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Londra müzakerelari, son derece gizli devam ediyor 
Konyada 

Seylab felaketi 

Londrada 
Sis yüzünden Oç harh tayya

resi çarpışarak parçalandı. 

'------------------~--------~----------_) 
Esaslı tedbir lazımdır 

Tütünleri ıspanak 
pahasına istiyorlar 

Lord Ha lif aks, Berlin seya
hati hakkında izahat verdi. 

-------·----
B. Bitler, Avrupa sulhunun korunması için, Fransanın da 

iştirakile bir formül bulunmasına muarız değildir 

lstanbul, 29 (Hususi mu
habirimizden) - Kongadan 
buraya gelen haberlere göre 
Konga ve hava/isine sürekli 
ve şiddetli yağmurlar yağ· 
mış, bu gü,ıden Kongagı su
lar kaplamıştır. Müdhiş sel 
sularının önüne gelen euler
den kırk ev gıkılmıştır. Nü
fusça zayiat olup olmadığı 
henüz belli değildir. Bil
#ıassa Konya civarındaki 
.köglerin varigetinden endi
şe edilmektedir. Kongada 
sellerden evleri yıkılanlarla 
açıkta kalanlara Kızılay 

Müstahsil acıklı bir vaziyettedir. 
Çeşmede inhisarlar idaresi eks
lperl~ri, tütünü nasıl alıyorlarmış 

M. Şotan 
Londra, 29 {Radyo) -Fransa 

Baş ve Dış Bakanı B. Şotan ile 
B. Delbos, dün akşam Paristen 
buraya gelmişler ve bu : sabah, 
lngiltere Başvekalet dairesine 
aiderck, 8. Çemberlayn, B.Eden 
8. Halifaksla uzun müddet ko· ı 
nuşmalardır. Bu konuşmalar ~ 
L '-'- b b b M. Çemhrlann oe M. Etlen qıtııtında henüz ir a er ıız· :11 
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Ti re yakininde bir cinayet: 

ofôrle muavini
ni öldüriildü 

Hadise cok fecidir. Katiller, zaval-• 
lılara üç kurşun sıkıp kaçtılar 

Cin&yetin sebebi nedir? 
yapmıılar ve makineyi de itler vazi· 
yette bırakıb kaçmışlardır. 

Sonu 8 inci sahifede 

M. Delbos 
mamıştır. 

B. Çemberlayn, 
zarları şerefine bir 
vermiştir. 

Fransız Na
öğle ziyafeti 

. Londra, 29 (Radyo) - Fran· 
sız Baş ve Dış Bakanlan B. Şo· 
tan ve B. Delbosla lngiltere Baş 
ve Dış Bakanları B. Çemberlayn 
ve B. Eden arasındaki konuşma
lara devam olunuyor. 

Lord Halifaks, B. Hitlerle 
yapmış olduğu mülakat hakkm,ria 
uzun uzadıya izahat vermittir. 

Lord Ha' ifaks, B. Hitlerin, 
Avrupa sulhunu vikaye ıçın 
F ransanm da iştiraklle bir for
mül bulunmasına muarız olma· 
d ğını beyan etmiştir. 

İngiliz mehafı linde söylendi· 
ğine nazaran İngiltere, Avrupa· 
padaki siyasetini değiştirmesi 

Fransaya teklifte bulunmak ni· 
yetinde değildir. 

Ayni mehafil, Almanyanın 

müstemleke talebi, dominyonla· 
Sonu 8 inci sahifede 

1Kuramu tarafından yardıma 
başlanmıştll'. 

Askeri lise 
Olgunluk imtihanında mu

vaffak olamıganlar 
Ankark, 29 (Hususi muhabi· 

rimizden) - Askeri lise mezun· 
larından olgunluk imtihanında 
muvaffak olam1yanlarla Harbi· 

yeden ve harb mektepleri üniver· 
sitesinin muhtelif fakülteleri as· 
keri talebesinden alaya çıkarı· 
lacakların, askeri muamele me· 
murluklanna tayin edilmeleri 
hakkındaki layiha B. M. Mecli
sinin ruz .ıames:ne alındı : 

Bir aşçı çirağı
nın marifeti 

Ken i ·ne yüz ver
miyen bir liız ta/e. 

beyi yar_aladı 
Evelki gün Karaıyakada mileeeif 

bir bidise olmu~, aıçı çırağı, aetdiıi 
Mukaddes oamında bir kız talebeyi 
kendisine yüz vermediği için bıç•k· 
lamıatır. Atçı çırağı, Aaım iemiode 
bir gençtir. Kız talebe de Karııyaka 
Kız muallim mek.teui orta kumında 
okumaktadır. Aııım, suıtah çakı ile 
zavallı kızcağızı sokak ortaeında bal· 
dırındau ve karnından ağır aurette 
yaralamıetır. Aeım yakalanmııtır. Y •• 
rah kız memleket haataneıinde teda· 
vi ahına alınmııtır. 

Evelki gece aaat dokuz raddele· 
rinde Tirenin Ta~tepe mevkiinde 
Çok feci bir cinayet olmuı, bir şoför 
ile muavini beyinlerine tıbao"ca kur• 
ınnu sıkılarak öldürülmüılerdir. Ka· 
tiller blldieeyi müteak.ıb firar et mit· 
lerdir. Cinayetin ne makaadla işlen• 
digi kat'i olarak anlaşılamamııtır. An· 
eak h adisede bir rekabet kok.usu da 
duyulmaktadır. 

Türk davasının bir zaferi: 

Bu feci hlldiae şöyle cereyan et• 
llıiıtir: 

::Muhtelif ıahıelara ve bu arada 
benizli nakliyat ıirketine aid kam· 
)'onlar, Di Amerikan kumpanyasının 

~Gbayaa ettiği tOUinleri İzmir• ge· 
1itnıek üzere pazar günü eabahleyin 
~adan Tireye geçmiıler, dok.uz 
~nıyon ak.ıama kadar tOtün yükle· 
llıelde meıgol olmuılardır. 

Kamyonlara mal yüklenirken yerli 
te yabancı ıoförler araaında, Alaçatı• 
l'iı-e tütünlerinin yabancı arabalarla 
tlaltiııeri meaeleııi üzerinde münaka• 
t•lar da geçmittir. 

li TütOn yiikliyeo kamyonlar, Tire· 
l •tı birer birer İzmire hareket etmiı· 
~· ıoför Emin Te manini Ali de 
( tıldau 12) kamyonu ile beıinci ola· 
~le )'ola çık.mıılardır. Araba Tirenin 

O kilometre ileriıindek.i Taıtepo 
llıe~kiinde durdarolma1t kurounlann 
~?_tığı tahribattan anlatıldığına göre, 
~h111 kimaeler kamyonun ıoför 
"lfltL•• 
, . 'uno atlamıılar, ıoförlln ve mn• 
t\~İııio kafalanna dç kurıun 11ka· 

ildaini de ôldtlrmilflerclir. 

ltn lfeçhal katiller, cinayeti Jıledik· 
h .•oııra hldiaeye bir ıoygunculuk 
gıı~_•.ernıek ve zabıtanın tahkik.atını 
-~~ır1111ek makudilo ıoför te mn• 
L Uı ceaedlerini kamyondan çı· 
'4l'Qı l 
tıtıı ıı •r, paralanuı almıılar, k.afala. 
~, Yanyana koymak ve ayaklannı 
"''~Yonun tekerlekleri önüne getir· 

IQretile kanlı bir mdHlleı ıekli 

Antakya yasasıdün mer'iyet 
mevkiine girdi 

Şamda bazı şuursuzlar, hıı münasebetle tezahürat yap. 
tılar. lzmir Balkevinde bayram kutlulandı 

• 
Antakyatlan 

Hatayda yeni rejimin mer'iyet• 
girmeei müuaaebetile dün akıam İz· 
mir Halknindo gehr-imideki Hataylı• 
larıu da ittirak.ile bir toplantı yapıle 
mıı, bahtiyar Bıtayın bdyıllt bayı.mı 
kntlulanmıotır. 

Meraeime iatiklil marıı ile baı· 
lanmı1o Bata7lı B. Şekib la.ı bi.r 

hir ıörünüş 
aöylet vererek Hatayın taribçeaini 
yapmı1t coğrafi Taziyetini izah eyle· 
miı, no ıorıtle ve hangi prtlar al• 
tında Suriyey• bağlmdı~ım ve Fran· 
aıs mandaıı altına verildiğini anlat• 
mııtır. 

Bogdn, t-D meıud bayramını kut• 
lalamakta oı.n Hat•pn daima Tilr• 

kiyenin yolunu takib edeceğini ~1· 
liyen 8. Şekib ln.ı, gerek Milletler 
cemiyetine ve gerekae TOrkiyeye 
kuıı taahhtıdlerde bulunan Franaa0 

nın intihah•tta tam bir bitaraflıkl• 
hareket edeceıindeo emin bulundu. 
ğunu beyan etmit. emrivakiler ıiya• 
aetiuin hilküm sürdüğü ıu zamanlar. 
da ıulh yolu ile en bOyiik munf fa. 
kıyetini temine muvaffak olan Bıl. 
yfllt Şefe ve Tdrk.iye cumhuriyetine 
Hataylılanu en derin minnet ve ıük· 

. rulannı ıuuarak aöılerine nihayet 
vermiıtir. 

Bundan ıonra Halkevi namına 
Kıs muallim mektebi mO.dürn B. 
Rahini Blllaban kıaa bir hitah.de bu• · 
lnomuı, Tnrk Batayuı bayr&llUDa bG. 
tüıı Tilrkiyenin de en bd)·flk bayram 
olarak iıtirak eyleditinf. bundan 
böyle bftr Hatayda Tiirlt ldlltdrdotln 
daha möeaid bir inkiıaf eahaaı bul•· 
bilecelini ~ylemiı. ııalh yolu ile hal· 
!edilen Hatay dnaaının meaud neti• 
ceıinden Ttır.lt nluıunun duymakta 
olduğa Hvinei bildirerek, ulaıamae 

Sonıı 8 inci •alaif •d• 

-
~ ... .....__ J 

Tütünler askıda 
Çeşme, ( Hueusi muhabiritniz· 

den) - l'i.itiin satıılarının mahud •e 
meıhur inı•faızca tecellileri hill d• 
umdadır. Tiltünlerini aata1111yaalar1n 
dılftWeri elim naiyet, hakikaten 
acın•cak bir h•ldedir. 

Urlada da vaziyet, hunun ayni• 
dir. Bu ıebeble, gerek Çeımeden ve 
gerekse Urladan BaovekAlete ~e ali• 

kadarlara telgraflar çekilerek eab1la0 

rın cereyan ıekli ulatılmıt. tiklyeı 

edilmiıtir. 

Bu meyanda Çeımede iahiaular 
idareıi de faydalı bir rol oynamak· 
tan çok uEak k.almııtır. Maaleaef abi 
yolu tatmuıtur. Meıell inhiaarlar 
ekaperi, bir mftıt•hıilin on denk ti• 

Sonrı 8 inci salıif ede 

LIK MAÇLARI 

Fener niağliip! 
--·--lzmirde de Üçok, Alsancak ve 

Doğanspor galip geldiler 

Pazar günü çok güzel oynı
gan Alsancak kalecisi 

Hilmi 

Pazar günü Alsancak sabasın· 
da yağmurl~ bir havada lilc 
müsabakalarına devam edildi. 
Sahada pek az seyirci vardı. 
Maçlar tam saat 11 de ve Do· 
ğanspor·Demirspor takımlarının 
karşılaşmasile başladı. Doğa~ 
spor h~kim bir oyunla oyunu 
13 - 1 kazandı 

Bunu Alsancak · Ateşspor mü
sabakası takib etti. Hakem 
B. Esat oyunu cidden çok temiz 
idare etti. Ateş takımında mü
dafi Şeref ve Alsancak takımın· 
da da müdafi Fuat ve sağ açık 
küçük Alinin yerlerine başka 
cyuncular konulmuştu. 

Maç, Alsancağın Ateş muvain 
hattında kesilen akınla başladı. 
Ateşliler, mukabil hücumda ve 

Sonu 8 inci sahifede 

Mısır Başvekili Nahas Pa
şaya suikasd yaplldı 

--------
Nahas Pafaya dört kurşun atıldı ise de isabet 

ettirilemedi. Kahirede arbedeler oldu 
Londra, 29 (Radyo) - Ka· 

hireden haber veriliyor: 
Mısır Başvekili Nahas .Paşa, 

dün gece saat 20 de evinden 
çıkarken, yeşilgömlekliler teş· 
kilitına mensub 22 yaşlarında 
bir genç, tabancasını Başvekile 
tevcih ederek dört el ıilib at· 

mış iıe de, bunların hiç birini 
isabet ettiremem iştir. 

Mütecaviz, derhal yakalanmaş 
ve isticvab edilmiştir. 

Mütecaviz, verdiği ifadede, 
lngilizlerle Mısar aleyhine mua· 
hede akdettiğinden dolayı Na· 
- Sonu 8 inci salaif'!l,f -
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insan topluluğunu vaziyeti 
Cemiyetleriu ı tır.ıbları, bocalamaları h r gno, her saniye ne ktıdar 

~oğnlmoktodır? 

lnsaolı~ın muazzam vücudü, hazan ıe bie cdilemiyen, hazan açığa vbrol· 
mıktan çekinen eo korkunç ha ıalıklır içinde kıvranıyor. 

Biiyük kıyametlerin kopmasına tekaddfim eden günlere mal.ıas bir a~ır· 
tık, ihti)·ar kilrremizin omuz'arına çökmüştür. llavıı gebtı ve doludur. lil· 
yODlaroa üıwı. aauld üçauı, bucu sıa bir eahr dn, meçhullero do~ru ynrll· 
7ilb gidiyor. • 

Çeşme ve ya 
sebzecilik 

Bir kaç gün evelki gazetemiz· 
1 n-

30 Teşrinie nt 

Almanya - Lit
vanya arasında 
Yeni ve nazik bir 

ihtilaf cıktı .. • 
Paris, 28 (A.A.) - Ahı.an 

gazete eri, Klaipede arazisinde 
istimlak kanunla.Tının tatbiki mü
nasebetiyle Litvanya aleyhinde 
yeni hücumlara başlamıştır. Bu, bir mukadderatın roln mildilr, yolı::ea tarihin ve yfizyıllann birik· 

mlı zaruretlerinin inkh ve milnaknoa kabul etmez bir neticeet midir? Bu 
cihe\, ayn bir bahistir. Fakat muhakkak ki, Larb ııonrımı\ın bu meş'um 
kargı§ahklan, pranga mahktimlarının boyun v lı)&k bile \erinden ıarkarak 
tok eeıler çıkaran zincirler gibi, bütün teselli ve ümidlerimizin de ayakla· 
noa nlmıotır. Omid ve teselli, g ni~ tıf ukl nla ve l;ökyüzlerinde i.l ~nr 
• e uçar. llnlbıiki o §imdi, ho)nhlı içinde, topragın Oa\iini:le çMlenlp 
kalmııtır. 

de, Üzüm kurumunun bu sene 
yaş üzüm, kavun ve sebze sev· 
kıyatma ehemmiyet vereceğini • 
yazmıştık. -·-- Alman gazeteleri, askeri ve 

Çeşme halkı, hu haberi alaka 
ile karşılamış ve hatta bazı ze· 
vat, Çeşmeliler namına Üzüm 
Kurumuna giderek alakadarlar· 
dan izahat almış ve kendi kaza
larının yaş sebze Thrac1 mesele
sinde büyük bir rol oynayabile· 
ceğ:ni söyleyip mukabil izahat 
vermişlerdir. Kurum, kendılerin· 
den daha esaslı malumat ıstemiş 
ve Çeşmenin huna muvafEakıye· 
Hni beklediğini bildirmiştir. 

ü ka yonunda beyni üzeri 
dü en amele Üseyin öldü 

e iktısndi maksatlarla i§timtak ya· 
ıpılnıasını derpiş eden kanunu 
"hukukun ihlalin ' diye tavsif et· 
mekte ve Litvanya hükOmetinin 
Klaipeda istimlak kanunları va• 
zelmek hakkına İtiraz ederek bu 
hakkın oradaki direktuvara ait 
otduğtinu l>eyan etmektedir. 

lzhrab, ina n oğlunun einirlerinden, muvazen sinden, ~uorundan, mic\e. 
aliıaen, kofaSJntlan, her oeyinden çala çala, bnınn mukavemet kuılretlerinl 
çilrütmOş, geçmiştir .. 

Ferdlerin kafa ve ruh Uemlerindcki btıyOk ih1il6Uerin ve inhidamlann 
ıeulıilrleri, hayatın içinde nihayetsis akislerle devarıı ediyor. 

İtiras kabul etmez kanunlar gibi yürüyor bidi eler .. 
Arzın mihveri, eski vaziyetini muhafaza etmese, giindüz ve gecenin mu• 

ayyeıı doğub çekili~leri, güne:in ve arzın aa;mıyan devirleri olmua, insan, 
ltu muuznm yuvarlağın, otuz eene evelki dünyanın devirleri ta kendisi oldu· 
ıana, imklinı yok; inanmıyacak.. 

ln n oğlunun mukaddo.ratında meğer ne meçhul iklimler, ne emsaleia 
teoollile.r armıt-

Bu da na barına sebep olan mahud ölüm 
Katil ve cinayet, intihar ma- tangosu, Cenubi Amerikada 

lum şeyler. Fakat kendisini öl- Boynes Ayreste yasak edilmiştir. 
dürmeleri için para sarfedene Ne menhus ve uğursuz tango 
de hemen biç tes düf edilme- imiş bu? Bir çok kimselerin 
miştir. ölümüne sebep olduktan başka, 

Peştede otur n Mariya Molnar, ya ağı hilafına hareket edenleri 
geçen hafta maktul olarak de 6 ay hapse mahkum etti· 
bulunmuştur. Yapılan tahkikatta, riyor. 
bu kadının sevdalılarından biri· iki senedenberi uyuyor 
sine para vererek kendisini Şikagonun malum uyuyan ka· 
'\Jdürttüğü anlaıılmıştar. dını ölmüştür. Fakat arz üzerinde 

Bu hizmete mukabil verilen neler yok ki ... Nihayet mutema· 
/ita aiele ilci albn liradan ibaret diyen uyuyan bir insanı daha 
inıişl olmasın? Hem de bu defa iki 

Garib bir vasiyetname! senedenberi uyuyan erkek bir 
Umumi hastanelerden birisin- çocuk ve gözleri açık olara\c 

de tedavi altında bulunan has- uyumaktardır. 
talardan birisi, artık son nefesi Bu çocuk, Transvalde bir ma· 
geldiğine hükmetmiş ve bir kart- den mühendisinin henüz yedi 
postal üzerine u vasiyetnameyi yaşındaki çocuA-\ldur. 
yazmıştır: Hindiatanda inkı1Ap1 

•sevgili oğlum, neyim varsa Malum olduğu üzere Hindis· 
\-!p senindirl tanda kocası ölüp te dul kalan 
~u iki satırlık vasiyetnameyi kadınlar için bir daha evlenmek 

imzalamıı, tarihini koymuş ve imkanı yoktur, bundan başka 
oğlunun adresini de kartın ad· bu dul kadmların hayat hakla· 
Yet kısm·na yazmıştır. nnın çoğundan da mahrum kal· 

işin tuhafı şudur: bıası İcab eder. 
Bu garib vasiyetname, hasta· Hindıstanda kızlar 6-8· 10 yaş· 

nın diğer çocuklarının mirastan larında kocaya verilirler, bu 
mıhr\.ım kalmalarını İcab ettir- · sebeple 25-30·40 yaşında on 
miftir. binlerce dul kadın vardır. Bu, 

Dr. Behcet Uz , 
Bugün lstan'bu~a gidiyor 
Belediye reisi B. br, Behçet 

Uz, bugün lzmir vapurlle fstan· 
hula gidecek, oradan Ankaraya 
geçecektir. 

Belediye reisi, geçen seneki 
fuarda elde etliJen neticeler •1e 

bu yılki hazırlıkları hakkında 
Başvekile bir rapor takdim ede· 
tektir. B. Behçet Uz, Ankarada 
belediye işleri için Vekaletlerle 
temaslarda bulunacaktır. 

Bacada 
Aşağı mahal le Parti 

otak kongresi 
Buca, 29 (Hususi)-Dün gece 

C. H. P. Buca aşağı urabı ocak 
idare heyeti seçimi Vilayet idare 
heyetinden B. Mehmed Aldemi· 
tin riyaseti ile yapılmıştır. ikinci 
reisliğe ittifakla Belediye risi 
Nazım Anılc seçilmiştir. 

MUzaker ço\c hararetli. olnı 

ve üç saat sürmüştür. 
Dilekler arasında bilhassa Bu

tamn zirai 1.1saylşinin lemini, su 
İşi, yolların pisliği, bozukhığu 
konu$ulmuştur. 

Bundan sonra seçime baş· 
lanmıştır. Yeni ocak idare heye· 
tine Eyüpçe, Mu1ıta_fa Nail, Ha
san Çavuş, Salih Kahya, Bak· 
kal Eyüp seçilmişlerdir. 

..... velki akşam Kızılçullu civa· 
rında lzmir • Torbalı şosesi üze· 
tinde feci bir otomobil kazası 
olmuştur. 

İzmir belediyesinde 436 nu
marada yazılı yük kamyonu, İz· 
mirden Torbalıya gidiyordu. 

Kamyon, yük taşımağa mah-
sus olduğundan üzerinde otura· 
cak, tutunacak yer yoktur. Onun 
İçin şoförün, otomobile yolcu 
almaması lazım gelirken Tor· 
balıya g tmek istiven Kütahyalı 
Mustafa oğlu Hüseyin adında 
birini yolcu olarak kamyona 
almıştır. 

Etrafı açık kamyonun içinde 
oturacak yer bulunmadığı ıçin 
Hüseyin, sarsıla sarsıla Torba
ltya kadar gitmeği göze almıştı. 
Hüseyin, yol inşaatında çalışan 
bir amele idi. Kamyon lzmir· 
Torbalı yolunda sarsılarak yol 
alırken bir aralık Hüseyin kam
yonun etrafına tutunamamış, 

Kızılçullu civarındaki virajda 
beyni üzerine yere dü~müştür. 

Kazayı müteakıp şoför Nabi 
kamyonu durdurmuşsa da iş İş· 
ten geçmişti. Hüseyin, derhal 
memleket hastanesine kaldırıl
mışsa da bir saat sonra ölmüş
tür. Hadise tahkikatına el koyan 
müddeiumumi muavini Bay Rüş
dü Uskent vak'a yerinde keşif 
yaphrmış, kamyona yolcu alın· 
maması lStımgel\r en s yln 
alan şoförün suçu tesbit edil
miştir. 

Bu sebeble şoför Nabi, meş
bud suçlar kanununa göre, As
liyeceza mahkemes:ne verilmiş 
ve ıfadesi alındıktan sonra tev· 
kif edilmiştir. Suçu, nizamlara 
aykırı olarak: yük kamyonuna 
yolcu alması ve ölüme sebebi
yet vermesidir. 

Amele Hüseynin uzerinde iş 
Bankasına aıd bir tasarruf tfiz· 
danı bulunmuştur. Bu cüzdanda 
bankada yüz lira kadar pardı 
bulunduğu anlaşı\mıştır. 

Hilal istasyo. 
nundaki vak'a •. 

Geçenlerde Hılal istasyonunda 
bir tren kazası olmuş, ağır ya· 
ralanan bir şahsı, Basmane gar 
müdürü Bay lbrahim hastaneye 
hnklettirirken polis memuru Bay 
Cavit müdahale dmiş, bu yüz· 
den gar müdürile polis memuru 
lirasında bir vak'a olmuştu. 

iki tarafın da biribirine atfet· 
tiğl hakaret suçundan Asliyeceza 
mahkemesinde cereyan eden mu
hakeme netıcelenmiş, polis Bay 
Cavit bir ay hapse, cezasının 
teciline, gar müdürü Bay ibra· 
nimin de cezasının kaldırılmasına 
karar verilmiştir. 

Gece v:ıkti ! 
Şehir içinde soygunculuğa 

teşebbüs 
Evelki gece Gazi heykelinin 

arka tarafında bir hadise olmuş· 
tur. Zevç ve zevce iki ecnebi, 
heykelin arka tarafından evlerine 
dönerlerken, bir şahsı meçhulün 
tecavilıüne maruz kalmışlarthr. 

Meçhul adam; bayanın elin
deki portfoyu almak istemiş, fa
kat blr taraftan istimdad fer· 

yatları, diğer taraftan da ma· 
damla kocasının mukavem"tİ sa· 
yesinde muvaffak olamıyarak 
yangınlıklar içerisine do~fü kaç· 
mıştır. 

Polisler derhal hadise mahal· 
line gelmiş ve tahkikatn başla
mışlardır. 

Bu gibi ıuç'atı işliyebilecek 

sabıkalılardan otuz kadarı sor· 
guya çekilmiştir. 

SUs masrafll içtimai nizamı boz cak bir hal· p 
Londranın Sunday Dispeç ga· tlir. Bunun için Hındistandaki apaz ve domuz 

zetesi kedın muharrirlerinden dul kad nlarm d ı sair dıyardaki Bitim halkıın"Z'r.l koyun, keçi diişklin oldukları için domuzla· 
biriıi, lngiliz kadınlarından ha· dul kadınlar gibi hayat ve yaşa- bes'edıği gibi, Bulgar diyarıhda rını. şehirler ve lta!iabalar içinde 
zılarının süs tnasrafları üzerinde mak haklarından hiç bir şeyden Bulgarlar da domuz beslerler. beslemekten, gezdirmekten ayrı· 
bir ınket yapmıştır. mahrum kalmamaları hakkında Bulgarların do nuz etine karşı ca bir zevk duyarlar. 

Bu sü , bitim bildiğimiz gibi bir karar ver:lmiştir. olan istekleri b zim koyuh ve hte böylece sokaklarında 
yalnız pudra, kretn vesaireden B keçi etine karşı duydu ~um uz domuzlar gezen bir Bulgar ka· 
ibaret de~ildir. Süt, çamur, yağ ef g rad iştah adan az değildir. sabasın da günün bırinde bir 
vesaire banyoları, buruşuk iza· Jandarma komutanı bir kaza Bit n sıl b r kütu çev rmesini, 1ıadise olur. Hadise şöyle cere· 
lesi, burun şekli tamiri gibi neticesinde öldü bol salata ile ş pur şupur yer· yan eder: 
masraflardır. Bir süt banyosu Belgrad, 29 (Radyo) - Jan- kek, Bulgarlar da domuz etini Sokaklarda dolaşan domuz· 
beş lng liz lirası, bir burun ta- darma umum komutanı General bol armısak ve mebzul t•rabla !ardan birisi kazara bir kiliseye 
m ri 310 lira, kulak tamiri 50 Naymoviç müthiş bir otomobil çok iştahlı yerler. girer! 
lira imiş! kazası neticesiııde yaralanarak Domuz eti yemekte yalnız Bu hali gören papazlar, diya-

ÖIUm tangosu ölmüştür. Otomobilde buhınnn Bulgarlar değil, bütÜfl Avrupa· kozlar, ayaklanır, süpürge sopa· 
Geçen sene Macaristanda bil- aileaı efradı da muhtelif yaralar lılar bir ayardadırlar. Fakat sı vesaire ile domuzu kiliseden 

meviz kaç kişinin ü-;t iisfe inti- A 1mış1Ardır. Bulgarlar domuz etine fazla çıkarmağa uğraşırlar. 
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Faka\: domuz aksi ve şaşkın 
bir hale ge\dığinden bir tütlü 
kilisenin kapısını bulup dışarı 
çıkamaz. 

Oiyako!lar, papazJar ellerinde 
sopa, kilisenin içinde domuz 
kovalamakla meşgul oldukların· 

dan zavallı domuz neye uğra
dığını bilmiyerek kilisenin içinde 
dörl dönmeğe brış ar. 

Nihayet güç bela domuz ki
liseden defedilir. Fakat kiliseden 
domuzu kovabilmek için bir 
hayli emek sarfederek yorulan 
papazlar bu hali temaşa ederek 
gülen bir (bektaşi) ye kilisenin 
kapısı önünde rastlarlar ve hid
detle bektaşiye sorarlar: 

- Bre zındık herif ne gülü
yorsun? 

Derler. Bektaşi bir kahkaha 
daha atarak der ki: 

- Şuna giilüyordum: müddeti 
hayatımda çok keşişin domuzuna 
ras geldim ki kiliseden bir an 
bile ayrılmak istemezler. Fakat 
şimdı bir domuzun keşişine rast· 
hyorum ki o da · bu kadar so
pa ve süpütke sapı yemesine 
rağmen- kili etfen çıkmamak için 
imıt ediyor. 

Fıkl'acı 

Bu hücumlarla son zaman· 
larda Almanyanın komşuları 
olan memleketlere ve bilhassa 
Çekoslovakyaya karşı yapılmış 
olan hücumlar arasında bir mü· 
nasebet ve müşabehet görül. 
mektedır. 

Litvanya menabii Alman id· 
dialarının doğruluğuna itiraz et· 
mekte ve . Alman hükumetinin 
menfaati amme mevzuu bahsol· 
duğu zaman Almanya da istim· 
lak tedbirleri ittihazında tered· 
düt etmemekte olduğunu ileri 
sürmektedir. 

Litvanya hükumeti, Klaipeda 
lim nın genişlet lmesine tevessül 
etmeğe medar olacak araziyi na· 
muskarane tesbit edilen bir taz-
minat vermek s ıretiyfe satın 
alırken muahedele in tanımakta 
olduğu bir hakkı 1st mal etmek· 
ten başkA bir şey yapmamalc· 
tadır. Esasen Kla pedanıh sta· 
tüsü ona f caret ve mlllt müda
faa t0şkilatına nezaret etmek 
hak ve vazifesini bahş ve tah
hıil etmektP.dir. 

Ba lar müdürü 
Vı:lyet baytar müdürü Bay 

ı erkö k Menemen 1\iylc-
rindeki aygırları teftışe gitmıştir. 

Roma gazeteleri 
Fransa aleyhindeki 
neşr ·yata devam 

ediyorlar •. 
Romft, 29 (Radyo) - Biltür 

Roma gazatelerı, Fransa aleyhıne 
şiddet.i neşrıyat yapmakta de
vam ediyorlar. 

Fransız Haticiye Nezareti, hal
yanın Paris sefareti nezdinde 
teşebbüsaLta bulunmuş ve bu 
neşriyatın; ikı memleket orasın
daki münasebatı heleldnr ettnek
ten hali kalmadığını bıldirm1ştir. 

ltalya 'Sefiri, bu müracaatı ltal· 
ya Har.ciye Nezaretıne bildtre
teğini vadeylemiştir. 

İhtilal teşebbüsü 
Etrafındaki tahkikat 

devam ediyor 
Paris, 29 (Radyo) - İhtilal 

teşebbüsü etrafındaki tahkik ta 
ehemmiyetle devam olunuyor. 
Bugun, Patis kenarlarında yöl· 
larda terkedilmlş mühimmat 
andıkları bulunmuştur. 

Son haberlere gore, bu gün· 
lerde mühim bir zatın tevkifat 
bekleniyor. 

Çine para vermi· 
yecekler 

Londra, 29 (Radyo) - Çin? 
yüz milyon dolar ikraz edilmesı 
hakkında Brükselde Çın ınurah· 
hası Ve\ington Ko ile Amerika, 
İngiltere ve Fransa arasında 
bir mukavele İmzalandığı, reı· 
men tekzib edilmiştir. 

ltalya parlamentosu 
Dün toplandı 

Roma 29 (Radyo) - ltatyan 
, 16 dil 

parlamentosu bugün saat 
, ha. l f kanunla· toplann ıŞ ve mu Le 

rın mÜz.\keresine 'başlamıştır. 
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Temel yaSamızda teklif olu- r ıı.:::.~=.k::::~ ... 
nan değişiklikler kabul edi di, ::.::~~~~::::::b, 
Başvekilimizle 148 arkadaşının verdikleri teklif kanunu 

Meclisce tetkik ve ittifakla tasvih ediln1işlir. 

rimizden) - Başbakanımız Bay 
Celal Bayarın; Atina, Bükreş ve 
Belgrada yapacakları seyahatin 
ilkbahardan evel olması, ağle· 

Ankara, 29 (Hususi muhabiri· 
mizden) - Büyük Millet Mec· 
!isi, bugün öğleden sonra top· 
lanmış, ana yasanın bazı mad· 
delerinin değiştirilmes · ve daire· 
lerin vekaletlere taksimi hakkın· 
daki layihaları müzakere ederek 
kabul eylemiştir. 

Layihaların müzakeresi esna· 
sında bir çok hatibler söz al· 
mışlardır. 

Gireson ııaylavı B. Hakkı 
Tarık Us: 
-Vekiller taayyün ettikten sonra 

devlet daireleri işlerinin Veka
letlere taksimini gösteren fıkra, 
o şekilde yazılmıştır ki, eski me· 
tinde mevcud Vekaletsiz Vekil 
tabirinin bu fıkra mefhumuna 
dahil olup olmadığı anlaşıla· 
mıyor. 

Vekaletsiz Vekil olacak mı, 
olmıyacak mı? Anlaşılamıyor. 

Demiş ve teklifteki inkişaf 
kelımesile ne kasd edildiğini 
sormuştur. 

Bunun üzerine, teşkilatı esa· 
ıiye encümeni mazbata muhar· 
t iri B. Kenan Manisa kürsüye 
ielıniş ve cevab vererek, ez· 
cüınte demiştir ki: 

- Kanundaki bu ibare ile 
Vekaletsiz Vekillikler kaldırıl· 
mış oluyor. 

Teşkilatı esasiye encümeni 
reisi B. Şemseddin Sıvas ta söz 
söylemiş, kanundaki inkişaf ke· 
limesinin ihtiyaç manasında kul
lanıldığını sövliyerek: 

- Vekaletleri lüzumsuz yere 
parçalamak caiz olmıyacağı gibi, 
vekaletleri lüzumsuz yere bir 
arada toplamak da caiz olmaz .• 
Demiştir. 

Yozgad saylavı B. Sırrı lçüz 
de söz alarak; icra vekilleri ka · 
nununda vekaletler unvanının 

tasrih edildiğine göre, yeniden 
ihdası muhtemel vekaletlerin un· 
Yanının Başbakan tarafından mı 
tayin edileoeciğini sormuştur. 

Bu suale, teşkilat esasiye en· 
cümeni reisi B. Şemseddin şu 
cevabı vermiştir: 

- Yeni Vekalet tesis edil
diği vakit, bu vekaletin unvanile 
beraber büdcesi de meclise ge· 
lecektir. 

Eski kanunda mevcud hüküm
ler bu kanunla da ibka edilmiş 
oluyor. 

Bundan sonra layihalar reye 
~onmuş ve ittifakla kabul olun· 
lı:uştur. 

Kamutay, gelecek Çarşamba 
lrilnü tekrar toplanacaktır. 

Antakya patriği 
Paristen ayrıldı 

Paris, 29 (Radyo) -Antakya 
hlltrıği Kardinal Kaponi, bugün 
b liradan Antakyaya mütevecci· 
. en hareket etmiştir. Patrik, 
1
•t.asyonda merasimle teşyi edil· 
b:ııştir. 

• Yüksek emniyet 
komisyonu 

~~~~--49-...... ----~~~-
Dün Dahiliye Vekilimiz 8. Şükrü 

Kayanın riyasetinde toplandı 
Ankara, 29 (Hususi muhabirimizden) - Yüksek emn yet kom·s· 

yonu, bugün Dahiliye Vekili B. Şükrü Kayanın riyasetinde top· 
lanmıştır. Bu toplantıda, memleketin umumi asayişi tetkik edil· 
miştir. Komisyon, yarın tekrar toplanacaktır. 

Deniz mahsulleri kanunu 
Devlet şurası, kanunun bazı 

maddelerini değiştirdi 
Ankara, 29 ( Hususi muhabirimizden ) - Deniz mahsulleri 

kanunu, Devlet şiirasının tatkikinden geçmiş ve Başvekalete ve· 
rilmiştir. 

Devlet şurası, layihada esaslı bazı değ'şiklikler yapmış ve açık 
denizlerde balık avlamağa mesağ veren maddeyi büsbütün 
kaldırmıştır. 

Hatayda yapılan taklar, 
polislere yıktırıldı! 

(Ulus) gazetesi; istik.lale kavuşan Hatay 
için mühim bir aşma a e yazdı. 

Ankara, 29 ( Hususi muhabi· şaf etmekte olduğu görülüyor. 
rimizden telefonla) - Ulus ga· Fakat Atatürk dedi kı: 

zetesinin bu günkü başmakalesi - Yarınki Türk-Fransız mü· 
Hatay rdjimine hasredilnıştir. nasebetlerinin istediğim z yolda 

Hataylıların bu günden itiba· inkişıfında Hatay işinın iyi bir 
ren haklarını müdafaa edecek yönde y ırümesi esaslı bir ölçü 
yeni bir rejime kavuştuklarından, ve amil olacaktır kanaatindeyim. 
zaman zaman Hatayda karşıla· Bunu dostları mızın hakki le anlıya· 
şılan nümayişleri Türk milletinin 

biihtimaldır. 

Deniz Bank 
Umum müdürlüğün B. 
Sadullah tayin edilecek 

İstanbul, 29 (Hususi muhabi· 
rimizden) - Yeni teşkil edilen 
Deniz Bank umum müdürlü· 
ğüne !ktısad Vekaleti müsteşarı 
B. Sadullahın tayin edileceği 
kat'i şekilde söyleniyor. 

Ankara, 29 (Hususi muhabi· 
rimizden) - Maliye Encümeni, 
Denizbank layihasının müzakere· 
sini bitirmiştir. 

Layiha, büdce encümenine ha· 
vale edilmiştir. 

Mısır 
Göz hastalıkları 
kongresine işti. 

rak edeceğiz 
Ankara, 29 (Hususi muhabi

rimızden) - Mısırda toplana· 
cak beynelmilel göz hastalıkları 

kongresine iştirak etmemiz ta· 
karrür etti. 

Kongreye gönderilecek olan 
murahhaslarımız, Üniversite göz 
ha talıkları profesörü B. Mayer 
ile doçent doktor B. Naci, ya· 
rın !stanbu ı Mısıra hareket 
edeceklerdır. 

Kömürlerimiz de 
Hükumet lisansına dahil olacak 

lstanbul,29 (Hususi muhabıri· 
mizden) - Maden kömürleri· 
miz de dahil olduğu halde her 
türlü maden ve buğdaylarımız 

hükumet lisansına tabi olacaktır. soğuk kanlılıkla karşıladığından cakları, Hatay meselesinin hallin· 
bahseden makale sahibi bütün de velev ikinci dereceJeki küçük Altın para basacağız 
hataylıları tebrik etmektedir. memurların dürüstlükten vaki I 

olacak en ufak inhiraflarının bu stanbul, 29 (Hususi) - Ye-
Uıus gazetesi; "bugün Cenev· niden altın para basılmasına ka· 

rede kabul edilmiş olan metin· dostluğa birer darbe olacağını, rar verılmiştir. 
ler mucibince Hatayın yeni re· takdir edeceklerine inanmak is-
jimi mer'iyete giriyor. Kardeş· tiyoruz) diyor. yoksu[ yavrulara 
!erimize ve bütün Hatay halkına Ulus, makalesine şu cümlelerle yardım 
kutlu olsun.. nihayet vermektedir: Zonguldak, 29 (A.A.)-Kozlu 

Sözlerile başlıya1' \başyazı· "Hataya halkının akıbetine olan parti teşkila:ı müsamereler ter· 
sında: alaka ve merbutiyetimizi gizle· tib etm·ş ve yoksul 150 yav-

• inkişafında matlub olan meğe lüzum görmeden ilan edi· ruya elbise ve ayakkabı alarak 
asıl net.ceye varmak için bu yoruz: giydirm · ş ve ayrıc:ı mektep le· 
yeni idare üç merhale katede· Hatay, bizim büyük bir milli vazımı tem·n etınistir. 
cektir. işte bugün bunların bi· d Gösterilen bu şefkat muhitte 

avamızdır .. " 
rincisine giriyoruz.. güzel akisler yapmış ve herkesi 

Ankara, 29 (Hususi muhabi· 
Ulus, bunu teşrih ve izah et· sevindirici yardımlar yapmağa 

tikten sonra (Büyük Millet Mec· rimizden) - Hataydan gelen teşvik etmiştir. 
lisi kürsüsanden Türk milletinin haberler, oradakı Fransız me- Tı k 

murlarının lüzumundan fazla ayıvare azası sesi, Atatürk lisanıle yükselirken J 
Hatay meselesi iki defa büyük gayretkeşliklerini gösterecek ma· Üç İrtgiliz harb tay. 
bir milli davamız olarak tavsif hiyettedir. Bu cümleden olarak 
d ·ı . t. H t .. T .. ki . . oradakı· memurlar kardeşlerı·mı·· yaresi çarpıştı ve e ı mış ı; a ay ışı ur er ıçın, 

Türkiye Cumhuriyeti için bihak· zin bugün yeni rejimi tesid et· düştü 
kın mil.i bir davadır. Bu davayı melerine müsaade etmemişler Londra, 29 (Radyo) - Bu· 
Atatürk 15 sene evel Adanada ki gün, üç lngiliz bombardıman ve yaptı an takları, polislerle 
yaslı Hatay kızlarına bitap eder· tayyaresi, Pen Rus tayyare is· 

yıktırmışlardır. Fransız memur· 
ken ilan etmiş ve o davanın tasyonuna gitmek üzere buradan 
temelini atmıştı. !arının bu hareketini Fransanın kalkmışlar ve yolda kesif bir 

1921 de yaptığı birinci büyük tasvib etmiyeceğine şüphe et· sis yüzünden çarpışarak parça· 
fedakarlığı Türkiye şarta muallak miyoruz. Bununla beraber bu !anmışlardır. 
olarak yapmıştır. hususta hükumetimizin Fransa· Tayyareler biribirinden 27, 

Fransızlarla olan arkadaşlı· dan izahat istemesi lazım gele- 30 ve 3 kilometre mesafelerle 
ğımızın dostluk sahasında inki· ceği kanaatinde bulunuyo· uz. düşmüşlerdir. 
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insan zekası 
Yazan: Erkek Lisesi tarih öğretmeni 

Milat Oksancak 
Beyin, insanlarda bin iki yüz, 

bin üç yüz gram ağırlığında, bil· 
diğimiz evsafta bir uzuvdur. 
Kafatası dediğ:miz kemik mah· 
fazanın içinde durur bizi o idare 
eder. Bir az bozuluşu, varlığımızı 
ne acınacak hallere sokar ma· 
lum ... 

Biz, insanlara yeryüzünün en 
kuvvetli, en afacan varlığı de
mek doğrudur. Arz üst:inde canlı 
cansız her nesneye hakimiz. Can· 
lılar ve cansızlar kafilesinin, bi· 
zim gibi, dilleri olsa da, bir 
söyleseler: Elimizden neler ç ki· 
yorlar ?.. Hatta bir kısmımızın 
elinden, diğer bir kısmımız, di· 
ğer kısımlarımız, külfetlere, acı· 
!ara düşer, bel&lara, felaketlere 
uğrar. insanı böylece arzda ta· 
biata ve hatta kendi nevine ha· 
kim kılan ne koludur, ne ba· 
cağı!. Kol, bacak, el, diş, tırnak 
bakımından bizden pek çok 
kuvvetli canlılar var: Bir kaplan, 
bir gergidan, bir kurt, bir balina, 
bir kartal insana göre çok çe· 
vik, çok kuvvetli, çok hassastır. 
Fakat sürü sürü, zü:nre zümre 
bunların kam len insanlara yenil· 
melerinın sebebi nedır? Şüphe· 
siz ki: Kafamız!. 

insanın kudreti, onu kaplan
dan daha atik, filden daha sağ· 
lam, gergedandan, kurttan daha 
yırtıcı, balinadan daha ekili, kar· 
taldan daha seri, yılandan daha 
zehirli yapan baştır. O başın 

içindeki beyin denen uzuvdan 
doğan zekadır. Yeryüzünde ze· 
kamızdan üstün hiç bir tabiat 
tecellisi ve varlığı yok.. Ah bu 
küçük kemik kutu içindeki bin 
üç yüz gramlık yumuşacık uzuv .. 
Ufak bir tahta parçasile bile 
hurdehaş olacak kadar nazik, bir 
buçuk kiloya yakın bu madde, 

arzdaki bütün canlıları ve can· 
sızlan yenmiş ve dize getirmiş .. 

Belki elli bin yıldır süren bir 
uzun mücadeleden sonra bugün 
aldığımız parlak netice, biz, in· 
sanları öğündürmeğe elbette la· 
yıktır. Bu parlak zafer silsilesıni, 
bakınız, şair ne güzel tasvir 
ediyor: 

Arıık yolunda gitmeğe kadirsin; 
asüman, 

Kifi; deham elli asırlarca imtihan 
Hergün baıında yıldırım, altında 

zelzele; 
Maıunii müııeki ya~dıu; hep elem, 

hüzün; 
Kandır bütün oahaifi tarihi öm• 

rüııiln!. 

Hakim zeki ve tecrüben artık 
gavaile; 

Ezdin batınla tıeları, yendin de
nizleri, 

Tutıun elinle berkı, o gurreııde 
tjderil 

Tuıtun ve bağladın; o, oeııin ıimdi 
en muti, 

En canlı iletin; odur "ilkayirnh,, 
eden, 

Eıbahı mümkünala ıenin kudre• 
tinle; ıen, 

Bişüphe kendi kendine, bit ile
mibedf, 

B;r aJ.emi ıüuııühedayiıiıı!.. Fy 
hayaı, 

Ey ruhukAinatl 
Takdi.ıı edio; heıer 
Tıkdise müsıahıktır; odur rabbi 

hayrii oor 
Rabbi mümk.inat! 

Yeryüzünde mümkün olan şey
lerin, rabbj yani meydana geti• 
reni sıfatile insan, ne kadar gu· 
rurlansa azdır. 

Karalarda: Şehirlerimizi, yol
larımızı, tarlalarımızı, binalarımızı 
fabrikalarımızı, otomobillerimizi 
bir düşününüz; 

Denizlerde: Vapurlarımızı, zırh· 
lılarımızı, denizaltı gemilerim izi 
transatlantiklerimizi bir düşü· 

nün üz; 
- Sonu 10 uncu sahifede -

Türk olan Türkçe konuşur •• 
Şu ağızlarımıza, dillerimize 

ne vakit iyi bir şekil vereceğiz 

bilmem .. 
Bazıları konuşurken, küfürü, 

pis tabirleri, ağızlarında 1 eblebi 
gibi çiğnerler .. Bazıları, mis gi· 
bi Türkçe varken, yabancı dil 
bildiklerini herkese anlatmak 
için, sanki matah bir şeymiş 

gibi: 
- Monşer, maşeri, bu mesele 

beni malörözman enteresse et· 
miyor ... 

Diye yumurtlarlar. Bazıları da 
kalkar: 

- Kemterleri sahavet hen· 
gamında bu misillu bir hare· 
keti hiç te müşahede eyleme· 
miştim. Etfali memleketteki bu 
ahvali nabecaya cıdden hayret 
ediyorum. 

Diyerek, terkiblerile Arabisi, 
Farisisi vesairesi ile kulakları· 
mızı yırtarlar. Öbür tarafta, Türk 
Yahudinin mübarek ağz;, şu gü· 
zelliği, ahengi ve inceliği mey· 
danda duran lspanyolcayı, ana 

ve babalarının, yahut içinde ba
rınıp, yaşayıp kazandıkları mem· 
leketin dili imiş gibi, alabil:li· 
ğine konuşur. 

Bir dil faciasıdır; almış, yü· 
rümüş. 

Türkçe bilmez mi bütün bu va
tandaşlar? 

Bilirler, hem de benim, sizin 
kadar bilirler. Bazılarının dil 
bilgisi, bizden de fazladır. Fa· 
kat bunlar, Tükçeyi, ozu sozu 
tertemiz, hem de dillerin en gü· 
zeli olan Türk dilini konuşmu· 
yorlarsa, sebebi şudur: 

Davaya inanmamışlardır. Yü· 
rekleri zayıftır. Bizim kalkınma 
ve yürüyüşümüzün en arka saf· 
larında kalmışlardır .. 

Halbuki bu memlette Türk 
olanın, Türk geçinenin vez:fesi, 
Türkçe konuşmaktır .. 

Aksi takdirde, bunların Tür· 
kiye ve Türklükle hiç alaka· 
ları yokl-ur, dersek, ne olur 
sanki, kıyamet mi kopar? 

Abdullah Çavuş 

Kredili Satışlar Altı Aya Çıkarılmıştır Sümer Banl{ 
YERLİ. MALLAR PAZARI ,.__ _________________________________________________ ~~~~~-~- - ,, 
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arp artık kattileıiyordu. Beyazıd çok meyustu. 
·hayet: tahtını, Selime vereceğini bildirdi 

Kadın ar arasındaki sar
kıntılık davasr --·---Pazar günü müdafaa şahidleri 

dinlendi. Muhakeme talik edildi 

~-:-----:-~----.. ~..,._...,., ...... __ ~~_;,._~ 
- Şehriyata ma'umdur ki Ya.ıan: M. Aaghan tebliğ ecleceksin, kendisine mu· 

şehzadei civanbaht Ahmed efen· 1 

- 24 - babbetim vardır. Böyle bir harp 
di hazretleri biraderi necibeleri Arasıra ayğa kalkıyor, pencere· ıhtirn!li kalbimi mahzun ediyor. 
Korkud efendi hazretlerinin ma· den uzaklara bakarak gözlerini Ona, şehzade Ahtnede saltanatı ~~~---------~~~ 
kamı saltanatı istihdafen hare· siliyordu. Beyazld ağlıyordu. Bu terketmemeğe karar verdığimi bil· 

Kadınlar arasındaki hakaret - Ben Seherin evinde idim, 

ketinden korkuyor. Halbuki bu hadiseler, zaten bozulmuş o'an dirirsin. Bu cihetten artık en· 
ve sarkıntılık davasına pazar Şadiye ge\di. Seherin zülfle-

hak Ahmed efendi baıretlerine asabını büsbütün perişan etmişti. öişcıi ıuınıa'9ın. Şımdiye katlar 
günü bakıldı. Halk, bu entere· rinden tutarak: "Ben sekiz sene· 

bahşedilmiş bulunuyor. Ali paşa ise kendisini teşci edl· Ahmetle tetki saltanat kararın· 
san muhakemeyi dinlemek üzere tlenberi senin kara gözlerine 

- Öyle ya, öyle ya.. Ben yor ve muttasıl: da idim, vaıgeçti lfi. Kat'i söz 
mahkeme salonunu doldurmuştu. baygınım!,, dedi .. 

saltanatımı Ahmede terke ka- - Padişahımın ka1 bi 11hane- veriyorum. B uaenal~yh durma· 
Maznun Şadiyenin gösterdiği 15 - , Daha başka? 

rar verdim. Ne diye etekleri ferine hiç bir endişe düşmeme· dan avdet etsin. 
müdafaa şahidinden on tanesi - Şunu dedi, bunu ded 1 

tutuşup yerinden kalkıyor? lidir. Bu ordu ile şehzadenin - Sonu ı;ar -
gelmişti. Bun1arın çoğu ademi ı Ne imiş o şunlar, bunlar? 

d ---......=..--
- Ken isine bir cevap ya· drdusu kaeşılaşmak ve tahacl- Bu da bas La tu•r[u .. 

malumat beyan ettiler. - Kocan olacağım falan! 

rarız devletlUm. düs adecek ahvale göre hareket .. K 
Hakim birine so ·du: . - Belki şaka söylem ştir? 

lsminiz? - Bu yaşa girdim böyle şa· 
- Yazınız. Şimdiki halde ya· etmek lazımdır. bir soyar:lr!. 

pılacak ey Beylerbeyi Hasan Öıyordu. Padişah art k tered· L.İ 
- Zişan.. ka görmedim! 

paşanın n@ iietice ile avdet clüdu terkett~ ve emrini verdi: na km ek - Şanlı b'r davanın şehade· Gelmiyen ve yeniden is'mleri 

edece,,,.ini beklemekten ibarettir. - Ordu hareket için hazır· 
tine geld niz, ne biliyorsunuz? ve verilen müdafaa şahıtlerinin 

o """"-"' ...... ! ••• ~ . ...... ·--.;;:;.._ 

Hasan paşa ma·yetmdeki bÜ· !ansı n... Afuf;rzs r bdyle bag"' ı-
- Hiçi celplerine, suçlunun doğum ta-

yücek bir ordu ile şimale doğ- Beyazıd teessfiründen, yesin· ~ 
- Nasıl h ç. İzmire şan veren rihi hakkında İstanbula yazılan 

ru ilerlemeğe başlamıştı. Fakat den, ihdyarlığından hastalan· rınca herkes hay. bu hadıseyi siz kapı komşusu telgrafın tekidine ve ayrıca suçlu 

pek ar; mesafe katetmişti ki mıştı. Ordunun başına istem ye, ret etti 
olduğunuz halde bilmediğ:nize tarafından müştekiler aleyhine 
ne mana verelim? açıldığı bildirilen dava mahiye· 

- Benim böyle şeylerle ali- tinin sorulmasına karar verilerek 
kam yoktur.. muhakeme 2 Kanunevel öğle-

ileti kollardan dolu dizgin gelen istem.ye geçti. Artık Padişıh 
\ Adliye Ve · 5.ıetınden gelen bir 

bir müfteze şu biberi getlrcli: l;aba, şehzade o~lu i.e ç rp ş· 

Hakim Naci Erel amme şahit· den sonraya bırakıldı. 
;;.. ~ _ı emir Üıdl nt', müşteki, maznun - Şehzadenin ordusu gö· ma~a gıuiyorPU. 

.. d" takat Padiş&hın ordusuna ve şahidler mahk~melerde soy· 
run u.. b f .a d h S 1 f rı dlarlle ça~ rı .ri\al"ra l>aş l anclılar. - Ne çabuk? Sakın yanhş mensu e raa a ı e ime me · ~ .s 

terinden başka birine hitap etti. Pantolon hır sızr 
Yaşın ız? mahkemede 

- 421. 
t · · .l·ı K ",.. b n\ D jn, Elha.nra s .nemasında olmasın? un ıaı er. ı:ua ır za an zar· 
f d B d .ı. d ç yapılan bir hırsız lığa a ıd dava 

- Kadınların yaşlarını sakla· ı • ı 
dıklarmı biliriz. Sen altını, yaşından smaı 

- Hayır sultanını, sancakla· ın a c:yazı ın orcıusu a u· 
liak m B. Nacı Erol mübaşire rınt dahi iyice gördük. kurovaya gelmiş ve Se imin or-

h t:'mretti: Hasan paşa liarb için emir al· dusuna kafşı kararga nı ur· 
·i. i • · f k ' - Hasekmek gelm i ş mi bak mamışh. Sadece gösteriş acaba muştu. tttaaaKt mesa e ya ınaı. 

ık b öakalım? kanla bir netice vermiyecek mi i laraf uzalt\an uzaga irıl31r-
idi?. lerini pek a a göreBıliyorlardı. - Nereye bakayım? 

P.ı. ·"' "' d ı kl - Nereye olacak dışarıya! Hasan paşa için geriye dön· cıuışan, ç ırının ara ı arın· 
d 1 1 • • :ıt.ı ı : Mübaşir do aştı, geldi: mekten başka çare kalmamıştı. an yaş ı göz erını oK unun KB· 

iı ı.. Ah k · ~ h Gelmemı ş bayım. Ke, fiyet derhal padişa a bildi· rcırga ına dı mışti. .:>araran çe • 
.J - Kim gelmemiş? rildi. resi ile teessür ve h• yecanaan 

aşağı değils in. Bundan sonra 
gelin olacak değilsin ya, doğru
sunu söyleyiver .. 

- Haydi elli beş olsunl 
- Bu işlen haberiniz? 

-- 5 ,.., 

Sarkıntılık 
Hasekmc: kl 

Beyazıd çok müteessir, çok titriyordu. Bir az sonra artık bu Ahmed, ben kadınlara 
"' k O l .J 1 - işi neden uzatıp duruyor· meyus görünüyordu. Ali paşa ovaaa i i sman ı Ötausu ;ı; at· 

olmasa hemen tahbndap, tacın· şıla$Bca&t ve belki de babantn sun. Sekst"n tane işim iz var. tene%zul etmem diyor 
b L Ben şahıd Ha~kmeği istiyorum. 1 

dan, htr •eyinden \tll~g-eeelıtti; lulıcı ~hlh'Un oytıun•, yanut O Evclki gece smetpa~a bu v -
" "''Y ç defa bağırsanaf. 

Ruhuna çöken bezginlik gittikçe asi evJadıh kılıcı babanfü kal· rında Bn. Bediaya sarkıntılık 
Mübaşir üç defa ve Hesek· arh ordu. bine girecekti. Beyaııt:I gibi kan- edeo Ahmed Yanar, cürmü meş· 

Selim ve ordusu nahayet Çu· dan, şiôdetten hoş 'anmıyan bir mek diye bağırdı. M.ıhkemede hud yaptlaralt Adıiyeye verildi 
b Has kmegv in ışi ne diye koridor· d d b 1 d kurovaya kadar gelmişti. Bu or- adam için bu ne fena ır vazl· ve ün uruımasına aş an ı. 

da dola,an mcsalih erbabı ve d duyu durdurmak, her ne paha· yetti?.. k Evela hadisenin şahi leri din· 
i , ~ avukatlar etraf.arına ba ındılar. sına olur.Sa olsun lbmu::lı. FaK&t Duramadı, ayal{ kalktı, elle· lendi. Hakim, bu şehadetlere 

padişah hala kın dökülmesin· rlni çırptı ve gelen ağ:iya: Mahkeme kapısından içeriye karşı ne diyeceğini suçludan 
den korkuyordu. - Çısbuk, bana Rumeli Bey· bir gencin gird.ği görüldü. Ha· sordu: 

Karan karardı ve padişahhlt lerbeyini çağırt kim: - Ne diyeceksin? 
şahı.ade Ahmede veHlecekti. Fa- Dedi. Beyazıd, harp uçuru- Soyadan nedir? - Bunlann bir tanesi yalan 
kat bu uğurda Selimle kılıç munun Kenarına geldıği halde Hssekmekl. söylüyor? 
kılıca, gırtlak gırtlata gelmek gene son oir tedbire Başvuru- Demsk francola filan de· - Neden? 
tehlikeliydi. yordu. ği.I A~ıl adınız? - Anası iyi süt vermemiş de 

Selim, askerini Çukurovaya Hasan pış~, hücum emri te· Enver.. ondan!. 
yerleştirdi. Bu yerleıtiriş öyle 18.kki edecrğini ıannediyordu. _. Şü hırsızlı~ı tinlatmız? Ôtek"ne ne diyeceksin? 
olmuştu ki en küçük bir kuman· Fakat çadıra Jİrince Beyazıdı - Be ı Eihamrada bilet ke- - O da yarısını doğru, ya· 
da büyüle orduyu derhal hare· ağ'ar gördil. lh\iyar pa<liıah ser m. Bu üç kişi geldi, parala· rısını eğri söylüyor. 
kete geçirecekti. Asi şahzade: başı01 kaldırdı: rını vadi, ben d~ kendilerine - Son sözün netfü? 

- Ne ana, ne baba .. Bu dl· - Paşa, Cledi. Şimdi oğlum üç bi 'et kestim Az sonra çıktı· - Şu cemaatin bütün güna· 
vanın halli la:tıhıdıt. Selimin yanına gideceks~n. lar, bellerinde b ır şışkinlik gör· hını üzerime a:ayım ki ben sa-

Diyordu. Maiyetinde Rumilideki Hasan paşanın sırtından so· düm. Muayenemizde ' bellerine hşmadım. Bır defa evliyim. Onu 
beylerden bir çoğu da bulunuyordu. ğuk bir dalga geçti. Bu vazi· dolanmış kurşun borular çıktı. bırak; kad: :-ıa hiç de tenezzül 

Hasan paşa ordusunun gcti çe- yetten sonra Selimin yanına - Hem ziyaret, hem t caret edenle den değilimi 
kilmesi her iki taraf askeri ara· gitmek bile biie kılıç altın' git· gibi bir şey.. Suçlunun sabit olan dirmün· 
sında Selim he~al:>ına büyük bir mek demekti. Padişah devam Bunda 1 sonra sinemanın bü· den dolayı bir ay hapsine ve 
tesir yapmıştı. etti: f,.cisi Çat;ı\kaya da l in 1endı. derhal levkıfine karar verılerek 

Pantalonu böyramda 
giymek üzere aşır-

mış amma .• 
Me~hur sabıkalılardan Mustafa 

oğlu lsmail, dün gene hakimin 
karşısına çıkarıldı. İsmail bu 
defa pantalon çalmakla maz· 
nundu. 

Bt-yram ic;in kendisine liir pan
talon almak üzere elbiseci dük-

anma gitmiş, dü ·kan sahibinin 
gafletinden istifade ederek bir 
kilot pantalon aıırmış, ertesi ~ü
nü de satarken bir tesadüf eseri 
olarak dükkancıya bu pantalonu 
veren adamla karşılaşmış, me· 
sele meydana çıkmış ve yakayı 
ele vermiş .. 

Şahidler dinlendi. lsmailin 
bir yığın sabıka fişi okundu. 
Hepsi de hırsızlıktan, tam sekiz 
mahkumiyeti vardı. Hakim sordu: 

- Bu pantalonu bayramda 
giyecektin gal ba? 

- Nasi.b olmadı bayım! 
Dokuz aya mahkum edildi 

ve hapisaneye gönderild:. 

Katil kasdı yokmuş 
Karşıyaka istasyonunda kar· 

pu:ı nakli esnasın Ja arabacı lb
rahim katil kasdile silahını teş· 
bir etmekle maznun arabacı Hü
seyinin Ağ.rcezada muhakemesi 
sona ermiş, katH kasdı cuçu sa
bit olmadığından yal ıız silih 
teşhiri suçundan üç gün hapsine 
karar verilmiştir. - Demek ki padişah bile Ona ~,.!§mı şa!lanem • Bazı istılam iç niş geri hıra\aldı. ceza evine gönderildi .. 

Selimden korkuyor.Deniliyordu. 11'•· -----------1122iılllılllı'•flitliitllilıi'iııiiııflilııılııııfııllliil'flillıiılr~lllıl' ~!fıillli'iılı' ııiıililıl~!"-----•-••••••••---••••••••• 
Padişah Edirnedeki tıaray.nda Tar2an: Balta değmemiş Ol'manlarda •• 

derin bir düşünceye dslmı$b. 

ANADOLU 
Günlük siyasal gazete 

Sihib vo Baımuhatriri 
Hagdar Riifda ÖKTEM 

Umumi ne~riyat Te yazı ioleri hıiclCI· 
ril: Hamdi Nüzhet ÇANÇAR -iDAREHANESi 
Jı.ınir İkinci Beyler eobğı 
C. lltlk ı>artiai biaifıl içbiae 

Telgraf: İzmir - ANADOLU 
Telefon: 2776 .. Foata kotll8U! •OS 

Abone şerald 
Yillıgı noo. altı ayı+ 800, üç 

aylıgı 600 llm-.ttur 

• Dünden mabfJll - bareti ile .. . 
4 - ... Bir a~aca tırmanma~a 

başladı. Fakat yamyamlardan 
birisi bacağına sarıldı, yeniden 
aşağı indirdi. Bir az sonra, hem 

:rn Teşrini~=ınt 

i 
llnlıili ha tahklar ıniltehassmmız 

l:>r. 1. Şevki Uğur diyor ki: 

Yenen ve icilen , 

-3-
İn~anıh hayatı, sağlığı üzerin· 

de pek mühim roller oynıyan 
tütünün havi olduğu nikotin, 
yüzd~ y&rım ile üç arasında 
tahavvül eder. 

Tütün fabrikaları, nikolin 
miktarına bildirmeği usul ittihaz 
etmemişlerdir. Bununla beraber, 
ticarette az nikotinli ve niko
tinsiz veya zararsız nikotinli 
Ôİ) e satılmakta olan tütün ve 
sigara lar hakkındaki mütalealan 
ihtiyatla telakki etmek lazımdır. 

Şurası muhakkaktır ki, hali· 
hazırda kimyevi olarak nikotİ· 
nin alınması ve tütünün nikotinsia 
b:rakılması imkan dahilinde de· 
kildir. Belki yalnız mikları azal· 
tılabilir. Bununla beraber iz 
nik6tinli diye gö!i~erileı\ tütiin 
ve sigaralar daima yüzd~ \lif 
nikotini havitJirler. Belki de 
daha fazla nikolinleri vardı r • 

Tütünde nikotini azaltmak için 
bir usul ve yol varsa, o da aı 
nikotinli tütün yetiştirmektir. Bu 
tüfün cinslerini terbiye ve ıslali 
iİe kabil olabi\ir ve olac ktır da. 

Bu usul ve yetiştirme henCiz 
araştmlmamıştır. Eğer bu bu· 
susta alakadar olanlar çalışır

larsa, tabiidir ki tütünü ıslah 
ederek nikotinsiz olmasa bile, 
az nikotinli tütün yetiştirebile

ceklerdir. Şurası bir hakikat 
diye kabul olunmahdır ki, tütü· 
nün hangi şekli kullanılırsa kul· 
lanılsın, içindeki nikotin dola• 
yısile vucudü, kan damarlarını 

sinir eri zahirler. ayattn• 
seven ve vaktinden evel sağlı
ğını bozmak istemiyen insan, 
bu öldürücü zehri kullanmaz 
ve lcullanmamahCfır. 

-Arkası v•r-

1 ~öbetçi ~czahııne?~r J 
Bu gece 

Kemeraltmda Şıfa, Karanti• 
nada E,ref, Kemerde Kamer, 
Alsancakta Ahmet Lütfi, Eşref· 
paşada Eşrefpaşa eczaneleri nö· 
betçidirler. 

Amerikan Hasan 
Tahkikat genişletilecek 
Karataşta Fethi admda bir 

talebeyi bıçak la ~aralıyarak öl· 
düren Amerikan Hasanla suç 
ortağı Enver hakkındaki tahki
kat Sorgu hak. mliğince bitiril· 
miş ve esas muta ea alınmak 
üzere evrak Müddeiumumiliğe 
verilmişti .. Müddeiumumilik, bazı 
nokta\ardan tahkikatın genişle· 
tilmeslni muvafık görmuş ve 
tihkikat e\'rakını Sorgu hakim· 
liğine iade etmiştir. 

Esrar tutuldu 
Sabıkalı silahçı Refikte yanali 

kilo esrar yakalanmış ve Reftk 
meşhud suçlar kanununa göre 

mahkemeye verilmiştir. 

TAKVİM 
Rumi - 1353 ı Arabi • 1356 
Te,rinisuıi 17 Ramaza• 26 

t 
9 
3 
7 

Teşrinisani 

30 
Salı 

1 
9 
3 
7 

Yabancı memleketler için eenelik 
abone ficreti 27 lltacltt 

1 - Yamyamlar mütemadi· 
yen bağınyorlar, 11 Ô1üml Ôlüml.. 
diyorlardı. Çok buhtanh blr an 
yaflyan genç kız nihayet t~ba?.· 
caaanı çıkardı vo Tarzan• dondu. 
Kadın bir '1tli gibi idi. Genç 
k\zın, kendisi için Tarzını ôldü· 
receti anlaııltyord1.1. 

2 - Vaıiyet.. Genç kız tı
b&ncasile nitan llarak Tarta· 
nın • üzerine değil, fakat· ~t
latınl ateş e\ti. Ve birinci kur
şunda Tarzanın ipi ~ optu, Tarzan 
ıerbH kald•. Sivilli "Aman 
kentlinizi kurtarınız!,,. diye ba
ğırdı. fakat Tarzan böyle hare· 
ket etmedi. 

3 - Vahşiler •Yakalayın, tu· 
tunu~!.• diye batmyorlarken, 
Tarzanın ve genç kızın kurşun· 
ları karşıs nda durmağa mecbur 
kaldılar. Maamafıh mücadele 
gayri müsavi şartlar altında be
yazların aleyhine neticelenecekti. 
Bunun üzerine Sivilliyi !urtına 
aldı ve bütün çeviklik ve me· 

Tarzan ve hem de Sivilli büyük b :r L'!':"'=======~ 
Buavab ağacına sımııkı bailandı\ar. 
Eğer tesadüf yardım elmezse .. 
Ölüm muhakkaktı! (Sonu oar) 
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lş t e tıım hu sırada, Atos, 
genç arkadaşlarına saf dı 

ortos ~e Aranıi~ ortaya atı larak 

a ı iki 111ulıafazi geri ye soı·c ler 
korkmasınn 

şüphesiz bir 
olmalıdır. 

hayret ~dılmct; o 

si lahşor namzedi 
Atos, Dartanyanı da beraber 

gitmeğe davet etti; ömründe 
Oynamamış bulunduğu bu oyunu 
hiç bilmemekle berab~r, saba- Dartanyan, kendisini yılan 
hın saat dokuzundan on ikiye sokmuş g bi başını çev rerek bu 
~adar olan zamanı geçirebilmek küstahça sözü söyliyen muhafıza 
için ne yapacağını da bilmedi· şiddetle gözlerini dikti. 
linden bu daveti kabul etti. D"ğeri bıyıklarım bükerek 

iki silahşor oraya daha evel ona cevap verdi: 
tittiklerinden oyuna başlamış- - Vay canına! Küçük efendi, 
lardı. idman oyunlarmda çok bana istediğin kadar bak; ben 
llıelekeıi olan Atos, Dartanyanı istediğimi söyledim .. 
da alarak karşılarına geçip ra- Dartanyau gayet yavaş sesle 
kipleri olmuştu; fakat, sol el ile cevap verdi: 
oynamakla beraber, oyuna baş· - Söylediğiniz söz izahat İs· 
layınca yarasının böyle bir ta· tenmiyecek kndar aş " kar olduğu 
linıe g"rmek için henüz taze ol- için beni takip etmenizi rica 
duğunu anladı. ederim. Dedi. 

Bunun için Dartanyan yalnız Muha'ız da alay eder bir 
kalmıştı; oyunu bilmediği için tarzda sordu: 
llıuh\aıanı olarak oyn1yamıyaca· - Ne zaman? Dedi. 
tını söyliyen Darlar.yanın bu - Lütfen. şimdi .. 
Sözüne kulak vermiten diğerleri - Şüphes z benim kim ol· 
topları atmağa başladılar; fakat duğumu bili;ıorsunuz? 
Portosun Herkül kadar kuvvetli - Ben mi? ... Hayır, siıi hiç 
ııttığı toplardan biri Dartanya- tanımadığıma emin olunuz; hal-
tıın yüzünün o derece yakının· ta buna lüzum da gôrmem .. 
dan geçmişti ki, eğer böyle - O ha\de hata ediyorsu-
geçmeyip te yüzüne çarpmış ol· nuz, çünkü ismimi bilseniz, bu 
saydı suratında hasıl olacak hal kadar acele gösteremezsiniz. 
~le lctalırı karşısına çıkabilmek - O ha}de, ismin z nedir? 
Htılcanı kalmıyacağ"ı için o gün- - Bernaju bendeniz. 
kü kabul şerefini kaybedeceğın- Dartanyan hiç ehemmiyet ver· 
den korkmuştu. m~z bir tavırla teklif etti: 

Halbuki, bütün istikbaUni ·- Çok !!la Mösyö Bernaju, 
~eılcon düşüncesi ile bu günkü sizi kapıda bekliyorum. 
AlU.ta çıkışta gören Dartanyan, - Gidiniz, \!fendi; peşinizden 

t inla ile Portosu netalcetle geliyorum. 
sel" b il k anıladıktan sonra bu oyunda - Acc e ettiğinizi i et· 

0
"

4 ' -ı. Lo.d. elelcc hasıl meyiniz, efendi, beraber gltt~ğ'i-
etmedikçe oynamakta mazur miz anla:,ılmasm; iyi bilirs:niz 
?ulu.nduiunu bildirdi; ve bunun ki, yapacağımız şeyi anlatlarsl 
Uzenne oyun yerinden çekilerek bizi rahatsız ederler. 
•eyirciler yerine gidip olurdu. isminin delikanlı üzerinde hiç 

Dartanyanın talihsizliğine ola~ bir tesir husule getirmediğini 
tak seyirciler arasında Kardinal göreh muhafız taaccüple dedı ki: 
bubahılanndan biri vardı ve - Hakkıhı! var .. 

u •dam ise bir gün evci arka· Hakikaten Bern:ıju ikmi, belki 
~~şiarının mağlubiyeti sebebile Dartanyan müstesna olmak üze· 
al öfkeli bulunmakta ve bu- re, hemen her kesçe m-a\umdu; 
~Uh intikamını almak için fırsat çünkü bu atlam hemen her glitl-
ollamakta bulunuyordu. kü kavgalarda isıni geçen bii' 
Bu fırsatı ele geçirdi§foe kail şahıs olmakla beraber, Kardi-

o)lll bu adam, yanmdakilere nalin bütün emirleri bile onu 
•ôytc söyledi: bu halinden vazgeçirememişti. 

Ue çok meşgul bulunduğu ve 
Atos ise dikkatle on ları seyre 
dalmış olduğu için genç arka· 
daşlarının dışarıya çıktığın ı n ve 
Kardınal mu haf ız• nın a ı zusu 
veçh ı le kapıda b k ediğinın far
kına varmamışlard ı; nz zaman 
sonra muhı:ıfız da dışarıya çık
mıştı. 

Öğle vaktı kral huzLruna çı
kacak olan Daı tanyanın kaybe
decek vakti olmadığı cihetle et
ra l ına bakındı ve sok ıkta kımse 
olmadığını 

dedi ki: 
göniııce hasmına 

- Allahıml Bernaju d iye şöh· 
ret bulmuş b r namını z olduğu 
için karşınızda bir sllahşor nanı· 

zedi görnıen zden do1ay ı ta ıiin i z 
var. Neyse, müster h olunuz, 
elimden geleni ysparı m. Hazır 
olunuz! 
Dartanyanın bu su etle gale

yana getir miş bulunduğu mu· 
hafız söz aldı : 

- fakat, benim fıkrımce bu· 
rasını iy ı intihap etnıedık, S en 
]ermen Ma'las ırının arkasına, 
yahut Preu· K i erkin içine gitsek 
daha iyi olur .• 

Dartanyan: 
- Doğru sôylüyorsunur, fa. 

kat, tanı on 1kide b ir yerde bu· 
lunacağım cıhetle k ybcdecek 
hiç vaktim yok. Hatır olunuzf 
Haydi efendi, haıır olunuz!... 

Diye cevap 'verdi. 

Fakat Dattanyan da bir gtin 
evelki vak.tada mü tedili ini teç 
rübe etmişti. 

Zaferinden artmış olan cesa
retli ve istikbal ümidinin neşesi 
ile bir adım bile geri gitmeme· 
ğe karar vermişti; bunun üte
rine iki kılıç kabzelerine kadar 
ölçüldü ve yerinden hiç kımıl
dam yan Dart:anyan, hasmını bir 
kaç adım geriletmişti; fakat, 
lkavga esnasında hasrnımn kılı
cının bir an için bir az yana 
kaymasından fırsat alan Dar· 
tanylm, ıerbest bulduğu kılıcını 
bir hamlede onun omuzuna sap· 
iamıştı. 

r- ~ıi;kıiih Poh~t;;~İ;rınd;~ecek -
Tefrika No. 24 Yazan: M. Dogan 

Şemsi paşa, Selaniğe uğrıyarak Manastıra git-
mesi için iradei seniyeyi tebellüğ e mişti 

~ ~am bu sıralarda Yakovada bitirmeğe vakit kalmadan Şemsi kat için kendi evlaHanıu b'ile 
~ etı paşa hasta olur, kırk paşa derhal yatağın içinde doğ- cayır ~a~ır ya~an cebbarJardandı. 
Lttccei hararet ateşler içinde rulur ve: , Sel~?1ke . ugrırara~ M.anasttra 
~'lrulmaj'a başlar. Bu hastalığı • Aleykümüsselim rahmelul· gıtmosı ıçın ı~adeı ıenıyeyı tebelJüğ 

lat bilen müşir Şakir paşa lahi ve berekatühü. der ve aya· e~en Şemsı ... paşa Arnavutların 
~beyn d x.. b" t ) ft ruesa ve eşrafını topladı. Onlara, 
~tnsi e yaz bı5• t lığr de grba ha ğa kalkar durmadan giyinir. Ar- Manastır taraflarında bazı lslam 
~de paşanın as ~ ı ın an a - tık ben iyi oldum der. Dotruca gavurlarının Bulgarlarla birleşe· 
~ r ve seyyar bır halde bu- telgrafhaneye gider. Mabeyni rek hükumet ve padışah aley-
~ l\ulduğundan icabı kadar ha- açtırır ve şunları yazdırır: hine kalktıklarını ve bunun hü-
~ 1-trıadığı cihetle arzuyu şaha- Selamı şahaneniz iksir gibi kumet ve padişaha Arnavutluk 
b tye iktiran ettiği takdirde irade tesir etti iyi oldum, vazifemin namına sadakat ve ubudiyet ,z. 
~~~rulacak bir mahalde teda· başındayım. h~r. e~~eni? tam t~manı geldi-

ne müsaade ister. ğını soyledıkten sonra tarafın-
Celen t Ş . Ve o gündenberi harekatın dan verilecek ille emirde hemen 

ti." cevap a, emsı paşa- devam ettiği müddetçe Şemsi . . 
~ı.ı:ı hast ı ğ t ·· - h · istedığı yere gelmeleri lazım ol· 14 a ı ı eessuru şa aneyı paşayı hasta olarak kimse gör- b 
ı 11cib ld x... b"ld" ·ı · duğunu eyan etmiş ve: 
ı; o u5 ... ı ı rı mış ve memiştir. Kırk derece hararet· G · · · d f tııdis· .. . . . - erçı s ızın sa akat ve e-
ltbı •ne selamı padışahının ten tabii bir hararete giren Şe- d kA l ğ nızda · · d 

ığil d . . . . d . a ar ı ı n emın ısem e 
t~ b e te avı ıçın ıste ığı ye· munun bu hareketi muhitini hay· elimde bir rehin olmak üzere 
~ lteketinde serbest bırakıl· retten hayıete düşürmüştü. Sul- eli silah tutar evlatlarını ve kar• 
~-~ biJd_irilmişti. A Müşir Şa_kir tan Hamit de bu bendesini biç deşlerinizi ve olmıyanlar da ya· 
'ııe Padışahın selamını teblığe unutmamıştı. Birinci feriklik rüt· km akrabalarını bana rehin ola· 
bir ~Ut Paşalardan ibaret seçtiği besi ihdas olunduğu vakit bu rak veriniz ki, ben de size gü· 
t~lld ey~ti Şemsi paşanın yanına rütbe ilk olarak Şemuya tevcih venerek padişahı memnun ede· 
~t ertır. lradeyı ve se!amı teb· edilmişti . işte Şemu böyle hoy- cek bir surette iş göreyim. 

tefen heye~ hen~ DÖzlerini rat bir adamdı. Pad:şaha ıada- • Devam edecek • 

'.l9 11-1937 
I Üzüm sa\lşları 
f Ç. Alıcı K. S . K. S . 
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597 A. R. Üzüm. 14 50 17 50 
422 Ş. R ıza H. 
379 Jiro ve ~:ire. 
285 O. Kurumu 
227 İnhisar ida. 
180 A. Fesçi 
160 M. ]. Tara. 
1 ı3 Esnaf Ban. 
108 Vite l 
BJ '?aterson 
76 Albayrak 
37 J. Koken 
ı ı f>. Paci 
258) 

15 50 18 
14 1s 1a 50 
12 75 18 50 
9 50 15 

14 50 16 50 
14 75 16 75 
12 50 20 

14 75 15 875 
14 16 
16 50 20 
15 50 16 50 
12 12 

15.5147,5 Eski satış'ar 
1 S7753,5 Yekun 

incir sahşları 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 

7 12 lzzi ve Ali 7 
9 Esnaf Ban. 7 50 

21 
7 50 

l 15073 Eski satış a r 
ı i5094 Yekun 

Piyasa 
Dünkü üzüm 

a tler şöyle idi: 
No. 7 

" 

" 
" 

8 
9 

10 
11 
12 

fiatleri 
satışlarında fi· 

13 50 
14 00 
14 75 
16 25 
18 75 
23 25 

" 
lsmen 

Zahire satışla·rı 
Ç. Cinsi K. S. K. S. 

20 Vag. Buğday 5 875 6 
705 Ton Bakla 4 25 
180 ,, Arpa 4 
120 ,, Nohut 5 25 
50 K. o. 7 25 

32 50 34 50 
28 

17 50 

Mekteb :zamanlarında Kiiltiir· 
parka da uğramalıdır/ar 
Muhterem Bayım, 

Kordon otobüsleri hakkında 
elimizden geldiği kadar şilcayet 
ettik. Nihayet belediyemiz 12 
otobüsle bu işi görmeğe kallch. 
Ala, otobüsler mazot yaktığ'ı, 
!Pasolar kalktığı halde ücret beş 
kuruştan aşağı inmedi, buna da 
bir şey demiyoruz. 

fakat Kültürparka uğramak 
mecburiyetinin kalkması doğru 
olmadı. Bu yüzden civar ha1lan 
çektiğini bir tarafa bırakalım 
liselilerin çektiği ıabmet tarif 
edilemez. 

Bilhassa yağmurlu günlerde 
talebe ınektebe sırsıklam gidi· 
~or. Bundan evelki yağmurda 
60 mevcudlu şubeye ancak 14 
lcişi gelebilmiş, lakin bunların 
içinde sırsıklam bulunanlardan 
bir kaçına da hastalık korkusile 
mekteb ;daresi izin vermek mec
buriyetinde kalmıştır. Hatta bir 
'ubede de ancalc bir kişi bu· 
lunmuş. Mekteh idaresinin ınü
racaatına cevab verilmemiş. 

Herkes şemsiye, muşamba 
alamaz. Vatan çoculdarma ya
zıktır, günahtır. Otobüsler sa· 
bah ve akıam mekteb ve tatil 
vakitlerinde herhalde Kültürpark
tan dolaşmalıdır. 

Belediyenin nazarı dikkatini 
çekmenizi bir çocuk velisi sıfa· 
tile yalvarırım. Saygılarımla. 

Hüsameddin ------Ticaret odası meclisi 
lzmir Ticaret ve Sanayi odası 

meclisi azasının seçirnl için lk
tısad Vek!i\ _t.nce tayin edilecek 
~omiser el'an gelmemiştir. lnt:
habatın yapılması için kom:serin 
bir an evel tayini hususunda 
oda reisliği tar .. fından vekalet 
nezdinde teş :bbü~te bunulmuşlur. 

. . . 
1 1 ' ' 

... 

r emız· e ~ 

Akisler 

-Hangi tara akıllı, delil • 1 

akıllılar mı? 
Hacivad - Hoş g ld n, safa

lar getirdin Karagözüm, yidigin, 
ı çtiğin senin o sun, gördüklerini 
anlat ta istıfade edelim. 

Karagöz - Hoş bulduk, safa 
bulduk Haciva f.. Dün, sen ' e 
yaz nış ın ya, tımarhaneyt teftişe 

gitmiştim. Akıl hastalığına mlıp· 
teladır diye tımarhaneye soku
lan biçarelerin yüzde seksenini 
caddelerde dola~ :ınlardan daha 
akı llı bu dum. 

Hacivad - Amma yaptın 
Karagözüm .. 

Karagöz - Hele bir tanesi 
var, ünıversite profesörlerine taş 
çıkarmazsa adam değil ım. 

Hacivad - Kimmiş bu 2at?. 
Karagöz - Adım sordum; 

sana ne detli ve sonra ilave etti: 
- Adımdan sana ne deği l ; 

evvela bana ne?. Babanı bir 
isim bulmuş, beğenmiş, bana 
sormağa lüzum bıle görmeden 
kafamrn içine, bir levha asar 
g ibi, asmış. Ben o levhadaki 
yazıyı herkese ilin etmişim; ol
muş benim adım. 

Hacivad - Doğru yahu. Na
sıl delimiş bu? 

Karagöz - Bak dinle.. Bana 
ne dese beğenirsin? .• 

Hacivad - N dadi?. 
Karagöz - "Buraya deli sey

relmeğe geldin değıl mi; acaba 
s~n mi delis;n, yoksa ben mi., 
dedi. Yüzüne bön bön baktığımı 

görunce bağ çubuğundan yapıl
mış gıbi ipince kollarını, harb 
gemilerindeki •varda bandra., lar 
misali indire, kaldıra anlatmağa 
başladı: 

- Sen akıllısın, ben deliyim, 
öyle m·?. Yahu\, daha doğrusu, 
siz dışarda yaşıyanlar akıllısınız 
da biz deliyiz, öyle mi?. Acıyo· 
rum size asıl deliler •. Acıyorum 
size ... 

Nedir o otobüslerinizin bali? 
Demir parmaklıklı camların ar
kasında em yedi kişinin batır
tıla, çağırtıla götürüldüğünü gö· 
renler; içerdekileri mucrim, oto· 

büsü de umumi hapishane arabası 
sanırlar. Otobüse biniyoruz d iye 
salhanenin kesilmiş koyun ara
basından farkı olmıyan fotolara 
binenler arasında bir defa da, 
deliliğim zamanında, ben bulun· 
muştum. 

Araba hareket eder, etmez 
ôyle bir sallantı başladı ki, bep 
beraber doktor Hüseyin Hulkiye 
boğizımızı muayene ettiriyormu• 
ışuz gibi başları gayri ihtiyari 
enseye dayayıp .. Aaaa" diye 
bağırışmalar mı dersin, ~ski rüfai 
dervişleri ıtibi "hak. yerint hınk 
diyerek hönkürmeler mi dersin, 
ninemin bez dokuyan tezgahın
daki mekik gibi sağdan sola, 
ao1dan sağa, önden arkaya, ar· 
lcadan öne gidiş geli~ler mi der· 
s in, biletçin"n müşteri ayaklarına 
basıfı, şoförün "dinini, imanınııt 
diye sövüşü, ayakta duranların 
şişman kocakanların üstüoe gay
riihtiyari, aynalı bayanlara doğru 
ihtiyari düşüşleri, bombe şapka
lann tavana çarparak gırtla~ 
kadar inişleri mi dersin; k1şl 
Önünden Tepeciğe kadar bir 
gidişimiz vardı ki, anlatıhunaı. 
Hoş.. Anlatmağa hac t ne; ba-
tntiıda ak 1 olmodığı ıç.in her 

halde K.rnud daki yab ni gü
vercin kafeslerınden çok daha 
mendebur olan o foto ra her 
gün iuip biniyonıuııu%. 

Ya o henlerinizin • hali ne, 
akıllılar? Ekspres diye iftiradan 
b ç çekinmediği niz zavallı katar
lar Menemenle Çiğli arasından 
geçerk n bat klıkta doleşnn 
mandalar "bizim cinsimizden 
mah\uklar geçiyor" diye mem
nuniyetle treni seyrederler. Ta· 
r fe dedikter\ rakam martavalla
tına İnanır, trenin saat tnmll,43 
de gelerek l 1,46 da k 1kmasmı 
beklerken istasyondaki kara 
Jevhaya tebeşirle "'183 dakika 

teahhur v r" ibaresinin yazıldığım 
görürsünüz ve "Ne ise. Teahhur 
saatle dckil, dak:ka ile imiş,, 

d iye teselli bulursunuz. Böyle 
giderse günür. birinde "tren 
yarın gelmezse inşallah öbür 
gün buradadır,, ibaresini de 
okuyacaksınıı. 

Akılla oluşunuzun bir nişanesi 
de trenlerin hareket tarzına 
enayi, enayi bak şırıızdı r. Bilet· 
ç ler, makascılar, istasyon b • 
malıarı, şef dögar, hareket şa• 
kirdleri hep beraber aşk ile, 
şevk ile: 

- Tamam .• 
Diye bağtrışırlar. Kampana· 

lar uzun, uzun çalınır, giiya 
.. Azider. kilisesinde ruhani ayin 
vardır. Sonra lokomotif, kulak· 
lan yırtarak, zarlan patlatarak, 
küçük çocukları koıkutup ağla• 
tarak, cıyak cıyak feryadı basar. 

Bilahare· gene hep bir ağız
dan: 

- Arut! 
Diye bağır:ş1lır. Arkasınd n 

kaba sesli zurnayı andıran bir 
boru sesi, lokomotifin, keyfe 
göre, bir kaç kere daha ötüşü, 
bir zangırtı, bir zangırtı daha, 
vagonda ayakta duranların kafa 
kafaya tokuşmaları, gevrek si· 
mit avazelcti · ve hareket ediş. 

137 dakika teahhurla hareket 
edişiniz bellidir de tarifeden 
kaç buçuk saat sonra muvasalat 
edeceğiniz belli değ ldir. 

Süt d iye beyazlaşhnlmış suyu 
içersiniz, tereyağı diye patates· 
kuyrukyağı- vejetalin balitas1nı 
yersmız, mezbaha listelerinde 
adı olduğu halde biç bir kasap 
dükkanının levhasına gcçmiyen 
deve, keçi, manda gibi mahh1· 
katın etini •semiz koyun eti,, 
diye mideye indirirsiniz, cevizin 
çürüğünü •bu yıl mahsulü,, diye, 
kokmuı av ördeğini "bugün VU· 

ruldu. diye satanlara inanır, sa· 
tın alırsın,z, bir haftalık b lığı 
.. belediye vardır, mu yene et· 
miıtir, fena olsa sattırırnııydı .. ,, 
düşüncesile yedikten sonra h -
talannıca kabahati Allaha bula· 
rak .. cilrmüm ne idi ilahi,, diye 
hitaptan utanmatsmır, körfez 
vapurlarında sabaht ı, akşamlı; 
varile sardela bası lır gibi; istif 
edildiğiniz halde pastırma olur
ken ban z&hmet ~ekmemek için 
yanınuıda 250 'gram tuz ile dört 
baş sanmsak bıle bulundurmaz
sınıı, ve sonra siz kılhsmıı, b "z 
deliyiz öylo mi? 

Baktım ki, Hac vat, pabuç pa· 
balı ge1iyor; kendimi tımarhane
tlen dışarıya dar athm. 

Hacivat - Ku gözüm, h rit 
lıak l ı ..• 

Karagöz - Ban da öyle geldı 
Hacivat.. Bereket versin, auPm· 
cağızm şu "Dcdebnşı m zbah sı ., 
işinden h1be~ i voktu. 

Haciva t - nlıya nıa J ın .. 
- Lüı}f.. ll çevİl'iniz -



Salıifa ti A~ADOJ,U -
Ak'den~u .... Fı uıı..<1nın oynıyacağı rol çok mühim olacaktır FEN DİYOR Ki: 

Akdenizde lngilterenin ve ölüm bir zehirlenmedir, önü· 
diğer devletlerin mevkii! ne de geçebilirsiniz! 

lngiltere için en güvenilmez faktör, Fransadır. 
Ve onun menfaati tamamen stratejiktir. 

/ngiliz donanması 
leutung Illus'rite Alman mec- (cenub muvasalıısına inhisar eu 1 • 

muası bir makalesinde d yor ki: yordu; ltalya ise çok gecıkmişt . 
•Bundan bir kaç yıl evci, Ak- ispanyanın, cenub kıyılarile 

denizin bütün dünya mukadde· Fasta payına düşen kısımdaki 
ratı üzerinde yeniden büyük bir tahkim teşebbüsleri akamete 
rol oynıyacağına kimse inan· uğradı; garbi Akdeniz geçidi· 
mazdı. nin yanıbaşında İngilterenin 

Hele Büyük Britanyanın kal- mevki ve vaziyeti için biricik 
kındığt gündenberi uyuklamakta tehlikeli nokta olarak kalan ve 
olan ispanyanın, tekrar dünya slrate-jik ehemmiyeti haiz bulu· 
polıtikasının sıklet merkezini nan Tanca limanı idi. Bu liman 
teşkil edeceği kimsenin aklına 1648 tarih ı ne kadar Bıitanya 
gelmezdi. idaresinde idi. Fakat, ileriyi gö· 

Fakat bugün, Avrupa büyük remiyen bazı devlet adamları 
devletlerinin dünya politikasına "tasarruf maksadiJe,. İngiltereyi 
aid verdikleri kararların arka· bu limandan uzaklaştırdılar; son· 
sında bir Akdeniz politikasının radan, gene lngilterenin müda· 
gizlendiği muhakkaktır.. halesile, Tanca, bitaraf ilan 

Bugün İspanya dünya politi· edildi ve bu suretle Cebelütta· 
kasının çarpıştığı büyük bir rık rakibi ve hasmı vaz·yetin· 
harb meydanıdır. Bu itibarla den çıkarılmış oldu. 
bütün dünyanın gözü ispanya Akdenizin şarkındaki kanal 
lzerine çev!'ilmiştir. inşaatının hazirlıkları bunun tat· 

lngiltere, aslen bir Akdeniz bik sahasına konulması lngil-
devleti olmadığı halde, Akde- tereyi çok kuşkulandırdı. Zira. 
nizin garp kapısı civarında ce- Süveyş kanalının açılması, lngil· 
reyan eden hadiseleri büyük bir terenin Afrika kıyılarındaki sö· 
.alaka ile takib etmektedir. mürgelerini tamamile denizsiz 

Tarihin seyrini takib edecek bir hale sokmuş olacaktı. Çünkü 
olursak, lngilterenin Akdeniz Hind yolundan gelen gemiler 
vaziyetini daha iyi kavrıyabiliriz: buraya uğram ıyacaklar, denizin 

İnkiltere daha on yedinci temin ettiği ticaretten faydala-
asırda Fransız donanmasına kar- namıyacaklardı. Fakat lngiltere· 
şı giriştiği mücadelede ispanya nin istememesine rağmen yapı· 
ve Cebelüttarık boğazından · isti· lan kanal İngiliz denizyollarının 
fade edilebileceğini takdir et· düğüm noktası oldu. Bu vaziyet, 
mişti. Britanya politikasını uzun müd-

Nitekim bunun üzerine, stra- det Mısır ve Yakın Şarka ka·şı 
tejik noktaları işgal etmeğe harekete g "çirdi. D ğer taraftan, 
başladı. 1797 • 1802 tarihle- Süveyş kanalının aç ldığı yıl de
rinde Minorkayı, 1704 denberi ğerden düşen cenubi Afrikada, 
Cebellüttarıkı hakimiyeti altına taliin bir cilvesile altın maden· 
aldı. leri keşkdil di. 

O günlerde Britanyanın bu 1882 de Mısır işgal olundu, 
hareketi, sadece Fransızların 1914 te protectorat ilanı ve 
Brest donanmasiyle Tulon do· 1922 de, lngilterenin vasiliği 
nanmasının muvasalasını kesmek altında rüşdü kabul edildi. 26 
gayesini istihdaf ed yordu. Ağustos 1936 tarihli andlaşma 

Süveyş kanalı açılıp İngilte· ile milli bir devlet olarak tanın· 
renin Okyanus yolu Akdenize dıktan sonra da Milletler Cemi-
intikal ettikten sonra Britanya, 
Cebelüttarıkı Hindistan yolunun 
bir kontrol istasyonu haline 
soktu. Bu nokta, Britanya tica
retini koruyan bir siper olduğu 
gibi, onun arzu ettiği anda ka· 
palı kalan bir kapı oldu. Çün
kü, ispanya bitkin bir halde 
idi; Fransanın arzuları, şimal • 

-------11111!~--Kar a göz - Vılayetle belediye· 
nin elele vererek bulduğu şu 
[Dedebaşı mezbahasında su az· 
dır, kan kuyusu ufunetlidir, bu· 
rada gayri fenni şekilde kesilen 
hayvanların hastalıklı olması ih· 
timali vardır, vatandaşların sıh
hatini düşünmek lazımdır, böyle 
gayri fenni kesilen basta hay· 
vanların etini yalnız Dedebaşı 
köyü hallcı yimeli, hastalanırsa 
onlar hastalanmalı, ölürse onlar 
ölmelidir] tedbirini eğer o tımar· 
hane sakıni haber alsaydı; halim 
haraptı ..• 

yetine aza oldu. 
Kıbrıs, İngiliz • Osmanlı dost· 

luğunun bir hediyesi olmak üze· 
re 1878 de alındı ve 1925 te 
sömürge ilan edildi. 

Dünya harbi Britanyanın şark
taki himayelerine Filistin, Ma· 
veraişeria ve 1932 ye kadar 
lrakı ilave etti. O gündenberi, 
lngiltare arık şarkın geçidlerini 
kontrol etmektedir. Bunlar, Mı· 
sır ve Adenden geçen Süveyş 
yolu, Sudanda Nil • cenubi Af
rika yolu, Hayfada F.listin· kör· 
fez yolu, Irak ve Basra lcörfe· 
zinde Kuveyt, Babreyn, Amman 
vesaire yollardır. 

Bu yerlerin bugüne kadar 
kat'i bir şekle sokulmamış olan 
organizasyonu şimdi artık ger
çekleştirilmektedir. Bu organi· 
zasyona göre, esas, Hayfa (Filis· 
tin) • Mısır ( Marsa, Matruh, ls
kenderiye) ·Kıbrıs stratej ı k mu· 
sellesi teşkil etmekte~ir. Bu 

şekil, şarktaki geçidler için fev
kalade mükemmel bir sed ve 
abluka tertibidir. 

Büyük Britanya Akdenizdeki 
seyrüseferini her hususta garanti 
altına almamakla beraber, do
nanmasının kudret ve kuvveti 
sayesinde Akdenizde mühim bir 
kuvvet haline gelmiş ti. 

Fakat bugün Akdenizdeki yol· 
ların emniyetine büyük Britan
yanın da artık güvenilmediğini, 
yeni hava stratejisi yüzünden 
değerini kaybetmiş olan Malta 
adasını bugün sadece bir hava 
üssülharekesi olarak kullanmakta 
olması da ispat etmektedir. Hal
buki, Malta adası, vaktile sı rf 
Akdeniz ticaret yolunun emniyeti 
için hazırlanmış, tahkim edil
mişti. 

Akdenizde en büyük unsur
lardan sayılan İngiltere ile İtalya, 
ayni zamanda Akdenizde · mus
lihane bir ink işaf için de en 
ehemm~tli birer zamindir. iki 
devletin bu vaziyetleri, politik 
hedeflerin türlülüğü dolayısile 
aksadığı takdirde, A~denizli olan 
diğer devletler çok ehemmiyetli 
bir rol oynıyacaklardır. Hususile 
stratejik menfaatleri İtalyanla· 
rınki iJe muvazi giden, fakat, 
politik menfaatleri, uzun zaman
dan beri İngiltere ile ayni hizada 
yürüyen Fransanın rolü en baıta 
yer almaktadır. 

Akdeniz itinde en güvenilmez 
faktör Fran~adır. Bu devlet, Va· 
Jansiya hükumetine muzaharet 
ettiği güne kadar ltalya ile dost 
idi. Fakat ondan sonra, İtalya 
ile arası açıldı. Fransanız, Ak· 
deniz politikasına Sovyetleri de 
katmağa kalkışmasını ltalya hoş 
görmedi. Bu hareketi, asıl Ak .. 
deniz devleti olan memleketlerin 
pol tikalarına aykırı buldu. 

F ransanın Akdenizdeki men· 
faatleri tamamile stratejik ma· 
hiyettedir. Onun en büyük ilgisi, 
ana vatanla, asıl "büyük Fransa. 
arasında irtibat ve muvanlayı 
temin dmektir. Bu maksadla 
da, Cezayir (Oran civarında 

Mers-el·Kebir, Cezayir Bizerta), 
Korsikada ve Fransanın Akde· 
niz kıyılarında adam akıllı tahki· 
m.at yapmıştır. Bundan başka, 
1931 de monarşi idaresi yıkıl· 
dığı gündenberi İspanyaya karşı 
takib edilmekte olan yakınlaşma 
politikasındaki gaye de, sırf Ce
belüttarık üzerinden Fas ile bir 
kara muvasalasını istihdaf et· 
mektedir. 

Bu vaziyet göz önünde tutu· 
]unca, Fransa, lngiltere ve ltalya 
tarafından İspanyol meselesine 
verilen ehemmiyetin manası 
daha iyi anlaşılmaktadır. 

Irakta 
Şegh Fahranın idamı protesto 

edildi 
Bağdad, 29 (Radyo) - Hay· 

fa hapisanesinde asılan Şeyh 

Fhran Essadi için bugün ırakın 
her tarafında nümayişler yapımış, 
80 yaşinda bir ihtiyar olan bu 

adam hakkında tatbikedilen ölüm 
cezasından dolayı İngiltere nez· 
dinde protestoda bulunulmuı 
hükumetten taleb olunmuştur. 

Edirnede soğuk 
Edirne, 29 (Hususi 11 uhabiri

m izden) - Havalar bıru~nbıre 
soğumuş, Edirne ve havalisine 
kar yağmağa başl.ımıştır. 

Bunun için de·on günlük bir rejim esası verili· 
yor. Neler yiyecek ve ·,_~ "' ~ksiniz? 

Bu adam 136 yaşındadır fle 48 yaşında bir 
kadınla evlenmiştir 

Sporda beşer kudreti fevkin
de k~floet sar/eden bir gen

cin sonraki hali 

Onuncu gün: 

Birinci gün gibi et suyuna 
sebze çorbası ve meyva hulasası 
diyeti.. Uyanınca, limonlu sıcak 

On gündenberi ve en salibi- Akşam yatılacak sırada, ihla· 
yettar fen adamlarının kalemin· mur veya nane menkuu. 

su. Kahvoltıda: Hafif çay, por· 
takal hulasası.. Öğle yemeğinde: 

den çıkan yazıların hulasası Maamafih südlü • sebzeli reji· 
şudur: mi güç geldiği takdirde şu muh· 

Sebzeli çorba, portakal hulasası, 
kiraz, üzüm ve yoğurt. Akşam 

ihtiyarlık, ölmek muhtelif se· telit usul takib olunabilir: Ôğle 
bepler altında husule gelen bir yemeklerinde sebzeli yemek ye· 
zehirlenmenin neticesidir. Bu rine bir etli yemek (ıskarada 
zehirlenmenin önüne geçmek de kebab edilmek şartile) ikame 

yemeğinde: Sebze çorbası, yarım 
portakal veya tomates, yoğurL 

mümkündür. Bu suretle ihtiyar- olunabilir . . İkindi yemeğine de Bu on gün içinde sudan baş· 
ka birşey içmemelidir. Suya bit 
limon sıkılmalıdır. 

lıtın ve ölümün önüne geçmek balık veyahut bir mikdar tere· 
de mümkündür. yağı yinebilir. 

• • • 
Bu on günlük neşriyatın tat· 

biki kısm1 olmak üzere on günlük 
bir "zehirlenmeme. usulünü de , 
yazıyoruz: 

Bu on günlük rejim sayesinde 
zehirlenmenin önüne geçilmek· 
tedir. 

On günün nasıl kullanılacağını 
da tafsilen dercediyoruz: 

Birinci gün 
Sabahleyin, aç karnına 10 gram 

Sulfat dö Sud, bundan bir saat 
sonra hafif bir bardak çay bir 
parça şekerle içilecek, yahut 150 
gram sebze çorbası alınacaktır. 
Bu sebze çorbası 60 gram havuç, 
25 gram frenk mlydonozu (Cer
feuil), 50 gram pıras,, 30 gram 
kerevizi 2 litre soğuk suya ko· 
yarak 4 saat kaynatmak ve an· 
cali bir litre çorba elde etmek 
suretile hazırlanır. 

Bu çorbaya 5 gram tuz ilave 
edilmelidir. 

Kahvaltıda yarım portakal, 
yahud bir miktar kirez veya 
üzüm yemelidir. 

Ôğle yemeğinde, etli ve seb· 
zeli çorba, meyva veya meyva 
murabbası veya meyva suyu, 
yoğurt .. 

Saat 16 da, portakal şerbeti. 
Saat 19 da sebze çorbası ve 
meyva hulasası .• 

Bunu takip eden sekiz günde: 
Bu sekiz günde sütlü-sebzeli 

rejim takib etmelidır. Sabahle· 
yin, süt veya sütlü kahve, bis
küvi veya kızartılmış ekmek, 
tereyağı, bal veya reçel, mevsi· 
mine göre, kiraz veya üzüm, 
öğle yemeğinde, yarım portakal 
veya iki tabak (havuç, taze fa
sulye, taze bezelye, hindiba, 
ıspanaktan mÜrt>kkep) sebzr, 
beyaz pey.ıir veya kaymak yağ. 
veya yoğurt, şeftali, armut, ki· 
raz, muşmula vesaire gib ı mey· 
va; akşam kahvaltıs:nda (saat 
17 de) bal, tereyağı ve meyva 
hulasası, az şekerli çay ve ada
çay ı , akşam yemeğinde: Sebze 
çorbası, (patates püresi) veya 
b ır sebze, mevsimine göre sa· 
lata, meyva. 

lhtilAlciler, Madrid hava!i
an et :ıer 

Barselonda, geçen hafta içinde 223 
kişi kurşuna dizilmiş .. 

Paris, 29 (Radyo) - ihtilalci ler, bugün de Madrid havalisini 
bombardıman etmiştir. Elmalar ve Torelagona t kasabalarında bü· 
yük tahribat olmuştur. Bombardımanın netayici hakkında tafsilat 
gelmemiştir. 

Barselon, 29 (Radyo} - Cumhuriyetçi ispanya harb divanınca 
idama mahkum olan 223 Kişi, bugün kurşuna dizilm "ştir. Mahkeme 
bu mevkuflaldan 407 kiş"yi de müebbed küreğe mahkum etmiştir. 

Salamanka, 29 (Radyo) - İbtilalci ispanya hükumetinin, bu· 
gün çıkardığı bir kanun, Cumhuriyetçi ispanya ile bütün ticari 
münasebatı yasak etmiştir. Bu kanuna göre, Cumhuriyetçi lspan· 
yaya gitmek istiyecek her hangi ticaret gemisi, derhal bombardı· 
man edilerek batırılacaktır. 

Madrid, 28 (A.A.) - Asilerin son günlerdeki nisbi faaliyetle" 
rinden sonra yakında büyük mikyasta bir harekete teşebbüs et• 
melerine intizar edilmektedir. Payitahtın şimalindeki cebhelerde 
asi kıtaatın mühim hareketleri görülmektedir. Asilerin tayyare· 
leri Madridin bütün cebheleri ü~erinde uçmuç ve payitahtın mr 
hallelerine bombalar atmıştır. Hasarat mühim değildir. 

-----------------===============-====------------------" 
lngilterede sekiz bin 

harp tayyaresi var 
" - . 

lngiliz matbuatı, Fransız siyasetin' 
tenkit etmeğe başladılar .. 

Londra, 29 (Radyo) - İngi· 
liz matbuatı, Avrupanın bugün· 
kü vaziyeti etrafında uzun ma· 
kaleler yazmaktadır. 

Taymis gaze tesi, Fransız siya· 
setini tenkid etmekte ve Al· 
manyayı tecrit etmek istemenin, 
çok abes bir şey olduğunu kay· 
dryl e-nıek' ~d;r. 

D ~vlı T e!graf da, dl!v e~ler n 
gö!>terdik e ı t mat sayes ınde is
pa ya me elesınin, Av~upa iç"n 
bir felaket o makt ıı çıkt gı ·• 
kaydcttıkten ~onra, A .den z m · 
selesinin de bir an eve! halle· 
dilmesi lüzumunu ileri sürmek· 
tedir. 

Londra, 29 (Radyo) - (D yl 
Heraia) g z~tc:si, lııgılteı en n; 

mütemadiyen s ilahlandığını .,e 
şimdiye kadar sekiz bin barb 

tayyaresi yapmış olduğunu, in· 
giliz faprıkalarının, her sene 

beş bin tayyare imal etmek ıııe\f9 
kiinde bulundukları nı ileri sür• 
mektedir. 

Rus yada 
Akrabaları o/atı Almanlar 

muhabere edemigecekltJT 
H-kil" 

Ber:in, 29 (Radyo) - u 
8 

b .,,ev 
met, Rusya <la ak. a ası 

d tr nı·rde, 
dostları ol.ınlara ver "' e · 

trrıektefl 
mekt.ıpla muhabert" e ' 

d sonra 
Çek nıııt>ıe•İn ve b..ı rı an 

yazı ı lc ın•i na.,eı a 
m 1\nr nı uın:yıcıuı,.'1•· 

a· ulu.ıııı 
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KARA KORSANLAR ~EFJ 

Dilber kadın korsan 
Ani sm . 

Yalnız seçim içi m ·ş 

Bükreş, 28 (A.A.) - Demi~ 

muhafız teşkilatının lıevamından 

ibaret olan Lejyo'ler hareketinin 
şefi Go nelıu Godreanu dün 
beyanatta bulunarak her iki parti 
programını tamamile muhafaza 
etmek şartile yalnız seçim için 
Nasyonal köylü partisi şefi Jules 
Mahiu ile bir anlaşma yapmış 

olduğunu bildirmiş, Jules Ma
hiu da gazetecilere ayni tarzda 
beyanat verm:ştir. 

Japonlar, Şanghaydaki 
gümrükleri zaptettiler -- -/ngiltere ve Amerika protestoda 

Aşktan başka kuvvete başeğmiyen deni2 kızınm maceraları .•. 
N aktli: Faik Şemseddin BENLİOGLU 

, .. rb ve tayyare ,bardımanları 
bulundu 
devamd ---------.......... ------~~~ 12 -

Meri, korsan Raf ama: "Ben, ne sesinden ve 
ne de baltandan korkmuyorum.,, dedi 

Rakam, haydud şefinin mua
vini dinç ve kuvvetli, kırmızı 

saçlı bir delikanlı idi. Karasa· 
kalın yemin teklifi üzerine bir 
az sıkılar gibi oldu ve: 

- Fakat .. Dedi. Buraya ge
lirken incili getirmedim .. 

Karasakal: 
- Zararı yok. incili papaz 

ile birlikte bizim gemide bırak
tık. Zarara yok. B:ı lt11 ·üzerine 
de yemin olur; hem de bu su
retle yeminin kıymeti daha bü· 
yüktür. 

Rakam; kendilerine yeni ilti
hak etmiş olan korsanlan gemi
nin gövertesi ne topladı. Bundan 
sonra, koynundan bir kağıd 
çıkardı. Bu kağıd, çok kirlenmiş 
ve kafi derecede yıpranmış idi. 

Rakam bu kağıd !an şunları 
yüksek sesle okumağa başiadı: 

400 altın Skudo alacaktır. Eğer 
bir elini kaybederse 800 altın 
a!acaktır .. 

9 - Gemi uzerıne kadın 

veyalıu.J çocuk getiren idam 
edilecektir. 

Rakam gene bir az durdu ve: 
- Haydi bakalım.. Şu balta 

hürmetin yemin ediniz; bu ahkamıe 
kabul ediyor musunuz?. Diye 
bağırdı. 

Y tni korsanlar, başta Meri 
olmak üzere: 

- Evet, kab .1 ediyoruz. Bun
ların hilafına hareket edersek, 
kanımız size hela ldir! 

Diye bağırdılar . 
Karasakaı yani kaptan Tiç: 
- Pek ala.. Bt:o de bunları 

evlatl ığa kabul ettim. Geliniz 
bitkalım, b rer, birer şu baltayı 
öpünüz .. 

şiddeti cihanı tutmuş, korkutmuş 

olan bir korsan gemis;nde yer 
aldığı ıçın gizli bir iftihar ve 
gurur duyuyordu. 

- Sonıı 11ar -

ltalya 
Mançuri hükumetini 

tanıdı •• 
Roma, 29 (Radyo) - İtalya 

Hariciye Nazırı Kont C ano, 
Japonya Hariciye Nazıra B. H ro· 
taya bir telgraf çekmiş ve B. 
Mussolininin emrile ltalyanın, 
Mançuri hükumetini resmeiı tas
dik eylediğini ve sefir gönderi· 
linc'ye kadar Mukden konsolo
sunun sefaret umurunu vekaleten 
deruhte etmesi için emir veril· 
diğ ni bildirmiştir. 

Siyasi mehafil ve gazeteler, 
b ı anlaşma karşısında hayret· 
lerini gizlememektedir. Çünkü, 
Nasyonal köylü partisi demok· 
ratik mahiyetini ileri sürerek ve 
ananevi harici siyasetinin deva· 
mı lüzumunu bildirirken Codre
ahunin partisi müfrid sağ 
cereyanları temsil eylemektedir. 

Macar Nazırları 
Amiral Hortige izahat flflrdiler 

Budapeşte, 29 (•Radyo) -
Macar Başvekili B. Darani ile 
Hariciye Nazm B. Dekanya, 
dün Berlinden dönmüşler ve bu 
gün kral naibi Amiral Horti 
tarafından kabul edilerek Berlin 
seyahatleri hakkında izahat ver
mişlerdir. 

Dedi. 
l - Her korsan, zabitlerinin N 1 b d kt b• ı 

emirlerine körü körüne hiç bir Başkaptan belindeki baltayı a an me e 1 açı ması 
· · d muavini Rakama verdi. Çin askerleri 
ıtiraz ileri sürme en riayet ve hakkındakı• kanun Londra, 29 (Rad'fo) -Japon ıtaate mecburdur. Rakam: , 

_ Öpünüz mukaddes bal- tayyareleri, bu gün de Kanton, 
2 - Kaptan, elde edilen eş· Onkon ve bütün havalisini bom· 

ya ve paradan istediğini bir, tayıt. Nalbandlık yapabilmek için mektebli olmak bardıman etmişler, köprüleri ve 
iki veya daha fazla miktarda Diye emretti ve Meriye dö- veya kurs görmek lazımdır şimendifer yolunu tahrib eyle· 
almak hakkına maliktirler. Fa- neıek: ----------- mişlerdir. Bu bombardımanda 
kat ikinci, üçüncü kaptanlar iki - Haydi bakahm.. Senden Ankara, 29 (Hususi muhabirimizden) - Nalband mektebi açıl· pek çok telefat vardır. 
hisse, lostro ve zabitler birer başhyalım, güzel delikanh .. Sen, ması ve mektebli olmıyan nalbandlann, tekamül kurslarına tabi Onkondan alman son haber· 
buçuk h" 1 1 B d korkmuyor musun?. Dedi. t t ) 1 h kk d k' ı~ "h ht 1 f - 1 d - k · ısse a ır ar. una a u u ma arı a ın a ı ayı anan, mu e ı encumen er e muza eresı lere göre, Japon donanmas , 
hiç bir kimsenin itiraza hakkı Meri, baltayı öptü ve: · bitmiıtir. büyük bir faaliyet içindedir. Ce-
Yoktur. - Fakat, ben ne senden ne Kanuna göre, Türkiyede nalbandhk yapabilmek için askeri ve nubi Çine asker çıkarılması 

3 - Firar etmek veya arka· de mukaddes baltandan kork· mülki nalbandlık mekteblerini bitir_miı veya kur• görmüş olmak bekleniyor. 
daıI.tının sarrmı başkasına ver· maml Dedi. lazımdır. Şanghay, 2~ (Radyo) - Ja· 
lllek, gizli adayı bildirmek iste- Karasakal, Tiç kaptan bu ce- Ecnebi mekteblerde nalbandlık tahsil etm ·ş olanlar, ehliyet im· ponlar, Şanghay radyo istas-
~.,...._.ııılııiıı .. ~ ımalUat bir lıali vahı Ô.uydu. Kızacağl yerde, tibanına tabi tutulacalıtlar<hr. yonlarile gümrükleri ve diğer 
adaya bir şişe su, bir ş'şe barut memnun oldu ve: Kurslara iştirak edecek olan nalbandların ibtiyaçlan, hükumetçe resmi devairi işgal eylemişlerdır. 
ve bir tüfek ve bir de kama - İşte .. Tam bir kabadayı.. temin olunacaktır. Bunun üzerine, İngiltere ve 
ile yalnaz bırakılır. Cesur bir delikanlı! Dedi. w .................... ~..,,....,..,..,.......,., ............ ....a::>..:::::::ı-a::-a:>o~-~~~:::>a:>a:)-""'~-----..... - -- -- -- - Amerikanın Tokyo sefirleri, Ja-

Ralcam biraz durdu ve: ••• Mu••tecavı·zıer her zaman ponya Hariciye Nazın B. H iro· 
- Bunlar esas maddelerdir, Diğer altı yeni korsanın ye· ' tayı ziyaret etmişler ve güm-

ve bu kadardır. Şimdi de ikinci min muamelesi bu suretle bitti. maksatlarını açık so··yıu··yor rüklerin işgalini protesto eyle-
derecedeki maddeleri okQyorum: Karasakal, bunun üzerine "Mavi m şlerdir. 

4 - Arkadaşının parasını yıldız. gemisini bırakarak kendi Nankin, 29 ( Radyo ) - Çin 
çalan ve arkadaşına taarruz ve gemisine geçti. Rusya Hariciye Nazırı B. Litvinof bombardıman etmek için kara, 
tecavüz eden ya ayni şekilde, Meri, Karasakala hayretle ba· L • b• . J d • deniz ve hava kuvvetlerinin bir-
" h k d 1 k k enıogratta ır söy ev ver ı ,,a ut ta urşuna izi me sure· ıyor ve: leşmiş olduklarım beyan ede-
tile cezalandmlır. - Ne harikulade adam .. De- Moskova, 29 (A.A.) - Lenin· duklarını teyid ve tasrih etmek cek kadar safdilane hilelere mü-

S - Arkadaşını döven veya di ve kendisini de diğer gemiye grad müntehiplerinin karşısında lütfunda bulunmalanna talep racaat etmektedirler. Mütecaviz· 
Yarahyan sırtına kırk kırbaç almadığı için çok müteessir oldu. Sovyetler birliğinin beynelmilel ettiklerini, halbuki mütecavizlerin ler uzun ve ciddi bir harbe ka-
y yecektir. Floridaga doğru: s'yaseti hakkında izahat veren esasen bunu açıkça beyan et• rar veremezler. Müstakbel taar· 

6 - Tüfeğini elinden bıra· Karasakalın korkunç gemisi, Litvinof, demokratik dev· mekte bulunduklannı söylemiştir. ruzda ancak en bafıf mukave-
kan, izinsiz pipo içen veya am· son zaptedilen "Mavi yıldız. ile letlerin tarzı hareketile istihza Litvinof demiştir ki: meti gösteren hatta hücum ede· 
bara fenersiz inen de kırbaçla- beraber FJoridamn şimal kısım- ederek ispanyaya yapılan teca· -Mütecavizler her zaman mak- bileceklerdir. Buna Sovyetler 
nacaktır. larına doğru yelken tuttu. vüz ve müdahalenin müsbct de- satlarını açıkça söylemek isteme- birliğinin hudutlarında tesadüf 

7 - Silahlarını tem'z tut· Meri, vaziyetten çok memnun· lilleri ile Japonyanın Çındeki mekle beraber bazan bir taraf· etmiyeceklerini bil yoruz. Çünkü 
~uyan, fişek ve barutunu ziyan du. Şimdi, kendi iradesi ve harbcuyane faal iyetinin bu dev- tan hücum dmeğe hazırlandık· bu hudutların müdafaası yorul-
tden de kırbaçlanacaktır. zevki altında yaşamağa başla· letlere kifı gelmediğ"ni ve bun· ları zaman nazarı dikkati muka· madan takviye edilen Sovyet 

8 - Bir gözünü veya buna dığı kanaatinde idi. ların beynelmilel konferanslarda bil tarafa celbetmekte komitern ordu, donanma ve hava kuvvet· 
.:nzer bir uzvunu kaybeden Zulmü, kötülüğü, cesareti ve mütecavizlerden mütecııviz ol· fikrini bir sulh havası içinde leri taraf ndan temirı edılmiştir. 
~~--... llll!!!!!!!~ ........................................ l ........................ 1111!11111111 ........................................ . 
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~Romanı 

Yazan: Amerika Cıımlııırreisi M. Ruzwlt 
Çeviren: Faik Şemseddin Benlioğlıı ------

're/riTca Numarası; 25 

1 L~u adam, sarı benizli, hasta
fıııqa bir adamdı. Saçları siyah :•t gözleri mavi ve Jimden az 
b ~a yaşlı idi. Jim ile boy iti
l.:.ıe de ayni bulunuyordu. Jim 

adamı görünce: 
p Cidden güzel adam, dedi. 

ransis Karter: 
'-t:- Geldim işte.. Benden ne 

Jı~orıunuz? Diye sordu. 
1ın de: .._ h Sizi çok mühim ve itimada 

" taç bir iş için aradım, dedi. 
.d....... Şu halde oturunuz; rica .. ~,· 

'-1-ırn. Fakat bana bir şeyler 
llc fikrinde iseniz, beyhude 

yere yorulmayınız. Tabii benim 
gayrikabili tedavi bir hastahğa 
duçar oldu~umu ve ö'mek üzere 
bulunduğumu da biliyorsunuz. 

Hastanın bu şekilde hareketi, 
Jimin işini kolaylaştardı ve: 

- Bay Karter ·dedi- siz epeyce 
zamandan beri birisini anyorsu· 
nuz değil mi? 

- Bu sözler ile ne kasdedi· 
yorsunuz? 

- Serbest ve samimi olmak 
lizımdar. Hemşirenizden ve ço
cuğundan bahsediyorum, her 
ikisi de on sene evel kayboldu
lar, değil mi? 

- Fakat .. Siz ne h kla benim Eveti. larınız ıçin 200,000 dolar teklif 
işlerimle meşgul oluyorsunuz? Samimi olarak mı? edeceğim •. 

- Sükunet bulunuz bay Kar· Eveti. - Ne?. Ne dediniz?. 
ter. Sizin pek çok sevdığiniz - Sizin hesaplarımza ıöre, - Cıddi söylüyorum; bay 
hemşireniz içtimai bir bata işle- servetiniz 250,000 dolardır de- Karterl Size bu paraya hemen 
miş ve nikahsız bir erkekten til mi? vereceğim ve bundan sonra da 
bir çocuk dünyaya getirmiştir. - Evet .• Fakat.. hemşirenizin ve yeğeninizin ta. 
Adamcağız, çocuğunu tasdik ve Garip bir kontıırato harriıine sizinle beraber çalap· 
kabul etmeğe vakit bulamamış - Acele etmeyiniz, serveti· cağım. 
ve öldürülmüştür. Siz, bu hadi- nizi nakit olarak ne miktara - Fakat bu imkanıııdır. Va-
selere karşı merhametsiz ve sert terkedebilirsiniz? kıa teklif çok güzel. Yalnız ta· 
davrandınız; hemşirenizi, çocu· - Benim istiyeceğim başka. hakkuku mümkün değildir. Hem 
ğunu redde icbar ettiniz. Bir Fakat satmağa kalkarsam, ancak bu fedakarlıkları niçin yapıyor· 
anne, çocuğunu kolay kolay ter· beşte birisini alabilirim sanıyorum: sunuz ? 
kedemez. Bunun için hemşireniz - Belki de daha az. Buldu- - Çünkü, size ihtiyacım var. 
çocuğile birlikte kaçmağa mec· ğunuz takdirde servetinizi hem· - Bu ihtiyacınızı bir an evel 
bur kalmıştır. Siz de o günden şirenizle yeteninize bırakacak· söylemenizi rica ederim. 
itibaren onu aramaktasmız. sınız. Fakat belki de bunları biç - Sizi hemen hemen başka 

- Fakat .. Siz kimsiniz ve ne bir zaman bulamıyacaksınız. Şu cihetlerden alakadar etmiyen 
hakla? halde vaziyet sizin lehinize de· mesele!. Yani bay Karter (ma-

- Sizden daha müşkül bir ğildir. Siz de bu f,kirde detil ziniz, hatıralarınızla birlikte sizin 
vaziyette olan bir insan sıfatile misiniz, bay Karterl. benliğinizi istiyorum. 
ben size yardım edecek vaz yet• - Fakat, cesaretimi kaybet· - Siz, her halde bir akıl 
teyim. Hemşirenizi ve yeğeninizi tirecek şeyler söylüyorsunuz. hastasısınız. Yani kelimenin tam 
yardım etmek fikrile arıyorsu· - Çünkü.. Size yapılacak bir manasile bir delil 
nuz değıl mı? teklifim vardır. Evvela s.ze mal- - Bf.f.IJJf ~flfcgk -

büyük askeri şurası, dün toplan
mış ve Nankin şehrinin, ıonuna 
kadar müdafaa edilmesine karar 
vermiştir. 

Bunun üzerine, Nankinde bu
lunan ecn~bilerin, bir an evel 
şehri terketmeleri lüzumu kendi• 
lerine tebliğ edilmiştir. 

Tokyo, 29 (Radyo) - Çin 
kumandanlarından (Sen Boıyan), 
kumandasında bulunan yedi bin 
kişilik bir kuvvetle Sesuan ceb
hesinde Japonlara teslim ol
muştur. 

Tokyo, 29 (Radyo) - Japon 
Ajansı, Rusların, evelce gönder
di~lerinden bqka bu aefeı de 
Çine ikiyüz harb tayyareai gön
derdiklerini bildirmektedir. 

Şangbay, 29 (Radyo) - Ja
pon ordulan, bugün saat 15 de 
Kiyanşangı zaptetmişlerdir. Bunu 
müteakıp, Alman Erkinıharple
rinin yaptırdıkları Hininburı i .. 
tibkimatı da sukut etmiştir. 

Son haberler; Japon orclWa· 
ranın, artık Nankini zapt içia 
büyük zorluk çekmiyecelderiai 
bildirmektedir. 

Saigon, 29 (A.A.) - Bara1a 
gelen haberlere göre dün '8 
Japon tayyaresi Kantn-Kalun ve 
Kanton· Hankeu demiryollanm 
ş'ddet)e bombardıman etmiı 
ve hattın mühim parçalarını tala
rip ederek münakalib tamamile 
durdurmuştur. 

Tokyo, 29 (A.A.) - lnıiliz 
ve Fransız sefirleri pazar ıünü 
öğleden sonra Hirotayı ziyaret 
ederek kendisine Şangbay pm
rükleri hakkmda ayni suretle 
tanzim edilmiş olan birer nota 
vermişlerdir. 

Japonya namma söz söyleme· 
te saiahıyettar bir zat matb'ett 
konferansında beyanatta bulu· 
narak, Japon cevabının henüz 
verilmemiş olduğunu söylemif 
ve Japon hükumetinin Çin güm• 
rükierinin ecnebi istikrazlarının 
rebınleri olduğunu takd r ettiti· 
ni fakat gümrük varidatının 
cebbe tedariki için kullanılmua 
tecviz ediiemiyeceği için bu va· 
ridatın Japon makamlan tara· 
fından kontrol çdilmesi lizım 

geldıği ni ilave etmiştir. 

Karadenizde 
Şiddetli Fırtınalar, 

yelkenliler battı 
lstanbul 29 (Hususi)- Karat 

denizde şiddetli fartmalar vardır. 
lhsanıbüda yelkenlisi, hrtuaa• 

dan batmıştır. Mürettebabnm 
akıbeti meçhuldür. 

Son haberlere göre, Zile açık· 
larında daha iki büyük yelkenli 
batmıştır. ------Kudüste vaziyet 

Dün bir lnıiliz tabanı 
Filistine vardı 

Kudüs, 29 (Radyo) - Bup• 
fngiltereden iki tabur asker pl
miştir. Bu asker, dat kıtubDa 
mensuptur. 

Kudüs, 29(Radyo)- Bir Arap. 
çetesi, bir Yahudi mahallesine 
hücum etmiş, biri ağır olmak 
üzere üç Yahudiyi yaralamlfbr. 

Şam, 29 (A.A.)-Filistinde la
giliz divanıharbinin kararile uı 1-
80 yaşmdaki Arap şeyh Eaad 
iç;n bütün c!lmilerde dini mera· 
sim yapılmış ve protestolarda 
bulunulmuştur. 

Kudüs, 29 (A.A.) -Bir Arap 
çetesi, Yahudileri taşıyan bir 
kamyona hücum ederek bunlar· 
dan birini ağ r surette yarala
mıştır. Yarala bir polis, otomo
bil ile hastahaneye k tldırıhrkea 
bu otomobile d'! at·~ !dihnıı 
ve bır İniılı~ pol ı ö.mj Hf~ 



ANAUOJ .. U --. -------------- -- --- __________ .......;. ___ _ 
Türk davasının Nahas paşaya suikasd Tire yakininde Lik Ma~ları londra müzakere eri 

gizli tutuluyor bir zarferi yapıldı bir cinayet 

-- B111ı 1 inci sahi/ede - Bu gol tekrar Alsancaklılan - Başı 1 inci sahifede -
rın muvafakatile derpiş olunabi
leceği kanaatindedirler. 

Başı 1 inci sehifede - Başı 1 inci sahifede - - Başı 1 inci sahifede -
Tireden kamyonla altıncı olarak 

devrenin 3 üncü dakikasında harekete getirdi. 43 üncü daki· 
oyub (ilerine müessir olabilecek kada llyesın yerinde bir pas nı 
bir penaltı kazandılar, fakat is· alan Saim vole bir vuruşla topu 
tifade edemediler ve kaleci ta· beşinci defa olarak Ateş kale-
kımın1 muhakak bir golden kur- s ne soktu. Oyun da 5 • 2 Al-
tardl. 6 mcı dakikada Alsancak- sancak lehine bitti. 
lılar birdenbire oyunu açtılar ve Günün son maçı Üçok· Ya· 
Basri aldığı topu iki müdafi manla~spor takımları arasında 
arasından lıynlarak kuvvetli bir yapıldı. Her iki takım çıkarabi· 
ıütle Ate~ kale~i ağlarına taktı. lec~kleri en kuvvetli kadrolarını 

Ba gol; i\teşi harekete getirdi. muhafaza ediyorlardı. Oyun ta-
Sağdan, soldan mukabil akınlar kmıların tevali eden, fakat neti· 
başlidt Fakat bu devrede iyi siı ka'an akınlar le başladı. 
bir mUdafl• sistemi takio eden Her iki takım da oyunun mü
ve t!aha 'seri, daha <iüzgün b:r sava tını bozmak için süı at le to' 
oyuıl ç\k~ran Alsancaklılar Ate· pu ayaktan ayağa sevkedıyor· 
tin hücamlannı kesiyorlar ve la~dı. 17 inci dakikada neticesiz 
fırsat buldukça güzel kombine· kalan oyunun ilk kor eri Ü ok 
zontifla mukabil hücuma geçiyor· lehine oldu. 21 incı dakikada 
lardı. 19 '9nCd dakikada ve top Yamanlar soldan iııkişaf eden 
Aldiicilt nı9'f saha~ında dolaş- bir akınla oyunun ilk golünü 
tığı bir strada derin bir pas yaptılar. Bu gole Üçok takımt 
alan Saim, 6nündeld müdafii 5 dakika sonra mukabele etti. 
atlatt\ktln tonra süratle Ateş Tekrar müsavatı buları oyun tam 
bl8"ııe dô!rtı aktı ve ikinci süratle oyn·anmağa başlandı. 
defi ölilrak topa attara ülttl. Devre müsavi akınlarlarla bittiti 

Al16bdilllar; gollerin vetditi bir sırada Üçok lehine baktm 
e •şe li tfeha ac;tlcMar, 27 inS penalta verdi ve Üçok takımı 
dakikadl Alsincak leb;he peh· bunu gole tahvil ederek dev· 
altı ötdu, Bi~ri :i iincii lblü çı- reyi 2 - l galıp bitirdi. 
kafaı. Btlftu 32 inci dakikada ikinci devre Yamanların ka-
Alül\&ftn 4 Oncil golüne kay- nşık oyunile başladı. Bundan 
deden Saimin kuvvetli şutü ta· istıfade yolunu bilen Üçoklular 
kib ttll. At~ş takımı 4 - O mat- 2 inci, 9 zuncu, 15 inci dakıka· 
lap vtityete dilştütfi halae larda elde ehrlcleri fırsatlardan 
düf.tü oyn\yor Ye her halde jstifadt ederek üç gol çtknd -
gol tıltıtmlifa çalış\yordu. lar 5-1 galib vaziyete geçtiler. •t it\ti tlikikada Ateşin sol- 30 %\ıncu dakikada Yamanlar 
daft ltakişaf eden bir hücumunda ikinci golünü atlı fakat 3S inci 
to~ iftild-.fi Z. Aliy~ çarptl. Pen· ve 37 inci dakikalarda Ü~okon 
alb cezasını Adnan güıel bir iki golüne daha mani olamadı 
wnqla ıgole tahvil etti. Ve dev- ve oyun 7-2 vhziyette iken Ya· 
re 'de ltu suretle 4· 1 Alsanca'k manlar sahadan ayn\dı. Oyun 
lehine bitti. da Üçokuıı 7-2 ve hükmen ga· 

h:inei devre Ateşin kornerle lebesile bıtti. 
ne\icelenen ve fakat semeresız Halk sahas nda 8 takımları 
ka\an seri akmile başladı. Bu arasında yapılan lik müsabaka
alanı AlMncağın Sinci dakikaya \arında Oçok - Y•maw.\ara 4-1 
kadar neticesiz kalan hücumları Doğanspor-Demirsporu 3· l mağ-
takip etti. Bu dakikadan sonra lup ettıler. Alsancak - Ateşspor 
Atq takımı tam enerji ile oy- küçükleri 1-1 berabere kaldılar. 

Alakadarlar, bu seferki seya
hatte İngiltere ile Fransa ricali 
arasında hiç bir karar verilmi· 
yeceğini, yalnız, yakında başlı
yacak olan resmi müzakereler 
için hazırlık yapıldığını bildir· 
mektedir. 

Londra, 29 (Radyo) - Lon· 
dra mülakatından sonra, lngiltere, 
ltalya ve A ' manya arasında 
esaslı mütakerelere başlanacak• 
söylen yor. 

Londra, 29 (A.A ) - Şotan, 
Delbos ve Fransız murahhas 
heyetinin anları dut Slat 23-07 
d~ Vıktorya istasyonunda tren· 
den inm şler ve Eden namına 
Robert Vausitlart tarafından 
karşı1anmışlardır. 

Kral jorj Franstı devlet adam· 
larmi yuın 'Öğle yeme~ine tlavet 
etm ·ş o dutu için F ansız se· 
farethahes'nde verilecek olan 
öğle yemegindetı vazgeçilmiıtir. 

Londra, 29 (R 'dyo) - Fran· 
sız baş ve dış nazırlarlle İngiliz 
baş ve dış b11ka lları arasında 
bu !abalı başlıyan müzakereler 
inkı~a etmeden saat on dokuza 
kadar devam etmiştir. 

Frinsı:ı Başbaka ıı, müzakere
lerden sonra Frans z sdaretha· 
nesinde gazetecileri kabul etmiş, 
miizakereler henüz bitmeden bir 
şey söyliyemiyeceğini ve yalnız, 
İngiliz rıca\ile birlık~e bütün 
dünyayı alakadar eden bilumum 

mesele erin, baştanbaşa tetkik 
edi 'diğini ve mürakerelerın, iyi 
bir hava içinde devam etmekte 
olduğunu beyan eylemiştir. 

Müzakereler, yar n saat 11 
de devam edecek, müteakıben 
bir resmi tebliğ intişar edecektir. 

Müz.aketeler aoaa erdikt~n 
sorua Jng.ltere kralı Fransız baş 
ve dış bakanlarına bir ziyafet 
verecektir. 

n ... ja başladı ve Alsancak Ankarada lik maçları F .,,.1. 
takıallaın uyuşukluğundan isti· ener mag up 
fatle ederek oyununu Alsancak devam ediyor lstanhul, 29 (Hususi) - Fe-
nıllf *8baiana intıkal ettirdi. Ankara, 28 (A.A) - Bu haf· nerbahçe dün yağmur altında 
7 inci dakikada J\teş lehine kor· ta lik maçlarına Muhafızgücü Enosis takı mile oynadı. ilk devre 
ner olda. Kaleci kurtardı; 25 nci sahasında devam edildi. 2-2 berabere bitti. ikinci dev· 

zun Büyük Şefe olan soıısuz bağlılık:· 

Jarı tekrarJamı~, tiddetle alkıolan· 

nııthr. 

Buna müteakıb kız liseai talebe· 
sinden Hataylı kOçQk İsmet bir tiir 
okumuş, ve dJha bazı gençler ıöz 
al•rak hitabelerde bulunmuolardır. 

tlüyük Şef Atatürk , Baıvckil Ce\il 
Bayara minnet ve eilkran te11eri gön· 
derılmi~. toplantıya geç vakit niha· 
yet verilmiştir. 

fonnbul, 2!:1 (Hıı~uıi) - Hatay 
istiklalinin iliinı nııinasebetile ıehrı• 

mizıle bııluban hütii • Hataylılar, (Ha• 
tay r.rgiolik c~miyeti) merkezine gi· 
deTek yapılan kahul re~miuıJe hazır 

bu undulıır. Bundan eonra büyük ltir 
kalahalık halinde Taksim meydanına 
giden Hıııaylı ar, abideye çeleukler 
koymu,lardır. 

Bu ~ece, lıütün Halkevlerınde 

Hatııy 'ha kıııda koofer.rnslar veril· 
mio, mü~.ıııı.,reler tertib edılmiştir. 

İstanbul, !!9 (H ıı mıi) - Son ge• 
leh hab~rlcre göre, butün Halayda 
umumi lif ilArı t:•lilınit ve Hiltayda 
UaUtHinin açılmasına mO.saade olun· 
mu~tur. 

Şam, 29 (Radyo) - Hatay rejimi, 
hagan tatbik mevkiine konmuotur. 
Bu milnaııe~ıle burada, aleyhtarane 
n(hna~işler yapılmııtıl'. 

:ÜniYeraite ıal•beai, Halayın Arab 
olduğuodan dem l'urarak nümayiıler 

yapmıolıardır. 
Hukumet, her ihtimale karşı Tılr· 

kiye koneolosbanesini zabıta memur· 
larile ihata etmit ve muhtemel teca• 
l'ilze mani olmak e•babım haZU'la· 
mıfbr. 

Şam, 29 (A.A.) - Bu gün 
A·ablar Şamda ve bütün Suri-
yede yeni Hatay rejiminin tat· 
bika konulmasını protesto için 
umumi grev ilan etmişlerdir. 

Homeste halk ile polis arasın· 
da çarmışmalar olmuştur. Kütle 
halinde büyü( Arab nümayişle· 
rin:n vukubulması bekleniyor. 

Şam, 29 (Radyo) - Araplar, 
Hatdy rejıminin ilanı münasebe
tile Şamda ve Suriyenin her ye-
rind umumi grev ilin etmişler· 
dir. Halk ve polis arasında çır
p1.-l• ol•._... 

lskenderunda yeni Hatay re· 
iimi münasebetile büyük merasim 
yapılmıştır. 

Paris, 29 (Radyo) - Sancak 
rrjimi, bu gün resmen tatbik mev• 
kiine girmiştir. 

Fransız mümessili Rojer Garo 
ne~rettiti bit beyannamede, bil· 
tün ekalliyetlerin himaye edile· 
ceğ'ni bildirmiştir. 

has paşayı öldürmeğe karar ver
diğini itiraf eylemiştir. 

Yapılan tahkikata göre, Baş· 
vekili öldürmek istiyen genç, 

1882 tarihinde Mısır ihtilalini 

yapan Arabi Paşanın ahfadın
dandır. 

Nahas Paşaya yapılan sui· 

kasdt mütekıb, Kahirenin muh· 
telif mahallt!lerinde arbedeler 

olmuş, üç kişi ölmüş ve bir 
çok kimse er de yaralanmıştır. 

Kahire, 29 (Radyo)- Royter 
Ajansına göre, Başvekile yapılan 

suikast münasebet le kargaşalık· 
lar olmuş, pol sler havaya silah 

atarak nümay şçileri dağıtmııtır. 
Üçü ölü ve dördü ağır olmak 

üıere yirmi yaral ı vardır. Sui· 
kastı yapan Abdülkadir isminde 
22 yaşında bir gençtir. 

Kahire, 29 (R dyo) - Bugün 
yeşi gömleklilerle mavıgom· 

lekliler aras nda bazı kanlı ha
diseler olmuştur. Zabıta, geniş 

tertibat alarak asayışin haleldar 
olmasını önlemiştir. 

Londra, 29 (A.A.) - Royter 

Ajansının Kahireden öğrendığine 

göre, dün akşam gençlerden mü
rekkep bir kafile muhalefet li· 
deri Mehmed Mahmudun evine 

tecavüz etmiştir. Sopa ve taban· 

ca taşıyan nümayişçileri polis 

havaya silah atarak dağıtmıştır. 

Başvekil Nahas paşaya yapılan 
suikast neticesinde çıkan karga-

şalıklarda dördü ağır olmak üze

re 20 yaralı hastahaneye kaldı
nlmıştır. 

Kahirede sükun · avdet etmiş, 
ıehrin bir çok yerlerinde kuvvetli 
polis devriyeleri konulmuştu .. , 

Nahu pqaya ıulkud yapaa 
lzzeddin Abdülkadir 23 a ın· 

dadır ve 1882 ihtilalinin reisi 
Arabi paıanın torunudur. 

Fransada kış 
Paris, 29 (Radyo) - Fransa• 

nın her tarafında soğuklar baı· 

lamışhr. Kar yağmakta ve tid· 

detli fırtınalar hüküm sürmek
tedir. dalôltMla biribiri Üt"rine üç ilk oyun Demirçan eya ile rede Yunanlılar bir gol daha 

koNk öldu. Falcit ka. 1,;İ Hılmi Güvençspor arasrnda idı. Oyun çıkardılar ve maçl 3·2 kuanôılar. 8 l k · 
mlltiMmel kurtarışlarıle topun müsavi Şartlar altında devam urrıova satın a ma omısyonandan: 

kalkan ıoför Baki, hadisenin mahal· 
lioe geJdigi &aman kamyonun evvela 
yolda lı.aldığını sanmıı, yaklaşıb da 
~leri göriınce korku ile ara'ba11n• 
dan atlamıı koşa koşa Tireye gidib 
vak'adan jandarmayı haberdar etmiş• 
lir. Kaymakam, müddeiumumi, jan• 
darma kumandanı derhal Taştepelere 
gelerek 'tahabaha kadar tahkikat ile 
meıgul olıntı~lar, şüpheli bir kaç 
kiıiyi nezaret altına aldırmıılar, ka• 
tilleri aramak üzere müfrezeler çıkae 
nJmıştll'. 

Bir habere nazaran, daha evel 
geçen kamyouludan biri daha dur
durulmuı ve meçhul caniler, ıoföre 
baktıktan sonra •galiba aralarında 
mtıarefe l'armıı olacak ki· "sen mi 
idin, biz baık.asını bekliyorduk" de· 
mitlerdir. 

Şoför niıanhdır. Ali evlidir, iÇ 
'ocugu nrdır. 

Tütünleri iapanak 
pahasına istiyorlar 
- Başı 1 inci salıi/ecle -

Ub:ıünden bir kııımına kırk kurnı 
verirken geriye kalan üç. dört dengi 
ıalarta telikki ettiklerini l>ildirmek.te 
ve o 11kıuk.aya da 13 kuruı fiat biç• 
mektedirler. Şayed, müstahsil: 

- Zarar yok, ıskartalar baba 
kalaın, bei:ı ODU baokHıDa Htatım. 

C.Yabım verine, bunu bbul eı
miyerek. aekartalann ıöaterdilderl r l· 
atle kendilerine satılmaması takdiria
de diğer denkleri de satın almıyacak
lannı bildirmektedirler. 

• .. . 
. Çalııı Zeyre köyünden bir karii· 

mız yazıyor: 

Burada Ullün alan bir tek tüccar 
v•rdır. Nefiı mahsulilmtbı yok paha• 
•ına elden çıkmak üzeredir. Çünldl 
parasız kalan mustabsiJ, malını sat• 
mak mecburiyetindedir. Fiatler o b• 
dar dflıtıktflr ki, hayret edereinfL 

On kurut ile olu• bet kuruı 
ara11nda •. Bu fiatle mahsulün hepsi 
alınsa, halk •İster istemez. susacakbr. 
Fakat o da olmuyor, ancak bir kııımı 
satılıyor. Bu Taziyeti biz lkbHd Ve-

kilimi .. de bildirdik. Hiç olmazıa in• 
hlaar idareeinin bizim mıntakamızdı 
da faalivet ll?Östermesini istiyoruz. 

Pehli Van giir.eşleri 
Ma.hi~anın Karao tanla köy 

okulu himaye heyeti tarafın· 
dan yoksul çocukllır menfla· 
tına Bayratnın ikinci günü okul 
bahçesinde büyük }>eblivan aü
reşleri yapılacaktır. 

Başa 50 Lira 
Ortaya 25 ,, 
Ayağa 15 ,, fkramiye 

Vf'rilecektir. 

Alsancak kalesine girme•ine ederek Dem·rçankayanm 4·1 }ştattbuJ maçları Burnava Askeri Satın Alma Komisyonundan: 
mani eldu. 30 uncu dakikada •galibiyetıle net edendi. Çok ht!g~conlı oldu Tahmin Muvakkat Münakasa 
A1sut6I: kalesinde 18 çizgisi ikinci maç Mu>ıafızgüc j ile lstanbul, 29 (Huusi) - Dün· Cinsi Miktarı Mahalli bedeli temınatı şekli 

ihalenin gün tarila 
ve uatı 

daşaacü firikik oldu. Adnan mü· Gençlerbirlıği arasında yapıldı. kü maçlar çok heyecanlı C'l- Kilo Lira Lita 
keiiıme1 bir vuruşla topu ka!eye Muhatizgücü birıncı devrenin muştur. L. M. Kömürü 70.000 Burnava 700 53 Pazarlık 30/11/937 Sah saat 10 
gönd~rdi. l<aleci Hı imi blon· yirmi beşinci da ki ku.nda 0-1 F e nerbahçe, Eno!Sis Y urıan ta- L. M. Kömürü 35.000 Ôdemiı 350 27 Pazarlık 30/11/937 Sah saat 10.30 
jolle muhakkak bir gole mani mağlup vaz ıyette. iken sağ mü- kımınA 3 • 2, lstanbulspor, Ga· 1:.. M. Kömürü 129.000 Tire 1290 97 Pazarlık 30/11/937 Sah saat 11 
okht. dAf inin hakem tarafından dışan ~a~asaraya 4'" 1, Beykoz Güneş l - Yukarda miktar ve mahalli yazılı Linit maden kömürlerin !5/11/937 cuma günü yapılacak 

MalUiıafih Ateş ta1c1mı hikim çıkarılmasından sonra maçın neş takımıha 3 • O, Sü!eymaniye pazarhklarına isteklileri çıkmadığından yeniden son puarhklan yukarıda hizalarında yazılı 
o;;ili\iba denm etti vt 38 inci devamı müddetine.= büyük b.r Fenere 4 · t, Eyüp, Beşikt şa eaatlerde olmak üzere 30/11/937 salı günü yapılacaktır. 
dakikada ikinci goliinü kaydey- enerji sarf ederek 2· 1 gal p gel- 11 - 2, Topkapı, Vefaya 4 • 1 2 - Şartnameleri her gün komisyonda görüle-bilir. 
ledi. miştır. yenildiler. 3 - İsteklilerin bildirilen vakitlerinde Burnavada askeri satın alma komisyonuna gelmeleri. 421f 
~-·~~ ..................................... Iİllllıi .......... 111!111 ........ , ..... ~ .............................. ~ ... ~----------lllİI ....................... ... 

M 1 1.a ş t Artık salonda ve ön masalarm otuzunu geçmış bir erkeği, uzun iıklar tüme ı tümen, Şaıkın b r halde idim. e e ' ve eıı an arasında idi. Tangonun ~n zarıf boylu enine boyuna gelişmiş bir Paraya gömüldüm ben.. Eğer çalgının ve bu sihirli 
-----• JY f gürlerile parmak arının ucuna adamı, narin bir genci göstere- Roplarım hep ipekten tarkrnm ahengine kendimi ac..,. 

24 Yazan: Kadil'can Ka/lı basarak dolaşıyordu. B rdenbire rek ıarlnıına devam ett•: Ne mutlu bu şeytana, tırmasam yerimden fırlıyacdt 
!ikiden bir melektim; uygun şeylerdi. dutdu. Gülüşü büsbütün çapkın· Genç, olgun, iri, ince Erkekler uıak ona... onun kollarını tutacak, gözleri-
Ltl&:eıiz bir çiçektim; K\rd1m pash zinciri. laştı. Ağıt açık, hayrln hayran Herkeı can atar bana Ellerile bütün erkekleri işaret nin içine ve yüzünün ;yapıhtdll 
O~üidüm keder çektim. Sahneden öne dogrü kıvrak ona bakan bir genci parmatile Uyıalc derler ıeytana.. ediyordu. Her dakika ona karşı bakarak soracaktım: 
$iıl4i b~ bir şeytanım bir hlreketle yü üdü. Üç dört gösterdi: Salonda tıs yoktu; gözler bay- duyulan hayranlık artıyor; başka - Sen .. Sen bal.. 5ayle, ... 
Fıkırdıyor hep kanım.. basamakh merdivenden inerken · Şu e ketin götleti, ran, yüzler fendi. Yalnız artiit kaman bit hakaret sayılabilecek misin? •• 
Ad, 0 zamlnl kadar duymR- şarkısına devam ediyordu: Bakıyor nasıl bana; son aatırlan ıöy:erken minalt olan bu sözler herkesin çok Artistin çıkbğı iskemle bir 

dtfıtb, bı'mbtşka bir sesti. Oldutn çapkın bir peri... Uysam diyor şey\ana: mina't gülüşmeler oluyordu. boşuna gidiyordu. maaanın yananda idi. MalBJI 
V~hllbuıt, i•letımiş, incelmi~, Oemindenberi toy bir çocuit Genç adam kızardı, yanmdaki Hepsinde beşka haz var, Bugün esmer, yarın ak, tutanlara bir işaret yaptı. l~i -~ 
el~inff bit erkek se!i, şimdi gibi duran yüzü birdenbire 18· kadının yüzü karışb. Etrafta ·Sanma birinde naz var. Hepsi yalvarıyor bak.. k~le bir kadın önlerindeki ·~ 
bir maial anlatır g.bi hızla hızlı biden çapkın bir hal aldı. gülüşmeler o'du. Hem kartal hem de kaz var. Yavaş yavaş, oturanlar da şar· şişe~erini, mezeleri, bardaklall 
tlytlyOI', iöftr* bir ninni gibi Gözlerinin bakıştan, dudak· Kend kendime: Hepsi çıldırır bana; kının ahengine kapılmışlardı. bir çırpıda yere .indirdiler. d 
8'.;llt}'or, yavatl.Yor ve yalYaıi• lannın bükülüşü, ellerinin iıa· - Naaıl olur? Kabil dt>ğil.. Uysak derler şeytana.. Ayaklar, vücutler ve başlar dur- Şarkıcı kadın masaya •ıçrı a. 
yôfdu. retleri, vütudünün lttvn1ışları, O, böyle feyler yapsın! Fakat Bütün salonu yan yanya do- dukları yerde tango oynuyor- Gönüllerde ateı yak, 

~Htiiktım, pıs rıltttm, hep bir at zdan sanki ıöyle okadar benziyor ki.. laımış, ortaya gelmiıti; müşte- lardı. Sonra çekil bir yana; 
Bir gün canımdın bdnnn~ diyorlard1: Diye dütündüm. rilerin hepaile eakid<:nberi ahbap Hafif bir mırıltı güzel bir Ne mutlu bu 1eytan•· 
Kıldım yu•amı yıktım; - ~I, beni sevi.. Yeniden onun 1esine ve baro· gibiydi. Hatta yaılıca, kalantor kadın vücudüne ablan tül gibi 
Şimdi ben bit teytanım; Zaten kendisi ölçülü bir ıüzel bıtlerine dalınca hepsini unul· birini gösterere-k: şarkıyı büsbütün güzelleştiri· 
Var ne iı ene canım... detil, sadece ehmh ve bam· tam. • .• h~i!i de kaı var. yordu. 
8\1 b ze kendi hayatını ıöylü· başka idi. itte bu baıkalıtı, Gönül aşka gelince Ded ği ha de zengin adam Onu daha yakından ti'rdükçe 

yordu; takmd ~ı haller, yaptılt herkese benıemiyiı·,, ona çeşide Etlenmek isteyince. tatlı tatlı gülümsüyor, artisti se- bir saniye için ıöyle düşündiimı 
jest er, ses'ne verditi perde susayan gönül kapı\annı ardına Müıter len arasında yirmilik liml yordu. O şimdi bir iakemleye - Bu kadat benzey ş .. Kabil 
p~rde tonlar, rea.iteye ttpabp kadar açıyordu. bir delikanlıyı, ıonra sıraıile çıkmııtı: det 1 .. Bır mucize •• 

•• • • 
içki, oıuzik, oyun, danıt; 
Bir gülüş bir reverans... · 

' · t en• 
Ç•lfl hıslandı. Artıı • ·t. 

d liıtu• 
bo)'u biret adımltk yer e uıel 
gibi kıvnhyor, tangonun en g 

- ~en11 var -
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Holivudu haraca 

:Lids, buse rekoru il 
Muğla vilayetinde 

Başlayan geniş atkın a, 
deniyete doğ u inkişa adır. 

öy sefer~erliği şöhret kurdu 
Maruf Doroti Lamurun hanç 

refa 1 a, imar ve me- sahne vazıına isabet etti 
• 

• 
ı, öylülerle ele ed·r 

Muğla valisi köylüler arasında (sağda Bodrumun Karakaga köyünde, solda Meskebi köyünde) 
Muğla" - Egenin cenub ha· 

va1isinde tetkikata çıkan arka· " 
daşımız bildiriyor: 

Muğia vilayetinde seferberlik 
var; köylerin imarı, köylülerin 
kalkınması seferberliği. Fakat, 
bütün köylerin ve bütün köylü· 
lerin iştirakile bir seferberlık .• 

Vilayet Jandarma kumandanı, 
Halk Partisinin müfettişi, hususi 
muhasebe müdürü, nafıa fen 
memuru, Vilayet köy bürosu 
şefi, kaza kaymakamları ve na· 
biye müdürlerinden müteşekkil 
bir grub, Vali Recai Gürelinin 
kumandası a1tında bütün Vilayeti 
köy köy dolaşıyor. Bu heyetin 
beraberinde aylardanberi etüd 
edilerek h8%ırlanan bir program 
"ardır. Valinin çantalarında ha
ritalar, krokiler, istatistikler, 
.köylerin müstakbel planları ve 
köylerde yapılacak yeni binala-
rın resimleri mevcuttur. 

' 
Köylüler evvela şaşkın, şaşkın 

bakıyorlar. Valinin en uzak köy
lere varmcıya kadar uğramasını 
ve köylünün iç hayatına karış· 

masını azami dikkatle karşılı· 

yorlar. 
Köylüler hassas insanlardır. 

Durgun bakışlı gibi görünen bu 
adamlarda keskin bir seziş ve 
kavrayış vardır. Daha ilk temasta 
gösterilen alakanın sudan bir şey 
olmadığını işin tutumundan an· 
lıyorlar. Çünkü her köyde ilk 
tutulan ameli hareket, hemen 
işi tetkik edip faaliyete giriş
mektir. 

Vali, her köyde muhtan, ih
tiyar heyetini ve bütün köylüleri 
etrafına topluyor. ilk sual şudur: 

- Ne derdiniz var, dilekle· 
tiniz nedir, noksanlarınız nedir, 
ne yardım istiyorsunuz?. 

Köylüler bir az tereddüd eder 
gibi, evvela bir iki şey söylü· 
Yorlar, fakat işin ciddi ve sami· 
mi olduğunu kavradıktan sonra 
lçılıyorlar. Öyle güzel şeyler 
söylüyorlar ve öyle makul ve 
Pratik hareket ediyorlar ki.. Hele 
toprakları olmıyan, ortak ve ecir 
olarak çalışan köylüler, vaziyet· 
lerini çok açık anlatıyorlar. 

Vali. cevapları, köylünürı di· 
~eklerini dikkatle dinliyerek ma· 
1Yetindeki arkadaşlarına not et
tiriyor, bir çok meseleleri de 
benıen o anda halled;yor ve 
8onra şunları söylüyor: 

- Bu sene bu köyde bir cum
huriyet meydanı açacağız. Mey· 
danın şurasında bir köy konuğu, 
~tına bir gazino yapılacaktır. 

Uraya köyünüzün büyük bah· 
teli mektebi kurulacaktır. Karşı 
tıraf, köy okuma odası, onun 
Yanında da köy konağı olacaktır 

Cumhuriyet meydanının yeri, 
rerıi yapılacak binaların mevki
tri köylulerle beraber tesbit 

Mumcular köyünde Cumhuriyet meydanında ilk kazma 
edildikten sonra derhal mühen· nun esaretinden kurtarmak ko-
disler işe başlıyor. Meydanın lay mı? 
çizgileri çiziliyor, açılacak yolla· Bu işler, bu muazzam dava 
rın ve yeni binaların kazıkları hangi para ile, hangi tahsisatla 
çakılıyor, meydanın tam ortasına başarılacak? 

dikilecek Atatürk abidelerinin işte kafamın ıçını günlerce 

yerleri tayin ediliyor. tırmalıyan çetin sualler bunlardı . 
Mühendis bu işleri tamamla- Bir aralık fırsat bu1arak Mutia· 

dıktan sonra valinin kumandası nın çalışkan valisi Recai Güreli 
gene gürlüyor: ile ko· uştum: 

- işte bu dakikadan itiba- - Bayım, dedim, para mese-
ren işe başlıyoruz arkadaşlar! lesini mühim görmüyor musu· 
haydi, hep beraber çalışacağız. nuz? 

Bütün köy iller, vali ile bcra· Vali sükunetini bozmadan ce· 
her gelen heyet te dahil olduğll vap verdi: 
halde çalışmağa başlıyorlar. - Bütün bu işl eri köy ma· 
Taşlar kenarlara atılıyor, kökle· nevi şah,siyetleri yapacaktır. Hii· 
nen çalılar bir yana toplanıyor, kumet onlara yardım edecek, 
yüzlerce kolun çalışmasile az za- yol gösterecek ve her işlerinde 
manda köyün Cumhuriyet mey· onlara el uzatacaktır. Köy ka-
danı ayıklanıveriyor. nunlarımız çok müsaitt ir. Her 

* * * köyde yeni varidat kaynakları 
Her köyde b·r Cumhuriyet bulunacaktır. Mese a tütüncü 

meydanı, bu meydanın etrafında köyleri imece il . belk otuz dö· 
bir bahçe, yeni bir mektep, bir nüm tütün ekecek, masrafsız 
köy oteli (nıisafır odaları), köy olarak istihsal olunan tü tünler 
gazinosu, ayrıca köy okuma sa· köy namına satılacaktır. Köy 
!onları, köy konakları ve yeni manevi şahsiyetleri namına dev· 
köy evleri yapmak kolay mı? redilmiş bulunan köy vakıfları 
Köylerin iktısadi kalkınması , köy· bundan sonra köy büdcelerine 
lülerin refah<! kavuşması, bütün girecektir. Köylerde tavuk is· 
köy çocuklarının okuması ko· tasyonları kurmak için tertiba· 
lay mı? tımız hazırdır. Bu sene bölge 

Vıran köylerde yeni abideler, merkezi olan köylerde birer ta· 
yeni binalar, yeni mektepler kur· vuk istasyonu, birer fenni arıcı· 

mak, Türk köylüsünü şunun bu- lık istasyonu kurulacak ve bu 

Salihli gençlerinin müsameresi 

Salihli, (Hususi) -Salihli Halkevi kış çalışmalarına başlamıştır. 
Gösteri kolu, ilk müsameresini sinema binasında vermiş, toplan· 
tıda ilçebay ile Halkevi başkanı da birer hitabede bulunmuş• 
lardır. Resimde, Salıhli gençlerini temsil esnasında görüyoruz. 

istasyonlar köylünün hesab ve 
menfaatine çalışacaktır. 

937 senesinde bir kaç köyde 
yaptığımız tecrübelerden aldı· 
ğ mız neticeler tam ve müsbet· 
tir. Mesela bir köyümüz 4200 
liralık büdce yaptı. Bu paranın 
üç bin dört yüz lirası yukarıda 
saydığım membalardan temin 
edildi ve yalnız sekiz yüz l i ralık 
salma yapıldı. Bir köyde dört 
bin liralık büdce ile çok iş ya
pılabilir. 

Bazı büyük köylerimiz vardır· 
ki sekiz on bin liralık büdce 
yapabilecekler, hem de köylü
lere hiç bar olmadan bu parayı 
kendi köylerindeki tabii mem· 
balarından temin eyliyebilecek
lerdir. Tabii, bu işler hemen 
bir senede başarılmıyacak, ya
yavaş yavaş inkişaf edecektir. 

Köy manevi şahsiyetlerinin 
elinde paradan başka imece 
denilea köylünün bizzat çalışma 
kudreti vardır. Bu kudret, pa· 
radan , daha kıymetli ve daha 
verimlidir. Köylünün imecesi 
zirai, iktısadi işlerde çok işimize 

yarıyor. Bu sayede bütün köy
lerde devam eden yol faaliyeti 
gün geçtikçe tam semeresini v~ 
recek ve vilayef n bütün köyle· 
rinde otomobil yolları tamam· 
lanacaktır; dediler. 

Bu sözleri teyid ve ispat eden 
ameli tatbikata ve başdöndürü
cü faaliyete şahid olduğum için 
artık Muğla vilayetindeki köy 
seferberliğine ben de inanıyo· 
rum. Dans1 diğer vilayetlere ve 
yurdun diğer köyleri başına. 

M. Reşad Targag ·------·---
Salihlide bir kamyon 

kazası 

Bir çocuk 
•• 

Başı parçalana
rak öldü 

Salihli, (Hususi )-Salihli·Gör
des yolunda feci bir kamyon 
kazas1 olmu&, bir çocuk ölmüş· 
tür. Kamyon, Gördesten süratle 
gelirken, Kocaçeşme civarında 
önüne bir çocuk çıkmış, fazla 
sür'at karşısında şaşıran yavru· 

, cuk kaçamıyarak tekerleklerin 
altına düşmüştür. Başı ezilen ço· 
cuk derhal ölmüştür. Şoför ya· 
kal anmıştır. 

•• ._. ........ 11!!1 ............ . 
Birinci Sımf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve TenasUI hastahk
ları ve elektrik tedavisi 

lzmir • Birinci beyler sok.ağı 
Elhamra Sineması arkasında 

T defon : 3479 

• 

Doroti Lomru 
Holivud, cihanın dört tarafın· Core Ar,elandın omuzuna sap· 

dan toplanmış san'atkir kadın lanmııhr. 

ve erkekler muhitidir. Böyle bir 
muhitte, Amerikan gangsterleri· 
nin de içinde her gün bir çok 
hadiseler çıkabilir. Hatta, çıkan 
hadiseler, mevkiin ve vaziyetin 
fevkaladeliği karşısında pek az· 
dır. Maamafih biz son haftanın 

hadiselerini şöylece dercediyoruz: 

Aktör H imi Mıllerin hayat ve 
faaliyeti gibi, katli de henüz 
esrar perdesi altındadır. Malum 
olduğu üzere bu aktör, Holi· 
vud yıldızlarının şantaj suretile 
paralarını çeken gizli bir teşki

latı da meydana çıkarmıştı. 
Bu teşkilat Franki Fişer adlı 

figüranın sahne üzerinde tevki· 
finden sonra anlaşılmıştı. 

Bu teşkilat, yıldızlardan ve 
figüranlardan 30,000,000 dolar 
çekmeğe muvaffak olmuştur. 

* * * Andrea Lids Samuel Goldvi-
nin bir eserinde rol alıncaya 
kadar meçhul ve renksiz küçük 
bir aktris idi. Bu rol sayesinde 
birdenbire meşhur ve zengin 
olmuştur. Ve şöhrete sebeb de 
bir reklam müessesesinin: "And
rea Lids buse rekorunu kırmış 
bir aktristir. Çünkü partenerine 
en aşağı 467 buse bahsetmiştir.,, 
cümlesi olmuştur. 
Andreanın anlaşılan buse stoku 
tükenmiştir. Çünkü bundan son
ra buse vermiyecek imiş .. 

* •• 
Her iş erbabı gibi sahne va· 

zılarının da başına binbir ha
dise gelebilir) Fransız Corc Ar
şeland da böyle hadiseler gören 
bir adamdır. Bu vazu sahne 
"Her Jungle Lov,, filimini çe
virmektedir. Rol icabı olarak 
yıldız Doroti Lamur parteneri 
Ray Milland üzerine bir hançer 
fırlatmak mecburiyetinde kal
mıştır. Güzel yıldız, hançeri fır
latacağı sırada, çıplak ayağını 
keskin ve sivri bir taş üzerine 
koymuş ve ayağının acısı ile 
muvazenesini kaybetmişt ı r. 

Bu muvazenesız halde elinde ı 
fırlıyan hançer de sahne vazıı 

Miss Lids 
Son bir habere göre, filimden 

bu hançar fırlatma kaldırılmış 
ve filime devam edilmektedir. 

• 
incir ve üzüm 
Gümrük karşısında Üzüm 

Kurumu işletme hanında TA· 
RIŞ markalı nefis incir ve üzüm· 
lerin toptan ve perakende sa· 
hşına başlanmıştır. Fennin en 
son vasıtalarile tertemiz işlenen 
bu incir ve üzümlerden herkes 
istediği mikdarda satın alabı
lir. Sipariş kabul olunur. He· 
diye için zarif ambalajlar da 
vardır. (Telefon: 2512} 
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Diş Tabibi 

Cevat Dağ 
ikinci Beyler sokak No . .>J 

Telefon: 3055 
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insan zekası 
Yazan: Erkek Lisesi tarih 6Gretmeni 

Milat Oksancak 
- Başı 3 üncü salıifede - [Bu namütenahi boşluk ve ka-

Havalarda: Zeplinleri, kabili ranlıkta döne döne yanan zer
sevk balonları, cins cins tayya· reler, veya ~fireler niçin dönü· 
releri bir düşününüz; yor ve yanıyorlar? Ve gene ni· 

Topları, bombaları, gazları, çin milyonlarca yıl yandıktan 
mikroskopları, teleskopları, tel· sonra sönüp sof uyarak, karara· 
sizleri, radyoları bir düşününüz. rak döne döne karanlıklara ka· 

Bu asrın insan varlıklan, zeki nşıyorlar? Bunun sebel>i nedir? . 
mahsulleri birer harikadır. Daha Ey sadedi! yaratıcı bur.dan mak· 
bir asır evel, insan tekamülünün tadın ne? Bu aşılmaz uzaklar
b0r züptesi gibi saydığı şeh .rleri daki yangınları ben nasıl sön· 
düşünen bir meıhur adam de· dürüp mahıye lerini anlıyabile
mişti ki: ceğ m? Göz yaşlarımdan başka 

Allah kırları, dağlan deniz· hr.yhat h ç bir vasıtam yok! Ke
leri yarath ise, insan da ıehir- rant kların amakından gözlerime 
leri yaptı! Bunlar hep, hep ze· kadar gele ı parıltılarla döne 
kamızın mahsulleri.. döne yand·klarrnı anladığım bu 
Şu halde vasati bir buçuk zerrelerde bir ıztır ab var mıdır? 

kilo gelmiyen o uzuv, yeryü- Ben yanmı.yı, ıztırabı düşünüyor, 
zündeki tabiat tecellileri ve par· duyuyorum, acaba onlardan dı
çalarının biç ıüphe yok ki en ha kuvvetli miyim? O ,)ara üs
kudretlisi, en mütekimilidir. tün müyüm? Belki... Belki. .. Fa· 

İtiraf edelim ki: Arzın üstün· kat, fa\cat; acaba ey fikrim, ey 
deki tabiatın esrarı henüz ki- dimatım, ey onların mahsulü 
milen çözülmemiştir. Fakat bil- olan zeki, acaba sen, ne dere· 
hassa on yedinci asırdanberi ceye kadar itimada liyılcsın? 
ilim ve fen alanındaki ilerleyişe Seh bütün bu varlıklara üs ün 
bakarak hükmedebiliriz k:i: bir cevher misin? Yoku yoksa .. 
Yakın bir alide yeryüzünün Sen de daha evci yanmıı ve 
bütün sırlarına inasan zekbı, kararmış zerrelerden hır parça, 
mut!aka agah olacakl bir nesne misin? .. ] 

Şimdi aziz oKurlar, bit ba
kımda .ı tabiatın pek ali yeryü . 
zününde timasali say labilecek 
olan zekim z için, böyle bir ih
timali, ıiı de varid görmez mi
s niz? 

Fakat bu hüküm, tabii, insan 
zekası, tabiata, kainata bikim 
olacak demek değildir. insan 

zekası yeryüzünün sırlarını çöz
dükten sonra, güneı aleminin 
sırlarlarmı dahi lcimilen bilse 
ve anlasa, gene kiınat muam· 
masını hallettim diyemez. Kii· 
natı n her canibi, her ile mi, o 
namütenahiyet, güneı ilemiöin 
bakalım aynı mıdır? Fezanın 
her tarafında tabiat tecellilt!rİ 
var olduğuna göre, başka alem· 
lerde bizim kadar veya bizden 
üstün afacanlar yok mudur? 

Kudemadan bir zUmre, bunu 
andırır fakat daha basit bir 

noktai nazardan inıana ( züpdei 
alem) demişlerdi .. 
Boıça bık aahoa kim sflpdel Alem· 

lbı teni 
Mcrdilnifl didel Fflik olaıı adem-

Wi eent 

insanı veya sadece zekayı, 
tabir caizse (züpdei ruyi zemin) 
sayabiliriz. Evet yeryüzünde 
tabiatın yaradıcı varlıtı, canlı· 
larda, ve onların mükemmeli 
olan insanda tecelli eder ve 
tabiatı en iyi ıelcilde, insan ze
kası temsil eder. Bu bakımdan 
(Vahdeti vücut) hayli isabetli 
bir felsefe yoludur. 

Fakat, insanm veya zekanın 
züpdei kainat, zilpdei Eflak, 
olaöilmejİ Yolüna girilince; iş 
def şir. Gariptir ki: insan zeldisı, 
bu yolda, binıt lt~ndisindetı 
şüphe etmektedir. Bunu vuzuh 
ile söyliyen mütefenninler, mü· 
tefekkirler çoktur. lıte ıize bir 
nümune: 

Bahis gene derinleşiyor. Bü
tün ilimlerin, fenlerin müşterek 
hedefi olan hilkat sırrı ve ta· 
biat muamması bir baıka cep· 
heden gene karşımıza çıktı? 
Onu kısm~n olsan aydınlatmayt 
ne tarih, ne tarih felsefesi ya
panlar düşünem~t ve l>aşaramaz. 
Onu bugünün ve yarının ilim ve 
fennine bırakacatız. Hele b zim 

gibi aciz tarih düşkününe iş kalır· 
sa: O zaavtlı, Ziya paşanın şu 
beytini okuyarak, derbal if asını 
ilan eder. 
tdrakimutt bo k.ftçtlk akla gerekmu! 
Zirt btı tetaıü b.ı klan ıikleti 

çekmd! 

Lise tarih ötretmeni 
Mitat Oluane:•lc 

{1) Mealı: Altık yolun açıktır. 
Uökler eeUnl aeırltraab~rl lmtibıtı 
etti. AÜ.rlatdtr yıldırımlar al tin da, 
nlzeleler içinde yaıadınt ômrlliiün 
taritii elemle, kanla tloluıhar. Bütıla 
gailelere zeka Te tccrübeule §İmdi 
bikimıin! Baımla taılan ezdin, de
nizleri yendiol Yıldırımı elinle tul· 
ton. o g'tlrl~yen ejdeh [yıldtbm, elek· 
rik) pmai 1e11in ea caiih bir .aaı. 
undır, yipdm .. ı mthnkaa ciıimlet• 
o ruh veriyoı! [meteli tramvay, ıi· 

meodifer, fabrika iıleıi,o:r] MıDi biç 
ıflphe yok batlı haeıoa eııiz ve çok 
beğenile~k bir alemsin! Ey bayat; 
ey Uinatıa ruba! Siz, İD9•Dt takdlı 
edi.Dlı! O, takdi.. Jlyık.tırl Çtıtik.li o, 
iyiliğin Te fenalıAıd taor111chrl O, 
yapılma~ milmküa olaa her ıeyiıa 
allalııdır! [T. Fikrct·Göktenyenı) 

--------~!:"---~ııiiıii--------....ıiıiiı.-----------------------.. /zm~r Le~zams a!'.l!!.l!i~ !~:alart ..__ 
lzmir Leva~ım imirliji Sat. Al. Ko. RI. den: 

Miktarı 

Kilo 
3360 lspanak 
3360 Pırasa 
3360 Lahana 

10080 Yekun 
t - Müstahkem Mevki Seferihisar mıntıkası l\wtının jülti;. 

nda cins ve miktarı yazılı ftç kil~tn ieliie ibtiyict açık 
eksiltme auretile münakasaya konmuıtur. 

2 - ihalesi 11/1.Kan/937 Cumarteıi günü saat on buçukta 
kıılada lımirde Levoım lmirHti satııı alma kobıiayonanda 
yapılacaktır. 

! - Tahmin edilen mecmu tutarı 537 lira 60 kuruftur. 
4 - Teminat muvalekata akçası 40 lira 32 kuruştur. 
S - Şartnamesi her giln komiıyonda görülebilir. 
6 - istekliler ticaret odasında kayıtla olduklarına dair vesika 

göster mele mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iıtirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 

ncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve 
teminat 11ıuvaltkatalatile birlikte ibale 1&atinden evel ko· 
misyona müracaatları. 25 30 4 9 4165 

ANADOLU Sahire 

ı ~~---------.....:..---------------------·~~:----------------------------------------------------~-----
zmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: lzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 

...... ,_ı __ Tümen merkez kıtaat ve müessesat ihtiyacı ıçın kapah 1 Müstahkem mevki kıtaatmm kapalı zarf usulile münaka-
za f usulile münakasaya konan 396 ton odunun 18·11-937 sada bulunan (33600) kilo pirinç ihtiyacına verilen fiat 
de icra kılınan münakasasında talıbi tarafından verilen pahalı görüldüğünden pazarlıkla satın alınacaktır. 
fiat pahalı görüldüğünden eksiltme ve artırma kanununun 2 - ihalesi 3/Birincikanun/937 C.ıma günü saat on buçukta 
40 ncı maddesi mucibince pazarlığa konulmuştur. Münaka· kışlada İzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda 
sası "7/l.Kan./937 Sah günü saat 15 de icra kılınacakbr. yapılacaktu. 

42 - Tahmin bedeli 5742 liradır. 3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 7392 liradır. 
3 - Münıkasaya iştirak edeceklerin teminatı muvakkatelerile 4 - Teminat muvakkate akçası 554 lira 40 kuruştur. 

birlıkte mezkur gün ve saatte tümen satın alma komisyo· 5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
nuna müracaatlan. 6 1 - stekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

4 - Odunun şartnamesi her gün tümen satın alma komisyo· göstermek mecburiyetindedirler. 
nunda görülebilir; 23 27 30 4 41~ 7 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 say.lı kanunun 2 ve 3üncü 

lımir Levazım amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikları ve teminat 
1 - Bergama kıtaatı ihtiyacı için (2500DO) kilo odun ve (13500) muvakkatelerile birlikte ihale saatinden evel komisyona 

kilo patates açık eksiltme usulıle satın alınacaktır. müracaatları. 4222 
2 - Odunun tahmin bedeli (3750) lira ve patatesin tahmin _ .... .....,_r-lz .. m~i""'r ~L·v-.... a""'"m"""i ... rl-.iğ·i~S-at""" ... A~l.--.K ... o-. -R-s·.'""d_e_n_: ___ llllllİııiııııirııııııiııiııiiiııoo'-' 

bedeli (1215) liradır. 
O 

1 - Müst ıhkem mevki merkez kıtaatının kapalı zarf usulile 
'3 ~unun ?1uvakkat teminatı (281) lira (25) kuruş ve pata· tesın temınatı 91 lira 12 kuruştur. münakasada buiunan (26900) kilo pirinç ihtiiyacına veri· 

4 Odunun ihalesi 14-12-937 Salı günü saat 14 de ve pata- len f.at bahalı görüldüğünden pazarlıkla satın alınaoaktır. 
tesin ayni gün ve saat 15 de Bergama askeri alım satım 2 - ihalesi 3/Birincikaııun/937 Cuma günü saat 10 da kışlada 
komisyonu binasında yapılacak. İzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapı· 
Odun ve patates evsafıle teslim mahal ve şartları şartna· lacaktrr. 
melcrinde yazılıdır. Şartnameler Bergama alım satım ko· 3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 5783 lir 50 kuruştur. 
misyonundadır. 4 - Teminat muvakkte akçası 433 lira 77 kuruştur. 

5 

6 - istekliler muvakkat teminatlarını ihale saatinden önce 5 - Şartnamesi her gün momisyonda görülebilir. 
Bergama maliye veznesine yatırmış olduklarını makbuz 6 - ls•ekliler tıcaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 
ibrızile isbat edeceklerdir. Şartnamelerin dördüncü madde· göstermek mecburiyetindedirler. 
leride yazılı vesikaları istekliler yanlarında bulunduracak- 1 - Pazarlığa İştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3ücn 
lardır. - maddelerinde ve ıartnamtsinde yazılı vesikalara ve ·temi· 

l - Komisyon haftanın Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi gün· nat muvakkatelerile birlikte ihale saatinden evel IComis· 
leri açıktır. 26 30 5 9 4142 yona müracaatları 4221 ---=------....;. ______________ ... _____ ..... ______________ --~ı----~---------------~----------------------

lzm ir Uevaz m amirliğı Sat. AI. Ko. Rs. den: · zmir Levazım amirlıği Sat Al. Ko. Rs. den: 
Okullar iç n 68000 metre otela 15· ı 2-937 Çarşamba günü saat 1 - Beher kilosuna biçilen ederi 21 kuruş olan 180 ton ağır 

15 de Tophanede fstanbul Lv. Amr. satın alma komisyonunda benzin kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
kapalı zaıfla almacaktır. Tahmin bedelı (17000) lira ilk teminatı 2 - ilk teminat parası 2835 liradır. 
1275 liradır. Şartname ve nümunesi komisyonda görülebilir. istek· 3 - ihalesi 14/Birincikanun/937 Salı günü saat 15 dedir. 
lilerin kanuni belgelerle teklif melduplarını ihale saatinden bir saat 4 - Şartnamesini lB9 kuruş mukabilinde M. M. V. sabn alma 

~ omisyonunda alınır. 

~~v~e~l~in~e~ka~d~a~r~k•o•m~is~y~o~n~a~v~~~m~e~l~er~i~·~--~~2·7~3·0~7~1-1~~~ S - ~sikmeye ~receklerin 2490 saydı kanunun 2 ve 3 n~ 
lzmir L~vazım imırliği Sat. AL Ko. Rs. den: maddelerinde istenilen belgelerilc birlikte teminat v• 
1 - Beher k losuna biçilen ederi 30 kuruş olan 165 ton 87 teklif mektuplarını ihale gtinünden ve saatinden en get 

oktanlik benzin kapalı zarfla eksiltmeye konmuıtur. bir saat evetine kadar M. M. V. satın alma komisyonuna 
2 - Tahmin eden bedeli 49500 lira olup ilk teminat parası vermeleri. 24 30 5 11 

3712 lira 50 kuruştur. 1 1 .' L! · ı· S Al K o ... d 
t 

zmır v. amır ığı at. • o, na. en: 
3 - halesi 10/1.Kan/937 Cuma gfinü saat 15 dedir. Miktan 
4 - Şartnamesini 247 kuruş mukabilinde M. M. V. satın alma KiJo 

komisyonundan alınır. 4800 lspana 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncil 4800 Pırasa 

maddelerinde istenilen belgelerile birlikte ihale gün ve 4800 Lahana 
saatinde teminat ve teklif mektuplarım en ıeç bir saat 14400 YekWı 
eveline lcadar M. M. abıia ..._ ·~- ~ ı - Mlisı.lık~m 1n~vti kttaatınıd yukanda cins ve miktan ya• 
meleri. 25 30 l zıh üç kalem sebze ihtiyacı açı eksi tme ıuretile . mioa-

1zm r Leva.ıım amirliği Sat. AJ. Ko. Rs. den: kasaya konmuştur. 
1 - Beher metresine tahmin edilen 290 iki yüz doksan kuruş 2 - ihalesi 11 Birinci Kinun 937 Cumartesi günü saat 11 de 

olan 15000 metre kaıhlc elbiselik kumaş kapalı zarf uıulile kıtlada lzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda 
satın alınacaktır. yapılacaktır. 

2 - ihalesi 3-12-937 Cuma günü saat 11 dedir. 3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 768 liradır. 
3 ~ ilk teminatı 3262 lira 50 ktiruştur. 4 - Teminat muvakkate akçesi 57 lira 60 kuruştur. 
4 - Evsaf ve ıartnamesi 218 kuruş mukabilinde M. M. V. S - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

satın alma lromisyonundan alınır. 6 - istekliler tiaaret odasında kayıtlı olduklarına dair veıika 
S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 nen göstermek mecburiyetindedirler. 

maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektup- 7 - Eksiltmeye iştirak edecekier 2490 sayılı kanunun 2 ve 
larile birlikte ihale saabndan tn az bir saat evel komis- 3 üncü maddesinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve 
yona vermeleri. 16 20 25 30 teminat muvak\catelerile birlikte ihale saatinden evel ko-

....ıııııııı1liiiıılıııiii.--.L...ıı.....o.-..-..-1 --5---K---Rs--d-------- misyona müracaatları. 25 30 4 9 4168 
ımır eva1ım Amir iği at. Al. o. • en: 

-----------------------------------------------......... · Miktarı 
Kilo 

3840 lspanak 
3840 Pırasa 
3840 Lahana 

11520 Y ekiin 
1 - lzmir Müstahkem Mevki Foça mıntıkasındaki kıtıabn ~ 

karıda cins ve miktarı yazılı üç kalem sebze ihtiyacı açık 
eksiltme suretile münakasaya konmuştur. 

2 ihalesi 11/1.Kin/937 Cumartesi günü saat 10 da kışlada 
lımif Uvaıım amirliği satın alma ko. da yapılacaktır. 

3 - Tıbm n ediıen mecmu tutan. (614) lira 40 kuruştur. 
4 - Teminat muvakkata akçası (46) lira ıekiz k:uruştür. 
S - Şattriamesi her gün komiıyonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklanna dair vesin 

gaıtermele mecburiyetindedirler. 
7 ....... Elca"ltmeye ittirak edecekler 2490 aayılı kanunun 2 ve 3 

ncü maddelerinde ve şllrtnamesinde yazılı vesikaları ve 
teminat muvakkatalarile tiirlikte ihale saatinden evel ko-
miıyona müracaatları. 25 30 4 9 4166 

_.--~--~----------.;.. _________ ~~~~----ıııııiım--.;.;., ___ 
lzmir Lv. atiıiHiA-l Sıit. Al. Ko. Rs. den: 

1 - M&stahlt:em mevki kıtaalinın kapalı zarfla münak11ada bu· 
lunın (18500) kilo sade yağı ihtiyacına verilen fiat pahalı 
götüldfiğünden pazar ıkla satın alınacaktır. 

2 ..u ihalesi 7 Birincılcltıun 937 Salı günü saat 14 te kıılada 
lmıir levazım amirliti -satın alma komisyonunda y&pı· 
lacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 17205 liradır. 
4 - Teminat muvakkate akçası 1290 lira 38 kuruıtur, 
5 - Şartnamesi her gün kômisyonda görülebilir. 
6 - istekliler ticaret odasında kayıtla olduklarına dair vesika 

göstermek mek nıetburiyetindedirler. 
7 ~ Paıathğa ittirak e<lecelcler 2490 sayılı kanunu 2 ve 3 üncü 

maddelerinde ve ıartnamesinde yazıl vesikalan ve temi· 
nat muvakkatelerile birlikte ihale saatinden evel ko111i•· 
yon& ~elmeleri 4223 

lzmir Levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
fstanbul Levazım amirliğine bağlı müessesat hayvanab, için 300 

ton yulaf 16-12-937 perşembe günü saat 15 de lstanbulda Top• 
hanede Levazım amirliki satın alma komisyonunda kapalı zarfla 
alınacaktır. Tahmin bedeli, 15,000 lira ilk .. teminatı 1125 liradır. 
Şartname ve nümunesi komisyonda görülebilir. Yulaf çuvallan 
müteahhide iade edilecektir. isteklilerin kanuni belgelerile teklif 
mektuplarım ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona 
vermeleri. 30 4 9 14 4209 

---llİııiıiıİ----ıııııiıiiıiıiıiıiııı--.... iııiıiııiiiıiıııiiiııııııiıiiıiiiiııiiiİıillııilıııııııİııı------------------.... --
lzmir Levazım amirliği SAT. AL. KO. Rs. den: 
1 - Müstahkem mevki seferibisar mıntakası kıtaatının 220 ton 

linit maden kömilrü açık eksiltme suretile münakasaya 
konmuştur. 
ihalesi 16/birinci kanun/937 perşembe günü saat 15 de 2 
kışlada İzmir levazım amirliği salım alma komisyonda 
yapılacaktır. 

3 - Talimin edilen mecmu tutarı 2640 l iradır. 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilır. 
6 - istekliler ticaret odasında kaytlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kahunun 2 ve ~ 

ncil maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve 
teminat muvakkatalarile birlikte ihale saatinden evvel ko· 
misyona müracaatlan. 30 5 10 15 4220 

-------------------------------------------------lzmir Sahil Sıhhiye merkezi 
baıtabibliğinden: 

Urla tahaffüzbınesinin ihtiyacı olup mnhammen bedeli 1098 
liraa3S kuruş kıymetindeki boya ampul ve muhtelıf demir levazımı 
26 lkinciteşrin 937 den 10 Birincikanun 937 tarihine kadar 11 
gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Şerait ve listeyi görmek istiyenlerin lzmir Sahil Sıhhiye merke· 
zine bat vurmalan eksiltmeye gireceklerin % 7 ,5 miktarındaki 82 
lira 23 kurut teminatı muvakkate akçesini beraberinde getirmeleri 
ilin olunur. 26 1 6 4177 



Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

11HERCULES,, vapuru 13-11 
937 de ROTTERDAM, AMS· 
1'ERDAM ve HAMBURG a ha
reket edecektir. 

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

.. VULCANUS,, vapuru 27-
11-937 de ROTTERDAM, AMS· 
tERDAM ve HAMBURG a ha
~ket edecektir. 

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

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

cıNORDLAND,, motörü 16· 
11-937 de GDYNIA, DAN· 

G, STOCKHOLM, ISVEÇ, 
DANMARKA, ve BAL TIK li· 
lrıanlanna hareket edecektir. 

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

"AASNE,, vapuru 2/12/937 
~OTTERDAM, HAMBURG GD· 
\'NIA, DANZIG, DANMARKA, 
~VEÇ, NORVEÇ ve BAL TIK 
~anlarına hareket edecektir. 

SERViCE MARlTIM 
ROUMAIN 

"ALBA JULIA,, vapuru 1-12 
937 de MALTA ve MARSIL
~ Aya hareket edecektir. 
lEGLUGA POLSKA S.A. 

.. LEWANT. motö 11-11-937 

Olivier ve 
Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Re~s binası 

Tel. 2443 
THE ELLERMAN Ll

NES LTD. 

•POLO" vapuru 4 Birincika· 
nunda LONDRA, HULL ve 

ANVERSten gelip yük ç1kara· 
cak ve ayni zamada LONDRA 
ve HULL için yük alacaktır. 

•TRENTINO,, vapuru Birinci 
kanun sonunda veyahut ikinci· 

kanun ibtidasında LONDRA, 
HULL ve ANVERSten gelip 
yük çıkaracak ve ayni zamanda 
LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

"LESBIAN,, vapuru 7 Birinci 
kanunda LIVERPOOL ve SW· 
ANSEADAN gelip yük çıkara
cak ve ayni zamanda LIVER· 
POOL ve GLASGOW için 
yük alacaktır. 

THE GENERAL STEAM 
NAVIGATION CO LTD. 

"PHİLOMEL,, vapuru 10 Bi
rincikanunda gelip LONDRA 
için yük alacaktır. 

1 Göz Hekimi, 
Mitat Orel 

Adres: Beyler Numan so
kağı No. 23 

Kabul saatleri: ôtleden evci 
saat 10-12 öğleden sonra 

15,30 · 17 Tele. 3434 

de ANVERS, GDYNIA ve DAN· Başbakammızm fotoS)· 
tıGe hareket edecektir. rafllerl 

hanlardaki hareket tirihlerile Başbakanımız B. Celil Ba· 
'avlunlardaki değiıikliklerden yarın muhtelif büyüklükte ga· 
'centa mesuliyet kabul etmez. yet mükemmel fototraftleri ve 

Daha fazla tafsilat için ikin- Ege maneVralanndan sonra ya-
~ kördonda FRA TEUJ SPER· pılan büyüle geçid resmine ait 
tt) vapttr acenta\ı~ma mü ca· en güzel reıimleri Kemeraltı 

edilmesi rica olunur. caddesinde Hacı Alip şa ote-
elefon: 4'\:t\14142/422112663 linde Renam Foto lamailden 

,_ _________ 
1
_ bulabileceksiniz. 10 O. 

OEUTSCHE LE .. , ...... -.H~u.;;.,;.s;..us-i-l_i_s_a_n_v_e__.1 

\' ANTE. LINIE riya%iye Jer•leri 

b H Fransazca, lngilizce ve Al-
G. m · • • manca hususi gece dersleri ay-

HAMsuRG rıca Orta mekteb talebelerine 
DEUTSCHE LEV ANTE· riyaziye dersleri verilir. 

LINIE, HAMBURG, A. G. Karantina Köpriisü tramvay 
HAMBURG cadd~sinde No. 685 

11.AS LEV ANTE LINIE A.G. 
BREMEN 

''MACEDONIA,, vapuru 29 
'nciteşrinde bekleniyor. ROT

AM, HAMBURG ve BRE· 
N için yük alacaktır. 

~''MOREA,, vapuru 1 Birinci 
'unda bekleniyor. ANVERS 
~. HAMBURG limanlarından 
"it çıkaracaktır. 
'MANISSA,. vapuru 13 Bi· 
'kanunda bekleniyor. ROT
DAM. HAMBURG ve BRE-
~ için yük alacaktır. 

ERJCAN EXPORT LINES 
E EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
' . OGONTZ ,, vapunı 30 
Citeşrinde bekleniyor. NEV· 

~RJ< için yük alacaktır. 
"tx'PRESS. vapuru 1 Birin· 
~ 

() nunda bekleniyor. NEV· 
RJ< için yük alaçaktır. 

'•t- 'll 
~MOUTH,, vapuru 15 Bi-
~kanunda bekleniyor. NEV
h~I< için yük alacaktır. 
't ROYALE HONGROISE 
.. DANUBE MARITIME 
SZEGED,, motorü 6 Birinci 
~~da bekleniyor. BELGRAD, 
~ ... ISAD, BUDAPEŞTE, Vl
, ·~A ve LINZ için yük ala· 
ltlıt 

~l'İszA ·· ·· 15 B. · · 'ıı ,, motoru ırıncı 

'ylıllda beklen yor. [SKENDE
E: ıçin yük al ac aktır. 
SE.RVJCE MARITIME 

ROUMAIN 
BUCARESl' 

oktor 
A. Tevfik Lütem 

Kulak, burun, boğaz 
Hatıılıldtırı 6irlnel anı/ 

mütehassıs 

Merke'Z hastanesi kulak 
kliniti ıefi 

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

eder. 

"BOURGAS" vapuru 25 ikinci 
teşrinde geldi ve PORT SAiD 
ve ISKENDERIYE limanlaran
dan mal çıkardı. 

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

DEN NORSKE MIDEL
HAVSLINJE 

OSLO 
"SAN JOSE,, motörü 6 Bi· 

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

ilanlardaki hareket tarible
rile navlunlardaki def'işiklik
lerden acente mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat için Bi
rinci kordonda W. F. HENRY 
VAN DER ZEE & Co. N. V. 
vapur acenta1ığma müracaat 
edılınesi rica olunur. 

Teldon: No. 200712008 

ANADOLU 

Siz de M ETALLU M "O,, Lambalarını 
alırsanıı 

Hem bol ııık almış olur, hem iktısat etmiş olur, hem lamba 
değiştirmekten kurtu lur, hem de sarfiya bmzm eksildiğini 

ilk faturada görürsünüz. 

T LU 
Cevfik Baykent 

Elektrik - telef on vemalzemesi deposu. 
Siemens fabrikaları mümessili 

Peştemalcllar 77 • 79 
__ ...... ıiılııiıiııi .... ..;;.. __________ ~--------------------.-.---

telefon 3332 

B ay ram hediyesi 
vE Tuvalet eşyanızı 

Şifa eczahanesinin 
Meşhur 

S. Ferid eczacıbaşı 
Kolonya, 
Esans, 
Pudra ve 
Kremlerinden 
intihap ediniz. 
Herkes gi~i siz de 
memnun olacak· 
sınız ••• 
Alırken S. Ferid 
isim ve etiketine 
dikkat ile taklit· 
lerini reel ediniz. 
Çilakü bir ıeyo 
yaramazlar. 

Dep. S. F eria 
Şile ec.uıae. 
•iJir. 

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

ve edevatı, font: ve sehpalar. 

Fotoğrafçılığa müteallik her nevi mal%em• 
Zevki okşıyacak resim ve ağrandismanlar, senedat ve evrak 

istinsablan ve kopyalan 'kemali dikkatle yapılır. 

AMATÖR iŞLERi 
Developmao, JkDJ'fa ve her nevi q.raodisman sürat ve nefa· 

ıetle y•palar. 
IZMIR: Emirlerzade çarşısı No. 28, 4, S, 6, 7, 8, 9 
Telefon: 2675 Tel af: Rüstem fzmir 

1 • k fi •. d.. ı·· v •• zmır va ı ar mu ur ugun-
den: 

Kiraya çıkanlan hal binasının dıı kısmındaki dükkanlardan 
12-11-937 tarihinde ihale olunan 417 no. lu dükkan ,müstec·ri 
müddeti içinde kat'i teminatını vermediğinden ihale feshedilerek 
yeniden müzayedeye konulmuştur. Yıllık bedelli mahammeni 204 
liradır. ihalesi 10-12-937 güaü saat onbeştedir. Taliplerin vakıflar 
idare9 ne müracaatlan. 26 30 9 4182 ...-. 
~1111111111111111111111111111111111.. Doktor .. 111111 m 111111111111m111111111 

1 A. Kemal Tonay 
=: Bakteriyolog w bulaşıcı, •algın: lıastalıkları mütelıessısı e (Verem ve saire) ii 
§ Baamahane iıtuyonu karpeuıdaki Dibek eokak bqmda 30 uyıla 
E •• " maayeaehibeıincle aabah .ut 8 d• *koam ua& 6 1• 

1 kadar h.ııt8lanm kabul eder 

lllltltllll lll il lll 1111 ili 111 il 111 11111111111111111111111111 111 11111111 Telefon: 4115 1111111 

İç hastalıkları mütehassısı 

Dr. CelAI Yarkın 
lzmir Memleket hastanesi dahili hastalıkları seririyyat şefi 
ikinci Beyler sokağında inhisarlar tütün satlf deposu kar• 
şısanda 6S No. lı rı ua r nebane.inde hastalarını kabul etmek-
tedir. Telefon: 3956 

Ef1i: Göztepe tramvay caddesi Göztepe apartımanı 
~,: ' "' (. ·' karşısında No. 1018 Tele. 2545 

Istanbul Nafia müdürlüğün -
den: 

22·12:9J7 Pazart~11i jÜPÜ aı~ lj de lıtinbuJdı Nıfiı müdür· 
lüğihul@ §6§52,51 lira lqtşif bedelli Vefada e1ki talebe yurdunda 
yapı lacak yükHk muıJfün mak~bi biniti ikntıli inşaatı kapalı 
zarf usulile ekıiltmeye lwnulmuıtur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel hususi ve fenni şart• 
nameleri proie keıif hulisaıile buna müteferri diter evrak 283 
kuruş mukabilin.de dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat 4077 liradır. . 
lsteklilerın teklif mektupları ve en az 40,000 liralık bu işe ben

zer it yaptıtına dair Nıfia Vekiletinden almış oldutu müteaahhit· 
lik ve ticaret odası veıikalannı havi kapalı zarflarını 22-12-937 
Pazartesi günü saat 14 de kadar Nafia müdürlüğüne vermeleri. 

25 30 8 13 7815/4103 

-----....-iıııiıılliı--------------------------------------Emlik ve Eytam bankas~ndan: 
H. lı. Gayri menkul 
1195 Maniıada Danişment Halil mah. Ulu 

cami sokak 61 No. hane 

Müzayede icra dosya 
tarıhi No. 
9·12-937 37/3007 

949 lzmirde KarşıyakadaDonanmacı mah. 10-12-937 3113295 
Rayegan sokak 11, 13 No. iki ev 

248 lzmirde Karşıyakada Donanmacı mah. 10-12·937 3711141 
Süleymaniye ıokağında 41 No. ev 

597 lzmirde Karııyakada Soğukkuyu M~k- 11-12-937 3711575 
tep ~olcak 17 No. lu tv 

497 lzmirde Karııyakada Bahariye mah. 11-12-937 37/1453 
Hatem sokak 12 No. lu ev 

218 lzmirde Değirmendağı F atib mıh. Tı- 13· 12·937 37/1101 
bur katibi sokatında eski 64 taj 56 
No. ev 

235 lzmirde Dolaplıkuyu Kftyab ı,ı sokak 13-12-937 37/ 1117 
5 kapı 1 taj No. ev 

612 lzmirde Ahmetağa mahılleıinin Ke- 14-12-937 37/ 1647 
ten so cak 11, 13 No. ev ve dükkan 

278 lzmirde Celit maballeıinin Betyüı· 14·12·937 37/1169 
elli sokak S ve 7 No. ev 

135 lzmirde Hükumet caddeıinde ve Hü· 1S·12·937 37/1035 
Irumet konatı karııaında 30,32,34,36 
yeni No. dört mataza ve uıtlerinde 
13 oda 

186 lzmirde Mersinlide Mürvet Ye Yunus 15-12-937 37/1089 
ef. sokak 2-4 No. ev 

217 lzmirde Göztepe Tramvay cadde· 18-12-937 37/1093 
ainde 1079 No. ev 

220 lzmirdctKarşıyakada Donanoıacı mab. 18-12-937 37/ 1125 
~ 80kapada eaki 61 ,.al 69 
No. ev 

184 lzmirde Tepecikte Ule sokak 8,10 20-12·937 37/1083 
No. ev 

285 lzmirde Göztepede Daniıbey ıokak 20-12-937 3711199 
lS.17 No. ev 

402 lzmirde Mahmadip mah. eald balık 21-12-937 3711333 
puan yeni büyük tuhafiyeciler çar-
111ında 45 No. mapıa 

914 lzmirde Ahmetata mab. Tuzbane ıo- 21-12·937 3712971 
kak 15·6 No. mataza 

340 lzmirde Şehitler mab. Gazhane ao· 27-12-937 37/ 1231 
kak 1·2 vergi 3 tıj No. ev: 

239 lzmirde Karantinada cerrah Mehmet 27-12·937 3711149 
sokatando 20 taj No. ev 

20S lzmirde Hıtuniye cedit Fettah ma· !0-12·937 3711091 
halleıi Fettah aobtındı S No. e• 

382 lzmirde lımetpqa mah.Ueeinln bi- 30-12-937 37/1259 
rinci yüksek ıobtanda 21 No. ey 

Yukanda yuılı rayri menkuller hlzaltmnda ıöıterilen tarihlerde 
icra dairesi içinde yapılacak ıçak artırma ile aablacaktır. Alıcılarile 
mutabık kalmdığı takdirde hanlcamııca bu rayri menkullere konu· 
lacak kıymetin nihayet yüzde ellisine kadar umumi ıartlarımız 
dairesinde ikraz yaplabilir. 4218 

Karşıyaka C. Halk Pattisin7 
denı 

Karşıyaka Cumhuriyet Hilk Partisine ait Celil bey sokatma 
mücavir ar18lann t•btına devam edilmektedir. Miiıayedeler her 
hafta Pazar günü saat 15 te Kar,ıyab parti biaDnda )'apılaca
ğından taliplerin sözü geçen günlerde müracaat ve fazla malumat 
için Karşıyaka belediye şubeli müdiirlüğündeo izahat aluımuı ilin 
olaeur. 26 28 30 4170 

Devlet demiryollanndan: 
ileride makinist yetiştirilmek üzere, San•at okulları tesviyeci, 

tornacı, demirci, katencı " IMa• m .. uil demir işleme k11ımlan 
mezunlarından ıimdilik 40-SO kiti alaMcaktar. l•klilerirı mektep 
şahadetnamesi aslını veya tasdikli bir suretini istidalarını bağla· 
yarak Ankarada Devlet Demiryollan «:er daireli reisliğine müra· 
caatları 30 3 6 437114211 
~~ ..... --------...... ~~~~~~~~~~-----------

Türk Hava urumu · -
Büyük piyangosu 

2 inci lreıide l l ltltltanan 1931 dedir 
Bil.yalı ikramiye 35,000liradır 

Bundan bqka: 15,000, 12,000. 10,000 liralık ikram;ye
lerle (20,000 ve 10,~) liralık iki adet mükafat vardır. 

Aynca: (2,oob) lıradanbaşlıyaralc (20) liraya kadar büyük 
ve kDçtlk birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu zengin 
plandan istifade ehnek ıçin bir bilet almaktan çekinmeyiniz. 
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kalp, böb • Pu~ r'·ien Şahap Te.s.iri ta~it, eş.si~ bir müalıiltlir. O kadar zararsızdır ki gebelere, 
.1 rekleri rahatsu; olanlara bile Doktorlar bunu tavsi_ye ederler .. 

--~ ........... mll!l! ...................................................... , .................... mı:ı ...................... ' FotoOr ,Ameftkadam en 80D moi· 
karyolalar gelcU 

Amerikanın en meşhur karyola fabrikası olan Simons kumpani . 
karyola fabrikasanın en son model ve mobilya renk ve sistemi her 
çeşid ve boyda halis çelikten mamul karyola ve somyalan yalnız .. 
(Yeni Kavaflarda Hüseyin Hüsnü Ozişin , 

Lüks mobilya ve karyola) 
salonunda bulunmaktadır. Karyola ve somya alacak zevki selim 
sahiplerine hassetcn tavsiye ederiz. En son model Avrupanm şık 
ve zarıf çocuk arabaları dahi bulunur. --. 

•~ Doktor _.. 

Kemal Tahsin Soydam 
Cild ve tenasül hastalıkları mütehassısı 
kmir Belediyesi Zührevi hastalıklar ve tedavi evi doktorlu

ğundan çekilerek yeniden açtığı N umanzade sokağındaki 3 
numaralı muayenehanesinde hastalarım Pazardan maada hergün 
sabahtan akşama kadar kabul ve tedavi eder. 

- Muayenehane Tele. No. 3416 Evi 5164 -

-H~rac;c;ı kardeşler 
Büyilk mobilya ve mefrQfBt ma-

. rlnl A e ğa em~ ze • 
MERKEZ ŞUBE 

1ZMIR ANKARA 

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

Memurlara 1 O taksitte veresiye muame
lesi yapılır. 

Dünyanın en meşhur şekercisi 

Ali Muhiddin Hacı Bekir 
Ticarethaneleri 

Şeker ve şekerleme, lokum, kurabiye, badem şekeri halis şe
kerden tahin helvası yalnız HACI BEKİR ticarethanesinde 
bulunur •. 

Gayet lüks ambalajlı fevka1ade leziz emsalsiz karamela şekeri 
yapmağa . başladı. HACI BEKiR karamela şekerlerini her zaman 
arayınız. lzmirde şube veya acentası yoktur. 

Toptan ve perakende sipariş için ~Ll MUHIDDlN HACI 
BEKiR Hamidiye caddesi Bahçekapı lstanbul adresine yazınız. 

Bir kilodan itibaren posta vasıtasile tediye şartile 
sipariş kabul olunur. • 

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

banyo daireleri ilave edilmiştir. Otel yeniden telvin ve tefriş 
edilmiş ve müşterilerimizin her türlü istirahatleri temin olun· 
muştur. Fiatler mutedif ve her keseye elverişlidir. 
Kemeralb caddesi karakol karşısında No. 72 İzmir Tele. 2533 

, , · • ... • • • .. t • • ~· .. . ·>~ .. ,/ . 
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HAYRE'llilt 
~İZER 

v 
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1 N Ö N Ü Cad. No. 20 
Atölyede 

En güzel pozlar 
çekilir. 

Amatör işler 
Temiz çabuk 
. ucuz yapıl~ 

- .. J' ~· ' : , ' • • . . ( . 

Doktor 
Ali Agah 

Çocuk hastalıklar 
· mutahassısı 

İkinci .Beyler sokağı 
No. 68 
Telefon 3452 

1-----~----S.atılık ev 
Güzelyalı tramvay caddesi 

1027 numara1ı 6 odalı ve bil· 
tün konforü havi denize nazır 

ev satılıktır. Taliplerin mez· 
kı1r f'!Ve müra caatları ili11 
olunur. 

Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türlü idrar, kafi 
balgam ve saire ta

hlilleri yapılır 
~üracaat yeri: 

İkinciheyler so~ 

Telefon 3869 

.· N~.rveçyanın halis Morina balıkyağHlır 
iki .defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 

e 

Hamdi . Nüzhet Çan çar 
• ıh 8 Si 

Bü.yiil: Satepçioğlu hanı karşısında Başdarak 

1938 MOdelleri 
ro e to_ ......... ___ 

geli}ror 
• 

lzmir 

• 
ı 

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

Vede~ paırçallalr mevcYddlYtr 

Oldsomobil otomobilleri de her türlü. evsafı haiz, sa~lam, 
elverişli, güzel ve lüks makinelerdir 

lzmir ve bölges· bayii : O. Kutay 
Bi inci kordon· te e O'! 2704 

~ .... ·~· •' ',. .. ~.,... ol"~ • ., .. ~ •• · , '... • (. ,, • J.;.· .,._. .. J':.t ~·. " .· . . ~·~ ... ", . ~.'" . •• ;,.::• · ! .;..._~. ~"'} ·;~~ ... -


