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Haksız bir karar Uzak Şarkta vaziyet gittikçe fenalaşıyor Rusvada o lan lar 

Gene mahud et meselesi 
İki hafta evel, Dodebaeı köyün· 

de halk tarafından paraıı verilib 18• 

tın alınmıv etlerin milaaderesi ve hu• 
nu t kib eden tetkikler veuire; ha· 
kikatte, •'hukuk,, ve "memleket ida. 
reei,. çerçevesi içinde mütaleaaı lazım 
selen, mühim, hem de çok mühim 
bir mevzudur. Bu mevzuun ehemmi· 
yetini •maalesef. hiç bir makam hak· 
kile ve halkın menfutine uygun bir 
şekilde kavramamış, bilakis hatıl 

üzerinde ısrarla belediyeyi mazur ve 
haklı gösterecek akli yollara ıapıl· 

Japonya, Çinin her tarafını Beş eıç·n· a 
ara erildi .. 

zaptetmeğe karar verdi 
--Nankin şehri düştükten sonra Çin hükumetinin mevcudiyetini tanı

mı.yacaklar. Rusya, Tokyo Ataşemiliterini geri çekti 

mıştır. 

Dünkü gnelemizin ne§riyaundan 
anlaıılacağı veçhile vilayet makamı 

da bu nıevzua bir az aliika göıteıe· 
rck Dedebaıı mezbahasııun ııhbi vo 
fenni vaziyetini tetkik ettirmiı vo 
neticede, kan kuyueunun taaffünü, 
su.Yun kifayetsizliği gibi bir noktai 
nazarla bu köy mezbahaeını ancak. 
kendi çerçevesindeki halka kifayet 
edebilecek kadar hayvan keımeğe 

mecbur etmigtir. 
Haber, do~ru iııe, bunun ifade 

ettiği manaları da sayabiliriz: 
1 - Yani lzmir vilayet makamı 

da, bu mevzıı üzerinde belediyeyi 
takviye etmektedir. 

2 - Yani o mezbahadan ve ora• 
daki faaliyetten bir köyün iıtifadeai 
lahdid edilmi§tir. 

S - Yani, o civudaki halkın 
ncuz et alıb yiyobilmeıi imklaı or• 
tadan kaldınlmı~tır. 

Fenni ihtieaııımız yoktur amma, 
lıiz ~u kanaatteyiz ki, mezbahayı Ada. 
ta ipral eder gibi verilen bu karara, 
sene fennen pek fili itiraz imkinı 
"ardır. Çünkü: 

A - Hem örada çalı~an baytar 
da, diğerleri gibi meııleğiniD mdte• 
harııııııdır. 

D Hem de ileri eOralen fen• 
n! nevakısı ve temiıleme i§i mü. 
~emmelen ve kısa zamanda kahili 
ızaledir. 

Ne vilayet, ne belediye, hiç bir 
iete ıkaz ve ir~addan oıüttağni h:al•· 
nııyac .. klnnna söre, bu meselede Vi· 
layet ve belediye:>e tutulması icab 
eden fakat nedense tutulmamış olan 
)'ollan da göstermek ieteriı: 

1 - Belediye, balkıo, haua ti 
İzmirden giderek, Dedebaşında eatıo 
aldığı etleri, biç bir sebeb söeter• 
tneden ·ki göstermesi imkanı yoktur• 
eokak ortalannda balkın elinden top• 
lntacağıoa balkı Dedeba~ıoa kadar 
~ötürc.n sebebi ara~tıracak ve ona 
tnre bulmaga çalışııcaktı. Belediye 
tnüeeseseeiuin vazifesi, hilkfmıerçe 

takib ve tatbik edilen hayatı ucuz· 
latma mücadelesine kar91 cebbe al· 
tnak mı, yokıa onu takviye etmek 
lll~dir? 

O belediye ki, mezbahayı artık 

l.endi idaresine almıo olmakla, halka 
'-ııreı bir kolaylık göstermek imkin· 
lannı elde etmiıti. E~baea aid bir 
~irketin eski zebhiye rüsı.mu ve o 
tlıücseeeenin mukavelelerinin halk 
aleyhine olan ıartları, hali ve hiila 
duruyor. Şirketin dün yapmadığını, 
bııgüo belediye yapıyor. 

Kimya fa rikaları 
t s·s edeceğ·z 

~~~~-----.------~-
Kütahya da Sı d Kostik 'e Klor fahri-

}{ arı litarulat·· k 
İıtanhul, 27 (BusuE.i munalıirimızden) ~ lfükılmelimiz, memlekette kim· 

ya fabrikaları tesis edecek tir. Grozenetiııtriye <lohil olacak lıu labr!kalar için 
İngiliz \'e Alman flTmalau tarafından hük1iwctimize tekliflerde bolunulmus• 
tur. ilk olarak Kutıılı) ada ~ud KoEtik 'e K or f alıı il..ıt.ları tcbis edilecektir: 

2 - Bu hlidi&e çıktıktan ıonra 

\'clevki şahsen bir eikılyetçi çıkmaea 
hile, hadise; cemiyetin ahengine aykı· 
t, düştüğü ve muhtelif vatauda,lann, Daha 
6ôt söre en aarih haltlarına taarr.ız 
Cdildiği için, ıu veya bu makamın • h 

ekalet 
mevzuubahstir ::hal harekete geçib belediye aley· 1 

h e tahkikat açması lazımdı. Çünkü; 

1 
'il hareket, hllkt1metin hayatı ucuz· --
8ltnak davaeıoa ve köy pazarları 
ltıtkındaki emirlerine muhalif ti. 

Geçenlerde yazdığımız bir baı· 
~•kalede iaaret t1ttigim iz gibi, böyle 
i ır llles le için haklı olan halkın 
:Ciltilmeıino göıı: yummamak iktiza 

: erdi. Ne yazık ki, ona ehemmiyet 
eren bile olmadı. 

q. S - 1zmİr mezbaha81Dı •hem do 
et lkııa pahalı et yimesiııi muhafaza 
b• txıelc r ıtile· takviyo etmek için, 
t1~~elir kaynağı olan diAer bir mez· 
a'4ll • 

•t Yl çilrütınek ve atalete mahkum 
l;,in:ıek: te ayrı bir hAdiaedi.r. Madem· 
.\la 0 rtada fenni noksanlık varmıı. 
ldultadarJar ıimdiye kadar nerede 

er 11• • ~•h ' ıçın bu fenni tetkiki ancak 
~4 11.d "e meohor et milaadered hi· 

Ye1tııdeıı ıonra mevdaııa ıl ? , Çl• 

Rivayete göre, Propaganda, MünakaJat 
ve Hazine Vekaletleri ihdas olunacak ______ . __ __, __ _ 

lstanbul~ 27 (Hususi muhabi· nun halinde kabul edildikten 
rimizden) - Ankaradan alınan sonra Hazine, Münakalat ve 
haberlere göre, ihtiyaca göre, Propaganda Vekalet:eri ihdas 
Vekaletler ihdası ve lüzumsuz olunacaktır. 
görülenlerin ilgası hakkında B. Maahaza, bu husus için he· 
M. Meclisine verilen teklif, ka· nüz kat'i bir şey yoktur. 

Dogruıııı ya bu genç kalmıo tet• 
kikin ve mcenedleri çok zayıf olan 
karann hukuki, akli va mantıki bir 
kıymeti haiz olduğuna biz inan• 
mıyoruz. 

Eger Dedebaoı mezbahaıı fenni 
Haafı haiz değilse neden orada an• 
cak köyO.n ihtiyacına kafi gelecek 
mik.larda ot kelilm ıi gibi acaylb bir 

karar veriliyor? lrlezbaLa fenni vaaıf· 
lan taıımıyona büsbütfin kapatılma• 
lıdır. Zira fenni nokeanı var diye iti 
azaltılan o mezbahanın etl.ırini yiye• 
cek olan o köyün halkı da ba yur• 
dun evlidıdı.r. 

Bullaa, varilen karar, · halkı Qıon 
•• inciten, bak11z bir karardır. 

ANADOLU 

beyanatta bulunmuş ve Japonya 
metalibatının as!a kabul edile· 
miyeceğini, ihtilafın, daha çok 
sürec~ğini söylemiştir. 

Şanghay, 27 (Radyo) - Ja· 
pon orduları, (Ankeo) körfezine 
kadar bütün cebhelerde taarruza 
geçmiş bulunuyorlar. Her tarafta 
muharebeler devam ediyor. 

Japonlar, bu gün bütün resmi 
daireleri işgal etmiştir. Gümrük· 
lere de el uzatacakları söyle· 
nıyor. 

Takyo, 27 (A.A.) - Şovvye, 
elçiliğinin ekseri erkanı geri 
çağırılmıştır. Yalmz Sovyetlerin 
yeni büyük elçisi Slaventuki va· 
zifesinde kalmıştır. 

Bayram 
Cumartesi günüdür 

Anadolu gazetesine: 
Kntlu olan bayram iptidaeının, 

önümQzdeki cumartNİ güııGne raıt• 
lıyacığını 1ayın uluea bildiririm. 

İsmir mfiftibü 
R. Çelebio~lu 

oktor Şaht lktısad 
Ne~aretinclen çekildi. 

Dr. Şaht . 
Bertin, 27 (Radyo) - Doktor 

Şalıt; bugün B. Bitleri ziyaret etmİf 
ve İktı"ad Nezaretinden iıtifa1tnı 
vernıietir. 

. Doktor Şah tın yerine, Dr. F ong 
tayın edil mittir. Maamaf ih, Yani İktı• 

aad Nazın, ikinci kAnunun 15 inde 
vazife6ioe baılıyacaktır. İkaıead Ne· 
sareti umuru, o vakte kadar General 
Göring tarafıcdan rüyet olunacaktır. 

Doktor Şaht, bundan ıonra san• 
dalyaeız Nazır olarak kabinede kala. 
cak ve Rayııbank. direktörlüğilnil do 
ifa edecektir. 

Berlin, 27 (A.A.) - Dr. Şabtıa 
ielifaeıoı bildiren reımi bir tebliğde 
Fübrerin Dr. Şabtın tktıaad Nazırlı• 
ğıodan çekilmek huauıundaki arzu. 
nu iıaf ettiği bildirilmektedir. 

Bununla beraber Şaht Rayiobank 
riyasetinde kalmıı ve fevkalide liya. 
katlerine binaen Devlet Nazırlıgtna 
tayin edilmiıtir. 

r. 
ikinci kısım vapur. 

ların sipariş işi 

İstanbul, 27 ( Husıısl) -
lktısad Vekaleti, bir heget 
teşkil ederek, sipariş edile· 
cek ikinci kısım t1apurlCU'· 
dan lıangilerinin memleke
timizdeki tersanelerde yapı
labileceğini tetkik ettirmele 
fle bu hasuıta imk4n ara• 
mala başlamıştır. 

Daha 19 diplo,;;~fitham olunuyor. 
Perşembe günü de 23 kişi idama 

mahkum oldu .. 

M. Litvino/ 

Stoklıolm, 27 (Hııdyo) - Gasete• 
Jer; Eleisl..i, Uisıı, Kona, Reni ve 

Varşova Ruıı elçilerinin, Moıkova 

m:ıbkemeeinde görülen muhakemeleri 
neticesiude idama m:ıhküw oldukları· 

nı yazıyor. 

Rus diplomatlarından daha 19 

kişinin itham edilmekte Q}duklım ve 

hunlardan ha:ka 2J kişinin de per. 

şembe günü idama ınııbk.ılw olduk. 

lan ayrıca bildirilmektedir. 

Avrupa matbuatı, bu hadiseler 

etınfında uzun makaleler yazmakta 

ve Rusyada hiribirini takib eden bu 

siyasi mahkumiyetleri muhtelif ıekil. 
lerde tetsir eylcmektedır. 

Va.roova, 27 (Radyo) - Rııı Ha. 
riciye !\"azın B. Litvinofon efi Ye 
makamı, gizli zabıta tamirinin amrile 
araştırılmıştır. 

Güneş, mar f Y nan 
ımını 2-1 yendi 

ta-

Oyun çok heyecanlı geçti. Yunan . ta
kımında 5 beynelmilel oyuncu vardı 

lstanbul, 27 (Hususi muhabiri. dılar. Yunan kalesini ııkaık Eiyareı 
mizden: Telefonla) - Dün gelen Yu· ediyorlar, fakat gol çıkaramıyorlardı. 
nan Eooaiı takımı, bugün ilk: maçını 16 ıncı dakikada sağdan bir iniı 
Günev takımı ilo yaptı. Bava ıoğuk, yaptılar ve ilk golil çıkrdılar. 27 
yağmurlu Ve aaba çamur içinde idi. inci dakikada da ikinci golü kaydet• 
Stadda pek az aeyirci bulunuyordu. tiler. 

GOneş takımında Safa, Hıristo, Bu iki gol Yunanlıları harekete 
İlhami, Daniı, Muhterem, İbrahim, getirdi· Soldan mukabil akınlara bal" 
Abdurrahman, Melih, Murad ve Niya• ladılar. Bir akınlan ofsayd ile dur· 
zi yer almı§lardı. Yunanlı oyuncular· duruldu. l\lulıacimler ~ok iyi aolaıt• 
dan be§İ, milli takım oyuncusu idi. yorlar, .Giine~ kalesini tazyik ediyor. 

Gilneıliler, ilk dakikalarda bir lardı. Safa miıkeaımel kurtanıtarile 
fırsat kaçırdılar. Fak:ıt daha ıeri ve topun kaleye girmesine mani ola· 
düzgilo bir oyun çıkardıklarından yordu. 
k.ıaa bir zamanda hukimiyeti ele al. - Sonu 8 inci sahifede -

----

G ü liil ü ifil @} liil j' 
mülh1öm lh1aberü 
Filistin vaziye i 

Şeyh Fahran Essadi, dnn hapishane 
avlusunda asıldı • 

Kud~s, 27 (Radyo) - Vaziyetin kesbettiği nezaket dolayısile 
Nablus ıle Hayfa ve bu iki şehir arasındaki havalide örr "d 
·ıA d"l . . B ı ı are 
ı an e t mıştır. u havalide trenlere tecavüz edecek olanla d h ı 
"d d'l '-1 r er a ı am e ı eceK erdir. 

Evinde s:lah bulundutundan dolayı idama mahkum olan Şeyh 
Fahran Essadi, buiÜD hapishane vlusund ılmıŞbr. 



fııf İft' 2 28 "i'•şt'İnis ıni ANADOl .. \j - - ------- -------- · . - - ---------

Zarf ve mazruf 1 Şehir dahıli haberleri 
Şehri altüst P.den yaimur ..,..__,. ......... aıa-.-•Tiryaki,. paketlerini ben de aldım. inhisarlar idaresinin bu 

tetkik fikrini doğru ve yerinde bulduğumu söylemek isterim. İn· 
hisarlar Türk malını değerlendirmek ve sürmek için elinden gel· 
diği kadar çalışıyor: Ona yardım etmeğe mecburuz. 

Sigara içmediğim için yeni harman hakkında bir şey diyemem. 

Köy salmaları 
ve Vekaletin 
bir tamimi 

Z e yt i nyağı f abri-
LSğ ım ar fışkırdı ,bazı yer- ~ :ı ıarı Faaliyete geçti 

• • • ' • Burhaniye, (HJsusi) - Bur-
Fakat. yabancı sigaraların, bilhassa bir az paho.lıca olanların, yarı 
tütün, yarı paket hatırı için alındığına bumda tekrar eddim. B'z· 
de, Şark tütünlerini kullanan rejilerle hususi markaların, istisnasız, 
hiç biri ile rakiplik eden paket yoktur. 

----·--- 1 er gol halını aldı h.aniye hud~dları ç n?e 27 zey-
tınyağı fabrıkası faa l ıyete geç· 

Çünkü biz bir çok mal sürümlerinde kabın bizzat içindekinden 
pahalıya geldiğini düşünmüyoruz: Sigara satışlarında güzel san'at
ların vazifesi büyüktür. 

inhisarlar en son sistem matbaalarda, beynelmilel her hangi 
bir sergide her hangi bir reiinin veya hususi markanın paketleri 
ile bir ayarda veya onlara üstün, paketler bas ırmalıdır. En güzel 
şey bazen en ucuz o\nbilir: Önümde bir Yunan s'gara paketi 
var. Baskısı hiç şüphesiz bizim rengiirenklerden daha ucuza gel· 
miştir. Fakat insanın, boşalmışını bile masasında muhafaza ede· 
ceği geliyor. 

İnhisarlar, diğer meseleleri arasında, paket resmi ve baskısı da· 
vasını halletmelidir. Şarkın mahud zarf ve mazruf butlanını bıra-
kalım. Fatag 

Daktiloda rekor 
Fransada Ticaret enstitüsünde 

bir daktiloda seri yazmak mü
sabakası yapılmıştır. 

Müsabakaya 300 den fazla 
daktilo kıı iştirak etmiş, Jermen 
Lo:d adlı b 'r genç kız dakikada 
90 kelime ~azmak suretile birin· 
ciliği kazanmıştır. 

ihtiyarla Deve arasında 
münasebet 

Bosnasarayda 63 yaşında ken
disine çok güvenen bir zengin, 
son zamanlarda 17 yaşında bir 
kıza abayı yakmıştır. Bu defa da 
parasına güvenerek bu körpe 
kızla ~vlenmek teşebbüsünde 
bulunmuştur. Fakat kızın ebe
veyni bu teklifi reddetmiştir. 

lbtirar inadı, Deve kini gibidir, 
derler; bu ihtiyar da genç kızı 
kaçırmııtır. işin tuhafına bakı· 
nız ki, timdi de genç kızı ihti
yardan çekib almak mümkün 
olamamaktadır. 

Bunakhkl 
Yaıh bir kadının bunaması 

tabii addolunabilir; fakat genç 
bir kızın bunaması pek tuhaf ve 
ender bir bidiıe demektir. 

Deyli Meyi gazetesi henüz 16 
yaşında Beti Ringer adlı bir kız 
bunamıı ve bir sinir hastanesine 
kaldırılmııtır. 

Zavallı kızcağız. Hem de çok 
güzelmitl 
Şarabı bol bulmuşlar! 
Lebistanda Çcrnoviç civa· 

rında Teptin köyünde bir yangın 
çıkmıştır. Kasabada yangını sön
dürecek miktarda ıu bulunma
dığından köylüler şarap mab· 
zenlerini açmışlar ve yangın da 
bu suretle söndürülmüştür. 

lıın varidatı 
Asrımız gazetelerinde hik'm 

iradın ilin varidatı olduğu şüp· 
hesizdir. ilan varidatı en çok 
olan memleketler lngiltere ve 
Birle~· k Amerikadır. Yapılan is· 
tatistiklere göre, lngiliz gazete· 
leri 1936 senesinde 188,000,000 
İngiliz liralık ilin kabul ve neş
retmişlerdir. 

Bir rekorl 
Size burada emsali az bu· 

lunur bir rekordan bahsedece
ğiz. Gramer şehrinde Elen Hind 
adlı 91 yaşında bir hizmetçi 
kadın vardır. Ve henüz 11 ya· 
şıııda iken Con Jilbank ailesi· 
nin nezdine hizmetçi olarak gir· 
miştir. Bu kadın 11 yaşından· 
beri bu ailenin nezdinde • bir 
gün bile fasıla yermemek üzer~ 
hizmet etmektedir. • · 

B. Mussolini 
Komutanlara ziyafet verdi 

Roma, 27 (Radyo) - Başve
kil B. Mussolini, Harbiye Nazın 
sıfatile dün gece elli askeri ku· 
mandan teref ine bir ziyafet ver
miştir. Bu ziyafette, fırka ku· 
mandam sıfatiJe VeJiahd prens 
Piyemonti de hazır bulunmuştur. 

Şimal kutbunda 
Bir mamot müstehasesi bulandu 

Moskova, 27 (Radyo) - Şi· 
mal kutbunda bir ada üzerinde 
bir mamot müstehasesi bulun· 
muştur. Bu mamotun yalnız hor· 
tumu üç metre uzunluğundadır, 
kafatasının bir kısmı yoktur. 
Mamotu nakil için bir vapur 
gönderilecektir. 

Macar Nazırları 
Berlinden Budapeşteye 

döndüler 
Berlin, 27 (Radyo) - Macar 

Başvek li B. Darani, bugün 
Kayzer Vi helm san'atlar oku
lunu ziyaret etmiştir. 

B. Darani ile B. Dekanya, 
llkşam jizeri Budapı-şteye müte-
veccihen buradan hareket et· 
mişlerdir. 

Budapeşte, 27 (Radyo)- Ma· 
caristan Başvek li B. Duani ve 
Haric:ye Nazın B. Dekanya 
Berlinden avdet etmişlerdir. 

B. Hitler 
Sergllzeşte atılmak ısfemigor 

lstanbu1, 27 (Hususi) - Tay
mis gazetesi, yazdığı bir maka
lede: 

.. Hitl~r, bir sergüzeşte atılmak 
jstemiyor.,, D yor. 

Salmalar hiç bir 
vakit yirmi liradan 
yukarı çıkarılamaz. 

Köy satmalarında en yüksek 
miktarın 20 l irayı geçmemesi 
hakkında Dahiliye Vekaletinden 
vilayete bir tamim gelmiştir. Bü
tün köy:üyü ve köy ihtiyar mec· 
!islerini alakadar eden bu tamimi 
aşağıya yazıyoruz: 

1 - Salma ve ölçü nisbetinin 
seyyal esaslardan kurtarılarak 
sabit, muttarid ve adil kaidelere 
istinad ettirilmesi etrafında köy 
heyetlerine ~ereken idari tedbir
lerin aldırılması 194/937 günle· 
meçli ve mahalli idareler şube· 
sinin 3·3206 sayılı yazısile tamim 
oluıımuştu. 

2 - Mülkiye müfettişlerince 
muhtelif köylerde yapılan teftiş· 
lerde ve Vekalete gelen bir çok 
şikayet dilekçelerinde bazı bölge
lerde bu durumun henüz önlenme· 
diği, köylüye tahmil edilen kül
fetin nizamlanmadığı ve 2491 
sayılı kanunun birinci madde· 
sinde sayılan vazifeler çerçivesine 
girmiyen işler için de vatandaş
lara kanunsuz ve usulsüz külfet
ler yükletildiğı anlaşılmaktadır. 

3 - Köy kanununun 44 Ün· 
cü maddesinin 5 inci fıkrası 
köy meclislerine külfet tevziinde 
köylünün haline uygun düşebi· 
lecek esaslara ittiba mecburiye· 
tini tahmil ettiğine göre, köy 
işlerini yürütecek geliri olmıyan 
köylere. köyün aylıklı adamlan• 
nın aylık ve yıllıklarile mecburi 
köy işleri ve ihtiyara bağlı 

iken kanun buyruğuna gö-
re mecburi hizmetler ara· 
sına alınan işler için ihtiyar 
meclisleri salma salarken daima 
sözü geçen tamim hükümlerini 
göz önünde bulundurarak tev· 
ziatı yapmalan ve salma mükel· 
lefiyetlerinin en yüksek haddinin 
20 lirayı geçmiyecek surette ter• 
tibine itina etmeleri esbabının 
da ayni heyetlerce prensip ola· 
rak kabulü lazımdır. 

Adamın biri tanıdıklarından 

bir zengin :zatın iftarına gidiyor• 
muş. Yol da diğer bir zat ken
disine yaklaşarak nereye gittiğini 
sorar. 

O kimse de cevaben bir eve 
iftara gittiğini söyler. ikinci zat 
kendisini de o eve iftara beraber 
götürmesinı rica eder. 

Birinci zat bu tekl.fe karşı: 
- Seni ne sıfatla yanımda 

götüreyim. 

Belediye, durmadan ve bekleme
den bu derde bir çare bulmalıdır 

~~~------------~-Dün sabaha karşı şehrimize 
fevkalade şiddetli ve sürekli 
yağmurlar düşmüştür. 

Yarım saatten fazla süren ve 
bardaktan boşanırcasına yağan 

yağmur yüzünden şehrin bir çok 
yerlerini su basmış, sabahleyin 
mağaza ve fabrikalardaki işlerine 
gitmeğe mecbur olan işçiler, 
sokakların geçilmez bir halde 
üulunmasmdan evlerinden çıka· 
mamışlardır. Hatta tramva) se
ferleri de caddenin muhtelif yer
lerine dolan molozlar yüzünden 
bir saat kadar inkıtaa uğramış· 
tır, Bir çok yerlerde evlere ve 
mağazalara sular girmiş, zarar 
yapmıştır. Odun çarşısı, Gümrük 
önü, Karataş, Salhane tramvay 
caddeleri, Tilkilik semtinde bazı 
sokaklar birer göl halini almıştır. 

Şehrin umumi hareketini in
kıtaa uğratan yağmur kesilince 

molozların yollardan temizlen· 
mesi için iki, üç saat çalışmak 
lazım gelmiştir. 

lkincikordon, Doktor Mustafa 
bey caddesi ve civarındaki bul
varlar da ve Karşıyskada bulu
nan evlerin alt katlarından ve 
abdesthnnderinden 16ğım su· 
lan f şkırmıştır. Bunun sebebi 
vaktile buralardaki lağ,mlarm 
dar yapılmış olmasıdır. 

Bir çok yerlerde lağımlar 
patlamıştır. Bu hadise de göster
miştir ki beled ye, her şeyden 
evel lzmirin lağım derdini hal
letmelidir. Yarın, ·öbür gün en 
küçük yağmurlardan bile mo
lozlarla dolmuş olan lağımhmn 
bütün muhtcvıyatı sokaklar da 
yüzmeğe başlayacaktır. Onun 
için lazım gelen yerlerde lağım
ları temizlettirmek ve genişlet· 
mek iktiza eder. 

Sanayi planında et meselesi 

Derilerin üvendire ile de
linmesi yasaktır 

Sığır etlerinin fazla istihlaki 
için tedbirler alınacak .. 

Hükumetin ikinci beş yıllık 
sanayi planında et meselesi de 

vardır. Plan hazırlanırken halk 
arasında sığır etinin rağbet bu
larak fazla sarfının temini ve 
soğutulmuş et sanayiinin inkişaf 
ettirilerek bunların konserve 
halinde gerek memleket dahi· 
(inde ve gerekse ihraç edilmek 
suretile dış memleketlerde fazla 
miktarda sarf ve istihlakinin te· 
mini için tedbirler alınacaktır. 

Sanayi planının bu kısmı tat· 
bik edilinceye kadar soğutul· 
muş ve konserve et meselesi 
tabiatile bahis mevzuu olamazsa-

da taze sığır etlerinin mektep• 
lerde ve orduda mebzul şekilde 

sarfı için tedbir alınması muva· 
fık görülmüştür. Sığırlarımızın 
et ve sütleri için beslendıkleri 
takdirde şüphesiz ki bu da te· 
min olunacaktır. Sığırlar bizde 
koşum hayvanı olarak ye
tiştiriliyor ve çift, çubuk ve 
nakliye işlerinde ça' ştırılıyor. 
011un için yeni alınacak tedbir
lerle sığırların et ve sütleri için 
beslenmelerine başlanacaktır. 

Ziraat Vekaleti, sığırların iyi 
beslenip bakılmasının memleke
- Sonu 8 inci sahi/ ede -

size demedim mi idi? 
Bu söz birinci zatın hoşuna 

gider ve dalkavuğun kendisile 
beraber iftara gitmesine muva· 
fakat eder. Yola düzülürler. 
Derken bir üçüncü şahıs bunlara 
yanaşır, nereye gittiklerini sorar. 
Birinci zat kendisinin bir eve 
iftara davetli olduğunu, yanında· 
kinin de dalkavuğu olduğunu 
söyler. Üçüncü zat: 

- Öyle ise ben de dalka· 
vuğun dalkavuğu olarak sızc 
iltihak edeceğim. 

Davet eden zatın evine yak· 
laşınca bir dördüncü şahıs ta 
bunlara karışır. Birinci zat bu 
dördüncü yolcuya der ki: 

- Ben davetliyim, bu dalka· 
vuğum, öteki de onun dalkavu
ğu; sen ne diye bize karışıyor

sun? 
- Efendim; o gideceğimiz 

ev sahibi beni tanır. 
Der. Hep beraber kapı önüne 

gelirler ve tokmağı çalarlar • 
Deyince ikinci zat: 
- Oaıkavuğumdur, dersin. Diyerek kervana karışır. , - ' TAYYARE S/NEMASJNDA Bl~~~:~üitib~ar~~ 

2 HÜYÜK FIL1M BiRDEN 

Kapıyı açan hizmetçi bir mi· 
safir beklenirken dört kişinin 
geldiğini görünce asıl davetliye 
sorar: 

- Siz davetlisiniz, fakat bu 
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ikinci adam neci?. 
- Dalkavuğum. 

- Üçüncüsü kim? 

- Dalkavuğumun dalkavuğu! 
Hizmetçi hiddetlenerek: 
- Ya bu eşek herif kim? 
Deyince dördünc\.i şahıs asıl 

davetli misafire dönerek: 
- Ben size bu ev sahipleri· 

nin beni tanıdıklarını söyleme· 
dim mi idi? 

Diyerek kapıdan iç~ri girer. 
Fıkracı 

mi,ştir. Bu fabrikaların işledik

leri zeytinler, kendilikl~rinden 
dökülen dip zeytin lerdir. Sırıkla 
silkim için Birincikiinunda mü· 
saade verileceği tahmin edil
mektedir. Çünkü mahsul kemalo 
ermiş bulunmaktadır. 

Bir ay önceki satışlar, gerek 
müstahsile ve gerekse fabrika
törlere büyük ümidler vermişti. 

Fakat bu gün vaziyet değişmiş· 
tir. Fıat düşüklüğü ve kemmi· 
yet-keyfiyet itibarile iyi görülen 
tanelerden umulan randıman el· 
de ed ılememesi vaziyeti değiş

tirmiştir. 

Maamafıh zeytinyağı fıatlerinin 
tedrici surette kısmen yüksele
ceği tahmin olunmaktadır. 

Balıkesir vilayeti 
Beş senelik program 

hazırlıyor 
Balıkesir, (Hususi) ,._ Vilayet 

daimi encümeni, devair müdü
ranının da iştirakile bir toplantı 
yapmış, vilayet işleri için beı 

senelik bir mesai programı ha· 
zırlanmasını ve bunun için ihzari 
mahiyette bir plan çizilmesini 
görüşmüştür. 

Beş senelik planda, vilayetin 
en mühim ihtiyaçları yer ala• 
caktır. 

Tütün satışları 
durgun 

Muğlada da iatler Jü iıktii.r 

Muğ , ususi) - ütün sa· 
tışları çok durgundur. Merkez 
ve civarda 6 kumpanya ve mü· 
essese ile inhisarlar jdaresi mü
bayaat yapmakta oldukları hal-
de piyasada hararet yoktur. Fi· 
atler, ilk günlere nazaran çok 
düşkündür. Fethiye, Milas, Muğ· 
la ve Bordumda henüz satılma· 
mış pek çok tütün vardır. 

Turgutlunun 
elektriği •• 

Turgutlu, (Hususi) - Beledi· 
yenin istasyon civarında yaptıra· 
cağı yeni elektrik fabrikası işle
meğe a~ılıncıya kadar, kasabanın 
elektrik işleri bir müteahhit tara· 
fmdan idare olunacaktır. Kasa· 
banın elektrik derdi şimdilik 

halledilmiştir. ----
Buldanlılar 

Sıvas - Ergani tahvilô.tı111 
kapıştılar .• 

Buldan, 27 ( Hususi ) - Sı· 
vas - Ergani tahvillerinden sek
sen adedi, bugün bir kaç saat 
içinde satılmıştır. 

Milli gayemizi halka çok gü
zel anlatan kaymakam B. Reşat 
Beyatlıya bütün halk minnet .. 
tardır. 

G6ring 
Almanganın dostluğunµ ka• 

zanmak iyidir. Digor 
Hamburh, 27 (A.A.) - 25 

bin kişi önünde bir nutuk söy· 
liyen Görin, Almanyanm yeni 
kuvvetini sun 'i iptidai maddeler 
imalatındaki bolluğu ve Alman· 
y11nın müstemlekelere sahip ol· 
mak hakkını tebarüz ettirmiştir. 
Göring demiştir ki: 
Almanyanın dostlu~unu ka• 

zanmak faydalı bir ~eydir. Ro: 
ma-Berlin çelik mihveri vasatı 
Avrupadan geçmekte ve Tokyo· 
ya kadar uzatılmaktadır. 

Göring Almaoyanın müstem· 
leke telep'nini tekrar ederek 
nutkunu bitirmiştir. 
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Hataylılar 
Pazlil.rtesi günü hay. 

ram yapacaklar 
lstanbul, 27 (Hususi) - Ha

taym anayasasının ilanı münase
betile Pazartesi günü burada 
bütün Hataylılar tarafından bay
ram yapılacaktır. 

Istanbulda 
Bir otobüs tramvaya 

çarptı 
fstanbul, 27 (Hususi) - Dün 

gece Kurtuluş caddesinde bir 
otobüs, tramvayla çarpışmış, 

şoförle beraber, dört kişi yara· 
lanmıştır. Şoför Cevadın yarası 

ağırdır. 

Prens Seyfettin 
Ceset, Mısıra götürülüyor 
lstanbul, 27 (Hususi) - Prens 

Seyfettinin cesedi, bugün me
zardan çıkarılmış ve tahnit edi
lerek, Mısıra gönderılmek üzere 
hazırlanmıştır. 

Cesed, Kahirede büyük me· 
rasimle Kral Fuadın yanına gö· 
mülecektir. 

Bankacılar 
Dün gece memleketlerine 

döndüler 
fstanbul, 27 (Radyo) - Balkan 

antantı Merkez bankaları konseyi 
toplaıtılarının sona ermesi mü· 

nasebetile memleketimizde bulunan 
Romanya Milli bankası müdürü 
vapurla Köstenceye ve Yugos
lavya Devlet Bankası müdürü 
de geceyansı trenle Belgrada 
hareket etmişler, merasimle uğur· 
!anmışlardır. 

Deniz sporları 
Hükumet, denizci bir 
gençlik yetiştirecek. 

lstanbul, 27 (Hususi) - Hü
kumet; Denız sporları işini ele 
alarak denizci bir gençlik yetiş
tirecek ve bu husus için lazım 
gelen bütün gayreti sarfede
ccktir. 

Söylendiğine göre, F enerbah· 
çede deniz sporları için muaz
zam tesisat yapılacaktır. 

Kayıp tay yare 
iki taggare araştırmalar 

gapıgor 

Sofya, 27 (Radyo) - Varşo
va ile Filistin postasını yapan 
ve iki gün evci Selanikle Bük
reş arasında kaybolan Seh tay
yaresi, biri Bulğar ve diğeri Ru· 
men olmak üzere iki tayyare 
tarafından aranmaktadır. 

Berlinde 
Bir casusun kaftısı balta ile 

uçuruldu 
Berlin, 27 (Radyo) - Bir ec· 

nebi devlet hesabına casusluk 
Yapan 27 yaşında Alman Huzel 
idama mahkum edilmiş ve ca· 
•ualar için adet olduğu üzere 
başı balta ile kesilmiştir. 

Gümrük kaçakçılığı 
Ankara, 27 (A.A.) - Geçen 

bir hafta içinde gümrük muha
faıa teşkilatı, biri yaralı 66 ka
Çakçı, 1043 kilo gümrük kaçağı, 
19 kilo inhisar kaçağı, 103 Türk 
lirası, 200 kilo afyon ile 26 ka· 
Çakçı hayvanı ele geçirilmiştir. 

8. Hitler 
Ve Alman gazeteleri 

Ber!in, 27 (Radyo) - Alman 
lrazeteleri, kabinede son yapılan 
değişi kliklerden bahsederek Füh
rerın, devleti daima en kuvvetli 
~e kudretli şekilde bulundurma
~a ehemmiyet verdiğini ve bun· 

a ınuvaf,ak Oiduğunu yazıyorlar. 

\ . \DOLU 

Roma gazeteleri, ltalyanın harpten 
korkmadığını yazıyorlar 

---~-----~---Romanın Paris maslahatgüzarı, dün Hariciye Nazaretine gide-
rek, Deniz Bakanının söylevi hakkında izahat istemiştir 

stanbulda fırtına 
Bazı evlerin çatıları 

mış, ağaçlar 
uçmuş, camları kırıl. 
devriı miştir .. 

lstanbul, 27 (Hususi muhabirimizden) - Dün gece burada 
karayel fırtınası olmuş ve mühim zararlar yapmışlır. Bazı evlerin 
çatıları uçmuş, camlar kırılmış, ağaç devrilmiştir. D ·nizde de bazı 
nakliye vasıtaları çarpışmışsa da nüfusça zayiat yoktur. 

Lord Halifaksın Berlin 
seyahati etrafında 

---~~~-;;;o;-~~----

B u seyahatin, resmi olmamakla beraber kıy. 
metli bir temas teşkil ettiği söyleniyor 

------
Londra, 27 (A.A.) - Neting· yeni münasebetler tesisi ve iktı. 

hamda milli hükumet lehine y.ı- sadi müşküllerin halli gibi mü
pılan bir nümayiş esnasında söz him akisler bırakacağını kaydet-
alan Sir Con Saymen, ezcüm e mektedirler. 
demiştir ki: Diplomatik mahfiller lngilte-

• İngiltere, Uzak Şarkta renin Almanyayı açık kapı re-
sulhun idames;yle pek alaka· _j:nıi bahşeden b:r plan ve belki 
dardır. Fakat Brüksel konfe- de bu memleketin iptidai mad· 
ransının gayretlerine rağmen, deler sa ın alabılmesi için kre-
dünyanın bu kısmında sulhun dıler teki f edeceğıni zannetmek· 
yakında avdet etmiyeceği anla- tedirler. 
şılmaktadır .• 

lngilterenin siyasi ve iktısadi 
vaziyetinin tesrihine tahsis edi· 
len bir nutukta, Sir Con Say· 
menın Uzak Şark hakkında 
söylediği öı:ler bundan ibaret 
kalmıştır. 

Nazır, bundan sonra Lord 
Halifaksın Berlin seyahati resmi 
olmamakla beraber, kıymetli b:r 
temas teşkil ettiğini ve bu te· 
ması memnuniyetle kabul edi
lecek olan Frans•z Naz.r·arının 
ziyareti takib edeccğ.ni söyl~· 

miştır. 

Londra, 26 (A.A.) - Havas 
Ajansının muhabiri bildiriyor: 

Hitler·Halıfaks mü akatı ile 
yakında cereyan edecek olan 
İngiliz-Fransız görüşmeleri neti
cesinde Versay muahedesinin 
müstemlekelere dair olan ahka • 
mını değiştirmek üzere hususi 
bir konfernsın toplanması ihti
mali bulunduğu bazı siyasi 
mahfillerde söylenmekte Jir. 

Diğer mahfillerde söy:endiği
ne göre İngiliz·F ransız görüşme
lerinin hedefi daha ziyade müs· 
temlekelerinin istirdadı hakkında 
Almanya tarafından yapılan ta· 
lehin nazarı itibara alınıp alın
mıyacağına veya Alm1nyaya 
kendi müstelekelerinde açık ka· 
pı rejımi tatbik edilip edilmiye· 
ceğini tayin etmekten ibaret 
kalacaktır. 

Bu iki şıktan birincisi müs· 
temleke müzakerelerine vasati 
Avrupa devletlerin işt rakini in
taç edecektir. 

Çünkü müstemleke mandaları 
Versay muahedesi mucibince ve· 
rilmiştir. Bu muahedeye de 
Avusturya ve Çekoslovakya da 
dahil olmak üzere vasati Avrupa 
memleketleri de iştirak etmiş· 
!erdir. 

Tahmin edildiğine göre bu 
devletler her halde Almanya 
mülki tamamiyetlerini kat'i su· 
rette tanıdığı takdirde muahe· 
denin değişmesine muvafakat 
edeceklerdir. 

Siyasi müşahidler bu vaziye· 
tin bilhassa Almanya ile vasati 
Avrupa arasında serbest taah
hüt sistemi üzerıne kurulacak 

Almanyanın, A
merikaya bir mü-

racaatı 

Amerika, Aımanya. 
nın teş_bbüslerine he
nüz cevap vermedi 

Vaşington, 27 (A.A) - Al· 
manya, Ameri~a b:rleşik dev:et

leri hükumetine müracaat ede· 
rek Almanyanın karşılık ı ticaret 

kolaylıklarından istifade edemi· 
yecek M lletler kara Jistes~nden 

ism;nin s.linmesi için yapılacak 

Amerikan teklifler ni iyı bir su· 
rette karşılıyacağını bildirmiştir. 

Royter muhabirınin bu hususta 

öğrendığine göıe, bu teşebbüs 

Almanyanın bu yoldaki iik te
şeb üsü değildir. B.lakis Ame· 

rika ile bir lı caret muahedes ne 

mani o1an en~elleri kaldırmağa 

matuf bir serı teşebbiisün so· 
nuncusudur. 

Şimdiye kadar Amerika Ha· 
riciye Nezareti Almanyanın bu 
teşebbüslerine cevap vermemiştir 

Eski muharipler 
Sulhun kuvvetlenmesine çalı· 

şacaklarını söglügorlar 
Bremen, 37 (A.A.) -Fransız

Alman cemiyeti eski F ransıi 

muharipleri cemiyeti reısının 
şerefine veı ilen ziyafette muma· 

ileyh bir nutuk söyliyerek, eski 
muhariplerin bütün kuvvetlerile 

Fransız - Alman uzlaşmasının te· 
minine ve sulhun kuvvetlenme· 
sine çalıştıklarını söylemiştir. 

Attle 
Yakında Barselona gidecek 

Londra, 27 (A.A.) - Press 
Associationun istihbarına göre, 

İngiliz işçi partisi reisi Attle 
Cumhuriyetçi İspanya hükumeti· 

nin daveti üzerine Barselona 
gidecektir. 

Attle önümüzdeki Perşem
beye Londradan hareket ede
cektir. 

Paris, 27 (Radyo) - ltalyan 
matbuatı, Fransa aleyhine şid
detli neşriyat yapmakta devam 
e.liyor. ltalya.ı matbuatı diyor ki: 

•italya, harbten korkmuyor. 
Biz, artık Fransayı d:işman ad
ediyoruz. Ve sırası geldiğinde 
F ransaya lazım gelen dersi ver· 
meğe hazırız. 

Frans z ordusu, umumi harbte 
tefensüh etmiş bir vaziyette idi. 
ltalyan ordusu, zaferin en büyük 
amillerindendir. Avusturya ceb· 
besini parçalıyan, ltalyan ordusu 
idi .• 

ltalya maslahatgüzarı, bu gün 
Fransa Hariciye Nezaretine git· 
miş ve Deniz Hakanı B. Kapttki· 
nin, ltalya aleyhine verdiği söy· 
!ev hakkında ızahat istemiştir. 

Fransız gazeteleri, böyle bir 
söylevin söylenmediğınden ve 
B. Knpetkinin tekzibin en bah· 
sederek, İtalyan matbuatının 
neşriyatını yersiz buluyorlar. 

Muğlada 
Yol faaliyet: ve tütün 

satışları 
Muğla, 27 (A.A.) - Yollarda 

önemli bir çaıışma vardır. Aydın 
yolu üzerinde bulunan Doğanca 
köprüsü b:tınek üzeredir. Milas 
yolundaki üç kilometrelik şoşe 
bitm;şt r. Marmaris - Bozb~run 
yolunun etüdleri bitmiş ve b r 
kaç güne kadar amele çalışmağa 
başlı)'acaktır. Köyceğiz · Fethıye 
yolunda dört kilometre! k kal· 
dırım bitmiş:ir. Bu yoldaki 14 
menfez kısmen yeniden yapıl· 
mıştır. Muğ1 a • Tavas yolundaki 
4 menfezin proıesı bitmiştir. 
Bodrum - Ydıkava!c yolunun 15 
kilometrelik kısmı tamamen açıl· 
nı ştır. 

Muğla, 27 (A.A.) - Muğlada 
son bir hafta içinde 2500 balya 
tütün satı mıştır. Fıatler 40·55 
arasındad , r. 

Milasta fatler 35·45 arası ol
mak üzere gene hır hafta ıçinde 
800 balya, Fethiyede 30-45 
arasında 500 balya satılmıştır. 

Piyasanın açıldığı tarihten bu 
ana kadar 61,000 balya tütün 
satılm;ştır. Geriye daha 26,000 
balya kalmıştır. 

İhtilalciler tekrar 
taarruz ettiler •. 

Salamanka, 27 (Radyo) - İh
tilaciler Madrit önünde ani bir 
taarruz yapmışlar ve cumhuri· 
yetçileri kısmen ric' ate mecbur 
etmişlerdir. 

Son haberler, Franko ordula
rının, Aragon cephesinde de 
bazı muvaffakıyetler gösterdik· 
!erini bildirmektedir. 

üzüm satışları 
Çok hararetli 

devam ediyor. 
Almanya fiat kontrol dairesi

nin üzümlerimiz için tesbit et
tiği yeni fiat üzerinden ihracat
çılarımız Almanya piyasasına 

mühim miktarda satışlar yap
mışlardır. 

Dün de üzüm borsasında sa· 
tışlar çok hararetli geçm'ştir. 

Dejterdar muavinliği 

Şehrimiz Defterdar muavinli· 
ğine tayin edilen Maliye Veka
leti Divanı muhasebat mürakıp· 
!erinden B. Baki şehrimize gel
mi ,, dünden itibaren vazifesine 
başlamıştır. 

Sabi'o 3 

Dış ficarrt vaziyetimiz 

Kliring bakiyeleri ve kredili 
mübayaalara ait taahhütler 

iktısad Vekaletinden aldığı· 
mız malumata göre, 20/11/1937 
de kliring hesapları bakiyeler ve 
kredili mubayaata ait taahhüd 
yekilnlarını gösteren cedveller 
aşağındadır: 

Cedvel: 1 
Türkiye Cumhuriyet Merkez 

bankasındaki blokajlar 
Memleket Miktar T. L. 
Avusturya 2,471,200 
Belçika 113,200 
Bulgaristan 5,600 
Çekoslovakya 2,429, 100 
Finlandiya 1,053, 100 
Fransa 4,220,000 
Hollanda 1,158,700 
İngiltere 8, 159, 200 
ispanya 406,800 
lsveç 1,684, 100 
lsv çre 894,200 
ltalya 1,959,900 
Lehistan 11,800 
Macaristan 770,700 
Norveç 534,300 
Romanya 1,995.100 
Yugoslavya 230,300 
Yunanistan 68,800 
Y ekiln 28, 1t>5,200 

Cedvel: 2 
Muhtelif memleketlerin merkez 

bankalarındaki blokajlar 
Reichbank·Berlindeki 

a hesabı 

b hesabı 
c hesabı 

blokaj 
T.L. 
T.L. 
T.L. 

yekunu 
13,802,100 

2,481,500 
3,883,000 

Almanyadaki umumi 
blokaj 

yekunu T.L. 20,169,600 
Estonyadaki blokaj 

yekunu T. T. 8, 100 
umumi blokaj yekunu20,177,770 

Cedvel - 3 
Muhtelif memleketlerden kredili 
olarak yapılmış olan mübayaata 

aid taahhüdler yekunları 

Resmi Hususi 
Memleket daireler şahışlar yekun 

T. L. T. L. T.L 
Almanya 209~3947 12908165 33852112 

T. lh T. l. T. L. 
Avusturya ~7914 336603 394517 
Belçika 45609 45609 
Çekos. 622018 58fJ699 1200717 
Estonya 171>00 17600 
Finlandiya 181 35073 35254 
ı~·ransıı 8950 226336 235291> 
llollanda 89358 73899 163257 
logiltero 197685 366188 564173 
İspanya 19509 38082 57591 
lsveç 1.602.435 333.~35 1.936.070 
loviçre 51.085 290.859 341.941 
lıaiya 37.103 278.168 315.271 
~Iacarietan 802.136 168393 970.529 
l\"orveç 86.883 63.5.fl 150A27 

Lehistan 17.767 21.835 39.607 
Yugoal•vy• 198.69ı 37.830 2J6.:>24 
Yunanisıan 57.639 57.639 
Ru•ya 174. 738 174.738 
Yekun 3.966.466 2.972.292 6.938.75<.I 

1 - Siparişi mukaveleye bağ· 
lanmış olduğu halde henüz mem· 
lekete ithal edilmemiş oıan mal· 
lar bedelleri yukarıdaki yekun· 
larda dahil değildir. 

2 - Almanyayı ait yukarı· 
daki yekunda dahil bulunan altı 
aya kadar vadelı mübayaat: 

Resmi daireler Hususi şahıalar Yekun 

T.L. T.L. T.L. 
2.029.086 6.590.916 8.620.002 

Bakiye daha uzun veya daha 
uzun vadeli mübayaata ait taah· 
hütler yekununu ifade eder. 

3 - Almanyadan gayrı mem· 
leketlere ait yukarıdaki umumi 
yekun da dahil altı aya kadar 
vadeli mübayaat: 

Resmi daireler Hususi oahıslar Yekfuı 

T.L. T.L. T.L. 
687.097 1.707.696 2.394.793 

Bakiye daha uzun veya başka 
vadeli mübayaata ait taahhütler 
yekununu ifade eder. 

4 - Her memlekeftn kredili ta· 
ahhütlerimiz de dahil olmak üzen. 
hesaben alacaklı bulunacağı meb 
lağ tesbit edilebilmek. için bir 
numaralı cetvelde memleket için 
gösterilmiş olan blokaj yekunu· 
na ayni memlekete ait olarak 
işbu üç numaralı cetvelde mün
der'ç taahhütler yekununun ilave 
edilmesi icap eder. (A.A.) 

Japonya 
Jhtildlci lspangagı 

tanıgacakmış 

Londra, 27 (A.A.)- Londra· 
nın salahiyettar Japon mahfilleri 
Tokyo hükumetinin pek yakında 
F ranko hiıkilmetini tanıyacakla· 
rını tahmin etmektedirler. B11 
mafiller Japonyanın Frankist İs
panyada mühim menfaatleri ol· 
makla beraber bu tanıma key
fiyetinin muhik olduğunu beyan 
etmekte ve buna iki sebeb gôs· 
termektedirler: 

1 - General Frankonun mu
vaffakıyeti. 

2 - Komiiııist aleydarı pak· 
tın imzası. 

Bu pakt mucibince Japon 
hükumeti ile ltalya ve Almanya 
arasında tesanüd husule gelmesi 
şarttır. 

Tokyo, 27 (A.A.) - HükQ
met, Barselondakı Japon fahri 
konsolosu Dekgadoyu azletm;ştir. 

Malul askerlerimizin hakları 
Göğsünde nışanı, ayağında, 

kimbilir hangi harb sahasında 
kopup giden bacağının sakatlığı 
ile, bastonuna dayana dayana, 
bir vatandaş geldi: 

- Ben ·dedi- malili askerim, 
kanun bize bir hak vermiştir: 

Nakil vasıtalarında yarım üc· 
ret veririz. 

Belediye otobüsüne bindim, 
vesikamı gösterdim, kabul etme· 
diler. Hakkımı müdafaa etmek 
istedim, dınlemediler, tam ücret 
aldılar.. Buna ne dersiniz? 

Doğrusunu söyliyeyim kulak
rıma kadar kızardım. Malul as· 
ker demek, milli kahramanlığın 
canlı bir destanı demektir. O, 
bir yarı şehid kudsiyeti taşır .. 
O geçerken ayağa kalkıp ona 
selam bile vermek lazımdır. 
Çünkü onda, vatan yolunda her 
şeyi feda etmiş olmak gibi bir 
kahramanlığın, bir fedakarlığın 

ifadesi vardır. O, ölüme varmış 
ve ölümün dişlerine kolunu, ha· 
cağını, gözünü veya her hangi 
bir uzvunu kaptırdıktan sonra 
dönüp gelmiştir .. 

Bunun içindir ki Türkiyede 
olduğu gibi -dünyanın her yerin- ~ 
de- devletlerin nakil vasıtaların-
da yarı tarife ile seyahat etme· • 
leri kabul edilmiştir. ~ 

Bizim şehir meclisi, Karşıya· -
ka trıımvaylarında bütün azanın 
bedava gidib geldiğini nasıl 
unutmuşsa, bu malili Türk as• 
kerinin münakaşa kabul etmez 
hakkını da o suretle çığneyip 
geçmiştir .. 

Belediye azası ile beledıye 

memurları Karşıyaka tramvayla· 
rına, elektrikli tramvaylara be· 
dava binerken şu cebhelerin 
kahramanları olan malü' lere de 
hakları verilirse, kıyarı•t ın.i 
kopar? Abdullah Ç7.vuş 
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Padişah, oğlu Selimi durdurtmak istedi. Kan döknlmesioi 
istemiyordu. Fakat teşebhnso akim kaldı. 

-----.-...-""""'!'!~ .. ..-.~···~··...,.·~---~..,..........,....---~ ....... 
Karagöz paşa rözlerini açıp Yazan: M. Aaglıan ğunu, oğlu ile kılıçlaşıb kan 

kapadı, hırıldadı ft'e kaz1ğın üs- - 23 - akıtmak istemediğini anladı. 
tünde; kazık gibi dimdık can Molla, devrin çok kıymetli - Ferman padişahımındır. 
verdi. bir 1tlimi idi. Kendisjni herkeıe D~yib çıktı. Hasan paşa kuv-

Şeytankutu artık muzafferiyet· sevdirmiş bir şahsiyetti. Söz vetlice bir ordu ıle Edırne ha-
ten muzafferiyete koşuyordu ve söylemesini, nüfuz etmesini bi- ricine gitmişti. Bu ıırada Amaıya 
bu sefer hedef Bursa idi.. lirdi. Beyaııd ona vazıfesini bil· valisi Şehzade Ahmedden pir 

Selim Dobriceyi geçtikten son- dirdi: mektub geldı. 
ra, Rumelideki beyleri kendi ta- Selimi~ konuşacak, onu ikna Ahmed bab,asına ıunları ya· 

zıyordu: 
rafına çekmeği düşündü. Bunun edecekti... B d · c:: h d v '- d 

ira ,;rım "'e z1t e ~or"u 
için de bir içtima lazımdı.. Hoca hareket etti. Padiıah lspartadaki hükumetinden Saruh.ıın 

Rumelinin şimal kısmındaki Edirne.de bekliyecekti. Hoca, eyaletine geçti. Bu ha eke t: çok 
Osmanlı beyleri; Beyazıdm tah· şehzadenin ordusunu huquda yolsuzdur. lradei Şahanelerine 
tmın sallandığını anlamışlardı. yakın bir yerde buldu. ıktıran etmeden bı..1 nasıl olur? 
Bu içtimaa iştirak etmemek belki, Selim Mo:la Sarıg1rzü iÖ- Kendisin n ted b ve terbiyesi 
bili.hara kcnd!lerine pahalıya rünc~ .meseleye intikal rtmiş: laz mdır. Müsaade buyurun da 
mat olacaktı. - Bab.em göndermış, fakat ben kendisını eski yerine defe· 

içtimada Silistre beyi Bati imklnı yok, dönmiyeceğim! dey"m .. 
beyle Ahmet ve Ferhat beyler Demişti. Şehzade ho.:aya çok Şehzade Ahmed bu mektu~u 
de bulunuyorlardı. Sanki bir büyük iltifat gösterdı. 0 .1unla yazmakla beraber Amasyadan 
n~vi divan kurıdmuştu.. memleketin bütün ışleri dralın· Ankaraya doğ u bir ordu ite 
Şehzade Setim; bir kaya gibi da görü_ştü. hareket et ı i. Ah ned, elinden 

dimdik, vekar ve mehabette otur· Hoca, Se.imi durdurmak için Sa taoat gıdecek dıye ko•ku· 
yo du. Sel mm E<l ı rncye yürü· 

muştu. Maksadım peylere şöyle Anadolu ısyanını anJattı. B<J $U· 
du~ündeıı h.:nÜL. habe i yoktu. 

anlatmağa başladı: retle: 
k · k Pad sah ıııektubu alınca can - Hakanı muazzam efendi· - Memlt;ketin :u aran ı ,. 

sıkırıtıı ı ıle k şiarını çattı: 
miz; görUnüşe naıaran, kardeşim gününde b r az feragatk~r olµ- _ B r bu ek ıkti, dedi, ak· 
sultan Ahmedi seriri saltanatına nuz!. lına esen diled ği yere gidiyor. 
çıkarmak ist yor.. Halbuki şeh· Demek ist.yordu. Nıhayet' Jtsı) Mem t k t karıl' 'l karış k oldu. 
zade Ahmedin tabiat ve mizaç· maksadını da an\attı. Sdim al· .Şelız :; dc Ahıııede j arıattar olan 
larım herkes bilir. O; bu asırda tın ışlerne sarıklı kavuğunu sal· Vezırıazarn A i p ı.,a ise dlerıni 
b5y1e bir devlete padişah ola· ladı: oğuşturarak güldü: 
maz. B6yle bir hal, millet ve - Hocam, dedi, ben pede- - De!flam edecttk --
devletin zevat bulacağına allmet rim hakanı görmek, onun elini 
teşkil eder, .Benim maksadım öpmekten b •şka bir şey düşün-
taç ve taht değil, din ve millet· IDÜ)orum. Hiç bir fasid emelim 
tir. Görüyor~uouzı dahilde n fak yoktur. Bu arzum çok kuvvet-
ve şikak var. Devletjmiz gitgide lidir~ bundan valgeçemem. 
hıristiyın anasıra lcerşı diniQlÜ· Hoca iç n yapıJacak iş kal-
bini koruyamıyıcak bir bale düş· mamıştı. Selim, ısrar karş sında 
mek üzeredir. Bu v•ıtiyetı dii· kafasıpı bılc uçuruverece:C bir 
zeltmek fena mıdır, bana yardım insandı. 
eder misiniz?~. - ŞJ halde şehriyare arze· 

lçt:mada hazır J:>~Jlunan beyler deyim. 
hep birden cevap verdiler; - Evet hocam, arzet. 

- Fermilnınız bajüstüne dev· Hoca ayrıl ıktan bir kaç gün 
letlı'.i ş~hzademizl. Bu JJlemleketi sonra Selim de orduyu tekrar 
ancak şiz kurtarabilirşiniıl. harekete geç'rdi. Art k Edirneye 

- Öyleyse anlaştık d~mek!. doğru yol alıyorlardı. 
Yarın hareket ediyoruz, ordu Padişah hocanın eli boş avdet 
hazırlansın!. ettikini duyunca dütünceye da1• 

Selim arbk Edirne .üzerine mıştı. Kan dökülmesini isteme· 
yürüyordu. Ve şehzadenin or· d ki ha:de ~imdı oğlunun üze-
dusu, adeta k.rlı bir darda rine asker gönd ·rınek icab edi· 
yuvarlanan kar topu gibi giı· yordu. Selımin ıböyle kollarım 
tikçe büyüyor, gittikçe unrin· satlıyarak, cübbesini savurprak 
leşiyor ve kalabalıklaşıyordu. gelıb tahta geçmeslnt elbe~te 

• müsaade edilemezdi. •• Beri tarafta pıdiıah Beya· Yezıriazam Ali paşa şu fikirde 
zıd çare arıyordu: bulundu: 

Selimi nasıl durd\lrmalı? O.na - irade buyurulursa Rume' i 
ne suretle ve kim vasıtasile na· beylerbeyi Haun paşayJ sev. 
fiz olmalıydı? kcdelırn. 

iş tehlikeli bir tekil alrnıştı, - Fakat kan dökülmeıin. 
Padiph vezirine: Hasan paşa bir ordu ile E.dir. 

- Paıa, dedi, Selime Jcer1 ı n~den çıkarak ona sorünsün. 
pek sert davranmağa gelmez. Unutmasın kt lıarb değildır, bir 
Kan dökülmesi ihtimali vardır. tehdıd, nümayiştlr. 

Nihayet tedbirj gene kendiıi Aii pış;t p.ad 4eh•n korktu· 

Küçük hırsız 

Davi 
Bu defa da b:r palto 

aşırmış 

Daha iki gün ev,.l cotaeYln
den ç km ış olan küç '.i k hırsız 
Davi, dü gene mahkemeye çe
lcildı. Davi, bu defa arkadaşı 

Cakoyu da kandırmış, açık bu
luqan pencereden bir eve gire· 
rek palto aş rnuş ve satarken de 
yakayı ele vermişti. 

Hakim: 
- O.ıha geçen giin seni mah

kıl n ettim. Sen uslanmıyacaks n 
galıba? 

Ded . Oavi göz yaşları dö· 
kerek pa1toyu çalm1dığım iddia 
ey'.ed:. fakat deliller hırsıılığı 
mey.dan• koyuyordu. 20 gün 
hepsine kar.ar verildi. Bu i§te 
ycı nız gözcülük ycıpan ve iğfal 

ed ld ğt aola§ılan Cako da be~ 
ract ,.tıi. 

Urla zabıt katibi 
tevk f edildi 

Url"' mahkt!mesi ıabıt katibi
nin kııtlan lmı~ pJl uı tekrar 
kııll~ııınaktan suçlu olarak adli· 
yeyf! veri dığjnı yaz[rnştık, Zabıt 
kat bi Cenllh dü;ı t.evkif edılmiş 
v~ bap snarıı:y göndrrilmişlfr. 

Şadiye, bir kadına 
. nanı aşk etmiş! 

Bu enteressan davanın duruşma
sına dün başlandı 

Eskiden Türk ceza kanununda 
yalnız bir erkğin bir kadına yap· 
tığı sakıntalık suç sayılıyordu. 

Bilahare buna bir fasıl daha 
ilave edildi ve bir kadının diğer 
bir kadına yapacağı sarkıntılığın 
do S!JÇ sayılacağı kııbul olundu. 
işte böyle bir hadise dün ilk 
defa ol.arak Jzmirde cereyan etti 
ve cürmü meşhudu yflpılarak 
suçtu nöbetçi mahkemeye sevk· 
edildi. Had 6e şudur: 

Bn. Şadiye, Melahat ve Seher, 
Karataşta lir aile evir.de ve 
ayrı ayrı oturm ıktadırlar. Bun
lardan Şadiye dün gece bir az 
sıırhoş olmu$ ve müştekilerden 
Seher n odas na gelerek: 

- Sürmeli, güzel gözlü 
5 •heri S:nin gözlerine baygı
mm, seni seviyorum, başka ka· 
dınlarla görüştüğfin için kızı· 

yorum. 
Diye söylenmeğe başlamı~. Se

her, bu saçma sözlerden hir şey 
anlamamış. ihtarda bulunmuş, 
fakat Ş!dıye buna kızarak cam
ları kırmış ve oradan ayrılmıştır. 

Aradan bir kaç saat geçtikten 
sonra Şadiye bu defa da Mela
hatin odasına gelmiş ve koca
sının yananda hiç çekinmeden 
kendisine yaklaşmış, baldırla· 
rını okşamağa, göğüslerini sık· 
mağa ve hararetle öpoıeğe baş· 
lamıştır. Me abat bu ha karşı· 

sında kocasından utanmış, hatta 
adamc:ığız bile bu kadının ha· 
rcketlerinden şüpheye düşmüştür. 

işte hakaret ve bir kadınm 
diğer bir kadınıi sarkıntılığı ha· 
disesi budur. 

Mahkeme çok kalabalıkta. Müş· 
tekıler bütün başlarından ge
çenleri anlattılar, davacı olduk· 
)arını söylediler. Şadiye ise bun· 
da ne hakaret ve ne de sarkın· 
tılık bulunmadığım iddia etti. 
Ve dedi ki: 

- B. Halcim, bir defa Seherin 
gözlerile ben'm gözlerime dik· 
kat ediniz. Vakıa onun gözleri 
sürmelid r amma, her halde be· 
nim gözlerim kadar güzel de· 
ğıldiıl 

Hak m Nacı Erel: 
- Ben b tarafım. Bunu tefrik 

edecek vaziyette de değilim. Bu, 
erbabı vukufun bilectği bir iştir. 

Bundan ıonra şahitler din
lendi; hepsi de şunları söyle· 
dıler: 

- Şad ye Sehrrin odasına 

g rdi. Seni sekiz senedir sevi· 
yorum, a~kımı ilan ediyorum. 
Gözlerjne bayılıyorum. Senin 
kocan olacağım! !)iye söylendi. 
Sonra camları kırdı. Melahati 
de öperken ve sıkıştır rken gör
dük! 

İşte bu garib dava böylece 
sürüp gitti. Hakim şu kararı 
ve·di: Suçlunun doğum tarihi 
telgrafla lstenbuldan sorubcak, 
müdafaa şahidle rı celbedilecek, 
sabıkası olup olmadığı araştın
lacak. 

Bu ~ün saat 14 te duruşmaya 
devam edilecektir. 

Sarhoşluğun cil
veleri 

Hem hakaret, hem 
de Allaha küfür 

Dün gece Tepecıkte bir sar· 
hoşluk hadisesinin cürmü meş· 
budu yapılmıştır. Mümin ve Ca· 
fer adında iki kişi kendilerini 
bilemiyecek derecede Uzeyir pa· 
şalının kahvesine girib bağırıb 
çağırmak ve Allaha, peygam· 
bere küfür, Hüseyin adında 

birisine de hakarette bulunmakla 
suçlu olarak mahkemeye veril· 
mişlerdir. 

Hakim Naci Erel suçlu Mü
mine sordu: 

1 aha ve peygambere u· 
für etmenin manası ne?. 

- Yalan! 
- Dur bakalım, yalan mı ya? 
Şahidler din\endi. Müminin 

herkesin rahatını bozacak surette 
bağırıb ça~ırdığı ve Allaha, pey· 
gambere küfürde bulunduğu an· 
!aşıldı. 

Hakim, Mümin n yedi sün 
müddetle hafif hapsine ve der
hal tevkifine ve Caferin beraetioe 
karar verdikten sonra Mümine 
döndü. 

- Umarım ki bir daha kah· 
veleri altüst etmezsin?. 

- Etmem mi, hele bir çıka· 
yım da gör, yapmıyacağım kal
mıyacaktu. Bunlar beni yaktılar. 

- Çok lafın lüzumu yok. Bu 
hareketine karşı mahkeme gene 
merhamet göster yor; bir daha 
hap shaneye g irersen aklm ba· 
şına gelir. Burası dağ ba~ı 

dekıl. 

Ve jandarmaya emrediyor: 
- Al şunu, götür hapisha

neye .. 

Balta değmemiş 
buldu: 

- Çağırın bana molla Sarı· 
gürzü ... 

Of'manlarda .. 
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A AOOLU MATBAASL""iDA 
BA IUıll~TIR 

..,... Dünde1J mabad """!!" 

t - Tarzın vah~ilere, kendi 
dillerile kraliçelerinin arzusunu 
bildirdi, fakat vah~iler iiihııe~e 
başladılJr. J3uoun üzerine "enç 
kadın bir çocuk gibi ağlam.ta 
b~şladı. Tarzan: •Görmüyor mu
sunuı? Sizi hiçe sayıyorlar,, dedi. 

Köyde artık şiddetli bir anarşi 

başlamış idi. 
2 - Vakit uzadıkça, bu 

anarşi de şiddetini artırıyordu. 
YAhfiler ak§ama doirµ Tar· 

ıanı kafesten çıkardılar ve bir 
•taca bağW:lılar. Etrafında da 
ölüm dansı oyoamağa başladı· 
tar. Vaziyet çok mühim, çok 
korkunç idi. 

~ - Vahşiler, birer, birer, 
sabık f'eiıterine yaklaımağa 
başladılar. ~üderinde korkunç 
bir hal ve vahMt vardı. Koru 
bazı dualarla beraber genç kııa 
ateş yakmasını emretti. 

Ateş y&kılacağı sırada artık 
karanlık hasmı§ idi. Fakat, genç 
için •• 

3 

4 - Şµ anda ateş yakmak 
mümkün değildi, bunu gören 
Koru "bu da yalancıdır. Bunu 
öldürünüz,. diye genç kızı aös· 
terdi.. · 

Tarzan bu ani tehlikeden kur· 
tulması için genç kıza hemen 
kaçmasını bildirdi. 

Fakat bu sırada.. (Sonu. r1ar) 

Dahili ha talıklnr mfitelııı&sısımuı 
Dr. M. Şevki Uğur diyor ki: 

Yenen ve ·çilen 
zehirler 

-2-
Tütünün Nikotinism tesiratının 

çoğalması şekle göre tebeddül 

eder. Tütün yapraklarmın havi 
olduğu Nikotinin içildiği vakit 
bir kısmı yanar, b ir kısmı da 
dumanla beraber hava borula· 

rım tahriş ederek ge,er ıve kana 
karışır. 

Tütunün ya1J ma hararet dere
cesi } üksektir. Nıkotini havi 

dumanda ise azd ır. Bunun için 
kuru tütün, yaş tütünden daha· 

hafiftir. Ayni miktar tütünü havi 
olan sigara şeklindekiJerde yan· 

ına hararet derecesi (40U) dür. 
Halbuki püro sigara ş~klinde 

olanların yanma hararet dere
cesi {700) diir. Şu hale göre, 

birincilerdeki Nikotinin tesiri 
ikincilerden daha çok fazla ol· 
duğu anlaşılmaktadır. 

Bu suretle dumanla 8JZVİyete 
giren Nıkotin, tekrar dumanla 

çıkmaz. Dumanla hava yollarına 
giren Nikotınin hemen hepsi 

burada imtisas eder. Ve vücudüı 
pek ağır bir surette yaptıtı 

zarar ıve fenahklnr içinde kıv

randırır, durur. Hatta ölümüne 
sebeb bile olabilir .• 

Tütünün en zararsızı yoktur. 
Kullananlar için en az zararı olan 

pipodur. Burada Nıkotinin bi~ 
olmazsa bir kısmı olsun pipoda 

kalıyor. Ve bu suretle vücude 
az Nılwtin oluyor. 

l ..... 
kullanılsın, tütün uzviyet için 

pek şiddetli ve mühlik bir ze
hirdir. Her kullanan bununla az 
çok zehirleniyor demekt r. 

-Al'.kası var• 

1 Nöbetçi eczahaneler 1 
Bu gece 

Kemeralbnda Hılal , Karatatta 
Ha lif, Keçecilerde Yeni İzmir, 
lrgadpazanında Asri eczah"ne
leri nöbetçidirler. 

Yarın gece 
Kemeraltmda Şifa, Güze!ya· 

lıda Güzelyalı, Tilkilikte M.Faik. 
lkiçeşmelikte lkıçeşmelık, A lsan· 
cakta Jozef Jüliyen eczahaneleri 
nöbetçidirler. 

Yeni Neşriyat: 

Yeni Adam 
Yeni Adamın 204 \incü sayıJJ 

çıkt .. f çindekiler : İsmail Hakkı, 
Halkevinde müz k, Okutmanın 
prensipleri, Hayatım, Hüseyin 
Avni, Sokak, Ahmet Naim, Uzun 
Mehmet, Hakkı Toklu, Belçika· 
nın Ziraat politikası, Resimlerin 
romanı, Sami Boyar, Sene~ 
orijinalite, S efer Aytekin, Ab 
oğlu Ahmet, Tarık Onan, fç 11e 

D.ş sosyete, Haftanın bulmaca• 
!arı ve Düşünceleri •.. 
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az a şarkı 
Yağmur yağdu lı.mire 
Dün gece şakır şukur, 
Bizim evün damlaru 
Sağlam idi çok şukur 

Yazc : Aleksandr Düma 
Seller yollaru boğdu 
Ortalık denüz oldu 
Sırtta taşundu millet 
Hamallara gün doğdu 

---..,...----~· ........ ..... ı::.ı-----
13 ··n Ü .. i, elini kalça ı 

~ nnı üküyordu. r 
dayıyara gu a bı-

vi vak'ayı h lasa etti 
- Evet, T revil, eveti Fransa· 

da böyle iki par ti, iki hükumet 
başı görmek canımı çok sıktl
ğına emin ol; bu ha:e nihayet 
verilecektir, Trevil, bu hal ni
hayet bulmalıdır. Şu ha1de mu
hafızların silahşorlarla ka\gl\ çı

karmağa sürtündüklerini söyle
mek istiyorsum•z, öyle değı l mı? 

- Vak'anın böyle cereyan 
ettiğini tahm"n ed.yorum, yoksa 
böyle olmuştur diye yemin ede
mem, efendimiz. Hakikati keş· 
fetmenin ne kadar müşkül ol
duğunu takdir buyurursunuz. 
Böyle şeyleri kat'i surette kes· 
tirebilınek için insanın, 13 üncü 
Luiyi adil tesmiye ettiren, bir 
zekaya sahip olması Hizımgelir ... 

- Hakkınız var, Trevil; fa· 
kat, sizin silahşorlarınız yalnız 
değilJermiş; yanlarında bir de 
delikanlı varmış? 

- Evet efendimiz, bir de 
yarala adam ki, şu halde biri 
)'aralı ve biri çocuk olmak üzre 
üç kral silahşoru, Kardinalin en 
ınahuf beş muhatızına karşı çok 
mükemmel müdafaa ettikten 
başka onlardan dördünün de 
)'ere sermişlerdir .• 

- Nasıl, bu bir muzafferi
yet; mükemmel bir zafer ... 

Diye kral memnuniyetini ,jÖS· 
terdi. 

- Evet, efendimiz, Se köp
tüsü zaferi kadar mükemmeli. 

- Biri yaralı ve biri genç 
Ço~uk olarak dört kişi mi de· 
dini%?. 

- Delikanlının yaşından kim· 
ıe bir şey ummaz; halbuki, bu 
vak' ada o derece beceriklik 
göstermiştir ki, kendisini şev
ketli efendimize tavsiye edebi· 
liriml. 

- İsmi nedir? 
- Dartanyan, efendimiz; çok 

eski dostlarımdan birinin oğlu; 
babanızın taraftarlık muharebe· 
lerinde çok şerefli hatıralar bı
takan bir adamın oğlu. 

- Bu delikanlı için kendi
•ini pek güzel müdafaa etti d -
~orsunuz, değıl mi? Nasıl, an· 
lat bahalım, On Trevil; benim 

ha. b ve kavga hikayelerini dın· 

le, es nı sevdığ:mi bi irsin. 
13 üacü Luı, elini kalçasına 

dfyıyarak gururla bıy klarını 

büküyoı nu. Trevıl vak' ayı hu
lasa ettı: 

- Efend;mize arzettiğiu. veç
hile, Dartanyan çocuk demek
ten bir az büyük bir de ikanlı· 
dır ve silahşorluk şerefini haiz 
bulunmadığı için sırtında köylü • 
elbisesi vardır; onun gençliğini 

ve taburumuza mensup olmadı
ğını gören M. le Kardinal, mu
hafızları biz mkilere hücum et· 
mezden evel onu geri çekilmek 
için sıkıştırmışla ~ .. 

Kral Trevil n sözünü kesti: 
- Şu halde onların hücum 

ettikleri açıkça görülüyor .. 
- Doğrudur, efendim z; bu 

hususta hiç şüphe kalmıyor! 

Ona geri çekilmesini teklif et· 
tikleri zaman o anlarda ka ben 
silahşor olduğunu, şevketli efen· 
d mizin en : adık bir hendesi 
bulunduğunu ve bunun iç n si· 
lahşor efendi erin tarafında ka· 
lacağını söyler. 

Kral: 
- Cesur delikanlı!. 

Dedi. 
- Evet efendımiz; söy:ediği 

vcçhile, bız mkilerle birlikte kav· 
gaya girişerek efendimiz namına 
o derece şecaatle dövüşür ki, 
nihayet M. Jö Kardınali bu ka· 
dar kederlendiren kılıç yarasını 

Jussakta o açar. 
- V y, Ju ı y y n o 

hal O, bir çocuk hal Trevi), bu 
mümkün değil.. 

Diye kral bağırt) ordu. 
- Vak'a efendimize arzetti· 

ğim ve çhiledir. 

- Jussak, memleketin en iyi 
silah kullananlarından birı?. 

- Evet efendimiz, ilk defa 
o'arnk kendisinden daha meha
retli b r kimseye: tesadüf etmiş 

bulunuyor. 
- Ben bu delikanlıyı gor· 

mek isterim, Tıevıl, ben onu 
tanımak isterim; ve ona bir şey 
yapmak mümkiinse, evet, ona 
karşı b·z de vaz fcmizı rpalım. 

- Şevketli efendimiz onu ne 
vakit kabul buyurmak isterler? 

- Yarın öğle vakti, Trevil. 
- Yalnız mı getireyim? 
- Hayır; dördünü birlikte 

getiriniz. Hepsine birden teşek· 
kür etmek isterim. Fedakar 
adamlar çok azdır, Trevil, fe.:!a-
karlıklarma karşı onları taltif 
etmeJiyiz .. 

- Saat on ikide Luvrda bu· 
lunuruz efendımiz. 

- Hal Arka merdivenden ge· 
liniz, Trevil, arka merdivenden. 
Kardinalin biidiğ.ni lüzumsuz 
görüıüm. 

- Baş üstüne efendimiz. 
- Anladınız ya, Trevil; irade 

daima iradedir; düello etmek 
kat'iyyen yasaktır ... 

- Fakat, efendimiz, bu kav· 
ga tasmım edilmiş bir düello 
değıldir: bayağı bir tecavüzdür, 
ıspah ise bizim üç si!ahşoru

muza ve M. Dartanyana karşı 
Kardinalin beş muhafızının taar· 
ruzda bulunmasıdır. 

Kral: 
- Doğrudur, her neyse Tre

vil, arka merdivenden gehneği 
unutmayınız. Dedi. · 

Tn vil güldü. fakat, bu ço· 
cuğun efendisine karıŞı isyan et· 
tirilebilmesi kanaatini fıkr ı nden 
geçirmekle beraber, kralı hür· 
metle selamladıktan sonra mü· 
saades ni alarak çıkıp gıttı. 

Üç silahşorlar, haklarında ib
zal edilen lutfu, o a .. ş'!m haber 
almışlard 1• K ralla çoktanberi ta
nışmış bulundukları için bu ha-

ber pek le hayretlerini muc p 
o mamış.ı; a t, bu hali 
konya kafası ile düşünen Dar
tanyan, bu işte istıkbaldeki şe· 

refıni gördüğü için geceyi par· 
lak rüyalarla geçirmışti. 

Bunun için sabahleyin erken· 
den saat sekizde Atosun apart
manında bu.uouyordu. 

Dartanyan, si ahşoru giyinmiş 
ve sokağa çıkmak üzere bul· 
mu tu. Kralın huzuruna çıkmak 
zamanı on ikiden evel olmadığı 
için arkadaşları Portos ve Ara· 
mis ıle birlıkte Lüksemburg 
ah rları civarındaki tenis yerinde 
top oynıyarak vakit geçirmeği 
kararlaştırmışlardı. 

- Devam edecek -

Yazan: M. Do!)an 

Sen ne dersün bu işe 
Heyp beldenin reizi 
Bu gidişle bu ya$mur 
Bir gün boğacak bizi 

Yağmur yağdu sel bastu 
Bakkal, kasab kapandu 
Eve eli boş döndüm 
Hatun suratu astu 

Bahribaba önünde 
Dayandu tıramvaylar 
Tıramvayun içinden 
Yükseldü (of) lar (vay) lar 

Ya bu yollaru yapun 
Ya kayuk koyun yola 
Binelum kayuklara 
Verelim bir az mola 

Biz dedük siz eşitün 
Şu meraklı sözleri 
lnanun ki bu halkun 
Selden korktu gözleri 

Ali Reis 
Aefona O) gnnclor 

Nefir 

Bugünkü futbol 
müsabakaları 
Bugün Alsancak sahasında 

saat 11 de karşılaşacak olan 

Doğanspor • Demirspor müsaba· 
ICası ardınc t Afsancak · Ateş ta· 
kımlan karşılaşacaklardır. Ateş 

takımı geçen hafta Üçok takı· 
m na mağlfi;> olmasına rağmen 
lzmir takımlarının arasında sayılı 
bir yer işgal etmektedir. Kuv
vetli bir müdafaaya maliktir ve 
takım tam bir enerjile oynamak· 
tadır. 

Alsancalc takımı ise iyi neti· 
celer almasına rağmen tatminkar 
oyunlar çıkaramamaktadır. Bina· 
enaleyh vaziyeti tehlikeli görün· 
mekledir. 

Bu mühim müsabakayı günün 
ehemmiyetli maçlarından olan 
Üçok-Yamanlarspor karşılaşması 

~ Tefrika No. 23 

am bu sıralarda \akovada iken paea ha a olur. Kır 

"'\ takip edecektir. Yamanlarspor 
şimdiye kadar yaptığı her iki 
maçı kaybetmiş olmasına rağ· 
men Üçok için ihmal edilecek 
bir kuvvet değildir. Şu balo 
göre, bu maç da heyecanlı vo 
alakalı geçecek demektir. 

Halk sahasında saat 10 dan 
itibaren sıra ile ayni kulüplerin 
8. takımları karşılaıacaktır. ilk 
müsabaka Üçok • Yamanlar ara· 
sındadır. Bu oyunu Dokanspor• 
Demirspor, Alsancak • Atcşspor 
maçları takip edecektir. 

deı·ecei hararet a eşler i.;inde kavrulmağa haşlar 
8 kaya verglterin tabs iine ve erkanıharp söyled . Kusura bak· 

raltilerin derdestıne memur edi
Crı Miralay Şemsi bey ilk iş 
C)larak eşkıyalık eıt:ği için dayı· 
:1rıı y a ar, hapseder. Bu h • 
~ket nden hnberdar olan sultan 
tnıid Şemsi beyden memnun 

: dukça olur. Onun kabalığına, 
.., C)t kırmalarına ebfmmıyet bile 
t erroez olur. Az z ma,da Met· 
~\tıç e nizamiye fo·ka kuman· 
1\ l'l~ğtna geçirilen Şem.s;, ş:mali 
tn~rı v ..ıdluğun bir iıravnı kesil-
•ışt r. 

Blr - b . h.. . 
ll:ıa . guo; m eynı umnyun o 
~ kine lbaşı d muhabere eden 

t!trı • 
~rk"sı paşaya yanında bu.unan 

a'lıbarbi: 

ıat......_ Pa am söy'.edJklerinizin iki 
~ıt kad n bozuktur, bir mana 

lllıyor. 

~ Dıye ikaz etmek istemiştir. 
aşn derhal: 

~ ~- Şevketme p söyled kleri· 
•• ık· 

ı sa ı ının bozuk olduğunu 

' 

mıyasunuz. 

Demişti. 
Ôlünciye kadar lisanının şive· 

sini değ ştiımemişti. Yeni Türkçe 
öğrenmiş bir Boşnak köylüsü 
gibi konuşurdu. Umumiyetle (G) 
harf nı (C) diye te affuz eder, 
öfkelendik; vakitler seni "cavur 
oğlu cavur" d ye söy:ı~nird . 

Şemsi p:ışa yeni ferik olmuş'u. 
Bir gün bir takip'e kaputunu 
arkadan g len borazana vermiş 
yokuşu ç karlaı ken borazan ko
laylık olsun diye giyer gibi omuz· 
!arının üzer ne geçirmiş. Bır müd
det sonra borazanın sırtında 
kaputu görünce: 

- Çıkar o fer kual işan ka
putunu bıel 

Diye bağırmıştı. 
320 Senesinde bir gün Met· 

roviçede beygirle dolaşırken elin· 
de koca bir değnekle giden bir 
malisora çarpmış canı sıkılan 

malisora "dağlı köylülere malisor 
denir,, ark&dan gelip kendini 
dev rmek istiy.en bu adamın kim 
old Jğunu anlamağa lüzum gör· 
meden elindeki değneği paşanın 
sırtına kaptırması bir olur. Bir 
iki dakika sonra paşa bu adamı 
alfetrnişti. 

319 Yılında asker kaçakçıla
rile vergi bekayalarını toplamak 
üzere Arnavutlukta müşir Şakir 
paşa kumandasında askeri bir 
toplantı olmuştu. Fırkamızın mın· 
takası olmak itibarile Şemsi paşa 
da bittabi bu harekata iştirak 
eylemiştı. Şakir paşa cebri en 
son bırakarak evvela tatlılıkla iş 
görmek istemişti. Bır çok paşalar 
da müş"r paşanın bu kararını 
münas p görmü~ler ~şe başlamış
lardı. Şemu bu karara muarız 
kalmış o, bilakis eldeki bu kuv
vetlerle yakmak, ~·ıkına istedi· 
ğınden bir ıttıratsızlık başgöstcr· 
mişti. - Sonu var -

Antakyada yeni 
hadiseler 

Araplar gene tecavüz. 
lere başladılar 

Antakya, 24 (Türksözü muha
birinden) - Sancakta gene ka· 
rışıklıklar başgöstermiştir. Dün 
Reyhaniyeden aldığım bir habere 
göre, delege, Milletler cemiyeti 
kontrol heyeti, mesalibi hassa 
zabitleri. kaymakam, Hamalı 
aşiret şeyhleri ve silahlı paı tı· 
zanlarla jandarma ve m ! ı s ku
mandanlarının köye gıderek tah· 
kikat yapmalarından şımaran 
köyün ar ap çı ftç leri, evc.~İ ak· 
şam köy sahıbi Bay Ahmedin 

Mahkeme heyeti yerli yerin
dedir. Fakat reislik makamında 
Hacivad bulunuyor Hacivadın 
sağında Velespit Hoca, solunda 
Kemal Kaınil oturmaktadır. 

Müb şir, iği yalnız başına Ha· 
cıoğlu ifa etmektedir. 

Hacivad (Hazıruna hıtnben) -
Mahkemeye başlıyoruz . Karagöz 
Manisaya tımaı ~aneyı teftişe git· 
tiği için ona vekalet ediyorum. 

Hacıoğluna dönerek: 
- Çağırın şu Yeni Asırcı 

Abdiyi! 

Yeni Asırcı Abdi korka, tit· 
reye mahkemeye girer! 

Hacivad - Sen matbaadan 
palnmarı çözeli kaç ay oldu? 

Abdi - Efendim ben mat· 
baadan ayrılmadım, oradayım. 

Hacivad - Bana martaval at· 
ma; sen mühendislik yapıyorsun. 

Abdi - Öyle bir iş yaptı· 
ğımdan haberim )ok. Kim söy
lediyse iftira etmiştir. Ben doğru 
dürüst bir çizgi bile çekemem, 
nerede kaldı mühendislik 

Hacivad - Bodur bohça bo
funla bir de beni aldatmağa 
çalışıyorsun öyle mi, şimdi sa· 
na kırk dokuz sopa attmrsam 
görürsün yalan söylemeği. 

Abdi - Aman efendim if· 
tira ... 

Hacıv d - Neyin iftirası. Ben 
gözümle gördüm seni mühen
dislik yapıyordun. 

Abdi - Nerede efendim?. 
Hacivad- Mustafa Enver cad· 

desinde. Başına bir kaç amele 

toplamış lkincikordonu k · zdın· 
yordun. Yalan mı? 

Sabri - Ha, efendim, şey ..• 
Hacivad- Şeyi meyi bırak ta 

şunu söyle yalan mı? 
Abdi - Yalan değil efendim 

haşa, doğnı söylüyorsunuz. Dün 
İkincikordonu kazdırdım. 

Hacivad - Neye kazdırıyor· 
dun, lkincikordonu, orada ne 
araşbrıyordun? 

Abdi - Lağımları efendim 
liğımlarıl 

Hacivad - Sen lağım mü· 
hendisi misin? 

Abdi - Değilim amma be· 
lediyenin yüzünden lağım mü· 
hendisi de olacağız, mimar da .• 

Hacivad - Belediye lağım 
mühendisi veya mimarı mekte
bi mi açb? 

Abdi - Hayır efendim. La· 
ğımlar dar yapıldığınd•n yağ· 
mur yağınca doluyor, sular geri 
tepiyor evlerin alt icatlarına d~ 
luyor. lıte kulunuz dün böyle 
kazaya uğradığım için evimin 
önündeki lağımlarla uğraşıyo .... 
dum. 

Hacıvad - Hadi çek o kü
lüstür otomobilini. Böyle cıvık 
itlerle uğraşmak mecburiyetinde 
kalman sana kafi cezadır. Sopa· 
dan kurtuldun. 

Abdi - Allah ömür versi11, -evine hücum ederek kendısini 
döğmüşler ve tahkir eylemiş· 
lerdir. 

Mütecavizler, hem suçlu hem 
gü~lü rolünü oyn mak için; jan• 
darına karakoluna da haber ve
rerek kendilerinin tecavüze uğ· 
radıklarını jddia e) !emişler ve 
jandarmalar köye gıderek köy 
sah bi Bay Ahmedi tevkıf etmiş
lerı:f ır. 

H dis ; bütün &cyhaniye mu
hi tıpde derı J hir tet"ssür uyan· 
Jır rı ş ve mijt cav ı namına Ay 
Kadri Mursal Reyhaoiy~den de· 
!ege Garoya ve yüce omısere 
teıgraf ç~ un i ştir. 

• 
J e 

f-llerin zden, Karagöz amcanın· 

d gözlerinden öperım .. 
Hacivad - Sana çekıl diyo

rum karşımdan yoksa şimdi 

sana el etek öpmeği öğretirim. 
Abdi derhal sıvışır. 
Hacivad Bugün başka 

mahkememiz yok isterseniz dağı· 
lalam. 

Azalar - Dağılalım. 
Hacivad - Dağılalım mma ••• 

Azıcık durun bakayım. 
Diyerek samiine bir göz gez· 

dirdikten sonra Hacıoğluna 
hiddetle bağırırl 

- Mahkemeyi dinlemeğe gel· 
miş olan şu minare yavrusu he
rifi getir buraya. 

Hacıoğfo samiin arasında bu· 
lunan gazinocu, otelci Mur d 
Türkmenoklunu mahkeme buzu· 
runa getirir!. 

Hacivad Kemal Kamile: 
-Sen in aşağı, Hacıoğluna yar· 
dım et. 

~elespit hocaya da: 
- Sen de al şu sopayı. Tam 

elli beş adet şu kavak müsved· 
desine adamakıllı indir!. 

Murad - Aman Çelebi ne 
kabahatum var benum. Muhake· 
me kılun da sonra ceznmu ve
run. 

Hacivad - Senin kabahatla
rin muhakemeden evci dayak yi· 
mcği icab ettirecek kadar fazla. 
Evvela ceza, sonr muhakeme. 

Karşısındakilere dönerek: 
- Hadi erş, falaka başlasın? 
Murad opalan yedikten sonra 

bir kenara uzanır. 
Hacivad - Müşterilerine bir 

yudum rakıyı otuz kuruşa, bir 
lokma peyniri yirmi kuruşa, bir 
dilim kavunu seksen kuruşa ve· 
rirsin. Boyuna posuna b kma· 
dan beıik oyn rsm.. Fuar der 
girersin, otel der işletirsin, Şe
hir gazinosu der milleti hele 
kış günlerinde o müstatil ahır 
doldurmaktan, orada da tırtıkla• 
maktan geri durmazsın. 

Hele o Yeni Asırcı Hakkıya 
bezikte yenilerek hımbıl gibi 
kazandsnsın. Bütün bu ynpbk~ 
larına göre sana bu ceza d az 
bile. 

Defol karşımdan! Yoksa hid· 
detim ıenin boyunu aştı. Şimdi 
bir elli ıopa daha attıracağım. 

Murad tab na kuvvet savu· 
şur. Mahkeme de dağılır. 

Şegh Küşteri 

Şehir ve kasaba 
/arın müstakbel 

planları 
Şehir ve kasabalann harita

larile müstakbel planlarının der· 
bal hazırlanması iç.in bu yıl be
lediyeler büdcelerine tahsisat 

konulması D biliye Vekaletinden 
vilayete bildirilmiştir • 

İzmir belediyesi, lzmir şehr1· 
nin müstakbel planının hazır· 
lanması için Vekaletin emrile 

bu yıl büdcesine 40 bin lira 
konacaktır. 

Gene Vekatetin emri le 

kazalar büdcelerine de bu iş 
i~in tahsisat konacaktır. Bu yıl 
Bergama beledıye büdcesıne 
8000, Tir.! ve Ôd ·miş ..: şer 
bi ı, Meı;emen le :ed y s 1003 
lira tahsisat koyacakur. 

Nüf ı.ısu on binden fazla o an 
bütün kasaba· ar bele<l ycL ri d • 

büdcelerrnue ou suretle tcıhs.· 

S.it ay 'BC k nı l.lf. 



.... 

fetılfa t; 

·p en karşısında ölüm ve hayat 

•• nasıl diril tilir? o 
Rusyada hayat balışeden mayi bıılun
du. Amerikada bir kız yarım saat sonra 

diriltildi. Bu, muvakk ttir. Fakat .. 

Bu küçük bebek ölür ölmez tekrar diriltilmiş t1e 

bir müddet daha yaşamıştır 
Geçen asrın muharrirlerinden 

Edmon Ahu bir romanmda; bi· 
rinci Napo1yon zamanında bir 
katalepsi uykusuna yatmış bir 
askeri üçüncü Napolyon zama· 
nında uyandırmış ve adamcağızı 
en büyük hayretler içinde bı· 
rakm:ştır. Bir daha uyutmak ve 
1937 de uyandırmak kabil olsa, 
bu adamcağızın hayret ve deh· 
şeti kim bilir ne acadar büyük 
olacaktırl 

Ayni mevzu üzerinde Lui 
Bosnar da bir adamı bir buz 
kayası içinde on bin sene uyut· 
muştur. "Eshabıkehf,. efsanesi 
de, bu mevzuun bir başka şe· 

kilde ·ifadesidir. 
Fenni bakımdan meseleye şu 

suretle bakılabilir: Mukadder 
ve meşum ihtiyarlığın onune 
geçmek için vücuddeki · hayat 
faal yetini yavaşlatmak veyahut 
tamamile durdurmak mümkün 
müdür? Sözün daha kısası: 
Hayatı hısa ve uzun bir şeki ide 
durdurmak suretile bir kaç defa 
yaşamak kabil olur mu? 

Her şeyden evet nazarıdikkate 
arsedelim, ki .. yavaşlatılmış ha· 
yat,, hadisesi bakterilerde, mik· 
roplarda ve Amiplerde vardır. 
Bunlar gayet düşkün bir hararet 
altında ani b r şek .ide en az 
işliyen hal alırlar ve tehammüz 
yavaşlaması lıasebile de uzun 
zamanlar hayat ve memat ara· 
sında muhafaza olunabilirler. 
Kafi bir derecei hararete arz· 
edilince yeniden tabii yaşayışla
rınıt bulurlar! 

Daha mürekkep bir organiz· 
maya malik oldukları halde so· 
ğukkanlı hayvanlarda, zahifeler 
de ve bilhassa balıklarda da bu 
hali görmek mümkündür. Bir 
çok balıklar buz içinde hareket· 
siz ve yarı ölü bir halde kalırlar; 
buz eriyip su haline geldiği 
vakit bu balıklar tekrar canla· 
mrlar. 

Bize teşekkül itibarile yakın 
olan memeli hayvanlarda vaziyet 
böyle değildir; şimdiye kadar 
buzlar içinde kalmış bir köpeğin, 
bir keçinin veya bir insanın kafi 
tab:i b r hara et derecesi içinde 
tekrar dmldiii tesbit edıime· 

miştir. Fakat nazarı dikkati calip 
bir fakat vardır: Buz içinde ka· 
lan memeli hayvan cesetlerinde 
ensice tazelik ve tabii liğini mu· 
hafaza eder. Bundan bir müddet 
cvcl Sibcryada yerli ha\k binlerce 
senedenberi buzlar aras•nda kal· 
mış bir mamot fili bulmuşlard ; 
bu filin tazeliği o kadar yerin· 
deydi ki, kurtlar bu binlerce 
senelik cesed ı n etini yimekte 
müşkalata . uğramamışlardı! 

"K1şın uyuyan" hayvanlar, bu 
dava için dikkate şayan bir mev· 
zudur. Bunlar sıcak kanlı hay
vanlardır; kışın uyurlar; fakat 
kalp iyice yavaşlamıştır; ancak 
on beş günde bir fakat daima 
uyku halinde kalkarlar, def'i ha· 
cet ederek gene dalarlar. Bu 
gösteriyor ki böyle •yarı hayat,. 
ta uzviyetin ihtikaki ve eskimesi 
de tamamen yavaşlamıştır. Bu 
sayede, dört veya altı ay sonra 
tabii hale dönen, uyanan hayvan 
ancak sekiz <'n günlük ihtiyar· 
lığa maruz kalmıştır. 

Ayni esas, daha tekemmül et
miş şekilde ve fen yoluyla İn· 
sanlara da tatbiki mümkün mü· 
dür? Katelepsi, letarji, uyku has· 
talığı _ve bunlara benziyen has· 
tahklarda hastanın hayatının 
uzadığı esasen tesbit edilmiş 
klinik hadiseleridir. 

Klin .klerde hayatı daha sağ
lamlaştırmak ve gençlik temin 
etmek için bazı "mutlak istira· 
hat" USl.;llleri tatbik olunmakta· 
dır. Bunların neticeleri mutlak 
olmamakla beraber feyda ver· 
verdikleri de muhakkaktır. 

Edmon Demetr Hindistanda 
ancak 50 yaşlarında görünen 
80 lik fakirler görmüştür. Bu 
netice, lsveç jirnnastiğ;nden çok 
farklı idman bareketierinden, bi· 
nefsihi telkin suretile kendilerini 
yarı katalepsiye tabi tutmaların· 
dan elde edilmiştir. 

işte, seksen senenin otuzunu 
kazanmış insanlar var demektir. 
Yalnız Hindli fakirlerin usulle
rindeki süfliyet ve adilik, hakiki 
insanı bu otuz seneyi kazanmak· 
tan kolayca vazgeçirmektedir. 

Madmazel Brosun ve doktor 
Ş. Lubera Hındli fakirler ara· 
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Ozum satışları 
Ç. Ahcı K. S. K. S. 
901,5 Esnaf Ban. 12 19 
3'' Alyoti bira. 15 7 5 17 50 
323 Ü. Kurumu 13 17 5 
243M.J.Tara.15125 17 
191 A. R. Üzüm. 13 75 17 25 
189 K. Taner 15 75 16 75 
181 faterson 13 50 17 75 
162 lnh!sar ida. 10 13 5 
141 M. Arditi 15 16 75 
80 Ş. Rıza H. 17 18 5 
47 Albayrak 16 18 
10 H. Galip Şer. 19 19 
6 Kohen bira. 15 75 15 75 

2873,5 
11227 4 Eski satışlar 
155147,5 Yekun 

Piyasa fiatleri 
Dünkü üzüm satışlarında fi· 

atler şöyle idi: 
Çek. Üz. No. 7 13 50 

14 25 
15 00 
16 50 
19 00 
23 50 

.. 
" 
" 
• 
" 

" 
• 
" ,, 
.. 

" 8 
" 9 

" 10 
" 11 
• 12 

ismen 
Zahire sahşları 

Ç. Cinsi K. S. K. S. 
488 Buğ. 5 125 5 8125 
30 Nohut 6 375 

1029 Bakla 4 125 4 25 
Ton Bakla 4 125 4 25 

,, P. çekir. 2 60 
B. Pamuk 30 39 50 

jSatılan tütün 25 mil
yon kilodur 

Düne kadar Ege mıntakasm· 
da satılan tütün miktarı 25 mil· 
yon kiloya yaklaşmıştır. 

Müstahsil elinde bu!unan tü· 
tün miktarı 13 milyon kilodur. 

Torbalıda bir vak'a 
Bir kişi yaralandı 

Torbalı kazasında Tepeköy 
pazarında Tepe köylü Hasan 
oıullarmdan Ali oğlu Hasan, 
amele Kllşehirli Az z oğlu Aliyi 
bir teneke parası meselesinden 
bıçakla ağır surette yaralamıştır. 
Yaralı, İzmir memleket hastane· 
s;ne kaldırılmış ve vak' anın faiii 
tutulmuştur. ........................ 
sında bu esas üzerinde bir çok 
müş 1hede ve tetkikler yapmış· 
tardır. Hatta bir fakiri on saat 
toprağa gömmüşler, bundan 
sonra tekrar dirildiğini de tes· 
bit etmişlerdir. 

* • * 
Bundan başka, kazaen vukua 

gelen ölümlerin de fennen önü· 
ne geçmek imkanları · hücey· 
relerin sağ kalması hasebile • 
elde edilmektedir. 

Ebedi gençliği temin için ça· 
lışmakta olan Karrel, damarla
rındaki kan tamamen alınmış 
ve ölmüş bir köpek, genç bir 
köpeğin kanını nakil suretile 
tekrar diriltmeğe muvaffak ol
muştur. Hem de ihtiyarlamış 
olan bu köpeği yeni hayata genç 
bir köpek sıfatile girmiştir! Yal
nız bu gençlik çok muvakkat 
olmuş, üç hafta içinde ihti· 
yarlık yeniden başlamıştır. 

Rusyada Brukarıenko, "hayat 
bahşeden bir mayi., yapmıştır. 
Ağlebi ihtimal Adrınalinden 

mürekkeb olan bu mayi saye· 
sinde ölmüş vücudler üzerinde 
müspet neticeler elde edilmiştir. 
Birleşik Amerilcada da Crile ya· 
rım saat evel ölmüş bir genç 
kadını diriltmiş ve Pariste de 
Lariboisiere hastanesinde bir 
kad n diriltilmiştir. 

Vakıa, elde edilen neticeler 
muvakkat ve az bir zamana 
mahsustur. Fakat fennin uzvi· 
yetler üzerindeki yeni keşifleri, 
senelerce ıürecek yeni bir ha· 
yat veya bir hayatın hiç olmaz· 
sa bir buçuk aaır sürmesi im· 
kiı1 vo ümidi çok büyüktür. 

ı.. 

Güzel May Vestin 
gönül romanı 

-------------
Kocası diyor ki: May Vest ya bana ge

lecek, yahud da servetinin yarısını 
vermeği f 1lul edecektir 

oynuyordum. Münasebatımız ta· 
mamen dostane ve May Vest 
te dikkatli bir dansözdü. Henüz 
17 yaş oda olan May Vest, her 
zamaı olduğu gibi güzel ve 
vücud tenasübü enfesti. İşte 
1911 kar.um.ıs anisinde, perder.in 
kalkmasını bekliyorken biribiri· 
mize ilanı aşk ettik. Ben, diz· 
üstü çöktüm, May Vestin güz~l 
belini koilarım a sardım, başımı Mag Vest 
emsalsiz memelerine dayadım, Daha fazla bir iğbirarla: 
sevincimden uzun uzun ağladım. .. -Sen sevdalıların böyle ila 

Bundarı sonra, zevk hayat dihaye yaşıyamıyacaklarını bil· 
bizim için başlamış oldu. Artık miyor mıısun?. Dedi. Bu suretle 
biribirinıiz için yaşıyorduk. He· ne istediğin i anladım. Malivesti 
men evlenmek istedik. Fakat kucakladım, ve: 
kanunen yaşımız müsaid de· - Pek ala.. Bebeğim .. Bizim 
ğildi. Bu sırada Filadelfiyaya de bir evimiz olacak.. Böyle 
gittik. Gene beraber oynu· istiyorsun değil mi? 

Ded m. 
yorduk. - Evet, eveti 

Filadelfiyada, şehirden şehire Dedi. 
gezen bir kumpanyaya angaje - Bebeklerimiz de olacak .. 
olmuştuk. Bu suretle Milvokiye lstiyo musun? 
1911 Nisanda geldik. Tiyatroda May Vest kollarım arasında 
rollerimizi yaphk sonra bir don· bay lır gibi: 

Mag Vestin kocası durmacıya girdik;fakat Malivest - Evet.. Diye inledi. 
Bu Amerikalılar macera d.i · sinirli görünüyordü; ve birden Ertesi gün belediye papazmın 

künü ve macera sever insan \ar- bana: • Bana baksan a... Biz önüne gittik. Papaz: 
clır. Zengin ve fakir, her Ame· böyle nereye gidiyoruz, Allah· - Yaşınız kaç?. 
rikalının hayalhanesi bir arslan aşkma?. Diye sordu. Ben de D :ye sordu. Ben: 
yatağıdır. Parası çok, zevke düş· .. ne demek istiyorsun,. sordum. - Onsekizl Dedim. Sonra 
künlüğü fazla olan Amerikalı· May Veste: 
ların da gönülleri, birer yıldız Liyon postası _. Anner.izin bekarlak adı 
yatağıdır. Akşam keyfini çakıp ncd.r?. 
uykuya yatan Amerikalı, sabah· Diye sordu. May Vest de bili 
leyin uykusundan Greta Garbo tereddüd: 
veya ona benzer bir yıldlzın - Matilda Dilker. Alsas Lo· 
kocası olarak kalmak ister. renliyiml 

ı Cevabını verdi. 
şte bu sebebledir ki yıldızla- işte bu suretle evlendik. Bir 

rın bekarlık veya evliliği, kalbi müddet mesut yaşadık. Fakat 
rabıtalan, Amerikalılan, Nev· May Vest, benden çok çabuk 
york borsasında doların sukutu bıktı. Bir gün bana: 
hadisesi kadar alakalandırmak· •- Ben bu hayattan bıktım 
tadır. artık. Ben zengin olmak, ben 

May Vestin hem yaşının hem şöhret kazanmak istiyorum. isti· 
de evli olduğunun meydana çık· yorum ki caddelerde beni gö-
ması dolayısiledir ki kıyametler renler, hemen kim olduğumu da 
kopmasını mucib olmuştur. Bu bilsinler!. Dedi. 
dedi, kodu ha!a da devam et· "Liyon postasl meselesi,, Fı ..... · Ayaklarına kapandlm, yal• 
mektedir. : Jıı ın 18 nci asırdaki esrareng.z vardım. Fakat o dinlemedi. Ve. 

Son olarak May Vestin kocası ve kanlı meselelerinden birisidir. Kaçtı. Onu çok seviyordum, 
Frank Vallasın bir mülakatı neş· Dedikodusu, hala devamdadır. hala da ve pek çok seviyorum. 
redilmiştir.· HAd" 1796 d L. Franka gazeteci: a ıse a ıyon posta· 

Herif: sına yapılan bir taarruz ve bun· - Pek ala .. Bu kadar sene nr 
- Ben May Vestle 1911 Nı'sa· d d çin sormadınız?. Djye sormuş an oğan cinayettir. Neticede 

nmın 11 inci günü Milvokide 6 kelle uçurulmuştur; fakat bun- ve şu Ocevabı almıştır: 
evlend mi diyor ve bun _ıan son· l d b - nu zenginlik ve şöhret 

n arın için e ir mücrim erkek, yolundan menetmek istemediııı· 
ra da çenesini durdurmak bı"raz b' d k d d ş ve ır e masum a ın var ı. imdi vaziyet lehimdedir. May· 
güç oluyor! Dita Parlo, işte bu masum, Vest ya benim kocalığımı tekrar 

- Ben, diyor, 1911 senesi fakat kafası kesilmiş olan kadı· kabul edecek yahudda servetinirı 
kanunusanisinde May Vestle nın masumiyetinin ispatı rolünü mühim bir kısmını-kanun mucı· 
beraber Foksini tiyatrosunda oynıyacaktır. hince-bana verecektirl 
----ı ................. İıılııııİl ................................... ~~----
Ş ey h Ahmed 

lzmirde 
Ramon Novaronun çevirdiği •Şeyh Ahmed., 

filmi Türkçe olarak lzmirde Tayyare sinemasında 
gösteri 1ecektir. 

Filim gayet zengin ve enresandır. Şeyh Ah· 
med rolünde Novaro vardı r. 

Amerikalı ınılyo:ıer Flip namındaki kızı n, ya· 

rış atı satın almak için TAMAPED şehrine gel· 
diğini duyunca oraya g;diyor ve tesadüf; kızı da, 

kendi karargahına gitmek için rehber ararken bu
luyor. Kıyafetini değiştirip •Ali Al usa" isminde 

bir çöl rehberi rolüne giriyor. Nihayet çöllerde, 
Genç Şeyhin aşkı ve daha doğrusu milyonerin 

kızı ile muaşakası başlıyor. Filimde mevzudan 

ba~ka, müzik te gayet enfcıtir. Bayramda bu fil· 
mi do ıe1rodecej'iz • 



~•hlfe 7 ANADOLU Zt.s Teeritıaoini 

KARA KORSANLAR ŞEFi Mühim 
bir seyahat 

•• 
B. Lanzburi, Prag, Dilber kadın korsan 

B. Ruzv it, açık 
denizlerde dolaşaca 

Reisicumhur: Amerika, sulh çarelerini ara .. 
Aşktan başka kuvvete başağmiyen deni2 kızmm maceraları ... 

Nakıli: Faik Şemseddin llENLİOGLU 
Vaşova ve Viyanaya 

gidiyor .. 
tırmıya devam edecek. Diyor .. 

~~~----~ ....... mM----~~~ 
- 11 -

Karasakalın davetine, Meri ilk olarak: ''Ben! 
Londra, 27 (Radyo) - B. 

Lanzburi, gelecek ayın 9 zunda 
salahiyeti mahsusa ile Prag, 
Varşova ve Viyanaya gitmek 
üzere yola çıkacaktır. Bu seya
hate, büyük ehemmiyet veril· 
mektedir. 

Ben! •• ,, diye muvafakat cevabını verdi 
Lostromo: 
- Allah verse de Karasakal 

evlenmiş olsun, belki bu sayede 
vahşeti bir az daha az olur. 
Dedi. 

Gemic"lerden bir çoğu bir 
taraftan gelen korsan gemisine 
bakıyorlar, bir taraftan da kap· 
tanların muhaveresini dinliyor· 
lardı. Onlar da lostromonun 
sözlerini tasdik ettiler, ve: 

- Karasakala bir kaç litre 
viski verelim.. Keyfi artar; bel· 
ki de bize hiç bir fenalık yap· 
mazi Dediler. 

ikinci kaptan omuzlarını silkti, 
ve: 

nnı yere kuvvetli, kuvvetli vu
rarak •ilerlerken elinde de kor· 
kunç bir balta vardı. Ba' tanm 
çelik kısmı parıl, parıl parlıyor
du. Karasakal birinci kaptanı 
diz çökmeğe ıcbar ettikten sonra 
çirkin bir kahkaha ile: 

- Bu, büyüklere hürmet de
mektir oğlum.. Sen bu vazifeyi 
unutma. Hele şimdi söyle ba
kalım.. Ambarlarında ne var?. 
Ha.. Hepinize haber vereyim. 
Hang niz yerinden kımıldarsa, 
bu balta ile boynunu hemen 
vuracağ mi. 

Diye bağırdı. 
Mavi yıldız gemisinin yolcu· 

- Teslim olmağa lüzum yok· ları ve tayfaları tamamen hare-
tur. Dedi. Bizi kendisi zabtede· ketsiz durdular. B r çoğu da 

dir. Nerede ise fırtına rüzgar· 
Jarı başlar. Buradan çabuk uzak
laşın ı z.. Dedi. 

"Mavi yıldız,, ın tayfaları ve 
yolcuları sandallar içinde uzak
laşırlarken Karasakal: 

- Bunlar her halde lsanın 
dc,"t}duğu gün doğmuş talihli İn· 
sanlardır. Çünkü iyiliğime, ıyı 

ve keyıfli olduğum gün önüme 
çıktılar. Dedi. 

Ve sonra, adamlarından biri
sıne: 

- Rakam bana bak. Ben 
gem ye döneceğim. Sen de bu 
gemiyi sevk ve idare edeceksin. 
Limanımıza vardığtmız zaman 
adını değiştirir' z. Ha.. Şimdi 
yeni adamlarımıza yemin ettir
mek lazım!. Dedi. 

B. Lanzburi, Pragda iki giin 
kalacak, Çekoslovakya cumhur· 
reisi B. Benesle Başbakan B. 
Milan Hodzayı ziyaret edecektir. 

Sof yada 
Komünistler 
tevkif edildi 

Sof ya, 27 (Radyo) - Bulgar 
zabıtası. komünist partisi idare 
meclisi azasını yakalamış ve 
hepsini tevkif etmiştir. 

Sofyadaki komünist partisinin, 
senede Moskovadan üç milyon 
leva tahsisat aldığı sabit ol
muştur. 

M. Ruzvelt halık avında 
Vaşington, 27 (A.A.) - Rei- olmadığını söylemiş ve guete-

sicumhur Ruzvelt en ziyade .sev· cilerio Pasifık konferansının te-
diğl açık denizde olta ile balık biri üzerine Amerikanın ne ya· 
avına çıkmak üzere bu gün bu· pacağı sualine de: 
radan ayrılacaktır. 

Amerika sulh çarelerini ar ... Gazetecilere beyanatta Ame-
cektir. Eğer öldürülmezsek, o da korkularından ne yapacaklarını 
bizim için bir talih eseri ola· şeışırmışlardı. - Sonu var -
caktır. Diğer korsanlar gemiyi araş· ç ·dı dl Havanada seylap 

rikanın Japon-Çin ihtilafında as- tırmağa devam edecektir, de-
la tavassutta bulunmak fikrinde miştir. 

eşı i soya arı 
Karasakalın gemisi fazla sür- tırmağa baş'adılar. Ara~tırma f efaketi Fransız kabinesi Eliza 

sarayında toplandı 
ati sayesinde, .. Mavi yıldız,, ge· bitince, bir korsan, Karasakala Cimter Havana, 27 (Radyo) - Or-
misine çabukça yaklaştı. Kor- gördüklerini bildirdi. yente havalisine yağan şiddetli 
san gemisinden bir sandal indi· Karasakal, bu şifahi rapordan Bunlar, manası bilin. ve çok sürekli yağmurlar, büyük 
rildi ve "Mavi yıldız,, a doğru memnun olmamış g bi göründü. meden alınmış olan zararlar vermiştir. Meyvalar ve Alber Saronun, şimali Afrika hakkındaki 

projesi tasvip olundu •• 
ilerlenıeğe başladı. Bu sandalda Fakat yolculara ve tayfalara ba- şeker kamışları mahvolmuştur. 
bir çok fakat silahsız insan vardı. karak, gök gürler gibi bir sesle: soyad/arıdır Sellerden on bir kişi boğul· 

"Mavi yıldız,, gemisine ilk - İçinizden benımle beraber Dün ikinci sulhceza mahke· muştur. Bunlardan başka 10 kiıi 
çı kan adam, Karasakal Blak gelecek kim vardır? Yalnız genç mesinde bir hakaret davasının kaybolmuş, 18 kişi de yaralan· 

!-.. ~~~~~ ......... 
Arnavutlukta 

Bird idi. Herifin görünüşü ve kuvvetli ve cesur insanlar isterim duruşması sırasında hakim Naci mıştır. Yağmur, şiddetle devam İstiklal bayramı deoam ediger 
kıyafeti Merıyi bir az ürküdür salaklara iht yacını yoktur, diye Erel kadın şahidlerden b risine etmektedir. Bınlerce halk açıkta Tiran, 27 (Radyo) - Ama· 

·b· ld b ğ d sordu: 1 gı 1 0 u. a ır 1• bulunuyor. vutluk stiklal bayramı devam 
Meri bu halinden kendi kcn· Meri bu hitapla sanki manya· Soyadınız nedir? ------ ediyor. Yarın, büyük bir pçiCI 

dine utandı ve kendisini sür· tize olmuş gibi ileri atıldı ve: - Cimter.. Yunan kralı resmi yapılacak ve müteakıbeo 
f h k B b l ;;...· D" - Ne demektir bu? 

'tle topladı. Maama 1 orsan· - en, en ge eceoım. ıye Şerefine Londrada büyük bir büyük bir ziyafet verilecektir. 
la ın reisinin kıyafeti cidden bağırdı. - Vallahi bilmiyorum! ziyafet oerildi y 
k ._ 1 k Karaaakal, bu haydut namze- Ayni davada dinlenen di~er Tiran, 27 (Radyo) - unan or1eunç idi. Orta boylu o ma • 6 L d 27 (R d ) f · 
ı dl.ne şo"'yle bı'r baktı ve memnun bir kadın şahid Bayan Mürüv· on ra, a yo - nırı· donanma kumandanı Amiral Sa· a beraber cadı gibi iri yapılı 1' Y h. bl · t" k ı 

bl
·r tavırla·. vete sordu: ız· unan mu 1 er cem ye 1 şe· e ariyo, bu gün buraya gelmit 

bir adamdı. Elleri sanki bir S d d ? ref ne bu gün Yunan kralı ikin· 
f k _ Pt-k ala!. Bizimle beraber - enin soya ın ne ir 1 ve iıtiklal şenliklerinde hazır 
ırın üreği, kafası kocaman bir _ Cı' mtayl ci Jorı· şerefine büyük bir ziya· b 1 k y . l 

f b F gell. Dt dı·. u unara unanıstanı tem1i su ıçısı gi i idi. Vakıa, ran· f t ·1 · t' 
Meriden sonra lostra ve dört - Bir üçüncüsünü çağırırsak e verı mış ır. eylemiştir. 

sız bahriyelileri kıy af etin giyin· f d h C t f 1 d k G 1 Lord Ren el, uzun bir söylev 
nıiş bulunuyordu. Fakat bastan taya a a korsanlara katıldı- ıma a an ı yece · eçen er· Bu gün istiklal sergisi açılmıı 
başa silahla idi. Herifin sık, lar. Fakat bir kaç kişi daha de gördüğüm bir davada bir vermiştir. ve müteakıben prenes Müzey· 
k h b k l mü acaat ettiği halde, Karasa· suçlu da kendisinin soyadının Ziyafette, Londradaki Yunan yenin riyasetinde Arnavud kızlan 

oyu siya ir sa a ı da vardı. kal bunları kabul etmedı: Katır olduğunu söylemışti. Ne· kolonisinin yüksek şahsiyetleri M. Alber Saro büyük jimnastikler yapmıştır. 
Bu koyu ve sık sakal, haydu- B . . . k' l dir bU' adlar? Devlel çıkard ğı hazır bulunmuşlardır. Paris, 27 (Radyo) - Fransız 
dun şöyle böyle bütün gög" sünü - enım gemım mıs ın er kabinesi, bugün Eliza sarayında Hariciye Nazırı Ekrem Liyo-soyadı kanunile böyle müst ... h- • 
kapatıyordu. yuvası değildir; kartal gibi ce· cen isimleri kabul etmiyor. Bu f zmi t nümune cumhur reisinin riyaseti altında hoda tarafından bir süvare dip· 

Karasakalın sağ ve solunda sur, atak, parçalayıcı mahluklara öyle bir kanundur ki, ald ğınız f ·a [ ğ toplanmış ve yarın Londraya lomatik verilmiştir. 
iki korkunç adam daha vardı. ihtiyacım vardır! Bize "talih pe· soyadları ahfaddan ahfada dev- ı an ı ı hareket edecek olan Başvekil Jsviçre 
Bunların ve her birinin elinde şinde koşan asilzadeler" derler! ren geçecektır. lyi bir isim bu· İzmit, 27 (AA.) - Vilaye· B. Şotanla Hariciye Nazırı B. 
bir meş'ale bulunuyordu. Dedi. lamadınız mı? timiz nümune fidanlığında bu Delbosun seyahatleri etrafında Mason localarını 

.* * Karasakal hundan sonra, _ Bulamadık. Bunu buldu- sene 41591 adet muhtelif aşılı tetkikaaa bulunmuştur. kaldıracak mı? ... 
ikinci kaptan, yanında bulu· •Mavi yıldız,, gem sinde ne bul· ğumuza çok şükür, bayım. Bu me) va f,danı ile 335,425 adet fçtimadan sonra neşrolunan Berlin, 27 (Radyo) - fsviçre 

nan Meriye: duysa ald ; o kadar ki, gemıcı adlan alıncaya kadar neler çek- muhtelif aşısız meyvalı meyva· resmi bir tebliğde, şimali Afri· temel yasasının 58 inci madde-
- Bu meş'aleler, Karasakalın ve yolcuların sade üstlerindekı tik biliyor musunuz? sız fidan yetiştirilmiştir. Bu fi- kada yapılması laz.ımgelen geniş sine tevfikan lsviçredeki mason 

gemimize ateş vermeğe hazır elbiseleri kaldı. Diğerleri hep - O ciheti bilmem, fakat bu danlar çok ucuz fıatlerle vila· ıslahat hakkında B. Saro tara- localarının kaldırılıp kaldırılma· 
olduğunu bildirmek içirldir.Dedi. "Karasakalın gem sine nakledil· çeşid adları hükumet bilahare yetimiz halkına dağıtılmağa baş- fından verilen projenin, tetkik ması hakkında halkın reyine mü· 

Meri, bu korkunç hayduda dıler,, Bundan sonra yolcular kaldıracak ve başka b"r soyadı lanmıştır. Fenni bir terbiye ve ed lerek tasvib olunduğu bildı· racaat olunmuştur. Bu münase· 
büyük bir hayretle ve bir az da ve tayfalar sandallara bındirild. takacaktır. şartlar içinde yetiştirilen bu fi. rilmekte ve bu projeden dolayı betle yarın, bütün lsviçrede re· 
takdirle ha kıyordu. Geminin gü· Karasakal bunlara: Dava, hakarete aiddir. Şahid· danlara halkın rağbeti pek 8. Alber Saro tebrik edil- yiam usulile balkın kanaati teı· 
'icrtesinde ağır, ağır ve ayakla· - Burada deniz emin de:ğil· !erin celbine karar verilm ştir. fazladır. mektedir. pit olunacaktır. 
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Yazan: Amerika Cumhurreisi M. Ruzvelt 
Çeviren: Faik Şemseddin Benlioğlu ------

Tefrika Numarası; 24 
Doktor, Jim Blakm kulağına 

i'ilerek: 

- Size şunu söyliyebiJirim ki 
enim ameliyat salonum ve kli· 
il'-· tm alat ve edevatı tasavvur 
Unabilecek derecenin fevkinde 

. iikeınmeldir. Her an için faa· 
Yete hazır ve muktedirdir. Has· 

bakıcılarım da hep diplomah e . 
llsta insanlardır. 

Qunun için Nevyorka dönmez
tn evet yarın sabah hastaneyi 
e~rne . • • d . M 

nızı tavsıye e erım. aa-
afıh . . "'dd h sızı uzun mu et ra atsız 

llıek istemiyorum •. 

- Pek ala .. Anlaşabileceği· 

mizi sanıyorum. 

Doktor çıktı. 

Yalnız kalan Jim, perdeleri 
indirdi, kapıyı da kilitliyerek 
anahtarı yast ğın ;;ı.ltına koydu. 
ihtiyatlı har~ket etmek mecbu· 

riyetinde idi; hiç olmazsa para· 
sının emniyet altında bulundu· 
ğunu bilmek isteı di. 

Yağmur dışarıda hala devam 
ediyordu. 

Jim bir az sonra uyudu. 

Model ararken 
Aradan iki ay geçtiği halde 

Jım hala klinikte idi. Bu iki ay mak benim için mümkün değil· Jim, bu maceranın ilk anın- bir iki nokta zuhur ediyordu. 
bir nevi ölüm ayları olmuştu. dir, benim hedefim dahilinde, dan itibaren bir şahs ;yet bulmak On beş gün süren bir araı· 

Jim Blak artık yok olmak beni başka bir kimseye kısa bir ve bir de macera vücude getir· tırmadan sonra doktor Grimhav 
üzere, yerine yeni bir şahsi· müddet içinde benzetmeniz lazım mek lüzumuna şiddetle kani ol· Şikagodan şu mektubu aldı: 

Yet ka · m oluyordu. gelecektir. muştu. • f t d.ğ. · d b s e ı ınız a amı ulduk. 
Jim, bu müessesenin yüz de· - Mesela, kime benzemek Ve Bruklindeki odasında bay Adı da Fransis Karterdir. Bir 

ğiştirmek hususunda bulunmaz istiyorsunuz? Bürton adı altında hususi bir l S L d f zaman ar en üi e maru bir 
ve en yüksek bir müessese ol· - Beni de düşündüren nokta detektif bulmuş ve ona, bol üc· borsa simsarı ve sarraf idi. Kalp 
duğunu anlamıştı. Cıhanın dört budur. ret ve mükafat mukabilinde şu hastalığına mübteladır; bu se· 
tarafından buraya gelmiş ve ıe· - Bir model mi istiyorsunuz vazifeyi vermişti: heple hayatı da tehlikededir. Bu 
kil değiştirmiş insanlar vardı. yoksa? - Bana kalp hastalığına müb- hastalık yüzünden kendisini sat· 

Jim, müessesenin hakiki vazi· - Evet.. tela ve çok yaşamıyacak bir mağa mecbur kalmaktadır. 
Yeti hakkında da nereye miira· - Bu modeli buluncaya ka· adam bulacaksın. Bu adamın 

Aslen Kanadalıdır; fakat çok 
caat etmiş ise müsbet cevap al· dar, yani ne kadar zaman daha işten çekilmiş ve bir az iradı senelerdenberi burada yaşamak-
mış idi. bekliyelim? olması lazımdır. Fakat mazisi 

Bundan sonra da, doktor Grim· - Bir müddet tayin edemem temiz olacak, hiç bir akrabası 
tadır, karısı ölmüştür, çocuğu 

olmadığı gibi akrabası da yok
hav ile uzun bir müddet mü· ki. bu müddet zarfında bana bulunmıyacaktır. Bu taharriyat 
zakeratta bulunmuştu. Çok uzun klinikte kalmak müsaadesini ve· ve vazifeden bulacağın adamın tur. Bay Karterin 200,000 do-
süren bu müzakerenin sonunda recek misiniz? hiç bir maliimatı olmıyacaktır. larlık bir serveti olduğu anlaşıl· 
doktor: Doktor ayağa kalktı. Cidden Bunu sür'atle bulacak ve bana mıştır. Ölümünü beklemektedir.,, 

- Şimdi, sizin de bana, be- şaşırmış bir halde idi. Sonra adresime bildireceksin. Bu mektuba bir çok ta evrakı 
nim s;ze gösterdiğim gibi emni• Jimi omuzlarından tutarak: Bay j."ransis Karter müsbite raptedilmişti. 
yet ve itımat göstermeniz lazım· - Hayır Bürton, hayır! de- Jim her gün bir sürü rapor Hasılı, Karter, Jim Blakın 
dır, demişti. Fakat Jim korku· mişti. alıyor, bunun için de bir çok benzemek isted ği tam bir mo· 
yordu. Bunun için demişti ki: Ve bu suretle Jime kapı dı· masraf veriyor, fakat namzetle· del idi. 

- Amelıyata kiemcsa baıla- şan olmak dü~müştü. rin hcpsınde bo§a tıtmıyccek evam eaetek -
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·-Ya Bay reis aklına 
domuz avına çıkarsa, memlekete 

hizmet ediyorum mu diyecek? 
-----

Bir kaç gün evelki nüshamız· 
da muhabirimizin ifadesine at· 
fen Kuıadası belediye reisinin 
tütün alışverişi ile iştigal et· 
meıi yüzünden şehir işlerinin 
yüzüstü kaldığını yazmıştık. Bu 
yazıya, Kuşadası belediye reisi 
cevab veriyor. 

Bu mektubu sırf Kuşadası gibi 
bir kazanın bir belediye reisine 
hakim olan zihniyeti göstermek 
itibarile neşrediyoruz. 

Reiıin, matbuat sütunlarmda 
böyle bir ifade ile., böyle yük· 
sekten ve gayrı mesul imiş gibi 
yürüyen bir mantalda meydan 
okuyacağını aanabHmesi çok ha· 
zindir ~ ltte mcktub: 

Anadolu gautesi müdür
lülüne; 

Sayın direktör; 
(Gazetenizin 23 Teşrinisani937 

tarihli nüıbasınm 9 uncu sahi
fesinde belediye reisinin tütün 
ticaretile meşgul olmasından do
layı memleket jşlerinin ihmal 
edilditini ve belediye reisleri· 
nin tütün ticareti yapma!nnın 

kanuni olmadığına dair yazıyı 

okudum. 
Bunu yazan muhterem muha

birin kim olduiunu bilmiyorum. 
Bildiğim bir şey varsa, belediye 
reisleri, belediye reisi olmakla, 
kanuni ve medeni haklarından 
mahrum edilmiş o1amazlar. Elde 
mevcut kanun ve nh:amname• 
ler de belediye reislerini, bu gibi 
işleri ')'&pma\ctan menetmnz. 

Eter böyle bir kanan .-eya 
nizaAJnJmo ~eyabut bir emir 
mevcut ol~ydı iki i§ten birini 
yapmak hakkı gene bizlere ait 
bulunurdu. Binaenaleyh, muhte· 
rem muhabirde, bu hususta söz 
söylemek hakkı olamaz. 

933 sensinden beri bir Türk 
"firmuı için tütün alıyorum. Ve 
bunu arzu ettiğim zamana ka· 
dar alacağım. Muhsıbir böylece 
bilsin. Bu işi ya.Pmakla memle· 
kete hizmet mi, yoksa zarar mı 
getirdiği mi, müstahsilin hepsine 
sorsun. 

Tütün alma dolayısile mem· 
leket işinin ihmal edildiği nok· 
tasına gelince, bu da yüksek 
makamata teallfik eden bir iştir. 
Biz, yorganımıza göre ayağımızı 
uzatıp iş yapan idarecileriz. Ya
pacağımız her işde, düşünür, 
düşünür öyle yaparız. Muha· 
bir de, zihninde yürüttü§'ü ihmal· 
leri sayamadığı için iddiaları, 

yersizdir derim. 
Ku~adası belediye reisi 

Mitat Bavsal 
Gelelim meseleye: 
Belediye reisi, "tütün müstah

siline hi7.met ediyorum. iddia· 
sını yürütebilmek için, karşımıza 
çıkıp: 

- Evet, bir kumpanya namı
na satın alıyorum.. Fakat bu 
işde ne komusyon, ne simsarlık 
alıyorum, Kuşadası halkı şahi· 
dimdir, bu işden beş santim ce· 
bime girmez. 

Demesi bile bizce kulak ası· 
lacak bir ehemmiyeti haiz ola· 
maz. Vazifesi, belediye işinin 
bıışmda buhmmaktır. Çünkü _,,e· 
hir kasasından maaş alıyor. Ku· 
şadası halkı ise, filan belediye 
reisine veya fi la ·ı zata, "kendisi 
başka işler görsün amma biz 
razıyız,, diyerek para veremez. 

Böyle işlerde medeni haklar 
değil, kanuni işler bahse m~v
zudur. Kendis:nde bu salahiyeti 
gören Ku,adasmın belediye reisi, 
:yarın kalkıb canı balık avlamak 
isterse i~i gücü bırakıb bütün 
gün balık tutmağa mı gidecek?. 

Yahud aklı eser de bir hafta 
domuz avma çıkar: 

- Ne karışıyorsunuz, ben do· 
ınuz avlıyorum. Mulır hayvanatla 
mübadele açarak memlekete hiz
met ediyorum. Bunu gidib mısır 
tarlaları sahiplerine sorun( 

Demeke kalkarsa buna cev.az· 
mı verilecek! iki yoldan biri: 

Ya ticaret, ya belediye reis· 
ligi.. Şehir işleri için misal gös· 
termeğe lüzum yoktur; her iki 
işi birden görmeğe kalkan bir 
şehrin beledıye reisi mutlaka 
işin bir tarafını sakat ıyacaktır. 

Maliim darbımeseldir: iki 
karpuz bir koltuğa sığmaz. 

General Frank() 
ne diyor 

Paris, 27 (A.A.) - General 
Franko Havas Ajansına Burgos 
muhabirine şu beyanatta bu· 
lunmuştur: 

- Ben bu harbi silah kuvveti 
ile kazanacağım. Htç bir tavas
ıutu kabul edemem. ValSnsiya 
ile her türlü uzlaşmayı da ka· 
bul edemem. Dü~man larım ile 
hatta herhangi bir gö üşmeyi 
de istemem. Mütareke şeraiti 
münakaşa edemem. Eğer düş· 
manlarım teslim olmak istiyor· 
larsa kayıt ve şartsız teslim ol· 
malıdırlar. 

Melek ve Şeytan 
----~~~---._...,....;:;.....,..... __ 
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kalbe y•man bjr ıımba vuruyor· 
lardı. 

O~üncü kadehi içtikten sonra 
ben de olduğum yerde, içimde 
dapsediyordum. 
Şurama saplandı ok; 
Seni sevdiQl hem pek çok. 
Artık tab,ammülüm yok, 
Kalplere wr bir zımba, 
Rumba da rumba rumba .• 
Dönen çiftler daha çok sar· 

maşıyor, masada kalanlar da 
kendilerini çalgının kıvrak nağ· 
melerine vererek gülümsüyorlar, 
sokuluyorlardı. 

- lıte hayati. 
Dedim. 
Rumba bitti. Fakat oturanlar 

da, ayakta olanler da ellerini 
biribirine vuruyorlar: 

- Bizi.. B zl .. 
Diye bağırıyorlardı. 

Yazan: Kadircan Kaf lı 
Çplgı bu sefer: 
Bugün varız yarın yok; 

. . . . 
Djye bı§hyan başka bir rum· 

bıı Ç4lıyo1du. 
Kendimi etrafımdaki coşkun, 

şen havaya ve seslere o kadar 
vermiştim ki, biç dans bilmedi
ğim halde ayağa kalkmak, en 
yakın kadını kollarıma alarak 
ortaya çıkmamak için kendimi 
zor tuttum. 

Neden sonra çalgı durdu. 
herkes masasına çekildi, ayakta 
biç kimse kalmadı. Yanıba~ım· 
daki masada geo5( bir kadm, 
erkek ~rkadaşma fısıldadı: 

- Numaralar başlıyor. 
- Cambazlar hoşuma gitmi· 

yor. Göre göre usandım. Fakat, 
•Meral,.in şarkılarına doyum 
olmuyor. 

Sanayi pldnında et 
meselesi 

Başı 2 inci sahifede 
tin ziı~i inkişafı ve halkın zen· 
ginleşmesi, köy kalkınması prog
ramının tatbikatmda vereceği 
n~ticelerle mütenasip olacağı 
mütaleas1ı1dad1r. İkinci beş yıl· 
lık sanayi planınd ı at kısmının 
da tatbikine baflanırken Ziraat 
Vekaleti, bütün vilayetlere bir 
tamim göndermiştir. Bunda ko· 
şulu hayvanların arka:arınm üven· 
dire ile delik deşik ed Jmesinin 
önüne geçilmesini ve kesilen 
hayvan derilerinin di).ckat ve itina 
ile yüzülerek usulüne göre tuzla
nıp kurutulmasını istemektedir, 

·.-.-.-111111 .. -~llll!-••-
Diş Tabibi 

Cevat Dağlı 
ikinci Bey1er sokak No. 65 

Telefon: 3055 

Sen de o kadı ıın nesını 
beğenirsin. Erkek gibi bir ses, 
vahşi, yırtıcı hareketleri var, 

- Zaten bütün güzelliği de 
bundadır ya .• 

- Zaten siz erkekler .. 
Genç kadın söıünü bitire· 

medi. Çünkü kırmızı perde açıl· 
mış, b :ri erkek dikeri J<adın iki 
artist, apaş dansı yapıyorlardı. 

İki çocukla baba, anne ve 
köpekten ibaret bir cambaz 
ailesi perendeler attılar, oyunlar 
gösterdiler. 

Gerdanlı göbekli iki kadın 
ağır ağır bir şarkı söylediler. 

Masalarda sabırsızlık vardı. 

Sahneye bakanlnr ve diııliyenler 
pek azdı. Perde kapanınca: 

- isteriz, şeytanın şarkısını 
isterizl. 

Diye bakıranlar oldu. 
Herkes ayaklarını yere, elleri· 

ni de bi ribirine vuruyorlardı. 
Bu gürültü ufak aral.klar la on 

dakıka kadar sürdü. 

Sahire 9 

aruf u akımını 
• 
1 

-

Morina 
Balık yağları 
Seyircilerin: 
- Hoşumuza gittiğini bilirler 

de hep böyle bekletirler. 
- iyi amma, çok nu, aşık 

usandırır .• 
- Burada usandırmıyor, büs

bütün çddırtıyor. 

Diye konuştuklarım duyuyor· 
dum. 

Bu "Şeytanın şarkısı,,nı her 
halde kapmın önünde resmini 
gördüğüm şeytan elbiseli kanın 
söyliyecekti. 

Bunu sezdikten ~onra orada 
bµlunanların en sabırsızı şüp· 
hesiz bendim. 

Z ra uzun senelerjn llrkasıp· 
daki bir hatıra gitti~çe derleni· 
yor; basma entarili, pısırık bir 
kadın yavaş yavaş soyunuyor ve 
derisine yapışmış gibi duran 
kızıl, ~aracık bir elbiseye bürü
nüyordu. 

• • * 
M'izik ,ığır µğır bir tango çal· 

!1rn2a başladı ve perde açıldı. 

ilfivc etmek istiyen Güneşlilerin ça• 
Iıımaları hiç bir .netice vermedi ve 
moç ilk devrede alınan neıice ile, 
yani 2·1 (;fineo lehine bitti. 

Enoeie yann (bugün) Fenerbahçe 
ile oyoıyacaktır. 

İstanbul, 27 (Hususi rr.uhabi· 
rimizden) - Bugün m'.safir Yu· 
nan takımı ile Güneş takımı 
arasında yapılan fudbol maçın· 
da Güneşliler 2· 1 galip gelmiş· 
lerdir. Goller ilk devrede Melih 

arasında Taksim stadında mü· 
him güreş müsabakaları yapıl· 
mıştır. Neticede üçe karşı dört 
sayı ile Güneş kulübü güreşçi· 
)eri galib gelmişlerdir. Çek gÜ· 
reşçileri kafile reisi güreş neti
celeri hakkındaki beyanatmda: 

- Güreşte teknik oyununuz 
noksan amma çok kuvvetli gü· 
reşçileriniz var. Kuvvet sayesin· 
de muvaffak oluyorsunuz, sert 
ve favullü göreşiyorsunuz. De· 
miştı r. 

HİLAL ECZMIBS\ 
BÜTÜN ~lŞ\'TLEl\\ RUlUN\l~ 

EN ucuı \llÇ s"' ~\\ 
\\ER\\ES ORlYA "'OŞt\t\ 

--..-

Resimdeki kadın, orada oldu· 
ğundan bin kat daha güzel, 
daha oynak ve alımlı olarak 
şanoda canlandı. 

- işte o... Meral.. Meral... 
Diye sesler duyuldu. 
Sonra sürekli bir alkış salo· 

nun havasını çalkaladı. 
Siyah bir fon üzerindeki ktzıl 

vücııdü, çıplak gibiydi. Çizgiler 
ve gölgeler o kadar belli olu· 
yordu. 

Dolgun bir göğüs, omuzlar, 
ince bel, kalçalar, düzgün ba
caklar ve küçük ayaklar .• Hepsi 
de ayrı birer güzellikti. 

Hafif bir baş eğmesi ve zoraki 
bir gülüş, salondakileri çileden 
çıkarıyordu . 

Alkışlar durup durup yen den 
başlıyordu. 

Bu yüzden çalgı durmuştu. 
Arkamda iki kişi konu~uyor~ 

lardı: 

Nt!rcden çıkmış bu? Türk 
mü? 

Bunu soranın onu yeni gör-
düğü anlaşılıyordu. Arkadaşı 
cevap verdi: 

- Hem de öz Türk. Anado· 
lunun küçük bir kasabasından 
gelmiş diyorlar. Zannedersem 
Isparta yahut Burdur taraf!arm" 
dan • .' 

- Öyle ise şivesi bozuktur. 
- Bir lstanbullu-:lan dah• 

güzel konuşuyor. Şimdi göre· 
c(!ksin ya .. 

- Nasıl düşmüş bura1ara?· 
Buna cevap vermeğe vaki~ 

kalmadı. Çünkü çalgı deminkı 
tangoya yen;den başlamıştı. Et· 
ıaftakiler, arkamda konuşanlara 
bir az sertçe baktılar, onlar da 
sustular. 

Fakat onların bu kısa konu!· 
maları benim kafamın içini bır 
perde daha aydınlatmtitı: Is· 
parta veya Burdur taraflarından 
gelmiş; küçük bır kasabadan,. 

Şeytanın ş9rkısı başlı:ıdı: 
- Devamı var -
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Almanyada idam, balta ile vukubulur. İspanyada 
ise mahkumun boynu demir bir tasma ile ~ık~lır 

Eski ve yeni devirlerde tat
bik edilen i aın usulleri 

~~-~-~------.------------~ 
Satır, üç metre yüksekten düşerel;t mahkumun 

başını koparıp sepete uçurturdu 

• Eski devirlerde asilzadelerin baoı, satır veya kılıçla kopanlırdı. Sağdaki resimlerde giyotin ve elektrikli 
iskemleyi, solda Monfokonun meıhur darağacını görüyorsunuz 

insanlar dünya kurulalıdan· 
beri sevmed klerini, rakiplerini 
öldürmüşlerdi. flk katil, karde· 
şini öldüren (Kabil) dir. 

O zamandanberi, haklı veya 
haksız dökülen kanlar sayısızdır. 

Gazete sütunları her gün bir 
kanlı vak' anın tasviri ile doludur. 
Gün geçmez ki, ya şurada, ya· 
burada bir adamın öldürüldüğü 
duyulmasın. 

Fakat, katil hiç bir devirde, 
hiç bir memlekette cezasız bı
rakılmamıştır. Öldüren daima 
cezasını görmüştür. 

Bu cezaların şekli, her devirde, 
her memlekette başka başkadır. 

Okuyucularımıza bazı tarihi 
vak'aları ve bu vak'aların fail
lerinin uğradıkları cezaları kı
saca anlatmak istiyoruz. 

Giyotin 
ilk evel Fransadan başlıyalım: 
Fransızlar, katilleri idam için 

(Giyotin) kullanırlar. 
Bu alet başı bedenden ayırır. Fa
kat çok kan akmasına sebeb 
olur. Başın kesilmesi bir andan 
fazla sürmez; üç metre yüksek· 
liğinden düşen satır, kelleyi se
Pete düşürür. 

(Giyotin) le kafası kes"lenle
tin şuurlarını, duygularını ne 
kadar müddet muhafaza ede
bildikleri meselesi çok tetkik 
olunmuştur. 

Doktor Regnaud; kafanın ke· 
Silrnesinden 2 saniye sonra duy· 
ıtudan eser kalmıyacağını söyle· 
tııiştir: 

Halbuki göz 
dakika açılıp 
ltÖrülmüştür. 

kapaklar·nın 6 
kapandığı çok 

Doktorlar, gözlerin 2 dakika 
'çık, ağzın ise sıkıca kapalı kal· 
dığını tesbit etmişlerdir. 
Q l<afa iki dakikada solar, dört 
akika sonra da tamamile kan

•ıı kalır. 
"tlrnangada balta oe kılıç 

kullanılır 
\1 Alanyada katiller boyu ~lan 
l Urulınak suretile idam olunur· 
I ar. lakin ( Giyotin ) gibi alet· 
k"t

1
le değil, sadece balta veya 

l ıçla 

el·~1İid baltayı veya kılıcı iki 
il 

1 ~ tutar, havaya kaldırır, şid· 
k:~l= . İndirir ve bir darbede 

I< Yı .. uç uur. 
batı'tılın elleri ayakları sımsıkı 
~, tnır, bir kerevete çıkarılır. 
•i/~1 koyacağı ( cellad kütüğü) 

a bir tülle örtülüdür. 

Kılıçla idam için (Cellad kü· 
tüğü)ne lüzum yoktur. Mahkum 
yere diz çöker; cellad kolunu 
kaldırır, geniş bir çarhla kelleyi 
keser. 

ispanyada idam cezaları daha 
işkencelidir: 

Mahkum bir direğe bağlanır. 
Boynuna demirden bir tasma 
geçirilir ve bu tasma yavaş ya· 
vaş sıkılarak öldürülür. 

Bu ölüm çok işkencelidir ve 
çok sürer. 

Fakat, İspanyada geçen yüz 
yılın sonlarına kadar tatbik olu· 
nan idam usulleri yanında 
hiçtir. 

O zamanlarda katiller dıri 
d;ri parçalan:rdı. Uzuvları biri· 
birinden ayrıl r, etleri parça 
parça ed lirdi. 

Zavallı mahkum inler, feryad 
eder, saatlerce can veremezdi. 

İngilte ede ipe çekilmek su
retile idam usulü bugün de tat· 
bik o'.unmaktadır. 

Ağır vücüdierin birdenbire 
boşluğa düşmesi, boyun kemik· 
!erinin kırılması ve ani ölümü 
mucip olur. 

Bazı Bıltık memleketleı inde 
ise zehir kullanılır. 

En insani idam 
Amerikada (elek rik sandal· 

ya) revaçtadır. Guya bu, insani 
bir düşünce ile kabul olunmuş· 

tur. 
Habuki (elektrik sandalya) 

birden öldürmez. Can çekışme 
60 saniye sürer. Bu müddet 
zarfında da mahkum müdhiş 

ıstıraplar çeker. 
Askeri idamlara gelince bu 

daha ağırdır. 
F ransada bir idam takımı 12 

neferden mürekkeptir: Bunlar, 
mahkumun önünde ve on adım 
gerid~, hazan daha yakında yer 
alırlar. Hep birden ateş ederler. 
Mahkumun anide ölmesi pek 
enderdir. 

Vakti le tak mda neferlerin dör· 
dü başa, dö dü kalbe nişan alır· 
dı. Son znmanlarda hepsinin 
kalbe nişan almaları kararlaştı· 
rılmıştır. 

Doktor Lacangne, 12 mah· 
kumdan yalnız dördünün anide 
öldüğünü söylüyor. Bunlardan 
üçünün ölümü, kurşunların kalbe, 
birinin de beyne isabet etmesin· 
den ileri gelmıştir. Çeneye, omuz· 
lara, kalçalara ve ayaklara sap· 
!anan kurşunların tesiri olma· 
mıştır. -

120 Tüfek birden patlıyor 
1812 de imparator aleyhine 

bir suikast terlip eden general 
Maletle cürüm ortaklarının idamı 
için iki takım ayrılmıştı. Birinci 
takım 120, ikinci takım 30 ne· 
ferden ibaretti. 

Malet bir kahraman gibi öl
müştür. 

Marke St. Hilaire hatıratında 
vak' ayı şöyle tasvir ediyor: 

• Maletin bizzat verdiği ateş 

kumandası üzerine 120 tüfek 
birden pat!adı. Bu tüfeklerden 
çıkan kurşunlar zavallıların vü· 
cudler• ni kalbura döndürdü. 
Hepsi birden, yıldırım isabet 
etmiş gibi yere yuvarlandı. Yal· 
nız Malet müstesna .. 

O; dimdık ayakta duruyordu. 
Hafıfçe yaralanmıştı. Elini göğ· 
süne götürdü. Yavaş yavaş ge· 
riledi, ~rkadaki tluvara dayan
dı. Ve: 

- Fakat . dostlarım.. Beni 
unu tunuz mu? .. 

Dedı. Sonra, bir adım iler-
ledi ve bağırdı: 

- ihtiyar takım nerede?. 
Zabit kumanda verdi: 
- ihtiyar takım, ileri!.. 
Bu ıkincı atış a Malet yüz 

üstü yere yuvarlandı. Fakat ge· 
ne ölmed:. Yakından beyn ne 
bir kurşun sıkıldı. Bu suretle ha· 
yatına nıhayet verildı." 

Eski Fransada idam usulleri 
Eski Fı ansada İp<: çekilme 

suretile ıdam ve cesedlerin da· 
rağaçlarında teşhiri, yol kesici· 
lere, haydudlara mahsustu: 

Asilzadelerin kafaları kesilir· 
di. İki metre yüksekliğinde bir 
kerevet üz~rine bir (cellad kü
tüğü) konulurdu. Mahkum; el· 
bisesini çıkarır, boynu ve başı 
açık dururdu. Cellad ellerini 
bağlar, saçlarını keserdi; bu sı· 
rada bir papaz günahını çıka
rırdı. Papaz çekilir çekilmez cel
lad bir vuruşta kelleyi düşü· 
rürdü. 

San'atının ehli ve eli hafif 
(1) bir çok celladlar vardı. 

170 sene eve!, şövalye (Bar) ın 

kafası bir vuruşta kesilmiştir. 
Hazır bulunanlardan birisinin 

rivayetine inanmak lazım gelirse, 
baş, kesildıkten bir an sonra 
boynun üzerinde kalmıştır. Kim· 
ıe, hatta Şöva'.ye bile farkına 
varmamış, cellada: 

- Vursan al 
Demiş, cellad da şu cevabı 

Vl'l"l!liş: 

Yugoslavyada kadın ve aşk. 
Yugoslav kadını, diğer memleketler 

. kadınlarından başk~dır 
Orada aşk, hayvani bir mahiyet

te, sert ve haşindir 
Ragozada bir aşkın atlcta efsanevi 

ve çok feci bir akıheti .. 
Umumi harbden s11nra Yu· 

goslavya adile anılan bu mem· 
lekette dini veya tarihi esaslara 
dayanmak üzere tam dört türlü 
medeniyet ve hars vardır. Hal· 
buki memleketin her tarafında 

İplik büken bir Yugoslav köylü kadını 
•ayni ırk vardır; dili de hemen Garpta ve bilhassa bu iki mem· 
her yerde biribirine çok benzer. lekette kadın erkeğe kıymet 
Buna mukabil adet cihetile ara· verir; bazı erkeği şımartacak 
larında çok büyük farklar var- kadar iltifat ve teyeccühe maz
dır. Bu farklar bilhassa kadın· har kılar! Fakat Yugoslavyada 
!arda daha ziyadedir. Cenubi kadın, öyle muğlak ve esraren· 
Yugoslavyada (Sırbistan) da orto· giz bir mahluktur ki, ne istedi-
dokslarda, hırvatistanda katolik- ğini kendisi de bilmez. Yugos· 
Jerde, Bosna ve Hersekte müs· lavyalı erkek, bundan d.>layı 
lümanlarda ve Makedonyada çok bedbahttırlar! 
çingenelerde büsbütün başka Bunun için, sonsuz denizler· 
ahlak ve adetler vardır. deki korsanlar gibidir. Bir ka· 

Yugoolavyada aşk telakkileri dın gören bir delikanlı, engin· 
hakkında, Yugos1avyalı şair Yu· !erde bir tüccar gemisi gören 
van Duşiç bir Fransız muhar· korsan reisi kadar sevinir, he· 
ririne kafi dercede izahat ver· yecana düşer, maceralara hazır· 
miştir. Bu zat, F ransada uıun lanırl 
müddet yaşamış ve bir zaman· Fakat bir kadın bir defa bir 
lar da Romada Yugoslavyanın erkeğe gö .ül verir, kendisini 
sefiri bulunmuştur. b•ğ arsa.. Artık ondan kurtul· 

Bu şair ve diplomat Yugos· mak imkanı da kalmaz! işte bu 
lavyalıya döre: iki sebeb yüzündend r ki Yu· 

"Yugoslavyalı kadın ile fara· goslavyada aş'< hayvani bir mahi· 
za Fransız veya ltalyan kadını yete malik, sert ve haşindir! 
arasında büyük bir fark vardır; "Yugoslavyada aşk, muhab· 

• bet içın bir çok kelimeler var· 
- Boynunuzu eğinizl. dır, ki Fransızcaya veya başka 
Şövalye boynunu eğince başı bir dıle tercümesi mümkün de· 

bir tarafa, gövdesi bir tarafa ğildir; eğer tercümeye kalkışılsa 
düşmüştür. aşk, muhabbet ve sevgi değil, 

Mezardan mahrumiyeti büsbütün başka şeyler ifade 
Vaktıle adalet ölüm cezala· ederi Maamafih, böyle kastedi-

rından maada bir başka ceza 
daha veriyordu: Mezardan mah· 
rumiyet.. 

İdam olunanlar koltuk altla
rından darağ cına asılıyor, iske
let haline gelınceye kadar hıra· 
kıl:yorcJ.u. Bunlardan üç sene 
asılı kalanlar vardı. 

Daha yakınlarda, dokuzuncu 
Şarl devrinde Montfaucondaki 
meşhur darağacında her vakit 
50-60 cesed asılı bulunurdu. 

Bu darağacı 13 üncü yüz yılda 
yapılmıştı. 

9 uncu Şarl maiyetile beraber 
amiral Colygnenin asılı cesedini 
görmek için buraya gitmişti. 

Kral rakibinin ölüsünü seyre· 
derken yanındakilerin burunla· 
rını tıkamak mecburiyetinde kal
dıklarını görünce şu tarihi sözü 
söylemiştir: •Ölü bir düşmanın 
vücudü daima iyi kokar!. 

Bu teşhir usulu diğer memle· 
ketlerde de cari idi. işte bir 
misal daha: 

lsveç kralı 12 inci Şarl, gene· 
ral Patkulu işkence ile öldürttü. 
Vücudünü parça parça ettirdi. 
Ve her parçasını umumi mey· 
danların birinde darağacına as· 
tırdı, altı ay halka teşhir etti. 

len mana ile tercümesi mÜm· 
kün olmıyan kelimeler her lisan· 
da vardır, bir ltalyan kadınının 
ağzından çıkan "Skrofa. keli· 
mesinin diğer lisanlarda muka· 
bili yoktur .• 

* * * Ragoza, Adriyatik denizinin 
bu çok eski ve çok meşhur fa
kat küçücük şehri, belki de ar· 
zın en romantik şehirlerinden 

birisidir. lngilterenin sabık kralı 
sekizinci Edvard, dildadesi ile 
burada aylarca oturmuştur. Ra· 
goza bugün de, dün ve uzak 
dünde olduğu gibi maceralarile 
meşhurdur. 

Ragozanın, denizlerde Vene· 
dik gibi adı ve adamları do· 
!aştığı zamanlardan kalma asilza· 
deleri vardır. Bunlardan birisi· 
nin kızı, gene ayni derecede 
bir ailenin oğlu ile sevişmiş ve 
ekser.yetle şehir civarındaki La
pad ormanında buluşmağa baş· 
lamıştı. iki sevdalıyı bir gün 
Adriyatiğin maruf fırtınalarından 
b ri bast.rmış ve biribirlerine sa
rıldıkları sırada düşen yıldırım, 
delikanlıyı yakmış, kömür haııne 
get rmişti. Dö t saa' sonra bu 
kavrulmuş cesedı bir harika 

Yugoslao köylüsü, uzun saçlı, 

esmer oücudlü, güzel bir tiptir 
esri olarak hiç bir şey olmıyan 
kızı kolları arasından almak bir 
mc~le olmuştu. 

Bu hadise, Ragozada meşhur· 
dur. iç Yugoslavyaya nisbetle 
kadınları daha serbest ve L.aşka 
olan Ragozada her hangi bir 
kızla kırlarda aşıkane mülakat 
imkanı yoktur. Ragozanın oynak 
ve oldukça uysal kızları hoşla

rına giden ·bilhassa yabanc.• 
erkeklere: 

- Hayır demem. Fakat kır· 
da randavuya gelemem.. Yer 
bulunuz! 

Halbuki Ragozada otellerde 
randevu imkanı yoktur. Zabıta 

her hangi saatte olursa olsun 
otellerin odalarına g:rebilirler. 
Karı koca olduklarını söyl·yen 
yolcuların evrakını tetkik eder
ler. Kocası olmıyan bir erkekle 
otele gelmiş olan b:r kadın ise 
iki ay hapse mahkum olur. 

Belgrad civarında bir köyün 
papazının karısı her hafta şehre 
iner, aşıkı ile bir otelde birle· 
şirlermiş. Bir gün zabıta bu ka• 
dını tevkif etmiştir. Yugoslavy.ı
da bir kadın kocasına hıyanet 
edebilir. Fakat kocasını sevmek
ten ve kocasına hürmetten de 
bir an geri kalmazlar. Papazın 
karısı da, kocasının rezil olma· 
mas., bu yüzkarasile kocasının 
karşına çıkmamak için kendisini 
pencereden atmıştır. 

• * • 
Sırbistanın bazı şehirlerinde, 

yabancıları evlere davet ederler. 
Burada Sırbistanın kendisine 
mahsus bir usulle hazırlanmış 

kahvesi içilirken evin güzel bir 
kadını da muhavereye iştirak 
eder. Bir müddet sonra misafir 
bu kadınla yalnız kaldığını gö· 
rür. Sabahleyin çıkarken evin 
en yaşlısının eline bir ellı dinar· 
lık koymak lazım imişi 

Köylerde vaziyet daha başka
d r; köylerin erkek ve kadını 
mütenasib vücutlü, kuvvetli, iri 
insanlardır. Kadınların belki de 
incelikleri yoktur, fakat h:psi de 
güzeldir. Bilhassa vücut güzel· 
likleri çok yüksektir. Kadınların 
ekserisi 15 • 17 yaş arasında ve 
ekseriya kendilerinden çok yaşlı 
erkeklerle evlenirler, meseli bir 
köyde 80 küsur yaşında bir ih
tiyar 13 yaşında bir kızla ev
lenmiştir! Evleninceye kadar ha
yatı bilmiyen Sırb köylü kadını, 
esas ve fıtrat itibarile erke~e 
meyyal ve haristir. Ekseriyetle 
ihtiyar koca yüzünden bu ka· 
dınlar cinsi ihtiraslarını ba ka 
şekillerle tatm;n mecburiyetinde 
kalırlar. Bir Fransız muharriri 
diyor ki: 

"Belgrad civarındaki Po1ırc· 
vaç kadın h~ ishan•s nı z varet 

- Lüt/en çevirin,z -
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İzmir Levazım amirliği ilanları 
lzmir Levazım amirliği Sat. Al. Ko. Rs. tinden: 

lzmir Defterdar a • 
Lira 

Miktarı 
Kilo 

Deniz L"vazım satın alma komisyonundan: 1 - Tahmin edi en 
bedeli 30190 lira olan 35,0JO kilo sade yağı 8 Birincikanun 937 
tarihine rastlıyan Yırıamba günü saat 14 de kapalı zarf uaulile 
alınmak üzere münakasaya konulmuşlar. 

Yuanlı satış 
1109 Narlıdere eski Bayraklı kabristan derince ha· 

9160 Ispanak 
9160 Pmısa 

2 - Muvakkat teminatı 2257 lira 50 kuruş olup şartnamesi 
151 kuruş mukabilinde komisyondan her gün alınabilir. 

yit kısığı mevkiinde 5 dönüm 524 metre 
bahçe yeri. 250 

9160 Lahana 3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim 
edecekleri kapalı teklif mektuplannı en geç belli gün ve saatten 
bir sıat eveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlı· 

45 Seydiköy 17 No. lu istasyon sokağında 28 

1 - fzmir müstahkem mevki merkez kitaatının yulcarıda cinı 
ve miktarı yazılı üç kalem acbıe ihtiyacı açık eksiltme ıu· 

eski No. lu 891 M2 arsa. 267.30 

retile münakasaya konmuştur. 

2 - ihalesi 10-1. Kin.-937 cuma günü ıaat 15,30 da k·şlada 
k na makbuz mukabilinde vermeleri. 23 28 2 7 7776/4090 

-------------------------~-...... --~~----~-----iz mir levazım imirliki Sat. Al. Ko. Rs. den: 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyeti 10 gün müddetle açık artır· 
maya konulmu§tur. ihalesi 9/J 2/937 tarihinde perşembe günü saat 
15 ted r. Taliplerin Milli Emlak Müdürluğüne müracaetları. 4163 

lzmir levazım amirliği satın atma komisyonunda yapıla· 
cakbr. 

1dareleri lstanbul Lv. amirliğine bağlı müessesat için 120000 
kilo pirincin kapalı zarfla eksiltmesi 13/12/937 pazartesi günü aaat 
15 de Tophanede Istanbul Lv. amirliği satın alma komisyonunda 
:y•pılacaktır. Tahmin bedeli 22800 lira ilk teminatı 1710 liradır. 
Şartname ve nümunesi komisyonda görülebilir. isteklilerin belli 
rin ve saatından bir saat evel vesikalarile birlikte teklif mektup· 

Karşıyaka C. Halk P rt.· ......... 
den: 3 - Tahmin edilen mecmu tutarı (1328) lira 20 kuruştur. 

4 - Teminat muvakkate akçesi (99) lira 62 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görüleb lir. 
6 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vçsika 

göstermek mecburiyetind~dirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 

üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalara ve 
teminat muvakkatelerile birlikte ihale saat ı nden evel ko-

larmt kom isyonıt vermel~ri. 23 28 2 8 4123 

lzmir Lv. amirl ıki sat. ııl. ko. rs. den: -

K rşıyaka Cumhuriyet Halk Partisine aıt Celal bey sokağına 
mücavir arsaların şatışına devam edilmektedir. Müzayedeler her 
hafto Pazar günü saat 15 te Karşıyaka parti binasında yapılaca· 
ğından taliplerin sözü geçen günlerde müracaat ve fazla mnliimat 
için Karşıyaka belediye şubesi müdürlüğünden izahat alınması ilan 

1 - Çanakkale Mst. Mv. biri klcri için 50000 kilo sığır eti 
satın alınacaktır. 

olunur. 26 28 30 4170 
misyona gelmeleri. 24 28 3 8 4139 _______________ llllİıı!lll ________ .... _______________ .,_ __ ...., __ __ 

lzmir Levazım imirli§'İ. Sat Al. Ko. Rs. t nden: 2 - Sığır etinin beher kilosu 30 kuruştan 15000 lira biçil· 
miştir. 

Siz de M ET ALLU M '' D ,, 
Miktarı 

Kilo 
2000 Lahana 
2000 Pırasa 

2000 Ispanak 
1 - lzmİT 'tayyare alayı kıtaatının yukanda cins ve miktara ya· 

zılı üç kalem sebze ihtiyacı açık eksiltme euretıl~ müna-

1 - İhalesi 8/ 12/937 tarih çarşamba günii saat 15 te Çanak· 
kale Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

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

18 23 · 28 3 

kasaya konmuştur. fzmir Lv. amirliği SAT. AL. Ko. Rs. den: 
2 - ihalesi lO·l. Kin.-937 cuma günü saat 15 te k ş'ada iz· 1 - Çanakkale müstahkem mevki gedıkli piyade a1ayı ihtiyacı 

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

mir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacakbr. için açık eksiltme 1600() kilo sığır eti sabo alınacaktır. 
3 - Tahmin edilen mecmu tutan (290) liradır. 2 - S A'ır etinin beher kilosu 30 kuruştan 4800 lira biçil-
4 - Teminat muvakkate akçeıi (21) lıra 75 kuruıtur. miştir. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 3 - ihalesi 9/1.Kan/937 perşembe günü saat 15 de Çanakkale 
6 - istekliler ticaret odasında kayatlı olduklarına dair vesika müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

göstermek mecburiyetindedirler. 
4 - isteklilerin ihaleden bir saat evel teminat akçeleri olan 

1 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayıh kanunun 2 ve 3 360 lirayı ve ihale kanunun 2 ve 3 ncü maddelerindeki 
üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve 
teminat muvııkkatelerile bir ikte ihale saatinden evel ko- veuik ile birlikte komisyona müracaat etmeleri. 

• 

LL 
misyona gelmeleri. 24 28 3 8 4140 -----------2~4~28_4_7 _____ 4_14 ... 3 __ _ 

ı ' - lımir Lv. amirliki Sat. Al. Ko. Rs. den: zmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: J 
ıtanbul levazım amirliğine müesseseler irin 36 ton zeytinyağı 

8/Birinci Kanun/937 Çarıamba günü saat 15 de Manisada askeri ... 
sabo alma komisyonunda kapalı ı:arfla ihalesi yapılacağı Anadolu 8/12/937 Çarıamba günü saat 15 de Tophanede İstanbul levazım 

t:evfik Baykent 
gazetesinin 24·11·937 tarihli nushasile ilan edilen 396 ton odun amirliği satan alma komisyonunca kapalı zarfla ekailtmesi yapıla· 

Elektrik - telef on vemalzemesi deposu. 
ctktır, · 

aşağıda yazıldı~ı veçhile tashih olunur: Tahmin bedeli 22320 liradır. ilk teminatı 1674 liradır. lsteklile· 
Siemens fabrikalan mümessili 

1 - Manisadaki kıtaat askeriyenin kapalı zarfla münakasada Pe9temalcllar 77 • 79 telefon 3332 
bulunan 396 ton odun ihalesine verilen fiat bahalı görüi· rip veıikalarile birlikte teklif mektuplarını ihale saatından bir saat Akhisar icrasından: 
düğünden pazarlıkJa s~ın ~ınaca~ı~ ~c-v.e_ı_k_o~m-i-~.0.".a __ v_er_m_e_ı_e_ri_.~~~~~-1-9~2•4~2•8_3~~~~~ Akhisann medu k8yü ab~I~ 

2 - ihalesi 8/1. Kan. /937 Çarşamba günü saat 15 de Manisa· İzmir Levazım amirliği sat. al. ko. rs. den: fsinden olup ak~emce vefat eden 
da askeri ıatın alına komisyonunda Y'pı1acaktır. t - Bergama kıtaatının 320000 kilo saman ihtiyacı kapalı zarf Kölelerli Seyyid AhmediD karl9ı 

3 - Tahmin edilen mecmu tutan 5742 liradır. usulile münakasaya konmuştur. ilenin mirasçısı sıf · e rfan 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görüleb ı lir. 2 - ihalesi 8/Birinci kanun/937 çarşamba günü saat 15 te Ber· oğlu Mustafa tarafından açılan 
5 - istekliler ticaret odasında kayıtlı o1duklarina dair vesika gamada askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. davada Medar köyünün Develi 

göstermek mecburıyetindedirler. 3 _ Tahmin edilen mecmu tutarı 6400 liradır. gölü mevkiinde kain şarkan yol 
6 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sa}'1lı kanunun 2 ve 3üncü 4 _ Teminatı muvakkate akçası 480 liradır. garben Ali ve küçük Alinin 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalar ve teminat 5 - Şartnamesi her gün Jcomisyonda görülebilir. Mehmet tarlası, cenuben jan· 
muvakkatelerile birlıkte ihale saatinden evet komisyona 6 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika darına Hüseyin ve küçük Alinin 
gelmeleri. 26 28 2 S 418.5 göstermek mecburiyetindedirler. Mehmet ve çerkes Hasanın mer• 

...., __ ..,i;,_J!!'İ"z:-m-ir--L•v·. -.-m·i·ıl-iğ_i_S~a-t-. -A~l ... ""'K~o-. .....,.R·s-. -d~e-n-: - - ---- 7 - EksiJtmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve aıı ve Develi gölü ve hacı Azi· 

1 - Keşif bedeli 69529 lira 30 kuruş olan kütahya tayyare üçüncü maddelerınde ve ıartnamesinde yazılı veaikalarile zin tarlası, ıimaleo Slileymanlı 
meydanı toprak tesvjye işi kapalı zarfla eksiltmye ko· teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından en aı: bir merasile mehdud 234 dönüm 2 
nulmuştur. saat evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. evlek tarla ile mezkur köyün 

2 - ihalesi 30/lkinicitep'in/937 Salı günü saat 15 te Ankarada 18 23 28 3 Kuruçayır mcvkiinde gün doğu-
M. M. Y. utın aloıa Jcoınisyonunda yapılacaktır. --------------- ------------------- su, gün batısı ve kıblesi Süley· 

3 - Jlk teminat 4726 lira 47 kuruştur; fzmir Levazım Smirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: manlı merası, poyrazı yol ile 
4 - Keşif şartname ve projeler 348 kuruşa ve her gün ökle· 6/Birincikanun/937 Pazartesi günü saat 16 da kışlada İzmir mahdud 22 dönüm 2 evlek tar· 

den sonra M. M. V. satın alma komisvonundan alınır. levazım amirliği satın atma komisyonunda kapalı zarfla ihalesi lanın Meder köyünden Yenişe-
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu· icra kılınacağı Anadolu gazetesile 20, 23, 27 İkinciteşrin . 937 hirli Mehmet Ali va kardeşi 

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazıla belgelerile idari tarihli nüshalarile ilan edilen lzmir tayyare alayının (5880) lira Seyyid Ahmedin müştereken ve 
şartnamenin 4 ncü maddesinin (F) fı"raaında yazılı vesika· bede\ keşifli içme suyu için yaptırılacak sondaj işinin ihale tarihi yine Meder köyünün Kuruçayır 
larile birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden bebeme- bayrama tesadüf ettikinden 7-12-937 Salı günü saat 16 da bıra- mevkiinde kain gün doğuıu 
bal bir saat evel M. M. V. satın alma lcomiıyonuna ver· kıldıkı ilan olunur. 4208 Devriş Ahmet evi ve Kanlı Ha· 
meleri. 13 18 23 28 3~82 • d • A ::·· san bahçesi ve kısmen yol, gün 

---,z-m_i_r -Lc-va_:u_m_i_m-ir-li-ği_Sa_t_. _A_l._K_o_. _R_s_. -ti-nd~e-n ...... ---- Manisa vilayeti aımı encu- batısı Mehmet Ali, poyrazı hacı 
ı - Knkağaçtalci kıtaatı askeriyenin açık eksiltme suretite mü- • d Demir we Kara Alinin bahçeleri 

nabıada bulunan (12000) kilo pirinç •htiyacına verilen meni~ en: kıblesi Mehmet Ali torunlan ile 
fiat pahalı görüldüğünden pazarlıkla satın alınacakttr. 1 _ Mania& Memleket hastahanesi için 25 beygir kuvvetinde mahdud 19 dönüm miktarı kıs· 

2 - ihalesi 9·1. Kin.-937 perşembe günü saat 15 te Kırka· • b' d'lc l men bağ ve kısmen tarla ile 
k nd l k Doç evsafında müceddet ır ı motör i e 2S kilovat 

ğaçta as eri satın alma komisyonu a yapı aca tır. mezkiir Meder köyü içinde kain 
T h · ed'I (3640) ı· · t ı. amperlik 1"eneratör ve tevzi tablosu ve bunlann işler bir 3 - • mın ı en mecmu tutan ara temma muva"· önü arkası yol sağı Mahmut evı 
kate akçesi (198) liradır. ha\de teslimi işi 2650 lira muhammen bedel üzerinden solu Erliyeli Hasan oğlu Ali 

4 - Şartnamcai her gün komisyonda rörü.lebilir. açık eksiltmeye konulmuştur. veile mahdut avluyu şamil fev· 
S - istekliler ticaret odaıuıda kayıtlı olduklarana dair ıveaib 2 - Bu işe ait şartname hastahane başhekimliğinden istene- kani bir bab hanenin yukarıda 

göstermek mecburiyetindedirler. bilir. adı geçen Seyyid Ahmedi müs· 
6 - Pazarlığa iştirak edecekler ~490 sayılı kanunun 2 we S CÜ 

maddelarinde v~ şartnıı:ııesıgdc yazılı ve veıikaları ve te· 3 - llulle 2·12·937 PerKmbe günü ıaat onbirde Manisa daimi talcilen ve 40 seneyi mütecaviz 
m:nat muvakkatelerile birlikte ihale saatinden evel komi.-· encümeni i>nünde yapılacakbr. bir zamandanberi senetsiz ola· 

Y
ona gelmeleri. 24 28 3 7 41_38 4 - Muvakkat teminat 198 lir• 73 kuruflur. 4068 rak tasarruf eylemekteler iken 

!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~; her ikisinin vukuu vefatarı ha· İzmir levazım emirliği S.at. AI. Ko. Rs. dea: ı. sabile vereselerine intikal eyle-
idareleri lstanbul Lv. amirlitine bı~lı ~ÜOINset ihtiyaçı j~ 'ncı·r ve u· ""Üm Pehli Van au .. reşlerı· mİJ olduğundan ve kendisinin 

45000 kilo sabıınun kapalı zarfla ek11ltuıe11 13/12/937 pa.wtC* 14 M e 
d .,. h d 'st b 1 Lv amirli~ •·- - 1- r::mru-k •--rtııında Üzüm Maniaanın Kuaoğlanlı köy de bilaveled ölen Seyyid Ah· 

günü saat 15,30 a 1 ~•P ane e ,. an u • . . N-.- uwa uu 1U1 medin karısı Nail~nin mirasçısı 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 1~750 l~ra ilk temiıaab Kurumıı iıletme hanında TA· okulu himaye heyeti tarafın· olup ashabı hakkı intikalden 
4181 lira 25 kuruştur. Şartname ve oümunuı kom11yonda •örir.. RIŞ markalı nefiı incir ve ü:r:üm· dan yoksul çocuklar menfaa· bulunduğundan bahisle işbu em· 
bilir. isteklilerin belli gün ve saabndan bir ıaat evel vcıi\quarile lerin toptan ve perakende 4&· tına Bayramın ikinci günü okul . 1 H 

28 2 8 F · b h · de bG L hl vali gayrı men deki issei irıi-
birlikte teklif mektuplarını komiıyona vermeleri. 23 412} uıına başlanmlJlır. ennın en a çeım yü&. pe ivan gü-

- son vasıtalarile tertemiz işlenen reşleri yapılacaktır. yeden müceddeden tapuya tescili -ettığim zaman, 300 kadar mab· 
kümdan sadece on kadarı hır· 
sızlık1a mahkum olmuştu. Di· 
ğerlerinin suçu, koca, kaynana 
veya aşık öldürmek idi. 

Kocasından umduğunu bula· bu incir ve üzümlerden herkes Başa 50 Lira telep ve dava olunmakla mah· 
mıyan bu kadınlar, aşıklarile ev· istediA'i ınikdarda satın alabi· Ortaya 25 ,, kememizin 937 /254 esasında 
lenmek veya daha serbest bu· lir. Sipariş kabul olunur. He· Ayağa 15 ,, ikramiye kayıtlı olup derdesti ruyet bulu· 
lunmak için öldürmüşler veya diye için zarif ambalajlar da , vt"rilecektir. nan işbu davanın 9/12/937 tari-
öldürtmüşlerdi.. vardır. {Tt>,efon: 2512) hjne müıadif Perşembe gününe 

muallak olup işbu emvali gayri 
menkule üzerinde tasarruf icldr. 
ası ve suveri saire ile bir h..k 
metalibcainde bulunanlar r 

ri i i n n i n !r ·4' 
tçinde mahkemeye milracaatıJa 
lüzumunun mahkeaıe kararı ik• 
tizasından olduğu ilan olunur. 

4141 
Birinci Sınıf Muta assıı 

Dr. Demir Ali 
K~ı ollrı 

Cilt ve Tenasül hastahk· 
ları va elektrik tedavisi 

lzmir • Birinci beyler sokaiı 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 

Husuıi lisan ve 
riyaziye dersleri 
Fransızca, lngilizce ve Al· 

manca hususi gece dersleri ay• 
rıca Orta mekteb talebelerine 
riyaziye dersleri verilir. 

Karan ti na Köprüsü tramva)' 
cadd~sinde No. 685 

Ödemiş AdagUme ktS~ 
muhtarhömdan: 

Adagümenin mevcut su~ 
mecrası havuza kadar 1115 
metro çimento kün \derle ve ba· 
vuzdan köye kadar (Font) borU 
ile 1300 metro çevrilmek sure· 
tile tadilat ~aplaca~mdan tali?'" 
lerin ilan tarih nden itib•ren 
20 gün münakasaya iştirak et· 
mek üzere Ödemiş kaymakaınlık 
makamına gelmeleri ve dahli 
evvel yapacakları iş hakksnds 
malumat edinmeler~ni istiye.." 
Adagüme köy muh arlığına ınV-
racaat ev lem el eri i; ,:J~:;.., 

Müflis Kasabalı H aY
ri masa merrıurlfl.· 
ğundan: • 

Müflis Kasabalı :ıaytini;;;;/ 
cetveli tanzim edılerek 2 d • 
937 tarihinde üçüncü icra 

11 

. dld· v· ·1"nolunur• iresine tevdı e ı ıgı 1 a 
4206 



-..,_2s_ T"fr_in_i,._11n_i____________________________ ANADOI~U 

. • Sperco 
Vapur Acentası 

ROYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"HERCULES,, vapuru 13· 1 l 
937 de ROTTERDAM, AMS· 
TERDAM ve HAMBURG a ha· 
reket edecektir. 

''STELLA,, vapuru 22· 11-937 
de bekleniyor. BURGAS, VAR
NA ve KÖSTENCE için yük 

alacaktır~ 
''VULCANUS,. vapuru 27-

11-937 de ROTTERDAM, AMS· 
TERDAM ve HAMBURG a ha· 
rcket edecektir. 

•STELLAn vapuru 11/12/937 
de ROTTERDAM, AMSTER
DAM ve HAMBURG a hare· 
ket edecektir. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

"NORDLAND,, motörü 16· 
11-937 de GDYNIA, DAN
ZIG, STOCKHOLM, ISVEÇ, 
DANMARKA, ve BALTIK li
ınanlarına hareket edecektir. 

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

"AASNE,, vapuru 2/12/937 
ROTTERDAM, HAMBURG GD
YNIA, DANZIG, DANMARKA, 
ISVEÇ, NORVEÇ ve BALTIK 
limanlarma hareket edecektir. 

SERViCE M.ARITIM 
ROUMAIN 

"ALBA JULIA,, vapuru 1·12 
937 de MALTA ve MARSIL
Y Aya hareket edecektir. 
ZEGLUGA POLSKA S.A. 
•LEWANT. motö 11-11-937 

de ANVERS, GDYNIA ve DAN· 
ZlGe hareket edecektir. 

ilanlardaki hareket tarihlerile 
l\avlunlardaki değişikliklerden 
'centa mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilit için ikin· 
t\ \ordonda FRA TEUJ SPER· 
Co wpur acentalığına müraca· 
lt •nllku:lli rioa olunur. 
'telefon: 4111/4142/4221/2663 

DEUTSCBE LE· 
\' ANTE -LINIE 

G. m. b. H. 
HAMBURG 

DEUTSCHE LEVANTE
UNIE, HAMBURG, A. G. 

HAMBURG 
l\'tLAs LEV ANTE LINIE A.G. 

BREMEN 
._ı1MACEDONIA,, vapuru 29 
~~citeşrinde bekleniyor. ROT
~t.KDAM, HAMBURO ve BRE· 
~tN için yük alacakttr. 

L~ 
11

MOREA,, vapuru 1 Birinci 
~unda bekleniyor. ANVERS 
~ HAMBURG limanlarından 
~ çıkaracakbr. 

~ 'MANISSA,, vapuru 13 Bi
~kanunda bekleniyor. ROT
~ DAM, HAMBURG ve BRE· 
A~ için yük alacaktır. 
l~ERICAN EXPORT LINES 
ııt EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
" ,. OGONTZ ,, vapuru 30 

~ticiteşrinde bekleniyor. NEV
" ~.K için yük alacakhr. 

tj~,E.x'PRESS. vapuru 1 Birin· 
~Ôrıunda bekleniyor. NEV· 

•• ~I< için yük alacaktır. 
~llc~MOUTH,, vapuru 15 Bi· 
~Q~anunda bekleniyor. NEV· 
s'I'~ I< için yük alacaktır. 

ı:. ROYALE HONGROISE 
"S DANUBE MARITIME 
~ ZEGED,, motorü 6 Birinci 
~()~da bekleniyor. BELGRAD, 
~~N SAo, BUDAPEŞTE, vı. 
"1ttırl\ ve LİNZ için yük ala-

L~ "l'İszA t·· ·· 15 B. · · 
~\I ., mo oru ırmcı 

~\'e~a. beklenıyor. iSKENDE· 
S Çın yük alacaktır. 

ERVJCE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCA REST 

Göz Hekimi 
Mitat Orel 

Adreş: BeyJ~1 Numan .so-

r i hi rlarizmir baş
müdürlüğünden: 

kağı No. 23 

1 
Kabul saatleri: Öğleden evel 

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

....................... ..a 

ayram e 
vE Tuva et eşyan z 

Şifa eczahane 
Gaşbakammızm fotoğ· 

rafileri 
Başbakanımız B. Celal Ba· 

yarın muhtelif büyüklükte ga· 
yet mükemmel fotoğrafileri ve 
Ege manevralarından sonra ya
pılan büyük geçid resmine ait 
en güzel resimleri Kemeralh 
caddesinde Hacı Alipaşa ote
linde Ressam Foto lsmailde11 
bulabileceksiniz. l O D. 

Olivier ve 
Şürekisı 
Limited 

Vapur Acentaaı 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
THE ELLERMAN Ll

NES LTD. 
"CITY OF LANCASTER,, va· 

puru 15 lkinciteşrinde gelip yük 
çıkaracak ayni zamandaLONDRA 
ve HULL için yük alacaktır. 

THE GENERAL STEAM 
NAVIGATION CO L TD. 

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

oktor 
A. Tevfik Lütem 

Kulak, burun, boğaz 
Hastalıkları birinci sınıf 

mü 'elıassıs 
Merke?.: hastanesi kulak 

ldiniii tefi 
Her gün 15 ten sonra ikinci 
Beyler Numanzade sokak No. 

5 de hasta kabul ve tedavi 
eder. 

İzmir 1 inci mantaka tapu sicil 
muhafızlığmdan: 

Balçovanın Yanıklık mevkiinde 
tahminen 6 tlönUm ve bududlan 
şarkın Tireli Hüseyin oğlu Sü
leyman, garben yol, şimalen yol, 
cenuben deli Mustafa oğlu Ah
med iken elyem Yıldız hancısı 
Hayım kapıya bahceıi ile çev· 
rili bir parça sebze bahçesi 
ikiz Ahmed oğlu Mustafanın 
senetsiz olarak tasarrufunda ol· 
duğu mmtakamıza vaki müraca
attan anlaşılmış olup bu 2ayri 
menkulUn tasarruf sebepleri hak .. 
ktnda maballinde menıurutnuz 
tarafından 8/12/937 çarşamba 
günü saat 4 te tahkikat yapıla· 
cağından bu gayri menkul üze
rinde her hangi bir bak iddia 
eden varsa tahkikat günü mahal
lindeki memura vesaikile bir· 
likte veyahut on gün içinde mın· 
takamıza müracaat etıneıi bil· 
dirilir. 

"BOURGAS,, vapuru 2.5 ikinci 
teşrinde teldi ve PORT SAiD 
ve ISKF.NDF.RlYE limanların
dan mal çıkardı. 

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

DEN NORSKE. MIDEL
HAVSLINJE 

OSLO 
"SAN JOSE,, motörü 6 Bi

incikanunda bekleniyor. DIEP· 
PE, DÜNKERK ve NORVEÇ 
limanları için yük alacaktır. 

ilanlardaki hareket tarihle
rile navlunlardaki dey;tiklik· 
!erden acente mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat için Bi· 
rinci kordonda W, F. HENRV 
VAN DER ZEF. & Co. N. V. 
vapur acenUıhğına müracut 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : No. 200712008 

Potas güherçelesi ticareti 
yapan tüccar ve esnafa 

ilan 
2441 sayılı kanunla Devlet inhisarı altına alman potas güherçe

lesinin alım ve satimmı yapan tüccar ve esnaf aşağıda yazıla hü· 
kümlere göre hareket etmeye mecburdurlar. 

1 - Ellerinde potas güherçelesi bulunan tüccar ve eSflaf bu 
ilanın neşrinden it ibaren bir ay zarfında b ir beyanname ile ayrı 
ayrı gösterilmek iizere ilanın neşri tarihinde ellerinde bulunan 
veya sipariş edilmiş olan potas güherçilesinin cins ve miktarını 
her yerde inhisarlar idaresine bildireceklerdir. Tüccar ilanın neş· 
rinden evel sipariş etmiş bulundukları güherçelenin sıpariş ve sipa· 
rişin kabul vesikasını da inhisarlar idaresine göstermeye ve musad· 
dak bir suretini vermeye mecburdurlar. 

2 - Potas güherçelesi ticareti e meşgul alanlar bu ticareti 
yapabilmeleri için inhisarlar idarelerinden birer ruhsat tezkeresi al· 
mağa mecburdurlar. 

3 - Bu ilanın neşrinden itibaren bir ay zarfında beyanname 
vermiyen ve ruhsat tezkeresi almıyanların ellerinde bulunacak po
tas güherçelesi kaçak itibar olunarak müsadere edilecek ve hak· 
lannda kanuni takibat yapı lacaktır. 

Meşhur 

S. Ferid eczacıbaşı 
Kolonya, 
Esans, 

Pudra ''e 
Kremlerinden 
intihap edi!liz. 
Herkes gibi siz de 
memnun olacak
sınız ... 
Alırken S. Ferid 
isim ve etiketine 
dikkat ile taklit
lerini red ediniz. 
Çünkü bir şeye 
yaramazlar. 

Dep. S. F eria 
Şifa eczane. 
sidir. 

~~~====""'~-------.-"""""' ........ llll!lll!lll~ ..... 111111!'!1!1'-.ılmlll! .................... ------

/ç hastalıkları mütehaasısı ... . "::'· ....... 

Dr. Celal Yarkın 4 - Potas güherçeleıi satan tiiccar ve esnaf aldıkları ve sattık· 
ları güherçelenin miktarını ve nereden alıp kime sattıklarım gös· 
terir bir defter tutacak ve bu defteri her an inhisar idaresi me-
murlannın murakabesine hazır bulunduracaklar ve bu maddeyi İzmir Memleket hastanesi dahili hastalıklara seririyyat şefi 
ancak kollanılacağı şekle göre ya mahalli sıhhat ve yahut .sanayi İkinci Beyler sokağında inhisarlar tütün .satıf deposu kar-
müdürlükleri tarafından tasdik edilmiş vesika verecek ihtiyaç sa- şısında 65 No. h n.ua~ cnehanesinde hastalarım kabul etmek· 
hiplerine satacaklar ve bu vesikaları da talep vukuunda inhisar tedir. Telef on: 3956 
memurlarına göstermek üzere saklıyacaklardır. Efli: Göztepe tramvay caddesi Göztepe apartımanı 

5 - Potas güherçelesinin memleketin bir tarafından diğerine karşısında No. 1018 Tele. 2545 
nakli için inhisar idaresine bir nakl ıye ruhsatnamesi alınması ve -

.. .... ' •.'ı;. .. • .. ~ . . . 

güherçelenin sevkedileceği mehalle vardığında bu ruhsatnamenin • Ullllllllllllllllllllllllllllllı.. Doktor .. dllllllllllllllllllllllllllllllll! 
mahallindeki inhisarlar idaresine tevdii mecbul'idir. :: -

Tezkeresiz nakledilen potas güherçelesi 2441 sayılı kanun hü- ~ A Kemal Tonay = 
kümlerine göre evelemirde inhisarlar idarelerince zapt ve müsa· - • ~ 
dere olunur. ~ Bakürigoloı H bul111ıcı, solıın !1ıuUılıkları miite/ıessısı ~ 

DiKKAT (Verem ve saire) 
6 - Potas güherçelesi tedarik etmek istiyen toptancı tüccar 

her def asında idaremize müracaat etmelidirler. Güherçele ya ida· 
remiz tarafından verilecek veya hariçten celb için miiaaade 
edilecektir. 

7 - Birinci madde mucibince verilecek beyannamede cins ve 
miktarı gösterilecek elde mevcut güherçele ile bu ilanın neşrinden 
evel sipariş edilmiş vey bundan sonra veri ecck müsaade ile ge
tirilecek olan potas güberçelesinin vürudunda beher kiloıu ve 
keıri için bir kuruş inhisar resmi alınacaktır. 

27 28 2 3 11 12 4187 - oto oroğlu 

Hamza Rüstem 
En meşhur f abrikalarm fotoğraf makineleri, film, cam, kağıt, 
kart ve bilumum fotoğrafçılıkta müstamel eczalar, fotoğraf alat 

ve edevata, font ve sehpalar. 

Fotofrafçılıfa müteallik her nevi malzeme 
Zevki okşayacak resim ve ağrandismanlar, senedat ve evrak 

istinsahlan ve kopyalan kemali dikkatle yapıhr. 

AMATÖR iŞLERi 
Developmin, kopya ve her ne~ ı~rındlsman sürat ve nefa· 

ıetle yapılır. 
IZMIR: Emirler:zade çarşısı No. 28, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
Telefon: 2675 Telgraf: Rüstem İzmir 

Gümrük Muhafaza Genel Ko
mutanlığı lstanbul ·sabn alma 
komisyonundan: 

1 - Gümrük muhafaza eratı için 3409 takım yazlık elbisenin 
10/12/937 Cuma günU saat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi yapı· 
lacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 18749 lira 50 kuruıtur. 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görillıbllir. 
4 - İsteklilerin ilk teminat olarak 1407 liralık yezne makbuzu 

veya banka mektupları ve kanuni vesikalarile birlikte eksiltme 
saatından bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Galata eski 
ithalat gümrüğü binasındaki komi5-yona vermeJeri. 

19 24 29 5 7708/4041 

...... ~--------------------------------------------1 stanbul Jandarma satın alma komisyo. 
nandan: 
Miktarı Cinsi Tahmin bedeli ilk teminatı 
Adet Lira Lira Kurut 
2088 Nöbetçi muşambası 25056 1879 20 

1 - Jandarma birlikleri için, cinsi, miktarı tahmin bedeli ve 
ilk teminat mılc.tarı yukarıda yazılı 2088 adet nöbetçi muşambaaı 
kapalı zarf eksiltmesile satan alınacaktır. 

2 - Eksiltme 9 Birincikanun 937 Perşembe günü saat 15 de 
Gedikpaşadaki jandarma satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve nümune her gün komisyonumuzda görülebilir 
ve eırtnşm~ 125 kuruı pıubbilindı aldml,bilir. 

4 - isteklilerin ekıiltme günü nihayet saat 14 de kadar 2490 
spyıh "'rnunun tarifata dairesinde teklif mektuplarını ve ilk temi· 
natlarile kanunda )azılı evrakı komisyona vermiş bulunmaları 
lazımdır. 24 29 3 8 7877 I 4105 

- g 
~ ·:~:=e=: =: d-=~=18e~t
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lzmir Lise ve Ortaokullar aı.m 
satım komi yo u başkanlığın· 
dan: 

Cinsi 
Lacivert 
kumaş 

Sarı Pstal 

Metre Çift Beher fiati Tutarı Teminata 
400 00 230 920 69 Kız öğretmen 

()() 300 345 1035 
okuluna 

78 Kızılçullu öğ· 
retmen okuluna 

Yukarıda nicelikleri yazılı iki kalem ihtiyaç 7/12/937 salı günü 
saat 16 da hükilmette Kültür Direktörlütünde açık eksiltme ile 
üsterilecektir. Nümune ve prtnameleri görmek iıtiyenler her gün 
Kültür Direktörlüğüne müracaat etmelidir. 

Bu işlere girmek istiyenlerden ıirketlerle yabancı tabaahlar 2490 
sayıla kanunun 3 ve 4 üncü maddelerinde yazılı vesikalarla eksilt-
melere girebilirler. 

isteklilerin belli gün ve saatte komiıvona muracaatleri. 17-21·28-3 

izmir Lise ve Orta okullar alı;
satım komisyonu başkanlığın
dan: 

Sanat okulu talebesi için n6munesi mevcut gri kumaştan ve 
gene mevcut elbise nümuneıine göre 180 takım harici elbise açık 
eksiltme ile yaptırılacaktır. 

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

Eksiltme 30-11-937 Salı günü saat 16 da bükOmette Kültür di-
rektörlüğünde toplanacak komisyonumuıda yapılacaktır. 

Bu iıe iıteklıletden ıirketlerle yabancı tebaılılar 2490 sayılı 
kanunun 3 ve 4 üncü maddelermde yazıla vesikalarla girt"bİ· 
lirler. 11 16 21 28 

lzmir vilayeti emniyet müdür
lüğünden: 

Emniyet müdürlüğü kadrosunda sivil. o~arak. çalışmakta buluna• 
62 memur için yaptırılacak 62 takım ııvıl elbıse dairede mühürlü 
nümunelik kumaılara göre 8-12·937 Çwşarnba günü enıniyet mü• 
dürlüğünde ihalesi yapılmak üıere 20· 12-937 gününden itibaren 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Beher takımın tahmin bedeli 26 lira olup teminatt ııauvakkate 
akçe,ai 121 liradır. latekliler ş~rtnameyi görmek Ye tafsilat •lmak 
üzere ihale gününe kadar emnıyd müdiirlü,iü heşap işleri muame· 
lit memurluğuna müracaat etmeleri. 20 23 28 2 4079 _ 

lzmir 
denı 

ili daimi encümenin· 

lzmirde Aiamemnun ılıcalarında yeniden yaptınlacak binalarla 
tesisat projesinin tanzimine ait müsabaka müddeti Birinciklnun 
937 nihayetinde bitm ş olacağından projelerjn Birincıkanun 937 
n bayetine kadar lzmir ili bayındırlık direktörlüğüne yol anması 
tekrar ilin olunur. 16 28 4021 



Sahife 12 

Piirjen 

Amerikanın en meşhur karyola fabrikası olan Simons kumpani 
karyola fabrikasının en son model ve mobilya renk ve sistemi her 
çeşid ve boyda halis çelikten mamul karyola ve somyaları yalnız 

(Yeni Kavallarda Hüseyin Hüsnü Özişin 
Lüks mobilya ve karyola) 

salonunca bulunmaktadır. Kar>ola ve somya alacak zevki selim 
sahiplerine haaseten tavsiye ederiz. En son model Avrupanın şık 
ve zarıf çocuk arabaları dahi bulunur. 

•r Doktor 
Kemal Tahsin Soydam 
Cild ve tenasül hastalılrları mütehassısı 
lzmir Belediyesi Zührevi hastalıklar ve tedavi evi dQktorlu· 

Aı:nidan ~liilereK: yeniden açtığı .Numanzade sok.ağ'ıfıdaki .3 
numaralı muayenehanesinde hastalanm Pazardan maada hergün 
sabahtan akıaina kaClar · kabul ve-:tedavl eder. . 

- Muayenehane Tele. No. 3416 Evi 5164 

-Haraccı kardeşler 
Biiyük mo6ifya ve me&upt ma~ 

ğazaları emrinize imededir. 
MERKEZ 

lZMlR 
ŞUBE 

ANKARA 

Temiz, zarif eşya, elbise ihtiyacından evel gelir. Herkes kendi 
haline göre temiz bir eve, misafirlerini kabul edecek bir salona, 
rahat yaş1yacak eşyaya muhtaçtır. iyi bir mobilya içinde kendinizi 
ve ailenizi muhite daha iyi tanıtabilirsiniz. Evinizin eşyası hayatı· 
nızın etiketi olduğunu unutmayınız. 

Memurlara 10 t•ksitte veresiye muame. 
lesi yapılır. 

..., '. . .. -~ ·. 

Dnnyanın en meşhur şekerci~i 

li Muhiddin Hacı Bekir 
Ticarethaneleri 

Şeker ve şekerleme, lokum, kurabiye, badem şekeri halis şe· 
kerden tahin helvası yalnız HACI BEKiR ticarethanesinde 
bulunur. 
Gayet lüks ambalajlı fevkalade leziz emsalsiz karamela şekeri 

yapmata başladı. HACI BEKiR karamela şekerlerini her zaman 
arayınız. lzmirde şube veya acentası yoktur. 

Toptan ve perakende sipariş için ALI MUHiDDiN HACI 
BEKiR Hamidiye caddesi Bahçekapı İstanbul adresine yazınız. 

Bir kilodan itibaren posta vasıtasile tediye şartile 
sipariş kabul olunur. 

Otelimizin bütün mobilyası tccdid eCli.lmiş soğuk ve -sıcak ıu 
banyo daireleri ilave edilmiştir. Otel yeniden telvin ve tefriş 
edilmiş ve miifterilerimizin her türlü istirahatleri temin olun· 
muştur. Fiatler mutedil ve her keseye elverişlidir. 
Kemeralb caddesi karakol karş1smda No. 72 İzmir Tele. 2533 

# 
1 Sıhhat 

FotoOr 
1 N ô N Ü Cad. No. 20 

Atölyede 
En güzel pozlar 

çekilir. 
Amatör işler 

Temiz çabuk 
ucuz yapılır 

Doktor 
Ali Agiih 

Çocuk hastalıklar• 
j mutahassısı 

ikinci .Beyler sokal• 
No. 68 
Telefon 3452 

1 Satılık ev 
Güzelyalı tramvay caddesi 

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

ev satılıktır. Taliplerin mez· 
kur t:ve müra caatları ilin 
olunur. 

Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türlü idrar, kati 
balgam ve saire ta

hlilleri yapılır 

'W 

gı 
Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır 

iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 

IJaındi Nüzhet 

Sıhhat Ecza __ a 
Büyıil: SateDçioğlu hanı 

ı # ... ... •• ••• .. _. • • • • J • :•,. • • ~ • • • • t 

1938 Modelleri 
evrole Otom 

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

Yedek pa1rçaOar mevclUlcdldlUltr 

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

lzmir ve bölges· bayii : O. Kutay 
Birinci or o 27 


