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·utac k olffr$'f .,...,., ""' Şehrimizde de bayram haz lı... haşladı 

ovyet a, _ ·ançuri hu- Manisadaki a aylara dün me-
udlarına asker'" sevkediyor

1 

rasiinl~ sa cak verildi 

B'iltün Mısır, şenlikl!T içinde 
r 

M d b d ht Mesudbir 
ısır a u erece mu eşeml nişanlanma 

a a görülmemiştir · · 
Bir süvari alayımız şanlı 

•u bey•<' olı tabloya aa&mot k• 
l17ordu. 

Sııt tım on •• 
Geııerıl Müois meırııim• hı• 

. 
sancağı il• ıeçid resmini•·· 

ııır!Jlı. lw111aoda 101 HriL Org-1 
İzseddia Çalıılar Korıea .. al Jl~ 
,.8 ilba dolLtor Lilıri Kırdar " .U. 

iı;;' -Sonu 8 inci sllhifetle-

Şehir eclisinin şubat• 
d vresi tQplantısı 

' . 
3,5 milyon liraya ihtiyaç : ver. 

1 Belediye reisinin teklifi 
için 200.000 liro, cumhuriyet •er· 
danı için 30J,OOO lira, Hatay .. cldeti 
ıçio 50,000, Şobidler0Ma<1i1lli .. ddeti 
için 25,000, Şükrü Kaya ,.. Cali! 
llayar bulvarlariuıo ikmali içia 50 
bio, Kooak-Güely ılı caılcleeioia ye• 
nideo p orke dö~omeıi içiıı _500,00Q 
di~er tali yollar içıa Je 30J,OOO li• 
raya ihtiy11ıç •ardır. 

Yol ve ıney lan halioe kalbedi· 
lecek bin.lacın ialimliki için 100,00f 
hızı köprülerin tamiri iç\u de 5.0,000 
lira liı ıu Jlr. A-.ri mt:••rh ğıa geaif· 
leıilme•i ve modern bir bale ko•· 
mu• için 50,000, burada otopıi ,.. 
yıkıma yerlerl veı1air teıiıat Tficode 

• Sonu 8 irıci sahi/ede • 



San'atkar 
lı~an hazar 

Ta" toprak, ıu, kireç her mimann ko1ay1ık1a elde edebileeeği yapı 
ıa&addelerindendir. Ukin her mimar, nedense bir mimar Sinan, bir miınar 

Kaam olau.ıamııt1r. 

Boyalar da böyle değil mi? Renk renk, çeıid çeşid, bin bir tı1rlü ıulu 
'M yallı boyayı her reuam, bir kaç metrelik: tu.-elle iıtedil,i dükkindan 
ucuzca tP.darik edtbilir! Llikin her reuam nede1J1e bir Leonar D•'vinçi, Lir 
Mikel Ao j değildir! 

Ya .kelimeler! .• Onlar jçio ne dü;üoilyoreunaı! Her ın kullana kullua. 
dünyaya ~ lmemiıe çevirdiğimi• baait ve hoyrat kelimeler, Yahya Kemalin 
l»ir muraında l:irdenbire harik.uladeleıiyor; caolaoıyor, 

- Canım bu kelimeler, bitim kullandığımı& 111 malılaı kelimeler 

d .. ~1 '? ...- mı. 

Diye hayretle birbirimize aoruyorus. 
Muhıkkak ki kelimeler d~ komdan ucuıdur. Ve aen1ardanlıui ,azılan 

kitablardan, İzmir körfezini yarı )llrı'a dolduucak milyonlarca kelim• in· 
... ı..tlan Clr.erınden ak.ıh g tmiıtir! 

Fakat yapyan ıairlerimısdeo hiç biri ne bir Yıbya Kemal; yapyıa romua• 
eılarımısdın biç biri ne bir Yakub, ue bir Peyami, ne de bir Fdibtir. 

Niçin bıı hli) le? 
Oolardaki bu efaanerl sihir, neredea gelmiıtir? NiçiD, artiıt ded ıgiuıü 

• harikullde ıdamlat, biır:im gibi cüce değildirJer, 'f• birer dnedirler? 
lıte aul problem bo ıuallerio içinde yaı1yor. Ruhiyat bilgimiz, Nn'ıt 

ft un'atkkı' pıikolojisine dair yapdao derin etüdler, elin bu euaUere hık.
kile eenb ·rezememittir: !niyet, ıabıiyet, aile, muhit, cemiyet. artiıtiu i~inde 
7.,adığı bna, harb Te ınar~i deYirleri. huzur .,. ellk6nı kuuwmık gibi izah· 
ı.. UD'ıtklrın çektiği ıltırablar, fir.yolojik buhranlar, bisi tam bir 11nrett11 
aydıolatmıktıD ziyade daha çok karanlığa, meçhule, 'H zikzak.lığa teT• 

kediyorlar. 
Artiıtin bezi, rohiyatçıların kura parmaklan ır111ındı aurlardıuberi un· 

lanıp durmaktı, netice iıe ae yaıık ki bir h içle bitmektedir. 

karılı olmaıı bunun için büyük 
bir hadise telakk.i edilm· ştir. 

Viiyason, bir gün mahkeme· 
ye müracaat etmiı ve iki karıiı 
olduğunu bild'rmiı ve kendisine 
kanuni muameleoio yapılmasını 
istemiştir. 

Mahkeme takibata başlamış 
ve neticede kadınlardan biri· 
sinden ayralmaA"a bir müddet de 
hapis cezasına mahkum edil· 
miştir. 

Heyeti hakime bundan sonra 
mahkOma: 

- Kendi kendini ihbar et
mekten maksadını anlamak is· 
tiyoruz? Demiştir. 

Bu ani hitap karşısında 1&· 
ııran vj yaıon: 

- Üç karı ile geçinmek çok 
güç oluyor. iki karılı olduğumu 
ihbar etmek.le birisinden kur 
tulduml Dt:miştir. 

Üç karılı olduğu anlaıılan 
Vilyason yenıden muhakeme 
ed.lrniş ve bApis cezası şiddet· 
lendirilmiş, tek icarı ile yaşa· 
mak mecburiyetine mahkum 
edilmiştir. 

Bir kadın 
Zı:ıbıtaya rü~
vet teklif etti .• 

Mers~nlide Mandaçayırı mev· 
kiinde polis ve bekçilere rüşvet 
veren bir kadın yakala;ımıştır. 
Kadın Hatice ad nda ve 35 
yaşındadır. Vaktıle Foçada B. 
Sa d .n metresi iken 435 l"ra 
kağıt para ile yedı alt n lira 
dolandırmış, lzmire gelerek: 
MJndaçayırı mevlciinde B. Sali· 
hin evinde saklanmıştır. 

Bunu haber alın polis ve 
be'·çiler gidib Haticeyi yakala· 
ymca kadın onlara onar lira 
rüşvet vermiş ve bu suçundan 
dolayı da hakkında zabıt vara· 
kası tutulmuştur. 

Bıçak ve kaçak tütür. 
Menemende kahvelerde ya· 

pılan silah araştırmasında iL:i 
kişide ilci bıçak ve bir kiıide 
bir kama, iki kişide de kaça~ 
tütün bulunmuş, haldarıada ta· 
kibata başlanmıştır. 

B. /brahim Galımen 
Vıliyet idare heyeti başkatip· 

fiğine şimdiye kadar bu vazı· 
tede vekaleten çalışan 8. ibra· 
bim Gö men auletcn tayin 
cditın.ıt,r. 

ANADOLU 

Şehir dahili haberleri 
Esrarengiz bir 

cinayet 
Katil, en küçük bir 

iz bırakma;A·ı 
Bergama-D:kili arasında Ya

yaköy mezarlıkında esrarengiz 
b r cinayet olmuştur. 

Dikilı pazarından geceleyin 
Bergamaya dönen Bergamalı 
Adıl oğlu Saıd Gürkaş, Berga· 
maya 5 k lometre uzakta Yaya 
köt mezarhğında tabanca kur
şuni le öldürülmüş olarak bulun· 
muştur. Saidin idAres ndeki tek 
yülc arabasına koşulu beygir de 
arabadan çıkarılmış ve başı 
boş mezarlık · ö ıünde dururken 
görülmüştür. Saidin başmda ve 
vüc1Jdünde iki tabanca kurşunu 
yarHl vard r. Katil, ortada en 
kuçük bir iz bırakmadan kaç· 
mıştır. Cinayetin sebebi meç
huldür. Tahk kat d~vamdadır. 

K nlı bıcak • 
Gömüldüğü yerden 

çıkarıldı 
BaY,ındır kazası merkezine bir 

saat uzakta Ginci çeşmeıi mev• 
kıinde Hüseyin oğlu Aliyi eıki 
bır miras kavgası neticeıiode 
müteadd t yerinden b çaklıyarak 
öldüren Murtaza o~lu Emin Ya· 
raş ile Mebmed oğlu Ali Yu· 
suflularlı s_uçlarmı itiraf etmiş· 
lerdir. Cinayeti iıledikleri kanlı 

bıçatı gömdükleri yeri de haber 
vermişler ve bıçak elde edil· 
miştir. 

Kaza 
Bir hayvan elektrik 
ceryanınclı n öldü 
Karantinada Talatbey soka· 

tında arabacı Ali oğ:u Cem.I 
idaresindeki tele )' üıe arabas'le 
Talitbey ıotağından geçerk n 
kopan bir telefon teli arabaya 
koşulu hayvan n bacaklarına 

sarılmıştır. Tel, sokaktan geçen 
elektrik teli üzerine düştüğü 
için elektrik ceryanı alm •ş bu· 
lunuyormuş. Zilvalh hayvan, 
cdyanın tes rıle b:r müddet 
çırpındıktan sonra ö!mü~tür. 
Halk toplanmış, polis tedbir 
alara~ halkın sokaktan geçme· 
s·ne mani olmuştur. Arabr.cı 
Cemal, arabadan athyarak güç-
ukle kurtulmuştur. Hid~seye ye· 
tı~en elektrik müiıendislerı, şir· 
kete haber vermek suretile bu 
mıntakanın elektrik ceryaoını 

k sm·şler ve tehlikeyi bertaraf 
e tınişlerdir. ----
Paraıüt kulesinde 

asansör 
Kü'türparktaki paraşüt kule-

inin aıanıörü tamamlaumıı, 
di' it etilmiştir. Dün asansörle 
kuleye çıkan 18 genç paraıütle 
atlamışlar. Bunlardaıı onu Türle 
kızıdır. 

Mahsu lerimizin satış 
ve ihraç vaziyet!eri 

Teahhiidler dolayısile üzüm sa
tışlarının artması bekleniyor 
Şehrimiz Tıcaret Odası, mub· 

telif mahsullerin satış ve ibra~ 
vazıyetler ı hakkında bir rapor 
hazırlamı ştır. Raporda şu ma u· 
mat vardır: 

Üzüm: 
Birine kanunun ik.nci bölümü 

ile ikinc kanunun b 'rind bölümü 
ıatı şiarı arasında ıkincikanunun 
birinci bölümü lehine 6 numa
rada 1,49,5 krş, 7 numarada 
1, 12,5 kuruş, diğer numaralarda 
ise birincikanunun ıkinc: bölümü 
leb:ne 25 santim ile 82,S san· 
tim arasıııda bir fark vardır. 

Fiatlerde, son on beş gün 
içind~ görülen gerileme mevsim 
ıonu olmaıına atfedılmektodir. 
Yerine gebrilmesi mecburiyeti 
olan bazı teıhbüdler dolay.aile 
üz:im fiatlerinde yeniden bir 
i!erleme olacağı ıöyleomektedir. 

incir: 
Fıatlerde, birincıkinunun ikin· 

cl bölumü ile, ikincikinunun 
bırinci yarımı arasında, birinci· 
kanunun ikinci yarımı leh.ne 
s zmede 2, ellemede 1, paçal· 
da 75 santim ile 2, naturelde 
50 santim, ilcincikanunun birinci 
yarımı lehine bir fark vard ı r. 
Hurda satışlarında da ıkinciki· 
nunun birinci yarımı lehine 50 
santim kadar bir fark ıörül· 
müştür. 

Son hafta satışları; miktar 
itibarile geçen beft ya tefevvuk 
eafyorsa da fiatlcrdo bir de
ğişildik yoktur. Fiatlerdeki i1-
tikrarsızlık dış tal~plerin azal· 
mu ndan ileri ıelmektedir. 

Pamuk: 
Pa11auk fiat erınde, Birinciki

nunun ilcinci yarımı le lkincı· 
kanunun birinci yanmı arasında 
Akala birinci nevilerde 50 san· 
tim ile 20 prese birincilerde 1, 
prese bir nci vadelılcr e 50 ıan· 
tim ile 75 santım, prese ikinci, 
de de 50 santim ile 2 karuı 
arasında lkincikanunun birinci 
yarımı lehine bir fark kavde· 
dilmiştir. Satışlar normal olarak 
devam etmektedir. 

Palamut: 
Palamut ficatlerinde, geçen 

ayın ikınci böJümü ile bu ayın 
birinci bö ümü arasında, pala· 
mut tı.rnakta ve tırnak enginde 
10, kabada 5·25 kuruş, geçen 
ayın ıkıncı bölümü lebme bir 
fark kaydedi ştir. Kaba en· 
ginde 45, rüfüzde 10 kuru§, bu 
ayın ikinci bölümü lehine bir 
fark olmuıtur. Piyasanın normal 
durumu devam etmekte, fiatler 
istikrarını muhafaza etmektedir. 

Rekolte azhtı dolayııile palamut 
fiatlerındc yükselme ümidi kuv· 
vetlidir .. 

Zeyfingaf ı: 
Geçen hafta, ihracat Jçia ya· 

pılan muameleler, piyasada bir 
bereket uyandırm•ştır. Son hafta 

buna rastlanamaını~sa da fiatlerde 
ilerleme meylı kısmen inkişaf 
etmışt r. Durumun önümüzdeki 
hafta İç nde belireceti zaLıno· 
lunmaktadır. Son on beş gün 
satışl arı yaln•z vadeli mallara 
inhısar etmiş vaziyettedir. Bu 
gü ı p iyasada sükunet vardLr. 

Arpa: 
Son hafta içinde ihracahn 

başlaması dolayııile piyasada 
hararet baılam.ş ve geçen haf. 
taya nazaran fıatlerde bir yük· 
ıelme kaydedilmiştır. Stokların 
azalmai'a b11 ılama11 ve alaştarda 
göıterilen hararet, fiatler üze· 
rinde bir az daha müessir ola· 
catı ümidi kuvvetlidir. Son 
günlerde piyasada hararet ve 
alıcılarda iıtiba vard r. 

Balcla: 
Geçen hafta p 'yasada goru· 

len durgıJnluk bu hafta ortasın· 
da kalkmış ve hayli t lepier 
olmuştur. 811 talepler karşısında 
fıatlerde oldukç.- b yükselme 
olmu,wtlll'. S ole ,.,.., ğ1 ~ •• 

yııile fıatlerde kuvvetli ilerleme
ler olacağı ümid ed :lmektedir. 

Canavar ü
dükleri 

Belediye bir tecrübe 
claha yapacak 

~mir Seferberlik müdürlüğü, 
üç canavar düdüğü sahn almış
tır. Bunlarm tecrübeleri yapıl

mak .. zere belediyo ma .ine ve 
elktr'k mühend:slığıne verilmesi 
mnva~ık görülml:ştür. Sefer er· 
lik. müdürlüğü, ilerde bunları 
şehrin muhtelif yerlerine koy· 
duracak, bir barb takdirinde 
tayyarelerin geliıi, bu düdükler 
ött .. rülmek suretile halka bildi· 
rilecelctir. 

Her memlekette olduğu gibi 
balkı tayyare hücumlarından 
korumak için lzmirde de lazım 
ge.en tedbirler alınmaktadır. 

Belediyenin vaktile satın al
dık! canavar düdütü, dıle~ı 
üzerine elektrikçi B. Talata ve· 
rilm tir. Bu zat, batJ ilavelerle 
düd' ğün ıeımi yükselteceğini 
ve belediyenin bundan iatifade 
edebilecotini ıöylemiıtir. 

Canavar düdüğü tamir edil
dikten sonra Topalb m~vkiin
deki itfaiye kuleıine ıötüraJe
cek, öttürülecektir. Muvaffakıyet 
elde edilirse belediye, top ye• 
ri• zeval vaktinden ve yangın
lardan bu düdükle halkı haber· 
dar edecektir. 

21 ltiounueani 

lşar tıer: 

Nakil vasıtaları 
tarif esi ve Kar

şıyakalıl~r 
Karş•yakada oturan memur 

ve muallimler, dün alakadarlara 
başvurmuş, lstanbulda Akay 
idaresinin yaptığı gibi, kendi· 
leri hakkında da tenz latlı bir 
tarife tatbikini istem şlerdir. 

FiJhakika, vapurlarda tenzi· 
Jatlı tarife esası ve sabası epey
ce geniştir ve bu genişlık, me
mur ve muallimlerin dileklerine 
pek ala hak verdirtcek mahi· 
yettedir. Hükihıet bu gün, ha· 
yatı ucuzlatmak gibi, mühim 
bir dava lizerinde duruyor. Bu 
ucuzluk ise.-, yalnız fila. madde 
veya mevzu üzerinde tenzılit 

yapmakla değı l, ferde aid ba
yat Hfba!arının muhte if şekil 
ve mtinaıebetlerini tetkık ve 
halietmekle m;imkün olacaktır. 
N.tekim hükumet, et, ekmek, 
süt ve ard. ca giyinme, kuşan· 
ma mevzuunu ele alıyor. lzm'r 
için de, böyle bir mesele vardıra 

Hem vapur, hem otobüs, 
hem de tranıvaylarda tenzılat.. 

Karııyakada o 'uran mualıim 
ler ve memurlar, her gün nor 
mal tarifeye tabi tutuluyorlaı 
Me!!eli karne de alsalar, biı 
fayda temin etmez. Çunkü kar 
ne, her gün bılet gişesine baş 
vurmamak için ıcad edılm·ş 
yara l ükı bir işbr. Hakıkatte 
rakamlar, yani her biletin m li 
yeti aynidir. Keza, mesela me
sela memur ve muallımlerin 
her gün, sabahleyin gıdip ak· 
ıam gelmelerine mahsus, fakat 
taş·dığı rakam terızi latlı olan 
bir paso usulü de kabul edifmiı 
değildir. Ortada, ticari bır zih
niyet bile olsa, gene her günkü 
müfteriye bir takım istisnai yet· 
ler, faydalar teman eder. Baı .. 
buki devletçiliğin bir hususıyeti 
vardır. 

Meseleyi dnba geniş bır te
kilde e kik edersek, Akay ida· 
resinin bir nümune teşkil etme
sinden sarfınazar, bu memle· 
kette, yap ur, t amvay ve oto
büs f .ati en üzerinde, bu günkü 
bayat pahahlığı ile mücadele 
mevzuunun ıçinde y&ş yan başlı 
batma bir hidıse v.:ırdır. 

Gerek sı hhati ıcabı, gerekse 
bir evinin Karşıyakada, ~urada, 
burada bulunmuş o ması base
bile çala~takları yere giden 
memur, muallim ve hatta bütün 
vatandaşlann budcelerinde, na· 
kil vasıtası masrafa şeklinde 
kabarık rakamlar gözüknıektedir. 

Şu ilk ve yerındo teşebbüsü 
tet\c:ik ederken, bu cıheti de 
unutmamalıdır. Dilek haklıdır 
ve reddedilme .elidir. •• 

Kadife aiesincle 
Kadife kalesinin tamamen 

ataçlandırılması için vilayet ve 
belediye faal yete geçmiş bulu
nuyor. Çam fidanı dik.ilmek 
üzere belediyece burada 150 
çukur açtırılmıştır. 

·-------------------------------------.... -------------~ Sinema Aleminin en btıytlk harikası Beyaz perdenin 2 bdyilk dehası 
M A B L EN D 1 E T R f C D ve C H A B L E S B O YE Rt-ıo en gbel Temailleri 

TAMAMEN RENKLİ 

ALLARIN BAH EJ JERI 
GiJzellitine ~Zarafetine - Azametine payan olmıyan büyük bir aık fi'mi 

A~rıc-a: MISIR MANZARALARI Kalaiıe = 
caddeleri - Ehıamlar - İıfenlu heykeli 

içtimai .,. iktıaacU vaziyeti 

lluveten: MIKI ~ PARAMOUNT JOUBNAL 
Bu.gilnkO. seanslardan 

itibaren TAYYARE Dte: 

Mısırın 
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Bü ün Veka etler, hayatı 
ucuzlatmak işile meşgul 

Tedkikat bittikten sonra, Ankarada Başvekilimizin 
riyasetinde mühim bir toplantı yapılacaktır 

fıtanbul, 20 (Hususi) - Hayahn ncuzlatılmasını temin için giyecek, yakacak ve yiyecek mad· 
delerde tenzi lat imkanları araştırılmaktadır. Vekaletler bu işle alakadar olmaktadırlar. Tetkikat, en 
kısa bir zamanda ikmal olunacaktır. 

Bundan sonra Ankarada Başvekılin riyasetinde mühim bir toplantı yapılacak ve bazı kararlar 
alınacaktır. 

Karabük 
fabrikası •• 

Büyük Şef, Ankaradan ls
tanbula hareket ettiler 

lnşaatına hızverileceh Atatürk, bu sabah Der,nceye varacaklar ve 
lstanbul, 20 (Hususi) - Ka· oradan yatla Yalovayı şereflendirecettlerdir 

~lhük de~ir · çelik fabri~as~nın Ankara, 20 (HJsusi) - Reisicumhur Atatiirk, refakatlerinde 
mşaatına ılkbaharda azamı surat Başvekil 8. Ce al Bayar, Dalı'iliye Vekili B. Şükrü Kaya, Hari· 
ve~ilecektir.. fnşaa~ta çal!şa~ ciy.! Vekili B. Rüşdü Aras olduiu halde saat 15 te hususi trenle 
mubendıslerın adedı 140 a, ışçı· lshnbula hareket etmişlerdir. 
lerin de 2500 e çıkarılacaktır, Cumhurreisi istasyonda, Meclis reisi, Vekiller, Mebuslar, ku· 

Bal'l.. tu"tu"n mandanlar, sefirler, V~kaıetler eıkaor, Ankara valisi ve büyük bir Ran halk kütlesi tarafından teşyı edilmışlcrdir. 

k • lstanbul, 20 (Hususi) - Büyük Şef sıbahleyin Derinceye vara· 
ongresı caklar ve burman yatla Yalovayı geçeceklerd.r. Vali B. Muhid· 

Bu aiin de mesaisine din ~stün.ıa_ğ ve lstanbuı ku~andanı, kendilerini karşılamak üzere 
t!> J k bu gun Dermceye hareket e•tıler. 
devam euece 

ı.tanbuı, 20 (Hususi) -saı· Fransız k bı·nesı· ı·lk 
lcan tütün kongresine iıtirak 

eden murahhaslar bu gün Mal· • t• t 
tepe tütün enstitüsünü, tütün 1 r 1ma1n1 yap 1 
imalathanelerini, inhisarlar fab- , 
rikalarını gezdiler. Konferanı 
yarın (bu gün) mesaisine devam 
edecektir. 

Abuka 
Çinin iktısadi muka. 
vemetini kıramadı 
Bertin, 19 (A.A.) - Asya 

meseleleri hakkında ki neşriyatı 
ile malum olan Uzak Şarkmec
~uası, J1pon ablukasının Çinin 
ıktısadi mukavemetini kıramamış 
olduğunu müşahade etmektedir. 

Mecmua Japonyanın şimali 
Çinde tevessüü hakkında nikbin 
görünmekte ve şöyle demek· 
tedir: 

•Japon sanayicilerinin şimali 
Çinden büyük mikyasta kömür 
iptidai maddeler istihsal etmek 
hususundaki tecrübelerinin mu· 
vaffakıyetsizlikle noticelendıti 
söylenebilir. 

Mecmua, Japollfanın Çin ile 
alakadar diğer memleket!erin 
menfaatleri muhtel olmadan 
Şimali Çin ile münasebetleri 
inkişaf ettiremiyeceğini kaydet• 
mektedir. 

Ankarada _ 
var r k ,,. b c:- kül tukarıda Şoıan, aşağıda Daladige gazerecilerle konuşurlarken 
n,, u.aca ı ı r a • Paris, 20 (Radyo)- Kabine bugün ilk içtimaını akdetm;ş ve 
tesi İçin hazırlıklar beyannamesini bir kere daha gözden geçirmiştir. 

A kıra 20 (H ") _ B • Kabine yarın Elize sarayında Cumhurreisi B. Lebrunun riyase· 
n ' ususı u d 1 k ..• 1 d d ı· 'd k b rada· kurulacak Tıb Fakültesi tin e top anaca ve og e en sonra a par amentoya gı ere e-

içio hazırlıklar devam etmekte- yannameıini okuyacaktır. 
d . Fakült 1''4l · d Beyanname B• şveı..il B. Şotan taıafından okunacaktır. B. Şotan 

ır. e " senesın e ~ k b ·t· · · · k · 
1200 1 b .1 f 1. mutea ı en ı 'mat reyı ıstıy~ce tır. 

. ta e e ı e aa ıyeto geçe- · '\ 

cektır. E 1 h idaresinde Mılli Kiitüpha;ıe Sınemas 
Çin M ~eli& . reiai a m ra Bugün Matineler~en ı~ıbaren iki 

M k J muazzam fılm bırden os ovaucı _,_ 
Moskova, 20 (A.A.) - Çin 

Meclisi reisi B. Sunfo bu ayın 
17 sinde buraya gelmiştir. 

Hatayda D:ılaveralar 
dönüyor., 

lıtanbul, 20 (Hususi) - Ha· 
tayda nüfus kaydında dalavera· 
lar devam etmektedir. Fransız 
ve Arab memurlar şimdi de 
yeni bir usul bulmuşlar, Türk· 
!erin nüfusları na yalnız müslüman 
diye kayıt vermej'e başlamış· 
!ardır. 

' 

Çıplak Melek 
Fransızca 

Başrollerde : Marlen D trich· 
Herbert Marchal • Melvin Duglas 

-2-

Aşıklar Yolu 
Frans zca 

Başrollerde : D k Povel • Made· 
len Karo! ve Amerikanın 
3 komiğı RITZ kardeşler 

SEANSLAR: 
31.5 - 5.15 - 7,JJ - 9 da ---

-ilmi Bahisler 

Kadın-Erkek 
Yazan: Dr. Esad Hatiboğlu 

, - - 24 -

"" En ulvi aşklarımızın bile baya
ğılıkları vardır. 

Almanlar 
Memleketimizden 
tiitün alacaklar 

lstanbul, 20 (Hususi) - Al· 
manlar memleketimizden tütün 
almağa karar vermişler ve 10 
milyarı liralık mübayaat için 
hükılmetımize müracaat etmiş· 
!erdir. 

Kadınlarda cinsi soğukluk neden ileri gelir? 

Askerlik kanunu 
Yakında meclise 

veriliyor 
lstanbul, 20 (Hususi) - As· 

kerlik kanunu yeni şeklile ha· 
zırlanmaktadır, yakında meclise 
verilecektir. Kanunda, kadınla· 
rın askerliği i~in yeni hükümler 
bulunacaktır. 

O:·obüs tahkikatı 
nokson ye pıldı 

lstanbul, 20 (Hususi) - Da· 
hiliye Veka'.eti; otobüs mesele· 
sini tahk ık eden müfetti şler hey· 
etinin raporunu tedkik eylemiş 
ve yapılan tahkikatta bazı nok· 
sanlıldar görmüştür. Vekaletin 
emrile otobüs tahkikatına yeni· 
den başlanmıştır. 

Bekarlcrdan vergi 
alınması meselesi 
lstanbul, 20 (Hususi) - Be· 

karlardan vergi alınması mese· 
lesi yeniden mevzuu bahsolmak· 

Saadabad paktı
nın tasdiki 

münasebetile 
Hariciye Vekilimizle 
Afgan Hariciye Ve. 
ziri arasında çeki. 

len telgraflar 
Ankara, 20 (A.A.) - Saada· 

bat paktının B. M. Meclisince 
tasdiki münasebetile Dr. Tevfik 
Rüştü Aras ile Algan Hariciye 
Nazırı arısında aşağıdaki telg· 
raflar teati olunmuştur: 

Ekselans Feyiz Muiıammed Han 
Afganistan Hariciye Nazırı 

Kabil 
Türkiye B. M. Meclisın rı 

müstacelıyet kararile bu günkü 
celsesinde Saadabat paktını ik
tifakla tasdik eylediğini ekse
lansınızın ittilfüna arzetmekle 
mübahiyim. Bu mesut fırsattan 
büyük bir sevinçle istifade ede· 
rek sadık dostluğumun temina
tını ve Saadabat paktının iki 
memleketimizi birleştiren kar
deşçe dostluk bağlarını daba 
ziyade kuvvetlendirılmesi buıu· 
ıundaki dileklerimi okıelinıınıza 
tekrarlarım. 

T. R. Arıs 
Ekselans Tevfik Rüştü Aras 
Türkiye Hariciye Yekli 

Ankara 

Saadabat paktının Türkiye B. 
M. Meclisi tarafından tasdikini 
bana lütfen bildirdığ nizden do
layı ekselansınıza hararetle te
şekkür ederim. 

Ben de bu paktın Afgan mil· 
li meclisi tarafından ittifakta 
tasdrk edildiğıni Ekselansınızın 
ittılaına arzetmekle mübahiy m. 

Saadabad pa~tının ikı dost 
memleketimiz arasındaki kar· 
deşçe bağları bir kat daha te· 
yid etmesini caı>dan dıler ve en 
samimi hissiyatımı arzeyleriın. 

Hayali aşk bırakmamıştır. Çünkü gençl' k 
Heyecan kokteli olan aşk, ile hıkmet nadiren beraber bu· 

tadını hayalata borçludur. Gö- lunur. 
ren aşk bir işe yaramaz. Hayali aşk aşıkane hevesler· 

Kadınlara karşı pek nazik de kalıp hakikat safhasına geç· 
olmıyan Balzac: •Karısının oda· miyebılir. Bazı kadınların aşk 
sına giren koca ya bir filezof hakkında o kadar yüksek üıkü· 
veya bir ahmaktır.. hükmünü leri vardır ki rüyaları biç bir 

zaman hakikat olamaz. Kendi verirken nezaketsizlı kte çok ileri 
kendilerine öyle bir telkin yap· 

g'. tmiştir. 
mışlardır ki, dünyada yalnız 

Kız çocuk tatlı dillerle, ok· bir tek adam onlara saadet ve· 
şamalarla şekilsiz bebeğini rebilir ve böyle mevhum adama 
kendı hayallerile süslemez mi? hayat yolunda rastlamak ım anı 
Ne kadar kadınlar vardır ki, olmadığından ihtırasları ı aniha· 
ruhlarını canlı bebeklere ver- ye Ef.atuni kalacaktır. 
mişlerdir. Her bak ır ruhta ha· Maamafih bu günkü hayatı n 
yalin ser:ıbı in'ikas eder. Sevgıli zalim zaruretleri ile şairan e aşk 
veya nişanlıyı fiz ~ k ve manevi aulmaktadır. Genç nesıl p ek 
evsaf ile süsliyen o hayaldir. hayal ile yürümüyor. Şuphesiz 
Bu lişıkano hayal eğer ışın hakikatin manasını anlamak is
içinde bir şöhret te varsa daha tifadelidir, fakat bunun fena 
şiddetle hiikmünü icra eder. tarafları da yok değil .• 

"Bir erkek bir şeyde meşhur Zira hııyat n şiir ve hayalinı 
oldumu, hemen etr:ıf; na kadın· kaldırırken onun s bir v~ cazi· 
lar üşüşürler. Tl.''lor, romancı, besinin büyük bir kısm . nı da 
piyanist, falcı, filezof, doktor mahvediyor. 

1 b h - Sonu var -her ne olursa o sun ir şö rete 
nail oldularmı, bunları kadın· 
lar mutlaka avlamağa koşarlar. 
Bu adamların vakitleri, emelleri, 
yazı müsveddeleri, hatta saçla· 
rının kılları fetih hakkı gibi 
kendilecinin olur. Hali hazır 
kahramanlarının resmi bile bazı 
zayıf kadın kalplerinde ne ib· 
tiras fırtınaları koparıyor. Kah• 
raman de rken sinema vedetleri· 
ni, transatlantik tayyarecilerini, 
tenis şampiyonlarını olduğu ka· 
dar menfadaki prensleri de kas
ded yorum.. Andre Barine 

Kendine has üslub ile, mah· 
zun bak şlı, gümrah saçlarının 

altında saf alnı ile prens Otto 
de Habsburgun Macar kızları· 
nın ruhunda yaptığı tes ı ri M. 
Redel ne güzel anlatır. Bu mu
harrire göre, Budapeşteli hiç 

bir kız yoktur ki salonunda ve 
yatağının başı ucunda Arşidük 
Ottonun resmi asılı olmasın. 
Bu genç adamın Macaristanda 
binlerce hayali nişanlıları var· 
dır. 

Bu aşk taşkınlığı ne cinsi iç 
güdü, ne şefkat heyecanı ile 
izah olunamaz. Fakat tecessüs 
ve boş övünme hislerile kı:.baran 
hayal ile izah edilebilir. 

Maatteessüf bu hayallerin 
ömrü bazen pek kısadır. Kadın 
maksr.dına erişince aşk y pranır 
ve hayal kırık ığı devri başlar. 

iç sıkıntısı yahud nefret ka· 
dın için böyle birleşmelerin 
fidyesi olur. Çünkü tatmadan 
eve! saadet şarabını hayalen 
tüketmişt r. 

Saadete büyük mani, daha 
büyük saadet intizarıdır. 

Kalp temayülü ile yapıldığı 
sanılan ve hakıkatte hayal izdi· 
vacı demek daha doğru olan 
nice nice evlenmeler olmuştur 
ki, kadının ruhunda acı bir esef 
ve nedametten başka bir şey 

itizar ve tashih 
Güz de yazı arkadaşımı z Dr. 

bay Esat Hatiboğlunun dünkü 
makalesinde Uşak! zade Ha!it 
Ziydya matuf yazı parças nda 
maalesef bir yanlışlık ol nı ~ş ve 
"Sıfatı nisviye. terkibi, "Sıfat 
tesv ye. şeklinde çıkmıştır. Dü
zeltir, özür dileriz. 

Vekiller heyetinde 
konuşmalar. 

-Başı 1 inci sahifede
nın feshi, 

5 - Umum ayakkabıcı lar o
operatifi esas mukavelenamesi· 
nin tadilatı, 

6 - Balıkesir · Demirkapı 
mevkiindeki antimuan madeni 
imtiyazının feshi. 

7 - Nazilli sulama koopera• 
tifi esas mukavelenamesinin 
tadili. 

8 - Ulusal savaşta zafo r ha· 
tırası olarak B. M. Meclisi bi· 
rinci devro azalarına verılmiı 
olan silahların makanizmaları nın 
kullanılmaz bir hale ifrağı ve 
r şeklerinin bulunduruimaması 
ve varislerden gayri ellerde bu· 
lunursa müsadere edilmesi. 

9 - Zirai kombinalar kurumu 
için Fransa, Yugoslavya ve Ma· 
caristanda hayvan ve araba mü· 
bayaas nı kabul etmiş ve d ğer 
muhtelıf işler hakkındo. kar r • 
vermiştir. 

Ankara, 20 (A.A.) - Dün 
hulasası verilen Heyeti Vekı le 
kararlnrı arasındaki 8 numualı 
fıgranın aşağıdaki şeki l de l·ara 
altına alınmış olduğu haber 
alınmıştır: 

Ulusal savaşta zafer atırası 
olarak B.M. meclisi birinc ı devre 
azalarına verilm ş olan sı !ahların 
makanizmalarında tadilat yapıl· 
maksızın varislerden gayri el· 
!erde bulunursa müsadere ed il· 
mesi. 

r·-------------------------------------, Velespit Hocanın ölUmU dolayısile 

Kıt'ai tarihtir 
Bekliyordu ölümü dört göz ile biçare 
Mazharı mağferet etsin dilerim Mevladan 
Yazdı tarihini çıktı "Dede,, Remzi derhal 
Yürüdü gitti Velespit Hocamız dünyadan. 
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z, gün geçtikçe sinirleniyordu. Kafasındaki 
evhamın gölgesi, büyüdükçe büyüyordu 

_........_........., _________ ..._.~ .• -..... ~···---... ................ ...._~ 
lçerden, der"nden bir inilti, Yazan: M. Aghan gece vak"t, fstanbulun tenha bir 

bir feryad geliyordu. Adeta bir - 62 - yerinde gemin;n alt kamarala· 
in)anı ıple boğuyorlardı.. rek çarşı ve kahvehaneleri do· randan çıkarılarak sahile adım 

Miıdhiş bir d kika.. Bir ı l şıyor, sokakları geziyor, evleri ahyorlardı .. 
onr derinden bir sükuti. V ziri dinl:yordu... Beş çocuk, etraflarını saran 

aum d rtık y ryüzünü tcrket· lşitt ği şeyler anlatıyordu ki, muhafızların kı ıç, s fah şakırtı-
m şti •• Vezirler, ağır ağır yürü· halk arasında ıehode Ahmed lan arasında ve onların dev 
diller. Bozulan ıinirlerini, dü- ve Korkud a Bursadıki mevkuf gibi gö:gelerınden kaçın rak 
zeltmeğe karmakarışık kafalarını beş şehz de hak ında bir çok biribirine iyice yaklaşmış bir 
düzeltmeğe ç !ışıyorlardı. Padi· dedıkodular, ıuitefchhümler, zan· halde gidıyorlardı. 
şahın huzuruna sanki h" çbir lar ve temayüller var.. Korkuyorlard., titriyorlardı. 
şey olmamış, hiçbir şey görülüp Sultan kararını vermitti: Nereye gittikler ni bilmıyor· 
işit lmemiş gibi girmek lazımdı. - 85tün bu ded koduları, lardı. Ya'mı m chul bir his, 

Selim, onları be~uş bir çehre bir hamlede ortadan kald1rmak on!ara bir felaketi ihsas edi· 
ıle kabul etti. Hepsi oturduk· lazım.. Memlekette dahıli ışler yordu. 
tan sonra şunu söyledi: prüzlü oldukça, başımızı kaşı· Ôyle ya böyle g~ce vakti, ten· 

- Hain cezasız kalmamalı• yamıyacağız.. Kardeşlerim ve ha sahillere çıkarılarak, mahfu-
dır. Hıyanet mülk ve millete yeğenlerim, emniyeti ve huzuru ten relir lerek yapılan bu işin 
yapılmıştır.. İşte mektubun ihlil ediyorlar. Oııl rın vücud- mahıyeti fel iket•en başka ne 
sureti.. leri, muzır olm.ğa başladı .. Bi· olab lirdi? lçierınde yalnız en 

Tezkereci efendi; padişahın naenaleyh.. büyükleri Osman bu felaketi 
uzattığı mektubu, yani Mustafa Padişah; kard şlerini de, ye- daha kuvvetle seziyor ve d şü· 
p ş:ının şehzade Ahmede yaz· tenlerini de ö:dürmek fikrinde nüyordJ: 
dığı mektubu okudu .. O vanda· ıdi. Fakat bu b r c nayet, bir - Amcam b.zı ya zrnda:ıa 
kiler, biribirinin yüzilne baktılar: barbarlık o'mıyacık mıydı? attıracak, yahud l.oğdur c k .. 

- Hainlik, alçaklıkl Padişah; karşısına dıkilen v c- Beş ~ hzadenin kalbine bir 
O ye mırıldandılar.. Padiıab dan ve ahlak duşünc .. lerine rağ· şty gelmemesi için ·ıyafetlcrine, 

ilave etf: men, bu zalimane, bu karanlık bel k merlerine, hançerlerine 
- Bursada ikın bir emir emelden kendini kurtaramı· dokunulmamıştı. 

daha vermiştim. U .Qfeci kulla· yordu. Bu karanlıktıtki "d ' ş, belki 
rımdan bir kısmını, b raderimin - Nasıl olsa, diyordu, mil• yarım s 1t devP.m etti, so:ıra 
Amasy daki refikasını aldırtma· Jet ve memlek ·tin ıelimeti na· tanımad klörı, görmedikleri bü· 
ğıı gönderm ştim. Tecrübe için, mına icabrnda kardeş öldürme· yük bir b nanın ~ ap•sından İçe· 
keyfıyetı, o hain herife~de söyle· te cevaz vard r. M demki k r· riye g td ıcr. Burası Boğaz ç·ud: 
m· tim. Ayni gece, biraderıme deş öldürülebil yormuş .. ~u hal· sultan.ara aid eski bir bına ıd. 
haber irsalinde tereddüd bıle de kardeş çocuklarını da idam Şehzade Mt:hmed, hıçkırarak 
etmedı. Hıyaneti muhakkak ve ettirmek e artak ne kalır? şehzadelerden bırine sarıldı. 
mücerreb •• Niketim ilk mektub- H kan; bu çocukların henüz - Korkuyorum... Korkuya· 
dan sonra, asi biraderim, Amas· küçük yaşta, hcrşeyden bıhaber rum... Bunlar bizi nereye götu· 
ya cihetlerine döndü. Yırın, ve masum o.duldarmı dü~ü.ımek rüyorlar? 
öbür gün de müfrezemizin mah· iıtemiyordu. Musa da a~lamağa baş'adı: 
vedıleceğine ve Abmedin tuza· Bir kaç gün ıonra idi: - Bılmem kı ••. Biz ne yap• 
ğına düşeceğine cm nim.. lıtanbuldan Bur11 ıubaşııına tık da bizi böyle yerlere geti· 

Bir kaç gün sonra saltanat g:z.li bir haber ulaştınldı.. riyorlar? 
merkezine şu haber geldi: l-.i gün sonra da bet ıehz de - Sonu ar -

- Şehriyar t•rafından sevke· __.._... - - --~ <:c~:o.po.. - - • - -- - - .... -- -

dilen bir müfreze, Amaıya civa· ARADA SIRADA 
rında bir geç"tte isi tehzade 
Ahmet tarafından tuzağa düşü· 
rülcrck kimilen kılıçtan geçi· 
rilmiştir. Amasya ıimdiki hı de 
Ahmedin tahtı iıgalindedir. 
Am sya valisi tayin edilen Da· 
vud paşanın oğ!u Lütfi bey Ab· 
mede iltihak etm'ş.. Ahmet 
kendi.s'ne vezirlik vadetmiş, o 
da tesl.m olmuş .. 

Pddışah; vezirlere: 
- Gördünüz mü? diye bağır· 

dı, gördünüz mü akıbeti? Zaten 
bunlar bence malam ve muhale· 
kak şeylerdi.. 

Hakan; gün geçtikçe sinirle· 
n'yordu. Kafasındaki evhamın 
kölgesi, büyüdükçe büyüyordu. 
H"ç bir kimseye kartı itimadı 
le lmamışt1• Tayin ett ği bir ta. 
kım casuslar, şehirde ve hariçte 
halk arasında dolaşarak dedi· 
koduları dinliyor, pıdişıba ma· 
IOmat veriyo lardı. Sult•n Selim 
bile bizıat kıyafetini detittire· 

ANADOLU 

ŞEN FIKRALAR __________ ... _______ __ 
Ş /kat: 
Koca - Ne? .. Bu gazetedeki 

izdıvaç ilim senin ha? Bunu 
ıen yazdın ha?. Alçak!. 

Ka - Vallahı kocacığım 
o ılinı ben geçen r y vermiştim. 
Sen o zaman o kadar hasta 
idin ki, artık bütün doktorlar 
hayatından kat'ı ümit etmişlerdıl. 

• . .. 
Tımarhaneye: 

- Arabacı Tımar haneye kaça 
götürür ün? 

- Orada ka'acalc mısınız? 
- K lacaAım. 
- (Kırbacı aklatarak ) Affe· 

dersiniz, başka müşter.m varl 
• • • 

Bektaı i orucu: 
Bir mecliıdc hazırundan bi· 

rine ıorarlar: 
- Kaç gün oruç tuttunuz? 
- Bir gün1 

da seyahat ediyordu. Gjnün 
b rinde efelerden birinin evıne 
misafır oldu. 

Sohbet esnasında, ark dışı· 
mıı konsolun tizerinde camdan 
bir kubbe ile Örtülü iki gayrimü· 
tenasıp ~ y görüyor. Bunlardan 
birı iri bır taş parçası, diğeri de 
kurumuş bır gtildü.. Her ıkisı 

de ora;a biJiltiz. ve itina ile 
konmuş. 

Ark daşımız, ev s~hibine hay
retle soruyor: 

- Ef eml Bunlar ne böyle? 
Efe kü.ihını çık rıyor, e&-ili· 

yor v parma\clarile başının bir 
noktasını göstererek: 

- Nah bak ·diyor· bu yarıtı 
görGyor musun; ıtte bunu bu 
taı yaptı. 

- Pekil Ya bu gül neci? 
Efe derin derin içıni Ç(kıyor 

ve: 

Karı -koca kavgası 
Mavi gözlü, kısa boylu, muhacir 

kadın istemiyormuş! -.. 4ksi gibi annesi de bütün bu istenmiyen va. 
ısf ları üzerinde taı ıyan birisini bulmuf!. 
Dün ihtiyarca bir bayan ik nci bir yuva bana ne ı adet vere· 

Sulhceza hak mine şöylece derd bilirdi, lutfen söyleyin .•. 
yanma~a b .. şladı: Suç'u sözünü burada bitirdi. 

- Benim gözüm mavi, bo- Gün görmÜ", mühim hizmetler· 
yum kısa, kendim muhacir isem, de bulunmuş zavallı adamın 
kabah t k mdedır? Otu% sene· gozlerinden yaş damlaları dö· 
den fazla karıkocayız. Şimdiye külmcke başladı .. 
kadar iyı ı ı m de şimdi mi fena Hakim müştekiye sordu: 
oldum! - Ailenızden memnun mu· 

Ve aR'Jam ğa koyuldu.. sunuz? 
Hak;m bu bP.yanı teskin ede· - Ço, ço, çok memnunum .. 

rek ytrİne oturttu. Evra\cı Hakim suçluya elini uz .tudı. 
inceledi, hadisenin gene bir Karısı da kocasının elini tuttu. 
aile r ciuına aid olduA-unu öğ· iki i de mahkemeye karşı ubu-
renince, ihtiyar suçluya sordu: diyetlerini izhar ederek yeni 

- S,z ne şekilde evlenmiş· evlenmiş bir çift gibi salondan 
tiniz? çekilip g ttiler •. 

- Ezberdenl Bittabı d vahın da sukutuna 
- Bu ne demektir? karar verildi. 
- N demek m 1 Haydi an· 'Ş -----

latayı m size ... Rahmetli annem ' eriat ne 
b ni ev' nd rmelc isteınişf. An· k 
neme gönlümün sevdiği tipi eserse!,, 
t rif etmedim. Yalnız be~ene

c ğ n kıı mavi gözlü, \cıs boy· 
lu ve bir de muh cır o.mas tal 
Demiştim. 

Annem bir k ız buldu. Bana 
bir medih, bir medıh ••. Tabii 
inınd m. D va~ı kaldınnca ne 
göreyim: Çığ mavi 1kı göz ... 

Ayakta d Jruyordu. Baktım, 
başı belimin hizasınR bile gel· 
miyordu. ismini sordum, konJş· 
mağa başladık .. Geleri, ideri, 
yaparı, eder 1., Aman da, göz.le· 
tim karardı. S nkı dünya kafa .. 
ma yıkılıverdi.. Vurulmuı gibi 
koltuktan çıkarken annem benı 
tuttu: 

- Nasıl yavrum, memnun 
o dun ya? 

- Allahtan bul, anne, beni 
y kl nl Diye hıykırdım.. Şaşa· 
lad: 

- Niç'n? D yiverdi •. 
- Ben sana avi g" zlü oJ.. 

masın de:nedım nı 'ydi? 
- Ço güzeldi. Mavılifne 

dikkat etmedim. 
- Boyuna ne diyec-kıin? 
- Y aıa küçiık. Daha büyür 

oğlum. 

- Ey muhacirliğ" ne? 
- r 1uhacir ~mma, çok asil· 

zadel.. Soyu sopu belıi.. Ona 
t mah ettim. 

Düıiinun, insanın ntf ret ettiti 
ıiııirlerıne dokunan hallerle 
ölünceye kadar girift kalması •• 
Mavi göz, kısa boy, muhacirlik. 

Karımın boyu bır aantimette 
bile büyümedi.. Asilzadelitin· 
d n de bir ıey anlamadım. 
Gözleri çolc güzelmiı derler. 
Ha buki ben mavi duvarla cen
net bile olsa içine ıirmek iıte
mem. Ş mdi böyle zevkimin 
taban tabana zıddına kurulmut 

_____ .... ___ _ 
Lale kadın tazm:nat 

. böyle istedi 
lkincı Sulhceza bakimi mü

başıre c retti; 
Çt]'ı tiakilım, ıu Lale 

ile Hcıa parayı! 
Mübaşır bu is'rnleri üç defa 

nida etti. içeri} bir genç 
kadın g;rdi. Müşteki Fikr:ye 
Li e olduğu anlaşılarak yerirıe 
geçirildi. Şöhret He paraya da 
tebliA-at yapılamadı~ı ötrenıldi. 

Hakim N ci Erel: 

- Sız iıtidanızda ne kadAr 
tazminat iıteditinizı y zmıyor
ıunuz, ne istiyorıunuz? 

- Şeriat ne keıerse onu i1-
tiyorum I 

- Kadın, bur1da ıeriatle 
büküm veren hakim yoktur. S 
ııin ded ğin kadılık devirlerıne 
aıddir. Bizim ıerıat iı' ne aklı· 
mıı ermez, anladın mı? 

Müştekinm if adeıi aynen zap· 
ta geçirildi. Suçlunun TopAltın· 
da Lo macı ıokattnda oturdutu 
anlaşıldı. Bu adr e tebliğat 
icrasını ve meşbud ıuç evrakı 

içindeki r porun celbino kaı ar 
verilerek duruşma başka bir 
güne talik edılm'ştır. 

'' Bendeli,, 
Böyle soyadı olar mu? 

ikim N ci Erel müı.ekıye 
hıtab etti: 

- isminiz? 
- Saadet.. 
- Soyadınız? 
- Bendelı! 
- Sen deli miıia? 
- Hay1rl 

Günlük ıiyasal gazete 

O mecliıde bulunan Bekta1i· 
ye de ayni ıuali sorarlar. Baba· 
can ıu cevabı verir: 

- O da ·diyor- taşı kafama Hakaret 
atan herifin mezarında bittil .• 

Kabram•nlarda 6 ır.cı ıolcakta 
32 numarada oturan genç ba· 
yan bu müouebeuiz ıoyadının 
kendiııne verditi teessürü imaen: bahılJ 'Ye Batm11haırul 

Haydar Rüıllii ÔKTEM 
ı.: m aımi neıriyat n y.. itleri mldle 

au: Hamdi NOdaet ÇANÇAB -JDAREHANESI 
1rmir 1kinci Beyler aokagı 
<.Halk. f>utiai lıina11 içinde 

Telgr f: lr.mir - ANADOLU 
1 tlefon: 2776 .. Foııa luı&uea: 405 

Abone {eraiti 
11ll1~1 1400, alb ayb&ı 808 

k 11111ft ur -lal: ancı rnemldttler için eeııelik 
eboııe (le.reli 27 Jinıdu 

AI\AVULU MAlBAAS.ffl1>4-
llAS1UtI~TIR 

- Bu :ut benden bir ıün 
fazla tutmutl 

Kedi: 
• •• 

Manrıl ıltında honıldıya ho
ruldaya uyuyan ked'yi g6ren 
çocuk annesine haykırdı: 

- Koş annec:ğim, kedi kav· 
rulac,kl 

- Ne var, ne oluyor? 
- Fıkırt111nı işitmiyor muıun, 

kaynamata baıladı. 
• •• 

ilci lıatıra: 
Atkadaşl1rımızdan bir zat bir 

müddet cvcl Ödemİf tarafların· 

Felemenk tütün lcumpanyuı· 
Eti meagut nın Ç3yırlıbabçe mevkiindeici 

Ankara vilivetinde (Etimeıud) binasında çalıpn amele ve müs· 
nab;yeai adı (Etimeıgut) olarak tıbdeminin kahve ve çay ibti· 
deti tirilmittir. yac'; kumpanyan n karıı11nda 

lı•lil _______ , __ 11'1 kahveci bay Şükril tarafından 

temin edilirmiı. Dr. Behçet Uz 
Çocuk lıaatalıkları 

miitehaıııaı 
Haıtalannı U,30 dan bire ka
dar Beyler aokatında Ahenk 
matbaası yanında kabul eder. 

M..,_,..leane telefona 3990 
Ev telef ona 2261 

Evelki fiin kahveci Şükrü, 
kumpanyanın verdıti direktif 
aaatleri dabilinde gene mü1te
rilere kahve ve çay ıötürmüş; 
fakat lcendiıini &ören direktör 
bay Döırut buna mümanaat 
etmiı ve kahvecinin iddiaaına 
bakılıraa kendiıini itip kakmıı, 
kahveci ŞOkrO de ma~emeye 
müra•at eımittir. 

- Kuıura bakmayınız, ben 
de kocamın aldıt- ıoyadına ti• 
biim, kabahatin bende olmadı· 
tını anlatmak iıttriml dedi. 

Hakim bu defa da auçluya 
ıordu: 

- Senin ıoyac:Un ne bakalım? 
- Ertonlul 

- Hıç düşünmeden, manası· 
nı öğrenmeden kendinize birer 
ıoyadı talcıttmyorıunuz, yıııkl 

Bir hakaret ve dö;,·m~ dava· 
ıına taaUQk eden bu iıldiıede 
ıahitlerin celplerine karar veri· 
lerek duruşma baıka bir ıüne 
bırik&ld&. 

21 TChunu~ ııi 

• 
Sağ 

bahi r~ 
Dahili ha taııld r mfitoaauıtı u 

Dr. . Şevki U~ r di70: ci: 

Kalb hastalıkları 
-1-

Vücud makinesinde kalbin, 
kendisinden istenen işi yapa· 
maması dolayısile b r çok bozuk· 
luklar V'1ku gelir. Muzmin ak· 
ciğer hastalıkiarıoda kalb, vazi
fesinde bir çok bozukluklar gös· 
termektcdir. intani h stalık l rm 
pek çoğu kalbi 2ayıflatır ve 
hastalandırırlar. Bundan başka 
vücude giren bir ço' zehirler de 
kalb hastalıklarına sebeb olur
lar. Bütün bu zehirler ve hasta• 
lık mikrobları yalnız kalb faa· 
liyetini bozmak suretile iktifa 
etmezler, kan damarları santralı 
ve sin· rleri üzerine de tesir ya· 
parlar. Çok defa zehirler; kalb 
katı liflerini iltihabJaştır rlar ve 
bozar! r. But ğayyürler kalb üte· 
rine ciddi zararlar ika edild~ 
ğini gösterir belirtilerdir. Bu 
suretle kalb kendisini bu zarar 
ve hücumlara karşı mücadeleye 
ıevkeder. Ve baun buyümekle 
cevab verir. Uzv yetın umumi 
intanı esnasında muzır tesirlere 
kurban olan bu ürgen uzun bir 
müddet iı yapmak ıçin uğraşır, 
durur. 

Şurası bilinmelidır ki, sağ'am 
insanda k bin ış görme kabi· 
lıyetı ~ah!n göre değışmektedir. 
Halbuki hıısta 1anan kımselerde 
bu kabıliyet zalm ş ır. Hatta 
bunun kaib ıayrf ıc a kadar bü. 
tün dereceler sayılabılır. Bu· 
nun ıçin bütün kalbın veyahut 
ayrı ayrı kısıml rı:un iş görme 
kabiliyet ve enerjııi mubtclıf 
vak'alarda m ıhlel f derecede 
zalabiıir. Kaıbi zayıf duşurcn 

muzır tcıider.e k rfı mu avJt: 

metıni az itan ve kıran akıki 

ıebeblere karşı, mtJtl k oymak 
c b ~der. -Arkası f.lar• 

1 N oetçi ec.:ı: na ' .ur 1 
Bu gece 

Kemeraltında ltt had, Güzel· 
yalıda Güz lyalı, lrg dpaz rında 
Asri, iki melıkte lk ç şm lik, 
A ıanc a 8. Fuad eczaneleri 
nöbetçidirler. --·------
Kanuna. hürmet 

lazım 
Ceza ını ç"' ek üze. 
e mahkemeye ~eldi .• 

Dün ik nci Sulhceza mahke
mesi.ıde şimd ye kad r rastlam· 
mıyao bir l adııe oldu. Hak"m 
Naci Erci bır d v nın durnr 
masını neticelendırdiıcten ıo ıra; 
salondan ıçer . y.: genç, yakışıklı. 
temiz g yinişlı bir ş bıs girdi. 
Hikımın önürıde bürmet"ir bir 
tavır alarak: 

- Bay bakim; bundan bir 
müddet evel beni bir mesele-
den dolay• bır gün hı1p s cez ... 
sına mahkum ettikinizı haber 
aldım. Bu büküm bittabi infaz 
edılecektir. K rtasi muamelelere 
ıüzum kal::namak ve zabıta me• 
murlarını utraştı mamak ve bil
hassa şeref ve haysiyefm halk 
naıannda payü nal olmamak 
çın b zıat huzurunJza geldım. · 
Lütten beni h p saııeıe gö.ıde

rin zl 
Dedi .. 
Hakım: 

- İsminiz? 
- Haydar oğlu Mebmed •• ' 
- Kanuna bu kadar hürmet 

olur, bravo ı ze? 
Muamelesi tamamlanan bay 

Mehmed; kelepçesiz olarak ce
zaevine aönderıldi. 
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- 66 - Yazan: Aleksa""r Düma 

1

_L_m_a_n-:-a--::-h-ay_v_a_n_ CI h İ r 8 t 
yükleme 

Yazan: 
Şeyh 

Küşteri 
tzmir )imanından vapurlara e K t U p l 8 r f _ 

yüktenen bayvanl1rın ve ağır T r_ • J hk 
eıyanın acı1c1ı_ ~~ zahmetli duru· Bizim neyzen ı evı i ı ue ma e-
munu hep goruyoruı. k d. l d 

Zavallı hayvanlar teker teker meye SeV e ıyor QT l 
vince takılara~ sar ık bacakla· _ 6 _ 13 cü Lui mabeyn kap1sını açarak koridora geç· 

ti ve oradan Anın dairesine gitti ri:e şattan vapura yülclenirlcen insan oğlunun zayıf tarafla· bata gibi kıbutumuzun içine 
bu eaki usuiü görmekten müte-

rından biri de, başına gelmesi çekilirdik. 
essir olııııyan tek ferd yoktur. 

- Lüks~mburg civarında. mek isted.ğim ııııtizaç için hı· Okuyan birdenbire susmuş, Fakat bu usulün, lzmir limanı muhakkak olan felaketın bir az: Araplar, hayretle dinliyorlardı. 
- Kral çe iie onun buluıma· yatım ı leday hazmm... bütün madamlar ayağa kılkm Ş ıimd~ki yerinde kaldıkça, kalk· daha geriye kalmasını iıteme- - Bara, (psra) ne, bara?l. 

dıtını emin miıiniz? -PAlc i a, Kardinal, pek gü· ve etrafı deriu bir sükunet kap· masmı da imkan yoktur. Çün- sidir. idamlık mahluk, sehpanın ôyle ya; 0 ıtırın paradan ha· 
- Kraliçenin ·az'felerine çok zel. F kıt, ayni zam:ind , mii- lamıştı. Krala gelince, hiç nezı· kü liman fenni ve buna miiıaid a'tına gelince, iki nefes fazla berleri nereden o\ecJk?. Burada 

merbut bulundutunu ümıt ede- hürdara h en haber yolla. krt göste m mişti; doğruca l.ra· dPğıldir. alayım dıye cel adı li'<ırdıya yerden alıp gökte yiyorlardı. 
rim efend miı. Ben kraliçenin y nırıa g.dıyo- !içenin önün de durdu. Sinirlı Deniz:n şa h ndan üç kırış tutır. Ben d,. Zülkarneyn Haz· Araplırı, adam akıllı kafesle· 

-Hcrh 1 le muhabere etmiş· ruın. bir seslı- dedı k: yllkarıda olan bir rıhtıma ya· retlerinin mıhkemı-ıine er geç m'şt m: 
lerdirl Kra içenin biltürı gün 13 üncü Lui maheyn kapı• nı - Mad m, sizi mil ürJar ı,- n•şan ve b r adım boyundan dü1ecekimi, topuz'.arın altında _ Haydin ·dedim· şuraya, 
yaıdıkları onun iç:nd"r; ben o açaralı: koridor geçti ve ora· yarete ge.ecek ve ben<len al· faza yü<sekte kalan şata ka· er y p, :ı:errel~ş p geber"p tekrar onların yanına gıdelim Je ora• 
mektupları mutlak ele geçi • an Anın d resine gi ti. d gı b azı emiıleri s.ze tebliğ lyaJ~~;111u:n~~~m~~~;,ı:~~~ m~;~:~ dirileceğ'iıni ve dirildiktan aon· da konuşuruz. 

k ··• · 1 KraJ:ç-, nedimelerı Mm. dö edecektir. ra da, 0 ene ayni minval üzere aıe ı ... erım ... ' dadır. Bir kere, hayvanı şata 6 Ve cevap beklemeden yürü-
- Efeııdimız, bununla bera• G ttan, M:n. dö Sabi, Mmi dö Boşanın k, sü gün edilmı-k ve yükiemek biı mes~ledir, b r de ezil cetımi hıliyordum. diim. Tecrübem ve tahminim 

ber... Monhazon ve Mm. dö Gemene hatta oıümle daıma koıkutu'.· cattan vapura vinçle hayvan D dim ya, kir, kirdır. d d O l d b k 
7 yerin ey : n ar a eni ta ıp 

- Möıyö lö Dük neye mal ile beraber bulunuyoıdu. makta olıı.n zavallı kraliçenin yüklemek vardır. Ve ~u ikinc si Dünyada iken bıle"Ne yapar• .1 N T f k b ~ 
olursa elıun ben onl1rı isterim.. Madritten birlikte getirm'ş ol· kırmızı yüzti supsan kesilm 'ş b1.;sbütün zo lu ve vakıt kaybet· sak yan • mııa kar kal.r., •felek- :~~::; eyzen evi eni go· 

_ Fakat fevketli efendimize duğu l~pan)·ol yatak odası ne· ve şunu sö ~lemekten kendısiıı; tiren bir iş or. Bir çok vapurla· ten kam almak için bir dıkika· 
1 d d k b 1 1 - Aman erenler, aman üsta• an:ederim ki... dımesi Donna Estafania bir kö· nıenedemem .şt: rın, ıımbar arın an ışarıya açı· cı i e olsa yüz çevirmeme İ· 

- M. lö Kardinal benim ar• ~ede o'.uruyordu. Mm. Gemene - Bu ziyaretin sebebi nedir, lan kap !arı olmadıtı iç:n, h~y· dir. demez miydi:C? dım, aman canım, sen ha? 
ıulınma mani olırıınızdın bana yüksek ıesle okuyor ve krali· efendimi1? ş~vketli efend m"zin vancıkları v:nçle yukarıya al- Araplar, benim cevabımı bek· Diyerek fırladı. Zıvallının boy· 
ihanet için onlarla birleşmiı ol· çeden başka herkes onu dik· •ÖyliyemeJi ' ı1e gibi b'r şeyi mıık mecburiyeti hıısıl olmak· liyorlardı. Sanki çok mühim bir nunda o kadar da fazla ş:şe 
manız ır.laıılmaz mı? Siıde mi katle dinliyordu ki, kraliçe ise mühürdar efen !i aöyliyec.k? tadır. ıey söyliyecekm.şiııı ııibi, acı.mi varmış ki, fırlamak istemes: ile 

1 l l ·ı Şe .. b le d' ı k b h ·ı K•ıl hiç cevap vermiyerek Mersin Trabzon, Samsun, • ç' tarı.c, kl•lırımı kaldırıp yuvarlanması da b:r old~. Ko-ıpanyı ve ngi tere ı e, vroı u o uyuşu ın eme e aneıı e ,_ d d d . Z~ngulda'k gıbi iskelelerımize 7 

ve kraliçe ile müttefikainıı?... kendi fikirleri ve kendi düşün· topu .. arı üzerın e ön iı ve , 
1 

d" .. ııöz · erimi açarak onlara yaklaş· fUP kaldırdım, öpüştük, kucak· 
- Efendimiz, kendimi bu gi• celeri ile mefgul bulunuyordu. eyni zamanda muhafızlar ku· )eni limanlar yapı ması uşbu· tım ve parmağımla ta ötedeki laştık. 

l mandanı M. dö G ta ınübüıdar nülürken lzm'.r l.man ı nın u k fi d B d k 
bi tüpbelerden beri 111nıyorduaı. Son bir aık ıt , kları ile ya· ef.:ndinin z yaretini h ber verdi. z .. hmetlı d • .ırumu göz önünde a ı eyi göster im. eni, yanın a ilere tanıttı: 

- M. lo" Kaıdinal ıöylediıı.!- dız:lanmıc olan bu dficünce!er • · · - Kımisi o? ~ Ôzu", so"zil doll-ru bı"r adam · a• y 
7 Mühürdar yarı gü ü:nsi erek buiıı.1durulma ı ve ınşaat ona .s 

mi ltiliyorııunuz; ben o mek· az kederli olamazdı. Avu tury'ıılı ve yan kızararak odaya g.rınış· ııöre yapılmalıdır. • Dedıl.:r. Ba11ımı iki tarafa 111· idi. Dünyada patavatsızlığı ile 
tuplan iıtiyorum... An kocasının itimadından mah· ti. Hıkayemizde kendis.ne ' tek· lzınir ve lstanbul lım:ınları ladıın: meşhurdu. Doğruyu söylcmed §'i 

- Buna bir çare var, rum olmuş, çok nazik bir hia- rar esadüf etm•klii miz ihtima· şimdıki yerlerinde kaldıkça f~n· - Ah, bir bilıeniz, bir bil· vakit zorı•ndan dilini ısırırdı. 
- Ne ıibi? ıini reddetmit olmasından do· line m~bı i ke disıni okuyucu• ne uygun ıslahat yapmağa ım· seniz(. Z ten bu yilzden de iki yakası 
- Bu iı, mühürdarınız Seg- layı kendiaini bir tfirıü aff~de- !arımızı tanıtmıımız çok mür.a· kan yoktur. lzmir limanı muta• Ve bir az durduktan ıonra bir araya gelmedi( 

yere havale olunmalıdır. fş ta· miyen Kardinal taraf·ndan kın ıip olacaktır.. ıavver olın yerine kaldırılırsa ilave ettim: Baktım; daha söylüyor: 
mamile ona alt l>ir vazifedir. ve adavetle takib edilmekte bu· Bu m:;hürdu yakışıklı bir pek ala,k düı.ün1 ülebi1Iir •• f at~! - O, Cennet nağmelerini _ s.~i kes neyzen -dedim· 

- Çabuk haber gönder gel· !unmuş ve o zamanın batırala· adamdı. K rdinalin evelce hu· yapılaca yenı iman ar ıçın 1 dünyaya nakleden yeııane adam· 
· 1 · 1 b'l A ka fı"k'ır olarak sö1liy~bilir.z ki, d O b ı al • ku " ıiyetimiz çok feci 1 11n •• rına ınını a ı ırao, nın mu • ıusi hizmetçisi iken şimdi No:r k l ı. aş ayınca ç magı; ru 

- z~nnederim ki ben:m da· vemet ıösterd A"i o hiı karşı· Dam Lışrahibi bulunan Dö bu. iskelelere yapılaca .kmakn· topraklardan ıular çıkar, dilsiz:· Neyzan omuzlarını silkti: 
fremdedir. Gelmesi için haber ıında v-'idc kraliçe kardinale lann den'zin sathından yü se • )er ah ç kip maval okur, kör· - Dünyadakinden daha feci .. Roş lö Mal. tarafından haşmet· b' · d • .. 
Yollamış ve Luvra aelince beni kartı oldukça müsait davrandıll.ı liğinin ır ıevıye e o.muı mum· !erin gözü ııçılırdı. işte bakın, olmaz kork al. Ben yıldı on 

.. a lıye çolc sadık bir bende o'.arak k d 
beklemes'ni tcnbih etmiıtim. ha!de bile Mui dö Mediçinin ün ür. ıizin dıll.er arkadac\arınız bile iki ayın dokuzunu Toptaşında, takd;m edilmişti. Al manyaya ısmarladığımız 11 5 • 

- Haber yolla. ç uk ııel in. bü • hayatının zehirle diğ"ni Bu adam hakkında bir çok vapuıun şekıllerini bılmiyoruz. dayanamamışlar, onu dinlemek Mazhar Oımanı miaıf.rlikt ge• 
- Emirlerin~ bqü.stüne, ıöıünün önüne getirmiş bulu• rivayetler vardı ki, bunlardan Lakin bu 11 vapurun da yenı için oturakalmışlar.. çirird .m. Köpoğlu dünyııs nda 

efendimiz; fakat...... nuyordu. en müh.mmi şuydu: • limanlara ıöre ambar kısımla· Ar plardan biri: ıu kırık neyi üflerken bılmez• 
:_ Fakat ne?.. Avusturyalı An, etrafınd ki Gençliğini çılgınca geçirdik· rından birer kapı açılıraa, rıh· - Emma vellkin o da Jehen· !erdi ki, içimden de onlara ül· 
- Fakat, belki kraliçe ka- en aadık cariyelerinin, em mah· ten sonra bir manastıra kapan· tıma yanaşacak vapura geniı nemlik ula. lüyordum. 

bul etınez.. rem dostlarının, candan ıevdık· mış ve orada hır müddet genç· bir kalas üzerinden hayvanların Dedi. - Bırak onları şimdi!. Sen 
- Neyi, emirlerimi mi? !erinin mahv~dildiklerini görü· lik günahlarının kefaretiyle meş· rahat rahat yükletilmesi ve ayni - Öyledir amma, o Cehen· de Züllı:arneyn Hazretlerinin 
- Evet, bu emirlerin lcral yordu. gul olmuştu. rahatlıkta diğer bir limana tah· neme kendisi gidıyor. mahkemesine mi ıevkedi\din?. 

iradeli olduğunu bilmezıe. Etrafına uğurauıluk 11çan Fakat bu mukaddes yere gir· liyes: kabil o ur. lzmir limanın· - Neden? _ Evet, Cennetten geımeğe 
- Pek ili, bu buıuıta şiip.. uğursuz kimseler gibi her do· diği zaman, zavallı tövbekar, dan hayv o ve ağır efYanın - Cennette hocalarla haham· çıkmıo olan Adem Peygamberi 

hesi kalmamak için gidip ken- kunduğ•J şeye talisizlik getiri· kaçınmak isted;ği günahlarının yükletilmesinddeki .dzorl
1

ubk 
1 

b
0
ir !ar ve papazlardan ba~ka kimse yakalayıp gırtlağını ııkmıı.lı: iı· 

dl·m tebl1'11o eder:- yordu,· onun doıtlug· u zulu"mle b dereceye ka ar gı eri e i ir. )Okmuf ta ondan.. b hk 
5 - da bera erce g.rmesni mene· 1 b 1 tediğim için eni ma emeye 

- Aranızda bir niza çıkma• netice bulan ull.urauz b.r icaret da, mevcud şat arın iç 0 ınazsa Araplar şaşırdılar, güldüler. '--d ( · 
1,1 .. debilecek surette manastır ka· bır kısmının yükseklikini nhtım ıevı.c iyor ar. 

mık için elımdeo geleni yaptı· sayılıyo du. pısın: kapıyamamıştı. seviyesine indirmekle müm· - Duğ'ru vallah.. Sen tanı· - A canım ·dedim· hila zır· 
tuıu efendimiz unutmasınlar. Madam Sevröz ile Verne ıür· O, bu g-inahlarına d:.ima kündür. Y~n mu? tapozlutu bırakmamış110. Dün· 

- Evet. Dük, evet; sızin kra· gün edilmiş bulunuyordu. La· merbut kalınış ve onları itiraf Yerıi yapılacak limanlar el· - Tanırım ya, tanırım yal.. yada hocalara aaldırd ğın yetıı· 
liçeye kıırıı çok, hatta lüıumun• port ise tevkif ed.lme.< ümidin· ettiği başp paz i•e kendisini bette ki, fenni esaslara istinat O benim cenı u:izimdir. miyormuı giiıi Ahırette de Pey• 
dan fazla ıefkat bealedif niıi de bulunduğunu hanımefendi· artık doğru yola siı.ı1k ettirmek edecek ve muhakkıtk ki müteh· - Jeenı ez z, senin haaa? ıamberlere hücum edıyorııun. 
biliyorum. Bu hususta iler:de sinden giılememişti. için, mel'un şeytanı kalbinden hassısların hılgilerine terk olu· - Evet, rahmetli, iyi dos• _ Hayır, yoooo, ben yalnız 
iöriifü üz.. lıte bu çolc derin ve çok ka· çıkararak çan halatına dört elle nacakt r. Ve, galiba, lzmir, Is. tumdu · Adem Peygambere kızgınım. 

- Ne zaman arzu buyrulursa ranlık dıişünceler'ne dalmış ol· sarılır.asını ve ondan istimdat tanbul limanları hu eski varlık· Ve bunu söyler sölemez, baş· 
efendimiz; fakat Fransa krali· duğu sırada kapı açılmış ve etmesini nasihat edip durmuştu. \arile linıanlıırı mükemmeliyetim ladım yumruklarımla gözlerimi - Neden?. 
çesi ile efendimiz ırasında gör· içeriye kral girmiıti. - Sonu 11ar - temin edece <tir. N. B. ı"lerek ağlamağal Bu ağlayıştaki - Ulan, sen de pek tahtaka· 

~~~~~~~~~~~~-~~~-~~~~~~~~~~~--~~~~--~~~~~~~~~ mehardme di~~kyok~,do~ f~ı olmqsun bel D~nya~, 

Tefrika No. 
es 1 k ı A b h t ı d rusu.. Sınema artistleri gelip kendi tohumundan ve bır tek n ı a a ıra arın an M.YÖ:Ôan görmelilerdi. ( latitraden ıunu kadından milyarlarla nesil attı. 

ıöyliyeyim ki, şimdi, burada, Şimdi herkes biribirini boku· 
danyadan adem abadı bo~lıyan yor. Ayni adamdan, beyaz, sarı 

Istanbulda hafif hafif başlıyan hürriyet hareketleri arhk bütün artıstler toplanmışlar, kırmızı, siyah derili bir yıgın in· 

ÖnÜDe geçı•ımez bir hal almag" a başlamıştı .Alevde Şeyt"nlar.ismli bir film ıın çıktığını da görüyoruz. 
çeviriyorlar. Şu eski Franceska Vahşete, ilk defa onun oğuı· 

Gazeteler bir iııtibdaJ devri Bir çok gayri memnunlar da bu· dağa çıkan t kadaşlar bittabi nefyi, Arnavudluğun içtimaı... Sertini, Pina Manikelli, Rodolf ları başladılar. Kadın yüzü.den 
tuttunDuılardı. ilim Uarih ede- lunacaktır. Bunlar irtica için boş durmamışlar bilhassa Hıriı· Velhasıl ııra11 ile ve aeri bir Valııntino, Jan Harlov ve emsal ilk cinayeti, onun okulları Ha· 
rek Ham"din zulmünde11 Labıe· korkunç b r kuv\let olabilir. tiyan unsurların çetecilerine ha· surette yapılan bu haraketi ıan'atkir güruhu topuzlar altında bil ile Kab;) işlemediler mı? 
deo yoktu. Halbuki bü ün bu Bunlara gö:e tedbir almak. herler saldırmışlardı. Tıkveşte adım adım takih etmişlerdi. inliye inliye rol yapıyorlar) _ Sonu t1ar _ 
cinayetlerin imili bu adamdı. Liakal işleri üç beş ıene gev· bu'u ıan E.ıv r bey de o hava· Araplar, bana cır aibi oldu· ._ _____________ 

1 Kend~lerine gönderilen çetele· o· 11 

Ve bu adım -ne bqta padi· şetmemek Üzere çalışmak. Her lideki H r'stiyanlara ayni haberi lar: •- rin ciddiyetine emin oldukların· 
şah olarak kalm.ştı. Avrupadan şeye ehemmiyet vermek lhımdır. ıöndermiş, "Bütün memleketin - Uli n .. ağliyo sen? Jeenı 

dan hizzarur muvafakat ceva· gelenl,.rden doktor Nazım, Ha- Bu böyle olmakla beraber büıriyete kavuı uı ve kanunu ezizin de ulOI (ölü) 
• bını verm · şlerdi. Bunlardan en mid akkında bir şey yapı.· iktidar m~vkiin. ~len Sadnizam esasi ile idare oluıımaaı için. - Yürekceiz m pelc yufkada 

m1.111aaını muvafık bulaıuş itin Said paşı da ille iş olara!c Meb· ittıbad ederek hır bayrak al· ziyade sevinen Ulıhlarla Bili· oııdan Arap amcalar[ Dünyada 
uzayıb gitmemesi iç:n hal' key· usan intihabı kanununu tefsir tında bi .eşmelerini istemiıti. ııarların ve V ·r!ıovıst (Make· iken ne eğlenirdik bilseydiniz. 
fiyetini şimdılik tehire muvaf· ederek altmış bin kelimelik tef· EsMen çeteciler cemiyetin donya Makedonyalılarındır) partisi. Siz de o dünyada bulunup bına 
fak oluıuttıı. ıirlerle telgrafhaneleri iki gün icraata gaçtiği günde~b ri kuş· Bu çeteler de reiılerile birlikte misafir olaydıaıı, görürdünüz .. 

Bu sebeble ce•iy 'n ve bü· işgal etmıftİ. Bittabi bu nahoı k·ılanmsğa başhmışlardı. Sela· ı lahlar;(e herabet merkeze ini· Ay başırıd eş, dost, kasıbı, 
tün vatanperverlerin h~r ııüo bir teıir uyandırmıştı. nılc sokaklarıııda çetelerın tepe· yorlar, kucaklaşılıyor ve ÖpÜ· bakkala borcun yarısını öded:k· 
~Öz önünde buiund.uulma'arı lstaııbulda hafif baf,f haşlıyan lenmesi, şu ve bu zabitanın ıülüyordu. Verlıoviıtlerin reisi ten sonra toplan.rdık. Hanende, 
ıcab eden: hürriyet lııreketleri artık önüne datlarıı çekilmesi, Şemsi paşe meşhur Sanda·1eıki çtle elbıae· sazende kızların etrafında lenıer 
Hımid gene padişah olarak gt-çilmeı bir hal almağa ha,la· gibi sert bir adımın dünya ile aile Yanyonun üstündeki bal· kurar, kelleleri tütaü'er, cebım z 

kalm"tır. Daıma korkulur. mıftL Vıliyetlerde de kımıl- hesabının pek açıkça temizlen· kondan verdiki nutukta: tamtakır, evlere dönerdik. Pa· 
..... """'"'u aveıı.si ay1.ktadır. damalar oluyordu. Man11tırda meıi, müşir Osm n paşanın - So11u flaJ' - rısızlık başlatınca da, kaplum· 
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: MUftZtfm· Japon valileri, dün Tok~ ~ • .._11! __ Ziiia;;ı-ın ,;Gra•ı slJftJidiJn ~f,';!-ea:nrzorar, derler ainma; 

giimrü~.!.!smi yoda toplandılar 
ltlıaldtçılardan Cin ·sefiri, Tokyoyu terkederken 

Kralların servet ve kazanç-
larını bilir misiniz? alınmıyacak · 

lzmirdeki man fatura ithalat- bir beyanname neşretmiştir 
: En f ahir olan Arnavud Kra-- \ . 

j · lının 300bin lngiliz lirası var 
.._____ 

çılarmdan Temmuz 937 den 
sonra memlekete ithal ettikleri 
pamuklu mensucattan dolayı is· 
tenen 250,000 liralık mut?zam 
gümrük resminin alınmaması 

için alakadar.ara emir gelmiştir. 
Fakat henüz gümrüklere tebli· 
g1t yoktur. ----
Menşe şehadet

nameleri icin 
• 

Yeni emir geldi 

Sal<lan sola Joira.• Roman9a• Bulgaristan fle Arnavatlluk kralları 

İhracat menşe şeb 'detname· 
leri hakkında İkbsat V ..!kaletin· 
den gelen bir emirde den l yor 
ki: "M.::oşe şehadetnamesiz ihraç 
edilen mallar için bilahare şe· 
hadetname verif mesi istenmek· 
tedir. Halbuki bu taleplerin is· 
afında müşkü at çıkmaktadır. 
ihraç edilecek ticari mah.yetteki 
her mal ıçin alınacak menşe 
şehadetnameleri hakkında ne 
yolda muamele yapılacağı 12/8/ 
936 tarihli ve 1584 numaralı 
genel yaııda gösterılmiştir. Bu 
genel yazı hükümlerinin tatb i· 
kine ıtina gösterilmesi lazımdır. 

Kralların kazancı, demokrat 
İn"Sanları ı hiç birin n alakadar 
olmadığı bir iştir. Demo<ratlar, 
ha .a ın aldık arı para arın yer 
siz olduğuna bakla olarak kani· 
d r er. Maamaf b bahsimiz bu 
değil, kıırilerimıze bu hususta 
bir az ma O.mat vermekten iba· 

. rettir. 

Yunan veliahdi Prens Polun 
sabık Kayserin torunile izdivaç 
merasimi, B zanskarane bir şe· 
ki de yapıldı. Bizans kilisesine 
mahsus tantanalı meras·m ve 
ay· nlerle, kırk Prens ve Pıense· 
sn iştirakile y...ıp1lan bu nikah 
da esasen kralların kazancından 
be h s iç n b .r vesiJedır. 

Krallar için yirminci asır hiç 
de iyi b r asır değild . r. Bu 
asırda bir çok kralhklar yer· 
yüzünden kalkmış, geçen asırla· 

rın saltanatını fevkalade bir şe· 
kılde ıüre11 hanedanların da 
.)'İrminc asırda vaziyetleri çok 
berbad olmuştur. 

Y rminci asırda kraİ hanedan· 
lan erkanı, prens ve prensesler 
b irer 5ermayedar mevkiinı al· 
mağa mecbur olmuşlardır. Bun· 
lar bu gün bir çok işlerde a syo· 
ner vaziyetind...-d, ler. Borsa ar· 
da hava oyunları oynarlar, bir 
banger g bi para'armı iş etmek 
.. uretde kazanç temın ederler. 

Evet, yirminci asırda, bir 
ıürü prens veya prenses besli· 
) ecek m llet kalmamışt.r, diye
biliriz. Bu sıbep e prensler de 
milletlerin f erd eri gibi kazanç 
yolu aramak ve bulmak mecbu· 
riyetindedir!er. 

Prens ve prenseslerin hususi 
haıat ve kannç faaliyetleri, 
her nasılsa tevarüs edeb ldıkleri 
servetleri ıin derec!s ne bağ! dır. 
Eğer z ng n ve bo. mirasa sah p 
olmuşlarsa, mevkı ve arz..ılar na 
göre, evlenirler, halta bü ün 
hükü nranlık hak'arından vazge· 
çerek istedikleri sev yeden ka
d nla la da evi ·nebilirler. Ej-er 
kaf de~ecede zengin değ.Herse, 
protokol denilen saray a Jetle· 
rin den, bu ko kunç es ~retten 
kendılerini hayatıarınm sonuna 
kadar kurtaramazlar] 

Brunzvik hanedanı tamamen 
harab o muş bir hanedandır; 
servet namına bun1arda kuru 
b"r unvandan başka hiç bir şey 
kalmamışt r. Bu hanedanın kızı, 
prens Frederik Luiz Dö Brots
vik fakirdir. Vakıa, genç ve gü· 
zel bir prenı ile evlenm ştir, 
fakat Yunan vel ahdi prens Pol 
de zengin değ ldir. Maamaf h, 
prens Pol, zengın olmamas.na 
rağmen gönlünün istediği bir 
prens ile evlenebildiği için bah; 
t yard.ı. Fe emenk veliahdi prens 
Jjl ana da gön ünü ı temayül· 
lerıne gör· bir oc.t bulan pren-

Eski ispanya kralı serveti saye. 
sinde sefalete düşmedi 

cası o!an prens Bernad Dö Lip 
çok fakir bir asi zade idı; ha· 
yatını bir bankada memurluk 

Fransız gazeteleri, kral Alek 
sandrın öldüğü sıralarda, kü· 
çü < kral P.yer için: .. Zavaıl& çok 
ze rı g n çocukl,, Demişlerdi. Kü· 
çük P yer barıkalardak paralar· 
dan başka Belgrad kral gara· 

Japon O$kerleri bir nehirden ı~çigorlar 

ile kazanmaktcl idi. 

* "' * Ne den'rse den"lsin ve şu 

küçük mukaddemeye bakılırsa, 

kral V"'ya kra. hanedanına men· 
sub olmak san'ah artık caz b 
b .r iş ve meslek o maktan çık· 
mı şbr. Bir çok kra.lar, bu gün 
serseriyane bir h3yat geçirmek· 
tedirler. Bunlar iç.nde sefa.etle 
boğuşanlar da yok değıf d r. 

Hukat n birib r.ni ımha için 
en büyük bir k ,biliyet gös' er· 
mekte olduğu ispanyanın son 
kralı 13 üncü A .fons meydan· 
dadır. 

Bu adam eğer petrol işlerin· 
de yer a marn ş o s ydı, be ki 

j ndaki 25 lüks otomobil de 
b.ılmuştur. Bunlar arasrnda da 
bir tanesi zı. hh i dH 

Arnavud kralı Zogo senede 
anc1k 4000 lngilız lırası alır. 
Küçük bir krallık için bu kddar 
para da çoktur. Fakat kral ltal· 
yadan da tahsisat alm.:ıktadır. 
Bu sayede kral Zogonun ecnebi 
banka!arda 300,000 liral k ser· 
veti olduğu muhakkak addedil
me kted r. 

S::kizinci E.dvard, Avrupanın 
en zengin krallarından birısıdır. 
Senede 410,0)0 log.liz lirası 
almakta ıdı. Bundan başıca 

bır çok dokalık arın da iradını 
alırdı. Bu g:in bile tahttan çe· 
kild ğ. halde s ~ne:Je 85.0JO J ra 
alm.,ktadır. H~susi serveti de 
bü ' üktür. 
Yun~n vel h1i senede 8010 

1 ra alır. 

bu gün mü?kül mevk de ka· 
lırd ı . Son başvek li ve d ktatö rü 
olan Primo dö R vera ile <le 
bu p trol işleri haseb.le Loz ış· 
muş idı. Vak a, sabık ispanyı 
kra l ı tac ve tahtını kAybett , 
mem 'eketinde 1 kovuldu, fakat 
serv ·tınde ı mahrum k~lııı .. dı. 

Bu gün Nevyoridak gayr men· Kalp sektes nden 
ku.ler üzenne yat rdığt sermaye 

sayes nde bir Lord gibi y.ı~a· ölen .. er 
maktadır. lzmirin Narlıde e köyünde 

Filistin menşeli 
deriler. 

Memleketimize idhal edilen 
F .listin menşeli eşyanın serbest 
dövizle ödenmesinden istifade 
edılerek başka memleket men· 
şeli bam derilerin Fılistin yolu 
ile ve Fılistin menşeli olarak 
memleketimize getirildiği öğre· 
nılmişt r. 

1938 b .dayetinden itibaren 
f,J.stın mezbahalarında kesile· 
cek ha van arın derilerine mez· 
bahadan çıkmadan evci damga 
vurul caktır. 8Jndan sonra ıd· 
hal ed.lt'c~k deriler, bu damga· 
dan mahrum iseler, ıdhaUerine 

müs"ade edim yc:cektir. 

Mi i kiime m 1çları 

Tokyo, 20 (Radyo)- Japon· 
yanın her tarafından buraya 
gelen Japon valileri, bu gün 
Dahiliye Nazırı Amiral Sueçu· 
gonun riyasetinde toplanmış· 

Jar&r. 
Dahiliye Nazırı, uzun beya· 

natta bulunmak suretile valileri 
umumi vaziyet hakkında aydınlat· 
mış ve bundan sonra alınacak yeni 
tedbirler iq.. halkı ha:Hrlama• 

ların1 istemiştir. 

Amiral Sueçogudan sonra Baş. 
vekil Prens Konoye mühim bir 
söylev verm ş ve bu günkü 
vGziyetin, Japonya için h:ıyat ve 
memat meselesi olduğunu ve 
bu münasebetle, Japon mille• 
tinin, maddi ve manev'i bütün 
kuvvetile hükuınete zahir olması 
laz. mgeldığin söy edikten sonra, 
Japony3nın, Çuıde başladığı 
harekatta ecnebi devletle ·e zarar 
vermed.ğlnİ kaydetmiş, 4 senellk 
p .a.nn, bir komisyon tarafından 
h zırlanmakta olduğunu, bütün 
Ja-po ı sanayiin ı.ı inkişafına ça· 
lışılacığ nı ilave eylemişti r. 

Ş inghay, 20 (Radyo) - Çın 
hükumeti, (Ninggu) kanalınm 
medhalini tam~ men kapatmış· 

tir. Buı1un sebebi, Japon gemi· 
lerinin muhtemel akanıdır. 

Şanghay, 20 (A.A.) - lmti• 
yazlı mıntaka polisi son suikast 
hareketlerile alakadar olmak 
üzere 30 kişiyi tevkif etmiıtir. 
BıJhassa Natasda J Jponlar tara .. 
fından teşkil olunan mahkt1me 
reisliğini kabul ettıği için öldü7 
rülen Çin avukatmın katilleri 
araştırılmaktadır. 
· "f o , yo, · 20 (R.dyo) - Çinin 
bura sefıri Şos" ny · . bu ı.ün 
Hong·Honga mütc ~c·b"n bu· 
radan hareket etm şt r, · 

Sefir, Japonya H.uiciye Na-
zırı B. H ro' :ı ziyaret etmiş 
ve vedalasr ~''' 

Ç n sef:r ;, -~.,. et erk~nından 
sekiz kiş , ... ~ ıyanm aabık 
Hariciye h Ltn B. Ar'. ta ile 
Maliye Nazırı { ..ı .ı .ı tarafların· 
dan uğurlanmışlardır. 

Çın sefiri, hareketinden evel 
Japon matbuatile bir vedaname 
neşretmiş ve bir ırktan olan iki 
meml~ket halkının harb halinele 
bulunmalarından dolayı acı du~ 
duğunu, bugünkü muha-;amatın. 
b r gün dostluğa ınkılab ede· 
ceğinden ümidvar bulundu;unu 
kaydeylemiştir. 

Romanyanın şimdiki genç janduma brako ı önü de ı h· 
kr:ılı Karolun bir aşk ve gön 1 tıyar bir kadın ın c·sed ı bulun· 
macerası yüzünden her tur Ü muştur. Yap 'an tahk katta ce· 
ha larından vazgeçerek bir sedin Kurt karıs f.0 yaşlarıııd t 

M .ıl küme maçlarına 13 şu· 
bat.a başlanması kararlaştırıl· 

mıştı. At na mJhtel.ti, lzmırde 
lz.u.r muhtditi ıle 12 şubatta 
karşılaşacağı ıçın Milli küme 
maçlarının 14 şubatta başlaması 
muvafık görü.müştür. 

lzm r Futbol Ai •nlığı, bunun 
çin Futb ol Federasyonundan 
nıfüaa de ıstem ştır. 

müddet memleketi d şında ya· Elife ait olduğu ve Narlıd~re 
Ş"ldığ ı ma an fo ~. Serveti olma• köy "n n a ş1ğı mahal es ldelc Romanya 

Barselonda yollar insan ve 
hayvan cesedlerile dolu 

d ğı için bu dev rde kral çok evinden ç kıp İım re g'"ıİrKen y l d ·ı • 
sı.-ıntı çekm ş v Akdenız ... ıyı· kalp dllrmasından öldugü anla· aıtU l erı 

iht.la.'c:ler, Cumhuriyetç ~/erin mukabil taar. 

larında mü e\8Z b r v.ıla Ja şılmıştır. Habeşistanla Brezil- Tuzunu durdurduklarını iddia ediyorlar 
y şam1k mt:cburıydınde kal· * * * Salamanka, 20 (Radyo) -
mıştır. Ödemiş kaz~sının Zeytinlik yaya gidecekler lhtiıalc. lerin, saat 20 de neşret· 

Bu sıkıntılı tecrübe d vri, köyundcn Çavdar oğl u Ahmet Roma, 20 (A.A.)- Romanya tıkleri resmi bir tebliğde, cum· 
Kralda iktısad ve tasarruf ar· S.ıiıs namındaki ıht yar. köyün· Yahudılerı tarafrndan Habeşıs· huriyetçilerin Las Petr:çe cep· 
zularını uyandırmıştır ve huku· den Öd mışe gelirkeıı Çlkırcah tanua yerleşmek için yapılan htsinde yaptık.arı mukabil hü-

kunu tekrar elıne aldıX.ı gu"nden çeşmesi yanında kendısı ıde bu- muracaatm kabul edılecegv ı şu"p· ı 
~ k. b" k 1 h ı cumun durdurulduğu bildiri· 

ı·tıbaren bır dah:ı fakir mevkıine lunan es 1 ır a p asta ığı hes zdu. Sa abiyettar mahfeLer h 
yüzünden d ş rek ölmüştür. mekte ve Alamira nehrinin, i -

düşmeme< esaslar . nı hemen tat• Anmet ihtivar b r adamdı. böyle bir talep geldiği takdirde tilalci kuvvetlerin kontrolu al· 
bik etmiştir. Kral Karola Ro· bunun hükumet tarafından lü- tında bulundurulduğu ilave ed.l· 
manya hükumeti senede 73,000 Eve ta:ırruz zumu veçhile tetkik ed leceğini mektedir. 

lngiliz lirası verir. En kısa bır Ödemişte Cumhurivet mahal· bıld rmekle beraber İtalyanların Barselon, 20 ( Radyo ) _ 
tahmine göre, Kral bu paranın lesinde Musa oğ.u Mustafa Se· Afrikada imparatorluğu ancak Cumhurivetçi ispanya. kararga· 
hiç olmazsa 25 bin lırasını ta· vinin evıne taarruz eden Hüse· kendileri için kurmuş oldukla· 

l M hının neşrettiği resmi bir teb· 
sarruf etmektedir. Bu sayede yin oğ u ehmed tutulmuş, Ad· rını da ilave etmektedirler. 

1 ı · liğde, ibtılalcilerin, kara ve hava Kralın şahsi ve hususi servetı iyeye verı m şhr. 
o:arak bankala da 250,00~1 in· Kilovat tarifesi HaJkevİ köşesi kuvvetlerile yaptıkları taarruza 

mukabele edıldıği ve şiddet.i 
gil z lirası parası vardır. Kilovat tarife kom:syonu, dün 

mali Şarkisi nde ilerliyerek Mu· 
leon tepeler ni işgal etmişlerdi.r. 

General Arandanm kuman• 
dasındaki ordu, Cumhuriyetçi· 

lerden general Romo kuvvet· 
lerini sıkıştırmıştır. Bu iki kuv· 

vet arasındaki şiddetli muhare· 
beler cereyan eylemektedir. 

Londra, 20 (Radyo) - Roy. 
ter Ajansına göre, ihtilalci tayya• 

relerin Barselona attakları bom• 
balar, şimdiye kadar kaydedil· 
memiş derecede müthiş tahri• 
bat yapmıştır. Yollar, parçalın• 

mış insan ve hayvan ceıedlerile 
doludur. 

Umumi harbten sonra mali naha komherı ği binasında ko· 1- Fıkirler dergimızde genç· bir muharebe vukuageldiği bil-
i v b. f açt k M k d dir lmekte, Madridi bomba dt· Romaya gı· .Jerken vaz yetini ve se~vetini kurmağa roiser B. Haıidin riyasetinde ıge ır say a 1 • a sa ı· U~ 

muvaffak olan ikinci bir hüküm· toplanmışı yeni tar fen ın tesbiti mız bu günün kapas.teLrini ya· mao eden tayyarelerin takib H J k • f 
d S ff • k YV ti• bı"r 1 "}d J n"'t.c.~c.indô kaç.n:<l.2°1 kaydo- eyef ere ım er dar a trbis an ı n müteve a ıçın müz•kerelere başlamıştır. rma u e 1 şe.cı e uızır- .. -~ -

Kralı ikinci Aleksandrd r. Alek· Toplantı bir kaç gün sürecektir. lamaktır. Yaıı Vermek istiyen lunmaktadır. refakat edecek? 
sandr da Kral Karo' gibi fakir V,'/ayet umumi gençlt:r yazı arının: (Halkevinde Saragosa, 20 (Radyo) - lb- Roma, 20 (Radyo) - Bay 
idi v" tahta geçtikten sonra se• Fuat Edıp) adıeaine yollamaia· ti.a cıler; ki gLin içinde vukua Hıtlere ltalya seyahatinde hii· 
nede 25'.J,OOO lng l'z lirası tah· m eclisi rını bıldır riı. ge.en hava muharebeıerinde kumet az sının ekserisi ve ez-
sisat alm ştır. M rs yadaki ıui· Vilayet Umumi mecJisi bu gün- 2 - 21/1/938 Cuma günü Cumhur yetçilerin 12 tayyaresini cümle Von Nöyraht, Görinf, 
~ asd netıce~ inde ö.düğü vaki., saat 14 te V .ay-t salonunda ıaat on aıllda D , tarih, edeb.· düşürmüş erdir. Göbe s, Hes, Frank Darre, Von 
karısı ve çocuğu. şimdiki Yugos· toplanacak 193.i sc:nesi büdcesi yat komites n n umumi top an• Paris, 20 (Radyo) - Havas Bıomberg ve Genel erkana bar• 

ses erdendir. M J.u.ıı o duğll lavy1 kralı· çin büyJk bir ser· Üzeriude mü .. aKerelc:rıne d evam tısı ve ı;aa. 17Je yö .ıkurui top· Aj rnsıum Soragosa muhabır ne bive r~ıst Vou Frıc refakat ed• 
~~~~--:.:~~.ı:_--...-...ı....~ ...... .u.....h~i.ai.ı.._1~~....Y.!::..L.bl.lakJaruJt~ır.,__~~~~~~~e-d_,_cc:_k_t_ır_.~~~~~~~~~~1-aı_ı._ış_ı_v_a_r_d~·r_.__::.~~~~~~~~a~ö-._e;~a-·h_tı_•a_Aı_~_ıı_er_•~T-c_ıY_e_u_n~~Ş~ı·~-c-~_k_li-r~. ~~~~~~~~~~__J 
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Dilber ad n orsan 
Aşktan başka kuvvete baş eğmiyen deniz 

- 51 -
~~~---------~~~ 

Kaptan Karasakal, Karo inanın en 
kızı ile evlenm·şt·. Fakat ... 

Tiç, kendine mahsus b:iyük 
bir nümayiş ve gösterişle kor· 
sanlarmm önüne düştü. Gider
lerken, hemen yanıbaşında bu
ltinan Meri, Karasakala: 

- Kaptan, gösterdiğin hi· 
maye ve dostluta çok teşekkür 
ederimi Dedi. 

Karaaakal, bu çok yerinde 
teşekküre · ıadece omuz silkmek
le mukabele etti, yaln·z: 

- Başka bir defa böyle ma· 
nosız işlere müdahale etmcmck
liğini isterim. Haşkasınıo iıine 
karışmak, çok defa menfi ne· 
ticeler husule getirir.. Dedi. 

Gem ·ye döndükten sonra kap
tan Tıç, gemisini açık denizlere 
sa.dırdı. Ambarlırıoın baştan 
başa kıymetli eşya ve aandık· 
larmın albo para ile dolmaıına 
rağmen kaptan Ti9 bili aervet 
peşinde idi. 

Dilimize çeviren: 

evlen-nemek hususunda ne dü· 
şündüğünü sormak bile lüzum
suz addedilm ·ş id • 

K ·rasakal bu düğün münase
betile avuçlarla altın sarfetti; 
ems isiz bir düğün yaptı. 

Eğlenceler nihayet bulduğu 
vakit, Karasakal gelin odasına 
girdi. 

Genç kız, korkunç korsanı 
görünce hemen ayaklarına ka· 
pandı ve: 

- Allahaşkına olsun, beni 
affetl Dedi. 

. ·Yazan: 
Hanri Bera Şü:... ii Kaga 

---------------~~---~9 
çıkard. Çünkü uniyordu. B.t• 
miş, harab olmuşt ım. R ca ede· 
rim alay etmeyin. D.inyada bu 
g bi hileleri yapmaill ış tek bir 
aşık görebilir m sin zl Saf ve 
gl.zel çocuıc beni saraya g ... tireo 
Üm ı tten bir saniye bile şüphe
lenmemişti. Onun için teessü· 
rümüo farkına varamadı. Salon· 
dan çıkarken kapıda kaşlarım 
çatık, suratım as k; dönmüş aksi 
aksi heykellere bakıyo :dum. 
Farkına vardı. BJnu, şişmanlara 
atfedi:en fazla şefkate hamletti 
ve beni imparatorların barbar
ı.ı. arına k1zuım, sandı. 

- Zannetm m ki bu Roma
hlar an attık.arı kaJar fena 
adamlar o s;.ınlar, baksanız a 
hepsi de birer şişkocuk. Tıbkı 
s zın gibi.. Dedi. 

Gü erek koluma girdi. Zan· 
nedersem mermerden yapma 
Joı S. zarın koluna da ancak bu 
kadar h ss z gırcbılirdi. l:fend ı m 
bu kadın öyle kolay kolay göz· 
leri kamaştırılır kadınlardan 
değil vesse.aml 

BJ akşam işte bu kadar. 
Haydı artık g:dei iın de yatalım. 

-11-
An:aşıldı sız bana derdimi 

R'şar, otomatik bir makine 
gibi hemen Karasakalın yanına 
geldi. 

Karasakal en 
şek Jile: 

- içeri gel diyorum sanal 
Diye bağırdı ve kapıyı içeriden 
sürkülcdi. 

Rişar, ne olacatını henüz 
bilmiyor ve ne yapacağına şa· 

şırmış bir halde idi. Kaptan 

Tıç, Ri şarı elinden tuttu ve 
karyolada henüz yatmakta ve 
ağlamakta bulunan genç gelinin 
yanına kadar çekti. 

dÖKturmek ısı yo sunuı. Eve 
elend nı dertliyım çeki, orum, 
evet hak ısınız. Benim şen ve 
neşeli y züm s z aldatm mış. 
Benim g ıtmem, t bkı sınıf arka· 
daş arının önünde hıçkırıklarını 
zabteden içl ı bir çocuğun gül· 
mt'.S g b dir. Benim tebeuüm· 
ı~rımın altında gurur.u b.r elem 
g.z l idır. 

S ze tevd ı ett i~im bu sır en 
insafs z b r menku )ıydle muz· 
tarıb bütün ş şman1arın talihidir. 
Menkiibiyctten ne demek ıste· 
dığ mı anlıyorsunuz deği l mi? 
Kadınların bize karşı lakayt 
kalması. Sözlerimi tartarak söy· 
ledığ me em n o!manızı rica 
ederim. Aşkın bize büsbütün 
memnu olduğunu iddia edecek 
değilim. Zayıfların olduğu gibi, 
bizim de sı f kendimız ıçin •c· 
vild ğ miz ukidir. Fakat daima 
uzun müddetler geçtikten, tec
rübe edildikten sonra b z tecrübe 
edı.mey ınce ı:nal e~ilmeyiz. S ze 

yaşıyan haya-udlar 

Al Kapon ----........ __ _ 

sorarım talah bu ka'd.ırc k bır 
saadeti kimden esirgemı ştır! 

Asıl bizi k zdıran ve seneler 
geçtıkçe ıç m zi Y"kan şey ın
sanın kalbi başkasına tercih 
cdilmis o malc neşesile dolma· 
dan ve hakiki hiç bir muvaffa. 
kıyctle mest olmadan gençliği· 
mizi, delikanlı! ğ mızı, otuz Yi· 
şımız , hulasa ömrümüzü geçir. 
memızdır. 

insanların ekse·isi h"ç olmazsa 
hayatlarında bir defa olsun 
sevgilısinip yatağ ndan ayn· 
lırke.n: 
-Şunu gönlöm çekmişti. Bir 

bakışta benım oldu. 
D.yebilmiştir. Fakat sokak 

başlarını bekliyen te•hiri en 
kolay şıllıklar bile şişmanların 
göz süzüşlerine yalnız afifane 
gülümsemekle mukabele ederler. 

Bır şışman hiç bir vakıt bir 
bakışta kadınları kendilerme 
cezbeden adamların göğsünü ka· 
banan htyecanlan duyaıaz. Ay· 

Kahirede bir hddise: 

Rezalet ve denaeti 
derecesine bakın.! 

-------------~~--------

Evlendiği on beş kadını, umum 
haneye satmış! 

Kıırbanlardan ikisi il~, vaTc'anin kahramrını fle kadınlw•n 

naya baktığı z :1man gözıerınde 
r:.ıh yatçı rom ncılerın pek sev· 
diğı o "meçhul derini ği ,, hiç 
bir vakit göremez. Ve görmiye· 
cektir de. Bunun acı ığın ta
savvur buyuruyor musunuz. Ev t 
bilirım. Mu acı başkalarının kal· 
bini müteessir etmez. Başkaları 

ne anlar? Başkalarının bir alay 
sergüzeşti vardır. On . arın Kal· 
binde güzel tesadüfıerin; bir 
gece b .r otelde veyahud bir 

.. akşam bir gazinoda heyecanla 
kollarına atılan yabancı.arın 
hatıraları vardır. 

Siz, ey mesud adamlar!. Ha· 
yat. arında hiç böyle şeylere 
tesadüf etm yen ve etmiyecelc 
olan zevallı ların kırık ve mu· 
hakkar hayatlarına rıasıl tahay· 
yül edebiHrs nız? B z gönlümüz· 
de sönmez b r ateş, kolla ımız· 
da biikülm-.z bir kuvvet olduğu 
halde tıbkı ihtiyarlar gibi aşk 
tortusuyla geçin ıyoruzl 

l k göru te der bal sevllıoc:k, 

kadınJarın nazarlBrrnda geçici, 
fakat göz kapaklarını kapıyarak 
lakayt kal ıyorlarmış gibi bir 
tavırla mümkün 0 1abildiii kadar 
çabuk gızlemek istedikleri qlc 
alevini uyand rmak; arzu edilen 
kadınlarda hiç bir ıöıüıı, ne 
tasvib, ne de reddedebileceği o 
sakıt ve sakin "evet,,i anlamak. 
İşte dünyada hiç bir şeyin 
yerini tutamıyacağı bir aaıdel, 
işte hayatın yegane gayesil 

Rıca ederim, aksıni iddiaya 
kalkışmayın! Buna dair söylenen 
söz.erın, yazılan şeylerin hepsini 
bıliyorum. · 

Aşktan mahrum kalan bir 
takım biçareler -kendılerini te
selli için olacak· kalkmıılar, 
ablak hocalığı yapıyorlar. Bize; 
asırlardan beri şerefin, servetin, 
büyük ış er n, san'at veyahud 
İ lm in ınsanlara en büyük zevk· 
ler ttımin ettiğini ve bu yaştan 
sonra artık aşkın ancak iŞsiz ve 

-~eıw N' -
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( Şehircilik Bahisleri ) 
Şehir tenviratı ve dikkate mec

bur olduğumuz esaslar 

B·•günün mühim şehircilik ış· 
!erinden biri do şeh.rlerio ten· 
v rıdir. 

Yakın zamanlara kadar şehir
lerim zın gece ne halde o:du· 
ğJnu hat.rlarız. iptidai petrol 
lambaları yakılırdı. Sonraları 
havagaz nın memlekette istihsali 
işi bir az daha ilerletti, ufak 
tefek gec ! hayatı başladı. Artık 

büyük cadde.erde ö ·ıde muşam· 

ba fener ile g denle' görünmez 
oldu. Dah ı sonn elektrığin şe· 

hirlerim zde ku.larıılmasiyle ten· 
vir baJısesinJe b.r adım daha 
atıldı ve bizde l::u iş, burada 
kaldı. Halbuki motörlü vasıta· 
!ar n icadı, hayatta süratin faz· 
la 1 aşmas, otomobil ve kamyon· 
la·ın seyrü seferleri, şehirlerde 
gece hıyatı, tenv .ratta b:r mü
Va7.eıes zl ,k, bir kıfayesizlik hu· 
sule getirdi. Şehir hayatı süratle 
başkalaş:rken şeh : r tenviratı ol· 
du~u yerde sayıyodu. 
Ş . h r tenviri meselesi, eski 

şehirlerde old 1ğu gibi, y3lnız 

geceleyin icrayı hü ıer eden şa· 
hıs:arın takibıne ait bir polis, 
bir zaptu rapt meselesi ol· 
maktan çıkmıştır. Bug:in şehir 
tenvirınden m ıksat, vatandaşın 

gece iztırap çekmeden hiç ol· 
mazsa umumi yollardan geçe· 
bilmesi, otomobillerin ve sü· 
ratli vasıtaların ileri ve gerile· 
rını kolaylıkla görebilmeleri, 
üçüncü derecede ise polis me· 
selesidir. 

Tenvirat bir şehrin büdce· 
sine oldukça müessir olan hi· 
diıelerden biridir. Ziya kuvve• 
tinin tevzıi buna merbuttur. Bu· 
nun ıc;ın, er memleket, ziyayı 

kabil olduğu kadar bezletmeğe 
çalıştığı kadar masrafı da kabil 
olduğu nisbette indirmeğe uğ· 
rışmaktadır. Bu iktısad hikaye· 
•idir ki, lzm'rde yakın vakte 
kadar gece yarısı elektriklerin 
büsbütün söndürülmesine ıebeb 
oldu ve bu iş halka bilhassa 
sayü amel eshabına mütemadi 
bir ıstırab membaı oldu ve gece 
hayatı gittikçe söndü. Hatta 
bir belediye azımı:ı: geceleyin 
gezenleri gizli emel beslemekle 
itham etti. Bugün maaşşükrın 
ıöyliyebiliri:ı: ki sabaha kadar 
yanmaktadır. Bu mesele bizim 
tetkik sahamızdan hariçtir. 

Bizim tetkik etmek istediği· 
miz hadise, mevcud elektrik 
lambalarının gerek tertib ta·zı 

ve gerek ziya kuvvetlerinin ihti• 
yaca kafi o!Jp olmadığıdır. B:r 
şehrin so'<aklarından geçenlerin 
istcd kleri şudur: 

Polisçe istikamet tayini ve 
uzaktan teşhis edebilmek, 

Şoförce, laakıl i kı üçyüz metre 
(süra'e göre) veya daha z yıde 
bır mesafede bulurıan eşhası 
ve eşyayı iyice görebilmek, 

Yaya gezenlerce ve şehir bal· 
kınca yorulmadan, etrafı zevkle 
ıörmek ayni zamandı kendısi· 
nin her hangi bir araba veya 
otomobil veya b r şahıs tirA· 
fından görülmesini mümkün kı· 
lan bir ziyaya kavuşmak .. 

Bu istelderin yeri ne getiril· 
mesi için aşağıdaki noktaların 
cevablandırılması lazımdır. 

1 - iyi görünmek veya gör
mek veya fena görmekliğin se
bepleri. 

2 - Umumi tenviratın, kı· 
ıaya sebebiyet vermemesi ıçin 

ne miktarda ve nasıl olması. 

Cece tehlike ve kazaları umu· 
miyetle, ziyanın aılık veya pek 
fazla çokluğundan ve gözün ıyi 
işlememesinden husule gelir. 

Göz yol manialarını ancak 

YAZAN: D. M. S. 
kontrast ziyalarla görebilir. Bu 
ziyaların ademi tevsfuku ya 
renklerden veya parlaklıktan 
tahaddüs eder. Az ziyada renk
ler s !indiği c betle kontrast 
olın"d:ğı·ıd~n dol•yı eşya g5· 
rülemed.ği gibi çok parlak zi
yalarda da ıyi görmek kabil 
değildir. 

iyi görmekliği temin de yani 
tenviratta ilk müliıh ıza oluna
cak şey, eşyanın biri b'rine ve 
zemine karşı olan tevafuksuzlu
ğunu artırmaktır. 

D ğer taraftan gözün hassasi· 
yeti ziya azaldığı zaman şiddet· 

le artar, gayet hassas olur. Bu 
hassasiyeti artırmak için tabii· 
dir ki göz ve dimag bir kuvvet 
sarfeder. Bu sarfolunan kuvvet 
nihayet yorgunluğu badi olur. 
Bundan do ayıdır ki, haf f ay· 
dınlık yerlerde seve seve gezi· 
lemez ve )O gunluk hisso'unur. 
Hassssiyetini almış göze birden· 
bire kamaştırıcı ziya verirseniz 
göz b rden müteessir olarak 
fazla ziya olduğu halde gene 
iyı göremez. Bu sebepledir ki 
şehır sokaklarında tenvir ile 
kontrastı çoğaltmak lazım oldu· 
ğu kadar kamaştırıcı z;yalara da 
mani olm k laz mdır. Ayni se
bebledir ki şehir derununda 
otomobil projektörleri yakılması 
men olunur. 

iyi bir sokak tenviri için bu 
gün tatbik olunan formül şudur: 

Yolun sathını mümkün mer· 
tebe ziyadar yapmak. Bir çot 
!arımız tenv ratın, yoldaki mad· 
delerin tenviri için kullanıldığı 

zannındadırlar. Halbuki yolun 
Üzerindeki eşya değil, maddeler 
tenvir olunmaktadır. 

Eğer bizatihi yol aydınlatıl
mazsa üzerindeki ayni renkte 
olan ayni ziya in'ıkasını yapan 
maddeler gorunmez. Her ne 
kauar koyu bir satıh üzerinde 
parlak ve ziyadar ecsam daha 
iyi görüleceği akla gelirse de 
bu biç bir zaman şehir sokak
larında kabili tatbik bir usul 
olamaz. Dikkat olunursa görü· 
lür ki gündüz g~çen adamlar 
veya efyadan :ziyade parlak ve 
aydınlık olan cadden n kendısi· 
d r. B z eşyayı tenvir edersPk 
gıyri tabıi bir şey yap'llı• ola
cağımız g.bi kontrastı temin 
için caddeyi koyu s'yah ve mat 
b.r kad fe hll'ne sokmalıy z ki 
elimizde şimd lik böyle bir va· 
$1ta yoktur. O sa bile siyah 
renkli şey:er gene görülemez. 
Bundarı dolayı bu günün yegane 
h3l ~a r esi caddenin kendısinin 
ziyadar olmas•d r. 

Yolların ziya kuvvetine ge· 
1 nce, bu da ayrı bir meseledir. 
Fakat bir r z da ekonomi ve 
büdce işi olduğundan yalnız 
!ıazı notlar! a iktifa edeceğiz. 

Gündüz ziy.sını 7000 lüks 
farzedersek 

Parlak bir sokağın aydınlan· 
ması 2 lüks 

Ay ziyası 0,2 lüks 
F cna bir yol O, 1 lükstür. 
Biziın yollarımız, takdirimize 

nazarın, ancak O, 1 ile O, 15 ara· 
sındadır. Fuar ana yolu ancak 
0,18 lüks kuvvetinde idi ki, ıyi 
bir yolun hemen onda biri 
kadar. 

Caddelerimiz kafi derecede 
ziyalı olmadığından g•çenler 
memnun olm,makta ve gece 
hayatının iler' emesine mani 
hadiselerden birini teşkil etmek· 
tedir. Parlak caddel~rin ne ka· 
dar caz b olduğu büyük ş•h r· 
!eri görenlere• malum olduğu 
- Sonu 70 uncu .fahifede -

Kırka~açta f!lodern bir Aydında heyecanlı 
elektrık fabr!kası kuruldu deve güreşleri 
Fakir halkın da istifadesini temin • • 

elektriğin kilovatı on beş Egenın ll!eş~nr pe~lı':an deve· 
kuruşa veriliyor lerı gureşe gırdıler 

• • 
ıcın • 

/ , 

-• 

Aydın, ( Hususi ) - Hılkevi 
sosyal yad m şubesi tarafından 
tertip olunan deve güreşi, cu· 
martesi ve pazır iki gün olmak 
üzere devım etti. Güreşler, çok 
heyecanlı ve alakalı oldu. Alan· 
da birinci gün beş, ikinci gün 
ise on binden fazla halk vardı. 
Kom~u vilayetlerin bir çok ka
zılarından ve Aydın ilinin her 
köşesinden seyirci gelmişti. Gü· 
reşe 36 tülü, 2 lök iştirak etti. 

Modern elektrik /abrikasc 

Başı, Söke Ôzbaş köylü Eşe· 
bacının tülüsü, ortayı Çineli deli 
Mehmed ve Bağaralı Mehmed 
Alinin tülüleri, ayağı da Ger· 
men tikli kara Hüseyin in tülüleri 
kazandı. Eşebacı ile Mebmed Ali 
ve deli Mehmed kazandıkları 
ikramiyeleri sosyal yardım şu

Kırkağaç, (Hususi)-Belediye, 
kasabanın en büyük derdini kar· 
şılıyarak, modern biıl elektrik 
santral binası kurmuştur. 

Yeni fabrika, en son s:stem· 
dir. Kasabaya bin kifometre 
mesafede ağaçlıklı bir yerdedir, 
fabrikanın etrafı da elektriklerle 
tenvir edilmi,, buı ası bir mesire 
yeri halme getirilmiştir. 

Kasabanın fakir ailelerinin de 
elektrikten ist fadelerini temin 

---1--------ı Aydın polisinin 
mut· af fakı ve ti 

Bir katil Zongul
dakta tutuldu 

Firari k:ıtil orm~n 
memurluğu bile , 

yarmış ... 
Aydın, (Hu>usi) - Aydın po· 

lısi senelerd r aranılan bir katili 
bulmuş ve Ereğlide yıkalattır· 
mıştır. 933 senesinde Erbeyli 
köyünde Bandırmalı Ziyayı öl· 
düren o köyden Halil oğlu Ka· 
zım; Ağırc•za mahkemes'nde 
14 yıla mah:.:um edilmiş; hasta· 
!anması üzerine Memleket has· 
hnesine yatırılmış ve buradan 
bir gece firar etm;ş, o vakitten· 
beri de bir türlü yakalanama· 
mıştı. 

Kaz·mın peş·ni bırakmıyan 
polis, Erbeylideki oğluna imza 
ve a::lressiz s•hhat haber: telg· 
raf.arı çektiğini sezmiş, mahalli 
zabıtasına vaziyeti bildirmiş, ge· 
len karşılıkta bu telgrafların 
~ o!cu işareti le çekildiği cevabını 
almıştır. 

Fakat Kazım son defa çektiği 
bir telgrafta oğluna Pos restınt 
numarası vermiş, bunu ele ge
ç;ren Emniyet amiri Zonguldak 
polisine bildirerek kaçak katili 
yakalattırmış ve Aydına getir· 
terek Adliyeye teslım etmiştir. 

Kazım Zonguldakta kundura· 
cılık etmekte imiş. Aydın has
tanes:nden kaçtıktan sonra iz· 
mire giderek orada Mehmed 
Çetin adlı bir nüfus cüzd ını ele 
geç rmiş, buna fotoğraf sini ya. 
p:ştırarak sahte bir mühürle 
tasd.k etmiş, hüviyetini tama
men gizlemeğe muvaffak ol· 
muştur. 

Bu suretle lzmirden lstanbula 
veçen Kazım Beykozda orman 
muhafaza memurluğunda çalış· 
mış ve oradan da Zonguldağa 
giJerek kurıdurac. !ık \ap•rak 
hayatını hazamnaia başlaın:ş ır 

maksadile belediye fabrikayı 
kendisi işletmeğe karar vermiş 
ve kilovat ücr&tini ş mdilik on 
beş kuruş olarak tesbit etmiştir. 
ileride varidatın arttığı görüıürıe 
kir; nazırı dikkate alınmıyarak 
bu fiat üzerinden de tenzilat 
yapılacaktır. 

Belediye, evlerine elektrik al
mak istiyenlere de kolaylıklar 
göstermiştir. Tesisat işini ticari 
müesseselere bırakmamış, daha 
ucuza çıkarılmasını temin mak
sadile büyük bir elektrik mal
zemesi satan firma ile anlaşmış, 
bu suretle &vlerine tesisat yap· 
tıranların parayı bir senede tak· 
ıitle ödemelerini mümkün kıl· 
mıştır. 

Belediyenin bu faaliyeti, gös· 
terdiğı kolaylıklar halkı memnun 
etmiştir. 

besine teberrü ettiler. 
Güreşlerin en enteresan hadi· 

sesi, geçen yıl bir çok galibiyet 
kazanan ve hakemlere lökle • tü· 
lü güreşemez kararını aldıran 
meşhur Davaslı lök devenin bu 
yıl Eşebacının tülüsü tarafından 
çengel ve çelme ile feci şek ide 
yere yuvarlanması ve geçen yılki 
Söke güreşinde Eşebacının tü· 
lüsünü yenen ve Egenin halen 
baş tülüsü sayılan Dedeköylü 
tülünün de Eşebacının tülüsü ile 
güreşi kabul etmiyerek kaçması 
ve yerini Eşebıcının tülüsünı 
bırakmasıdır. 

Kendi devesinden doğan ve 
elinde yetişen tülüsünün galibi· 
yeti karş•sında Eşebacı: 

Ahmedlide bir mezbaha 
inşa ed=ldi 

Tavuk cinslerinin ıslahına çalışı
lıyor. ipekçilikte ihya edilecek 

Ahmedliden 
Ahmedli, (Hususi) - Nahi· 

yemizde ıistemli bir imar faı· 
liyeti ve kalkınma hareketi vır· 
dır. Çalışkan nahiye müdürümüz 
B. Ahmed; Vali Dr. B. Lütfi 
Kırdarın direlctiflerile nahiyeye 
her gün yeni yeni eserler ka· 
zarıdırmaktadır. 

Nahiyenin büyük bir ihtiyacı 
olan mezbaha da tamamlanmış; 
betonarme olarak ve ferıni tesi· 
satı cami bir şekilde inşa edi· 
len mezbaha binası merasimle 
açılmıştır. Küşad resminde Tur• 
gutlu Kaymakamı B. Kemal 
Akagündüz ve nahiye balkı hı· 
zır bulunmuşlardır. 

N abiyede bir tavuk ıslah ia· 
tasyon u kurulmasına çalışılmak· 
tıd:r. Bu suretle bol yJnıurta 

bir görünüş 
veren Lıgorn cinsi ve eti yen· 
meğe müaaid olan Radeblant 
cinsi üretilecektir. Her iki cins· 
ten bir kaç bin piliç çıkarılması 
için yumurta getirtilmiş; civciv 
makineleri sabn alınarak köy 
odasında tesisat yapılmıştır. 

Tavuk beslemek istiyenlere, 
sıhhi tertibatı muhtevi fenni 
kümes modelleri de verilmek· 
tedir. Tavuk cinsini ıslah ile 
bu işte ihtisas sahibi bulunan 
öğretmen B. Hüseyin Avni 
meşgul olmaktadır. 

Meyvalı meyvas•z at aç yeti Ş· 
tirilmesi işine de hız verilmiş 
4 dönüm meyva f.dınlığı, 16 
dönümlük te kavaklık yerleri 
ayrılmıştır. 

Eskiden Egenin en neiis ıpek• 

'-Güreıin sonunu yüreğime 
taş baaarak bekledim. Yavrum, 
yüzümü kara çıkırmıdı. • 

Diyordu. 
- Ya yenilıeydi bacı? 
Sualine de ıu cevabı veri· 

yordu: 
• - Dört aylık bir hayvan. 

Heıapta hepsi var, yenilmek, 
kaçmak, yıkılmak .. " 

Aydın vilayet 
meclisi 

Aydın, ( Hususi ) - Vılayet 
umumi meclisi 1 şubatta topla
nacaktır. Daimi encümen hususi 
muhasebeden gelen varidat bıid· 
cesile, da;relerce yapılın m s· 
raf büdcelerini tetkik etmekte 
devam ediyor. Sıhhat dairesi 
yeni yıl büdcesinden, inşası de· 
vam eden paviyon için yeni ve 
modern bir çamaşırhane ve 
hastahanenin ikinci kıt döşe
mesını betonarme yaptırmak 
için tahsisat ayırmıştır. Sıhhat 
dairesi bir de imdadı sıhhi oto· 
mobili ılıcaktır. 

Alakamız 

Yoktur .. 
(Ege Tecim ve Endüstri Kıla· 

vuzu) adile çıkarılan k tapla 
Anadolu gazete ve müessese· 
•inin maddi ve manevi hiç bır 
alakası olmıdıtı nı gördüğümüz 
lüzum üzerine bildiririz. 

(Anadolu ~azetes1) 

Zayi mazbata 
341 seneıinde lımir emniyet 

direktörlütünden alakamı katet• 
tiğim hakkındaki mazbatamı 
lcıybettim. Yenisini alacağımdao 
eskisinin hükmü olmadıtını ilin 
eylerim. 

lımir aabık polis üçüncü ko
miseri Ahmed Rasi i 

~ ................. !. 
!erini yetiştiren nabiyemizde bu 
iıe yeniden ehemmiyet verilmiş, 
~ki kabriıtan dut bahçes;ne 
ıfrağ edilmiştir. 

Hayvan cinsler;nin ıslahı ıçın 
de Karacabey haras ndan bir 
manda mübayaası kararlnştıııl· 
mış' ır. Nahiyeye, vakti haber 
vermek üzere bir canavar d.i
düA'ii ıretirtilm ştir. 



- Btqı 9 llllCll ıo.lal/-1• -
gı ı, ı. anbula bile bir •i.a 
o arak alab 1 riı. latıldll cadde· 
siaden z 1•11 ualtbfl•z .. _... 
oralarda kimseyi bulamazsınız. 

Yo ış ldaodınlaaunda ... 
mese elerden biri de f eaetlerin 
mevkıleri meselei dir. lzmirde 
ekser· yetle bir t.raftu IİJa ve
r lmıştir kı pek fena bır usul· 
dur. Kordon üzerindeki limba
lar hep ev er tar.tına konu ..... 
tur. D kkat oluouna ıöriilür ki 
bu bal, geceleyin bütün mtra· 
ki bin aag tarafı tere b etmeaai 
mtaç ettıti 11bi zaten a1 o.an 
ziya n buyük b r laı•ın • _. 
u ahlarında kıybolmıııaa 11beb 
9 m ktadrr. Hallnlld ba dıre• 
ler JO • miit vece la reflektör
ler e d•is tarafıea kollu aa idi 
bu cadde teaYar eclıleoe

t tıbi evlerdeki ı yact.. • 
ı t ele edılerek ayni zı,. lal.
ye ile laem cadde daha •l
newer ıöri ür, be• de IİJa 
her tarafa •üte•• ,.. tabi• 
o anmuı olt1rda. Api laldile 
K ı yaka içlD ele ...-.. 
ba ltir. 

Bundan batka direk irtifala. 
rı reflektörlercle tenalib ol
m ıırureti Ya d1r. Banlar ba-
tlunmadıtınclu ... iki feDll 
araaanda uzunca bir lsaranbk 
uba ,,icade pbaektedir. Bia .. 
enaleyla direk irtifa. nf aktör 
ve z ya kuvveti araıındaki nis
bete gayet iyi dikkat olunmak 
lazımdır. 

Orta 11ma lambalara ıelince, 
umumiyet e orta limbat. yaya 
kald rımlara iyice bir ziya bah· 
,ederlerse de caddeni• ertuına, 
merakibin seyrü seferlerine pek 
y...-amular (tabıi, z"yana• tici. 
detine, kullanılan lambanın cin· 
ı ne batı). Buua reflektörlerle 
ta b hi de iyi .... ._.. .. ele· 
ted r. 

Bence caddelerimiz için en 
iyi hal sureti (sallil olmıyan 
yerlerde) meteaavip, ıki taraflı 
11 a yapmak ve tenviratta ziya 
alaa ve kuvveti ıle direk irtifaı 
Yo reflek örler arumda aaiina· 
1ebete clikliat etmek. aabil cad
delerde iıe ıa.ltalar tabii• a&m. 
m le ıurebade b r taalhll l9er 
halde çok faydalı olacaktrr. 

Tenvırat mesele8lnden bala ... 
dış· m, b r taraftaa ela aı .ı IÖy· 

led timiz ıece hayatıma olaaa
J ıının sebepleıioden biria ai 
zskretmek e beraber (tosa umaa
larda gazetelerde ıöriilu) tab
telarz elektr k yollan yapıl .... 
mevz u bala·· İM b. i ... llt 
Das oda tela r te•iratmla ....ıı 
bir surette gl5zdea ıeçırilmdl 
• kkmda alikadarluan aazan 
d kkatlerini çekme• için .... 

D. il. S. 
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Be,I6ügerdeler: 

.: 
5151 

"'° 6480 
~ 61QO ,. .. .,,,,.,., 

Ttlı: ... .. ....... .. ,, ........ 
.. c..e..a.a 

1115 
lllO 
ı• 
1280 

:=: 
&.
HM 
6SOI ·-
1150 
ıw 
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/~mir Leoaım Gmirlifl iı..ı.rı 
lım·r Levaı • l•ftliti lat. al. ko. n. clea: 
1 - lzm r ı.yyara alayı rantiloauacla yaptanlacak .... ,. ...... 

lcıpala wft. ebiltaı.,. ba•lm .. tw. 
2 - K., f bedeli 272000 litadlr 
3 - Fbiltmlli 9 /Şubat/ 938 ... mba günü aaat l ı 4edit. 
4 - 1 k teminat 14630 liradır. ş.tume. 11..ı ft projeW 

ıs lira O ........ a M. M. V • ..._ al•a ko• ,,__.. 
abDR'. 

J - Ebilt•te fireeelder ..... ....t .. 2490 ..,.b .... 
••an 2 " J lllcü cleletia• ,..b aı.ı,eı• w.t 
,.... ... ia 4 lllel -.ide · 6 aw ,_.._. ,.-
ftllkaler .. birlikte ttldif ....................... . 
belaemelaal t.ir wt ft'9I M. il Y.. letla allM Hil)'O" 
... ........ 21 26 30 ' 211 

luatr Lev•• a.irlili -. llL ko. r1. d : 
1 - ·- il b1111 ..... ~ 41 btat .... 20 toa .y,. 

•obil ail ... .. m tan .,.....il oll ıeclltaat ........ .. ...... 
.... ~: .... -~(1230) lir •• 

lııııiilıiiiııl~'938 paztrtetl fiiad lllt l l • I 

4 - Ebiltll ldeın 2490 tayth kal1tıa11a 2 Ye 3 .ea 
macldelerillcle iltenil• bel,.ile ilal&t sin Ye llltla4e 
M. M. V. 1ataa al• n.w,.._da lmtr ............. 

21 26 30 5 212 

ADOUJ 
lzmir Levuım lmirlifi aat. a • ko. r.. den: 
1 - Selerilaiur m111taıc• lırıtMbaın (3JOJO) kilo kail.Ut •tar 

eti ibtıyıa kapalı l8tf ...ıııe mlnakuaya kosnnt•· 
2 - lbal• 7 /ŞJbatl 938 puarteıi pnü saat 16 dı kıı1acla 

lzmif Levaam l•irliti •a alma komiayon•nda ya,.ı. 
cıktrr. 

3 - Talimin ed lea •c•• llltara (8400) liraclır. 
4 - Teminab •avak ate •lrıceıi (630) liradar. 
5 - $artnamesi her gün komıayonaa ıörülebilir. 
6 - lttekliler Tacaret oda• ada kayıtla olduldarma cWr wlika 

göstermek mecburiyetındedir.er. 
7 - Ebıltme7e if tiralc eclıceklet 2490 ayılı kan•• 2 ve 

3 flncfi mıddeleriad •e tatnameıınde yuıh we11btarile 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinde• en az bir 
IUt ene komiayoaa vtrlliı IMalunacaldardı. 

21 25 30 4 214 

Jzmır Levazım imırlıtı .. t. al ko. rt. de~ 
1 - İzmir Gaziemirde yapbnlaoak F tipi ı..ı•r, erat pavıyonu 

ve beli mpat kap11 ı zarfJa ekıiltmeye konulmuştur. 
2 - Keııf bedeli (167755) lara 67 k9"1ttur. 
J - IUr te•ınat 9637) 1 ra 79 brqtur. ş.tname, ket f " 

p ojeler 8139 kuruttur •e M. M. V. MtıD aıma lco...,o
••nd n alıaar. 

4 - F.Wltme 9 /Ş bat/ 938 çarpmba al11I saat 15 te M. M. 
V. Mtıa al•a om ıyoaa da yapılacakbr. 

.5 - Ebiltmeye ıırecelder kaaa at ternınat ve 2490 aayah U. 
...... 2 .. 3 uncl maddelerinde 1 11lı be relerle clart 
,artaa••ia 4 incü m.ddaia D 6· f kru ada y111la belp
lerile bir ilde teld f •ektaplarını ebilt.. aaatiaclea bebe
.. bal INr iMi evveJ M. M. V. utın alma k01Dia70HD& 
•erme eri. 21 26 30 6 213 

Cır Le•aı m &ıa rlıti ut. a.. ko. r1. dea: 
ı - lntuh İlbh &ıai,. ebkaYatör ...... D&a pclek olarak 

batlı 15 kablolulr bir takım niimuoeıiadea üç takim p • 
zarlıkla ubn atıaaca llbr. 

2 -. f emiftatı 168 lira 75 karuttar. 
J - Kıt'i tetaınat ıle b rHkte tal pleria ihale slllil olan 

'l7 1/938 Peqeaabe pnl 1aıt 15 de ~naldrale mhtah-
kem mevk utm a ma lcomısyonuna plmeleri. 215 

BorDOYa ukert uba atma komıayonuadao: 
Crnli 

Kadana çulu 
Yerli hayvan çulu 
Yem kalbura 
Tımar liinreri 
Kıl kolan 
Keçe belleme 
Kadana fem torbua 
Kıdıaa için byıı 111lır batlı .. 

M.clde 

Milttan 
adet 

$0 
25 
20 

100 
200 
100 
50 
30 

1 -- v.as .. c1 elU •e tan ya.alı.............. ... 
ı•t ılr auretile ııhn alınjcaktır . 

2 - P dzarl ğı 24· 1 ·938 Pna,..ai .. at 10 ela Jllpılacaktar. 
J - Umu• tabmm tutarı '40 lira olup muvakkat temiaab 48 

liradır • 
4 - Şartnamesi komiıyonda ı&iilebilir. 
5 - lstwklileria muayyen Yak "ede a......ı.w ..a..t .. 

al•ı kol8ıı onuna ıel• er. 182 

lzmar L•. amırl t· S.at. Al. Ko. Rs. den: 
Ket f bede Cinıi Teıaüa.t muvakkata akçaa& 

Lra Kr. Lira Kr. 
640 ..... 48 00 
996 l 2 Karroc;uu ve ı va tamiri. 74 71 
137 14 Nibetçi lltlll ıbıaa. 10 29 
Müa kaunan ıe li. ihale tarib ıGa Ye uab S.& 

Açak eUik.e 7 /ş.J. /938 P .ı:a teıi paü 10 
~ .u1t.. 71 INlt/938 ,. • 10,30 
Açık eksi.it.. 7 JŞ.bat/938 ,, ,, 1 l 

1 - lmır ..,,_.al.ya a..t.nlıtınca ıösterileeelc ,.-ele,... 
kanda paıh iç kale• iataat üç kıta ıartname ale ayn 
ayra •flk ebiltme IUntile mBnabuya konmtlftur. 

2 - 11.a&ea. laiıalanacla 1mla tarih sin ve aaatlerde laılada 
lslair leY111m im rl li MbD alma komiqoauada yapala
GÜbr. 

s - ş.m. •••• 

ızm·r Vi yeti Daimt e cOmenind n: 
Ebiltmeye ko..._ 

Keşif bedeli 
Eksiltme 

Ekailt-a. 

ı Berpma • Soma yolunun 4 + 000 
• 9+ 100 kılometrelen rasın• 
daki 5100 metre ık şoseain 
eıaslı onaralması. 

: (16489) lıra (32) kuruştur. 
: 10 ,.bat 938 tar· h ne rastlayan 

perfembe günü saat 11 de iz. 
mir ıli daımi encümeninde ka
palı zarf u ulu ıle yap lacakbr. 

ı Eks itme şartnameıı mukavele 
projesi b~ymdırlı k ş er· genel 
.. rtoameıi, fenni ve hususi fart• 
name ve proje erı lzm r, Alta 
icara, lttanbul N fıa müdürlülto 
lerinde inceleyebılrrler. 

Ekliltmeye gireltihnek lçia : lateklılerin 1237 lira muvakkat 
temınat Ye Naf a Veka et nden 
ahnmıt m6teahh ılık vesıka11 
ile T caret oduı ves ku nı tek• 
lif mektubları ile birhk e ,.. 
icarda ü üncü 1adde yazılı sa
atten b r aaat evel ae kadar iz. 
mir • liyeti d ımi encüm bi 
batkanlat na teı m eJe ek mar 
buz aıma arı lizımdar • 
Postada olan gecikmeler kabul 
edilmez. 21 2 220 

lzmir \ 1iliyeti Daimi encDmenindeo: 
Eksıltmeyt koatalu it 

Ketif bedeli 
Ebiltme 

lsteldılet 

Ekliltmeye airebilmek içüa 

t 

• • 

• • 

ı 

Cülbıbçe • Karaburun yo'unun 
0+947-2+33 ve 8+02S-
26+986 kilometreleri arasında 
ye1i ıoae ıle 46 menfez ve 16+ 
100 kilometredeki 2X10 açalG
latında bul11oan Ba akova köp· 
rGsüoüa yapıları. 
(l200SS) lira (23) kuruşt r. 
14 tubat 938 tarih.ne rasthyan 
pazartesi ıünü ıaat l 1 de 1. 
mir ili daimi encjmeoindo ka· 
palı zarf usulü ile yapılacaktır. 
Ecsıltme ıarfoamesi, mukavele 
proieıi, bayındırLlc iıleri genel 
prtnamesi fenni ve hususi şu+ 
..... ~l.aar·Aa· 
kara • latanbul Naha • 
lllderiade görüp inceleyebU. 
latekteklilerin 7253 lira muvalt
kat teminat vermesı Naha veki· 
letindell alınmıı müteabbit&ik 
veıika11 ile Tıcır.et odua veaı-

.. ,..... lçilad .Wdı 
1a11h uattea b r ... t e · 
adar lllllir ~li eti 4-imt 
tüwiba ............... ... 
rel& .ua- ..ıart li&ımdar. 
P_... olaa geç kmeler kabul 
edimes. 21 2 221 

a i a şehri ele ri t 1 

s t liğ. reisi· ğindeo: 
l - Manita 11larande yenicl.a ,ap lmakta olan .ıektrık Antral 

bin .. demir çatısı H faa mudurl4nden mdsadd k prol4' 
platt ve kelifaamelerl •ocibıace 4436 Ura keş f be~ 
atak ekli tmeye lrenu muttur. 

2 - Bu lf9 ait ptblame w evrak ıu•lahf•r: 
A - Ebiltme twtauleli " buaa ..-t b...ı Ye feaal ..... 
B - Mukavele projeai 
C - Pllo ve prejelet 

latekliltr bu evraka 22 kurtaı bedel mukabilıo • 
şehri elektrik teıiıat birlitl re ılifıoden alırlar. 

S - Eksiltme 1612/~ tar lame nıtlayaa ÇUtaaıba gilnil uat 
15 te M • t*ecl 'e tlalr ı ndeki b11suılf m•ballıode 
t~lanaoalc .. birlik •dimence yapılatdtır. 

4 - EUik .. ye sirebilmelc içio ıateldilerin "' ıra muva 
~nal wr• · " baclaa bqb ...,.daki ve•ilc.a.ı 
laaia ol•p ptar ... lka•clar. 

A - 938 yılma ıat ticaret odaıı vt11U.. 
B - Bu cleaw tab ifiaı bıa.ıt yapab lir eblıJet cl9 Yep Wr 

.Miae yaptırabilir olcl•tunu p.~r r •nika. 
21 25 2 s 201 

Izmir Memleket Hasta1ue i 
Tabipliğinden: 

Baş 

lzm1t IDlebt Haandi akı qlıll ibtiyacam brtıbyacak olaa 
.S700 ... ve bebet metteai 25 k•rut kıymeti mubammeali 7erll 
kapat &eli 17/11938 taribioclea '1/1/938 tarıhıne kadar on bet 
tüa atlddetle aiO!lt ebilt•eye ~lcanlm ıtar. Is eklıletın nilmuae 
Ye fedİl m&OÖltaft p.aek iare her ıün lzmir Memlek t b ... 
tuMI .., tebalMıdaa ve tbilt.. ıGnii olan 31/1/938 tarıbıne 
raatlıyan puarteai pnil 1Ut _.n 12 ye bdı lzm r v Ayeti 
D.i.S eMiim · • Jilde ,..i buçuk niıbetinde teminıb ma • 
kate .-taı. ,,. a..lra makbua ale miraca lan din oh~ 
~ ~ ~ " ~ ~ 

Denizbank lzmir Liman 1 le • 
meıinden: 

Tenanemiz içıa motöt tnvayecrili araamaktad r. lıtiyen erin 
AlaJbercleki T ..... A. rtli• 9'1fac. Uara alu oluoôll'. 208 



21 Jrfannaua 

Fratelli Sperco Olivier ve 
Vapur Acentası Şürekisı 

ROY AL NEERLANDAIS Lımited 

KUMPANYASI ır apur Acentaıı 
"OBERON,, vapuru 18 Ka· Birincıkordon Rees binaa 

aunuHnide beklenmekte olup Tel. 2443 
BURGAS, VARNA ve KÖS· LONDRA HATTI 
TENCE limanları için yük alr "ALGERIAN,, vapuru 20 Son 
caktır. kanunda gelip LONDRA, HULL 

0

TRITON,, vıpuru 24 Kanu· ve ANVERStcn yük ç kıracak 
nu11nide beklenmekte olup ve aynı zamanda LONDRA ve 
ROTTEDAM, AMSTERDAM HULL için } ük abcaktır. 
ve HAMBURG limanları için •HERON,, vapuru Son ki-
yiik alacaktır. nun sonunda ve Şubat ibtida· 

SVENSKA ORJENT sında gelip LONDRA için yük 
LINIEN 

· alacaktır. •ISA,, vapuru 24 Kanunuıanı 
de beklenmekte o~up ROTTER· .. POLO,, vapuru Şubat orta-
DAM, HAMBURG, GDYNIA, ıında LONDRA. HULL ve 
DANZIG, DP "11\AARK ve IS· ANVERSten gelip yük ç1lca· 
VEÇ ve BAL 1 lK limanları için racak ve ayni zamanda LON· 
yük alacaktır. ORA ve HULL için yü~ ala· 

ZEGLUGA POLSKA caktar. 
"LECHIST AN,, motörü 13 LIVERPOOL HATTI 

Kanunusani tarıhinde gelip "MARDINJAN,, vı:puru Şu· 
GDYNIA ve DANZIG liman· bat ibtidasında LIVERPOOL 
limanları için yük alacaktır. ve SWANSE.&\DAN ielip yük 

SERViCE MARITIME çıkaraeak ve aynı zamanda Lf. 
ROUMAIN VERPOOL ve GLASGOW için 

''ALBA IULIA,, vapuru 25- yük alacaktır. 
Kanunusanide limanımıza gelip "LESBIAN., vapuru Şubat 
MALTA, MARSIL YA limanları ortasında LIVERPOOL ve SW· 
için yük ve yolcu kabul eder. ANSEADAN ~elip }Ük çıbra· 

Jlindaki hueket tariblerile cak ve ayni zamanda LlVER· 
navlunlardaki detitikliklerden POOL ve GLASGOW için 
acenta mcsuliyet lcabul etmez. yük alacaktır. 

Daha fazla tafıiJit için ikinci DEUTSCHE LEVANTE- LINIE 
kordonda FRATELLI SPER· "iLSE L. ~t RUSS. vapuru 
CO vapur acentahtma müra· 31 Son kanunda HAMBURG· 
caat ~dilmes· rica olunur. T 1-\N gerp )'iıl çıkarscak. 
Telefon: 4111/4242/266314221 •-----------

DEL'rSCflE LE
\ ANTE . LINIE 

G. m. b. H. 
HAMBURG 

DEUTSCHE LEVANTE
LINIE, HAMBURG, A. G. 

HAMBURG 
~~'fb\StEVANTE ~lNIE A;G. 

BREMEN 
"'MACEDONIA,, vapuru 28 

ildncikinunda bekleniyor. HAM· 
BURG, BREMEN ve ANVERS 
limanlanndan yük çıkaracakt• r. 
AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STF.AMSHIP 

CORPORATION 
"•EXMINSTER,, vapuru Şu· 

bat i p~ıdalarında be~leniyor. 
NEVYORK için yük alacaktır. 

EXMOOR,, vapuru ilO Şu· 
batta beklen yor. NEVYORK 
içl9 yük alacaktır. 

"E.AHIBITOR,. vapuru 20 
Ş•batta bekleıılyor. NEVYORK 
için yük alacaktır. 
STE ROY Al.E HONGROlSE 

DANUBE MARITIME 
•1 ISZA. n otörii 19 ikinci 

•Aaanu laekleniyor. PORT·SA· 
ID ve lSKENDERIYE için yük· 
Jiytcektir. 

SERViCE MARITIMlf 
ROUMAIN 

BUCAREST 
•DUROSTOR,, vapuru 10 

Şubatta KôSTENCEye hareket 
edffektir. 
JOHNSTON WARREN LINE.> 

LIVERPOOL 
••JESSMORE,, vapuru 28 

ikircıkinunda hcıdeniyor. BUR· 
GAS, VARNA ve KÔSTENCE 
için yük aiıcaktır. 

DEN NORSKE MIDEL-
HA VSLINJE 
OSLO 

1'8AALBEEK,, motörü 14 
Ş•batta bekleniyor. DIEPFE ve 
NORVEÇ lın.anlınna yük ala· 
caktır. 

llinlardaki hareket tarihle· 
rile navlunlardaki def'işiklik· 
krden act nta nıcsuliyct kabuJ 
etmez. 
Dıha f ızJa tafsilat için Bi

rinci lcordondn W. F. HENRY 
VAN l..l:.R ZEE \)i. Co. N. V. 
'ıpur accntalıtına müıacaat 
c<.a•meıi rica oıunur. 

1 eı.fon : No. 2007 /2008 

lzmi bi inci mıntalca tapu 
ıic l muhafızlığından: 

lzmirin Narlıdere köy civarı 
(köyü) da şarkan köy haneleri 
ıarben Abidin zade Hasan Muh
tarın hendelclerile aynlan tarlası 
fİmalen Ali veres•lerinden ben• 
dekle aynlan bağı cenuben köy 
h!neler i ve koca bıyık Hüseyin 
v.e polis Mustafa ve H jseyin 
oğlu Mebmed ve kC'lle Durmuş 
vereaelerinin hendekle ve setle 
ayrılan tarlalarile çevrili sek z 
dönümden ibaret bağ f mam 
oğullarından Mehmedin tasartu· 
funda iken 30 sene evel ölme· 
ıile yegane varisi kızı M hri· 
bana kaldıtından ıenet iıden 
muaıaileyhı Mıhriban adını te .. 
cili yapılacatandu bu ıayri 
menkulün ıınırlarında veya mili· 
kiyetinde ayni bir bak iddia· 
ıanda bulunan varsa 30-1·938 
ıününe tesadüf eden Pazar günü 
öğleden sonra mahalline gel~ 
cek tapu memuruna ve yahut 
bu on ıün zarfında lzmir bi· 
rinci mıntaka tapu ıicil muha· 
fızlıtma müracaat edilme1i ilin 
olunur. 

lzaıir ikinci Mıntaka Tapu 
Sicil Mubıfızlı§'ından: 

lzmirdc Ahmed Mllhtar ve 
ıürckisı şirketine borçlu Cuma· 
ovasında Gf cükler köyü karıı· 
s ndaki çiftlikte mukim lsmail 
Esad ve Ni}ıazinin l orçlaranın 
temini için senetsizden tasar
ruflarında buluıan ve ve.ginin 
248, 2SO, 251, 254, 265, 268, 
268, 269 künye numaralarında 
mukayyet Bozyaka mcvk:inde 
kain 481 dönüın m:kdarmdaki 
gayri menkuUeTin icra ve iflis 
kanunvnun 94 Üncü maddesi 
muc bince borçlular adına te• 
cililc kaydına b;ı borçtan dolayı 
şerh verilmesi bmir ikinci icra 
mernurluğunun 14/121937 ıün 
ve 937 /738 ıayılı tezkereıiie is· 
tenildıtioden bu yerlerin taaar· 
rufunun tetkikı için 6-2·938 ta· 
rihinde mahallinde tahkikat ya· 
pılacatından ilgili bulunanların 
vesaiki tasarru ~iyelerile birlikte 
keşif gününde erinde buluna· 
cak memura " · but daba evel 
ikinci mantaka tapu sıcil muba
f ızlıtına müracaatları lüzumu 
"lin ' ı o.uaur • 

ANAOOJ_,t) 

1~. 1. \'. Z. B. 

üzüm kurumu 
Limiıe·d şirketi 

incir, tabiatın, en 
nefis olarak yalnız 
b6lgemiz.e ve dolayı. 
si e J'Urciumuza bah. 
şayişidir. Tariş in. 
cirleri teı temizdir. 
işlenmeden evel fü. 
mize edilm;ıtir. Tarif incirlerini her za. 
rnan tercih ediniz. 
Çocuklarınıza çukulata vereceğinize enle& 
incirlerimizi yedirini:.z. incir 
hem gıda, hem devadır. Tariş 
incirleri bütün dünya piyasa· 
larında temizliği ve nef asetils 
tanınmıştır. 

Saman i~kelesi - iş Han lzmir 

S. Ferid Eczacıbaşı 
Kolonya, Esans, Krem 

ve Podralan 
Yalnız Jzmirin detil 

bütün Türkiyenin 

tercihan kuUandığı 

en latif en zarif 

pbeserlerd&r. 

Alırken S. Ferid EczaCI 

baıı isim ve etiketine 

dikkat ediniz. 

• 

M. s. Ferid Şifa Eczanesi Hükümet ması 

Siz de METALLUM "O,, 

T LLU 
Cevfik · Baykent 

Elektrik • telef on ve malzemesi depoıa. 
Sieuıens fabrikaları mümessili 

Peşetmalcılar 77 • 79 telefon 3332 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 
Halkapınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni ç kardığı kumaşlar: 

Sağlam Zarif 
VE UC~UZDUR 

Yeni yaptırdığınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

SATIŞ YERLERi 
Biriocikordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş. 

..._._._.. . . . ------..........- -~~ ..................... 

·~. 

•, . 

, 

1 

YILDIZ 
Kadın dikişleri ve 
şapkaları atölyes· 

Pariı, Londra, Viyana mo. 
dalarının yüksek model le. 
ri takib ve tatbik edilir 

Yıldız atölyesi, giyimlerınde 
en tit ~z olan Bayanları mem
nun etmektedir. Bayram için 
ıipariılerinizi acele ediniz. 

M. Etiman ve 
Saime Özgören 

Paris Dikiş Akademisinden 
Diplomalı 

Hükümet caddesi Şamlı 

(GçJincü Beyler) sokak 
No. 28 

Doktor 

1 Z MIR 
Telefon: 2535 

Kemal Tahsin Soydam 
Cild·oe tenasül haıtalılıları mütehassısı 
lzmir Belediyesi Zührevi butahklar ve tedavi evi doktorlu· 

ğundan çekilerek yeniden açhtı Numanzade sokağındaki 3 
numaralı muayenehanesinde haıtalann1 Pazardan maada hergün 
sabahtan akşama kadar kabul ve tedavi eder. 

- Muayen~hane Tele. No. 3416 Evi 516:l -

Nihal Kar 
Mimar Kemalettin caddesi Alueki bankası karşısında No. 35 

Garod otomatik Radyoları 
Eo tabii ses, en kolay kullan11, en ıık moble, en hassas aparey 

Kalorifer Tesisatı 
En büyük müesaeselerden itibaren bir kaç odalı evlere 

kadar bilhuaa apartmanlar lçin kat kıloriferlori 

Cihet Antenleri 
F 9JIDİn en IOD bediyeıi, pratJk, kawotli vt emin aletler 

Neon tüpleri ile tenıJirat 
Mağazalarınıza ve müe.,.aelerinize güzellik verecek bu 

ayni zamanda size büyüle bir rek-
lam vaaıta11 da olacıktır 

zmir Meserret 
Otelimizin bütün mobilyası tecdid edilmiş soğuk ve Slcak su 

banyo daireleri ilive edilmiıtir. Otel yeniden telvin ve tefriş 
edilmiı ve mütterilerimizio her türlü jıtirahatleri temin olun· 
muştur. Fiatler mutedil ve her keseye C'lveritiıdir. 
Kemeralb c-.addeıi karakol karsııınd No. 72 İzmir Tele. 2533 
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il daimt encümeninden: 
Ödemiş kuvvetli ilk okulunun ikmalı inşaatı (1390) l ıra (97) 

kuruşluk keşfi ıeretince 15 rün müddetle açık cbıltmcye konu • 
duğundan iıtcklılerin 2490 sayılı yasanın hükümlerıne gore hazır· 
hyacakhrı teminatları ve müteahhitlik belgesi ile birlikte 27 f kin· 
cıkanun 938 Perşembe ıünü saat l 1 de il daimi encümenine baş 
vurmaları. 12 21 100 

il daimi encQmenioden: 
Ödemiş Emmiotlu okulunun ikmali inpab (4769) lira (94) 

kuruş bedelle lS pn müddetle açık ekıiJtmeye konulduğundan 
iıtekli:erin 2490 ıayıla yasanın hükümlerine göre bazırlıyacakları 
teminatları ve müteahhitlik belpıi ile bırlıkte 27 İkincıkinun 
938 Pertembe pnu saat 11 de il daimi encü en ne baş v~r-
maları. 12 21 99 

lzmir vililyeti muhasehei hususiye 
modnrlnğondeo: 

Senevi 35 lira bedeli •baldı Kartıyakada lktiaad sokatındı 
kiin 26 ıayılı bir bep haoe 1 sene müddetJe kiraya Yerı lmek 
üzere J' aiin müddetJe •rbrmaya çakaralınııttr. Ş.rtlan öğren } k 
iıtiyenlcrin huıuıi muhasebe müdüriyeti varidat kalemine ve pey 
IÜrmek iıtiyenlerin de ihale rünQ olan 27-1.938 Perıembe günü 
11at 10 da depozito mnkbuzlarile bırlılctc vilayet daimi encüme· 
nine müracaatlara ilin olunur. 19 20 21 22 188 



Pastı·ı Pektoral ··o' o .. kt·o·, er .. Ş .. ahtlAtoUJap .. ca;.a ·;;;;.u,~t.r, baıiaf!l ~öktarlJr, ~~:;;;;p 
aöktü.rQr, tesirli bir OKSüRQK pastilitlir 

Hassas ve temiz iş 

Mutedil fiatle 

Sözveril~n gnnc1e 

Fehmi MJüne tcmirha· 
nııinde yapJır 

/smir Kntane pazarı demirc:l.?r 
No. 16-18 • 

oto Köroğlu 

Hamza Rüstem 
Ea mqbar fabrilcalana fototraf makineleri, film. cam. kalıt. 
kut " biluaaua fotolrlfçslakta mÜ8talllei ecza.ar, fo'ojr.i a&ic 

ve cdcvab. taDt ve achpalat. 

Fotofralçılıfa miiteallilı her nevi mcılzamJ 
Zevki oktıyacak relim ve atrandıamanlar, senedat ve cvrs' 

iatinablan ve kopyalan kemali dıkkatle yapılıı. 

AMATÔR JŞLJ::Jil 
Developmaa. kopya ve her nevi atrandUoı4ld ıur "t ve nefa· 

aetJe yapal1t. 
IZMIR: Emirlerzado çarı111 No. 28. 4, S. 6. 7, l J 

Telefon: ~ 67S Tel af: Rü!ltem tzmir -Haraççı kar e 1 r 
Büyük mobilya ve mefruşatma· 

ğazaları emrinize amade ir. 
MERKEZ ŞUdE 
lZMll~ ANı<AR\ 

Temiz. zarif el)'&• elbiae ibtiyac:mdan evel ıelir. Herkes kenJi 
u• ıöre telDI& lı• r eve. mıutır&erıoi kabuA edecek bar aalooa. 
tahat )q.,ecatc qya,. muhtaçtar. iyi bi~ ~ilya 1Ç&Ode kead o 11 
ve aılcsaw m ••ba iyi taoıtabiliraiaa&ıe Evwazıa cıyu oaı..-
Dıııu Cbkel& o u u uautmayao&&. 
M ~mu. l..ır ..ı 1 O tokaitta oneaiye muama. 

leal yapılır. 

. 

Sılılıat Balıliyağı 
Norveçyanın halis ~lorina balıkyağJdır 

iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 
Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahalıesi 

• FotoOr 
I N ô N O Cad. Na. 20 

Atölyede 
En giizel po~ar 

çekilir. 
Amatör iıler 

Temiz çabai 
ucaz ya,,Jrr 

Diı Ta6i6i 

CevatDağh 
lltinci Beyler sokak No. 6S 

Telefon: 3055 

Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin 

\90racaaı yeriı 

. 

lkincibeyt~ ...... 

Telefon 3869 
Bınncı Suut =h·•· 

Dr. Demir Ali 

Çocuk hastalık.111911 
mutahassısı 

ikinci BeylfW .-.ıa:fı 
No. 68 
Tele/on .UJJ 

938 Modelleri geldi 

Şevrole Otomobilleri 
K 11,., t'Iİ ~ok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek ço.k 

\e cihuuın en beğenilmiş otomobilleridri 

Ved'i'k parçalar mevcuddur 
• 

Old mobil otomobilleri d~ her ıarlO evsafı haiz, sağl~mt 
elverişli, ~Ozel ve IOki makinelerdit 

hmir ve bölgesi bayii : O. Kutay 
Birinci kordon telefoa 2704 


