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r Almanyadaki Yahudiler, m eml<!ke .. 

timize gelerek yerleşmek istemişler 

,, 
' Atatürk 

Türkiyedeki Yahudi 
muhitinin ıslahı meselesi! 

Bütün dünya devlet reisle
rinden tebrik telgra/ları 

aldılar 

Cumhuriyet bayramı müna· 
sebetile Arnavutluk Kralı Ah· 
met Zogo, Afgan Kralı Zahir 
Han, Belçika Kralı Leopold, 
Bulgar Kralı Boris, İtalya K~alı 
Vıktor Emanbel, Japonya im· 
paratoru Hiro Hiko, Mısır Kralı 
Birinci Faruk, Irak Kralı Gazi· 
evel, Iran Şahınşahı Rıza Han 
Pehlevi, Şarki Ürdün Emiri 
Abdullah, Hicaz Kralı Abdül
aziz ile Yugoslavya Kral naibi 
Prens Pul, Sovyet Rusya Cum· 
hurreisi Kalenin, Çekoslovakya 
Cumhurreisi B. Edvar Benes, 
İspanya Cumhurreisi Emanoel 
Azana, Amerika Cumhurreisı 

B. Ruzvelt, Fransa Cumhurreisi 
B. Alber Lebrun, Macaristan 
Kral naibi Amiral Horti, Lit
vanya Cumhurreisi B. Antanas 
Semetona, Mi!ksika Cumhurre· 
isi B. Lazara Gardenas, Lehis· 
tan Cumhurreısi B. Mosiski, 
San Salvander Cumhurreisi 
Mortmez, Almanya Cumhurreisi 

B. Hitler, Çin hükumet reisi 
Min Se~. Avusturya Cumhur· 
reisi B. ~Miklas ile Yunanistan 

Bugün 
Karagöz Perdesi 
Beşinci sahifemizde a.çılmıştır 

••• -------------
Memleketin huzur ve ~mniyeti bakımından hu meselenin 

Çok kuvvetli 
meşhur tipleri 

bir mizah üstadının kalemi ile, halk sahnemizin 
Karagöz ve Hacıvad bugün Anadolunun beşinci 

sahifesinde perde kurmuşlardır. ····-haiz olduğu ehemmiyet tebarüz ettirilmiştir. Onu okumadan geçmeyiniz. 
1uristik yollar 

fzmiri gtizelleştirmeğe, yangın 
yaralarını iyileştirme~e ne kadar 
mecbur isek İzmirin çok yakiniode 
bulunan Çe~me gibi plajlı bir sayf İ• 
yenin, Bergama ve Selçuk gibi antika 
eserleri gövdesinde bulunduran kaza· 
lann yollarım dıt yapmaga, ooarmağa, 
bu yolları bugünkü perişan hallerin• 
den kortarmağa borçluyuz. Biz ha 
borçları yerine getirmezPek ha mem• 
le.kete seyyah gelmesini bekleme· 

meliyiz. 

İzmiri güzelleştirmek için hele· 
diye çalışıyor. Bu çahoma devam 
ederse İzmir oehri iki sene sonra 
bambaıka bir ıima arzedecektir. İki ııene 
ııonra yangın yeri diye bir çöl ararıak bu

lam ıyacaAız; buna şüphe yok. Yalnız 
korkumwı Çeımeye, Bergamaya, Sel· 
çoğa yol yapılamıyacağındandır. Çün· 
kü bir Karııyaka·İzmir yolu ıekiz 
ayda yapılamazsa, bir İımir0Selçuk, 
bir lallllİllİ..LB-••m&. lı.ir İsmir·C'tm• 
Juıu'-'tiiiiiı~ -.ı::oııi!oes: uryc-JU9uu• 

mekte kendimizi haklı buluyoruz! 

İsmet 1nönünun irfad ve işareti 
üzerine (turistik yollar) için bir ka· 
nun projesi yapıldı ve bu proje BU.· 
yük Millet Meclisine geçen sene ve• 
rildi. Ne yazık ki en ziyade İzmiri 

alakadar eden bu kanun takib edil· 
nıemek, mühimsememek yüzünden 
encümende kaldı ve Millet Meclilline 
verilemedi. 

Halbuki baheettiğimiz bu kanun 
Meclise verildiği zaman f zmi r ıeh
ri ve viliyeti ile yakından alaka· 
dar olmalan icab edenler bir az 
tahmet ihtiyar ederek Ankaraya ka. 
dar gelseler ve kanunun encümende 
tutulmaaını icah eden çapraşıklıkları• 

tıa makamlara miiracaat eılerek orta• 
dan kaldırealardı Ege mıntakası için 
höyük bir uimet ve Tiirkiyeye seyyah 
celbi noktai nazanndan maddi ve 
tnııneri geniı bir menfaat temin 
edecek olan bu kanun timdi meriyet 
"e tatbik mevkiine geçmit olacaktı. 
~e yauk ki bu fıraat. bu nimet göz 
göre elden kaçırılmııtır! 

Ba vebal kime aiddir? Bunun 
takdirini iz'an erbabına terk.ederiz. 

Yubnda arzettiğimiz (turiıtilı.: 

)'ollar) kanunu İzmir-Bergama, İzmir• 
Çeooıe, İzmir.Selçuk yollarının asfalt• 
1-.aınaıım iılihdaf eden bir kanunda. 
l(•nunda bu yollann yapılmaeına 
~rphJt varidat olmak üz.ere bazı 
"trgUere gayet az bir takım zamlar 
~it.Ur edilmiıti. Bu zamlardan bazı. 
t rı belki de uygunsuz görülebilirdi. 
• •kat nihayet devlet merkezinde bu 
11 bir iı olarak talr.ih edilseydi uy• 
gıı._,ua görnltın zamların bir çareıi 
~~- Alt bulunabilir ve kanunun dıl· 
el ilerelt çıkarılmaeına muvaffakıyet 
b ••rirdi. Alakadar zevat bu takibi, 
h 

11 letJtiki her nedense eeirgediler ve 

l
• ~ eairgeme yüzündendir ki bu bölge 
ÇtQ L • 

ol Ço-. hayırlt neticeler verecek 
•ıı 0 kanun felce ugradı. 

Şi11ıdi ne yapmak JAzım? 
lt.u.,. B~ ıualin cevabı oudor: Var 
••r} ~ti pazuya vererek (turistik. yol. 
l,11 t anunuou önümilzdeki eene top
'idca~aıoda Bilyük Millet Meoliıinden 

lbaQa gayret etmek. 

fedn:Ege~ bu fıreatı da kaçırueak af. 
a.L_ IDeQ kabil olmıyan ihmallerin 
._..,eer· · 

1Dl g6ıtermi~ oluruz. 

H. R. Öktem 

Biigük Millet Meclisi binası 
fııanbol, 4 [Ilueuı-i] - Hariçten 

memleketimize gı•lecek Yahııılilerin 

kabulü eıliJm,..nıeei lııık kıodıı Maııisa 

eaylavı ve fabık. Ziraat Vekili 
B. Sabri Toprıık tarafından Büyük 
Millet 1ı1 .. clieine teklij olunan kanun, 
her tarafta hü)fik bir tesir uyan• 

~)an tetlCikıata ~Ör"; 1\lrldyf!• 
deki Yahudılerin )el.ıinu yü·t. f'lli 
bin nüfustur. Bu uıı sur, :rııhiren 

Türk kühüı üııü kabul ett iğini gös-

ternıt-lue iıııs dı>, hakıkatıe buna ay• 
.kırı ı.arf"kı· t eımd.tt·, lıele dil mf"ı&e• 

le· ine dıf"rıımİ}el nroıiynek ihmal· 
.l.ar ıle\lrıu maktadır. 

Muht..Jif umaolarda ve tespit 
olunan vakıalarla tahakkuk rtmie 
olan l.ıu kl'yfiyt•t, Yııhudı uo~unmun, 

IJal'IQ~,JP.-.hıJJ.W: '• f'DJD_ryc:-Iİ ~ 
m m111n • ılı.kat tı•ıaıınıfao uzalt kal. 

marııa ·mı htılzam ıtm .. lttılır. Bu se· 
heb f' Yahurlı roubiti ıiu ı· ahı ..f(1t'lİ· 

- Sonu sekizinci sahi/ede -

Başvekili general Metaksas, 

C::umhurreisimiz Atatürke hara· 
...-.ı; --1.r.ik_ t..lgr.alJan 
}erdir. \... ____________________ _ 

-ikramiyeli Müsabakamız 

epyen · bir vaz yet: 

h.i gündenberi reklamını 
yapmakta olduğ ımuz büyük 
ve ikramiyeli müsabakamıza 
bugün başlıyoruz: 

Aşağıdaki zabıta macera
sını okuyacak ve neticede bu 
hadisenin cin yet veya inti· 
har mı olduğunu tesbit ede
ceksiniz. 

Bir zabıta 
muamması 

Sokak ve hane numaralarını 
tayine lüzum yok? Fakat lz. 
mirin lüks semtlerinden biri• 
sinde, mulhakatm maruf avu· 

katlarından genç Bay • • • 
yaşlıca bir hizmetçisi ile otur· 

(Sonu 5 inci sahifede) 

İngiltere Çine/:~ Rusya: 
PraR konuşm /arı 

Romanya Kralı ve ~;~~~r;~ş icabında Japonya ,ne 
B. Benes arasında lngtltereilemüna- harbe. tut~şacak. 

• -; · - - •• • - b k . Alman gazetele ı neşrıyat yapıya lar. Rua 
iki devlet reısı, muhım mesele- se atını esıyor gazeteleri .ie faşizme hücum ediyorlar 

l t f d k ki Tol..)o, 4 (Hatlyo) - Bugüo, ja. -----er e ra ın a onuşaca ar ponya fıyau ve mehu~an f'ncürueoleri Berlin, 4 (Rud,o)- Alman mnl· iınzıılaııacak olan anlaşma etrafıada 

iJ. Benes 

1 rag 4 (Radyo) - Romanya 
kralı Karo!, refakatınde, oğlu 

Ve ı•hd Grand Voyvod Mihail 
olduğu ı alde buiÜn buraya 
gelmış ve Çekoslovakya cumhur· 
re sı B. Edvar Benes i e birlıkte 
öğlt· den S1onra ava gitmiştir. 

Kra Karol, ÇC'koslovakya Re
isicumhurile mühim meseleler 
etrafında konuşacaktır. 

Bü) ;;k devletlcrte Çekoslovak· 

yanın münssehatı ve küçük an

tantın büyük dev:etlerle olan 
vaziyeti de tetkik olunacaktır. 

iki devlet reisi arasında vu· 

kubulacak konuşmalara büyük 
ehemmiyet verılmektedır. 

Ş hir meclis nd? 

Otobüs ücretleri etrafında 
münakaşalar oldu 

Dr. 8. Mitat Orel, meclise dört mühim 
takrir verdi ve izahat istedi · 

Şehir Meclisi, dilo saat 16,30 
da belediye salonunda birinci reia 
Tekili avukat B. Münir Birıelin 

riyaeette toplanmıı, belediye otobü .. 
leri tarifesini teıpit etmiı, bazı me• 
aeleler üzerinde milzakerede bul•n• 
mugtur. 

Otubih tarifeli toepit edilirken 

epey münalr.aıalar olmuıtur. 
Dilnkil toplanbda azadan göz 

doktoru B. Mital ürelin dört mühim 
takriri okuamuıtar. Bunlar, İzmir 
halkım ehemmiyetle alAkadar eden 
meeelelerdir. Gelecek celeede roiı 
tarafından bu taluirlerleki suallt'le 

- Somı a inci salıi/t1dt1 -

azalarile onlu erkliııı, milli lf"Şekkül· buatı, Mare(lal \'oro•i ofun Uı.11k !;iark yazdıkları m ıkılel,.rde. faşiımia, bir 
Jer ve ıüccır mıı nıe·ailleri hıı zır ol· ıeyahat Vll teftişleri etrafında uzun an e\el Avrupayı harbe ıilrilklemek 
duk lar lıal ·le 111 planıın büyük hir makaleler yazıyorlar. 

istedi~ini kaydediyorlar. 
şürıı; jıtpon • a ile Jngilteıe arae111daki Moslrovııdon gelen hal.Jerler, Sov. 

t Bedin. 4 (Hadyo) - Almanyanın 
müna ebaıı tetkik etmiş ve ııgiltere- yet Ruı;yanın ıc ıh e !erse J. aponva ile 
rıin, ıooo Iıfı,füel ·rde, japouya ile ka· harbet mcğı göze ald ı~ı lıildirilmek· 
diııı clo3tluğunıı uuu •arak Çine yar· tedir. Mareşd Vo·o~i l ot~ c"vc•a Ka· 
dıırı .-tıi~i le~pit etlilıliğiotlt-n, japon• barofıtkive gid•·cek ve orı1liao Viladi· 
ya-fu~iltere siyaei miina l'batıoın der· voetoka geçerek. oradaki askeri fab-
hal keailıııeaini kararlaştırmıştır. rikaları W. g~ze,.ek l ı r. 

t! ~ ' • . ,· . .. • . l\foekova gazeteleri, yakıodcı İtal
ya japnnya v~ A!manyıı aruınıl.ı 

Loo<lra ıef iri lJ Ril>bentro 1 bugGa 

tayyare ile Homaya ınutev .. l·cihea 

harel..et etıni~lır. 

8. Ribbeoırop, İtalya, Almanya • 

jıpooya arasında akdedilecek olan 

miea!.ın imza meraııimiude boluna• 

c ıktır. • • '• : . . ~ ;,_V "'.! ... ;1.o .V°' •. ,.,.~ •,.. • '• ~ ~ :'!' • )• 1. ' 

Vidsor Diikü 
Vqington, 3 (A.A.) - BremeD 

vapuru ile 11 ıoııtefrİBde buraya ma• 
vaealat edecek ol81l VindBOr DOkG• 
nün 12 eonteoriode bir nutuk ıöyli· 
yeceği ve bu nutkun biiUln Amerika 
poetllJerı tarafındaD neıredileceti bil. 

• diıilmekwdir, 



Sahife 2 A 'ADOLU 

FDK~A 

Yunanlı çif tlikler.i arazisi Hastalık olmadan 
Balk dedigimiz hilyük yığın ve daha doğrıuu memleketin '·efendisi,, 

ol11D halk, büklimet kuvvet ve kudretini, yalnız fikir, nazariye üzerinde 
değil, cemiyetin yqayıımda v. Lu cemiy.et içiııd ki .bay.at tezahü.rl ·riude de 
arar. 

Di • 
1 çiftliklerin Köylere 

t baytar çağırılmıyacak 
Büyük ekseriyetlerin en koyu endişelerine hakim olan en mühim nokta 

ya§ama bvgaaıuda k!ıVVctli bn1uoabilmcktir. Bunun başlıca prtlan ise hayat 
ucuzlutuu ıaail olmak, versi yi tedi} e .kabili yeti dahilinde " rmektir. Halk, 
hük1laıeti daima bu zaviye içinde mütalea eder. Ve bilir ki, bunu başarma• 

ta mavaffak olan bir hükGme~ diğer sahalarda da muvaffak.ur, tedbirlidir, 
kuvvetlidir ve her şeydir •• 

:::: r OSU Köylerdeki bulaşık hastalıklar 

Kış mevsimi geçtikten sonra tahrire 
haşlanaca , haklar eshit edilecek 

Şefimizin, bütün millete hitab eden şu tarihi ve cihaodeğer nutku, bu 
yüksek mülahaza ve filezof inin şaheseri gibi karşımızda duruyor: 

Bayatı ~cuzlatmakhgımız husu ondaki zarurete i,aret eden Büyük Şef, 
halk pieikolojiaini ve halk vazıyetioi yakinen bildikleri ic;in bu muhim nokıa 
'ilseriade durmutlardır • .Muhakkak ki, kalkınmamızın esası, vaıauda~ıo türlü 
feragat ve fedakarlıkları ile mutenasib ol.ıcaktır. Fakat yükü mümkün olduğu 
kadar hafif tutarak, halkı her saman kuvvetli bulundurmuk, yeni hamleler 
için enerji sahibi etmek te, itin .diğer cehh inde <lurac kat'i bir icab \e 
Tazifeclir. Halka verilecek ref.ıh niabetinde halkın bu kalkınmadaki maddi 
ve manevi i~tiraki büsbütün artacaktır. 

Dikili kazası d bilinde mun n 
Yunanlı bazı kimselere ıait arazi 
çok geniştir. Bu arazi, şimdiye 
kadar müteaddid :defalar satışa 
çıkarıldıkları halde talip çıkma
mış, bir kısmı fuzuli şagiller 
elinde kalmışt r. Bir kısmı da 
Yunanlı malı olduklaTı bilinme· 

dastro yazılarının 

kararlaştırılmıştır. 

hakkında köy ihtiyar heyetleri 
ile zabıtanın alacakları iptidai 
tedbirler hakkında hayvan sağ· 
lık zabıtası kanun ve nizamna· 
mesine göre muamele edilmek 

hazırlanması üzere baytarların hastalık ol· 

Bizim sözümüze ne hacet; Şefimiz işaret buyurmu tardır: 
BllhaSI& bazı mıotııkalardaki hallı.: heaabıoa, hayat pahalılığı ile müca· 

dele lizımdır. 
Oaa kHıuıç ,.getirmek, ona insan gibi yaşamak imkanını vermek, Atatürk 

Türkiyesioin münakaşa kabul etmez bir hod fıdir. Hakikati itiruf etmek~en 
hiç .korkmıyan bu realist görü,, ayni zamanda bana çare bulmak kudretıne 
de eaib demektir. 

Evet, hayat pahalıdır. Balkın bir kısmı sıkıntı gc1:iriyor ve bununla 
mücaiılıele etmek mecburiyeti, kapımızı durmadan çalmaktadır. 

lmamm atll 
Bizde, eskiden ölenlere kinaye 

vlarak "İmamın arabasına bindi. 
derlerdi? Yani tabutun bir adı da 
.. imamın arabası. idi. Korada 
ölenlere ·imamın arabası değil 

fakat att lazımgeliyor, çünkü 
Kora kıt'asında ölen için tahta· 
dan bir at yapılır ve mezarının 
bir köşesine konur. Fakat bu, 
yalnız hükümdar .ailesi efradına 

mahsus bir usu dür. Bu at ile 
öle:ı adam cennet yolunu ko· 
layca bulurmuş! Avam da me· 
zarlar na birer at korlarsa bittabi 
cennetteki mevkiler çabukça d:>
lar, prenslerin canı cehennemde 
• yani en Jiyılc olduğu yerde -
kalırl 

Çocuk unutulur mu? 
Milanoda garib ve oldukça 

emsalsiz bir vak'a olmuştur. 
Genç ve kibar bir bayan Mi· 

lano istasyonuna inmiş ve bu· 
rada bir otomobile eşyasını yük· 
lemiş ve çocuklarıle kendisi de 
binerek adresi vermiştir. 

Şoför bu bayanı ve çocuk· 
larile eşyasını verilen adrese gö· 
türmüş ve artık geç olduğu içın 
garajına dönmüş, otomobm bıra

karak evine gitmiştir. 

Orhan Rahmi Gökçe 

hammül etmek mümkün değildir. 
Büyük şehirlerde büyük ma· 

ğazalar bu derdi hafifletmek için 
bir teşkilat vücude getirmişler· 
dir. Bu teşkılat savesinde büyük 
ve hatta orta aileler her günkü 
alış verişleri kolayca ve otomatık 
olarak yapılmaktadır. 

Golf oyunu 
Golf, lngilizlerin en ziyade 

sevdikleri oyunlardandır. Yapılan 

bir istatistiğe göre, İngilizlerin 
ellide biri golf oynamaktadır. 
Futbolu bütün lngilterede oynı
yanlar en nihayet yüz binde bir
dir. Buna nazaran, golf, taam
müm etmiş ve umuma şamil bir 
spor demektir. 

Yepyeni bir talak usulU 
Aşağıda tarif edeceğimiz ta· 

lak usulünü, talaka en ziyade 
tar ftar ve teşne olan kadınlar 

da istiyeceklerd r. 
Avusturalyada henüz m .. dcnı

yetin girmediği yerlerde bir ta· 
kım vahşi yerlıler vardır. Eğer 
bunlardan birisinin karısı, koca
sının kulüb .... s nden birkaç defa
lar kaçarsa, bu kadmın talik 
isted ği anlaşılırmış. 

yerek yerli ha ka tevzi edilm ş
tir. Gayri mübadiller takd r kıy
met komisyonu; bu araziyi biz· 

zat idare etmek jstemekte ve 
tamamından gayri mübadillerin 
istifadelerinin temini için çalış· 
maktadır. Yapılan teşebbüs üze
rine bu k za dahilindeki Yu
nanlı çiftlikleri arazisinin ka-

Yen. asarı ati 

K dastro idaresi, defterdarlığa 
müracaat etmiş ve kadastro tah· 
ririne başlamak üzere çalışacak 
heyete verjlece'c esas malumat 
ve kayıtlJr hususunda tafsilat 
istemiştir. 

Haber aldığımıza göre, bu a
daki çiftliklerin kadastro tahriri, 

kış mevsimi başlamak iizere ol· 
duğ ı için önümüzdeki ilkbahar
da yapılaca<tır. Bu suretle Yu· 
nanlı eşh sa ait çiftlik arazisin
deki bütün haklar, kadastro tah· 
ririle tamamamen meydana çıka· 
rılac~ktır. 

a 
müzesi binası 

K iiltü park ciyarında 32,000 metre 
murabbalık bir saha üzerinde olacak. 

fzmir Belediye reisi Dr. Bay 
Behçet Uz, asarıatika müzesinin 
bugün bulunduğu gayri müsait 
şartlar.dan kurtarılar.ak, Kültür
park civarında yeniden y:apıla· 
cak modern bir binaya nakle· 
dilmesini Kwtür Bakanlığından 
ric etmişti. 

Son zamanda şehrimize gelen 
ve müzelerde tetkikler yapan 
Bakanlık müzeler U. müdürü B. 
Hamid Zübeyr Koşay, bu mesele 

üzerinde de meşgu\ olmuş, ya· 
nında müzeler müdürü B. Sala· 
haddin Kantar bulunduğu halde 
belediyeye gelmiş, belediye reis 
muavini B. Suad Yurdkoru ile 
yeni müzenin inşa edileceği yere 
giderek arsayı gözden geçirmiş· 
tir. Yeni müzenin Kühürparkın 

Basmane tarafındaki kısmında 

9 Eylul meydanında geniş bir 
üzerinde inşa ed lmesi m·J· 

vafık gör'lilmüştür. Arsanın 
heyeti umumiyesi 32,000 metre 
murabbaıdır. 

Müzenin burada, geniş ve gü
zel bir park içinde modern 
usullere göre ve paviyon tarzın
da kurulması mümkün olacaktır. 

Asan atik~ müzesinin tc~İ~İnc 
başlanırken belediye, Kültür· 
parkın o istikamettelcii duvarla· 
rını kaldıracak ve bu müze de 
Kültürparka ilhak edilecektir, 
bu suretle Kültürpark progra
mında mevcud Atatürk inkılab 
müzesi, Ege ürünleri müzesi ve 
bu yıl y ptırılan sağlık müzesile 
beraber lzmir asarı atika müzesi 
biribirin,e çok yakın mesafelerde 
bir kültür varlığı yaştacaklardır. 
Umum müzeler müdürü, Anka· 
raya dönünce bu iş üzerinde 
tetkiklerini ve belediyece hazır
lanan krokiyi Kültür Bakanlığına 

maksızın köylere beyhude yere 
çağınlmamaları ve hazinenin za· 
rarına sebebiyet verilmemesi Zi· 
raat Vekaletinden vilayete bir 
tamim gelmiştir. H stahk olma
dığı halde baytar çağıran köy· 
lerin muhtarları, baytarlara ve
rilmesi Hizım gelen masrafı, taz· 
min edeceklerdir. 

Focada bir vak'a 
' Muharremi döverek 
yaralamışlar 

Foça kazasında Bucak mev· 
kinde bir vak'a olm ıştur. Hü· 
s yin oğlu Muharrem, Foçanm 
Mehmedler köyü muhtarı B. 
A inin merasına hayvanlarını 
sokmuş, otlatmıştır. Bunu gören 
Muhtar Ali ve kardeşi Ömer, 
Cemal ve Hasan yetişerek so· 
palar le Muharremi fena halde 
dövmüşler ve yaralamışlardır. 

Muharremin sağ kolunda bir 
yara açılmıştır. Vak'a faiıleri 
yakalanmışlardır. 

Çocuklara yardım 
Gumhuriyet bayramı münase

betile Çocuk Esirgeme kurumu 
699 fakir talebeyi giydirmiş ve 
~yrıca üc nı l:tehe (450) lir.2 by
metinde eşya vermek suretile 
yardımda bulunmuştur. 

Birinciteşrin ayı içinde Çocuk 
Bakım evimizde (283) hasta ço
cuk muayene ve tedavi edilmiş, 
ilaçları da parasız verilmiştir. 
~ ............ 11111 ........ ... 

verecektir. 

Ege ve lzmir ıçın çok istifa· 
deli olan ve bir çok kıymetli, 
tarihi eserleri haki ki kıymetleri 
ile mütenasip bir ~ekilde gös· 
terecek bu müzenin bir an evel 
meydana getirilmesi çok yerinde 
bir hareket olur 

Bir az sonra garajdan şoförün 
otomobilinde küçük bir çocuk 
bulunduğunu haber vermişler.dir. 

Bunun üzerine zevç; karısını 

bir ağaca bağlat ve yirmi adım 
uzaktan karısına on iki tane so· 
pa fırlatırmış. Eğer bu sopalarla Hergiin kabak yiye yiye 

Şoför hemen garaja koşmuş, 
çoc~ - bereket ki bayanın ad· 
resıni unutmamıştır· annesine 
götür~ teslim etmiştir. 

kadın ölmez veya yar lanmazsa, A.rnavutlukta isyan hareketle· arkadaşlarına: sokağa çıkmışlar ve kahvehane· 
kadını kocası serbest bırakmağa rinin geçtiği eski istibdad za- - Ben ·demiş- bu işin hak- nin önüne gelmişler.. Fırka ku· 

Çoçuğuo otomobilde uyuduğu 
ve telaşla unutulduğu anlaşıl-
mışhr. 

mecbur kalır bu suretle talak mantarında, İzm r taburu da te· 
vukua gelirm·ş. dib harekatına iştirak ettirilmiş. 

Vay başımıza gelenler! Karargah bizim eski Üsküp. 
Soğuklar başlıyor. Sıcak bir Askerkerler bakıyorlar ki, ka-

çaym da kıyme i ve ehemmiyeti navanada her gün, Tanr mn her 
tabii artmaktadır. günıi kabak çıkıyor. Bugün kabak, 

Hizmetçi derdi Fakat kaç türlü çay vardır, yarın kabak, öbür gütı kabak .. 
hafifliyor mu? biliyor musunuz? Herkese gına gelmiş amma, 

Büyük şehirlerde, bilhassa Arz üzerinde çaya en düşkün kimse ağzını açıp da şikayet ede-
Avrupa ,paytabtlannda biza>etçi milletler Avr.upada lngilizler, miyar. Galiba; sert, haşin bir 
derdi dertlerin en büyüğüdür. Asyada Çinliler ve Japonlardır. fırka kumandanı da varmış, on· 
Hizmetçi bulmak, -bulunan hiz· Bu üç mıtlet1: naıantn en dan çekiniyorlarmış. Eski açık-
metçılerin naı ve istiğnasına ta. aşağı 6,000 türlü çay var imişi göz lzmir delikanlılarından biri 

kından gelirim .. 
- Ne yapacaksın? 
- Şimdi görürsünüz. 
Pıantalonunu çıkarmış. Tam 

oturulan kısımdaki dikişi hafif~e 
söküp oradan bir kabak çiçeği 
sokmuş Ye pantalonu tekrar aya
ğına geçirmiş. Vakit de akşama 
yakın.. Arkadaşlarına: 

- Haydin ·demiş· beraberce, 
zabitanın oturduğu kahvehanenin 
önünden geçelim. 

İzmirli delikanlılar, kışladan 

,ua. ........................... ~ ... ----... ~~~----~--
IJahi bir ses ..• Cazib bir arevzu... Musikı /ilimlerinin en güzeli ... ' Dekor... lhti~m... Artist ve Temsil itibarile dünya filimlerine örnek bir harika ..• 

BUGÜN TA yy ARE SiNEMASINDA 
SEVİMLİ ve DiLBER MACAR YILDIZI MARTHA EGGERTH'in 

11\~::r::~;fc0 S A R A Y K O N ,ş E_ .. 
filiminde sonsuz zevk ve hey~canla görülecektir. Bu filimde MARTHA EGGERTH tarafından soylenmesı çın hazırlanan 
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mandam da orada oturmaktadır. 
Hepsi birden selamı çakıyorlar. 
Kumandan: 

- Aleykümselam! 
Diyor, diyor amma, gözleri, 

lzmirlinin pantalonunun arka ta
rafından çıkan .kabak çiçeğine 
takılıyor ve onu çağırıyor. 

- Nedir o arkandaki?. 
Delikanlı, sanki hiç bir şey

den haberdar değilmiş gibi, 
derhal başını çevirip pantalonu
na :bakar gibi oluyor. 

- İşte, onu soruyorum, ne· 
dir o? 

- Bilmiyorum vallahi kuman
danım .. Galiba, her gün kabak 
yemekten etrafımızda kabak çi· 
çekleri açmağa başladı .. 

Kumandan hiddetle kahkaha 
ar-asında soruyor: 

- Nerelisin be seni. 
- İzmirli .. 
- Allah kahretsin seni, defol. 
Ve, ertesi gün karav.aoaya 

.sallanan kepçeler, kabaktan 
başka yemeklerle dolu olarak 
çıkmağa başlıyor. 

1 ıkrac 

Ramazanı he k s 
kisine göre karşılar. 

Tuh ftır; b n r z nd sa· 
mimiyetle sahte vekarlığın yan
ynna ya yı ı - ü -

Bir şeye inanmakta yüksek 
zevkler vardır. Ramazana haki· 
katen inanan adam, oruçta ma
nevi zevkinin tatminini bulur. 
Bu tip'ere hürmet etmek lazım· 
dır. inanmıştır, saplanmıştır, 
tutuyor. 

B r de ina m mış ad m dü
şününüz. Oruç tut yor, r ma· 
zana kıymet ve ehemmiyet ver
miyor. Bu tipe de hürmet et• 
mek vazifemızdir. inanmıyor ve., 
foanmış görünmüyor. 

Fakat inanmadan inanmış gö
rünenlere, yabud yarımyamalak 
inandığı için tereddüd içinde 
bulunanlara ne demeli? 

işte akşam Üzerleri "oruç 
keyfi" olanlar bunlardır. Bunla, 
ellerinde riya tesbihi, dıllerinde 
engerek zehiri taşırlarr. Baştaa 
aşağıya sahte vekardırlar. Yürü· 
yüşaermde bile; 

- Haberiniz olsun, ben oru~· 
luyum. 

Demek istiyen bir eda vardır 
... 

"'* 
Ramazan tıpkı hayat gibidir. 

Samimi, kallaş, dürüst, müfsid, 
doğrucu, yalancı, açık kalpli, 
entrıkacı, hulfısa yekdiğerlerine 
zıd tiplerle mütemadiyen dolup 
boşalan hayat ne ise, küçük ve 
mahdud mikyasta, ramazan da 
odur. 

Yalanla adam aldatarak be, 
ıkurşluk mah yirmi beş kuruşa 
kazıklıyan oruçlunun aç öküzden 
farkı nedir? 

akıcı e ed fe d d 
oldurdukten sonra nafıle namazı 
kılardı. 

.. 
* * 

Senenin on bir ayını hırsıı· 
lıkla, dolandırıcılıkla, nz ve na· 
mus düşmanlığile, çoluğunu ço
cqğunu çul üstünde .aç bırakarak 
.ayyaşlıkla gt:c;irdıkten sonra ra· 

mazanda secdeye baş koyup ken· 
disini oruca verenleri, bilmem 
amma, Allah çok gülünç ve çok 
küstah bulacaktır. Bu gibilere 
"cennet,, için avuçlarım yala
malarım ve şimdiden soyunarak 
"cehennem" ateşine hazır olma-
larını tavsıye etmek hiç te ha
talı olmaz. Eğer, mutasavvuflarm 
dediği gibi, herkesin Allahı 
kendi vicdanı ise insan kendi 
kendis"ni nasıl aldatır? 

* . "' 
Ramnzan, eski mıstık hayatta, 

yaşayışımızın seyrini değiştirdi. 
Şimdi, layik bir devırde kimse 
kimseye kanşmıyor. Vicdan 
hürriyeti o anca hududsuzluğile 
mevcuddur. Oruç tut, tutma, 
imanda ciddi ol, o~me; aldıran 
yoktur. 

Artık; on beş yıldanberi, ne 
softa gılzetioin haydudca teldi· 
rine, ne de materyalistlerm züp
pece istihzalarına tesadüf edil· 
mı yor. 

Edilemez de.. 
Hüı:: Türlciyenin kanunları, .di· 

ğer hürriyetler artrsında, vicdan 
hürriyetini de her türtü taarruz· 
dan masun bulundurmaktadır. 

Elde kitap, başta akıl var. 
Herkes okur, öğrenir, sevıyesioe 
ve kafasının viisatine göre, kat'i 
bir netice ahr. 

Ondan sonra ister inanır, 

ister inanmaz. Bu netice, her
kesin kendi bileceği iştir. 

Vicdanlara, ne yeşılce, ne de 
kızılca, tahakküm edilemez. 

Kamalist Türkıyede, d"ğtt 
memleketlere nümune olması 
cidden liizımgelen, vicdan hür· 
r v .. ti vP-rJır. 
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Ta zan: 

Dünkü nüshadan mabad -
1 - Bu sırada civar orman· 

dan müthiş bir arslan sesi du
yuldu. Asıl işleri arslan avcılığı 
olan r~rzan ve maymun vaziyeti 
emniyetle karşıladılıır; bekledi
ler! Bu korkunç sayhaları ağaç
lar arasından bir arslanın görün
rnesı takib etti. Bunu birkaç 
arslanın dnha takih edeceği şüp· 
heı zdi;, çünkü Tarzan onları 
~·akındcıkı su<l.ın haberdar etmiş 
ıdı. 

A~ADOLU 

m 
k bu an sorg yaÇe 

• ar ver em 

2 - Yerliler arslanları gö
rünce, her şeyi, Tarzanın kızar
tılacağı ateşi de bırakarak firara 
koyuldular. Yerliler ıçın "Bir 

fare deliği bin altın kıymetini,. 
bulmuştu. Tarzan ile maymunu 
da bu fırsattan istifade etmekte 
tabii tareddüd göstermediler. 

Nestorun adamları, şeytanın ken· 
d"sini görseler, arslanlardan kaç· 
tıkları gibi kaçmıyacaklardır. O 
kadar ki herifler silahlarını da 

bırakıb kaçmışlardı. 
3 - Tarzan ve maymunu, bu 

fırsattan istifade ederek kaçar
ken yerlilerin fırlattıkları hançer
lerden birer tanesini almağı 

unutmadılar. Biraz ilerledikten 
sonra maymun Tarzana kendi 
dilile: 

- Nihayet kurtulduk! Dedi. 
Fakat Tarzan cevab vermedi; 

nazarıdikkati celbeden başka bir 
şey vardı. 

S:ıbife 1 
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....... _ıy_a.sı ıcmot 
Brüksel konferansı .. 

Eğer talihi yar oldu ise Briik· 
sel konferansı dün açılmış ola· 
caktı. Avrupa siyaseti umumi 
harbtenberi bir konferans hasta• 
lığına tutuldu. Hemen hiç bir si· 
yasi mesele zuhur etmiyor ki, 
onda menfaatları olan bir kaç 
devletin teşebbüsü ile derhal 
bir konferans akdini intac etme
sin .. 

Amma diyeceksini;ı: ki, bu kon· 
feranslarda neler yapılıyor, hep· 
sinden müsbet veya menfi neti
celer çıkıyor mı ki, her başı sı
kışan devlet bir konferans ak· 
dine ve muhtelif milletlerin si· 
yasi mümessillerini oraya topla· 
mağa teşebbüs ediyor?. 

Bakın bu nokta hakikaten 
suale değer. Napolyonun artık 
darbımesel haline gelmiş meş· 
hur bir sözü vardır: Çıkmıya• 
cak işleri komisyonlara havale 

ederler. Bu komisyon kelimesini 
konferans kelimesile mübadele 
ederseniz konferansların niçin 
akdedilmekte olduğunu kolay
lıkla anlarsınız. Umumi harb 
mütarekesindenberi toplanmış 
olan hemen hemen yüzü müte· 
caviz konferansları şöyle bir göz 
önüne getirirseniz -Montrö Bo
ğazlar konferansı gibi bir kaç 
tanesi istisna edilmek şartile
ifadelerimin rıkkatını siz de tas· 
dik edersiniz. 

Herhangi bir hükumet her· 
hangi bir şekilde bir emri vakile 
beynelmilel bir hadise çıkarır. 
O hadiseden menfaatları halel· 
dar olan memleketlerde kıya
metler kopar. Umumi efkar ga
leyana gelir, teşrii meclislerde 
hararetli nutuklar söylenir, emri 
vakiin tanınmıyacağı, mütecasi
rin tecziye edileceği ileri sürü
lür. Fakat iş fiiliyata intikal et· 
mek laz1m gelince bütün bu ga· 
leyanlar bir sabun kÖpüğü gibi 
sönmeğe mahkumdur. Çünkü hiç 
bir tarafta şu veya bu menfaat 
için kolay kolay bir harbi göze 
aldıracak cesaret yoktur. İyi am
ma umumi efkarın heyecanı kar· 
şısında birşeyler yapmak, bu he
yecanın sükunet bulması için 
bir az vakit kazanmak lazımdır. 
Bunun için bir çare? •.. 

Derhal Hariciye Nezaretlerin· 
den birisi ortaya bir konferans 
teklifi atar. Bu badireden bir 
harbe sürüklenmeksizin nasıl kur· 
tulacaklarını düşünen diğer ala· 
kadarlar teklifi hemen benimser 
ve mübimserler. Evet bir kon· 
ferans toplanmalı derler. 

Vaziyete göre bir ay, iki ay 
sonra konferans toplanır, kulii 
arasında uyuşma imkanları ara· 
nır, biriki hafta müzakereler, 
münakaşalar cereyan eder, niha· 
yet konferans hadiseye sebebi· 
yet veroo ve işin nasıl olsa kendi 
lehine neticeleneceğini bilen hü
kumetin herhangi bir taannüdü ~ 
yüzünden bir çıkma:1a girer, bir '" 
lcaç defa inkıta tehlikeleri baş· 
gösterir, delegeler hükUmetle
rinden talimat almak lüzumunu .. 
ileri sürerler. Böylece bir iki ay 
daha geçer. O vakte kadar şuu· 
nun teakubu arasında umumi ef· 
kir yavaş yavaş sükunet bulmuş, 
yeni yeni işler, meseleler karşı· 
sında bu ihtiyar meseleyi çok
tan unutmuştur bile ... 

Derken bir gün delegelerden 
birisi ortaya kendisinin hükii· 
meti merkeziyesile şahsen temas 
etmek zaruretini hissetmekte ol· 
duğu bahanesini fırlatır. Lüzum• 
suz: ve manasız münakaşalardan 
artık usanç getirmiş, işin içinden 
kolaylıkla ve şereflerile sıyrılmalıt 
için zaten bir bahane arıyan di· 
ğer delegeler de bunu nimel. 
vesile ittihaz ederler. Konferans 
gayri muayyen bir müddet sonra 
tekrar içtima etmek kaydi zahi· 
risile müebbeden defnolunur. 

işte konferansın Milletlerara11 
manası ve mahiyeti! ..• 

Amma diyeceksiniz ki, Brük· 
sel konf erao-smın da böyle bir 
neticeye varacağını nereden bili· 
yorsun? .. 

Vakıa kehanet iddiasında de· 
ğilim. Fakat sadece şimdiye ka
dar gelmiş, geçmiş konferansla· 
rın tarihçesini şöyle bir gözümün 
önüne getiriyorum, bir de Brük
sel konferansının inikadını intac 
eden meseleyi tahlil ediyorum. 
Bu akıbet kendiliğinden mey· 

\ 

dana çıkıyor. 
- Sona sekizinci sahifede -



A ~noıu ·aani 
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bizınetiıııe alııaak istiyorum. 
-«azananıar 1ıiuıetime -gire... 
Vadinde buluuayordu. 
Bir l'ÜDdü. Kam meydam 

mee kiti ite dolmutbı. Mii· 
• er, ok atıcılar klnillen iop
mqlar, bbara, kabara biri
letine meydan okuyorlardı. O 

1rir genç, prWiz, tAlllkll, 
kalen em•fi Wunmaz -bir 
i>iltön nkiblerini alt etmit 

tehzadeden tıilmetine nnma
iltemişti. 

Şehzade '-em1ili tÇia ~ 
me'Vkiden bitin "1Disabab
ze'f1de seyretmif Ye i>u ._ 
ham 11111'faffa1nyetİne ciClden 
Jattı. ltrr az 18111'8 delJbn. 

saray lmmetine ..ım..ı 
hamını duyunca: 

- Soran, dedi, w 1hthrAı 
in 11esiymiş? flaıeM, neabi 
miş? &reli onu anı.,.1ım -da 

nra cevab veririz. 
- Şehza41em, ba dalibnh ok 

ikta 'hakikaten 111abirdir. 
- 1yi, anladık. h me bu 

-i-

Yavuz 
Am 6inıli, ŞıJtla sat
ranc D.JllllUIJağa .._;,uı 

Yuan: iti. AYHMI 
aika.eti ile de 1coıuno l'llJI• 
•aaktı. 

Setim Wtin w ahvali, bu 
•ak..ıl8n anttyerd~. 'F1lkat an· 
Jayışm1 Wi «miyordu. Genç 
Şalala genç Şehnde anmnda 
....... atta oulı bir d.-. 
ek bile ter ""'b. şah, ş.aı. 
ade Y•us -ielimin:mlıram;-.. 
•leh• ........ nu :ifitmişti. fCea.si•.., • ..._. •eşhur t.ir 
.Dtfa9'Ç kMNımut idi. Nillayet 
$Q, jft-ıd4fi ....... ey1W 

:daYet .ui. 
Ya.zTr ...... a-.-... 

9. Anı..ına 1:aldlığı bir &alile 
ile b.,,., ._ ş.hla . .aıtıı•ç .,... 

.düıünüyor Ye tereddüd. ediyordu. 
Yanız duramadı: 

- Şalı, dikkat et, mat ola
caluıal 

Dedi. Şah 1-pnı kaldır.eh. Bu 
söıx:fe iue bir ima J1e istihza 
aeııer gibi oldu. Fakat baııu aı· 
latmamak 1'in gül üııuemek .İs• 
tedi. D.udaldannda tqplanan te
beuüm, hakikabell çok acı ve 
kindar olmuştu. 

- Mümlımiin dcıjil şahzadem, 
Sala mat olmaz., 

Oyuma devam ediyorlanh • 
Yawz Selim, Şahı sdaştırmıştı, 
'Bir arafılı: .Şahın <eli tmeye, tit· 
reye çalıar .hanesine gitti. Par
maklar haneye dokununca şeh
zade fırladı: 

- Şah, ıı.yhude mağrur olma, 
1Dat oldun gitti. 

Şah lamail S'Pa&n Jcesilmiışti. 
<löılui dumaalaıwh, ,leli krala., 
lnz4ı ıre hemurdandı. F.-alr.at ae· 
zalaetea evaltiri bdaraak için 
bodiıjni topladı, ftlU tarzında 
elinin teraile Yavuzun yanakla
rma doğru hafif bir dokunur 
Jibi oldu .• 

Tütün piyasaBında laa-r Tef devam ediyor Doktorumuz 

MüstahSlller -ttehid ha-1 i ror ki .• 

reket ediyorlar• B 1 Ana ve çocuk . ravo. Çahtan kadmlarm çocuklllft 

.le'..! t ...2!! •• . - bb!!-l--• Dr. Ali Agtilı ıw•& uvŞltrme tefe uaacrl B'r anum haatalık yüzündea 

k &-. v adı çocuğunu emzirememesi mahdut 
8 ameuc ugr • vak'alara münhasırdlr. Halbuki 

Tüt&. pİJ'll•• bütün harareti atql.rma dev.am olunmaktadır. içtimai ve mali vaziyetlerden 
ÜC ve i,t satışlarla d~am edi- fyi tiitünün fıati 75 kuruştur. do ayı çocuklarım mziremiyen 
yor. Tütün m n akalarından alı· Şimdiye kader 14 bin balya aAalar, hususile kadın n umumi 
ABn malumata göre, ilk p&.yaaa tutüa sat.J11Uştır. Miliıta fiatler hayata büyük bir mitcyasta ı.. 
&<ıldığı gün yapı1aa tütüa sa· 15 kuruştur. rıştığı m mleketlerde büyük ye· 
Uşlan 7 - 8 milyon kilo MUIB- kunler teş il eder. 
d.adır. Dün de her tarafta piyasa Atatarkün cevapları Cumhuriyet devrinden evel 
bararetıni muhafaza etmiş, Ame- C111Dbur yet bayramı münase· adın evde mahpustu. Aralannda 
rikan tütün kumpanyaları ve beti e Buca Paı ti baıkanlftı ta· hayatlarını mut1aka kazanmak 
tüccarlarla iııhisarlar, Türk tü- rafından Cumurreisimiz Atatürke mecburiy tinde olanlar, ya evle· 
tiin a1ted liıketi, mühim aik· tebrik telgrafı çekilmişti. Şu ce- rinde elişlerıle ekmeklerini te• 
tarda tütün satın almışlardır. vab lütfedılmi,Ştir. mine çalışırlar, yahut evlere biz· 
Şrbrimizddci llir tütüıı kump.an· 8. Hüsameddin Balkanlı metçı veya aşçı diye girerlerdi. 
yasana gelen malumata gôre, iki Cumhuriyet Halk Partisi Memlekette büyük sanayi ve 
gün içinde tütün mıomkalano.da başkanı Buca fabrika•ar yoktu. Onun için ka· 
satılan tütün mıkdan 12 milyon Cumhuriyet sıze de kutlu ol- dınların çok büyuk bir ekseri· 
kilodan fazladır. sun. Kamil Atatü. k yeti çocuklarını emzirmek imki-

Fakat din muhtelif mmtaka- Oto nına mal kti. 
lardaa selen haberlere p..e, mobil kazası Cumbu iyet kanunlariie esa· 

baZ1 .m.,_ tne1Dta:lanam bir 12 Y,Gf ındaJıi raca. retten kurtulan kadınlarımız, siir-
pn evet 90 kurut olan titün 7 atle umumi hayata kanşblar. 
piyasuna birdenbire 65-80 im- fan kolu kırıldı Bugün kadın hak mle ımiz, ka-
ntf• clitinnek Wedilderi göril· Dıkili kazasının Çandarlı öğ· dın avukathnm1z, kadın doktor· 
.müttür. Bu vaziyet kartptada retmeai B Hüseyin otlu Abdul- laı ımız vardır. 
müıtebliller, mittelüd lııartıket lahan 12 yquıdaki otlu Şera· Ôğretmen kadınların mikhn 
ederek mab.Uerini diitiik fiatle fıeddin, Menemen - Uulcek ara- yüzlerı çok geçer. Gerek hükt
satmam....... aada bir otomobil kazası geçir- met daire erınde, ge ek banka· 

kmilı neyin nesidir \tiye 
yorum. Babhm lüzm~e 

k mıdnf 
- Şehndem, tn. ....... 

••ta 'litti· • latıa.ç •;
itin rnbmn.... ..... git • 
onun ıiçin ı .. , mmel Wr etim• 
idi. S. -u. iala 1--iMe da-
4- :YM•'•• SIJr,.IMf alamıktı. 
Şala _. .... -. ve W,lk 

- 'Şehzadem, Şah 

lnhilarlar idu.i ile Tük aittir. Şerafeddin, yolda iki larda, umumi şirketlerde, biiyiik 
titün limited Pketi ilk pniin taraftu brşılıldı hareket eden ticaret evler nde memurluk ve 

mat ol- gecesinde Givurköy Jsavaliaia- iki otomobılin arasında blm1ş, daktılolukla hayatını kazanan 
de piyasada faaliyete geçmişler· ftilmiş, sol kolu kınlmışbr. Ka- kadıntann yekünu grtt kçe am
dir. Akhisar bavalisinde de ba sa.Jlll sebebiyet veren iki şoför yor. Fabrıka arda, imalithane
iki miiuseae ta.liy.ete rcçt;ği de yakalanmıı, Menemen adliye- lerde a~lik edea kadı ana 
için çok nefia .bazı bli"'leaa aine verilmiştir. Yaralı, Memleket .m kta r ı ise binlerle ölçülür. 

HA""9'bft19 ofludur. 
S lim çehresini buru,turdu. 
arlenır gibi oldu. Dik bir 

yüksek perdeden şu cevabı 
dı: 

- Pazarl,.,ıaıa qj'lu mu?Y e· 
, suıun. 

1Mr iltifatla karıılamışb. tl•
llı Y..wz,laiifıia bu co._ te-

almrhmia ~ ••• ,.. ... ar -
bun i(.•ıltlıdıp.a aaI.,...du. Şalı 
lamail • Jıakm)en ıftirotlr.irıWr 
lııabrwudı. Ayni .. ada çak 
•ki, iMdtM -.tıi'ita hi" ...... 811 _____ __ 

,. ,.,.. .... •I dta .. b ...... 
- Budala gıbi ne hakıyorsu- şılaşmaaı olacaktı. 

yüüme? Pazarbqı ded~iz Kı-- llilıldetleri •)"llİ .,._ 
ler haftab.,ı olupta eanaftan 
a klannı alamayınca zaval· •de .-u,..., giiinee de ,.,.i 

nvkle _.)11Ddaah. • .,_ 
m kulaklannı duvara çiviler- çok .._rldi idi. V. ..tık llİ-
defil mi? 'Böyle menfeatpfJreal •Jete ••ile iweydi. ielill, 

ye insanların evlidı da :hiitin ıAiWıratile Şllhm ,..paa11 
etlerimaze yarqmaı, efen- w buelaeti laekli,ordu. Feluit 

,;_'Ferman tabzademizindir. :ljıah, .... _.i pden ..... ,..., .. •• 
Ayni tarihlerde Şah l.mail 

11111z •• 
Halh.uki Q)!UDU kayhetmifti. 

Y a'IUZ, Şellın .&ia.iD yizine d& 
•mmaile Witüa ıUmnm bey· 
-ainde oafös rhtı• duydu. Hid· 
Sletinden em heb.ekleri tutı.fŞ· 
•uftu. Bu ne ldistabc;a şeydi. 

Gen& şehzatde itiıdalini zer-
._. • . _ele CL Hd ıuıre.-
ayse bir hamlede kıl1cını çekib 
Şahın ~af asını uçuracaktı. Bu 
oyımda talih bir rol oymmnş 
•nelerce _. ~-...,. 
Mribiıiue .kıl~ laıUaaacak olaıı 
ilııi ıabal.yet 4imdiden ltart11atbr
•şb. Bu kaıplatmada ise Ş-. 
ımatlıl.b .olmuıtu. 

Şelmde .,.p kalktı: 
- s-,,.,, -

fiati 120 kuruşa kadar yiikael- hastahanesine getirilmittiir. Kad nın evden ur:aklaşma11, 
miştir. J daiına çocuğun zararıoad r. Ço-

Her tki miie•ue de tioari zmirde evlenenler coğu ana memesindea mahrum 
ga~ ile Jaarebt ~ttik&eri • · ~n •nıaıe n«Haın e4er. ÇoCıtjen ana südiinden 
.._.._ ıa&6a ..... ...,.,..._ Mfolııı;,,_. _.,.. 8Gt.lw w.,..r ,._a.~ı.. ~~ 
rekabete kalk şmaktad rlar. fımirde evlenenler ço&almak- ienmesi ha ır a a ahk a ı :ı1 

Türk.ofis, iıer günkü tütün tadır. Tutulan bir istatistiğe göre yol açar ve meme çocvklan ara
satışlan hakkında awDtazamaa Birinciteşrin ayı içinde lzmir VJ' sın~a olumu ç~ğa ~r. Fakat_ bu 
--•u t ı k .. -~-- F.·=-.. ı 7(). Karşıyaka Belediye Evlenme da· vazıyet medenıye m, sa aydet· 
.-- ma a ma ıauv. - er =--• mi · ı · · .. 
90 •- ndad B İl'Cllerİ e 114 çift evlenmiıtir. menın, ı erı g tmenın zaı urı ve 

ınarut arası ır. azı yer· k la ı b .. b" t" 
•deki afaktefelc satış!ar -da l20 Geçen sene ayni ayda 97 çift _adt_ nı ması mec urı ır ne ıce-
._ - · -~-- ,__ evlenmişti. sı ır. 
-..ruş uzenmıeu 0111111ıtur. lzmirde bilhassa amele sını· 

tahisartar idaresinin bir çok J1ıi Yunanlı nada kadının çatı mak zarureti 
eksperleri, lstanbuldan tütün yüziinden ana südünden mahrum 
mıntabsına hareket etmişlerdir. güreşçi kalan ve pek ıptidai bir surette 
Eksperler bugün gelecek, der- J ve ekser ya kartf k in k südii, 
hal tütün milbayaası iç•n tütün zmir pehlioanlarile bozuk kutu südü vesair abur 

Akkoyunlu büldimetinin 
• olacak vuifete ıiımgti. Yemelıleule .fasla la&, ,..,,,_ 

lar.ı .teJJlit eder. 

mmtakalanna hareket edecektir. rJıarşılaıeaa/ı cubur gıdalara beslenen ve h .. 

la l lı Tütün sabşlan şimdiki halde lstanbul organizatörleri tara· nüz b r yaşını i~al etm~den 
ata t - b" . . "ki . kal"teler uz-e ölen çocukların mıktan boyllk 

ınncı ve ı ncı ı • fından Yunanistandan getirilen J H1111111 ahfe• ..a. ,.,.., .. 
ulm r' elır4• · _., 
kı,..rda . .Şala lnuil 1 Mth. 

aldirilen blbua ieJ1a , .... - ..... ,~ 
da.f'..ır.t ..... ..... 
~ b JIÜlc ltir d•ltıl kurmak 
~ .... ili. 
Şah, budud komşusu Y avaz 
mdeıı çekin'7ordu. Hileler
' meçhul aaabacllarden .der
kuşblamp voDcu pi .P'I'· 

n bır gençti. "Pi •manda 
i aenfeali icaba, fimdilik 

~.alı htikUmdi1e iyi aeçin
tb111dı. Yani önbe!eki 

ayı kemali İfbna ile yi<tDr,. 
soora icab edene Osman1ı 

--- r.-n: Dr. Malıanem Şntlci uGUR 
ti •tlller plat .. cldtile- Bu auretle ittidai mübadelede 

riD •1111 ı.ltit haedlriai ildi• bozalmuı oluyor. Çünkü madeni 
ederler, amamiye le tamamen tuzların vijcud ve bilhassa iğti· 
.._, Mr.ın..111•. Halltulci ,pil· .c:t.i mftbadele üzerinde pek mü· 
me bidisesi1e her gıda lezzetı· him kıymeti ve rolleri vardır. 
.m bibük bır kıa111uu.-,i .ettiji Tuz ise bu eeğeriai mybetti
ilin tatJılf1 lenal.,ır Ye .da ma ıir onun içın tuzlL\Z yenilen çiğ 
1eımet .-.ak itin ,MkııikarAa Jl'lfllelder vücutta kimyevi mühim 
.tu ilave rdılir. işte bu i a. ..ı.iyontar husule getir:irler. 
oluun fazla tuz mAkarı iaua Uzvjyetin esas mub tinde tesirini 
wcada için - .aim bP- Jaalltıallk ')'aparak teaınüllerini ıovlit eder-
-ili •. Da • tak --· 1 L.:!..- • 1... •A~ Lud 
L.... 1 hl t 1:...1 .u:ı&.·-~-- er ve ~reıwa 11ay... ,.. -_,.ta ı annı ev... ~J~ • • • •• 

..- 1talu "'"ir aliii Wr mjd.. ellmıDI .zi..,,.....t;rir ..... NôaU 
det __.. bu • ailaWJ1Ct ~ W yemekler uzviyetin esaslarını 

-------~-•1 taZ)'IW.i • yüwelt«, J&an da- vWa(e 1!den en -mühim bir fak

.,. 
Hagdt1r _,.~Bil 

!n19rail _..n,. ... .,.. ........... 
ıMIPıclifllsbllOı\fiQI& 

1DAR1H'Am.sl 
tanır tlda.a Beyler -. 
c. Balk PU'dd bm- lçil6t 
~ tamir - ANADOLU 

eJefoa: 27T6- P4*1a katata: 405 

Abone teraid 
talllğt 1400, alb •11'iı 808, * 

aylığı 600 k~ 

_..._ ı..r,M1Pde.haad.e tirdiirler. 
_.tazwr alllr u \arsta'Mlr. ~ ...... a&.. kimelerde. Ic.. 

0 .. - . ..__ . _JJ dl" 
·- _., ,r • ·-• 

_ltı._...11. -4ola 1 ıla .-.k· 
Ji•ı•elidir. .... imla 

.,-••ıklerden sakınmamıa ,_.. 

thm edeeelc yegiPe tedb1r çJt 
~lttwltir. Çtf dıdalar -.... 
Wla lltzuô)etini tenkis edctler. 

.._. haıta ağına utrıyanlarda, ,... 

mat&malı. gotli Rlastlaıda elaw· 
larda çok büyak rolleri old1'tu 
-ru""kek tecrübiltde _.melrte
dis. -Nebati yemekler, hquaı 

,...lder gibi meseli etler ribi 
ıtl'i uniretm ..... z 4etlDt et-
mezlıar ..._ büc-.ıelerill •e b
lmma •ab.t4ç dldııtP esasları 
tenkis ederek h11ceyreleriD .kuv
veti oi azaza1tır1ar. 'Zira ham.z-

"Her • Mdar PÜIDC badilui 
;Qt ,_ekı.llıki •dem tmları, 
tw'l')'Ür etmezse de yalnız tu· 
&UD iliv.e ..cdilaJı4* bmaları mü. 
bim surette bozarlar, fazla tu· 
ınn vücude idbali uzviyet Giio

.-..-ılll relerinden aaacııi taızluuı -
Jaşıma ,keyfi,yeti ~e .birçak 
-lıaıwlldma ciQtmalılDI IODIİa 
Uailamış olur. Bu seıı.,.. 
dolayı tuzlu emeklerden çekin-

~~~~'!!W!!llJ~"!!'!!!!!!!~.;ıı rice çıkma .. • ıchebebi)'A:t v•· 
di · ı~n .. dde bir mad "'Daİz· 

rinde dnam etmektedir... . Yumnh güreşçileri, lzmirliler de f:'::~~ra ~~~. 0:-~'Biw 
Aldığımız malimata gore pı. göreceklerdir. Alsancak idman amelesi çok şehirlerde de vui• 

y•• ilk ıaçıl.d tı 3ÜD muhtelif Yurdu büyük feclakirhldarla bu yet ayn dır. 
tütün mmtakalan•da Ntaltto tü· pehlivanlan lzmire getirtmiştir. Demt, büldlmet ve m Uetçe 
tin miktarı pıdur. ilci Yunanlı serbest güreşçinin bu vaziyete b1r çare bulmak 

Ak.hisarda 23POOO ba(Ja, Mi· lııar11sına önümüzdeki pazar gü· mecburiyetındt>ylE. Bu çare "'9 
l&sta .20,000 balyıa, Mutlada nü c;ok kıymetli Türk pehlivan- çareler aoler.d r? 
17 ,000, Givurköy mıntakasında lan çtlaudacakbr. Cim Galati Ye Onu gelecek nüshamızda tet-
!0,000 bal,a, ôdemifte 15,000, Panaps ismindeki bu pehlivan- kik ed~ 
Dikili, Albaova, Ayvalık, Ber- lana güretlerinden evel pazar Dolıto'11rn~un Cdll86I 
ıama 17000, Menemen, Faça, jiinü iki futbol maçı da yapı· fftkititde S. Hesen+taatekhle 
Çeşme, Karaburun ve Urlada laaaktır. 

K b Sal Onbir aylık çocuiun, az dalü 13000, Manisa, asa a, ihli, Bunlardan birincisi Yamanlar- olsa inek südüne 0 kadar ihti-
Gördes 9000, Smdugr 14000, ıpor-Demirspor arasında ikinci- yacı yoktur. Bahuauıı ki, lzmirde 
K .. kqaç • Somada <8>C> laat,a .ili dıe Alaancak-At0f8PGI' arasın- kanpk olmıyan bir inek lliidl 
.::...~n atıl__.ır. ela ... ktır. v.-1-- PWMrr .... 
.,..... ..... ,. ~ - ..... 0 • balmak çok pçtür. 
Aım.n ftrmalsı ....,.... fire t..ir -.in bir spor .si- Siz çoeutunuza ana südü • 

iıtirak etmedikleri t.lcle bu ,.ı Dil ,..,aca1mr. riaiz ve günde bir defa bir 1111 

tltün ~ filtler g.,en B. Fer,.,, 11.tıftııs ba'amaca ve bir defa da iyi pi,. 
ftlleaio wdılidir. 'lıfaalaka ziraat mütehuaıı B. mjş, iyi ezılmiş ve içtne lıNr 

°K•lca"'-#•• Fenuh Baries, din Urla DM· kahve btıtı taey.atl lconmut 
·~ .. ~orada ırabei -,tin Kı•kataç, (Huauıi) - Tiitia ...tı.'91ann1n aşılanma itlerini tef. pirinç lapası ve baltada iki.,_ 

piyuası, ,1ece yarııı sut 2.4 Je .. . da arpa tebrty .. i lapası veriaiL 
açılıaııbr. Mübayaıt, tütünler Jitıııti•sl!!lc•tl!!l•.it.tı.ı ............ -~.--· Lapadaa ıonra soyuloıaş ve İçi 
evelclen görülmüt oldujıı iein .... iaıD .... eıw•.a .. ı&11.. a rendelenmiı bir elma verin& 
dab ziyade kuvdıaneJetde ol· 1._ _____ .... _._~-..ıı Un bulamacına piştikten sonra 
m!lştur. )\ıqeribn kumpaıua- 'D ... _iiıı: gtln aşın bir rafadan yumuttanm 

MI • b b ......,. sananı kanftınmz. lan müme• en sa a a karşı T•JJ•r...a.: A ıllı 
piyı1&JI hanretlendirnıWer, 9.0- .S.rv Ko11aeri 'Dr. A. f 
85 1au...- kadar ytibeitmifler- li-dfı ,..__ a~i eesahaneler 
ılfr. SaWha kadar, JÜ~ t;m tl1o Üi;~rt ~ 
111iin satılmıştır. Fakat sabah· Atq taburu • ŞoYhet 
t•n a1aaaiar fiMlefi .,etmif b· Miki • Jümal 
nqa dfyiımifler, ll6lbiWI de llbamrada: 
••• •-ıfbr. ~e iki karılı koca • Nina Pe-
lleaklenmit 350 bin kilo daha tnwanın yalanı 
tütün varchr. Ke ıyal;le SUmerde: 
Mu~4 ~ 



e 

7 - Ya.zan: Alek andr Dü'ma 
t say 

ar anyan, 
s e "'ra ı . hizmeti e g· ·eceğini 
cOreıJ· h·r halde ceva vermişti Perde... Vaziget bildiğimiz gibi, .. 

arkasında içyağı yanıyor. 
Yani beyaz perdenin 

811 tehdit hancıyı korkutmuş· 
l\r 1 v knrd n lden sonra 
ttJerin ve b ın dillerinde 
~an M. dö Trevilın ismi idi. 
etçi, b ba Joz f te ~ardı; fa. 

onun i i giz\i olar k • ğza 
nabi irdi; k rdinalin mahrem 
anıları ter fından Sincabi .zat 
llıı verilen bu edam, h rkesi 
~ırıp titretmişti. 
Bunun iç" n, elindeki · şi fır· 
P at n, kans na el ndeki sü
se apm1 ve hızmetçilere de 
'ndeki sılabları bırakmal -
emreden hancı, ciddi bir 
e. mektubu ram ğ baş

:ştı, 

~ir müddet beyhude yere 
dıktan sonra dedi ki: 

' Mektubun içindeki çok 
llıetJi miydi? 
lııektubun kendisini saraya 
ar sokabilec~ğini ümit eden 

onyala, h ğırarak cevap 

' Şüpbe mi var? Sandetim 
b ğh .idi. 

't 
rok canı sıkıl n hancı sordu: 

f şpanya bankasının çekleri 
, ardı? 
il tavsiye mekbıbu say sinde 
hrı hizmetine gireceğini he
lıyan Dartanyan, cürctli bir 
de cevap vermişti: 
' Kralın hususi hazinesinin 
ıcj vardı!. 
Düşünces"nden emin bulunan 

CIU)'au ov.ı.uuı;;; u"'"uu1 "'"'' 

- Hayır, .onu cebinizden al- .kadar dola tı. Bu oda, Lüksem-
dtlar. bcrg civnnnd ki Fossoyö soka-

- Aldılar hol Kim aldı? ğında bir tavanerası odası idi. 
- Dünkü yabnncı; mantonuz Uğur bnhşışini verip odasına 

mutfak a ıken o da oraya git- ye.rleştikt n :sonr günün baki
mişti; or tla bir zaman yalnız yesini manto ve poturunu, anne• 

Hacivad .sahneye gelmiştir. Mutad kasidesini okuyor: 

H mdü Jilfah kim açılmıştır şetaret perdesi 
Nüktelerle zevk saçar halka zerafet perdesi 
Maksadım ancak latıfe kızmayın, aldırmayın 
Yade gelmez, dostl nm, asla hakaret p rdesi: 

kalmıştı; bahsed rim ki mektubu sinin iht yar M. Dartanyanm ye· 
o çalmıştır. nice mantosundan söküp gizli Cümlesi Monpelyeden mezun olup DoktorJ nn 

Dıırt nyan, bmnn pek inan· o1ar&k vermiş bu unduğu, tür1ü Açtılnr Beyler sokağında hazakat perdesi 
madığı halde: türlü d ntcli art dikmekle ge- GiydıJer mi cubbeyi avukatların, hakimlerin 

- Öyle mi zanncd yorsun? çirmişti. Sonra, kılıcına yeni bir Önlerinde inkişaf eyler ndalet perdesi 
Diye sordu. Çünkü mektubun pala almak için Feray rıhtımına Kız mısın, oğl n mısın yahu Kemal Kamil; nedir 

lj'metini ya ız k ndı i biliyor- gitti; bundan sonra da Luvr Send ki sırrı tevellüd. sım hitkat perdesi 
du ve yab ncının hırsını tahrik caddes ne gider k ilk ırasgeldiği Baıı dem erkekleşir de zemmedersin vratı 
edecek mnhiy<.>tte bir kıymeti silahşorn M. dö Trcvilin ıkona- Baıı dem Gülsüm kadınd n fazla şirret p r.desi 
haiz değıldı. Or• da bir ıhhki· ğının bulunduğu yeri ordu. Vi. Belki sansardan galattır Çançar ismi Hamdinin 
kat varsa, hizmetçiler ve yolcu- yö Ko ombia caddesinde bulun- Çünkü istikbali keşfeyler siyaset perdesi 
lard n hiç birinin onu çalmakta duğunu öğrenmişti ki, orası ken- Sanki ıkafir Lord Edendir kainatı seyreder 
bir fay dası yoktu. Dartanyan, di odasının hulunduğu yere çok Hep siyaset yollarındadır keramet perdesi 
sözünd devam etti: yak ndı; bu tesadüfü kendisi Kış gelince dallarından kestiler mi Bay Murat 

- Demek ki o mühim adam· için hayırlı bir fal saymıştı. Böylece oldun mu, mirim, söyle sünnet perdesi 
dan şüphe ediyorsun? Bunları ökrenerek Mönde al- Sen çınarlaştıkça o1duk biz dahi halis Meşe 

- Bun emin olarak söyJü· .mış olduğu dersten doğnn ka- Serteser ormana döndü şimdi sohbet perdesi 
yorum; kend"sine M. dö Trevi- naatini takındıktan sonra, geç- Nerdesin ey lbradı eşrafı Sadık bin :Haca 
lin adamı olduğunuzu ve o nam· miş kederleri unutup .şimd ki Sinemi volkana taklib etti firkat perdesi 
dar asilzade namına bir mek- halinden emin ve istikbalinden Yüz on üç yaşında hala zindesin arslan dedem 
tubu hamil bulunduğunuzu söy· ümitH bir h \de yatağına gire· Namına rekzetmeli Büst-Ü şebabet perdesi 
led ğin zaman, gözlerini dört rek cesaretle ıuyumuştu. Topl nıp tüccarımız hep dansederler Borsada 
açarak mektubun nerede oldu- Sakin ve araz ız bir halde ·Çünkü Merkez bankasından yok ticaret perdesi 
ğunu sordu ve hemen manto• s bahan dokuzuna kadar devam Körfezin pampurları pamkirleşip pir ~1dular 
nuzun durduğu mutf ğa koştu. etmiş bulun n bu uykudan uya- Son zamanda hepsi de dehşetli sürat pen:lesi 

- Şu halde o hır.sızdır. Onu nıp ıyatağından kalkınca baba- Karşıya geçmek için her gün heJallqmak gerek 
M. dö Trevile şikayet eder ve sının kanaatine göre memlekette Bir buçuk saatte mümkündür seyahat perdesi 
kralB kadar duyur.urum. üçüncü mühim adem olarak ta- Caddeler hayvanların tersile dolmuş serteser: 

Diyen Dartanyan, gururla ce- nınmış bulunan M. dö Trevtlin Bir Hümaya döndü lzmirde nezafet perdeıi 
binden ıki ckü çıkararak han- konağına gitmek -üzere sokağa Ey Hacivat; ilk gününden sıkma böyle karii 
cıya verdi; hancı şapkası elinde çıkmıştı... Verdiğin artık yeter ahbaba zahmet perdesi 
-·---·· .. .,.. ... __ .. •-,.. ~- _. _ _._ ..,,o 'YaJt _.ütuol rda mizahın derde derman şe.vkini 
peşinden g"ttı. Dartnnyan tekrar M. Dö Trevilin misafir Ortadan k8Jksın haya1môln ICasavet perdcıai 

Fakat maksat hazine ele- sarı atına bınerek Parisin Aya odası bazı demkeş mutekitler vardır, eyvah onlara 
paranın ne chemm.ıeti var, Antuv n kapısına kadar hiç hır Gaskonyadaki ıailesi tarBfm- Çünkü yok artık bir ay {vakti kerahat) perdesi 

a mektup lazım. Bu mı:k- vak'a geç"rmeksizin gitmışti. dan h~la M. Dö Tro"sville tes- Sen nasılsın; Bay Güleç. çekmez misin akşamları 
Yerine bin altın kaybetmiş Orad atını üç küye saltı; mıye olunan ve ParJste kendisi- Bizleri .sorma; devamda iyşü işret perdesi 
nı acımazdıml Dartanyan, bu seyahatinin son ne M. dö Trevil ismini vermiş llt f at bahsinde tektir avkat Hafız Mustafa 

~atta yirmi bin de diyebilir- kısmında onu yedeklemeğe mec- bu un an M. dö Trcvil, hayata V ?ktur insanlıkta misli pür meziyyet perdeıi 
fakat gençliğe mahsus te- bur kaldığı için bu fiate attı- tıpkı Dartanyan gibi ahlmış; ya· B~zı centilmenlik evsafında hayret bahşeder 

ııı sebebi az öylemiştı. Mek· ğına memnundu. Kızıl midılliyi ni cebınde bir frank bile bulun- Bır _kızarsa . dinle arbk cem cenabet !perdesi 
~ bul marn k sebebile kü- dokuz frank g bi yuksl:k bir pa· madığı halde, n fakir bir Gas- N~rı Sıdkı, sıdkile imanı tam bir Müslüman 
Ct savurmakta olan h ncımn haya satın alnn müşterisi, sırf konya nsi)zadesinin ecdadından ~mcelidir çehresinde hek şeriat perdesi 
da birdenbire bir ı ık par- acay p rengi iç"n bu par yı ver· miras olarak f krinde yer eden Bır ~~k oğlunda kaldı abdı Şevket Bilginin 
;tı! dığini delıkanlıdan g z ememişti. ve fakat n zengin 'hir Par gort Hangısınde bilmiyor kimse kabahat perdesi 

Bu mektup kaybolmad !., Parise, küçük çan' asını koltuğu· yahut Berrişon as lzadesine pek D_urm~: açlıktan oruç tut, minnet etme ı&cimseye 
di. nun altand t şıyar k ve yaya sip olnuy n cesaret, zeka ve Bır dılım ekmektedir bin bir felaket perdesi ... 
\Kaybolmadı mı?'Diye Dar- olara • giren Dart nyan, kesesme azim gibi foziletler sevkile g r· Karagöz ( d · k d -
)~ per enın enarm an vat, çenene çakmak taşı be .. 

n telaşla sordu. elverisli bir « dsc k bu uncıya başını uı t k) UI 1 
'C~~~~=:::==~~~~~:=;:::~~~:=:=::==:~~==~=~~==~~~:!!;~~~~!!!~!!!a!ı!a!!~~~a~n~H~a;ci~- çeride çocuğu uyutacağız; senin 

- zırlamandan uyutamıyoruz. 

~ d 1 ' Hacivat - Kusura bakma 
efrikn r n an Yazan 1 Karagözüm, şairlik bu; arabacılık 

i\..., 6 M. Doğan değil 'ki .. Doğuyor işte .. 
K~ragöz - Kim doğuyor? . 

. ~ama ar zmir, lst "a g·bi hirJerde Nizamiye kuvvetJeri Hacivat - Kafiye ... 
ıh &ragöz - Ya .•• Demek ba-

"%İbat ·ıe al" adar o rından ma e Jarına kadar aı?ı mış1ardı yan kaf ye doğuyor .. 
a~ J 0 Hacivat - Evet ... 
"<illi alayın ikinci t burun- da sürülerle P ş far, Miralaylar, ~üşir Tabir pnş adında şkod- elcrem h Ka ·· o_,._ 
b· llZreti ,ŞebriyariJerdir ki goz - 1rCK ala; kim do• 
rr neferin muamelei as- K ymakamlar bulunurdu. ""'alı bı"r Arn vuttu. Bu adam bunlar d p g" ? . "' a levne kahramanı uruyor · 

~1 
için Seraskerlikten ikinci Bundan l aşk o 'Zamanlar fz- Yaldız yolunu yap rken kalın Osman paşa, Derviş paşa, Ah- Hacivat - Ben ... 

;-&. Y Zllan bir tezkerede: mir, ist bul, ş ... m gı"bı" b ı'y:u""k k ·· 1 Hamı dm dıkkat t M h Ka .. 'K 
ç1 .. ıyım cuss sı e kme u tar paşa, T.rablusgarp ragoz - ' endi kendine 
1 llci fırkai hümayun kuman- şehirlerde nızamiye kuvvetleri nazarını çelbetmiş mülazim rüt- ~~landana meşhur Rec<;p aşa g lıba Hacivat da Kemal Kamiİ 
ı 1~1 canibi samisinc· fozibatla a!&kadar oldu ların.JJa.. b ·ı lmış en nihayet oıbı ·ı gibi karırd k k · k d "~ . , u " esı e yanına a .o· sır.a 1 e müşirlik rütbesini -w ı; er e mı, a ın mı 

Qatıır. Tezker yi alan fırka rn hnlle ora!annn kadar dağıl- müşirliğe kadar çıkartmış padi· harplerde vesairede ihraz etmiş ifarkında değil... "Hacıvada 
~ lldanı şu yolda bir havale mışlardı. lstanbulda da bi'lhassa şahın do1--rudan doğruya hayatı· kuman...1-ı d B 1 tı'- pekala Hacivat; sancı falan tut: .rd1•• l> U4U1 ar ır. un ar yap "'-

Galata, Beyoğlu, Orıaköy ve nın muhafaznsına memur edil- ı h" - muyor mu'?. 
~~ncü liva kumandanlıkları Ş şli ci etlerindeki karakollarda mı,ş· ti. an •znıetlere mükafaten yaveri Hacivat - Ne sancısı Kara-
oı ekranı olmu tardı. - · ? 
~ valnlarmai -birer bölü .c kadar asker bulu- Tüfekçi hazreti ehriyari mü- Ü g.ozüm Hamdolsun sıhhatim ye-

Yeuimü
saba'lıamız 

ahire ı 

f Baştarafı 1 inci sahif eil• J 
maktadır. 

Bir bab, biz.metçi kadın 
muayy n ttc b yın odasının 
kapısını vurmuş, fakat içeriden 
cevap alamamışhr. K pıyı çıp 
içeri girince, genç avukatı tava· 
.na asılm\ş bulmu tur. 

Hizmetçi, vak'ayı zabıtaya 
haber vermiş, zabıta da vakit 
kayhetm den hadi yerine ge· 
lerek ince araştırmalar yabmış· 
ttr. Zebıta, ma hibun ayaklarının 
taban tahtalarmdan 70 santi
metre yükselde olduğunu ve 
maslubun yakininde veya nyak· 
larrnm altında bir masa veya 
sandalya olmadığını da hayretle 
görmüştür. Odada resimde gö
rüldüğü veçhile bir sandalya ve 
bir de karyoladan ba kn birşey 
yoktur. Eğer, bu genç. avukat 

endi kendi ini asmışsa, bu 
dar &'Ükseğe bir sandalya vey 
bir masa yardımı olmadan na· 
ıl çık bildi? 

Bu ihtimalin tabii neticesi avu
kabn bir cin yete kurban gittiği 
bir kaç kişi taraf uıdan tavan 
ası1dığt şüphesi hasıl olmuştur. 
Böyle a ma.. Cinay.et ihtim li
ni de takviye edecek deliller 
bulunmamıştır. Çünkü odanın bir 
kapısı t'VBJ'tlı ve bu kapı k pah 
· di. Bir de açık penceresi 
dır, fakat avukatın biç bir düı· 
nıanı olmadığı gibi mühımce bir 
miktar parasının bir kuruşuna 
l>ile el sürülmediği tesbit edil· 
:miştir. 

Siz, bu .hadiseyi tıe suretle 
izah ediyorsunuz? 

Bir cinayet mi, yoksa bir in· 
tibar mı? 

Cin vetse, maksad ve hedefi 
nedir 

lntih r , v nt ipi b ğazı 
nasd B«tÇirmiştir? 

işte_, müsabalcamızın esası bu 
muammanın .hallidir. Ramazanın 
~irmisine !kadar böyle 12 tane 
" zabıta muamması ,, neşrede
ceğız. 

Gevabların bergün veya hep
sinin birden verilmesi mümkün
dür. Yalnız sonuncu ve 12 inci 
müsabakanın halleri 12, 13, 14 
ve 15 inci kuponlarla bir arada 
gönderilmelidir. 

Miika/atlarımu 
U2 müsabnkayı halleden bi-

nncı, 

8 Müsabakayı halleden ikinci, 
6 Müsabakayı halleden üçünoü, 
4 Musabaka halleden .dör-

düncü, 
2 Müsabaka \halleden beşinci 

.olacaktır. 
Birinciye l 5, ikinciye 10, 

ü,eüncüye 5, dördüncüye 3, be· 
~inciye 2 Jira mükafat verile
cektir. 

Bu müsabakayı halledenlere de 
kur'a jle yüz .muhtelif hediye 
verilecektir. Kuponları kes~ 
idarebanemize gönderiniz. 

.:4.N ADOL Unun mü
sabaka kuponu: 1 

ismi -- .....,... -- ........ 

Adresi 

;a. kumandenlıgından beşinci nurdu. Faka bu askerlerin za- şir Tahir p şa bu tüfekçi bölü- . çüncü kısım yaverler ıen anlı rinde ... 

. )'~ h v lede de·. ıLı"tlerı"n 1en maada b r de o ka- B ışerırlerden, haf;yele~en mürek- Kara<Mz ...:.. Allah afiyet ver- 17'9 • .a iV' vı·M 0 1 ğünün bani rve mucid dir. u k ~ 0 - 1. nn 
, .. 

1 c.ı_· alay kumnndakl ·la- rako un kumandanları vardı. Bun- b l _ı h ep 0 andır ki bunlara yaveri 'Sİn. Sen bu akşam doğur bab- 11------~~~"""!"'."'---:----~ ~ ö ükte bir çok paşa :ua a var- 'h .. ı d J Dumi - 1353 J Arabi • 1356 k nır .. 1 za yerine de tar da Sultan Hamı din enıin dır. Hepsi hu i yaverlerdendiı. ust•sı nazreti şehriyari derler i. ım da yarın burada gene konu· iı~epiıı 20 ~ 
0 25 ~~nıandanı Liva kumandam olduğu nd mlardandı. En aşağı Malüm olduğu üzer.e Abdül· Bir cürüm halinde görmek değil, şuruz. T 

, '"liva M"ırlı"va liva rütbesinden, ferik ve mu··şı"r k d sadece şüphelenseler babalarım Hacivat - Ne o? gelmiyor ~ ~f rinisa i 
"ll amidin yaverleri üç ısım ı. musun?. 
1,;nıandanı Liva kumandanı rütbelerine kadar karakol büma- Biri Yaveri L--reti şehriyaridir ve evlatlarını :iurnal eden adam• K u_ f 
· .·ıttı· .,. mu l d E ' arag:öz - :Hayır nacivat. 
~}'~va Mirliva ~un kumandanları vardı. ki bu alelU:mum taşradaki ku- ar 1• n korkunç simalar bun· Bu gece aıra bendeymiş .. 
ıq urn ndanlığından tabura Zuhaf alayları kapının har;- mandnnlnr.a k dar tevcih olunur. tardır. Kaba sakal Mehmetler, Hacivat - Ne ıura ı?. 
1( derkenarın ltın : ene kardı. Mabeyn kapısın- Fazla ol rak maaşı filnn ıyoktur. Zülüflü Jsmailler, Fehimler bu Karagöz - Bulaşık yıkamak 

Cuma 

1 
9 
3 
7 

~. andanı Alay kuma danı dan içeri kı ıml rm mub fezası Yalnız seneden seneye taktıkları kısma dahil olan .vaverlerdir. sırı.ısı .• .MalUm a; müsavat usu-'tttl ~ 
~ ay Miralny ayrı bir teşkilata tiibiydi. Bun- kordonun bedeli olarak beşer Yaveran Ferik fsmail Paşa yara· Jünü Avukat Bay Mustafa Mü- :fl·&ı~fu.'::ı=~rn:~~ı::::ı.~:i 
lıtn n nı Alay k mandam lara tüfekçi bölüğü denilen sıri lira alırlar.dı. Bunlar pek kor- lıları ziyarete başlamıştı. Nefer· nirden öğrendik. Ş mdilik yahu ... 
t ay Mira ay Arnavutlardan mürekkep bir kıt'a kunç değillerdi. lerin ifadeleri: Hacivat - Ya menhu ... 
böylelikl Mirlıva (Tugay) bakardı. Bu bölüğün kumandanı dki ~i kısım y yerler de yavqi _ Sonu rtJal' _ ŞeYıh Kü§ter.i 



.... 

!ahıra ' 

Genç kızlar, neden erkek 
olmak hevesine düşerler? ' 

A TADOl.U 

Japonya.İtalya ve Alman 

anlaşmaları karşısında : 

5 Te~rinisanl 

Erkek iken kadınlaşan za lzvestiya, sulha karşı yeni 
bir suikasd var, diyor! vallılar ne hale gelir? 

Kız iken erkek olanların geçir
dikleri derin heyecanlar 

Horoz bile takim edilince öyle 
bir tavuk olur ki ..• 

Tramvayda, vapurda, otobüste, 
yolda her yerde kulaklarınıza 
ayni mevzua ait görüşmeler ge· 
liyor, herkes o meselenin dedi

kodusunu yapıyor: 
- Armutluda bir kız, erkek 

kıyafetine girerek nişanlanmış. 
- Acaba maksadı ne idi. 
- Kızın parasına göz koy· 

muştur ... 
• • • 

Bütiin bu konuşmalar arasın· 
da hiç kimse bu hadisenin ilmi, 
fiziki sebeblerini araştırmağı ak· 
lına bile getirmez. işte bütün 
bunları aydınlatabilmek için kıy· 
metli doktorumuz B. Necati Ke· 
male başvurdum. 

Dilsizler mektebinin müdiri· 
yet odasmda, değerli doktoru· 
muzla karşı karşıyayız. Hadiseyi 
görüşüyoruz .• 

- Yazl. Diyor. Sana bu gibi 
hadiselerin neden ve nastl hu
sule geldiğini izah edeyim: 

Gaz\!telerin ve umumi ef
karın pek merakla oldukları na
türel hadiselerden birisi de 
"Erkek-kadın,,, •Kadın-erkek .. 
hadiseleridir. 

Erkeğin yaradılışında kadın ve 
kadının yaradılışında erkek, hi\ka· 
tin pek tabii bir emaresidir. 

Burada yaradılıştan maksad, za· 
hiri ve morfolojik teşekkülattır. 

Veraset biyoloiisinin ve antropo 
biyolojinin pek şayanı dikkat 
safhalarından birisi olan bu ha
diseler, ilmen ve tamamen tet· 
kik, tayin ve tesbit edilmişlerdir. 

Cinsiyet cersume halindeki 
tenasüli prodüksyonların bir hu
susiyetidir. Kadın ve erkek cer
sumeleri birleştiği, yani ilkah 
vukua geldiği zaman ceninin 
şahsiyeti tebarüz etmeğe başlar. 

Bu şahsiyet erkek, kadın ve 
daha doğrusu müsbet ve menfi 
kudretlerin muvazenesine veya 
faikiyetine bağlı olarak inkişaf 

eder. 
Binaenaleyh biz her müzekker 

cersumeyi müsbet olarak telakki 
edemeyiz. Öyle erkek cersume· 
Jeri vardır ki, birleştiği kadın 
cersumesi muvacehesinde passif 
ve menfi bir kuvvet olarak ka· 
lır. 

ilk ilkah devrinden itibaren 
tebarüz etmeğe başlıyan tabiatin 
cinsi şahsiyeti dahili rahim üç 
ve dördüncü aylar sonunda za· 
biri ve morfolojik kıymetlerini 
de almağa başlar. 

Yani erkek ise tenasül harici 
temas uzuvları, kadın ise dahili 
tenasül uzuvları taazzuv etnieğe 
başlar. 

• • * 
Asıl dava şudur: 

Cınsiyet dahili ve harici uzuv· 
ların ifrazatı fonksiyonudur. 

Erkek şahsiyetini vücude ge· 
tiren amil, evvela bilavasıta hus· 
yenin dahili ve harici ifrazall, 
saniyen bilvasıta husye ifrazatı 
ile birlikte diğer ifrazat guddele
rinin heyeti umumiyesinin vücu· 
de getirdikleri erkek metabolizm 
bazelleridir. 
Şu halde tarafeynden birisi 

mevcud veya madum olmakla 
diğer luaf ın faalıyeti vakıa aza-

Iır, fakat büsbütün ortadan kalk· 
maz. 

Doktor, tenasül uzuvlarının 
üzerindeki tesirlerini izahtan 
sonra şöyle devam etmiştir: 

-Erkek ile kadının harici uzvu 
farikalarm1 vücude getiren amil
ler sade tenasül uzuvları değil· 
dir. Tepeden tırnağa kadar, bü· 
tün vücud yapısı erkeklik ve 
kadınlık hakkında bize fikir ve· 
re bilir: 

Boy, saçların teşekkülatı, kıl
ların vaziyeti, kemiklerin inceliği 
ve kalınlığı, göğsün teşekkülatı, 
bel ve kalça kemiklerinin geniş· 
Iiği, darlığı hatta şahsın tenef· 
füsünün "göğüs teneffüsü., "ka· 
rın teneffüsün şeklinde oluşu 

bile bize cinsiyet farikaları ola· 
rak nişaneler verirler. 

* * * Ruhi çarpıklıklar, ruhi arıza· 
lar ve farikalar: 

Kadın ile erkek arasındaki 
morfolojik ve arşitektonik fari
kaları mütalea ettikten sonra, 
ruhi farikalar bahsine geçiyorum: 

Cinsi şahsiyetin doğrudan doğ
ruya bir dahili ifrazat fonksi· 
yonu meselesi olduğunu evelce 
söylemiştim. Şu halde erkek 
ruhunu vücude getiren dahili 

erkek ifrazatı faaliyette bulu
nuyorsa, şahsın harici beden 
kayıdlan ne olursa olsun, ol şahsı 
erkek saymak icab eder. Bunun 
aksi de ayni mihanikiyet ile va
rid ve vakidir. 

Erkeğin ruhi karakteri şudur: 
Ses kalım, asabına hakim, 

iradesi kuvvetli, cesur atılgan 

ve kadına karşı aktif bir heye
can duyan insan erkektir. Bu 
hasayisi vücude getiren amiller 
de tamamen erkeğin tenasül if· 
razatının dahili mevaddı mües· 
siresinin insan ruhu ve muvaze· 
nesi üzerinde yaptığı tesirdir. 

Binlerce tecrübelerle bu haki· 
katler ispat edilmiştir. Husyesi 
çıkarılan bir eı kek kadın gibi 
şişmanlamağa, bilakis kemikleri 
incelmeğe, sakal ve bıyığ1 dö· 
külmeğe başlar. Sesi incelir, ce
saretini ve iradesini kaybeder, ka
dınlara karşı aktif bir iştiha 
duymaz. ilh ... 

insandan başka hayvanlar 
üzerinde de bu tecrübeler yapıl
mıştır. Ve bütün bıı tecrübeler 
de hayvanların erkekliğe mah
sus bütün fizik ve fizyolojik va· 
sıflarını yavaş yavaş kaybettik· 
leri görülmüştür. 

Mesela: 

Tenasül guddesi çıkarılan ho
rozun ibiği söner, kısalır, kuy
ruk tüyleri düşmeğe başlar, ra
kipleri ile kavga edemez, tavuk
lara karşı bir temayül göster· 
mez. Hulasa tam manasile ta
vuklaşır .. 

Bunun aksini ele alalım: Ka· 
dın şeklinde bir erkek tasavvur 
edelim: Zahiri kadınlığına rağ
men sesi kalın, kemikleri iri, ba· 
kışlan nafiz ve heyeti umumiye 

itibarile "Virıl" dir. 
Kadın me-clislerinde bulun· 

maktan hoşlanmaz, ta küçük 
yaştanberi saçlarını kestirmek, 
uzun pantalon g ymek. erkek 

Dr. Necati Kemal 
çocuklarla düşüp kalkmak ve 
erkek oyunları oynamak tema
yülündedir. 

Büyüdükçe genç kızlara karşı 
cinsi bir heyecan duymağa baş· 
lar. Erkeklerden nefret eder. 
Boyun bağı, caket, kilot pan· 
talan takar. Ata binmek, erkek 
sporları yapmak, sigara içmek 
ister. 

Sevicılik, Transvestiziym, Pa
sifik, Omosiksolite ta zında te· 
celli eden ve hazan pek cani· 
yane aksülamellerle kendisini 
gösteren tenttsüli dalaletlerin esa· 
sında bu gayri tabiilıkleri ara· 
mak lazımdır. 

• * * Sazan da işitiriz ki on beş, 
yirmi yaşına kad r muayyen bir 

cins yet kadro-u içinde yaşamış 
kadın ve erkekler n cinsi haya· 
tında ani bir tahavvul husule 
gelir. O zamana kadar erkek· 
!erden boşlanaln normal kadın 

kıyafet ve muaşereti içerisinde 
yaşayan bir genç kız, derhal 
muzevileşir, ekeklerden soğu
mağa, kendisine bir kadın eş 

aramağa başlar. Bu değişmenin 
sebeplerini bilmiyorsa, derin 
bir inkisara düşer. Hele evlen· 
miş bulunursa hiç anlamadığı 

~~~~~~---4·.,_.·---------~~~~~ 

Bu anlaşmanın '' komünistliğe karşı ,, değil, 
hakikatte askeri esaslarda olacağını yazıyor. 
Moskova, 3 (A.A.) - lzves

tiya gazetesi ltalyanın yakında 
komüniı!ıt aleyhtarı Alman-Japon 
paktına iştirak edeceğine dair 
olan haberleri mevzuu bahsede
rek Litvinofun Milletler Cemi· 
yeti asamblesinin son toplantı

sında komünist aleyhtarlığının 
coğrafi, iktısadi ve askeri ma· 
nalarını açıkça izah etmiş oldu· 
ğunu hatırlattıktan sonra di
yor ki: 

"ltalyan • Japon komplosunu 
kuranlar şunu iyi bilsinler ki, 
"Komünistliğe karşı,, adını ver
dikleri müzakereleri İtalyan • Ja
pon - Alman ittifakının hakıki 
manası hususunda hiç kimseyi 
aldatamaz. ltalyanm, Alman· Ja
pon paktına iltihakının sebep· 
leri Japonyanın Çine tecavüzü 
ile a akadar hadiselerde arama
lıdtr. 

japonyanın Pasifik sahillerinde 
yapmakta oldu~u harp, dünya· 
nm yeni baştan taksimi için 
ikinci bir umumi harbin çıkma
sında mühim bir amil olacaktır. 
işte bunun içindir ki, ltalya, 
mücadelede Japonyayı tabii bir 
müttefik addetmektedir. 

Japonya dahi komünist Asya
daki kendi düşmanlarına Avru· 
pada Afrikada hücuma hazır 
bir devlet olarak gördütü ltal· 
yaya s msıkı yapışmaktadır. Bi-

. naenaleyh İtalyanın Alman·japon 
ittifakına iltihakı bu itt fakı da
ha tehlikeli kılmaktadır. 

denin menfi neticelerini de ar
tıracaktır. 1 :136 da Japon - Al
man muahedesi, tAm Japonya 
ile Sovyetler Birlıği arasında 
balık avı müzakereleri netice
lend ği zaman aktedilm işti. Bu
nun neticesi olarak müzakereleri 
biten mukavele imza edilme· 
miştir. 

ltalyanıo bu pakta iltihakı da 
tam gene Japonya balık avı 
muahedesiınin imzasını istediği 
zaman vukubuluyor. 1938 de de 

Yunan kralı 

bu keyfiyet Japon-Sovyet müna· 
sebatı üzerinde kendini herhalde 
h issettirecektir. 

Japonyanın bu muabedelerle 
uğradığı zararlar ancak mesele· 
nin küçük bir kısmını teşkil 
eder. Alman· İtalyan· Japon bloku 
harl> istiyenlerin mutaarnz faa• 
liyetlerini artıracaklarına bir de
liJdir. Sulha karşı yeni bir sui· 
kasd mevzuubahs olmaktadtr. 
Bütün sulhperverler bunu göıö
nünde bulundurmalıdırlar .• 

Kızılkurd 
Romodan Ali adında bir genci 
Parise geçti.. öldürdü 

Paris, 4 (Radyo) - Yunan Dikili, (Hususi ) - Dikilinin 
krah Jorj bugün Romadan Pa- Sahiller köyünde feci bir cina· 
rise gelmiştir. M. Lebrun ve ba- yet olmuş, Kızılkurd namile ma· 
yanı, kral ve pren es Andre şe- ruf Kemal isminde bir azılı, Ali 
refine Eliıada bir ziyafet vermiş, isminde bir genci çille ile ol· 
B. Kıım l Şotan, Politis, Piyer dürmüştür. 
Kut ve bazı tan nmış rical ziya-
fette bulunm · ştur. Hadise günü Ali anası ile 

Kral ve B. Lebrun arasında birlıkre zeytin toplamağa gitmit 
uzun görüşmeler olmuştur. çalışırlarken anası bir silah sesi 

Belgradda yeni bir duymuş, başını çevirince de oğ
lunun yere serilmiş olduğunu 

radyo istasyonu görmüştür. Hadiseden jandarma 

yapılacak haberdar edilmiş, Kemal derha• 
Belgrad, 4 ( Radyo ) _ Bel· yakalanmıştır. 

gradda 10 kilovatlık yeni bir Kızılkurdun bu cınayeti niçın 
radyo istasyonu inşa edilecektir. işlediği anlaşılamamıştır • 

Japon imparotorlufu Romanya Hava Nazırı 
Xam yirmi altı asırlık Ron7a90 - .... ,, - ,_,_ 

Tokyo, 4 (Radyo)- Japonya Roma, 4 (Radyo) - Roman· 
imparatorluğunun tesisi 26 asır ya Hava Nazırı B. Rado lrines-
o l mu~tur. Bu münasebetle tesis ko, refakatindeki askeri heyetle 

Bu askeri anlaşmaları imza tarih ne müsadif ı;ründe, burada birlikte bugün buraya gelmiştir. 
edenler şunu da gözönünde bu- büy~k .. şenlikl.er . ; apılacaktır. Romanya Nazırı, İtalya imrı.· 
lundurmalıdırlar ki, Alman-Japon Aynı gunde olımpıyad oyunları tatbanelerinde ınşa edilmekte 

muahedesinin tevsii bu muahe· da vardır. olan Rumen harp gemilerinin 
-===-.:..~---~~~~-=====-~~~~~~~~ 

Alman matbuatı Edene hücum ediyor: inşaat nı tedkik edecektir. 

Belcika kabinesi • 
Bir türlü ieşekkiil edemigo' ''Alman müstemlekelerini 

zapteden Britanyadır,, bir cins hayatın ve tdtmadığı, 

bilakis nefret ettiği pasif hisle- '' 
ri n yeis verici, öldürücü tesiri 
altında intihara kadar varır. 

-Italya da lngiliz Nazırının sö-
zünü reddetmekte haklıdır,, 

Brüksel, 4 ( Radyo ) - Yeni 
kabineyi teşkile memur olan 
ayan azasınJan B. Piyerlo, on 
bir gündP.nberi devam eden te
maslardan sonra kabine teşkil 

edemiyeceğini anladığından, te· 
Bunlar neden ileri geliyor? 
B liriz kı tenasül uzuvları ve 

guddeleri muayyen bir zamanla 
faaliyetlerini arttırırlar, ayrıca 
dab lj ifrazları kemiyeten ve 
keyfıyeten değişir ve çoğalır. İş· 
le bu zamana kadar cinsiyetin· 
den habersiz, yalnız zahiri gö
rünüşe göre bir kadroya girmiş 

bulunan şahsı, bu faktörlerin 
zo•u ile bir takım ruhi tebed· 
dü at ibraz etmeğe baş lar. 

* *. Hulasa; heyeti umumiyesi iti-
barile ilmi bir davanın bigünah 
süjeleri olan bu zavallıların ba· 
şına cemiyet içinde gelmeyen kal· 
maz. Altı parmaklı bir adamı, 
midesi zayıf bir insanı, hatta 
kanburu ve şaşıyı tecessüse lü
zum görmiyen insanlar, gene 
bunlar kadar basit bir tabiat 
çarpıklığı demek olan tenasüli 
gayri tab.ilikleri şiddetle teces· 
süs ederler. 

Şahsan bu gibi zavallıların 

teşhirinde hem ilim namına, hem 
de insanlık namına daima ince 
bir eza ve ıztırap duyarım. 

Bn ilmi görüşme içinde yine 
onlardan bahsederken duymakta 
olduğum sızıyı efkarı umumiyeyi 
kendi lehlerine tenvir etmek 
teseılisi ile: avunuyorum .. 

M. Eden 
Berlin, 3 (A.A.) - Alman 

gazeteleri başlıca Edenin Alman 
müstemleke talepleri · hakkındaki 
beyanatile meşgul olmaktadır. 
Volkischer Beobachter gazetesi 
diyor ki: 

"Eden İtalyanları müstemle· 
kelerinden vazgeçmek isteme· 
mekle itham ederse yanlış bir 
yola sapmış olur. Çünkü Alman 
müstemlekelerini gasbeden ve 
bugün de en geniş müstemleke 
imparatorluğuna sahib bulunan 

ftalya değil, Büytik Britanyadır.,. 
Deutsche Allgemeine Zeitung 

şöyle yazıyor: 

"Diğer devletler harpten son
ra müstemlekelere koşarken ltal· 
ya haklarından mahrum edil-
miştir. Faşist ihtil&llerinin ve 
Habeş ihtilafının ortaya çı kma· 

sında da başlıca am ı l bu ol
muştur. Binaenaleyh f tal ya in· 
giliz nazırının sözlerini reddet· 
mekt~ tamamile haklıdır. İngil
terede efkarı umumıyesi ispanya 
işinden başka taraflara çevir· 
meğe çalışan bır mubıt vardır. 

Ve İtalyan · lnı\! iı gersrinliğini 
artırmak istiyen dl' ı$tc o mu· 
hıttir. Biı:r. ôyie gel ı yor k ı sol 
taraf İrıgı lıı gaı.eteleri Edeni 
ltalyan dOş"'anı ~ôstermekle le· 
na şey yepıyor l ar 

Germaıua da dt oı k i: 

"Alman1• Ahı~ada müstemlr.
kelerı bulurıar. c.ır.v: t'tlerd en f e· 
ragat bek!cm ı yor. Onun is~cdiği 

1919 da kencii~ınden ça:ınan 
topraklar üzerır.oeki hakımıye· 
tinin yeniden l t'. s sıdir. 

Bu nıt:vzu gurı iın en mühim 
beynelmi lel müzakere nıt'\Z ıı unu 
teşkil eden Avrııpa muvazc:ne· 
s le a lakadar olan h ç bir ferd 
bu birinci derecPde mühım mes· 
e .eyi ihmal edemez. 

şebbüsünden sarfınazar etmiştir. 

Kral, yeni kabinenin teşkilini 

Hariciye Nazır B. Spaha teklif 
edecektir. 

İspanyadan kaçırılatı 
mücevherat 

Paris, 4 (Radyo) - Fransız 
zabıtası, Havrde, Cumhuriyetçi 
ispanyadan geti rılmiş olan külli· 
yetli eşya ve ınüct:" heratı müsa· 
dere eşmiştir. 

(Laroşel) limanına gelen ÜÇ 

vapurda da aynı ~~ya mevcud 
oldu~undan, orada da tedbirler 
alın~ış ve bütün bu eşya, hü· 
kuınet anıbarlarırıa alınmıştır. 

Bozdağda 
B · J · · b · k · eftlitl ızans evrt1u! atl ır ır 

ocağı bulundu 

Ôdemışın Bo~<iai Kaplarıdt' 
. k . ' ' a'"!iıı.rı· resı cn .. v ·ıı rıc.ır ı • u:urıan · . 

O ' . gı• atıkav• telkık ; çıu oeoı·~<" , .. 
den miiı« in miidüı ıi B. Se·•· 
heddiıı Kantar ~c-hr;wiı.n dön· 
muştur. .. , .,,,.. 

H;.t.'"' a!d ~.rıu1a gort, ""'"p . 
- Bı-

deı t~;rı d · bu l unınbt.J oe .. ; 
J k t esan zans devr ı ı e &m ço er• C• ·d 

bir kırdemıd ocağıdır. K.renll 
ocağının bütün teşk i lat ve ya• 
p sı sağlam olaraıe durmaktadır• 
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Büvük röportaj - 5 
ANADOLU 

Holivudda ka )1bolan 
yıldız 

ırtıcı hayv 
çok heyec 

lar avcısının 
lı hatıraları 

Çölde 
Çocuğu ile bera

ber bulundu 

Yazan: Amerika Cumhurreisi M. Ruzvelt 
Çeviren: Faik Şemseddin Benlioğlu ------

Tefrika Numarası; . 6 
~arson idiniz. Sizin bu spor pla· 
tıınızdan hedefiniz nedir, bekle· 
diğiniz ne olabilir? 

- Sizin genç dostunuz Mar· 
Şala bir vaziyet, bir istikbal ha· 
2:ırlamakl Çünkü, bu deli· 

~~nl~n kendi başına en küçük 
ır.~rl ış yapacak kabiliyette de
~ı dir. 

\' -:-- Belki .. Fakat dinç ve ku· 
etıı değil midir? 

1 • - Fakir delikanlı.. Çok fa· 
t\I d' r ır. Maamafih bana o kadar 
~.arasız görünmüyor, yoksa ona 
"12: • 

mı para veriyorsunuz? 
- Para vermek mi? Hayır, 

siz delisiniz şu halde .• 
- Öyle mi? Şu halde siz ona 

ödünç para veriyorsunuz demek 
oluyor! Eğer böyle ise, çok bü
yük bir hata irtikap etmiş olu· 
yorsun uz. 

Kıskanç[ ık ve facia 
lika, kendisini çok büyük bir 

asabiyete ve hiddete kaptırdı ve: 
- Ya siz?. Ya siz?. Sizin de 

Şarlotunuz yok mu? Siz de Şar· 
lota para vermiyor musunuz? 
Diye bağırdı. 

Şarlot mu, Şarlot mu? Ben 
ona ancak kazandığını veriyo
rum. Hakkını alıyor. Hem de 

İlka karyolasında. lıareketsiz gaiıgorau 
namuskarane kazanılmış hır Hopunuzdan mahrum bırakmak 
hakkı. istemedim de, onun için davet 

- Namuskarane mi? Vah, vah.. ettim. 
Yazıhanede geçen uzun gecelere - Benim Mis Hopum mu? 
ne diyelim? Buraya ziyaretleri de Neden benım Mis Hopum olu
mi masumanedir? yor? Sadece genç bir katip. Ya-

- Buraya ziyareti ~~? F~kat zıcı bir kız. Bundan fazla ne 
onu s;z davet etmedınız mı? bir işi, ne de bir mahiyeti var-

- Evet .. Fakat ben intizamı dır. Bir az da nazik olalım. 
sever bjr kadınım. Sızı bu Mıs - Ne dediniz, ne dediniz?. 

Anadolunun anketi: 

S ab1fc l 

Dr. B. Abdi Muhtar 
idı ali ğe o nisbette yaklaşmıı 
olur. 

Hem siz, kadınlık hakkında 
fikir toplamayınız. Çünkü kadın, 
f,kir mevzuu değildir, bir ruh 
mevzuudur. 

Fikirlere göre kadın Örneği 
yaratılamaz; kadına göre fikir 
örnekleri edinmeğe çalışınız. 

Şunu iyıce bi lmelidir ki kadın, 
kendi içı n mevcuttur; fakat bi· 
zim için de mevcudiyetlerinin 
bir cephesi vardır. 

İnsanlar ıçın rüya, ne ise, 
erkekler içı n kadın odur. Fizik 
yaş ~yış n bile rüyasız imkanı ol· 
madığı, yeni olarak öğrenilmiştir. 

Kadın ise, erkeğin rüyası ve 
rüya, hayatın esasıdır. 
Kadına erkeğin rüyası ve yav

rusunun anası olmak borcunu 
ödemeği imka sız kılan her ha· 
yat gidişi , kadını manasından, 
eıkeği ruhundan ve cemiyeti 
isti ııadından koparır. 

G ôrüyorum ki, prensiplere 
göre kadın tipi yapmak istiyen. 
ler var. Prensipler erkek değil· 
d ir. Erkek ve kadı n ise pren· 
sip değil birer "c ns. dirler. 

Prensiplerı n cinsi yoksa da. 
cinsiyetlerin kend.ne bas pren• 
siperi vardır. 

Cins er. h .ç bir zaman fikir 
prensiplerine uymamışlardır, uya· 
maz1ar ve uymıyacaklardır. lı 
olacağına vardı ğı gibi gene de 
varacaktır.,, 

Doktor, diğer suallerime c~ 
vab vermek istemedi. Israr et· 
tim, olmadı. Nihayet teşekkür 
ederek ayrıldım. 

Kô.mi Oral 

- Sonu var -



Şehir meclisinde 
A. DOLU 

Rekabet yo unda ib det Gizli çalışan korkunç bir ·-. ._ 
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cemiyet 

Otobüs ücretleri etrafında Filistindeki kargaşalıklar K K K 
münakaşalar oldu devam ed·yor • • • • 

Dr. 8. Mitat OreJ, ;eclise dört mühim lngiliz müfrezesin; ateş edildi. Yolcu Amerıka a 
takrir verdi ve izahat istedi. 

- Başı 1 inci sahi/ ede -
eevab Yerilecektir. 

Celse açılınca 
eeı.. açıldı~ı vakit eıki zabıt 

okunarak kabul ~ilmiı, azadan avu• 
kat B. Aamed Şukrü belediye tali· 
mat ve eoairlenle Şehir Meclııi ka· 
radarından halkı alakadar ed~nlerin 
tabettırilerek maliyet fıatıne halka 
utılmaa hakkındaki talr.rirı fizer ude 

izahat vermİf: 
- Zııbıa yanhı geçmi9tir. 1akri· 

rim il:&eriode tetk.ıkat ııapılacaktı. 

Halktan ceaa alınıyor, sebebi, balkın 
ya aklar hakkında kifi malumatı ol· 
mama!ıdır. Zabıtla bu takririn bud· 

ce enciiwellİıle .luıYale .edi~i yazıl· 
mışıır. Meclis kararı bu ~ekilde 

de ildi. 

Denriştir'. Bu sırada bazı aza, 
tabedılecek madde vesairenın 

iyi kitıda mı, adi kağıda mı 
basılması meselesı üzerınde söz· 
ler sö,kmiller, neticede takririn 
evveli bütçe encümeninde mü· 
za keresi •e tetk;ki muvafık gö· 
rülmüştür. 

K .ı rar hw: 
Sıhloaat Vekili Aydın saylavı 

Dr. B. Hulüsi Alataşın yang n 
"'&hasında satın aldığı arsaıı 

hakkında bir arzuhali okundu, 
bazı ~oların başka eşhasa 
devri -hnkııtdaki dıleklerle hır· 

lıkte b;itçe encümenine gönde· 
r lmesi rnuv f k görüldü. 

OLobüs ışletme k ıdrosu hak· 
kındakı daimi encümen kararı 
<la bütce encümenine gönJeril· 
dı 1 

... en sonra B rinc kordon Ja iş
lıyen otobüslerle taşınacak yol· 
cu ardan alınacak ücret er hak· 

kın akı tarıte eı cümenı mazbn· 
tası okundu, azadan B. Mustafa 
B !danlı, Sabri Menteş, Ha at 
Ttvfu(, Saclı. Suat Yurdkoru ve 
eczacı Faık, ou mt:vzu Ülerinde 
aöz söyledıler. A'ker, po ıs ve 
iaddarma ve talebelerde y rım 
ucret alınması meselesi görüşü· 

lürkt'n B. Sabri Menteş vazıfe· 
len öteye ber ye g dec k me· 
mur ve janda ınalarla erler için 
dairelerine ikişer .paso verilme· 
.. ni tek f ett , bazı üyeler, paso 
tr!ulünün ıhdas na muarız bulun· 
d klarını söyledıler. 

H ılit Tevfi!~, beş kuruş Üc· 
re in faz a o duğunu, mazot u 
ot t>Ü lerın masrafı çok az o -
duiuna göre heş a tı kilomet· 
re ık yol ıç n daha z bir ücret 
tA~İn edilmesi doğru o • cagını 
Miyl dt: 

Olo6iis ücretleri ve paso 
•eseJen: 

B. F.a .ac, tanfc komisyonunun, 
memleketteki nakil v sıtaları tari
felerini tetk k ederek hır tar.ife 
bazırlam ş piduğunu bildir.di. 

Oç Yat ndaki çocuklardan üc· 
ret alınması meselesı münakaşa· 
lara sebebiyet vermiştir. 

Nt:tiude eaas tarife bet kunt§ 
userındaı tabit ıedildi. 3-7 YAi 
aras ndaki çoc.uklardan, erler, 
'8ndaroıalar ve reami elbiseyi 
lib"s p.olialer.den ve talebelerden 
yarım ~cııet aluıacalııbr. Dr. Bn. 
Sadan o, mübaşirler.den de yarım 
tcret alınması h klaıaıiaki t.klifi 
..eddoknmuştur. 

ltlülıim tsıkrirler: 
Bundan aoıu;a azadan göz 

•ktoru B. Mitat O..elio riyasete 
"rd ği takr.irler okunmuşt ır. 

Bunlardan birincili Karanti
••dan Güzelyalıya kadar :olan 
.. ~ıc .sosa iken parke doşeaen 
•c-r ıç n haJktan belediye~ alı· 
ıa•n para· meselesioe dairdi. 
T aı r ı de Devlet ŞW-asuıın huı 

r lf'h verdı ı karara 
J e e.dıye ın 

p ıdq ed.ildt-

ğinden bahsolunuyor ve beledi· 
ye reisinden izahat isteniyordu. 

Basamaklar meselesi: 
ikinci takrir, yaya kaldımlan 

yapıldıktan sonra bazı evlerin 
kapı merdivcnlerınin vaziyetı 
münasebetile sokakta bırakılan 
birkaç basamağın da son zaman· 
da belediyece kaldırılınas na 
teşebbos ed lmes yuzuı den 
halkın mühim zarar ara l ğr} a-
cağından ~·aya k ld rımlarında 
halkı rah tsız etoııy ede \' z yette 
olan basamak arın şımd ki halde 
bırakı]malan dıleğine dairdi. 

Pencere kanalları: 
Üçüncü t kr , yaya kaldırım· 

ları üzerinde bu unan pencere 
kanatlarının kald rılması ıç n 
ev ve dükkan sah plerıne bele
diyece yapı an tehi gala da:rdi. 
Takrirde bunların bırakılmasına 
müsaade ed lmesi, ancak şid

detle açarak yoldan geçenleri 
rahatSJz edenler ç·n bir ceza 
tay ni muvafık olacağ mütaleası 

ileri sürülüyordu. 
Yeni enst tü bi ası: 
B. M tat Ürelin dö düncü tak-

riri Vasıf Çınar bulvnrı üzer nde 
Ege mıntakasının ihtiyacını kar
.şı amak uzer mşa edılecek bü
yük kız enstitusü b nası ar ası 
üzerrnden imar planına göre 
geçmesi l&zım g len yol mese
lesinden Kültür Bakanlıgının bu· 
rada enstitü binası rışasından 
vazgeçm sine sebeb y t verce ği, 
bundan lzmır n p k çok feyler 
kaybed ceği bildırıhyor, buna 
daır ay a\ıudan beh' dı ı or ve 

ış n ıustacelı et e muz k r ı , 
hır karara baglaııması ıst nıyor· 

du. Dört takrır de mec ısce ıuz· 
nameye alındıktan sonra g lecek 
ce s de reıs tarafın1.lan izah t 
verı mesı ınuvaf k goru muş ve 
Pazart s gunü saat 16 30 da 
toplanılmak üzere celse tatil 
olunınuş ur. 

Tür.kiyedeki Yahı.di 
ınuhitinin ıslahı 

m s lesi 
( Boşt rafı 1 ;ncı ahi/ede( 

ne gı ı ıue~i b 1.kında i k u at, foıdi 
d c-ıl umum 1 r. 

ıb k Z ut \'"kili H S bri 
Topr11k, Lillı ı a bu no ul rda t • 

vak uf elınt kte ve M el ,. t>klil • t• 

ti i kııııoo ıu b r ao ev 1 m zal..c e· 

i h: ıli.klcrıııı ve hır Turk va ancla ı 
gı hı kabul ct'llclrrin ı teı ş t r c de, 
lnılıını~t ı.a ul ıı t"lll ır 

B. Stoyadinoviç 
Ne B.erline ve ne de 

Romaga gidecek 
Bclgrad, 4 (Radyo) - Başve· 

kil B. Mılan S ovadinov çın, 
Von Nöyrat ve B. CıanQya ıa· 
deı ~iyaret iç n Roma ve Ber· 
lioe gideceği hakkındaki haber
ler resmen tekzib edılmektedır. 

Bel~iye reisi 
Yarın &abalı .ş8""imize geliyor 

Avr.upa seyahatinden dönm k
te olan belediy.e reili Dr. B. 
Behçet Uz ltalyan bandıralı 
Briyoni v•punle yann sabah saat 
sekizde lzmıre gelecektir. 

litçffMin yazjyeti 
Eıe bö;.geai lş da r si şefi :8. 

Faris, kazala«iaki işçilerin Yazi· 
yetler ni tetk Jc içio tehrimizden 
ayrılmıştır. Evveli Çe,me, Urla 
ve Seferihisar kazaJa ında tetki· 
k t y.-cak, sema dit r kaz -
lata a ktir. 

otobü!ôilerine. de ·~~d~~~z~:,~01 va~m .. ;. Klu Ktuks Klan niçin ve 
~:~~~!~eri, yı~::nü!~lfurmn~:~~!~~ nasıl kurulmuştur? Siyasi icmal 

- Başı 3 üncü sahifede -
Galiba 1923 senes nde idi, 

Çın işlerinde doğrudan doğruya 
alakadar ve menfa ttar olan do
kuz devletin murahhas arı (Va· 
şington) da bır konferans ·g ne 
konfer - akd Lf ler. ~ ütemadi 
dabı i m h rebt> er e çok z yıf ve 
perişan du m i olan (Çın) ın 

vaziyet ni muz re elt 1 r. M • 
se e muhimd . Her ha ıgi bır 

hukO.m t Çın hiç bir mukave· 

met gö med n el atabılir, oraya 
ı~t dıgı g bı yerleştb lırdı. Böyle 

bir hareket is dığer d vJetlerm 
iktısadi me {a er"ni a tüst ede-

bilird Bura nH'VU n ve memek 
lazımdı. Duş 11 diıler, taşmdılar. 

O zamanlar borusu fazla ötmekte 
olan Amerı.:: n t s rile şöyle 

hır k rar ıttıhaz ettiler: Alaka· 
dar hükumetlerden hıç birısı Çi· 
nın tamamıy tini ıhla! edecek 
b r harekette bulunmıyacaktı. 

Çın guınrükieri e ve iresıle bü· 
tün hü u netlere k3 ş müsavi 

tarzda hareket edecek ve ecnebi 
ıdhalfıt:ına .karşı hiç bir t~hdi-

datta bulunamıy caktı. Bunun 
adına eçık apı polıt kası dedı· 

ler ve bu ş<'kılde yaz lan mua· 
he.denin altına imzalarını bas· 
tılar. 

işte bugün ihlal edıldi d ye 
-et af ında ki\ anı tler koparılan 

de boy e bi muabed dir. 

o ar t 
ev rıçurıye ılk defa olarak 

vaz'ıyet etlıkleri zaman ?aten 
bu ı u hed yi ih a etmiş erdı. 

Fakat o zawan kimsede s s ç -
k rn aya takat ve kud et yoktu. 

Mil ti r C n "yetinin te eb "sü 
ile Uza Şar a b r l' hkı ko

nı·s on gön erd ler ve b 1 ko· 
mi yonu Ja ony a yh ne r ud· 

hiş thamlarla do u vı.:rdığ ra· 
por a r ğmen - J ponları l Mıl· 

1 tler Cem y tınden çek lmesi 
uzerıne · mes leyı berınutad göm· 
d t:r. 

Bugun Amerıka ile İ g tere 

ve Fransa arasında binnısbe da· 

ha ıkı bir mukarenet mevcud 
oıduğu ve ba usu Japonya da 

Çıni hemen hem n kamılcn yut
mak ist d d nı öst rdıwi için 

tekrar faal yete geçtiler. Geçen· 
lerde B"rle ik Hükumet~er Reisi· 

cuınhu unun Ş kagoda sulh ve 
muahedelere nayet lüzumu le-

h ne verm o du u o ürültülü 
nutuk Av p 11 n ara gozleri 

ıç n d ış ' bunu İçin irad 
-edilıuıştı. 

.Şımdi top nacaklar, b"raz ba
ğırıp ça ıracaklar. Fakat Japon

lar zaten konferans gelmed k· 
lui iç n bu şamata ar bir nev1 

gaibe bitab mahiyetinden öteye 
geçmiyecck. 

Atı alan ise Üsküdarı çoktan 
geçti. Japonlar ç Mogotistan, 
Otş MogoJistan, Şımali Çın dıye 

diye dört yüz küsur milyonluk 
koskoca Çıni zaten ve fiılen Nas· 

raddin Hocanın kuşuna ben-
zettiler. 

Bu laklakaları kim okur, kim 
mnler? .. 

Nasıl bu izahattan soara Brük· 
sel konferansından bir şey çık· 

mıyacağını, ç lcmak ıhtimali ol· 
mad ğını s"z de ht-nimle b"rlıktc 
tea un e f ·z mi? . 

Ramdi Nüzlıet Çançar 

oenlıkler )BJ mışlardır. Amerika yüksek mahkemes"ne lerden duhuliye olarak on dolir 
Yıı ıu<lıler·u O nliklerine karş! de aza olan Hugo Blockin 1926 alınıyor. 

but in Mı uman Arablar camilerde 

ıb11 lt-t etmi~ rJi r. 
Kudu . 4 (Radvo) - İııtıfa elmiş 

ol.rn in• liz fevk lii le komi eri Sir 
~ı 

senesinde meşhur Klu Kluks Bu para muayyen bir nisbet 
Klaq cen iyetine girm·ş ve bu dahilinde merkezle şubeler .ara-
cemiyetin ya dımı ~ayesinde sında taksim olunuyordu. Hulasa, 
Amerıka sen tosuna aza seç.imiş kısa ıamanda epeyc para elde 
ol uğu hakkındaki ha er, Ame· edildi, her tarafta Klana aza yaz-

Fıli tın rika tarıhinin en kirli safhala- mak için büyük bir faaliyet 
irı ~ır ~ rl egar ta· d b h d 

Kurlu!'_., J (Radyo) - Arablar, 
bu •ıın Tulkerı ınd ) o\cu otobu lerinl" 
lıııcurn etr ıi f,.rJır. Hu hücum n ti. 

c ındr. yoku ardau Lıızı 

yaralan mı~hr. 

Y hudill"r 

lluo dun ba~ka Nabi us civarııu.la 
bir lıı1;iliz müfreze ı aıeş tutul. 
mu lıır. 

Macaristc.ın 
Parlamentosunda 
gü ültüıü bir celse .. 

Belgrad, 4 (Radyo) - Macar 
mec ısı mebusanının bugünk"i 
içtımaı çok 1ı raretlı geçmıştir. 

Vremenin ıstıhbaratına göre, 
'aylavlardan B. Jorj Atton b r 
istızah takriri vererek sağ cenah 
fırkalar n ı ropağandalarının önü· 
ne ge ilmesı ıç n ne gıbi ted-
birler d şünüldüğü ün bild"ril
mesıni is emışt r. 

Bu husu ta birkaç 
almış ve hukumete, 
müsamahadan dolayı 
mı e dır. 

sa lev söz 
gösterdıği 

hücum et-

Adliye Nazırı bu hususta iza
hat e~e mecbur kalm1ş ve 

e n y ı d meclısin t s· 
vibıne arzolunmak üze e bir 
metb ıat kanu u hazırladığını, bu 
karunla men i propagandalar n 

Önlİ e geçileceğini söylem ştir. 

Y al,ın haberler 
Kahıre, 4 (A A.) - Salahiyet· 

tar m<."haf 1 İtalvan memba odan 
t r şuh eden v S JUdi Arabıs· 
tan kıta tı e M v ray şem:nın 
hır i er karakolu arasında bir 
müsademe vukubulmuş olduğuna 
daır ol n ha eri ri kat'i surette 
tekzıb etm kt dır. 

Bu meh f 1 İbn ssuudun ya· 
kında Ba daddan Fasa kadar 
bütü l arnp arın kralı unvanını 
i t y ce ~ haberinı de şüphe ile 
karşılama t dır. 

s ahiyettıır müşah tler bu mü· 
naı.cbetle Hicaz kra ının ş mdıye 
k dar daima göstermiş olduğu 

tedbir ve ihtiyatın bu kabil be
ya ıat ile as a telif edılemiyece· 
ğini hatırlatmaktad r. 

Gene define masah 
Ur ada yang n sahasında bir 

define mevcud olduğu hakkmda 
vu ubu an ihbar üze ine araştır· 
malara başlanmıştı. Şimdilik 
araştırmadan vazgeçılmiştir. Jh
barı vapan Yunanhdn, aradığı 
yeri bulamamıştır. Define, üç 
ağaç arasında imiı, bu ağaçlar 
bulunamamı~tır • 

İzmir 4 üncü icra Memurlu· 
ğundan: 

Karataşta tramvay caddesinde 
251 No. lu evde Hüaeyin Hüınü 
tarafına: 

Hazineye 725 lira 1 Kuruş 
borcunuzdan dolayı hakkınızda 
yapılan ic a takibi üzerine na· 
mınıza çıkarılan icra emrinde 
;kametgahıntzt tebdil ederek ad
resinizin meçhul bulund ğu mü· 
başirin meşruhatında ı anlaşıl· 
malda işbu ılanın neşrinden iti· 
baren borç ha kında bir diye· 
ceğin z va sa beş gün içinde 
bizza veya vekil g ndermedi· 
ğiniz takdirde icrayı devam olu
nac. ğı t b g makamına kaim 
o mak üze e ı in olunur. 3894 

rın an ıri ini ahramtz a can· cereyan etmeğe başladı. Hele 
landırmıştır. i İn başında bulunanların ka· 

Bu gizli cemiyetin iki safhası zancı adamakıllı dolgun1aşmışh. 
vardır ve bu İr..İ safha arasında Eğer zemin müsa d olma1Aydı, 
elli senelık bir fasıla bulunmak· bu teşkilat, tabii, bu kadar se-
tadır. l k d fa teşekk ıl eden nişliyemez büyümezdi. O sırada 
Klu K uks Klan (K K K) cemı- orduda demokrasi uğrunda be" 
yeti içın nihayet bir mazeret yazlarla yan}ana barb tmiş olan 
bulunabıl rdi. Bunla .. , ıhti alden Zenci askerler terhis edilmiş, 
ve iç harb erden sonra cenub- cenub vilayetlerine dönmüşlerdi. 
taki beyazları mütecaviz zenci· Bunlar da, kendilerini memle-
lere ka şı korumak maksadı le kette her hangi bir vatandaş ka-
kurulmuştu. dar değer i tutuyorladı. işte bu 

1866 senesinde Amerıkada sırada Klancılar cenubtaki be-
Tennes de, Pulaskıde bir takım yazlara, bi hassa bunlann fakir 
eski zabitler toplanıp aralarında ve cahil olanlarına baş vurarak 
g zli bi cem yet kurdular. Bu onları, si) ahlara karşı beyazl8f'ı9 
gizli cemiyete verılen ısim, Yu- üstünlüğünü göstermeğe davet 
nııncada .. daire" Lemek olan et iler. 
"kuklos., keli ı esinden geliyor· Bu cereyan, harb sonrasında 
du. Bu yenı k rulan cemiyet, her tarfta hasıl olan bir nevi 
m saıd bir zemin bulmuş, ce- memnun yets zl"k ve huzurnz-
nubda en yufaa yürekli adamlar luktan da faydalanmıştı. 
b le Klu Ktuks Klanın beyaz Buyük harbte herkeste bir 
kukuletcsini giymiş, ateşli haçını savaşçı ruh turemişt. Mütareke 
yakmışlardı. iaızalandığı zaman bu ruh tü-

Bu ilk Kan uzun müdde't de· kenmemiş, fakat kendisile sava· 
vam etmedi. Çünkü azaları ara· ıacak ditman ortadan kalkmıştı. 
sına giren bir takım macera Onun ı ·n "r 

dü ü feri, a u dı ıı da l/rçok kendilerine -karşı savaş yapacak 
çirkin hareketlerde bulunan ce- yeni düşmanlar ar1y-0rdu. 
miyetin adını berbad etmişlerdi. Klan, katoliklere, yahudikre. 
Bundan başka cenubtaki b yaz· yabancılara ve zencilere düş· 
lar, zene lere karşı o kadar ha- mandı. ıBu seb ble teşekkül, 
kim bir vaziyete geçmışlerdi ki protestan AmMikan n ufak ka• 
artık böyle gizli bir cemiyeti sahalarındaki cahil ha kı mak· 
devam ettirmeğe lüzum ve se· sadına hizm t ettirecek propa· 
beb de kalmamıştı. Bu sebeble gandalar yapmanın tam sır-asını 
1872 senes nde Klu Kluks Klan bulmuştu. 
dağılaı ve eli sene müddetle Burada yabancı nefr~i, yahu· 
bu isim, anca< bir hat ra kabi· d ve katolik düşman lığ besli· 
!inden zihin erde yaşadı. yen bir çok cahıl insanlar bu· 

1915 t Avrupa harbi başla· lunduğu için bunları cemiyet 
dıktan sonra, fakat Amer ka hesabına avlamak kolay olmuştu. 
daha bu harbe katı madan yeni Sonra törenler e kullanılan 
Klu Ki ks Klan doğdu. 1C>l5 şaşaalı kelimeler, .esrarh is mkr, 
senes nde bir yortu gecesi Wıl- göz alan klyafetler de halkı bu 
liam Y os h ~ımmons is inde te.şekkül girmeğe sürükl yordu. 
bir adam, otuz, k k arkadaşile İş o r.addeye ..,armışh ki bir 
birlikte At anta yak niar ndaki beyaz kızın kend sine kur yap· 
taş da~ mm bir t pesinde. top· tığını söylediği bir z nci, yahut 
!anarak Klu K uks K an .şöval· bit- Amerikalının :aleyhinde bu-
yelerinin g z i mmparatorluğunu lunduğu bir yahudi tüecarı yaşlı 
kurmak üzere and çtiler. Bu yeni ba lı, mevki sahibi za an kız· 
Klana ancak protestan, beyaz, dırab.lıyordu. 
Amerik;lı olanlar girebil cekti; Ondan sonra Amcrikada soa 
azaları mahdud olacaktı. Lakin zamanlarda gittikçe kuvvetlenen 
Simmonsun maksad ve gayeleri yabancı düşmanlığı da c &rJiye-
mübbem göründuğü ıçın bu tin işine yaramış ve cereyan 
yeni Klan, büyük harb sonra· Amerikamn garb ve şimal vila· 
sına kadar ehemmiyetsiz bir te- yetlerinde de yayllmıştır. 
şekkül halinde kaldı. 1920 se· O gün bugündür, Amerikada 
nesinden sonra ise cenubda bü- bir çok cinayetler, çocuk kaçır-
yük bir süratle yayılmağa baş· malar bu Klu Kluks Klan cem· 

ladı. iyetine mal ediliyor. Belki de 
Bunun sebebi de Klanın pro· bunlar doğru değıldir, belki de 

paganda ilan ve neşriyatı iyi bi· hu türlü bir takım cin.ayetleri 
len ve bu işleri harb yıllarmda işliyenler, kurbanlarının üzerine 
iyiden iyiye öğrenmiş olanların Klanın alametini bırakmaktadır· 
eline düşmesi idi. Simmons, bu lar. Fakat bu gizli cemiyet, boy· 
teşekkülün idarecileri arasına kotaj propagandalarile bir çok 
Edward Young Clark ile Bayan müesseseleri mahvetmiştır. 
Elizabeth Tyleri almıştı. Bunlar, Bu teşekkül, Kaliforanyada 
bu teşekkülü büyük bir disiplin Japon düşmanı, Oregonda kato· 
içine soktular; memlketi bölge· lik düşmanı başka yerlerde de 
)ere, tali bölgelere taksim ettiler. yahudi tüccarların ve liberalle-
işin merkezınde bulunanlara ve rin dijş111anıd1r. 
bu bö!geleri idare edenlere bü- 1920 senesinin .sonUllda Klan 
yük, tantanalı. v~ esrarengiz adeta, yeniden ortadan kalktı. 
lakablar verildi. Bunun sebebi ne olabi irdı? 

Meselenin pBra tarafını idare Harb sonrasında uyanan yeni 
edebılmek için cemiyf'!te rreıı· Sonıı 7 O nuncıı ~· 



• • 
y Cumhuriyet Bayramı 

Cumhuriyet ~'1mı, yurdun her tar3fında büyük bir heyecan 
ve coşkun tezahüratla kutlulanmıştır. Muhabirlerimizin bayram 
intibalanna aid gönderdikleri fotoğrafları neşrediyoruz. 

Sarıgöl de: 

Mersinde: 

Seydiköyde: 

Dogayanıkta: 

Mardir: · 

Melek v~ Şeytan 
6 Yazan: Kadircan Kaflı 

O ablasına hiç benzemiyordu. 
Keşki ablası gibi olsaydı!.. Şimdi 
arkasından gider yalvarır, yaka· 
rır geri getirirdim. 

Halbuki onu hem kıskanıyor· 
dum, hem de dönüp gelmesinden 
korkuyordum. Çocukluğumu, onun· 
la nasıl evlendiğimi hatırladım. 
Eski günler bir sinema şeridi 
halinde gözlerimin önünden 
reçti: 

• • • 
Küçük bir Anadolu kasaba· 

ıında orta halli bir aile. Evin 
icadım, ince yüzlü, yasla ve hiç 
ralmiyen, günün en çoğunu 
seccade başında yatıp kalkmak, 
tepsih çekmekle geçiriyor. Gü· 
rültüsüz, ıinirsiz, kurulmuş bir 
IDakine halinde sanki yaşıyor. 

Evin erkeği kark yaşlarında, 
laçına ve ıakalına kır düıen, 

gözlerinin etrafı siyah gölgeli, 
büyük burunlu, ince ve geniş 
ağızlı, be}az bir adam. Sabah 
erkenden çıkıyor, gece geç vakit 
geliyor. Bazan sabaha karşı an· 
cak uğradığı oluyor. Çarşıda bir 
manifatura mağazası var. Onun 
ve civardaki bahçesinin getirile 
geçiniyor. 

Bu evde kadının bir hizmet· 
çiden erkeğin de otel müşteri· 
sinden farkı yoktur. Erkek her 
zaman kadına karşı sert ve küs
kündür. Onun hallerinden şika· 
yet eder. 

Bazı günler ev kalabalık olur. 
Konu komşu toplanır ve Mevlut 
okuturlar. Böyle bir günün ak· 
şamında erkek sesi daha serttir. 
Ağzı rakı kokar ve söylenir: 

- Allah kahretsin seni; bu· 
rayı meıcide çevirdin! .• 

S T .. rinianl ANADOLU 

Afrikada bir cumhuriyet: 

Nüfusu 25 bin, ordusu da 
900 kişiden ibaret! 

Çingeneler kralı
nın kızı satıldı 

Tam200000 
dolara! 

! 

30 polisten biri 
N vyork - Birinci Teşrin .. 
Yirmi beş bin nüfuslu Liberia 

cumhurıyeti, kuruluşunun doksa
nıncı yıldönümünü kutluluyor. 
Bu ülkenin yegane şehri ve hü
kumet merkezi olan Monraviada 
hummalı b r faaliyet var .. Yığın 
yığın ağaçların süslediği tabıi 
yollara bayraklar asılıyor.. Or-

dunun muzıkasma ayak uydurma· 
ğa çalışan zenci askerler resmi 
geçid için talim yapıyorJar. 

Lioeria, Afrikanın cenubu gar· 
bisinde deniz kenarında bir ül· 
kedir. Amerikalıların azad ettik· 
leri esir zenciler, 1847 de, yani 
bundan tam 90 sene eve) buraya 
hicret etmişler ve Liberia cum· 
hur·yctini kurmuşlardır. 

Bu küçücük cumhuriyetin 25 
bin nüfusu, memleketi müdafaa 

payitahtta asayişi temin için de 
30 polisi vardır. 

Bu dokuz yüz kişilik ordu, 
daha ziyade kahve tarlalarını 

muhafazada kullanılır .. En kuv· 
vetli varidat membaı kahve olan 
Liberyada her aileninin bir kah· 
ve tarlası vardır. Onlar, çoluk 
çocuklarile bu tarlaların içinde 
uğraşırlar. Payitahttan başka 
şehırleri yoktur, küçük küçük 
kasabaları mevcuddur. 

Bu küçüle yurdda tarzı idare 
de çok basittir: Bir Reisicumhur; 
geniş salahiyet sahibi bir riya· 
seticumhur kalemi mahsus mü· 
dürü; Başvekıl ve üç Nazır .. 

Liberialılar, bilhassa payitaht· 
ta oturanlar gayet şık giyinirler. 
Amerikanın en son modasını 

takib ederler. Kalın dudaklarile 
bülbül gibi lngilızce görüşürler. 
Payitahtta geceleri vakit geçir· 
mek için b r kaç da eğlence 

Kadın boynunu büker. Adama 
kızarak değil, acıyaı:ak bakar 
ve söylenir: 

·-·-Bu ordu kahve tarlalarını muha
faza eder. Polislerin sayısı da 

otuzdur. inanınız, böyledir! 
Cumhuriyetin doksanıncı yıldönümü ha

raretle tesid edildi 

Reisicumhur, hükumet erkinı resmi geçitli tllkib ediyorlar 

. 
Liberianın 900 kişilik ordusu geçid resminde 

yeri vardır. komşulara meydan bile okun· 

Doksanıncı yıldönümü müna· 
sebetile büyük merasim öğleden 
sonra yapılmıştır. Reisicumhur 
ve ayni zamanda ordunun ku· 
mandam olan B. House, 900 
kişilik ordusunun geçid resmini, 
Riyaseticumhur bahçesinde ku· 
rulan tribünlerden, devlet rica· 
lile birlikte takip eylemiştir. Ge· 
ce balolar, suvareler verilmiş, 

Liberia millotinin saadetine içil· 
miş, nutuklar irad edilerek en 
fazla ehemmiyet verilecek işin 
nüfusu çoğaltmak olması lazım 
geleceği söylenmiş, hatta küçük 

değil o, erkek.. Erkek terbiyesi 
vermek lazım .• 

muştur. 

Neşriyat 

Kızılay mecmuası 

Türkiye Kızılay mecmuasının 

156 ıncı sayısı da zengin mün· 

derecatla intişar eylemiştir. Mec· 
muanın bu sayısında zehirli gaz· 

lerden korunma tedbirleri ve 

vasıtaları hakkında kıymetli bir 

makale ve Kızılayın faaliyetleri 

hakkında yazılar, resimler var

dır. 

- Allah kimseyi dinden iman· 
dan ayırmasın! .• 

Annem bir kazadan korur 
gibi beni daha çok kendine 
çeker ve gözlerimin ti içine 
bakarak öğüt verirdi: 

beni de oturtur, manasını bil· 
mediğim bir takım Arapça dua· 
ları beceletir, ezberletir, saatlerce 
benimle uğraşırdı. 

O anlar benim en ııkınbh 
zamanlarımda. Adam, anlamadığım daha bir 

çok sözlerden sonra döşemeleri 
sarsarak odasına çekilir ve bir 
daha görülmez. 

Burası benim doğduğum ev· 
dir. Kadın annem, adam da 
babamdır. 

• •• 
Yedi yaşına kadar ben de 

sessiz, tıpkı annem gibi yaşa· 
dım. Zavallı kadın babam kızgın 
kızgın söylenirken benim kulak· 
lanmı tıkar: 

- Aman, sen duyma bunları, 
çarpılırsml. 

Derdi. 
O zaman babam haykırırdı: 
- Onu da kendine benzete-

ceksin ! Pısırık, sersem, budala 
yapacakıınl Fakat mektep yaşına 
ıelıin de o zaman görüşürüz. K?Z 

- Sakın babana benzeme! 
O kendini bilmiyor. Allah iman• 
dan ayırmasınl. 

Doğrusu bu yaşayış hoşuma 
gitmiyordu. Zira diğer çocuklar 
gibi başıboş kırlarda dolaşmak, 
uçurtma uçurmak, topaç çevir
mek, sokaklarda bin türlü oyun· 
lar oynamak benim için kavu· 
şulmıyacak bir rüya idi. 

Kapıdan girerken eşiğe ba· 
sarsam, annem büyük bir kaba
hat işlemişim gibi üzerime 
koşar: 

- Çık ta yeniden gir! Eşiğe 
basmal Cinler çarpar!.. Allah 
esirgesin, ağzın bumun yamn 
yumru olur. 

Bu sefer eşiği atlıyarak girer-
1 dim. Seccadeıinin bir kenarına 

• •• Evin her tarafı cin ve peri-
lerle dohı idil Banlana olma• 
dıkları bir yere gidebilmek için 
küçük bacaklarımla günlerce 
yürümeğe razı olacaktım. 

Her tarafımdan görünmez 
zincirlerle bağlanmış gibiydim. 
Gece nasılsa dıpn ıu döker
sem; su olan bir yerden atlar
sam; sabun, makas, maşa gibi 
şeyleri eline verirsem, annemi 
büyük bir telaş alırdı. 

- Aman çarpıhrsınl. 
Bu, hayatımda belki en çok 

dinlediğim sözdü. 
Annemin yanında, garip dua· 

lar mırıldanarak abdeıt almak, 
namaz kılmak, sağa sola salla· 
narak apda manasız sözleri 

• •••• 
Fakat kız baıkasına 
kaçtı, babası tarafın

dan öldürüldü 
Çingenelerden bu son sene

lerde pek çok bahsedildi. Çin· 
genelerin gizli ve garip bir ce· 
maat tcfkil ettikleri anlaşılmıştır. 
Bu cemaatin kendisine mahsus 
yasa, coaa ve örfleri vardır. 

Meseli; babalar kızlannı da· 
madlara para ile satarlar, çin· 
gene kızının güzelliğine göre, 
fiati 100 franktan 200,000 fran
ga kadar yükselir. 

• • • 
Şu nakledeceğimiz hadise de 

çingenelere ve çingene usullerine 
aiddir: 

Paris balkı, Marusyayı tanır· 
lar; bu Maru•ya kimdir, diye mi 
soruyorsuauz? Fransanın, bel· 
ki de Avnıpanın en güzel kı· 
zıdır. 

işte bu en güzel kızı, kendi 
öz babası kocaman bir bıçakla 
öldürmiiftür. Katil babanın adı 
Belfingor Oimitriyeviçtir ve ken
disi maral bir çingenedir, fakat 
Bar.o11 unvamaı haizdir ve garbi 
Avrupa çiftgenelerinin de kar-
lıdır. ' 

S...oa Dimitriyeviç birinci sınıf 
muıikifinas, mükemmel bir mu· 
gannidir. 29 kipdeo mürekkep 
kalabahk bir ailai vardır. 

Kız ve erimek bütün çocukla· 
n da nuendildrati celbedecek 
dereeede musiki ile alikadar
dıriar. M8PU8ya da bunlar ar .. 
sanda en güzel bir lazd&r. Ma· 
TUAYM'° .,._, dişleri, bumu. 
enclsm·, .-, U.k herte,i bin
lwoe cWıi' •hrı çıldutaoak kadar 
mükemmeldir. Bu sebeple de 
Marwıyantn talibi çoktur. F alc:at 
baba11, Baron Dimitriyeviç çin· 
geneler yasası mucibince kızı 
için 200,000 frank istemektedir. 

Kızı istiyenlerden birisi kafi 
derecede zengindir; Marusyayı 
damad ııfatile kayınpederden 
sabn almap haardır; fakat biraz 
tenzilılt istemiş ve: 

- Kızın• için size en fazla 
verilen para 90,000 franktır. 
Benden iatedijiniz 200,000 frank 
fahiş detil midir? Demiştir. 

Baroa cenahları: 
- Sözlerinize dikkat ediniz, 

rica ederim. Benim lcYımın gü· 
zellitini biliyonunuz. Şu halde .• 
200,000 frank azdır bile.. Bq 
fiate habnnız için vereceğimi. 
Demiştir. 

Pazarlık olan11. fakat birşey 
- Liit/een ~niz -

gevelemek, günün başlıca işleri 
idi. 

Gece yatmadan evci gene 
Arapça bir takım dualar mınl· 
danırdtm; etrafıma üfferdim. Bu 
suretle kendimi demirden bir 
kale i9ine alınalflBll Böyle ol
maza gece rüyama şeytanlar 
girer. beDi dinden imandan 
çıkanrlar...r 

Sel yok, söylemek yok; her 
an, her yerde korku.. Adım 
batanda cin ve peri sürüleri. 
Serbelt bir adım atmak bile 
kabil değil, zira onlardan birini 
çipemek ihtimali var • 

Bu şartlar içinde ben bir 
erkek değil, batta bir kızdan 
daha utangaç, daha Ptıınk bir 
çocuk oldum. 

Mektep, bana kafesten kurtu· 
luş gibi geldi. Fakat oranın da 
havası bulanıkb. Köşe sedirinde 
bağdq kuran, elindeki üç met· 
relik sopayı acı çıkaranın beynine 

( Sonu var ) 
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İz.mir Leıı~zım amirl,ği ilanları 
Jzmir L..evaz.ıın amırlıği Sat. Al. Ko. Rs. den: -

-~ - --""""?""---
1 - Açık eksiltme ile münakasaya konulan Kasabadaki askeri 

kıtaatı için 75000 kilo maden kömürüne verilen fiat pahalı 
görüldüğünden 2490 sayılı kanununun 43 n_cü maddesine 
göre on giin müddetle münakasası uzatılmıştır. 

devletin delegelerinden mürekkep olaca' 
omite, iki tarpfı Ô.:ı bı;ırıştırmağa çalışacak 2 - .Şartnamesi Turgutluda askeri satın alma kom'syonunda 

,görülebilir. Br" sel, 4 ( A.A. ) - Dün 
A mrrikan, Fransız :ve lngiliz 
d geleri r sında yap1Yın mü· 
z : relerde konferan harici vu
k bulacak .görüşmelerin Uzak 
~ k meselesile en ziyade a la· 
k dar olan devletlere inhisar ı.et-
rılmiyerek bütün dokuzlar mua· 

he esini imzalıyanlara teşmili 
h su unda mutabık kalınmıştır. 
Bu müzakereler Japonya nez· 
dınde yeni bir teşebbüste bu· 
l nu masına dairdir. 

Br ksel, 4 (A.A.) - )3. Del
bos bu sabah B. Litvinof ile 

· uşmüştür. 

Saat 11 de J3. Sapakm oda· 
s nda bir toplantı yap1lacak ve 
buna B. Eden Norroan Davis, 
B. Delbos, B. Daldovrandi, B. 
.ı...itv nof, B. Degraeffe(felemenk) 
ve De Gastro (Portekiz) iştirak 
edeceklerdir. 

Mahdut ezadan mürekkep olan 
bu konferansın gayesi bugün öğ
leden sonra içtimaa davet edil· 
miş olan hususi celseyi hazırla-
aktadır. 

Brüksel, 4 (Radyo) - Dokuz-
r konferansı bugün öğleden 

sonra saat 14 te toplanmış ve 
Amerika başdelegesi B. Nor· 
man Davisin teklifi üzerine, 

Çin , Japon i_btilafını tetkik için 
hususi -Oir komite teşkiline 
karar ~er:mişt'r. Bµ komite Va· 
~ington muahedesini imzalıyan 9 
devlet murAhhaslarından mürek· 
kep olacaktır. 

ltelya .l:>aş dele.gesi B. Aldo 
Brandi, Çinle Japoıyanın kendi 
hallerine bırakılmasını teklif et
miş ve bunda ısrar eylemişse de, 
AIDerilca haşdele~i B. Nor· 
m.Bn Davis, buoa şiddetle hü· 
cum eylemiştir. 

Teşekkül edecek olan komite, 
tarafeyni uzlaştarınağa çalışa· 
caktır. 

.Saat 16,30 da celse ta.til edil
miş ve delegasyonlar, saraya 
giderek Belçika kralı Leopoltu 
ıiyaret eylemişlerdir. 

Belçika Hariciye Nazırı B . 
Spak, saat 20 de, Başdel<"geler 
.şerefine bir ziyafet vermiştir. 

Amerika ba~delegesi B. Nor· 
man Davis, Rus sefarethanesin· 
de Rusya Hariciye Nazırı )3. 
Litvinofla uzun müddet görüş· 
müştür. 

İngiltere Hariciye Nazırı .B. 
Edenle Fransa Hariciye Nazırı 
B. Delbos, yarın (bugiin) bura· 
dan memleketlerine dönecek· 
lerdir. 

ere, Franko hükUme
ini tanımış değildir 

~ - ihalesi 12/11/937 de Cuma günü saat 16 da Kasabada 
askeri satm alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Muhammen bedeli bir kuruş 25 santimdir ve muvakkat 
teminatı 70 lira 31 kuruştur. 

5 - İstekliler muayyen gün ve saatte teminah muvakkatelcri ile 
ile birlikte komisyona müracaatları ilan olunur. 3900 l·---.------..... ______ ._...;. ____________ 1111!1!11' __ 111!'!"" __ ... ____ ~j----

ızm ir Levazım amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Çerkes köyünde gösterilecek mahalde bir pavyon inşası 

kapalı zarfla ih.alesi 22/2.Tr,ş/937 Pazartesi günü saat 16 
da yapılacaktır. Muhammen keşif bedeli 30424 lira 64 ku
ruştur. Şartnamesi her gün öğleden evvel komisyonda 
görülebilir. isteklilerinin 2282 liralık ilk teminat makbuz 
veya mektupları ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü mad· 
delerinde yazılı vesikaları ile beraber ihale saatinden en 
az bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Fındıklıda 
komutanlık satın alma komisyonuna gelmeleri, 

2 - Bu ilam Anadolu gazetesi ile on beş gün müddetle dört 
defa ilan ettirilerek telle bildirilmesi. 

3 - Doksan dokuz sayılıdır. İstanbul komutanlığı art. Eks. 
Kom. Bşk. Rs. Kaya. 5 10 16 20 3902 

----~~--111111!1!._.~------..... ----------_...._..._-.ı! .......... __ ..... _.~ 
Iımir levazım amirliği satın alma ko. reisliğinden: 
1 - Bergama garnizonu kıtaatının yıllık ihtiyacı için kapalı zarf 

usu1ile eksiltmeye konulan (430000) kilo kuru ota ihale 
gününde istekli çıkmadığından 2490 sayılı kanunun (40) cı 
maddesi mucibince ihtiyaç bir ay zarfında pazarlıkla temin 
olunacaktır. 

2 - Malın tahmin bedeli (17200) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (1290) liredır. 
4 - ihale 17/11/937 çarşamba günü saat 16 da Bergama askeri 

alım satım komisyonu binasında o/&pılacaktn. 
5 - Kuru otun evsafile teslim mahal ve şartlan şartnamesinde 

yazılıdır. Şartnameler Bergamadaki alım s_atım komisyonun· 
dadır. 

6 - istekliler şartnamenin 4 ncü maddesinde yazıaln vesikaları 
yanında bulundurmaları ve ihale saatından evel muvakkat 
teminatlarını Bergama maliye veznesine yatırmağa mec
burdur. 

art
• • - • ..... b 1 •ı• 7 - Komisyon haftanın pazartesi çarşamba ve cumartesi günleri 
ısıne nıensu ngı iZ ga• açıktır. 2 s 9 13 41673 

er~-1ıükiimete hiieum ediyor lzmir Lv. amirliği ~t. Al. Ko. Rs.den: . . . . 
-. .. . . . 1 - Ber ama armzon ı a ı lı ı tıyacı ıçın kap 1 z 

Londra, 4 (Radyo) - Bugun· lmın &antalarmm muayeneye tabı usulile iltmeye on ulan (8 000) ki o ı " ır etinin beher 
kü gazeteler, Jngilterenin asile- tutulması ise, bu kararın çoktan kilosu için teklif olunan (18) kuruş 08 santim babalı görül-
rin elinde bulunan mıntakalarda verilmiş olduğuna bir delildir. düğünden 2490 sayılı kanunun 40 cı maddesi mucibince 
konsolosluklar ihdas eylemesi Londra, 4 ( Radyo ) - lngil- ihtiyaç pazarlıkla temin olunacaktır. 
hakkındaki karardan bahisle terenin General Franko hüku- 2 - Malın tahmin bedeli (20000) liradır. 
uzun makaleler neşretmekte, ıbu metini tanımağa karar verdiği 3 - Muvakkat teminatı 1500 liradır. 
kararın ne fiilen, ne de. hukukan bakkmCla haberler kat'i olarak 4 - ihale 17/11/937 çarşamba günü saat 15 de Bergama askeri 
Frankoyu tanımak olamıyacağm1 tekzip edilmektedir. alım sahm komisyonu binasında yap1lacakttr. 
yazmaktadırlar. Salahiyettar mehafillerde söy· 5 - Sığır e:tinin evsafiyle teslim mahal ve şartları şartnamesinde 

Gazetder, bununla -beraber lendlğine göre lngiltere, kontro· yazılıdır. Şartnameler Bergamadaki alım satım komisyonun· 

imal zafer1erini rJ1Üteakab art1k lün teşmili için asikr elindeki dadır. 
I panya ihtilalinin f.,.anko lehine 6 - istekliler ıartnamenin dördüncu maddesinde yazılı vesika· 

mıntakalarda bir konsoloshane ı d 
net' cel necegi kanaatinde mÜt· arı yanında bulundurmaya ve ihale saatm an evel muvakkat 
tefiktirl r. aÇ.1J1ağı muvafık görmüş ve mü- teminatlannı Bergama maliye weznesine yatırmağa mec· 

Y ı l . . . . .zakereler de bu esas üzerinde burdur. 
a mz şçı partısınm organı 

l t 1 h'"kumet aleyhine cereyan etmiştir. 7 - Komisyon haftanın pazartesi çarşamba ve cumartesi günleri 
o an gaze e er u k 2 5 9 13 41672 
iJd~ineş~illa hu~n~~ GizU~ahşon '~kunç-~~-8-~_t_ır_·~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

d rlar. :L • İzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
DeyJi Telgraf iri :puntlu harf· vır cemıyet 1 - Kapalı zarfla münakasaya konulan Kasabada askeri kıtaatı 

Ierle ve ",lııgiltere F1'ankoy.u ta- /Başı 8 in.ci sahifede/ hayvanatı için 256180 kilo yulaf 251101937 Pazartesi günü 
nıyor" baş !ğı altmda near_ettiği bir takım hisler, .memlekete re- ıaat 16 da yapılan ihalesinde verilen fi at bahalı görüldü-
b'r ma lede, _hu kar_arın ~siz fahın yeniden gelmesi gibi şey- ğünden 2490 sayılı kanunun 40 met maddesine göre bir 
o duğunu yazmakta ve şöyle d,e· ler olabilir. ay zarfında pazarlıkla alınacaktır. 
mektedir: 1934 "Ve 1935 senelerinde 2 - Şartnamesi Kasaba askeri satın alma komisyonunda gö· 

"lngiliz Naz1rlar1, ihtilili fran· Amerika müdhiş bir buhran dev- rülebilir. 
konun kaz nmasma karar ver· -TCSİ ge~irdikten sonra yeniden 3 - lhalesi 15/11/937 Pazartesi günü saat 16 da Kasaba as-
dikleri için bu 11si hükumeti ta- ümi~sizlik baş _gi)steraı\şti. Bu keri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
myor. Geçenlerde Londraya ge- .ruhi haletten istifade etmek is· 4 - Muhammen bedeli 5 kur.uş 25 santimdir ve muvakkat te-
l n Franko hükfüı eti mümessi· tiyen Dr. Evans isminde birisi .minatı 1008 lira 75 kur,uştur. 

nazarı kate -alınma1ıuıttr. Ma
rusyanm bu pazarlığı kabul ~ip 
e miyee._eği .• 

Ve, arusya hu damatlı b-
bul etmemiş, başka .bir delikan
lıya kaçmıştır. 

Çingeneler yaaasu:ıa. g.öre, bu 
hareket en büyüle .bir su tur. Bu 
suçun 'Cezası da idamdır. Baron 
da, sQn :zamanlarda .Cingcnelik 
alemindeki anartinin .de öaiiae 
geçmek lazım olduğu ıiçin ;kızını 
kendi elile kesmiş~!! i>ldürınÜ§· 
tür. 

Bir Çingeneoin-1 :YÜZ .binlerce 
frank getirecek bir malı .böylece 
mahvetmesi, hjr barikadır. Bu da 
gösteriyor ki Çingenelik alemin· 
de b_üy.ük :bjr fohiLil :vardır. 

Garbi Avrupa Çingene Kralı, 
Yasan n ne pahaya mal olursa 
o un muhafaza edileceğini gös

r ek için böyle hareket ettiği 
ş lmaktadır. 

Kla11ı yeniden canlandırmak he- 5 - istekliler muayyen gün ve saatte teminatı muvakkatelcrile 
vesioe düştü. birlikte komisyona müracaatları ilan olunur. 3899 

l3u sefer Klanın en büyük he· - hmir Lv. amirliği Sat. 

defi komünizm aleyhine _ç.alışmak 1 - "Müstahkem mevki kıtaat hayvana tının (324000) kilo .kuru 
olacaktı. :Fa1cat giıli cem!y.eti ot ihtiyacı kapah zarf usulile münakasaya konmuştur. 
yeniden diriltmek ümidi pek 2 - 'İhaieai 22/ikinciteşrin/937 Pazartesi günü saat16da kışlada 
..zayıftı. Örtada bu mücadeleyi 

izmir levazım amirliği satın -a1ma komisyonunda yapılacaktır. 
yapabilmek ôzere teşekkül etmiş 8 - Tıabmin edilen mecmu tutarı 12960 liradır. 
daha mütevazzıh kurumlar vardı. 

4 - Temioab rnuva\ckate akçesi 972 liradır. 
Acaba bu son ,günlerde y,eıııi 5 - Şartnamesi her gün komisyonda göıiilebilir. 

bfr Klan türeyip Amerikayı iA· 6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 
.Ş~ sürüklemiyecek Jllidir? göstermek mecburiyetindedirler. 

Mel!lis seçimi 7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun ikinci ve 
Jzmir Ticaretadası meclisi ıbu· ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikala-

gün saat on beşte Tfoaret ve -rile -teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden eo az 
Sanayi odas1 ısalonuoda topla· bir saat evel komisyona vermiş bulunacaklardır. 
rnacak 1Ve oda jntihab beyetini 5 lo 14 19 3901 
seçecektir. 

1"icaretod~ı ınecliai azası, 
bundan dört yıl evel seçilmiş
lerdi. Kanunen muayyen müddet 
dolduğu için yeni -aza 
Kin&ıQS'fJ ~~8 
yapılacakir. 

lımir Levazım amirliği sabn alma ko, reisliğinden: -
l - Bergama garnizon kıtaabnın yıllık ihtiyacı için açık eksilt· 

me usulile eksiltmeye konulan 250.000 kilo odunun beher 
kilosuna ikinci eksiltmede teklif olunan bir kuruş yetmiş 
beş santim pahalı görüldüğünden 2490 sayılı kanunun 43 
üncü pıaddesi mucibince ihtiyaç' bir ay zarfında pazar· 
l.Ula temin ot.rnacaktır. 

& s ............... -=:;ii:Q,,...,.._.~-·---'--
Kemerde Tikveşli Bayan 

Bp/ıriye Kuşa 

Belediye tanzifat v~ tenvirat 
rüsumunu kiracıdan alırsınız. 

Vakıa süprüntüyü yapan, lam· 
bası yakılan kiracıdır amma, 
kanun mal sabıbinden istiyor, 
konturatta kiracının vermesinin 
zazılışı aranızdaki bir akidden 
başka bir şey değildir. Bu ver
gileri mal sahibinin verip kira· 
cıdan alması yolu herkesin git
tiği kanun yoludur. 

Burnavado Mustafa Yorguna 
Noktai nazarlarınız ı eczacı B. 

Kemal Aktaşa söyledik, reçete· 
lerinizle kendisine müracaat 
ediniz. Rüya hakkındaki fikrinize 
hürmet ederiz. İndi bir kanati· 
niz olabilir. Fakat herkese bu 
fikirleri kabul ettiremezsiniz. 
Cemaovasında imzasını tJer-

nıigen okurumuza 
Tütünler için dediğiniz kum· 

"ngiliz donanması 
Londra, 4 (A.A.) - Da ily 

t elgraf gazetesinin yazdığınn gö
re, İngiliz deniz programının 
ifası neticesinde İngılter.eni 
1924 de onu 35 biner tonluk 
olmak üzere 25 dıretnotu, 60 
tane en son sistem ve on tane 
eski tipte kruvazörü, 9 büyük 

tayyare gemisi, 150 tane en son 
sistem ve bu miktardan çok da· 

ha fazla da eski tıpte torpidosu 
ve nihayet gene son sıstem 70 
tane denizaltı gemisi b uluna· 
caktır. 

F ranko, galebesi takdirinde 

Faşistlerin değil, Kr lcı pa tinin 

mevkii iktida ra gelec v 'ne lngi
liz devlet adamlarını ıkna et-
m'ştir. 

bet netice a lamamak ihtimali 

de vardır. Başkaca düşüncele· 

rinizi tatbik cihetine gidin, fay· 
dalı olacaktır. Nikbin olmakta 

panyaya müracaatınızdan müs- haklısınız. --------------..... --l!l'Dm_. __ .._,,..__... __________ _..=--=~:=-q:;;:;g ........ 
2 - Malın tahmin bedeli 375Q liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 281 lira 25 kuruştur. 
4 - ihale 9/2.teş/937 çarşamba günü saat 15 de Bergama as· 

keri alım satım komisyonu binasında yapılacaktır. 
5 - Odunun evsafile teslim mahal ve şartları şartnamesinde 

yazılıdır. 

6 - istekliler muvakkat teminatlarım ihale saatinden evvel Ber
gama Maliye vecnesine teslim etmiş bulunacaklardır. 

7 - Evsaf ve şartnamesini bilmek· istiyenler için kazartesi, çar• 
şamba ve cumartesi giinleri komisyonun açık olduğu ilin 

olunur. 23 26 2 S 3765 

....... ~~~--------------------------------------~~--lzmir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğinden: 
1 - Bergama garnizon kıtaatmın yıllık ihtiyacı için açık eksilt· 

meye konulan 13500 kilo patatesin beher kilosuna ikinci 
eksiltmede teklif olunan sekizkuruş kırk beş santim pahala 
görüldüğünden 2490 sayılı kanunun 43 iincü maddesi mu-
cibince ihtiyaç pazarlıkla temin edilecektir. 

2 - Malın tahmin bedeli 1215 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 91 lira 12 kuruştur. 
4 - ihale 9/2.teş/937 çarşamba günü saat 14 de Bergama alım 

satım komisyonu binasında yapıladaktır. 

:S - Patatesin evsafile teslim mahal ve şartları şartnamesinde~=~ 
yazılıdır. 

6 - istekliler muvakkat teminatını ihale saatinden evvel Ber
gama Maliye veznesine teslim etmiş bulunacaklardır. 

7 - Evsaf ve şeraitini .bilmek istiyenler için pazartesi, çarşamba 
ve cumartesi günleri komisyon açık olduğu ilan olunur. 

23 26 3 5 3768 

-----------------------------------------------------lzmir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğinden: 
1 - Beher çiftine tahmin edilen fiat 460 kuruş olan 61000 alt· 

mış bir bin çift kundura kapalı zarfla eksiltmeye kon
muştur. 

2 - ihalesi 12/Teşrinisani/937 Cuma giinü saat 15 dedir. 
3 - ilk teminat miktarı 14974 liradır. 
4 - Şartnamesi 1403 kuruşluk makbuz mukabilinde komis

yondan alınır. 
S - istekliler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde göı· 

terilen vesikalarla teminat ve teklif mektuplarile birlilte 
ihale saatmdan en az bir saat evvel M. M. V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. 26 2 5 9 3766 

------------------------------------------------------0 r ma n Koruma Genel Komutanlığı satın alma komisyonundan: 
1 - Orman koruma kıtaatı ihtiyacı için kapalı zarfla eksiltmeye 

konulan 3500 adet battaniyeye eksiltme günü ıstekli çılc· 
madığından 2490 sayılı kanunun 40 ıncı maddesi muci
b ince bir ay zarfında pazarlıkla alınacaktır. 

2 - ilk pazarlığı 11/ 2 inci Teşrin 937 Perşembe günü saat 
15 de Ankarada Yenişehirde Komu~anlığa merbut sabn 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

i - Battaniyenin muhammen bedelı 31500 Hra ve ilk teminata 
2362 J ra 50 kuruştur. Şartnamesi her g.ün .komisyondan 
158 kuruş mukabilinrle alınabilir. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 Ne 3 üncü maddelerindeki 
vesika ve teminat makbuzlarile bell ı g ün ve saatte mezkur 
komisyona müracaatları. 3883 

----------------~------~---------------------------Levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - 12-11-937 günü açık eks ltme :ile müteahhit 'ilam ve hesa

bına açık -eksiltme ile satın alınacağı ilan edilen ve 15810 
lira tahmin fiat1ı k ırk metre mik'abı ceviz ka asın eksilt
mesine talip ç kınadığından 13/ 2 ınci Te rin 937 Cumar· 
tesi günü saat 10 da açılc eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - ilk teminatı 1185 l'ra 7 5 kuruştur. Şartnamesi M. M. V. 
satm alma komisyonundan parasız alınır. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu· 
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle b irlikte 
eksiltme günü olan 13-11-937 Cumartesi günü saat 10 da 
M. M. V. sabo alma komisyonunda bulunmaları. 3884 

Lev.azım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - İstanbul Lv: amirliği için alınacak olan 67 ton sadeyağınm 

kapalı zarfla eksiltme ve pazarlıklarına istekli çıkmadığın· 
dan 10-11·937 Çarşamba günü saat 14,30 da Tophaaede 
satın alma komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 58290 liradır. llk teminatı 4311 lira 7S 
kuruştur. Şartnamesi 291 kuruşa komisyondan verilir. istek
lilerin kanuni belgelerile belli saatte komis o a gel· 
melcri. 3885 



S Teşrini~ıınl 

• 1 co 
a ur Ac t ı 
~OYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
1

SATURNUS0 vapum 13·11 
rde ROTTERDAM. AMS· 

AM ve HAMBURG 1iman· 
·~a yük alarak hareket ede· 
ır. 

l'RITON., vapuru 13/111937 
bekleniyor. BURGAS, VAR· 

ve KÖSTENCE limanları 
yük alacakbr. 
SVENSKA ORIENT 

LINIEN 
"VIKINGLAND,, motörü 2· 
!37 de ROTTERDAM, HAM
'l\G, GDYNIA, DANZIG, 
~MARKA, fSVEÇ ve BAL· 

limanlarına hareket ede· 
r ır. 
;·~ORDLAND,, motörü 16· 
937 de ROTIERDAM, HAM· 

' uUTMH, lJl-\1 z;ıu, 

NMARKA, f SVEÇ, ve BAL· 
limanlarına hareket ede

ı.r. 

A.ASNE.., vapuru 2112/937 
ERDAM, HAMBURG GD· 

A., DANZIG, DANMARKA, 
tÇ NORVEÇ ve BALTIK 
l:llarma hareket edecektir. 

SERViCE MARITIM 
ı ROUMAlN 
~.lJÇEA VA,, vapuru 4/11-37 
'vtl\L TA ve MARSIL YA li· 
(~tına hareket edecektir. 
~LUGA POLSKA S.A. 
~WANT,, motörü 6-11-937 
.~~VERS, GDYNIAve DAN· 
~ limanlarına hareket ede· 
t, 

!ardaki hareket tarihlerile 
!ardaki değişikliklerden 
~ ınesuliyet kabul etmez. 

~ ~a fazla tafsilat için )kin· 
lQ donda FRA TELLi SPER-
'<l~apur acentalığma müraca· 
ılınesi rica olunur. 

11ı11: 4111/4142/4221/2663 

~\r·er ve 
ş·· ekası 

V Limited 

~ıti Q!'ur Acentası 
llcı kordon Rees binası 

Tel. 2443 
~liE ELLERMAN LI-
~I NES LTD. 

~tı {" OF LANCASTER,. va· 
S lkinciteşrinde gelip yük 

~ ~G~k a~ni.zamnndal.ONDRA 
t~t L ıçin yük alacaktır. 
t~ GENERAL STEAM 
.\t)VJGATION CO LTD. 
, JUTANT vapuru S İkin· ''lld .. 
, 1 e gelip LONDRA için 
~~ <lcaktır. 

lJTscHE LEVANTE 
~1-{ LlNIEN 

d AKA,, vn~ uru lkinciteş· 
ı asında HA\1BURG BRE· 
~:~ ANVEı<.':>ten gt:"aıp yük 
"qktır. 

1 inci icra M. den: 1 inci icra M, dan: 
Bay Muharremin emlak ve ey· Bay Alinin Emlak v_e Eytam 

tam bankasından ödünç aldığı bankasından ödünç aldığı para· 
paraya mukabil bankaya ipotek ya mukabil bankaya ipotek ey· 
eylediği İzmirde Karataş mahal· lediği İzmirde birinci Karataş 
lesinin lhsaniye sokağına 16 mahaUesi lcadiye sokak 24-26 
eski No. lı taj 20 No. lı iki katlı ve 24 taj No. lı ve tapunun 
olup alt katın 20 A. sayılı ka- 17141934 tarih, 607 ada, 4 par· 
pısından içeri girilince bir oda sel, l cilt, 7 sıra, 40 metre 
karşıda mutbak hela ve Halka· murabbaındaki arsa üzerine kain 
pınar suyunu ve bir miktar da eve harap bir kapıdan içeri gi· 
bağçesi mevcuttur. rilince ufak bir bahçe ve içinde 

Yukarıya çıkılınca bir sofa bir hela, bahçeden bir kapı ile 
üzerinde bir odası vardır. Üst eve g;rilince aşağıda bir ve yu· 
kısmının İhsaniye sokağında ay· kanda bir odalı ve "150.-,, lira 
nca kapısı mevcuttur ve 20 No. kıymetinde olan bu evin, mül· 
tajlıdır. Evde elektrik tesisatı da kiyeti açık artırma suretile ve 
mevcuttur. •soo,, lira kıymetinde 844 numaralı emlak ve eytam 
olan bu evin yarı hissesinin mül· bankasıkanunu mucibince bir 
kiyeti açık artırma suretile ve defaya mahsus olmak şartile 
844 numaralı emlak ve eytam artırması 6/12/937 pazartesigü· 
bankası kanunu mucibince bir nü saat 14,30 da icra dairemiz 
defoya mahsus olmak sartile ar· ıiçinde yapılmak üzere bir ay 
tırması 6· 12-937 Pazartesi günü 
saat 14 de icra dairemiz içinde müddetle satılığa konuldu. 

1 Bu artırma neticesinde satış yapılmak üzere bir ay müddet e 
DEUTSCHE LEVANTE satılığa konuldu. bedeli her ne olursa olsun bor· 

LINlE Bu artırma neticesinde satış cun ödenmesi tarihi 2280 numa· 
b d r h ı olsun bor· ralı kanunun meriyete girdiği G. M. B. -H. e e ı er ne o ursa .h d'f 

1 HAMBURG cun ödenmesi tarihi 2280 nu· tarı ten sonraya müsa ı o ması 
AMERICAN EXPORT LINES maralı kanunun meriyete girdiği hasebesile kıymetine bakilmiya· 

tarihten sonraya müsadif olması rak en çok artıranın üze~ine 

Sahife ti 

lzmir Emra~ı Sariye b~: .. ~...,_...,., .. 
başhekimliğinden: 

Hastanemiz ihtiyacından aşağtda cins, miktar ve muvakkat 
minatlan yazılı 2 kalem erzakın açık eksiltmesi on gün müddetle 
temdid edılmiştir. Şartnameleri hastanede her gün görülebilir. Ek· 
siltme 15 ikincit~r:in 937 _pazartesi günü saat 11 de Tepecikte 
Emrazı Sariye hastanesinde toplanan komisyon huzurunda yapıla· 
caktır. İstekliler muvakkat teminatlarını ihale gününe kadar lzmir 
Malsandığına yatıracaklardır. 

Tahmin edilen 
fi at 

Lira Kr. 
1575 00 

593 11 

Miktarı 
Kilo 
3500 
6412 

bedeli alıcıya ait olmak üzere. 

Muvakkat 
teminat 

Lira Kr. 
118 18 
44 48 

Cinsi 
Koyun eti 
Birinci ekmek 

1064 Mersinli Halkapmar C. üzerinde 8 eski 14 taj 200 00 
No.lu kahvehane. 

1065 3. cü Karataş Halil Rifat p~a C. 313 eski 333 19 40 
taj 198,50 M. arsa, 

1066 3. cü Karataş Halil Rifat p_aşa C. 369 eski 329 47 10 
taj No.lu 157 M. arsa. 

1067 Suvari mahallesi kiremithane sokak 8/13 No. 44 15 40 Tbe EXport Steamship hasebile kıymetine bakılmıyarak ihalesi yapılacaktır. Satış 844 
Corporation en çok artıranın üzerine ihalesi numaralı emlak ve eytam ban· metre M. arsa. 

"EXMINSTER,, vapuru 2 vapılacaktır. Satış 844 numaralı k k K S S / N no 
ı Ev .., ası kanunu hü ümlerine göre 1068 2. ci arantina elimiye . 8 1 o. tajJı 111,50 22 ~ kinciteşrinde bekleniyor. N · emlak ve eytam bankası kanunu 
Y k 1 k yapılacağından ikinci artırma M. arsa. ORK için yü a aca tır. hükümlerine göre yapılacağından 

T VA 1 yoktur. Satış peşin para ile Yukarıda yazılı emvalin satış No. 1063 dan gayrisi 2. ci tertib "EX A l " vapuru 11 kin· ikinci artırma yoktur. Satış pe· 
d b ki NEVY K olup müşteriden yalnız yüzde tasfiye vesikası ile ödenmek üzere 15 gün müddetle açık .artır· citeşrin e e eniyor. OR şin para ile olup müşteriden 1 

için yük alacaktır. yalnız yüzde iki buçuk dellaliye iki buçuk dellaliye masrafı alınır. maya konulmuştur. balesi 18/11/937 tarihinde per;şembe günü sa· 
"E~IffiTOR" ~puru 19 ~~~alını~ ~o~k uhihl ~a~klıl~a _~_t_1_s_d_e_d_ir_._I_a_Ii_p_Ie_ri_n_M_il_li_E_m_ı_a_k_m_u_-d_ü_r_ı~_·ğ_ü_~_m_h_·r_a~ __ tl_M_ı_.~ 

lkinciteşrinde bekleniyor. NEV· ipotek sahibi alacaklılarla di· diğer alakadarların ve irtifak • tlllllllllllllllllllllllllllllllıı. Doktor ,dllJHllJllHllllllllHlllllJUi fi 
YORK için yük .alacaktır. ğer alakadarların ve irtifak hak· hakkı sahiplerinin gayrimenkul 

" OGONTZ " vapuru 28 kı sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklannı hususile =~ . A. Kemal ıronay = 
lkinciteşrinde bekleniyor. NEV· üzerindeki haklarını hususile faiz faiz ve masraia dair olan iddi· 

1 I 
YORK i_çin yük alacaktır. ve masrafa dair olan iddialarını alannı işbu ilan tarihinden iti- ;;;; :Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın? hastalıkları mütelıessısı _ 
THE EXPORT STEAMSHIP işbu ilan tarihinden itibaren haren yirmi gün içinde evrakı := (Verem va saire) = 

CORPORA TION yirmi gün içinde evrakı pıüsbi- müsbitelerile birlikte memuriye- = Baamahaao iatuyoao ltU'plllDdili Dibek sokak ba~nda '50 eayılı = 
PiRE AKTARMASI telerile birlikte memuriyetimize ld l . . b d • ev n muayenebaneüde pbah •at 8 dem ~ uat 6 ya :: timize bi irme erı ıca e er. - -

SERI SEFERLER bildirmeleri icab eder. kadar haatalannı kabul eder 
• EXOCHORDA ,, vapuru Aksi halde hakları tapu sici- Aksi halde haklan tapu sici- l\UllllllUl\1l1Ul\UUl1llllUllll\l\lU\lllllU\U\Uli\l\lll\l\ll\\ Telefon: 411.S lUHl\l 

~fu~~~~-nı~~- ~~~~~~~ ~m • ~~~lı~m ~m~~~PQ~~~~~D-~~Je~~t--~---.---.-J----d~------
TON ve NEVYORK için hare· nıaoan hariç alırlar. 25·11-937 maaan ariç kalırlar. 251111937 ev; ..uemıryo arm an: 
ket ed""'·cektı·r. tarihinden itibaren şartname her- tar.ibind~n -İtibaren şartname / 

"" h k k T 10 11/937 ·tarihinden itibaren ikinci bir iş'ara kadar 54 ve 59 
" EXCALIBUR ,, vapuru 19 kese acıktır. Talip olanların yüz- er ese açı tır. alip olanların I B h 1• l . h k l d k k 

k no. u ornova ava ı en erı are et saat arı aşağı a i şe i ide E BOS de yedi buçuk teminat akçası yüzde yedi huçu teminat akçası 
lkinciteşrinde PIR den · veya milli bir banka itibar pıek· veya milli bir banka itibar mek· değiştirilecektir. 
TON ve NENYORK için ha· tubu ve 37_5291 dosya numa· tubu ve 3713119 dosya numa· 54 no. lu katar Bornov,dan 7,28 yerine 7,20 de ve 59 no. lu 
reket ede_c_ek_ti_·r_. --- rasile 1 inci icra memurluğuna rasile 1 inci icra memurluğuna trende Basmahaneden 12, 17 yerine 12,25 te kalkacaktır. Sayın hal· 

SEYAHAT MÜDDETi müracaatları ilan olunur. 3891 müracautları ilan olunur. 3890 kın malumu p(mak üzere ilan olunur. 3893 

~~~~ ~ ~~~g~K ~~ ~~: ____ H._ı_ş._N_0_· _ 6_7_6 _____ ..,H_. _1ş_. _N_0 • ... 6_72 _ --C-.-H-....... P-. _1_n_c_i_K_ar __ a_n_t_in_a_o_c;:-
sERvRıc0EuMMAAR1NırıME r-.------------------ g"" ından·. 

REVUE'-•aatını isteyiniz. 
B U C A R E S T Cİn9;" model ve fiyat huauııunda dlhr yUkse1 / C k d l 

·nıarka aaatıerıe mukayese ediniz. Senelik kongremiz 6/11 937 umartesi a şamı saat 20,30 a o a~· 
"OITUZ,, vapuru l l ikinci- Kuııananıardan bir fikir. edlnlnl•• ğmı sayın üyelerimize bildirir ve teşriflerini rica ederiz. 3906 

teşrinde Köstence, Sulina, Ga- iot•. o vakıt nıcın herkeaın · -----...;.-------------------
latz ve Ga1atz aktarması TUNA //an her onbeş günde bir aşadaki 
limanları için yük alacaktır. R E V U E ektörle~~ 

DEN NORSKE MIDEL• lzmir 3üncüNoterli.r.in2/9/1929 No. V Çarşı aaatını tercıtı_ettıiitnı nllyacaksınız. l! •? 
HAVSLINJE tarih ve 22011 ve 9640 umum ., VI Bahribaba 

OSLO Satı, depoa11 ı BERNARD A "ZAHAROF, lzmı .. , HUkomet caddeaı 30) No.lu şirkülerle Mehmet Arslan ,, VII Karantina 

• BAALBEK ., Motörü 13 ------------------------ ve mahdumları unvanı tahtuıôa ,, VIll Güzelyah 
lkinciteşrinde bekleniyor. BEY- iptidalarında bekleniyor. GA· etmez. teşkil edildiğini bildirdiğimiz ,, X Konak 
RUT, HAYFA, DIEPPE, ve LATZ ve GALA TZ aktarması Daha fazla tafsilat için Bi· şirketi sirküleri imza eden biz· ,, XI Gazi bulvarı 
NORVEÇ limanları için yük TUNA limanlarına hareket ede· rinci kordonda W. F. HENRY ler şirketi ittifakla fesh ed~rek ,, Ali Mezarlıkbaşı 
alacaktır. cektir. V J\N DER ZEE & Co. N. V. terki ticaret ettik şirketin ala~.k AIII Asansör 

ATID NA VIGATION İlanlardaki vapur accntalığın@ müracaat ve borçları Mehmet Ar~!,an a· ,, XlV Gazi Bulvarı 
CO. HAIF A rile edilmesi rica olunur. rafından kabul ~dilmiştir. lzmic ,, XVI Gümrük. , .... 

' Telefon : No. 2007/2008 ikinci Noterlikte 28/10/1937 ta· 

• Z 1'ihinde tescil olunan bu keyfi· 

Esas No. 

IZMfR 
693 Balçova yıkık köy 
701/A. Karataş Dokuz Eylül sokak 
724 Tepecik Hilal sokak 

C. No. 
259 Karataş Tramvay caddesi 
159 Şeyh Mah. Osman zade. 
51 İkinci Süleymaniye M. Nezaket sokak 

226 Karataş Tramvay caddesi 

126 
171 
187 
124 

177/1 
177/2 
177/3 

MANİSA 
Alaybey mahallesinde 
Dere Mah. Mehmet Ali çıkmazı 
Şehitler mahallesinde 
Şehitler mahallesmde K~saba caddesi 

KAS8BA 
Camiikebir Mah. Subaşı sokak. 
Camiikebfr Mah. Suba~ı sokak. 

ın ... .. .. 

• 
No.su Newi 

112 
12 

178 
7/4 

2 
174 

17 
12 

Tarla 
Ev 
Ev 

Ev 
Depo 
Ev 
Ev 

Ev 
Ev 
Ev 
Ev 

Dükkan 
Dükkan 
Dükkan 

Depozitosu 
T. L. 

22.50 
12.60 
3.60 

32.40 
21.-
11.55 
11.60 

23.40 
7.20 

11.70 
10.80 

3.60 
.540 

18.-
izahatı yakanda yazı1ı gayri menkullerin kiraları 8-11-937 pazartesi günü taliplerine ihale edilmek 

üzere artırmaya konulmuştur. 
İsteklilerin yevmi mezkurde hizalannda yazılı depo~to akçMini , veznemize yatırarak artırmaya 

gırmelerı. 2 S 3824 '"' 

t'.et malum olmak üzere ilan 
olunur. 

lzmir ikinci belediye cadde· 
sinde 40 No.da MehmetArs· 
lan ve mahdumları münfesih 
şirket azalarından: -
Mehmet Arslan Celal ~TSlao 

Osman Arslan imzaları 

İzmir T.ramvay ve 
Elektrik şir~etinden: 

Aşadaki sektörlerde cereyan 
7 Sonteşrinden itibaren her on 
beş günde bir saat 9 dan 15 e 
kadar kesilebileoektir~ 

No. 1. Darağaç 
,. il. Tepecik 

" ,, 
•• 

111. Alsancak 
iV. Basmahane 
JX. Eşref paşa 

,, XV. Kültürpark 
Kar,şıyili -Buca ve 
Bornova ,ı s " ~ 

IJ»ı ayın 141 ünden itibaren 

Urla Asliye Hukuk Hakimli· 

ğinden: 

Urlanın Venice mahallesinde 

oturan Çamtepeli Yusuf oğlu 

Hasan Hüseyin tarafından Ur· 
lanın Y elaltı mahallesinde iken 

bilahare lzmire giden ve elyevm 
ikametgahı meçhul bulunduğu 

anlaşılan Güvendikl i Ali çavuş 

kızı Hatice aleyhine açılan bo

şanma davasına müteallik dava 

arzuhal suretile 24 · 2 inci Teşrin 
937 günü saat 10 da Urlada 
Asliye Hukuk mahkemesinde 
hazu bulunmasını mutazammın 

davetname mahkeme divanhane· 
sioe talik olunduğu ve gazete 
ile ilanının ferdası tebliğ olun-

muş addolunacağı ve yevmi mu· 
ayyende mahkemeye gelmediği 

veya vekil göndermediği takdir
de hakkında gıyab kararı veri• 

lmak üzer~ ilan 
3892 
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-~S!!!la-tıill!!ll~ık~e-v--· Pu·· rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. o kadar zarara. ızdır ki gebelere, kalp, btJb. 
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tav11ive ederler. 

Güzelyalı tramvay caddesi 
1027 numaralı 6 odah ve bü
tün konforü havi denize nazır 
ev satılıktır. Taliplerin mez· 

1 
kur eve müra caatları ilan 
olunur • .................... 
a .. / .. " ' - . .... ,": •t.'. r .. biri · 

Diş Tabibi 

Cevat Dağlı 
jkinci Beyler sokak No. 65 

Telefon: 3055 

-• } ,""•' ....... '• . 

FotoO.r 
l N ô N Ü Cad •. No: 20 

Atölyede 
En güzel pozlar 

çekilir. 
Amatör işler 

Temiz çabuk 
ucuz yapılır 

• 
l
~G~ö~z~H~e-k_i_mı_·-ı 

9 1 
Mitat Orel 

~ 

1 Adres: Beyler Numan so
kağı No. 23 

1 
Kabul saatleri: Öğleden evel 

saat 10-12 öğleden sonra 
15,30 - 17 Tele. 3434 ....................... 1. 

............... 1 ........ 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
. Kamçı oğla .. 

Cilt ve TenasUI hastahk· 
farı ve elektrik tedavisi 

lzmir • Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Tele fon : 3479 
~ • •.. .. ...... ,.,. 'r, , , , • ,_: • 

HAYllE1Tilt . r f:İZU 
f 

I 
'. ,... . -•.•• .-, :a • ':ı~ - . . ;., .. "< ' •.• 

• 

Sıhhat 
\ 

a 
Norveçyanın halis Morina balıkya 

iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 

Hamdi Nüzhet Çançar 
-< 

Sıhhat 
Büyük Salepçioğlu hanı karşısında Başdurak 

-

• 
lzmir 

1938 o 
Şevrole 

el eri geliyo 
]eri 

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

Vedlelk paırçaDaır mevcy<dl<dluır 

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

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

• ; . .. . .i.. ... ' • • . . • 
Siz de M ETALLU M '' D ,, 

Peştemalcılar 77 • 79 telefon 3332 - • • • .. -,, ·.. • • • : 1. ••• fi...• • • ! 

Foto Köroğlu 

Hamza Riistem 
En uieşhur fabrikaların fotoğraf makineleri, film, cam, kağıt, 
kart ve bilumum fotoğrafçılıkta müstamel eczalar, fotoğraf alit 

ve edevatı, font ve sehpalar. 

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

istinsahları ve kopyaları kemali dikkatle yapılır • 

AMATÖR iŞLER/ 
Developman, kopya ve her nevi ağrandisman sürat ve nefa

setle yapılır. 

IZMIR: Emirlerzade çarşısı No. 28, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
Yakında hükumet önünde lüks ve en son fenni tesisat ile 

fotoğraf çekmeğe mahsus atölyemizle, fotoğraf malze· 
mesine mahsus mağazamızı açıyoruz. 

Telefon: 2675 Tel~raf: Rüstem izmi 
• .... • .,,. ,~ •••• 1"'6. ·~~ .... ~ .... ~::. .-1: . •. ,.;rı,..:, ..... (, .• ' • . 

.~-~--

... . "' . . -Türk Hava Kurumu 

Biiyiik piyangosu 
1 inci keşide 11 Teşrinisani 193 7 dedir 
Büyük ikramiye 30,000liradır 

Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ikramiye
lerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mükafat vardır. 

Ayrıca: (2,000) liradanbaşlıyarak (20) liraya kadar büyük 
ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu zengin 
plandan istifade etmek için bir bilet almaktan çekinmeyiniz. - • • •• ..... • '.. .. • .,'1.- ~ ('. • ~· ,.~ :-

Harac;c;ı kardeşler 
. Büyük mobilya fabrikaları em

rinize amadedir 

Temiz, zarif eşya, elbise ihtiyacından evel gelir. Herkes kendi 
haline göre temiz bir eve, misafirlerini kabul edecek bir salo~~ 
rahat yaşıyacak eşyaya muhtaçtır. iyi bir mobilya içinde kendin•" 
ve ailenizi muhite daha iyi tanıtabilirsiniz. Evinizin eşyası bayatı· 
nızın etiketi olduğunu unutmayınız. 

• • ..... • •• • - ~ ;'{c\"· .. , .. '4 ... . • • .. • • _, : 

lzmir Meserret Oteli 
Otelimizin bütün mobilyası tecdid edilmiş soğuk ve sıcak ~u 

banyo daireleri ilave edilmiştir. Otel yeniden telvin ve tefrıŞ 
edilmiş ve müşterilerimizin her türlü istirahatleri temin oltırl' 
muştur. Fiatler mutedil ve keseye elverişlidir. ) 
Kemeraltı caddesi karakol karşıc;ınd;:ı No. 7 !. İ 7m i r T ele. '253 

.... % 1P 


