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Atatürk 
ismet lnönO ile Yakında Istan

bul'u Şeref Jendireceklerdir • 

Japon Tayyareleri Peliin Afali.ında. 
mi·;-~--;-;-=sr.ın;-··=y·i;;=~r;ım·li·z K;ii;;·%u:·k;;;~ -z-~:B:A;~rD~ğ;~·:T;;g~ıı; 

nın Telgrafı. 

ödev Başındadır Knıtıır Teşkiıaıından Halkı Arasında .. 
Hız, Çalışma Bekliyor. Bay Doğan, 1\'lanisa ili Başkanlığını _________ .. ______ __ 

andarma ve Milli Bankalarda Da Ma-
'şın Yüzde ikisi Cemiyete Veriliyor. 
~· tehlikeıi ve tehlikeyi bilen 
' ~leri üaerinde çalıımak 
""-İ teteU.Cll etmiı olan ( 1ıçen 
...._ ~ iki gliodeoberi ıayy1re ce· 
;;::1 aıerkeainde toplantıaana de· 
-._ etlne.kte ve tecim odasından 

~ deh,.rler ilaerinde tetkikat 
t ~tadır. 

lıit 'ltsikat bittikten ıonra genel 
t._ '°Plantı yapılacak ve defterler• 
~karıJın kay&lara göre teci· 
bt.. aıiz Gyeliğe yaı alacaktar. 

Q..._ - birçok yurddaılanmııla 
--~ baotı.aıının buı meıqurları 
~lbut~lar tirketi bava t ı h· 

hilen ilyeliğe yuılmıılardU'. 

lerl ergeslle yalnıa ltyırların 

yakeolerlnl bola ile ôdeıoek 

için tlye yHılmaları bııbakan
lıkça uygun gôrtUmClt •e Eko· 
noml Bakanlı!• jaadarma genel 
kamoıanlığı, cumurfyet merkez 
tı. ılratt, ılmer banblarlle 
bu bınblara bığlı kurumlarda 
çalıeao ltyar ve lıçller berıy 
maaolarıoın ,azde lklıfnl hın 
tebllkealnl önlemek için hua 
kurumuna bırakmayı klrarlıı· 

tırmıtlırdır. 

Kayseri' de 
!C.ıyaeri 14 (A.A) - Cama· 

rlyet alanında haH lf'hllktal 
• laka • • Tayyare cemiyetine 5000 lira veren için bir miting yıpılmıthr. 

' rıda rHlmlerl görllea Gürel Kardeıler _ Sonu S inci ylsde -
~ Jtlrekll, yurdıHer nıaa· -------+==== === ==== =-------• 
...._,, han ıehllkeelnl bUen T •• k ı • ı • K ı • • A ""k için beıbln Jlra Yermlı ur • ngı iZ ırıng n-
~at mlteahbldlerladen 

~~ ~·:/~':::.'=.7. laşmasının Esasları .. 
~~· ÔdeYIDI bilerek 7ıpan 

, .. ~ndıı gtbı •110ı.an1ar. Ne Suretle Muamele Yapılacağı Bi· 
~ 1' ( A.A ) - Jın· 

1.:._~ genel kamutınhgtnın rer Birer izah Olunuyor. 
t,..._. laerlne lıyırlınn hı· -

lebUkeelnl önlemek bere Ankara, 13 (A. A)-TClrkoflı 
llçlde yardım edebilme· ten blldlrllmlttlr~ 

nıan, lngiliz Deniz Ko
llşmaları Ne Durumda? 
l'ılnsa, Almanya'Ya Karşı Kuvvetsiz 

Doşmekten Endişe Ediyor. 

.. Almanlann Doyçland gemin 

'-1 ltlt, 14 (A.A) - Sağ ve Alman lngllla denlı ı6raımele 
~)~il paeıelerl Londn de rlnla ilk aonoçlınnı blldlren 

~I 0•n•tmılerındın hoenot lngllla notaıını nrllecek kar 
Gaaeteler Almanyı'yı 

d ııhk hakkındı denia bakını B. 
trecellade bir f llo ba· 

\ ~ ık hakkını nra.lyor Pletrl n deni• ~enel kurumayı 
t JOtlar ki : bakını Amiral Durand Viel ile 

~ ""- •candı en genlı aô· ozon uzadıya görGtmGıtar. Fran· 8"' olın ikinci 6lkedlr. ııı hftk~metlatn Almınyı'y• la 
... ~ 1~1lrgelerl Franeayı fi. glllı f lloıunun yGıde 35 ine eıh 
~ dıAıtm•k soranda bı · bir filo balondurmık hakkının 
' ltıa •e Almanyı'yı kartı nrllmeıl mea'ele1ioln incele· 

~ 1~6~~8!~ktedl~ ---• megl reddetmtyecegl aaaılmık· 

Baktmedmlıle BGyGk Brl· 
tınyı n ılmall İrlıaılı bhlf'tlk 
kralhğı ır11ında ha ayın dGr 
dClade Ankara'da lm11Janan •e 
20 haziranda tatbikine bıtlını 
cak olın TGrk-111gtlis kllrlag 
ıolıtm81ının ana balları ıan 

)ardır: 

Tarklye camurlyetl ile BG 
yClk Britınyı Ye ılmıll lrllndı 
blrlrtlk kralhl• arasında 4 ha 
ıiran 1935 ıe Ankara'cla im· 
ulanan anlaımı TGrklye le· 
bine ylsde 30 lflrbe1t dô•l• 
marjlı Ye yalaıı Tlrklye Ye 

Boyok Brltınyı n ılmıll İr· 
14oda menıe'H malları 11mll 
bir kllrlng anlıımaıııdır. Bin 
netice loglllz dömlnyonlın, 
mOatemleke Ye mındılatı ın· 

laşmı bakClmlerl dııında kıl 

mıtllr. Anlqmanın eeaıları ıun· 

lardır: 

1 - lnglltere'nln Ttlrldye'ye 
dkl ltba1Attnın bedelleri T. C. 
Merkea bankuını yıımlacaktır. 

2 - Tlrklye'den lngllte 
re'ye valı.l lbracahn bedelleri· 
nin lagllls ldbılAtçıları ıara· 
fındın T. C. med ea bank .. ı 

- Sona 5 inci yaade -

Don Sıcak 
Çok Fazlaydı .. 

Dan hava çok ııcak11 . Ha 
kdme. dairelerinde biri bayın, 
biri bıy iki ıelueter bayalmıt· 

tır. Doktor getlrllerek ayıltıl· 

mıılardır. Bayan eekreter bir 
ıaat bakımdan 10nra ayılıbll· 

mittir. Bıı h&diıe de h4kdmet 
dairelerinde yu tatili yıpılmıu 

- ! Da Kabul Ederek Orada 

li\, Kflltür Bakanı S. Arıkan -- _.._.... _ ............ -
Klltlr Bıkaoı Bıy Slffet 

Arakau; ite bıı'ımııı m(loaıe · 

betile ıebrtmb Kıllar direk· 
tôrlaAane ıp~ıdakl telgr1fı 

gaodermletlr: 
0 Ulo Ônderlerlm beni Kil· 

tir Bakınlıgına ataclllar bu 
ödnln ylceUAI kad11 çetlnll · 
Alnl de bilmekteyim. Ancak 
ıeflerlmlıla garenl n ılzlerln 

bana ,..pıcağı yardım en Hğ · 

lam dayıaclınmcbr. Ataltlrk'Gn 
yaraUağı Tftrk kahiirCloCl poıl · 

ali Ulaı yollle bltllD yarddq 
lara ıindlreeek uıloAa, laıslı, 

çalıtmıyı als degerll arkadaılı· 
ruDdaa diler Ye beklerim. 

KtUtGr Bakanı 
S. Ankan 

Mnbadillere 
Para Dağıtılıyor. 
Bakanlık, Ziraat Ban· 
kasına Emir Verdi. 

Ankara, 14 (A.A) - Tark 
mtlbadlllerlne .arllmlt olın 

ikinci tertip tuflye •eaikaları 
mubterlyatını :karıılık yftade 
yirmi nlıbeılnde para dagıtıl· 

ma11nı Finını Uakanhtı bu~an 
ıinat bankaeı genel dlrekıôr· 

ıa~ane blldlrmittlr. 

Oa Feyizli Bir Çalışma Devresi Açtı. 
Turgutlu, ·Kaeaba· (Ôzel) -

lzmlr •e Manita illeri baıkını 
Yozgıd 11yluı Bay AHI Do· 
ğın, 13 baalrın çarıımbı gantı 
kaesbamıza geJdt Şarımızda 

yeni belediye ıeçlml yapılacı 

ğındaa 8ıy Avni Doğıa parti 
yôoetlm kurulu Qyelerlle, md· 

nenerlerle ve b6t6a bılkla 

gôrGımeler yıpt ... Sababıın ık· 

eamı kadar halkla koouıın, 

balkı dloliyen bıy A.al Dogan, 
ak11m Cberl, Parılaln ve Havı 
kurumunun, hıva koromuoa 
yardım n dtger memleket tı· 

lerl tızerlnde konuımak Ozere 
genelik yordu bıbçeılnde ha· 

ıırlıoan btlyGk bir toplınımndı 
çok kıymetli bir eöylev verdi. 
[leğerll lutlbin çok 11mlml töı· 

led batan balkı coıtarda ve 
ıCltekll bir alkıt tafaaı bahçeyi 
kaplacL. 
~. Bay A•nl DoA•n'ın Manl11 

çıl ıımı denesi ıçmııtu. Ma· 
nlıa merke~e dahil olduğa 

Bay Avni Do&an Turgutlu'dı:C 
eöylev verirken 

halde bOtln kasalar, Dald1eler 
:n köylere, bey .A•al l>opa'ın 

Turgodln halkı Bay Avni Doğan'ın aöyleviui dinlerken 
111 parti baıkanhğını kabul parti bııkanı olm11ından ayni 
etmeel, hılkımı11 çok ınlndlr· ıoretle anlnç duymuılerdır. 
mit •e bar.dı da fr.ylzll bir - Sonu 6 ncı yGade -

............. 49 ..................................................................................................................................... . 

Italya, Doğu Afrikaya Top~u 
Kuvvetleri Gönderdi. 

----------------------.. ·---------------------
Adis-Ababa'daki ltalyanlar Göçüyor. 
Fransa, lngiltere Himayesi Yalandır. 

• 1 
Torlno, 14 (A. A) - OrdÖ 

kumandanı tarafındın gGsdea 
geçirilen yeni dağ topçu ko•· 
ntlerl doğu Afrlkı'ıını dogra 
yola çıkmıthr. 

Adlı· Ababı, 14 ( A.A) -
Adlı • Ababı'dıkl lıalyınlarıa 
çogo Eritra'yı gitmek tlıere 

Babetlıtın'dın çıkmıtlardır. 
Geri kılanların gelecek ıy or· 
t11ındı gltme~e basırlandılı 
aôylenmektedlr. Habet hlkO· 
metl Ubaylara her hangi bir 
btdtıenlo ôoaoe geçmek ivin 
Habeı ıopraklınndı oturan yı· 

bancılırı kerıdl muhaf11ılulle 

-
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Bay Muzat fer Sllylilyor 

Pasaport iskelesinde 
öpüşme Rekoru Kırılıyor 
Söyle Allah Aşkına 8. Ekrem, Kadıo
larımız3 Karşı Yalan Atmaz Mıyız? 
, 

Sordutum Sualler Şunlardır: 
l - Hayatta ençok korktopnaa dakika, 2 - Eaçok Mı'riudili· 

•b dakika, 3 - Saadet hakkındaki tellkkinb, 4 - Ea fasla ya• 
..._ laa 16yliyea bdJn mJdJr, erkek midir, S - Yalan )hım mıdır? 

- Allabı ıımaılacht. 

- GtUe 16le . 
Ş.p ıup!. 

- Allıhı 11marladık Şlkrtl .. 
- Sel•metle Eater kardeılm. 
Ş.p ıup .. 
- SaglıUa kal Ekrem! 
- S.Alıkla ıh Eanr'cl&tm. 
Şap ıupl 

- Allaba ıımuladık Ma· 
Af fer.. Dedlklerlml unutma .. 

- Glle glle ıgabey, unut· 
mam, uautmım .. 

Şap top, ı•p ıop .. 
P111port lıkeleıinde, ıçılua 

6plımenla rekorları kmhyor 
•e Hukat bay Ahmed Ea•er, 
keadltlal te91te gelen arkıdıı 
lua ile, bu me7aadada kardetl 
.. , MaAfferle Gplılyor. Fi· 
larlblade erkekler an1ında 

Oplfmek yokta. Battt Yemen 
Ulerlae gidenler blle, ~sair 
_,...,, 11 Eypsller ., I ~alaa 

•DSlkuıa gflrlltllerl uuaada 
ueak urauıtaılarda.. Şimdi 
6plte• 6plfenel. Allah &pi· 
ctlklerlal arııraın.. Ben de bir 
dakika nel arkadı1lar1mdaa 
L.flrcu Kafb'yı agurlımıt 
•e 6pltmlttlm. Ne yalan 16y· 
Uye,ım, erkeklerla yaaaklan, 
loadaa, terdea toıla taıla 
oluyor.. Kadlreaa baaa tuaaaa 
luakblt glhl O da agsının ta• 
.._. • Amma •• tat ya . ateh 
gitti. 

&.y MaAffere bıkıyordam. 
Chlerl, a&abeyılala Nndalıaa 
takala·blmıfb. Bay MaAffer 
o halile hana; bul ba7rımda 
.. ylk çocuklar e&leaceye gl· 
.. ıde, kl~klerlae, anneleri; 

Sea earacla bpı eıllblde 
Olar da ,... ,. .. oyna! 

Derler ya, bpkı b6yle bir 
ayp •erdi.. Nihayet beni 
gkmlttl. Hep benber ylrl· 

dik Ye dlD de okadupnas gibi, 
.. , Ekrem'le anketimi yaptn11. 
Sara .. y lluAf fer'e gelmlıtl. 

Belediye mecliıl Ye eaclme· 
al uuıadaa olu bay Ma· 
af fer; 

- S.y blnder ·dedi· aolak 
aJdarmadaa IOnlYOrlDD: 

Bay ekrem atalda: 
- Ö7ledlr o; hemaa aonr, 

Wç ldna etmeden dlaler, lby· 
ledr, aı67letlr •• , ... , •. 

Nllaayet .. y MaAf fer ilk 
kork-na ulatmaaa .. ,lada. 

- Geql hayahmda epeyce 
korka geçirdim. Fakat baaan 
ea blyGalal, ltgılla birinci 
gl•I akpmı hl11e1tlm. O ak· 
... Ya-'bl•n• IOD hadada 
lfPll Etre,,... idi. Cadde de 
otaıdapma• nla kar11•na iki 
.... lhg011 ela• neferi dik· 

Y••a•mı': 
Bo--, 14: (A.A) - Babettt· 

ta'da kanlacak ıo taraf la bir 
rnaas- logllls, ltılyaa kon· 
aea1t protektorua hıklnadekl 

,. .. DCI haberler yalanlanmak· 
.... r. Şimdi Roma'da balaaaa 
l1alya'aıa Londra blylk elçlll 
B. Gnadl'ala lıalyaa - Babet 
.......... llltlk hiçbir ..... 
P*•••&I .. , ... a~ 

mfolerdl. Boalar a111•, yaka11 
caddeyi tan11ut edlyorludı. 

Gece olmuıtu. Ben 1akar1ya 
çıktım Ye elbleelerlmle tôyle, 
bir kınepeye a11ndım1 kenclJml 

Bay Maurrer 

dlnllyordam. Pencere açakıı. 

Oldukça ao&ak bir rlıg•r eıl· 
yorda. Fakat ben balaadupm 
yeıdea bir Ulrll kalkıp ta 
pencereyi kıpayamıyordam. 

Blru eonn agabeytm EaHr'le 
enlttem mf!rhnm Neelml gel· 
diler. Apbeylme: 

- Yıbu, •l•bey ·cledlm· ıa 
pencereyi indir! 
~abe7lm yaklqta. Her tanf 

kanabkta. Peacereye yakl ... rak 
m•adab onlrmek lçta kollaraaı 
kaldııch. Ba anlak brfldekl 
Y aaaa a6betçllerl bajırddar: 

- Dar, kamaldeamaf. Slı 

klmllals .e aellal•? 
AAabeylm aeqb •erdi: 
- Tlıkls n ba eYID •· 

lalblyis. 
- Sis btu dWa qekdals, 

•l•Y• tala Is!. 
Mlthlt bir dakika idi o .. 

Ealttem, uker oldata lçla 
•aslyed daha iyi kanadı, bam: 

- Muaflu ·dedi· EeHr'I 
kıpıya yalaıı bırakmıyalam. 

Çlnkl mlaf•rld nslyette th· 
.. " cakana belki de keadlılal 
lldlr6rler, blqey yaparlar. 
Benberae laellm .. 

Ve rabmeıll ealttemla dedl&I 
gibi lçlmb de indik. K'.apyı 
açar açma gGttlmlse iki ıla· 
gl dayaada •e ... itrdaları 

- Sis blae llllh çekıials? 

- Bayar, bls m. llWa vek· 
medlk ... 

- Çekdals, 
- Çekmedik. 

Bir mlnaka.. batlada. Ba 
anlak bir Yanaa ••biti geçi· 
yorda. Y aklaıtı. Beriki tarafı 
dlaledl Ye bfse, içeriye girmek• 
ll&lmlsl 167ledl. Eıer o herif 
tnadlfea pçmemlt ol•ydı, 

ilk gh4e •• pabrda U'Ulllda 
bqımı• muhakkak bir pile 
gelecekti. itte, hayaıımd. ge· 
tlrdillm •• blylk korka!. 

- Peki, geçlrdiAl11ls ea 
bayat ınlaç!. 

- lsmlr91n ltpll. Bllttered· 
dld, dlyeblllrlm ki, badar. 
a .... hayatıma gellD.,e, çetld 
t;etl4 1e.taçlerlm olmattur. 
Şey, pgdoa, Aakara'da noter ............ ........ .... 

TeDyazo haberDern 

Haheşistan'ın Taksimini 
Italya Teklif Etti .. -Italya'nın Teklifine, Ne lngiltere Ve 

Ne de Fransa Cevab Vermiştir .. 
lııaubal, 1' (Ôael) - İtalya btlkt\metl, ln~lltere ile Fraaea'ra yıpt•i• bir tekllfto, Babeflı· 

ıaa'ın iç dnlet ar11ında nClfoJ bGlgelerlne (Mıntıkalarını) ayrılmanaı ileri ılrmltllr. ltalya'aın 
ba tekllOae ae FnaN .e ne de İoglltere cenb •ermlttlr. 

İoglll• g11etelerl, lagiltere ile Frıaea'uın, Babetlıtan'ın paylıımaııaa mtluade edllmlyeceğlal 
y11ıynrlar. 

Japon Tayyareleri Pekin üze
rinde Nümayiş Yaptılar 

Lıaabul, 14 (Ozel) - Japon tayyarelerinin, Pekin Clserlnde bayık bir aClmaylı yaptıkları 
Ye Japon kanetlerloln Çla lfldlerlal ıttıklar1 •e ilerlemekte oldukl•rı To" Jo'daa haber nrUmek 
ıedlr. Teltlsle gelen ıou mah\mata ~öro, Çla Jıpoa mla11ebatı aon derece gerıla bir daram 
ılmııtır. 

Geçen Yıl, 86 Milyon Liralık ldhaliita Karşı 92 Mil
yon Liralık ihracat Yaptık .• 

Merkez Bankasının Neşrettiği Müva-
zene, Kıvanç Verecek Derecededir. 
Aakın, l' (Ôsel) - Merkes Bankuı geçen yıbn teclmml•uenealal aeırettl. 8a mlnseaeye 

gGre geçen yıba ldhallta 86 milyon ~e ihracatı da 92 mUyoa liradır. Baadaa batta Merkes 
Baaka11nda bloke edlmft 15 milyon Ura kadar bir pua dıba nrd1r. 

Allkadarlarıa •erdlil maltlmaıa g6ıe, ldh11IA11mıu alıbetle lhnea&amıs hergCla blıaı daha 

Gonnn 

İlbay Geaeral KAiı• 
• dCla beraberinde kllllr 

tôrCl Bey Tlrk balaad•l9 
de ,ebrtmlsdekl muhtelif 
teblerl teftlt etmlttlr. f 
malan dnam eden ... 
ıınıflar talebealnln 70 
lanada da bolaamatll' 
mektrb ıergllerlal g.,..,,.. 
içinde talebenin .ctcacle 
dlklerl eaerlerl gôrmltl•..,' 

Şdrbaylıkta 
Şehirde Hlllaa •• 

l•Mlne 11rbayhk ltba 
rında tahlil eulrllea an. • 
n yıg gibi gıda madde 
4 7 kıl em eeyı; 11thll• 
terlet dorumda oldukları 
tıldıtıadın lmhe eıdrll 
Bunları •tınlar Bakf" 
(Mıbkemeyr) nrllmltle .... ' 

Hastalıkla Mildi 
Mıyıı ayında prbayhk 

red haıtahklarla m 
dlıpınaerlnde l:J94 ...... 
ayene re tedHI edllmltd'•......I 

Şarbaylık Eu~a~ 
Şarbaybk daimi ,.,.,,-,,. 

dla doktol' bay Beboel .IJI 
batkanh&ında ıoplaaard 
kea itleri ç.karmıttır. 

Karşıyaka Pa-" 
Karııyıkı'da paur ~ 

koralaa puar aerglılal•_ J 
glnlae çemlecelt -~ 
buı .. ylalar urdır. ~~ 
tan 71pt1Aıma• tahklbll ;ti 
K.arııyaka paun gea~ _ _,. 

ço~almaktadır. gibi pasar gflalerl ka~ ' ............ ·-------
Reinsdorf Fabrikasında r __ A_t_a-tü_r_k-...., ~::;:::!':ere-

Banaa.. alraat mek Korkunr Bir infilak dereler ke111.ı, ye•• 
~ Yakında bltmletlr. Ba mtauebetle 

52 Kişi öld o. 7 5 Ağır, 300 de ıeb aaıebeat tanfanda• .,,,,_ Istanbul'u da mekıeb .. ıona•• .., 

Hafif yaralı Var! umere Hrllecekdr. 
Şereflendirecek CezalandınlaoW 

BerllD, 14ı (l.A) - Rel•tdorf patbyaa maddeler fıbrtk•ı•ıa 
tataıma11•da .e yıkalmanada lfÇilerdea 62 kiti &lmflf, 75 kiti 
çok qar •• 800 kiti bal il yıralaamıfbr. Geceyanuada alnler 
heni• 16amemlı, fakat yeni bir patlama teblltetl gecmlttl. 

Relaadorf labrlk• Venay aadlqm•ında ordu için çahf'D•· 
•• lsla •erllea tek fabrika idi. 8a fabrika eaçok dinamit Ye 

bant yıpıyonla. 

Ankara, ı• (Osel) - Ata· 
tlrk, yakında latubala teref· 
leadlreeeklerdlr. Bayık Oa· 
deı'ln refıkatlerlade Bıtbaka· 

aımı• Geaenl lamoı laGnl de 
benber t.aubal'a gidecek· 

iki takat otomoblff, • 
bll tof6rl hasla gltdkl 

Bakanlar Muhtelif Bölge- ~•erd-ır. __ __,., 

Ankara'da 
lerde Tetkikat Yapacak •. Yeni Faknl-

ıo binek anıbıettı ~ 
lerde dardaklanaddı ti 
uhlbl e•lerlade maot 

danaadlklanadaa, :J kiti 
bu• kGpek gesdlıdld 
prbayhkça ,. .. c ....... 

Ank•ra t • (ôael) - Bakaalanmasdaa buılarıaıa, muhtelif 
b61gelerl (Mı•takalara) tef tlt etmek Ye bakaabklanaı llglllyea 
itleri tetkik eJlemek esere yakında leJahate ÇJbcaklan 167· 
le11mektedlr. 

Stalin'e Suikast Mı 
T ertib Edilmiş? .• 

L.1111bal. t• (Osel) - Lo11dıa guetelerl, bay Stallae 1alka11 
teıdb edlldlllnl Ye ba ylıde• birçok llmelerla yakalanarak 
Siblryaya ıırııa edlldlklerlnl haber •eriyor. 

Istanbul Kadınları Bir 
Tayyare Alıyorlar .. 

t.aubal ı• (Ôsel) - lataabal kadınları, han karamana mit· 
terek bir 1arette yaıdu11 etmeyi •e kendi adlanaa bir tayyne 
almelt arelannda kararlettarmıılar •e para toplrmaı• baflaamıflar. 

•latetar tarafından ..... teb· - Vallahi •Pi• yakan, 
111 edlldlll dakikada da cok 1e· a•akat Ekrem'ln llklrlerlae 
.tamlftlm. Battt 0 ak .. m bir lttlrak ederim. Beaee 1Udetln 
slyafet .eıdlkd. Elllbet lira· temeli dd, dlre&I de k1Duttar. 

Çlak6 lhtlr11, lnıaaı, her a · 
daa çıkhm. Al•bellm klflr maa Nadettea uaklattarıyor. 
Ea•er, bir katmıaı olma Gele· Bayıtımı kaAaıb, •Ahk ,.. 
medl. 1ellmetle çoeaklarımıa karp 

- S..tlet laakkaadakl telak· ••a geçtljlm dakika Ooooola. 
kbaW K.ekUMAI • 

leler Açılıyor. 
Diyanet işleri TeşkilAtı 

tanlmatlndar. 

Bayındır'da Bir 
Bayıadardakl 0..1 

oteli: Bayıadlr pi' 

•tılıcakb. Otella geoıl; t1'-._ 
Kiderlal kartılımam••• 

Aakara 14 (Ösel) - Ankara. HAZIRA 
da bir tarih •e eolraf lya lakll· ı1---------"'94 
telerl •Cllmaa H dlyuet itleri =~ 15 
tefklllb hakka•clakl IAJlbalar, 41 
ka8'UlaJUI ....... toplUb· 11----------
UDda onaylaamıfbr. 

Kamutay YazTa- Arabı ıas• 
ıs Rıbllln•el 

tiline Don Başladı 1-E-.-kat--1-.-•• _.-ı 
Ankara, ]' (Osel) - Jt.. Gbet 8.48 

matayıa bagflakl toplaabnada Ölle ıl,:12 
me•cad itler koaaıala• bitiril· Wadl 8,33 
dikten IODra yas taılU laran Aktam 12, 

nrllmlt .e Kamutay dat-1· 1Y~L 2,0S 
-- 6.26 mattır. 

- Y alam ID çok kim 16J• 
ler, erkek mi, kadıa mı? 

- Yalan, heterla 1aradıla· 

flDU nrdır. Hepimi• de ata· 
ns. Erkek ıe atar, kadındı ... 
Zımb kıdanlara y6klenlb dar· 
1D1yahm. Bls de atanL Ekrem, 
ee11 16yle allabatkıaa, kadaa· 
lmmua bqa atmamı ,.r ... 

- Y elaa laıyatta 
dar, de~lml dlrP. 

- Lbama beri .. 
dlyemel9. Fakat eedl 

Metlaar beyti a67le7llt 
keelyowam. 

Darap ........ .... 
Bili a dlılll flı.ıı .... 
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Dnet etmek - çağırmak 
Davet- çağrı (dikkıat ~ndl 

llllı "ı,, yoktur.) 

Dnetlye - çağrılık 
Pded'u - çağrılık 
Dı, bıkanhğı geçen aktım 

111 kletlik bir çığn yıptı. 
de - Siz bo şölene çığnMt 

~il mlydiotz? 

- Hayır. protokolden çağ· 
l'ıl.lı; almadım. 

Dan akşamki ça~rıklarınız 
lrt11nda kimler vardı? 

• • • 
.. Bizim bo~ünkfl duyuklarımız 

Q Ankara'dan gelen duyuk· 

Jer, uygun değildir. 
d En iyi gazete, çok df'ğll, 

0Aru bllget verendir. 

l.ellme karşılıklırı: 
Babu - (T. Kö.) 

Duyuk - Mumu 
8Uget - badnls 

• 
8 •• 

arlm - glzey 

' AtatOrk demişti ki: ~ Do,ma· 
• Yurdun arığ glıeyiole bosa 

:.!•ı, düşmem vatanın harhnl 
etinde boğ11çeğız. 

• • • 
1111 

Bu beeabınızı özftrfttmO yok · 
te bımftrüt ftz~rlnden ml yft· 

1Gyureunuz? 

&tıeır'da harb tutsağı ldf m; 

:ltd öıl"ml ne olduğuna ora 
1 gördüm. 

~nden uzak, dostlardan 

~•k. ,ıönlQm göresi ıteşf için 
Yandı, durdu . 

ha Ulr saltanat görkem uğruna 
~ td ve halk sırt1Ddan neler 
~1tlamaz?. 

ı._ S8'ea bağışlanmaz; unutsalık 
~ görftlür. 

.,_AtatOrk en bftyfik aytaç'ı· 
~•dır. 

'- lıoıet lı.önü Türk bava .. u . 

1 lbu korultaymdı en kıymetli 
)t•'lanndan birlol verdi. 

'h Onu, hiçbir işte, kendime 
) •ç edece.. kadar köçülml · 
~Atm. 
~t bankasından adınıza 100 

hk bir gönderi geldi. 

:"~:~~";;:~.::::~:·· .;.~~.~: 
lldan Hğıtmahyız. 

'- llo mlıallerde geçen kelf me 
1tıhkluı: 
Ôıchot - hA8lla11 paf iye 

rı l!ı111arat - hasılat gayri 81· 
Je. 

l-.ısık - eıtr. 
Ôılem - hasret 

~ôreel - lşttyak 
Côrkem - İhtişam 
lırıotsalı k: - zfihu 1. 
4yıaç - batlb 

41ıa - hitabe 

4Jtıç - muhatab 

Cönderl - havale 

Yugoslav B. Ti
caret Talebesi .. ----.... ·----
Don lzmir'i Gezdiler 
ve Paıras'a Gittiler .. 

Yugoslavya Deniz Tinret 

mektebi talebealndeo 87 genci 

ve beş profesörle mekteb dl 

rektörOnd limanımıza getiren 

Villa Be14vilda adh mekteb 

gemtel dfln akşam limanımız· 

dan Patras'a hareket etmiştir. 

Talebeler dün saat 8,30 da 

gemiden çıkarak başlarJDda 

profesörleri olduğu halde hep 

birlikte Cumuriyet alanında 

AtatOrk'ılo heykelini ziyaret 

etmişler ve bir dakika yfikfi· 
nerek durmuşlardır. Sonra Tu· 

ring ve otomobil kulübü adına 

beraberlerinde bulunan kıla 

vu7.larla müzeleri, Halkevinl, 

Milli kfttübaneyl ziyaret etmlo· 

ler ve çarşıyı gezmlolerdlr. 

Yugoslavya'h talebenin İz 
mir ıryabatf; ekonomeal tel · 

klkler yapmak: makeadlle ya 

pılmıştır. 

Bay Avni 

Doğan Tu,.ğutlu 

Halkı Arasında ... 
- Başı 1 inci yüzde -

Belediye Sf'Çlml cumartesi 

gftnü yapılacağından bay A\·nt 

Doğan seçimde bulunmak üzere 

tekrar 'kasabamıza gelecek tir. 

Yapılan bOyük toplantıda 

Türk hava kurumu ha~kanı 

bay Nuri Gö:reli ve Nıatboğlu 

bay Mustafa'da birer söylev 

vererek halkım zı bava kuru· 

muna yardıma çağırmışlardır . 

Muallimler 
Onıı Gittiler 

Üç gtındeoherJ şehrlaıiıde 
buloomakta olan Manisa öğ· 

retmenlf!rl dan öğleye kadar 

tehrl gezdikten sonra ftç otı>· 
ba~le Menemen yollle IJ,.rga 

ma'ya gltmlşlerdlr. 

Menemen'de K.ubllty mek· 

lehinde Menemen öğretmenler 

birliği tarafından ağırlanan 

Manisa öğretmeolerl, Bergama 

da önUlklerl ( Aearııtikayı ) 

ziyaret etmlşler ve oradan oı . 

klll'ye ghml1Jlerdlr. Turgodlu, 

Akhisar ve Soma'yı da gudik· 

ten. oralarda da tetkiklerde 

bulunduktan sonra Manlea'ya 

dönecek lerdlr. 

lımlr öğretmenleri dftn Ber· 

gama'ya giden Manisa <iğret · 

m~olerlnl samimi bir şek.ide 

uAurlamışlardır. 

~O - Türkce'yeır çeviren:'U Z C ı- lF."~ 
)~'•ka-t-.~h~l-rşe~y-s-ö-yl~ly_e_c_e~k-~-.-ıı~.-·~~la-n~d~ı~la-r-.--r--..;..,----'..---~~ 

ı._1~ olmadı~ için, hemen b· Arllk iyiden iyiye akşam 
\ ilen alcf mleri getirdi, Vf'rdl olmut, gecenin karanhğı eırlfa 
~ Paraaını aldı . Baron lkzel cölı.mo,ın. Ajtaçların ftıtftnde 
~ teleruu da kad1Da ltlJekkGr tftn,,yrn kotlar, korku içinde 

tek otomobtle dôodiUer... çupınıp duruyorlardı. 
~11lto dıkika sonra, Jkl ntomo· Baron lkzel, pollelerden hl 

'~GkUnıo ônQndeo tiareket rlne emretti: 
~ tler, ve kôyftn orta yerinde _ Şo kafesi ~etlrlnla. 
~ ltrlanıo içinde durmuşlardı. Bn kafesin içinde bir göver· 

'tlka'lı polis baflyealle Fe· cin olduğuna Bôylemeğe hıcet 
ı.., •ı tekrar otomobilden indi· yoktur. Bu koton, iki gfto evel 

._~ ~ollıler de onları taklb ede· haydodlar tarafındın Amerlkah 

._ 0tomobllltırden çıktılar ve Rodney Arnolcl'a gönderllmlt 

laepeı, tarlanın ortaeıada top· olduğuna da blllyoroı. Baron 

Buhran ve Mü
vazene Vergileri ---.. ··---
Haf ta Tatili Münase· 
betile Devair saat 
13 e Kadar Açıktır .. 

lfogün ayın 15 ldir. Kazanç 

kanununda tayin edilen mft· 

esseaat ve nıilkellef in, bogfto 

mOetahemln buhran ve mQva 

zene vergilerini mıllye daire· 

lerine yatıracaklardır. Ayın 

25 inde miistahdemln vergile 

rlnl vermek letlyenler ise bu 

gün bordrolar1D1 vererek mu· 

kaLillnde makbuz alacaklar ve 

o gün borçlarını maliye vez. 

nelnlne yatıracaklardır. 

Knllur lspekıörleri 
KültQr dlrektörlüğft; ilk ted 

ı laat lsp,.ktörlertntn kendi höl 

gelerinde bulunan mekteblf'fio 

yıllık faaliyeti ve durumu hık · 

kmdakl r~porları zamanmda 

hazırlayıp vermelerini ve şe. 

birde, yahut köyde bulunduk· 

tarı takdirde adreslerini kftltOr 

direkti'\rlftğQoe blldirmeJerlnl 

~ mretmi~tlr. 

lı dışına gitmek lstlyenlerln 

memurlar kaouuuoun 78 inci 

maddesine göre dilekçe verme· 

leri IAıımdır. Bu gibi Jetekler 

için K.ftltftr Bakanlığından lzlo 

letenrc~ktir. 

Sallıane'de 
Parka ihtiyaç Vardır 

Salhane tramvay caddeııfle 9 

eyhil caddesinde ve buraya 

yakın eokaklarda oturanların 

çocukl111 için bo "emtte bir 

çocuk bahçesi vücude getiril 

meslne çok ihtiyaç vardır. 

Vaktlle bay Azlz'lo oarbay hu· 

lunduğn zaman Salbane'de 

gümrfik ambar baş memuru 

bay Sami'nln evi önGndeld 

araada bir çocuk bahçesi yap· 

hrmak için tf!oebbOslerde bo· 

lunulmo1Jtu. Bu teşebbaı o 

vaklttenberl kalmıştır. Şaybıy 

doktor bıy 8ehçel Uz'un bu 

semt bal~ınıo bu önemli lhtl 

yac1Dı temin etm('ılnl bf!klerfz. 

Kadınlar Arasında 
Çukurçrşme'de EşrefpalJa cad 

desinde eskici Mustafa, .karısı 

ile kavga ederken aynmak le· 

tlyen Ahmed karısı bayan Zeh· 

rayı sağ kolundan haf f f llUrette 

yaralıyarak kaçmıştır. 

Posta, Telgraf Telefon 
Posta, Telgraf ve Telefon 

genel diuktörOnftn birkaç gGne 

kadar 1Jehrlmlze geleceği ve tef· 

tlolerde bolanacağı duyulmuştur, 

lkzel, geıtrtlen kafeel yere koy· 

du ve bakkaldan aldı~ı ılclmlerl 

birbirine e~Uyerek kocaman bir 

yumak yapıı. 

Feleruva ba1J•a olmak nzere 

hftt Do polleler, ı,aşklDlık içinde 

idiler. Amerika'lıoın ne yapa 

cağını merak ediyorlardı. Baron 

lkael, elcllhio ucuna baldo, 

kafesin önClne çömeldi, kap111nı 

açtı ve glverclol ayağından ya 

kaladı, sicimi güzelce ayağına 

bağladı. 

Baron lkzel l1Jtnl bhlrdlkten 

sonra polislere döadft: 

- Baydodlarıo barındıkları 

lolo ou köyden bir kilometre 

kadar uzakta boluoduğoau biç 

hatırdan çıkarmıyahm. Ben, 

.. yı.ğ1Da ılclm bağladığım bu 

gftvercini timdi aalnereceğhn. 

Buoun için, gldeceğlmlı meaa· 

Nnfus Sayımı 
ve Sivrisinek .. --·-····----

Gümrük Kar· 
şısındaki Yerler .. ----···· Şarhaylık Hela Çukur· Belediyeye Geçti, Bu

laruıa Mazot Dökmi· rada l\1eydan Açılacak 
yenlerden Ceza Alacak. Kordonda gümrük önünde 

t;ulunao hangarlardan bir kıs 

Şarhaylıkça genel nftfus Ea · mımn şehri gfizelleştlrecek hlr 

yımı bazırlıklan ve oar işleri 

genel bir oe~ ide kontrol ettiril· 

me~e başlanmıotır. Kontrola 

şarbaylık bao Amiri Bay Ali 

Rıza memur edilmiştir. Bay 

Ali Rıza; bir hafta stırmek 

meydan haline eokulmain için 

şarbayt.k teşebbüste bulunmuş 

ve gümrük antrepo!u inşa edt 

lf'n bu yerde meydan haline 

getirilmesi kararlaştırılan kısım 

da İn1Jaata miiHade edllmeml1Jtİ. 

üzere sabahtan gf'ce yansma Şarbayhkça; giirnrOğe aid 

kadar otomobille bütiln şsr lll• olan bu yerin şarbaylığa bıra 
nm lçiode dolaşarak şar ve 88· 

yım hazırlıklarını .. n kOçOk 

tf'ferrOaıına .k:aıfar tetkik ed,,. 

celı:, görf'Cf'ği noksanları rapor 

la şarhaya blldfr,.cektir. Şarbay · 

hk Hyım bazırhklar1 ile elvrl 

sinek savaşına bfiyftk önem 

vermektedir. Evlf'rdf'kl li~ım 

ayakları ile su ıuzıntılarının 

kurutulmasını ve kapatılmHını 

lstiyl'Cf'ktlr. BAii çulı:arlarana 

mazot dôkmtyenlerden elli lira 

para cezası alınacaktır . Şarbay· 

lılı: memurlarına ödevler veril· 

mfştlr. ihmal edenlu cezalan· 

dırılacaklard1r. 

• 
• • 

Genel nüfuı sayımı hazırhk· 

ları blrtok işlerin esıısım teşkil 

rt~ektedir. Bazı klmelerfn DO· 

maratıj.Ja ev ve mağazalarına 
konulan numaratarı bozdukları 

b•ıyalarını slldlklerJ Ye Qzerle 

rint bıorhanıtl btrşeyle kapadık· 
Jarı görfildüğfinden şarbıvlıkça 

bu gihilndeo birinci defa için 

25 lira, ikinci defası için f'lll 
lira maktu ceza ahnmuı karar 

laştırılmıştır. 

Bunun için şarbaylıkça ha· 

zırlanan tenblhname şarbaylık 

daimi kurulunca onaylanmıştır. 

Yarın 
Yarın Mühim 
Maçlar Var .. 

Y 11rın Alsancak stadyumunda 
fodbol ve bisiklet yarışmaları 

yapılacaktır. 

Sabah saat dolrnzdı, beraher 
puvanda olao Altay·Altınordu 

B takımları eon IJampiyonluk 
yarışmasını yapacaktır. Bu 

yarışmaya beriki tıkım da en 

kuvvetli oeklllerlle i1Jtlrak ede· 

ceklerdlr. 

Öğleden sonra saat onaltıda 
Altınordu Buca, saat oneeklzde 

de Ahıy·Göztepe takımlara 

Tayyare kopası için karaılaşa 

caklaadır. Saat onseklzde r.111 
turluk bisiklet yarışı yapıla. 
caktır. 

fento ne kadar oldugu mahi 

mumt'z olmalıdır. Yolu taklbde 

gfiçlük çekwlyeceğlz. Çünkü, 

içinde hulundoğamuz arazi bir 

ovadır. Serbest bırakacağımız 

güvercin hangi istikamette nç 

mıya batlarsa hfz de onun peşi 

ııra gldeceoğiı ve gideceğimiz 

istikamet, bize haydod Stın ve 

arkadaş111ının bnlundogo yeri 

gösterecektir. Eger, koe çok 

sür'atli uçarsa elimizdeki sicimi 

~n• gôre kullan11, ooun yere 

inmemesine çalışırız. 

Baron lkzel bu dersi nrdlk· 

ten ıonra, kendisini dinlemekte 

olın polislerin etrafında bir 

gezinti yaptı ve llhe etti: 

- Baylar hazır mısınız? 

Polisler cnıb verdiler. 

- Bazmz! 

Amerlka'lı pollı haf iyesi aert 

kılmaeı hakkrnda içişini bakan . 

lığı araclle bakanlar kurulan 

dan rica edilmişti. Bakanlar 

kanlar kurulo meydan olacak 

bu yerin ~ıırhıylığa ~erilmesi oi 

kararlaştırmış ve huna dair olan 

karar dün llbeylıta gtılmfştlr. Şar 

baylık; meydam hemen açtır 

mak için haogarlar1 yıktırmağa 

haelıyacakllr. Panayır kurulmadan 

evel meydan açılacak ve tarh 

larla süılrnecektlr. Büyük Gazi 

tıuherı ve Kf'mn'e fşlly<'cek 

elektlrlkll tramYBylar; EO~yete 

ile k,.@fn (Kat'i) anlaşmadan 

sonra buradan ~eçlrllecrktir. 

Bu oıodnn alan; lzmtr'I sfisll 

cektlr. 

Malıkemeye Verilenler 
ve ~lenimuhakenıe 

Kararı Alanlar. 
R,.za\et çıkaracak derecede 

sarhoş olacak zabıtayı tııbklr 

f'dım v.., yaralıyen Mrhm"d oAlu 

Rt>,ad'ls; R .. şad'a Filab çeken 

kebvccl Toran Ali, Karşıyaka· 

da vazife halinde pofülere ha· 

kart.t ed,.n Mustafa oğlu Ömer 

ve kar1111 Hatice ile kızı Mnl· 

k.f ye, Basan o~lo Sabrl'yl s~ır 

surette yaralamakla suçln Emin 

oğlu polis bay irfan Aıllyect.za 
hakyerfne (mahkemesine) veril 

mlşlerdlr. 

Aydın demlryolu attılyealnde 

bazı işçilerin elblsf!lerinl ç11l· 

makla ıuçlu lemıil oğlu Sıdkı 
Sulhceıa hakyeıine (mahkeme 

sine) verilmiştir. Bu ıucta alA 

katarı olmadığı anlaşılan lLra 

hlm oğlu M11bir, HHıo o,!lu 

Ali ve İbrahim oğlu Tahsin 

haklar1Dda soru bükfimenllğioce 

meoimohıkeme kararı veril 

mlotlr. 

Yangın Yerinde 
Yangın yerinde bJrçok yer· 

inde kurumuş otlar vardır. 

Ara sıra atılan sigaralardan lu· 

taşarak y11ngm tehlikeal çı 'ka 

ren bu otların yakhrılmaaı ear· 

baylıkça mütuhblde verilmiştir. 

bir SP.sle kumandasını vndi: 

- Bıydl arkadaşlar, mar~! .. 

Giivercio Avcılığt 
iki IJOför, 15 polis, Feleruva 

ve lkzel gOvcrclnln arkaeını 
kovalamıya baeladılar. Amerl 

ka'lı poll@ hafiyesi sicim yu 

mağıoı elinde tutuyor, sanki 

bir oçortma uçuruyormuş gf hl 

hareketler yaparak tlerllyordu. 

Bu etil metre uzunluğundaki 

sicim gdverclnln serbeıtce ve 

sftt'ıtle uçmaema yardım edi· 

yor, polisler de onu kolaylıkla 

taldb imkanını buluyorlardı. 

Gihercin bir müddet böylece 

uçtu. Bir aralık havada bir 

daire yaparak bir yere konmak 

veyı yere inmek istedi. Ayağına 

bağlanın sicim ince ve Baron 

İkzel de onu ustalıkla ldue 

etmekte olduğundan, gClvercln 

DQşftndftklerim ..• 

Kuduranlar 
öl dürü 1 melidir! 

Dlzgiui koprouo ve adeta şapla 

kudurtulmuş bir h11y\·anlık, Tor· 

balı'da bize yeni bir örnek 

verdi. 

iki geııç, bir kızı kaçırıp ta 

şahlanan clDEel azgıclıklarını 

dinlendirmek lçlıı; 

l - Kızın anaeım öldtır· 

müşler, 

2 - Kızı o eni~teelnl vur 

mn~lar, 

3 - Kızı yaralamı~lar. 

4 - Daga çeldllnce jandar· 

maya atf'Ş 11çmışlsr .. 

Damarlar ımızd11 yaşı yan hay 

vııolığın bu vahşet ve kan dolu 

tecelli i karşısında insanın diye 

Cf'ğl kalmıyor... Ht ol, bazı öltı 

soya??lar ( Nt bbaşlar ) vardır. 

Bunlar, mfitemaıiiyen mezarlık 
larıo etrafında dolaşırlar \'fo! bir 
insan oğlu gömülünce, gee,.yi 
beklerJer .. Karanlık hash mı, 
S!rtlırnlar gibi mn.arı açar, öltl 
nün kefeı lnfnl, mt zar tabtala· 

rını çıılarlar.. Bir yerdö oku· 
duğuınıı ı;öre bu1ılaım içlodl', 

öyleleri de vardır ki, eğ~r ôlil, 
geoç bir kız "eya kaflınsa, bd

k,.mlklnloin pi:ıllğlrJI de kusar. 
onları sinelerine çekerler. 

Hu iki genç hayvan ise, on 

lardan çok aşsğı bedbahtlarmış . 

Btr ananın cı>sedini ç\ğoedikleo, 

akra hasından birini vurduktan 

sonra kızı dı yaralamıtlar "e 

zavallrnın kıtolı vilcudunda ığı•· 

larmın "iipiiklt•rinf, sılyalarını 

akıtmıı;lur ..• ~evdumı; dt'~ll, ola· 

maz. Çünkü kuduran bir d .. ğil, 

iki.. Cllııılet mt? Hayır!. Cahil 

demek, vicdanını ~Öı!süod~n ko 

pısrm ş iosan demek dl'ğ\ldir. 

Onun eksiği, yalnız bllglalz· 

ilktir .. 

Delilik mi?. 

Rapor yokaa, o da bayır!. 

Ya nr? .. 

KudurmUIJ bir hayHnlık! 
Fen, kudurmue olınların dubal 

vftcutlanoın ortadan kaldırıl 

masım !ster. So!yete Ye 11kdan 

ölçüleriotn hunlu bakıodakt 

hiikmü de ancak budur. ln11a 

kılığında, fakat tamamen hay· 

\ıan iki mahlük ki; bize paiko· 

lojUerl ilt., eserleri u~ kendi· 

Jeıint göilterml~lerdlr. Ro defa 

fennin t'mrl yerlnr., adaletin 

kararı ayni şeyi yaparsa, sosye 

lenin vicdanı rahallanar.ak, kı· 

zının namusu uğrunda kurban 

giden zavallı anamn ruhu seTI· 

necek, ırzı klrlettllp hıçalr.laoıa 

.MürOvet te, gözy•şlıırından Ye 

ya"ındon blço!mızsa bhnım 

dJndirecelr.tlr . 

Kudaranlar öldürülıııelidirl. 

Orhan Rnhmi Gökçe 

serbest oldugııoa keni bir vazı. 

yette uçmakta devam ediyordu. 

Aradan he~ dakfka daha geç· 

mt~tl ki, koş, nı.ıi b'r haraketle 

sağdan sola doğıo dôndft 'fe 

yeni lı:ıtikamr.Ue uçma~ı devım 

ttlll. 

Güvercin eür'atlnl artırdıkça, 

Baron lkzel'io elini tartıyor ve 

polis haf iyesi de her tart•fla 

beş on mP-tre eicim daha nlı· 

veriyordu. Baroo•uo hu hare· 

ketleri öyle kolay bir it Hyı· 
lamazdı. Gnvercln havada öyle 

manevralar y•pıyordu ki, ufak 

bir dikkatsizlik movaffaklyet 

tbtlmalleriııl biranda ôldQrebf· 

Urdl· Amerlka'h polis haflyeel 

bu dakikalarda, gaverclaleri 

tayyare ile taklb edenlerin ne· 

den motaffak olamadıklarını 

- Sonu var -
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ZelıirJi Gazlardan Korunma Bekliyecektir! Y ..... -~~ 
-----------------------.. -----------------------

Bel g r ad' da Büyük Bir Faaliyet Var, 
Hükômet Yeni Bir Kanun Çıkardı. 
B6tGn Balkan devletlerinin 

tayyare kuvvetlerini zlyadt-lf'O· 
tlrmr~e başladıklarına dfinkft 

nüshamızın t~lgrıaf babulerinde 
bildlrilmloıl. Son poıta ile ge· 
lf'n Belırad ~azetelerlnde okun 

Ziraat bankası 
~~~~~~---~~~~~~-

Fındık Miistahsillerine 
ödünç Para Verjyor. 

Glreson, 14 (A.A) - Ziraat bankası e•yısı 34 a bulan tarım 
krrdl koopnatlfl,.,ı orıakluına ve ayrıca zencirleme kefillikle 
•ooprraıif ler dışını:fa kalan köylüll'rı- iki böl il ile ödOnç para 
vnmiye başlamı" hhinct bölüyft vumiş ikinci bölftye vermlye 
baelamıe11r. G .. çen yıl fındık f lallarınıo rlfioGk olmaıundan dolayı 
Dcos saıuak ıon zamanlarda darlığa diiş"n köylftlt!rlmizln Ziraat 
bankaeınıb çok yerinde olan bu yardımından duydukları luvanç 
pek bilyfikıiir. 

Sovyet · Çekoslovak 

du~una göre, Yngoılavya bG· 
k dmeıl, muhtemel bir barba 
karşı haaarhkb bulunmak dl 
,aoceılle hem haH kuvvet· 
lerlnl çoğaltmakta ve hem de 
halk n zehirli gazlardan nasıl 

korunaca*ını derplt eder .. k 
Bel~ad •e clnranda korunma 
mahzenleri hazırlamaktadır. 

YnıoslHya bfthumr.ıl, çıkar· 

dığı bir kanonla yeol binalarda 

mutlak ıureltr. ıehlrll ~aslardan 
korumna yrrlr.ri yıpılmaıını 

mrcburl kılmıttar. 

Bu kanana ~~re, yalnız 

lkarurt~Ablar, d~~ll, fabrikalar, 

dı-polar ve diğer lmılAtbıne 

lt!rle eioema n tiyatrolarda 

ırblrll g111l1r içla yer ahında 
mabrealer açılmHı mecburidir. 

86kt1met, ıehrln mnhıelif yer 
lf'rlode, krndi m111r.f ile mGle· 

S • ı M •• b ( ıddld korunma yerleri yapma 
JY3S3 Ull3Se 8 ) A• baolamııter. 

Harp Tehlikesi Gittikçe Ziyadeleşiyor. 
Moııkova, 11 (A.A) - lhy Benee Most.ova'dan ayralmadan 

~uce Sovyt't ve yabarıcı gazet,.cllue ouolar1 eöylemfştlr: 

Harb h- bllkrıl Fiyaııal Te ıkonomık &f'hf'bl,.rdc-n doleyı son 
Hmanlarda her nkuklndt'D fula arımıeıır. Bu ıeb~bdc-n dolayı 
ba lt'blıkeyt ortadan kaldırmak için eo iyi çare olmak Gzere 
koU .. ktif e;lhf'n sieı,.minin açık bir taraftarıyım. Koll,.kttf ~(hen 
için yapılan ve yapılacak eavaşlarrla ç .. 1ı:oelovakya ile so .. yet 
at1ı~lan (\t,.nlaatlnl) ile RlyaRaları bhblrlerlne uyguodqr, T 11ma· 
mil,. kaniyim )d ~ovyet Ruıtya g,.rçek bir barıt ıarafıarı.ıır .., 
gerçt'k btr barış sJyH .. I j(Ülmektt"dir. Anupanın eloıdtkl durama 
gilornln tenslktue Vb J?ÜVrD paktları hağ•tlenma81 için ~örGetl 

lrr~ dı-nm etmemizi amirtltr. ÔnümOzd,.Jd 1935 ve 937 yllları 
Dı prk keskin yıllar olarak eaymakıayım. utr krre bu yılları 

atlattık mı Avrupanın barışı uzun 11üre için ••-laomıt olacaru1r. 

Habeşistan Hakkında 
Mussolioi'n Söyledikleri. 

Parla 14 ( 4.A) - E:ırleior 
gurteıllJio Roma'ya @önder 
dlAI aytarının ııorolarına cnab 

olarak Bıy Mu11ollol demle· 
tir ki: 

- Babrtlııan lolerl lojik 
bir ıonuca varacakhr. lıalya 
kendi keıkllloe (Mukaddera· 
tına) kendi- egemendir. Sınır 
lar1mıza karıı yapılan h~tlem 
(Tf'hdh) baolan~ıcında drğll 
fakat bftylme devreıhıdedlr 
Bunun içindir ki, İtalyan . Ha· 
beo llgllerl ıorumona en açık 
ve tn radikal bir eekllde or· 
tayı alıyoruz. 

Bay Moeıollnt şunları llhe 

etmlellr: 

Fnnsa •e İtalya kaneıll 
iki unıurdur. Roma andlaım•· 
lan bu iki o!ueon har b eona 
llgllerlol yeni bir tekle eok· 

tuktaa baokı Glkelerlmls ara· 
ıında daha ıukı bir ınlaıma 
bir llğinfn temellerlnfo leme ile· 
rlni atmıehr. Her zaman akım· 
ur (Nıkbln) olmalı te olmak 
ı.a~melldir. 

Panayır Komitesi 
P•nayır kornheıl anGmGsdekl 

pazarıeal gGnl prbayhkıa lop 
lanacakllr. Pın yara ıtd biri· 
k~n folert çıkacaktır. 

111<1 
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1 ef'rika namara11: 66 

kopmueıu .. 
ltadın inledi. Jbılyar kulak 

larını tıhdı: 

- Gö-.ıftodrn de yaralan 
mıetı.. K.aburgalarana rHl~rlen 

:prapnd parçaları, foto~rafın 
bası kııımlarıaı yakmıı ve 
gG~ıDoe 11plamış. Danı ... ııt yeti 
•ardı. Jzmir'e H~ döndO~ftm 
takdirde gidi~ nişanlııunı gGr· 
•eklıAlml ıöylemlıtl: 

- Ooun lıtrdi~i gibi öldam. 
8a kedere bağlaam11ın. Bir 
betka Tlrk genci ile e'1enıln, 

••'1'1.\,. 

Yana: Oran .Ralımi G6kçe 

meı'ud olıan .. 
Demloti.. İote banan için de 

ılıl rabatııı etmeıe mecbur 
kaldım. 

Zaanedlyoram ki, 
hiçbir çlleıl, hiçbir 

hayıtın 

kahn, 
Habı ba haber kadar kartım· 

deki ihtiyara çitte tetir yap 
marnıellr n yapama•. Ben de 
lneandım. Neyr ıaklayayım, 

ben de onların ıee11Grlerlne 

kapılmıotım .. 
.:>0nra onlar anlalblır, ben 

dinledim: 

Çin'deki lngiliz 
Askerleri Geri 
Çekilecek l\li? 

Londra 14 (A.A) - Royıer 

ıjan11nan öArendlAlne ~öre 

Aoxer1ler aodlatmMlle Oekln 
ve Tiyen Çlude bulundurulan 
logiliı •ıkarlerlnln geri çekil 
mul dl116nDlmekıedlr. 

Kral Yuoanis
ta'na Gelecek Mi? 
K11bioe, Plebisit işini 
Parlamentoya Bırakkl! 

Atina, 14 (~.A) - K.ıblne· 
nln plebldt gGnGul ıaptımak 

itini parlamentoya bırakmaya 

karar •erdtgl 16ylenmektedlr. 
Her halde bu oy, 15 blrlnd 
tdrlnden önce verllmiyecekllr. 

ltıannbal, 14 ( Ôıel ) -
K.raho dönmetl için Yoaınlı· 

landa halkın reyine mGncaat 
edilmek Gıere bulandogu Ati· 
aı'dao haber •eriliyor. 

Bayan Makbule 
Balıkesir' de. 

Bahkealr, 18 (A.A) - Ata 
tGrk'Ga hemtfrelerl Beyaa Yak· 
bale Bay1al bagea banya geldi. 
İlb•yımııın konutadar. 

Nıhad'la Abdullah bey ara 
ııada aknbabk la Hrmıı .• 
Bem de çok yakın.. Nihad, 
ŞGkdye'den dört yao bGytlk· 
mGı.. Edebiyat faklltellnde 
tahdide iken milli kanetlere 
llılbak etmlı. Abdullah bey: 

- O -diyor· bizim kızımıA 
yakıt111ıyorda. ŞGkrGye filhakl· 
ka gftıelıH. Fakat bu gftzelltlfa 
ahında adi, iğrenç, kokot bir 

ruh tatıyordu. Kartın arkaıın· 

dakl camlelere laınmayın .• 
Bunlar, ona hu ve ktgıd Gse· 
rinde kalan hblerdlr, yalın· 

cılıklardır 

Yunan f ~~alludt"D bir mfiddrt 
ıonraydı. Şuı aya, y .. kınımıaa 
bir iıle ıaeınnuıtı. Bunlu ıösde 
T6rktü. Fakat y•tadıkları bayat 
ltlbımlc b!ıimle ıerıc: kıdar 

allkalın yoktu H banya bul 

H6kret lkonfer1011 MGaaıeb· 
eılle ikt.n Berllo'de çıkan 

(Volldııer e .. obahtar) gaaeteıl 

Din Balgarlıtaa hakkında yaz 
dığı aoağıdakl makale dikkate 
eayandır: 

Bulgarlıtaa için dahi bir 
derecey.., kadar vuzok getirecek 
olan 86krro •onferaoıı Bul· 
gariştanda b6yGk bir alAka ile 
balulmutır. Bu konferrnsla ıi · 
IAhlaama •e hukolqa mftsavat 
mecllıtnln hallloe ve bir adım 
daha yakllşacağı .. çok amit 
ediliyordu. Bal baki bu nokta · 
nın tamamfle mr.ıkt1t ~eçllmfş 

olmHı ef kln nmumlyede bir 
hayal k1rııoh~ı yapmr,hr. 

Rolıarlıtan'ın 11illhlınma11 

yabad dah• do~ru bir tabirle 
RolJarlıtan'da aıkrrt makelle· 
f lyrt konmaııı teinin · ki ha 
A •oBturya'oın ve Macarlllan'ın 
ılllblanma11 fol ile birlikte mG 
talea r.dllmf!ktedlr . ortaya halli 
pek bolay olmıyacak: bir meı'e· 
leler komklebl altl~ı -Gril 
mftşttlr. Bu mf!ı'eleye Bulıarlı 
tan'JD ıilAblanma•ı lmk4n ve 
lhtlmallle alAkedar olnak Tar. 
klye'nlo mllltarlzr. tıdllmrel .., 
Trakya'nın ııhkımi hakkında 

Ttlrk'luto lnj[lhr.re'otn nırnfaa 
ılne ıemH eden talrplerl de 
llhe olununca orta A nupa ve 
Akdeniz mf'ı'elrlnlle ilıtlli ola 
rak halledllme•i lbımırelen 
mes'eleler artık cihan politlkaııı 
ıaha11ına intikal etmft drmekılr. 

Ttırklye'oln Balkan konfe 
ranıında .kf'ndl taleblerl için 
Balkan dnletlerlnln yardımını 
temin etmlt olduğa 167lendl 
ğlne ~öre karıı~k bir hal al 
dığı gGrGnGyor. 

Bulgarlııaa için tlmdtye ka· 
dar Yaslyeı f6yle idi: Devlet 
kendlıf ne ıllthlanma hakkının 

ıanıllmaıını fj,.kli •ordu, fakat 
bu huıaıla ıtmdlye kadar reı· 
aıen lalçblr ıe,ebbleıe bulan 
mamıflı •e hatıl blllkl• Bul 
gar hGktaaell Ankara'dakl el 
çlll nııa.lle Balgulııan'ın 
bir taraf b olarak ıalh mua. 
laedelerlnl feahetmeAI daıan. 

medlllnl H blttln bareklt Ye 

muımelttında ıtmdlye kadar 
oldagn gibi handan eonn 
da ıalhaa mahafasyuına yar· 
chm etmek gayretin de olda 
gana beyan .e temin elmeğl 
ıaıamla gGrmtıG. 

Bu beyanat, Balkan'lardakl 
ahval Ye ıeratt .., bil aua Bal· 
gar-Terk mGauebellerl Gıe 
rlae leıktn edici bir tesir yap 
maktan halt kalmamıttar. 

Eeaeen ba beyanattan mal· 

eenebller de dnam ediyorlardı. 
Bir kıslın Hrdı. Ş6kraye 

onunla tanıımıı. Gdya ba kıs, 
blslmkloe piyano deni nrl· 
yormaı. Halbuki blılm evde 
çabflDUI için piyano bile yok· 

ta. itina enim. Yanmyımalak 
olıan taball gGrmemlı lneanıa 

muelklye vukufaaaa bir mesi· 
yet olamıyaca~nı e6yledlm. 
Benimle gtlalerce dargın durdu. 
Geae gldlb gell1ordu. BlrgGa 
onun onda bulundata ıırada, 

btrkaç meçhal gencin oraya 
girdiklerini gGrdGm. Yanlarında 
iki de yaelıca ~rk,k Hrdı 

Anneeinl gönderdim, çagar11mı. 
Bir daha o ete ayak baıamı · 
yaca~ını kat'lyyed., 16yledim. 
Maııum bir tavır takındı: 

- Bıbıcığım dc:dl· benim 

o erkeklerle bir •uul7etlm 

lob olan eeaı gaye Ye makaad 
dahi bu MI. Zira hukukla mCl 
ıavat meı'eleel bunanla bluehi 
ortadan kaldmlmıı olmuyor· 
du. Ahvale vbıf mahfellerce 
malt\m olduğa nçhtle bu 
ba aralık birçok defelar ıon· 

dajlar yakılmıotlr. Bulgarlıta· 

nıo ıllAhlanma1ına kare• teva· 
ıftn husule getirmek için ayni 
veçhlle df ğer dnletlere kartı 

da yeni akit ve tr.ldllerle temi· 
nat lıteomekte •e bu meyanda 
daima reımen beyan edildiği 

"lbl Bulgarlıtan'ın lıttlraki lçlo 
enel ve ahır açık bırakılan 

B•lkaa p1tktı ftıerinde dftıttl· 
nllmekıedlr. 

Bulgarlıtaa'ın izole •e her 
taraf lan tebdtd edllmlı olma· 
ıına rağmen bir kerre daha 
aolh muahedeılni •araatl ede· 
mly~c~ği ba aralık Balkan 
ltlllfı mahfellel'inde dahi aa· 
latılmıour. 8Hı dfploma1I mah 
felleri Balgarlıtaaın Balkan 
'ıUAfına yaklaemak temayftlaa. 
deo usak bulunmadıgı ve ba 
bahta muayyen teklif lf'r bek· 
ledlği kanaaılnd dirler. Bu hu· 
eueıa mevaubabı olabilecek 
eeylerlo Balkan paktının alnı · 

lar ıoıyeteel pakhna dayan· 
masıdır ki, orada J 9 uzu ne 
madde revlslyon imkanlarını 

ihtiva ediyor, 
Bu ıureıle ıtatnıqoo gaçl6k· 

lerlnlu ortadan kıldmlablleceAI 
d6eDnGlmP.ktedir. Bununla be· 
raber bu m6ıalea dahi Tltulr.ı· 

konun "Revizyon demek harp 
demekalr" mealindeki metbur 
eözG ile terruı etmektedir. 
BGkret konferanınnın gerçeklen 
bu d6ş6ocelerle meıgul olduğa 
reemi tebliğden de anlatılmak· 

tadır. Bu reımi tebliğde balkan 
blrllğlnln faıUyet ıahaaını ge· 
nl,leteblleceAlnl Gmid ettlAI 
yaaılmııhr ki, bn, balkan pak· 
bn•n Bulgarlııan'a da ıtmll 

olacaıı maaaıındadır. 

Bolgarlıtan'a gelince ·onan 
•aıiyellade böyle bir ılyueıe 

ılmdlllk bir lemayGI alAmetl 
gGrGlmemekıedtr. Balprlıtao 

ıl lndlyo kadar reıml Ye gayri 
reeml olarak dalma ıtaıaı qao 
ya kabul edemlyeceA'lnl bildfr· 
mittir .e bu tartların herhangi 
bir ıurelle tadUI tee ılmdlye 

kad.r dftetlnGlmemlttlr. Bılkaa 
birliğinin kendirini A napa 
polfılkaeıda karıııırmıya bati•· 
ma11 Bulgarlıtaa lçla bir tef 
nk mahiyetinde deAlldlr. 

8ulgarlıtan'ın bitin gayreti 
kendlılal dıhtlden takvbtt et 
meğe Te pek fena olan ekono· 

yok ki .• Sadece taaııum, OD· 

dan ibaret.. Ben fena bir kıs 
mıyım ki, benden b6yle flphe· 
leniyoreanaa? 

O, bir kedi kadar y.ıtuh. 
Fakat onaa içi bir sehlr ka· 
yaıa gibi idi. Bir artlıı gibi 
rol yapmakta dehıetll mahareti 
Hrmıt ahlAkeııın... Ben gene 
ıınr ettim: 

- Olamaz ·dedim· dlltftn. 
Sen bir TGrk Hbhlnln, bir 
T6rk geoclnla alpnb1111n .. 
Sına kalbini Yeren o genç, 
,imdi eephede k'mblllr De tenlt 
altındı bulunuyor? s~n ~88tl 

o ur da böyle nlere denm 
eder, keodjol bo içi .. orkunç 
hayala atarnn? 

Biç ıea çıkarmadı. Bir müd· 
det ayağuu keal.i. Fakat g&ü· 
yor .., anlıyordum ki, o Ubk 

Abla ••. 
"1• 

Oımaahcadan ~le• ...... 
Beyefendi, Ağa, Pa .. , _,_ 
Molla, Hoca gibi ııfatlafl ,_. 

bıraktık ~ıdl.. Artık Bael 8' 
med, molla Ahmed, ~. 
hoca, AUbey, HClıeylnıl• ~ 
Berkeı bir çırpıda, k aıl
blr boyda, (Bay) dır. fa~~ 
sim eo (Abla) ya doka• jtl#ı 
( Ağabey) de duruyor. ..... 
kıı kardeıten, h"melrede• el fi 
baoh blrıeydlr. Sami..SJ _at 

Hygı dny~uıu veren, bir~ 
kıs kardeşin adıdır. Al•~ 
öyledir. O da erkek k•ed_.. 
bfty6ga.. Abla; bn D C' 
ltılfeye de kaçar. bfeae~ 
cuklugumdan bahnmda: ll 
'öz karıtına karıcı*ım de-.... 
abla! derdi. Kaçak 81,.. 
abla dentlmeıl pek ıık ~ 
Geçen gGn doıılaramdd 

dedi ki: il 
- ( G~rGeler, Sestılef ~ 

baıı kaçak bayanlar• 
ederitrn ablalarım dlJ~ 
ne kadar nml mi Te del 
bir eös.... ttJll' 

K.endlıl kıs baball -
Mektebde okayaa kıllı 
gGo: 

- Baba, demlo, bo ~ 
Aktıı batan yaaılınnd• ~ 
abla diyor. Bfs ondan 
mGyGı ıan ki?!. ~ 

BabHı da, ablanın ol ""'' 
eGylemlt. Bilmem, beD tfflt 
çok:. aevrrlm. Agah4'y de " ti' 
fekat abla, yerinde pek pkl .... 
yor. Baoka dillerde abl•JI t1' 
edecek ıöı var mıdır, bilOl 1.fl 
um. Olmaıa gerek, ıbla , 
kGo ablaııdır Te pek de !,J 
dedir. Yaoasın ablalar,•~ 

lar a~abeyler.~ 

Maks Bear 
Şampiyonluğu 

Nasıl Kaybetti? 
Nevyork 14 (&.A) - ~ 

tamplyonlugaaa aday _j 

Jlmmy Braddoek onbeı ~ 
de ıayı heublle acoa ~ 
yona Maki Bean d6•'°;;,. 
Çok gGsel yapılan ba "r' 
yeni tampl roa, Bear' .. _J/I 

tanınmıt olan ug •ar......-fi 
yılmadan baıın bllglll~ 
hitan enerj lılal kallall ~ 

Yargıçlar ııplalakla ""' 
yenlldlAlnl onaylamıtl~ 
mit n f lnanıel Hılyed .. 
selımeğe maeruftar. f' 

Burada BalprlataD 'ı• /1 
goılnya'ya temay61 edip ,; 
yaama1ının diğer bltOO ..J 
k•n dealetlerloe dıy•D,.-fi 
d'lha Gmltll. daha d~ 
faydalı oldoıuna hP 
mektedlr. 

blslm olmaktan çı.kmıtu· -= 
hayabmısı benlmHmlyel'•..-!' 
pnmiyorda. Sehteurb ~ 
sGppellklere batladı.. ~ 
gGndellk hayahmısda ":"_,J 
edlyonla. haeelae ,,,,,,,,,, 
duydum: , 

Blı kaba lmlıls. B•Y"' ~ 
Jamıyormuıoı. 11?1le ,..,- , 
bayat Uelebed çekl.lmes ..... f 
un ruhunda akıGlamellel ~ 
parm•t·· Her genç kısı•~ 
mele hakkı Yarmıt. Bo ~ 
deiftılrmelt lmlf.. _..t ti 
be• lemek onan için .,....... 

gellyorm1lf •eealre ye...,,.. flr 
Bir çılgına danmltl_. ~ 

ki, aa çok tahlil gar•llt ~ 
bilen, bakkı tanıyaD~•-..#' 
onan 61ç616nl Ye .....-~ ııı 

takdir eden bir adamdı.., 

- Soll8 



; 

18 Yazan: M. Doğan Batu 

Kapıya gelen )7 alnız ölüm değildi. 
Vahşet ve şeµaat da hortlamıştı. 

~-~-~~~~--.ı....-...ı. ...... --~~-~~...,.-.~--~ 
Kule, her halde delik deşik bir lı ·arıyao gözlerini mazgal Kaduı doğruldu. ırözlerf ateş 

010Joştu. Komite reisi, kuleden deliğir e dayamş, karşısında saçıyordu. Y avrosunu kaptı, 
•t.lıa all•blarıo ırM·eıra şldde· pathyın flflahlarıo çıkard•kları köşede bir mioderJn üstüne 

tlnf kaybederek aksadığını da yalaza.,ara bakıyordu. yahrdı. 

8eı1nfe, eOphelenmlştl. Ye~l.ış görmüyordu. Aldan· 

- Her ikisi de mutlaka ya· mıyo;rdo: 

Artık, 

- Ne yapıyorlar, makeııdlım 

D\•dJr? talandı har! 
SM•hlır, Sf\yrekleomlşti. Nam 

Diye dOeClnlyordo. Ve bu .... lular azalmışta. 
Y"Pbeel yavaş yavaş kat'i bir 

Diye dfişfiomek, yersiz birşey 

olurdu. K11pıya dayanan çete· 

lcr, baltalara sarılmışlar, kapıyı 

parçolayıb dev1rmeğe çalışı 

yorlardı. 

maılarıni bir llibzada dolaşarak 

kafleıua eaplaodı. 

tekti 1 M'eçhul bir endişe, bfttün dı· 
a mıştı. Artık fazla tele· 

fıt vcrmlye lftzum yoktu. Böyle 

bir hareket, hatalı olurdu. 

Çtoka, kadının, dışarıda bulu· 

laıo koc11ı dı yetlıebllJrdl. 81 

'•enaleyb, ne yapıp yapıp, ken· 
dilerloi akşım ezanıodao beri 

~iç durmadın f ogal edeu bu 

• llrk kadını ile erkeğin iştnl 
lılrmek gerekti. Artık kararını 

•er1nt1ıı .•. 
b İç tarafıın ise, ateı, ara·sıra 
it delikten fasıla vererek de· 

~IQJ ediyordu. Kadın mavı.er· 
ti dold•ıruyor, Hasan'• veri· 

~'· Oaaao ateşe baılarkt'D, o 
kendi mazgal deliğinden 

~lklııl gibi işine bakı yordu. 

. Bu aralık kad1Dın bulunduğa 
tibettcki mazoal delinlodekl 
' " l'! •ıınıu, gene auamuştu. K11dın, 
:'ile Bıaan'ın tafeklerlol dol· 

lltQyordu. 

t Çetenin relııl, yanındıtktlere 
olrtt: f it ,y mldadı ve ııoora karan 

~~•, bulunduğa yerden sıçradı, 
atlı birkaç adım ai ırak 

'•IQ L ıupısına dayandı .. 
f lt.elsteo eonra, btıer saniye 
••ıl 1 la. • le be~on çere de ayni 

ttketl yaptılar: 
~ AfevzUerloden aıçradılar, ka· 
11• yaklaştılar. 
'1cıtebakl çete efradına tali· 

.... t 
~erllmlıti: 

'idOntar kıpıya "arınca, ıun 
' e kılaol1r, ateılo şiddetini 
el ~t•calrlırdı. Bu suretle içeri. 
-. e iter. hiçbir şt>yln fark.ana 
''tnıyıcaklardı. 

'- '-•dınan ateş ettiği mazgal, 

~ '- lokak kapıaınıo QstOnde 

ıla • Gayri ihtiyari, Basan'• 
..,.de. 
ltı...... Oaean, 1.. asan . UJye ees· 
~ df. len de dikkat et bıka· 
.... b 

,._; •na bu sefer sllAh sesleri 

Qdı gibi geliyor. 

tq ltın da bunun farluoa va 
gibJ olmu§tu; 

...... Y.• 
'tle ~ret hınım9bJa. Ben de 

•eıfyorum •. 

~ Oıtnlerln bir planı ol · .... 
t Aının, tetik olalım .• 
tdın, gecenin karanlığında 

Q Sahip ve Baıyazganı 
lJ 4Ydn RflodG ÖKTEM 

llıııtııi 
--~ neeriyat ve yan işleri 
t"-t fltd: Kemal Talat KARACA 

eha.neai: ·---
~':it İkinci Beyler sokağı 
l'e'~ Partiai bioas? içinde 

l't1eı"gl'af: tzmir - ANADOLU 
oıı: 2776 .. Posta kutusu 405 

~, ABONE ŞERAİTİ: 
l lı .ı~~· Alu aylağı 700. Üç 
~.,...,,. 500 kunıetur. 

•ho llıeıuleketler içiu senelik 
il ne ücreti 27 liradır. 

eryerde 5 Kuruıtur. . -~ OÇnıiı nilıhalar 25 kuruttur. 

4J>Otu MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

fozak vardı, tuzağa düşQre• 
ceİlerdi. 

/ince, fakat keskin bir sesi«-; 

- JI19an, Basan · Diye ba 

ğ(rdı · ateşi kesi.. 

llosan. bunun sebebini ınla · 
f 

~amakla b ·raber, ateşi de 

~esml~tt. Kadın, meçhul bir 

itaret yapar jllbt elife kııla~ını, 

!onra dışarıeım gösttrdl· 

Her Udef dP. eerapı dikkat 

ve kulak k:csllmlşlerdl , dinli· 
yorlardı .. 

Bu aralık kadın Hpearı ke· 

sildi. 

Doyuyormosun 

duyoyormu8oo! 

Hafif bir fJıJıhı He 
euyorlardı . 

Harısu, 

konu-

- UtJyuyorum hanımsba .. 

Kapıya birşey it-. bir alt-tlt" vu 

ruyorlar. 

Filhakika, vurul110 darbeler 
\ 

yava, yavav eıklııı,ıyor, kov' et 

!eniyor ve bu darbelerin tP.~ İ 

rfle e•de ııarııntılar oluyordo .. 

İkisi de bir dakika lçtn sos · 

tular. Kalbleri şiddetle Ç&Tpı· 

yordu Dllı!QnQyorlardı. Saniye· 

Jer fçlndP. ket'i, isabetli karar· 
lar vermek lhıındı. 

Al~nhmndao soğıık eoğuk 

terler dawlı yortlu .. . 

Kapıya gelen, yalnıı ölOm 

değildi. Vah~et ve şenaat da 
hortlamı' demekti. Çnokü ko 

m2recllt"rin eline dOtmelr, bil 

hassa bu kadar mild11faadıo -ve 

onlara bu kıı •lar telelat Yerdik 

ten sonr~, her halde hatır ve 

hayalın almıyaf:ıtğı, mOtblş I~ 

kencelere mahkum olmak de· 
mektl. 

Her ikisi de yarah<fırlar .. 

Beld Hasıın'ın gövdesi, delik 

deşik olmuş gibidl. Onu ençok 

muztarlb eden Rol dfrs ,•ğlo dekl 

yara idi. Yarayı, bir beıl~ 

aıkıca sarmıotı . Fakat {arıla kan 

dökmüştü. Ve kendlslol zor 

lukla tu tobiliyordu. 

- Arka11 ur 

lzmir ve Bütün Y uı·du
muz ödev Başındadır. 

-~~----··---..... ··~~ ... -----~~~ 
- Başa l inci yOzde esirgeme kurnmunundur. Emir 

Aytaçlar uçağın ne kadar kor· oğulları bu hayırseverliği hu· 
konç bir favaş .. ygııı oldu~o rada kendilerine derin bir sevgi 

anlıtılmııtır vr. ba~bakamo uyandırmıştır. 

eOylevlnl okuyarak halkı uçak: Zile'de: 
için yardıma çağırmışlardır. Zile, 14 ( A.A ) - Ha•a 
Alam dolduran halk alandı tehlikesini bilenler kuromu 

halkın yardımını yazan beş llçebayıo baekanlığında ilk bil 
maeanın başındı toplı1narak yük toplantısını yapmış ve üye 

ardısara yapacakları yardımları yazmaya baılamıatır. Jık. top 

yazdırmışlardır. Balkın ilgisi lantlda Oye yazılanlar yüzü 
çok caolıdır. aşkındır. Yazı işine devam 

Muğla'da edilmektedir. Yüksek duygulu 

Mo~la 14 ( A.A) _ Uı;ak hKlkıoıızan büyük llglsl değer· 

kurumunun bug6o şehrin her 

yanına yolladığı söylevciler 

halbı bava tehlikesini anlat· 

mı~lerdır. Tuplıotılara köylü · 

lerdeo pek ,ok halk gelmişti. 

Kıdınlar başka bir toplantı 

daha yıpırak hna tebllkesf 

programını yapacaklardır. 

Bahkesir'de: 

Ralıkeslr, 13 (A.A) - Cu. 

martcsi giinft borada büyük 

bir miting yapılacaktır. İşyar, 
teclmco, eanaf ve b6tftn Balı· 

kesf r halkının tııtlraklle yapı · 
lacak ôlan bu mitloırde bava e 
tehllkesluf anlatan söylevler 
eöylenccektlr. 

Balıkesir 18 (A.A) - Mem· 

leketlmlztu tanınmııı tecimen· 

)erinden Emin oğulları Mehmed 

Ahmed ve Alt kardeşler Bal· 

ya'dakl bütön özelgelerlnl Kı· 

zılıya ve çocuk eslıgeme ku· 

romlarına teberrü etmişlerdir. 

Kırk, elllbln lira değerinde 

olan bo öıelginln Oçte ikisi 

kızılayın Qçte biride çocuk 

lenmelr.tedfr, 

111111111111 Vukuat 111111111111 
Hırsızlıklar 

1 - Vali Ktıımpaşa cadde· 
side bay Alyotl'nlo mağazuın· 

da marangoz bay Naf fz Hay· 
dar'ın on llrBl!ı ile bir kol H· 

ıtl t;;ahomıştır. Ayol yerde Por 
Markara ile lbrahlw oğlu Meh· 
medden kuşkulanılmaktadır. 

2 - Sabıkalılardftn Niyazi: 

Alipaea meydanında demirci bay 
Bnseynin dükkADI önOnden 15 

boş çuval çalarken tutulmuştur. 

3 - Kö, ük Salebçloğlu ha· 
nında yatın berber bay Bam· 

dinin bir ceketi ile 23 lirasının 
eabıkahlardan Tevf ik oglu 

Memduh tarafmdao çalındığı 

iddia edllmie ve tahkikata baş 

lanmıştır. 

Hartendazlık 
Peştı•malcılar caddesinde Meb 

med karısı buyan serveti takib 

t derek döven ve harfendazlık 

eden Mustafa oğlu Ahmed to· 

tulmuotur, 

riştir. 

5 - Sebat .....ı Dura 
Örnek: Durasız adam, zeka· 
sıoı yokyerc harchmıı olur. 

NOT.• G . uzetemızc gön· 
derilecek yazılurda bu 
kelimelerin Otoınıanhcala· 
rı kullanılmamn8ını rica 

ederiz. 

\.----~--~~--J 
1\f ıığla, Bod-
rum ~laçı .. 

------..·····----Uakem Bir l\ılektuhla 
Vaziyeti Anlatıvor. 

w 

Muğla Vfl Bodrumı:ıpor fut · 

bol t(lkımlar. nrasında yapılan 

tnsçın l hakemin tarafgld.ıği yü 
zilnden Mı;gla'hlurın gallblyeli 

ile bitirildiği hakkında Bod 

ruru•dan A vn\ lmzaeile bir mek· 

tob almış ve gazetenılıde neı· 

rtımloıik. 1Jün Muğıa•da bulu 

nan Feıbtye spor kulftbft kap 

taDI lbrahtm imzaelle aldığımız 
bir mP-ktubda evelce oe~relll · 

ğlmiz nıekıubda yazılanloruı 

doğru olmadığa hildlrllmektedir. 

Çok uzun olan bn mektobon 

baıı esaslı yerltrlııl yazıyoruz: 

.. Spor, yalnız Bodrum !por· 

da mevcut değildir. Muğla ili 

nln en gftzldn ilçesi olan MI 

lAa'ıa, Marmarb'te ldısre ettiğim 

birçok mGsııbakaları görenler, 

bilhassa sou mtısabakayı idare 

rttlğlmf gören Muğla sporcu 'te 

geoderlle bütün halkı bitaraf· 

lığımı görmüş ve takdir etmiş 

ler, hauıt teşekkOrde hulun· 

nıoş\ardır. hona rağmen Bod· 

rum sporcularının moğlublyeı 

aıeı ve kızgınlıkla yazdık1arı 

yazıJ ı teessOf lı: karşıladım,, 

Mektub sahibi, maçın ha 

kemliği içio Bodrum eporculı · 

rıo haıvurduklarını ve rica 

eulklednt, ıynl kahveye Ç8~1 · 

rıh bhde kahve tçlrdikleriol, 

kendfslotn wıntakaca tayin 

edllmle resmi hakem olmadığı 

f çln r~smi bir maçta hakem 

olınaeı doğru olmadığım, buna 

rağmen Bodrom'lularm ricası 

ve büyuklerio emrile hakem· 

llği yuptığ•nı, neticede de gue 
telerde aleyhinde yaıılar çık · 

tıgıoı, yapalao fede :fena niyet 

olmadiğını, Bodrum'lu get?ç 

lerio bir düşman karşısında 

oyoarmıo gibi oynadıkları ela 

temi değl@tlrmek için oyunu 

tatil etmek letedlğl halde uza· 

talan oyunların uzaıma müd· 

dctlerindc her vakit görtUen 

kmcı oyun tarzım bildiği için 

oyuna devam ettlrdlğlol de yaz· 

dıktao sonra ouulan bildiriyor: 

- Başı 1 inci yozde -

tarafından foglltere'dtı göate· 

t'eceğl bir bankaya yatırılması 

lazımdır. 

3 - lngill:r. ldbal4tçıları 
tarafındın bu suretle T. C. 

merkez bankasının logtltere · 

deki sterlin heaabıoı tevdi 

olunan batüo mebaliğln yüzde 

yetmişi bir A. beubına, yüzde 

otuza da bir 8 . be.aab ına yatı · 

rılacaktır. T. c. merkez ban· 

kası A. h«-sahının dlspoolbili · 

telerl dahilinde 1 ogUtere'dekl 

bak: eablbJ,.rlnl T6rkiye'dekf 

borçluları tarafından Türk ll· 

raeı olua\c vaki tediyatı trans 

fer t>dl!cektlr. 8 . h,.eabının 

Oİ<ıponibillteleri tamımlle T. c. 

merkez b11nkasının serbestçe 

emrine imade olacaktır. 

4 - loglltere hakumeıt 
inclrlerlmblo tabi olduğu gilm 

rük: resmini undrefheigbt'J 10 

şllin 6 prnsten 7 şiline indir 

m"klt-1 tlftildt"rfmlztn usimdf'o 

muaf iyetioi ve palamut ve ka 

buksuz fındıklarımızın tibl 

oldukları yllzde 10 ad valo 

rt-ro rumlnl kon'!olide etmek 

tedir. 

5 - Anla~mıya merbut A. 

lfate.sioe datr logiller6 menşeli 
mallar serb~rıtç«"~ B. liııteeine 

dahil lngllrere menşeli mallar 

he her maddenin blzaeında 

j?liştertlen kontenj110 dahilinde 

Türklye'y"' girebilecektir. 

6 - Giimrnkl.-rd~ baluoao 

Jogli!r.ırt JllP.Dşell malların h · 
beli huııuaUDO~ tarafım ı zdan 

bazı kolaylı klat SÖ3lerilm~sl 

hbul c•lilml~tit 

A) 15 mayıs 1935 tarihin 
den evel Turk gümı (liderine 

girmt, olup ta m er'i 2 2004 

eayıl kontenjan kararnamesinin 

V. llsteslne dahil ol mı yan, 

ile ınlışwanıo mulyeıtr girdl~I 

tarlhtt"D sonra Türkiye,.ye hhal 

olunan logiltr.re meooell mal· 

ların bedelleri T. C. merkes 

bankasındaki klerlng beaahtna 

yatırılmık ıorellle ödenecekti,. 

7 - Almanya iliı:ik d6rt 
sayılı listede yazılı Tilrk mal· 

ları balı ve kilim, kuru ıeb· 

zeler, yumurta, taze mey~•. 

kitre. afyon. af yon, lüUio, 

nebati boya maddeleri, şarap 

ve Ukör, mukabilinde Joglltere 

menşeli mallar kol t ·ojanda 

iseler kooıenjarı mikdarlcm 

dahilinde bosu~i takaa yolu ile 

ldhal olunabilecektir. Ancak 

bu suretle ldb11l olunıbllecek 

İngiltere mrn,elf malla· ıo fob 

kıymeti ihraç olunan Tdrk 

malının fob kıymetinin yO&dtı 

yeımlı:h.ıt gt'çcmez. Aradaki 

yüzde otuz fark luglllz tüccar· 

Jarı tarafındın T. C. Merkez 

bankasının lugillcre'de ıerbeııtçe 
emrine amade bulunan bankı 

heeaLınıı lngillı l ıraı;ı olarak 

yaıırıl11cak1ır. 

8 - Anlu,rua muukkateu 

20 haziran 1935 de merlyeıe 

girecek ve 9 ey nıiidddle me· 

rlyettt• kılacaktır. 

9 - Anlıtşmaoın 12 locl 

maddesi ile l mut 1935 ta· 

rlbll tlc4ret ve seyriscfalo mu· 

ahedeslola şarteız en ziyade 

nam müsaade mlllet kaydını 

ihtiva eden ltJ ıncı maddeelolo 

kaldırılması ve mQddl"te datr 

olan 39 uocu maddesinin tadHI 

lle uıerlyett~ k11tın-.e ı kabul 

olunmu~tur. 

,==============·, 
'I lf Okurlarınuzıo 
~ Mektubları .. 

Tilkilik 
Maliye Şu
besi Nerede? 

B) 15 mıy11 19~l5 ile ın · 

la,macın meriyete glrdlAl tarih 

arasında 1'ılrk gfimrOklerloe 

gelen ve lrhıll mer'i 2 :l004 
eayıh kontenjan kararoamceUe 
memnu olmı,ao veyı ayol ka · Bir okurumuz yazıyor: 
rarnamenlo V. llsteelo,. dahli Bir lolm lçlo bir. dilekçe kA 

bulunmıyan 1ngiltere menşeli ğıdı yazuak Talkillk mally~ 
mallar ımlaşınıoıo merlycte vubesloe glHörilb moımeleelr.1 
girdiği tarihten ltlbarP.n Tar yıptırmak üzere yola çıktım. 
kiyeye serbestçe girebilecektir. Doğrusunu söylemek llzımge · 
A Ye B. fıkralarında yazılı lirse burasını bulmak için bir 

olan mallardan mcr·i kontenjan hayli gOçlük çekılm . Sora eon 
kanrname&loln B. füttslne da Mezarlıkbıoında olduğuna fiğ · 
hll bulunanların lthıll ılikadar rendim. 

1
lhayt-t çıkmaz bir 

\ekaletlo müsaadesine bağlıdır. eokeğ•o ha~ıoa vardım . Karşı · 
A ve B fıkralarındaki mallar eında yahodihant>ler, arkasında 
-------,- ----- ban olan hu şubede işimi ~ova· 

Bodrooıepor'Jular; rğer S!>oro lıtmilk ilzere buJuoork~n yaba· 

böyle billyorlartıa dünyada ku · dJhanede çıkıo kın-ğa ve arh 

rulu le müteşe kkil ~por evlu· taraftaki handa ~arkı ' e gazel 

rlnl kapatn.1ah ve nizamname· eeslert lçfnde şube memurlan-

Jerinl yırtmalıdır . Sporu yalnız nın nııeıl i~ gördüklerine n 
.Muğla ili ve ilçelerindt: gör· yırnılmadıklarrna bayut ettim. 

medlm. Türkfye' de sporda bl· Oradaki memorlara böyle gO· 

rincl, batta ikinci derecede sa· rültü .fçlode nasıl iş gördOkle· 

yılan lzmlr şehrinde gördüm, rlnl sordum. Her g6o için ıa · 
kendim İngiliz ve İtalyan harb katsız olduklarroı ve naç.r 

gemileri sporcoları ilo de çar· çılışmık mecburlyetlode kal 

pıştım. dıklarını eöyle•Hler. 

Spor nizam ve hldclerlnl Hakik11teo maliye şube!ll 

gözdf'n g,.çfrdlm. Az çok Ppor· berkt:sfo bulabllemlyeceğl bir 

dan anlar bir TGrk genciyim. yerde ve tenha çıkmaz bir ıo 

Bunu kendileri de pekAl4 btl · kaktadır. Bu daireoln m6naıib 

dikleri halde ıleyhlmde gazete · ve daha müsalk bb binaya 

lerde neşriyat yıpmalırıodın uakledllmeet çok iyi olur. 

mıksadlarıuıo ne olduğunu 

anlamak isterim. 

Spor hlsalol t1nım•)•D ve 

öğrenmeden eporculuk ç.ğına 

atılmı~ olan Bodrumlu sporcu 
arkadaşlarımın mağlubiyet acısı 

eseri olan yazılarını geri alma· 

larıoı ve tarziye vermelerini 

ea 1gılırımla dilerim, 

Nişanlanma 
n~vlel banka&\ memuılaran 

dan bayan Süreyya tle Elek ti · 

rik şirketi memurlarından ve 

taoıomaı:, se•Umle geoçlerlmlı· 

den bıy Mebmed'in nlpnlaa· 

dıklarını euloçle doyduk. Ken· 

dilerlnl öz yüreklen kuthılarıı. 
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~ Ca Ha Pa Tilkilik Nalıiyesi 1 
~izmirödemiş teoez~ühü~ 
- 16 Haziran 1935 Pazar G·ü11ü ~ 

Yaiıgın 
Dfln geceyarmadıa -:;. 

amı - Gölt·fik - Bozdağ. Adngide • Ada~me -Genç l\adın, Alcnıdar'ın önünde 
ğırıyorda: "Onu Kocam öldürd·ü!" 

saat l de Y emlşçarşıaınd• ~· fi 
hoca sokağında Mo1taf• i1' 
Fehrui'yo ald kereste fab rOI' 

smdan yangın çıkmış ve 9' 

gara rağmen ateşin yayıldJ~ ol· 
meydan nrilmtden söod ı 

Yakıt gece yarısını çoktan 

g"çmi~tl. Ay yoktu. Yalnız kü 

m" küme yıldızlar, temiz bir 

gökıe ıeıldayor, evin geniş 

bahçesini belli bt:llrniz bir ı~ıkla 

HrJyordu. 

AyşP. penç~renfn kenarına 

·oturmuş kocaıııoı dOşOrıöyordu. 

Üç 8f'nednıberf evli fdllf'r. An 

nesi onu doğıırtırkf'o ölmilş, 

bahıısı Mo;ıkof muhart'besfndl! 

,,.bid olmuştu. Kocük Ayşe 

Btul'a'daki tf'} ZF frıin evinde 

bOyüoıüş, onbf'Ş s~ne bir Eı~ıotı 

olarak y11şamı~tı. 

Basım Bursıa'nın yat-ant'ısıydı. 

Dinç bir delikanlı fdi. Çarşının 

en işlf'k: yerinde bir ha mecı 

dftkkAm açmış, alış vnlşe bae· 

lamıştı: işte Ayşe, ıeyzesile be 

nber hu dükkana gintlcçe onu 

~lJrmüş, genç edam bu kızı 

ıevmlşd. 

Sorıra, onu tPyue-inrlt>n isle· 
mlş, h,.men evll'n mtşterdl. 

Baııao, lııtt>dlfd ı.:lbi r.ysal, 

eevlmll. l?ÜZd tıir bayat arka 

da,ı Luldui!n için e.'iolyorrlu. 

Ane df' haşlı başına bir ev ı!a 

bihi olduğu ve teyzp inin evinde 

( B .. !iff'me) j?ıhl yaşamakıar. kıır 

tulcluğu için kendini mea'ud 

buluyordu. 

Fakat tkl seoP. @oorn Ha an'ın 

işini bozulmuştu Vakıt vakıt 

dalıyordu. E~kl Şf'U hallerı kıll 

mam.etı. Ayş .. 'yf hergün hirl:lz 

daha çok eevdl(!lrıi fl'pal etmekle 

beraber. e klel gibi mı:s'ud ol 

madığı bt'lll iılJ. 

Alemdar Mııı1tafa pa~omn ye

nlçn•lnJ satndan g«"çlrdiğl, 

rtrafı kasıp kavurduğu J?ônler 

de idi lstanbol'dan Bursa'ya 

bir St'kban gelmiş ve Ba;ııın'la 

uzun uzun f!ÖrOemOştü. Ondun 

sonra A,şe'oto kocası µfinlerce 

dftşüomüş, eonra karı ıoa: 

- Çabuk hazırlan, İstao 
bul'a ~trliyoruz. 

D mioti. 

- Orada ne } apacağız. 

- Burada lşltır kesat para 

kazanmak için haşka çar,. yok. 

İşte bir seoedenbni; Ü:ıkQ 
daran bu ke11ar mahallesinde 

bu büyük bahçenin ortasındaki 

eve verlPşmlşlerdi. 

Basan iki günde bir, tıç 

gftnde tir evden çıkıyor, gece· 

lerl eve dönmlyor ve encak 

ertesi gQn öğlf'ye doğru yorğun 

arğan geliyordu. 

Ayee: 

- Nt1 yapıyorsun, ne İo gö 

rOyoreun? 

Diye soramıyordu. 

Akıl da erdlremlyordu. 

Eskisi gibi Ayş«"yl seviyordu. 

Ona iyi ba~ ıyor; her hlt>~İnl 

y•pıyordu. O halde daha faz· 

Jaaını bilm«"ğe ne lihmm vardı. 

O akşam da kocuı: 
- Grce bPnt bekleme}ID, 

yaran f!'"llrlm bdk:I .. 

Deml1, gitmişti. 

Ak,amdanb«"' g~DÇ kodını 

uyku tutmemştı. mzmrh;t 

çoktan yatmışta. Bu erk.ek ya· 

pılı, ~lll yaşlarında, !t'rt ba 

kıtlı katian da olmıısa Avş"' bu 

111ıs evde yapa·yalmz kalamazdı. 
• • • 

Yavıt yavaş tanyerl ağırı 

yordo. Ayee karauhk odada, 
bahçeye bıkan açık peocerenio 

önünde kocrııHm ve bayatını 

düşünüyordu. 

Bu tnrada pencerenin dibinde 

bf r çıtırtı oldu. Bunlar çoğaldı. 

Kumların üzerinde bir adamın 

yürôdu~ü anlaşılıyordu. 

Bu Zbmı:nda koca-cı Aelemf'zdl. 

Gelse de niçin böyle hırınz 

gibi yilriiyecektı? 

I>ııba iyi kulak verdi. Meç· 

hul adamıo ~ölge ini J?Ördö. 

Ayaklarmıo ucuna basarak iler· 

liyor \e koh•1ğun alrındo ko 

cum n, siyah bir lıcıbça taşı· 

yordu. 

Biraz sonra evin bahç .. ye 

açılım kapısı gıcırdodı. Ayşe 

hir çı~lık koparmak için yulo 

den fırladı. Fakat a~zını açma 

6lle kaparnaaı bfr oldu. ÇOnkO 

babçPde bir hırsız gibi yüril 

yt-n adam kocanı idi. Bohç .. ye 

çıkan hlzmPtçi kadın da gene 

ayaklarmıo ucuna bıaqa,.ak ona 

do~ru ilerlemişti. 

Sababao ilerin 

haf 1( baHf. birer 

ısııızlığın da 

fıtn ltı gi bl 

k\.ınuşıulor. 

Ane oyayor mu? 

- .Eveı! .. 

- Çabuk ŞODU f çeri ko· 

yalım. 

Hizmetçi kadın IJaean'ın 

dadısı imiş. Gellç adam onun 

dinde büyümüş. Birhlrlnlnl 

-:ok sayıyorlardı. Oııların ııeçt 

mlııl ~örenler ( Anıı · o~ul ) 
deılf'rdi. 

BabçPnln krnarında taştan 

yepılmı~, p,.nCf'rP.elz ve güıneae 

berızlyPn küçük bir bina varrlı. 

Her zaoıan kllltll dnrurdu. 

Ayşe bunn bir iki defa merak 

etmiş, hizmetçi kadına sormuş 

ıu, Fakat oodao şu kısa cevabı 

al.nıştı: 

- BP.Hn oraya kimsenin 

girdiğini istemez. Bana da sıkı 
eıkı teohih etti. 

İkisi bP.raher, sabahın alsca 
aydınlığında oraya doğra yftrü 

dQl"r· Uirlsl kapının kllldloi 

ve kapısını açtı. Basan içeri 

girdi. Bir dakika geçmeden 

ellboş olarısk çıkta. Kapıyı 

kapadılar, kilitlediler 

doğra geldiler. 

Ayşe yatağına girdi. 
Uyuyor görGudG .. 

• 
• • 

ve eve 

O gün akşama do~ru bir 

babtr ağızdan ağıza bOtOo 

1 tanbula dolaştaktao sonra 

Üı1küdara gelmi~ti: 

- Saraf Salamoo dftn akoam 

diik4oına kapayacaıtı sırada bir 

balta ile başı kesilerek öldO· 

rolmüş. 

Sara( Salamoo deylb ~eçmİ· 

yelim.. O zaman vezirlerden 

doha çok eözü geçen, gümrOk· 

lerln varidatım toplıyan, paoa· 
lara ve batlı\ sultanlara borç 
para veren m,.şbur bir adamdı. 

BattA istediği zaman eskict 

lf eymacı'nın adını Abdullah 

yapar, blrgdnde paşalığa kad11r 

yQkseheblllrdi. 

Ayşe buna aldırmadı. Onan 

kafa'Jında yalnız blre"Y vardı: 

Bahçenin kenarmdakl basık 

ve kllltll binayı açmak, içeride 

ne olduğunu görmek, kocasıoıo 

tlılice oraya bıraktığı bı ğçada 

neler bulunduğunu anlamak •• 

- -- il _ Birglye gidecek yolculara lOzumu kadar otobü' ve oto· - müştür. r 
Fabrikanın slğorralı oıd;,. _ mobil temlol için ÖDEMiŞ şarbaylıgı şimdiden 1bazırlığa -

- boşlamış ,.e aPgeri f iatleri lt'Sbit Ptcntştlr. -

O akşam bizrneıçl kadın da, - Gölcü~üo deulzdeo yilket'kllğf 840, Bozdağın HYı7 met· = 
- rt-dfr. Ş"hlrde hararet f'D yükef'k dt.recede iken bAralarda _ 

tesblt edilmiş ise d., oe k• fi 

efğorta edilmiş buluodoğO ~· 
yangrnm ntml çıktığı b:ikfl 
aoloşılacaktır. Zabıtacı ııb 

kocası da erkenden uyudular. 

Ayşe ger.e yarısmfl doğru kalktı; 

kocasımu cebindeki bir desle 

anahtarı aldı. Alçak pençer"<lım 

bahçeye çıktı. Kenardaki binaya 

yürüdü. Anahtarlardan birini 

kilide uydurdu, kapıyı açta ve 

içeri Airdl. 

Bı-ıli haşla blrşııy yoktu. Yal 

nız kenarda hilyüceJt bir san 

dık gördn. Onu da h1şkn bir 

anabrorla açtı. Kepağ11ıı kal· 

dırdı. Birdenbire debeetle ge 

rlyr. Çf'ktldi. 

Oışarıdaki baf H uy ışığı 

kopıden ~irlyor, lçerl·ial ancaı.... 

ayrlınlaıablliyordu. Bu yarı 

karanlıkta ve sandığın içinde 

kocaman bir baha llr. bir kat 

elbise vaırdı. 

Baltanıo ağzında yf'ol silin· 

mle kan tzlt ri görülüyordu 

Elhıseoin ü~ründı-ki kocomao 

kea lek,.lnl daha korkunçtu. 

Genç kadın titreye thre}·e 

sandığı kapadı. KıllcJ .. dl, kepı 

dan çıkta, onu rla kltitl~dt, oda· 

ııına döndO. Anahtarları aldığı 

yere bıraktı ve yatağa ~irdl. 

Dem k ki l!araf Salanıon'u 

onon kocosı öldürmüştü, Oouo 

koc sı, o uysal, sevimi\ ve eee iz 

adam .. Tevrkkell böyftı esrarlı 

hayat yaş1yor, ne yaptığı bilin· 

mi yordu. 

lııtaı bal'a geldikleri bir eene 

d~nheri kfmbiltr duba ne can 

lara kıya•ıştı? Artık öounla 

yaşayamuzd.. Onu haber ve 

recdut. 
Geceyi nyku az geçirdi. 

Dlr ~aoavann yanında rahat 

bir kalble uyumak kahil miydi? 

Ertesi ~On yeol bir haber 

ağızdan ağıza dolaşıı: 

Saraf Salamon'un katlli bir 

kasab imle. lutmuşlar, fakat 

adam inkar edlyormn,. Baha 

ile kanlı elb13elerl bulmadıkça 

bf'ol mahklim edeulf'Zl!'iniz, dl· 

yormuş. Dinlemt>n.lşlcr, yarm 

Aababa karşı kafası balta ile 

kullecekmlş ... Höyldlkle kıeasa 

kısH olacakmı,. 

Ayşe yerinden fırladı. Kendi 

kendine: 

- Eyvah bir gDnabaızı öl· 

dOrecekler. Halbuki asıl katil 

başı boş dolaşacak, daha ne 

korkunç cinayetler, fşlly~ek. 

Diye çırpınıyordu. 
• • • 

Biraz sonra kocası : 

- Ben gidiyorum. Yarından 

evvr.I gelme!. 
Dedi ve gitti. 

Ayşe Uk defa olarak onu 
gözlerlle kovaladı. Bahçedeki 

küçQk: binaya uğradığını, ora· 

dao siyah bohçayı aldığau(gör· 

do. Şöyle söylendi : 

- Gene klmbllir hangi za 

valhnın ba~ım kesmrğ,. gidiyor! 

Erkenden uyumak hııhaneslle 

odatıına çekildi. Giyindi. Yel· 

dlrme ve yaşma~ıua bihüodü. 

Gr.ce yar1SJna doğru bir kaçak: 

gibi soke~a fırladı. iskeleye 
iodi. Bir eoodols bindi : 

- Çtbı k ftıll"llob~l'o! 
De H. 
S d.ıret ı on-ığına ko~IG Alem 

dar Mustafa l'aıpyı görmt-k I· 

ted 1 ı.;iı l ı {' ,'Or.1tbsızı irlıımdao 

kurtaracağ,nı eöyledi. 

- btr beher bavacıı 'nrdır. T,,miz hava, bol su, mftllemmel -

_ bir yayla, Gölcnkte kayık gezintileri 1 = 
= İzmir • Ödemi~ bilf't fiyatları : 
- 1 inci oıevkl bilet 150 kuruş = 2 luci Ulf'IVkl bilet l:.!5 kuruş = 3 üncô mevki bilet 100 kuruştur. 

yupılmakLadır. 

- 200 Kişilik 
-

Bir Heyet Ao· 
Trenin hareket Faatla11 blletlt>r üzerinde yazılıdır. Bilet· 

elz yolcular trene bloenıezler. - kara'ya Gidiyor• = Bilet satış yerleri : ' - .. l' 
- Aydın df'nıtryotu şehir kulPml {KHestecllf'rdt') Aleı\ocek Buraı, 14 (A.A) - C. ~~~ 
- ve K,.nın 5stasyonları, Tilkilik Bay Faik eczahanrcıi Kı•mer Bursa ili kurumunun öoC ehil 

ahı SP.vtnc; p ıııtRhonf"~t. ŞifH t"ZZ ıhıır e~t. _ ile il çevr sinde partinin f -· 
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" lerında hizmf't alanlardan "~· 

.. Bahri Baba Park Gazinosu.. ktşlltk btr grub Ankar•';:.,d• 

lııtoohul'dan birçok fı•rlokaı hklarle getlrllf'n ve eeneler 

ılen brrl BELVÜ ve ÇiFTLİK PARKI gaztnolarauda gfizr-1 

ees ve eazlarile herkese kendilerine sevdiren lt.ılml,.ri aşağıda 
yazılı kıymetli muııikt grubu her akşam gazloomuzda çal'ıŞ 

mokterfır. 

Kemani .. 

Kemcnçı· 

. NPcati 

Alı·ko 

Pianist . . . . . Yorgo 

Udi ....•.. Cevdet 
Klarinet . . • . . Şeref 

D rhuka . Hasan Tahsin 

OKU\UCULAH 

IBRı\lliM HAl\IİT 
KADIN OKUYUCULAR 

~lalımur(· Handan 
.Faide KOçflk Nezihe 

Şnkran 

Suat 

Bir haf ıadır rnbotsız Mıllıoım t~tanbul Radyosunun 
kıym,.tll san'eılı.Arı 

Bayan BELMA Cevdet 
8 Bazlren cııınarteel akşamından hibar .. n arkada~larıoa 

ihibak ile aean lunna baştayacaktır. 

Cumaı·ıesi ve Pazar AkşanJları Saat 10,30da 
Korşıynka'ya oıobüs t~mln ,.dılecektlr. 

- Musıafa Pa~a at meyda· 

nanda!. 

Dediler. 

Oraya koştu. Yolunu kes· 

mck istediler. Fukat o kalaba 

lığı yararak ileriye ahldı. 

Sc1bahın alaca karaıılığınıJa, 

kocaman çmarlorıo dibinde bir 
kütük, bu kütüğtın başında bfr 

cellAt eliode baltoslle duruyor 

du. Biraz ötede beyaz elbleell 

zavallı günahsız kasap! 

- Ben öldürm~dlm, şa!ıidl 

yok, lshatı yok. Yarın ahirette 

iki elim yakanazda olacak! 

Diye bağırıyordJ. 

Gene kadın, Paşanın dizle 

rlne kapanmış, yalvarıyordu: 

- Kocam öldftrdtı. Kınla 

balla ve kanla elbiseleri gö 

zftmle gördGm. Onları bu ak· 
şam kaçırdı. Nereye götü dti 

ğGnil bilmiyorum. Bu zavalh 

nıo günahı yok. Büliln kab•hat 

kocamda.. O tatil, o eioel 

adımdı .. 

- Seniu kocan kim, kadın? 

Ayee aolaltı. Hu sırada Sek· 

b11nbaşı pa,aya doğru iki adım 

allı: 

- Bizim Kara Haaın'dan 

bahsediyor efeudlmlı. Onun 

baremidir!.· 

- Yaaa.. Anlaşıldı. 

Mu.tala paşa meydanı 

bir işaret yaptı. 

Ayşe, o tarda baktı. 

doğru 

Ka!!abı ileriye ~ftrdüler. Zorla 

bilşınt kütuğe yatırdılar. Ct l 

IAd'ın boltosı houya kalktı. 

Alaca aydınlıkta veb~i bir 110 

rıhı ile eşa.,ı indi ve baş bir 

t"r fo göv<lr bir tnrefa dOşHi. 

Bahaaaodın kan dımlıyın 

cellad baoını kaldırdı. Ufuktan 

bt'llren gftneşln ilk ıtı klarındı 

onun yQzôntı apaçık görmek 

mftmkOndQ. 

Şaşkın bir hıalde oraya hı· 

kan Ayşf" birdenbire ileri atıldı. 

Kocaamı daha yakından ve da· 

ha f yl tanıdı. 

Yanalmadığını anladı. 

Bir çığlık kopardı ve diiştG. 

Kadircan Kaf lı 

r Borsada J 
Borsada dOnkft üztım ve 

zahire aatışlara aşağıdadır: 

'Oznm satışları 
Ç. Alıcı K. S. 

241 M. J. Taran. 10 25 
112 H. Alyotl 11 
10 T. Debbae 11 75 

104 Jlro ve şQre. l O 75 

88 S. Gomel Q 

34 R. z . Ahmet 10 50 

33 J. 1'ara. mah. 11 

!lO Ş Remzi 12 
19 Y. t. TalAt 11 50 
11 Koopera. itti. 9 50 

780 

Zahire satışları 

K. S. 
11 
12 
13 
11 
15 50 

10 50 
11 
13 
11 50 

11 50 

Ç. Cinsi K. S. K. S. 
19!! Boğdıy 4 25 5 25 

30 Sakla 4 37ö 4 {)0 
50 ton bakla 4: 375 4 50 

3108 keo. pala. 195 435 

80 B. pımok 4 2 50 

11704 kilo yarak 4H 50 

Muğla'da Zeytinler 
Muğla 14 (A A) - z,,}tıoler 

çlç«"k flçmıştır. Yağmur yoğ 

mazea uytln rekoltesinin nz 

olacağı saoalıyor. 

decektlr. Bu beyello iP 1_,.ı 
devlet merkezini tanımak 9e o it ki . 
çalışmayı yerinde göııterdle kil· 

Grub bugan Burea'dın ft' 
kacak ve yarın Ankarı'f8 ,.. 

ı akr
recaktır. Orada pazarteı -"' 
mma bdar kalıb o gtıP ık1 ki,. 
trf'ni ile Bursa'ya dönece , 

Çorakkı:pı Cinayet~ 
Çorakkapıda kolacı Abılledçl• 

B üsn fi 'yü öldürmekle ıo 1' 
B&1an oğla Sabri hakki~ 
OçOncü ııorı;o bflkftmenll-

1 _ı. 
k 1 blllP"' 

yapılmakta olao tahkl • ,r 
ve Sabrl'nln Ağırcezad• d0

' JI· ,,JP 
yapılmasına kırıt 

mlştlr. 

Biı· Cesed 
Bulundu. 

9"' 
Dün gtce, MArelnll tle , 

d bolıt nova arasında bir cese ~ı• 
mue -ve zabıtaca yapılın ıe ,. 
wnuoda, cesf'dl bulunan f'~ 
ameleden BaBBn oglu .ı\b 6'· 
olduğu ve kıelb sektesi ... d";.,ıır 
dOğO anlaşılmıo ve c .. .,d , 
leket baataneılne kaldır•11 fi,. 
gömftlmealne izin veri~ 

f e 
lzmir Tramva! de' 

el f ktirik sosyetesıO dit 
Moıııyyen ıerait datret'

0 ı 
e•" bir taocal tek baeını .,a· 

kilovat kudretlDde bıof0 ıfll• 
dıcıeı, mutfak ocağı, rad1' ı• 

l 1ı;;dt 
elektlrik sobası gibi e e t•f'4 
ısıdıcı ve hararet t0 P .,a· 
aletler kullanan busuei l~~:t' 
gAhlar ışık ahooelerloiP Is' 
Ozerlne yapılan muvakk;~ s" 
sual tenzllAt temmuz 19 ,J' 

kk• ' itibaren sureti mov• det 
olarak başka bir lt'ır• 

şöyleee yerlttlecektlr. ,ı• 
1 niıao He 31 ağosıol, s9 

1 ••• 
sındıkl milddet lçıP ,JJ 
ile erteal f?OD saat J 8 •'"' ,t' 
ve 1 eylul ile 31 ıo•'' i9 

,aıl M 
81ndakl mftddet içinde ,.-r-
lle ertesi gftn ıaat 16 • .,ı ı' 
Earlolunıcık ldlont aaıt 
suretle fıturalımacaktır: ıoPJI' 

1 - Aylık saı fiyat oe': 
55 kilovat saatı geçaıeY~ı ~' 

Kilovat saat batın• 

roıtan. rot•'' 
2 - Aylık earflyat 

55 k. eaata geçince: 
10 

._ 

a) tik 20 k. saat le ... 
eıat batana 8,4 korott• ~; 

b) handan yukarı k. 
0

-,,_ 
için k. e. başına 3, 25 tor_.,!" 

Yukarıda gostertleD ti~ 
dıeında ear(olanacak ol•11 t 
yan tenvirat adi tarlfetl•' 
faturalanaeaktar. _,dl 

Sayın ıbonelerfaıfı, b~ 
batka gerekli görecekleri 7~ 
malumatı aoıyetlmlı gl~ ı' 
ılablleceklerdlr. 13 



Anadolu'oun Tarihi Tefrikası 

Te&ika No. 60 M. AYHAN 

Maraş Şarbaylığındao: 
1 - Manı'•• tehir elekılrlk tebekeal teelaala hJl•darbk 

ltakanbtınca moaaddak projeleri n ıarınamelerlae g,.re 
kapah ıarl aıallle ebllımlye koaolmaııur. 

2 ihale 1 l ıemmaı 935 gOolemeclae ruılayan pertembe 
gtnl eaaı onbefle belediye eaclmealnde yapılacaktır. 

3 Ekılhmlye lıtlnk edecek tlrketltır yabat 11ermayeclarlaı 
24 90 na. la kanunun S inci mıddeelala A. n B. fık· 

ralarana g6re teılkelarıaı gGlterme~e meebardarlaı. 

zı Zehirler Var Ki, Derhal Tesirini 
Cösterir, Fakat Kendini Belli Ede~. 

4 - · ftba ıealeatıa ketlf kıymeti 35,250 llrad1r. MuYakkat 
temlnaı2643 liradır. Ba teminat ihaleden n.el bankaya 
yaımlmıt olacakı1r. 

5 - lııeklller aaallne gGre Hree4ıklerl teklif mekıablarım 
maay1en ••ttea enel eaclmea reltllltae mıkbaı ma· 
kıblllade .ermelldlrler. 

6 - Pllalann Grael' oa Hra gladermek .. rılle ltılyealere 

Marat bf.l,.dtyeılnd•n •erilir. 15 20 26 30 1737 

' S.1ım bal. Olmemlılm .• 
ha! 

~"-J cnab .eriyordu : 

' Öhaedla Salak! Ölmedin! 
Yakar da, bea de bura 

kortaldum, nu'1 

cllalea de oadaa 
• 

' hlr aıaaa yımna ka 
llllrdCUer, 11rtıaı •laca 
ı.... Znallı Salak, haki 
laltblt bir tehlike geçir 

t C&aıer1a1 kapadı .. 
-._ ... Aybey, iki tarafına 

ı. Biri birinin g6s· 
laak.yorlardJ. Aybey; 

lakar ··dedi· gGk taan 
~ ba7111 •enin, diye 

... ~: asa kirpikli ghle· ..... 
1'-.ıııı 

o.,.; •a.nldaadı. 
.. Uka aeredea balda• 

'-. ba, kıp-kınmS1 kelli· 
llat..u. Ce••p wnmedl. 

So,teeea e Yabd 
lapma Aybey. Bua IGJ· 
.... ! 

' takat bb yabua drllll• 
Sea de Wadea bir par· 
lalae aldela.. Bladea ol· 

ilam... kar1t11a. Seala 

---~- IJllll'nl, faalletlal 
ıaaubk. Ne •ar ki gl•· 

..... aakl eoıda11n. Bak· 
.. çblı tlpbenlı kalma· 

t....... da IGyllyeylm! 
...,. batlada: 

' tla aanylarında ençok 
"'-.~ •e lserlade aanıılan 
"-~ biri de seblrdlr. On· 
~ 'tıbet, Gobi ç6llerlala 
~ getlrllmlı ne ID18alar 
~ 11, bular, sehlrlD çetl· 
-,.; '-rıeı. Öyle 19yleıdea 
._ ~ı y.perlu kt, bay· 

' laek lmktuaadlı. 
....: ldaallar, baldakları yeni 
~ •nydekllere blyak 
' -._. 98 hediyeler makablUn· 
~ ır. E••elt 711 bay•••· 
~•t •turna •yılan baıı 
'·letlDde teerlbelerlnl 

:-lan lldlrlrler lyle mlP 
.... e•et .. 

''•••k! '"it. o,,edlr ...... seblrler .. ,. 
~ .. derhal tetlrlal glltterlr, 

•dini belli eder. Baa 
~k itibar edllmes. Aaıl 
~ olan ıeblr, la•nı S... ~ kıea Wr umanda 
'illi • faka& keadlelnl hio 
~ea bir 1eblıdlr. 

1 gidi ı... opllar1, ,:•erte •lraııyorlar? Te· 
• tlall pr•Malerle e•· 1'•• Babaluuulaa, 

-
1 
Tcırk Telelerladen blrço&a Ya• 

klhlı Glmemltle,f 
- Bana makabil, seblrdea 

muaa kalmıımak, yıal ıeblr 

•erll1e bile Glmemek. yahut 
ıehirlenmit olanı kartarmık 

lçla de çereler araamıı •e bu· 
lunmaıtar. Sarayda, bunlara iti· 
mat ettlklerl prenlellere, cari
yelere lğreıirler. Bele, aaraydaa 
ayrahp ta b•tka Bakaolann ka· 
catıaa Hrıl .. eek kıslan banlar 
klmllen 61retlllr. Ç6nkl ba 
kıılar. le.banda •Hlfe ılreuk· 

lerdlr. Sarayda, ba meyanda 
bana da loaamıılardı. Ben bo 
itimada llyıktım : 

Çlnkl gayet aeulıdlm. Aı 

konuıordam. Ben, aıll bir 
TGrk kısı oldoıomu anladıktan 

ıonra kendime bıtk• bir yata 
yıı •ermittlm. Klm1e ile le· 
mas etmiyordum. Saraydaki 
preateıl,,r, k11l.r, hafıanın bası 
gtlnlerlade, mahafıılarla blrllk 
le grslatllere çıkarlar. Ben ba
na da yapmasclım. 

- Sona war -

~ Ullllllll llll lllll il llllll lll il lllllllll llllllllU lllllH 11 llllllllllllll IUllllllllllllllllllll ~ 
- ::::ı - -- -- -- -= = 
i SIHHAT 1 - -- -- -- -1 ECZANESi 1 - -= = - -- -- -- -- -- -- -- -= = § Hamdi Nüzhet i - -- -= == 
== ==----------------------~-----------------------! ii a l~tanbul l>enizLevazım :Satınalma 1 C4ll1>' 1 Komi&yonu Reitıliğinden: = a - T .. mla edilea W.11 7ı&i60 Ura oJn '500 toa Bekompo1e = E a E k6mlr 1 te-u 935 pu..rtal ge.a .. t 15 te lt-mpata'da 

i=- Ucuz, Taze, Temiz != • .,. aı ... kom11yona b•-•daapab .. r111 • .aıaacakıar. ş.n. 
•metlal 371 karat mokablllade berglD kO ... JODUa ab .. blllr. - -= = latekUlerla '962.öO llndaa ibaret oı .. ma.akbt teminat mak· 

§ ilaç ÇeQitlerJ § baı •eya mektabları ile kuanl belgeleri baYI teklif mekıab-
==--- f ."". • • i be b -11-- L-..1-- iti M _ _ _ 

5 
lanaı ili .. ıten lr .. t en ..... .......- .. omlayo• re 19 .ae = == •ermeleri. 15 20 25 SO S232 17:i8 = =-----------------------------------------------· § § Mua. 618 Abdarnbmaa le· S.111 peıla para iledir. Raa· - -§§ § rekeel ıuf iye memarl..,.....f ma delilli ye •e tapa barca •e 

§ Başdurak Boyok Salepçi § u .. ı .. Saib mabkemetlw •lr -.flu mlflerlye aittir. 
- - terekealala tatf lyeelae braf Abalana klymeıl malaammene· 
§ Hanı Karsı~ında.. § .erilen maı .. effa AWarnla- ••• ylHe yedlbaçaıa nllbe-- -1§ UlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllU § maa'ın Mania'••• •llaa dm•· tinde pey P9nll •eyabad ba 

Izmir Mubasebei Hususiye Modor- rıad• •y••hk me•kll•de k11. a1tbeue haakı 1tıbar mekıoba 
gladoAda H kıbleai adanab lbraa IU'lbr. Ba be~ mlflerl 

( Q v (l d e .. n gtlabab ltmall k111 Akl · olaalana taal iyeye memar e•· 
g D en: ele poyn.. yol Ue oemU 6 kal mamura k .. fi ile beledi· 

Kapa d6nlm bir Hl~k 98 104 M. ye delllbaa mlracaaılan illa 
No. 1 M. 12 karat klymeıl mabam· olaaar. 174 l 22 Kart11ıka alabey tramYay caddeıl lkbeat eo. haae baleden 
24 .. .. • • c « « 3l,ö,9;16 mineli balının açak arlarma ıa· 
26 « « « « « c .. tar.hine naile •blmuau .. paraya ce•· 
28 11 

" 0 .. .. " " kadar. rllmetlae Ye ba maameleala 
85,87 " " " " fıran ihaleden 31,5,9:J8 llrl bltlrllmeıl lcla Maalıa Hkaf 

bine kadar. memarlarıadaa keıfiala tal 
ldarel la....tyel Ylltyete alt yakarada yerlerl yHıb 4 H ihale flyeye memur edilmeeiae dair 

ıaribladea 31,5,936 •e farın 31,5,938 tarihine kadar kirayı Hrilea brar aserlne lıba Hl 
•erllmek lsere 12,5,935 tarihinden itibaren 20 gla mlddetle 13 6 935 tarlbiadea itibaren 
mluyedeye çakaralmıtıar. lllaayede .. rtlarını girmek latlyealer bir a) mlddetle lltıbta ç.ka· 
hergaa llnlaa1ebel haıaılye madarıaıane .. pey ılrmek itti 
yenler de ihale glnl olan 1,7,935 p911arıeıl glnl uat 9 daa nlmıı olup tak.Ur olana• kıy· 
12 ye kadar deposlto makbaılara .eyahat banka mektablarlle med mallammlaeılala ya.de 
hlrlllrte Encflmrnl Yllt,tıl11 mlraeaatlar1. 17 4 7 yetmltbetfnl baldap tılkdlrde •----------u---------- 16 7·985 aah gına ... t 15 de Hamza üstem Mani• aalb mabkemeelade icra 

kılıaaca11adaa fala artına 

FOtOA raf han &S 1 mıtter11ıne ..... edltecekt1r . 1:1 Ş•yet klymeıl mabammeaealn 

Fnkıltde ılr'at .. aefuetle Ye ıemlnath olank fotografa 
mltealllk ber tı yapıhr. 

Vesikalık Resimler 6 Saatte 
Amatör işleri 12 • 24 

" Yerilir. 

yGıde yetmltbetlai bulmaua 
artırma 1 S gla aıatılarak 31 · 
7 935 çar .. mba glal ayni •· 
atte ea fasla artıran mitleri 
ılne lbaleal k .. tlytıa len kıbaa 
cakıar. Ba bal tlaerlnde bir 

Portre reelmleri, aıraadlıman, karı poetal lılrrl teminata. •e hak •e iddian bolan•nlana e•· 
pek el•erlıll flıtlerle •e mlmkln mertebe aı bir umanda 
yapalar. rakı mlebltelerlle birlikte •taı 

S M •--•il mldded h~lade talıt tallblyettar 
8t1 Ş 8 ğ 8 Z 8 81Dd8 ıaeflye memara ketflye mira· 

Ea maraf fabrlkalar1n cam, filim. Lqıt, maklae n eelll· c•atl~ derme7.. elmelerl abl 

i•l•a•n•"•"••hf'•t•k•a•ha•I •e•ım•es-•fl•a•tı• .. r•le•••'•ı•hr•.••••••• .. ' takdlnle bQı.n .. ,ı olwkllr. 

Kitabınıza Gazel 
Bjr Cilt Yaptır· 

· mak isterseniz 
Yeai kHaf lar çarpa 34 aamanda 

ALI RIZA 

Dozeltme 
l 1 hHlran 935 tarlllll g•· 

setemlıla yedlnel aahlfeıinla 

ikinci •e lçlace ıataalaran 

alt kıımında sinat bankan 

KGJcrAlz aaadıl1ndaa eerlnbah 
ilanı• teklalncl •bnaı• bat••· 
da tediye (Edllmedlgl) takdirde 
yaalaeak iken (EclUdll') olank 
yaaht ,........... Da..ldıb. 

....,.-_ 7 

lamir ahktmı ıabelye ıalh 
bakok mahkemeduden : 

1 - Terekeel laıf iye edil 
mekıe olan Gll arabacı Narl 
ça•afa alt yıpıe.1 oğlanda Ya· 
ıaf dede caddetlade kllo 1 181 
namanla bebçeıl 8,25 .., de· 
rlalll' k11men 13,80 kıımea 

16,5 metre ki eem'an 274 met• 
re manbbaı ana lserlae meb
ni semin kataada bir odayı H 

birinci katta iç oda H bir 
kııma hamamı we iç adayı, 
lçtlncl katta dGrl oda •e bir 
balkona •e arN11aın arka k11 · 
mında Hraı olunacak bir mlk· 
ıar b•bçellli bnl 5500 lln 
kıymet takdir edilen bir bap 
.. lrglr haa•nla tamamı ile 

2 - Gene &la Nuri ça•a· 
ıaa keadlıladea enel Yefat 
eden ..,,ceıi Fıtnallaa mlatekU 
Etrefptapda Sultaniye mahalle· 
ılnde Hacı Ali caddeelade kll• 
374 numarala n 22,75 metre 
marabbaı ana lıerioe mebni 
iki oda. bir ıofa, bir matb .. 
.. deraa11ada bir heli balana 
bir miktar babçe ile dıı dı· 
.. rlan klrglr .e it bGlmelerl 
çatma taıaamıaa Oçylı lira kıy· 
met takdir edilen bir lt.p hı· 
neala tamamı oaalıı bllM ld· 
barlle dGrt hllaell 71nl eYla 
dlrıte biri. 

S - Keullk Glll Narl ta· 
•aıa• keadleiadea enel nfat 
eden ıHcell Fıtnattan mlate· 
k.l dımlacakta Mehmet al• IO 

ka.-nda klln 88 aamarala 
48,85 metre manbbaa er• 
berlae mebni at•lt kattı Mr 
matbab iki oda we bir ..... k 
odall yakan katta iki oda •• 
ıarua71 hnl tamamına 700 
Ura kıymet tarkedllen bir bap 
baaenia tamamı 16 bllH ld· 
barlle dGrt 1aı....ı yeal eYla 
d&rtıe biri arthnaaya t1bnl· 
•ıfllr. 

' - Baalardaa batk• bir 
namuah hane tapa111•• •er· 
kt lkea aiti par~ya lfrn et· 
tlrllea blrltl eYI• lttl•llnde •• 
Y Ul8fdede caddeelae aaıu cep· 
heel 5,20 metre kıımea dır " 
bme• gnlt bir halde olarak 
keallk 26,60 metre derl•UI'•· 
de H ehli •akafç• takdir edl· 
len beller metre murabbaı iki 
lln kıymetinde .. dııer aça 
eda arka cihetinde eepbelerl 
btlea perk haline kalbedilmek· 
ıe olan e1kl mesarlak eaddell 
lserlade bolaaaa ber bireri• 
rlala cepheleri '1,%5 n derin· 
ilkleri 19 ar metre manbbu 
olaa ba yer beher metre ma
rabbaıaa lklter lira kıymet 
takdir edilen iç araa mluyede 
ile aaıılacakur. 

5 - Artırma gl•I H ma· 
balli yakUlda yasala em..U 

gayri meakalenla lamlı Abk&· 
mı .. btlye blldmlltlace •t1b19 

çakanlmı olap birinci ubr
mada Wr Damanda 7uab laa· 

aeye 4100 lln H ' namarab 
fıknda ya11b analara yO•ylrml 

beter karaı •erllmlı olup •bt 
ikinci arllrmaya bırakılauıtır. 

ikinci art1rma11 1 Temmaı 
935 tarlblae mtlaacllf P9urteel 

Ktt•I .. , ıs ıe lamlr'de Se· 
llalk boka• karpııada bab· 

çeli handa tlçlael katta Ah· 
klmı ııhılye ıalh hukuk hl· 
kimllllade yapılacaktır we ea 
çok f lat •ereni• a.erlade bı· 
ıakılacakıır. Pey ılrmek, fasla 
ma16mat almak, haneleri gir· 
mek •e uııa almak hılyemlu 

ber gla G~ledea ıoara Ahkl•ı 
plıtlye hlkimllAI•• nya ıuflJ• 
memura A •akat Nihad Bllmt· 
al• •11ık Kardlçala ban 13 1' ........ , ............ ...._. 
emeled U.. olaau. 17'6 
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; Al~sehir Banl~ası : ~:; ~~:· vau ~ A 1 L D 1 1 
~ ' = = ~ = OD ~ m an iP -·@.·; n b e e Da = & Co. = Yüzlerce Senedenheri Sıhbata Faydası ~ = eE:. U ~ ~ ~ ;;;;;JJ OEUTSCHE LEV ANTE LİNİE - ~ 
=== l --- "ALlMNİA,, vapuru halen =: Miicerr·e•p Olan ~ 1 

kinci Kordonda Borsa civarındaki kendi binasında - - ~~ 
- TELEFON: ,.,.

363 
= llmammızda olup Anvera, Dl = l . Ç • d l ozarslı ~ _ -. _ = zmır •· eşme şosası flzerın e gnze oıa .. ~ 

_ • e - rekt, Roterdam, Hamburg ve 1· • d n )it ı~ ~ - HertDrlft (B k K • ) M l 1 y - = ote ı ve gazıoosun a mftşterilerinin her t r ~ = an 8 Ve omısyon name e eri apıltr Bremen llmanlarJDa yük al ~ E: • = ;; tirahat ve iaşeleri teoıin edilmiş olan ~ 
= Vadeaizlere 'il 4 = makıador. = u 0 iiı 
~ Mevduat Sarıları: A!h ay vacl~liy~ % 5 ~ ra~:.L:e~~~.y·=~··;7 !!.ı~::~ = ırDa üçmcooero 1 
- ' Bır sene vadelııe % 6 faiz verilir. = A ' ı · ıJJfdtı ~ = ,- kadar Anvers, Rolerdam, Bam - vropa nın Vfspaden, şel ayarında olup müzmıo ke ~ 
= Zahire, üzOm, incir, pamuk, yapak, afyon vesaire komi3yoncoluğu y11pılır. Mallar geldi hurg ve Bremao için yük _ bağırsak, k~raclğer, dalak hutahklarıoda, milzmlo 

81~':ıod• ~ 
;;:; ~lnff,. t1ahlpl,.rtne ,.0 mü.-111rl şenhle nanı ... rmr. alacaktır . = aeal ve &1fr11 yolları lltlhıplarıoda, aafra kum ve tao 

1 
b ~ 

=lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllJlllll ili 111111illi1111111111111lllJl1111111111111111 illi lhlllll I ıiliıılllllll lll I illi 11111 ıiıl il- SERV I C E U I RECT DA NU B I EN = ~:m ~:.~:~;b~:~~.1~~:=~~ k ,.~:k:!' 1~~b~t•;.:.~·:::,:::p · ı 
11'ratelli Sperco Vapuı· Acentası Olivier ve Ş"'re- TUNA HATTI = tır. Dr. Maderrıs R,.,ft Tahsin : ~ 

u TlD 3 b • = · ru· ~ 
ROYAL' NEERLANDAIS KUMPANYASI "A " motöriı 1• ar.ıran· = ·· U. la Malgctca ıçme suyu; KarHspatın Şurp ~ 

k A L. · ı d \l d b kl i 8 d B = dıtl•' ~ 
"SATURNUS,. vaporu 18 haziranda geltp yOkünü boşalmktan 

ıonra Bur~H, Varoı, Köstence Umaolarına hareket edecektir. 
'-ULYSSES., npuru 18 haziranda gelip 20 haziranda Anvera, 

Hoterdam, Amaterdam ve Bamburg Umanları için yak alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINfEN 

"ROLAND,. motörQ 22 haziranda Roterdam. Hamborg, Dant· 
21", Gdynla, Goteburg, O.ıo ve lekaodinavya limanlarına hareket 

edecektir 
SJi:llVlCE MAR1Tbl ROUMAlN 

Malta, 

Cendell Han, Birinci Kordon . 
Tel. 2443 

The Ellerman Ltnea Ltd. 

aSJ 1 mı e a- a e en yor, 0 apeşt~, ra = dd Zals suyuna ezber cihet rftchandır) buyuruıakta ~ 
tlslava ve Viyana için yük = Ôzbek ~Qlbahçe araeında Malgaca içmeleri karşıeıod• ~ 

ala'~~k~~A,, motöril 30 hazl· ~ ER E M A D A S f B = ~ randa bekleulyor, Budapeşte, = Artık İzmlr'Hlerl lstanbul adalarıoa gıpta etmekteD ~ = ~ Bratİ!!fav ve Viyana için yük ~ kurıarmıştar. EREM ADASI ~ 
"TBURSO!, vsporu 25 ha· alacaktır. = 8 e•Ye ~ 

zlrandı Bull· Anvere ve Loo· ARMEMENT H. SCBULET ~ avası, ağaçlara, dairen ma; ar eahlllnln kumaalhğı fi ~ =: ehıde diloyada emsali olmıyan eğlenceli hayata ıııbbıtı o• ~ 
dra'dao gelip tahliyede bolu· HAMBURG = ı 'çlO ~ EE bir plAjdar. Adaya ve içmeye herkesin gldebUaıel! 1 ~ 
nacak ve ayni zamanda Londra "TROYBURG b = t .. ....ıı ~ 

11 vapuru a =: ızmlr'de Barut ve KüçQk Salt>pçf hanlarında btr ı•~ 1 ~ ve Boll için ydk alacaktır. - dl ~ 

pur Acentası 

R ı len limanımızda olop / , nnre, --- otomobil olmakla beraber eahllden adaya "'eealt ttıulo e ~ 
" UMEL AN., vapuru hazt· .. il Roterdam •e Bamburg llmeu· = mletfr 1111111' 

lzml r 'I• NeY· Y ork amooda ayda bir moo ıa .. m ıcfer ::. :::u:~=ı~!:.::t::~ı:~ Smn. larona Y Dk • 'moktadır · illlllllllllİllllllllllllllllllll 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ıll! 
"TA MES IS,, •oporu 19 bazlrooda ( Değr•l lzmlr' deo Nevyok Noı: V ornt torlblerl •• va. N · B. - Gelle ıarlblerl ve 111111111111111111111 llfllllllllllll11111111111111111111111111111111111111111111111111111Hlllllllll ~ 

Garbi Akdenls için ayda bir Muntazam Sefer 
"PELEŞ., •apurn 14 temmuzda gelfp 15 temmusda 

Marellya ve Bareelon limanlarına hareket edecektir. 

N ATION AL NA VIGA TION CO. OF GRECCE 

için yük alacakhr. purlaran isimler• ilıerlne deni · .. pur tartblerlode acentemiz = M ~ @. ~ n n P.P ~ 
Hamlı: ltinlardakl harekeı tarihlerindeki değtılklllderdtn acente .,ıkllklerdeo mee'ullyet kabul hiçbir mea'uJlyeı kabul etme•. § \5' ~ U U ~ U ~ 

mea'ollyeı kabul etmu. _~_d_nm_,._z_. _________ T_ .. _,,._,n_n_N_o_. _2_0_01 __ 2o_o_Q_ =_-sererı· hı· sar Kara koç Ilıcaları açıJdJ~ 
Fazla taf11illt için İkinci Kordonda Tahmil n Tahliye ılrketl 1 ~ ~ 

binası arkasında Fratelll Sperco acentalağına mGracaat edllmeat -~\.\\llllllllllllllUlllllllll~ Doktor ...-1111111111111111111111111111h_ = • 1 
• • • bl •''" ~ 

_r_ır._:a_o_ıo_n_o_r. ________ T_,.ı_rı_fn_n_: _2_0_0_4_._2_o_os_. 2_6_6_3 __ ŞJT' A ~ = Çamlıktan ve tabii gftzelltğl Ue meıhur Seferi 
11 or~ ~ 

Enılak ve Eytam uankasından: =· Kemal Ton ay 5 § K.arekoç ılıcaları 10 Hızlraodan itibaren ac;ılmııur. ~ fe ~ 
U = • 5 =: ve ecnebi memleketlertnce tamnmıı Te btlbaasa İıo>• 0 ~ 

Eees No. Mukll No. Cinai Pey akçeal ;; ~ = bavallal halkıma aeoelerdenbert tecrtıbe ve lattfadelerfle ~ •. ~ 
C. ~4 tklncl kordon 1-10 Maıta11 "palamut hanı,, 400 = Bakteriyolog ve bulaşık ile salğın hastalıklar 5 = matizma, kum, böbrek, bağırsak, mide gibi birçok b••, ~ "' - b - - ,,o . ~ 

Yukerada yazıla mağazabıD 1,8,9;15 tarlhloden 1t•bareo bir = mftta assısı §;; lılı.ların tedavisine ,ifa veren banyolar olduğa eabU oııuu b· ~ 
eeoellk klraeı 29,6,935 comarteal gOnil H - t onda thale edllmr.k =: Bumahane fstaeyono kar1111ndak.i dibek ıl'>kak baoında 30 uyı· § =: Ilıca solarJDda mevcut kimyevi maddelerin fenDl bir 

11 
~ 

Qzere kepalı zarf la arttırmaya knnolmootur. latekll olanların =: h ev Ye muayenehanesinde eabab saat 9 dan akaam ıaaı 9 a kadar ;;;; :: llldeo eonra elde edilen neticeyi aoığıya yaıuyoroz: ~ := haetalannı kabul eder. =: =: ~ 
400 lira pey akçesini veznemize yatararak alıcakları mıkbozları ~ Müracaat eden hastalara yapılmıeı lizımgelen eair tahlilit ve := ;; Nilmunenlo kimyevi terkibi ~ 
teklif mektoblarıoa Ulotlrmelt>rl 14zımdır. Daha fazla maltimat = mikroıkopik muayeneleri ile •eremli haatalara yapılmaeıoa cevaz gö- ~ ~ Bir Htrede ~ 
almak lettyenlerln EmlAk eervlalmlze mtıracaatları . 5 rillen Pnomotorakı (hava Yermek) muayenehanesinde munıazamın 5 =: ~ 
~~~~~~~~~15=1=8 =2=6===17=23=~~~111~1~r~·p~ılı~~~~lll~Ul~llll~lll~llll~lll~llll~lH~llll~lll~lll~llll~lll~llll~lll~llll~lll~lll~llll~lll~llll~l~~-:NK.• 2
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0gnm ~IM&~m ~ :;;;jjj = 0,300 " Kıloroptaıyom ~ 

, UkeOrenler! l\lut· "' T 1 '' 1 "' K . y E ~ Gl Mg o,ıoo " Kıloromığoezyom ~ 
1 k (ok 

1) \..J ~ 1 5 Gl Ga 0,150 ,. Kılorokalayom ~ 
a o ameolo 5 4 ~ 

Ôksilrilk Şekerle· l 1 R ı !iT = ~ 
Ed 

. ' ES S O Ga 0,200 " Klbrlllyetlkalayom ~ 
rini Tecrtlbe İ· CC j \ ~ 2 3 ~ 
n .z.. <C = 3 ~ 

.....1 BAN h...AS ı ~ HG OGa. GOGal,30U ,, Blcarbonat d6 ıo 1 
>- ·= 4 ~ ıC( "' I~ S O MA 0,2~0 " Kihrltlyetlma~ne1yo111 ~ 
a:ı =: Br Na 0,0o5 ,. Bıromilr Sodyom ~ 

ve i'Orjen ~ahapm 
Eo Oetnn Bir l\IOs· 
bil Şekeri Olduğu· 
nu unutmayınız. 

Ku vvctl i 1\-lns bil 
lstiyenler Şahap 
Sıhhat Snrgnn 

Haplarmı Maruf 
ecza depolarından 
ve Eczanelerden 
Arasınlar. 

L&.I 
> 

·-

Onlveraltede Dl5çent, 
(Muavin Profesör) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Raeta1ua hergdn öğleden 
ıonra bakar. 

lıtiklAl r.addeıi No. 99 
Aokara apartmanı 2 inci kat 

TeJgraf • ı S T A N H U L 
Telefon : 49250 

• 

.. 

= dtltf ~ ~ 4,5t5 bir litrede bolonao aablt 111•d ~ 
=.: yekun o. ~ = bt''~ 2 Gazino, bakkaliye mncot olup teorif edecekterf P t'• ~ 
;;;;; tftrlft yiytcek ve içecekleri taze olarak temin edil111lttlr· ıP•" ~ 
:: rakoç ılıcaları için BGyOk Sılt' pçloğlu hanıod• ber 11 ~ 
1§ Seferihisar otomobilleri mevcuttur. ı ~ 
~ Seferlhlaar'dao da her zaman otomobiller boloodotO ı 

in iiiiıl ıi İ Üi ıli iı 11111111111111111111111 111111111 111111111111111111 111111111 ıı 111111il1111 il :
1

0• 

Jzmir Liman işleri Alım-SatıJll 
misyonundan: . ,po' 

19:36 yılı may11 eoouna değin fzmlr limanına g~lecek f 111rll 
lardan idarece yaptırılacak boıJıltma Ye yilkleme lofodeD ıo> 111e~ eril 
vinç araaı hizmetle tıtta yapılacak lo ayrı ayrı f lal f 

Qzere bt:her ton ftcreti açık ekailtmeğe kooulmoetor. bet'' 
Açlk ekelltme Haziranın ylrmlocl peroembe gftoQ •••' oP 

yapılacaktır. 1~ıblP 
Ekelltmeğe girmek için ambarla vinç araeı hhımet fçlO ~-"~' 

ve ı•t l~lerl için lldbin Ura depozito yeyı bokadırhk 
metobo vermek oarthr. 

";arınameyl görmek latiyeoler komlayona hatYormıbd1t· 9g 
9 15 18 1~ o: 

lzmir Milli Emlak MttdttrloğOJJJe 
ı,ttf 
zOO 

Tepecik lr.Ağıt.ııaoe c. 2'72.274: nu. h ev 

Halkapıoır çatılçeome c. 28! ou. Is e• ~~~ 
" Uğıthıtne c. 282 ou. b ev 200 ·" 

Tepecik " c. 176.182 nu. la dtıkk4n .,,. iP r e 
Yukarıda yazılı emvalin mDlkiyetlerl bedelleri pel 401 

•1' 1 veyı ikinci tertlb mQbadll veaikaılle ödenmek Oıere ıPO• dt' ~ 
konulmuı ise de haddi 16yıktle talih zuhur etmedıgto _,,ı 
gdo mflddetle temdit edllmtotlr. Tallplerlo 24,6,935 P' ı1'f 
gaoo 111t 15 te Milli emllk mOdOrlGAGne mancaııl•''' 


