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Başvekilimiz, Doğu seyahatinin intibalarını anlatıyor Memurların terfihi 

E • d • 
1 

• ve hayat pahalılığı 

rganl ma en iŞ eri, muaz· Başvekalet 1. U. 

zam bir programla yürüyor. müd::~:::nün 
Memurların terfihi için bir 

anket aç1lmaaına hükiimetce ka

rar verildiğini ve her memura 

birer sual varakası verileceğini, 
ihtiyacı, müreffeh halde yaşa
ması için ne isted ığinin tesbit 
edileceğini yazmıştık. Bu kara· 

Malatyada umran eserleri, Sıvasta, daha çok çalışmak lazım, 
__ D_e_r_s_im-=="-a_h_a_l_ar_ı_i1hya edilecek, Af yonkarahisar intibaları ı 

Yaş meyvu ihracatı ... 
Hamdi Nüzhet Çançar 

'Üzüm KOl'omu bu eene memle· 
ketin umumi serveti itibarile hayati 
telakki edilebilecek çok mühim bir 
tecr6bedo balonda: Avrupanın en 
mfihim ve en iıtahh piyaaalanua 
ynş meyva ihracına teıebbüı etti. 

Büyük bir ıevinçle haber aldığı• 

mızn göre Kurum bu teıebbüısünde 
ve daha ilk adımlarda muvaffak ol· 
mur. bir kaç tecrübeden ıonra gayet 
iyi neticeler al mı ıtır. 

Şüphe yoktur ki bu netice ve 
muvaf fakıyctlcrden ceaaret alarak 
Üz.üm Kurumu önümüzdeki seneler 
zarfında yaı meyva ve ıebze ihraca• 
tını memlekete hak.ilı.t bir kemiyet 
getırecek derecede geniıletmek için 
iktiza eden tedbirleri almakta ge• 
cikıniyeccktir vo belki de almıttır 
bile ... 

Ataiürk son seyahatlerinde B. Celal Bagarla beraber 
Ankara, 25 (Iloausi muhabirimiz· bıtlamıı olan modern mahalleıi ile 

den: Telefonla) - Baovekil B. Celal biıi alakadar etti. 
Bayar, doğu ıeyahati intibalan "Elazıka uğramadan Diyarbakır 

hakkında Uluı gazeteeioe beyanatta iıstikametini tuttuk. Yolıımuz üzerin· 
bulonmuotOl'. Derin bir görüş mah· deki dağlar ataeında güzel bir göl 

rın tatbikına başlanmış ve vi:a
yetimizdeki alakadar makamlara 

anket sualleri gelmiştir. 
Anket varakaları, vilayetimiz

de mevcud memur mikdarına 

göre geldiği için her memura 
birer kağıt verilecek ve bunlar· 

daki suallere göre cevablarını 
yazmaları istenecekt~.. Anket 

kağıtlarında on iki sual vardır. 
Cevaplar Birincikanunun so

nuna kadar her halde yazılmış 
ve verilmiş olacaktır. Anket ka· 
ğıtlarında şöyle bir kayıt ta 

vardır: 

- Sona 2 inci sahifede -

Pitgon - Sfoelongrad hattının 
işletilmesi için 

Türk-Yunan 

Hariciye · Nazırı 
vaziyeti nasıl görü vor ? 

''Dünyayı kurtarmak iÇin 
liberal bir i tısa 

yolu tutmalıdır,, 
••• 

'' ı\1illetler hasis ve hodbin değil, 
müsamahakar davranmalıdır.,, 
Londnı, 25 (A.A.) - Daili Telgraf gazetesinin Nevyork 

muhabirine beyanatta bulunan B. Cordel Hull demiştir ki: 
" - İngiltere ile Amerika arasında yakında aktedilecek 

olan ticaret itilafnamesi, hali- - Sonu 8 inci sahi/edtJ 

'---------------------------------------------~ Ankarada Balkan Antantı 
Merkez Bankaları kongresi 

Para ve d. ğer işlerde mü 
him kararlar verdi 

Antantın para ve ekonomi terakkisin~ 
de ayni müşterek gayretin göste

rilmesi kararlaştırılmıştır 

Bir iki aeno evci yaı meyva ih· 
racı için vıliyet makamının deU.leti 
ile gene böyle bir iki tcşebbüı ya· 
pılmış, fakat tam mühim baılangı• 
cıuda sümmettedarik tedbirlerle giri· 
tileo bu iı vukuf ve ilıtiıaaa iıtinad 
Clınedigi için eemereıiz kaJmııtı. 

ın]ü olao hu intibalarda ezeü'Jlle ıu nr. Cenub yolunda llazarbaba t~peei; 
cümlelere tesadüf ediliyor: , bütüÔ o havaiiye yüksek baluılannı 

. "Filhakika Sıvaıtot çok daha dd· 
di _çalı1111a~ lüzumu bi~scdilmektcdir. 

teşkil ediyor . 
anlaşmasıi 

' 
_ TeşebbilıilJı b11ııu<U bu defa Üzüm 

!\.urumu gibi kaynağını iki milli 
bank.dan alan memleketin en ciddi 
\& urlu h;. ..,._;;.._......._:aia bo-
}uomBSl yarına aid Oınidlerimizi tak:. 
'Vıye eden bir zamon teşkil eder. 

• Bu seoe çoğu teprühe mahiyetin· 
de olmok ftwre Lont.lra ve Hamburg 
:->iyaaalanoı yapılan yaı üzüm ve ita· 

Vun t!Vkıyatı bu ve emaali mah!!olle· 
riruizin gelecek eeoeJen itibaren 
yuz ,erini güldürecek bir muvaf fakı· 
Jelle netıcelenmiştir. 

Anla~ılmı~tır ki üzümlerimizi, 
L:avunlarımızı, bütün taı"lik: ve butün 
tıefa etlerini muhafaza etmek ıartile, 
İımirden Avrupa piyasalarına ıevket· 
nıek ve orada kolaylıkla aatmak 
nıümkün olacaktır. 

BilhaeEa yaı üzüm itinde bu me• 
sele büyük milok.üllerle dolu bir te· 
eebbü3 mahiyetinde idi. Evclemirde 
hiz dünya piya alanna çok geç çıkı· 
Yorduk. Bizden evci komşulanmız 

'Ve diğer üzüm yf!tiıtiren memleketler 
tedbirlerini almıılar, piyasaları mah· 
•ullerile doldurmo~lardı. Biz yaı 

Oıü m aevkıyab teoebbüeüode diğer 
tnkiblerimize göre tam on üçüncü 
olarak. meydana atılıyorduk. Sonra da 
Yepyeni olan bu teşebbfüıün bütün 
tekniklerinden, huıueiyetlcrinden hiç 
Lir haberimiz yoktu. Meıeli kendi 
tlıümlerimizin diğer memleketler 
ıtıabsulleri gibi ayni vartlar dahilinde 
8e'Vki milmkün olub olmadığı bile 
taınamile mcçhulümüzdü. 

Üzüm Kurumu bu memleket 
İfitı.de hakiki bir fedakarlık ve fera• 
&at gö terıli. Mühim miktarda ziyan 
etmek ihıimali mevcud olma1ına rağ• 
~en, sırf maheollerimize yeni iatihlik 
11lıkAnları hazırlamak gayeıile ve per· 
"•sııca teşebbüıe atıldı. Uğradığı bü· 
lUn ınü_şkülat ve maniıtlardao yılgın· 
~ılc gö iermedi, daha ilk. teıebbüıten 
'liharen bizim Qzilmlerimiır;in diğer 
i.lıunıterin tabi tutuldu~u ayni teknik 
tllttlarla sevki müm,kiln o]amıyacağı 
~?la~ılmıotı. Bir kaç tecrübe ile ıırf 
i.lııiaı ii.ı:ümlerimize mabeue olmak 

1 
2ere bir "Türk tipi ıe•kı1at., ıek1i 
tkarrür ettirildi. Ve bununla "yüzde 

)'üz, "b" ' d" k d • gı ı ıım ıye a ar yaı meyva 

tı'evltıyatt yapan liiç bir memlekete 
a,·b 
d
.1 olmamıı bir muvaf fakıyet elde 

~ •ldi. 

"Malatya; yeni umrau eeerlerile, 
bilhassa .kurulmakta olan d~kama 
f'abrlkaal ve o eayede teşekkül etme~o 

Gö cük .. 
a'o ğö ıÜ: At~türküo. derin Türk 

tarihinden vermiş olduğu ilham ile 

·Sonu 8 inci sahifede· 

Ecnebi komisere 
· zıim yok!. 

lü. 

anlaşmayı imzalıgan 
Üı k Yunan murahhosları 
fstanbLıl, 25 (A.A.) - Pityon 

Sivelongrad arasındaki 33 kilo· 

iki a 
bir 

ele yara n 
ldii 

metrelik şimendifer hattının iş-
' letilmesine dair olan Lozan •• m 

-~~~---.-.···--------~ 

Açılan yarmanın toprakları bir-
denbire kaydı ve facia doğdu --Kuşad ~ sının Aziz' ye mevki in· 

de şimdıki büyüki tune e 500 
metre uzııkta yenı açı mağa 

F ., 
ecı .. 

başlan n tunelde feci bir kaza 

olmuş. bir amele ölmüş, iki 

- Sonu 2 inci sahifede -

muahedenamesinin 107 inci mad· 
desı' ahkamını tadil ıçın bir 
müddettenberi Yunanistan ile 

Türkiye arasında cereyan eden 

müzakere!er muvaffakıyetle neti

celenmiş ve itila na:ne bugün 
saat 11/10 da Sirk cide Doku-

zuncu işletme müfettişliğinde 

Yunanistan nam na murahhas B. 
E. S. Sitassionopulos ve Tür-

kiye namına murahhas Nafıa 
- Sonu 7 inci sahifede -

Dublinde 
Liman amelesi grev ilô.n etli 

Bunda da hayal Dt>blin, 25 (Radyo)- Liman 

• , . . . ameles nden 1300 kişi grev ilan • k • d. • v . ettiğinden, bu gün limanda bu-l n ısarı ogd u lunan vapurların hiçbiri yük ala-
mamıştır. 

UZak şark oieselesini tetkik eden 'İngiltere-Almanya temasları 
konferansın ıi~ticesi budur 1 Çemberlayn, ce· 

hır az hayal inkiıarıiçinde terketmek• b d • 
te olduğunu ıöyledi. Kendiıinin bu 1 VQ VeTeme l 
bi11ine aramızdan bir · çokları da 

~eti~ak edeceklerdir. Biz de hayal Bir mebusla başbaşa 
ınkiaarına uğ_radık.. Çünkü muılihane 1 

' 

va11taJarla uzak prkta ıulhu vücuda kalıb izahat verdi 
getirmek.ten ibaret olan vazifemizi ifa Londra, 2!> (Radyo) - Avam 
etmedik. Fakat ceaat'etimiz kmlmıı kaınaraeının bugünkü içtimaında 
değildir. B. Norınan Daviı, B. beyanatta bulunan Baıvekil B. Ne. 
Craoboroe ve B. Da 1'euan tarafından vil Çemberlayn, Lord Halifakeın 
yapılan beyanat hiç kimsenin Berlin seyahati hakkında izahat İs· 
meeaiye devamdan feragat etmeoıif tiyen aaylavlara hitaben: 
olduğunu göıtermektedir. Dünya _ Bu seyahat, tamamen huıuıi 
yüzünde milyonlarca nüruıa eahib ve fakat çok lüzumlu idi. Binaen· 
olan devletler mümeuiJlerinin bazı aleyh, bn hnınıta bendeıı izahat 
umumi prenıipleri teyid etmek iıteınekte urar etmemenizi çok rica 
huıueunda mutabık kalmıo .olduklarını ederim. 
ve bunlara tadık kalmağa azmetmit Demiıtir. 

, bolundolr.Jatını · bil~irmelerini göı;mek , , ::>aylavlardan , B. Mander,. ha 
ceearet verici bir ıeydir. Bodevletlerin •özlere rağmen izahat iıtemekte de· 

Balkan antr.ntı merkez bankaları müdürlerinin Ankuadaki 
toplantıları intihal arından 

• Ankara, 25 (Hususi muhabirimiz· 
den) - Balkan antantı devletleri 
merkez bankaları müddrlcri ve meeai 
arkadaıları konferarun, iki gün devam 
eden toplantılarına nihayet vermiotir. 

Konferaneta, umumi para ıiyueti 
meseleleri ve hunların Balkan antantı 
memleketleri ile olan mfinaaebetleri 
tetkik edilmiı ve ıu neticeye . vanl. 
mııtır: Paralar arasındaki münasebet• 
lerin iıtikran, umomi ik:tıeadi terak· 

kinin de eaaelı amili olan mdbadet .. 
. lerde normal tekamül için biri.ad 
derecede oartbr. Bu istikrar keu . ' 
iktıaadi vaziyetin devaoılı aalih bol· 
maaı ve ötekinden daha az mtlhim 
bir amil olmıyan sermayelerin bey
nelmilel bere~etinin de tczayüdd için 
ıartttr. Karııraızhk nnıurlannın aoD 

zamanlarda had aek.illerini kaybetmiı 
olmalan memnuniyetle karoılanmııtır. 

- Sonu 8 inci sahi/etle -

Paristeki son ihtilal hareketi: 

Tevkifat devamda! 
-~------··~----~---

Fransa da ihtilali hazırlıyan, 
hangi teşekkül imiş? 

tn A.rtık ü'-üm, kavun gibi yaı 
eyvalarımızı ve eğer meyvacıhk 

Y•prna118 • • · 

Ken/erans reisi ve Belçika 
Haricige Nazırı M. Spak 

Brükıel, 25A.A.) - Dokuz dev• 

mümeuilleri bilhaeea ıulha olan vaın ettiğinden, Başvekil kendiıini 
mubabbetler'ioden ve imza edilmiş hususi dairesine davet ederek ozon Paristen bir görünüş 
muıahedelere hürmetlerindf'obahıeıtiler. oıüddet konuımuıtur. 

e nıyatınıız 'Varea ·zaruret ve 
lı o~rafya şartlan bizi buoa ergeç İC• 
ar edecektir. di~er meyYalanmıza 
- Sonu 2 inci sahifede -

ih b · Paris, 25 (A.A.) - Milli em· madığını söylemiştir: Meydana 
Jet konferansının 600 celıeıinin bit•· Şahıeo n " ayet u preoai rlerın B. .Mander, Baovekilin kendiıi· 
mmda B. Spak ou beyanatta bulun· muvaffak ohıcağ1 kanaatindeyim.,. ne nrdi~i izahattan fevkalade mem· niyet müdürü matbuat mümes· Ç karılmış olan gizli teşkila ın 

Bu bit1tbeden aoora cdııe tatil nun kaldııt nı lıeyan eylemiştir. sillerine beyanat a bulunarak ismi (Rt volutionnaire Comı te 
!\.. ____________ .,) Cagaularas tabirinin doğru ol· - ~onu 8 inci sal.ifede -

muftur: 
"- B. Koo bizlere konferanaı edilmiıtir. 



<; • fıift' 2 
ANADOLU 

Yersiz şikayetler Şehir da ili haber eri 
Tütün piyaSJSl 

Mii:stahsil elinde d ,. ha 
13,S milyon kilo 

tütün var •• 
irfan Hazar 

-Çocuğnmu riyaziyeden nıha bıralı::cnı~lar, Ql>k ııculım. Çnakü ben onu, 
mühendis de~l, avukat yapııcak.tım. Ne olur, bir kaç numara vorib sınıfını 
geçiri verseydiler. 

- Beııimki de fı la fedc.n smıfta kalmıı. GOidüm doğrusu. Önümfiıdeki 
yıl &atl".n onu maAazaya alacaktım. Şimdi bu i§i, bir 711 ünce ppnn~ 
eluyorum. 

Diğer bir baba, çok fazla aıabilevmiştir: 

- Ricıı ederim, kızımı çalgıcı mı yapacağım! Nedir ba~ıma gelenler 
allabım? Onu mu!ik.iden 11nıfta hırııkmıılar! 

İlk rıazarda doAro gibi sörüııen bu ~küyeUer, esasta temamen 
çflrüktDr. Lisenin muıy1cn eınıflarıoa kadar her çocuk, riyaziye, fclaefe, 
eiebiyıt, muaiki ve betlen terhiverl külUltü olmak mecburiyetindedir. Bun• 
lar onun gıdaaı kadar, hatta ondan daha çok ehemmiyetli ve insan denen 
nrlıgın ilk temelini, ilk yapıaını, ilk kapı, oda ve pençerelerini bina et• 
meai basebile bava kadar lüzumludur. Riyaziye kiiltürü almıyan adam; va· 
tm tarihine, vatan coğrafyasına dair etraflıca bilgiei bulunmayan bir tüccar, 
bir memur her ho\de ebediyen yarım kalmağıı, yarım yaşamağa mecburdurlar. 

Musiki dereleri ise, insanı hakild tekumüle sevketmekte, en ön plAna 
gelen unsurdur. Rüyet uftumuııo geui~leten ve derinleştiren; merhamet ve 
.. f .lı.at duygulan mızı sonsuzluğa erdiren, nurdıın elli, nurdan ynzlü musikiyi 
aor görmiy~lim! Musikiden iyi anlamak, yon yanyıı ililılaşmııktır, derler. 

Ecnebi dili öğrenmeği de muhakkak bir meufaııte hıığlamamalıdır. Umu• 
miyetle füe dersleri birer vasıtadır. Batta Üniversite derslerilc birlikte bütün 
tedrisat birer basamaktır. Gaye, ineanlığımızdır. ln ıınlığa \:avuvmaklığımızdır. 
F.cneb' dili de; riyaziye, felsefe, edebiyat, musiki, beden terbiyesi gibi, ço
cuklırııoızın içinde yarıynn vo onlarca temıımen meçhul ve gizli knlao isti• 
dadlan mütemadiyen aramak. bulmak, yabud çocuğa bizzat buldurmak. vazi• 
r.ille mülcelleftir. Bunun için dersler, ma16mat cihazı olmaktan ziyade birer 
•biye, birer ruh jimnestiği, birer yürfiyü~ cihıızıdırlar. 

Çocuklarımızı, dersler hakkındaki müfrit şikftyetlcrimide '"kim yollara 
uptırmıyalım! Oolara kolaylıklan Ye bolluk.lan değil, bilakis b:ı,ntın güçlük· 
lerioi, iatikbılio acı darlıklarını gösterelim! Biz veliler, mademki (•eli) rU· 
Niçin ha Teliliklorimizi, yıvrularımızm kurtnluılan Y.O\undı harcamıyoruz. 

Kuşlarm titizliği 
Tabiiyat alimlerinin yapbklan 

tetkiklere göre, kuş cinsinin he· 
men hepsi de su hususunda çok 
titizdirler; kaz ve ördekler, çok 
düşkün oldukları için, eter temiz 
su bulamazlarsa bizzarur pis 
ıulıra iltifat gösterirler; fakat 
küçüle kutlardan bir kısmı, bir 
defa gagalarını soktukları suyu 
bir daha ne içerler, ne de o 
ıuda banyo yaparlar. 

Hem kedi, hem köpekf 
Amerikada bir hayvanat mü· 

zesine çok garip bir mahluk 
konmuştur. Bu mah!Okun yarısı 

kedi ve yarısı da köpektir. lca· 
hında havlamakta ve sırasında 
da miyavlamaktadır. Bu garip 
mahluk bir kediden doğmuştur! 

Huylu huyundan vaz 
geçamezl 

Sunya He ıye, Holivudun buz· 
lar diyarından gelmiş bir yıldı· 
zıdır. Bu güzel kadın, yeni ha· 
yabadan çok memnun olmakla 
beraber, karlı dağlar, buzlu yol· 
lar hasretinden kendisini bir 
türlü kurtaramamaktadır. Bu se-

beple lıclş mevsimi onun neşe 
ve zevkinin eo ziyade arttığı bir 
mevsimdir. 

Eslei at nah 
lnıil :derin arzın en müterakki 

insanla ından oMulclanna şüphe 
yoktur. Buna rağmen lngilizlerin 
de garip ve batıl itikatları da 
pek çoktur, batta her milletten 
fazladır. Meseli, lngilterenin Ha· 
ı:ciye Nezareti binasının kapı
sında kocaman ve eski bir at 
nalı mıhlanmışbr. Bu at . nalı, 
nazar değmesine mani ve uğur 
getir:r imiş. Nasıl, garip bir iti· 
kat değ l mi? 

Sabrın en sonul 
Amerika muhasiplerinden bi-

risi oturmuş (yedi mette mik
kabı su alan bir sarnıcın senede 
bir damla su kaybetmek sure· 
tile kaç senede boşalacağını) he
saplamıştır. 

Bu uzun ve çok sabıra muh· 
taç hesabın neticesi olarak sar· 
nıcın boşalması için 140 mil· 
yon sene lazım oldutu anlaşıl
mıştır. 

Japonyada yani bir hareket 
Japonyanın B~vckili Prens 

Konoenin kardeşi tarafından 
(eski usul Japon şekerciliğin ih~ 
yası cemiyeti) teşkil edilmiştir. 

Bu cemiyet, çikolata, bonbon 
vesaire gibi Avrupa usulü şe· 
k~rlemelerJe mücadele edecek
tir. Cemiyetin müessısıne gö
re Avrupa usulü şekerlemeler, 

Japonya için bir felaket halini 
almış ve her tarafı istila etmiş· 
tir. Esas gıdası başlanmış pi· 
rinçten ibaret olan bu memle
kete bu usul şekerlemecilik çok 
pahalı geliyor imiş. 

Vatandaş! 
Witre) sini göklerimizin sela· 

meti için harcamağı idet hali
ne getirdiğimiz "Şeker bayra
mı" na artık •Havacılığa yar
dım günü,, adını vermek çok 
yerinde olur. "Kurban bayra
mı. na da ayni adı vermek 
uygun olacağı ~bi. 

Norm~n Davis 
Londraga çağrılıyor 

Londra, 25 (Radyo) - lngil· 
tere Başvekili B. Çemberlayn, 
Amerikaya hareket etmeden evci 
Londrayı ziyaret eimesini, Brük
sel konferansını Amerika baş 
del~gesi Bay Norman Davisten 
rica eylemiştir. 

Sekizinci aTtırma ve yerli malı haftası 

Kültür akanlığından bir 
amim geldi 

Okullar a yapılacak merasim ve 
temsil edi ecek eserler bildirildi 

Blrincikanunun 12 sinde başlı
yacak olan Sekizinci artırma ve 
yerli malı haftasında her dere
cedeki okullarımızda geçen yı 1-
ların Artırma ve yerli malı haf
taları içinde yapılan tamimler 
gözönünde bulundurularak yapı· 
lacak merasim hakkında Kültür 
Bakanlığından şehrimiz Kültür 
direktörlüğüne bir tamim gel· 
miştir. Bu tamime göre, İlkokul· 
larda bu haftanın öğretim üni· 
tesi (Arttırma ve Yerli malı) mev
zuu olacaktır. 

Ortaokullarla liselerde, sa· 
nat, ticaret ve öğretmen okulla
rında haftanın uygun saatlerinde 
öğretmenler tarafından artırma, 
yerli malı, yemiş ve meyvalarm 
faydaları mevzuları üzerinde kon· 
feranslar verilecektir. Güzel ve· 
cizeler, levhalar halinde okulla
rın d varlarma asılacaktır. Hafta, 
12 Birincikanun Pazar gunu 
başlıyacağtndan, ertesi gün öğ
retmenler haftayı törenle açacak, 
artırmaya itina olunması ve yerli 
mallara rağbet gösterilmes ı lü
zum ve önemini talebeye kısaca 
anlatacaklardır. 

Hafta içinde okullarda birer 
müsamere verilecek vo bu mü· 
samerelere çocukların anne ve 
babaları davet edilecektir. Bu 

müsamerelerde ulusal ekonomi 
ve artırma kurumu tarafından 
bastırılan (Haf tamızı oynuyoruz), 
(Ağuğtos böcekleri ve karınca

lar), (Küçük paralat) ve (Beş 
yıllık sanayi planı) piyesleri tem
sil edilecektir. Gene bu kurum 
tarafından mekteplere gönderi
len (Ben bir ev kadınıyım) mo· 
noloğu da söylenecektir. 

Hava müsait olursa talebe 
bir geçid resmi yapacaktır. Bu 
geçid resmine çocuklar ellerinde 
vecizeler taşıyarak iştirak ede· 
ceklerdir. Çocukların yorulma· 
ınaları için gidilecek yolun çok 
kısa olması lazımdır. Yatılı okul· 
larda hafta içinde taleb~ye üzüm, 
incir, fındık, kayısı, fıstık, por
takal ve elma gibi meyva ve 
yemişler verilecektir. 

Kartonlar gdldi 
Yerli malı ve artırma haftası 

münasebetile ulusal ekonoıı.İ ve 
artırma kurumu tarafından ve
cizelerle resimli olarak bastırı· 
lan yerli malı ve artırmanın 
ehemmiyetini gösteren kartonlar 
kurum merkezinden şehrimizdeki 
alakadarlara gelmiş ve her ta· 
rafa dağıtılmıştır. Bütün nakil 
vasıtalarile kahvelere ve umumi 
toplantı yerlerine bu kartonlar 
asılmışt:r. 

Memurların terfihi ve hayat pahalılığı 
1 --""!~==~,.,,,,,,,~~~~= 

Başveka et ı. . mü 
lüğünün anketi 

-~·~--Başı Birinci sahifede-
(Bu varakaya doldurulacak 

malumat her hangi bir suretle 
sicile geçmez. Şahsi vaziyete 
kat'iyyen müessir olmaz, kimseye 
gösterilmez ve ifşa edilmez. 
Başvekalet istatistik umum mü
dürlüğünden gelen bu anket 
kağ1tlarına zamanında cevap 
vermiyen memurlar 1554 numa· 
ralı kanunun 19 zuncu maddesi 
mucibince beş liradan 25 liraya 
kadar para cezası ve iki aya 
kadar hafif ceza göreceklerdir. 

Anketteki sualler şunlardır: 
1 - Bulunduğunuz vazifenin 

barem cedvelinde asli maaşı 

kaç liradır, 

2 - Halen siz kaç lira asli 
maaş üzerinden maaş almak-

6 - Şimdiki vazifenize han· 
gi tarihte tayin edildiniz, 

7 - Uhdenizde halen ücret 
veya maaşını aldığınız muallim
i k veya başka bir memura 
vekalet gibi munzam bir vazife· 
niz var mıdır?. 

7 - a) Uhdenizde munzam 
bir vazife varsa bundan elinize 
tevkifattan sonra kaç lira ge• 
çiyor. 

8 - Memuriyet işleri sebe
bile mahkeme kararile mahkum 
oldunuz mu ve kaç defa? 

9 - Askerlikten mütekaid 
veya müstafa birinci sınıf yedek 
subay iseniz sınıfınız ve rütbe
niz nedir? 

10 - ikinci sınıf yedek subay 
iseniz rütbeniz ve sınıfınız nedir? 

asınız. 11 - Tahsil derecelerinden 
3 - Zabitlikten mütekait ve hangisini diploma almak suretile 

ya müsta'fa mısınız, ikmal ettiniz. 
4 - Devlet hizmetine ücretli Ecnebi memleketlerde tabsi-

veya maaşlı olarak ilk defa kaç liniz var mı? Varsa diploma a). 
yaşmda g rdıniz, dınız mı? Hangi ecnebi lisanına 

S - Uhdenizde memuriyet vakıfsınız? 
51fatı baki kaldığı halde maaş 12 - Şahsi ve ailevi vaziyet: 
almak suretile geçen hizmet Çocuklarınızdan bqka kendi 
müddetin z kaç sene, kaç aydır, evinizde beslediğiniz kimseler 

si'NEMASINDA Bugünkü. _seans·' 
y fardan ıtibaren 

2 BOYÜ"K 1''lL1M BiRDEN TAYYARE 
DANSLARDEVAM EDiYOR 

Vilayetin yeni yıl 
biJ.dcesi 

Daire büdce ve kad. 
rolarının genişletil
mesi düşünülmüyor ...... 

Vilayetin 938 senesi büdcesi
nin hazırlanmasına başlandığını 
yazmıştık. 17 ikinci kanunda 
toplanacak vilayet umumi meclisi 
yeni yıl büdcesi üzerinde mü· 
zakerelere başlıyacaktır. Vilayet· 
ten, alakadar dairelere bir ta· 
mim gönderilerek yeni y.I büd· 
cesi için neler teklif edecekleri 
sorulmuştur. Bu tamimde 937 
senesi büdcesile verilen tahs sat 
ve Vekiller Heyetince tasdik edi· 
len kadrolar bu yıl büdce ve 
kadrosunda da tecavuz oluna
mıyacağ1 iç n kadrolarda· ve 
idare masraflarında zaid teklif
ler yapılmaması bildirılmiştir. 
Tamimde deniliyor ki: 

u Tahsisatın, vilayetin daimi 
hizmet ve ihtiyaçlarına hasrı 
icab eder. icraat raporlarına 
gelince biri 936 mali senesi ip· 
tidasmdan nihayetine kadar ve 
diğeri 937 senesi Haziranından 
sonteşrin nihayetine kadar her 
iki sene büdcelerilı:> verilen tah
sisatla meydana getirilen işlere 
ve sarf olunan paralara aıd ol-
ması ve bir sene büdcesile ya· 
pılaıı işlerin ertesi seneye ka· 
rıştırılmıyarak raporlarının ayrı 
ayrı tanzimi ve beş senelik iş 
programının bu scrıe tatbikatı

na geçilen kısmın tavzihi ve 
rakama müstenid malumatın da
ha şümüllu bir şekilde anlaşıl· 
ması için bunların bir cetvel 
halinde gösterilmesi lazımdır.,, 

Daireler müdürlükleri büdce-
1 im 'fnc· '"n n 10 ncu 

gününe kadar vılayete veı mış 
olacaklardır. 

Tütün satışlan çök yavaşla
mış' ır. Bir çok yerlerde satışlar 

tamamen durmuştur denilebilir. 
Düne kadar Ege mıntakasında 
satılan tütün miktarı 24 milyon 
kiloyu bulmuştur. Vasati bir he
sapla rekolteyi 35 milyon kabul 
edersek müstahsil elinde daha 
on bir milyon kilo tütün vardır. 
Halbuki bu miktarın 13,5 milyon 
kilo olduğunu söyliyenler de 
çoktur. inhisarlar idaresile Türk 
limited tütün şirketi mübayaı 
memurları bazı mıntakalar da 
ara sıra görünerek mübayaat 
yapmakta iseler de bu müba· 
yaat, müstahsili tatmin edecek 
derecede sayılamaz. Müstahsil 
elinde kalan bu tütünlerin satıl
ması ıçın hükumetçe alınacak 
esaslı tedbirlerin neticesi bek· 
lenmektedir. 

Canavar düdüğü 
Ödemiş belediyeaine 

satıldı 
fzmir belediyesinin vaktile 

Almanyadan satın aldığı Cana· 
var düdüğü, yapılan tecrübeler 
netices· nde İşe yaramaz diye 

kullanılmamıştı. Ödemişe gön· 
derilen . bu canavar düdüğünden 

orcıda hakkile istifade edilmiş· 
tir. Va ı n bildirilmesi, Rama· 

zanda iftar ve sahur. vakitleri· 
nin ihbarı için hep Bu canavar 

düdüğünden istifade edilmek· 
tedir. .. 

Uzdm satışları 
Hararetle devam edigor .• 
Evelki gün ve dün üzüm sa· 

tışları çok hararetli olmuıtur. 

Bunun sebebi, ihracatçıların yeni 
aldıkları müh m siparişlerdir. Fi-
atler sağlamlığını muhafaza et· 
mektedir. Alman kontrol daire

sinin üzümlerimiz için yeni ta· 
yin edeceği fiatin p iyasada ne 
gibi tesirler yapacağı bekle· 
nıyor. --

Yeni açılan Aziziye 
tun elinde kaza oldu 
- Baıı 1 inci sahifede -

amele ağır surette yaralanmıştır. 
Devlet demiryollan mühendisleri 
tarafından bir müddettenberi 
yeni tunelin açılması için faali- yaş meyva i bracatı 
yete geçildiğini yazmıştık. Yeni - Başı 1 inci sayfada • 
açılacak tunelin yarmasında geniı bir ietib:lftlı: meydam atılmat 
yüzden fazla amele çalışmak- demektir. Jlundan azami derecede 
tadır. iatifa/:le teşebbdııünde buluumalc ma .. 
Yarmanın açılması hayli iler· ulıeillerimiz için hem şahıd menfaat• 

lemişti. Bir kısım işçiler yar- leri namına, hem de memleketin 

1 umomi senet seviyesi bakımından 
mada ça ışırken yumuşak olan bir nrureuir. 
toprak birdenbire iki taraftan Yalnıı Üzflm Kurumunun bu 
kaymış ve İşçiler güçlükle kaç- me~kftr muvıffala)otini iftiharla kar 
mışlardır. Fakat yarmanın ileri dederken çok mühim olan bir nok· 
kısmında çalışan üç amele top· taya daha temae etmek mecburiyetini 
rak altında kalmıştır. Bunun hinetaıckteyiz. Müatahsillerimiı hiç ' 
üzerine ameleler derhal kazma bir mahsulümüzde do.oya piyasalanna 

fiat vermek imtiyazının bize aia Ol• 
ve küreklerle toprak altında ka- madığını, her tftilô ihracahmıma 
lan arkadaşlarını çıkırmak ve diiııyanın fiat temenftçlerine t!bi ol• 
kurtarmak için var kuvvetlerile man ieab ettiğini iyire akıllanna 
çalışmata başlamışlardır. yedeştirmeli, her şeyden evet ocus 

Epey uğraştıktan sonra toprak iatibsal etmek "fe dünyaya ucuı: mal 
arzetmek lti.ıım geldiğini anlama• 

altında kalan ameleler çıkarıl· lıdfr1ar. 
mışlarsa da bunlardan Çal ka- Üıüm Kurumunun bu teşebbGd 
zasının Dayılar koyünden Him- ile memlekete yepyehi bir servet kay• 
met oğlu Veli; uzun zaman top- nağı girecektir. Fakat bunun muvaC• 
rak altında kalarak nefes alama• fıkiyetle n•licelenmeei için her aey• 

den Hel mflatah11ilimizin bu ucuz ie
mak yüzünden ölmüştür. tihaal ve ucuz eatıo zaruretini hipet• 

Kurtarılan diğer iki amele; meleri ve bu noktada kurnma sahil' 
ağır yaralı vaziyette Aydın mem· 'fe yardımcı olmaları oarttır. 

Cihan edebiyatının incisi VICTOR MAR
GERITE'in layemut eseri 

LA GARSON TENASÜB • ENDAM • ve SES itibarile 

leket hastanesine götürülmüş ve Bu faydalı teoebbüsüodcki nıo
tedavi alhna alınmışlardır. Bun- vaftakıyetinden dolayı Üzüm Kur• 
)ar; Mustafa oğlu lsmail ve Şük· munn teıltil eden ve bu ioe meaaU .. 
rü o"'lu İbrahim adındadır. rinin en kıymetti kısmını feda •t-

--l5--~---•llli•••.J mekten çekinmiyen bütün kıymetli 
kaç kitidir, çocuklarınızdan ark.adaolarımızı bir defa daha tebrik 

başka ev haricinde yardım etti· etmeği milli bir borç biliriz. 

ğiniz kimseler kaç kişidi'r? 
(ERKEK KIZ) 

güzel kadın tipini yaratan 

ZARAH LEANDER MARIE BELL Tarafından tem· 
sil edilmiş 

Ahlaki ve İçtimai muazzam eser 

Tarafından temsil edilen 

' ŞARKILI -REVÜLÜ BÜYÜK FiLiM 

İLAVETEN: PARAMOUNT JOURNAL 

§ Eşinizin veya kendinizin 
olmak üzere eviniz var mıdu? 

Kira evinde oturuyorsanız ay-
da ne kadar kira veriyorsunuz, 
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Mardinde 
Bir tren kazası 

Ankara, 27 ( Hususi muhabi~ 
rimizden) - Mardinde; şidde~h 
sellerden bir lokomotif devul: 
miı, makinist ölmüş ve ateşçı 

yaralanmııtır. 



r- . t 

26 Teırinloanl AV\OOLU s ·,.:iıt l 
------ ---------·---------------i 

Hükiimet işleri, bir nizam al
tında sıralanarak görülecek. 
Orman işleri, bütün memlekette 11 muhasibi 

mesullük tarafından idare olunacaktır 
Ankara, 25 (Hususi muhabirimizden)- Orman 

muhasebe işlerinin, bütün memleket için tes s edi
lecek 11 mesul muhasiplik tarafından idaresi ka· 
rarlaştırılmıştır. 

Balıkesir, Manisa, AY.dm, Denizli ve Muğ1a vi
layetleri orman işleri, lzmir mesul muhasipliğine 
tabi olacaktır. 

Ankara, 25 (Hususi muhabirimizden}- Başve
kalet teşkilat ve vazifelerine ait kanunda, bazı d e· 
ği~ikl ı kler yapı lacağı, hükumet işlerini bir nizam 
altında sıralıyarak onları ıntaç etmekle meşgul 
olacak bir Koorporas ıyon bürosu teşkil olunacağı 
söyleniyo . _________ ._.. ........ ___ ..... ~-----

Ceyhan nehri 
gene taştı .• 

lstanbul, 25 (Hususi muhabi· 
rimizden) - Buraya gelen ha· 
berlere göre, son yağan şiddetli 
yağmurlardan Ceyhan nehri gene 
taşmıştır. ------

Mareşalımız 
lstanbuldan Ankaraya 

dönüyor •. 
lstanbul, 25 (Hususi muhabi

rimizden) - Evelki gün lzmitten 
şehrimize gelen Mareşal Fevzi 
Çakmak bu akşamki ekspresle 
Ankaraya hareket etmiştir. 

Karadenizde 
Şiddetli fırtınalar 

lstanbul, 25 (Hususi) - Ka
radenizde şiddetli fırtına hüküm 
sürmektedir. Vapurlar yollarına 
devam edemiyerek limanlara il· 
ticaya başlamışlardır. 

Alman 
N«vts~ Su.narlar $ergisi 
İstanbul, 25 (Hususi Muhabi

rimizden) - Alman Küçük sa· 
nat'ar sergisi yakında Berlinde 
açılacaktır. Bir Alman heyeti, 
bizi davet etmek üzere şehri· 
mize gelmişt r. Heyet, bugün 
Ticaret Odasını ziyaret etmiş 
temaslarda bulunmuştur. 

Türk Hava Kurumu 
Umamt heyeti dün toplandı 

Ankara, 25 (Radyo) - Türk 
Hava Kurumu genel merkezi 
umumi heyetinin ikinci içtimaı 

bugün öğleden sonra saat 18 de 
akdolundu. içtimada heyetin 
altı aylık faaliyet raporu okun· 
du, büdce tetkik ve planço ile 
birlikte raporda tasvip ve tak· 
dir edildi. 

Cemiyet namına, yüksek ha
yır sahiplerine verilmek üzere 
murassa madalyalar çıkarılması 

kararlaştı. Geçenlerde ölen Türk 
kuşu üyelerinin hatıralarını taziz 
İçin ayakta bir dakakika süküt 
edildi. Bu iki şehid ile, para
şüt 'e atlarken ölen ilk şehid 
küçük Eribenin ailelerine birer 
mektup gönderilmesi ve 1500şer 
lira hediye edilmesi kabul olun· 
du ve müteakiben içtimaa niha
yet verildi. 

Macar Nazırları 
Berlinde iki gün dalıa 

kalacaklar 
Berlin, 25 (Radyo) - Macar 

Başvek li B. Darani ile Hariciye 
Nazırı B. Dekanya, bugün devlet 
Nazırı B. Rodolf Hels tarafın
dan verilen ziyafette bulunmuş
lardır. Naz ırlar, iki gün daha 
burada kalacaklardır. 

Bulgar kralı 
lsviçre Cumlıurreisini 

ziyaret etti 
k Bren, 25 (Radyo) - Bulgar 
ralı Bor s, refakatinde Bulgar 

ıefiri olduğu halde bugün Cum· 
h~r eisi B. Motayı zıyaret et· 
llııştir. 

Edirne kurtuluş bay
ramını kutluladı 

--------------
parlak bir gp,çid resmi ve coşkun 

tezahürat yapılmıştır 
!stanbul, 25 (Hususi muhabirimizden) - Edirnenin kurtuluşu

nun yı ldönümü bugün parlak merasim ve coşkun tezahüratla kut
lulanmıştır. Bu münasebetle geçid resmi yapılmış, Trakya Umumi 
müfettişi General Kazım Dirik ve mektebliler söylevler vermi ş

lerdir. 

Pamuk ipliklerinin fiatle
rinde tenzi!at 

lktısad Vekaleti, yeni kararnameyi 
hazırlamakla meşguldür. 

Ankara, 25 (Hu; usi muhabirimizden) - lktısad Vekaleti, 4 nu· 
maradan 12 numaraya kadar olan pamuk ipliklerinin fiatlerinde 
yüzde 16 ve 14 numaradan 24 numaraya kadar olanların fiatle
rinde de yüzde 6 buçuk nisbetinde tenz at yapmış ve buna dair 
olan kararnameyi hazırlamağa başlamıştır. 

Birinci Umum müfettişliğe 
. Şükrü tayin edildi 

Emniyet Umum müdürlüğüne İstanbul Em
niyet müdürünün t ay in edileceği söyleniyor 

lstanbul, 25 (Hususi muhabirimizden) - Emniyet Umum mü· 
düru B. Şükrü, B. Abıdinin y~rine B"rinci umumi mii fettişliğe ta· 
yin edilm.iştir. Emniyet Umum müdürlüğüne de lstanbul Emniyet 
müdürünün getirileceği söylenmektedir. 

lzmitte feci bir tren 
kazası oldu. 

Bir genç, tren gelirken hattı geçmek is
temiş ve trenin tıltında parçalanmıştır. 
lstanb.ıl, 25 (Hususi muhabirim zden) - lzmitte feci bır tren 

kazası olmuş, Abdu lah adında bir genç parçal marak ölmüştür. 
Yapılan tahkikata gö ·e, kaza ö 'en gencin dikkatsiz l iğinden ileri 
gelmiştir. Abdullahın, trenin karşıdan ge!Jiğini gördüğü halde 
hattı geçmek istediği ve bu suretle parçalandığı anlaşılmıştır. 

Alman - Japon 
misakının yıldönümü 

Tokyoda ve Ber1inde söylevler, ziya· 
fetier verilmiş ve tezahürat yapılmıştır 

Tokyo, 25 (Radyo) -Japonya 
ile Almanya arasında akdolunan 
ilk anlaşmanın y !dönümü mü· 
nasebetile burada şenlikler ya
pılmıştır. Binlerce halk, Alman 
ve ltalyan sefarethaneleri önün· 
de toplanmış ve tezahüratta 
bulunmuştur. 

Tokyo, 25 (Radyo) - Amiral 
Yamatonun riyasetinde bulunan 
bir heyet, bugün buradan Vati
kana hareket etmiştir. Bu heyet; 
katolik aleminin, komünizm aley· 
hine başlıyan Japon mücadele
sini tasvip etmesi için Papadan 
ricada bulunacaktır. 

Tokyo, 25 (Radyo) -Japon 
ordusu başkumandanı prens 

Kanin, bugün bin kişilik bir 
ziyafet vermiştir. Bu ziyafette, 
bütün ecnebi sefirler hazır bu· 
lunmuşlard ı r. 

Ziyafet esnasında, Alman-Ja
pon muahedesinin netayicinden 
bahsedilmiş, söylevler verilmiştir. 

Berlin, 25 (Radyo) -Almanya 
Propaganda Nazırı doktor Gö· 
beis, Alman·Japon muahedesinin 
ilk yıldönümü münasebetile rad· 
yoda bir söylev vermiş ve iki 
devletin, komünizmle mücadele 
için akdettiği bu muahedede 
başka devletlerin de yer alabi· 
leceklerini beyan eylemiştir. Gö
belsin nutku, radyo ile her tarafa 
yayılmıştır. 

Beyrutta 
Umumi grev ilan 

edildi .• 
Beyrut, 25 (Radyo} - Bugün 

burada umumi grev ilan edil
miştir. Bu münasebetle kapanan 
bütün mağazalarla dükkanların 
açılması için hükumetçe cebir 
istimal edilmiştir. Bununla bera· 
ber, hiç kimse dükkanını açma
mıştır. 

Beyrut, 25 (Radyo) - Umumi 
grev miinasebetiıe burada bazı 
hadiseler olmuş, Müslümanlar
dan bir çok kimseler yaralan· 
mıştır. Zabıta, halkı dağıtmak 
hususunda küçlük çekmektedir. 

Palamento civarında bazı mü· 
essif vak'alar olmuştur. 

Türkiye-Suriye 
Dostluk muahedesi 
Şanm, 25 (Radyo) - B. Nu

man Rifat Menemencioğlunun 
hastalığı dolayısile Şama gelme· 
mesi üzerine Türkiye ile Suriye 
arasında akdi mukarrer dostluk 
muahedesinin imzası da teahhur 
eylemiştir. 

Haber verildiğine göre, yakın
da hem Menemencioğlunun zi
yaretini iade ve hem de Türkiye· 
Suriye dostluk ve iyi komşu· 
luk muahedesini imza etmek 
üzere bir heyet Ankaraya gide· 
cektir. 

Müzakerelerin Ankarada Ha
riciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü 
Arasın da iştı rakile yapılacağı 

söylenmektedir. Heyete kimin 
riyaset edeceği herıüz belli 
değildir. 

Türkiye ile yapılacak müzake
relerde, dostluk ve iyi komşu· 
luk muahedesınden başka bir de 
ticaret anlaşması yapılacağı ve 
bu suretle Suriye ıle Türkiye 
muamelatının geniş mikyasta 
mübadelesine başlanacağı tah
m n edilmektedir. 

Makdonaldın cesedi 
Bugün Londrada 

Londra, 25 (Radyo) - Apolo 
adındaki lngiliz kruvazörü, mü· 
teveffa Ramsey Makdonaldın ce· 
sedini hamilen bugün buraya 
gelmiştir. 

Vapurun muvasalatı üzerine 
limanda bulunan bütün sefain, 
bayraklarını yarıya kadar indir· 
mişlerdir. 

Müteveffanın oğlu Malkom 
Makdonald, babasının cenazesini 
vapurda sela:nlamıştır. 

Ceset, Londraya götürülecek 
ve yarın, Vest Miter kilisesinde 
ayini ruhani yapıldıktan sonra 
merasimle defnedilecektir. 

Maarif Vekaleti 
Almanyadan bir mütehassıs 

getirdi 
Ankara, 25 ( Hususi muhabi

rimizden)- Maarif Vekaleti; gü
müş, krom ve nikel g bi kapla
ma işleri için Almany adan bir 
mütehassıs getirmiştir. Bu müte
hassıs, bütün san' at okulları 
elektrik öğretmenleri için burada 
açılacak olan kurslarda tedrisat 
yapacaktır. 

lngiltere 
Romaya da murahhas 

gönderecek 
lstanbul, 25 (Hususi muhabi

rimizden) - lngiltere hükumeti, 
Berline olduğu gibi Romaya da 
b r murahhas gondermeği karar
laştırmıştır. lngiliz murahhası, 
Romada M. Mussolini ile görü
şecektır. 

Fransa pazarlıklara 
müsaade etmiyo 

B. Dolbosun Şarki Avrupa 
Londra müzakereleri çabuk 

seyahat· 
bitecek 

Londra, 25 (Radyo} - Fransa 
Başvekili B. Şotanla Hariciye 
Nazırı B. Delbos, Pazartesi günü 
saat 9 da buraya muvasalat ede· 
cekler ve b "r saat sonra Başve· 
kalet dairesinde Başvekil B. Çem· 
berlayn ile Hariciye Nazırı B. 
Edeni ziyaret ederek, Lort Ha
lifaksın Berlin seyahati etrafın· 
daki müzakerelere başlıyacak· 
lardır. 

Gerek lngi 'tere Başvekili B. 
Nevi! Çemberlayn ve gerek Ha· 
riciye Nazırı B. Eden, Fransız 

baş ve dış bakanları şerefine 

birer ziyafet vereceklerdir. 
Fransız Nazırları, Salı gür ü 

Parise dönmek . üzere buradan 
ayrılacaklardır. 

Paris, 25 (Radyo) - Matbuat 
Başvekil B. Şotan ile Hariciye 
Nazırı B. Delbosun Londraya 
yapacakları seyahatten bahse· 
diyor. 

Gazeteler, Fransız Baş ve Dış 
Bakanlarının, Londrada Hitlerin 
tekliflerile karşılaşacaklarını yaz· 
makta, Avrupa sulhunun muha· 
fazası arzu olunursa, lngilterenin 
935 ve 936 da Fransa il~ akdet· 
miş olduğu anlaşmalara riayet 
etmesi lazımgeldiğini kaydet· 
mekte, F ran~anın pazarlıklara 

müsaade edemiyeceğini ilave 
eylemektedirler. 

Paris mrtbuatı, Almanyanın, 
bütün Avrupa sulhu için te
minat vermediğini, Çekoslovak· 
ya ile Avusturyayı her ihtimale 
karşı harice bırakmak istediğini 
ve Uluslar Sosyetesini zaafa uğ
ratmak niyetinde bulunduğunu 

ileri sürdükten sonra, Fransanın, 
buna biç bir zaman rıza gös· 
termiyeceğin • yaz<yorlar. 

Fransa umumi efkarı, İngilte· 
renin, ne gibi bir vaziyet ala
cağını şimJiden kestirememek
tedir. 

Paris, 25 (Radyo) - Hariciye 
Nazırı B. lvon D elbos, bu gün 
toplanan Hariciye encümeninde 
beyanatta bulumuş, Varşcva, 
Bükreş, Belgrad ve Prag ı yapa
cağı sqahat hakkında uzun iza
vermiştir. 

H .. iciye encümeninin içtimaını 
müteakıp neşredilen bir resmi 
tebliğde ezcümle denilmekte
.dir ki: 

"B. Delbos, şarki Avrupadaki 
diplomatik vaziyeti izah etti, ya· 
pacağı seyahatin bu memleket• 
lerle dostluğun takviyesi ve eko
nomik münasebetlerin inkişafı 
için faydalı olacağı neticesine 
varıldı ve F ransanın sulh yolun· 
daki çalışması tebarüz ettirildi •• 

Varşova, 25 (Radyo)-Fransa 
Hariciye Nazırı B. lvon Delbos 
3 Birincikanunda Varşovaya ge· 
lecek; 4 birinkanun öğleden 
sonra temaslara başlıyacaktır. 

Mebuslar 
Ankaraya davet 

edildiler 
Bu ayın 29 uncu Pazartesi 

günü Ankarada Büyük Millet 
Meclisinin yapacağı toplantıya, 
intihab dairelerinde bulunan bü· 
tün mebuslar davet edilmişlerdir. 
Toplantıda Teşkilatı esasiye ka
nunu tadilatı hakkındaki takririn 
konuşulması muhtemeldir. 

Şehrimizdeki mebuslar hare
ket etmek üzeredirler. 

Japonlar 
Nankin üze-
rine yürüyorlar .• 

Şanghay, 25 (Radyo) - Çin· 
tao 1 manına 12 Japon zırhlısı 

muvasalat etmiştir. Gemilerin 
muvasalatı üzerine burada der
hal örfi idare ilan edilmiştir. 

Şanghay, 25 (Radyo) - Ja· 
pon orduları, Nankin üzerine 
yürümekte devam ediyorlar. 

Bu gün, ehemmiyetsiz ba 
mevkiler zaptedilmiştir. 

Şanghay, 25 (Radyo) - Ja· 
pon tayyareleri, bugün tekrar 
Kanton üzerine gelmiş ve yüz· 
!erce bombalar atmışlardır. 

Bombardıman neticesinde b!r 
çok kimselerin öldüğü ve yüı· 
!erce kadın ve ihtiyarın yaralan· 
d ı ğı haber veriliyor. 

Zayiatın derecesi henüz ma• 
!um değıldir. 

Ruzvelt iyile,ti 
Vaş: ngton, 25 (Radyo)-Ame

rika cumhur reisi B. Ruzevelt, 
iyileşmiş ve doktorların tavsiyesi 
üzerine bugün aile sofrasında 
yemek yemiştir. 

Kahvehanelerin 
erken kapanması •• 

Kahvehanelerin bolluğuna, pren· 
sip itibarile muarızız. Fakat ma· 
damki kahvehaneler bakidir ve 
şekillerinde de hiçbir değişiklik 
yoktur, ona göre de söyliyecek· 
!erimiz vardır: 

Ramazan içindeyiz, kış da 
geldi. 

Oruç tutanların adetidir: 
Geç yatarlar, gecelerini toplu 

bir halde geçirirler .. Fakat ertesi 
günü, gene vaktinde işlerine gi· 
derler. Bu böyle olmasa bile, 
nihayet düşünmelidir ki, bu şeh· 
rin cemiyet hayatı ve eğlencesi, 
hepimizin, oturup kalktığımız 

yerlere münhasırdır. Kış gelince, 
ne sokak, ne kır, ne deniz ge· 
zintisi olur, ne başka bir şey .. 
Mutlaka bir kahvehaneye gidip 
orada vakit goeçirmek, konuşmak, 
buluşmak zarureti başgösterir .• 

Fakat nedense, kahvehaneler 
saat tam on bireı geıince, bıçak 

keser gibi, kapatılıyor. İzmir 
gibi ziyaretçisi, yabanc sı çok 
bir şehirde, Ramazan ve kış ge· 

celerinde kahvehanelerin saat on 
birde kapanmasına aklımız hiç 
ermiyor. 

Beri tarafta barlar ve gazino
lar, saat bire kadar açık kalır· 
ken kahvehaneleri erkenden ka
patmakta ne mana vardır? 

Maksat, halkın erkenden evine 
girip erkenden işine gitmesi ise, 

yanılıyoruz. işini bilen, onun zama• 
nını da bilir. 

Eğer, zabıta noktasından dü
şünülüyorsa, şu halde meyhane· 

ler hiç açılmasın, gazinolar, bar• 
!ar keza ... 

Şu Ramazan ve kış gecelerinde 
olsun, kahvehaneleri bire kadar 
açık bıı aksak, ne olur sanki, 
kıyamet mi kopar? 

Abdullalı Çavuş 
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··ıeyman babasına sordu. -
"ile engini gösterdi: Rumeliye!. 

arma .. , I 
Selim ikinci mektubanda da 

gene 26 senelik baba oğul has
retini terennüm ediyor, maama
fih şimdil k Rutnelide bir san
cakla iktifa ettiğini bildiriyordu. 

Bcyatıd bu me tubu almca 
sarardı: 

- Artık şek ve şfiplie yok, 
dedi, Selim Rumeliye geçmek, 
payitahtı basma ve saltanatı 

lmak istiyor. Bu kadar ısrarın 
manası başka ne olabilir? 

Ali paşanın üstüvane şeklin
deki kava u sallandı: 

- Hakkın var sultanım. 
- Derhal yazın. gu gibi ta-

leplerden feragat eylesin. Ken
disinin &ulusuna agah olmakla 
mesrurum. Pederane emrim 
şudur ki, hemen Kefe eyaletini 
terkedip vdet ede. 

Selim gene menfi cevap bek
liyordu. Babasının l>u t epleri 
reddedeceğini anlamıştı. Fakat 
doğrudan doğru}' isyana da 
geçmek istemiyordu. Üçüncü 
bir istirham mektubu d ha yol
ladı. 

Beyaııd, bu ~o 'undan korku
yordu. Çünkü yeniçerilerin de 
Selimin askeri kabiliyetine ve 
kahramanlığ na meftun oldukla
rını biliyordu. Bin enaleyh ken
di oğlu daha ş mdiden kend .. 
sine rakip olmuştu. Beyazıdm 
tereddüdünü gören Ali paşa 
derhal atıldı: 

- Padişahım, dedi, yine siz 
bilirsiniz, fakat evelce reddedil· 
miş bir ricayı bilahare is'af et
mek suimisal olur. Ayni zaman
da malUmu şahanenizdir ki, şeb· 
zade cfendinııze Rumilinde san
cak teffiz etmek adafi saltanat
tan değıldir. Çünkü etheri cihet 
mahzurludur. 

.... 7 

Yazan: M. Aaghan 
- 21 -

nrtık isyan ediyor ve onun bu 
müdhiş karara uhakkalc ki Os· 
manlr tarıhinin kanlı bir mace
rasına yoi açıyordu. Selim cüm· 
lesini tamamladı: 

- Evet, Rumeliye.. Yani 
taht ve taca g den ülkeye .. 

• *. 
Ayni günlerde Garbi Anaclo· 

lu müthiş bir karışıklık, kesif 
bir silah gürültüsü, haydutluk 
ve harb içinde idi. Şeytankulu 

denilen bit adam ınezheb kav
gasmın hayratını kaldırmıştı. 
Kendisi Kar bıyık namında bi· 
risinin oğlu idi. Kaldırd ğı ihti· 
lal bayrağt Ş ilık namına dalga· 
!anıyordu. Teke ci v arındak:i 
bütün Şii göçebeleri başına top
lamış ve kendısine "Şah kulun 
namını vermişti. Bu gö ;ebe'.er 
Fafıh zam nındn Şar . fiudutla
rından getirilerek buralarda is
kan edi~mişlerdi. Fakat lran Şahı 
lsmail Safevi onlarla alakasmı 
hiç kesmemişti. Ocıfarı istikbalin 
ınezheb kavgalarına, hars gürül
blerine karşı iy ce yet şt rmi.şti. 
Ş kulu veya Ş•yt nkulu is

yan bayrağım k dırdtğı vak t 
arl<asıncla bir göçebe ordusu, 
bir çapulcu ordusu toplanm·şt•. 
Vezir Ali paşa padişahı hiç 
ya'n ı bırakmıyordu. Çünkü ya· 
kında bir saltanat kavg sının 
kop cağını biliyordu. Bu kav
gada kendinin istediği olma} ydı. 

Maamafıh Ali paşa, şehzade 
Ahmedc taraftar olmakla bera. 
ber, zeki, tecrübeli, rnerd bir 
askerdi. Kızılbaşlar aya~lamnca 
Anadolu Beylerbeyi Karagöz 
paşaya bir emit gönderdi. Ali 

ken Bir donanmanın süratle sa· 
hile yaklaştığı görülürdü. 

Bu donanma kimindi? nere
den geliyor, nereye gidiyordu? 
Kaç gemiden mürekkepti, hangi 
millete mensuptu? ... 

Ufuktaki gölgeler büyüyor, 
büyüdükçe de yelkenler fark 
edilıyordu. Arkadan esen rüz
garın yaYdımile sahille gemiler 
arasındaki mesafe g.ttikçe IC,sa
lıyordu. 

- Devam edecek-

Armut uda bir 
skandal 

Evli bir kadın, baş
kasil e ;yakalandı 
K~malpaşa kazasının Armud· 

lu köyünde bir vak'a olmuştur. 
Halı:kı kar sı yırın beş ya)arıo
da Ayşe, bir lnüddetteobeti 
~oc.1sıııdan ayrı yaşamaktadır. 
Fa at an oşı'an Ayşenın, ayni 
köyd n Mustafa oğlu 38 yaşında 
Halil Kavak rle münasebeti var· 
mış ve onu içeriye alırmış. Ha
lil son bir gece, gene gıtmiş ve 
evde knlm.şhr. B.ınu gören köy 
halkından Mehmed oğlu Rız:ı 
Cm, Ayşen n evine giderek ka
pıyı çalmış: 

- Açın kapıyı! Utanmıyor 
musunuz siz? 

D.yo bağırıp çağırmış ve ka
p yı kıııp içeri girmeğe teşeb· 
büs etmiştir. Evde bulunan Ha
lil Kayak dışarı çıkıp: 

-Ne is iyorsun, ne ürültü :apı

yorsun sana ne nluyor? demiştir. 

Beyazıd beyaz 
vazladı: 

pa a bu emrinde: 
sakalını sı- - Bu asi ve baği gürühü-

nü behemehal tenkit ediniz. 

Rıza da sopa ile hücum ede· 
rek kendisini fena halde dövmüş, 
lcomşular uykular ndan uyanarak 
hadise yerine gelmişler ve adam
aleıllı Öir skandal olmuştur. Ni
hayet hadiseye jandarma müda
hale etmiş ve alakadarları kara
kola götürerek tahkikata başla-

O da dokru .. Şu halde?. 
- f lk iradede ısrar gerektir. 
- Peki.. O suretle cevap 

y zıla .• 
Selim son mektubu da alınca 

ayağa kalktı. O, zaten cevabın 
mahiyetini tahmin etmişti. Ba
bası yine •hayır,, diyecekti. Bu 
sebeble kararına evciden vermiş 
hatta kaymbederi olan Kmnı 
Hanı Mengüli Girayın da yar· 
dımını temin etmişti. Selm oğla 
Süleymana emretti: 

- Her ikimize aid donanma 
hazırlansın. A ker donanmaya 
binsinl 

Süleym n sordu: 
- Hangi istikamete gide

ceğiz? 
Selim pencereye yaklaştı. Par

mağını denizin ötesine doğru 
uzattı: 

- Rumeliye .. 
Süleyman baş eğdi. Babas> 

n 
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eraiti 
Yıllığı 1400, altı aybğı 800, üç 

oylığı 600 kuruştur 

Y aôııncı mem1eket1Cl' ~u 1enelik 
abone iicrcti 27 liradır 

Diyordu. Karagöz paşa bu 
emir üzerine derhal büyükçe bir 
ordu ıle Şeytankulu üzerine yü· 
rüdü. mıştır. 

* .... 
Gece .. Ortalık z firi karanlık .. 

Besarabyanın Karadeniı sahil
lerınde :;;iddetli b r fırtına var .. 

Mütemad.yen köpüren dalga
lar, dık kayalara şiddetle ve 
biribiri arda sıra vuruyor .. 

Sır aralık denizin öte c'he
tinden ay doğumu boşladı. lJfuk, 
ı·yah rengini atıyordu. Bir kaç 
serseri bulut sağa, fola kaçışı

yor, rüzgarm önünde parçalanı
yordu. Artık ay doğmuştu. Sa
hildeki kayalıkların arasına sı

k>şmış küçük bir köyün pence
relerinden denize bak lırsa bu 
ayın ışıklan önünde pupa yd-

- Dünden mabad -
1 - Bunlardan birisi Sivilli

nin hakilei mabud ve Tarzanın 
yalancı oldu~unu söyledi. Ve: 
"Göteceksiniz ki bu mal>ude 
bize hakiki mucizefer göStere
cektirf,, dedi ve mabede vardık
ları vakıt bu 1kl adam umuma 
vaziyeti bildirdiler. 

M. Hitler 
İlk defd bir 
sef arethaneyi gezdi 

Berlin, 25 (A.A.) - Hitler 
1935 senesindenberi ilk defa 
olarak dün akş:ım bir ecnebi 
sefarethanesini ziyaret etmiştir. 
Bu ziyaret komünizm aleyhinde
ki misakın akdinin yıldöoümü 
münasebetile büvük bir ziyafet 
vermiş olan Japon sefarethane
sine yapılmıştır. 

Bu ziyafete davet edılen ye
gane ecnebi dıplomat, lta~yan 
sefiri idi. 

2 - Mabede tepeden bir 
güneş ziyası giriyordu. Ve Si
villi pertavsızına çıkardı ve elin
deki kağıdı bu vasıta ile yak
mağa muvaffak oldu. Ateşi gü· 
neşten alıp yı.kmakt. Ne büyük 
bir harika ve mucize idı? Vah
şiler, •t.;u, güneşin kızıdır!. diye 
bağırôılar. 

Ali, tav k çalmadık nıahall · J1ır kına· 
mış, bir efa da oli ··n elinden kaç

ağa muvaf 'ak o muştur 
----~-------......,_ ____ __ 

Dün lkinc Sulhceza mahke- kufiyet halinin devamına Karar 
mesinde azılı bir sabıkalının 
duruşması yapıldı. Suçlu, ceza
evinden bir türlü kurtulaınıyan 
çıngene Mehmed oğlu Ali idi. 

Alı, son zamanlarda tavuklara 
musallat olmuş yaman bir hır

sızdır. Bir kaç gün evel elinde 
iki tavuk ve bir horoz ile görü
len Ali; zabıtanın şüphesini cel· 
betmiş, parkta nöbet bekliyen 
polis memuru kendisini y~kalı
yarak bu tavukları nereden al
dığını sormuştur. 

Ali, evvela duraklamış, bu 
tavukları Hali 1 Rifat paşa cad
desinde bir ev Jeıı aldıgını söy· 
Iemiş; sonra Urladan getirdıği
nı, bır müddet sonra da pazar
dı:ı n satın aldığını beyan eyle· 
miştir. Emniyet memuru, Alinin 
bu sözleri kar~ısında büsbütün 
şüpheye düşmüş ve tavukları 

aldığı yere birlikte gitmelerini 
teklif etmiştir. Fakat çevik bir ' 
hırsız olan Ali, parkta 6 metre
lilt bir setlden athyarak polisin 
elinden kaçmış, yakayı kurtar
mıştır. 

Fakat iki gün evel gene bir 
hırsızhk sırasında zabıtanın eli
ne düsen Ali, dün hakimin hu
zuruna çıkarıldığı zaman gözleri 

parı 1 parıl idi. 
Hakim Naci Erel kendisine 

sordu: 
- Kendini setten attın, ta· 

vukları ne yaptın? 
- Onları da attımL 

- Tahkikat evrakma göre, 
sen kendine türlü isimler ver· 
mişsin? 

- O yazıların hepsi de uy· 
durmadırl 

- Senin parmak işaretin var? 
- insan insana benzediği gibi 

parmak da parmağa benzeri .. 
Bu işin şahidi olatak iki polis 

memuru dinlendi. 

Her ikisi de suçlunun horoz 
gibi öterek, tavuk gıbi bl':lğırarak 
bir çok evlerden hırsızlık yapta
ğıı1ın tahakkuk ettiğini söyledıler. 
Bu şehadete karşı suçlu, hadi
seyi inkar etti. 

Mahkeme, suçlunun Bayan 
Süreyyaya ait tavukları çaldığını 
sabit görerek ve sabıkasını da 
nazara alarak beş ay yirmi beş 
glin müddetle hapsine ve mev-

3 - Tarzanı düşman ilan et· 
tiler; ve genç kızın boynuna 
ıtıabudluk gerdanlığını geçirdi
ler; onu büyük tahta oturttular, 
eğer vahşilerin dılinden anlamış 
olasydı, reislerden Garu ve Zu
to ara!lndaki şu mükalemeyi anla
mış olacaktı. Bunlar ... 

4 ......... "Mademki Tarzandan 

verdı. 

Karar tefhim edildikten aonra 
suçlu: 

- İki tavuk için 
ceza çok değil m ? 

Dedi. 

bu kadar 

Hakim de şu cevabı verdi: 

- Az bile amma, ne yapa
lım kanun bu kadar ceza ve
riyor. 

Bu yaman hırsız, muhafaza 
altında doğruca cezaevine gön
derildi. 

... 

iki suc birden 
t 

••• 
Zavallı kadına da

yak atmış .• 
Kemalpaşa kazasının Parsa: 

köyünde bir vak'a olmllŞfür. 
Recep karısı Bayan Eminenin 
darı ekili tarlasına hayvanlar 
girmiş ve zarar yapmıştır. Bunu 
gören Emine hayvanlara çıkar· 
mışsn da hayvanların sahibi Ali 
oğlu Mustafa: 

- Sen ne karışıyorsun, onları 
tarlaya soktum. Seni zarara 
sokmak istiyorum. 

Demiş, bu yüzden kadınla 
ı , pa ile hem ka-

döğmüş, hem de tekrar 
hayvanları tarlaya sokarak za· 
rar yapmıştır. Şikayet üzerine 
Mustafa tutulmuş, iki suçundan 
dolayı hakkında takibata baş
lanmıştır. 

Bir cinayet maznunu 
Dün Ağırcezada beraet etti 

Urla kazasında Gölcük köyü 
muhtarı B. Hüsey"ni öldürmekle 
maznun Mehmed oğlu Halilin 
sehrimiz Ağırceza mahkemesin
de cereyan etmekte olan muha
kemesi neticelenmiş, ortada de
lil _olmadığı ve Halilin bu ci
nayeti işlediği tesbıt ~dileme

dıği için beraetine karar veril
mıitir. 

Yalan! 
Brüksel, 25 (A.A.) - Dip

lomasi mehafıli B. Norman Da
visin B. Şotan ve B. Delbos ile 
birlikte ayni zamanda Londrada 
bulunacağına dair o'an haber· 
leri tekzıb etmektedir. 
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korkuyoruz.. Son~a bu kızı da 

öldürür, riyasete biz geçeriz!:, 

dediler. Tam bu sırada Tarzan 

tahta doğru geliyordu. Vahşiler, 
"düşmanımız geldi, mabudların 

düşmanı geldı. Bunu hemen öl

dürelim!,, diye bağırdılar. 

-Davam edecek-

lJalıili hnstnhklur ınütcbae sımız 
n~. f. ~cvki Uğur diyor ki: 

a e 

-6-
Kansere müptela olmamak 

için mühim bir korunma çare-
sı de bi hassa kanı temizleyici 
hassaya. malik olan meyve kür· 
leridır. ilkbaharda çilek, son
baharda üzüm kürleri yapmak 
pek büyük tesirler göstermekte· 
dir. Sabahle) in ve akşam yarım 
kılodan bir kiloya kadar çilek 
veya üzüm bir veya iki perça 
kepekl; ekmek ıle yinmefir. 

Tam bir tedbir ve kür yap· 
mak için öğle zamanı da çiğ 
yemekler yinmelidir. Bu kürlere 
dört hafta devam etmek daha 
doğru olur. Belki insan böyle 
b'r yime ve içmeden memnun 
olmaz. Lakin tatb kte sebat ve 
metanet gösterirse neticede çok 
sevineceğini görecektir. 

Zira Haydelberg hastanesinde 
prof sör Çerni bir çok tecrü
beler yapmış bu kürlerin ne 
kadar ehemmiyetli semereler 
verdiğini bütün dünyaya gös
termiştir. 

Doktor Şlegel elli senelik 
hayatında bu hususta pek çok 
uğraşmış ve tabii biyolojik bu 
gibi maddelerden istifade ed• 
rek talbıkatının pek büyük se .. 
merelerle nihayet bulduğunu izah 
etmiştir. Bundan maaaa iğt:idat 
mübadeleyi düzeltici olan Bu 
maddelerle beraber vücudün 
bazı muntazam hareketlerini, 
masaj ve banyolarını, ışık ve 
hava, güneş tesirlerini de pek 
güzel izah etmişlerdir. Tabii sı· 
rası geldikçe l>unlardan bahse
deceğim. Her insan hey t:ı, yıı
şaması, sağlamlığı kendi elinde 
olduğunu onutmamalıdır. 

-Bitti· 

1 Nöbetçi eczahaneler 1 
Bu gece 

Kemeraltında ltt hat, Güzelya• 
hda Güzelyalı, lrgatpazarında 
Asri, lkiçeşmelikte IRiçeşmelik. 
Alsancakta Jozef Jülyen eczane
leri bu gece nööetçidirler. 

Tireden bir şikayet 
Bir kari miz yazıyor: 
Tire gibi mühim bir kasaba

mızın istasyonunda vaktile inp 
ettirilmiş ıki küçük baraka (tuv-. 
Jet yerı) olarak kullanılıyor. Er
keklere ait olanın kapısına bir 
kilit asılm1ştır. Diğeri kadınlara 
ait olmakla beraber sıkıntıda 
kalan yolcuların kap1sında nlS· 
bet bekledikleri bir yer halini 
almıştır. içinde su o:madığı ribi 
temiz bir yer bulmakta mümltün 
değildir. Halkın ihtiyacı ile al -
kadar olmayı niç"n düşünemi

yoruz? 

1 - Bugün saat 17,30 da 
yönkurul toplantısı ve 16,30 da 
da dil, tarih, edebiyat komite
sinin haftalık toplantıları vardır. 
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Yazan: Aleksandr Düma 
--------~--......... ~ ... ~ .. --~~-~-------!...~-

1{3vgaya nihayet vermek i tiyen Jussak, ileriye doğru 
sıçrıyor v~ hasmına kafi arbeyi indirmeğe çalışıyor u 

Sonradan anlatıld ğına göre girişmişti. 
Jussak, kılıç kullanmakta çok O zamanın düello usalüne 
lneharetler ve çok tecrübeler göre Dartanyan istediği tarafa 
iÖrmüştü; bununla beraber, bu yardımda serbest bulynuyordu; 
derece atik ve çevik muhasımı arkadaşlarından hangisının daha 
karşısında kendisini müdafaa ziyade yardıma muhtaç olduğu· 
için bütün meharetini kullan- nu anlamak için etrafına bakı· 
ınata mecbur kalıyor, malum nırken gözü Atosun gozune 
Usuller haricine çıkarak her ta· ilişti. Onun bakışı çok ma-
raftan birden hücuml!r göste- nalı idi. 
riyor ve fakat, kendisini, nefsini Atoa yardım istemektense öl-
çok seven adamlar gibi, son de- meki tncih ederdı; fakat, onun 
rece m6dafaaya çalışıyordu.. bakışrndan yardıma muhtaç bu· 

Bu mücadele artık Jussakm lutıduğu da an aşılıyordu. Dar· 
8abrmı tüketmişti. Çocuk say- tanyan bu bakışın manasını an-
dı~ı liasmınm karşısında bu de· lamıştı; dehşetli bir hamle ile 
rece mukavemete mecbur kalı- Kahusakın üzerine atılırken: 
§ına kızmağa ve müdafaalarında - Bana dön, efendi! Dıkkat 
Yanlışlıklar yapmağa başlamıştı. et, yoksa gebertirim ... 

Mele esi az zannedilen Dar- Diye bağırıyordu. 
tanyan ise, çok yüksek usuller Kahusak döndü; bu esnada, 
tatbik etmekle beraber, atikli· yalnız büyük cesa eti sayesinde, 
tini son derece artırmıştı. mukavemet göstermekte bulu· 

Kavgaya nihayet vermek isti· nan Atos, dizlerınin Ü.zerine 
Yen Jussak, ileriye doğru sıçrı- çökmüştü. 
Yor ve hasmına kat'i bir darbe - Dur delikanlı, rica ederim 
İndirmeğe çalışıyordu; fakat, onu öldürme; tedavi olunup iyi-
hasmı bütün bu hücumlan mü· leştikten sonra onunla görüle-
dafaa ediyordu; Jussak, son bir cek eski hes lbım var. Yalnız 
hamle için hazırlandığı sırada onu si1ahsız bırak, sılahını elln-
hasmı onun kılıcının altından den all Tamam, tamam! Bravo! 
Ytlan gibi sokularak kılıcını Aferini.. 
onun ö üne saplamıştı, Jussak Diye Dartanyana bağırdı. 
tanıız bir cisim halinde yere Atos, Kahusakın elindeki kı-
düıtü.. lıcın yirmi adım öteye fırladığını 

Bunun üzerine Dattanyan, iş- gördüğü için bu alkışları savur· 
tlh\ı ve tez bir nazarla lc:avga muştu. 
llleydanına bakandı. O anda Dartanyan ile Kahu-

Ataınis te hasımlarından bi- sak, biri elınden fırlıyan kılıcını 
rini Öldürmüşse de diğeri onu alabilmek için ve dığeri de da· 
fena aıae sı ış ınyordu. Bu· ha eve! kapmalC arzusu ile, o 

nunla beraber, Aramisin vazi· tarafa doğru seyirtmişlerdi; fa· 
Yeti jyi ve kendisini müdafaaya icat, Dartanyan daha atık dav· 
IJ:ıuktedirdi. ranarak kılıcın yanına evel git· 

Bikarat ile Portos, biribirle- miş ve ayağı ile üzer ne bastı. 
tini saplamış bulunuyorlardı; Por· Kahus k bir and Aramisin 
tos, kolundan ve Bik rat t di· öldürdüğü muhaf zl rdan birinin 
tinden yaralanmışb; fakat, iki- yanına seyirterek onun kılıcını 
•İnin de yarası ağır değildi, an- al p Dartanyana doğru gelıyor· 
~le daha şiddetle çarpışıyor· du; fakat bu esnada, Dartanya· 
&rdı. om yardımı sayes nde nefes 

Atos ta Kahusak tarafından atab.lmiş ve düşmanını Dartan-
>'aralanmış ve yüzü sararmışsa yanın öldüreceğ nden korkmuş 
da bir adım bile gerilememişti; bulunan Atosun karşısında buldu. 
a. Yalnaz kılıcını tuttuğu eli de· Atosu yc.lnız bırakmamak onun 

rirmiş vi;k~iiboşuna g:yec;i i Da•hn~ 

anlamıştı; nihayet, bir kaç da
kika z rfında Kahusak gırtla
ğından yedıği bir kılıç yarası 

sebebile yere yuvarlandı. 
Tam bu esnada Aramis te 

ytre düşmüş bulunan düşmanı· 

nm gö~süne kıl cının ucunu da· 
yayarak af dilemesi için zorlu· 
yordu .. 

Artık ortada yalnız Portos ile 
B karat kalmışt•. Portos kavga 
esnasında binlerce caka ve ka
badayılıklar satarak Bikarata 
saatin kaç olduğunu soruyor ve 
kardeşinin henüz Navar tabu
runa girmiş olmas ndan dolayı 
kendisini tebrik ediyordu; fakat, 
böyle şakalar yapmakla bera· 
ber, henüz bir muvaffakıyet te 
kazanamamıştı; Bıkarat, kolayca 
öld~rülemiyecek dem.r vücullü 
kimselerden bıriydl. 

Bununla beraber, artık kav· 
gaya nıhayet vermek te lazımdı. 
Çünkü bir askeri karako'.unun 
ge mesi ve mübarizlerden yaralı 
yahut yarasız, Kral yahut Kat· 
dınal adamı, her kim olursa 
olsun alıp götürınesınin imkanı 
vardı. 

!\tos, Aramis ve Dartanyan, 
Bikarat n etrafını kuşatarak tes
Hm o masına çalışıyorlardı. Bi
karat tek başına kaldığı ve ba
cakmdan yaralı bulunduğu hal
de bile kendini müdafaaya ça· 
}ışıyordu; avuçlarına dayanarak 
kalkmış olan Jussak ta ona tes· 
lim olmasını ihtar ediyofdu. 

İ erat t D rtanya gibi 
Gaskoayalıydı; bu ıhtart işitme· 

mezliğe gelmekle beraber, gü· 
lümsiyerek mukabele etmişti; iki 
müdafaa arasında Kılıcının ucile 
yeri göstermeğe meydan bula· 
rak ve lncilden bir cümle oku
yarak bağırdı: 

- Ben, tek başına kalan ben 
B:karat ta ölmeliyim. 

- Fakat sana karşı dört; sa· 
na emrediyorum, çekil.. 

- Ehi Mademki e~rediyor· 
sunuz, kumandanım olduğunuz 
için ita tc mecburum. 

- Sonu var -

~ Tefrika No. 21 Yazan: M. Doğan 

tlverin Selanikıen tegayynb ettiği anlaşılnııştı. Saraya çe· 
~ilen telgrafları okuyan Hanıidiıı artık 8ahrı kalmamıştı 

Görüyorsunuz ki telaşa, me- yoktu. Y:aln ı Nazımın yapt ğı 
taka hacet yok. Evine gönderilen teşkilatın bozulmaması ve buna 
:crnurumuz neredeyse gelır müs- d vam ed lmesi irade edılmiş 

et, menfi alacağımız cevabı olduğundan vak'alar resmi bir 
;tkanıharbiyeye söyler z. Mesele lisanla ye ıla ak derd sti takip 

&}'et sade geçer geçer, gider. olduğu maruzdur diye başkita-
fe Bu söı üzerine büyük bir ne· bete gü ıdeiik rapor gönder lirdi. at lan paşa sükUnetle koltuğa Müşiriyet dair\! itım yanındaki 
b-ll.tdu. Bundan sonra her işin paviyonlsrda nümuııe l burile 
t ıçırnine onulmuına rın gös- beraber on ye 'inci ve on sek·· 
te~tek. adeta teslim bayrağını zinci nişancı tabut la ı da vardı. k: rn.iş o'du. B r lôf sırasında Bu lardan on yed enci nişancı 
bi ~dınden öğrenildiğine göre, taburu k5milen S.:ianik b 11 ic nde 
il ~ı'll paşa serasker müşlr Rıza müfıe:elerde olup yalnız tabur 
~tışanın sınıf arkadaşıymış. Ômn mer ezi Se anıktey<lı. Dig r ni· 
bc"~nıın vurulması üzerine ma· şanc1 taburunun iki böliiğü pavi-
li >'to_cle bulunan seraskere, Su tm yonbrda d ğer ıki bolu!{Ü de Sela· 
deartııt; tec übeli bir adamm bir n ğ.11 için leki kArak ıllara ayrıl· 
Cdr~c terfi suretile mPmnun mıştı. Nü nun \aburu bütün 
~il ıkten sonra Selan k m rkeı mevcudı.e pavıyonl rdnydı. On 
· 'ntnda l ğ ·· d ·ı · · k · · l b ırad n ı ına gon erı mesanı se izincı ıı.şa .• cı e u toLur nü· 
bu ; etrniş. Serasker de fırsat mune karavanalarını usulden oJ-
bakk tsatbr dıye Süleyman paşa duğu üzere merkez kumandan· 
)a •tıda ark daşça bir IUtuf lığma getirirlerdi. 
') ~llıış. Hakikaten adamc ğızın Süleyman paşa karavanadan 

"' lt'abeyinle :filan alakası birer kaşık ald1lctan sonra kara· 

vanayı g tiren iki nefer ile bir 
zabite; Cenabıhak ömrüşahaneyi 
müzdad b ıyursun. Efradtşahane 
bu lezzetli olan yemeğı afiyet 
ile yesınler ve padişahtı da dua 
etsinler derdi. Bu yolda bir söy· 
leniş her krş)ada nöbetçi beyi 
tara ındaıı adet gib olmuştu. 
F: kat sult~n Hamide karşı isyan 
üure butunan, aıhınat tac ve 
tant:nı devmnek üzere ahdü 
p yanan eden bir orduya da pa
dışaha dua ediniz demek yakı· 
şık alar şeyle den olmadığından 
p.tşanın öyledıği bu d lenci 
du 1 ra arkadaş ar fü:erinde tesir 
yaptığından fena bir muamc1eye 
meydan kalmamak üzere paşa 
ikaz edilmiş ve yaln z çok güzel 
olmuş, fıyetle yenılslh sözünün 
kflf olduğu anlatılmıştı. Bu kaz 
derhal kabul edilmışti. Süleyman 
paşa muzır bir şekilden çıkmıştı. 
Kimseye bir fenalık tmeden 
meşrutiyet ilanına kadar bir ay 
fi;an merkez kumandalığ'ı yapan 

• 
ır e 
bir gezi 

Tepecik sokakla
rına bir bakış .. 
Tepecik! 
lzmirin bir kenarında olan bu 

semtini tanımıyan var mıdır? 
Buraya herhalde civarındaki 
küçük tepelere nisbet1e bu adı 
vermiş olacaklar. 

fzmirin epeyc6 işlek sayıla· 
bilecek ve kalabalık bir yeri .• 
Şurada, burarla bazı iyi, yüksek 
evler olmakla beraber ekserisi 
ufak, tefek ve har p .. 

Tepecik adını işitince hemen 
gözlerimin önüne yollarda oynaşıp 
duran bir sürü uf ak çocuk ge1i· 
veriyor.. Hiç bir yerde bu kadar 
bol çocuk görmedim. Allah 
versin daha çok olsun.. Olsun 
amma bu şekilde bakımsız kal• 
mamak şartile •. 

• .... 
Dün yolum oraya düştü .• 
Malum ya; kış günlerindeyiz .• 

Nedir o Tepecik sokaklarının 
halı?. Çamurdan bir taraftan 
öbür t{lrafa geçmek imkanı yok. 
Ancak duv r kıyılarından duvara 
tutuna tutuna ilerliyebilirsiniz .. 

Nitekim ben de ayni şekilde 
yapmağa mecbur kaldım. 

Önüme biri çıktı. Ona ;sor· 
dum: 

- Nedir be birader bu yol-
lann ha i. 

Güldü: 
- Nesi var?. 
- Daha nesi olsun, bundan 

ötes: can sağlığı .. 
- Oo .. Dedi: Biz bunlara 

çoktan alıştık. Hem bilmiyor 
musun, Tepeciğin yazın tozu 
toprağı, kışın da çamuru meş• 
lvndur. 
Adamcağız durdu. Sonra ilave 

etti: 
- em bize ne soruyoraun 

bunu? Gıt te belediye reisine :sor. 
Hiç bir şey söylemedim, ·ay

rıldım, başka bir yola saptım. 
O da ayni vaziyette. 

Çamur, çamur... Hep çamur. 
Sonra ... 

Evet daha sonrası var! Hani 
Tepeciğin caddesi var ya. fşte 
orası da bu hesap içindedir. 
Gerçi güzel yapılmış bir ,yol 
amma pislik gırla. 

Bir aralık aklıma geldi: 
- Acaba dedim, burası be· 

lediyenin hududu haricinde mi? 
Şüpheye düşdüm. Sonra gÖ· 

ziime iki zabitai belediye me· 
muru ilişti. Ve böylece şüphem 
de zail oldu. 

Demek ki burası . da beledi
yeninmiş, İzmir belediyesinin. 

Tepecikin vaziyeti, başkala· 
rından da işittiğime göre, hep 
böyle imiş. Sanki alınlarının 
barayaz sı gibi bir şey. Kendi 
kendime şöyle sordum: 

- Acaba burası unutulmuş 
bir yer olm imJ 

F. Y. E. 
...................... lliiiiıiıil• 
paşa meşrutiyetten sonra lstan· 
bula gitmiş ve bilahare tekaüd 
edilmişti. 

Enverin Selanikten tagayyüb 
ett ği anlaşılmıştı, Mabeyni hü· 
rnayuna çekilen telgrafları oku· 
yan sultan Hamid bu işin uzayıp 
gitmesine tahammülü olmadığını 

anlamış bu küfranı nimet eden bir 
avuç saygısızlara hadlerini bil- . 
dırmek zamanı geldi diye asabi 
bir buhran geçirmeğe baş1amtş· 
tı. Her ne bahasına olursa ol. 
sun ultan Hamid bu asileri 
tep ietecek, en az lılarım yaka
latıp ibret olmak iizere astıra· 
cakh. Bunun için kuvvetli hare
ket etmesi laz·m geliyordu. Mer· 
kezi 1zmir olan Aydın red f fır· 
kasının iıcilen siliih altına alın
masını irade etti. 

:5a!.ufe 'Y 

Kara özle Hacivad, gazetelerde fık· 
ra muharriri olmağa niyet edi orl 

Hacivad - Ne düşünüyorsun 
Karagözüm, Karadenizde gemi
lerin mi battı, çoluk çocuğun 
bir şeyler mi oldu, paranı mı 
kaybe.tin, derdin nedir ki yü· 
.ziinden düşen bin parça o 'acak?. 

Karagöz - Bunların hiç bi
risi değil Hacivnd.. Ben kara 
derde düştüm. 

Hacivad - Derdin de renkli 
olduğunu hiç işitmemiştim. 

Karagöz - Renklidir Hacivad, 
renklidir. Benimkisi kömür derdi. 
Havalar şimdilik iyi gidiyor. Buna 
rağmen kömürün kilosu 10 ku· 
ruşa yükseldi, beled ye de çay 
şekerlcrıni kağıda sardırmakla 
meşgul.. 

Hac·vad - Temizlik meselesi, 
mikrob meselesi Karagöz .. 

Karagöz - Caddelerinde kü
me, küme hayvan tersi bulunan, 
duvarlarının dibine çiş edilen, 
hafif bir yağmurda sokakları 
balçık deryasına dönen, poyraz 
havada toza boğulan bir mem· 
lekette çay şekerini kağıda sar· 
dırmak fena fi kir de~ldir. lkin
cikordondan şöyle bir geç de 
gör, altı senelik çamur kuyu}a .. 
rmdan ufunet fışkırıyor. 

Hacivad - Büdce meselesi 
Karagfü:, para işi .. 

Karagöz - H kkrn var Ha
civad.. Biz bu büdce me!elesini 
iki milyonluk varidat zamanın· 
danberi dinler, dururuz. Yukarı 
mahallat su ister; büdce mese· 
lesi. Şehir bol ve parlak ışık 
ister; büdce meselesi. Y olJar 
tamir ister; büdce meselesi. 
Memleket lôğım ister; büdce 
meselesi. Hulasa yıllardan ve 
yıllardanberi halk beledi hizmet 
ister; belediye büdce meselesi 
cevabını verir. Bari günün bi· 
rinde tekmil lzmir balkı Hacılar· 
kırında toplanıb evveli büdce 
işini halletsin, ondan sonra da 
lzmire bir belediye lazım mı, 
değil mi; meselesi etrafında kat'i 
kararını versin. 

Hacivad - Senin bugün ka
ragözlüklü günün .. 

Karagöz - H yır; karagöz
lük günüm .• 

Hacivad - Nasıl karagözlük 
günün?. 

Karagöz - Malum a, Haci
vad; halk seni kibar konuşur, 
bilgili, çelebi bir adam olarak 
tanır. Beni ise d ngıl, dungul, 
hislerini dangadak açıka vurur, 
seJ&münaleyküm kör kadı tertibi 
laf .söyler seciyede bir tip bilir. 
Onun için bu gün Karagözlük· 
lülüğüm değil, karagözlüğüm üs· 
tümde diyorum. 

Hacivad - Sabah, sabah bu 
sinirlilik neden İcab etti?. 

Karagöz - Sorma Hacivad, 
sorma.. Bizim bu sütunlara gir
mesi iktiza eden yazılar artık 
gazetelerin ciddi fıkra sütunla· 
randa yer bulmağa başladı. Ek· 
mek elden gidiyor diye kızıyo· 
rum. Eline kalemi alan; bir ga· 
zete sahifesinin köşe-sine kuru
luyor ve aklına geleni yazmağa 
başlıyor. Hoooş .. Okurken ben 
de gülüyorum amma, dedik a, 
ekmek meselesi .. 

Hacivad - Benim buna dik
kat ettiğim yoktu. 

Karagöz - Bak anlatayım: 
Kağ dı, kalemi alncaksın. F.vvela 
kağıdın sol köşesine "Edebi 
tedkikler.. şeklinde bir martaval 
yazıp artına iki çizgi çekeceksin. 

Serlevha: Halk edebiyatı ve be· 
dıi heyecan ... 

Sonra iki nefes siğara çekip 
başla yazmağa: 

Bahçelerde patlıcan 
Yer altında sulucan 
Yarim hamamdan gelmiş 
Kaynatalım havlic n 

Evet.. Halk ş iri burada seb· 
zenin cinsini zikrederek bize 
mevsımın ilkbahar olduğunu 
bildiriyor ve sonra derin bir 
halkç lıkla bahçıvanların sulu· 
candan neler çektiklerini yana, 
yakıla anlatıyor. Bu ıshrap için· 
de sevgilisinin soğuk alması ih· 
timali onu buhranlar sevkedi· 
yor ve derakap bir fincan hav· 
lican kaynatarak ona sunuyor. 
Ne müdbiş incelik monşer? •• 
işte size on beşinci asır halk 
c;airlerinden uncu Abdullahın 
nefis bir parçası: 

D ma çıkar, bakarım 
Ateş olur yakarım 
Y: r keyifli mi, değil mi 
Gözlerinden çakarım 

Bu kadar beliğ bir ifade kud· 
retine ne Jan Jak Russo, ne de 
Varşoya polis müdürü Bnrta· 
pavski erişememişlerdir. Şairin 
hassas ruhunda kopan fartına, 
bu hazın melodinin her kelime· 
ıinde açıkça görünüyor. Niha· 
yet on yedinci asra doğru iler
leyiniz, göreceksiniz arabacı id
ris büsbütün yükselmiş ve bel .. • 
gat dağının tepesinde bağdaş 
kurmuştur: 

Hazin, hazin ağlarım 
Yüreğimi değlarım 
Herkes atlaslar giyer 
Ben donumu baklanın 

P rçasındaki eşsiz duyğular 
insanı geyec ndan öyle coştu. 
ruyor ki hayran olmamak kabil 
değildir. Ne hariri hisler maşeri? 

Ah halk şairleri, ah halk şa· 
irleri.. Size presti~ ediyorum, 
size tapmıyorum .•• 

imza 
C. Kızalarslan 

Ertesi günü bu nefis •Edebi 
tetkikler. gazetede çıkınca bizim 
bu sütunları kim okur Hac·vad? 
Seninle ben elli sene başbaşa 
verib düşünsek mizah vadisinde 
gene bu kadar enteresan bir 
eser yaratamayız. Anladm mı 
şimdi tehlikeyi?. 

Hacivad - Eyvahlar olsun 
Karagözüm, n~ yapacağız?. 

Karagöz - Vallahi bilmem 
Hacivad .• Niyetim, fıkra muhar· 
rirliği için bizim patrona mü
racaattır. 

Hacivad - Ya ben ne ola· 
cağım?. 

Karagöz - Ben de orasını 
düşünüyorum ya.. lbrahimsiz 
Haydar Rüştü, saç boyasız Sım 
Sanlı, Avukat Münirs z Behçet 
Uz, Bay Rızasıı Kemal Kamil, 
Rakım hocasız Avukat Nahid, 
Zeynel Besimsiz Avukat Murad, 
Hamdi Bekirsiz Hakkı Ocakoğ· 
lu, Badisiz komusyoncu Bekır 
nasıl noksan, nasıl eksik kalır
larsa ben de sensiz öyle olurum. 
Karagözsüz Hacivad veya Ha· 
civadsız Karagöı; ets:z kebab, 
yoğurtsuz ayran gibidır. 

rlacivad - Teşekkür eder m 
Karagözüm, şimdi kararımız?. 

Karagöz - R:ınıazan geçin· 
ciye kadar bu sütunıarn bağ ıyız 
Hacivad .. Hele bayram ge s·n, 
bits n de o zaman oturur, kd· 
rarımızı verırız. 

Şegh Rüşteri 



Çok yaşamak mümkündür. Bizi öldüren zehir 
anlaşılmıştır. Hüceyreler rüşeymi bir takviye 

görürlerse insan hayatı uzar 

I 

Ası,.dide madam Jülgenin bi,. gıldönümü katlulanıgor 

Doktvr Pger Voşenin makalesi düğü anda hüceyrenin hayatiyet 
Cihan matbuatı, Nevyorktaki meşkuk ve tehlikeli bir devreye 

Rokfeller enstitüsü doktorların- girerler. Yani, yeni ve taze 
dan Karrelin fiziyolojik tecrübe· hÜceyreler azalır ve ölüm tahak-
lerinden uzun uzadıya bahsetmiş kuk eder. 
ve hala da bahsetmektedir. Şu halde, hücrelerimizi ya· 

Maltlm olduğu üzere doktor şatmak için bildiğimiz ve basit 
Karrel Hay vücudlere ilava et· gıdalanma usulünden başka bir 
ettiği uzviyetler hem inkişaf et· şeyler daha var demektir. Ve 
miş ve hem de sun'i bir hayati- tecrübe göstermiştir ki, kanlı 
yet arzetmiştir. Bu harikulade plazmaya icabında bir kaç dam· 
mesainin de esası ve temeli la rüşeymi bir hulasa ilave et· 
" gençleşmek muamması ,. d r; mek lazımdır. Bu suretle hücey-
insan organizması tamamen di· relerin ölümüne meydan bırak· 
namik tabii bir muhitten, bu gün· madıktan başka, hayatiyet kud· 
kü şartların icbarile ölüme yü· retleri de ilinihaye arttırılmış 
rür; fakat ölümü l tamamile mu· 
hakkak bir akıbet olduğu kabul 
edilemez, ve eğer hakim olan 
a rtlar nazarı dikkate ahnır ve 

yeni bir usul takib edilirse in
san yüzlerce sene yaşayabilir! 

Zaten bir nesç parçasını la
yemut bir hale koymak müm
kün olmamış mıdır? Aleksandr 
Karrel 1912 de hayatta bulunan 
bir uzyiyetkn aldığı bir parça 
nesci herr4 yaşatmağa, hem de 
bazı şartlar dahilinde mütema
diyen artırmağa muvaffak ol· 
muştur. 

Herhangi canlı bir ferdden 
kesilmiş herhangi bir uzuv parçası 
ayni f erdden alınmış kanla te
gaddiye edilen bir plazmada 
bir kaç saat hayatiyetini muha· 
faza eder. Bu tabii ve oldukça 
gayri kabili izah olan hadisenin 
izahı artık mümkün olmuştur. 

Yeni doğmuş bir çocuk 
olur. Bu esas dahilinde olmak 
üzere Dr. Karrel Nevyorkta Rok· 
feller enstitüsünde ve bundan 
yirmi sene evci bir hüceyreler 

1 yar hayvanların seromu, kendi 
vücutlerini de zehirliyen, öldü· 
ren bir serom demektir. O, vü
cudü - bizce mukadder, meş· 
um kanun addedilen ölüm ile
öldüren zehir anlaşılmıştır. 

Böyle değil mi? ihtiyarlamış, 
ölümün kucağına düşmüş bir 
vücudü, bu muzır seromdan 
kurtarmak, yorulan, ölen, zehir 
halini alan hücrelerden temizle· 
mek suretile yeniden hayata 
doğru koşturmak mümkün ola· 
maz mıl 

"Gençleşmek,. davası bu esas 
dahilinde halledilm iş bir dava· 
dır. Gençleşmek, çok yaşamak 
istiyenler ruşeymi hulasalar ver
mek maksada lcifi gelebilir. 

Bu usul üzerinde maruf pro· 
fesörlerden Caruot kardeşler, 
F errarini, Angelo Puycies, Kar
lo Barinetti, Pufılli, Viktor Puşe, 
lşlandski ve daha bir çok pro
fesörler mühim neticeler elde 
etmişlerdir. 

Arnavudluk 
istiklal bayramını kutlu.ladı 

Tiran, 25 ffl,adyo) - Arna· 
vudluk istiklalinin 25 inci yıl· 
dönümü, bugün büyük merasimle 
tes'id edilmiştir. 

Kral Ahmed Zogo, radyoda 
bir söylev vermiş ve bu esnada 
101 top atılmıştır. 

Kral, 25 sene içinde yapılan 
işleri saymış ve istikbalden emin 
olduğunu söyledikten sonra, Ar
navudluk istiklali için \aiır.met 

edenlerin isimlerini saygı i e an· 
mıştır. 

ltalya ve Avusturya, hususi 
heyetler gö .ı dermişlerdir. 

Bu gece, sarayda büyük bir 
ziyafet verilmiştir. 

Arnavndluğun her tarafı"ndan 
gelen heyetler, şenliklere iştirak 
etmişlerdir. 

Bayram, ayın 28 inci gününe 
kadar devam edecektir. 

lngilterenin araya 
girdiği yalandır 

Bertin, 25 (Radyo) - lngil· 
terenin, İspanya ihtilafına mü
dahale ederek; bir mütarekenin 
akdine tavassut edeceği hakkın· 
daki rivayetler a'llıl~ızdır. 

Talihi harb, 
rine 

Kral Borisin seyahati hasebile 
Avrupa basınında çıkan sitayiş· 
kirane yazıları mevzubahseden 
Mir gazetesi, yazdığı bir baş· 
makalede, bu seyahatin hususi 
olmasına rakmen Avrupa mer· 
kezlerinde uyandırdığı ilginin 
Bulgar milletine ve Bulgar dev· 
letine büyük devletler tarafın· 
dan ayrılan önrmli bir mevkiin 
ifadesi olduğunu ve kralın yap· 
tığı temasların Bulgar dış siya· 
sa sının inkişaf .na yardım edece
ğini söyledikten sonra: 

•Bunlar aşikar olarak göste
riyor ki, tarihin Bulgaristan için 

ayırdığı kültürel yeri, biz yeni· 
den işgal etmeğe başlamış bu-

lunuyoruz. Bize gösterilen bu 
önemli ilgi, muazzam bir aile· 

nin azası aras nda mütekabil 
sevgi ve saygı prensiplerini ken· 
disine şiar edinmiş olan memle
ketimize karşı yeniden itimad 
edilmekte bulunduğunu anlat· 
maktadır,, diyor. 

Gazeteye göre, bu seyahat, 
Bu1garistanın beynelmilel poli· 

tika alemindeki durumunu tak
viye edecektir. Büyük devletle-

rin: kralın şahsında Bulgar mil
letine gösterdikleri parlak hüs
nü kabul, küçük Bulgaristana 
karşı beslenen çok derin ve sa• 
mimi bir sempatinin ifadesidir. 
Gazete, buPu krahn seyahati 
sayesinde elde edilmekte oldu
ğunu ve bu cihetin bütün sos· 

yal ve politika aleminde böylece 
bilinip takdir edilmesi Jizım 

geldiğini kaydetmekte ve yazı· 
smı şöyle bitirmektedir: 

Haricin gö er i · ı ı 

aerin bir dikkat ve şuurla tak· 
f 
viye etmek ve inkişafına çalış-
mak işi de bize teveccüh etmek· 

tedir. Böylelikle haricin bize 
gösterdiği itimat daha ziyade 
artacak ve beynelmilel politika 

alemindeki mevlciimizi kuvvetlen· 
dir.mek sayesinde Bulgaristan. 
umumi barışa ve milletler ara· 
sındaki anlaşmaya hizmet etmiş 
bulunacaktır. 

Pariste, terzi kız. 
ların bayramı 

Paris, 25 (Radyo) - Bugün 
terzi kızların bayramı olduğun· 
dan, burada bütün terzi kızlar 
tezahürat yapmışlardır. 

~ 1.1 ı eşrouanl 

Salihli - Turgutl11 maçı 

Salihli - Turgutlu gençleri bir arada 
Sal hli, (Hususi) - Turgutlu Halkevi gençleri, Salihli gençle· 

rib b ir maç yapmak üzere buraya gelmişler ve Pazar günü Sa· 
lihli Gürbüzler takımı ile oynamışlardır. Maç, çok samimi geçmiş· 
tir. Daha hakim oynıyan Salihli gençleri iki gol çıkarmışlar ve 
maçı 2 • O galibiyetle bitirmişlerdir. Bu müsabakanın revanşı, 
bayramdan sonra Turgutluda yapılacaktır. Şimdi her iki taraf ta 
bu müsabakaya hazırlanm&ktadır. -- ---~--- --- ··-~ 

Akhisar tütüncü/erinin feci vaziyeti 

"Bu sene yiin ekin, 
yiin para ediyor! . ., 

Bir mutavassıt, Akhisar tOfilncOlerine 
hiç çekinmeden böyle söyledi 

Müstahsilin kumpanyalardan bir dileği 

Aklıisardan 

Akhisar, {Hususi) - Akhisar· 
da bu yıl tahminen beş buçuk 
milyon kilo tütün istihsal edil· 
miştir. 

ilk piyasa açıldık• günlerde 
90 • 122 kuruştan 100 bin, son
raları da 70 · 90 kuruştan 100 
bin, 60 · 70 kuruştan bir milyon, 
45 - 60 kuruştan 900 bin kilo ki 
cem'an iki milyon yüz bin kilo 
tütün satıldı. 

bi,. manzara 
Bu gün Akhisarda henüz ıa• 

tılmamış, müstahsil elinde kal• 
mış 2,5 milyon kilo tütün var'" 
dır. lık günlerde piyasada bu• 
lunan Amerikan kumpanyalan, 
on gündenberi mabayaatı kes· 
mişler ve sonradan bir kaçı 
ufak tefek partiler almışlardır. 

Şimdıki halde inhisarlar ida· 
resi ile Türk limited tütün şir· 
keti mübayaat yapmaktadır. 
"Yün ekin, para ediyor!.,, 

ispanya Cumhuriyetçile
gülmeğe başladı. 

Bu uzviyet parçası, hüceyre
leri yaşamak için muhtaç olduğu 
maddeleri bu kandan bulmakta 
ve bazım fazlalığını da gene bu 
kana defetmektedirler. Az bir 
zamanda bu defedilen fazlalık
lar şayanı hayret şekilde çoğal· 
makta ve nihayet uzviyet ve hü· 
ceyreleri boğarak öldürmektedir· 
ler. Eğer bir vasıta ve usuller 
bu medfuat alınsa ve mütemadi 
şekilde taze kan verilse, uzviye
tin de hayatiyeti idame edi l miş 
olacaktır. Binaenaleyh, bu hadise 
bize hüceyrenin daima yeni gıda ' 
kanma ve fazlalıkların muhitten 
tamamen def'ine şiddetle ihti· 
yacı olduğur.u göstermiştir. 

kültürü kurmuş ve buradaki hü· 
ceyreler bu müddet içinde öl· 
medikten başka, mütemadiyen 
yaşamış, zindel ğini kaybetme
miş ve hiç bir veçhile ihtiyarlık 
ve yorgunluk alameti gösterme· 
mişlerdir. Bu hüceyreler, 5-8 
senelik bir tavuktan alınmıştır. 

Bu hücejTelerin hayatiyeti saye
sinde elde edilen rüşeymi mayi 
ile de genç hüceyreler husul 
bulmaktadır. 

Asiler, don de Madridi bombardıman etmişler, 
çıkarmışlardır. 15 ölO, 30 yaralı var. 

yangın 

Amerikan kumpanyaları piya· 
sadan çekildikleri sıralarda ve 
onu takib eden günlerde Akbi· 
sarda mutavassıtlann akını bar 
lamış, fiatler 20-40 kuruşa kr 
dar düşürülmüş. Fakat vaziyet 
anlaşılınca daha fazla mübayaat 
yapmalarına imkan bırakılma'" 
mıştır. 

Ve, tabiat itibarile de uzviye
f miz yaşadığı müddetçe bu 
esasın tamamen tatbik edilmesini 
arz ve ifade eder. Viicudü baş· 
tanbaşa dolaşarak taze kan 
getirip duran nesç ciğerler, böb· 
rekler ve barsaklar vasıtasile de 
bütün zararlı indifaatı alır, ha· 
rice atari Bu şartlar tabii ve 
normal şekilde baki kaldıkça, 
vücudümüzün bir kısmını teşkil 
eden hüceyreler de uzun seneler 
yaşarlar, fakat anormallik görün-

Şu hale göre tahakkuk eden 
netice şudur: Vücudümüzün hüc· 
relerini mütemadiyen · ' "atcr · . .. 
için sade basit ve b , gün bil· 
diğimiz gıdalardan l· ... • j ruşey
mi bir takviyeye ..:at'i surette 
ihtiyaç vardır. 

Doktor Karrel bu esas üze· 
rinde yürümek suretile mühim 
neticelere varmıştır. Yalnız Kar· 
relin genç uzuvlardan aldığı 
nesci ruşeym hulasası müsbct 
netice verdiği halde, ihtiyarlar· 
dan alınan ayni şekilde hulasa, 
korkunç bir zehir, öldürücü bir 
kudret husule getirmiştir. 

Bu hiç beklenmiyen hadise, 
hayat esrarı üzerinde yeni bir 
mesele husule getirmiştir. lhti· 

Madrid, 25 (Radyo) - lbti· 
lalciler, bugün Madridi top ate
şine tutmuşlar ve sabahtan beri 
iki bin mermi · atmışlardır. 

Taragonadan alınan son ha
berlere göre, bir ihti alci tay· 
yare, ovalarda çahşan çiftçileri 
bombardıman etm·ş ve bilahare 
denize doğru uçmuştur. 

Salamanka, 25 (Radyo) -
Çumhuriyetçi ispanya için bu 
hafta Marsilyadan hareket eden 
elli posta vapurunun, muhtelif 
erzak götürdüğü ve bu vapur
ların: harp gemilerinin muhafa
zasında bulunduğu bildirilmek· 
tedir. 

Madrid, 25 (Radyo) - Cum
huriyetçi ispanya aleyhine çalış· 
tıklan anlaşılan beş casus, bu 
gün yakalanarak harb divanına 
verilmiştir. 

Sen J an Deloz limanında bu-

lunan ecnebi barb gemileri, bu 
gün kaçmışlardır. 

Madrid, 25 ( Radyo ) - Asi 
tayyareler, Madridi bir saatten 
fazla bombardıman etmişlerdir. 
Bazı mahallelerde yangınlar çık· 
mış, 15 kişi ölmüş, 30 kişi de 
yaralanmıştır. 

Üniversite mahallesinde şid· 
detli bir muharbe cereyan etmiş, 
muhtelif kollar halinde taarruza 
geçen iht lalciler ağır zayiatla 
püskürtülmüşlerdir. 

Goadalcıh ~rada da tal i harb 
cumiıuriyetçilere gülmüştür. Bu· 
rada sabah eyin mukabil bir ta· 
arruz yapılmı ş ve akşama kadar 
iki kasaba zaptedilmiştir. Firara 
mecbur kalan asiler, mühim 
miktarda cephane bırakmışlardır. 

Madrid, 25 (A.A.) - Dün 
saat 22,30 da Madrid şiddetli 
bir bombardımana tutulmuş ve 

bombardıman bir saatten fazla 
devam etmiştir. Bir çok mahal· 
lelere iki binden fazla obüs 
düşmüştür. Telefat miktan ma· 
lum değildir. Cumhuriyetçilerin 
bataryaları mukabele etmiştir. 

Üniversite mahallesi mıntaka
sında şiddetli bir muharebe 

olmuştur. Asiler cumhuriyetçile· 
rin hatlarına yaklaşmak suretile 

bir huruç hareketi icrasına te· 
şebbüs etmişlerdir. Asiler ağır 

z"ly·at i'·· r "c1t etme!.: mecburi-
yet nde kalm,~lardır. . 

Cumhuriy, tçilerin Guadalajara 
mıntakasındaki bir taarruzları 
k sa bir mücadeleden soıı ra 
Palancares ve Los Arryos kasa· 
balarının işgali ile neticelenmiş· 
tir. Cumhuriyetçiler mühim mik· 
tarda harb malzemesi zaptet· 
mişlerdir. 

Bu tufeyli geçinen mutavas· 
sıtlar, o kadar ileri gitmişler· 

dir ki, bunlardan biri (ismi mab· 
fuzdur) tütünü ölü fiatine ver 
miyen müstahsillere: 

-•Eh .. Bu sene tütün para 
etmedi.. Siz seneye yün ekinit·· 
Yün para ediyorl,. 

Demekten bile çekinmernif, 
istihza etmiştir. 

Müstah~ilin dileği: 
Tütün piyasasının ilk açıldı~• 

günlerde mübayaatta bulunan 
bir kumpanya, tütünlerin tes~I· 
lüm muamelesine ve müstahsıle 
para tevziine başlamıştır. Diğer 
kumpanylar da bunu takib eder'" 
lerse, şüphesiz ki kış hazırlığı 
yapmak mecburiyetinde bulunafl 
müstahsili sevindirmiş olurlar• 

l bu· Kumpanyaların bir an eve 
nu yapmalarını bekleriz. 

Şükrü Korytı 
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KARA KORSANLAR ŞEFi Gözlerdeki harikulade kudret 

Dilber kadın korsan Bir bankayı soyan 
nasll yakalandı? - Aşktan başka kuvvete başeğmiyen deni2 kızsnm maceraları ..• 

Nakıli: Faik Şemseddin BENLİOGLU 
~~~----~ ........ .-.----~~- Mahkeme huzurunda bir doktor hiz

metçisini uyuttu ve müthiş bir cina-
9 --

Evet, bu delikanlı Merinin hayatında 
ilk öldürdüğü insandı yetin esrarını aydınlattı 

Meri, kılıç kullanmakta çok Meyhaneci, mesleki ve sanata buradan kaçırır. istediğin ve 
kuvvetli ve usta idi. hast:bıle bu tehdıdden fazla uzak bir yerde kalırsın; haydi. 

Bunu delikanlı da çok çabuk korkmadı ve: Meri, sakin bir tavırla: 
anladı. Daha ilk anlardan itiba- - Sen böyle söyleneceğine, - Pek alil Diye cevap ver· 
ren Merinin kılıcının kendis ne ne olacağını düşün. Öldürdüğün di. Fakat, sade bu kiğıdla ben 
ve hıyatına hakimiyetini göster· delikanlı zengin ve muteber bir nerf'ye gidebilirim, bana hiç ol· 
miı ve anlamıştı. Bu anlayış, delikanlıdır. Seni şimdi tutacak· mazsa 50 altın para vermelisin, 
esasen delikanlının maneviyatını lar ve hapse atacaklardır, dedi. annem sana bu parayı öder. 
büsbütün kırmış bulundu. - Fakat sen beni o alçağa Çünkü ihtiyar kadın, annemin 

Ve pek az bir zaman son a sattın.. Sana benim bir kahpe kaynanası ölürken bana 120 
genç delikanlı meyhanenin taş olduğumu kim söyledi? Elbet altın bırakmıştır. Bunlar annem· 
döıemeleri üzerine düştü. Meri· bu memlekette bir adalet kuv· dedir. Görüyo· ıun ya yarısını bile 

• 
Gözlerden nii/ıızla aır NNlt 

nin kılıcı, delikanlının göğsüne veli vardır. Beni mazur göre· almıyorum. Haydi, çabuk oll. 
saplanmıştı. Bol ve koyu kırmızı cektirl -Devam el:l~ce/c-

bir adam 
muru göstermiştir. Zabıtanıa 
yaptığı araştırmada çalınan • 
hamın büyük bir kısmı elde 
edilmiş ve üç kadın serbest 

bir kan delikanlının ağzından 
fışkmr gibi geldi ve mermerleri 
kırmızıya boyadı! Delikanlı kan 
kusmakla beraber olduğu yerde 
hareketsiz kaldı. 

Deli.< anlı ölmüştü! 
Meri, bu seri fakat çok feci 

düellonun neticesi üstünde; bir 
an için düşündü, kaldı. 

Evet bu delikanlı, Merinin ilk 
öldürdüğü insandı. Ölüm, öldü
rülmek çok leci bir şeydir. Bu· 
nun için Meri döktüğü ilk kan 
karşısında derin bir teessür 
duydu. 

Meri, bilahare bu hadiseden 
bahsederken, heyecan ve ıstı· 
raptan bayılacak hale geldiğini 
ve o anda hatta kendisini öl· 
dürmeti düşündüğüntı söyle
nıelc:ten çekinmezdi ve: 

- Aklına şaşayım, evvela ben 
erbabı namustan bir adamım .. 
Burada senelerdenberi namu· 
sı1mla meyhanecilik yaptım, beni 
tanıyan çoktur. Sen ise buraya 
daha dün geldin. Belki kahpe 
değilsin, fakat sana mukadder 
olao kahpeliktir. Bunun için se
nin sözlerine hiçbir kimse inan· 
mıyacak ve Lordu öldürdüğün 

için seni asmazlarsa bile mutlaka 
zandaoa atacaklardır. Fakat sen 
ne de olsa benim kanımdansın. 
Seni zındanlara göndermek iste
mem, şeref ve haysiyet de be· 
nimdir. Şimdi sana bir dayı, bir 
büyüğün sıfatile bir yol göste· 
reyim ... Senin burada veya başka 
bir yerde tanıdığın bir gemi ve 
kaptanı var mıdır?. 

Genç bz bu teklifi, çok .... 
bi bir halde bulunmasına rağ· 

Türk-Yunan 
anlaşması · • 

- Baştara/ı 1 inci sairi/ede - • • 

bırakılmıştır. 

Vekaleti bat komiseri B. Sala· ikinci misal daha korkunçturs 
Balta ile ika edilmi• bir ciııa-hettin Kızıltaş arasında imza ,, 

edilmiştir. yetin aydınlatılması! 
Müzakerelere teknik müşavir Buazlı doktor Dükay, hizmet• 

sıfatile iştirak etmiş olan birinci çilerinden genç bir icadının med· 
işletme hareket merkez müfettişi Doktor, lıizmetçi.sir.i ugııtar/cen yumluk kudretini görmüı " 
B. Ferr:ıb Tanay ile Nafıa Bazı insanlarda bilhassa bazı muş, kaybolan eşyayı meydana tecrübe etmiştir. Bu kadında 
birinci sınıf müfettiılerinden Se- kimselerin gözlerinde hankulide çıkarmışh.. sairifilmenam hastalığı da varda. 
muhi Kurtkan da imza merasi· bir kudret var mıdır? Son y,irmi Maznun kadın hemen bu ada· Bu sebeble babasının mücevbe
minde hazır bulunmuşlardır. sene içinde yapılan bir çok tec· ma gitmiş, kendisinin ve iki ar· ratını bu hastalık nöbeti aruan· 

imzadan sonra Yunan dele· . rübelere göre bu suale •Eveti. kadaşır.ın ne kadar feci bir zan da almış ve kaybetmiş, hapiı 
gesi B. Sitassinpulos Anadolu demek İcab edeceldirl altında olduklarını söyliyerelc cezasına mahkum olmuftur. 
Ajansına şu beyanatta bulun· Vakıa, mudyumluk, kayıptan hakiki mücrimi meydana çı· Medyum kadın hapisanede iken 
muıtur: haber vermek, şu veya bu ıey karmasını rica etmiştir. erkekler kısmında çok garib 
-Yeni mukav~le bugünden iti· üzerine el detdirmeden nafiz Medyum, bu kadına acımıı ve görülmemiı bir halde, bir 
baren mevkii meriyete konacak· ve bikim olmak iddiasile mey· ve bu işi üzerine almııbr. Va· boyunbajı ile kendisini hot
hr. Bilindiği veçhile Türkiyeyi dan almış bbılerce ıarlatan viır- ziyetin çok karanlık olması ha· muştur. Bu intihar, bir nevi iti· 
Edirne ve ecnebi memleketlere Clır. Bunların mahiyeti ancak bir sebile aciz mevkide kalan banka raf addedilmiştir. Çünkü ba 

- Sonra da beni zından ile
de korkuttular. Halbuki ben bu 
cinayeti istemiyerek işlemiştim. 

men makul buldu. " bağlıyan şimendıfer hattı müna· sahtekarlıktan ibarettir. direktörü ve zabıta da bu usu· adam bir köylüyü balta ile katil 

derdi. 
.ı•~ir. ~-u..:~:•BWıtteJll~H!~Jli;llU• ~ ... .!fürlC we Yunan topı: &\tat matmazel l.aplos, Pu· Jün tatbikine göz yummuşlardır. maznunu idi. Maamafab cinaye-

şüftceye a 1 •· dan geçer. Lozan mua6ede.inı lial 'Yortfni, madam Mahe gibi Medyum, bankada tetkikata tin her tarafı karanlık ve kanıık 
* • • Meyhaneci, yeğeninden ziyade 107 nci maddesile bu mıntaka· medyunlanm aleyhinde böyle iı· başlamış ve bir müddet hırsız· olmaktan henüz kurtulmamış idi. 

Pek az sonra, Merinin dayısı kendi menfaati için bu vaziyeti dan transit olarak seyahat eden- nadda bulunmak mümkün de· lığın yapıldığı yerde sakit ve Doktor Düfay mahkeme he-
Samuel Fild meyhaneye girdi. düzeltmek mecburiyetinde idi. ler için bazı teshilat kabul olun· ğildir. sakin durmuş, fakat birdenbire yetine b r defada sabık hizmet• 
Etrafı k11nla bulaımıı ve mer- Ne olursa olsun cesedi ortadan muştur. Ayrıca 1923 senesinden• Bu gibi hakiki medyumların gözleri, bir elektrik ampulü gibi çısının medyumluk kudretine 
diven yanında da bir maktul kaybeder, yeğenini de bir ge- beri Milletler cemiyeti tarafından muvaffakıyetleri gizli cinayetler• yanmış ve: müracaat lüzumunu tavsiye et-
görünce, büyük bir korkuya uğ· miye atar, bu suretle herkes tayin edilmiş bir komiser bu de de medyumlara müracaat - Görüyorum... Görüyorum!. miştir. Bu teklif kabul edilince, 
rad ı. Ve hadisenin şeklini, ma· bir cinayet değil, delıkanlı mey· batta vazife görmüştür. fikrini doturmuştur. işte bir Mösyö geliyor. Eshamı doktor müntehirin boğazındaki 
hiyetini de öğrenince, güzel ye- haneci kızan meçhul bir semte Türkiye ile Yunanistan ara· Acaba, medyum cinayetleri gözden geçiriyor, bir kısmını kanlı kıravattan bir parça kea-
ğeninden beklediği kir ve ka· kaçtığıAa hükmederlerdi. sında teessüs eden gayet samimi tenvir edebilir ve caniyi göstc- ayırıyor ve çantasına koyuyor; miş ve bir kağıda sarmıştır. 
zanca veda lizım gelditini de Fild, daha fazla düşünmeğe münasebetler bu Milletler cemi· rir mi?. istediklerini aldıkta;ı sonra bu Bundan sonra sabık hizmetçisini 
anladı. ve söz ıöylemeğe lüzum gor· yeti komiserinin senede on bin Biz bu hususta tamamen bi· Mösyö rahat, rahat çıktı. Her uyutmuş ve ona kağıda ıanlı 

Şişman ve yaşlı meyhaneci meden kasasının yanına gitti, liraya mal olan vazifelerine ni· taraf kalacağız. Yalnız şu bir halde banka memurlarından bi- kı ı avatı verince: 
Meriye doğru yürüdükü vakit, oradan bir kiğıd aldı ve üze· hayet verilebileceğini ve ilci dev· kaç hadiseyi de yazacağız: risidir. Çünkü vücudü hiç bir - Aman.. Buna ben elimi 
Meri elindeki kılıcı hücum vazi· rine bir iki satı r yazı yazdı ve Jetin pek ili doğrudan doğruya Varşova tasarruf bankasında kimseyi mütehayyir etmemiştir. süremem!. D ye bağırmış ve geri 
Yetinde tutarak: Meriye: anlaşabileceklerini gayet vazıh mühim bir hırsızlık olmuş ve Görsem, kendis ıni hemen teşhis çe!;ilmek istemiştir. 

- Alçak herif .• Sakın ha ya· - Haydi. Dedi. Bu kağıdı bir surette isbat etmiştir. mevduattan mühim miktarda ederim, demiştir. - Pek ala, bunda ne var 
nıma yaklaşayım, deme.. Seni al. Hemen limanın son ucuna B. Sitass nopulos bu beyana· aksiyon çalınmıştır. Mevduattan Banka direktörü: sank? 
de bu köpek lord gibi öldürü· koş, orada üç direkli (Mavi Yıl· tına ilaveten, 1923 de Türkiye meıul olan üç kadın memur - isterseniz memurları size - Bir adamın öldürülmelİne 
rüm ha.. Hain ve namussuz dız) gemisini bulacaksın. Bu ge· ile Yunanistan arasında doğru• hakkında hemen tahkikata baş- birer, birer gösterelim; teklifinde yarayan bir şey vardırl 
adam, müşterilerine satıyorsun mide benim de hissem vardır. dan doğruya münakit ilk itilafı lanmııtır. Bereket versin ki, bu bulunmuştur. - Bir bıçak mı ? Bir taLAn· 
değil mi? Ben ki senin kız kar· Yarın sabah, şafakla beraber kendisinin imza ettiğini ve bugün üç kadından birisi, şöhreti bü- - Çok iyi olur!. ca mı? .. 
deıinin kızıyım, senin en yakın demir kaldıracak, yelken aça· bu mukaveleyi de imza etmekle yük ve Ossovieçki adlı bir med- Ertesi gün medyum, bir ziya· - Hayır .. Bir ip .. Hayır .. Bir 
bir insanın bulunuyoruml. Diye caktır. Geminin kaptanına git, ayrı bir saadet duyduğunu söy· yum tanımakta imiı. Bu adam retçi gibi bankayı gezm ş ve kravat .. Bu b'r mahpusun ölü-
batırdı. ı ona bu tezkeremi ver. O seni lemiştir. evelce bir çok meçhulleri bul· hakiki mücrim olarak bir me· - Lütfen ~viriniz -

----~--------------------------~~--------~-~~~~mlll!----------~~~--------------------·----11111111111---

Yazan: Amerika Cumlıurreisi M. Ruzwlt 
Çeviren: Faik Şemaeddin Benliollıı ------

re/rllca Numarası; 22 
Ş.,.ıota göre, Jim Blak, likayı 

•e~lllekte devam ettiği gibi ken· 
diaine de dostluk ve samimiyet 
taatermekte idi. Şu halde?. Ji· 
illin hakiki karan neydi? Ne 
~~Plllak istiyordu? Her halde 
ır ıeyler yapmak için çalışıyor 
~ bir şeyler düşünüyordu. Fa· 

t bunlar ne idi? 
.. Şarlot, Jim Blakın bir çok dü· 
~Uncelerini gün, hafta hatta ay· 
~r eveJ bloknotuna işaret et
ş;k adeti olduğunu hatırladı. 
ka rlot, bu bloknotun gündelik 
tı iıtlarının yerine gitti ve ki· 
tıan alarak tetkika başladı. Fa· 

kat hayreti 30 Eylulden sonra 
bloknot sahifeleri bomboştu. 
Gayet çalışkan ve mühim bir 
firma sahibi l>ir adam için bu 
hakikaten ıayanı hayretti. 

Şarlot bu suretle yeni bir mu· 
amma ile karşılaşmış oldu. Buna 
ne mana vermeli, ne demeli idi? 

Şarlat artık kat'i bir karar 
verdi: Meseleyi, tenvir edince-
ye kadar bekliyecek ve hadisatı 
dikkatle takip edecekti. 

Bu hallerin devam ettiti müd· 
det içinde, Jim Blakın büyük 
kasa içine yerleştirmiş olduğu 
valiz mütemadiyen şişiyordu. 

Simsartarın satış ve hesap bor- kaldı, kendi kendisıne: rün J Rle bir takım vesayada bu· o ukldr gibi akıyordu. Bir kaç 
droları ideta yağıyordu. Niha· - Acaba nereye gitti? lunmak istediği de göze çarpt ı . basamak ık mermer merdiveni 
yet beklediği haber de geldi. Diye sordu. Fakat (niçin gitti) Fakat nedense vazgeçti. Tak- çıktığı zaman fırt~na şiddetini 
Made-n kömürü ocakları hissesi diye düşünmedi bilel sinin kapısını mutat gürültü ile adam akıllı artırm ı ştı. 
de satılmış ve bedeli emr ne Şarlot, evelce yazmıı oldutu kapadı ve mak neye yol verdi. Kapıyı çaldı. Fakat hiçbir ce• 
muntazır bulunuyordu. Bu ha· mektubu Jim Blaka gönderme- Şiddetli bir yağmurun pence· vap gelmedi. 
berin gelditi gün, 29 Eylill idi. den yırttığı için çok pişiman releri ve otomobili kamçıladığı Otomobilin arkasındaki kır· 

• * * Şarlat, 30 Fy.iil günü adeti 
üzere erkenden büroya geldiği 
vakit, masası üzerinde kapalı 

bir zarf buldu. Zarfı aldı ve açtı. 
içinden şu mektup çıktı: 

•Azizem Şarlotl 
Mühim bir iı için seyahate 

çıkıyorum. Size adres bırakmağa 
lüzum görmedim. işim bittiği 
gün döneceğim. 

Jim Blak. 
Bu mektubun alt tarafında, 

oldukça titrek bir elle yazılmıı 
ıu satırlar da vardı: 

•Hiç merak etmemenizi rica 
ederim. Korkacak h ç bir ıeJ 
yoktur. ,, 

Şarlot derin bir hayret içinde 

oldu. Fakat vakit artık geçmişti. şu sırada Jim der.o bir düşün· mızı ampülün ziyası ti uzaklar
Bir hissi kablelvuku Jimin teh· ceye dald ı ; nasıl bir uçuruma dan henüz görünüyordu. 
likede oldutunu bildiriyordu. ve karanlığa doğru gittiğini dü· Jim kapıyı bir daha çaldı, 
Bunun için onu takibe karar şünmeğe başladı. Bir an için, gene cevap gelmedi. Bunun üze· 
verdi. bir saat sonra Nevyorka hareket rine kapının topuzunu çevirdi, 

Üçiincii kısım edecek trene binmeği ve dön- kapı açıldı ve J ım de içeri girdi. 
Yeni bir adam halle olunuyor. meği düşündü. Fakat, lıka ile Her taraf karanlıktı. B r iki 
[Bu kısım Antoni Ablot tara· aşıkım düşündü ve kat'i olarak: 'adım atınca, yüzüne madeni bir 

fından yazılmıştır.] - Hayır!. Bir dahııa oraya zincirin değdiğini hissetti. Bunu 
Gece treni, bardaklardan bo· dönmiyeceğim, dedi. tuttu ve ihtiyatlı bir hareketle 

tanırcasına yağan bir yağmur al· Epeyce bir zamandanberi umu- çekti ve lambalar yandı. Bulun· 
tında Omahaya vasıl oldu. Atır mi caddeden çıkmış ve ikinci duğu yer bir mutbaktı. Şoför, 
valizini her hangi bir hamala derecede yollar ve hatta tarla· kendisini b"nanın arka kapısına 
vermiyen Jim, bir taksi çağırdı !ardan geçen otomobil demir bırakmış o'acaktı. 
ve şoföre şu direktifi verdi: parmaklıklarla çevrilmiş bir bi· Jim, ; 1

.:: gördüğü bir kapıyı da 
- Beni doktor Grimsavın nanın önünde durdu. açarak genış bir dehlize girdi. 

kliniğine götürünüz, dedi. Jim arabadan indi, yağmur Burada geniş bir merdiven bu· 
Genç bir lrlandah olan şoför hali yağıyordu, o kadar ki şap· lunuyordu. 

Jime dikkati" baktı. Hatta şofö· kasanın ke9ırmı ~oldm'M . ,ular - RFv 
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Başvekilimiz, Doğu . Çi ndeki ec1.ebi ler 
seyahatinin intıba- lngiltere ihtaratfa bulunda, 

Fransız parlame os a 
icab ederse tekrar bulunacak 

/arını anlatıyor Londra, 25 (A.A.) - Dün, gürültülü bir celse · 

Dünya 
rıl 

- Başı 1 inci sayfada -
:Ayar gölü tesmiye ettik. Onun şark 

sahiliode trenimizi durdurduk fe in· 
di.". Kıyılannı zevkle dola~tık. 

Avam kamarasında öğ;eden 
sonra Şanghaydaki vaziyet hak
kında B. Edene bir tak m su· 
aUer sorulmuştur. 

B. Şotan kabinesinin mevkii, ansızın 

vaziyete düştü 

Yunan basını Lord Halifak· 
sın seyahati hakkında fazla nik
bin olmağa ~ebeb görmemek
tedir. 

Prnia gazetesi, bu hususta 
yazdığı bir başmakalesinde şöy· 
le diyor: 

•Bütün dünya, Halifaks-Hitler 
mülakatının neticesini beklemek
tedir. Lord Halifaksı, Almanya 
davet etmiştir. 

... dana koymuştur. Dünyanın iki 
zümreye ayrı1mas1, milletleri 
yanlış yola sevketmektedir. Çem
berlayn bunu açıkca söylemiştir. 
lngiliz - Alman temasL bu saye
de mümkün olmuştur. 

Sulhun hatırı için her iki ta· 
raf da fedakarlık yapmalıdır. 
Büyük devletlerin uzlaşması için 
yapılan faaliyetleri, biz küçük
ler de selamlarız. 

Bu mülakatta bütün arsıulusal 
meseleler görüşülecek ve iki Amerika H ari-
tarat kendi öalcımlannı Bildire· ciye Nazrrı vazi. 
ceklerdir. l ? 

Maamafill bundan kat'i netii. yeti nası görüyor• 
celef l:>eklenemez. Fransa ile - Başı 1 inci sayfada -
işbirliği etdiiş buluhan lngilrere, hazırda dünya yüzünde mevcut 
bu llu!Usta Fransayı hallerdar olan kargaşalıkların teskini yo-

lunda son derecede mühim bir 
etmiştir. 

hadise teşkil edecektir. 
Diğer taraftan lngiltere ile 

Bu itilafname, Amerikanın 
ltalya arasında da bir anlaşma son üç sene zarfında vücude 
yapılması için, bazı teşebbüs- getirmeğe çalışmakta olduğu 

"Buruım, bütün bu bakır ve 
maden ocaklarında yaşıyan en 
yüksel< fen adammdan eıı son 
galevri adamına kadar herkes 
için istifadeli bir hale koymak 
kararını verdik. Bu kararımız, 
bu ihtiyacı duymakta o anları 
Atalürke bir daha minnettar 
kılmıştır. 

"Ayor gölünün şark sahilini 
yaz hayatı· için yalnız madenci
lerin değil, tarihte maden bek
çilıği yapmış olan Diyarbakırlı
ların ve civar halkının istifade 
edebileceği bir hale getireceğiz. 

"Ergani bakır madenindeyiz .• 
"Atatürk, yapılmış ve yapıla· 

cak tesisatı planları üzerinde 
tetkik ettiler. Bizzat maden ma· 
halline kadar çıkaralC cevher 
ihract ameliyesini gördület, ma· 
lumat aldılar. Ergani bakır ma
deni işlerinin, muazzam program 
dahilinde yürüdüğünü anladık. 

"Fabrika müdürü, gelecek se
ne bu mevsimde bü ün inşaat 
ve hazırlıkların bitirilerek bi:ıe lere girişilmiştir. mütekabil itilaflar zincirinin ha-

İngilterenin Almanya ve ltal· yati bir hat:.;.ası olacaktır. saf bakır vereceğini temin etti.,, 
ya ile yaptığı temaslar, ileride 18 senedenberi ecnebi dev· DiyarbakırdPki müşahedele· 
yapılacak olan müzakerelere Jetler sulhu diplomasi yolu ile rinden büyük memnuniyetle bah-
zemin hazırlamak gayesini istih- temin etmeğe uğraşmaktadırlar. sede11 Başvekil B. Celal Bayar, 
daf etmektedir. Bu hususta Bu milletler teşebbüslerinde mu- Dersim hakkında da şöyle diyor: 

Hariciye Nazm, Japon me
mnrlarmın beynelmilel imtiyazlı 
mıntakanm belediye erkanı He 
Japonya alevhindeki faaliyetlere 
nihayet verilmesini ve şimdiye 
kadar Çin hükumetine bağlı 
bulunmuş olan teşkilatlara mü· 
teallik muhtelif meseleleri mü· 
zakere etmekte olduklarını te· 
yid etmiştir. 

Bunun üzerine, kendisine bir 
çok mebusların da iltihak ettiği 
Bay Henderson şöyle demiştir: 

" - Bu kabil müzakerelerin 
yapılması çok çirkin bir şeydir. 
Çünkü, bir Çin toprağı mevzuu 

bahistir." 
Bay Eden gene şöyle de· 

miştir: 

" - Halihazırda Japonya hü· 
kumeti ile Tokyodaki İngiliz 
sefiri ve Şanghaydski İngiliz 
makamatı arasında cereyan et
mekte olan müzakereler hak
kında henüz bir şey söylemek 
mümkün değildir. Biz Japonya 
hükumetine Çindeki ecnebi hu· 
kukuna riayet etmesini sık sık 

ihtar ettik. Ve İcab ederse ge .. 
ne ededeğiz .. ., ----Paristeki son ih-

tilal hareketleri •• müstemlekeler meselesi en hü· vaffak olamamışlardır. Dünya· ufntifıaımı açıkça söylemeli· 
yük Bir engel sayılabilir. Belçi· nın ı;:imdiki nakabili içtinap va· yim: Dersimde yaşanabilecek .~ J 

'il' - Başı 1 tncl sag1 aaa • 
ka l>una şiddetle muhaliftir. zi•etinden kurtulması ıçm ye· mahdud vahalar, birer sosyal 

J • Secret D' Action = gizli ihtilal 
Mevsimsiz nikbinlik göster· gine ümidin ancak liberal bir merkez teşkil edilebilecek kadar 

hareketi komitesi) unvanının ilk 
mek doğru olmamakla beraber, ikhsadi siyas.et yolunda münde- Terimli iseler - ki bunun öyle 

d harflerinden alınarak vücude ge-
Avrupa sulhu uğrun a yapılan miç olduX.u kanaatindeyim. olup olmadığının tahkikini em-

l!S tirilmiş olan Csardır. 
bu teşebbüslerin muvaffakıyetle Bu program bilhassa mer- rettim • onları ihya için her şey 

nazik bir 

Frank/en Büyon 
Bizimle gizli muahede mi 

akdetmiıti? 
(Fran~furter Zeitung) gazr'.tesi 

16· 11-1937 tarihli nüshasında 
Franklin BouiJ!onun vefatı müna· 
sebetile yazdığı bir yazıda mu· 
muaileyhin 1921 de Briandın 

muvafakatile lngiltereden gizli 
olarak Türklerle bir hususi mu
ahede akdett ğini, bu muahede· 
nin İngiltere üzerinde fevka· 
iade kırgınlığı mucip olduğu
nu, hatta bu yüzden o vakit-
ki f ngiliz Başvekili Lloyd 
Georgeun Franklirı Bouillon 
mezkur muahe hakkında konuş
mak üzere Londraya geldiğinde 
kendisini kabul etmediğini ya-
zıyor. 

*,.. 
* (Börsenzeitung: 13-11-1937) 

lstanbuldaki film kiralama fir· 
ması Fitasın yeni sinema mev~ 

simi için hazırladığı p rogra
ma göre Türkiyede gösteri
lecek filimler arasında Alman 

filmi üçüncü derecede buluuyor. 
Bu mevsim için ceman yekfin 

130 tane yabanc1 filim alınmış· 
tır. Bundan 87 si Amer kan, 
24 ü Fransı~, 16 sı Alman ve 
mütebakisi diğer memleketlerin 
filmididir. 16 Atman filmi ara· 
smda "Hükümdar"' •Tebessüm 
diyarı,,, "Hemşire Maria"' "Ge· 
ce Kayserle birlikte,,, "Kadın 
muhabbeti • Kadın teessürü,, 
filimleri vardır. · ı · · ı ğ Taharriyata devam edilmek-netice enmesı temenm o unur. kezi Avrupada kabili tatbiktir. yapaca ız. 

• F k T·· k' d ı k L tedir. Dün bir araştırma netice· * Etniki ~unları yazıyor. (Sulhu Ve şimdiye kadar elde edilmiş ' a at ur ıye e çıp a ~aya· * * 
l · · d b db h b" h sinde general Duseigneur mü- b kundaklamak istiyenlerin inti- olan terakkiler, Almanya ile at ıçın e e a t n: ayat Berlinde çtkan ve eynelmilel 

k b \c · b b l sa<lde edilmiş olan evrakm tct- • 
kamlarına rağmen lngiltere ile İtalyanın ve diğer milletlerin aürme ten aş • nası u mı- terbiye a is eri e i mi hır arz a 

k l l d 1 d b kikine intizaren nezaret altına 
Almanyanın temasları kabil ol· pek ala girebilecekJeri bir yol yaca 0 an arı a ora ar a ı· iştigal eden (İnternationale Zeits-

k .. G · T ·· k · alınmıştır. 
muştur. Lord Halifaksın seya- açmaktad.r. Milletlerin haris ve ra mıyacagız. enış ur ı yemız- chrift für Erziehung) adındaki 
b b k b h"'d" I k d 1 d d k t Duseignec.ır B. Alaurent Ey-ati. üyü ir a ıae sayıma - hoddbin davranmaktan ziyade e on arı mesu e ece op- mecmuanın 1937 yılı 4·5 numa-

kl b ı ... naeun kalemi mahsus erkanın-
tadır. müsamahakar davranmalan bu ra ar u acagız. ralı nüshasında Türkiyedeki 

ı "B' 1 · d" k dan idi. Ve evelce Chatres ha· ngiliz • Alman münasebetle· giin her zamandan ziyade zaru· ın erce ışsız geçm ırece b h d 1 k 
h .. ·· k J 1 "' d b gençlik mevzuu a se i ere 

rinin uzun bir tarihçesi vardır. ridir. Ticari maniaları i-ktısadi olan endüstri merkezlerimiz, va ussu umanv.an ıgın a u· 

1 l A 'k d k mu'" mbid topraklarımız bir çok lunmuştu. harpten Önceki devirlerden iti-
spanya mese esi, men a a i nasyt>nali_zm dünya yüzündeki 

ekonomile krah v. s. milletlerin bercümerd artırmıştır. fstihsı:ıla- yurddaşlarımızı ip1idai bir ha- Dün diğer bir takım tevkifat haren gençliğin terbiyesi ve yetiş-
elele vermeleri lüzumunu mey· tın ve fıatlerin diktatörce kont· yata mahkum olmaktan kurtar- dah \ yapı mıştır. tirilmesi sahasında girişilen faali· 

••••---•••--•-• rolü ise harb zihniyetini tevlid mamızı kolaylıkla mümkün kı- Hayvan derisi çalmış yetler tetkik edildikten sonra 
münde kullanılmıştır. d lacaktır. Bu hususta tedbirler Menemende Mermerli mahal- genç Türkiye cumhuriyetinin 

- Bu mahkum niçin hapse- e er .. " Almalarını lazım gelenlere söy- lesirtde Receb oğlu Mel:ımed; banisi Kamal Atatürkün öteden· 
dilmiştir? E/zazık ledim.,, Mustafa oğla Bekir Savaşın evin· beri gençlik hakkında hususi 

- Arabasına binmek istiyen Şehir meclisi, 17 İkinciteş· Bundan sonra Adana ve Mer- den beş hayvan derisi çaldığm- bir alaka besledığini ve yarat-
bir köylüyü öldürmüştür. rinin her sene kuelulanmasını sin ile Afyonkarahisar seyaha1

• dan tutulmuştur. tığı eserini genç Türk nesli 
Ne ile? kararlaştırdı lerinden ve oralardaki inlibala- üzerinde ve onun için kurduğunu 
Bir Balta ile.. Elazık, 25 (A.A.) - F evkal- rından bahseden Başvekil B. odasında oturduk. Bize ikram kaydederek Cumhuriyet devrinde 
Baltayı ne yapmıştir? ade olarak içtima eden şehrimiz Celal Bayar; Afyonkarahisarın edilirken, odanın duvarında asılı gençlik terbiyesi hakkında ya· 
Hele durunuz.. Bataklığa belediye meclisi Büvük Ônd~r askeri ehemmiyetini tebarüz bulunan bir levhayı okudum. pılan müsbet ve müsmir işleri 

atmıştır. Suyun dibindeki bal· Atatürkün Elazi " ı ziyaret günü ettirdikten sonra sözlerine şu Onun hulasası şu idı: saymaktat genç Türk kızının da 
tayı ne kadar güzel görüyorum!. olan 17 İkinciteşrin gününü her cümlelerle nihayet veriyor: Atatürk bu odada · yattı. Düş- bu sahadan geri ve har:ç bıra-

Filhakika genç kadının tarif sene tesit etmek üzere bayram ' 4Afyonkarahisar, bu askeri manın çevrilmiş olduğu haberini kılmadığını, gençliğin yetiştiril-
ettiği yerlerde talıarriyat yapıl· olarak kabul etmiş ve bu karar ehemmiyetini bugün daha ileri bu odada aldı. Düşmanı tama- mesinde alakadar ve vazifedar 
mış ve katil aleti olan balta sürekli alkışlar arasında sevinç!e olarak muhafaza etmektedir. meo sarmak, imha eylemek ka· olan bütün makamların bu bapta 
suyun içinden ç1karılmşıtırl ve ittifakla kabul edilmiştir. Orada belediye dairesinin bir rarmı bu odada tesbit etti . ., Atatürkün ilhııım ve irşadlarile 

--~~ıillliiıı~--~IİIİllllliiill ............. llia ....... l'ılllİIİ ...... lllİm .. -!llll!İ'İ .............. ~----------------------

M 1 k Ş t üzü üyorsunuz? Borcunuz olsun! Kap ıyı açtı. Sadece yardtm etmek, onu e e ve eı• an Elbet öders;niz... Yeniden tutmağa, yalvarmata düş tüğü çamurdan bir kenara 
• • , Yanına sokuldum, omuzların- vakit bulamadım. Dışarı fırladı, çıkarmak ümidile ayni yerlerde 

2 J Yazan: Kadircan Ka/lı dan tuttum. geri döndü, gözlerini yüzüme çok dolaştım. Lakin göremedim. 
yordu. Titriyor ve sarsılıyordu. dikti: - Belki ,de hastalığı savuş· Diyorlardı. 

Eski karım bir ileri bir geri 
koşuyor, Ômeri çağırıyor, fakat 
cevap alamıyordu. 

-Acaba ne tarafa gitti? Ah, 
ya onu bulamazsam!. Şimdi ne 
yaparım ben? Onu bulmalıyım, 
bulmalıyım onul. 

Diye söyleniyordu. 
Orta malı bir kadın ıçm bu 

kadar namuslu olmak gülünçtü. 
Yanına gittim. Kolundan tuttum. 
Silkindi, fakat bırakmadım. An· 
sızın hatırlamış gibi: 

- Her halde bara gitmiştir. 
Or.:ıda bulurum onul.. 

Bar, bulunduğum yerden an· 
cak iki yüz ' adım uzakta idi. 
Yeniden silkindi, bırakmadım. 

- Ben şimdi gelirim, burada 
bekleyiniı.l. 

Diyor, hali kurtulmağa çalışı· 

- Haydi beraber gidelim, fçin için ~ğlıyor gibiydi. Za- - Borcumu unutmıyacağım, turamadıt büsbütün fena oldu 
otomobilleL vallıyı göğsüme çekmek, eski bir ilk fırsatta ödiyeceğam, görecek- ve yatıyordur. 

Dedim. Hemen hemen zorla arkadaş gibi avutmak istedim. siniz ki ben namuslu bir kadı· Dedim. 
onu arabanın içine attım. Bir kaç saniye için, uysal durdu. nıın... Ölmesi ih,imalini de düşün· 

- Sür, şoför! Alsancakl. Hatta kendini kollarıma bıraka- Dedi. düm. 
Zehra atı ldı: cak: sandım. Acı acı güldü. Halbuki o zaten ölmüş değil 
- Barm önünde durl Yoksa Fakat birdenbire silkindi: Kısık, titrek ve hıçkırıklarla miydi? .. 

kendimi atarım aşağı... - Bırakınız beni, rica ede· karışan bir sesi vadı. Yirmi gün kadar sonra idi. 
Motör homurdandı, otomobil riml Şoför, durl. Mavi robunun geniş ve uzun Postacı şehir dahilinden gelen 

sarsıldt ve gitmeğe başladlk. - Nereye gideceksin? etekleri, dağınık saçları, rüz~ taahhütlü bir mektup getirdi. 
Bir köşeye çekiİmiş, yüzünü - Şoför, cfur diyorum sana, garla savruluyordu. Yan sokak- Açtım. İçinden on liralık bir 

caddeye çevirmiş, nefes nefese şimdi kendimi dışarı atacağtm1 lerdan birine saptı, koşar gibi kağıt çıkb~ Bir de tezkere: 
bir şeyler mırıldanıyordu. şimdi bağıracağım.. kayboldu. Efendim, 

- Gideyim, Ômeri bulmalı· Gelenler, geçenler bize bakı- * * * Borcumu ancak şimdi ödiye-
yım. Paranızı vermeliyim.. Ah, yorlardı. Kendimi yokladım. Bu zavaJlı biliyorum. Kusura bakmayınız. 
neden verdiniz onu!. Bana ne- - Delilik yapma, Zehra!.. kad na karş ı içimde hiç bir sevgi 
den sormadınız? Şimdi ben ne Seni... yoktu. Fakat acıyordum. Tesa-
yaparım? Yerinden fırladı. Şoförün omu- düfün tanıttığı eski bir dost 

Sesime bir tatlılık vererek zundan yakaladı sarstı. Direk- feİakete uğradığı zaman nasıl 
dedim ki: siyon sağa sola oynadı, otomobil bir his duy.arsak b?n de onu 

- Canım, nede~. bu kadar ufak bir zikzak yaptı ve durdu. duyuyordum. 

* :il* 

z .... 

Aradan 4 uzun yıl geçti. Her 
şey ve herkes unutulmuş gibiydi, 
yalnız kızıl elh sesi deris ne ya
pışmı.ş gibi duran şeytan, vakit 

Paris, 25 (Radyo) - Fransız 
parlamentosu, geç vakit toplan· 
mış ve devlet memurlarının ma
aşlarına zam yapLlması hakkın· 
daki talebi müzakere etmiştir. 

Müzakereler esnasında uzun 
münakaşalar olmuş ve Başvekil 
B. Şotan, büdcenin müsaadesiı.· 
liği ni ileri sürerek, tayin olunan 
zamdan fazla bir şey yapı\amı• 
yacağını söylemiştir. 

Muhalifler, hükumeti müşkül 
vaziyete düşürecek derecede 
hareket ettiklerinden, B. Şotan 
kabinesinin mevkii nezaket kes· 
hetm"ştir. 

Başvekil, bir kaç defa kür· 
süye çıkmış ve, çok mühim olan 
Londra seyahati arifesinde hii
kfi:m etin müşkülatla karşılaştml· 
mamasını rica eylemiştir. 

Bu akşamki gürültülü celsenin 
ne netice vereceği belli değildir. 
Müzakereler, gece yarısından 
sonra da devam etmiştir. 

Ankarcıd .ı Balkan an. 
t~ntı merkez banka

ları kongresi 
- Başı 1 inci sayfada -

Balkan antanb devletleri, hu inkit•· 
fın müsbet bir tarzdJ inkişafını bek• 
leme siyasetinde devama ve kendi 
milli paıalarunlı ri:isanııtioi korumak 
politikasından ayrılmamağa karar 
vetmiolerdir. 

Bundan eonra Balkan antanh 
merkez bankaları arasında daha sıkı 

bir teşriki mesai imk.ıioJarının tetki• 
kine ttweeeül ecliJ.miş, istihbarat teatisi 

eisteminio genişletilmesini, ekonomik 
ve paraya müteallik bazı umumi me• 

selelerde müttehid bir siyaset takibi· 

ni faydalı bu~u~lardır. Ayni zam~n· . 
da beynelmilel tediyat bankasile d•• 
ha sıkı teştiki mesaide bulunulmaa 
ve beynelmilel tediyat bankası kon• 
ııeyinde temsil edildiklerini görmek 
arzusunu iz.har eylemişlerdir. 

Bundan. ba~ka Bal1'an antantt 
memleketleri arasında mevcud kli.ring 
Te tediye anlaşmalannın tatbikiodo 
ortaya çtkan müşkülleri bertaraf etmek 
maksadile ileri sürülen meseleleri de 
tetkik. eylemitlerdir. Konferans çoJıi 

samimi ve istifadeli geçmi~tir. 

İstanbul, 2fi (Hususi muhabiri. 
mizden) - Ankarada toplanan Bal• 
kan merkez bankaları müdürleri 
konferansında hazır bulunan Ramen. 
Yugoslav banka milıİürleri ve heyet• 
lcri Aokaradau şehrimize gelmi ~lerdlr. 

= 

hareket ettiklerini, takip edilen 
gayenin Kamal Atatürkün açt ığa 
yolda vakti gelince devlet ida
resini bu gençliğe emanet et• 
mek ve ona Atatürkün idealle
rini tahakkuk ettirmek kudret 
ve kabiliyetini vermek o'duğunu 
yazıyor .. 

vakit hayalimde canlanıyor; 
irişilmesi kabil olmtyan parlak 
bir hulya gibi kalbime ağrı dö· 
küyordu. 

Lakin ümit olmayınca, o da 
yavaş yavaş silinir gibi oldu. 

O sırada ortağım bana •kız 
kardeşini vermek istiyordu. Onu 
görmüştüm; oldukça güzel ve 
sevimliydi. Zaten ne olursa olsun 
bir yuva kurmak ihtiyacını duyu· 
yordum. 

Ortağım: 
- Çok hoşuma gidiyorsun. 

Kardeş gibi geçiniyoruz. Biribi· 
rimize. daha yakın olmak, benim 
için başlı başma bir kazançtır. 
Sen de eminim ki bu işten zarar 
görmez, mesut olursun .• 

Diyordu. 
Doğrusu benim de ondan 

şikayetim yoktu. Namuslu, ter
biyeli. candan ve sevimli bir 
arkadaştı. 
Düşündüm ve söz verdim. 

- De11atn edecek -



26 Teşrinisnnı ___________ , _______ ·-·-------------

Bu hran J'üzünden 25 milyon ton kahve. 
nin yakt.dığı, sık sık isyanlar kopan yer: 

Almanya ve Amerikanın Bre 
zilyadaki çarpışmaları 

·-·-· Am rika, Brezilyaya altı 
harb gemisini nasıl sattı? 
Ne olursa olsun, şimdi kahve değil, pamuk 
ekiliyor •. 4merika ise bundan zarar görüyor 

Brezilyanın iktidar mevkii şa-

yanı dikkat bir davadır ve ce--~~~~~~~~~~~~ 

M. Ruzoelt, M. Vergas 
nubt Amerikada olduğu gibi menafiine çok uygun bulmuştur. 
burada intihaplar dahili bir hrab Bu suretle 15 Kanunuevelde 
demektir. iktidar mevkiini eline alan dok· 

işte 1930 da yeni cumhur- tor Vergas, bu hadisede Birle· 
reisi seçileceği sırada, Brezilya· şik Amerikadan maddi ve ma· 
nın iki eski fırkası, muhafazakar nevi büyük yardımlar görmüştür. 
ve liberal partileri iktidar mev· Vergasın ilk hareket ve teşeb· 
ki ini kazanmak için tepeden tır· büsü ifratla demokratik, ifratla 
nağa kadar silahlı olarak faali· liberal ve ifratla sosyal olmuş· 

d 1 M h tur. Fakat memleketin asıl da· Yete hazırlanmış i i er. u a· 
f .. ·d sı· vası kahve ve bundan gelen •zakirların uzunca suren ı are , 
artık yıpranmış, hükumet maka- irattır. Bunun için, kahve piya· 
nizması addediliyordu. sasını yük.seltmC'IC ümidile Ver-

Muhafazakarların namzedi Jül- gas iki sene içinde 25 milyon 
yo Presteı, Liberallerin ise Va· torba kahveyi yaktırmıştır; bu 
şington Lüiz idi. miktar takriben bir buçuk mil· 

Muhaliflerin bu intihapta ka- yar kilo tutar. Esasen cihanın 
ıanacağı muhakkaktı, çünkü bir senelik kahve sarfiyatı bir 
umumi efkar onun lehinde bu· buçuk milyon kiloyu bulmaz! 
lunuyordu. Fakat biç hesaba Tedbir garip olmakla bera-
katılmıyan bir adam, Riyo Gran· her, hem Vergasın İşini düzelt-
di dö Sol valisi bay Getulyo miş, hem de Brezilyalıları mem· 
Vergas vardı, bu adam siyasi nun etmiştir. 
fırkalar akideleri dışına çıkmış, Bu sıralarda Vergasa Alman· 
kadınlara hakkı intihap istemiş, yadan şu teklif gelmiştir: Kahve 
18 yaşına kadar herkesin hakkı zeredilmiyen yerlere pamuk ek· 
intihaba malik olmasını ileri sür· tirmek ve bunları Almanyaya 
nıüş, fakirler ve amele lehine satmak ... 
ıslahat vadetmiş, fakat muhafa· Parasına gelince: Almanya bu 
zakarlar bir milyon, bay Vergas pamuklara , mukabıl Brezilyaya 
666, 152 rey almış, muhalifler harb sefinderi verecektir. 
büyük bir hezimete uğramıştı. VP-rgas bu teklifi hemen ka· 

Muhalifler bu hezimeti, beri bul etmiştir. Bu suretle Brezilya 
tarafa Amerikanın gizliden ver· Birleşik Amerikadan sonra ciha· 
diği paraya atfetmişlerdi. Tam nın en ziyade pamuk istihsal 
Yerli bir Amerikalıyı andıran eden yeri olmuştur. 
doktor Vergas ise: Bu vaziyet Amerikada fena 

- Altı ay sabrediniz; neler bir tesir yapmıştır. Bay Ruzvelt 
olacağını göreceksinızl Pan Amerikan kongresıne gider· 

Demişti. • ken Vergasla da bir mülakat 

Doktor Verg:; iktidar mev· yapmış ve bu mesele üzerinde 
kiine geçmezden evel, Vaşing· müzakeratta bulunmuştur. 

Bunun neticesi olarak Amerika tonu ziyaret etmişti. Bu ziyaret 
muhalifler nezdinde binbir türlü gayri muayyen vadelerle öden· 
dedi, kodulara sebep olmuştu; mek üzerine Brezilyaya 6 mÜ· 
b kemmel muhrip vermiştir. Fakat unlar: 

bu, cenubi Amerikada siyasi fır· -Bu seyahatin sebebi ve ma· 
nası nedir? Amerikan banger· tınalar yaratmıştır. 
lerinden para ve emir almak Şimdi Brezilyada Alman ve 
değil mi? Demişlerdi. Birleşik Amerika rekabeti büküm 

Bu sırada 1929 iktısadi buh· 
tanının aksi tesirleri Brezilyada 
da görünmeğe başlamış, mem· 
lek~t müdhiş bir buhrana uğra· 
lllıştı. Brezilyanın can damarı, 
kahvedir. Kahve de para etme· 
~eğe başlayınca, el altından 
•htilaHer, darbei hükümetler ha· 
~ırlanmağa başlamıştır ve bay 
Vergasın vali bulunduğu Rujo 
Grande do SoJda bombalar pat· 
larnıştır. Bay Vergas ta kuvvetli 
IÖtünen ihtilalcilerle birleşmeği 

Gümrük karşısında Üzüm 
Kurumu işletme hanında TA· 
RfŞ markalı nefis incir ve üzüo;ı· 
lerin toptan ve perakende sa· 
tışına başlanmıştır. Fennin en 
son vasıtalarile tertemiz işlenen 
bu incir ve üzümlerden herkes 
istediği mikdarda satın alabi· 
lir. Sipariş kabul olunur. He· 
diye için zarif ambalajlar da 
vardır. (Telefon: 2512) 

1 

M. Vergas 
sürmekte ve memlekette hiç şüp
hesiz ecnebi parmağile isyanlar 
hazırlanmaktadır. 

Kadın dövülür mü 
Bayındırda Bıyıklar mahalle· 

sinden Hilal karısı Münevver 
çocuk kavgası yüzünden ayni 
yerde maliye tahsil memuru Ce· 
mal kızı Beyhanı dövmüş ve 
başını yarmıştır. 

11 yaşındaki kızı kaçırmış 
Menemende Kasımpaşa ma· 

hallesinde Hasan oğlu Sabri 
Sezer, rzasile Zübeyir kızı 11 
yaşında Tevfikiyeyi kaçırmıştır. 
Sabri Sezer, vak'adan sonra 
kızı bırakarak kaçmıştır. Zabı· 

aramyor. taca 

Borsa 
25· 11-1937 

Üzüm satışları 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 

T. 
2988 177 Es. Ban. 10 625 
503 Ü. Kurumu 11 50 
328 Paterson 14 
315 A. Abdullah 15 
261 Albayrak 13 
252 inhisar ida. 11 
196 A. R. Üzüm. 13 50 

72 M. Beşikçi 10 
58 F. Solari 12 50 
52 M. J. Taran. 10 50 
24 L. Galemidi 14 75 
10 J. Taranto 14 75 
5059 177 T. , 

145055 
150114 177 

incir 
Ç. Alıcı 

sat.şiarı 
K. S. 
5 50 
8 50 

182 Esnaf Ban. 
36 Ş. Remzi 

218 
114790 
115008 

19 
18 
15 
16 50 
17 50 
14 25 
ıs 25 
10 
16 
14 
15 50 
14 75 

K. S. 
7 50 
8 50 

Zeytinyağı sat.şiarı 
Kilo Alıcı K. S. K. S. 

10000 S. Ergas 29 29 

Piyasa fiatleri 
25-11-937 Çekirdeksiz üzüm 

orta fiatleri: 
Çek. Üz. No. 7 13 25 

13 75 
14 50 
16 00 
18 75 
21 25 
ismen 

" 
" ,. 

• 

,, 
,, 
,, 
,, 
• 

,, 

" ,, 

" 
" 

8 
9 

10 
11 
12 

Zahire satışları 
Ç. Cinsi K. S. K. S. 
390 Buğday 5 50 6 125 

7 Vag. Buğ. 5 50 6 125 
464 Arpa 4 4 25 
161 M. D. 4 50 

24 K. D. 5 25 
880 Ken. Pala. 320 500 

14500 Kilo P. çekir. 2 40 
229 B. Pamuk 31 37 5( -

BiRAZ DA 

Hizmetçi kız - Ah bayanım 
sorma, ne kadar güzelsin .. 

Bayan - Erkekler de sokak· 
larda yanımdan geçerken hep 
öyle söylüyorlar, fakat ne fayda? 

İlk puse 
Sevgilim, seni öpen ilk 

erkek ben oluyorum değil mi? 
- Aman .. Siz erkekler cidden 

tuhafsınız, hepiniz de bu suali 
sorarsınız. Tabii .• Beni öpen ilk 
erkek sizsiniz! 

~~ 
~ 

Meçhul şahıs - Sus yavrum, korkma, ben hırsız değilim .. Ka
bahat hanımınındır. Beni vakitsiz davet etti, kocası çıka geldı. 

benzetiyor mu? 

~ · · r 
~: 

,. . . 
~ 

@ ~~~· 

'\~ 

Erkek - Benim şair oluşum· 
la alay mı ediyorsunuz? 

Kadın - Hayır canım, şunu 
demek istiyorum ki, parasız ol· 
duktan sonra ha şair olmussu· 
nuz, ha kasap, ha boyacı .. Ne 
olurdu hem şair, hem de zengin 
olaydınız .. 

- Affedersiniz dostlarım, refikam gelemedi. Fakat karımın 
yeni mantosunu göst .. ,..-ı • ekten ben de kendimi alamadım. 

-----
Marsilyalının 
mübalağası 

Bir Alman, Almanyada tc'en· 
lerin sürati fevkalade. insan gi· 
derken ağaç, ev ve saireyi an· 
cak görebilir ve birden gözden 
kaybeder. 

Bir Marsilyalı-Adam sen de 
bu da sürat mı?. Bizim trenler 
bilhassa Paristen Marsilyaya yak· 
laşırken o kadar süratle hareket 
eder ki, eşya adeta biribirine 
karışır .. Ve Mesela, sebze bah
çeleri yanından geçerken do
mates f asulyaya, patlıcan ve 
bamyaya karışır ve.. Yinecek 
yemek haline geliri. 

Hak edilmiş 
bir cevap 

- Görüyorsun, zevceme si· 
yahlar çok yakışıyor. 

- Evet.. Dul kaldığı vakit 
şeker gibi ve gönül avlayıcı bir 
kadın olacak .• 

Y ahadi iyiliği! 
Şu vak'a vaktile Selanikte 

geçmiştir: 

iki Yahudi yolda giderlerken 
önlerine bir Rum çocuğu geç· 
miş ve: 

- Pis Yahudileri Diye ha· 
ğırmıştır. 

Yahudilerden birisi bu çocuğa 
hemen bir yüzlük vermiştir! Hay· 
ret içinde kalan arkadaşı : 

- Deli misin?. Diye sor· 
muştur. 

- Neden deli olayım., Bu 
çocuğu cezalandırmak lazım 

değil mi? 
- Senin köyde ceza para 

vermekle mi olur? 
- Elbette. Çocuk herkese 

böyle tahkirle muameleye para 
ile mukabele edileceğini sanacak 
ve elbet yaptığının belasını baş· 
kasından bulacak. 

Kolay bir usul 
- Ne güzel ikizler. Biribirine 

ne kadar da benziyorlar. 
- Eveti. 
- Biribirinden bu çocukları 

nasıl a} ırırsınız? 
- Çok kolay. Onlara sayı 

saydırırız; Veli yüze kadar ~a· 
yar, Nuri ise ancak 85 adedıne 
kadar bilir. Görüyorsunuz ya ne 

• kadar kolay bir usulümüz var. 

Aksi sada 
Bir mecliste aksi sadadan 

bahsolunuyordu. B'risi: 

- Bir hamama gitmiştim. Ar· 
kadaşıma rastladım "nasılsın 

iyi misin?,, diye sormak istedim. 
Hamamın kubbesinden "nasılsın 
iyi misin?,, diye sözlerim hemen 
tekrarlandı. 

Demiştir. Perleveli buna da-
yanamamış: 

- Nah bre sana.. Ben bizim 
urumelinde ormanda "nasılsın 

iyi misin,, der ve "çok şükür, 

siz nasılsınız?,, aksi sadasile 
karşılaşırdı m! demiştir. 

Doktor 
A. Tevfik Lütem 

Kulak, burun, boğaz 
Hastalıkları birinci sınıf 

mülehassıs 

Merkez: hastanesi kulak 
kliniği şefi 

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

eder. 



İz.mir Levazım amirliti ilanları 
ANADOLU 

lzmir 2 inci İcra memurlu
ğundan: 

------------- -. 2.6 r· ,.· i ni 

---:-----------------------------------------lzmir Levazım amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Bergama kıtaatı ihtiyacı için (250000) kilo odun ve (l.'35000) 

ki o patates açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 
2 - Odunun tahmin bedeli (3750) lira ve patatesin tahmin 

bedeli (1215) liradır. 

Kerim ağa zade Mehmet Ali 
ve Reşatın EmlBk ve Eytam 
Bankasından ödünç aldığı p · 
raya mııkabil bankaya ipotek 
ey ediği lzmirde Ahmet ağa 
mahallesinin İkinci Mıhçılar so· 
knktnda 10 ve 12 kapı No.lu ve 
tapuya göre 21 kütük, 493 sahife 
235 ada, 3parsel 10·12·29·31-33 
No. da kayıtlı 236 M. murabba· 
ında yemini tariki am,yesarı 
Sabriye hanım arsası, arka~ı 

EN GÜZEL 
3 - Odunun muvakkat teminatı (281) lira (25) kuruş ve pata

tesin teminatı 91 lira 12 kuruştur. 
4 - Odunun ihalesi 14-12-937 Salı günü saat 14 de ve pata

tesin ayni gün ve saat 15 de Bergama askeıi alım salım 
komisyonu binasında yapılacak. 

5 - Odun ve patates evsafıle teslim mahal ve şart'.arı şartna· 
melerinde yazılıdır. Şartnameler Bergama alım satım lc:o· 
misyonundadır. 

6 - İstekliler muvakkat teminatlarını ihale saa'inden önce 
Bergama maliye veznesine yatırmış olduklarını makbuz 
ibrazile isbat edeceklerdir. Şartnamelerin dördüncü madde· 
leride yazılı vesikaları istekliler yanlcırında bulunduracak
lardır. 

7 - Komisyon haftanın Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi gün· 
leri açıktır. 26 30 5 9 4142 

-------------------------------------------~ tlzmir Levazım amirlıği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Selimiye kı~lası çatısının tamiri ihalesi kapalı zarfla 

15/1.Kan/938 Çarşamba günü saıt 16 da yapılacaktır. 
Muhammen keşif bedeli 25110 liradır. Şartnamesi her gün 
öğleden evel komisyonda görülebilir. isteklilerin 1884 liralık 
ilk teminat makbuz veya mektuplarile 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı ves kalari e beraber Nafıa 
Vekaleti fen müdürlüklerinden alacakları ehlıyet vesikala· 
rile birlikte ihale saatinden en az bir saat evel ne kadar 
teklif mektuplarını findolide komutanlık satın alma komis· 
yoouna vermeleri. 

2 - Bu ilanın Anadolu .gazetesile 15 gün müddetle dört defa 
ilan ettirilerek telle bildirilmesi. 

3 - Yüz on bir sayılı. 26 1 7 12 4167 
______ ...., __________________________________ , ___ 

İzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Müstahkem mevki kıtaabnın (23800) kilo sade yağı ihti

yacı kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 
2 - ihalesi 30/lkinc teşrin/937 Salı gunü saat 16 da fzmirde 

Kışlada İzmir Levazım amirliği sabn alma komisyonunda 
yapılacakbr. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı (21896) liradır. 
4 - Teminat muvakkata akçası (1642) lira yirmi iki kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - lsteldiler ticaret odasmda kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeyi iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 

ncü maddelerinin ve şartnamesinde yazılı vuikalarıle temi· 
nat ve teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat 
evel komisyona vermiş bulunacaklardır. 10 16 22 26 

lzmir Lv. amirliği Sat. AL Ko. Rs. den: 
8/Birinci Kanun/937 Çarşamba günü saat 15 de Manisada askeri 

satın alma komisyonunda kapalı zarfla ihalesi yapılacağı Anadolu 
gazetesinin 24-11-937 tarihli nushasile ilan edilen 396 ton odun 
aşağıda yazıldığı veçhile tashih olunur: 

1 - Manisadaki kıtaat askeriyenin kapalı zarfla münakasadııı 
bulunan 396 ton odun ihalesine verilen fiat bahalı görül· 
düğünden pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - ihalesi 8/1. Kan. 1938 Çarşamba günü saat 15 d:: Manisa· 
da askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 5742 liradır. 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görüleb lir. 

. Süleyman eğ veresesi, cebhesi 
t riki am ile çevrili 3750 Lira 
kıyme li mağaza ve sabunha
nenin mülkiyeti açık artırma 
suretile ve 8 ~4 Numaralı Em· 
lak ve Eytam bankası ka· 
nunu mucibince bir defaya 
mahsus olmak şartile artırması 
5111938 Çarşamba günü saat 
14 de icra da remiz içinde 
yapılmak üzere 30 gün müddet· 
le satılığa konuldu. 

Bu artı . ma neticesinde satiş 
bedeli tahmin olunan kıymetin 
yüzde yetmiş beşini buluısu en 
çok artırana ihalesi yapılacak
tır. Aksi taktirde 2280 numa· 
rah kanuna göre satış geri bı
rekrl caktır. Satış peşın para 
ile olup müşteriden yalnız yüz
de iki buçuk del la iye masrafı 
alınır. işbu gayri menkul üze· 
rinde her hangi bir ~ekilde hak 

talebinde bulunanlar ellerindeki 
resmi vesaik ile birlikte yirmi 

gün zarfında lzmir icrasına mü
racaatları lazımdır. 

Aksi halde haklan Tapu ıi· 
cilincc malum olmadıkça pay· 

)aşmadan hariç kalırlar.20112/937 
tarihinden itibaren şartname 
herkese açıktır. Talip olanların 
yüzde yedi buçuk teminat akçası 

veya milli bir banka itibar mek· 
tubu ve 37/1058 dosya numa· 
maruile lzmir 2inci icra me-
murluğuna mmacaatlan 
olunur. H.iş.No: 141 

Emlak ve eytam ban. 
kasından: 

37 /1058 icra dosya numara· 
siJe satılan, yukarıda evaafı ya· 
zılan gayri menkulün alıcııı 
ister1et bankamızca bu gayri 
menkule konulacak kıymetin 
yüzde ellisine kadar umumi 
••rtl•n•ız dahilinde ikraz ,.. 
pılabilir. 

İç hastalıkları mütehassısı 

Dr. Celil Yarkın 
f zmir Memleket hastanesi dahili hastalıkları seririyyat şefi 
ikinci Beyler sokağında inhisarlar tütün sataş deposu kar• 
şısında 65 No. Jı muayenehanesinde hastalarını kabul etmek· 
tedir. Telefon: 3956 

Evi: Gözlepe tramvay caddesi Göztepe aparlımam 
karşısında No. 1018 Tele. 2545 

S - istekliler ticaret odasında kayıtla olduklarina dair vesika 
göstermek mecburiyetindedirler. ~ UllflJlllfllllllllHflllfllllf lrı. Doktor .,ıJIJllllllllllllllllllDJlllllllll~ 

6 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2ve 3üncü -=-~-- A. Kemal Tonay =====_==-

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalar ve teminat 
muvakkatelerile birlıkte ibale saatinden cvel komisyona - == 

~ Bakteriyolog w baltı1ıcı, salgın :1ıastalıkları mütelıessısı i§ gelmeleri. 26 28 2 5 4185 - . ) ___ ..;;. ____________________ =-= (Verem ve saıre El§ 

lmir Lv. amirliği Sat Al. Ko. Rs. den: 3: Baamabane iıtayono karpaııldaki Dibek sokak bapnda 30 aayıh 5 
1 - Müstahkem mevki merkez kıtaatının kapalı zarf u.5u ile mü· - eT ve moayenehaneeinde eabah eaat 8 den akoam eaat 6 ya =: 

nakasada bulunan (104950) kilo kesilmiş sıaır eti ihtiya- ı- kadar hastalarım kabul eder ı-
cma talip çıkmadığından pazarlık suretile satın alınacaktır. mllfllllllllllllllllll1Ulllllflllllll11111llllllllllllliltt1111111111 Telefon: 4 7 7 5 11111111 

2 - ihalesi 2/l.Kan/938 Pazartesi günü saat l 5 de kışlada 
lzmir levazım amirliği sabo alma komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 29386 liradır. 
4 - Teminat muvakkate &kçesi 2204 liradır. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindediler. 

7 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları 
ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale saatinden evci 
komisyona müracaatları 4185 

_____ _;,;;.;;..;.;..,;;.:,.i,,.;_,_, _____________________________ ___ 

lzmir Lv. amirliği Sat. AL Ko. Rs. den; 
9/1.Kan./9.38 Perşembe günü saat 15 de Bergamada askeri sa· 

tm alma komisyonunda pazarlıkla satın alınacağı Anadolu gazete· 
s·nin 24-11-937 tarihli nusbasile ilan edilen 12000 kilo pirincin 
ihalesi Bergama olmayıp Kırkağaçta askeri satın atma komisyo-
nunda yap.lacaA-ı tahihao. ilan olunur. 4184 

lzmir vakıflar müdürlüğüO:-
den: 
Kıraya çıkarılan hal binasımn dış kıanuadaki dükkanlardan 

12-11·937 tarihinde ihale olunan 417 no. lu dükkan tmüstec rj 
müddeti içinde kat'i teminatını vermediğ.nden ihale feshecülerek 
yeniden müzayedeye konulmuştur. Yılhk bedelli ınuhammeni 204 
liradır. ihalesi 10·12-937 günü saat onbeştedir. Taliplerin vakıflar 
idares ne müracaat.arı. 26 30 9 4182 

r AEVUE'iaaatını 1lsteylnlz. 
Cine, model ve fiyat hueueunda dlier YUkae 

~ka eaatıerıe mukayeae ediniz. 
Kuıtanantardan bir •lklr6 edininiz~ 
~şte, o vakit niçin ·'-k .. ın 

REVUE 
.... 'tllıl CM'CI'!. ettlfll'll 8nhyacakaınıa: • 

._.,, depoe11: BERNARD A ... ZAHAAOF. fsmır:HUkUrnet oaddHI sot • 

. . . , . 

Türk Hava Kurumu 

-

Büyük ·piyangosu 
2 inci keşide 11 ltkkanun 1937 dedir 

Büyük ikramiye 35,000liradır 
Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ikramiye

lerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mükafat vardır. 
Ayrıca: (2,000) liradanbaşlıyarak (20) liraya kadar büyük 

ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu zengin 
plandan jstifade etmek için bir bilet almaktan çekinmeyiniz. 

• o-4 ' ' • • ~ · ' • 

lzmirpalas zengin bir 
varlık oldu 

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

Gazino kısnu ise yeniden ilave edilen bir salonda hem hu· 
su•t ziyafetlere hem de ni n ve ev en c gi · üğiln re ta sis 
edileceği gibi Profesör Bay Sternadın riyasetindeki S kiştt?k Çek 
orkestrası (Üvertür münasebetile) cumartesi alcıamı büyük gala 
mfisameresi tcrtib edilmiştir. Her gün saat 2 ye kadar açıktır. Cu-
martesi ve pazar günleri de 17 den itibaren tedanslar verile-
eR-ini muhterem müşterilerimint ebşir ile kesbi şeref eyler. 

Müdüriyet 

lzmir vakıflar müdürlüğiindenı 
Seneliği 

Lira 
160 
120 
120 
120 
120 
120 
100 
120 
120 
120 
160 
160 
120 
160 

Cinsi 
dükkan 

.. 
• 
• ,. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

No. 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
43:; 
434 
43S 
436 
437 

Yukarıda müfredatı yazılı Mezarlıkbaşındaki hal binasında iç 
kısım dükkanlar 31-5-939 gayesine kadar kiraya verilmek üzere 20 
gün müddetle açık arbrmaya çıkarılmıştır. ihalesi 9-12-937 per· 
şembe günü saat 15 dedir. Taliplerin pey akçelerile vakıflar ida· 
resine müracaatları. 21 26 3 8 4067 

Karşıyaka· C. Halk Part• 
den: 

• 
ın· 

Karşıyaka Cumhuriyet Halk Partisine a it Celal bey sokafına 
mücavir arsaların şatışana dev&m edilmektedir. Muzayedeler her 
hafta Pazar günü saat 15 te Karşıyaka partı bınasında yapılaca
ğından taliplerin sözü geçen günlerde müracaat ve fa~la m lurnat 
için Karşıyaka belediye şubesi müdürlüğünden izahat alınması ilan 
olunur. 26 28 30 4170 

Emlak ve Eytam Bankas~ndans 
Esas No. Yeri 

•KiRALIK GARAJ. 
C. 67 İzmir Fettah mahallesi 

No. su Nev'i Depozitosu 

T.L. 

Haliliye sokak. 1-10 Taj Garaj 600.-
7 izahatı yukarda yazılı gayri menkulun kira artırması 8-12-93 

çarşamba günü saat on birde kapalı zarf usulile yapılacaktır. ~·: 
tekli ol nların yevmi mezicfüde hizasınd yazılı depozito akr,esııı• 
veznemize yatırarak artırmaya gırmeleri. 26 3 4119 



• :t ı r o 
Vapur Acentası 

ROY AL EERLANDAIS 
KU MPANYASI 

"HERCULES,. vapuru 13-11 
937 de ROTTERDAM, AMS
TF.RDAM ve HAMBURG a ha
reket ededektir. 

"STELLA,. vapunı 22-11-937 
de bekl'!niyor. BURGAS, VAR
NA ve KOSTENCE için yük 
•lacaktır. 

"VULCANUS,. vap •ıru 27-
11-937 r' 0 TTERDAM, AMS-
1'ERD/ ~ HAMBURG a ha-
reket e c: tir. 

"STELLA. v p•uu 11 /12/937 
de ROTTERDAM, AMSTER
DAM ve HAM bURG a hare
ket edecektir. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

"NORDLAND,. motörü 16-
11-937 de GDYNIA, DAN
ZIG, STOCKHOLM, ISVEÇ. 
DAN MARKA, ve BAL TIK li
manlarına hareket edecektir. 

"ARAGON,. motörü 20-11-
937 de ROTTERDAM ve HAM
BURG a hareket edecektir. 

"AASNE,, vapuru 2/12/937 
ROTTERDAM, HAMBURG GD
'r'NJA, DANZIG, DANMARKA, 
ISVE(, NORVEÇ ve BAL TIK 
liınanlarına hareket edecektir. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"ALBA JULIA., vapuru 1-12 
937 de MALTA ve MARSIL· 
YAya hareket edecektir. 
ZEGLUGA POLSKA S.A. 

"LEWANT. motö 11-11-937 
de ANVERS, GDYNIA ve DAN
ZlGe hareket edecektir. 

hanlardaki hareket tarihlerile 
1111Vlunlardaki değişikliklerden 
ııceııta mesuliyet kabul etmez. 
. Dıılıa fazla tafsilat için İkin
~ kordonda FRA TELLi SPER· 
O vapur acentalığına müraca· 

•t edilmesi rica olunur. 
'l'elefon: 4111/4142/4221/2663 -DEUTSCHE LE-
\ı ANTE . LI IE 

G. m. b. B. 
HAMBURG 

DEUTSCHE LEVANTE
LINIE, HAMBURG, A. G. 

HAMBURG 
A.11.AS LEVANTE LINIE A.G. 

BREMEN 
1 ."MACEDONIA,. vapuru 29 
~ nciteşrinde bekleniyor. ROT
~lR.DAM, HAMBURG ve BRE· 

EN için yük alacaktır. 
"MOREA., vapuru 1 Birinci 

' unda bekleniyor: ANVERS 
) HAMBURG lımanlanndan 
"~ çıkaracaktır. 
. "MANISSA. vapuru 13 Bi· 

1 

~ikanunda bekleniyor. ROT
~'-R.DAM, HAMBURG ve BRE
A.tN için yük alacaktır. 
l~tRICAN EXPORT LINES 
'le EXPORT STEA SHIP 
• CORPORA TIQN 

~ OGONTZ • vapuru 30 
'r~citeşrinde bekleniyor. NEV· 

• R.1< için yük al11caktır. 
l,i:.XPRESS. vapuru 1 Birin· 

'rÔnunda bekleniyor. NEV
.,R.K için yük alacaktır. 

· FJcMOUTH,. vapuru 15 Bi
'rciikanunda bekleniyor. NEV
i' R.K için yük alacaktır. 

E. ROYALE HONGROISE 
• DANUBE MARITIME 

1 
SZE.GED. motorü 6 Birinci 

~()~da bekleniyor. BELGRAD, 
'rA. ISAD, BUDAPEŞTE, Vl-

Kem~l paşa cra 
dan: 
Yu karı Kızıl cada n Hacı Mus

tafay3 1040J l ı t a borçlu Yu'< arı 

k ı zı lzadan küçük Ahmed oğl u 

Belt rin Hazi ran 327 tarih ve 32 
No. lı tapu sened ı le mutasarrı f 
ol d uğu K ı z ı lcanın bahçeler mev
kiinde şlrkan yol, garben ince 
Fatma, ş i malen suyolu, cenuben 
yol ile mahdud bir dönüm ge· 
n şl; ğinde ı k i ceviz, bir nar, bit 
zeyl n, k ı rk kadar v ı şn e fidanını 

havi 100 lira muhammen kıy
metli bahçesi ve Nism 937 ta· 
rih ve 76 n umaralı tapuya müs
tenid Ka r abağlar mevkiinde şar

kan Hacı Bek r oğl u Hüsey n, 
garben Cemal, ş i malen Fatma 
vereses, cenuben Şerife elyevm 
Bekir bağ arı le mahd ,d iki bu
çuk dönüm genişliğinde 375 
!ıra muha mmen kıymetli çekir
d~ ksiz üzüm bağı ve N ısan 937 
tarıh ve 75 numaralı tapuya 
müstenid Kaşıkçı yeri mevkiinde 
şarkan sagır lbrahim veresesi, 
garben boz halı yerler, şimalen 
yol, cenuben Hacı lbrahim vere· 
sesile mahdud dokuz dönüm 
çekirdeksiz üzüm bağile iki dö
nüm deli çubuk ve bakımsız 

tarla ile beraber bir hektar 
8380 M. M. ı geniş liğinde Ye 
içinde yirm i adet zeytin ve se· 
kiz aşı armut ağaçlarını şamil 
cem'an 1300 !ıra muhammen 
kıymetli bağ ve tarlası satılmak 
üzere müzayedeye" verilmiştir. 

27/12/937 tarihine müsadif pa· 
zartesi günü saat 11 den 12 ye 
kadar yapılacak birinci artırma· 
sında teklif edilecek bedel mu· 
haııımen kıymetin % de 75 ini 
bulduğu takd rde ihale edile
cektir. Noksan bir bedel teklifi 
halinde son müşterinin mülze
miyeti baki kalmak şartile ar
tırma 15 gün daha uzatılır. 

11/1/938 salı günü ayni saatte 
yapılacak ikinci artırmasında dahi 
teklıf e ilecek e e mu ammen 

kıymetin % de 75 ini bulmadığı 
takdirde srtış düşürülerek 2280 
l~o. lı kanun muc. bince borç 
beş sene taksite bağlanacaktır. 
Almak istiy nlerin muhammen 
kıymete ıore % 7 buçuk nis· 
betinde teminat akçası veya mu· 
teber bir banka mektubu ile 
ihale vakıtlarında Kemalpaşa 
icra dairesinde hazır bulunma· 
!arı ve fazla izahat istiyenlerin 
bugünden itibaren açık bulunan 
şartnameyi görüp tetkik etmeleri 
ve bu mülkler üzerinde bir giina 
hak alacak iddiasında bulunan
ların yirmi giln içinde vesika· 
larile birlikte daireye mürat• 
atları, aksi hıılda haklıırı tapu 
sicilile sabit olmıyanların pay· 
!aşmadan hariç tutulacakları ilan 
olunur. 

-
= ~ 
1 
~ 3 Şık ve rahat mobilya, ve modern banyo• 
5§ lar, asri konforun bütün hususiyetleri, hulasa 
5§ tam manasile bir Avrupa otel idir. 

: Temizlik ist irahat 
:::c . a Karyolalar, somyalar çok rahattır. Daıma 
a temiz ve kar gibi çarşaflar verili r. Otelin 
;;; salonları her zaman müşterileri n emirlerine 
3 amadedir. Burada hem istirahat hem de mi= safirlerinizi kabul edebilirsiniz. 

= Tavsiye ederiz 
Nazilliye gidecek yolculara "Nazillipalas.ı 

tavsiye ederiz. Ahmet Çakıryı ldız ve Halil 
;;;; Taşkın bayların idaresinde olan "Nazillipalas. = konfor, istirahat temizlık noktalarından old

---
= 
-

Birinci kordon Re~s binaaı 

Tel. 2443 
THE ELLERMAN LJ. 

NES LTD. 
"CITY OF LANCASTER., va

puru 15 lkinci teşrmde gelıp yuk 
çıkaracak ayni zaman<laLONDRA 
ve HULL için yük alacaktır. 

THE GENERAL STEAM 
NAVIGATION CO L TD. 

"AD JUTANT., vapuru 5 ikin· 
citeşrinde gelip LONDRA için 
yük alacaktır. 

:aşbakanımızın fotoğ · 
rafiler i 

;; uğu kadar, emniyet bakımından da herkesi _ 

~ııiıiH ffi lı mi il" IT """ t ili m 1 l ll il ITiıl ıı ı m" ttiıittiıi ı1iıl i il il ili il lll I /l ili lll l ili il ili lllll il il ili n ili il il ili lll ili ili 11111 H 111111111m1111111111n1111 ! 

Başbakanımız B. Ce'.al Ba
yarın mulitelıf büyuldıikte ga• 
yet mükeınmel fotoğrafilerı ve 
Ege manevralarından sonra ya
pılan büyük geçid resmine ait 
en ııüzel resimleri Kemeraltı 
caddesinde Hacı Alipaşa ote· 
linde Ressam Foto lsmailden 

- ---

Balık yağları 

KEM l "~\\\\. 
HİLAL ~CıMIBS\ 
SÜTÜM ~EŞ\llt \ ~\J\.\l \l~ 

--

EN UCUI \ll<;, SAlA 
.t\ER"-ES OR~YA "'QŞAl\ 

--

bulabilec:eksiniz. 10 D. 

öz Hekimi 
Mitat Orel 

1 Adres: Beyler Numan so
kağı No. 23 

1 
Kabul saatleri: Öğleden evel 

saaf 10-12 öğleden sonra 
15,30 • 17 Tele. 3434 

-·~~~~~~~ 11'\l .. • 

ag pre es 
Alm n mamulatı son sistem 

maniveleli yeni bir zeytinyağı 
presesi satılıktır. 

Muhtelif beygir kuvvetınde 

yeni elektro motörlü demirci 
ve dökmeci ocağı vantilatörleri 
ve kaynak takımlan da vardır . 

Müracaat: Kestane pazarı 
Demirciler içerisinde 20 nu
marada Niyazi makine tamir· 
hanesi. D. 10 

-Bayram h diyesi Foto Köroğlu 

Hamza Rüst ve Tuval t eşyanızı 

Şifa eczahanesinin 
Meşhur 

' , S. Ferid eczacı başı 
Kolonya, 
Esans, 
Pudra ve 
Kremlerinden 
intihap ediniz. 
Herkes gibi siz de 
memnun olacak· 
sınız ... 

m 
En meşhur fabrikaların fotoğraf makineleri, film, cam, kağıt, 

kart ve bilumum fotoğrafçılıkta müstamel eczalar, fotoğraf alat 
ve edevatı, font ve sehpalar. 

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

istinsahları ve kopyaları kemali dikkatle yapılır. 

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

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

> • ,, .. - ' • .,.. ' ' •• ~ ..... 

------------
Alırken S. Ferid 
isim ve etiketine 
dikkat ile taklit· 
!erini red ediniz. 
Çünkü bir şeye 

yaramazlar. 

lzmir vakıflar müdürlüğünden: 
Kıymeti Mevkii No. Nevi Vakfı 

Diş Tabibi 
Cevat D ğlı 
kinci Beyler sokak No. 65 

Telefon: 3055 1------------"BOURGAS. vapuru 25 lkirıc;ı 
teşrinde geldi ve PORT SAiD 
ve ISKENDERIYE limanların· 
dan mat çıkardı. 

"DUROSTOR. vapuru 22 
Birincikanunda KÖSTENCE, 
için hareket edecektir . 

DEN NORSKE MlDEL
HAVSLINJE 

OSLO 
"SAN JOSE., motörü 6 Bi· 

rinci!canunda bekleniyor. DIEP
PE, DÜNKERK ve NORVEÇ 
limanları için yük alacaktır. 

' • • ·" '.(""~".: ... '11$..... '\• ~.... • ·' 

Dep. S. F eria 
Şifa eczane
sidir. 

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

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

lzmir Sahil Sıhhiye merkezi 
baştabibliği den: 

Lira 
100 Pazaryeri 71 oda Hatuniye camii 
150 Yapıcıoğlu 136 harab ev Yapıcıoğlu 
200 Kestelli c. 84 dükkan Bıyıklı hacı Mustafa 
100 Hasan hoca molla s. 37 / 1 arsa Hasan hoca mesçidi 
250 Karantina kadri ef.s. 5 • Hacı Mahmut 
100 Tamaşalık Burç s. 50 harab ev Selatin oğlu 
150 • Kutucu s. 66 ev • 
100 • • 82 arsa • 
125 Beş yüz elli s. 57 meçid odası Hatiboğlu 
100 1 ci Abdullah ef. 15 ev Kanlı imam 
50 Kadiriye mesçid s. 2 mesçid arsası Müstağnaanha 
50 Kabakçı ıı. 148 arsa Evkafı meçhule 

300 Tabak Ahmed 216 • Kırım mesçidi 
40 Bornova dere s. 15 • Kazak oğlu 

200 ,, Türkmen s. 15 • • 
200 ., Patrison civarı bila • " 
200 Katiboğlu 634/1 baraka lhsaniye camii 
600 • 634 araba tamirhanesi • 
300 lkiçeşmelik 226 dükkan Mü,tağnaanha 
200 Hastahane c. 62/ 1 ., Esnaf şeyhi 
200 .. 62/2 " .. 
100 Aziziye m. 29 ev Aziz.ye camii 

25 Kırım s. 35 arsa ., 
1 

b.ı NA ve LlNZ için yük ala· 
~tır 

'l'İszA. motörü 15 ; Birinci 
y~~a. beklenıyor. ISKENDE- . 

ıçın yük alacaktır. 

ilanlardaki hareket tarihle· 
tile navlunlardaki deyişiklik
lerden acente mesuliyet kabul 
etmez. 

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

Urla tahaffüzhanesinin ihtiyacı olup mnhammen bedeli 1096 
IiraL35 kuruş kıymetindeki boya ampul ve muhtel ı f demir levazımı 
26 lkinciteşrin 937 den 10 Birincikanun 937 tarihine kadar 15 
gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Şerait ve listeyi görmek istiyenler: n lzmir Sahil Sıhhiye merke· 
zine baş vurmaları eksiltmeye gireceklerin % 7,5 miktarındaki 82 
lira 23 kuruş teminatı muvakkate akçesini beraberinde getirmeleri 

75 ,. 33 ev .. 
800 Numan zade 28/30 ev ve dükkan Hacı Mahmud 
Yukarıda müfredatı yazılı emvali gayri menkulenin mülkiyetı 

peşin para ile satılmak üzere açık arttırmaya çıkarılm ı ştı r. İhalesi 
11-12-937 cumartesi günü saat ondadır. Taliplerin yüzde yedı 
buçuk pey akçesile vakıflar idaresine müracaatları ilan olunur. 

SE.RVICE MARITIME 
ROUMAlN 

BUCAREST 

edilıpesi rica olunur. 
Telefon: No. 200712008 ilan olunur. 26 1 6 4177 21 26 1 8 40 ;4 



Sahire n ANADOLtJ' . 
P •• rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb. 1

1 relı.leri rahat•ı% olanlara bile Dalı.torlar bunu tavsi:ve ederler. ............................................................. FotoOr 
Amerikadan en 

karyolalar 

Amerikanın en mefhur karyola fabrikası olan Simons kumpani 
karyola fabrikasının en son model ve mobilya renk ve sistemi her 
çefid ve boyda halis çelikten mamul karyola ve somyalan yalnız 

H 

(Yeni Kavaf farda Hüseyin Hüsnü' Ozişin 
Lüks mobilya ve karyola) 

salonunda bulunmaktadır. Kar; ola ve somya alacak zevki selim 
aahiplerine hasseten tavsiye ederiz. En son model Avrupanm şık 
ve zarıf çocuk arabaları dahi bulunur. 

•aı. Doktor _. 
Kemal Tahsin Soydam 
Cild ve tenaıtül hastalıkları mütehassısı 

lzmir Belediyesi Zührevi hastalıklar ve tedavi evi doktorlu· 
ğundan çekilerek yeniden açtığı Numanzade sokağındaki 3 
numaralı muayenehanesinde hastalarını Pazardan maada hergün 
sabahtan ak~ama kadar kabul ve tedavi eder. 

- Muayenehane Tele. No. 3416 Evi 5164 --
H~ra~Cjı kardeşler 

Temiz, zarif eşya, elbise ihtiyacından evci gelir. Herkes kendi 
haline göre temiz bir eve, misafirlerini kabul edecek bir salona, ' 
rahat yaşıyacak qyaya muhtaçtır. iyi bir mobilya içinde kendinizi . 
ve ailenizi muhite daha iyi tanıtabilirsiniz. Evinizin eşyası hayatı· 
nızın etiketi olduğunu unutmayınız. 

Memurlara 10 taksitte veresiye muame
lesi yapılır. 

--------------------------------------
Siz de M ET Al l U M '' D tt ;l~~::ı~rını 
Hem bol ışık almış olur, hem iktısat etmiş olur, hem lamba 
değiştirmekten kurtu lur, hem de sarfiya tınızın eksildiğini 

ilk faturada 
y I 

l .. 

ayl<ent 
Elektrik - telef on ve malzemesi deposu. 

Siemens fabrikaları mümessili 
Peştemalcalar 77 - 79 telefon 3332 

1 

- .~ 
.-r - · ..... ·. - .. , .. 4 • • • 

1 N ô N O Cad. No. 20 
Atölyede 

En güzel pozlar 
çekilir. 

Amatör işler 
Temiz cabuk , 

ucuz yapılır 

Doktor 
Ali Agah 

Çocuk hastalıklar• 
mutahassısı 

İkinci .Beyler sakatı 
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· 
kiir eve müra caatları ilin 
olunur. 

Baktiryoloğ 

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

hlilleri yapılır 
Müracaat yeri: 

1 Tele~:;be;869 
:r ·""• • ' .;." . • • • t.' ·. . 

! ~ . . ' -~ ... - . ·..:.. · .. · 

a {_T 
Norvaçyanın ha1is Morina balıkyagJdir 

Jki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 

Hamdi Nüzhet Çançar 

h 
Büyük Salepçiof lu hanı karşısında 

geliyor 
. . 

1938 Modelleri 
- • e 

I 

·ı rı 

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

Vecdlek parçaOar mevcucdlcdluır 

' Oldsomobil otomobilleri de her tOrlil e.vsafı haiz,- sağlam, 
.: ( elVıerişli, güzel ve lüks makinelerdir 

e böl esi bayi· : • Kutay 
irinci 1:or n tel fon 2704 

iz • 1 


