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Suriye Başvekili ekselans Cemil ~ördüm Ankarada 

Sayın 'misafirimiz, Ankara istasyonun 
da büyük mer~simle karşılandı 

Mürdüm, Başve~ilimiz Q. Celil Bayarı ziyaret Ekselans Cemil 
etmiş, Hariciye 

Ankara, 21 (Haıuet) - Bu aabah 
~hrimiae gelen muhterem miıafiri• 

miz Suriye Baovekili B. Cemil MOr• 
dam, ıaat 11 de Çınbyaya çıkarak 
Riyaııeticumhor ıarayında defteri mah• 
aaıu imaalamııtır. 

Mobterem mieafirimiz, möteakı. 

ben Hariciye Vekili .il. Buşdü Araıı, 
Büyük Millet Meoliıi reiai B. Abdiil· 
lıalik Reudeyı, Bq'fekil B. Celil Ba• 
yan ziyaret olmiı ve bu ziyaretler 
iade ola•muftor. 

B. Cemil Mdl'düm ve B. Rütdd 
Araı, 6ğleden ıonra ela görüımelerde 
buluu.mo~ardu. 

Vekilimizle ,temaslarda bulunmuştur 

Fransız kabinesi, Lebru
nun riyasetinde toplandı 
B. Delbos seyahati hakkında izahat verdi, 

Perşembe .günü de parlamentoda 
: beyanatta bulunacak 

Paris1 21 (Radyo) - Fraoıuı ka· 
bineıi, bn gün Eliza ııarayında Cum• 
hUl' rehi B. Lebrunun riyaıetiade 

toplan mı ıtır. 

Hariciye Nazın B. lvon Delboı, 
merkezi A vrupada yapuğı tema1Iar 
etrafında usaıı isahta btılunmuıtur. 

B. Delboa, önümüzdeki perıembe 
giinü Parlimeotoda ve erteııi gftıı de 
Ayanda eeyahati hakkında beyanatta 
bulunacaktır. 

Hariciye Nazırının Parlamentoda 
•ereceği izahat, mCl'aklı beklen• 
mektedir. 

Suriye Başvekili 
Ankaraya vardı, hükumet rica· 
limizle görüşmelerine başladı 

___________________________________ .) 

lngiltere 25 senelik bir Lo
karno teklif ediyor 

Almanya ve ltalya Akdeniz statokosunun 
yeniden tetkikini istiyorlarmır •• 

M. Çemberlagn ae M. Eden 
Söylendiğine göre, Almanyı, yıl· 

nız müatemleke mMeleai.bde baıı iti• 
razlar dermeyan etmektedir. 

Bundan baıka, Almınya Te İtala 
ya, bir daha UluılH ıoıyeteaiııe aY. 

dot etmek ietememektedirler. 

Ankara, 21 (A.A.) - Suriye Baı• 
nJtlli Ekleli.nıı Cemil Mürdüm bu 
aabah uat 9,12 de Ankaraya gelmiı 
ve ietaayooda Hariciye Vekili Rütdü 
Arıe, Baıvekilet müeteıarı, Ankara 
vali n belediye reiei, Hariciye veki· 
letı protokol ı•fi, Ankara Emniyet 
direktöra, Hariciye Vekileti ikinci 
daire reiı munini ve merkez ku· 
mandını tarafından ıel.imlanmııtır. 

Londra, 21 (Radyo) - İngiltere 
Hariciye Nazm B. (Eden) in, 25 seno 
denm etmek üzere Almanya ile İtal· 
yaya bir Lokal'no te.k.Jif ettip ııöylen• 
me\tediT. Yapılan teklif kabul edil· 
digi takdil'de; gerek İngiltere ve ge· 
rekııe Fransa, İtalya impuatorluğunn 

--~~--...:~---==============--:-------::--~-ı taadik edecekler, aUkadar devletlerin 

C Um h '-' r
. · 1· yetçı· ıer, Tero·eı ittirakile akdedilecek bir konferansın 

VMsay muabedaaine gelince; Aı. 

manya, esas itibarile böyle bir mu• 
hede tanımamaktadır. 

vereceği karar üzerine Almanyaya 

şehrini Za Ptettl· ı er ·. müstemlekelerini geri verecekler •e 
IDotlar ııosyeteııi e111 nizamnameııio• 
den mütecavize karıı icabında zecri 
tedbirler alınması hakkındaki mad· 

İtalya ve Almanya. bütün G~ 
de•letlerinin hududlarını olduAu gibi 
kabul etmekte ve ancak, Akde.U. 
ııtatokotunnn yeniden tedkik edilme. 
ıini iııtemektedider. 

Selim reımi cınaaında kn'aya H• 

fakat eden bando tarafından Suriye 
Ye iıti.ld!l marolan çahıamııbr. 

Suriye Başvekili C. Mürdüm 
Misafir BaıTekil Ankara pal11 

otelinde bndiıine tahliı edilen dai· 
reye inmiılerdir, 

ihtilalciler bu haberi tekzib ediyorlar. Maa. 
malih talihi haıb, .Cumhuriyetçilere 

Romarayada intihab~t 
gülmeğe başladı 

Hük~ 

ekseriyet kazandı ·-·-· Mücadele deva'!' ediyor, bazı yerlerde yüz. 
lerce müntehib yaralanmış, tevkif at var. 

------- . 
Bükreo, 21 (Radyo) - İntihaba· ko, müstakil olarak namıedliğioi koy• 

tin ilk neticeleri anlaşılmışhr. muı ve bir çok yerlerde kazanmıotır. 
Hüldmıetin iıtinad ettiği Liberal B. 'l'ituloıkonun aldığı reyler, 

partisi, yüzde 40 rey almıı ve ba Padllmentoda. deAil, :Ayanda aza ol• 
Parti ile elele vermiı olan Voy1'od ıiıaaı için Ufr gelebilir. 

Daydanın partiıl de ona yakın bir Bükreo. 21 (Radyo) -· İntihaba· 
muvaffakıyet kazanmıııır. tın ilk neticelerinde, Liberallerin yüz• 

Bu iki partiden ıonra Çiftçi par• de 40 dan fa.zlaeile · vaziyete hik..im 
tisi gelmektedir. oldukları, milli çiftçilere galebe çal· 

Sabık Hariciye Nazırı B. Titule.. dığı görülmiiotıir. 

Eyaletlerde kanlı· hadiseler cere• 
yan etmi~, 2 kiti ölmüf, ~k çok 
kimseler yaralanmıo, yüzlerce Jr.ioi de 
tevkif edilmiotir. 

ihtilalci 
Barselon, 21 (Radyo) - Cum· 

huriyetçilerin, Teroel üzerine 
başladıkları taarruz devam edi· 

işaretler: 

lzmir hancı, 
onlar yolcu. 

Ateııpordan müdafi Adnan, 111. 
tanbula gitmif. Galataaaray kulübüne 
girecekmiı. Bunun bir mıuıa11 da 
oador: 

Japonya, b,ütüiı devletlere 
~ meydan ·mı okuyor? 

Galatasaray, iyi bir oyuncu ola· 
rak İzmirde yetioen Adnanı, daha 
ınü1&id hayat oartları ile kendiıioe 

çekti. 
Baıka yerlerden oyuncu çekmek, 

maalesef ötedenberi devam eden ve 
bilh11aa fudbolumuı:on ba11na musal· 
lat olan bir haldir. . Bu işte Galaıa. 

saray, birinciliği almıt olınııdığı için, 
oııa bir ıey diyemeyiz. Kabahat arni 
zamanda İzmirde, İzmir teıkilitının 
veraset halinde 

0

geleo bozulıilo~uo• 
dadır. Eğer, bir çok sporcularımızın 

aynlmaları, yükeek tabıil için ol• 
uydı, bundan aeabileımez, bilAkiı 
znk duyardık. Fakat mademki İı:mir 
bakımından Törk fudbolunon ve ıpo• 
ruono amatôrlüğüııe Jı:aniiz ve bu ka• 
naatıe 111rırımız V8l'dır. Hidiıeler gös-J 
tererek nazar noktamızı müdafaa et. 
mekliğimir, olmadığı takdirde ayni 
yarı profesyonel yolu ıutarak, bizim 
de oyuncularl himaye etınekliğimi• 

lrnmdı .. 

Biz konuşma.ktao zevk alını, baı• 
kaları iee işe kıymet verirler. Maa· 
mafih, Türk Spor Kurumunun da, fz. 
miri mahkum eden La ~isıenıatilc baJ. 
ler karvıeında ne diy~cegini aolsmayı 

çok iıl&rdik.. * * 

Pariste çıkan (Tan) gazetesi, Çinin, lıolayca 
baş eğmiyrc"'ğini yaz yor. 

Paris, 21 (Radyo) - (Tan ) 
gazetesi Uzak Şark hadı selerini 
tahlil ile yazdığı bir başmaka· 
lede şöyle diyor: 

.. Japonyanın Ulak Şarkta hü
tÜP devletlere meydan okumak 
isted ği aşi ı<ardır. Halbuki kü· 
çük görülen hadiseler, pek bü· 
yük ihtilaflar tevlid edt"bilir. 
Beynelmilel ihtilaf iar J ponyada 
bezl askeri· unsurları memnun 
edecektir. Fakat Japonyanın 
dünyanın bu kısmındaki emelle· 
rinin tahakkuk etmesine imkan 
bırakmıyacaktır. 

Nankinin sukutundan sonra 
da Çinin müdafaadan geri dur· · 
madığım, bu vaziyetin ise Ja· 
ponyayı her cihatçe müşkülata 
düşürdüğünü kaydeyleyen Tan: 

"Japonya, ko ltrolu altında 

bulunan Şı mali Çın topraklarını 
şimdi tamamen eli altında bu· 
lundurmağa gayret ediyor. 

Cenubi Çinde faaliyete geçe-

bilmesi için se, Şimali Çinde
kinden çok daha mühim feda· 
karlıkları göze almalıdır. Bıl
hasu ma.i zorlukları ... 

Japonların, Nankinin sukutun· 
darı sonra Ç n tarafından sulh 
teklif edilm. sini beki yorlardı. 
Bu, en büyüle ümidleri idi. Fa· 
kat böyle bir ümid, çok uzaktır. 
Çin ordusunun Şan·Kay-Şekin 
emrile toplanması, bu ümid 'eri 
suya düşürmeğe kafıdir. Japon· 
ların Cenubta harekete geçme
lerinin en büyük sebebi, şüp· 
hesiz ki, Marr.şal Şan-Kay-Şek 
ordularına iaşe temin edıien 
Hong~Kong 8einifyolunu kes· · 
mektir. 

Uzak şarka Akdenizden bir 
İngiliz filosu görıderildiği tak-
dirde; Fransaya Akdenizde daha 
ağır vazifeler tahmlJ 1çın Lon· 
drada görüşmeler cereyan et
mekte o:duğu haberlerine de 
- Sonu 8 inci sahi/ ede -

askerler •• 
yor. Bu gün çıkan resmi teb
liğde, ihtilalcilerin takip edildik· 
leri ve cumhuriyetçilerin, Teroel 
şehrine yaklaşmış oldukları bil· 
dirilmektedir . 
. Ayni tebliğe göre, ihtila1cile

rin, biri birini takiben yaptıkları 
üç mukabil taarruz, tamamen 
akim kalmıştır. 

Sevilla, 21 (Radyo) - lhti· 
lalcilerden Kepo dö Liyato, rad· 
yoda verdiği beyanatta, Cum· 
h uriyetçilerin muvaffakıyetlerini 
tekzib etmiştir. Bu general, 
Frankonun henüz taarruza geç· 
mediğini söylemiştir. 

Terruel Cephesi, 21 (A.A.)
T errueli şarktan müdafaa eden 
Puerto Descandonun düşmesini 
müteakıp hükumetçiler ileri ha· 
reketlerine devam etmişlerdir. 
Dün öğle zamanındanberi Ter· 
ruel-Saragosso yolu kesilmiş ve 
ağır makineli tüfek mermileri 
şehrin göbeğine kadar düşmeğe 
başlamıştır. 

Garbda, şimalde ve cenubda 
umumi hücum inkişaf etmiş ve 
mücadele sahası varuşlara kadar 
dayanmıştr. Muhasara halindeki 
asiler bir çok de'fa çemberi yar· 
mak için mukabil taarruza geç· 
mişlerse de hiç birinde mu· 
vaffak olamamışlardır. Bütün 
gece büyük projektörler harb 
- Sonu 8 inci sahifede -

deyi tay edecekler ve Vereay moa• 
bedeıini kaldıracaklardır. Tokyo olimpiyadları 

Tokyo, 21 (Radyo) - Olim
piyad komitesi, Tokyo olimpyaa· 

Diğer taraftan gerek Almanya •e 
gerekle İtalya, İıpanyamo iıtiklilile 
Akdeniz ıtatolr.oıunu ve Anupada 
muhtelif de\'letlerin pmdik.i hudod· larmın açılma tarihini 22 Atuı• 
tarını tekeffül eyliyecekler ve müs• \ tos 940 olarak tesbit etmiıtir. 
teml ke ihtiyacı bakımından htmin J Olimpiyadlar, 8 Eylülde bpa• 
eclildiklerioi ilin edeceklerdir. nacaktır. 

r 

Yakında Yakında 
Doktor ESAD HATİBOG

LUNUN ilmi ve ~ok 
şayanı dikkat bir 

yazı serisi: 

Kadın nedir ? 
Kadının heyecanı, 
Kadının iffeti, 
Kadın lıalbi 
Ve aşkı 
Kadının ruh ve fi

zi kalemi •. 

Ayrıca erkek 
denen varlık 
Bu yazıları her münevver, 

lıer muallim, lıer hekim, 
her zeCIÇ ve zevce okuma
lıdır. 

İngilizceden dilimize çev· 
rilmiş, çok heyecanlı ve 
emsali hulunmıyan bir za· 
bıta ·romam .• 

''KIZIL 
AKREB,, 

Tasavvur edebilecekleri
nizin çok fevkinde fJe hepi
nizin büyük bir alaka ile 
takib edeceğiniz bir eserdir. 

''Gizli Tedhiş 
Cemiyetleri,, 

Dün başla ığım rz 
bu enteressan tedki. 
.ke bu gün de devam 
ediyoruz. Altıncı sa. 
hifemizde bulacak. 
sınız. 

Okuyunuz 
~-----------------------------------.ti 
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lFOKRA 
Kazalar ve kültür hareketler-i Şehir dahili haberleri l 

Fikirler: 

Şiir hakkında 
Spn günlerde şiir ve şiirin 

istikbali hakkında Ulus gazete-Asım İ.ıet k.ii'tür 
Dün bir tesadüF, beni Tireden gelmit genç \'C müoevn.r hir arkaia~a 

br'fllaftırdı. Güzel .acyler SÖJ:ledi. Sözleri aranuda: 
Zeytin deliceleri ,. ..... Denizbank 

kanunu 
Yakında Mecliste 

müzakere edilecek 

~ 

iki ihtiyar 
- "Tireyi çok Mvdim, dedi. İyi bir muhit var. Batb yeri aratmıyor. Muht-elif kazalarda 

kurslar açıldı 
Kavga ettiler, biri. 

birini yaraladılar 
Faal bir :BalkeTimiz, ooua bafında faal, h6111üai7et pahibi fedakar bir genç 
.-amiz !Yar. Bütüa ü111id ve itlerini erimiıe baglamıfbr. Toplamyor. to.Plu· 
luk içinde hirbirimiıı:i severek, e,ğleoerek yaşıyoruz. Bunaan 'başka hallı; ter
biyeı-ine aM:I <faaliyetler de c>rıtda canlı•ır. Münasip bayük ,..lonı Boatpa.r· 
leurlar konnlmuftur. lVatanda~lann llıer vakit mu!ild dinlemeleri Te Ajans 
haberlerini almaları mtımk'fin olu1or. K6ylere geziDtiler yapıyoruz. Hulasa 
ok•JH 'Te :mu'bite fa7aı1ı olmağa ds çalıııyomı." 

Vilayet dahilindeki zeytin de· 
licelerinin aşılanması için yapı· 
lacak seferberlek hazırlıktan 
ilerlemiştir. Zeytin budayıcı us· 
talar için zeytin mmtaka mer· 
kezlerinde açılan kurslarda ders· 
lere devam ediliyor. Ziraat mü.· 
tehassısı B. Ferruh Barlas Me· 
nemende açJan zeytin kursunda 
evelki gün .,e dün ustalara tat· 
bikat dersi .-ermiştir. Menmen· 
de örnek zeytinliği ittihaz edi· 
len B. Mehmedin zeytinliğinde 
zeytin budayıcı ustalar budama 
tatbikatı yapmışlardır. Bu mev· 
sim, zeytin1erin budama mevsi· 
midir. Tire, Urla ve Burnavada 
da bakım memurları kurslarda 
dersler vermektedirler. 15 Ka· 
nunusaniye kadar kurslar devam 
edecek ve sonra vilayetin her 
yerinde birden delicelerin aşı· 

!anmasına başlanacakhr. 

Ankaradao ıehrimizdeki ala· 
kadarlara gelen malumata iÖre, 
Denizbank kanunu layihası Bü· 
yük Millet Meclisinin büdce en· 

Menemen kazasının Aliağa 
nahiyesinde bir valc'a o1m~ştur. 

Salih oğlu 65 yaşında Osman 
usta ile Cafer o~lu 57 yaşın· 
da Hasan Korkmaz atasında ev 
meselesinden k.vga çakmıştır. 
Daman uta, btçağını Hasan 
Korkmazın sağ eline saplamış, 
Hasan Korkmaz da sopa ile 
Osman ustayı ve kansı Hati· 
ceyi başlarından yaralamıştır. 
Vak'a failleri tutularak adtiyeye 
verilmiştir. 

Tireyi yıkJDda görmedim. Fakat bu arkadqın söderiai aamimi buldum. 
Bütün hareket ıv., iaaüyederdcn ;baheederbn °Biz.im,, diyerdu.. Sonra 
oraya gelenlerin hayatlarından ıekva edecek vaziyette kalmıyacaklannı da 
illYe ediyordu. 

cümeninde müzakere edilmiş ve 
Meclise sevk olunmuştur. 

Bu günlerde kanunun kabul 
edilmeai beklenmektedir. Kanun 
kabul edilince 1zmir liman iş· 
letme müdürlüğünün idareai, 

• *. laH111n bUtin hayWQft, LOt6a değeri inaaala birlikte yapmakta ken. 
düai ga.terir. Topluluk insan için yalnız hayat emniyeti Amili değil, ayni 
•-DCI• bltla ftleU'l'le.r kaynağıdır. İp, kiki bitflıı itiyadlar, pbei mezi· 
yed•, laalta &arif eClemediAimis Ye tadece "GibeJ,. kelimoeile aulattığımıa 
belflD ii'l ._ faydab weyler hep ıoplulagun eeerleridir. AhlikS kıymetlerin 
•8daiı .. toplalata ba&ladır. Topluluk hayabm .eTilea bir hale getirmek 
bayata ........ U.,.u aeYJDek fercl içia, inkitaf Yautalan hU.Jrlamalc, oan 
d.laa tek top&~ ~lamak ft yaratıcı bbiliyetle.rile yeni dtğerler ya• 
r.._,. 1nketmektir. Hakiki 'kanes. güsellik, MYgi, n.,e ite burada 
1 5 ... , 

Aferin akılhyal 
Okuma rekoru da olabilir. 

Buna inanıyoruz. Fakat her ;gün 
13 tane • hem de şu meş'um 
zakamile • roman okumak, bir 
u akıllılık olmua gerektir! 

Bu, böyledir. V.e böyle bir 
hal de FranllZ malaaniTleriaden 
Fraui Karkonun batına gelmiş· 
tU. Gonlwr edebiyat müsaba· 
kasına iıtirak edenler bu tene 
800 roman verm:şlerdir. Zavallı 
Karko da iki ay içinde b•aları 

ok.,ap t_. wcburiyetiade kal· 
m11 ve pnde 13 roman oku·, 
muparf 

Acaba !Ondu mu, yoku. 
ilimlerine bakarak bir ııaküm 
... wrdi? 

Biace ikinci ihtimal · kuwetli· 
dirf tlzatdi eclebi m-.bakalar 
da kuanan öyle garibeler, aca· 
\)'ip " ••M•z eeerler vırdar,ki 
ttarifi nıillkiD değildir? 

lnglttere ve... Fare harbi! 
Diny.da olmaz, olmaz! Bü

tio deniz&erin bakimi olan · in·' 
fibere timdi farelerle harb et· 
mektedirl.. 

Son zam8Dlarcla lngilterede 
tsl ..... fareler kapJalDlf ve zi· 
raat nezareti ele bunlar aleyhine 
AIUDllZ bir barb açmata mec
b... olmuttur. Zaten bu fareler 
)iiziaden lngilterenin senede 
iki milyon liralık mahsulat za
yan ettiti de a11letılmııtır •• 

Betizler .. 
Kanadadaki beıiz kardeılerin 

fon erbabı için ciddi ve geniş 
bir tetkik mevzuu olduğu ma· 
lumdur. Hemen hemen 300 ka· 
dar doktor ve mürebbi bu beş 
çocuğun hallerini tetkik ile 
meşguldürler. Çocuklarla e~ 
azla ve en yakından meşgul 

olaa doktor Dıfosı göre, bun· 
lpf kifi derecede açık gözlü ve 
uyanık ruhlu değildirler. Maa· 
mafıb. ittihaz edilec~k tedbirler· 
den ve :gıda tckillerinden ço· 
cuk ıarın ruhlar nda uyanıklık 
hu:.ulP getiril~cttği semlmaktadır. 

iki mideli adamı 
Acab'1 tüccar mı, yoksa ... bet

ba\lt mı? Bunu bilmiyoruz; ıfak.at 
M s rda hacı Ali adında bir 
adam n iki mideli olduğu .an· 
laş mıştır. 

13 ı iki mideli adamın Mısırda 
-ya '' medresesi bol bir yerde· 
yet ımuıne h•yret lazım değil· 
air. Hocaların oburluğu bizde 
b.le darbımesel haline girmiştir. 

Eğer bu adamcağ z, medrese 
ve . nıaret .erde iki midesini de 
dol<lur1cak kadar yiyrcek bula
bıl yorsa, mesele yo.-..tur. Maa· 

Jl.W.f h ~VTHB ~ doktorlarındanl 

biriıi ölümünden sonra ,cesedini 
teırih salahiyeti için bin lir• Bir kurs daha 
telClif etmektedir! 

Yepyeni bir ga2etel Dun Karşıya'kada 
Bu gazete yepyeni bir gaz.ete açıldı 

olacakbr7 bu aebeble de Ame- lzmir öğretmenleri için llkokul-
rilcada tesis edilmek üzeredir. lar müzeainde olduğu gibi Kar· 

Bu gazete, şimdiye kadar gö- şıyaka ve civarı okulları öğret· 
rülmemiş bir gazetedir. Ve... menleri için de Ka11ıyakada An· 
Kağıd veya kumaş üzerine ba· kara ilkokulu salonunda bir (Yazı 
&1lm~acakbr, kiğıd helvasına da · tekni~ kursu) ~almıştır. Dün 

değili saat 16 da okul salonunda bü· 
Fakat ... Bu gazete iökyü· tün ö~retmenler bulunduğu bal· 

züoe basılacakbr. de kültür direktörü 8. Ali Rıza 
Ne delirdik, ne de 18Çlll&la· Ôzkut, kursun ehemmiyeti ve 

yorazl Evet, bir Ameribla tir· öğretmenlerimizin ondan istifade 
k~ pro~~on aaye~ode a.ii· etme\eri1"n mumu bakkHtCiaiılir 

• nün haberlerini gök yüzünde nutuk irad etmiş, ursu açmış· 
pyet iri harflerle arzedecektir. tır. Yazı tekniği kursunda bir 
Bunu temin edecek bir usul gün fzmirde ıte bir gün Karşı· 
bmunmuı İ•İf. Yalnız bu ga- yakada olmak üzere bir hafta 
zete geceleri okunabilecektir. derslere davam olunacaktır. Ôğ· 

diğer denizcilik, süngercilik ve 
sair teşkilatı Denizbankın idare-
sine geçecektir. -----
Bayraklı oapurıu 

Prag beynelmilel 
• • 

aergıaı 

Mart 938 de Pragda açılacak 
beynelmilel sergiye Türkiyeden 

üzeredir iştirak edecek firmalar için bir 

Londradan 18500 lngiliz lira· ( Türkiye paviyonu ) hazırlandı· 

Tamir bitmek 

sına satın alınan ve Fransız ğıoı dünkü sayımızda yazmıştık. 
sahillerinde kazaya uğrıyarak Haber aldıtımıza göre, Tür-
karaya oturan Bayraklı vapuru- kiyedeki firmalardan istiyenler 
nun Bayon şehrinde tamiri ik· bu sergideki paviyonda eıyala· 
mal edilmek üzeredir. Şehrimiz- rını teıhir edecektir. Huküme-
deki alakadarlara gelen malu· timiz, henüz resmen iştirake ka· 
mata göre, vapurda kazadan rar vermit değildir. 
mütevellid hasar çok ehemmi· Zeytin hıraızlıfı 
yetsizdir. Tamir bitince vapur Bayındınn Ulamış köyünde 
ambalajlanmış vaziyette yola Karaoğlanlara aid zeytin fabri· 
çıkacak ve başkaca kazaya kasından 60 kilo zeytin çalan 
utramazsa lkincilcinun sonların· Çıplak !köyünden Kara Ahmed 
da limammıza gelecektir. oğlu Kamil zabıtaca tutulmuitur. 

14ya§:ında bir kız Uaulsüz bilet satm~k 
r Bayındırda bulunan Komık 

"Kendi rızamla kaç. Kemalin Tuluat kumpanyasında 
tım,, diyor çalışan Bn. Natide Eren ile 

Huriye Gürler kahvehaoelerdc 
Cumaovaaı nabiyeainin Gürece 

~....ıaü lıııilet aatta!cıla&"n~c&..,.~-
yün e üseyfo""'{jğ u e me· 

din kızı 14 yaşlarında Haticeyi, hud suçlar kanununa göre tutu-
ayni köyden Ahmed oğlu Mus· larak Adliyeye :verilmiılerdir. 
tafa kaçırmııtır. Tutulan Mus
tafa adliyeye verilmiı ve Hatice 
kendi rızasile kaçbtım söyle· 

Sandıklıda yerli 
mallar sergisi Maamafib iki sual akla geliyor: retmenler arasında kursa büyük 

1 - Bu gazete okuyucula- alaka vardır. Sandıklı, ( Husuıi ) - Yerli 
nndan mütalea veya abone be- Sebze bahçeleri Ve mallar ve tasarruf haftası mü· 

miştir. 

delini nasıı atacaktır? · Ankarapalasta haıereler nasebetae açılan sergi, sekiz 
2 - YOksa. · Böyle bir ga.. gün devam ederek halk tara· 

zete çıkarmak ve diğer bütün Yılbaıı Sebze bahçelerinde, bilba11a 
· tarl l d .. "l h fından gezilmiştir. Sergiye işti· 

gazeteleri babrmak tehdidi ile balosu ha•ırlıkları engınar a arın a goru en a· 
1111 t k .. d l b 1 r.ak eden esnaf arasında, malını 

açıkgözler gazete şirketlerinaen şera a arıı muca e eye aş an· 
para mı çekmek istiyorlar?. Haber aldığım za göre, yıl· mıştır. Sebzelere zarar veren en güzel bir tekilde teşhir 

Biz, bu huıuslarda cevab ve- batı gecesi için Ankarapalaı haşerelere nikotin tozlu ilaçlar· edene bir koç hediye edilmiş, 
recek mevkide değiliz, doğrYaul salonlarında ailevi ve çok nezih la mücadele edilmektedir. Bu ikinci ve üçüncülere de hedıye· 

bir balo verilecektir . . Güzide ıekilde mi cadele yapılan hah.. ler verilmiştir. 
Mahim bir aeyalıat bit- tertip heyeti tarafından ha· çelerde çok iyi neticeler alın· s D . J 

Londra, 21 (Radyo) - Fransa zırlarimakta olan bu baloda, iz- mattır. an omı,..goaa 
Hava Nazırı, lkincikinunun ilk mirin en kibar rnehaflli hazır Kız 'kaçırma Öldürülenler 12 bin 
haftasında Londraya gelecektir. bulunacaklardır. Balonun çok 
lngiliz siyasi ve askeri mabfel· eğ!enceli, neşeli ve çok muh· CuD"aovası Görece köyünde 17 8 Jıiıi imif 
lerinde, Fransız Nazarının bu teşem olmaaı için her şey dü- oturan Kadir oğlu Masanın 13 Vaşington, 21 (A.A.) - Va-
ziyaretine ehemmiyet atfedil· şünülmüı ve temin edilmiştir. yaşındaki kızı Cev•biri ayni ıiogtondaki Haiti elçiliği neşret· 
melctedir. köyden Kara Veli oğlu Mustafa tiii bir tebliğde teşrinıevel kat· 

Deyli Telgraf gazetesj, Fran- Kız kardeşini dövmüı ve kardeşi İbrahim kaçırmışlar· liamları esnasında San Domingo 
sız-lngiliz doıtluğundan bahset· Bayındırın Emir mahalleıinde dır. Suçlular zabıtaca aranıyor. arazisinde öldürülenlerin 12, 178 

tiği makalesinde bu ziyarete Mustafa oğlu Mahmud, bir ala- Müsamere kişi olduğunu tasrih etmektedir. 
bilhassa yer ayırmakta, karada, cak meselesinden kız kardeşi C. H. Partisi Tepecik ocağı Tebliğ San Domingo cumburi· 
denizde olduğn gibi havada da Duduyu sopa ile dövmüş ve ya· gösterit kolu, cumarteıi ve pa.. yetini 1874 ıulh muahedesini 
teşrıki mesaının çok faydalı ola· r.alamıotır. Mahmud tutularak zar akıamları Şehit Fazılbey ve 1929 dostluk muahedesini 
cağını yazmaktadır. adliyeye verilmiştir. okulunda iki temsil verecektir. ihlal ile ittiham eylemektedir. , ............... ._.__. ............................. iiiiliii .......... ___ , __________________ , 

Tayyare Sinemasında 
Bugünkü seanslardan itibaren 3 saat mütemadi zevk ve heyecan içinde bırakacak 

2 bügük filim takdim edigor 

BE YAZ ZANBAK'çti:~iv~:,w. 
KAY FRANCIS tarafından temsil edilen bu filim 

Şatafata aldanıp ta aşkını, servetini, bekaretini feda eden bir kadının ıstırabını •.• 
Müthiş intikamını... Tahlil ve tasvir etmesi itibarile herkesin görmesi elzem olan 

bu mühim eser; Çinin esrarlı muhitinde güzel (MANDALA Y) şehrinin tabii 
dekorleri içinde temıil edilmiştir. 

Ayrıca: Karyolqmın unutulmaz artistleri FRED ASTAIRE ve CJNGER ROGERS tarafından mükemmel bir 
surette temsil edilen 

VALS D A L G A L A R 1 Baştanbaşa Şarkılı • Dansla • Varyeteli 
çok şirin ve muhteşem filim 

PARAMOUNT ]OURNAL 

6 de Vals üa gal ·rı ııe bff~lo 

sinin açtığı bir anket; bu ezeli 
varlığın artık bir ebediyet var
lıkJnm şekil ve mahiyetini mu
hafaza -ed p ,demiyeceğini so· 
ruyor. 

Bu soruşta; ümitsiz bir sev· 
gili hastanın b~ucunda kurtuluş 
çareleri arıyan dost ve akraba· 
larm perişan telaşının hazin bir 
ifa<lesi var. 

Günlük vakıalann karışık, 
korkunç, girdibatlı dalgalanışları 
arasında; bir san'at muhitinin 
güzel renkli dekorunu hummalı 
bir yayılışla dolduran şiir atmos· 
ferini erimiş görmek endişesile 
muazzep olan bu anket, çehre· 
sinde bu yeis verici halin bü
tün müthi~ ümitsizliğini hiç de 
saklayamıyor. 

Alınacak cevaplar; iç'nde bu· 
lunduğumuz hayat şartlarının 
şiir aleyhine .nasıl bir inkişaf 
gösterdiğini ve şiirin, öoündt. 
durulmıyan bu inkişaf karşısında, 
nuıJ yakıldığ ını belki kuvveti> 
bir realite çizgisi halinde reı 
medebilir. 

Fakat bundan telaşlanmağ'a 
lüzum yoktur. Şiir "ölmezlik. 
payesine daha ilk doğduğu 
günde erişmijtir. Ona bu paye 
fani İnsanların bir lütfu el uak 
verilmiş değildir. O, insan kud
retinin, istek ve temayüllerinin, 
insan karakterinin aldığı veç· 
henin dışında kendi aleminin 
nizamını kendisi f aratan bi· 
cevherdir. Fani insanın zaval! 
idraki; çok yıllar önce bir mu· 
harririn dediii g ;bi "şiirin oto 
mobil tekerlekleri altında can 
verdiğini. söylemek kadar bir 
&ri ~ör.üsJ~~~a~· ~tlı"~~~ 
:.değ: ir. 

Fakat gene bu insanın; bütün 
akıl ve manbk hadiselerini şa• 

ş1rtacak kadar kuvvetli ve mü• 
kemmel bir duygu cibazil işltı 

yen gönlü, oiirin her zaman yf.k 
şıyacağını bilmektedir. 

Hiç bir edebiyat tarihi~ V6kil 
değiştirmelerine, zaman zaman 

muhtelif tehassüs ufuklarına kaymıt 
olmasına ve durgunlaşmasına 
rağmen "öz tiir,, in arkasından 
bir mersiye okumamıştır. Hıılikt 
şiir, kendi ölümü hakkında ko· 
parılan mütehevvir ve çılgın 

yaygaraların erişemiyeceği bir 
irtifada ipek kozasının gümüı 

tellerini daima işliyecek ve, bu 
meta en giranbaha değerini, 

duygu ve gönül erbabı arasında 
daima muhafaza edecektir. 

Bahri Savc1 

Amerika 
Deniz büdces-.. 

Vaşington, 21 (Radyo) -MU.. 
mesailler meclisinin tetk ık et· 
mekte bulunduğu bahriye büd· 

ceai, 576 milyon dolara baliğ 
olacaktır. Harp gemilerinin bu 

kadar artırılması, Uzak Şark 
hadiseleri ve İngiliz bahri kuv· 

vetlerinin f azlalaştırı!masından 
ileri gelmektedir. 

B. Lebrun 
Tayyarecileri te'bc 

rik etti .• 
Leburje, 21 (Radyo) - Reisi· 

cumhur B. Lebrun, bava meyda· 
mnda deniz aşırı manevralarda 
bulunan hava kuvvetleri müret
tebatını kabul etmiştir. Mera• 
simde Harbiye, Bahriye ve Hava 
Nazırları bulunmuşlardır. 

B. Lebrun nutkunda; Fransa
nın uzak müstemlekeleri üzerinde 
Fransız bayrağını şerefle dalga
larıdıran mürettebatı takdir ve 
tebrik etmiştır. r 1 < 



22 Klnanonel 

Celil Bayar 
VE 

Eski lzmir 

Otobüs tahkikatına müfettiş~ Parti grubunda 

)erce dün de devam e.dildi H:.~~:!eb:;;~~':!~ 

YAZAN; 

Taldt Onay 
•Gireson mebusu,, 

Bay Celcil Bayar /zmircle • /ıgalin acı bir 
laatıraaı. Vali Rahmi (beyle) miicaclele •• 

- 6 - miyor, keyfi yerinde olduğu za· 

bulunda 

(Tan) Başmulıarriri, tahkikat devam ettiği müddetçe 
izin almasını Istanbul valisine tavsiye ediyor 

Heyetin müzakerat ve mukar- lm•nl•r (Uda) dedi ti haJde b~ı 
rerab akademik bir ıekilde idi. alcpmlar (Çırak ve Kalfa ) dıye 

Aakar1, 21 (Baaod) - C. B. Bend~ bu yükaek seviye ve hitap ediyordu. Bunu q itenler, 
Putilİ Kamutay gnıbo, bo gilD A.a· ..... k 
talya ıaylan Dr. Cemal Tucuııa seciyeli arkadaşlara hürmet ve korkarım ki benim gazetecili te 
baıkaabtıo.ia toplaamıfbr. ıelimlar.. henüz ayale saymakta olduğuma 

Hariciye Vekili Dr. Temk R~ Çok muhterem muallim ve hükmedeceklerdir. ·Halbuki ben 
latanbul, 21 (Huuli) - Otobüı tahkikab devam ediyor. Tan ıazetesi başmuharriri Ab~et 

Emin Yalman, bu ~ makaleaiade, tahkikatın devamı müddetince izin almasını vali ~~y Muhıd· 
cija Oatiindate tavaiye etmekte ve Sabur Samiye mezarlıkta verilen bir arsa ile kendısane altmış 
bin liııe kuandtnldıtını iddia eylemektedir. 

tel Ar-, Balkaa dnletleri il• oı.. deterli bir alim otan Celil kendimin yalnız ve yalnız gaze-
mba1ebabmıs, Balbalan ülkadar hocanın Milli Kütüphane müdü· teci, hem de (Usta) olduğuma 
edea bewnelmil•l meeeleler Te ha• • 1 d 

J rü oldu~unu aeçen yıl duymuı· ınanan ar anım .. ricl ıiyuetimiıı bakkulda DZDD b•· • • 1 
yaHtta bolmamoıtar. tum. O şerefli yere, şerefli bir Bilmem ımir muharrirleri ara· -------------~·~·~···~···-~~-~~-----:---Bcdkan milletleri Avam Kamarasında \._ ,) mekinl. aındaki etki dostlarım, Milli kü· 
"------------ Bir kaç nüsha neşredilen ve tüpbane arbdaşlanm bili baria 

• · • · • miJnalıaıalı bir celae 
Aonıpanın en muud · .k Kay&erililer hük6metin tebeddülü ile tatile (Küçük usta) diyorlar mı? Di· 

m•anlarıclır Attle Japonyaya tazyı 
Beltrad, 21 (Radyo) - Ma· ı • t d • 

Atatılr it adniin'IJ kat. utnyan (Halka Dotru) mecmua· yorlar11 bir uadettir. Çünkü 
e sı, Celil Bayann bimmetile te- muhabbetlerinin devamına de-

lulaclılar siı edilmiı çok mühim, ilmi lildirl 

liye eaoümeni~i? bu günkü_ i_ç- yapı masını ıs e 1 
timMKla Harıcaye Nearetinın 

Kayseri, 21 (Huıusi) - Ata· 
türk ıünü, Kayseride misli gö
rülmemiı tezahüratla kutlulan· 

bir mecmua idi. Devam etseydi, ANADOLU Ye DUYGUda 
büyük bir boşlutu dolduracaktı. çıkan bir çok acı yaz1ların mev· 
Bu mecmuaya yazdıtım (halk zuunu veren Celil Bayar, yazari 
edebiyatı) silsileainin birinci da Haydarla be11 oldutum için 
kısmı olan (darbımeaeller) e aid Haydann ( Usta ) olmuına mu• 
notlardan elime geçenlere bak· kabil benim ( Çarık ve Kalfa ) 
takça, 0 zamanki gayretime bu kalmaldıtım elbette inufa ma· 

büdceai müzakere edilirken,Baı· 
vekil ve Hariciye Vekili B. Mi· 
lan Stoyadiaoviç, Yugoslavyanın 
harici ıiyueti baklanda izahat 
vermiftir. 

B. Milan Stoyadinoviç, bu ae· 
neki ıiyui ziyaretlerinden bah· 
ıeylemit ve Bulgar Bqvekili 
Köıe lvanofla, ltalya Hariciye 
Nazan Kont Ciano, Çekoılovak
ya Reiıicumburu B. BeDMle 
Fransa Hariciye Nazın B. lvon 
Delbosun Belgradı ziyaretlerin· 
den çok iyi neticeler elde edil· 
dilini, buna ! mukabil Atina, 
Bükret, Londra, Paria ve Roma 
seyahatlerinde Yupalavya ile 
bu devletler arasındaki doıtla· 
tun lak.vi cainc oldu· 
tunu soy emış; 
resmen ziyaret edeceğini bildir· 
miftir. 

Balkanlarda ıulhun muhıfa· 
zatı ic;in büyük faaliyet ıarfe· 
dilditini ıöyliyen B. Stoyadi· 
noviç, Avrupanın bu kıamında· 
ki milletlerin en bahtiyar inaan· 
lar olclatunu beyan etmiıtir. 

Telef on şirketi 
Satın alınmaaı laa/ı. 
kında ldyilıtı Ba1-

vekalette 
latanbul, 21 (Huauai) - iz. 

mir Telefon şirketinin ıabn alın· 
muı bakkındaki liyiba, Nafıa 
Vekaletinden Batvekilete gön· 
derilmiştir. 

Rumen 
Milli takımı latan. 

bula geldi 
lataabul, 21 (Huauai)-Rumen 

milli takımı, aporculanmızla maç 
yapmak üzere bu ıün şehrimize 
gelmiı ve karıılanmıştır. 

M.Benea 

ltalya ile Almanyada lngiltere aley
hine yapılan propagandalar 

Londra, 21 (Radyo) - Avam 
bmarııının bu günkü içtmaında 
lnJiltereain harici aiyueti bak· 
kandaki münaka,.Iara başlandı. 

Muhaliflerin w liderlerinden B. 
Mazor Attle, söz alarak: 

- Hükumetin takib ettiti 
ıiyııet teessüfe pyandar. Hü· 
kumetimiz ne ektiyse onu biçi· 
yor, zira, Mançuri meaeleıinde 
aeyirci kalmıtb. 

Bu pn, Uzak Şarkta devam 
eden hidiıeler, yalnız lngiltereyi 
detil, Amerikayı da alikadar 

etme. • ·-· kte~ · ki · 
da 6ızım e era er are eı: e'--ın. 

Lord Halif aksın Berlin seya· 
bıtine gelince, bundan pek 
ümitvar detilim. 

Demittir. Major Attle alkışlan· 
mııtar. Bunun üzerine Baıvekil 
B. Çemberlayn kürsüye ıelmiş 
ve ıunları söylem=ştir: 

Başvekil 8. Çemberlayn; kür
süye gelerek 8. Major Attlenin 
sÖzlerine cevap vermiş ve hü· 
kGmetin muhalefetle bazı nokta· 
larda mutabık oldutunu, yalnız 
bqkalaranan aleyhine kalkımalc 
için eskiden cari metodların şim
di geçmeditini bayan etmiş ve 
lnıilterenin, kendi noktai naza
nnın kabul etmiyen her devlete 
kartı harb etmek fikrinde olma· 
dıtanı ilive eylemiıtir. 

Müteakiben saylavlardan (Hen· 
derson), ltalyada olduğu gibi 

ra yo ar a propaganda yapıldı· 
ğını söylemiş ve ZRhat iste· 
miştir. 

B. Eden, kürsüye gelerek: 
- Bu hususta sefirlerin dik· 

kat nazarını celb ettim. Ve bu 
propag•n;:!anın, s·yasi münase· 
batımıza tesir ettitini bildirdim. 
Müracaati~ yenidir. Bu itibarla 
netice elde etmiş değilim. 

Demiştir. 

mışbr. 

Sovyet mecliıi top. 
lanı yor 

Moskova, 21 (Radyo)- Sov· 
yet Meclisi, lkincikinunun 12 
s"nde içtima• davet edilmiştir. 

Napol!cle bir inlild.k 
Napoli, 21 (Radyo) - Mii· 

himmat fabrikalarından birinde 

bir infilak wkubulmuı ve ame
leden iki kişi ölmüştür. 

Doyçlantl 
Napoli limanında 

Napoli,21 (Radyo)-Doyçland 
kruvazörü de dahil olduğu hal· 
de, CRSrt Alman luıirp pmftıl 

bu gün Napoliye ıelmiştir. Al· 
man gemileri, İkincikinunun bi· 
rine kadar bdrada kalacaklardır. 

Habeıiıtanın 

yeni vali•i 
Roma, 21 (Radyo) - Habe· 

şistanın yeni umumi valiıi, Zara 
kruvazörü ıle Masavvıya var-
mıştır. 

- Major Attle, istiyor ki, 
poraelenlerle dolu olan bir mıa· 
tazayı bir anda silah deposuna 
çevirelim. Biz öyle düşünmüyo-

ruz. Biz, şimdi vaziyeti daha Van Ze!andın dünya iktısa-
berrak görüyoruz. 

Majör Atte, tekrar kürsüye ret· dı•yatı hakkındakı• raporu 
miş ve hükumetten ıormuştur: 

- Uluılar Soıyeteai ne bal· 
dedir? 

Radyolarda ıistemıtik bir şe
kilde Uluslar Sosyetesi aleyhine 
bir propatanda baılamıştar. Bu 
propatanda, ıulb idealini, ve 
bazan da lnıiltereyi baltalamak
tadır. 

Uzab Şarkta devam eden iti· 
diaelerde, ltalya Bqvekili Mus· 
ıolininin, sulha tecavüz ettij'i 
sibi, Japonlar da lnıiliz ıemi· 
lerine t.!cavüz ediyorlar. Bu iti· 

Paris, 21 (Radyo) - Sabık Belçika Başvekili, bugün buraya 
gelmiş ve Fransız ricalıle konuşmuıtur. 

8. Van Zeland, dünya iktısadiyatı için Amerikada ve Avrupanın 
muhtelif yerl~rinde yapııtı tetkikat hakkında bir rapor tanzim 
edecek ve lkincikinunun ilk haftasında bütün Avrupa matbuabna 
verec,ktir. 

Yılbaşı Ciecesi 
Fuar Gazinosu Salonlannda 

barlı bükOmet. menafiimizi ko- Senenin beklenen en muhteıem 6aloıa 
rumak için ne yapıyor? Ba balo için Avrupadan bilhae1a getirtilen 

gün ııptalar ediyor ve ikmal vafık detıldir. 
edemedi time hayıflanıyorum. 
Çünkü bu gün ne notlara mı· 
likim, ne de o gayrete ubi· 
bim. 

Haydar Rüştü, Celil Bayarla 
görüıerek Anadoluyu ıslah ede
rek büyük hacimde çıbrmatı 
ve ıazeteyi 'ıunun bunun yazıca 
yarclımlan ile doldurmaktınaa, 
daimi bir muharrir elinden çak· 
muanı kararlqtardılar. Benim 
bazı yazılanmı şurada burada 
ve bilhassa Anadoluda gören 
Celtl Bayar, beni al....,. teklif 
etmif. Haydara vazifemin çok· 
lutundın bahisle itizar edince, 
erteıi pn Celil Bayarın kandı· 
rıcı teklifi ve hoıa ıiden tavıi· 
yeli üzerine Anadolu tahrir mü· 
dürlütünü bbul ettim. 

(Tanin) tahrir heyetinin, Hü· 
ı'yin Cahid beye (usta) dedik· 
lerini öj'renmiıtik. Bız de Hay· 
d• Rüıtü1e (uıta) diye bitab 
ediyorduk. 

Günün birinde Celil Bayarın 
bana (Küçük usta) demeaile ar· 
bk unv•nım bu olmut. adım 
ideta unutulacak dereceye ıel· 
mitti. Bana, bu adı takan Celil 
Bayarın bugüne kadar bana 
(Küçük uıta) diye iltifat etmekle 
muinin o binbir hatıralarla 
dolu pnlerini böylelikle batar• 
layıp zevk aldıjı muhakkaktı. 

Yalnız Haydar Rüştü • beni 
kızdırmak için o!acak· (Küçük 
utta) tabirini hakkımda mebzu
lea kullumakta semahat ıöıter· 

• •• 
lzmirin iJPlinden IODra Çan-

kınya çekılmiıtim. Sablk Mos
kova aefirimiz ve eski Maarif 
Vekillerinden rabamtli Va11f 
bana Bahkuirden ıönderditi 
bir mektupta Celil Bayann Ak· 
hiıar cepbeainde milli kuvvetlere 
kumanda ettitini, teıkilitla ut
rqbtıaı ve bir ıazete çıkarma1' 
için benim, Celil Bayara ilti bal 
etmeklitimi bildirmitti. Bilahare 
Celal Bayann başına arık sa• 
r...ar (Galip hoca ) adile ~ 
leri aevk ve idare ettitini ve 
Demirci Efe ile bayii maceralar 
reçirditini ötrenmiftim. Merbuı 
Vuıfın bu iJ'an, Celil Bayarın 
anusu üzerine mi olmuştu, b11 
ciheti bilmiyorum. Bilditim bir 
ıey vana, benim kalem tniir 
delemden fayda umanların olcit.. 
tydur. Nitekim gene o günlerde 
deprli arkadaşım Gireıon meb
uau ve (Vakıt) gazetesi sahibi 
Hakkı Tarıkıo da Afyonda çıka~ 
(Haber) gazeteıinin başmubır· 
rirlitiai yüz lira ücretle yapmat 
lıtımı bildiren bir mektubun" 
almııtım. 

lzmirin iııalile aynldıj'lm ga· 
zetecilik hayabna beş ay aonra 
Kutamonuda çıkan (Açık Söz) 
ıueteainin baımakalelerini 
yazmak ıureple avdet etmiştim. 

Gazetecilik, mealek edinenler 
için, tifa bulmaz bir hastahk 
aibidir. Devuı, yazı yazmak, 
mürekkebi koklamaktır; yazıla· 
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Şehzade Ahmed panik yapmışb. Şimdi de Konya
ya, şehzade Mehmede saldtrmağı kararla brmışb 

Kız kardeşini balta ile 
yaralıyan adam .. 

Hersekli Ahmed p•; Yaka
yı kurtarm11 demeki. 

- Sah · ai evLidlırıııı, di· 
ye ııevincinden b ırdı, hemen 
simdi; bir az beldtı)'Bı/, 

Sadnizam içeriye rirdi, lca· 
pısmı açtı ve torb.l rı çık dı. 

Bir az ıonra s ıiıamııı nra· 
yının önünde balltit d-tıtılırken, 
şehrin ötetinde, üçiincü vezir 
Hasan paşanın, Kadıa ker Mü
eyyid :ı:adenin, nipncı Catfer 
Çelebinin sarayları yağma edi· 
liyordu. 

Yeniçeriler, nüfuzlu devlet 
adamlarını kimilen soyup ıo
ğana çevirmeğe karar vermiı· 
!erdi. Bunlar da ve:ı:ir Mu.tııfa 
pata gibi, canlarım zorlukla 
kurtarabilmişlerdi. 

Çarşıdaki talan, Bal tta Mu· 
sevi mahallelerinin yağm... de
vam ediyordu, 

Sabah oluyordu ki, yavaş ya
vaş ıüku baılamııtı. Fakat pa· 
dişahın bozulan asabı, bili ih
tiyar hakanı hırpalıyordu. 

Beyazıd, latanbul içinde ve 
burnunun dibinde böyle bir 
isyan başlangıcını hiç hatırına 
getirmemişti. Şafak söküyordu 
ki, saray muhafızına bağ.rdı: 

- Git, Hersekliyi bul, aada· 
ret mühürlerini verııinl. O mü· 
hürler ona yakış ıyor, böyle 
bir gecede, deliğe ıiJmiş f re 
gibi oturdu, kaldı .. 

Muhafız dı,.rıyı çıkarken pıt

dişab gene emretti: 
- Vezir Mustafa paşanın, 

Hısan paoanın, Kadıaakerin, 
Nişancının vaz: feleri bitmi tir. 
Onları da defediyorum. 

Muhafı:ı: kendi kendine 
rıldandı: 

- Ucuz kurtuldular!. 
filhakika Selim tabiatindo 

bir padişah, böyle reis ve dev· 
let adamlarını derhal kendi kı· 
lıcile parçalardı. filit Beyezıd, 
yumuşak tıbiatli bir bakandı. 

Beyaz:ıd, tehlikeniıa atlatıldı· 
ğını anlamıştı .. 

- Ahmed de lıtanbula ıire
medi, diyordu, girmiı olııaydı 
belli olurdu. Allah razı o un 
bu Yeniçerilerden!. 
Pad , şah düşünüyOl'du: 
- Sadrıizam kimi yapmalı? 

Ali paşayı nerede bulmalı? Ab 
o Şeytankulu denilen herife ki, 
bu işin en ehlini şehit etti?. 

Beyazıd, gene Mustafa paşayı 
düşündü. Mustafa paşa, gerçi 
Şehzade Ahmedi lstanbula so!t· 
mak istemişti. Fılcat bu da gös· 
teri yordu ki, u tafa paşa zeki 
idi, kuvvetli idi. Demek ki, 
hüsnü idare ediline, ond.n İl· 
t .fade bekle ebilirdi. 

Padişah kararını verdk 
- Onu affeaeyim, sadaret 

Günlük aiy-1 gazete 
ı.ahıb ve itltmııbarriri 
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payuını de ona vereyim(. 
Bir kaç dakika sonra, Mua· 

tafa paşaya haber gitmişti. 

ikinci vezir, tamtakır kalan aara· 
yının perişanlığına bakarak: 

- Hele kurtuldum ya?. 
Diye avuaurken ilk emir gel· 

miti: 
- Hakanı muazzamın irade· 

!erile vezirlıkten affedildiniz!. 
Mustafa Paşa: 
- Ne yapalım, Allah efen· 

dimize uzun ömürler bahşe sin. 
Sayei şabanelerinde çok iyi ııün· 
ler geçirdik. 

Cevahını verdi. Paşanın se· 
vinci artmıştı. Tebligatı yapan 
padişahın memuru ı;ttikten ıon· 
ra kavuğunu çıkarıp fır: attı, ken· 
di kl'ndi ne: 

- Ucuz kurtulduk babalık, 
dedi, sevin artık sevınl. Bahtın 
açılmıştır, mesnedin artacak. 

Filhakika bir az sonra ikinci 
bir emirle beraber sadaret mü· 
hrü de gelince, hemen kavuğu 
başına geçirdi, kendisine çeki· 
düzen verdi ve heyecan ıçinde 
muıldandı: 

- Mustafa!.. Aklını başına 
ali.. Cenabıhak sana yürü ya 
kulum; diyor ... 

Beyazıt; kadıaskerliğe Molla 
Halili tayin etmişti. Çandarlı 
İbrahim paşa da nişancılığa ge· 
tirilm şti. Ve derhal o gü~, sa· 
rayda İcab eden merasim ya· 
pıldı .. 

Halbuki ayni gün; şehzade 

Ahmed Üsküdar ötesinden Is an· 
bul ufuklarına doğru bakarak: 

- La ıet olsun!.. Lanet olsun 
senin gibi Mustafa p1şayal. Elime 
geç rirsem derini samanla dol-
duracağı mi.. . 

D ye bağırıyordu. Çünkü bü· 
tün planları sukut etmişti. Her 
şey boşa çıkmıştı. O, ikı gün 
eve!, padişahlığı cebind~ ı.kçe 
halinde bilirken, bu gün gerisın 
geriye dönmek mecburiyetine 
düşmüş'ü: 

Ah saltanat ah, kimbilir ne 
tatlı şeydi? .. Ah İstanbul, ah ne 
güzelleşmiş, ne şirinleşmişti. 

Ahmed maiyetindekilere ba· 
ğıTdı: 

- Hazır olun!.. Derhal dö
nüyoruz!.. 

Şehzadenin maiyetindeki ye
niçerileT, çehreyi eğm"şlerdi . 
Hiç bir kimse düşüncesini aöy· 
liyemiyordu. Fakat kafalarda, 
dudak aralıklarında bir homurtu 
vardı ... 

Dinden mabad -
1 - Bu s rada Tarz:an bu· 

lunduğu kayığa dipten bir delik 
açmağa muvaffak oldu. Dipten 
su almağa başlıyan kayık tabii 
batmağa baş1 adı, içindekıler su 
hüc mu ~ar,·sında şa~·rdılar. 

Fakat bıılnm:lu...-tırrı yer çok de· 

- Ahmed, hiç bir şey yapa· 
mıyacakl_ Zaten ıöyleniyOl'du .. 
Artık inanmak gerek.. Padişah· 
!ık, ancak Selime yakışıyor, ne· 
me lazı m, Allah ıçin bu böyle? 

Ahmed, asabiyetinden etra· 
fındıkilere haykırıyor, onlara 
bağmp çağırarak, hakaretler, 
küfürler savuruyordu: 

- Ne yapmalı?. Ne etmeli 
id ? .. 

Ortalık durmadan karışıyordu. 
Karahisar, Niksar havalis nde 

yeni bir asi türemişti. Halife 
Mir Ali unvanını taşıyan bu 

adam, karmakarışık idareden 
memnun olmıyan, menfaati bo· 

zulan büyük bir kafıleyi başını 
toplamıştı. Şaka değil, muvaffak 

oluyor ve daha yeni defedilen 
Şeytankulu isyanı gibi gittikçe 

tehlikeli bir şekil almağa baş· 
lıyordu. 

Şehzade Ahmed için, artık 
Amaıyaya dönmek imkanı kal· 
mamıştı. Çünkü babası ile arası 

bozulmuştu. O vilayette, padişah 
rızası no <sanlıj'ından resmi bır 
vali olarak oturamazdı. 

Ahmed, talihin müdbiş dar· 
besini yemiıti. Gözleri hiddet· 
ten parl yor, dişleri gıcırdı· 

yordu: 
- Çare 'ok, diye söyleni· 

yordu, mademki sona kadar 
gitmek lazım .. Fakat nasıl?. 
Şehzade Ahmed vaziyeti leh· 

likeh buluyordu. Anadolunun 
şim Ji garbi cihefod~ a ıkta 
kelmıftı. Hiç bir mev cie sahip 
değıldi. Ordu y yecek isterdi. 
Ve bu hal böyle senelerce de· 
vJm edemezdi. 

~ütün bunlardan başka, Is· 
'anbula yakın olmak, adeta 
yumruk altında beklemeğe ben· 
ziyord~. 

Asi şehzade kararını ver· 
m ş • i: 

- Derhal Konyaya inerek 
burasını z:aptetml'k liizıml. Çün· 
kil babam Selimle barışır da 
oıu üstüme gönderirse tehlike 
büsbütün ar.ar. Konyayı zapte· 
dersem, elime büyük bir vılayet 
geçmış olur. Yavaş yavaş etraf· 
takilere de el uzatır ve kendi· 
me yeni bir hükümet hududu 
;;izerim .. 

Şehzade Ahmedin ordusu, 
artık cenuba doğru sarkıyordu. 
Konyadaki vali, kendi kardeşi 
me·hum Ş hinşahın oğlu Mch· 
med efendi idi .. 

- Sonu flar -

Mehmed Emin, ben haksızlıta karşı isyan 
ederim. Bunun için haksızlık yapan kar

deşimin cezasını verdim, diyor. 
Ô:ı: kardeşi Sa!ibeyi bir sa· 

tırla başından ağır surette ya· 
ralıyan Mehmed Eminin muha· 
kemesine dün başlanmıştır.Meh· 
med Emin, evelce de yazdığı· 
mız gibi, haberi olmadan ve 
Ankarada bulunduğu sırada bü· 
tün miraslarını satarak bir ev 
yaptıran, tapusunu da kendi na· 
mına çıkaran kardeşi Salihe ile 
bir kaç defa kavga etmiş ve 
hissesinin verilmesini isten iş , 

nihayet eline geçirdiği bir satırla 
kardeşinin kaf •s n ı yarmıştır. 

F azl • ca asabi olduğu hare· 
ketlerinden anlaşılan Mehmed 
Emin, Cezaevınden mahkemeye 
getirilirken de söylenmiş dur· 
muş ve hakimin huzurunda ha· 
diseyi şöyle anlatmıştır: 

- Mirastan kalan malımı:ı:ı 
bu kadın haberim olmadan sat· 
mış, kendısine bir ev yapmış .. 
Bu evde beraber oturuyorduk. 
Bir kaç defa hissemi istedim; 

Kahvehanevi 
altüst etmiş .. 

Durmuş oğ. u Şakir adında 
bir şahıs kendini bilmiyecek de· 
recede sarhoş olarak, lmamhanı 
kahvesine gelmiş, evvela kah· 
vec ye tecavüz ettikten sonra; 
mevcud müşterile in istirahatini 
bozacak surette ha ırıp agır· 
mağa, fıncan ve kupaları kır· 
mağa başlamıştır. 

Bu vaziyet karşısında müşte· 

rilerin kaffesi kahveden kaçmış, 
Şakir de yakalanarak nöbetçi 
mahkemeye yollanmıştır. 

Hadisenin dün yapılan du· 
rıışmasında bakim Bay Ömer 
Kaya suçluya hitaben: 

- Ne kadar içtin? 
Ne bileyim ben .. 

- Bu kadar rakı içilir mi? 
- içilmez amma; bir defa 

oldu. S ze teminat veriyorum 
bir daha rakı içmiyeceğiml 

Sabit olan suçundan dolayı 
Şakirin üç gün hafif hapsine ve 
derhal tevk fı ne karar veril· 
miştir. 

Hakim kararı müteakıb şu 

sözleri söylemiştir: 

- Şimdi seni tevkif ediyo
rum, umarım ki bir daha fazla 
rakı içmez ve herkesin rahatını 
bozmazsın. Rakı ağızdan içilir, 
burundan değil.. 

Suçlu cezaevi ne gönderilmiştir. 

vermedi.. Ben de kızdım; elime 
bir satır geçti, başına ıki defa 
indirdim.. Fakat satır kör ol· 
duğu için kafasını adamakıllı 
ayıramadı mi. 

Suçlu bir müddet tevakkuf 
ettikten ve etrafını tetkikten 
sonra sözlerine şöyle devam 
etm ştir: 

- Biz dört duvM içinde mah
sur kalmış insanlarız:. Bizim hu· 
kukumuzu sizler muhafaza ede· 
ceksiniz. 

Meşhur misaldir: Kabahat 
ölende mi, öldürende mi? Derler. 
Bu iş de öyle.. Haksızlığa isyan 
eden bir adamım. Kardeşim de 
haksızlık yapb. Onun cezasını 
verdi mi 

Mehmed Eminin, eski bir 
buçuk senelik mahkumiyetinin 
hangi suçtan ileri geldiğinin ao
rulmasına, şahidlerin celbine 
karar verilmiş ve muhakeme 
başka güne bırakılmıştır. 

Dükkanı soymuş ------Sarhoftum, haberim 
yok! diyor 

Dün bir hırsızlığın 

meşhudu yapılmıştır. 
şudur: 

cürmü 
Hadise 

Sami adında bir delikanlı, 
··ı eci Blly S.deddinin ne1· 

dinde ücretle müsta demdir. 

Mağdur Sadeddin, suçlu Samiye 
fevkalade itimad beslerken, 
Sami bu itimadı suiistimal etmiı 
ve mağazayı açarak, alaminyom 
beş model çalmış ve satmıştır. 

Hadise meydana çıkmış ve 
suçlu nöbetçi mahkemeye yol· 
lanmıştır. Sami hakimin: 

- Davaya karşı ne diye· 
ceksin? 

Sualine ıu cevabı vermiştir: 
- Pazar günü çok sarhoş 

oldum. Ne yaptığımı, ne aldı· 
ğımı, nereye gittiğimi, nerede 
yattığımı kat'iyen bilmiyorum. 

- Ne kadar içtin? 

- Söyledim ya, dünyamdan 
vazgeçmişim. Daha doğrusu 
öteki dünyaya gitmiş, gelmişim. 
Ne sorsanız, haberim yokturl. 

Suçlunun iki ay müddetle 
hapsine, o kadar müddetle em· 
niyet nezareti altında bulundu· 
rulmasına ve derhal tevkifine 
karar verilmiştir. 

n: Balta ... . ormanlarda .. 41 egmemış 

t .. 
) 

rin değildi. 
2 - Kumandan !var, bu sa· 

yede kenditini kurtar:iı, diğer 
bir kayığa geçt ı . Tarzan iki de· 
fad•r önüne çıkan ve iş i ni bozan 
adama kar91 barekets z durama· 
dı. Yalnız: bu s ırada düşmanı da 
Tur.ana okunıı atmıı bulundu. 

2 

3 - Bu ok zehirli idi. Fakat 
Tarzanın kııderi yardım etti ve 
bu ok vücudüne isabet etmedi, 
bilakis Ruvaldın vücu-lüne sap
landı. Bu hi lise Ruvald takı· 
mını fena halde hidde.lendirdi, 

Tarzan, bu hiddd ve karışık· 
lık.an •st.fade ederek, bütün ze· 

kivet ve cesareti ile oku Ru· 
valdın yarasından çekti ve kar· 

şıdalcilere karşı harekete geçti. 

Bu, gemiden kurtulanlara misal 

oldu, az sonra lvarın büyük bir 

gemısı ni zaptettiler. 

- Debam edecek ...., m 

22 Künonuev,.\ 
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Dabilt hastalıklar miltobaa 11 ııuı 

Dr. M. ŞeYki Upr diyor ki: 

Vaktinden evel ihti. 
yarlıla arşı savaı 

9-
Vücud örgülerinin bu sebeble 

uğradığı bozukluk gittikçe iler
ler, hatta oynak yerlerinin 
(mafsalların) yüzlerini bozar ve 
hareket işlerini tağyir etmit bu· 
lunur. Bilhassa hepsinden evel 
vücud ağırlığını en fazla çeken 
diz oynak yerlerinin bozulma• 
sına sebeb olduğu için, bu su· 
retle oynak yerlerinde hastalık 
husule getirmiş bulunur. Burada 
tevellüd eden bozukluğa göre 
bu hastalığın hafif veya aiJr 
şekilleri görülmektedir. 

Hafif şekillerinde d iz: oynak 
yerlerinde katılık ve ağrı vardır. 
Ağır şekillerinde ise bu ali· 
metlerle beraber hareket kuvve· 
tinin azaldığı da görülür. Bun
lar en ziyade oturak vazife gö
renlerde ve şişman kimselerde 
görülmektedir. Zayıflarda da 
görülmez değildir. Ayni zamanda 
ihtiyarlıkta gene mafsallarda çok 
görülen bir hastalık da nekriı 
(gut) tur. Bu hastalık da iğtidai 
mübadelenin bozukluğundan ileri 
gelir ki, albümin mübadelesinin 
te~ayyür etmiş bulunmasından 
ve ürenin oynak yerlerinde bi· 
rilrnıesinden husule gelmektedir. 

Görülüyor ki insanın ihtiyar• 
laması için mühim aebeblerden 
biri iğtidai mübadelenin bozul• 
muş olmasıdır. Bunun bozulma· 
masına karşı yapılacak bir mü
cadele daima ihtiyarlığa kar11 
yapılacak bir savaşın esasını 
t~a .. t ... ;._,_ı~ •. Ik..- ı....ı.ıo ~ 

önemli miic e eyı daima gözö
nünde bulundurmak liz:tmgelir. 

·Arkası flOr• 

1 N6betçi eczahaneler J 

Bu gece 
Başdurakta Sıhhat, Karataşta 

B. Habif, Tilkilikte Yeni lzmir, 
lrgatpazarında Asri, Güzelyerde 
Afiyet eczaneleri nöbetçidirler. 

Salamon, para ce· 
zasına çarptırıldı 

Küçük san'atlar kanununa 
aykırı olarak çalışan Felemenk 
tebaasından manav Salamonun 
duruşması dün yapılmış ve suçlu 
25 lira para cezasına mahkum 
edilmiştir. 

Muhakeme esnasında Salamon 
evvela şu suretle ifade vermiştir: 

- Ben Felemenk tebaasın· 
danım, fakat lzmirde doğup 
büyüdüm. Türk vatandaşlığına 
kabulüm için de müracaatta bu· 
lundum. Neticeden haberim 
yoktur. 

Şahid olarak dinlenen polis 
memuru ise, Salamonun vatan· 
daşlığa kabul edilmesini istedi· 
ğini, müracaatına menfi cevap 
verildiğini söylemiş; dosyası 
tedkik edilince neticenin ken· 
disine tebliğ edilmiş bulunduğu 
anlaşılmıstır. 

Hakim bu vaziyeti suçluya 
bildirince Salamon bu defa ifa· 
desini değirtirmiş ve şöyle de· 
mittir: 

- Benim ne kabahatim var. 
Biz Yahudiyiz. Hangı devlet 
tebaasına geçmek istedi mse beni 
almadılar. Halım ne olacak? 

Hakim kararı bildirdıkten 
sonra: 

- Bir daha çalışırsan, bu 
defa hudud haricıne atılıcakıın; 
ona gö ·e hareket eti Demiş, 
Salamon da mahkemeden uzak· 
laşıp gı m şt ır. 
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1 Halk Diyor ki: 1 Motörlü vasıtalann . 
Gördes belf!di· kontrolu meselesı 
yesi, vaziyeti 

••••• 
- 43 - Yazan: Aleksandr Düma Gördest Tifo ma var? . . ......... . 

Genç kadımn henüz karku içinde bulunan çeh
resinde acı bir gülümseme geçmişti .. 

Gördesten aldığımız bir .mek· 
tubun iddiasına nazaran, ıil(i 
cürmümeşhud hadisesinde, Gör
des müddeiumumisi B. Arif Hi\c· 
metin göıterdiği Jüıam üzerine 
Gördese gelen Salihli Hükumet 
tabibi Dr. B. Sabit, bazı ha. 
talan muayene ederken Tifo 
vak'aları ile karşılaşmış ve bu· 
nun sulann pialitinden ileri rel· 
d ıği neticesinp v1rm1Ştır. 

- D.lini tut, ahmak herifi k n olması acbebile pencerelc-
Oiyen Dartanyan pencerenin rini serin bnlıbkla açmış olan 

.... ~rç.evesini açarak aşatıya kay· komtular ı'yah elbis~li dört ki· 
dı ve çok yüksek olmad ğı iç.in ş nin kaçışlarmı görünce, tekrar 
bir yerine bir zarar gelmemişti. lcapamıılardı: Hadisenin şimdi· 

Dotru kapıya koşarak çaldı. lak kapand ğına kani olmuş!ardı. 
Batırıyordu: Bundan başka, vakit gecik-

- Fare kapanına kendi aya· mekte ve o günlerde Lüksem· 
'ımla kapanac.ağlm, fakat be- burg civarında oturanlar da er· 
nim a-ıbi bir fareye saldıracak lcen yatmakta bulunuyordu. 
kedilerin vay balinel Dartanyan, Madam Bonasyö 
Kapı tokmağının sesi çıkıp ile yalmz kaldığını görünce, 

dalsa delikanlınm elinde bulun· onun yanına dotru gitti; b içare 
d4u sırada içerdeki güriiltü kadın bırakılmış olduğu yerde 
keailmitti, adımlar yaldqtı, b- yan baygın bir halde bir kol· 
pı ~ldı ve Dartanyan yalınkı· tuta dayanmıştı. 
lıç M. Bonasyönün apartmanana Dartaııyan çabuk ve fakat 
dalar dalmaz yayla hareketine ciddi bir nazarla onu gözden 
şüphe olmıyan kapı hemen ka- geçirmişti. 
~mıştı. O, yirmi beş yaşlarıncl a ka· 

)unu müteakıp Bonasyönün dar s:yab saç1ı, mavi gözlü bur· 
Ielakatzede evinde kapalı bu· nunun ucu bir az yukarıya kıv· 
lunanlarla civardaki komşular rık, dişleri çok güzel ve yüzü 
feryatları, ayak patırdılannt, kı- de gül ve sümbül renklerile ka· 
lıç şalcırtılarmı ve eşya kınlma· rışık pembe beyaz, güzel bir 
sından buıl olan sesleri işiti· kadındı. 
/orlardı. Bununla beraber çehresindeki 

Pek az müddet sonra bu şa· alametlerden kend'sinin asil bir 
matanın aslına öğrenmek için hanımefendi olmadığı anlaşılı· 
pencerelerine koşanlar kapınm yordu. 
a~ıldığını ve siyahlar giyinmiş Elleri beyaz, fakat nazik de· 
dört kişinin, kanatlarının tüyle· ğildi; ayakları kadın ayağına 
rini yerlere ve eşya köşelerine benzem yordu. Bereket versin 
lölcüp kaçan ürkmüş karga· ki Dartanyan henüz bu incelik· 

lar gibi. kapıdan fırlayıp ka· lere vakıf değildi. 
çııtaldanm görmüşlerdi; aemelc Söylediğimiz veçhile Dartan· 
istiyoruz ki, elbiselerinin bir yan Madam Bonasyönün yanına 
ltlıomn-...IR'l-ın.lllliili'iiiiliiir-:;.:::iiiı....,~ -~-L. -- ........ u.o:ı.. ~: _. 

larını bırakıp kaçmışlardı. rıda yerde görmüş olduğu bir 
itiraf olunmalıdır ki, Dartan- müslin mendıli el çabukluğu ile 

yan az bir abmetle galip gel· alıvermiş ve köşesinde gördüğü 
memitti, çünkü zabitlerden yal· markanın Aramis ile biribirlcri· 
nız biriai ıilihla olup o da ao· nin hemen gırtlaklarını kopar-
tak kendisini müdafaaya çalış· malarına sebep olacak olan, o 
mışb. mahut mendıl markasının ayni 

Oijer üçünün de delikanlıyı olduğunu anlamıştı. 

devirmek için sandalyeler, is· Dartaoyan o zamandanber• i"zer-
lcemleler ve çanak çölmek gibi terinde arma bulunan mendiJler 
ellerine geçen .şeyleri savurup hakkında ihtiyatlı ol1Dayı öğren· 
'1rlattıkları da doğrudur. mit olduğu cihetle şimdi yerden 

Fakat Gaskonlunun kılıcı ile eldığı mendili Mm. Bonuyönün 
açmış olduğu üç yara kendile· cebine koymuştu. 
rini yıldırmııta. Bu esnada Mm. BonHyönün 

Münhezim olmalan için bir aklı başına gelmişti. Gözlerini 
kaç aakika kifayet etmiş ve açtı, korku ıJe etrafına bakın· 
Dartanyan kavga yerinin haki· dı; apartmanın boşalmış oldu-
ıni olmuştu. ğunu ve halaskan ile yalnız 

O zamanlar Paristelci daimi kalmış olduğunu gördü. 
İsyan ve ihtilallere halkın alış· Gülüms yerek ellerini hemen 

ona uzattı... Mm. Bonasyönün 
bu gülümsemesi dünyanın en 
latif tebessümüvdü .. ... 

-Ah, ~fendim; dedi, beni 
kurtardığınız için size teşekkür 
etmekl ğ me müsaade buyuru
nuz. 

- Madam, ben her as lzade· 
nin yapmağa mecbur bulunduğa 
şryi yapını~ o\duğum için te· 
şek'küre borçlu değılsiniz. 

- Oh, evet efendim, evet; 
bununla beraber, bir nanköre 
hizmet etmemiş bu1unduğunuzu 
da 1spat edeceğ mi ümit ede· 
rim. F:akat, önce hırsız :zannet· 
tiğim hu adamlar benden ne 
ist yebilirler ve M. Bonasyö ne· 
den bur :ııda yok? 

Gördes Hükümet tabibi Dr. 
Nihad mezun olarak ayrıldıtı 
için, daha evel vukubulan bazı 
mevsimsiz vefiyat hidıseleri de 
buna hamledilmektedir. Şehrin 
su ve temizlık işleri haldcında, 

Manisa valisi B. Lütfi Kirdaran 
alakası istenmektedir. 

Bundan başka, Gördes bele· 
diye re· si B. Raminin tütün 
zeriyatı gıbi işlerle uA-raşarak 
şeh r işleııile layıkile aıikadar 
olamadığı da ileri sürülmektedir. - Madam, bu ~damlar hır· 

sııla rdan daha tehlikelidirler. 
Çünkü onlar M. lö Kardinalin B. V. Zeland 
casuslarıd11; kocanız M. Bonas· R d .ıl J 
yönün burada bulunmay şının oma an LO::laroya 
sebebi ise dün akşam Kaleye mı gidiyor? 
tıkılmıı olmasıdırl Roma, 21 (Radyo) - B. Van 

- Kocam kalebent mi edil- Zeland Par:se g.tmiştir. 
di, ohl Allahıml O ne yapmıt Paris, 21 (Radyo) - B. Van 
olabilir? Zavallı adam onun ka· Zeland tarafından hazırlanan ra· 
bahati olamaz!... porun Noelden evel tevdi edi· 

Genç kadının henüz korku leceği -tahmin olunmaktadır. 
içinde bulunan çehresinden acı Maamafih bunun tatbiki için 
bir gülüm&eme geçmiıti. Dar- henüz biç bir hazırlık yoktur. 
tanyan cevap verdi: Rapor, evveli B. Van Zelandı 

- Ne yapmıı olabilir Ma- bu işe memur eden fngiliz ve 
dam? Bana kalırsa onun en Fransız heyetleri tarafından tet-
büyük kabahati zengin olması kik edilecektir. 
v zın nız k t isizli~- ~•,._.='_B_. 4"~Van Zelandın Londraya 

gine maz r liu unmasıaır. geçece~T şay\aları fıendz teeyYtld 
·- fakat. efendim, demclc etmemiştir. 

biliyorsunuz.... F ransa_da grevler biri. 
- Sizin kaçırılmış olduğunu- birini takib edi "Or 

zu biliyorum, Madam. .,. 
- Kimin tarafından? Biliyor Paris, 21 (Radyo) - Fran· 

muıunuz? Ohl Eğer biliyoraa· sanın bir çok yerlerinde yeni 
sanız, barut söyleyiniz! grevler başlamıştır. 

- Kırk ile kırk beş yaşta, Bugün, bir makarna fabrika-
esmer yüzlü, siyah saçlı ve ıa· sında çal ıao dokuz yüz amele, 
kağanda bir yara nişanı olan işi terkctmişler ve fabrikayı i§a-al 
bir adam. eylemişlerdir. Bundan baıka, 

- F.vet, evet, tam kendisi; daha beş muhtelif fabrikanın 
fakat ismi nedir? amelesi grev ilin ctm:ş ve fab· 

- Ahi ismi! Buou ben de rikalar da kapanmışlardır. 
bilmiyorum. Bulgar Kraliçeai 

- Benim lcaçırıldığamı ko- Belgrad, 21 (Radyo) - Bul· 
cam biliyor mu? gar Kraliçesi lyaore, beraberinde 

- Sızi kaçıran adamın ona prensesler olduğu halde dün 
yazdığı bir mektuptan haber gece bur~dan Sofyaya geçmiftir. 
almıştı. Kraliçe, istasyonda saray erkanı 

- Sen• par - tarafından welimlanmıttrr. 

Tefrika No. 
41 lnkılab hatıralarından Yazan: 

M. DoOan 

Hamide çekilen telgrafta, kanonu esasinin meriyete konularak 
• 93 de kapablan meclisi mebusanın i'1imaa daveti, isteniyor.du 

Bir alkıt tufanıdır gitmişti. 
Minberden yavaı yavaş inen 
Kemaleddin efendi · kucaktan 
lcucata ~anıyor, elleri öpülü· 
yordY. Derakap bu karan ıul· 
tan Hamide yazmak için bir 
h~ nc;ildi. 

Seçilen bu heyetin Sultan 
Hamide çekilmek üzere kaleme 
aldığa telgraf ta aabahtanberi 
söylenen sözlerin hemen bir 
hulasası idi. r dgrıf ta: 

•Padi1&h ile millet arasına 
giren bir çok laailler, hakikati 
zata şahanelerine olduiu gibi 
aöyliyememelerinden milleti mu· 
aı.umai Osmaniye için bir fela· 
lcet tetkil etmiş, idarei umur ve 
devlet ursıldıkça aarsılmış, bu 
ıar11ntılardan vatın ve millet 
mutazarrır oldukça olmuştur. 

Umuru devletin naehil ellerde 
bıdunması, kanunlara nisyanı 

artırmış zulüm ve itisafa alab.l· 
diği kadar çığır açmıştır. 

Bu zulüm ve itisaftan d !g:r 
olan anasırı hıristiyanenin kendi 
mezhep ve ırkdaşları olan hem 
hudud bulund~ğumuz hükumet· 
lerden gelen muzır propaian· 
danın teairlerine bizzarur kapıl· 
malarına vesile olmuş ve bu 
yüzden senelerdenberi vatanımız 
bir hercümerç içinde çalkandı· 
zından ne cana ve ne de mata 
emniyet lıcalmam1şhr. 

Bu halin böylece devamı mü· 
dahalitı ecneb:yeyi intaç ede
ceği aşikar olup bunun ise sal
tanatı şahanelerile şevketi os· 
maniyeyi inh:lile götüreceği aşi· 
kir bir keyfiyet bulunduğundan 
bu i bi müessif ve telifiıi na· 
kabil vekayie meydam verilme· 
mesi için lslam ve hı ristiyan 
bilıimum anasın 0smenivoyi bir 

arada bulundurmak, bunların dahi olmayıp esa•en mtNcıit 
bar~ ile olan ümid ve aJika. olan nıeıru bir bakkan tekrar 
larınlD köıcündcn :keıilerek ken· mevki imeriyete konulmasım iste
di vatanlarında kendileri için melcten ibaret olan milli bir arzu 
çalışarak refah temin etmeleri olduğunu arzederiz. 

ancak ve ancak kanunu esasi· Sarsılmaz itaat ve sadakat&· 
nin mor'iyct tnevkiine konula· miı:e lıalel verici naliyık bir 
rak 93 de bita müddet \apa· t k h kA d L k 

1 b . . . . . a ım are ata mey ao wra ı -
tılan me uua ınec ı•ının ıçti- . .. .. . ,_ .. .. 
maa davetile kabil ve mlimkün mıyarak aılh amalıa uabulunu 
olacağı kanaatinde bulunan biz tebşir eden iradei şahanelerine 
şima1i Arnavadluk ulema, eşraf makine baıında intizar eililditi 
ve mütehayyizan ve rüesası yüz maruzdur. ferman... Denilmişti. 
binden faz a vatandaşlarla bu· Heyetin kaleme aldtkı telgrafın 
gün Firzovikte yaptığımız bir hulasası yukanda yazdıtamımn 
içtimada bu kanaatınıizi amali hemen ayni idi. ~elgraf ,-uıf· 
milliyeye muvafık olarak görül- dıktan sonra içtimada bulunan· 
müş ve kabul edilmiştir. lara okundu, imzalatbraldı ve 

Bütün vatanı Osmaniyi refah telgrafhaneye g d ilerek mabeyni 
ve aaadete kavuşturacak olan bumayun batkitabeti celilesi va· 
bu maruzatımız hukuku saltanata sıtaıile atabei phıneye denilc-
seniyelerinden nezedilecek bir rek hemen çektirildi. 
hakkı talepıJtd~ bir cür'~lkarlık ı !"r. ~'lrl/IJ o.41rı 

Vaz;fesini dürüst gören me· 
murlara bir diyeceğimiz yok ve 
onlara rasge1dilcçe insan me•· 
neniJet duyuyor. 

Amma defalaıa yaaıbaı•mda 
6u sebeblerden dolayı ağız do· 
IUA .WfliT saYUran şoförlerden 
~nları da dinledim: 

'!Ne yapalım, lcat!f "Ve keskin 
icraat olsa tabii bir iki cezaya 
çarpthr, fUat nihayet biz de 
'YOia geliriz. Likin bir gün ıöyle, 
bir pn ihmal Ye terabi, daha 
öbür gün bilmem ne... Biz de 
bu kalleılite alıftık..,, Sözlerini 
işittikçe müteessir olmamak 
mümkün detildir. 
Ş · phesiz bu bareketls, bele

diye otoritesi için, maslahatın 
ehemmiyet ve ciddiyeti için arzu 
.edilir ıeyler detildir. 

Ve onllll içindir ki. belediye 
kontrolu da semereli aeticeler 
verememiştir. 

Geçen senedenberi goruyo· 
rum ki, fımir belediyesi ve ~aa. 
yeti ~ikir birlı§'i yaparak bu 
lrontrolu bütün vıliyete teşmil 
etmek istiyor. 

Buoun için de kaza belediye 
büdcelerine tahsisat koydurma.le 
ondan sonra da elde edilecek 
bu para ile :.seyyar kontrol .za
bıtası tesis edilmek Ut.eniyor. 

Hatta geçen se.ae bu keyf'1et 
belediy.elere tebliğ edalm~ bazı 
belediyeler bu parayı vermeği 
kabul etmiş, bazıları da usulsüz 
bulduğu için vereaaiyecetini bi&
dirıni1-

Bu seae vilayet, pzetelerde 
okuduğumuza göre, bu ~i ~i
den ele almak fikrinde oldutu 
••J .... .,.,r. Belki de bu sefer 
her belediyenin bu ıparayı ver
meıi iç· n usul Ye kanan yolu 
da hlllunacak. 

F.ju bu temin edllirse ondan 
sonra ehemmiyetle vilayetin ve 
belediyenin düşünmesi li&amp
len iki cihet daha kalır. 

A - Kontrol if lerini dürüst 
ve ehliyetli ellere vermek bun· 
dan evel tasvir ettiğim münasc
betsizlildere meydan bırakma· 
mak. Aksi takdirde bu kontro· 
lun da evelkisi gibi n81cliye va
sıtalan sahiplerine, yolculara 
bir az daha fa:tla giran olmaktan 
bışka bir netice vermez. 

B - lzmire uğrayan motötlü 
vasıtalann bir losmı batta yarı· 
sından fazlası bizim vilayete ait 
dejildir. Bunlann çoj'a Aydaa, 
DeniZli, Buı8ur, A'fyoa. Kiitala· 
ya, Manisa, Balıkesir ve illa •• vi· 
liyetlerine itler. Çop aa bu 
viliyetlu belediyelerine kayıth
clar. Haydi viliyet dalailinde bun
ları bir müddet takip edelim, 
ya huduclamuaa Alhn sonra? 

Görülüyor ki mesele burada 
gene çıkmaza ıiriyor. Onwı 
için bence bu ıneaele bir vili· 
yet meaoleai olabilir amma da
ha ziyade hükumet merkezi ifi· 
dir. Meıeli ~aa ve Dahiliye 
Vekaletleri de bebemelaal vili
yetl..-e bu kontrol ~ritado JU
dımcı olmak gerektir. 

Nafia mübendisler.i,, jandaı-.. 
ve polisler de bu koatrOlda va
zife alırsa aocak o zamandır ki 
Türkiyede mübim Aizmetler rö· 
ren ve toaelor çoialdıkça daha 
ziyade vüs'at kazanacak olan 
motör!ü nakliye vuıtatan ıneae
lesi,umumun menfaat ve selameti 
namına aatlam bir yola lwDur. 
Aksi takdirde akanbya kürek 
çdcmekten ibaret kalır. 

Bu bayati mesele ile yalan
dan ve candan lllitadar olan 
ve olmak istiyea ılzmir beledi· 
yesi ve vilayeti son mütaleamı• 

~ı da.:ffiki&~ q~rw~etmmtcY«;6 

Ya•n: Tarpd Türkoila 
Manim sagltn11 

hükumet merkezile bu hususta 
ehemmiyetle temaslara girişme· 
Jidir. 

Üç .mühim nokta daha: Kam· 
yonlarda, lzmir belediyesi tara· 
fıodan tmit edilmiı bazı tari· 
lelere rasgelinir. Meseli lzmir· 
Tuı;gudlu tAı'jfesini ele alalım: 
lzmiT-Kematpaşa kırk kuruş. lz. 
mir·Armud1u gene kırk .. Kemal
pqa ile Arm adla arası on ki· 
lometre kadardır. Bu kadar yol 
için laiç olmaz ise beş kuruş 
olsun verilmemeli mi? Hoş, ben 
esasen belediyelerin ne narlda 
rından, ne tarifelerinden öm· 
riimde ameli bir fayda görmüı 
de~ilim. Okuyucularım, belki de 
belediye bu sözüme hayret 
edecek amma ne yapayım? Son 
zamanlarda 1zmir belediyesi 
lokantalar listesinde fiat tesbit 
etmiı. Pilav 15 kuruş idi on 
kuruş o1acak demiş! f yi amma 
on kuruşluk pilavın yağını, mik· 
dannı, pirincin nev.ni de teshil 
edebilm:ş mi? Ne münasebet O 
halde ne oldu? Şu oldu ki ağız 
tadı ile bir pilav yiyor idi iselr 
şimdi ondan da mahrum kaldık. 

Basmahaneden hükümete ka
dar binek arabası için hatırım• 
da kaldıtma göre 25 kuruş 
tarife koymuş. iyi havalarda 
ben daima 20 kuruşa gider·m. 
Amma bir de hava yağmurlu 
ise ... işte o zaman da bir lira)" 
bayıhnm. 

Deme\ isterim ki, mülhakat& 
iş1iyen kamyon ve kamyonetler• 
de de vaziyet tamamile ayni .•• 
işte onun içindir ki, ben, bele
diyelerin nar k ve tarifelerinden 
meaea ümu1maz <Jedim. AlcSini 
bilenler varsa söylesin. Bununla 
beraber hiç olmazsa tesbit ve 
ilin edilen bir şey mantaki 
olsun. 

Sonra cezalar da çok insaf. 
ıızdır. Bir kamyı:>na bir kişi 
fazla alınmış, şoför bilmem yan 
bıkmış.. Ver bakahm beş lira, 
on lira .. 

Cezılann bu derece ağır ol· 
ması hem suiistimale yol açar, 
hem de cezayı verenleri yekten 
harap eder. Cezadan ise mak
sad bu defil, 11labtır. 

Bir de anlıyamadığımız bir 
nokta var: Sıra meselesL lzmir
den çıkan mülhakat motörlü 
vasıtalarından muntazaman yirmi 
beş kuruş alınır, sıra kağıdı 
Yerilir. Hele Turgutludan lzmire 
gliycn kamyonlarda bu usul bir 
iki .senedir tatbik ediliyor. Bu 
tahdidin ve aıranın ubeblerini 
anlıyamadun. Yalaıı fQllU gör
aam ve görüyorum ki yaan ha 
sıra riilüaden JDllarda yiizlerce 
watandaş 11taJıb kalıyor, binecek 
yolca ka.,oaa bulamayınca yülr 
kamyonlarma biniyor, yahud 
yolcu kamyonlara çaresiz fazla 
yolcu alıyor. 

Viliyet mademki. gazetelerin 
razdltına göre. gene motörlü 
wasıtaların kontror için bu sene, 
hem de daha et.raflı olarak uğ
r91mağa karar vermiştir. Bu 
mütalealanmı da göz önüne ala· 
cağım umanm. 

Dotnısu belediye ile vilayetin 
bu meselede hemfikir olarak 
yürümeleri teıekküre değ-er. 

Hayırlı, müsbet ve umumi 
menfaat namı na geniş mikyasta 
muvaffakıyetler dilerim. 

T. Tiil'.koğlu 
Manisa saylavı -----Irakta 

Batad, 21 (Radyo) - Kral, 
neşrettiti bir irade ile parla· 

onun '23 llkkinunda açıla· 
-·-·' bild;rmi t~ 
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(R d ) G e ıyor, ın ı er mu avemete arar ver ı er. 

unı , a yo - ene· • ı ral Lodendrofun naşı, dün r:'·---~·.,.~-... ---

t I Vu • ı • gece dördüncü ordunun bay· ' rgun iŞ erı.. rak salonuna götürülmüş ve 
sabaha kadar beklenilmiştir. 

o - -···-Baykuş sesi uğura, tavşan uğiırsuzluğa, ça
kal da felakete alamet imiş. 

Ccnazealayı, yann olacak ve 
B. Hitlerle bütün Alman Nazır· 
ları ve askeri ricali alaya iştirak 
edecektir. 

Sabık Kayser Vilhelm, Loden· 
drofun ·zevcesine bir taziyet 
teli"aft çekmiş ve cenazeala· 
yında kendisini temsil ıçan 
general Mayestene telgrafla rica 

---~·~• .... •-tı•---
lnek güden adam 

ise mukaddes! 
Hindistanın Sung gi2li cemi

yeti, bir çok sınıf ve kısımlara 
ayrılmıştır. Her kısım mensub· 
lannın da vazifesi diğerlerinden 
büsbützn başkadır. Her şubenin 
Sosa adı verilen bir uası vardı. 
Bunların vazifesi, Sırtlan gibi 
ve bütün hile yollarına saparak, 
kervanlara yanaşmak, kervanlara 
katılmak, yolcuların samimiyet 
ve emniyetini kazanmaktı. Böy· 
lece kervanda yer alan Sosalar, 
çetenin de hücumunu kolaylaş· 
tırır ve bilhassa hücum vuku· 
unda kervan yolcularının çeteye 
iltihakını temin ederdi. 

Sosalardan sonra Lungalar 
gelir. Bu esasen (ölü gömücü) 
demektir. Ve, vurulacak kervan· 
da öldürülecek olan kimselerin 
çukurlarını münasip bir yerde 
evciden kazarlarl Bu suretle, 
gizli cemiyetin yaptığı cinayet· 
lerin bir çoğunun izleri Hindiı· 
tanın ucu, bucağı bulunmaz, 
yollarında kaybolur, giderdi. 

Bunlardan sonra Buhutotlarla 
Sumssekler gelir. Bunlardan bi· 
rincisinin vazifesi kasaplık ve 
\. .. •:lli\.-tlr Jlri ,.· ; d !:.ldi•:"I ... •• dnu .... ~··. - ... n ... ~. e lif L!ı u ...... 
cek kimselerin nazırı dikkatini 
başka tarafa celbetmek, bilhassa 
katili görmesine mani olacak 
bir vaziyete sokmaktır. 

En müşkül ve korkunç vazife 
tabii bu Buhtotlarındır. Bu se· 
bep e bunlar cemıyet efradı nez· 
dinde yüksek bir mevkie ma· 
liktir. Cennetlik addedilirler, 
bunların cinayetlerini işlemeleri 
de meraaım ve usule tabidir. 

Her hangi bir cinayetin ikaı 
için emir alan Buhtot, dört gün 
sütten başka hiç bir şey yemez 
ve içmez. Beşinci günü sabahı, 
arkadaşları bu katle memur 
adamın bileğine bir mendil bağ
larlar, ve vücudüne de kendile· 
rince mukaddes bir yağ sürer· 
ler, alnına da kırmızı bir işaret 
koyarlar. . 

Katil, işte bu mendille cina· 
yetini ika eder; kurbanını bu 
mendille boğar( Hem de, ne 
pahasına olursa olsun bu vazi· 
fesini yapar! 

Cinayetini ika eden ve ken· 
disini mahalli zabıta ve adliyesi 
elinden kurtaran bir Buhtot art le: 
arkadaşları arasında mukaddes 
ve cennete girmek hakkını ka· 
zanmış öir ada11dır. 

Sımylar her haydutluk, vur
gun ve katil hadisesinden sonra, 
·fakat muvaffakıyetle neticelen· 
miş oimak şartil~ garip mera· 
ıim yaparlar. 

Bu vurgundan elde edilmiı 
paranın bir kısmı ile Hindistan· 
da •Gur. adı verilen bir nevi 
şekerden bir miktar satın alınır. 
Sang reisi, yüzü örtülü ve ar· 
kası Şarka dönük olarak yük· 
ıek bir yere oturur, ve şeker· 
leri, aralarına karıştırılmış gü· 
miiş para ile beraber derin bir 
süküt içinde bulunan Sungların 
başına se ı per. Bu para kimin 
txı yakınına düş~rse, bu adam da 
Buhtot olur. Vdife beklemeğe 

başlnr. Bu smetle, ilahi bir işa· 
ret u d ~ na inan ti 

Klu·Klalcs·Klt111 cemigeii azası • 
Bu şekerlerden bir kıımı da büyük bir bata işledim; bir gün 

mukaddeı addedilen bir ıu içine kırda bir kaç Sung dolaşırken 
düşer. Bu ıudan katli kararlaş· ineğini güden bir adam gördük. 
tmlan adama bir yudum içiri• Bu adamın katli bizim için la· 
lirse, katilin vazifesinin çok zamdı. 

kolay olacatına hükmedilir! Biz öldürülecek insanları bili· 
Bu merasimin sonlarında dua riz. Kııa bir müzakere üzerine 

edilirken dışarıdan bir baykuş bu adamı boğma§'a karar ver· 
öttüğü takdirde katilJerin zevk dik. Fakat arkadaşların hepsi 
ve neteıine payan olmaz. Fakat de bu iti başka bir zamana bı· 
dağılırken tavşana tesadüf et• rakmak istedikleri halde ben 
mek, Sunglar için ölümle mü· 
aavidir. Tavşan onlar için en 
uğursuz ve muvaffakıyets;zliğe 

alamet olan bir mahluktur. 
Maamafih, bu iyin ve merasimi 
yapanlar için tavşandan ziyade 
korku veren bir mablulc vardır. 
Çakalf Bir karga ses de ekse· 
riyetle Sungları vazifelerinden 
geri kalmata ıevkeden bir se· 
beb olur. 

Sunglar, evham ve haya)it 
ve batıl itikadlara tamamile ta· 
bi insanlardır. 

S 'ze burada Sungların garib 

iti!cadlanndan birisini naldedi· 
yor uz: 

loıiliz zabıtası Sunglardan bi
risini tevkife muvaffak olmuş 
ve bu adam da suçunu itiraf 
etmiştir. Fakat itiraf ederken 
de, başını salhyarak demiıtir ki: 

•- Ben, aiz:n elinize düşece· 
ğimi biliyordum; başıma en bü
yük. felaketler gelecektir. Ve bu, 
bana mukadderdir. Çünkü, çok 

hemen boğulmasında ısrar ettim. 
Çünkü üzerinde çok para bula· 

cağıma emindim. Biz, parasız 

insan boğmaktan hiç bir vakit 
memnun olmayız. 

Ben, arkadaşların kararına ve 
inek güden bir ai:lamın katlinin 
uğursuzluk ve felaket getirmesi· 
nin muhakkak olmasına rağmen 

bu adamı boğdum. Paraları al· 
dık. Fakat evime döndüğüm 

zaman tiddetli bir sıtmıya tu· 
tuldum, tam on ay ateşler içinde 

yandım, mezarın yanına kadar 
vardım, sıihayet iyi oldum. Ar· 
kadaşlar, inek güden adamı öl· 
dürmenin cezasından artık kur· 
\ulduğumu söylediler; amma, gö
rüyorsunuz ki, şimdi de sizin 
elinize düşmüş bulunuyorum.,, 

Yarin: 
· Hintli katiller cemiyetinin 
diler maceraları fle esrarı -
Rintlilerle lntilizlerin ara· 
sında bir rabıta? .. 

Filistinde, kanlı h8disele
rin arkası ·kesilmiyor 

Ingilizler, iki Arahın evlerini dina
mitle, uçurdular. Yahudilerin kararı. 

Kudüı, 21 (Radyo) - Bütün 
tedbirlere rağmen Tülkerimde 
İngilizlerle Araplar arasında çar· 
pışmalar olmuş ve bu sebepten 
Araplardan iki kişinin evleri di· 
namıtle uçurulmuştur. 

Bahriyi tevkif etmiştir. Yapılan 
bir araştırma neticesinde kendi· 
s nin ecnebi memleketlerdeki 
müfritlerle devamlı münasebet· 
lerde bulunmakta olduğunu mey· 
dana çıkarmıştır. 

etmiştir. 

Berlin, 21 (Radyo) -Mareşal 
Lodendrofun, Tanenberge gö
mülmiyeceği anlaşılmaktadır. Al· 
man gazeteleri, Generalin, Hin· 
denburgun cenaze merasiminde 
hazır bulunmadığmı hatırlatmakta 
ve Tanenberge değil, Tutinge 
gömüleceğini yazmaktadırlar. 

Cenaze meruimi, 22 Kanun· 
evcide B. Hitlerin de iıtirakile 
Münihde yapılacak ' ve Tutinge 
naklolunacaktar. 

Münib, 21 (A.A.) - General 
Ludendorfun milli cenaze mera· 
simi şu .suretle tesbit olun· 
muştur: 

Çarşamba sabahı saat ıe da 
cenaze zafer kapısı önünde ta· 
buta konacak remi merasimi 
müteakıb tal>ut zafer kapısından 
Mareşaller locasına getirilecek 
ve orada geçid resmi yapıla· 
caktır. 

Gecide iki piyade taburu, 
bir topçu müfrezesi, bir bahriye 
müfrezesi ve hava taburu iıtirak 
edecektir. 

Harbiye N azarı Mareıal Fon 
Blomberg mütovoffan• mezar, ı 

hakkında bir nutuk söyliyecek 
müteakıben Fon B!omberg Fon 
Makenzen, muhtelif ordular baş· 
kumandanları ve muhtelif heyet· 
ler tabuta çelenkler koyacak· 
lardır. 

Tabut buradan motörlü kıt'a· 
larla Butzing mezarlığına götü· 
rülerek askeri merasimle gömü· 
lecektir. 

Münih halkı Çarşamba sabahı 
saat 9 a kadar tabutun önünden 
geçerek büyük askeri selimhya· 
caklardır. 

Berlin, 21 (A.A.) · - Luden· 
dorfun ölümü dolayısile B. Hit· 
ler millete hitaben büyük ölünün 
hatırasını tebcil eden bir beyan· 
name neşretm'ştir. Bu beyanna· 
mede ezcümle deniliyor ki: 

•Ludendorf ile beraber büyük 
bir tarihi sima aramızdan git· 
miştir. Ludendorf ismi daima 
Alman milletinin kahramanca 
büyük mücadelesine bir sembol 
teşkil edecektir. 

Etrafı adi siyaset adamları 
ile muhat olan Lunendorf bü· 
yük harb esnaıanda Hindenbur· 
gun yananda yalnız baıına mil· 
letin kuvvetini ve mukavemetini 
sarsılmaz kahramanlık hareket· 
lerine kadar yükıeltmete çahı· 
mış ve bunu Almanlar için ve 
Alman d~vleti için hürriyeti el· 

Bir kıç ıündenberi kaybolan 
dört Yahudi polisin cesedleri 
bir hendek içinde bulunmuştur. 

-- ....... -- .............................. -- --<X><X>OC ~ 

Amerika donanması San-
............ -

Kudüı, 21 ( Radyo ) - Dün 
tevkif edilen şeyh Vasinin ec· 
nebi memleketlerdeki unsurlarla 
münasebatı meydana çıkarıl· 
mıştır. 

Kudüs, 21 (Radyo) - Yahudi 
beled yeler konseyleri umumi 
meclisi, garbın idare şekillerini 
memlekete idhal için b r karar 
vermişt r. Bu karar, müıtakb'!l 
Yahudi devletinin vücude geti· 
rilmeıi yolunda atılan ilk adımdır. 

Kudüs, 21 (A.A.) - Zabıta 
Filıst o Şeyhülmeşayihi Yasin 

pedroda toplanıyor 

japon Erkllnılıarbigesi, bir haoa harbini takib cdigorlar .. 
~anghay, 21 (Radyo) - Ma· Londra, 21 (Radyo) - in· 

reşal Şan-Kay-Şek, bu gün neş· giltere, Ankeodaki · ecnebilerirı 
rettiği bir beyannamede, Hankov hayatlarile yakından alakadıt 
şehrinin halktan tahliyesini emir olmaktadır. Burada bin kadar 
eylemiştir. Asker, Japonların ta• lngiliz ve ~ebaası ile bir çolc 
arruzuna karşı şiddetle mukave· Amerikalı, Fransız ve yabancı 
met etmeğe karar vermi~tir. vardır. Bu şehirdek · ecnebi 

Japonların şimdiye kadar iş· menfaatleri de çok mühimdir. 
gal ettikleri şehirler, Çınin en Bir çok ımtiyazlar Çine iade 
zengin yerleridir. edilmiş olma ela b~ra.>er, Fran· • 

Japonlar, Onkonla Çinin mu· sanın çok ehemmiyetli bir . imti· 
vasalasını kesmek fikrindedirler. tiyazı vardır. 

Şanghay, 21 (Radyo) - Ja· Şanghay, 21 (Radyo) - Ja· 
pon ordusu, Hankeuya yirmi ponlar, Biyas körfezıne . on bir 
kilometre yaklaşmış bulunuyor. bin kişilik bir ordu sevketmiş· 

Ktaat, evveli şimendifer lerdir. 
hattını tutmağa . çalışmaktadır. Karaya .ihraç harek~ti açın 
Bu . gün on yedisi avcı olmak emir beklenmektedir. 
~e 26 ~ tayyaresi, Ki- Jap""On oTdusu, Siyanf 
yokyan istasyonunu bom bardı· Yança n~hiri nin öbür sahiline 
man etmişler, yüz kadar bomba geçmeğe muvaffak olmuştur. 
atmışla.ıdır. Şanghay, 21 (Radyo) - in· 

Japon kumandanı general Ma· giliz bandralı Vuzonlc vapuru, 
çoyu, bu gün b ı r beyanname 
neşretmiş ve Çin silahları atın- Ankeodan aldığt lngiliz tebaa· 
caya kadar harbin devam ede· sıle iki topçekerinin refakatinde 
ceğini ilin eylemiştir. limandan hareket etmiş ise de, 

de etmek emelile yapmıştır. Ka· 
raktersizlik ve acizlik zihniyeti 
kendisinin düşmesine sebeb olunr.a 
A manya çökmüş ve V ersay haca· 
Jetine kadar alçalmıştır. 

Bu hacalet senelerinde dün· 
ya harbinin büyük askeri Lu· 
dendorf milletin dahili ve harci 
canlanmasına çalışan mücahit· 
lere katılmış ve o zamandan· 
beri kendi yolunda bu hürriyet 
için mücadele etmiştir.,, 

Ludendorf ile milietlerimizin 
şeref galerisi Almanyanın şev· 
ketinin yrni bir şah dini daha 
kazanmıştır. 

Berlin, 21 (A.A.) - Harbiye 
Nazırı Mareşal Von Blomberg 
Alman ordusu zabitlerine ve 
askerlerine hitaben neşrettiği 
bir ordu emri yevmisine ez· 
cümle diyor ki: 

•Büyük Alman, büyük asker 
bizleri terketmiştır. Ludendorf 
büyük ordunun yanına gıtmiştir. 

Ludendorfun hayatı baştanbaşa 
Almanya için bir mücadeledir. 

Harbden evci ordunun kuv· 
vetlenmesine, harb esnasında 
ordunun zafere erişmesine ve 
barbden sonra Alman devletinin 
hürriyetine ve Alman m iletinin 
vahdetine nefsini hasretmiştir. 

Ludendrof askeri yaratıcı, teş
k : :a ~çı ve mesul şd sı fa ları ile 
dünya tarihinin gördüğü en iy. 
ordun n v:.icude getirilmesinde 
esaslı bir rol ovnam ıştır ... 

verdiği bu emirler, dikkati c el· 
betmiştir. Bazı mehafi l, Ame· 
rika deniz ve hava kuvvetlerinin 
manevra için San Pedroda top· 
landığını tahmin edıyoı .ar. 

Çınlilerin, Yançe nehrinin bir 

kısmında yapmış oldukları ba. 
rajlara rastlıyarak, geri dönmete 
mecbur kalmıştır. Bu vapurdaki 

ecnebil~r. · Ankeoya dönerek, 
şimendiferle buraya gelecek
lerdir. 

Nankeu, . 21 (A.A.) - HükQ· 
met, Pekinde kurulmuş olan 

hükumet komedyası aleyhinde 

bir beyanname neşrederek Pe· 
kindeki komisyonların aldığı ka· 

rarların gayri meşru ve hüküm• 
süz olduğunu ve bu komisyon· 

lardaki azaların vatan haini bu
lunduğunu bilirmiştir. 

Felsefi konf eranı 
Kız lisesi Felsefe öğretmeni 

B. Kazım Gürpınar, yarın ak
şam saat 17 de Halkevinde 

(Piskolojik gayri tabiilikler ve 
sebeplerı) mevzuu üzerinde bil· 

hassa öğretmenleri alikalandı· 
ran bir ko ~ıferaos verecektir. 

Bu faydalı konferans herkese 
açıktır. 

TAKVİM 
Rumi· ljJj ı Arabi· \356 
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KARA KORSANLAR ŞEFİ 

Dilber kadın korsaiı ikinci devre lik 
macları 

Belediye ile hal şirketi 
arasındaki ihtilaf 

Aşktan başka kuvvete baş eömiyen deniz kızman maceraları ..• 
Nakıli: Faik Şemseddin BENLIOGLU 

----------~----4----~~-
!' 
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Karasakal, cenubi Karolin valisinin odasına 
irfan ve Hakkıya ih

tar cezası verildi 
-------------

Dr. Bay Lütfi Kırdarın tavas
sutu ile halledildi yalnızca girdi. Maksadı ne idi? ikinci devre lik maçlarına, bu 

hafta başlanacaktır. Dün akşam 
toplanan lik heyeti, Pazar günü 
yapılacak maçları görüşmüş ve 
hakemleri tesbit etmiştir. Prog· 
ram şöyle hazırlanmıştır: 

Kumandan bu bir sandık kıy· 
metli ilaçlarla birlikte bir de 
ubudiyet ve saygı mektubu gön· 
dermişti. 

Münakale vasıtalarının pek 
az olduğu, bir geminin rüzgarın 
yardımı veya kürekçilerin gay
reti ile 100 millik mesafeyi uzun 
günlerde ancak katedebilmesi 
payitahtlardan uzak adalarda 
kumanda ve idare işlerini böyle 
tok feci hallere sokmakta idi. 

Tiç belki de bir az diplomat· 
lıktan anlıyordu. Çünkü, kuman· 
danını hediye ve mektubuna 
mukabil bir cemile olmak üzere 
evelce almış olduğu sekiz esiri 
hemen kürekten çözdü ve ku· 
mandana iade etti. 

Arzu ettiği ilaçları elde eden 
Karasakal, gemilerini Çarlston· 
dan cenubi Karoline doğru çekti. 

Karasakalın cenubi Karolinde 
şöhreti henüz pek duyulmamıştı. 

K""'•sakal kaptan Tiç planı 
hakkında lsrail Hudsa şu iza· 
batı verdi: 

- Ey.. Denizlerde gezen in· 
sanlarm bence hepsi de bir 
cinstir, devlet gemisinde, tica· 
ret gemisinde veya korsan ge· 
misinde bulunsun, denizci adam, 
başı yumrukla ezilecek adamdır. 
Bunlara zerrece inan olmaz. 
Buradan erzak çekiyorum, çün
~J bize ilaç gö:ıderen kuman· 
danla kötü eşmek istemiyorum. 

mf ti fır .. tt'a l>izi bi~du.9ılc 

suda boğacaktır. Şu bizim adam· 
lar yok mu?. Ticaret veya harb 
gemisinde bulunan gemiciler 
için bunların hepsi de kanun 
harici ve ipten, kazıktan kurtul
muş insanlardır. Fakat bu bizim 
adamlar bir yolunu bulsalar, 
kendi kellelerini kurtarmak, beş 
on mangır almak için hepimizi 
Je bir ıepet balık gibi düşman· 

{ara teslim ederler. Bunun için 
ben hiç bir kimseye inanmam. 
Dost bir limanda bile düşman 
içinde imişim gibi hareket ede· 
rim. Anlıyorsun ya... Herkes 
bana düşmandır, düşman. •Ben 
de herkesin düşmanıyım. Hep 
ezeceğim, hep asacağım veya 
öldüreceğimi Maamafıh kendi 
hayatımı ve servetimi emniyet 
altına alacağım!. Dedi. 

.......... 
pedcn tırnağa kadar müsallah 
adamı ile birlikte hükumet da
iresine vardı ve valinin yanına 

yalnız olan k ~irdi. Adamları da 
dışarıda kaldılar. 

Bir saat kadar içeride kalan 
Karasakal, cenubi Karolin vali si 
Şarl Eden ile birlikte dışarı 
ç.ktı. 

Maiyetindekiler, Karasakalın 
bu hareketine hiç bir mana ve· 
romediler. Ve bir az sonra, Ka· 
rasakal, maiyetinde esir aldığı 
iki gemi olduğu halde açığa 
açıldı. Engin denizlere geldikleri 
vakit, Karasakal bütün korsan· 
ları güverte üzerinde topladı. 

Mühim bir karar veya iş ol· 
duğu zaman böyle yapılndı 

Karasakal, toplanan adamla· 
rına, hiç birinin yüzüne bakma
mak üzere: • - Valinin yanma niçin gitti· 
ğimi size söyliyeceğim. Ben, 
valiye dehalet ettim; o da be· 
nim dehalctimi kabul etti, can 
ve malımı emniyet altına aldı. 
Tabii benimle beraber s:z de 
dehalet etmiş ve affedilmiş olu· 
yorsunuz.. Dedi. 

Cinayet mi, 
Kaza mı? -.... 

Tepeköyde bir genç 

Karasakalın verdiği bu habere 
Meri bir türlü inanmak istemi· 
yordu. Ne oluyordu böyle?. En 
kuvvetli olduğu bir zamanda bu 
adam neden teslim olmuştu! 
Sonra.. Yanındakilerin reymı 

almadan hareketine büsbütün 
kızıyordu. Fakat diğer haydud
lar Meri gibi düşünmediler. On-
1 ır, hep bir ağızdan: 

- Yaşasın kaptan Tıçl.. Di
ye bağırdılar. 

Mahud S ide gelince, o da: 
- Ne ala... Ne ala... Karaya 

tekrar düşüyoruzl. Gene toprak 
üzerinde yaşıyacağız, hiç bir 
kimse de bize b ir şey söyliye
miyeccktir. Dedi. 

Tiç bu geveze ve sahte ka
badayıya: 

- Sus bir az be herif!. Dedi. 
Evvela Çarlstona gideceğiz, 
orads bizi namuslu ve mevki 
sahibi insanlar gibi topla selam· 
lıyacaklardır. İki geminin bizim 
olduğunu tasd k edecekler ve 
bizim gemi de o zaman işine 
devam etmek üzere denize açı· 
lacaktır. 

- Sona oar -

General Roder .. ...... 

Birinci takımlar: 
Saat 11 de Demirspor· Üçok, 

hakem Esat Merter; 13 de Alsan· 
cak · Doğanspor, hakem büyük 
Mustafa Üçok; 15 de Ateş ·Ya
manlar, hakem Hasan Yanık. 

lk"nci takımlar: 
Saat 10 da Doğanspor·Alsan

cak, hakem Fehmi Üçoktan; 12 
de Ateş - Yamanlar, Mustafa 
Şenkal; 14 de Demirspor- Üçok, 
Baha Konuralp. 

Üçok • Doğanspor maçında 
kasdi favüllcr yaptıkları hakem 
raporunda zikredilen Doğan· 

sporlu Hakkı ile irfan; birinci 
olarak bu şekilde hareket ettik· 
terinden birer ihtar cezası veril
mesi de dün akşam karar altına 
alınmıştır. 

Halkevi köşesi 

Manisa, (Hususi) - Manisa 
belediyesi le hal ş .rketi arasında 
senelerdonberi uzayıp giden ala· 
cak davası, Dr. Bay Lütfi Kır· 
darın tavassutile nihayet halle· 
dilmiştir. ihtilafın esası, hal inşa 
edilirken şirketin alacağı olan 
paranın belediyece verilmeme· 
sidir. 

Bir lngiliz tor
pitosu 

Ç~şme limanını zi
yaret etti 

Muallimler 3 ag maaş 
alamamışlar 

Çeşme, (Hususi) - Akde· 
nizde kontrol vaz;fesi görmekte 
olan İngiliz filosuna mensub 
torpitorlar, sık sık limanımızı 
ziyaret etmektedirler. Dün akşam 
da H. 31 torpitosu Çeşmeye gel· 
miş, gemı süvarisi kaymakam ve 
arasında ziyaretler yapılmıştır. 

1 - Dumlupınar, ŞehidfadıJ, G 0 mi mürettebatı da karaya 
Halidbey, Karataş, Keçeciler çıkarak şehri gezmişler ve gemi 
okullarile cczaevinde biç okuyup geç vakit limandan ayrılmıştır. 
yazma bilmiyenlere, ilk tahsilini Çocukların müsameresi 
yapmıyan yurddaşlara mahsus ÇeŞme ilkokulu talebesi f dün 
Halk dershaneleri, gece ana ve babalarına bir mü· 

2 D 1 k 1 d samere vermişlerdir. Yavruların Torinoda aüvari mek. - um upınar o u un a 
Almanca, Fransızca, lngilizce temsilleri zevkle temaşa edilmiş-

tebini gezdi gibi yabancı dil kur~ları, tir. lktısad haftası münasebetile 
Torino, 21 (Radyo) - Maca- 3 - Dumlupınar okulunda ilkokul salonunda açılan sergı 

ri~an arhiye az,. Genera s $h ilini tamamlıyamıyanlara de rağbet görmüştür. 
Tcpeköy, (Hususi) - Kazaya (Roder), refakatinde ltalya' ge- mahsus riyaziye kursları, Muallimler maaş alamı-

mcrbut Çapan köyünde bir ya· ncrallerinden Paryani olduğıı 4 - Halkevinde motör kurs· garlar mı? 
ralama ve bunun neticesi olarak halde bu gün süvari mektebini ları, Çeşme okulu muallimleri, üç 
bir öldürme hadisesi vukua gel- ziyaret etmiş ve ö~leden sonra 5 - Halkevinde Bayan ve aydanberi maaş alamamışlardı r. 
miş; Derviş adında bir genç, buraya dönmüştür. Baylara mahsus daktilo ve yal· Diğer memurların maaşları ve-
kardeşini vurmuştur. Hadise ga- nız B&yanlara mahsus nakış ve rildiği halde muall ı m:ere bu 
yet entcressandır. ve ifadesinde de kendisini kar· d . kiş kursları aç lmıştır. şekilde muamele edilmesinin 

deşi Durmuşun vurduğunu söy· 6 - Halkevi dersbanelerile sebebi malum değildir. 
Derviş ve Mehmed, ayni evde lem iştir. 

oturmaktadırlar. Son zamanlarda Bu hadise, köyde dedikoduyu yabancı dil kursları İkinciteşrin- dığı bu kıymetli fırsatı kaçır· 
da iki gece üstüste tvleri taş· mucib olmuştur. Çünkü Mehme.ı de başlaDm ştır. d k mayınız. 
lanmıştır. Vak'a gecesi gene ay· Dcrviş' n . öz kardeşi değ . ldir. 7 - aktilo, nakış ve i iş Halkevı"n Je 
ni hadise vukua gelmi~; Mch· Babası tarafından evladı manevi kursları da yılbaşında faaliyete "' 
mcd kimseye görünmeden ve olarak alınmıştır. Dervişin ba· geçecckt.r. konf eransfar ... 

Manisa valisi Lütfi Kırdar 
Vali Dr. Bay Lütfi Kırda" 

istenilen meblağı belediyenin 
tediye kabiliyetinin fevkinde gör
düğünden bu işin sulhan tesviye
sini iki tarafa teklif etmiş ve 
bu teklif memnuniyetle kabul 
edilmiştir. 

Bulunan hal şekline göre be
lediye, Belediyeler Bankasından 
10 bin liralık bir istikraz aktc· 
decck ve bu para bundan evci 
alınan 65 bin lira ile birlikte 
şirket~ verilecektir. Dahiliye Ve• 
kaleti de bunu muvafık gör
müştür. 

Halkevinin faaliyeti: 
Halkevi gösterit şubesi üye

leri, başkanları Celal Gürsoyun 
refakatinde otuz beş kişilik bir 
kafı le halinde (Karaoğlanlı) kö· 
yüne giderek ( Himmetinoğlu) 
piyesini temsil etmişlerdir. 

Temsil, Cumhuriyet bayıa· 

mında açılan yeni okui binasının 
büyük salonunda ver lmiş, altı 
yüzden faza köylü yurddaşımız 
bu göstcritten faydalanmıştır. 

Muallimlerin gezisi: 
Kültür d rektörü, Ortaokul ta· 

rih ve ilkokul öğretmenlerinden 
yirmi kişilik bir grupla birlikte 
tarihsel incelemelerde bulunmak 
üzere Ilıcak mevkiine kadar bir 
gezi yapmışlardır. 

Atinada yeni bir kardeşine de söylemeden bu bası Tahir, Mehmedi çok sev· 8 - Motör, daktilo, nakı ş 1 - 24/12/937 cuma günü 
meçhul şahısları aramak üzere diğindcn, kendine öz evlad mu· kursları için Halkevine, riyaziye saat 17 de Evimiz d ı l, tarih, müze 
evden dışarı çıkmıştır. Derviş de amelesi yapm•ş ve mirasından ve dığer dersler ve kurslar için edebiyat komitesi üyelerinden 
elinde bir çifte olduğu halde bile istifadesini temin eylemiş· de Dumlupınar başöğretmen· Kazım Gürpınar tarafından pisi· Türk hakimiyeti za. 
kapının kenarına gelmiş, karşı tir. işte dcd koduya sebeb de l ğine müracaat edin z. kolojik gayri tabiilikler ve se· manındaki eserler 
tarafta birinin üzerine doğru budur. Fakat Derv ş ve Mehmed Sayın yurddaşlar; bepleri hakkında bir konferans Atina, 21 (Radyo) - Türkler 
yürüdüğünü görünce ateş et- i•yct iyi geçinmekte olduğun· Gerek dershaneler ve gerek verilecektir. Atinaya hakim ik,en bırakmıı 
miştir. Saçmalar, Mehmedin dan, bu hadisede bir kasd bu· kurslarda İzmirin en tecrübeli 2 - 27 /12/937 pazartesi gü· oldukları eserlerle ondan sonra 

• * * muhtelif yerlerine isabet etmiş, lunduğuna da ihtimal verılme· ve en değerli öğretmenleri va· nü saat 16/30 da Kız lisesi ede· Yunanlılar tarafından vücude 
Kaptan Tiç, bu korkunç kor· zavallıyı ağır surette yaralamış· mcktedir. zife almışlardır. Hemen koşu· bizzat öğretmeni Bay Süleyman getirilen asarı ihtiva etmek üzere 

san, cenubi Karolin limanına tır. lzmir Memleket hastanesine Müddeiumumilik tahkikata de· nuz, yazılınız. tarafından Sart harabeleri hak- burada hususi bir müze tesis 
vardığı zaman, y. rmı kadar te· kaldırılırn Mehmcd, yolda ölmüş vam etmektedir. Halkevinin s"zin i<,.in hazırla· kında bir konferans verilecektir. edilmiştir . ............................................................................................................................................................... 

rebe zamanında bile değişme· marş.. kocaman bir göbek, işte serma· onlardan nefret ederler. işte, kan 
miş t ir. ister yorgun, ister hasta Herkes yola koyulacak. Bizim yesini tüketen palyaçonun en fışkıran bir çehrenin kırmızı 
olunuz hep ayni hal... Kimse arkadaşlar dalgın ve düşüncesiz son bir çaresi. Oyun uzar, halk bir dudağın dolgun düzgün ve 
farkına bile varmaz. Bize herkes bir alay teşkil edecekler. Çünkü esnemcğe başl ar; münekkid kaş· rahat bir simanın mükafatı! 

Yazan: 
Hanri Bero 

Dilimize çeviren: 
Şükrü Kaga 

daima maşaallah iyis n:z. bir •Şişko,, için ağlamak kabil larını çatar, acele etmeyin! Bir Ah o zayıflar, hakiki zayıflar! 
Der ve sonra da bir iş yapmış değil hatıra gelmez. Öyle zan• kapı açılır. Sahneye bir Şişko O; tahta gibi kuru göğüslerinde 

gibi ellerini uğuşturur. nediliyor ki giiya ş işmanlar ölü· çıkar, her şey değ şir. çocuk yeleği taşıyanlar! Bunların 
Ben ölsem, -Allah mümkün mün esrarından muaftırlar. Tıpkı Sahnede herkes yüzü pudralı bizim yuvarlakhklaramız etrafında 

olduğu kadar gecinden versin· kuştüyü yastıkların vapur battık· "Pıycro,,ya acır; fakat zavallı gezdirdikleri bayağı ve kıskanç 

--------------------
arkadaşlarımın son olmak üzere tan sonra dalgaların pençesin· mahcup, beceriksiz yeni zengin, nazarlarındaki acı belagati kim 
beni bir defa görmeğe gelecek· den kurtula ·ak deniz üstünde tembel, hodbin, korkak, saf talih· anlamaz?. Ah onlar ne hasedci - 6 -

Nihayet saat yediyi çalarken 
ben de "Kanon Strit,,e geldım. 

Hayatımda ilk defa olarak 
yemek yemeği unutmuştum. Koca 
bir saatimi, mantösuna bürünmüş 
arabacısı uyuduğu halde kendi 
kendine kaldırımları temizl:ycn 
süpürge arabasının yaşlı atlarına 
bakmakla geçirdim. Artık başka 
hiç bir şey düşünmüyordum. 

Allah. Allah. Demek adeta 
yıldırımla vurulmuş gib ı bırden 
bire kara;,evdaya tutul uvermiştim: 

- 3 -

hayrolsun. Arkadaşınız benden 
bahsetmiş o'acak, bana öyle yan 
yan bakışınız onu gösteriyor. 
Daha iyi ya? Takdimler tekad
dümlcr olmuş bitmiş demektir. 
Rica ederim. Rahatsız olmayınız. 
Oyununuzu bitiriniz.... Sahih 
bitirdiniz mi? lnşaallah sizi ra· 
hatsız etmedim. Ma.iemki aizi 
taciz etmiyorum masanıza otura· 
bilirim demektir. H .ç te takatim 
kalmadı. Bittim. Yorgunluktan 

ölüyorum, halimden belli değil mi? 
işte biz şişmanları teselli için 

daima tekrar edilen şey; nakarat 
gibi hiç değ şmez. Hatta muha· 

lerini ümid ediyorum. Tabutu· yüzmeleri gibi! siz, rollerini yapmağa mahkum mah Cıklardır bilseniz ... 
· mun baş tarafını kaldırdıkl uı Bir şişman ölüm halinde bile Şişkoya kimse acımaz. Bazı kere Bunlardan biri, leylek gibi bir 
zaman hepsi birer birer eğite· gülünç olmaktan kurtulamaz. sahnede bir şişmanın kalbi herif bir gün bana:· 
cekler ve hiç şüphesiz: Hatta müşterisinin ağırlığı al· yaralı, sevdalı bir kadını teselli - Muharebede ne kadar şiş· 

- Maşaallah benzi ne kadar tında inliyen mezarcı bile ne ettiği de vardır. işte tıyatro sah· man öldü. 
da iyi! yapar yapar alay etmenin bir nesi ancak o zaman hakikate Diye sormuştu. Herifin rüz· 

Diyecekler. Yani, tabiri ahirle yolunu bulur. Bir kambur insana benzer. gardan sallanan uzun burnu da 
sıhhatte olduğumu iddia lede- korku verir; halbuki bir şişman Efendiler elbette ne demek bir süngü gıbi göbeğimi tchdid 
cekler. Amma onların bu iddiası güldürür? Artık bu bir adet isted ğimi anlamışsınızdır. Fakat ediyordu. 
marangozun tabutumun kapa· haline girmiştir. Dünyada bunu ber ne olursa o.sun sahnede Halıne acınacak adamların 
ğını mahkemece çivilemesine, değiştirmek imkaıı yoktur. olduğu gibi hayatta da şi şman- hasediui cell.ıetmenın neye mal 
papazın beni takdis etmesine, Ahmakların hayatın bir tas· lar ağlatmağ,ı sebep olmazlar olduğu en z yad t! resmi daire· 
ve değnekçinin hareket işareti virini göreceklerini zannettik.eri vesselam. Ah canım şen v~ lerde anla ılır. Ver gisıni verecek 
olmak üzere bastonunu kaldır· tiyatrolarda bile şişmanlar yalnız, neşelı şişman . ar! Halbuki zayıf· .şışman bı r ad ... mı balon g bi 
maaına mani olamayacaktır: ileri güldürmeğe yarar? Efendıler, lar tismerılc-rı lcıç'·"' "''"''~~ v 0 

- Souu var 
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Bu 8ünkü program 
İ:Jtanbul radgosu: 
Ôğle neşriyatı: 12,30 T ürlc 

mus:kisi, 12,50 havadisler, 13,05 
Türk musikisi, 13,30 Hafif 
musiki. 

Aktam neşriyatı; 18,30 Daos 
musik"si, 19 Türk musikisi, 19,30 
konferans, 20 Türk musı kisi, 
20,30 Havıı raporu, 20,33 A apça 
nrş iyat, 20,45 Türk mus kis", 
21, 15 Stüdyo orkestrası, 22, 15 
Ajanı hıbNleri, borsı, 22,30 
Solo'ar. 22,50·23 son haberler. 

M ·htelif "stasyonhrın bu ak· 
fam çalacakları müntahab par· 
ça'ar: 
Sertforıiftm 

16,30 Paris Kolonyal: Oban 
Perring n idares.nde senfonik 
konser (Mon'ever deu, Moza ı t, 
Vag.ıer, Tomaai), 21 Prag: Çek 
filharmonisin 'n konserini nakil, 
Haf;/ konserlert 

6,45 Paris Ko!onyal: Plak mu· 
sik si, 7,10 Berlin kısa dalgası: 

Küçük musiki parçalan, ( 8, 15 
devamı), 9,20 Parıs Kolonya.I: 
plak, 10,30 Berlin kıS3 da ırasır 
Vals ve marşlar, 10,45 Pdris 
Kolonya4 Plak, 11,30 Keza, 12 
Berlin kısa dalgası:Hafif musiki, 
13 Paris Kolonyal: Plak, 13 
Berlin kısa dalgası: Eğ enceli 
konser, ( 11,15 devamı), 13, 10 
Bükreş: Plak konseri ( Verd~ 
Vagner ), 14,15 Hafıf plaklar, 
14, 15 Paris Kolonyal: Konser 
nakli, 15 Keza, 15 Hol.and akısa 
dalgası, (P C j): Karış.le tecrübe 
neşr.yatı, 17 Berlin kısa dalga11: 
Haydnin (Dört mevsim ) isimli 
oratoryumu, 17, 15 Varşova: Man· 
dolin halk orkestrası, 17,45 
Berlin kısa dalgası: Haf.J musiki, 

• 18,02 Bükreş: Rumen musikisi1 

18,30 Peşte: Plak konseri, 18,50 
Berlin lı:ısa dalgası: Eğlenceli 
mwıiki, 19, 10 Varşva: P.akla 
Çin musikisi motüler, 19,?0 
Peşte: Ç gan orkestrası, 20 Mos· 
kova: Konser 21, 10 l.aypz.g: 
Piyano şarkı ve sözlü program, 
21 Varşova: Fılharmoni parça· 
lar (plakla). 22 Laypz g: Geçit 
resmi marşlan, 22,45 Bükreş: 
Hafif musiki nakli, 23 Varşova: 
Orkestra (Vagner, Veber, Saınt· 
Sıinsı Yerde) 23,30 V.yana, 
Graz:Fakirler menfaatıne konseri, 
23,25 Ostrova, Prag: K'ldın ko· 
rosu (B abms) 

Operalar, operetler: 
20,30 Peşte: Vıyanadan veri· 

lecek piyesi nakil, 21,45 Berlin 
kısa dalgası: Soldnerin operetin· 
den havalar. 
Oda musikisi: 

11 Berlin kısa dalguı: Eostrü· 
aıantal Kentet ( Mozart ), 21,55 
Bükreş: Düo flüt fantezileri (pi· 
yano refakatile), 

J.-ponya dünyaya 
1meydan okuyor 

Baştarafı 1 incitle 
"Tan. gazetesi iht;ma verme
mekte ve bu gil:ıi şayialar 
inanılmaması lazım geldiğini 

kaydetmekteciir. 
Jorn•le d'Jtalganın da 
idllitısı b•şfca: 

Roma, 21 (Radyo)- Jurnale 
d'ltalya, yazd ğı h ır makalede 
Çinlılerin Brüksel ve Nankia· 
deki mümessiller;ne ltalyanın 
evelce tei<li i ettiğ i gibi, derhal 
su:h ınüzakerclerıne başlanma· 

sıaı tavsiye eylem ektedir. 

Makale . muharriri B. Gayda 
diyor ki: 

"Bütü Ç n sahilleri artık Jı
pon kontrolu altındad . r. Çın or· 

dusu dağılm : şt r ve maii güçlük· 
ler içinde yuvarlanın ktadır. Çin 

del ice mukavemet için teşci edi· 
lıyor. Fakat herkes onu yaln z 

bırakıyor. En iyi yol sulhtur. 
Eğer Çin tavsiyelerimizi dinle· 
miş olsayd ı , Uza .< Şa rktaki harp 
çoktan bitmiş bulunacaktı." 

Cumhuriyetçil~r Ta
dar 2li al ılar 

- B<lşiarajı 1 incide -
sahasını aydınlatmıştır. Sıbaha 

karşı top~u ateşi yeniden ba,. 

lamıştır. Ş~hrin cenub varuş· 
larında şiddetli sılah ateşi teati 
olanm~ktadır. 

Madr;d, 21 (A.A.) - Cum· 
huriyetÇi tayyare)er Gµada !ajara 

. eyaletınde bir asi tayyareyi yere 

. inmeğe mecbur etm .şlerdir. Bu 
' . 

tayyarenin kaçını.ş olan dö rt 
kışi ile mürettebatı bu gi,in ele 
geçirilm:ştir. Bunların dördü de 
Amandır. Buıılıır Alm ~nyada 

askeri pilot old11.klar.nı ve hü· 
ldlaıctlerlniB emr ile 1 p~nyaya 
geldiklerini bildırm "ş 'er ir. 

Paris, 28 (Rniyo) - Barse
londan alınan sJo habere göre 

cumhuriyetçiler, b"r ha!tadanb ri 
abluka etmi ş olduklan Teroel 
şehrini zaptetm işle ·dir. ................. -.;;; ..... 
Resitaller: 

15, 15 Beri in kısı dalgas·: So· 
list (Bariton), 15,45 Berlin kısı 

dalgası: L sztio t"serler nden 
virtiioz p yano musik s:, 18,15 

Varşova: y,yo'o'.lsel ref katıle 
şarkı konseri, 18,30 Berün kısa 

dalgası: , Sopr•n taraf.odan pr

kı!ar, 19,05 Prag: Piyano ro· 
mansları, 20,55 Bükreş: Rı.ımeıı: 

ştrkılan, 21,30 Bükreş: P yano· 
kemsn sonatları ( Beethoven ), 
22 Varşova: Cfıopi nin eserlerin· 
den piyano resitalı. 
Daııs musikisi: 

23,30 Laypz.g, 
Muhtelif: 

9,30 Beri n kısa dalgası: Mu· 
sikilı çocuk marşları. 

om 

ANADOLU 'h'ti'• ı 

Celal Bayar ve es~k::i;JİCz::m:;i:r------;--ıı;z;m~ir:-:2~in~cii iic~r~a--;m;;e~m;;-u;.r:iııu~-~L;;::u;:··~z:====ii~==: 
- Başı 3 üncii sahifede - aldı koyuna gittıl) nev'ınden ve ğundan: U DOt)ar 

rının tesirini görmektir. Çankırıda sudan bir cevapla karşılaşırlar Ahmet ustanın Emlak ve eytamll;ı=============l 
çıkın (Duyıu) gazetesini sekiz idi. Halbuki Rum müstahsıllerin bankasından ödünç aldığı pa· TRENLER: 
senede on para maddi fayda· kendilerine göre teşekkülleri var raya mukabil bankaya ipotek İzmirden her gün kolkaıı tren. 
::ını görmediğim halile işte bu idi, bu cihetle 

1 
hak~~rı z~yi _01.~ eylediği lzmirde ikinci sultaniye lerin hareket saatleri .. 

gazetecilik hastalığına karşı ilaç ~uyolr~u. Zava . lı . T~rk koylu~u mahallesinin ikibci Nezaket so· Aydın hattı; Alsancak: 
olarak neşrediyorum. ıse, slam ve Hırı_stıyan komıs· d 1zmir.Karakuyn·Ankara: Pazar-

* yoncuların menfaatine çalışıyordu. kağın a 1311 ve 15 taj No. lı te•i, çaroamba, cuma, pazar günlori 
* • 1 B 1 k- d - hanenin 13 taj numaralL kıs· aaat 21,35 de. 

Ceıa·ı Bayarın Başve'-"et mev· şte a çova oy san ığ ı , nu· İz · N ·ıli ı<aı 1 d h b k mır • r azı ·: Her gün saat mune olarak teşki edilmiş ve mın a ta tani ir oridor, sağ· 15,40 da 
kiine geleceği şayi olduğı.ı gün· çok faydası görülmüştü. Bu gün da iki oda, arkada avlu ve av- lzmir-Denizli: Salı, perşembe, 
den beri tercümeihalini yazan ga· sandı"ın mevcut oldug· unu ve · 1 il 1 n solunda tb le: t cumartesı guNn eri eaat 6,30 da 
zet:.cleri1ıiz, ııedense iktısadcı· sermayesinin arttığını memnuni· unu mu a ve mu • İzmir.Tire.Ödemiş: Hereahah .. at 
lığını iş bankasının tes:sile baş· yetle haber al Jım. lzmir işgal hakta hela ve guaulhaneden 5,35 ele bir katar; her akşam saat 
laaıış ~eklinde göstermişlerdir. edilmemiş olsaydı, bu sandık ibarettir. 13/1 No. lı kısım cep- 17,30 da otoray. 
Bu, tıpkı elli yıldanberi hiç g .bi bır çok sandıklar, daha 0 hede bir avlu, avlunun nihaye· Afgan hattı; Basmaneden: 
meyva vermiyen bir ağaca bir· zaman teşkil edilecekti. tindeki merdivenden çıkıldıkta 1zmir-11tubul.Ankora: Hor gll.n 
d b. d" k k l ki ..,. h / aaat 7 de [pazar. cuma, çar••mba en ıre meyva ver ırme ı ı ı ,, opal paşa9a ücum solda mutbak ve mutbakta heli .... 
b

. d G 1 günleri yataklı vagon-büfe bulunur] 
ır şey ir. ueteci arkadaşla· ANADOLU gazetesi, ttilıad ve gusulhane ve bunların üs- İzmir. Alaıehir: Her giln saat 

rımız, bahsedecekleri zevatı hiç ve Terakkinin olmaktaR ziyade 16,28 de tünde taraçe, merdivenin karşı· 
olmazsa ta ııy.ınlardan sorsalar Ce!al Bayarın naş riefkirı mahi • İzmir-Bandırma: Pazar, salı, per· 
bu noksan ığı göstermezler. yet.nde idı. Çünkü bu gazete sındaki kapıdan 15 Ne>. tajlı şembe ve cumarteai günleri aabahlı· 

Celal Bayarın İzmirde bulun· ıle lttiliad ve Terakki hükume· tahtani k smına girildikte bir yiL 88at 7,20 de mohteliı katar; 
duğu beş sene içinde bir çok tini gizlı ve aş kar tenkid et· sofa ve iki odadan ibarettir. pazartesi, çarıamba, cuma günleri 
iktısadi teşekkülleri koramak: mekten çekinmezdık. Hele çok 1200 lira kıymetinde olan bu •kspr•• aaat 12 de 

kuvvetli bir vali olan Rahmi İzmir·Soma: Pazar ve pazartesi 
hususuadakı gayret ve h ızm , tini evin geçen sene yapılan satışı günleri uat 15,28 d~ 
lzmir tüccarlan her zaman şük· beyın hoşuna g,tmiyecek yazı· 2280 sayılı kanuna göre gerı 

!arı yazmaktan zevk alırdık. Her zaman Lazım olan tele-
ran '. a tekrar ederler. Mesela iz· bırakıldığı halde birinci sene 
mir Mil.i ihracat ve itha'at şir· 

ket n n leşe '<külünde Ceıal Ba· 
yarın himmet çok büyüktür. 

Benim, talebeme malumatı fon numaralar 
huku 'r Y" derslerı· takrı'r eder taks.t boı"cu ödenemed;ğinden Y "bb ,, ~ nn,;ın ı arı: 22.2 • şehir tele· 
gı. b. ı· yazd g' ım fıkı"rde, )ı"sanda, bu hüküm ortadan kalkarak evin 'onu a 2•00 1 1 muracaat aumarası: ... • şe· 

vicdanda hürr yet makaleleri, yeniden mülkiyeti açık ar· birlerara" telefon mOracaat nama• 
s1nsörde ı, zamlnın hü umetin· tırma suretile ve 844 numaralı raıo: 2150 . el~ktrik ıirketi: 209j. Celil Bayarın asıl ıktısadcılığı 

bence km rin yanında g.iz.!l bir 
kö~ olan Ba çovada ( Balçova 
kö ı sandığını ) t~kil etmesilc 
kendisin ı göst~rm ş ir. Daha ye· 
ni ye ııi teşk , ine başlanan köy 
kooperat fi erinin ı lk niimunesi, 
Celal Bayar ta· afından tam on 
dokuz yıl Önce kurulmuştu. 

den, hükUme ~ kuvvetlerinden emlak ve eytam bankası kanunu havagazı: 2326 • poli<: 2~63 ·imdadı 
._ . d ğ h ld k" b b d ••hhl: 20ıo • Uaımane iıtasyoon: LÇı~ça ş ":ıyet o ; u a e a· muc• ince ır efaya mahsus 

b. l l h ·· ··1 3638 • Alunc•lı; ietaıyouu: 213i • 
t ı mPSU ve va ce oş goru • olmak şartıle artırması 21/2/938 Paoaporı vapur i•keleıi: 285 l 
mü , Ü. Fakat ileri gilmemekliği· Pazartesi günü saat 14 de 
mızde Poı i . ce ı htar cd lm i ş.i. Şehir nakil vasıtalarıwn ubab· 

_ Devom edecek_ icra dairem :ı: içinde yapılmak leyin ilk ,.. ı;e<e •on hareket 

lzmir Türk köylüleri, öteden· 
beri mahsu lerini şehirdeki bazı 
hanlara getirirler, buradaki ko· 
mwıyoncu, kabz mal ve madra· 
baz'ara teslim ederler, ale ı he

sap aldıkları bir kaç kuruş ' a 
köylerıne dönerlerdi. Aıacakla· 
rır.ı almak için geld ki< rinde, 
(Oıtlan ft\•lı oyun" gitti, çoba'l 

lzmir belediyesinden: 
Ba kaıiplıktekı şartnamesi veç· 

hile lkiçeşmeliktekı 454 sayılı 
evin yıkılarak enkazı m ;.izayede 
ile satılacaktır. Muhammen be, 
deli elli bir lira 31 kuruştur. 

Açık artırma ile ihalesi 4· 1 ·938 
Sa l ı gü:ıü saat on altıdadır. işti· 

rak ı çin dört liralık muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatte encümene gelinir. 

18 21 24 29 4419 

Foto Köroğlu 
Hamza ··stem 

En meşhur fabrikaların fotoğraf makineleri, film, cam, ka~ıt, 
kart ve bilumum fÖtoğrafçılıkta müstamel eczalar, fotoğraf alat 

ve edevatı, font ve sehpalar. 

Fotoğrafçılığa müteallik her nevi malzeme 
Zevki okşıyacak resim ve ağrand•smanlar, senedat ve evrak 

i.stinsahları ve kopyaları kemali dikkatle yapılır. 

AMATÖR iŞLERi 
Developman, kopya ve her nevi ağrandisman sürat ve nefa· 

setle yapılır. 
IZMIR: Emirlerzade çarşısı No. 28, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
Telefon: 7675 Tel raf: Rüstem lzmir 

son tcadlarlle mücehhezdir. 

REVUE 
aaatının bugünkü tekamül hali 

ao senelik tecrübe netıce•ldlr. 

Modeller en son va zarif şeklldedtr..ı 

..... r-1 : Bl!:RNAAD A. ZAHAROF, lzmlf', HUkumet oadd•I so 

• 

üzere bir ay müddetle satılığa uaıleri: 
konuldu. Tramvaylar: 

Bu artırma neticesinde satış He< eahab Gdzolyalıdaıı saat 
b te bir ttamvay hareket eder. 

bedeli her ne olursa olsun bor· Bunu saat altıda hareket eden ikin-
cun ödenmesi tarihi 2280 nu· ci tramvay takib eder. Bundan 

sonra bu dört dakikada bir ıram· 
maralı kanunun mer'ıyete gır· v.y vardır. 

diği tar.hten sonraya müsadif Gece eon tıemvay Güıelyalıdan 

olması hasebile kıymetine bakıl· 24.5 dedir. 
ıı::onaktan Gdııelyalıya ilk tum• 

mıyarak en çok artıranın üze- '"Y sabahleyin 5,26 dadır. İkinci 
rine ihalesi yap ı lacaktır. Satış tramvay bir ıut aonra, 6,26 da ha· 

bankas. kanunu hükümlerine gö· 

re yapılacağından ikinci artırma 
yoktur. Satış p~şin para ile olup 

müşteriden yalnız yüzde iki bu

çuk dellaliye masrafı alınır. 

ipotek sahihi alacald-ıla la di· 

ğer alakadarların ve irtifak hak· 
kı sahiplerinin gayri menkul 
üzerindeki haklannı hususiyle 
fatz ve masrafa dair olan iddia· 
larını işbu ilan tarıhinden itiba
ren yirmi gün içinde evrakı müs· 
bitelerile birlikte memur yetimize 
bildirmeleri İcab eder. 

Aksi halde hakları tapu aici· 
lince ma!u:ıı olmadıkça paylaş· 
madan hariç kalırlar. 2/2/938 

tarihinden itibaren şartname 
.herkese açıktır. Talip olanların 

yüzde yedi buçuk teminat ak· 
çesi veya milli bir banka itibar 

mektubu ve 37/1138 dosya nu· 
marasile lzmır 2 inci icra me· 

murluğur.a müracaatları ilan olu· 
nur. H. iş. No: 225 4370 

,,.ket •4-r~ 

on aktan fizelyalıya geca . .son 
tram .. y uat birde hareket eder. 
Bundan ne\ 2'l da bit tramHy 
vardır. 

Vapurlar: 
İzmirden Kartıyakaya ilk 'lljlpnr 

Paaaporıtan kalkar. Gece 10D vapnr 
eaat 11,30 da Konaktan hareket 
eder. 

Karııyakadın fzmire ilk Yapnr 
Mat 6,20 dedir. Son vapur da gece 
saat 2~ dedir. 

Gilııdlb her yanm aaatte b~ 

•apur •ardır. Akşaım ıekizden sonra 
seferler saatte birdir. 

Ziynet altınları piyasası 
Zıynet altınlanmn ahı ve eatıı 

fiatleri: 
Beşibiryerdeler: 

Re,.diye 
Bamidiye 
Vahdettin 
Armalı Retad 

" Hamid 

Tek altınlar: 
Tek Rtıad 

0 Hamid 
" Vahdettin 
66 Comhnriyet 

Ah, 
5850 
5550 
5250 
6400 
6700 

1125 
1300 
1200 
1200 

Sattt 
5900 
5600 
5300 
6500 
6800 

1150 
1350 
1225 
1225 

muş idi. ş~ halde?.. J•m Blak jımın kendısinı ziyaret ettiğıni ıçın büyük bır sabırsızlık göste· 
sağ demekti. Fakat nerede idı? haber alırsa, intikam arzuları riyordu. 

Şa ıot meçhul adama: 

Ş mdiye kadaT niçin mey lana iyjce şiddetlenecekti. işte bu en- Noroye vardığı zaman, Jim 
çıkmamış•ı? Şar'ot hem bunları dişe ile Jim Plaka red cevabı Blakın dairesinde lambalar ya· 
c:lüşündü, hem de zıhninde çok verdi. Jim Blak ise, buna mu- kılmış ve kapılar arkasına kadar 
seri bir muhakeme yaptı. Jim kabil: açılmış bulunuyordu. 

- B. B .akı mı arıyorsunuz?. 
Diye sordu. 

Meçhul adam hayret veya 

memnuniyet içinde genç kıza 
baktı ve: 

Yazan: Amerika Cumhurreisi M. Ruzvelt 
Çeviren: Faik Şemseddin Benliojlıı 

Blalun böyle tagayyübünden yine - Şarlot .. Dedi. Hakkın var Şarlot kendi yazıhanesine gir· 
lıkanın mesul oldu~una hükmetti. amma .. Bulunduğum müşkül va· 

.!5 diğ vakit bir ayak sesi duydu. 
Fakat daha fazla düşünm ğe zi\ette ba ıa yardım edecek tek 

k 1 
Bu ayak sesleri, Jim Blakın 

- Şarlotl Dedi. Beni hakika· 
katen tanıyamadınız mı?. -f"efrika Numarası; 42 

Evet, böyle hareket etmek ve 
likayı haksız bir idamdan kur· 
~armak mecburi ve elzemdi! 

idam gününün ar fesınde Şar· 
lot Hop da kendi odasında 
lıkayı düşünüyor, ona kaışı kal· 
binde derin bir merhamet h.s· 
ıediyordu. Ve had iıeleri zih· 
ninden geçirdikten sonra, kendi 
kendisine: 

- Eğer, dedi. Jim Blak, il· 
kıyı elektrik iskemlesine benim 
ıevkettığimi bilmiş olsaydı, ne 
derdi? Dedi. 

Tam bu sır ' aa 

va it bulamadı, j m telefondan: insan sizsiniz . 
V k 

ayak seslerine çok benziyordu. 
düşünceden silkinerek çı ktı ve - Sıze, söylıyecek mühim - J m · a ıa yanımda hiç 

·· l · b k k F Meçhul bir şahıs,· telefonu kulağına götürdü. soz erım var ve size şiddetle ir imse yo tur. akat sızın 
Telefenda bir ses: muhtacıml. buraya geldiğinizi gören olabilir. Fak.at içeri giren adam Jim 
_ Şarlotl Dedi. - Azızim... Kendimden ziyade sızi düşüne- Blak değ idi. Şarlot bu addmı 
Fakat bu hitab Şarlotu yerin· Şarlot söyliyecek başka bir rek red cevabı verdıml hıç görm:!miş ve biç bilmiyordu. 

den fırlattı; benzi sapsarı oldu. kelime bulamıyordu. Jim: - Pek ala ... Yazıhanede gö· Dıkkatle baktığı halde bu ada· 
Korku, ümid ve sevinçten mü· - Orada yalnızsınız, değil rüşelim. mın Jim Blak olmadığına kat'i 
relckeb hisler altında kaldı. mi? Sizi görebilır ııııyim? Diye - Bu olur .• Ne zaman gö• şekilde hükmetti. Bu yüksek 

Genç kız bu haller altında ve sordu. rüşeceğ:z?. -omuzlar, bu düşkün vücud, 
bayılır gibi bir halde: - Hayırl. - Hemen şimdi.. büyüyen gözler ne ıdı?. Jim Blakı 

Hayretin en büyüğü şimdi 

Şarloltaydı. Jim Blalı: tekrar: 

- Şarlotl Dedi. Korkma,.. 
nız. Her şeyim başkklaşmış ol• 

makla beraber, ben bizzat Jm 
Blakıml. 

Şarlot, bu sözleri 

bul etti ve: 
- Sonu 

hemen lca. 

1Jar -

- Jim .• Jim!. diyebıldi. Vakıa, Şarlot "Hayır" demek Şarlot yazıhaneye bir •n evci beklerken bu adamla karşılaşmak Haklı de)t,il mi? 
Evet, telefonun öteki ucunda niyetinde değildi. Fakat !ikan n vasıl olmak için bir taksiye bin· Şarlotta çok fena bir tesir husule 5 

bulunan Jim Blak icli. Şarlot mahkumiyetten kurtulması artık di ve şöföre adres verırken aza· h tirdi; genç kız heyecan ve Öğretmen - Nihad, yağmurlu 
çok zamandanbtri duymaktan muhakkak idi. Hayatını e:ektrik mi sürat emretti. teessüründen az daha bayılac.ıktı. havada insa, yukarı doğru ba· 
mahrum kald ğı .'? 1 ~ok11~evdiği iskemle!inden kurt: rdıktan ba~· Şar.ot çoktanberi hayatından Maamaf h bu adam belkı p.r ış i< ors~ ~e gö·ür? 

ad ın · · te-yeniden duy· , ~k».;=Iİeııi::in~i~_.=ae~:z~a~~Yô:ı'ti:uİ. ~:ü;m~ı d~.n~ı~k~e;s~tı:ğ~i ~a~d~a~ın;ı~g~a~· r~u:ıe~ıc1~11:~:!~;"~tf!=1ı:ıı~f~ı:8':~"':'t~~:.=:~;:":1~1 :~:~N~. ~-~:cı:~:c:nı~s~iy:e~s~i n~ı~' 'b:
1

~:~~·.
11
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Sanaviin 
kara elması ••• 

Maden kömii.rü: 
•Maden kömürü,. dediğimiz 

şey, fabrika ve vapurlarda kul· 
lanılmakta olan bir nevi madeni 
kömürdür ki yakılan şeylerin he· 
men hemen en kıymetlisidir. 

Bu da sair mad.:n'er gibi yerin 
altından çıkarılın ~ adır. Avru-
pada halkın ağz1 •1da gezen bir 
m"sala göre miladın 1049 uncu, 
yani h:cret.n 467 inci senesin· 
denberi insanlar tarafından kul
landmalrtadır. 

Maden kömüriinün masalı: 
Bir gün .. Holios,, isminde bir 

nalband (nalband) ocağı başında 
· iş g5rmekte iken baştanbaşa 

beyaz elbise giymiş ve aksakalh, 
hürmete layık bir ihtiyar geldi; 
selam verdikten sonra, demirci 
ıçin dua ederek san'atını t akdir 
ve allahtan bol karlar temenni 
etti. Sabahlardan akşamlara ka· 
dar ateş karşısında çalıştığı hal· 
de hayatını ve ekmeğini kazan
makta bin güçlüğe uğnyan de· 
mirci, acı, acı gülert..'.:..: 

Ey muhterem ihtiyari 
Dedi. Ekmeğimi bile kuru ola· 
rak pek güçlükle kazandıran 
san'atımdan nas l kar olmasını 

dua ediyorsunuz?.. Hususile ira· 
dımın en çoğunu kömüre ver· 
melde olduğum şu zamanda ... 

Meçhul iht yar başım sal
ladı; ve: 

- Dostum1 dedj. Sana bu 
hususta bir iyilik edebılirim. Şu 
gördüğün dağların eteğine git; 
orada toprağın yüzünde siyah, 
fa ymetli bir m den tab • 
kası vard ı r. Ondan bir az almız 
ve tıpkı kömür gibi kullanılır ••• 
O, sız n demirlerinizi çok iyi ve 
çok kolay olarak kızdıracakbrl. 

İhtiyar adam, bunları söyler 
söylemez kayboldu, nalband he-
men ihtiyarın gösterdiği yerlere 
koştu; ve bir mikdar siyah ma-
denden getirdi, tecrübesinde 
çok faydalar gördü, ve komşu-
lanna bu keyfiyeti haber verdi. 

Eski zamanlarda kömür: 
Fakat .. Hakikatte bu masalın 

asil yoktur. Beıki de tamamile 
uydurmadır. Çünkü bu kömür 
eksi zamanlarda da bilin:yordu. 
Yalnız bundan adamakıllı isti-
fade edilmiyordu. Belki de yak· 
mak iç\n hususi ocaklara muh· 
taç olması ve yanarken kokması 
ve duman çıkarması buna se· 
bep idi. 

Kurunuvust.ıya gelince; bu za· 
manda taydalı bir maden değil, 
fakat az bulunur taşlardan sa
yılıyor idi. 

İlk kullanış; 
Mıladm on ikinci asrında in. 

gilterede yakılan şeyler arasında 
maden kömürü kullanılmağa baş· 
lamıştır. 1239 {senesinde lngil· 
tere kralı üçüncü Hanri (Nev· 
kastle) madencilerine kömür çı
karmak imtiyazını verdi. Bu yeni 
kömür bütün büyük Brıtanyada 
şimşek gibi dağıldı. Ve kulla
nılmlğa başladı. Bununla bera
ber, her yeni şeyde olduğu gibi 
bir çok inadlarla karşılaşb. 

K8mürün düşman ve taraf
tarları; 

Maden kömürünün bol ve s·-

Kuzu ile Kurd 
Fahriyenin annesi, çok iyi bir 

kadındı; hemen her akşam, ona 
güzel şeyler anlatırdı; işte bu 
akşam da ona şu masalı anlattı: 

- Bir kuzu, ormanm yakınin
den geçen dereden su içiyordu. 
Çoban ve köpeği derin bir uy
kuya dalmışlar, zavallı kuzu yal· 
nızdıl \ 

Birdenbire meydana bir kurt 
çıktı; halinden belli oluyordu ki, 
bu kurt belki de bir kaç gün
den beri bır şey yememişti. Ve 
kuzuyu görünce; dişlerini biribi· 
rin~ sürterek: 

- Tam işteL Dedi. Bana ne 
güzel bir kahvaltı!.. 

Hiç gürültü etmeden kuzuya 
yaklaştl, yakma gelince sert se
sile: 

- Ne yapıyorsun orada? .• 
Diye sordu. 

Fena halde korkan kuzucuk: 
- Şu saf sudan bir az içi· 

yordum... Dedi. 
- O su benimdir! .. 
- Ben onun herkese ait ol· 

duğunu zannediyordum. 
- Hem geçen sene bana hır· 

sız demiştin!. 
- Geçen sene mi?.. Fakat 

ben o vakit henüz • doğmamış· 
bm ki .. 

- Sen söylemedinse bile kar· 
deşin söylem . ştir .•. 

- Ben annemin ilk yavrusu· 
yum ... Henüz kardeşim yoktur ... 

Kurt, daha fazla söze lüzum 
görmedi, ve: 

- Sus utanmaz!. Diyerek ku
zuya hücum ettti ve onu aldı, 
'BÖtÜrc:Jlil.. 

Fahıiye: 
- Fakat anneciği mi. Dedi. 

Kuzu haklıydı; kurdun hiç hakkı 
yoktu .• 

- Vakıa öyle .•. Fakat bilmi
yor musun ki, her hak kuvve· 
tindir. Kuvvetine güvenen her 
kimse her hakkın sade kendi· 
sinde olduğuna inanır ... 

Annesinın anlattığı bu acı ha· 
kikat karşısında, Fahriye: 

- Ah ... Ne fena .. ." Ne fena •..• 
Diye için için inledi .... 
....................... ! 

yah dumanının etrafa hastalık 
saçt ğını ileri süren eski kafa· 
lılar, kraliçe Elizabet ve birinci 
Edvarddan bu kömürün yasak 
edilmesine dair bir emir aldılar. 
Londrada parlamento vasıtasile 
itirazlar cttıler. Buna karşı, kö
mürün taraftarları da tecrübe
lerle bu kömürün faydalarını, 
idareli olmasını ishata çalıştılar; 
bir çok doktorlarlar da maden 
kömürü dumanile kokosunun bir 
takım hastalıklara; hele vereme 
pek faydalı olduğunu ileri sür
düler. Nihayet. bu kıymetli ma-
denin faydası, kıymeti halka 
- fakat bin güçlükle - anlatıla
bildi. Ve şimdi (Büyük Britanya) 
şehrinin üzermde maden kömü· 
rünün güneşi bile kaplıyan çok 
dumanları bir an dursa ve ek-
silse, lngilizlik, lngiliz kuvvet ve 
kudreti mahvolur; ve: 

Maden kömürünü (elmas) gibi 
kullanan ve seven en baş mil· 
let te lngilizlcrdir. Çünkü zen· 
ginliklerinin en birinci sebebi 
ve vasıtası da bundan ibarettir! 

Çocuk alemi: iki arkadaş 

~,._ • ....,... ~ ....... ~----.... -._. • ..._. ____ ,.._ ___ .....,_,.__....... ... .;~~c""":.""'CC>"..,.,,_-.... ~------............... _.._.,.. .................. _ ........ ........ 

ÇOCUK,LARA Or..., · Yerınae bir sorgu! 

Kim vurdu? Çocuk - Anneciğim, insan· 
ların topraktan yaratıldıkları 

Güzel bir oyundur; sekiz on 
çocukla oynanır. 

Çocuklardan birisi ebe seçilir. 
Yahud tek mi, çift mi ile bir ço
cuk ebe oJur. 

Ebe olan çocuğun gözleri te· 
miz bir mendille bağlanır. Bun· 
dan sonra, ebe bir ~lini avucu 

__,,,1JC,.,. • i do 'Ua:ahr. Har çoaulıc 
bu aç•lc avuca yavaşça dokunur; 
ebe de bu çocuğun kim oldu· 
ğunu söylemeğe çalışır. Ebe 
eline vuranın kım olduğunu lJi
lirse, ebelikten çıkar; adını bil
diği çocuk ebe o 'ur. 

Bu suretle oyun saatlerce ve 
şen kahkahalar içinde sürer, 
gider. 

Dikkat: Ebeyi itmek, kakmak: 
ebenin avucuna;bir kaç kışi bir· 
den vurmak, ebeyi aldatmak 
katiyen yasaktır. 

Küçük kardeş! 
Fatuş, küç-ik ve güzel bir 

kızdır; annesi ke.ndisine bir kar· 
deş doğurdu; F atuş bundan çok 
memnun oldu. Fakat bebeğı 
görünce, hayret ve teessürle: 

- Aman ·annec .ğim... Seni 
aldatmışlar, eski bir bebek ver· 
mişlerl Demekte kendisini ala· 
madı. Çünkü .. O, çocuk saçlı, 
mavi gözıp, incı diş i bir bebek 
bekliyordu; böyle dişsiz, saçsız 
bir şey değili , . 

dö~ru mu? 
- Evet oğlum! 
- Şu halde... Zenciler kö· 

mürden mi yaratıldılar? ••• 

Hazır cevab köylü 
B,zirn köylüler, "Çarıkla dip

lomat derler. Cıdden öyledir. 
Bakınız: 

Şehre az inen bir köylü bir 
sarraf dükkanının önünde dur• 
muş, dükkanın bomboş olma• 
sından hayrete düşerek sahib:ne 
serar. 

- Bu dükkanda siz ne satı· 
yorsun uz? 

- Eşek kdası .. 

- Ya, .. Çok karh ye müşte• 
risi bol bir iş olacak. (Sarrafın 
kafasını göstererek) bak, koca 
dükkanda bir tanecik kalmışl. 

Tamam/ •• 
Garson burası ne lokantası 

Allah aşkına?. 
- Evet.. 
- Nasıl lokanta bu. Etli yok. 

çorba yok, çorba yok, pilav 
yok, şu yok1 hu yok!. 
Ver şapkamı gideyim bari 

Bu da yoktur bay. 
- Neden? 
- Son müşteri, birşey bula· 

mayınca sizin şapkanızı aldı 
gitti de ondan!. 

Yazısız hikige: Yamgamın hesabı yanlış çıktı/ ........................................... ~~ ... ------== 
onu kendine ısındırmış idi. Za· Bir muhteriin çocukluğu 

--------------------- Bir gük flagonu içinde lıagal -
- 2 . -

ıçın komşularından bir iki çocuk okudu. işte bu kitaplar içinde 
aldı ve onlara nisbeten az bir merakmı en ziyade alan bir 
para i!e simitlerini ve gazete· tanesi var idi ki, bunun da ismi 
lerinı sattırdı ve kendisi, Gar 0 kimya,, idi. 

.\ 
kitapçılarında yerine göre satın Vakıa, bu çocuk \ıenuz bu 
a'mak ve yerine göre de bir kitabı anlamaktan ac:z idi. Fa· 
vakit için istemek suretile bula· kat hu kadar hoş ve mühim 
bildiği k taplan baştanbaşa tecrübelere yarY,an b~ ki~lıa 

ten, kararını verdikten sonra, 
Edison için durmak, düşünmek, 
vazgeçmek yok idi. Hemen kim· 
ya tecrübelerile uğraşmağa baş· 
ladı. 

Kondoktörün kendisini büyük 
bir serbesti ile bıraktığı yük 
vagonunun bir köşesine bir kaç 
şişe getirerek orasını bir "labo· 
ratuvar,, haline getirmişti!. 

Edison ilk fenni tecrübelerine 
burada başl~dı. ~ ,.,he(l\iZ 

Masal: 

Küçük şeyde büyük 
hikm?tler ... 

Bir vakitler1 bir memleketin 
padişahmm oğlu tuhaf bir me
raka kapılmış ve lüzumsuz zan
netf ği örümcek ve sinekleri yer 
yüzünden kaldırmağa çahşırmış •• 

Fakat bir gün komşularından 
birile hırb eden bir ordunun 
kumandasında iken mağliib oldu; 
ve perişan olan ordusunun ara
sından güçbela kendini kurtar· 
tarmağa muvaffak olarak bir or
mana saklandı ... 

Bir taraftan ordusunun tama· 
mile mahvolması, diğer taraftan 
da günlerce süren korku ve yol 
yürümek hasebile son derecede 
yorgun düşen şehzade, sık bir 
ağaçlığın altında derin bir uy
kuya daldı!. 

Şehzade burada dalgın bir 
surette uyurken düşman asker· 
terinden birisi tarafından keşfe· 
dildi ve asker hemen kılıcmı 
çekerek uyuyan şehzadenin üze-

rine saldırdı .. Eğer1 o anda kuv
vetli bir sinek şehzadeyi uyan· 
mağa mecbur etmeseydi1 her iş 
bitmiş olacaktı; şehzade uyanıp 

ta kendis ne hücum eden düş. 
manı görünce hemen kılıcına 
davrandt ve zaten çok cesur 
olmıyan nefui kaçırdı ... 

Şehzade bu tehlikeyi atlattık· 
tan sonra, kendisine daha emin 
ve gizli bir yer aramağa mec
bur kaldı ve gene ayni orman 
içinde bir mağaraya sığmdı ve 
zaten akşam olmakta idi. Derin 
bir uykuya dalarak ta sabahlara 
kadar uyudu. 

Şehzadeyi ormanda anyan 
düşman askerleri de sabah vakti 
bu mağaranın önüne gelmişlerdi. 
iki askerden birisi: 

- Bir defa da şu mağarayı 
arıyalım. 

Dedi. Fakat diğeri gülerek: 
- Sen deli mi oldun?. Ka· 

bu nazik tecrübeler için malu
matı tam değildi. Bir gün 1 elin· 
den düşen fosfor şişesi kırıldı 
ve hava ile birleşince vagonun 
tahtaları ateş aldı. Vakıa lc:on· 
doktör yangını hemen söndüre· 
bildi, fakat o anda da1 Ediso· 
nun ''laboratuvaru ını süsliyen 
şişeleri, eczaları, kabları yolun 
üstüne fırlath ve bu suretle va· 
gon içinde ateş ile oynamanın 
cezasını verdıl. 

- Son 

Ezobun dili 

Ezop dili anlatıyor 
Ezop, eski zamanlarm Nas• 

raddm hocasıdır. Çok güzel 
buluşlan vardır. Bir tanesini 
şuraya yazıyoruz: 

Ezoba bayı bir gün: 
- Dostlara ziyafeti m var. 

Onlara en güzel bir yemek ha· 
zırla.. Emrini verir. 

Ezop ta o akşam misafirlere 
dil haşlaması, dil kızartması 
hazırlar ve: 

- Dil c handa en iyi şeyqir. 
Dil ile meram anlatılır, dil ile 
teselli verilir, dil ile ... Diye .de 
dilin iyiliklerini sayar ve tabii 
itiraz görmez. 

Fakat bayı: 
- .Ezopl Der. Bu akşam 

dostlarım davetlidir. Onlara en 
fena şeyden bir yemek hazırlar 

Ve Ezop gene dil haşlam;sı, 
dil kızartması hazırlar. 

Bayı: 
- Hayrola Ezop, der. Bun· 

lar en iyi şeyler değil mi idi? 
Ezop ta: ~ 
- Evet, fakat en fena şey de 

gene dildir. Dil ile dedikodu 
yapılır, dil ile küfredilir, dil ile 
yalan söylenir ve bundan fena 
hiç bir şey yokturl Cevabını 
verir! 

Bilmece 
ve bulmaca 

Bu haftaki bilmecemız çok 
basit bir sorgudan ibarettir: · 

Her dilden konuşan 
nedir? 

Bilmecemize cevap verenlere: 
1 - 3 lira 
2 - 2 lira 
3 - 1 lira 
4 - 20 Birer güzel he-

diye verilecektir. 
Dikkat: Geçen bilmecemizin 

hediyelerini bugün veriyoruz, 
alakadarlara bildiririz. 

Neçhul bir iş! 
Anne - Oğlum, insan kendi 

burnunu böyle karıştırır mt ?. · 
Çocuk - Pc'~ ala... Fakat 

kimin burnunu :..a, .ştırayım? .. 

pısının örümcekleri bozulmamış 
bir yere şehzade nas·I gerebilir?. 
Dedi. 

Hakikaten, gece şehzade uyur
ken bir örümcek mağaranın ka. 
pısına mükemmel bir ağ kur· 
muştu .•• 

* *. 
Bu hali gören şehzade anla· 

dı ki, dünyada her şeyde - velev
ki çok küçük olsun· bir hikmet 
vardır. Vaktile dünyadan kaldic· 
mak için uA-raştığı ve hiç bir 
faydası olmadığını zannettiği si· 
nekle örümcek, yüz bin kişiHk 
ordusunun muhafazasından aciz 
kaldıtı bayatını kurtarmıştı!. 

As lcer ler gittikten sonra, şeh
zade payitahtına dönünce sem 
derecede kamil ve derviş bir 
zat oldu yamığı küsl 
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lzmir Levazım amirfifi ilanları 
lzmir Lv. amirliği Sat. AL Ko. Rs. den: 

1 - Müstahkem mevk\nin göstereceği yerde (7000) lira bedel 
kqifli yapbralacak inıaat açık eksiltme suretile miinaka· 
saya konmuştur. 

2 - ihalesi 30/l.Kin./937 Perşembe günü .saat 15 te kıılıda 
lzmir levazım amirliği satm alma komisyonunda yapıla· 
cakhr. 

3 ...... Teminat muva~kate ak~esi 150 liradır. 
4 - Şartname ve keşifname ve rosrni bcr gliq kornlJyonda ıgÖ· 

ıülebilir. 
5 - lsteklıler tic:aret od1tında kayıth olquklımnı dair vesika 

göstermek mecburiyetid~dirier. 
6 ~ Eksiltmeye iıtirık ecJec~ 2490 sayıh kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde v~ fartnA .. cıinde yaııh reıilıcaları 
ve teminat muvıkbtclerile birlıktc ihale saatinden evel 
komisyona mOnca.tl••· 14 l8 22 26 4387 

---!!!l"--ııı!!!~,_~'!l!l!!!--..-llWı~.---.......... _.;.--.... ----..... ~~ıı---
rzmir Lv. amirltti Sat. Al. Ko. Rs. den: 

1 1 

ı - Ankcra rırniıon birlı~ ve müesseseleri için yüz yirmi alh 
bin kilo pirincin kıp•lı ıarfla eksiltmesi 10/2.K!n./938 
aaıt 15 de Ankara leva,ıım amirli~i satın alma lcomJsyo· 
nunda y•pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli yirıni bin yfiz altmış Hu, ilk teminatı 
bin beşyÜE iki liradır. Şartname ve nümunesi kom ısyopda 
görülür. Kanuni vesikalaraa bulunan teklif mektuplıın 
saat 14 de kadar kabul olunur. isteklilerin betli saatte 
kQmisyonda bulunm1tlııırı, 4419 

....-. : u s e s a es sa : 
lımir l.v. amirl\ii Sat, Al- Ko. R.s. den: 
Miktarı 
adet 
S O Yerli ba~an için y~m torbua 
700 Kadanalar için yom torbası 
400 ,Gebre 

1 - Çanakkale müıtahk~m mevki birli\Cleri hayvanatımn yukJ· 
rıda cins y~ qıilıı:tara yfzılı üç kalem mutabiye J ht?'.acı 
pr.zarhk suretile MbD •lmacaktır. 

2 - İhalesi ı111.1Çan/937 pazarteti rinü •••t U de Çlnlkkıle 
miilt-bkem ~~vki S4U• ,.ııııa komiıyonunda yapılae1kttr. 

3 ..,... T ılhınin edilen mecQJu tptvı l 7 55 lira teminat muvak.bte 

ANADOLU 
lzmir Levazım amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Her bir taneıi tahmin edilen fiat 349 kuruı olan 20000 

tane kilim kapah zarfla eksiltmeye konmuıtur. 
2 - haa1eıi 28-12-937 Sala günü saat 11 dedir. 
3 - ilk teminatı 4740 liradır. 
4 - Evsaf ve ••rtoameai 349 kuruı mukabilinde M. M. V. 

Sat. Al. lcomiıyonundan alınır. 
S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayıla kanunun 2 ve 3 ncü 

JJl_a~e~rinde göştcriJe veuikle teminat w~ teklif mektup· 
ri1e birlikte ihale saatinden en az bir ssat evel komis· 

yona vermeleri. 10 17 22 26 4313 

lzmir Lv. imirliti Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Müstahkem mevki kıtaatı hayvanatının açık eksiltme sure· 

tile münakıada bulunan (113000) kilo samın ihtiyacına 
talip ,ılcmadıtmdın münakasa on gün uzatılarak ihalesi 
24/l.Kin/937 Cuma günü ıaat 14 de kış!ada İzmir leva· 

• ıım imirliti aabn alma komiıyonunda yapılacakbr. 
' - Tahmin edilen mecnnı tutarı (282.S) liradır. 
J - T.eminab muvakkate akça•• 211 lira aekıen iki kuruştur. 
4 - S.rtnamtıi -her gün ikomiıyonda görülebilir. 
5 - lıt§klılcr ıtic•ret odaımda kayıtla olduklarına dair vesika 

ıöıtermolc •ecburiyetindcdirler. 
6 ....... Eksiltmeye iıtirak edecekler 2490 ıayılı kanunun 2 ve 

3 ncü JQ9ddalerinde ıve ıartnameainde yazıtı vesikalan ve 
teminatı muvakkatalarile birlikte ibalo saatinden evel ko-
m ıyona müracıa lan. 4490 

lzmir Levti!Jım imtrliti satın alma komiıyonundarı: 
1 - 535 kalem avadan ık malzemeşi kapah zaıfla eksiltmeye 

konmuıtur. . 
2 - Tahmin edilen bedeli 30,000 lira ohıp ilk teminat parası 

2250 liradır. 
3 - lhıleıi 8 Şubat 938 Sah günü saıt 15 dedir. 
4 - Şartnameıi 150 kuruıa M. M. V. aatın alma komisyonun· 

dan almır. 
5 - !kı itmeye ıireceklerin 2490 JfYıh kanunun 2 ve 3 ncü 

m•ddalerinde göıterilen belgelerıle birlıkte teminat ve 
teklif mektup•arı ıı ihale günü en geç bir saat evetine ka· 
dar M. M. \/. 11tm alma komisyonuna vermeleri. 

22 6 21 5 4460 
. . . . .. . ~\· .. . . ..:· ,. ' ' ~ .. ~ ' . 

ak~:u ı63 lirJ yirmi beı k"ruıtur. 
4 - istekliler vesaik ve .teminatı muvakkatalarile biri lde ihale \' iL BAŞI ~~~et~~c:~0:,\~ HE Di Y E 

saatinden ~vel kPmiJyonıa ımürac;Jatları. 4489 bule geçecek 
-----------~ .... --------.... ....-ı~..-..~ ..... Ul!l!!!'!'!!!!l!!!!!llllllll!"ll~llllllll!illl!"'"•J• 

lzmir Lv. amirliği Sat. Al. KQ. Rf. den: GAROD 
1 - Selimiye kıı'asınıll ~14ıntn tam'ri ihaleli kapah Mrfla 

~lkinciklnun/Q~8 set. giinU Mat 15 de yapılacaktır. Mv· Otoınetik Radyolarıdır 
hammen keşif bedeli ~5J10 liradır. ilk te°'inab 1884 
lirad1r. Şartnamesi her gül\ öJledeJl evet komiıyonclı 16· 
rülebilir. lsteklileri1tlft ilk tınaiut •-"it• vey• 1Nktupı
rile ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde 
yazılı vesikalardan maad• Nafıa Vekileli fon mem rluğun· 
dan alacakları ebl,_et vesik•larile beraber ihale güoü ihale 
aaatinden en az bir saat evetine kadar teklıf mektupla
rını :fındıklıda komutanlık satın alma komisypn11nı ver· 
meleri. 18 22 26 30 44~3 

İzmir Lv. amirliği Set. Al. Ko. Rs, den: 
1 - Hepsi 30000 lira fiat tahoa'n Adılem J 4dat otopf:>qtp ve 

3 adet motopomp kapalı .wf uNJHle µıijoaka~~YJ kon• 
muştur. 

2 - ihalesi 10-1-998 Pazarte•i iÜDii s&1t 11 dedir. 
3 - ilk temiq~tı 2250 lir4dır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi 1'0 kuruş mukabilinde M. M. Ve 

satm alma komiayonund•n ıhnır. 
S ..... Eksiltnteyo gireeelderie 2490 11)'1h kan11oun 2 v• 3 üncU 

nıaddelcrinde jÖl~ilen vtuikl• "' teminat ve tdıdıf 
meJduplarile birlikte ihal~ ...Unclea •n p bir Nat evıl 
M. 'M. 'itle. satm alma kQm\,yonuoı Yottn•ltri 

Vünyıtnıo en büyük vapuru olan l NORMA.NDI nin salonlara
N M GA.ROD radyoları te'!Yİlt ct~ektedir. 

-~~~ 

ŞatJŞ yerleri: imaNlH~T8K1~ ı~~~ü e~dde0si 
HAMZA RÜSTEM 

Portntif antenler de elmiştir. 

lzınir Detierdarlığından: 
Satış No. Lira K. 
1177 Bayralclı Bülbül S. 30 taj No. lu Ev 100 00 
1]91 2. inci Kıtrfln~ina Köprü Mısırh C. 317 taj No.lu Ev 50 00 
~202 Mersinli l<ar~ı1aka ıose:1i üzerinde metruk Rum 1600 00 

kiliseşi. 
1201 Burpava mer:Cez sokak 91 taj No. lu 233 M.M. Arsa 46 60 

Yukarıda ~·~ılı emvalin mül~iyetleri 15 i\ln müddetle açık 
arttırmaycı onul11t"'tur. ihalesi 6· 1 ·938 tar.binde ' perşembe günü 
saat lŞ tedir. Tal plerio Milli Emlak Müdürlüğüne müracaat-
ları. 22 31 4491 

~ı 8 22 6 lznıir Defterdar]ı§ındao; 
= Jzmir Lv. amirliji. Sat: AL Ko. RI, den: 

5 

C'7 

4486 

1 MüJtahkem "levkiniıı göstor•oeti ,.,de 3200 lira bodıl Sat11 No. 
keşifli rapbrıl~cak elektrik hlillta 19tk ekaıltme tur.tile 1085 Şelıitlor 2 inci Altan perakende çıkmazı S. 17 

Lira K. 
200 00 

münakaı•yı k<HJIJlUŞı"'· Ne>. U Ev. 
2 - ihalesi .30/Birinc~ının/9'7 Pf''"9M ıtınü Nıt 15 bu· 1087 Burnavı Kürt Ôıner S. 14 taj No. lu Dükkan 80 90 

çukU. kJşlade iımir ~v,azım amtrliti satın alma komisyo- 1104 3. cü Karataş Adalet S. 101 M.M. 12 taj No. lu Araa 30 00 
nunda yapılacaktır. 1112 " ., Selamet S. 95 ,, ,, 5 kapı ,, ,, 23 7~ 

3 - Teıııipat muvak~~e akçe,.i (240) Jir.edır. ll:l~ S.UMn~ lslihane C, 28/1 taj Np. lu 99 M.M. Arsa 29 70 
4 - Şartname -ve keşifname v~ r,smi bu giiq lunni,yoııd. 1124 ,, tramvay C. 315 tei No. lu 38,50 ,, ,, ,, 154 00 

görülebiijr. 11'1 2. inci Karantina iskele C. 109 kapı No. lu 96,75 67 73 

S - lıtckliler ti~ret odaa.ôı kayıdlı o1duklarıqa d•ir voıikia M.M. Araa. 
göstermek mecburiy-indtdirler, 1 !48 Kartıyaka Tur.,. Menemen C. 13 taj No. lu Ev 40 00 

6 ....... Eksiltmeye ittin•lc ~Clcler ı490 sayı1ı kıanunuq 2 ve 11'4 Buca At-tı M. Tahir ata S. !·3 taj No. lu Ev 300 00 
S üncü Jl)addcl~rinde ve şartnamesinde yazıh vesi\ct'1"rı 1156 Karııy•ka Turan Mteemen C. 44 tai No. lu Ev 150 00 
ve teminJt muvakkat~ltrile birlikte ihale '8atin~n Yulrlncla 1ada 09valin mii·i~ talip c;ikllad tından 10 
evel komisyona milracaatlan. da .aacktlı :temdide baralalm•br. lbaleıü I0-12•957 tarihinde 

14 18 122 26 438' 511115 eledir. T~D Mılli Enil&k Mi<liJiitijae mirtM:&aiJArı. 

tmir Lv.' ;aqıirltti Sat. Al. J(~. 'Rs':"aen: 
2 

• ·r uakıflar m•dilrl0~0Ddeo! 
1 - Her bir d&neA4ıu~ tahmin edilen 14 on a~ lirı oltıı1000 . ., u e .. 

ila 1,400 adet nöb~t~ oauşambaaı kapalı zarf Qtulilr; Bı•.U -. 
sahn alınacaktır. Un Mat.ailesi Sokatı Cinsi No. 

2 - lhal~si 4·1·938 sah Jiinü saat 11 ~dir. 300 K•oı SAfJMli ev 4 
3 - 1Jk temioat 47D lirad,r. .50 ,,. • dlldıh 41 
4 - Evsaf ve şartnalJle~tni ~l111~k jıteyen bedcJ~ plv.k * ~ukaratla mi&eelab yaılt huap •m.abD ~ı kaimeo Mtılm.k 

gijn ö~te<ien ıoııra M. M. V. s•tm AIEM koıni•Y9DMM iWtre on ·tMf g6n mideletle 'çık ..tn'IMP çıbr~lmJ.tb!. lbaleai 
müracaat. 3-1-938 Paz11rtesi jftnli saat on bqgdl'I. T.tipleria vakifllr idaro-

5 - Eksiltmeye girecalerm 2fl90 ~yılı bmıDUR 2 ve ;ı tıcü .. &J-_ .an 
maddelerincle fÖIMiUon yeMilde to.inat Y# toklif m• ıine muraca•nı-•. 22 """ 4482 

tuplarile birlllite iHle euti~ en Aı .bir aut •vd .. Nafıa nıodorla,,o.udea: 
miay.ooa y.rmel.ri. 7 22 26 31 440) O 

•Düı.lbntı,, Guetemi• i7 laiı~kiııusa 937 ,t.,ib Yt: 7~ (144S) liı• t4) kur"f ~D blt•rb Urla ilkele1inde GaDiik MU· 

numaralı nuıhHıma 1011aea sablftli p ve 4 jnçii .Dt•nl..ada bMPJ bölgü tali1Ptih kur•jıpıp onarılmaıı 15 gün müddetle 
neırcdilen 1zmir JuautB •midili sat.lll .-luıı komi.ıt'ommtall mu- &Qtk _.sil~,Yt konulduğ11Ddaa i•tôklilorin (2490) Hyılı yua bij .. 
şamma ilinmda satın alanaeak m•şaauıu•am miktarı ( bia ill lMa kümlen•~ göre huırlıyaca&clan teaıinatlarile birlikte 6/(kincikinua/ 
dört yüz) o'ac ı erde bw li otı dört bin eklinde tertip,...._ 9!8 P•tembe günü saat tS te lzmir N~fia müdürlütünde müte· 

n ~~~-111 komliJfta bq vurmaları. < 22 15 4492 

--- ---- ------- --- - - .. -
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Borsa idaresi'nden: 
Borsanın 1938 yılma ait defter, kağıt, makbuz vesair evrakı 

ile fiat cetvelleri bastmlacaktır. Münakasa 24-12·937 Cuma günü 
öğleden sonra saat onaltıda nihayetlenecektir. isteklilerin borsa 
umumi kitip\ifrine müracaatları. 4485 

~ 
HOFHERR • SCHRANTZ ... CLA YTON • SHUTTLEWORTH 

Macar Ziraat Makineleri Fabrikası 
mamulatından: 

Mazot Trakt-
Fennin en son tekarnülat ve tecrübelerine göre tadil ve ıslah 
edilmiş 25 v.e 40 beygir kuvvetin deki yeni MAZOT TRAK
TÖRLERiMiZi uyın çiftçilerimize büyük emniyet ve kuvvetle 
tava ·y~ ederiz. 
Mıntakamızın tanınmış çiftliklerinde büyük muvaffakıyetle kul· 

lanılmakta olan traktörlerimiz sahiplerinin azami memnuniyet· 
ferini lcazanmağa muvaffak olmuşlardır. 

Müessesemize müracaattan evel size en yakın çalışmakta olan 
traktörlerimizi lütfen ziyaret ve tetkik ediniz. Bunlar bizim 
için bir şahidi adlidir. 

Adres: 
Telgraf adreşİ: KARADAVUT Hacı Davut zade 

Ttıle/on: 3809 RAHMi k.ARADAVUT 

İzmir 2 inci icra memurlu· 
ğundan: 

Halimaia çarşısı No. 31 
l Z M / R 

mutabakat hasıl olduğu takdirde 
isterse, bankaınızca bu gayr.i 
menkule konulac~k kıymetin Çelebi zade Feridin Emlak ve 

Eytam bankasından ödünç al· 
dığı paraya mukabil bankaya 
ipotek eyl~diği lzmirc;le Güzel
yurt mahallesinin •Azizler şoka· 
ğında 3 eski S taj No. lı hane
nen in kapısından girilince nğdı 
1ki oda, sold• bir oda badehu 
OQdrum kata inilir merdiven vo 
bunun ittisalinde ikinci katan 
merdiveni, bunun yanında dahi 
bir oda, üst bata çıkıldıkta bir 
koridor, kaFtıtlklı iliiterdcn dört 
oda, sokata nHır bir balkonu 
olan ve 2500 lira kıymetli bu 
evin geçen sene yapılan satışı 
2280 sayılı kanuna göre geri 
hıraWldıljı laatde biri11ci sc:oc 

n;hayet yüzde ellisine kadar umumi 
şartlarımız dahilinde ikraz ya-

ta sit borcu muayyen vadesinde 
ödenmediğinden bu hüküm orta· 
dan kalkarak evin yeniden ıaül· 
kiyeti açık artırma surotile 
ve 844 numaralı Emlak 
ve Eytam J>ankası kanunu 
mucibince bir defa,a mahsus ol
mak şartile artaraıuı 21/2/938 
Pazartesi günü ı~t 14,30 da ic" 
ra dairemiz içinde yapılmak 
üzere bir ay müddetle ıatılıta 
konuldu. · 

Bu artırma neticesinde satış 

bedeli her ne olursa olsun 
borcun ödenmesi tarihi 2280 
numarılh kanunun nıcr'iyete gir· 
diği .tarihten sonraya müa-dif 
olmaaı haaebile kıymetine b~· 
kılmıyarak en çok artıranm üze· 
rine ihalesi yapılacaktır. Satıı 
844 numarala emli.k ve eytam 
bankası kanunu hiikümleriae 
gör.e yapılacaA-mdan ikinci ar· 
brma foktur. Satış petin para 
ile ol•p m6fleriden yaloır; yüz· 
de iki buçuk delliliye masrafı 
alınır. 
· ipotek sahibi alaca\Chlarla di
ğer alakadarlJrm ve irtifak balt· 
kı sahiplerinin gayri 91enkul 
üzerindeki baklarmı hu~1,1siyle 
faiz ve mısrafa dair olan iddi· 
alarıoı işbu Han tari.hindr,n iti
baren yirpıi gün içinde ~vra\q 
müsbitelerile bjrlikte memuriyc· 
ti~iıe bildirw~J,,_,i ieab eler. 
Akai halde haklara tapu sicili nce 

malQ111 olmadtkça paylaşmadan 
harH; ka1wlar. 9/2/1938 tarh 
ilinden ltibuen şartname her· 
kese açıktır, Talip olanların yüz· 
de yedi bu.QUk Unıinat akçesi 
veya milli bir banka. itibar mele· 
tubu ve 37/1:3.§6 dosya numa· 
rasile İzmir 2 inci icra memur· 
luğuna miiracaatlara ilan ol.u· 
nur. H. iş. No: 411 

Emlak ve eytam ban .. 
kasından: 

37/1356 icra dosya numara· 
sile satılan, yukarıda evsah ya· 
zlhirft ~ ~IMin altetıı ile 

pıl1tbHir. 4449 

İzmir ikinci icra memurlu· 
ğundan: 

Bir borçtan dolayı tahta hacze 
alınıp usulen paraya çevrilmeıi 
onaylanan muhtelif kahvehane 
e§y-smın birinci artırması 27 /12 
1931 Pazartesi günü saat 14 
raddelerinde yeni müzayede be· 
desteninde icra kılınacaktır. 

Birinci artırmada mal yüzde 
y~tıniı bcıini bulmadığı takdir• 
de ikinci arhrma$ı 28/12/937 
Sah günü ayni saat ve mahalde 

nn mahallinde yüzde iki buçuk 
dellaliye müşteriye ait olmıUc 
üzere memuruna JDÜracaatlau 
ilan olunur. 

Baytar A.ziz 
Sıhhat Eczahanasinde 
Her gün sabahtan öğleye 

kadar bulunur. 

ı~, ,. belediyesinden: 
Senelik kirası kırk lira bedeli 

muhammenli Halimağa ~rşısm• 
da yeni yolda 2 sayılı dükkanın 
bir senelik kirası başkatiplikteki 
şartname veçhile 28/12/937 Salı 
günü saat on alhda açık art1rma 
ile ihale edilecektir, 1,Ştirak 
iç'n üç liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen ~ün ve. 
saatte encümene gelinir. 

8 10 15 22 4297 

Operatör 

Faik lbrahiın 
lzmire gelmiştir 

Eskisi gibi öğleden evel 
'Fransız h~stanesinde öğleden 
sonrJl Birinci Beyler .s9kak Diş 
Tabipi Bay Mehmet Ali altrn· 
daki muayenehanesinde ha~· 
talarını k,.bul eder. 

Satılık kamyon 
lzmir memurlar kooperatifine 

ait her işe efyeri$li bir adet 
şevrole marka 34 model kam• 
yon 24/12/937 tarihine raslıyan 
perşembe günü saat beşte F ev· 
zip•H bulvarmdaki harice işliyen 
yoleu4ar garai nda satılacaktır. 
1ıtiyenlerin Kemeraltında Ke
mahlı hanında kamyonu görme· 
leri ve satış günü tayin olunan 
mahalle gelmeleri rica olunur. 

' Gilz Hekimi, 
Mitat Orel 

Adres: Beyler Numan so
lcağı No. 23 

Kabul saatleri: Öğleden evel 
saat 1Chl2 öğleden sonra 

15,30 • 17 Tele. 3434 
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DEU1'SCHE LE
\! ANTE -LINIE 

G. m. h. H. 
HAMBURG 

DEUJ'SCHE LEVANTE
LINIE, HAMBURG, A. G. 

'HAMBURG 
ATLAS LEV ANTE LINIE A.G. 

1 

BRE.MEN 
•JOINIA,, vapuru 21 Birinci 

ıinunda bekleniyor. ROTTER
DAM, HAMBURG ve BREMEN 
için yük alacaktır. 
AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
•EXIRIA,, vapuru 24 Birinci 

kanunda bekleniyor. NEVYORK 
için yük alacaktır. 

"CARLTON. vaP-uru 31 Birin· 
cikinunda bekleııi)'-Or. NEY· 
YORK için yük alacaktır. 
STE ROYALE HONGROISE 

DANUBE MARITIME 

• 

ANADOLU 

Gözlerinizi muhafaza etmek 
için hol ışığa ihtiyacınız var
dır. Osram lmJ hu ihtiyacını
zı tatmin eder. Asgari istih
lak temin ettiği cihetle daha 
bol ışığın tedarikini teshil " 
eder. Gözleriniz dahi m uha .. ı 

Salıire ı.t 

,ıf IJlllf il l lllllllllllllHllUllll = • ıı111111111111111111111mımr1ı •. Doktor 
= 
i A. Kemal Tonay ~ 
~ Baktsrigolog JJe bulaşıcı, .,,ı,ın ; lıaitalılcltll'ı mütelıessısı ~ 
5 (Verem ve saire) = 
§5 Baemahane İltas70nu kar§181Dila1d Dibek sokak baoında 30 sayıla ~ == -55 cf To muayeneb.an..mde eabab 1aat 8 don a1qam eaat 6 ya ;; 

lırmnmırıımımrmmrmurıiiıiimmuÜÜıiiiliıllmıiiuureıeıon: 411 s mum 
-----------~ıılııiılıiıiOııiiıiı;.;,,j,;ııi __ .-;.;,; __ -.;.;,;,,;,,m~-----------.--İııİİııİİİiiiiiii 

DevJet Demiryollarından: 
Miktar, ııcins eb'at, sıklet ve muhammen bedeli aşağıda yazılı 

muhtelif cins demirler 23-12-937 P.erşembe günü saat 15 de Al· 
sancakta 8 nci işletme komisyon binasınlla pazarlıkla satın alma· 
calmr. ) 

Bu işe girmek istiyenlerin 299.37 .kuruşluk muvakkat teminat 
vermeleri ve kanunun dördüncü maddesi mucibince işe girmeye 
manii anuni bulunmadığına dair beyannamelerle ayni gün saat 
on beşte lhazlr bulunmaları 19 22 446\ 
Miktarı Cins Adet Eö'at Sıklet Muhammen bedeli 
Kalem Kuruş 

14 Yuvarlak lama demir - Muhtelif 14000 211765 
3 Levha demir 190 • 187774 

--~~---------------------------------------....... Deniz levazım satın a ma komisyo• 
nuodan: 

•TISZA. motörü 13 Birinci 
kanunda bekleniyor. PORT-SA· 
ID ve lSKENDERIYE limanla· 
rına yik alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

HervakiCgaranti markasına 
dikkat ediniz. 

faza edilmiş olur. 

1 - Tahmin edilen bedeli (33718) jira (20) kuruş olan 331,840 
kilo ekmek, 28/Birincikanun/1937 tarjhine rastlayarı Salı güoü 
saat 14 te kapalı zarf usulile alınmak üzere münakasaya konul· 
muştur. 

BUCAREST 
"DUROSTOR,, vapuru 22 

Birincikinunda KôSTENCE, 
için hareket edecektir. 

2- Muvakkat teminat 2528 lira 87 kuruş olup, şartnamesi 169 
kuruş mukabilinde komisyondan her gün ahnabHir. 

jOHNSTON W ARREN 
L1NES LTD. . Dekalümen lambası asgari bir istihlak temin eder . . 

3 - isteklilerin , 2490 sayı ı kanunun tarif atı dahil1nde tanz m 
edecekleri kapalı tek:l ı f mektuplarını en g~ç beili gün ve sar:\lten 
bir saat eveline kadar Kaslmpaşada bulunan Komisyon başkanlı• 
ğına makbuz mukab.linde vermeleri . 

12 17 22 27 8231/4345 
___________________ ....., __________________________ _ 

LIVERPOL 1 - ~- .!. ~ " - .. • • -

Manisa vilayeti «laimi encümeninden: • AVIEMORE,, vapuru UVER
POL ve ANVERS limaDların
dan yük çıkaracak ve 26 Birin
cikanunda BURGAS, V ARNA 
ve KôS'f.ENCE için ~t 
edecektir. 

DEN NORSKE MIDBL
HAVSLINJE 

•BACHDAD. motörii 14 Bi· 
ritK.ilcia..oda bekJeUYor. DIEP· 
PE ve NORVEÇ umum liman· 
lmtıg yalt"'ı • .,_...-._.._~,,,_ 

ARMEMENT H. SCHULDT. 
HAMBURG 

•NORBURG. vapuru 10 lkin
cikinun 19"8 de bekleniyor. 
ANVERS (doğru) HAMBURG 
Ve BREMEN çin yök atacaktır. 

II.anlcdMi hareket t.arible
rilc navlunlardaki de§işiklik· 
ferden acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla ta6silit için Bi· 
tinci kordonda W. F. HENRY 
VAN DER Zi.E & Co. N. V. 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROYAL NEF.RLANDAIS 
KUMPANYASI 

"TELEMON,, vapuru 14-12 
937 de beklenmekie olup ROT· 
TERDAM, AMST:E.RDAM ve 
HAMBURG li11tBnhm içtn yük 
alacaktar. 

ll"&&KM~., v..-- '20/12., 
beklenmekte olup yükünü tala· 
liyeden sonra BURGAS, VAR.. 
NA ve KôSTENCEye hareket 
edecektir. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

•GOTLAND,, mOtörü 14·12 
de beklenmelrte olup HAMBURG 
GDYNIA, DANZIG, DAN· 
MARK, Hmaoları, BAL TIK li· 
manları için yiik alacakbr. 

SERViCE M~RITIME 
ROUMAIN 

tapur aceRtalıtına müracaat 
edilmesi rica o1UIMll'. •sUÇEAVA. vapuru 29/12 

.J beklenmekte olup MALTA ve 
.._ TeJeft>n : m>. 200712008 MARSIL YA limanlan için yük 

Oli • alacakbr. 
Vler Ve Yolcu kabul eder 

ŞÜrekisı ilanlardaki barelaet tarihlerile 
navlualardaki değiıikliklerden 

Umit.d aeeata meıultyet kabul et111ez. 
Vı'apur Acenta•ı Daha fazla tafsilat için lkin-

tirincikordon R~ binası ci kordonda FRA:fELı.I SPER· 
Tw. 2443 CO vapur acentalığına müraca· 

LONDRA HATTI at edilmesi rica olunur. 
•TRENTINO,, vapuru Birinci Telefon: 4111/4142/2663/!!21 

'<anun son uda LONDRA, HUl!.L ı A t J k 
Ve ANVERSten gelip yük çıka- ~a 1 1 ev 
recak ve ayni zamandıa LON· Güzelyalı tramvay caddesi 
DRA ve HULL için yük ala- 1027 numaralı 6 odalı ve bü· 
cakbr. 

0 ALGERIAN .. vapuru 17 ikin· 
eikaounda LONDRA, HULL 
ve ANVERSten gelip LONDRA 
\'e HULL için yük alacaktır. 

LIVERP-OOL HATTI 
.,LESBIAN.. vapuru 26 Birin -

~ikanunda gelip LIVERPOOL 
tçin ıyük alacaktır. 

"FLAMIN1AN,, vapuru 12 
lkincıkanunda LlVERPOOLdan 
telip yük çıkaraca"hr. 

BRISTOL ve GLASGOW 
ıHATTI 

.. FEDE.RICO,, vapuru 28 Bi
tine kanunda gelip BRISTOL 
"~ GLASGOW için yük ala· 
tak ar. 
DEUTSCHE LETANTE-LINiE 
"CHİOS.. vrıpu u 1 ·ine ka· 

h•ı • io ·da ı 1d 11AMbURG, 
~REM EN v ANV .:..RS.e .• ~l! · p 
)Ük Çı"'3r•\CaK. 

· tün konforü havi denize nazır 
ev sahlıktır. Tal iplerin mez· 
kur eve müra caatları ilan 
olunur. 

aa11111 ........ r ......... 
Muz:ka oğretmeni 

aranıyor 

C. H. P. Salihli Halkevinin 
40 lira ay:ıkl& muzıka öğretmen· 
liği açıktır. Taliplerin tercümei· 
bal kağıtlarile başkanlığımıza 
müracaatları ilin olunur. D. 8 

IBI 
Hususi lisan ve 
ri ·vaziye dersleri 

F ansızca, İng;[ zce ve Al
nı anca hususi gece dersleri ay

rıca Orta mekteb talebelerine 
ı ıy1z.ye ders rr• ve~ilir. 

Kaıant na Köpriisa tr~mvay 
caades ndt> No. 685 

Tütüncüler! 
Bahçevanlar! 

Avrupa kimyevi gübreleri 
Yüksek randım~nlı ve iyi cins mahsul kuvvetli fidan ile alı

nabili . Küvvetli fidan da aticak kim~vi gdbrelerimizlc yctifir. 
Tesirleri muhakkak ve kat'idir. 
Telgraf adresi 

Karadavut 
reldon 

3809 

Adres 
lzmir·Halimağa çarşısı No. 31 

Haca Davut Zade 
Rahmi Karadavut 

Şifa Bahkyağı 
Kuvvet iştah sıhhat kaynuğı, 

Baş mahsul, 

gıda kudreti yüksek, 
işmesi kolay, 

şerbet gibidir, 

başka yerde satılmaz 

Hususi 

1- Turgutlu - Manisa yolunun 1 +074-17 +430 uncu kilometre· 
leri arasmda yaptırılacak şose tesviye ve menfez ;nşaah 

105687 lira 34 kuruşluk keşifnamesi üzerinden kapalı zarf su· 
retile eksiltmeye konulmuştur. 

2- Bu işe ait keşlf ve sair evrak 525 kuruş mukabilinde Mania' 
Nftfia Müdürlüğünden alınabilir-

3- Eksiltme 23/12/937 Perşembe günü saal on birde Manisa 
vilayeti daimi encümen·nde yapılacaktır. 

4- Muvakkat teminat 6534 lira 37 kuraştur. 

5- Eksiltmeye gireceklerin içinde Nalia Vekaletinden alınmış 
ehliyet ve bu yıla ait ticaret odast Yesikalarıte temina1a ait 
banka ımektup veya makbuzu ve teklifname butunan bıpılı 
zarflarını 2490 sayıiı kanunun 32 nci maddesine göre hazır· 
ıamış olduğu halde bu ilanın üçüncü maddesinde yazılı .vakft• 
tan bir saat evvele kadar mak:buz mukabilinde daimi encÜ· 
men reisliiine vermeleri ve kapalı zatflarmı posta ile gönde· 
recek]erin ayni kanunun 34 üncü maddeai hükümlerine riayet 
etmeleri ilan olunur. 8 12 19 22 4295 

___________________________________________ ..... __ _ 

lzmir Emrazı Sariye hastahanesi baş 
hekimliğinden: 

Hastahanenin be§ aylık ihtiyacından aşağ da yazılı iki kalem 
erzak açık eksıltmeye konulmuştur. istekliler.in şeraiti anlamak 
üzere her gün ve eksiltme günü olan 3 İkincikanun 938 paıartesi 
g inü saat onb rde muvakkat teminat makbuz veya .,banka mektup· 
larile birlikte Tepecikte Emrazı Sariye hastahanesinde müteşeldcil 
komisyona müracaatları. 17 22 27 1 4433 

Tahmini fiat Miktar Muvakkat t eminat Cinsi 
15JO lira 3000 1cı lo 11250 kuruş Ko}run eti 
512 ., 50 kr. 5000 ., 3844 ,, lci e'kmek 

------------------------------------------------. lzmir Cumhuriyet Müddeiumumi-
Şifa Balıkyağı liğinden: 

Yaloız Sifa Eczahanesinde mt~li;:~,:aifı:S~~~.açık eksiltme suretile 40 ton Sömikok kö-

' H"kA t d Muvakkat teminat miktarı 73 1/2 liradır. isteklilerin 3-1-938 
u ume sırasın a p, . - - ıı d M''dd · · ı·'- k" k · 1ı ..._.. azartesı gunu saat ı e u eıumumı 1de ı omısyonu ma su· 

t 
~

1 
.=a _mür~~aat etmeleri ı an ,::nur. 1s 22 26 so 4436 

. . e 1 Doktor S.1lihlide büyük deve 
Otelimizin bütün mobilyası tecdıd edtlmiş soğuk ve sıcak ~u güresleri 

banyo daireleri ilave edilmiştir. Otel yeniden telvin ve tefrış A. Tevfik 'Liitem p t• · f.. t. g/l/938 
d·1 · ·· · ı · · · h ·· ı·· · · h ı · t · ı ar ımız men aa ıne e ı mış ve muşterı erımızın er turu ıstira at erı emm o un- ·· ·· b .. ··k b" d -· . . . . Kulak bur.uo hog"' az pazar gunu uyu ır eve gu· 

muştur. Fıatler mutedtl ve her keseye elver1thdır. ' ' reşi tertip olunmuştur. Veri lecek 
Kemeraltt caddesi karakol karşısında No. 72 lzmir Tele. 2533 HastaJıkla1'ı "birinci 'Sınıf ikramiyeler aşağıda gösterilmiştır: 

• mü ehassıs Lira 

lzmir vakıf Jar müdürlüğünden: 
Kıymeti Cınsi Mevkii No. Vakfı 

Dellalbaşı 28 Saçmacı zade 
Lira 
700 
600 
300 

arsa 
m8taza Çerç oğlu ham içı 7118 Müftü Mustafa 

KesteHı çıkmazı 67/69 Peksı metçi hacı lb-arsa 

500 dükkan Irgat pazarı 95 
75 biribirine mut· Tepecik Armutlu 9, l 1, 13 

tas l üç arsa 

rahim. 
Hisar 
Bezmialem 

300 ,, iki dükkan ,, Altay s. 23125 ,, 
300 ,, üç arsa Yus~fdede c. 48/1,48/2 Yakıcıoğlu 

bıla he.a yeri 

, 

Evelce münyedey~ çıkarıld ığı halde talip zuhur etrniyen yuka· 
rıd!\ müfredatı yazı ı e;nv.ııli gayri menkulenin mülkiyeti satllmak 
üzere açık artırın •Yt çıkarılın ştır. İhaleleri 27· 12-937 Pazartesi 

saat oobejtc: d.r. T 1!iplerın vakıflar idaresine müracaat· 

e ~ ;t6 22 26 

Merkez hastanesi ku1alc ıBaşa 70 
~liniği şefi Ortaya 35 

Her gün 15 .ten sonra lkinci Ayağa 15 
Beyler Numanzade sokak No. Güreşten iki.,.züo evel gelell 
5 de hasta kabul ve tcdaV' d veler giireş kazansalar dahi 

reder. 2 şer lira m sraf bedeli a1acak-
' araır. 

l'::::===::;::::======~~:.....----~---
İç f/ıastalıkiarı miitefıassısı 

Dr. Celit Yarkın 



J 2 Sahife ~ ,, ___ _ 
ANA.DOUJ 22 ICiinuna"vel 

Pastil Pektoral Doktor Şahap Göğsii yumuşatır, 
söktilrür, tesirli 

balga!!1 söktürür, öksürüğü 
bir OKSüRüK pastilidir 

FotoOr 
I N ô N 0 Cad. No. 20 

At6lyede 
En güzel poalar 

çekilir. 
Amat6r i,Jer 

Temiz ~k 

Baktiryöloğ 

Zühtü Ergin 
Her t'ilrlü idrar, kan, 
balgam ve saire ta. 

hlilleri yapılır 
Mflracaat yeri: 

İkineibeyler -ıokak 

Telefon 3869 

Satılık ve kira
lık ev 

Kemerde Sürmeli ıolcakta 20 
numaralı hane hem kiralık hem 

de satılılcbr. Taliplerin B. Hacı 

Sadullah oteli sahibi B. Muzaf. 
fer veya müsteciri B. Süleymana 
müracaat etsinler. 

Birinci Smıf Mutaha.uıs 

Dr. Demir Ali 
Kamt;ı ofla 

Cilt ve Tenasül haatahk· 
ları ve elektrik tedavisi 

. 

'ıhhat Balıliyağı 
orveçyanın halis Morina babkyağJdır 

iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içı1ir 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczalıanesi 
Bü.viik Salepçioflu hanı 

, , 

•~ Doktor 
Kemal Tahsin Soydam 
Cild ve tenasül hastalıkları mütehassısı 
lzmir Belediyesi Zührevi hastalıklar ve tedavi evi doktorlu· 

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

- Muayenehane Tele. No. 3416 Evi 5164 

----------------------------------------iiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiO---Amerikadan en 
karyolalar 

s on model 
geldi 

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

,. • r .. 

(Yeni Kavo·f larda Hüseyin Hüsnü Özifin 
Lüks mobilya ve karyola) 

salonun~a bulunmaktadır. Kar;ola ve somya alacak ~~yki ...selim 
sahiple·ine hasseten tavsiye ederiz. En son model Avrupanın ıık 
ve zarıf çocuk ara baları dahi bulunur. . -

______ ..;.. ____________________________________ ___ 

Haraç~ı kardeşler 
BiiYük İıiobiya ve ~efruşat iıia
ğazaları· emrinize iine~eair. 

lrmir • Birinci beyler sokağı 
Elbamra Sineması arkuında 

MERKEZ · SUBE 
~~~-~ ~~ -~~-• i "A KA'RA 

Telefon : 3479 

Doktor 
~li Agah 

Çocuk hastalıkları 
mutabassısı 

ikinci Beyler aokafı 
No. 68 
Tel•/en 3452 .......................... 

Diı Tabibi 

CevatDağh 
ikinci Beyler sokak No. 6S 

Telefon: 3055 

Eksiltme ilanı 

Antalya Nafia modnrlOğOndenı 
t - Eksiltmeye konulan iş: 40514 l~a 77 ~uruş bedeli keşifli 

Antalya meyvaalık istasyonu bmaları mıası. 
2 - Bu işe ait olan evrak şunlardır: 

A - Ek<ıiltme şartnamesi. 
B - MukaYele projesi. 
C - Baymdarlak iıleri ıe-

nel şartnamui. 
p - Huauıi şartname. 

T - Keşif cetveli. 
F - Proje. 

lstiyenler bu şartnamelerle evrakları Nafia müdürlütünden 
görebilir ve 10 lira mukabilinde aldırtabilirler. 

3 - Eksiltme 3 Kinunuıani 938 tarihine müsadif Pazartesi 
günü saat onbeıte Antalya Nafia dairesinde yapılacaktar. 

4 - Eksiltme kapalı zarf uıulile olacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için istekl.lerin 30~8 lira 61 kuruş 

muvakkat teminat vermeleri bundan başka Nafia Vekile· 
tinden alınmış yıpı müteahhitlik veıikaıı ibraz etmeleri 
ve yaptıkları en büyük itin bedeli onbeş b:n liradan aıağı 
olmaması. 

6 - Teklif mektupları yukarıda 3 cü maddede yazılı saattan 
bir saat eveline kadar Antalya Nafıa müdürlüğü dairesine 
getirilerek elcsiltme. komisyonuna makbuz mukabili veril· 
mek şarttır. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü mıd· 
dede yazılı saata kadar gelmiş olması ve dış zarf n mübür 
mum•ı ile iy ce kapatılması lazımdır. Postada olacak ge· 
c kmeler kabul edılmez. 14 18 22 26 

ı~mir vakıflar modorlüğünden: 
Seneliği altmış lira bedelı muhımmenli Tuzcu mahJlle~inde 

kain debağhane mescidi vakfından 16/14 No. ev kiraya verılmek 
üzere açı .: eksiltmeye konulmuştr. lh \lesi 23/12/937 Perşembe 
günü saat on üçtedir. isteklilerin o gün vakıflar idaresine müra· 
caatlan ilan olunur. 1 ~ 18 22 4376 -Ecza hanesi 

Fuat Golergin 

Alsancak Mrsudiye caddesi No. 127 
/Eski JÜLYEN eczaltt11uui} 

Ta:z,e, tt"miz, ucrız ild 

Gomrok muhafaza genel komutanlığı 
lstanhul ~atın alma komisyonundan: 

Temiz; zarif eşya, · elbise ihtiyacından evel gelir. Herk~s kencl 
haline göre temiz bir · eve, misafirlerini · kabul edecek bir salona. 
rahat yaşıyacak eşyaya muhtaçtar. İyi bir mobilya içinde kendin~ 
ve ailenizi muhite daha iyi tanıtabilirsiniz. Evinizin eşyası bayab· 
nızm etiketi olduğunu unutmayınız. 

Memurlara 1 O taksitte veresiye muame. 
• • l esı yapılır.. 

------------------~--~-=---..;... ______________ ___ 
Gümrük cuub.afaza genel komutan-

lığı lstanhul satın alma komisyo· 
nuofian: 

1 - Gümrük Muhafaza Ôrgüdü için 330 ili 367 · tane eğer t. 
kımmın 3/1/938 Pazartesi günü saat 15 de kapalı zarfla eksiltmeıi 
yapılacaktır. 

2 - Bir eğer takımına 63 lira bedel tahmin edilmiştir. Ve ilk 
teminatı 1735 liradır. 

3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Gö ülebHir. 
4 - isteklilerin o gün eksıltme saatinden bir saat eveline ka

dar 2490 sayılı kanunun 32 inci meddesi hükmüne göre hazırlıya· 
cıkları tekt,f mekruplarını Galatada eski idhalat gümrüğü bina
!lındaki kom syona vermeleri . 12 17 22 28 8232/4546 

Emlak \'e Eytam Bankasından: . 
1 - Gümrük muhafaza eratı için 3409 takım yazlık elbisenin · E N 

kapalı zarfla eksiltmesine isteklı çıkmadığından 5-1 ·938 çaı şamba ;~~2 o. 
Yeri No. su Nev'i 

Depozito 
T.L. 

günü saat 15 de pazarlığı yapı lacaktır. 
2 - Tasınlan~n tutarı 18749 lira 50 kuruştur. 
3 - Şartname evsaf komisyondadır görülebilir. 
4 - lsteklılerin ilk t~minat olarak 1407 lirahlc makbuzun veya 

banka mektupları ve kanuni vesikalarile birlikte o gün Galata 
eski ithalat gümrüğü binasındaki komisyona gelmeleri. 

- 17 22 28 1 8324·4410 

İzmir Karşıyaka Donanmacı 
Mah. Sal ih Paşa caddesi. 39 Taj Ev 900.-

lzahatı yukardct yazılı gayri menkul 25· 12-937 cumartesi günü 
saat onbirde talibine ihale edilmek üzere p~şiıı bedelle artırmaya 
konulmuştur. 

istekli olanların \ evmi mt"zkıide hizRsı n:1a yazlı depoz:to akçe· 
s ni veznemıze yatırara' artıım~wa gırmrleri ve yanlarında birer 
fotoiraf getirmt:ıerı. 10 22 4310 


