalyan - Alman münase- lerinin iyileşmesi hususunda da olduğu, su yollarından daha 
betler nde bir soğukluk mevzuu ayni mahfeller Çemberlaynın fazla istifade edecekleri, mô· 
etrafında bazı tefsirlere yol aç· son iki nutkundan sonra vazi- törlü vasıtaları mebzul bu:un· 
mıştır. yette bir yenil k olmadığını kay· duğu için Çinliler kadar güçlük 

lzmir Birinci İcra memurlu
ğun d~n: 

1 - lzmirde bey hancısı ls
mailin borçlu Balçovada Delbekl 

Osman karısı Fatmanın mehcuz V6 

satılmasına karar verilen Balço· 

vanın katane namı diğer Ilıca 
önü tnevkiinde şarkan çay ve 

kunduracı Mehmet, garben ve 
şi malen hacı bakkalın Ahmet 

cenuben Hüseyin karısı Elmas 
ile mahdud bir buçuk evlek 

dört yüz lira kıymeti muhamme· 
neli bostan tarlası. 

2 - llicaaltı mevkiinde şar· 

kan yol, garben çay, şimalen 

küçük Abdullah, cenuben bak· 

kal lbrahim varisleril ile rt'lah· 

bir dönüm üç evlek miktarında 

400 lira kıymeti muhammeneli 
tarla. 

3 - Köyönü mevkiinde şar 

kan Abdullah oğlu Hüseyiı 

garben hecı Hüseyin, cenuben 

hacı Hasan veresesile mahdut 

400 lira kıymeti muhammeneli 

batın açık artırma suretile 27/ 
12/937 tarihine müsadif Pazar· 

tesi günü saat 11 de birinci 

artırması yapılacaktır. 

Bu artırmada muhammen kıy

metin yüzde yetmiş beşini bul• 

mazsa satış 15 günm müddetle 

temdit, 11-1-938 tarihinde yapı· 

lacak, bu artırmada da yüzdt 

yetmiş beşini bulmazsa tecile 
i ecev.·~~~~~~~~~~ 

Şartname 1-12-937 den itiba

ren herkesin görebilmesi ıçm 

açıktır. Bu gayri menkuller üzerin· 

da bir hak iddıa eden evrakı 

müsbitelerile beraber ilanın neş· 

rinden itibaren 20 gün içinde 

dairemize müracaatları ve faazla 

izahat almak istiyenlerle taliple· 

rin yüzde yedi buçuk pey akçe· 

sile 937/ 10205 dosya ile d ire

rniıe müracaattan ilan olunur. 

1:••----•-ıJ.1-.-,_İllllııı•• Birinci Sınıf . Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve TenasUI hastahk
ları ve elektrik tedavisi 

lzmir • Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 
• • .. ~ • • • • 4 • ' • .. ,: ,. f ·."'' No. R. M. Tip Siyasi mahfeller Roma • Ber· detmektedirler. çekmiyeceklerdir. 

.... İlllİl ...................... .-...... lllliİııılilİliillllillıılıiıılıııiııiıııiiıillllliııııiıiı._ıiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii•• 
duysaydım, gülerdim. Fakat o, elimi avuçlamıştı. uzattım. Fakat o bendı::n evel Hayır! Zebra öldü. Zehra 
bunu öyle vakur bir sesle söy· Fırından yeni çıkan bir ekmek benim iki kolumu da dirsekleri· değilim ben artık!.. 
ledi ki gayet tabii buldum. kadar sıcaktı. min yukarısından yakt1lamış, yü· Dedi. Elimi yakaladı, demin 

Melek ve Şeyt 
~---------- .......... --__.;;; ........ __ n 

20 
glSzlerinin ve diş\erfoin parıltı· 
ıını ve bir az da yüzünü görebili
yordum. 

Kim bilir kimdi? 
Bunu öğrenmek ve onu tanı· 

mak arzusunda değildim. Sadece 
hasta bir kadım hodgam bir 
erkeğin oyuncağı olmaktan kur
tarmııbm. Kendim gibi bir 
dertliye destek olmuş, ona h '.ç 
olmazsa bu gece kendi derdile 
başbap kalmalc fırsatım ver
miştim. 

Zaten onu hiç tanımadan 
tanımış gibiydim: Hepsi de aşağı 
yukarı biribirine benziyen satıhk 
kadınlarôan biriydi. 

Adını, sanını, kimin nesi ol
dutunu bilmeğe ne lüzum vardı? 

Bir ad1m aralıkla, göz göze 
bakıyordum. 

Titriyordu. 

Yazan: Kadircan Ka/lı 
- Beni nereye götürmek isti· 

yorsun uz? 
Dedi. 
Sesi daha çok kısılmıştı. 
Ben de üşümüştüm. 
Nezlem büsbütün azmıştı. Bo· 

ğazım yanıyordu. Burnum tıkan
mıştı, onunki kadar kısık bir 
sesle cevap verdim: 

- Sizi evinize kadar götür
mek isterdim. fakat görüyorsu· 
nuz ki hen de hastayım. 

Bir az telaşla sordu: 
- fakat hesabıma verdiğiniz 

para?. Onu ödemek lazım .. 
- Eğer bu yola düşmesry· 

diniz, namuslu bir tüccar ola· 
cak mışınız? 

- Gene de namusumla çalışı-
yorum. 

Bu garip bir düşünüştü. Başka 
bir zaman ~e başka ağızdan 

- Şüphesiz.. Yalnız, aceleye Ben de bir elimle onun elini züme sokuluyor, gözlerimi ara· verdiğim parayı avucuma koydu, 
lüzum yok. Elbette ödeşiriz. tuttum: lıyordu. tıpkı benim yaptığım gibi par• 
Daha iyisi bunu ben bağışlarım, - Siz çok hastasınız, hemen Başımı çevirince bakışlarımız maklarımı paranın üstüne doğru 
siz de lntfen kabul edersiniz!. evinize gitmeli, yatmalısını:d.. çarpıştı. kıvırdı. 

- Hayır, ben ödeşmeyi her Dedim. Benim de gözlerim bir misli Sonra silkindi. Aklına çok 
halde istiyorum. Beni istediğiniz Hafifçe sıyrılarak kolumu da, açıldı, ağzım açıldı, kaşlarım mühim bir şey gelmiş olacaktı. 
yere götürünüz, hastalığım ça- elimi de çektim. Cebimden cüz- çatıldı, eski bir hatıra, karan· Caddenin iki tarafına göz attı. 
buk geçer. Yalnız sıcak bir yer danımı çıkardım. Oradan on lığın içinde ağ r ağır açıldı ve Rasgele bir kaç adım koştu: 
o!sunl. ı :ralık bir kağ t çıkardlm, elini parladı. Çok iyi tanıdığım bir - Nereye gidiyorsun? Zehral 

Koluma girdi. tutarak avucuna koydum ve par· yüz, gittikçe belirdi, çizgilendi, o:ye tutmak istedim, fakat 
Caddenin aydınlığına doğru maklarını paranın üstüne doğru gölgelendi ve canlandı. bunu yapamadım. 

yürüdük. kıvırdım. İkimiz de hemen hemen ayni - Bir kaç defa arka arkaya 
Onunla beraber pansiyona Almak istemiyor, bana sokul- zamanda şu sözleri söyledik: bağırdı: 

gitmeyi istemedim değıl. Fakat mağa çalışıyordu. - Sen .. Hayrettin!.. Sen ha?. - Ômerl. 
ben bu çeşit kadınlardan her - Siz de geliniz!. - Sen .. Zehra .. Sen ha?.. Bu sefer deminkinin aksi tara· 
zaman garip bir ürküntü duyar· Diye kekeledi. Dişlerini sıkmıştı, yuzunun fa koştu. Gene bağırdı: 
dım. Zaten işte bu yüzden be· Yaivar.r g bi yüzüme bakı· derıleri geri l miş, bembeyaz ke- - Ômerl.. Ômerl... 
karlık hayatımı bir papaz gibi yordu. O s1rad.:ı önünüzden bir silm şti. Göğsü bütün kuvvetile Cevnp yoktu. Yoldan geçell 
geçirmiştim. otomobıl geç yordu. Seslendim: inip ka kıyor, artık tıtremiyor, bir iki kişi ile şoför ona bakı-

Kolumda, titrememek içinken- - Şo'örl Du. 1. sadece dişlerin .o gıcırtısı duyu- yorlardı: 
dini zorluyor, fakat bir türlü Otomobıl durdu. luyordu. Belki de: 
bunu bec remiyordu. K:ıdıııın koluna girmek, ara· Gözlerinde ko kunç bir kin - Delirdi .. 

Eli yavaş yavaş aşağı kaymış, baya kadar götürm..:k ıç n el.mi vaıdı. - Sonu uar -
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Şanghayda bey-

Deniz Noteri YA:ZAN: nelmilel mıntaka 
H 11llkizl' Rfls Bal ıkçııı 

--.-..:ı-----~---------------11~•· Japon talebini red4 Kaçakçı idi. Öyle bir hüsnü· 
niyetle yalan sö'yliyebilirdi ki 
şehirde olaydı mutlak darü}fü. 
nundan diploma alırdı. Boya· 
cının eli gibi her boyaya gi· 
terdi. Çoktan devam eden bir 
alışkınlık dolayısile hızlı para 
kapıcılıkta b r eşi daha yoktu. 
Saçlarına kır düşürmüş olan 
binbir tehlıkeli hay'tı ve bir 
de merhamet etmiş, iyilik et
miş oldu~u adamların ona hep 
ihanet etmi ş bulunması; görme· 
ğe alıştığı fırtınalar, vahşi adam· 
lar, vaziyetler, manzaralar onu 
arkadaşların en sadık arkadaşı 
ve tanıdıklarının da en çürük 
ve güven"lm ez bir tan • şı etmişf. 

Maamafıh kazılan bir mezbe
lede birdenbire orada büyük 
bir elmasın bulunması gibi bu 
vahsi sözlü adam ayni zamanda 
tatlı özlüydü. Yem ede, içmede 
bir aşırılığı yoktu. Görmekte 
şimşekten hızlı, katlanmakta çok 
dayan klı idi. Yaradılış onu her 
halde iyi bir hedef için yarat· 
mıştı. Fakat her günkü dünyada, 
ancak bir kilo toprak taşıyan 
bir saksıya dı kilen koca bir çı· 
nar ağacı gibi idi. 

Her şeyden fenalık göre göre 
kainata karşı kinli bir kilitle· · 
nişle "nah sana,. dermiş gibi 
yumruklanan yüreği ancak üç 
kızına karşı gökler kadar açıktı. 
Anası yaradılısın, ancak hu yol
dandı ki yavrusunu 'oynundaki 
merhamet südünden kana kana 
eındiriyordll. Fıtkat hele bir bu
radan da kesilsin! Tayfun, tur· 
tıad, ana kaplanın saldırışı, 

hu adamın çıldıran atılışına kı· 
)'• solda sıfır kalırdı. 

l<açakçıhkta para yapması 
tuhaf görünmesin. Kaçakçılık 
}'apıp milyonlar ıvırma a çalış· 

ınıyordu. Evinin işini çevirmeğe, 
geçim temin etmeğe, kızlarına 

cihaz düzmeğe uğraşıyordu. De· 
nizde rastgeldiğinden koparır. 
l<oparamıyacağını aklı kesince 
Yan çizerdi. Böylece derya üze· 
rinde kürek çekerek sulu ve 
tuzıu işine giderdi. Onun için 
<>na • deniz noteri " hazan da 
11

tahsildarı,, derlerdi. 
Kaçırdığı ne olacak a canım? 

Şeker, kahve, pirinç ve kadın· 
ların klasik ihtiyaçlarından, dan· 
teli, saç kıvırmak için maşa, 
•ürme, düzgün. Bunlar hep kız· 
larının hatırı içindi. Bu itibarla 
babaların en iy;si ve babayiği· 
eliydi. 

Aylarca ayrılıktan sonra, be
~az yelkeni bu sıcak Egenin de
tin gecesine en ziyade yaraşan 
'Y ışığında, yuvasına dönen kuş 
tibi suların üzerinde sekiyordu. 

• • • 

. 
oldu mu, diyerek, göreceği ge· hiç sevmezdi. Israr edilirse alnı 
fenler hakkında insana hem kararır, sözleri seyrekleşirdi. 
sevgi, hem endişeden doğan bin· Bir akşam söz arasında köy 
bir şüphe saldırır. Engin yolcu- imamı; "Allah erhamürrahimindir" 
luğunda iş güçle kısmen unutu· demişti. Noterin gözleri kıvıl· 
lan bu duygular, yüreği gerisin cımlar saçtı: "Bak· sana söyli-
geriye, aylarca evel ayrılık gü· yeyim; bana merhamet eden 
nünde duyulan duygulara getirir. Allaha ben kat'iyen inanmam. 

Deniz tahsildarı ocağınm tüt- Ne var ki fenalık ettiler diye 
mekte olduğunu görünce, göz· insanları ilelebed cehenneme so· 
leri sevinçten yaşardı. Noter kan ve onların ila ahirizzaman 
karadan ziyade denizden ça- çağırıp bağırmalarını dinliyen 
kardı. Eğer metafizik bileydi, Allaha da inanamam,, demişti. 
ocak dumanı fizik hadisesinin Noterin odasının altında ya· 
ötesinde sevinilecekten ziyade tanlar onun çok kere sabaha 
çtldırılacak esbab bulunması ih· :Cadar hiç uyumadığını ve mü· 
timalıni göz önüne kordu. temadiyen yürüdüğünü duyar· 

Evceğizinin pırıl pırıl parhyan lardı. Fakat bir gece Noter 
beyaz badanasına • bahçesinin gene geri, ileri yürüyüp durur· 
yeşiline, portakalların altınına ken yukarda müthiş bir çığlık 
baka kaldı. Hatta kendi köpe- koptu. Yukarıya koştular, ka· 
ğinin havlayışını tanıdı. pıyı kırdılar; deniz Noterini 

Fakat daha ziyade yanaşınca boylu boyunca yere serili bul· 
ağaçların altında renk renk par· dular. Beti benzi atmıştı, çekmiş 
lıyan elbiseler neydi? Kulağına olduğu bir yatağan yanıbaşında 
gelen bu cura, dümbelek, dar· yatıyordu, ağzının kıvrılışı ise 
hulca gürültüsü neydi? Duyduğu •on nefesini tamamlarln:ın matliit 
bu musiki herhalde demincik bir lanetin orada yarı kalmış 

eve bakarken göklerin melekle- olduğunu gösteriyordu. Gözle· 
rinden yüreğine akmış olan mu· rinde ölen, fakat yenilmiyen bir 

\ 

siki değildi. bakış vardı. Onun cenaze nama· 
Rakı dolu fincanların başına zına kimse gitmedi. 

bağdaşmış efeler sigaraları tel- Akşamdı. Etrafta batıya ağan 
lendire tellendire dumanlı bir günün ö~mesine ağlıyormuş gibi 
halka teşkil etmişler. inci dizisi bir matem sükiitu vardı; bir baş 
gibi üç kız da, parmak çatlata iğiliş, el kavuşuşu hali vardı. 
çatlata ve fink atarak, gerdan Koyun ıssızlığında bir ihtiyar 
kırarak halkanın dumanını şal· adam peydalandı. Sırtında bir 
varlarile savuran b "rer mihver tabut ,omuzunda bir kazma ta· 
olmuşlardı. Raksetmiyorlardı.. şıyordu. Ona köyde budala Ha· 

Raks ı·nsan ki" b .. ·· ·· san derlerdi. Bir mezar kazdı. 
şe ıne urunmuş, 

Noteri gömdü. Hazin bir eda 
ve musikinin dolanışına beyaz 

ile bir şeyler mırıldandı, ve 
gerdan, beyaz kol, ve beyaz adımlarını sürükliye sürükliye 
bacak karıştınyor bulunmuştu. yürüyerek, uzanan patikada, kü· 

Deniz noteri gördü, anladı. çük bir nokta oldu. 
Gözlerinin bakışında Okyanusun Fakat o unutuldu sanmayın ..• 
berraklığı karardı. Sevginin kah- Onu bir kere daha unutamıyor· 

cledemiyecekler • 
gibi görünüyor •• 

Londra, 23 (A.A.) - Japonya· 
nın Şanghaydaki Fransız ve 
beynelmilel imtiyazlı mmtakalar 
makamatı nezdinde serdetmiş 
olduğu metalibeler hakkında 
tefsirlerde bulunan diplomasi 
mehafil, lng:Itere Hariciye Ne· 
zaretinin kendi hattı hareketini 
tayin etmeden evel bu mıntaka• 
lar otoritelerinin ittihaz edecek· 
leri hattı hareketi öğrenmek ar· 
zusunda bulunduğunu beyan et· 
mektedirler. Maamafih lngiltere· 
nin Şanghayda tahaddüs etmiş 
olan fili vaziyet sebebile Japon 
metalibatını reddetmiyeceği za• 
nnolunmaktadır • 

Dün öğleden sonra Japonla
rın beynelmilel mıntaka ile Fran .. 
sız mıntakasını bizzat kontrol 
etmeği btemiş olduklarına dair 
bir şayia deveran etmiştir. Fa· 
kat iyi malumat almakta olan 
mehafil bu şayialara ehemmiyet 
vermemektedir. 

Vaşington, 24 (A.A.) - Kor• 
dell Hull matbuata beyanatta 
bulunarak Japonların Şanghay· 
daki beynelmilel imtiya:-- mınt11· 

Amerika Hariciye Nazırı 
M. Hul 

kasının idaresi hakkındaki ta· 
lepleri neticesinde hasıl olan 
vaziyetin mıntakanın belediye 
meclisi ile alakadar memleket
lerin konsolosları arasında mü· 
zaker~ edilmekte olduğunu söy· 
lemiştir. 

Amerika konsolosu hareka
tında serbest bırakıl dığı an· 
faşılmıştır. Anlaşıldığına göre, 
gümrük işi hariç olmak üzere 
Japon talepleri kabul edilmiştir. 
Gümrük meselesine gelince bu 
müesseselere belediye meclisi 
müdahale edememektedir. Japon 
makamları beledıye meclisinin 
tarzı hareketinden memnundurlar . 

Artistler pansiyonu 

-
Terrg rolünde Katerin Hepbarrn ile Cııapr Rogers 

Meuzu: 
Sahnelerin ekserisi genç ar• 

tistlerin pansiyonunda geçmek· 
tedir. 

lş olmadığı için burada barı· ~ 
nan artistlerin vaziyetleri epiyce 
kötüleşmiştir. 

Bir gün buraya başka bir 
aktris gelmiştir. Pansiyon sahibi 
yeni gelen bu müşterisine sarı· 
şın Joannın yanında bir yatak 
vermiştir. 

Adı Terry olan bu yeni aktris 
aslında milyoner Simsin kızıdır. 

Buna rağmen Terrynin babası 

Pul meraklııı bir 
Jlılclı~ 

Adolf Menja 
Pereıtişkarlarının 
mektuplarile bir 
koleksiyon yaptı 

Bütün meşhur sinema yıldız· 
ları gibi, Adolf Menju da, ken• 
disinden imzalı fotoğraf istiyen 
kadın ve erkek peresişkarların• 
dan bir çok mektuplar almak .. 
tadır. 

kızının bu meslekten vaz geç· Meşhur artist, ya sırf nezaket 
mesini istemektedir. Çünkü kı· veyahud da reklam ve kendisini 
zında bu mesleğe karşı, hiç sevdirmek için elinden geldiki 
bir kabiliyet görememektedir. kadar perestişkirlarmı tatmin 

etmeğe çalışmaktadır. 
Yeni bir piyes çevriliyor: Av· 

Maamaf;h, şunu da söylemek 
ril enchante (Sihirkar insan) icap eder ki, Adolf Menju bu 

Fakat bu işe kuvvetli bir ar· mektuplardan bir bayii istifade 
tist lazım. etmesini bilmiştir. 

Pansiyonda bulunan genç Filhakika, artist, aldığı mek· 
aktristlerden Kay açlıktan öle· tupların pullarını senelerden beri 
cektir. Son dolarını da tüket· biriktirmektedir. Bugün elinde 
miştir. Rolü ona veriyorlar. Fa- bulunan pul koleksiyonun yüz 
kat Terry ona hakaret ediyor bin Türk lirası kıymetinde ol

duğu tahmin edilmektedir. 
ve onu işten soğutuyor. Adolf Menju, Amerikanın en 

Muvaffak olamıyacağını zan· tanınmış pul koleksiyoncuları 
neden zavallı Kay son gün ken· tarafından kendisine yapılan 
dini pencereden atıyor. teklifleri reddetmiş, koleksiy~ 

Terry bu intiharı, sahneye nunu satmıyacağını, sadece teş-
girmeden bir kaç dakika evel hir edeceğini bildirmiştir. 
haber alıyor. Heyecana düşü- Nitekim, bu koleksiyon Nev-
yor ve rolünü böylece daha iyi yorka gönderilerek teşhir edil-
yapıyor.. meğe başlanmıştır. 

Filmin asıl kıymete değer yer· Şimdiye kadar buna benzer 
leri muhaverelerdeki tabiiliktir. sergilere, gayet az ziyaretçi gel· 

Fransızca sözlü olan bu fi· diği halde, pulların Adolf Men· 
limde Fransız artistleri Ameri· juya aid oluşu, sergi salonunu 
kanların Argo lisanını burada yüz binlerce insanın doldurma· 

I Tan yeri, y~prak yaprak açı· 

1•ıı pembe gonca gibi tebessüm
trle uyandı. Yeni doğan giin, 
'anki yeryüzünde gömülü in· 
'-rılar yokmuş gibi gülümsiye· 
ttk yaşamağa koyuldu. 

kabalarla atılışı, ve koyun ko· yorlardı. Onun için aradan b 0 r 
yuna sarmaş dolaş, kinin düş- çok seneler geçtiği halde tepe· 
man'ara verdiği son boğaz bo· den tırnağa kadar çiçeklere bü
ğaza, diş dişe, fırlayışının yanın· rünmüş Ege kıyıları gelinleri 
da sönük kalır. Dostlar ayrılmak düğünlerinde deniz tahsildarının 
için birleşir. Sevgi sadakate gü· türküsünü söyliyerek, topukla· 
ler. Fakat hakiki düşmanlar ölü· rını yere vururlar, ve musikiye 
me kadar kavuşmuş kalır. Efe· tempo tutarlardı. Deniz bile 

hakkile yaşatabilmişlerdir. sına sebeb olmuştur. 
~zınıyara~an an~-------~-~---~-~~~~~~~~-----~ 

Melahat Tombala kumar değildir! 

Evi kıyıya bakan bir tepede 
~'l>ayalnız duruyordu. Koy kum· 
'-lından başlıyan yokuş, geniş 
~rklar ederek yükselen bir kar· 

l uçuşu gibi dolana dolana 
'tarıyor ve beyaz eve varınca 
~~'eyle apaydın gülüyordu. Bu 
~ n:ı.salda kendisine cehennem 
t 'lı soracak ne gümrük, ne ka
~'tıtina vardı. Ertesi günü ka
~'h ateş verilecekti. Gemiyi 
ı,tıncn boşaltıp basmalarını tay· 
~ >'l tcnbib etti. Onlar eşyayı 
} •afrayı çıkara koysunlar, ken· 
'lıa· 1 ev yolunu tuttu. 
- Evine beş altı yüz adım ya· 
~ırıca durdu. Çoktanberi gur· 
lıt~tc ~ezenlerin dönüşte tuhaf 
~I af, acı tatlı binbir duygusu 

llr, Acaba ölen, haatalanan 

türküyü duyunca onu hatırlar, lerin taldırmaları, harvurup har· 
man savuran ölüm felfeleğinin mavisi kararır gibi olurdu. Ve 

• ufuldarına bir mehabet sa r önünde kendilerile beraber bi· rıyo 
çilip gidiyordu. Meydanda kesi· gibi olurdu. ------

lecek bir kişi daha kaldıkça de· Bir kadın 
niz noteri zaten öldürülenleri az 
sayıyordu. Kendi de öldürülmek 
istedi. Fakat yaşamak, artık bağ· 
rında kimseciği saklamıyan evi· 
nin eşiğinden yaralı olarak geç· 
mek yalnızlığını duydu. 

Yorgi artık sevgiden de, se· 
vinçten de ayrı düşmüştü. Seve· 
ceği kalmayı'nca korkacağı da 
kalmamıştı. Hangi kedere, hangi 
uçuruma, hangi cehenneme dü· 
şerse düşsün. ne umurundaydı? 

Yedi yaşında bir çocuğu 
yaralamış 

Ödemişin Çatalyol mahalle· 
sinden Süleyman karısı Şerife 
Dönmez, Hüseyin oğlu yedi ya· 
şında lbrabimi odunla başından 
yaralamıştır. Şerife tutularak 
Adliyeye verilmiştir. 

Avukat 
Visaleddin 

Mali, idari ve hukuki 
işler deruhde edilir 

Beni annem yarala. 
madı, diyor 

Karşıyaka da Soğukkuyuda 
kızı Bn. Melahati bıçakla baca· 
ğından yaralamaktan suçlu Bn. 
Fahriyenin muhakemesine dün 
başlanmışnr. 

Ana ile kız hakimin huzuruna 
çıkarılınca Bn. Melahat: 

- Benim davam yoktur. Aya
ğımdaki yara da bıçak yarası 
değildir. Kendimi pencereden 
atarken bir çivi ile yarılmıştır. 
Davacı değilim. 

Bakışlarında ateş, hönlünde 
vahşi bir ıssızlık, doğduğu kıyı 
köyüne döndü. Yetişir yaşıyor, 
katlanıyordu. Bunca yıldır ner· 
deydin, ne yaptın gibi sualleri 

Demiş. Annesi Bn. Fahriye de: 
- B. bakim; nasıl olur da 

ben öz kızımı yaralarım. Benim 
suçum yoktur. 

Gazibalfları - Demirelli laan Diye ifade vermiştir. Muhake-
___ Nı_o_. _B_(_Tı_e.ıe .. fı.o_n_ı_J_s,_o .. J_,..a me beraetle neticelenmiştir. 

CormQ meşhud ile mahkemeye veri· 
len 1 O genç beraet etti 

Bundan bir hafta evel, bir 
kahvehanede beşer kuruş muka· 
bilinde on gencin tombala oy
narken cürmü meşhud yapılarak 
yakalandıklarını ve kumarcılık su· 
çile Adliyeye verildiklerini yaz· 
mıştık. 

ilk duruşmada bu on genç 
tombalayı kumar maksadile degil, 
sırf bir eğlence diye oynadıklarını 
söylemişler ve müdafaalarını bu 
şekilde yapmışlar, hakim de 
tombalanın kumar olub o'madı· 
ğını ve tombala oynanan kahve· 
hanelerin ruhsatnameye tabi tu· 
tulub tutulmıyacaklarını vilayet· 
ten sormağa karar vermişti. 

Dün, bu davan-n duruşmasına 
devam edilmi11 ve vilayetten ie· 

len cevapta tombalanın kumar 
olmadığı, ruhsatnameye tabi tu· 
tulamıyacağı bildirildiğinden on 
gencin beraetlerine karar veril• 
miştir. 

Hayırseverlik 
Bayram yaklaşmakta olduğun· 

dan bazı hayırseverler fakir ço· 
cuklara elbise yaptırmakta, giy· 
dirmektedirler. Bu meyanda mü
teahhit B. Suphi Koyuncuoğ u 
da otuz fakir çocuğu giydirmek 
suretile sevindirmiştir. 

İtalga eski muharipleri 
Londra,. 24 (Radyo) - lngil· 

tere Harbıye Nazırı Horyelisa, 
bugün İtalya eski muhariplerini 
kabul etmiştir. 

Eski muharip"er, kral tarafın· 
danda kabul cdilmı~lerdir. 



ANADOLU 

fzmir Levazım rlmirliii ilanları _ lzmir Orman Başmüdürlüğünden: 
lzmir Lev zım amırl ğı Sat. Al. Ko. Rs. den: Tminatı Beher kenta inin 
l - Beher k losuna bıçılen ıcderi 30 kuruı olan 165 ton 87 muvakkate muhammen bedeli 

oktanlık benzm kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Kuruı Kuruş Kental Cinsi Ormanın ismi Köyün ismi 
2 - T hm·n eden bedeli 49500 lira olup ille temınat parası 205 28 98 Mahlüt kömür Cehennem de esi Tırazlı 

3112 lira 50 kuruştur. 227 28 106 ,, ,, Avcı alam ,, 
3 - İha~esi 10/1.Kiin/937 Cuma günü saat 15 aedir. 376 28 179 ,, ,, Sıkıkcık Kırıklar 
4 - Şartnamesini 247 kuruş mukabil nde M. M. V. satın alma 7'10 28 367 ,, ,, Mollalı oğlu deresi Tahtalı 

komisyonundan alınır. 901 28 429 ,, ,, Kara hayıt Sandı 
S - Eksiltmeye ·gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü 252 28 120 Meşe ,, Göztepe Belenbaşı 

maddelerinde istenilen belgelcrile birlikte h·a·e gün ve 972 36 360 ,, ,, Kocadüz Kavaklıdere 
santinde teminat ve teklıf mektuplarını en geç bir saat 270 36 100 ., ,, Ada Sarnıç 
eveline kadar M. M. V. satın alma lcomisyonuna ver· 624 36 305 ,, ,, Köy kıranı Yeniköy 
mf'leri. 20 25 30 5 298 l 36 1104 ,, ,, Arı deresi Çamköy 

lzmir Kışla Levazım Amirliği Sat. Ai. Ko. Rs. den: - ~ ~ ;~~ Kuru çam odunu Acıpayam deresi Efen çukuru 

1 - Hepsine tahmin edılen fiyatı 155 bin 100 lira o1an 120 360 6 800 
" " " Kızıl Ür K rıklar 

bin ila 141 bin metre arka çantalık bez kapalı zarfla eksilt· 184 4 612 Ma'h' lu"'t "odun" Kozderesi Yeniköy 
meye konulmuştur. 

122 4 
Düzmeş lik Narlıdere 

2 - ihalesi 9 Birincikinun 937 perşembe günü saat 11 de M. 
131 5 

~~88 " ,, Göztcpe Belenbaşı 
M. V. satınalma komisyonunda yapılacaktır: Meşe odunu Ada Sarnıç 

3 - ilk teminatı 9005 liradır. Şartnamesi 776 kuruşa M. M. .. l~mir merkez,. i'çrsinin yukanda yazılı Devlet ormanlarından hizalarında gösterilen meşe, mahliit 
V. satın alma komisyonundan alınır. komur erle mahlut ve meşe ve kuru çam odunları 12/11/937 tarihinden itıbaren 15 giin müddetle 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı ka- Orman ~anununun muvakkat yedinci maddesin n ikinci fıkrasından istifade eden köylüler için açık 
artırma ıle satışa çıkarılmıştır. 

nunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazıh belgelerle birlıkte tek· k 
lif mektuplan .h 1 t da b h h l b. t 1 Mu avele ve şartname projeleri Orman Başmühendisliğindt-n parasız alınır. 

nı ı a e saa ın n e eme a ır ıaa evve Jh ı 26/ l 1/937 ·h· .. d f .. ·· 1 · O 
M M V S t Al K ı · 23.16.25.4 3736 

8 e tarı ıne musa cuma gunu saat onda zmır rman Başmühendisliğinde yapı-
. . . a • . o: nuna verme erı. _ larcaktır. 20 21 23 25 4080 

lzmir Lv. Amir1iti Sat. Al. Ko. Rı. den: cıt..\\\JllllJfllf lllllrlllllllllf IUllf f lllJllllf lllf llllllllf llllllllllllllllfllllltlllff lf flllf lllllllllllllffllllllflllllllflllfllllflfflflllf llllflllllllJllfllltllllJIP.b_ 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyati 149 bin 150 lira olan 130 ~ -~ 

bin ili 157 bin metere ekmek torbalık bez kapalı zarfla ~N · ıı • l 5 
eksiltmeye konulmuştur. ~ azı ı § 

2 - ihalesi 9 Birincikanun 931 perşembe günü aaat 15 te M. ~ § 
M. V. satınalma komiayonunda yapılacaktır. § := 

3 - ilk teminatı 8707 lira 50 kuruştur. Şartnamesi 746 kuruşa ~ p 1 § 
M. M. V. satmalma komisyonundan alınır. ~ -

4 - Eksiltmeye -girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun § a as 
2 ve 3 cü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mek- s = 
tuplarmı ihale saatından behemehal bir saat evvel M. M.V. § 
satın alma komisyonuna vermeleri. 3741 23 14 25 4 ~ Şık ve rahat mobilya, ve modern banyo· 

- § lar, asri konforun bütün liu,usiyetleri, hulasa 
lzm r Levazım amirliti Sat. Al. Ko. Rs. den: E tam manasile bir Avrupa otelidir. 
l - Beher metresine tahmin edilen 290 iki yüz doksan kuruf § T • lik • f • ah t 

olan 15000 metre kıtlık elbiselik kumaş kapalı zarf uıuliıe § emız ıs ır a 
satın alınacaktır. =: Karyolalar, somyalar çok rahattır. Daima 

2 - ihalesi 3·12·937 Cuma günü saat 11 dedir. ~ temiz ve kar gibi çarşaflar verilir. Otelin 
3 - İlk teminaU 3262 lira 50 kuruştur. S: salonları her zaman müşterilerin emirlerine 
4 - Evsaf ve ıartoameıi 218 kuruş mukabilinde M. M. V. §! amf~dl e~i~ .. Burada hem. ~st~r~bat hem de mi· 

ıahn alma komisyonundan alınır. ~ sa ır erınızı ~abul edebılırsını7.. 
s - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 nen ~ Tavsıye ederiz 

maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif tnektup- ~ Nazilliye gidecek yolculara •N ·11· la 
l ·ı b' ]"k 'b l d b. 1 k . - azı ıpa s"ı an e ır ı te ~ a e saatın an en az ır saat e•e omıs- ~ tavsiye ederiz. Ahmet Çakuyıldız ve Halil 
yona vermelerı. 16 20 25 30 3 Taşkın bayların idaresinde olan •Nazillipalas,. 

~ ; 
"~ ---= 

İzmir Levazım amirliği Sat. AL Ko. Rs. den: - ı konfor, istirahat .temizlik noktalarından old-

M.ld utu bdar, emnıyet bakımından da herkesi 
ı arı m~mntm · · == 

3~~~o lspanak ~llllllllllllllJJllJll//lllllJlllJlllll/lllllllJlllJlllJlllllllllUlllfİlllllllllllllıflllllllllllllllllllllllllUlllllflf llllllf lllllllllllf lllllllf lllllllllllllllllJJll~ 
3360 Pırasa 
3360 Lahana 

10080 Yekun 
l - Müstahkem Mevki Seferihisar mıntakası kıtaatmm yuka

nda cins ve miktarı yazılı üç kalem sebze ihtiyacı açık 
eksiltme ıuretile münakasaya konmuştur. 

2 - ihalesi 11/1.Kan/937 CumarteiÜ günü saat on buçukta 
kışlada lzmirde Levazım amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 537 lira 60 kuruştur. 
4 - Teminat muvakkata akçası 40 lira 32 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler ticaret odaınttda kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 1ayılı kanunun 2 ve 3 

ncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalatt ve 
teminat muvakkatalarile birlikte ihale 1aatinden evtl ko-
misyona müracaatları. 25 30 4 9 4165 

--~--~...;.------~--~--~~--~--:ı---------------lzmir Levaıım amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
Miktarı 
Kilo 

3840 lspanak 
3840 Pırasa 
3840 Lahana 

11520 Yekun 
1 - lzmir Müstahkem Mevki Foça mıntakasındaki kıtaatın yu

karıda cins ve miktarı yazılı üç kalem set:>ıe ihtiyacı açık 

-

Morina 
Balık yağlan~-

t\EMAt ll\\\l 
HİLAL ECZMIBS\ 
BÜTÜN ÇEŞ\lllR\ BUlUMU~ 

EN \lCUl \ll~ SA\~~ 
\\ERKES OR~YA ~OŞA~ 

Gayri menkul 
artırma ılanı. 

Karaburun icra 
dan: 

mallann açık 

memurluğun· 

Karnburundn t ·ccardan Murad 
Nac ye borçlu Bozköydcn Meh· 
med bey oğlu Abıdınin mahcuz 
ve satışı mukarrer malumulhu· 
dud ~öy altında 400 lira kıy
meti muhammineli bir kıt'a bağı. 

Tarihi ılandarı itibaren otuz 
gün müddetle nçık artırmaya çı· 
karılmıştır. Tal p olanlar n kıy· 
metı nıuhamm nenin yüzde yedi 
buçuğu nisbetinde pey akçası 
veya milıi bankanın teminat 
mektubunu vermeleri ve artırma 
20/12/937 tarihine tesadüf eden 
paza•tesi günü saat 14 te dai-

rede icra olunaca<tır. Müşteri· 
lere ait 935/73 numaralı dosya 

irae olunabileceğı gibi f zla iza· 
batı tazime dahı verilir. Talipler 

bu hususun daireye talik olunan 
açık artırma şartnamesini 20/111 
937 tarihinden itibaren okuya
bilir, Hakları tapu s· cilile sabit , 
olmıyan ikotekli alacaklılar ile 
diğer alakadarların ve irtifak 
hak sahiplerinin bu hsklarını 

ve bu hususta faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını evrakı müs· 

bitelerile yirmi gün iç.nde icra 
dairesine bildirmeleri, aksi halde 

hakları tapu sicilile sabit olma· 
dıkça satış bedelinin paylaşma· 

sından hariç kalacakları ve tayin 
edilen zamanda artırma bedeli 

gayri menkulün yüzde yetmiş 
beşini bulmadığı takdirde en 

son artıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere artırmanın on beş 

gün daha temdid edilmek su
retile 5/1/938 taryhine tesadüf 
eden çarşamba günü saat 14 te 
gayri menkul en çok artırana 

ihale edilecektir. Satış peşin 
para iledir. Mal bedeli alınma· 
dan teslim edilmez. Mal bedeli 
verilmez ise ihale kararı feshe
dilir Ye kendisinden e~el en 
yüksek teklifte bu unan kimse 
atzetmiş· olduku bedel ile alma· 
ğa razı olursa ona ihale edilir. 
O da razı olmaz veya bulun-

mazsa icra dairesince hemen on 
beş gün müddetle artırmaya çı• 

kanl:'tr. Bu artırmayı alakadarlara 
tebliğe hacet olmayıp yalnız 
ilanla iktifa olunarak en çok ar· 
tırana ihale edilerek her iki hal· 
de birinci ihale edilen kimae 
iki ihale arasındaki f arktkn ve 
diğer zararlardan mesul olduğu 
ve tapu harcını, belediye ve 
vakıf icarının ve yüzde ikibuçuk 
dellaliyenin müşteriye ait olduğu 
ilan olunur. 

Motör istiyenler 
okusun 

9 beygir kuvvetinde Gorsley 
markalı bir motör satılıktır. Gör
mek istiyenler seyyar muhabiri 
miz B. Yusufa veya Şemikler 
köyünde bahçesindeki adam nn 
rtıüracaat etmelıdirler. 

, 

eksiltme suretile münakaaaya konmuştur. 2 - ihalesi 1 1 Bırincr Kanun 9.37 Cumartesi günü saat 11 de 
ı - ihalesi ı l/l.Kan/937 Cumartesi günü saat 10 da kışlada kışlada lzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda 

lzmir Levazım amirliği satın alma ko. da yapılacaktır. yapılacaktır. 

Istanbul Nafia müdür 
den: 

•• v •• 

gun"' 

3 - Tahm n ediıen mecmu tutarı. (614) lira 40 kuruştur. 3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 768 liradır. 
4 - Teminat muvakkata akçası (46) lira sekiz kuruştur. 4 - Teminat muvakkate akçesi 57 lira 60 kuruştur. 22·12·937 Pazartesi günii saat 15 de lstanbulda Nafia müdür" 

5 - ~attnames·ı her min komisyonda ~öru .. lebilt"r. Ş .ı d .... 1 b"I' lüğünde 56532,51 lira keşif bedelli Vefada eski talebe yurdunda 
e- 6 5 - artnamesi her glin komis,,on a goru e ı ır. 1 6 - steklilet ticaret odasında k1:1yıth olduklarına dair vesika 6 - lateldiler tiaaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika yapı'acak yüksek mualtim mektebi binası ikmali inşaatı kaptı ı 

göıtermek mecburiyttindedirlet. zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
2490 göstermek mecburiyetindedirler. Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel hususi ve fenni şart-

7 - Eksiltmeye iştirak edecekler sayılı katıunon 2 ve 3 7 - Eksiltmeye iştirak edeceltier 2490 sayılı kanunun 2 ve nameleri proje keşif hulasasile buna müteferri diğer evrak 283 
ncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı Tesikalan ve 3 üncü maddesinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve kuruş mukabilinde dairesinde verilecektir. 
teminat muvakkatalarile birlikte ihale IUltİDden eYel lco- · l"kt 'b ı · · 

30 4 9 teminat muvakkatelerile bir ı e 1 a e saatinden evel ko· Muvakkat temınat 4077 liradır. 
misyona müracaatları. 25 4166 2S 30 1 ki f b __ ..;;;;;,;.;::~~.;.;.;.----~-~~~~--.-..... --__._...,. misyona müracaatları. 4 9 4168 steklilerin te i mektupları ve en az 40,000 liralık bu işe e.ır 

İzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko, Rs. den: •ı'tfulHlll"lllllltlllllttllltllıı. D kt .ıllllllllllllllllllllll~lllll,1 ...... 111• zer iş yaptığına dair Nafia Vekaletinden almış olduğu müteaahbıt· 
Miktan '" nı 0 0? 1 lik ve ticaret odası vesikalannı havi kapalı zarflarını 22-12·?37 

Kilo A K 1 T ~ Pazarteıi günü saat 14 de kadar Nafia müdürlüğüne vermelerı. 
4800 bpana • ema onay - 25 ·30 8 13 7815/4103 ~ 
4800 Pırasa Balcterigolog w 6alaşıcı, ~lgın !~astalılt:l.,.ı miitelıeuısı : limfr Vakıflar mÜdÜrlÜguv •• nden: 
4800 Lahana (Verem ve saıre) = .,_1 

14400 Yek\ın 8umahane iıtayon karpmtdak.i Dibtk tokalı: bapada IO eqık ~ Anadolu gazetesinin 7354 sayılı nushasında müfredatı yazıla 
1 

l - Müstahkem mevlti kıtaahntn yukarıda cinı ve miktarı ya· H •• maayeoelaaneeind4' .-ıı aaat 8 den akoam eaat 6 ya ~ binasındaki dış dükkanlardan 401 No. dan 416 No. ya kadar 0 
•: 

%ılı Ü!; kalem sı bze ihtiyacı açık eksiltme suretile müna· kadar haatalanm kabol eder ı dükkanlara temdit müddeti içinde de talip çıkmadığından pa:ıarlıj' 
kasaya konmuştur. lllllllllllHHlllUU!UUlllUlllHlllllllllllllHlllllifllllllllllll T t1le/on: 4115 HIHll bırkıldığı ilan olunur. 4161 
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Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

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

"STELLA,, vapuru 22· 11 ·937 
de bekl~niyor. BURGAS, VAR· 
NA ve KôSTENCE için yük 
alacaktır. 

''VULCANUS,. vapuru 27-
11-937 de ROTTERDAM, AMS· 
TERDAM ve HAMBURG a ba· 
re ket edecektir. 

•sTELLA,, v puru 11/12/937 
de ROTTERDAM, AMSTER· 
DAM ve HAMBURG a hare· 

""atbakammızın fotoğ 
rafileri 

Başbakanımız 8. Ce · ı Ba· 
yarın muhtelif büyuklükte ga· 
yet mükemmel fotoğrafilerı ve 
Ege manevralarından sonra yn
p1lan büyük geçid resmine ait 
en güzel resimleri Kemeraltı 

caddesinde Hacı Alipaşa ote
linde Ressam foto lsmailde:-ı 
bulabileceksiniz. 10 D. 

Göz Hekimi 
Mitat Orel 

Adres: Beyler Numan so
kağı No. 23 

Kabul saatleri: Öğleden evel 
saat 10-12 öğleden sonra 

1 S,30 · 17 Tele. 3434 
... l ............... lılııiiıiiııııiiı .. llml 

ket edecektir. y ag""' presesi 
SVENSKA ORIENT 

LINIEN Alman mamulatı son sistem 
"NORDLAND,, mo\örü 16- maniveleli yeni bir zeytinyağı 

11-937 de GDYNIA, DAN· presesi satılıktır. 
ZIG, STOCKHOLM, fSVEÇ, Muhtelif beygir kuvvetinde 
DANMARKA, ve BALTIK li· yeni elektro motörlü demirci 
manlarına hareket edecektir. ve dökmeci ocağı vantilatörleri 

"ARAGON,, motörü 20_11_ ve kaynak takımları da vardır. 
937 de ROTT.ERDAM ve HAM- Müracaat: Kestane pazarı 

Demirciler içerisinde 20 nu· 
BURG a hareket edecektir. 

marada Niyazi makine tamir· 
"AASNE,, vapuru 2/12/937 hanesi. D. 10 

ROTTERDAM, HAMBURG GD·ı'----------
YNIA, DANZIG, DANMARKA, 
ISVEÇ, NORVEÇ ve BAL TIK 
limanlarına hareket edecektir. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

Diş T;abibi 
Cevat Dağlı 

ikinci Beyler sokak No. 65 
Telefon: 3055 

Devlet demiryollarından: 

uALBA JULIA,, vapuru 1-12 
937 de MALTA ve MARSIL

,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~•I YA~ ~rekcl ed~~ti~ Doktor 
A. Tevfik Lütem 

Kulak, burun, boğaz 
Haatalıkları birinci sınıf 

mü·ehassıs 

Muhammen bedeli 68250 lira olan 30,000 adet normal hat çam 
lta\'erai 30 lkinciteşrin 937 Salı günü saat 15,30 da kapalı zarf 
Uıulile Ankarada idare binas nda satın alınacaktır. 
le Bu işe girmek istiyenlerin 4662,50 lıralık muvakkat teminat ile 

•nunun tayin ettiği vesikaları ve nafıa müteahhitlik vesikası ve 
lek\iflerini ayni gün saat 14,30 e kadar komisyon reis.itine ver
llleletı I" azımdır. 
~ameler 341 kuruşa Ankara, lzmir, Eskişehir ve Haydarpaşa 

Vezneıeti1ade satılmaktadır. 16 20 23 25 4243/4015 

oto ôroğlu 

Türk Maarif Cemiyetinin 

Büyük Eşya Piyango.su 
Jkramiye 15400 Lira 

........ ~,·-~~,..ll ·:· .. ·. ·', \ 

Hamza Rüstem ~sgş oeveli köyde 13 dönüm b•ğ 
~n nıeşhur fabrikaların fotoğraf makineleri, film, cam, kağıt, ~~; K "h " 12 " " 

lira K. 
80 00 

252 00 
30 00 lcart ve bilumum fotoğrafçılıkta müstamel eczalar, fotoğraf alat a raman ar Bahçevan sokak 3 taj No.lu ev 

ve edevatı, font ve sehpalar. 256 Tepecik Kağıth.me caddesinde 1.,.9 eski 141 yeni 
Pı No.lu dükkan. 32 00 

Otofraf çı/ığa müteallik her nevi malzeme 257 Bayraklı Burna va caddesinde 34 No.Iu ev 45 00 
Zevki okşıyacak resim ve ağrandismanlar, sencdat ve evrak 264 Develi köy istasyon civarında 25 dönüm tarla 20 00 

istinsahları ve kopyaları kemali dikkatle yapılır. 265 Şehitler altın soka'< 25 eski 31 yeni No.lu ev 80 00 
A M A T Ô R J Ş L E R j Yukarda yazılı emv lin senelik ı carlarına talip çıkmadığından 

bevelopman, kopya ve her nevi ağrandisman sürat ve nefa· " 10 giin müddetle temdide hırakılmıştır. lha'esi 2/12/937 tarihinde 
setle yapılır. .!!!! 15 dedir. Taliplerin Milli Em ak Mü iürlj.iğüne müracaatları . 

IZMIR: Emirlenade çarşısı No. 28, 4, 5, 6, 7, 8, 9 B h d • • 
Telefon: 2675 Telgraf: Rüstem lzmi~- a ram e ıyesı 

~nkara Anonim Türk ~ı- • vE Tuvalet eşyanızı 

garıa Şirketinden: Şıf a 
~Şirketimizin lzmir ve havalisi tali 111centel iğini, İzmirde Mareşal 
~i Bulvarındaki 6 numaralı yazıhanesinde 1fa eden Vedat Ura
~ l~tketimiz merkez~le ç~lışmak ü.~ere~ lstanbula .n~klettıği ve bu 
t\i ~ ınhilil eden lzmır talı acentelıgımıze, 1 teşrınısanı 1937 ta-

eczahanesinin 
Meşhur 

ilden itibaren 

~khisar Tütüncüler Ban· 
~ası Türk Auonim şirke
~tıin 
~tı d"I c ı miş 

zmır · Meserret 
'Otelimizin bütün mobilyası tecdid edilmi~ soğuk .ve sıcak s_u 
'dl~ daireleri il~ve. e.d~lmiştir. .?~el ~e~ıden t~lvın ~e tefrıı 
' lıııı ve müşterılerımızın her turlu ısbrahatlerı temın olun
~ttur. Fiatler mutedil ve her keseye elverişlidir. 

llleraltı caddesi karakol karşısında No. 72 fzmir Tele. 2.S33 

"'.\ldıisar belediyesinden: 
\.;•b,...· b' ·ı. • k Jl4\ ·-.ıncn bir toR kadar müstamel kurşun ve ır mı~tar çın o 
\, ~tttırrna ile sıtılacak. ihale 30-11·937 Salı günü saat 15 de-

tcldılcrin Akhisar belediyesine müracaatları. 18 20 22 24 

S. Ferid eczacı başı 
Kolonya, 
Esans, 
Pudra ve 
Kremlerinden 
intihap ediniz. 
Herkes g·ibi siz de 
memnun olacak· 
sınız ... 
Alırken S. Ferid 
isim ve etiketine 
dikkat ile taklit· 
lerini red ediniz. 
Çünkü bir şeye 

yaramazlar. 

Dep. S. Ferid 
Şifa eczane. 
aidir. ___ , ........... ~~~--~----... ~"'!'-~--~.;...-----------ı 

lzmir Vakıflar müdürlüğünden 
Senelik kirası Cinsi Mevkii Vakfı 

Lira 
36 Arıa Arapfırını ha.tene Esnaf teybi 

. caddesi. 
Yukarda yazılı arsa kiraya verilmek Üzere müzayedeye çıkarıl· 

mıştır. ihalesi 2/12/937 perşeLnbe günü saat 10 dadır. Taliplerin 
Vakıflar idareaino müraoaatları. 4160 

ZEGLUGA POLSKA S.A. 
•LEWANT,, motö 11-11·937 

de ANVERS, GDYNIA ve DAN· 
ZIGe hareket edecektir. 

llinlardaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 
acentil me1Uliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikin· 
ci kordonda FRATELl.I SPER
CO vapur acentalığına müraca· 
at edilmesi rica olunur . 

Merke'Z hastanesi kulak 
kliniji ıefi 

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

eder. 

,:1.eı.efo-n=-4.ıı.ıı.4.14.21.4.2.2.11.266_3_ Olivier ve 
DEUTSCUE LE- Şürekisı 
\' ANTE · LINIE Limited 

G b H Vapur Acentaıı . m. • • 
Birinci kordon Reet bina11 

HAMBURG Tel. 2443 
DEUTSCHE LEVANTE- THE ELLERMAN Ll· 

LINIE, HAMBURG, A. G. NES LTD. 

ATLAS LEV ANTE LINIE A.G. "CITY OF LANCASTER,. va· 

BREMEN puru 15 lkinciteşrinde gelip yük 
"ATHEN,, motörü 15 ikinci· çıkaracak ayni zamandaLONDRA 

teşrinde bekleniyor. ROTTER· ve HULL için yük alacakbr. 
DAM,HAMBURGveBREMEN 
için yük alacaktır. THE GENERAL STEAM 

"YALOVA,, vapuru 22 Jkin· NAVIGATION CO LTD. 
cite~rinde bekleniyor. BREMEN "AD JUTANT,, vapuru 5 ikin· 
için hareket edecektir. citeşrinde gelip LONDRA için 

"MACEDONJA,, vapuru 29 yük alacakhr. 

ikinciteşrintle bekleniyor. ROT- SERViCE MARITIME •-
TERDAM, HAMBURG ve BRE· 

MEN için yük alacaktır. ROUMAIN 
BUCAREST 11MOREA,, vapuru 1 Birinci 

d b ki · "ARDEAL,, vapuru 26 ikinci-
kanun 8 e enıyor. ANVERS teşrinde KôSTENCE, SULINA, 
ve HAMBURG limanlarında GALATZ ve GALA TZ aktarması 
y~k çıkaracaktır. 
AMERICAN EXPORT LINES TUNA limanları için yük ala· 

caktır. 
THE EXPORT STEAMSHIP DEN NORSKE MIDEL-

CORPORATION 
•f.XTAVIA. vapuru 12 ikin· HA6;t~JE 

citeşrinde bekleniyor. NEVYORK • BAALBEK • Motörü 12 için yük alacaktır. 
EXH Ikinciteşrinde bekleniyor. BEY· 

• IBITOR. vapuru 18 RUT, HAYFA, DIEPPE, ve 
lkinciteşrinde bekleniyor. NEV- NORVEÇ limanları için yük 
YORK için yük alacaktır. alacaktır. 

• EXPRESS,, vapuru 26 ikin· 
citeşrinde bekleniyor. NEV- ''SAN JOSE,, motöı ü 6 Bi· 
YORK için yük alacaktır. rincikinunda bekleniyor. DIEP-

.. OGONTZ .. vapuru 28 PE, DÜNKERK ve NORVEÇ 
lkinciteşrinde bekleniyor. NEV· limanları için yük alacaktır. 
YORK için yük alacakbr. ilanlardaki hareket tarihle-

11EXMOUTH,, vapuru 15 Bi- rile navlunlardaki de~şiklik· 
rincikanunda bekleniyor. NEV- lerden acente mesuliyet kabul 
YORK için ı_ük alacaktır. etmez. 

ARMEMENT H. SCHULDT Daha fazla tafıilit için Bi· 
HAMBURG rinci kordonda W. F. HENRY 

"EUSE,, motörü 15 ikinci- VAN DER ZEE & Co. N. V. 
teşriıade bekleniyor. ROTTER· vapur acentalığına müracaat 
DAM, HAMBURGve BREMEN edilmesi rica o.unur. 
için yük alacaktır. Telefon : Ne. ~00712008 



, 
ANADOJ.:O ____________________ 2_s_T_eon_·n_isa_nı-=......,,,,. 

Ş h Tesiri tabii, eısiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb. ı

1 n S ap rekleri rahatsız olanlara bile Dok~orlar bunu tavsiye ederler. 

FotoOr 
Amerikadan en son model 

karyolalar geldi 

Amerikanın en meşhur karyola fabrikası olan Simons kumpani 
karyola fabrik&slmn en son model ve mobilya renk ve sistemi her 
çeşid ve boyda halis çelikten mamul karyola ve somyala~ı yalnız 

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

salonunda bulunmaktadır. Karyola ve somya alacak zevki selim 
sahiplerine hasseten tavsiye ederiz. En son model Avrupanın şık 
ve ıarıf çocuk arabaları dahi bulunur. 

•~ Doktor 
Kemal Tahsin Soydam 
Cild ve tena&ül hastalıkları mütehassısı 
lımir Belediyesi Zührevi hastalıklar ve tedavi evi doktorlu· 

ğundan çekilerek yeniden açtığı Numanzade sokağındakı .. 3 
numaralı muayenehanesinde hastalarım Pazardan maada hergun 
sabahtan akşama kadar kabul ve tedavi eder. 

~..,..,__ Muayenehane Tele. No. 3416 Evi 5164 -

H ra~~· kardeşler 
Büyük mobilya ve mefruşat ma

ğazaları emrinize amededir. 

Mfz~~z A~~~~A 

Temiz, zarif eşya, elbise ihtiyacından evel gelir. Her~es kendi 
haline göre temiz bir eve, misafirlerini kabul edecek bır sal~~a'. 
rahat yaşıyacak eşyaya muhtaçtır. iyi bir mobilya. içinde kendınızı 
ve ailenizi muhite daha iyi tamtabilirsioiz. Evinizın eşyası hayatı· 
nızın etiketi olduğunu unutmayınız. 

Memurlara 10 taksitte veresiye muame
lesi yapılır. ________________ .;._.;_~-----:-:-:---:-----

Siz de M ETALLU M ''O tf ;l~~::ıı:rını 
Hem bol ışık almış olur, hem iktısat etmiş olur, hem lamba 
değiştirmekten kurtu lur, hem de sarfiya tınızın eksildiğini 

ilk faturada S!'Örlirsünüz. 

.. 

u 
evfik Baykent 

Elektrik • telef on vemalzemesi deposu. 
· e ens a • aları mümessili 

Peştemalcllar 77 - 79 telefon 3332 

1 

HAYllE7TiH . 
~ızu 

' 

1 N O N 0 Cad. No. 20 
Atölyede 

En güzel pozlar 
çekilir. 

Amatör işler 
Temiz cabuk , 

ucuz yapılır 

Doktor 
Ali Agah 

Çocuk hastalıkları 
mutabassısı 

İkinci .Beyler sokalı 
No. 68 
Telefon 3452 

1 Satılık ev 
Güzelyalı tramvay caddesi 

1027 numaralı 6 odalı ve bü· 
tün konforü havi denize nazır 

ev satılıktır. Taliplerin mez· 
kur eve müra caatları ilan 
olunur. 

tiryo oğ 
· Züht·u Ergin 

Her türlü idrar, kati 
balgam ve saire ta

h li ileri yapılır 
l~üracaat yeri: 

lkiııcibeylcr sokıı 

Telefon 3869 

____ alıl{ yağı 
Norveçyanın halis Morina balıkyağıcur' 

iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 

amdi Nüzhet Çan çar 

S hhat Eczahaııesi 

1938 Modelleri geliyor 
Sevrole Otoınohilleri ., 

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

Ve<dek ıP>aırçaOaır meveçlY<dJ<dlYır 

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

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


