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Seferini yapan tren, Camuz-
çay civarında sulara saplandı 

Klnunuevel 937 
\.. ~ HergUn sabahları ( zmir) de çıkar, siyasal gazetedir 

Hatayda Türk düşmanlarına silah tevzi ediliyor Manidar bir seyahat 

Istanbulda üniversiteliler muazzam 8· Delbos, ~erkezi Avrupa 
seyahatıne çıkıyor 

bir miting· akdettiler. Fransa Hariciye Nazırı, Varşova, Bok
reş, Prag ve Belgradda mühim konuş • 

..... •• e •••• 

Bir şayiaya göre, Fransa, Hataydaki delegesinin ş~hsi hareket ettiğini kabul malarda bulunacaktır. 

etmezse, vaktile akdettiğimiz ivi komşuluk · muahedesini mefsuh addedeceğiz 

Hatay işinde 
asıl me~ul olan 

( Başmuharririmizden 
Ankaradan telefonla) 

Frannz memurlannln Halayda 
yaptıkları iolerin içyilzll ve bu meae
lede güttükleri makaad göz11milzden 
kaçmamak.tadır. 

Gentı Franaıs memarlanoın o 
bölgedeki hareketlerinin yahııs ken· 
dilerioio becerikaisliklerioden dogma 
çıpraıak, hak.us, yeniz bir İf oldu• 
luııa inananlardan de~lia. 

Şu kanaatteyiz: qer Franıa bfl· 
kameti Bstayd11 baıgllo gôrdilğümll• 
ielerin yapılmaaına naa göslermotey· 
di ne delt>ge Roje Garo oralarda bin· 
bic Çt'fıd eotirikıılar çevirebilır, ne 
de fnkallde k.omi1er (Koot d6 Mar• 
tel) hfltü.o bu hareketleri teovik •e 
teıci edecek vaziyetler takınabilırdi. 

Şaı hıılde Hatıyda, Hataylılann 

'te Batay Tilrklerinin, batta Suriyeli· 
1-uı Ye Hataydaki diğer ekalliyetle
"- Qıeofaalleri, illiklllleri aleybia• 
o,._,o bu feci oyuuda11 do&rudaa :"b• .. ,.. Franea hölulmctini ıorgu 
~ıaaa çekmek u do&ra •• kea• ..... 

Bıs Hatayı ilhak: etmek niyetin• 
de de~iliz. btediğimis ıudur: 

Büyük bir yorgW1lok. içinde bue 
!:a.,nıır.keo bil~ baklanuı müdafaa et• 
..,ıaıas Ye nıbayot bu haklan bir 
llluahede ile temia ettiğimi• Hatay 
'l'ilrlderioin iaıiklillerioe kavuımau• 
dır. Bunu hiı (Lozan) da temin, 
~illetler cemiyetiııde tevsik ettik, 
l•ındi de bekledigimiz akıbet bu 
•hidlerin, bu veıikalano dediklerini 
Yerine getirmekten ibarettir. 
h· B~ emelimizin tahakkuku için 
.. ~&, hıç bir sora, hiç bir entirik.aya, 

1t bir aykın harekete batYDrmağa 
~nczzül etmiyerek. yalnıs Ye yalnıs 
(1 lletler cemiyetinin karan daireıin• h' 'te gene onun murakabeai altında 
\i 11 abidlerio yerine getirilmetioe in· 
•ır ediyorduk. Fakat çıka çıka kar. 
~tnıaa kalblerimizi ıulatao bugünkil 
il 'taziyet çıku: 

9çı Hatay Türklerine ittik.il lerioi teı'id 
~ Y•pmak: iıtedik.leri bayram yua.k 

:!ilerek bayramın zevki ve ne .. ıi ma• 
"t·taı •cılarile bogduroldıı, bayramın ıea• 
~'ili göeteren taklar zaptiyeler Taeıtaıile 
"
1
iltdrüldü. oradaki Halk.evleri kapa• 

" clı, glllmeğe, eevinmeğo hanrlaııaıı 
ttlatelere ıüoglller ccnb verdi. 
lıı . .Bu öyle lıir harekettir ki, ondan 
~;•ıı_ea zahirde bakin, jıtiklili, hür• 
~li ttı çi&oeomiı bi-r Hataylı Tilrk. 
._:elidir. Fakat hakikatte netice 

Ilı: 

'Batayda çeTrilon eDtirikalar Mil• 
-._ cemiyetine Yo onwa hikmeti 
'-'c-.diyetiae han1e edil mit bir ıa• 
'-' tdır, Ve orada yık.tınlao bayram 
'- ltrı ahidlerio, Milletler cemiyeti 
~•rlarıoın bir darbe ile ortadan 
'1 clıtıl111aga te .. bb6t edilmeai facia· S: ifadelidir. Bu faciayı yaratan• 
l'- h· hürriyet Te iltik.lili utrunda 
~t'tı •ıılerce evlidınan kamnı akıtan 
'd'••lu olmau bizi çok inciten ye 
._,

16 
•aı böyle onlardan gelecek her 

~ ,_lernioauao itimadımısı eelbedea 
... tir. 

~.Öktem 

"'"'-S~vas • Erzurum 
"'ilerinin dördüncü t~r-

1\ tibi de satıldı 
t~~ ~ıra, 2 (Hususi) - Dahi· 
ti"e e~aletinden tebliğ edildi· 

S.v,
1
. ~ore, 4,5 milyon lir•lık 

llGıı .. Erzurum tahvillerinin dör· 

-.,,lu tertibi de müddetinden 

taaıaaıen aablmııtır. 

ÜnfoersittJ binası 
İıtaobul, 2 (Huıuti) - Üoiveni· 

te talebeıi, bugilo öğleden ıoora .aat 
on dörtte Beyasıdılaki üoiveraite 
bahçe inde muazzam bir miting ak· 
detmiotir. Mitinge, halktan da pek 
çok kimıeler ioıirak etmio, Hatay i1o 
tiklali için ıöylevler verilmi~, tezabü· 
rat yapalmıoıır. 

Ooiverıite ta1ebf'!ıiodeo a1t1 gıonç 
nutuk irad eyliyerek Hatayın Türk 
toprağı olduğunu ıöylemişler, 29 ikia· 
ciıetrinıle Ilatayın iıtıklıile kavuıma• 

ıına mani olmak iatiycu Frıo•u m,.. 
murlarıua teea•ilf •• a. ... klerıoi 
be,.•a eylemiı,lcrdir. 

Hat•yın ietildilini, İC3b .. dcrae 
biz temine hazırız dıyeo gençlik: 

- At ür h .._~.,,,..,.,..,___ 
lige dayanabilir. 

Dıye bar-ırmıotır. 

Ellerinde bayraklar •e göAllıle· 
rinde 8<1tay ro&etleri olduto halde 
Beyazıddao Tak.lime geçen geoç er, 
cumhuriyet abidesi önilode toplaomı .. 
tır; Bllyük Şefe hi11iyaılıınnı tel· 
grafla arzetmitlerdir. Miting, ıimdi· 
ye ka•Jar görülmemİf derecede beye• 
caob geçmittir. 

Ankara, 1 (A.A.) - Ulaı gaze. 
tt>ıinia hu9u~i eurrotte Hatay lıudu· 
dunoı gönderdiği mobıbiri ditn gase• 
teıioe ıu ıelgrafı nrmittir: 

BııgGn f9kenderundan gf'len ha· 
herler, H•tavda ıük6n kıemea avdet 
etmi~t r. denilebilir. Bayram bitmit 
ve berkcı itiyle gücilyle me~gul ol. 
ma~a başlamıştır. Hataylıl ar Fran11z 

~a.ıı. :uıemııtlanlllll !Ceaevreııia •· 
radanna nihayet btlrmete &Tdedal 
bek lemektt:dirler. 

İspanyada v z;yet 

Hatayda filhakika , yeni rejim 
ilin edilmiıtir. Fak.at yeni rejimin 
iU.n edildiği gözle göriildr ·oekil al· 
mamıotır, Bataydaki idare ıiıteminde 
gene ~eğ i tik.lik. yok.tur. . 

(;eçen gilo Aı:İtakyada bir çok 
aykırı emirler Terdilı.teu ıonra Rey• 
haoiyeye giden ff bayramda buloD• 
ınak iıtemiyeo delege . Roje Garo 
tekrar Aotak.yaya dönmüıtür.- Garo
nuo geliıioden cür~t alan bazı Tdrk. 
düımanları aQmayiı yapmaga teeeb
btıa etmiılerıe de ıoara Tirlderin Ta• 
kor bir ıurette OYlerine çekildiklerini 
görmOıler Ye ailmayiıten nsgeç• 
miılf'rdir. 

• Sona 3 ncii salıi/et/11 • 

Roman9a Hariciye Nezareti binası 
Parla, Z (Radyoj - Fran1a Ha· boıla Romanya ricali aruıncla &-. 

riciye Na11n B. Delboa, ba ak .. m ciye Neuıetiade mühim mluk...a. 
aaat 18 de Varıovaya müteYeccihea cereyan edecek.tir. 
hareket etmiftir. Bodapeıte. 2 (A.A.) _ Malaafa. 

Standard nizamnamesine ag- B. Delb01, yana öğleden ıonra zak.irlann naıiri efkin olu Petti 
kırı hareket edenler.. Varıovaya Yaracak, derhal Polonya Hiralp gazeteli diyor ki: 

/pekli kumaı 

Ankara, 2 (Hususi) - lktı• Baı:iciye Nazı~ _Kolo~el Bek ve Baı· .. B. Delboıun merked AHUJNl71 
Yek.il upunw ile muzabrelore bat ziyaretiod~ki ebemmiyet Fnnaı.ı.. 

sad Vekaletinden tebliğ olun· hya~aktır. gilis görllımeleri neticeıinde bir kat 
muştur: B. Delboıun. Reiıicumhur B. Mu· daha artmııtır. Bu siyaret mertnl 

15/ A~ustos/937 de mer'iyete lliıki ile milll lider Mareıal Ridç Avrupa.la Hllb bulmaaına feYkallde 
giren ipekli kumaş atandard ni· Migli tarafıad1G kabul edilece&i w1· medar olacaktır. Şu ıartla ki B. Del· 
zamnamesi ahkamı mucibince leoiyor. boı Franaanıo ve fagiltereaia •• 
muhtet.f fabrikalarda ini teftiş· Franıa Hariciye Numoın, Kara· rabha11 aıfatile Tuua haYsanl141ül 
ler yapılmaktadır. • l kuyaya giderekll\hrcşıl Pilludek.iaio Taziyet ve merk~zi Anupa deYletleri-

P.b..ıl ve Bqnada l.apılan mezarına çelenk koyacağı bildiriliyor. nio ealba kavuımak imkblan bat. 
teftiş Wr netieeaiftde bet brika- B. J.; .. Delbo., Varto•acl- •o•· kında aaAl.be& malClaa& elM ......, 
nan n zamnameye mugayir ha· ra B6kreı, Belgrad •e P.rag tehirle· billia.,. 
reket ettiği m eydana çıkarılmış, rina do giderek oralarda reımi Ayni gazete B. Delboeua mtla· 

temularda, İogi.llereyi temsil edeceği ha8JraD küçük itilaf devletlerine mlo 
bu fabr katarın sahipleri adliyeye ıöyl~oiyor. racaat ettiği talcdirde ancak bir aa. 

Frank o, Madrid üzerine vcrilmi;tir.. Fraaıa u .. ;.iy• N .. m B. Del· ~~: .. ~;:.a. ... elde ..ı••a-tw -

son taarruza hazırlanıyor Yunan krah, Londrada ko Ayni gazele netice olarak Bada
peote bükıltoctioio B. Delboıan Pl'af' 

da, Bükreıte ve Belgradda elde ed .. 
ceği malumata itmam etmHİ Ihı• 

gelmekte old u~nnu yazmık.tadır. 
nuşmalarda bulunuyor • 

Don, çok şiddetli bir hava muharebesi 
old~. Madrid hapishanesindeki mah· Kral ikinci Jorj, lngiltere- Yunanistan 

kômlar nakledildi. dostluğunu takviye için çalışıyor. 
Dahiliye Vekili 

Bayramı İstanbulda geçlrecelc 

Harap Madridden bir görünüş 
.. ~arselon, 2 (Radyo) -. lhti: bugün tamamen Valinsiyay~ ve 
lalcı tayyarelerle cu~hurayetçı diğer sahil şehirler hapishanele-

lspanya hava fılolan arasında rine nakledılmişlerdir. 
dun AlkaJ~do Eoarosta bir bava Paris; 2 (Radyo) _ General 
muharebesı olmuştur. Bu muha· F a ko Madrı"d - · b- ··k . r n , uzerme uyu 
rebeye, 18 cumhurıyetçi ve 24 k , .. b " · · 
'ht'l" 1 • t · t " k t . . ve at ı ır taarruz açın hum· 
ı ı a cı ayyare ış ıra c m•ştır. . 

lht
.I" • ·ı tt"kl . .. mala hır surette hazırlıkta bu· 
ı a cı er, neşre ı erı resmı 

bir teblığde cumhuriyetçilerin, lunuyor. 
bu muharebede 7 tayyare kay- Alakadarlar, bu ıeferki mu· 

bettiklerini bildirmektedirler. barebenin, çok kanla ve tahrip· 
Madrid, 2 (Radyo) - Mad· kir olacağı kanaatinde bulunu· 

rid bapiıbaneaindeki mahkQmler, yorlar. 

Sa Maieste Corç 
Londra, 2 (Radyo) - Yunan 

krala ikinci .Jorjun, burada lngi· 

~ 

••••• 
ANADOLU soıun
larında iki eser 

(Celal Bayar ve 
eski lzmir) 

Kudretli bir Vekili. 
mizin ANADOLUya 

lütfettifi diter 
bir eser 

Bekleyiniz 

liz ricalile müh"m müzakereJerde 

bulunduğu söyleniyor. 

Kral, lngiltere· Yunanistan mü· 

nasebatımn bir kat daha takvi
yesini temin için her fırsattan 
istifade etmektedir. 

lstanbul, 2 (Hususi ) - Da· 

h liye Vekili ve C. H. Partiıi 
genel sekrete ri 8. Şükrü Kaya 

bu sabahk ekspresle Ankaradan 
şehrim ze gelmiştir. . 

B. Şükrü Kaya, bayr~mı bu-. 
rad:ı geç· r~ccktir. 

G ü ifil lÜI n en 
mühim lhlaberı 

Almanya, Çin-JaJjon ihtila
fına müdah~ıe ediyor ----------

Mosaleha akted~riuce Japon orduları, 
Çin toprakla~·ını tahliye edeceklerdir. 

~~nkin, 2 (Rv.ayo) - Almanya. İtalya ile mutabık kalarak, bugiln Çia 

~~naı (Şaıı.Kay-Şek.) ile temaaa memur e)lemi~tir. Bu temaaıD, Çio·japoa 
ıbtilifıaın halline matuf oldolu ıöyleomek tedir. 

Almanyanın Çin 1efiri Dr· Oıkar Ofınao, aldığa talimat üserin., Çin bG

k~met. me.rkezinin nakledilmiı bul~oduğu Aok.co eehrinden tayyare ile Nan· 
kıne gatmıı •e Mareoal Şao-Kay·Şekle Lir mütareke için müzakerelere haf" 
lamı ıtır. 

Bu tavaeaud hakkında Pariı gazet Jerioin verdikleri' malumata göre. 
Almaoyanuı ıulh içio ileri ıürdüğii teklitler ıunlarJar: 

1 - japonyanın, Çin topraklarında göı a yoktur. 

2 - Çin, Romada imzalaamıo olan Anti Sovyetik paktına derhal dahli 
olmalıdır. 

3 -: M6aaleha aktedildikteo ıonra japoo ordulau, dedıal Çin to rakla· 
nm tahliye edeceklerdir. P 

Son h~berlere göre, Almaoyanın bu tek.lifleri, Çin ıiyaaal mebafılinde 
lyi hlr teaır uyaadırmııtır. 

Re1mt mehafil, japoa7amn ati için b~ dol.b çnirmek ietemenndea 
•4Üfe edi7orlar. 



FDKRA 
; ' 

Yürek 
lrft1n Hazt1r 

Dün akıam Yamaola.rdağıyle bir lokantada yemek yiyorduk.. Üeta~ hiç 
ft yemek litteıini kontrol etmeden garsonu çağı.rdi: 

- Bana bir yürek verir misiniz! dedi. 
Ga.raoo l•§ırdı. Kendisini tophyarak cevab verdi: 
- MüaaadenizJe eorayım bir defa. Bilmiyorum içerde var mı! 
Biraz ıonra, 11karadan çıkan kanlı bir yürek, Yamanlardağının önüne 

koadu. O, hem yiyor; hem ele benimle konu~uyorı1u: 
- Niçin yan yan tabağıma bakıyorsun? Sen de mi yüreğin faziletlerini 

~oraaa? Aşkımızın, heyecanımızın, cesaretimizin, ve tehevvör1lmüzün 
yegtae membaı olan yüreği, ara lll'& hatırlamamak cidaen saygısızlıkttr, Asır· 
la.rdaııberi söyliyegeldiğimiz "aılan yürekli adam!.,, "yufka yürekli sev• 
gilil,,, "taı yürekli delikanlı!,, , "amma yürek iha!,,, "yürereğim sızladı!,, 
"korkaaundan yüregi öyle atıyor ki,,, "~ek dediğin böyle olmalı!,,, "yü• 
reiı:aial,,, "yürek mi dedin, hak getire!,. tabirleri demin söylediğim hakikati 
iOıa etmi1ortar mı?' 

İhtiyar dostum cnab vermediğime üzülür gibi oldu. Yüziime baktı: 
- Elbette niçia yüriık yidigimi öğrenmek istiyorsun, dedi. Söyliyeyim: 

Son ••nıanlarda benim yüregim çok tabaasızlattı. Ono bir az sertleştirmek. 
katılqtırmak, bulAıa yuf kahktm çıkanb la~ yürek haİine koymak istiyorum. 
Binlerce zavallı Çinli çocuğııo, dağlar gibi yığılmıt ölü resimlerine gazete• 
lerde bakarken, gö.ı:lerim durmadan yaşarıyor. Bunun için yürek yemek 
iltiyonım. Yılrek: ... Niçin gülüyorsun? Sen hiç tarih okumadın mı? İptidai 
kadalerde cesur ve aralan yürekli olmanın birinci şartı; en kahraman has• 
Dıı ilurb da boğaalamak, likio öldürmeden, yarı diri iken onun göksünü 

, par991ayıb heais çarpmakta olan tue Te genç yüreğini göğsünden çıkarmak 
Te kabilenin öaüade o yflregi çiy çiy, dadaldarından kan aka aka yimek, 
iyice ~ınemek Te yutmakb. Bıından aonra kabile, o adama "ceıur!,, diye• 
bilitdi. o,ı. ya, kahraman düımanının, bütdn kahramanlık fuiletlerioi için· 
de lepyaa. alba yilretini kenClili koparıp 7emedi mi? O da muhakkak bo
tadte• blaramaıua hpbn T• hurnDRclan dü9mil1il olacaktı! 

EU.rimi yıkamak için maaadea kalk.arken dostuma yaklqbm. Oı.aa ya• 
Taıça \mılan eöyledim: 

- Çok do~a ıöylilyrıunuıı fiıııadım amma, ıisia timdi yidiğiniz insan 
" olayııile bir kahraman yilreAi değil, hillkiı bir hayvan yilreği, belki de 
bir &küz yüreğidir! Binaenaleyh bunu yiyen ... 

Yamanlardağımn meıhur aıabiyet fırtuıaaına tutulmamak için, kendimi 
lokantadan güçlükle mşarıya atabildim. 
.-:;~~~~;.;.,......;...;:..;;~.....cıc>ccı<ıiP-Q~><X><X>cc>«:>C:x:ı<::eı----.......... .-...........,.~ 

Sunı patates vesaire 
Kiilifomiyanm maruf profesör· 

letihden ve Amerika ilim ale· 
minin beUi, başlı simalarından 

birisi olan doktor Grenko, bil· 
lauaa biyoloiık araşbrmalarile 

fihret ltaıanmıştır. 

vurmakta ve evin bir tarafına da 
bu zincirle bağlamaktadırlar. 

Böyle bir resmi neşreden bir 
Amerika gazetesi: 

- Bu zincirler şimdi bir çok 
hurdavatçı dükkanlarında göze 
çarpmaktadır. 

Dem~ktedir. 

En yUksek otel( 
Bina yüksekliğinden değil, 

mevki yüksekliğinden behse-
deceğiz. 

ANADOLU 

' 
Şehir dahili haberleri 1 

'Cumhuriyet zabıtası daima müteyakkızdır 

Sarıcalar köyündeki soy
gunculuk hidisesi 

Vak'anın beş faili, dün silahları 
ile beraber yakalandı 

Bergamanın Turanlı nahiyesi· 
ne bağlı Sarıcalar köyünde bir 
bask n vak'ası olduğunu, bu 
köyde zengin tanmmış olan 
bakkal Zühtünün dükkanına ge· 
ce yüzleri örtülü ve müsellah 
bazı eşhasın baskın vererek 
zorla para istediklerini, bakkal 
B. Zühtüye işkence ettiklerini 
dünkü sayımızda yazmış ve hay
dudlardan ikisinin tutulduğunu 
da ilave etmiştik. Bu mühim 
vak'anm diğer üç failini de 
iandarmalanmız meydana çıka· 
rarak yakalamağa muvaffak ol· 
muşlardır. 

Vak'a failleri Bergamanm Eğ· 
rigöl köyünden Kara Mustafa 
ile Poyracık köyünden Halil lb· 
rahim ve Hüsnü, Cevaplı köyün· 
den Mustafa oğlu Abduilab ve 
Alaeddin çiftliği halkından Hü· 
seyindir. Evvela Kara Mustafa 
ile Halil İbrahim yal.calanmış ve 
suç arkadaşlarını birer birer ha· 
ber vererek soygunu pasıl yap· 
tıklarım, bütün tafsilatile itiraf 
etmişlerdir. Tahk kata göre, bu 
Öeş lcişi, çok zeog·n olduğunu 
öğrendikleri bakkal bay Ziihtüye 
baskın vererek paralarını almağı 
bundan altı ay evel kararlaştır· 
mışlardır. 

Haydudlar; son defa Kınık 
nahiyesindeki kahvede Gt.urisp 

baskım nasıl yapacaklarını gö
rüşmüşler ve lazım gelen hazır
lıkları yapmışlardır. Bunlar bak· 
kal B. Zühtünün 5000 altın li· 
rası bulunduğunu biliyorlarmış. 

mavzeri dükkanda bulunanların 
üzerlerine tevcıh etmişler ve 
hakka\ B. Zühtünün alnına, yü
züne dipçik ve tabanca namlu
sile müteacldit defalar vurarak 
yaralamışlar: 

- Para kasasını aç, para· 
ları çıkar! 

Diye tehdit etmişlerdir. Bay 
Zühtü; para kasasının anahtarın . 
almış, kasanm önüne doğru git
miştir. Haydutlar, o sırada mü· 
temadiyen kendisini sıkıştırıyor 
ve ona işkence ederek paraları 
bir an evel elde etmeğe çalışı· 
yorlardı. Bay Zühtü, kasanın 
önüne geldiği sırada elindeki 
kasa anahtarmı bililtizam yere 
düşürmüş, o vakit küfre baş
lıyan haydutlardan HalH fbra
him, bankonun ili:erlnde duran 
petrol lambasım almış: 

- Çabuk bul şu anahtarı! 

Diye bağırın ştır. B. Zühtü, 
anahtarı arıyormuş gibi yaparak 
yavaş yavaş bakkal dükanının 
kapısına doğru ilerlemiş, orada 
Halil lbrahimin anahtarı arayıp 
bulması için tuttuğu lambaya 
elile şiddetle çarpmış ve lam· 
bayı yere düşürerek söndürmüş, 
bir hamlede dükkandan dışarı 
fırlamış, karşı tarafta bir kom· 
şusunun evine gitmiş ve bu 
evin ar\ta k*pıaınaaa ç .. lıı:ara~ 

köy oaasına ve camiye Jeoşmuş, 
- Sonu 8 inci sahifede 

Şeher bayramı 
mılnasebetile 
alışveriş çoğaldı 

w , 

Şeker bayramı münaseöetile 
çarşıda büyük bir kalabalık ve 
hararetli alışveriş görülüyor. 
Herkes Şeker bayramı için ha
zırlanmaktadır. Tuhafiye, oyun· 
cak, manifatura satan mağaza
lar sahipleri de çok memnun· 
dur. En çok memnun görünen
ler tatlıcılat, kadayif,! börek ve 
baklava yufkası salanlardır. Bay
ramın yaklaşmış olması sebebile 
tatlı fiatleri yükseldiği gibi ka· 
day f • börek ve baklava yufka· 
larına da kilo başına 10 kuruş 
zam edilmişlif. Şekerci dükkan· 
farı bir arı kovanı halinde iş
lemektedir. Bayram münasebetile 
misafirlerini şeker ve lokumla 
ağırlamak istiyenlerin yanıbaşın
da kuru yem · şlerimizin fazla is
tihlikini düşünerek yerli malı ve 
tasarruf gayesile yemiş alanlar 
da çoktur. Bayramda misafirle· 
rimize kuru yemiş ikram etmek 
belki bir kaç yıl sonra bizde 
bir adet hükmüne girecektir. 
Kundura ve her türlü ayakkabı 
satılan mağazaların sahipleri ve 
şapkacılar çok hararetli alış-
veriş yapmışlar ve bayram üzeri 
iyi para kazanmışlardır. 

Sümerbank, bayram üzeri me
murlara bedeli taksitle öelen· 
mek üzere mühim miktarda eş-
ya satışı yapmıştır. Sümerben· 
kın gösterdiği kolaylıktan herkes 
memnunc:lur. 

Kız kaçırma 
Karaburunda lnecik köyünde 

Mehmet kızı 16 yaşmda Haticeyi 
kac rmağa teşebbüs eden ayni 
köyden zehir Mehmet Alile ar
kada9ı Ömer ofrlu Hüseyin lmr.ln 

feryadı tizerıne yalealanarak aa· 
liyeye verilmişlerdir. 
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3 Karınnuevel 

Bu carla 
Jandarma teşkilô.tının 

muva//akıgeti 
Halkın arzusu üzerine Buca 

Nhhiye merkezi, son zamanda 
pol s mıntakası dahiline alınmış 
ve İzmir Emniyet kadrosundan 
ayrılan altı polis ile bir komiser 
Bucada vazife görmeğe başla· 
mıştır. Buca nahiye merkezin· 
deki jandarma teşkilatı Buca 
havalisi köylerinin inzibat ve 
asayiş işlerile meşğul olmak
tadır. 

Bundan evel Buca nahiye 
merkezinde bazt vak'alar olu· 

yordu. Bu vak' alar, şüphesiz ki 
jandarma teşkilatınm vazifesini 

görmediklerinden değil, Bucada 
toplanan bazı sabıkalıların ulu 

orta hareketlerinden doğuyordu. 
Buca jandarma teşkilatı, bu gibi 

vak' alarda daima üstün bir has· 
sasiye.le hareket ederek vak'a 

faillerini kısa bir zamanda mey· 
dana çıkarmış ve anlan yakalı· 

yarak Adliyeye vermiştir. Bu, 
Buca jandarma teşkilatı için if· 
tihar edilecek bir vaz fe şinaslık 
ve muvaffakıyettir. Netekim, Bu· 

cada işlenen suçların hiç b!J' 
faili meçhul kalmamış, meydana 

çıkarılmıştır. Bu muvaffakıye'i:in 

devamım polis teşkilatından da 
beklemek ve istemek Bucalılana 
hakkıdır. 

Bayındırda hırsı2lılı 
50 ziqnet altını çalınmış 
Bayındıida kurd mahallesinde 

bir hıruzlik vak'ası olmuıtnr. Ali kd 

Pembe Yeıil6av, kızını:n evine iftarl 
gittiği nrada hoı kalan eviiihı bpi• 
eında'ki aema kilidini kırmü suretU. 

girea hırsız tarafından 50 Hamicli,
ve ruhiye ziyynet altım ile üç takı• 

erkek çamaıın çalııımııtır. Hındt 

Bayıııdır zabıtaaınca aranmaktadır- J 
ı:unızm, on. Yembe Yesilbaıuı ziu# 
altınlannıo yerini bilen biri oldtll' 
tahmin ediliyor. 

ProfeıÖT Grenko, labortttdva· 
rında sun'i o arak tomates, pa· 
tates vesair bunlara benziyen 
sebzeleri yapmağa muvaffak ol
m11ştur. Bundan sonra, patates, 
temates veya· havuç ve salatalık 
istihiali için ne araziye, ne kaz• 
m~ttl, ne çapalamata ve ne de 
dlamafa lüium kalmıyacıkmış. 

Yedi canh bir insani 

Cihamn en yüksek mevkide 
olan oteli, Monblan dağında ve 
denizden 3836 metre yüksekli· 
ğinde bulunan oteldir. 

Bu otel ancak ilkbihar son· 
larmda yazın açıktır. Bundan 
sonra etrafı buz ve kar kapla· 
dığı için otel kapanmaktadır. 

Halbuki B. Zühtü, kurnaz bir 
adam olduğundan paralarını iz· 
mirde muhtelif bankalara yatar· 
mıştı. Köydeki bakkal dükka· Pişiman dlmuş amma .. 

Hayır.. Hayır.. On beş canlı. 
Çünkü Franıız Anclre Düpui 
tam on be, defa ölümle karşı· 
laşm t ve kurtulmuştur! Bu se
beble kendisine erzm en talihli 
aclahu diyenler de vardır. He
niü 28 yaşında bulunan Andre 
oh l:Seşinci defa olarak olümden 
ı\i şekılde kurtulmuştur: 

Andre Liyon şehrinde bir 
ca<İCleCf en geçiyorken ansızın 
iki kamyon arasında kalmışiır; 
öyle ICi Andreyi kamyonların at· 
tından pestil halinde çıkarllacak 
sananlar pek çok olmuştur. Hal· 
buki Aııdre iki kamyonun al· 
t odan bir iki hafif yara ile 

ç•kanlmıştırl 
ilk büyük kazayı da 18 ya· 

tında iken bir dinamit iştialinde 
geçirmiştir, bu müthiş infilakta 
Andre, yalnız bir gözünü. ka~· 
betmiş fakat kendisine hıç bar 

şey olmamıştır. 

Buse yOzUnden hapis 
Dünya artık ters"ne döndü 

dem ktır. Bir zamanlar, öpüş· 
meyi tamim ıçın Viyanada 
kulübler, cemiyetler kuruluyor· 
du. Ş tndı ise öpmek yüzünden 
bir sürü insan cezalandırılıyor. 

C !çende Londrada bir deli· 
kaaİı bir buRe ) üzün den hapse 
nıahkü n olmuştu. Şimdi de lr· 
lacıd \ da bir delikanlı, bir klZI 
öptü~ü için iki ay hapse mah
kum olmuştur. 

Yeni bir usul 
An'aşıldığ n.ı göre Amer kanın 

. çocuı.:ları çoı<; başarıduiar, çünlcü 
A ııerikalı babalardan bir kısmı 
~O~ukıcmmn ay.rkl rına zincir 

\ \un.\J\. 

Sahte insaniyetperverl 
Fransada Bulsi Sürmer kasa· 

basmda Elen adlı bir kadın, 
çok hayırperver ve insaniyet
perver görünmüş ve herkesin 
hürmetini kazanmıştır. Fakat 
biraz sonra, bu kadının çok kö· 
tü ve genç kızlan iğfal ederek 
satmakla geçinen bir mah~uk 
olduğu anlaştlmış ve tevkif edil· 
mıştir. 

nında bulunan kasasında yalnız Vaktile devrin en yüksek ri· 
500 lira kağıd parası varmış. calinden ve zenginler nden biri, 

Haydudlar; zifiri karanlık ve şehrin zarif, iyi nükteler söyliyen 
yağmurlu bir geceyi baskın için fakat fakir olan bir şahsı Rama· 
çok muvafık bularak Hüsnünün zanda iftara davet etmiş. Y elllİŞ· 
tedarik ettiği üç tabanca ve iki ler, içmişler, gece yarısına ka· 
mavzeri almışlar, köy civarına dar oturmuşlar. Ev sahibi: 
gelmişlerdir. Köy halkı teravih - Azizim -de111iş- senden rica 
namazında iken bunlar, bakkal ediyorum. Bir kaç gün kal bizde .• 
dükkanının önüne gelm şler ve Mısafir, ( başüstünel ) deyip 
Abdullah ile Hüsnü ve Hasan kalmış. Bir kaç gün sonra ise, 

ltoyan ev sahibinin, evden ay· 
rılırken kendisine hiç olmazsa 
bir kaç altın vereceğini umuyor
muş. Uykudan kalkhktan · bir az 
sonra: 

- Eh ağam, paşam • demiş
bugün arifedir. Belki çoluk ço· 
cuğa bir şeyler almak icap eder. 
Kulunuza müsaade edin de gi· 
deyim. 

Ev sahibi: 
Hüseyin kapının önünde bekcı· ev sahibi bu misafireti uzatarak: - Peki ·demiş· uğurlar olsun. 
lik ve gözcülük vazifesini almış· - Ramazanın sonuna kadar Misafir bakmış ki, ev sahibi· 
lardır. bendesin, saraydan bile çıka· nin eli yelek cebine bile gitmi-

Beledige cezaları Kara Mustafa ile Halil ibra· mazsm. yor. Tekrarlamış: 
Arabalar için muayyen olan him de dükkandan içeri girmiş· Deyince, o da ister istemez - Eh Allaha ısmarladık gidi· 

noktalardan başka yerlerde ara· lerdir. O sırada dükkanda Hacı razı olmuş, olmuş amma, bir ta- yorum. 
ha bekleten iki araba sürücüsü Kıroğltı Hakkı ile Süleyman Ça· raftan da evdekileri düşünürmüş. Ev sahibi gene istifini boz-
şehirde fazla süratle otomobiİ vuş ta bulunuyor ve hep bir· Evinde Ramazanlık yiyeceği var· mamış: 
süren iki şoför, yere tüküren likte kahve içiyorlarmış. Hay- mış ki, fazla üzülmeyip sarayda - Uğurlar olsun. Selamlar 
üç kişi, ağ z:ıksız köpek gezdi· dutlar: yan gelmiş. temenni ederim. 
ren hır kişi belediyece cezalan- _ k pırdamaym! Diye bağı· Nıhayet arife gunu olmuş. - Belki uzun müddet efen· 
dırılQlış arctır. k b M' f' k d" · · b k d l d' · · ·· zara ellerindeki ta anca ve ısa ır, en ısını u a ar a ı· ımızı goremem. 
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TAYYAR Es/NEMASINDA 
Bayram şerefine bugünden itibaren Türkçe Sözlü ve şarkılı 

ŞEYH AHMED 
Genç ve güzel san'atkar RAMON NOV ARO 

tarafından temsil edilmiş müessir l:Jir aşlc hikayesini musavver 
çok heyecanlı büyük filim 

Mosiki: B. Mesua Cemil idaresinöe lcıymetli musilei üstadları 
ittitakile temin eclilmiş. Muganniye Bn. VEDiA RIZA ile Solist 

Mustafa en müntehib şarkıları s6ylemişlerdir. 
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Görüşürüz canım aldırın;. 
M f b h d" .. 11" isa ir a çeye ınmış, 

mÜş, tekrar etmiş: 
- Gidiyorum artıkl 
- Haydi sağlakla .• 
Misafir başlamış içerleme!' 

kapıöan çıkmış ve bakmış ki, ~vff 
sahilli balkonda .. Baş nı kaldırsil 

- Bugün -demiş- . arifedir• 
Çoluk çucuğa bir şeyler alaı•1' 
lazımdır da onun için gidiyO" 
rum.i 

Ev sahio:: 
- Hakkın var -demiş- çablli 

git... ş 
Misafir çileden çıkmış, aç~~ 

ağzı nı, yummuş gözünü.. Hı::~ 
bin tane küfür savurmuş. O 1~1 
balkondan kahkahalarla giilm.~ . ., 
iktifa etmiş... Adamcık evın~ .. 
bulunduğu sokağa varmış, bİ 
mış ki, ev yok.. Bire amınıti1 : .. 

k t\'lt• 
Ammanı, zamanı yo , . ef 

yefiride bir ödşka yepyenı 

vdr.. . d li 
Eyvah -demiş· ben gı e ' 

ev de kalkıp g'tmiş... .,, . e"• Tam bu sırada yena · .. i 
sesı..

penceresinden karısının 

duymuş: baki" 
- Yahul.. Alık alık ne . t' 

.. l f G' en e ıÇ nıyorsun oy e .. ırs 

riyel. . 
Adamcık içeriye girınış.. '1· 
- Bu ne evi böyle hatun tlf" 
- Ne olacak, senin y4Pele-

dığın ev işte.. Her giln atJJoll'" 
leri, keresteyi, taş.ı ?arcıy! şıJ 
yan sen değil mıydın?: al" 
elliiselerini, bizimkilerinı sen 
madın mı?. btı 

Adamcık, o zengin ıatıP 50ıt 
işi yaptığını anlamış .,e if 
küfürlerine utanmış a;:;;;ııı 
i~ten geçmiı.. " J " 



ANADOI .. U 

Japonlar,dört koldan Nan
kine doğru yürüyorlar. 

Doğu ileri 
Aydında yeni stadyom 

inşa ettiriliyor 
Valiler toplantısı bitti Dalama köyB mektebinin temeli atıldı. 

lstanbul, 2 (Hususi) - Doğu A d b J d• • • 1 . • • •d• 
illeri Velilerin;n toplantıları sona y ID e e ıyeSIDID ma i Vazıyetı ıyı lr 
ermiştir. Umumi müfettiş B. ------

Aydın, ( Hususi ) - Merkez rılması için proı" enin hazırlanma· Tahsin Uzer, valilerin mütalea· 

Alakadarlar, Japon ordularının, hu ayın ·l5 inde Nankini 
zaptetmiş hulunacaklarını iddia edi}1orlar 

larını umumi olarak tenkid et- ilçesine bağlı Dalamada modern sını Ankarada mütehassıs bir 
bir okul inşasına başlanmıştır. mimara vermiştir. tikten sonra kendi düşüncelerini 

izah eylemiş, yapılacak işler Köy halkı mektebin yapılması Aydın Beledigesinin vazigeti 
için yardım vaidlerinde bulun· için lazım olan taş vesair bü· Aydın belediyesi bu ay eski 

Tokyo, 2 (Radyo) - Japon
lar, harp başladığı gündenberi 
altmış tayyare ~aybetm şler ve 
417 Çin tayyaresi düşürmüş
lerdir. 

Son haberlere göre, pilotla
rı d• Rus olmak üzere Moskova
dan Nankine 18 Rus tayyaresi 
gönderilmiştir. 

Şanghay, 2 (Radyo) - Japon 
orduları, (Tayan) mıntakasında 
Çin ordusile harb etmektedir. 

Çin ordusu, anudane mukave· 
met göstermekte .devam ediyor. 

Tokyo, 2 (Radyo) - Japon 
orduları, dört taraftan Nankin 
üzerine ileri harekata devam 
ediyorlar. Alakadar mehafilin 
teminatına göre, Nankin şehri, 
bu ayın on beşinde Japonların• 
elioe geçmiş bulunacaktır. 

Basılmış notalar 
B Necip Alinin teklifi ruz

nameye girdi 
Ankara, 2 (Hususi muhabiri· 

bıi2den) - Denizli saylavı B. 
~ecip Ali K;içükanın, basılmış 
llotaların gümrük resm · nden mu· 
\( tutulması hakkındaki teklifi. 
eotümence kabul edilerek Ka· 
bıtıtay ruznamesine alınmıştır. 

Tıbbi müstahzarat 
20 kuruşa kadar olanlardan 
Utilılak. vergi.ıri alınmıyacak 

Ankara, 2 (Hususi muhabiri· 
nıizden) - Yirmi kuruşa kadar 
olan espençiyariye ve tıbbi müs· 
tahzarattan istihlak vergisi alın· 
nıaması hakkındaki layiha, Ka
nıutayın Pazartesi içtimamda 
IÖrüşülecektir. 

Dahiliye Vekaleti 
Hususi kalem müdürlüiü 

Ankara, 2 (Hususi muhabiri· 
nıizden) - Dahiliye Vekaleti 
hususi kalem müdürlüğüne, Milli 
Müdafaa Vekaletı yaverlerinden 
olub deniz oinbaşıhğından is
tifa etmiş bulunan Bay Nejat 
tayin edılmiştir. 

Çankırıda kar 
Çankırı, 2 (Hususi)- Vilaye

tin her tarafına kar yağmaktadır. 
~eneral Kazım Özalp lstan

bula gidiyor 
Ankara, 2 (Hususi muhabiri· 

bıizden) - Milli Müdafaa Vekili 
General Kazım Özalp, akşam 
trcnile lstanbula hareket etmiştir. 

Majo Attli 
lapanga harbinin sona ermesi 

için oraya gidecekmiş! 
Londra, 2 ( Hususi ) - işçi 

J)artisi reisi binbaşı Attli, Bar· 
~lona hareket etmiştir. 

Orada lspanyol nazırları ile 
törüşecek ve sonra Parise ge
Çtcelttir. 

.. Bazı mehafilde söylendiğine 
f?rc, Sir A t'i, ispanyada har· 
bın durdurulması için tavassutta 
ulunacaktır. 

B. Naci 
1'iiaget işlerini devirçin. 
I Sinoba gitti 

b •tanbul, 2 (Hususi) - Mat· 
e:~t Umum müdürlüğüne tayin 
S· en Sınop valisi B. Naci, dün 
'fi~oba g tmiştir. B. Naci, orada 

"et ıs. erini devredecektir. 

-----------Adana-Diyar bakır seferini yapan tren, dev-
rilmiş lokomotif sulara gömülmüştür 

Ankara, 2 (Hususi) - Ş ddetli ve sürekli yağmurlardan Osma
niye • Mamuriye arasındaki C amuz ç ııyı taşmış, sular otuz metre 
uzunluğunda b r demiryolu parçasının traverslerini götürmüştür. 

Adana • Diyarbakır seferini yapan tren, buradan geçerken dev
rilmiş, lokomotif, arkasındaki friguıı ve bir vagon sulara gömül
müş, devrilmiştir. 

Bir mak nist ölmüştür. İki ateşçi, bir kondoktör ve bir gardö
fren hafif yaralanmışlardır. Yolculardan yaralı yoktur. Adanadan 
hareket ettirileıı diğer bir tren, yolcuları alarak götürmüştür. Bu 
hat üzerindeki seferler, aktarma suretile yapılmaktadır. 

Maraş, 2 (Hususi) - Elbistanda Vork çayı taşmış, on beş ev 
yıkılmıştır. Zarar, 4630 l i radır. 200 dönümıük ekilmiş bir arazi 
parçası da sular altındadır .. 

Hatayda Türk düşmanları
na silah tevzi ediliyor 

- Başı 1 nci sahi/ ede - kes köyü olan Yenişebri ziya-
Antakyada had seler olmama· ret etmiş, Çerkesleri Türklerden 

sına ve sükunun nisbeten avdet ayrı bir grup halinde intiha· 
etmesine rağmen, çarşı hala ka· bata hazırlamağa çalışmış ve 
palıdır. Zaptıyelerin eski zulmü kendilerini o yolda teşvik eyle-
devam etmekte ve mah m me; mi tir . 
mur ar gene eski tazyiklerini-•-~G"rr~o,~K.~ü-r~dleri de Türklere 

yapmaktadırlar. karşı cephe a mağa teşvik et-
Antaky~ telgrafhanesi Frans•z mişti r. 

memurlarının kontrolu altında· Garo, 8/1 1/937 tarihinde Bed· 
dır. Bütün muhaberele r sansöre rikt! köyüne giderek, Karaömer· 
tabidir. Türkıye ile muhabere le görüştüğü zaman, şunları 
yapanlar sıkı bir surette takib söylemişt ı r: 
edilmektedir. Mektepler de he· - Merak etmeyiniz, ekalli· 
nüz açılmamıştır. yellerle Çerkesleri himaye ede· 

Ankara, 1 (A.A.) - Ulus ga· ceğiz. Fransızlar, Hatayın yeni 
zetesinin hususi surette H atay reıııııın tatbikinden sonra da 
hududuna gönderdiği muhabirı Sancakta kalacaklardır. 
dün gazetesine şu teJgrafı ver- Fransız deleges, 11/11/937 
miştir: tarihinde de Kırıkhan ile Rey-

"Suriyeden alınan haberlere han ye arasındaki Yeniköy ve 
göre, bugiin Şamda hükümet Sopboğazı köylerine gitmiş ve 
binası önüııde toplantılar ol· Yeniköyde Çerkesleri toplıyarak: 
muştur. Bu kalabalığı bilhassa - Bır temsil heyeti vücude 
Vatanilerin demir gömlekliler getirip hariçte adamlarınız varsa 
teşkilatı ve bunların akrabaları çağırınız. kend ı lerine iş bula· 
teşkil etmekte idi. cağım. lntihabda hazır bulun· 

Bunlar tezahür yapmak iste- sunlar. 
mişler ve: Antakyada Topboğazı köylü-

" - Bizi milli hislerimizin lerine borcunuz yoktur san rım, 
sevkettiği yola b ırakın.,, olsa bile hallederiz. Siz dedik· 

Diye haykırmışlardır. lerime bakınız. 
Anlaşılan bunlar guya Hatay Demıştir. 

idaresine ani bir surette el koy· Fransız delegesi, Karamut 
mağı kasdetmektedirler. nahiyesine gittiği zaman da halkt 

c~nevre, 1 (A.A.) - Millet· toplam ş ve Alevilere hitaben: 
ler Cemiyeti konseyinin Sancak - Çıkaracağınız mebusların 
komisyo:rn lskenderundan bu· listesini yapınız ve bana bildiri-
raya gelmiştir. niz, bu işler için bizimle istişare 

ediniz. Komisyon, şimdi Sancaktaki 
ilk seçimin icrası ve muraka· Demiştir. 
besi hakkındaki tekliflerini ka· Velhasıl; Garo, her gittiği 
leme alacaktır. Milletler Cemi· yerde: 
yeti konseyi komisyonun tavsi- - lntihabatta her cemaat, 
yeleri üzerinde Kanunusani top· ancak kendi namına rey vere· 
lantısında kararını verecektir. bilecektir. 

Halep, 2 (Hususi muhabiri· Diye propagandalarda bulun· 
mizden) - Fransız delegesi muş ve sarih bir şekilde tahri· 

muştur. 

Doğu f Heri valilerinin toplan· 
tılarında; imar ve kültür işleri 
etrafında çok mühim kararlar 
verılmiştir. 

Türkive
Yunanistan 

Kaçakçılrkla mücade. 
le itilaf namesi mer

iyete girdi 
Atina, 2 (H.adyo) - Hududlarda 

yapılan katakçılıkla mücadele için 
Tilrkiye ile Yunanistan araaında ak• 
dolunan itilafname bugünden itibaren 
mer'iyet mevkiioe girmiştir. Bu mü· 
nasebetle, Yunaoiatıtn lazım gelen 
bütDn tedbirleri almıotır. 

42 lira deve oldu 
Paranın nasıl çalındığı belli 

değildir 
Devlet demirvolları idaresinin 

Seydiköy istasyonundaki gişe
sinde bir hırsızlık vak' ası ol· 

tün malzemeyi hazırlam •şhr, borçlarından 9000 küsur lira 
yapı masrafını da köy büdce· daha ödemiştir. Bunun 2500 li· 
sinden ayırmışlardır. ilbay Ôz· 
demir Günday, dün Dalamaya rası Emlak bankasına, 5000 li· 
giderek okulun temelatma me· rası Mal yeye ve 2551 lirası da 
rasiminde bulunmuştur. iitirak hissesi olarak Belediyeler 

Nazilli Halkevinde bankasına verilmiştir. 
Halen Ar, gösterit, spor ve Beledıyemiz, elektrik ve su 

1citapsaray şubelerile çal ışan Ne· isrikrazlarınm bu yıl taksitlerini 
zilli Halkevinde, Sosyal Yardım de, Belediyeler bankasındaki 
ve köycülük şubelerin in de açı l· cari hesabını da tamamlamıştır. 
ması kararlaştırılmış; üye yazma Günü gelince mahsubunu yap-
ve diğer hazırlıklara başlanmış- tıracaktır. 
tar. Bu şubelerin açılma resmi, Belediyenin mali vaziyetinin 
Halkevleri açı\ma yıldönümü düzelmesi, belediye işlerinin da· 
bayramında yapılacaktır. 

ha iyi bir şekilde görülmesini Yeni bir stadgum yapılıyor 
Aydın spor alanının fenni ve temin edeceğinden Aydınhlan 

her türlü spor yapılabilecek bir sevindirm_i_şt_i_r._. __ _ 

hale getirilmesi için yap.lan te- Kardeş kavgası 
şebbüsler neticelenmiştir. Bu işe 
çok ehemmiyet veren Spor Ku· 
rumu Genel merktzi, alanın 
plan ve projelerini merkez fen 
bürosuna yaptırarak göııdermiş· 
tir. Ayni zamanda 5000 lira 
para da göndermiştir. 

Biribirini garalamışlar 
Menemenin Mermerli mahal

lesinde bir vak'a olmuşbır. İb-

muştur. 

istasyon memuru, zabıtaya Kurum, bu iş iç n geçen yıl 
müracaatla istasyondaki para da 2000 lira yardım etmişti. 

rahim oğlu Mehmed Ôzyürek 
ile kardeşi Sadık Ôzyürek ara• 

sında kavga çıkmış, Sadık bı· 
çakla Mehmedi omuzundan atır 
surette yaralamıştır. Mehmed de 

gişes nde bulunan 42 liranın Bu paralarla birlikte hususi 
çalındığı nı haber vermiş ve tah· muhasebe ve beledıyeden veri· 
Jü ata ha lanmı tır. Fakat tahki· len tahsisatlarla on bin lira ka· 
kat istasyon memurunun aJey· dar bir para elde edilmiştir. 
hine net ce verm ştir. Paranın Bununla hemen işe başlanarak, 
kını tarafından çalındığı henü~ bilhassa koşu p:siti ve atletizm 
anlaşılama mıştır. Gösterilen şa- sahası yaptırılacaktır. 
hidler, istasyo ı bi nasına hariçten Parti llyönkurulu da park 
hırsızlık ınaksadile giren kimse karşısındaki natemam parti bi· 
gö ·mediklerini söylemişlerdir. 
Paranın istasyon gişesinden na· nasını gençliğe tahsis etmiş ve 
sıl kaybo duğu hakkında tahki· burasının gençlik ihtiyaçlarım 
kata devam edilmektir. karşılıyacak bir şek.ide yaptı-

sandalye ile Sadığı başından 
yara\am1ş ve her ikisi tutulmu19 
tur. Ağır yaralı Mebmed hasta· 
neye yatırılmıştır. 

/ngiltere ~ralı 
seyahat ediyor 

Londra, 2 (Radyo) - lngil. 
tere kra\ı Altıncı Jorj. kraliçe 
ile birlikte bu gün F orno val:si 
bavalisini ziyaret etmiş ve halk 
tarafından alkışlanmıştır. 

------------ ,-------------------------
kat yapmıştır. 

Garonun, caz b bir takım 
·vaidlerle tahrikatına kuvvet 

Kıt'a 
vermeğe çalışması keyfiyeti de 
ayrıca zikre şayandır. 

Bu adam, 15· 10-937 tarihin
de Çerkeslere: 

- İşsizlikten şikayet edenle
rinize iş bulacağım. 

Sancakta Çerkes bolluğu teş· 
kil edeceğim, Çerkes mektepleri 
açtıracağım. 

Dlyerek bir çok parlak vait
lerle halkı tahrik etmeğe çalış
mıştır. 

Gara, başladığ tahrikatı, yal
nız söz ve nutuklar halinde bı
rakmakla iktifa etmemiş, son za
manlarda Türk düşmanı b r ta
kım aşiretlere silah bile tevzi 
edecek kadar ileri varmıştır. 

Türk düşmanı aşiret reislerin· 
den Koca da, silah alanlar ara· 
sında bulunuyor. 

Ankara, 2 (Hususi muhabiri· 
mizden) - Çıkan şayialara göre 
Fransa Hataydaki mümessilinin, 
şahıi hareket ettiğıni kabul et· 
medıği takdirde hükumetimiz; 
Kont Dö,ambronun Ankara se· 
firliğı zamanında akdedilmiş olan 
iyi komşuluk mukavelesini mef· 
suh sayacaktır. 

Bizim Bayraklı vapurunun ka
zaya uğraması münasebetile: 

H"şmetasa bir transatlantik olsaydın gene 
iştiyakın bizleri yakmazdı böyle sevdiğim. 
Kıç vurup toprağa yan geldin ne çare Fransada 
Talihi nasaz mı kırdı şaftı söyle sevdiğim •. 

BALTA 

Gnmrnk kimyahanesine bir bakış 
Bizim fzmir gümrüğü, Türkiye Bir komusyoncu bize geldi ve 

gümrükleri arasında ikinci gelir dedi ki: 
galiba •. Epeyce mal idhal, epeyce 
de ihraç eder. Yani bunun ma· 
nası şudur: 

lzmir gümrüğünde hakikaten 
iş çok ve ağırdır. 

- Kimyagerin, takat haricin· 
de çalıştığına şüphe yoktur. Fa
kat bizim lzmir • ıümrükleri, 
mutlak ve mutlak iki kimyagerle 
iki asistana muhtaçtır. Halbuki, 
bütun işlerin bir fen adamı elin· 
den çıkması mecburiyeti hasıl 
olmuştur. Beyannamelerimizi ve
riyor ve tahlil raporunu almak 
için, uzun müddet bekliyoruz. 
Ticaret işlerinin hassasiyeti ve 
icab ettirdiği ıürat malümdur.,, 

Garonun, Hatayda Kürdler ve 
Çerkesler arasında yaptığı tah
rikat ta, iyi bir tetkik mevzuu 
olacak şekildedi r. 

birinci gilnQnden itibaren -

Hepimiz biliriz ki, idhalit 
eşyasının mühim bir kısmı güm· 
rük kimyahanesine gönderilir, 
tetkik ve tahlil olunur, ondan 
sonra idhal olunur. Koskoca iz. 
mir gümrüklerinde, iki kimyager 
vardır. Bunlardan biri mezuniyet 
almış, gitmiştir. Gidiş, o gidiş .. 
Geriye kalan bütün iş, bir kim· 
yagerin sırtına yüklenmiştir. 

Bu vaziyet ka11ısında düşün· 
dük: 

iki kimyagerden bir taneıi 
mezun gider. Asistan namına 
da kimse yok. Geriye kalan 
bir kişi çalışır, çalışır, fa. 
kat beride de alakadarlar bek· 
leşir ..• 

Garo, muhtelif tarihlerde 
azıklann bulunduğu sahayı ge
zerken, gerek Kürdlere ve ge
rekse Çerkeslere türlü türlü va· 
idlerde bulunmuştur. Mesela, 
Reyhaniye geldiği zaman, Çer· 

Şehir gazinosunda 
lstanbnldan yeni gelen büyük caz 

ve gayet büyük varyete numaraları 
GArden bar1n Avrupadan getirttiği bUtUn artist

ler Şeh"r gazinosuna da geleceklerdir. 
Bllll'l!m 

Esasen iki kimyagerin bile 
kafi gelmediği eskidenberi ma· 
liim olan lzmir gümrüklerinde, 
bir kimyager ne yapabilir ki? 

Geceyi gündüze katar ve ça· 
lışır değil mi?. O da öyle yap· 
mış. Yapmış amma, ne iş biti· 
yor, ne de takat yetiyormuş •• 

Bunun sonu nereye varacak, 
diye sorarsak kıyamet mi kopar? 

Ahdallalı Ç11tnıf 



~ahire 4 ANADOLU 

Padişah artık şaşınnıı kalmıftı. Setim, bir hamle
de Edirneye ıdata~if ve şehri mptediıvermişti 

Padişahın gönül raiıata çok y u':ı=: il. ~n 
sürmedi. Haber yetişti: - 27 -

- Selim Zağrebde durdu. ikinci bir melttup daha ye-
lleri gitmiyor.. mJdı. Bol, bol iltifat ve tevec-

Bcyazıd: . cüh dolu olın mektuptan <la 
. ~ ~man, dıye, ~aylcırdı. Ha· bir netice ~ılemazsa o tiki:lirde 

nı gıdıyordu ya? Bız onu tatyib Selimden mutla\Ca bir tehlike 
ve tatmin etmemiş miydik? Bu bek'.lenmeliydi. Selim ikinci melc-
da ne ola? ttıbu da öperek altlı, babasmın 

- Bilmiyoruz devletlum, şeb· elçisini oturttu: 
zadenin ordusu orada karargah - Pederim müsterih olsunlar, 
kurdu. dedi, or<fo y rfun düştü. Bazı 

Beyazıd, oğlu Selime derhal hazırlıklarım da var. Bir kaç 
teveccüh ve muhabbetle dolu gün 90nra hareket ederim. 
bir mektup yazdı: E çi Selim'n Rumilide çöle 

- Semendirede din ve mil- alaka gürdüfünü anlamışh. Rum-
let işleri yüzüstü kalıyor, der· iliriin l:>ir çok beyleri etrifma 
hal oraya hareket et, detli. toplanmıştı. Şehıadenin etekle-

Bundan başka da hususi bir r.ni öperek çıltarken: 
müfreze ile bir çok kıymetli eş- - Bu işin Sônu ne ~yazıd, 
ya, at ve kılıç hediyeler gön- rie de şe-hıad~ Ahmet için hayırlı 
derdi. olmıyacak galiba .. 

Beri tarafta yezırıazam Geli- Dıye kenui ken •in,. ımrıltitiiidı. 
boluaan Çanalclcale topraklarına E<l.rneye avdet nde pacftş1thı 
çıkmıştı. Ali paşa burada duy- iiendisine muntazır buldu. Elçi 
duğu haberlerle şaşırmış gibi içeri g "rditi vakit e .. yazıd bü-
olmuştu: tün dıkkatı ile yüzü e baldı, 

- Şahkulu,,,ehmaeeKorkudla her şeyi anlamıştı. Elçi tatmin· 
Bursa Yifiyetinin cenubi prki icar bir hab .. le t~lnı yodu. 
cihetinde bir harbe ıtraomiş •e - Hali Z11treöde m ? 
bu harb de Osmanlı ordusunun - Evet p~d şahtm, oratfa .. 
mağlübiyeti ile neticelenmişti. Beyazıd "lamamile korkmuştu. 
Şehzadenio sekiz bin kişilik bir lk nci vez r o an Rumrli beyler-
kuvvetı kamilen kılıc;tan geçi- beyini çakırda. O, kendi ke tdı-
rilmiş ve bu büyük ordu tama· sine kararını vermiş: 
mile mahvolmuştu. - Taht elden gidıyor. Selim 

Ali paşa bunu duyunca: nerdeyse geri dönüp tiücurn 
- Bu ne küsfabhk, diye ha- edecek ve lstanbu a inecclttir. 

ğırdı, demek vaziyet bu kadar Binaenaleyh tahtı v• tacı müda-
kötüleşmiş ha?. faa için de!rhal lstanh'-lla a\tdet 

- Evet Paşam, hatta başka ı~rektir. 
felaketler de var. Diye düşünüyo·du. Paşa içeri 

- Ne gibi?. fİrince nefes bile a dır madan 

- Şahkulu Bcylerbeyinin ha- ~mr1ni verdi: 
zinesini de zaptetti. Araşehirde - Bugün 1stanbula hareket 
bizim müdafaamız kar etmedi, ed yorum. H ızırlığı yapınız! 

hazineyi elden gittiği g bi ber tarafı Vaziyet olilarca da tavazzuh 
yakıp yıktı ve kırk katar· deve etmişti .. 

* * * ile bir çok eşyayı alıp götürdü. 
Ayni kara hab~rleri padişah ta 

duymuştu. Zira şehzade Korkut 
babasına bir mektup yazarak 
Şahkulunun yaptıklannı haber 
verm'şti. Pad şah kollarını açta, 
gözlerini semaya dikti: 

- Yarabbi, ben .. ana ne yap
tım ki bu kadar be1iyı devle
time yağdırıyorsun?. 

Diye söylendi. Maamafih Ve. 

Padişah yanik yapmıştı. Ali 
paşa muvakkat bir müddet için 
lstanbula dönmek zaruretinde 
kaldı. Bir aral k: 

- Selim &Urneye ğirdi, şehri 
nptetti .. 

Haberi lttanbukla bomba 

ne hapishanesinde senelerden· 
beri kıvranan mahbuslar hürri
yetin kapılan açılınca bir sel 
fibi sokaklara atıldılar ve: 

- Yaşasın Selim sultan, ya
ıasın yeni padişahımız) 

Diye ortalığı velveleye verdi
ler. Halle sokak'ara dökülmüştü. 
Toplar, si'ihlar atıhyo·, do· 
nanma geceleri tertib ediliyor, 
Edirne ufukları rengarenk may
tablarla yan b tutuşuyordu. 

Derhal kazanlar kuıu'du, ima· 
rethanelerde fakirlere yemek tev· 
iiine başlandı. Şehrin bir çok 
yerlerinde imaret~aneler vardı. 

• Mua
0

zzam kazanlar faaliyete geç· 
mişti. Etraftan g-elen b nlerce 
halk bol, bol yiy b içiyorlardı. 

Selim lialkın lealbini kazanıyordu. 
Yen çerı ordusu ela habş şini 
Koparmıştı. Her nefer ayrı, ayrı 
keyf t!dı y ord ,J. 

- Devam edecek -

Halilbeyli 
höyü cinayeti 
Müi<leiumumi, s~ç. 
lunan cez3s1nı istedi .• 

Kemıılpaşa kazasının Halil
beylı köyünde Mustafayı öldür
me~le maznun küçük Mustafanm 
mu hake nesine dün şehrimiz Ağır· 
ceza mahkemes nde devam edil
miştir. Mustafa, Halilbeyli kö· 
yunun güıel kızlaıından olan 

lüçiik Muıstafanın ht mşıresini kaçır 
*"~ e ı...u b.ber ahan ~üçlMI 

M s ı afa tarladan evine gelmiş, 
ç fte tüfeğın • a arak k~çırılan 
hemş re~inin bulunduğu eve git· 
m ş, evin av U5unda rutladığı 
Mustafa kenaisıne taljanca atmış, 
küçük Mustafa da çiftesini ateş 
edı:rek Mu~ıafayı öldürmüştü. 

Muhakeme, son safhaya gel
diği içın dün ü celsede iddia 
makamını ışgal eden müdd iu
mumi muavını Bay Şevki Suner 
idiJiasını serde.miş, hidiseöe 
tahr k bulundtJğu ve katilin ya
şının küçütclüğü nazarı dıkldlte 
alınarak Tü k ceza kan•rnunun 
448 ınci maddesi mucib nce ce
ıaland rı mas nı stem şıir. Müda
faa ve karar ıç n muhakeme, 
Laşka bir güne bırakılmıştır. 

Konya vapurundski hddisf! 

Klnl, dün adliye
den ftrar etti 

Şahidler dinlendi. Firarinin te\1-
kifi için zabıta faaliyete geçti 
Konya vapurunda Bayan Malı- ancak suçlulardan Kani adliye 

mureye sarkınt lak etmekten suç- koridorlarında gözle kaş arasında 
lu lsmail ve Kaninin dl ru?ma- zabıtanın elinden kaçmağa mu-
lanna dün de devam eJılmiş, vaffak olı:iu~undan, yalnız şa-

Çocuk kaçırma 
laadi•e•i! 

Hasbiye 
Di1n hadiseyi 

- bitlerle suçlulardan fsmail din
lenebilmiştir. 

Vapurda Bayan Mahmure ile 
biı likt ~ seyahat eden şahit Ba-
' an Nebile, dünkü celsede bi· 
diseyı şöyle anla mışhr: 

- Ben de Konya vapurile 
fstanbuldan lzmire hareket et· 
tim. Vapurda Mahmure ile ta
nıştık. Gece vakti çocuklanmızı 

Bu ıd n bir müddet evel şeh- helaya götürdük. lçerde iken, 
r m zde bir çocuk kaçtf'ma hi- helanın kapısı bir kaç defa vu-

anlattı 

disesi olmuş, çocuğu kaçırılan ruldu. Mahmure, suçlular tara-
fından k:ıpının vurulduğunu Te 

ana yavrusunu geri alınca dav.a-
dan vazgeçmiştı. Fakat bu gi- mu~cciz adamların hi i peşini 

tıkıp etmekte olduklarını söy-
hi dava ar amme hukukuna ta- ledi. Heladan çıktığımız zaman, 
aliuk ettiğinden davaya hukuku kimseyi göremedik. Fakat az 
umum ye namına devam edilmiş sonra güveıtede bir gürültü 0 )<;, 

ve dün çocuğu kaçırılan Bn. du. Bu adamlarla Mahmure ara-
Hasb ye dinlenmiştir. sında şiddetli bir münakatanın 

Bu çocuk kaçırma had sesi geçtiğine şahid oldum. Mahmure 
çolc entresandı. Bn. Hasb ye, elinde tuttuğu nüfuı cüzdanını 

B. Mustafa isminde birile dört bu adamlaıa göstererek: 
sene birlikte yaşamıılar ve bir - Ben evli bir kadınım, itte 
de çocuk sahibi olmuşlardır. niifusumda da yazılıdır.. Rica 
Aralarında çıkan bir ihtilaf ne- ederim, bana sarkıntılık yapma-
ticesinde Hasbiye ile Mustafa yınızl 
aynlmıılar, çocuk anasında kal· Diye ricada bulunuyordu. 
m,ş, sonra da babası tarafın- Suçlu lsmailden, bu şehadete 
<lan kaçırılmış; hadise zabıtaya karşı ne diyeceği sorulunca 0 

*"•cdtnce Mustafa yavruyu an- ;u cevabı ~cwdi:~-~~~~~-

r.esine teslim etmiştir. - Yalan söylüyorl 
Dünkü celsede Hasbiye bi· - Neden? 

diseyi şöyle anlatmıştır: - Çünkü bu da kadındır. 
- Ne akılsız, fikirsiz icadın- Kadın kadını himaye eder; bir 

mışım k.i, bu adımla yaşadım. tane erkek şahıt göstersin ba-

Merhametsiz adam, bir seneden kalım! 
beri çocu2-una beş kuruş bile - Acay b; demek kadın ka-
göndermedi. Daha evci, benim aını himaye eder ha; bunu da 
üstüme ~ve de bir kadın getir· tienden işidiyoruzl 
mışti. Zaten aramızdaki geçim- Muhakeme başka bir güne 
sizlik te buradan patlak verdi. bırakıldı. Firari Kaninin derhal 
Doğrusunu isterseniz, bu er- tevkıfi için alakadarlara tezkere 

' keklere de hiç itimad etmemeli? yazıldı. 
de;:m~u çocuk hakikaten sız- Seydiköyde 

- Ona şüphe yok! Bir Pazar kurulacak 
- işte bu ciheti de biz araş- Seydiköv, - Tepeköy, Cuma-

- Tahleik edebilirs nizl Seydiköyde de bir Pdzar kurul-
ziriazamdan ümid•areh. 

- Mutlaka hakkından geliri 
Diyordu. Birkaç gün sonra 

Zağrepten relen haber Beyazıdı 
büsbütün telişa diiJürdü. Şeh
zade gitmiyor, ordusunda en 
küçük bir hareket baztrlrğı bile 
görünmüyordu. Padişah korku 
ve telaş ıçinde yerinden fırla

gibi ~tladı. Edirne velvele er, 
'9iirü'tiilt'r, bayramlar, şenlıkler 

içindeydı. Fılhakilca babasının 
lstanbula gittığıni beher alan 
Selim: 1 

brmak mecburiyetindeyiz? ovası ve Buca.Ja olduğu gıbi 

Ticar.et odası meclisi Suçlunun zorla getirilmesine, maeı kararlaştırılmış ve derhal 

mıştı: 

- Niçin? Maksadı nedir ki 
bir türlü bu civardan ayrılmı
yor? 

Gü~ siya~ .....,ıete 
QiiL vo li..,..u,_.mn 

HtıJdar Rİİfllü ÔKTEll 
Umumi aefriyat Te y .. itleri mAclG-

16: Hamdi N1labet ÇANÇAB 
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iDARE.HANESi 
lzmir Jtiaai lliJler •lıılllt 
C. Halk fartili JUaa ifUade 

Telgraf: lamir - ANADOLU 
Telefon: 2776 - P.oeta kutu•u: 405 

Abone fCraW 
y~ 1400, '1tı .,~ 800, aç 

•yJi&ı 600 karuttur 

Yabacı ..,....Milir iti• ._..lik 
•bone üc-rf'Iİ 21 liradır 

ANADOLU M~TIJıtASINbA 
JIAS~'l'Iİl 

- Ne olursa olsun, ben Edir- lzmır T caı et odesı meclisi amme şahidleririin celbine, Na· faaliyete gnçilerek bir Pazaryeri 
""' ,_zıasının yenı <'evre ı9m m.ı· mazga omıserı ı !tayın açılmıştır. Pazar yeri Seydiköyün neyi zapt dece 'ım. lcab eder•· · · """. ~ h k · · A · A 

Edıınede pJdiş hl k Hin eyler, 1 8blu ne başlanmak üzeredir. d nlenmcıine, küçük Enverden ıtam ortasındadır. 
lataab11l izerine y lfÜrüm. 1 ıtihabat hazır.ıkları hmamlan- izahat ahnmMma ve küçük Oz- Mslc.tep binası 

Demitti. &.im müd faa bile lflltftır. Bu ay ç nde seçim ya- canın da mahkemeye getirilerek inşa edilmekte o:an ilkokul 
g~rn:'cden Edirneyi ele geçir· ptl ca< ve lkincılcdntmdan iti· bir defa görülmesine karar ve- binası, halkın yardam.le bitiril-

.. "° u ar.,n yenı mrçı s aıasa aşc as· rı mış, mu a eme ış a ir mek iizeredrr. Bina, köyün mt:k· lftlştı. Defhal hftine •af>t_._.1,· ı.:..11· b .. · · b 1 · h k b k b 
ıve hap ha~r ~a ... ı ..Jdı. C'..l!.;., 1 t~ 1 k !l'I · • _ _ ~ ~ y r. S'( ne .ta ~aı ntf$tir. tep ihtiyacını karş•l :yaca~tır. 

Öüladen mabad -
1 - Fırtına müabiş idi. Tar· 

zan, Sivilİi ve maymun kurtul
mak için bütün gayretlerini sarf 
ettiler. Geoç luz bofutacağına 
hükmetmiş idi artık. Çünkü .a.al 
dev ilmiı kendisi d~niie Clüımüş 
id,. Fabt ı'arzan seri bir hare
kede ::tivilfıyi tekrar ıala ald·. 

2 - Geceyi ..W. geçirdiler 
11bahleyin fırkna artlk tamame~ 
geçmiş idi. Fa~ '9inin de 
lc.arnı son derece acıkmış idi. 
Yayman açlijın teairile al 
ataçlarından kaJan yaprakları 
jtmt'ğe başladı. Fakat SiviHi 
cebinden bir kaç ananas çıkar
dı ve hepsi de bunı.tı yemeğe 

- ..::::-___ ).) 

başladılar. 
3 - Genç kız: "Bunlar h 1 ç 

olmazsa bizi bir az doyurabilir!" 
Dedi. Maymun hissesine düşen
leri yutar g hi çabak~a yedı ve 
yeniden ananas beklemeğe baş· 
ladı. Halbuki başka ananas yok
tu. Maymun yoktan atwlamadı 
•e genç kıza dilıman Oldu. 

Tarzanın başka bir yere l:>a'k
tığı sırada .. 

4 - Maymun genç kmn bo· 
ğazına sarıldı ve onu botMak 
istedi lakat S.v1Uin"n fer18dları 
üzerine Tarzan Maymunu gırt a-
ğından yakalad ve sıkarak :ııenç 
kızın boğazını bıraknı 'ğa cbar 
etti. Fakat iş bu kadarla kal· 
msdı. .fi:on 'l <r'(I~ 

:s l\.Jionnuevet 

"''=s=a=ğ=ıı=k==-, 

bahisleri 
Dahili haıtalıldar mütehaaaıeımıa 

Br. M. Şe•ki Uğur diyor ki: 

Yenen ve icilen , 
zehirler 
-6-

Alkol vücud için sınsı, sinsi 
öldürücü bir maddedir. Bira 
iğtidai mübadeleyi bozduğu için 
gıdai yağların kafi derecede ih· 
tirakına mani otur. Bu suretle 
uzviyette yağların terakümüne 
sebeb olur. Onun içindir ki bira 
içenlerde karın çok yağlanır ve 
büyür (batni teşahhumi) husule 
gelir. 

Bununla beraber vücudde hü
ceyreleri tağyir eder. Ve şahım 
taazzuvatı gittikçe yükselir ve 
fazla miktarda mayiin vücade 
idbali de uzviyeti hem bozar 
hem de deveren cihazına şid
aetlı bir surette tesir icra ede
rek kalbi afetzede eder ve bozar. 
Kalbin büyümesini mucib olur ki. 
buna ( bira kalbi ) de denir. 
Bundan başka kan damarlanna 
fena bir tesir yaparak onların 
vaktinden evel kireçleşmesine 
(telcellüsüne) sebeb olur. Şurası 
matlakkalctır ki biranın tesirleri 
esnasında müşterek tesir eaen 
l>ır çok amiller de vardır. 

Rakı ve likörlerin tesirab <la. 
sif alkolun yaptığı tegayyürat 
ve tesiri yaparlar. Bunlar da 
mide ve barsak bozukluldan 
ile beraber Karaciğer bozulclujıa 
bilhasa (tesahhumi kebed) gibi 
tedavi kabul etmiyen ve insanı 
öldüren bir hastalık tevlid eder. 

-Arkası oar-

1 :tiöbetçi ecıı:ahaıuJ'":.'l 
u gece 

Kemeralbnda ittihat, GideJ. 
yalıda Güzelyalı, lrgadpazarında 
Asri, lkiçeşmelikte lkiçeşmelik, 
A\sancakta Jozef Jülyen eczalıa· 
neleri nödetc;idirler. 

Arastadahi 
yangın 

Evelki gece arastada bir yaa· 
gın ÇJktığım ve üç dükkkanın 
tamamen yandığını yazmıştık. 
Yangın; arastada tornacı 8. Ali 
i e Yosef oğlu Robenonun dük
kanlarından çıkmış ve kısa bir 
zamanda gen şlemişt r. Bu iki 
düt<kan ile yanıbaşındaki iki ha· 
sucı dükkana ve doğramacı Şe
rifin dükkanı hep bir çatı albn· 
da idiler. Tahta perdelerle biri• 
birind n ayrt ' maş olan bu dük
kanlardan Alı ve ,RobenoauD 
dükkanlarında tahtaları biribirine 
yapıştırmak iç n <laimi surette 
alanda ateş yakıla 1 bir tatkal 
tenekesi varmış. Dükkan kom
şu arı ikide birde: 

- Bu yakılan tahtaların du 
man,le bizi rahats z ediyorsu 
n z. Günün b·rinde yangın da 
ç kacak; söndürün şunu .. 

Diye şıkayet etmışlerdir. Fa· 
kat bu şikayete rağmen tutkal 

- d"' iilçanatı altındaki ateş son ur . 
memiş ve nıhayet eve1ki geee]t; 

" 

ha· 
yaogın bu ateşt n ç mış, 
sırcı dükkanla ı da dahil olduto 
halde üç dükkan yanmış 1 

• 
. dik-

Arka taraf ta bır şekere• . 
kana da ateş almışsa da itfa'!~ 
nin a)dtğı tedbire derhal 90 

d
. "I .. t"' u d kkanlaıd•r. uru muş ur. ou R 

A . v· o 
bazıları sigortaltdır. a 
beno dikknt:sıziık net.ces yan· , dan 
gına se'>ebıyet vermek sJçun 
mahkemeye ver lnıışıerJır. 

itfaiye mvdür ı B. l ah 111 
,.

1 
: 

f " a c: 
b ııün ıtfaı)e ·fr.ı~nı 1 v uı· 

gavret ve f edaK:ırlıklan g..> 

müştür. 



3 Klinunuevel 

dil Şaşkın ve neşe-izim .. 
13 üncü Luinin en büyiik 

takdrri bu sözlerdi ve hiddetli 
zamanlarında baz kere mabeyn· 
cilerinden birini pencerenin ya· 
nına çekerek: 

- Dertleşelim. Derdi. 
- Doğrusu iyi eğ len dik, efen· 

dimi Hayatım hakkı için, her 
şey zevksiz; av mı iz bırakm1· 
yor, köpekler mi burunsuz an· 

tanyan ise, lıyamadım. 

rak, onların arkasına gizlenmiş· On kere bir geyiğin peşine 
ti; fakat kral Atos, Portos ve düştük, altı saat kovaladık, tam 
Aramisi şahsen tanıdığı halde, yakalıyacağımız sırada, tam Az· 
sanki hiç tanımıyormuş gibi, ra.l ağzına boynuzunu koyup ta 
önlerinden geçerken hiç bir şey •ötüm,. borusunu çalacağı es· 
söylememiş ve hatta yüzlerine t nada bütün köpekler yanlaş ko-
bile bakmamıştı. ku alıyor ve başka tarafa sal· 

M. dö Trevile gelince, kralın dınyordu. 
gözü kendisine iliştiği uman Şahin avından vazgeçtiğim 
o da kralın yüzüne metin bir gibi başka avlardan da vazge
nazarla bakmış ve nihayet kral çeceğim. Ahi M. dö Trevil, ben 
başını diğer tarafa çevirmişti; talihsiz bir kralım! Bir doğllnım 
bundan sonra, şevketli homur· vardı, oda evelki gün öldü ... 
danarak dairesine girdi: - Üzüntünüz'i hakiki olarak 

- Vaziyet fena, bu sefer ka· anlıyorum, Efendimiz; talihsiıli· 
valyer rütbesini alamıyacağız.. ğiniz büyüktür; fakat öaha bir 

Diyerek Atos gülümsedi. çok şahinleriniz, atmacalarınız, 
M. tlö Trevil o a cevap verCli: ve avcı kuşlarınız var :zanne-
- Buraöa on dakika tiekler· derim. 

ıiniı; eğer on dakika zarfında - Fkat onları talim a vo ter-
dışanya çıktığımı görmeıseniz biye edecek bir adamım yok. 
konağıma gidiniz, çünkü Claba Şahin ustalaıı azalıyor; avcılığın 
ziyade beklemek faydasız olur. incelitini benden başka bilen 

Dört delikanlı on dakika, kimseyi bihniyotum. Ben ölür· 
~'1ek saat, yirmi dakika bek· ıeaı bu sanat b!tecek ve halk 
1 ... diJ-: M. dö Trev'lin gelme· papancalar, tuzaklar ve ağlar 

lann bir baŞlangıç, sadece gİ· 
rişmek için bir yol ollfokunu 
Biliyordu ve nihayet maksada 
gir işmişti. 

M. dö Trevil, işi anlamamaz
lığa vurarak taaccüple dordu: 

- Efendimizi aarıltacak aca

ba ne talihs'zlikte bulundum? 

Kral, M. dö Trevilin sualine 
doğrudan doğruya . cevap ver
miyerek sözüne devam etti: 

- Siz vazifenizi böyle mi ifa 
edersiniz, efendi? Ben sizi si-

lahşorlar. üzerine adam öldür
sünler, her tarafta korku sal
sınlar ve Parisi yıkmağa kalk
sınlar da siz ağzınızı bile aç
mayınız diye mi kumandan yap· 
tım? Bununla beraber, 

Kral sötüne devam etti: 

- Sizi tekdırde acele gös· 
terdiğime şüphem yoktur; asıleri 
hapse tıktığ ı ııızı ve bana ada
tetın icra edilaiğini söylemege 
geldığinize şüphe etm yorum .. 

M. dö Trevil çok serin kan
lılıkla cevap verdi: 

- Efendimiz, ben adaleti 
sizden dilemeğe geldim. 

- Kimin aleyhine, rica ede-
rim? .. 

Diye Kral ba~ırarak sordu. 

- iftiracılar aleyhine ... 
Diye M. Clö Trevi1 cevap verdi: 

- Oh! Bu da yeni bir şey. 

Diyerek Kral sözüne d evam 
dilini «Örünce, olup biten <e:ey· ile av anac'i .. 

• JJt ~~--- etti: 
leri merak ederek çıkıp git- Çırak yetiştirmeğe bile vak- _ Sizin mel'un silahşorlan· 
nıişlerdi. tim yok! Şu M. lö Kardinal nız Atos, Poı to~ ve Aramis ile 

Kralın kabinesine cesaretle beni bir dakika rahat bırak· Bearnlı talebeniz!n zavallı Ber· 
riren M. dö Trevil, şevketliyi mıyor ki; bana her zaman ls-
çdk lliddelli bir lialde koltu- Cfanyadan, Avusturyadan, lngil· naju üzerine canavarlar gibi 
tuna kurulmuş olarak kamçısı· tereden bahseder, durur! Ahi saldırmaClığını ve belki şitndi 
hın kabzasını çizmesine vur· M. lö Kardinale küskün olma- ölümüne sebep 0

1
acak derecede 

llli~la mefgul bir halde bul· makla beraber, size de dargı· yaralamadıklarını mı söyliyecek-
tnaım; falcat l>u hal kenelisinin nım, M. dö Trevil.. sin? Dük dö la Tremuyun ko· 
büyük sükunetle krahn ICeyfini M. dö Trevil de Kralın bu nağını kuşatmadıklarını ve yık· 
iatifaar etmesine mllni ol· söze gelmesini bekliyordu. O mak teşeobüsüne girmed~klerini 
tnamııtı. Kralı eskiden tanıyor ve ,av mi söyliyeceksiniz? .... 

.:__ Fenayım, çok fena, Efen· halCkında söyleaiğr hoşnutu:ılulc- - Devam edecek -

Lıı·H lnk~lab hatıralarından 1 
Tefrika No. 27 

'1aıiastırda )'İl'ttiİ üç tabur k-adar rtsker toplan-
mıştı. $imdilik bu ködar kuvvet kafi idi · 

okumuş, yazmıştıtlar. Onlar ne 
)•parlarsa biz de yaparız geri 
dönmek yoktur., diye hasıl olan 
bu kanaate !aplanmışlarclı. Efra
dın hakkı da vardı. Hergün asker 
~eliyor, çadırlar kuruluyor, paşa· 
t..r dolaşıyor. Nemseliler [ Avus-

rya hükumeti] Arnavudluğu 
~Pfetm'Tş deniliyor, velhasıl bin· 
ır ağızdan binbir laf çıkıyor 
~6 Luntarın nepsı Mehmedciğin 
~:r kifiSin8a yer yapmak• qa· 

Yordu. Bunun için taburlar 
::: kararını vermişlerdi. İzmir 

Uruna l>ir kere daha g;de
~ler, kendi dillerile bir kere 

J il başb'Bşa görüşeceklerdi. 
İ"it~ırıir taburu için büyük bir 
bl). ıh~n günü gelm şti. Bütün 
b~· tnılletin hayatı, ş~refi, istik· 
tii: ~~un vereceği karara bağli 
ı_, •dL Taburlardan murahas· 
lıt rehneğe başlamıştı. lzmir
bi:r 't de verecekleri karar için 

)' e~e daha toplandılar. 
bit : olüm veya hürriyet diye 
lt11 ere daha andiçtiler. Ve ge· 
'o, lbqrahhaslarla konuştuktan 
lltt ta onlara da bu son noktai 

trlırını söylediler, kabul et· 

tirdiler ve ölüm var geri döıı

mek yok diye son bir and daha 
içtiler. Böylelıkle lzmir taburu 
da, tarihe ve namusa karşı ken
disine. düşen vazifeyi yapmış 
oldu. 

Bu taburlar Selanikten geçer· 
ICen bir vak'a olmuştu. Tabbr
lardan birinde Nuri adınC:la bir 
zabit (bu ismin müstear bir isim 
olması da melnuzdur) akşam 
üstü ortalığın tenhalanmasını mü-
eakıp telgrafhaneye gelir ve 

te graf müdürüne koxnunHan Çı· 
larJığı bır vesikayı ibraz eder. 
Mabeyn başkitabet mühür ve 
imzasını taşıyan bu ves kada, 
sahibi vesikanın her türlü arzu· 
sunun is'afı kat'iyetıe emrolunu· · 
1<>rau. Bunun üzerine Yıldız bu· 
lundu. Nuı i efendi makine ba
şına geçti ve koynundan çıkar
dığı uzun boylu bir şifreyi yazdı. 

Se anik te'grafhanesi baştan 
aşağı kamilen cemiyete mensup 
olduklarından bu acayip kılıklı 
zabitin usta bir telgrafçı gibi 
yazdiğı şifreyi kulaktan dinle· 
meğe başladılar. Ve bir taraftan 
da cemiyete haber gönderdiler. 

Za&it şifreyi yazıp bitirdikte~ 
sonra, gfiya bitmemiş gibi elini 
makineden ayırmadan şifre harici 
olarik: 

"Hissiyatun beni aldatmıyorsa 
Selanik telgrafhane i ae öaştan
öaşa l)u mel'uh cemiyetin efia
dile dolu gibidir. 'Basen l:>aşlta 

yazılacak bır şey de kalmamış· 
tır. Hayatımı da teHlikede gö· 
rüyorum. Yarın sal:>ah trenle 
Hareket tdecetimi arzeylerim,. 
demişti. Bu son sözler telgrafçı· 
lar tarafındlli not eoilmişti. Ma· 
kine 1;3şıfidan ayrılan Hu Nuri 
efendiye bir çay ikram edildi, 
sigara veriltli. M ksat cemiyet· 
ten bir haber gelinciye ICadar 
bu adamı oyalam4ktı. Buna 
muvaffak olundu. 

99 uncu bölüğe mensup yiiz
başı Abdülkadir bey telgraf 

müdürünün odasına gelmiş ve 
kapı araiığından bu garip vazi
yetli hafiyeyi güzelce göftnüştü. 
Beş on dakika sonra işler ta· 
mam olmuş garip vaziyetli adam 
vurulmuştu: 

- Sonu flal' -

-Namık Kemal 
ve hayatı •• 

Dün, Kız Lisesinde Namık 
Kemalin ölümünün kırk doku
zuncu yıldönümü münasebetile 
genç mektepliler, muallim ve 
münevverler tarafından bir ihti
fal yapılmıştır. Kız ve Erkek 
lisesi talebesinden bazı talebe, 
söz almış, merhumun hayatını 
anlatmış, şiirlerinden okumuşlar, 
edebi faaliyetin milli kıymetini 
tebarüz ettirmişlerdir. 

* * • 
Bu vesile ile Erkek lisesi ta· 

lebesinden bir gencin yazısını 
neşrediyoruz: 

Namık Kemal için volkanlar 
vardır, kaynıyan, ve yanan lavı 
bütün tabiatı kendine ram eder. 
Denizler vardır, engin ufuksuz 
denizler.. Ziya heybetleri kar
şısmda herkes eğ 1 r. 

Seller vardır. Tabiahn son· 
suzluğu içinde istediği şeyi 
kendisine esir eder. 

Yıldırımlar, tufanlar, tabiatın 
binbir : heybetli, kudretli ha· 
kimleri vardır. Bunlar her şeye 
sahiptirler. 

Bulayır sırtlarında, göğsünde, 
ebeaiyete kadar Türk milletinin 
ruhunda taşıyaca,ğı, Türk genç
liğinin kalbinde hıfzedeceği, va· 
tanseverlikin ne olauğunu öt· 
reten: 

Ölnraem görmeden mıllette ümit et• 

tiğim feyzi 
Yazılsın &eoki kabrimde vatan mah· 

zun, ben mahson!> 

Layemut beytinin gölgesinde 
yatan, ey cesaretin, hamasetin, 
vatanseverliAin kemali, iyi Na· 
mık Kemal, · 

S n ir volkandın; fışkırdığın 
Javlar gönülleri teshir etti. o 
lavlarla yanan kalpler, bugün 
senin heybetli ruhunun ulviyeti 
altında seni tebcil ediyor, sana 
~aklaşmak istiyor. 

Sen bir denizdin, heybetli 
dalgaların, asırların hışm ve zul
münü ezmek senelerin keyif ve 
ceberutunu yok etmek için şah· 
landılar, atıldılar. 

Sen bir bora~ bir tufan idin. 
Savletinin büyüklüğü karşısında 
asırlar diz çöktü. Zulüm geri· 
ledi. Seni ıustorıttak iSteCliler. 
Fakat sen bir yıldınm. Sen bir 
Şimşek idin., Hiç biç yıldınm 
durdurulabilir mi, liiç $imşeğin 
önüne geçilebilir mi? 

"l\lerkeii hAko atsalar da bizi, 
KGrrei ırzı patlıbr ~karu!> 

Moğasa zındanının küflü par· 
maklıkları, rutubetli odaları ara· 
sında vatan ve millet mefhum· 
lan ltaybolarak, büyük bir istiğ
rak ve vecd içinCle, vatan için 
zulme haykıran, kine şahlanan, 
tahakküme saldıran ey vatan 
aşıkı, millet aşıkı, istiklal işıkt. 
ey Kemal, ey milletin Kemali, 
sen vatan için canını istihkar 
ettin, zulümden yılmadın. 

idealin o kadar büyük, o ka
dar engin idi ICi, leni nefYettiler, 
Bu idealine yeni bir hamle ol· 
du; seni hapsettiler, liu ülküne 
coşan bir hız kattı. Ölüm mey· 
danlarında, zulüm höcreleridde 
Her zaman ve daima arslanlar 
gibi kükredin: 

Felek lier türlft eetiabı cellieıb 
tbpla11n gebin 

Dönersem kahpeyim millet 
yoluudı tfü azimetten 

Seti aç kaldın, zınaanlarda 
çürüHGn, menfa:litrda liayatmı 
geçirdin ve ölliün. FalCat millet 
yblun8a liiç Bir azimetten tiön· 
medin. 

Koyu taassub, müClliiş zu
lüm, engin tanalCkilm alHriHa 
can çekişen milleti, inliyen va· 
tanı kurtarmak için biç bir şey· 

f:>ertlemizde 
Aki ıer 

-Kapanış Kasidesi 
Nüktelerle şenletip efkarı ibret perdesi 
Muhterem kari'lere oldu şetaret perdesi 
Tatlı, tatlı tam bir ay serdi letaif eyledik 
Halka hoş günler geçirtti bezmi sohbet per<leıi 
Arllk on bir ay, azizler, intizar etmek gerek 
Ş ımdiden yandı gönülde narı firkat perdesi 
Bazı hiddet eyleyip ahbaba attıysak sopa 
Ekseri afveyledik zira nezaket perdesi 
Perdemiz ancak zarafet rahına etli süluk 
Olmadı hiç kimseye asla felaket perdesi 
Hem basar damgayı tehzilü mizahı alnına 
Hem hududu hürmeti ,aşmaz zarafet perdesi 
Eyledikse bazı dem gafletle biz sürçülisan 
Müstahaktır affa zannımca bu gaflet perdesi 
Be ı kaparken perdeyi asla unutmam zatını 
Mahzırahmettir vücudun Uzlu Bebcet perdesi 
B ır de Enıniyyet müdiri var ki ilimal eylemem 
Zatı, matbua~a elhak mahzirahinet perdesi 
Ey Kemal Kamil, unutmam perdeye e1tafını 
Eyledin Şeyh Küşteriye bezli h 'mmet pefdesı 
Sc;_n. de ey .. Sadık. bin elhac sayü gayret eyledin 
Çayı meşkuranedır hep sende lii:ımet perdesi 
Gıllügıştan, zemmü tezyiften beridir perdemiz 
Bir tebessüm halkedip tenŞıti millet perdesi 
işte erbabı yesare geldi çattı fıriatı 
Bayrama bir kaç yetime bezli şefkat perdesi 
Gözyaşı silmektir ancak insanı insin eden 
Fırsatı fevtetme, göster ademiyyet perdesi 
Hep namaz kılmakla insan Cennete girmez hoca 
Bir yetimin gülmesinde gizli Cennet perdesi 
Var paran amma tutup ta kimsesiz bir yavruya 
Bir pabuç almazsın ey mel'un denaet perdesi 
Çok mudur çehrende halkın balgamı rakseylese 
insanı rüsvayeder elbette hısset perdesi 

'atılre ) 

Bahsi ciddileıtidp halletme sen de Küşteri 
Çünki insanlak değil saretle. siret perdesi 
•Perde kurdum, şem'a yaktım, gösterip zıllü hayal. 
Nükte, vicdan ehline kafi basiret perdesi 
Fıtranı Tayyareye vermekle ispat eyle kim 
En büyük bir vasfıdır Türkün hamiyyet perdesi 
l,?urma ver artır semanın harisi tayyareyi 
Akıbet zillettir uçkaçlarda kıllet perdesi 
Zorlu bir bombardumanda türbe imdad eylemeı 
Martaval faslınaaaır artık keramet perdesi 
Sürçmesin bir lCerre bahtın yarüağyar çullanır 
Kımseden görmezsin, arslanım, ianet perdesi 
Çek şu şişkin cüzdanı Tayyareye ver ey has ·a 
Bir yetime el uzat, kopmaz kıyamet perdesi 
Sulh zamanı harbi aklınclan atan milletlere 
Hem de Vallahi mukadderdir esaret perde~i 
Yatsı vaktı neş' ~li mazmuna mümkun mil temas 
Gündüze aittir, ey şeb, dilde fötsret pe:desi 
Yirmi dört saat te kafi iştiyaka dostlarım 
Bastırır insana hazan böyle gu öet perdesi 
Atlatıp şehri sıyamı bir gün açlık çekmeden 
Duhteri Bayrama kurduk bezmi \ruslet perdesi 
Kutlu olsun cümleten bayrabıınız lCari'lerim 
Hem Hacivat, hem de benden arzı minnet perdesi 

\: SON -,, L it :: ttt*ŞegJı K~ştel'l-
Clen yılmıyan Kemal, 
fedai Kemali; şimdi ruhun 
semalarda rahat etsini Gü
lümsesin. Çüdkfi açtığın ce· 
saret, hamaset, vatan ve istiKlil 
çığın üzerinde tutuşturduğun gö
nüller, aşıladıA"tn dimağlar, bu 
gün aşıkını, vatanını ve milletini 
kurtardılar. Şimdi tahakküm, zu
lüm yok. Şimdi vatan var, mil
let var, istiklal var. 

Sen bir zaman: 
cVatanın bağrtna dfttmın da

yadı liauç-erinl, 
Yok im~ kurtaracak :bahtı 

kara hiadereni> 

Dedin, Meyus olma Kemal, 
vatanın, annemizin batitı açık. 
0nun bağrını korumak için 17 
milyon Türk nöbet bekli)'br. Ve 
sanki senin BulayıHfalCi mühzevi 

kabrin itila ve $aşaalarla aolu 
olan bir istiklal ve hürriyet se
masina bakıyor. Her Türk va
tan hususunlfa senin giöi olma
ta çalışıyor ve ~lacaktır. 

Eı>edi lstiraHil gahıııda rahat 
U)'ul Ey aslan yürekli feaai K~
mal, ey milletin Kemali! 

Erkek Lisesi 6 F. 

J/aşmet Akdoian 

ı ~~~~ "~~~r ki: 1 
Mübadillerin iiçüncü te,tip 

bonoları 

Mübadillerin üçüncü tertip 
bonolarının fiatleri düşüktür. Bir 
kariimiz, bize gönderdiği melc
tubunda, hükütnetçe bu tertip 
bonoların da emvali gayri men· 
kul satışlftrında kabul edilmeğe 
başlanacak olursa bonoların kıy· 
metlenebeğini bildiretek, l>unun 
bir an evel yapılmasını istemek
tedir. 

Jeôlojik araftırmalar 
Şehrimizde öulunan Ziraat 

Vekaleti Jeoloji araştırma Ens
titüsü müd ıitü B. Saf om on refa
katinde Vilayet ziraat müdürü 
B. Refet bulunduğu halde dün 
Çeşnıe kazasına gitmiştir. Orada 
Jeolojik araştırmalar yapacaktır. 

Vilayet z raat müdürü de Çeş· 
riie kaplıca suiar.hdan istifade 
suretlle her mevsimde turfanda 
meyva ve sebze yetiştirmek için 
tetkikler yapacaktır. 

Bıırnauada ~onse, 
Bayramın birinci güriü akşamı, 

yani Cumartesi günü akşamı 
Burnava Ziraat mektebmde 
bir konser verilecektir. 



ANADOl.U 3 Kiinunuel'cl 

Hem Uindistantla, hem Nevyorkta yakılan mukaddes ateş: 

Hindistandaki "Eisr8rengiz Byin 
'eri yapanlar kimlerdir? ......... 

Parsiler İslamiyetin Iranı istilasında Uindistana 
ateşperestlerdir. Adetleri hala devamdadır 

kaçan 

ilk ateşi yedi ya· 
şında bir kız 

yakar .. 
Hindistanda uzun müddet 

oturmuş ve yaşamış bir Fransız 
muharririnin şu yazısını nakle· 
diyoruz: 

Hindistanda ve bilhassa Bom· 
oayda bulunduğum zaman baş· 
tanbaşa beyazlar giyinmiş, baş· 
larına bir nevi beyaz sarık sar
mış garib insanlara tesadüf 
ederd ım.Bunların hemen hı: psi 
de süslü ve Amerikan usulü 
c-rabalarla gezerlerdi. Bunlar gibi 
yüzlerinde altın klabdan işlen
miş başörtü leri bulunan ve di· 
ğer H 'ntli kadı:ılardan daha so
luk renkli kadınlara da tesadüf 
eder Jim. Modernizm ile an'ane· 
perestlıği biribirine karıştırmış 
olan bu kadın ve erkeklerin 
Parsi cemaatine mensub olduk· 
larını sonradan öğrendim. 

* •• 
Bunlar aslen lrandan ge miş· 

ler ve hala ateşperestliğe bağ· 
lıdır ar; bunlara Asyanın her 
tara lında tesadüf etmek müm
kü ı dür ve ls ı amların istilası üzeri
ne böylece Asyanın her tarafına 
dağılmışlar, fakat husus ıyet ve 
akidelerinderı hiç bir şey kay· 
betınemişlerdir. 

Ateşperestlerin Hindistana 
yerleşmiş olan kısmı, ekser yetle 
zeki ve kurnaz insanlardan mü-

rekkeptir; bu sayede lngil i zlerın 
şarkta ve b.lhassa Hındıstanda 
müstakbel vaziyetini evciden 
çok iyi anlamışlar ve Hindli 
prenslerin hemen hepsi de mu· 
kavemete ve İngilizleri defe 
knlkıştığı sırada, bunlar İngi liz· 
lerin istilasını ko.aylaştırmış

lardırl 

Hindli Parsiler, lngilizlerin 
Hind hakimiyetinden azami isti· 
fadel~r temin etm şlerdir. 100,000 
kadar tahmin edilen Parsilerin 
pek çoğu en mühim mevkilere 
ve banlcalarda yüksek memu· 
riyetlere sahiptirler. Hindistanın 
en kuvvetli, en zengin ve nü
fuzlu adamları hep Parsiler· 

den diri 
Parsiler, eski ateşperestlik 

ayinlerini Hindistanda hala de
vam ettirmektedırler. Mesela 
Bombayda bir Parsinin nezdine 
gidilirse, sabahleyin her şeyin 
hazır, katiplerin bekledikleri gö
rülür;fakat "Sahip,, meydanda 
yoktur. 

"Sahip. beri tarafta hususi 
dairesinde beyazlar g"yin miş ve 
11 Ateş nağmesini,, tekrarlamakta 
ve güneşe doğru dönmüş, ha· 
reketsiz durmaktadır. Güneş 
yüksdirken; nağmeler nihayet 
bulunca şark, garp, şimal ve ce
nuba doğru hürmetle eğilir ve 
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Gazete muhabirinin bulunde ateş yakma merasimi 

sonra, mütemadıyen ye
na ı köşedeki aleve 
arzı hürmet eder. Bu 

anda ayin bitm .ştir ve 
•Sah·p" iş başııa adam 
ve memurlarının yanma 
gırer. 

Ayni ayin, Nevyorkta 
da yapı lır, oradada bir 
çok Parsi vardır. 

Ateş 

Parsilerin bu ayinle
rine, ayin sırlar na her
kes vakıf değil::lir; ayin
ler çok sıkı bir şekilde 
gı zlenmektedir. 

Ayinin en mühim kısmını, sön
mez ateşin yakılması merasımi 

teşkil eder. Bu ateşi, yedi ya
şında bir kıza yaktırmP.k adettir; ------
20 Günlük 

ihracatımız 
lzmir Ticaret odasınca haz ır· 

}anan bir istaf st ğe göre, 30 
Birinciteşrin 1937 den 20 İkin
citeşrin tarihine kadar yirmi gün 
"çinde lzmir lımanından dış 
memleketlere yapılan muhtelif 
mahsul ihracatının m ık a rlan 
şöyle tesbit edılmiştir: 

2980,4 Ton üzüm, 2871,2 ton 
incir, 180,5 ton pamuk, 1200,1 
ton palamut, 57,4 ton zeytinyağı , 
5602,1 ton tütün, 201 ·on pa
lamut hulasası, 208,3 ton kum 
darı 320 ton nohut, 7,5 ton 
çöven, 2,2 ton mazı, 10 ton 
defne yaprağı, 3,6 ton kestane, 
7,2 ton kayası çekirdeği, 951, 1 
ton bakla, 3899,8 ton arpa, 40 
ton çavdar, 51,8 ton susam, 
16,5 ton bal mumu, 793, 1 ton 
kepek, 1636,4 ton miyankökü, 
445 ton kabuklu tatlı badem, 
9,6 ton kabuklu ceviz, 8,6 ton 
ipek kozası süprüntüsü, 2,3 ton 
kuru v ş".le, 94,2 ton ceviz kü· 
tüğü, 46,8 ton deri, 2,8 ton 
halı, 100 ton küspe, 711 ton 
pamuk tohumu • 

ve bu iş çok gizli 
olarak yapılmaktadır. 
Bu merasimin tafsilatı 
"düsturlar,, larda ya
zılıdır. 

Parsi başruhanilerin 

den iki kişi, zengin 
bir aile nezdinde 

kurulacak yeni sönmez 

ateş için yedi yaşında 

yakma ve mukaddes bir 
kuşak kazanan kız 
bir kız seçerler, bu kız bir 
müddet riyazetle terbiye edilir; 
iki ruhani yere bağdaş ku-
rarlar üçüncü bir ruhani, kızı 
getirir ve mukaddes bir şam
dan içinde bu kızın elile bir ateş 
yakılır. Bu ateş, ağlebiihtimal 
az tasfiye edilm ış bir petrolden 
elde edllmektedir; ve muayyen 
bir yer ı nden hergün muayyen 
miktar mayi konmak suretile 
bu alev senelerce söndürülme· 
den muhafaza edılir. 

Ruhaniler, bilhassa bu me'ra· 
sim ve ayinler ve sönmez ateş 
için temin ettikleri mayi sayesin
de mesud ve zeniİnce bir bayat 
geçirirler. 

Londra 
müzakereleri 

Londra, 2 (Radyo) - lngil· 
tere hükumeti. Londrada Fran· 
sız ricaiile vukubulan müzake
relerin bütüu esaslarını domin
yonlara bildirmiş ve lazımgelen 
tafsilatı vermiştir. 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğla 

Cilt ve TenasUI hastahk· 
ları ve elektrik tedavisi 

lzmir - Birinci beyler sokatı 
Elhamra Sineması arkuında 

T~lefon : 3479 

·ıır;->ı nu ı ıJ 

___ B_o_..r_s_a ___ Atina mektublarr: 

2-12-1937 
OzUm sat.şiarı 

Ç. Alıcı K. S. K. S. 
70 Ü. Kurumu 11 18 50 

107 Patersson 14 14 5 
102 inhisar 9 50 12 25 
94 T. 20 Ş. Rıza 15 25 16 
55 A\bayrak 14 75 17 50 
47 A. R. Üzüm. 15 ·50 15 5 
23 D. Arditi 14 14 
14 A. H. Saraç 16 16 
12,5 A. Fesçi 12 13 
49 M. J. Taran. 13 875 13 875 
8 Alyoti bira. 13 50 13 50 
7 Esnaf Ban. 13 50 14 
5 K. Taner 17 25 17 25 
1093,5 20 T. 

159569 E'!iki satışlır 
160661,5 20 Yekun 

incir satışları 
Ç. Ahcı K. S. K. S. 

10 B. A lazraki 
11511 O Eski satışlar 
115120 Yekli 1 

Piyasa fiatleri 
Dünkü üzüm satışlarında fı· 

atler şöyle idi: 
No. 7 12 75 

• 8 13 50 

• 9 14 00 

• 10 15 00 

• 11 18 00 
" 12 23 00 

Zahire satlşları 
Ç. Cinsi K. S. 
100 Buğday 

6 Vag. Arpa 
117 Susam 

4 Nohut 
28 Bakla 
76 M. O. 

2U2 Ken. Palamut 

K. S. 
5 8125 
4 062 

15 75 
4 25 

4 25 
4 5C 

450 
33 691 B. Pamuk 31 ......................... 

9iımı 
UfGkta 

spor işleri 
Uşağın 
Kütahyaya bağlan. 
ması zararlı olmuştur 

Uşak, (Hususi) - Uşak spor 
bölgesinin sekizinci genel spor 

kongresi kararile kaldırılması ve 

Kütahyaya bağlanması, Uşak 

sporu için çok zararlı olmuştur. 

Çok güzel bir stadyoma malık 

bulunan ve sinesinde ati l!tİzm, 

fudbol, her türlü şubesile beş 

kulüp yaşatan Uşak, bu kara· 
rın tatbikine girişi ld ği günden-

beri en ufak bir hareket gös
terememiştir. 

Uşaklılar, bu vaziyeti bundan 
dokuz ay · cvel Türkspor kuru· 

muna bildirmişler, maalesef en 
uf ak bir alaka bile görememiş· 

!erdir. Bu gün dahi kuvvetli ta
kımlar~ bulunan Uşak, Kütahya 

mıntakasmda müsabakalar tertip 
edilmesine bile lüzum görülme· 

diğinden bu kuvvetini göstere· 
miyor ve artırmak için de bir 

teşvik göremiyor. Bu gidişle 
Uşak sporunun giin geçtikçe 

geriliyeceğinden şüphe etmeme
lidir. 

/zmir - Balıkesir 
Liseler maçı yapılacak 

Bayramın birinci cumartesi 
günü erkek lisesi fudbol takımı 

ile Balıkes:r crb:k lis s: fu<lbol 
takımları arasında Alsancak 

stadında bir maç yapılacaktır. 
lzmir lisesi geçen sene Bal ke

sirde ayni takım ile yaptığı 
maçta 2·0 galib geldiğinden bu 
maç bir nevi revanş add~dile
bilir. Maça saat 2,30 da başla-
nacak ve seyircilerden duhuliye 
alınmıyacakbr. 

Binler kazanan sihirbaz 
kadın yakalandı 

O diyor ki: 
"Ben sihirbazım, fakat fenalığım yok· 
tur.,, Halbuki modhiş bir dolandırıcı 

olduğti anlaşılmıştır 

Sihirbaz kadın 
Atina, (Hususi) - Bir o•!,·.ı

cü, sihi rbaz kadın tevk:f edil
miştir. Bu kadın, Yunan gaze
telerine göre otuz yaşından yu
karı değil ve... Kafi derecede 
de güzeldir. 

Cürmü meşhud suretile sihir
bazlık yaptığı tahakkuk eden 
bu kad n, dilbaz ve ç~nelidir?. 
Ve Yunan zabıtas na: 

- Ben, sihirbazım, sihirbaz
lık ediyorum; fakat hiç bir kim
seye hiç bir veçhile fenalık et
miyorum. •Fenalık ve zarar,, ol· 
madığına göre beni bn hür mem
lekette no diye tevkif ediyorsu· 
nuz? Ben sade •iyi" ve "iyılik. 
için çalışan bir kadınım. De· 
miştir. 

Bu kadının adı Mariya lko
nom udur; yapılan tahkikattan da 
sihirbazlıkla pek çok para ka· 
zand-ğı anlaş !maktadır. 

Erbabı hacet (?I), Mar·yadan 
bir mü:akat almak için üç, beş 
gün sıra beklemek mecburiye
tinde kalıyoriar ve bunlar ara
sında hatta banka direktörleri, 
eski ve kibar ailelere mensub 
şahsiyetler bulunuyormuş. Maa
mafi h, esas kaide mucibince, 
kadınlar ekseriyeti teşkil edi· 
yorlaı mışl 

Mariyanın san'at icra ettiği 

evin harici şekli h · ç bir fıkir 
veya şüphe veremez; her evin 
cephesi ve evin cephesinin ay
nidir. Fakat dahili vaziyet büs· 
bütün farklıdır: Odaların dbvar
ları, ne kireçle beyaz badana 
edilmiş ne de sair renklerle 
boyanmış değildir; fakat koyu 
siyahla boyanmışhr. 

Pencerelerde kalın ve ağır 
kumaştan kızıl perdeler v.udır. 
Bundan başka, hacet erbabının 
kabul edildiği odada bir masa 
ile iki sandalyeden başka hiç 
bir şey yoktur. Fakat masa üze
rinde, raflarda insan veya hay· 
van kafatasları, bir çok kemik· 
ler, tam bır çocuk iskeleti, sa· 
mania dolduru.m11ş bir baykuş, 
bir çakal ve b&r kaç yarasa gö
ze çarpar .. 

Bayan Maryanın bir ziyaret 
kabulü 30J drahmiye tabidir 

mensub olmasına rağmen sevda 
bahsinde çok bedbaht imiş. 

Baş vurduğu çareler pek çok 
imiş! E,1 nihayet aşıkını elde 

etmek imkanını ancak Bayan 
Mariyadan t olacağına hükmet
mişt r. 

Bayan Mariya, her büyücü ve 
şarlatan gibi kafi derecede zeki 

ve kurnazdır. Katerinayı tam 
işine ve e line göre bulmuştur. 

Bunun iç:n, birincı mülakatta 
300 drahmi v zite ücretini al

makla beraber, aşk bedbahtı 
kıza: 

- Sizin davanız ço'< karaş ık .• 
Üzer.nde ilmi (I?) tetkikat yap· 

mak yapmak laz.md.r. Ben sizi 
çok severim. D .:rdine bakmak 

isterim, amma.. Haydi gelıniz 

de bu işten vazgeçiniz.. De· 
miştir. 

Katerina: 

- Aman bayan, çok yalva
rırım, beni kurtarımzJ Dı ye rica· 

sına devam etmiş ve nihayet 
şu vadi almıştır: 

- Bir hafta sonra bana tek· 
rar geliniz. Belki çaresini bu· 
luruz .. 

Katerina, muayyen günde 
falcı ve büvüeüv,. &,-.. - - ... • - u.,. 

yüz drahmiye ikinci defa olarak 
vermiştir. Katerina bu ziyarette 

bekleme salonunda diğer bir 
kızla bulunmuş ve bu kız da: 

- Aman hemşire.. Bu kadın 
tekin değildir. Benim kocam 

daha evlendiğimizin birinci ayın· 
da benı ihmale başlamıştı. Bu 

kadın onu bana şimdi esir, köle 
etti. Evin mutbak işlerini bile 
kocam yapıyor! demiştir. 

Halbuki bu kadın, büyücü 
kadının vasıtalarından ve ·propa· 
gandacılarından birisi idi. 

Hasılı, genç Katerina, alt! 
ay müddetle bu falcıya gidib 

gelmiş beş bin küsur drahmi 

sarf etmiş ve tabii olarak hiç bir 

netice elde edememiş, nihayet 

zabıtaya müracaat mecburiyetin· 
de kalmıştır. 

Zabıta da cürmü meşbud ter

tibi ile bu tehlikeli şarlatan ka· 
dını adliyeye vermiştir. 

Bursada 
Pa,.aşüt fabrikası yapılacak 

f stanbul, 2 (Hususi) - Bur
sa da bir paraşüt fabrikası açı• 

lacaktır. 

. 
incir ve üzüm 

v~ bıı 3 '0 d .. ahm i ile pk defa Gümrük karş ı sında OzüJJJ 
Baya ı Marya ~ad.! hır kanv" ı TA Ku .. uın ı iş et n~ hanında • 
falına bakar. RİŞ markalı nefıs incir ve üzüm· 

Yukarıda da söylediğimiz veç· lerin toptan ve p erakende sa· 
hile her sınıf ve yaşta ı a ıneler tışına başlanmıştır. Fennin erı 
ve müHıakatlılar Bayan Marya- ' son vasıtalarile tertemiz işlenell 
nın sadık müşterileridirler. 1 

bu ine r ve üzümlerden berke• 
Bunlar arasında en ziyade na- istediki mıkdarda satın alabi~ 

zarı d kkati celbeden 20 y1iş 1 a- lir. Sipariş kabul olunur. He 
rında Katina Visali vardır. Bu ci ye çin zarif ambalajlar da 
kızcağız, güzel ve iyi bir ai eye ,..;,;v;;.1 ~d:,:.1 '.;.·--~(T,;.1~· 1.;..t>.:.;fo~n;.;.:~2~5~1~2!-)1'!1""_,., 
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KARA KORSANLAR 3 aylıklar 
Bu akşama kadar 
tamam ?n verilmiş 
bulunac:ık 

ç·n •ene nPs/i bozuluyo ! 

Dilber kadın korsan - Aşktan başka kuvvete başe!)miyen deni2 kızının maceraları ... 
Nakıli: Faik Şemseddin BENLİOGLU Birinci ve ikinci Kanunlarla 

Şubat aylarına ait tekaüt, yetim 
ve dul maaşlarının verilmesine 
iki gündenberi devam edilmek· 
tedir. Bayram üzeri maaş sahip· 
!erinin maaş almış olmaları bü· 
yük memnuniyet uyandırmıştır. 

Deftardarlık muhasebe müdür· 
lüğü, bütün maaş sahiplerine 
tekaüt, yetim ve dul maaşlarını 
süratle verebilmek için lazımge

len tedbirleri almış ' ır. Bu akşa· 
ma kadar bütün maaş sahiple· 
rine ayhkları tevz . edilmiş ola· 
caktır. 

Büyük c;a gıcılar ye
tiştiren c;ingeneler 

Yavaş yavaş şehirlileşiyorlar! .. ---~--~ ....... --------
- 15 -

Provindans adası, Okyanus haydud ve korsan
larının merkezi olan bir yerdi 

Çingene kralının tacı vardır. Fa

Meri: 
- Niçin, niçin? Diye sordu? 
- Temizlenmek; kal<fat yap· 

mak içini Gemilerin yosunları 
arasıra temizlenmelidir. Böyle 
yapılmazsa, gem ler yollarından 
çok kayb~derler. Korsan gemi· 
\eri çok seri olmak mecburiye· 
t ndedirler; böyle olmazlarsa, 
yakayı çabuk ele verirler. Kor· 

- Sen beni dinlersen bu 
herifin silahlarını temizleme. Bu 
işi kendisi de yapabilır. Ben 
onu gezmeğe gönderirim. 

- Hakıısın amma.. Bu işi 
yapmak lazımd r. 

Sarışın ve genç haydud Ra· 
kamın yanına doğru giderken 
Meriyi güverte üzerinde yalnız 
bıraktı. 

san lığın en büyük kuvveti, sü- * * * 
rattirl Seyahatin devamı müddetince, 

Bu sırada kaptan Rakamın Meri yeni korsanlık arkadaşı 
sert sesi duyuldu: Corc Grey . ile başbaşa konuş-

- Hey.. Grey silahları kim mak imkanını bulamadı. Kaptan 
temizi yecek? Ben mi? Rakam kendilerini bır an için 

Grey, kaptan Rakamın bu olsun gözden uzak tutmuyordu. 
hitabı üzerine yerinden fırladı, Bunun sebebini de Meri bir 

dillere destan kılmak istiyordu. 
Bunun için de muhitteki şahıs· 
lan ve bilhassa şeflerini sıkı bir 
şekilde tetkik ediyordu. 

Meri, bunlar içınde, çok sert 
olmakla beraber en ziyade na· 
zarı dikkati celbedeni Karasa· 
kal, yani Edvar Tıç idi. 

- Sonu var -
~ .......... ~ : .... :><'C" x x ~--~~ _______.,... ...................... _ 

lzmir-Tire yolundaki 
müdhiş cinayet .. 

-----~--------
Vak'a n ı n failleri olan 5 kişi yaka· 
landı. Cinayetin sebebi anlaşıldı 

kat hükmü •• •• yurumez .. 

fakat yerinden kalkarken ho· türlü anlıyamıyordu. lzmir • Tıre yolunda Taşçeş- Taşçeşme mevkiinde bir iniş 
murdanıyordu. Yeni Providans haydud ve me mevkiinde şoför Buldanlı vardır. Onun için buradan ge- Eski çingene kabilelerinden biri ve bir çingene tipi 

Cünkü Meri ile tatlı tatlı ko- korsanların kurduğu nevi cinsine Emin ile muavini Aliyi tabanca çen otomobiller süratini azalt· Bana bu mevzuu ilham eden kapaklarını ve camlarını da deıw 
nusmasını kesmişti, Meri de kız· munhasır hükumetin merkezi idi. kurşunile öldürenler, Tire adliye mağa mecburdurlar. inişten son· bizim muharrir Fa:k Şemseddin hal kırarlar .. Çünkü bunlar, ahı· 
mıştı ve: Senelerdenberi görülmemiş bir ve zabıhsının giriştiği esaslı ra da bir viraj vardır. Cinayet oldu. Bahsimiz çingenelere aid· tıklan hürriyeti ve onların gemİI 

_ Neden Rakam silahlarını vahşet ve şiddetle den zleri ve tetkikat ve tahkikat neticesinde işte bu virajda olmuştur. di. lstanbulun eski günlerini rüiyet dairelerini tabdid eder •• 
kedisi temizlemiyor?. S lahlarını Amerika sahillerini kısıb kavu- tamamen meydana çıkarılmış ve Ali, Refik ve Celal, ellerinde hususi bir görüş zaviyesi ile Arkadaşuııız bunları anlllbr· 
herkes kendisi temizlemelidir. ran korsanların harb ihtiyaçları yakalanmıştır. Katillerin eleba- tabancalar olduğu halde kam· tetkik etmiş olan Faik Şemıed· ken ben de, Anadoludaki IOD 

Dedi. bu adadan temin ediliyordu. şısının Ödemişli şoför Osman yonun çamurluklarına atlıyarak din, maruf Sulukule çingeneleri çingeneler vaziyetini düıiiaiiyor-
1 

Limanda bir sürü gemi vardı. d d b. . 1-'uğu anlaş 1 şoför Emin ve Aliyi öldürmüş- .1 A · 1 · · b" d O 1 d 1 Rakam·, Merinin bu söz erini a ın a ırı o ·~ ı mış 1 d k ı e yvansaray çıngene erını ıze um. va ar an ova ara, 1111"" 
Bunlardan bir kısmı tamirde, k 1 t er ve sonra cese lerini am· 

duydu ve: ve ya a anmış ır. yondan çıkarıp şose üzerine uzun uzadıya anlattı ve dedi ki: sim mevsim taşınan göçebe çin· 
- Evet, herkes kendi sila· diğer bir kısmı da bağlı idi. Üsmanın teşvikile cinayeti İş· uzatarak kendi kamyonlarına - Bu iki çingene kabilesi geneler artık gÖzülcmez oldu. 

hını tem zlemeğe mecburdur, gemilerin bir kısmı yolda gasp liyenlerin, şoför Osmanın mua· binmişler, Tireye, bir kısmı da arasında morfoloji itibarile epey- Medeniyet, cemiyet ve hayat, 
fakat kaptanlar bundan müstes- ve zaptedilmiş, bir kısmı da vini Refık ve arkadaş'arı şoför Ödemişe gitmişlerdir. Refi.,in ce fark vardır. Mesela Sulukule onları da kendi içine aldL Ge-

harbe mahsus idi. C ı·ı f"' M h d · 15 h b ( ki k LL_ nadır, dedi. e a ' şo or e me ve muavı· Ödemişteki evinde yapılan araş• çingeneleri, Anadolunun er . ş, Q ışı ı ve ıonsu:ı: u-

t k Limanda ayni zamanda za· ni Ali oldukları anlaşılmıştır. tırmada vak'a esnada giydiği tarafında rasgeldiğimiz siyah - yi amma sen henüz ap· d 
b manın maruf korsanların an Bunlardan Mehmed, şoför Üs· gömlek bulunmuştur. Henüz yı· saçlı, ekseriyeti esmer, uzun 

1 

~:v:k!~lsi:İar:kf ta~~:i etti~raya Çals Bonun, Layifin, Vinter mana aid ilenci kamyonda şo- kanmış ve kurumak üzere ipe kirpikli, siyah gözlü çingelerden 
.Şimdi...una kaptan m.,.ım, . Ose~ııı , MQra ın ve qa~I\. QİI'. för olarak vazife görm \ete idı. asılmı olan u ömlelcte sabit deA-Jdir. Aralarında beyaz, hem 

değıl miyim gösterirım. takımlarının gemileri de bulu- Ali de şoför Mehmedin mua- kan lekeleri vardı. Ayrıca do- de çok beyaz ve mavi gözlüleri 
nuyordu. vinidir. nunda da ka~ lekelerı bulun· pek çoktur. Sanatkar cepheleri 

- Seni dinlemeğe mecburi· muştur. Celal de Ödemişte evel. 
Yetim yoktur. Senin salahiyet ve Fakat bunların içinde en ma· Tahkikata göre cinayetin se· de fazladır. Onlar hayatı hem 

G h) k b b f O · ·· ı d·' -1 ki gece tutulmuştur. Hadise fa· 
kudretini şeften, Karasakaldan ruf korsan, ( üzel tali ın u· e i şo ör sman a o uru en keman. k' arnet sesleri içinde 

mandam ve Hacı Harnigold, Buldanlı şoför Emin ve muavini illerini kısa bir zamanda mey· l h d l 
ıormak isterim.. dana çıkaran ı"andarma teşkila· sever er, em e on arın saye-

(Kasandra)nın hacı Tı"glad idi. Ali arasında Tütünlerin ucuz · d k 1 M \' le f 
K k 1 Ed F · d t kd" d H d sın e azanır ar. ese a ıya et aras~ a n, var ı çın a ı fiatle nakli meselesinden çıkan ımızı ta ır e eriz. a İse tah· 

•k 1 d d k k d Korsan arkadaşları Meriye k"k t d ı k d itibarile düşkün bir çingenenir> • an su arı ur uraca a ar ıhtilaftır. Vak' adan bir iki gün ı a ına evam o unma ta ır. 
ın . . · d" B · · K korsan aleminin bu meşhur si· sandığında gümü• taslar, ipek 
Uessır ı. unun ıçın arasa· evci Osmanın, kamyonlarına tü· Zeytin hırsızları ' 

kalın vekili kaptan Rakam Me· malarını gösterdiler. tün yükliyen Buldanlı şoförler: Foça kazasında zeytin hırsız· havlılar vardır. Düğünleri de 
tinin bu sözüne cevab vermedi, Meri, bu yeni simaları d k- _ Siz çok oluyorsunuz. Bi· lığı yapan N yazi oğlu Celal ve kendilerine aid hususiyetler ta-
lakat Greye: katle tetkik ediyor, hepsine de zim işimiz i elimizden alıyor ve Rüstem oğlu Halil, jandarmalar şır. Kız ve erkeğin bütün eşyası 

- Grey .. Haydi gel şuraya.. cesaret ve şecaatleri hasebile çok ucuza nakliyat yapıyorsunuz. tarafından yakalanarak adliyeye sokağa çıkarılır. Damad ortada 
lıilahları al.. Temizlemeğe başla.. büyük bir kıymet veriyor fakat Ded ği, münakaşanın büyü· verilmiştir. Bunların suç ortağı yeni elbiselerle oturur ve ber· 
Dedi.. bir kısmını kaba ve haşin bulu· düğü, fakat bazı kımselerin araya Yakup oğlu lsmail aranıyor. ber, onu traş etmeğe başlar. 

Rakam çekilib gittikten sonra, yordu. Sonra, kendi kendine: girmesile kavganın önüne geç ı l· Tirede kız kaçırmak Bu traş, beş altı saat, şarkılar, 
fvıeri arkadaşına: - Ben de ne kadar budala· diği anlaşılmıştır. Tirede Kadir oğlu Veli Kara· rakslar ve muttarid tempolar 

F B d B d 1 h 1 d O d 1 d arasında devam eder. Mesela 

1 

- akat.. u a am sana yım. u a am ar ayat arını e· n an sonra ara arın a ve· soyun 14 yaşındaki km Gani· 
neden böyle yapıyor? Diye nizlerde, fırtınalar ve harbler rilen karar üzerine Osmanın meyi Alacalı köyünden Mebmed berber usturasını havaya doğru 
'ordu. arasında geç riyorlar, tabiidir ki, teşvikile şoför Refik, Ali ve oğlu Ahmed Çıtak zorla kaçır kaldırır: 

Grey bu sual karşısında bir bunları bu hale sokan bu ha· Celal, bir kamyonla Taşçeşme mış ve zabıtaca tutulmuştur. - Heceyi.. Damadın bir kılı 
, ~n için şaşırmış gibi oldu, sonre yat şeklid r. Kabadayı insanlar mevkiine giderek Tireden iz- Taşla yaralamak daha gidiyor, Allah aşıkına kuv. 

tndısini toplıyarak: için de bunlar yeteri. Burada mire götürme< üzere Dı Ame· Tirede Paşa mahallesinde vet versin!. 
.._ Bunu sana bir gün gele· bir sürü lord bulacak değildim rikan kumpanyasının tülünlerini Tekke sokağında 13 numaralı Diye bağırır .. Kız koşar, ber· 

tek izah edeceğim. Bu adamın ya?. Dedi. yükleyen şoför Buldanlı Emin evde oturan Amir oğlu Ahmed; bere bahşiş verir ve berber, o 
t~kıninde bunları anlatmak müm· Meri, erkeklik soyadı kısmı ve arkadaşı Alinin kamyanları· Şerif Ali Katır tarafından atılan gün beş, on lira para alır .. Ün· 
~ değildir! Dedi. olan "Rid. adını b1 muhitte nın geçmesini beklemışlerd r. taşıa başından yaralanmıştır. !ar, yerleştikleri evlerin pencere 

~~--İlll! ............................................. ~--~----~lllm!"--1----~------.-. ................... ~mll!~--------
a6T1a== 

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

"refrika Numarası; 28 
ti liayırl. Ruhunda hiç bir de- bir günde, odasının şöminesin· 
~eş 1.klik olmamıştı. likanın hiya· deki ateşin karşısında sigarasını 
~~ tı, hele Şarlotun kendisinden içiyorken doktor Grim hav içeri 
~u~klaşm 1ş olması kalbini bur· girdi ve kapıyı dikkatle kapat· 
~r, sızlatıyordu. tıktan sonra: 

b~ aaınafib, Şarlot gibi güzel - Bay Karter ·dedi· müşkül 
bit kııdan istifade kendisi gibi bir vazıyet hasıl oldu. Aşağıda 
İdi? ldam için mümkün değil mi genç bir kız var. 
q-n flay Fransis Karter, sevda- - Ne?. Genç bir kız mı? 
~e~· lllemnu mu idi? Fakat, bu - Bu kız, Jim Blak isminde 
ben~· halk oluna'l Karter, Şarlotu birisini aramakta olduğunu söy
l~ruı görmemişti. Belki de hiç lüyor. Böyle bir isim duydunuz 
~ enı· J 1Yecekti. Halbuki!.. mu siz, bay Karter ?. 
~en~~·. kliniğe döndüğü vakit - Blak mı?. 
tin~ıni doktorun ve mııavinle- Ji1,!1, _ ~~r dakikalık bir sükUt· 

tlıı:e teslim etti. ı.ğuli. , ;an sonra: 

- iyi amma .. Ba kız dola· de patronuna şahşen merbut - Evet .. Bır masalla bu kızı 
yısile bana niçin müracaat edi· olduğunu iddia ediyor. Dahası savınız rica ederim, dedi. 
yorsunuz? da var: Kaybolon patronunu Doktor, tam bir iş adamı gibi 

Dıye sordu. Doktor: bulmak üzere olduğunu da ilave hareket ederek kalktı ve kapıya 
- Her halde sizin işlerinizle ed yor. Patronunun çekmecesin· doğru yürüdü. Elini kapının tok

iştigale vaktim olmadığına emin de bir mektup, daha doğrusu mağına değd'receği sırada Jım 
siniz. Fakat bu genç kız Nev· adress z bir zarf bulmuş, fakat Blak hissedilecek kadar aşıkar 
yorktan gelmiş ve adı da Şar· bunda benim ismim yazılı ımış. telaşla: 
lot Hopdur. Bu sebeple kalkıp buraya gel· - Durunuz r ca ederimi Dedi. 

Dedi. miştir. Farzediniz ki, ben Matmazel 
Blak derin bir hayretle adeta Yani sızı burada görmek Şarlot Hopun aradığı Jim Bla· 

yerinden sıçrıyacak oldu. De· ümidile gelmiştir. Ne d yorsunuz? kıml. 
mele ki Şarlot ta buralara kadar - Henüz bir şey anlamış de- Evet, böyle farzedim, 
gelmişti. Heyecanını doktora ğilim ki.. Bir fikir beyan ede· sonra?. 
göstermemek için pencereye bileyim( - Siz beni tanınmıyacak de· 
doğru bir kaç adım attı ve - Fakat.. Anlamanız lazım- recede değiştirdiniz, değil mi? 
mümkün mertebe tabii görün· dır. Nevyorkla hiç bir muhabe· - Gözlerinize gözlük taktı· 
meğe çalışarak: rem yoktur. Nevyorkta yalnız ğınız zaman hiçbir veçhile tanın· 

- Size tekrar ediyorum: Bu sizinle muhabere ettim. Öyle mıyacağınıza eminimi 
Şarlot Hop denilen kızdan ba· sanıyorum ki mektuplarımızdar. - Şu halde, matmazel Şar-
na ne diye bahsediyorsun? Di· birisini bir tarafa atmışsınız.. lot Hopi ben görebilirim, ken· 
ye sordu. bu kıza ben ne diye bilirim?. disine ben bir masal uydurayım 

- Sebebini mi istiyorsunuz? Kendisini bir masalla sava· bari. Bu suretle ben de ne ka· 
işte söylüyorum: Bu genç kız, lım mı? dar değişmiş olduğumu anlamış 
patronu olan Jim Blakın kay· Jim Blak kendis"ni toplamış olurum. 
f.oldu~urıu sövlüvor .K"nclisioir> idi. Bunun için: - Devam edecek -

Zurna, daval çalıgorlar 

nin altında, bu güıı buraya, ya· 
rın oraya dikilen siyah kıldan 

mamul çingene çadırlarını, yeni 
nesil biç de görmi yecek.. On
ların kemanlarını, kılarnet ve 
zurnalarını şimdi yakınlarımızda 

işitiyoruz . 

Sokaklarda radika, maş~, 
mangal, sele, sepet satanların 

mühim bir kısmı onlardandır. 
Ve kadınları arasında bilhassa 
genç olanlar, sokaklarda, kapı 
eşiklerinde bizi yakalarlar: 

- Falına bakayım güzel göz. 
lüm, üç karın, beş kocan, do
kuz çocuğun olacak(. Kara kq· 
lı, kara gözlü bir kız var, senin 
için çıra gibi yanıyor. iyi amma, 
uzun boylu, saz benizli biri var; 
aranızı bozmak ister. Koy beş 
kuruş daha, başkasını da deyjp. 
vereyim! 

Diyerek bizi atlatmağa çalı. 
şırlar. 

Avrupacla da, matbua.ta aka
eden meşhur çingeoeler bayram
larına, kral ve kral intihablarına 
rağmen, halis, sütbesüt, kan· 
bekan çingene nesli mahvolmak 
üzeredir. Yani göçebe çingene 
azalmıştır. Meşhur Bohemya çin· 
geneleri bile köy ve şebirlere 
sokulmuşlardır. Son sene!ik kral 
intihabı, aralarında epeyce pa· 
tırtılı olmuştur. BJ kralların, 
bi di*irııiz gibi, kral, yani hüküm 

,.. .. '' . . 
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Cumhuriyet zabıtası 
daim:ı müteyal kızdfr 

--- -+-e-+---
(8aşla ,.afı 2 inci sahifede) 

vak'ayı haber vermi ştir. Köy 

bekçileri, silahlarını alıp had· 
se yerine yetişinceye ·kadar hay

dJdlar da dükkandan çıkıp ace
le savuşmuşlardır. 

ak'e üzerine vilayet jandar· 

ma komutanı binbaşı B. Hulusi 

Gür, d rhal bôdtse mahalline 

giderek baydud ların çok yakın 

olan Soma huduJuna geçmele

rine mani olacak ve süratle 

yakalanmalarını temin edecek 

tedbirleri almış ve çok geçme

den haydudları, tamamen yaka

lamağa muvaffak olmuştur. 

Haydudlar, yakaland ktan sonra 

suçlarını itiraf etmişler, bakkal 

B. Zühtünün parasına tamah 

ederek altı ay evci bu baskına 

karar verdiklerini anlatmışlardır. 

Vak'adan sonra silahları tekrar 

Hüsnüye verdikleri ve Hüsnü· 

nün de bunları evinin temel dıva

rını açarak komşu evin dıvarı 
içine sakladığı anlaşılmış ve 
bütün silahlar oradan çıkarıl· 
mışhr. 

B. Zühtü; uzun zamandanberi 
köyae bakkallık ediyor ve ayni 

zamanda palamut ticareti yapı-
yordu. Kurnazlığı sayesinde 

haydudların elinden kolayca 
kurtulmuş, ryalnız bir kaç liaf.f, 
yara ~e bere almıştır. Dükkana 
girmiş olan haytlucllar teşhis 

edihDiŞtir. Hayduôların, ıki, üç 
gün gtbi kısa bir zamanda mey· 

dana çıkarılması ve yakalanması, 
Cumhuriyet zabıtasının çok mü· 

teyakkız olduğunu bir kere daha 
ispat etmiştir. 

eden birer devlet reisi oldukla
rını sanmayınız. Gerçi taçları 

bakırdandır. Yalnız gümüş sır

malı elbiseler giyerler. Bu kıyafet, 

yalnız kendi aralarındadır. O, 
sadece, kabilelerin şahsi hadise-

lerini tetkik ve halleder. Bahar 
aqa mlan, Bohemyadaki orman

lara yakın çingene köylerinin 
ufuklarından, yemyeşil etekleri 
yalayıp giden şarkılar:, keman, 
zil, klarnet ıeıleri duyulur. On· 
Janrı 19imle hakikaten büyük ve 
işık sanatkarlar vardır. 

Fakat şu muhakkak ki, asıl 
çingene oesli, terbiye olan hay
vanlar gibi, yavaş yavaş şehir
lere düşmektedir. Belki hatırlar· 
ıınız. (Ah çingeneler} nakarata 
ile vaktile dünyayı, bu meyanda 
Türkiyeyi çalkalandıran bir şar'kı 
vardı. O şarkı da bugün sönmüş 
bulunuyor:. Tıpkı çingenelik 
rüyası gibi ... 

ANADOLU 
- ... - - - .. ·· - · ...J 
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Ankara Kız Erlik öğretmen okulunun ev idaresi ve yemek pişirme _ 

a s şubesiı e ı ız enstitü:erin·n 193'-1·1935, 1935-1936, 1936·1937 ders =: 
yılı mezunlarından yapılacak müsabaka imt hanı net cesinde. kaza· ~ 
nanlart:lan parasız yatıl ı olmak üze e on ta\ebe alınacaktır. = 
l - fmtihan 21 ·12-937 Sa ı ı günü saat dokuzdan itibaren lı>tan· = 

b lcla B!yoğl.ı Ak~am Kız Sanat okulu binasında. = Şık ve rahat mobilya, ve modern banyo· 
a -Tiirkçe, b. Riyaz ye, c. Fen bilg'si d . B ı yoloji, e • Hif- § lar, asri konforun bütün hususiyetleri, hulasa 
z•s ·ıhha ve ev idaresine tatbiki, f ·Yemek pişirme ve pasta = tam manasile bir Avrupa otelidir. 

g - Ev idaresı derslerinden yapılacakt r. ~ em iz 1 t İ ahat 
2 - isteklilerin en çok 1 1-12·937 Cuma akşamına kadar: :: Karyolalar, somyalar çok rallattır. Daima 

a • İstida, b • N fus tezkeresi, c · Diploma, d • Aşı tezkeres;, E: temiz ve kar gibi çarşaflar verilir. Otelin 
e • Belediye ve polisçe tasdikli hüsnühal vesikası, f - 6 adet § salonları her zaman müşterilerin emirlerine 
vesikalık fotoğraf, g - nümunesine tevfikan heyeti sıhh "ye ra· =: amadedir. Burada hem istirahat hem de mi
poru ile birlikte İstanbul kültür direktörlüğüne müracaat = safirlerinizi kabul edebilirsinİ7.. 
etmeleti lazımdır. Heyeti sıhhiye rapor· an örne\deri Ankara, = a VS •ye e • 
lzmir, Bursa, lstanbul kültür direktörl~kler inden alınabilir. ~ erız 
imtihanda muvaffak olanlaydan mecburi hizmet ifa edeckle §§ Nazilliye gidecek yolculara "Nazillipalas,,ı 
rine dair ayrıca hirer taahhüt senedi alınacaktır. Noterlikçe § tavsiye ederiz. Ahmet Çakıryıldız ve Halil 

§§ Taşkın bayların idaresinde olan "Nazillipalas,, 
tasdik edilecek olan taahhüt senetleri örneği İstanbul Kül- =: konfor, istirahat temizlik noktalarından old-
tür direktörlüğünce imtihan neticesinde alakadarlara veri· § uğu kadar, emniyet bakımından da herkesi 
lecektir. 3 4 ~ 42j8 ~ memnur. edecek milli bir müessesedir. -

T · · rkı·ye mh • t · z · t 8 0
- ffill11tlllıı111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ura u cu urıye ı ıraa a -

kası İzmir şubesinden: "~ ~ G o·· z EL u~r~~ Bankamız şube ve ajanslarında münhal veznedarlıklar için hariç· E .N 
te 11 veznedar alınacaktır. Taliplerin daha fazla malümat almak 
üzere şubemiz muhaeebeciliğine müracaatiarı ilan o unur. 

3 7 4230 

O Daimi Encümeninlfen: 
867 lira 83 kuruş açık tutarlı Memleket hastahanesinin tamirat 

işi on beş gün müddetle açık eksiltmeye konutduğunaan istekle
ırin 2490 sayılı yasa hükümlerine göre hazırlıyacalc:ları teminatlarile 
birlikte 20 ikinci kanun 937 pazartesi günü saat 11 de il Daimi 
encümenine baş vurmaları. 3 15 4260 ____________________________ ......................... __ ........... !'--___ 

Gümrük Muhafaza Genel Ko
mutanlığı Istanbul Satın alma 
komisyonundan: 

1 - Gümrük muhafaza eratı için 3409 tak1m yazlık elbisenin 
10/12/937 Cuma günü saat 15 de kapala zarfla 
Iacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 18749 lira 50 kuruştur. 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
4 - isteklilerin i (k teminat olarak 1407 liralık yezne makbuzu 

veya banka mektupları ve kanuni vesikalarile birlikte eksiltme 
saatmdan bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Galata eski 
ithalat gümrüğü binasındaki komi~yona vermeleri. 

19 24 29 5 7708/4041 

---------------------------------------------------İzmir dördüncü mıntaka tapu yapılacaktır. Bu malın mülkiye· 
sicil muhafızlığından: tinde, sinırında, herhangı bir 

Bornovada Papns "kuyusu Bo· ayni haklCında ilgisi olduğunu 
yalı tarla mevkiinde şarkan Plü· iddia eden varsa 0 gün mahal-
seyin Ômeraki veresesinden Ah· linde tahkikat memuruna yahut 
med oğlu Hüsnü garben Cemal o güne kadar lzmir dördüncü 
ve Ahmet oğlu Hüsnü şi malen gene mıntaka tapu sicil muh afızlığına 
yol, cenuben Hasan Numanacaki 
arazisi ile çevrili (11028) metre bel~t" ler:ile birlikte müracaatlara 

bildirilir. 
murabbaı 125 zeytin 12 incir ve 
on armut ağacını havi zeytinlik lzmir dördüncü mmtaka tapu 

• 
Ali oğlu Hilminin senetsiz malı I h f l d 
iken Osman nıüteveli karısı ve sici mu a ,z ığın an: tariasıle çevrili (13785) metre MecdJte kaldığın- ayni hakkında ı lg si olduğ'°'ııu 
Hasan Süleyman kızı Fatmaya Kar sıyakanın Çiğli köyünde murabb:u bir tarla Mehmed yeniden tesçili ve idöia eden varsa 0 gün ma· 
sattığı ve Fatmanın mülkü o ldu- demir yolu altı mevkiinde gün Said oğlu Ahmed Şevkinin malı satışı istenmiştir. Tapuca kaydı hal:ind .:: tahkikat memuruna ya· 

ğundan bahisle yeniden tesçili doğusu ve kuzeyi yağcı Mustafa iken 1300 yılında ö .ümile kızı bulunamadığından 14/121937 hut o güne kadar İzmir dör-
istenilm iştir. Tapuca kaydı bulu· tarlası, gün batısı İzmir müftüsü Zarafete sonra Zarafetin 925 te salı günü mahallinde tahkikat d~pcü mm taka tapu sicil mu· 
namadığından 13·12-937 Pazar· Rahmetullah tarlası, güneyı Ka- ölümile kızı Emine ve kendisin· yapılacaktır. Bu tarlanın mülkı· hafızlığında be}gelerile b rlikte 
esi g{inü mhall nde tahkikat aburunlu Hüseyin oğ u Ahmed den önce ölen o •lu Mehmed ye inde, s · nırında, herhangi bir mfiracaatlan bildiri ir . 

................. llliıliııiıiilııiılliılll_. .......... .._emitmir.:mmm!mJi:mmZırıl::mnllilİlllillıim• ............... ~ .................. Iİllll .................... -. ........ ~1!111111~ ............ ~~ 

--eı ek ve Şe••ti,~n döndüler. Sonra basma entarili, içindir. Lakin pek zavallı ola- iştel.. Dinler mı? Dinlemezse ne ynp· 1111 ~ iU mıymınh Zehra, silindi; yerinde cağım. Beni affet ve evine dön!. Blok nottan bir kağıt ko· mahyım? Fakat hayır, ona yal· 
-------.,.---~-- yafnız kızıl elbisesi derisine ~a- Diyecektim. pardı. Üstüne bir adres yazdı varmıyacağım. Sadece yeniden 

27 Yazan: Kadircan Kaflı pıŞmış gibi giyinen, şarkı söy- Oraya bunun için gitmiştim. ve bana uzattı. birleşmek isted:ğimi söyliyece· 
- Evet almamalı.. liyen güzel şeytan kaldı. - Kimsiniz efendiaı, ne it Ona teşekkür ettim. Yarı alayla ğim. Kabul ederse ne mutlu! tki erlCelC uzun l:iir reverans 

yaptılar. Genç kadın yalnız ba· 
ıını tr Hçe eğdi. 

- Allal1aısmarladıle. 

Dedi. Otomobile girdi. Kapı 
kapiltidı. Motör homurdandı ve 

taşıdığı yükle övünen bir at gibi 
hızla uzaklaştı. 

Kapının önündekiler de dağı· 
lıyorlardı. 

Bar sahibinin yanındaki siyah 
elbiseli iki adamdan biri: 

- lçerde, tek başına oturan 
adamı gördükten sonra Meralın 
canı sıkıldı. Farkında mısın? 

-Evet .• Hiç böyle yapmazdı. 
- Kimdi acaba? .• 
Son sözü ıöyliyen adam onu 

dinliyen bar sahibine döndü: 
- O aöam bir daha gelirse 

iç eri almamalı .. 
Arkadaşı tasdik etti; 

Bar sahibi cevap verdi: Babamın sözünü hatırladım: yapıyorsunuz? güldü: . Etmezse çekilir giderim. Kendi 
_ fyi bir düşünce.. Fakat - Kadın dediğin zavallı bir - Merak etmeyin. Ayartacak - Boşuna yoruluyorsunuz; düşen ağlamaz .. 

yapması güç .• Borcunu tam ola- melek değil, namuslu bir şeytan değilim. Ben tacirim. Manifatura bana hak :vereceksiniz! [}iye düşünüyordum. 
yak ödeyen, sarkıntılık yapmıyan, olmalıdır!.. eşyası üzerine çalışırım. Diye arkamdan seslendi. Otomol>il Marmara ya karşı 
sessizce oturan bir adam.. Nasıl * * • - Yok, onun için sormadım. * • • yükselen yepyeni, beyaz ve 
kovulur? - Bana Meral Hanımın ad- Fakat.. Şey... ilk .taksiye atladım ve adresi küçük bir apartımanın önünde 

Orada hemen hemen yalnız resini verir misiniz? Bir iş için - Benim işim tam manasile söyledim. durdu. Şoför: 
kalmak üzere idim. görii§mP.k istiyorum. hususidir. Evvela geniş ve kalabalık cad- - fştel.. 

Uzaklaştım.. İki gün sonra uzun uzun dü- -O halde gece teşrif ediniz. delerden geçtik. Yollar beş on IDedi ve bana kapıyı açınak 
Issız sokaklarda, içimin ate• şündükten sonra onu her halde Meral Hanımefendi evinde kim- dakika içinde daraldı, ıssızlaştı için yerinden fırladı. 

şini gecenin serinliğine vererek, garmeğe karar vermiştim. seyi kabul etmez. Üç seneden· ve otomobil Cihan.l{irde küçük Ona yaklaştıkça 'korkum ar· 
uykuda gezen bir adam gibi Zira onunla beraber olursam beri tanırım, kapısının eşiğinden bir ttokağa saptı. Şoför de, ben tıyordu. Bar müdürünün karşr 
yürüdüm, otele döndüm. pek mesud olacağımı, çocuklu- içeriye bir erkek ayak: g irme· de kapıların numaralanna baka· smda ilfon takın8ığım yılmaziıktflll 

Sababa kaöar gözüme uyku ğumdanberi hasretini çektiğim miştir. Şeytanın şarkısını söyler rak yavaş yavaş ilerliyorduk. pek azı kalmıştı. 
k d k O~de: girmedi. a ına avuşacağımı anlamıştım. adıma, papaz gibi yaşar ken- Bağrımda sanki küçük bir Talesiden indım; parasını 

Basma entarili, pısırık ve za· Ona hislerimi açıkçıı söyliye· ôisi.. elektrik motörfi son hızıyla işli- 8inı ve arabayı savdım. • 
b d'[Jll 

vallı Zehra ile, insanı kendine cek, hatta ica ederse yalvara- - Beni kabul edeceğine emi- ydrdu. Damarlannıdaki kan bir Yalnız kalmak ve ken 1 

k b 1 le h ~ - l h · pıete çe en u sihir i adın ayalim- cadım: nim. yı d ırım g bi akıyordu. toparlamak; eğer bir e:r:ı 
den gitmediler. ikisi de uzun -Seni seviyorum, sens·z belki -ı Ben de etmiyeceğine :yemin - Acaba beni görüne~ ne uğrarsam h'ç olmazsa ()uO: 
zaman, bir pervanenin iki par- yaşarım, fakat bu, ölümden ederim. Bununla beraber ma· :yapacak? Ya kov'lrsa? O zaman mümkün olduku ka 1a t- z • 5 •

0 

çası gibi biri~rrıni k9,v~ı,Y.arak korktuğum, ümiıJeriaı ölmedıği demkı her ha.de istiyorsuQuz; !ne yaganoı. Ya~vara)'ım m\? - Devam edecek " 
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Okuma işt·y ı artıyor, 

doluyor Mekteple e 
~~--------........ ~ ..... ._., .. __________ __ 

Burnavada geçen sene kuru an ortaokul gelecek 
yıl, üçüncü sınıfa da kavuşacaktır 

Yavrular aras da bir saat! 

Bıanaoa Ortamektep talebesinin çalışma, ognama, kır ellenceleri intiba/arından 
iki yıldır Burnavanın en ten• Bu •canlı misal. i görmek rinde kitaplar, gezinerek derJ 

ha bir yerinde canlı bir kaynaş· için mektebi gezmeğe başlıyoruz. ç 11 şanlar var. Kolkola girmiş 
manın gürültüleri duyuluyor. Ders zamanıdır .. Ortalıkta en kız talebeler yanımızdan vekarla 

Bir çok nahiyelerimiz, hatta ufak bir gürültü yok.. Karanlık geçiyor, takındıkları büyük ba-
kasabalarımız mektebsizlikten b:~ koridoru g~çerek bahçe}' yan tavrı, yaJarı ile ince bir 
kıvranırken Burnavalılar, güzel tezad te•~n ediyor... Bir aralık 
muh'tlcrinde bir Ortaokul ya· niçin koşup zıplamıyorlar, diye 
ratmakla bahtiyardırlar. düşündüm. 

Geçen ders yılı, bir çok ek· Gene bir zil.. Bir dakika 
•ilcliklerle bir sınıflı, ( 3 lisan içinde bahçeler boşaldı ve gene 
kurauna ayrılmış vaziyette) 106 hafıf bir rüzgarın çamlarda çı-
mevcud ile açılan melcteb. bu ardı" ı tatlı u" ultulardan başka 
)"l üç ıu beli bir ikinci sınıf da· l:iır ses yok ... 

Bu sene kiralanan binanın her 
ha açarak 200 den fazla mev-
cudla derslerine devam etmek· tarafım gez'yoruz .. Dırektör pro· 

jelerini anlat yor: 
tedir. - "Ve~a ete, bu iki binanın 

Mühim eksikliklerine rağmen satın alınması için yazdık. Kabul 
Bumavada canlı bir hareket ya· 

b h 
~- .keti yapan arkadaşımız edildiği takdirde; b ı iki binada 

ratan u müessesenin, angi 
f Burnava Ortamektep direk· uf k bazı değişi k ! kler y pı larak 

şartlar dahilinde çalışıp muva • 
le 1 

törü ile konuşuyor tam 9 oq açılabilir. Gelecek 
fa olduğunu görmek her ha de 

l
"k l b. l k geçıyoruz: sene üçüncü s n1f açacağımıza 

a a a ı ır şey o aca tı. 
Al b·1d·~· göre, bu 9 oda ihtiyacımızı kar· 

Bu düşünce ile bütün lzmir çaml;kl:r ı~~c bu~~ar~:n al~:~! şı ıyabilecekt : r. O zaman dığer 
mekteblerini içine alacak olan muntazam yollar. O.rektörle bu binayı pansiyon yaparız. Esesen 
•Mekteb röportajları. serısıne lzmirde yegane leyli ortamekt p 
Burnav. O t k l d b l 

yollarda dolaşıyoruz. 
r ao u un an aş ı· Mektebin ihtiyaçlarını sorıı- olan Buca ortaokulu kafi gel-

yorum. kt d' 
• • • 

Mektep direktörü Emin Ôre· 
neldir. Erkek öğretmen okulunda 
muavinlik ettiği sıralarda idare
ciliğile herkese kendini tanıt· 
mışbr. 

Yeni teşkil edilecek bir mek· 
tebin idaresini, böyle "ören. bir 
•eı. e vermek hakikaten isa
betli olmuştur. 

Genç direktörü masası başın
da gündelik yoklama cedvelle
rini tetkik ederken buldum. Zi-
)'aretimin sebebini kısaca anlat· 
tım. Anadolu gazetesi için ya· 
Pacağım bu röpartaj serisinde, 
trıektebinc ait olan yazıyı zen· 
ıinle~tirmek için yardımlarını 
rica ettim .. Kendisine ilk sualim, 
8urnavalıların okumağa karşı 
C)lan alakalarını sormak oldu: 

-"Çok, çok fazla, dedi. Ge
Çen sene açılan ve bu sene ge· 
•işletilen ortamektebin vaziyeti, 
t>u alakaya en canlı misaldir •• 

yorum: meme e ır,,. 

* • * - "Çok, sayılmıyacak kadar 
çok -diyor· mesela; bakınız şu 
yerlere ne mükemmel çiçek par
telleri yapılabil ı r. Bu geniş bah-
çeler bakılmağa çok muhtaçtır. 
Halbuki bahçıvan bile >ok .. 
Hademeler de az, iki binanın 
gündelik temizliğ . ni zor yetişti

riyorlar.,, 
Dar bir bekçi kapısını geçe· 

rek, bu sene ilave edilen binaya 
geçiyoruz. Derken bir z l ça'ıyor. 
Ve ardından bir kaynaşma ... Bü
tün talebeler hep birden bu 
çamlarla örtülmüş geniş bahçeye 
dağılıveriyorlar ... 

Bir erkek talebe beş numara 
bir topu ayağı ile yüksek ç!\m 
dallarına kadar fırlatıyor. Top 
dallar arasında kalır g.bi olu· 
yor ... Kurtularak tekrar aşağıya 
düşüyor... Bir çığlık duyuluyor 
ve bir kafile topun düştüğü yere 
koşuyor: Top gene havada ... 

Koyu çamlıklarıo altında elle· 

Bu çam'ıkların k ! cakladığı 
mektepte leylilik her halde hoş 
bir şey olacak .. Talebenin sıhhat 
ve istirahati için lazım olan te
miz hava ve sükunet burada 
fazlasile mevc ı t. 

G eziyoruz... Sın f ın birinde 
talebeler sandalyf1,lere oturmuş
lar, diz'erine çantalarını koyup 
iki büklüm b·r vaziyette, yazı 
yazıyorlardı. Çünkü kürsü yok .. 

Sordum: 
- Halk partisi yakında temin 

edecekm şl.. 
Mektebi gezip bitirince bak· 

tım ki, laboratuvar namına bir 
şey yok... . 

Halbuki fen bilgisi, fizik, kim· 
ya okutuluyor. Sordum: 

Mümkün olan alet ve cihaz· 
ları Buca ortamektebinden ve 
Ziraat mektebinden tedarik ede· 
rek, ancak en mühim tecrübeleri 
yapılabiliyor. 

Barnaoalı gaorulara aiil Hiier ilc.i intiha 

Aydında şiddetli 

· yağmurlar 

Menderes taştı, sular ~ 
demiryolunu götürdü 

Aydın, (Hususi, gecikmiştir)
Son yağan şiddetli yağmurlardan 
demiryolu bozulmuş, Menderes 
taşmış, gidiş gel iş sekteye uğra· 
mıştır. Aydın • Nazilli arasındaki 
hattın bir çok yerlerinde ufak 
tef ek arızalar vukua gelmişse de 
en mühim tahribat, Çiftekahve· 
Sultanhisar istasyoları arasında 
158-159 uncu kilometrlerde ol· 
muştur. 

Seller burada 1,5 metro de· 
rinlik ve 12 metre uzunluğunda 
bir kısmı götürmüşlerdir. Akşam 
Ankara ekspresi gelememiş, iz· 
mir· Na~illi treni de Aydında 
kalmıştır. Hat <lerhal tamir edil· 
miş. ertesi gün saat ondan iti· 
haren trenler gidiş gelişe baş· 
lacıışlardır. 

Menderesin taşmasından da, 
nehir üzerind~ki sallar işliye· 
memiş, karşl taraf köylüleri Ay
dın pazarına gelememişlerdir. 
Menderesin taştığı yıllar, pamuk 
ves!lir yaz mahsulatı iyi ve be
reketli olduğundan, bu taşkın 

çiftçiyi sevindirmiştir. Hava sa
bahleyin birdenbire açmış, fakat 
öğleden sonra gene hafif yağ· 
mur başlam •ştır. 

• MI 

Bu şüphesiz en mühim eksik
liktir. Mektebin. muhtelif faali
yetleri hakkında edindiğim ma· 
lumatı sıralıyorum. 

Müzik: 
Öğretmen Hamdinin çalışma· 

larile canlı ıwı müzik faaliyeti 
vardır. Ayrıcalt' bir Macar öğret· 
menin idaresinde bir mando'i· 
nato takımı teşkil edılmiştir. 

Yakında bir konser vermeğe 
hazırlanıyorlar. 

Resim-Eliıl~rl: 

Genç kızlar kıymetli öğret· 

menleri Bayan Nazmiyenin ders· 
!erinden istifade ederek güzel 
elışleri yapmaktadırlar. 

Resimde de muvaffakıyetler 

elde ettiklerini resim hocaların· 
dan dinledim.. Her ders yılı 
sounda, mektepte bir sergi aça
rak bu küçük eserlerini teşhir 
edıyorlar. 

Gezintiler: 
Güzel havalardan ve tatiller· 

den istifade edilerek muntazam 
köy gezintileri yııpılmaktadır. 

Bu suretle küçük talebeler; 
h m spor yapıyorlar, hem de 
şimdiden köylü ile temasa gelme 
mümareselerinde bulunuyorlar. 

Sos.yal gardım: 
Fakir bir muhitin çocukları 

olan talebeler, mektep tarafın
dan yardım görmektedirler. "işçi 
ve esnaf b:rl ıği" mektep açıldı· 
ğı zaman kısmen kitap yardı

mında bulunmuştur. 

Civar köylerden gelen 6 köylü 
talebeye mektep tarafından öğle 
ve akşam yemeği verilmektedir. 
Ayrıca uzak kazalardan gelen 3 
talebenin gece yatmaları ıçın 
muallimler tarafından bir oda 
tutularak pansiyon yapılmıştır. 

Ekserisi ya;dıma muhtaç olan 
bu mektebin talebeleri; her şeye 
Tağmen Kızılay gençlik teşkili· 
tına büyük bir alaka ile yardım 
etmektedirler. 

• 
* * Direktörün odasındayız. Ga-

zeteme fotoğraf beğenmek ıçın 
bana, meldep albümünü uzatı· 
yor. Hepsi gü~l şeyler. 

Gene zil çalıyor. Direktöre 
teşekkür ederek, talebelerle bir· 
likte mektepten çtkırıyorum. 

-Atsız kalem-

Diş Tabibi 
Cevat Dağlı 

ikinci Beyler sokak No. 6S 
TıelefOtl: ~055 

NamUS}U Hırsız 

~ece... Rüzgar alabildiğine 
çığlıklar atarak esiyor... Sokak· 
lar tenha ve adamakıllı karan· 
lık.. Bir adam, eli cebinde, so· 
kağın ortasına kadar geldi. Et
rafma bakındı: 

- Kimsecikler yok, tam sırasıl 
Diye mırıldandı... iki katlı, 

cebhesi dar bir mağazanın önün· 
de idi. Yaklaştı.. Bir aralık var
dı, kap ıyı şöyle bir zorladı. Tah· 
mini yerinde idi. Kapı yerinden 
hafifçe oynadı. Sağ kanadı, bir 
aı daha taıyi k etti. Aralık ge
nişledi ve kilit boşandı. Bir ha
yalet gibi aralıktan iç"riye sü· 
züldü. Kalbi, kabuıga kcm'kle
rini kırıp ta fırlıyacak kadar, 
hızlı çarpıyordu.. Bu işlerde her 
halde acami olacaktı. Kuçük 
bir ceb feneri çıkardı ve düğ
mesine dokundu: 

Şurada peynir vardı. işte ba
lık, sebze konserveleri ... 

Şurada da tuz, şeker, fasulya, 
nohud, pirinç vesaire ... 

Elleri hem titriyor, hem de 
çalışıyordu. Lambayı söndür· 
müıtü.. El yordamiJe İf görü· 
yordu .. Vücudü müthiş bir ha
raret içinde idi. Şakakları da 
şiddetle atıyordu. Aldığı şey
leri kağıtlara dolduruyor, pa· 
ketler yapıyordu. Nihayet bun
ların hepsini bir çuvala yerleş· 

tird ı . Lambasını tekrar yaktı. 
Bir masanın önünde bulunuyor· 
du. Çekmecesinı çekti, baktı; 

paralar vardı. 
- Hayır, ben para istemi

yorum -diye mırıldandı- ben aç 
çocuklarıma yiyecek götüreceğim. 

Bu zehir gibi kış gecesinde 
öyle de terliyordu ki .. Evet, hasta 
olmalı idi. Bütün vücudü, aztlı 

bir sıtma nöbeti iç nde imiş 

gibi, hiç durmadan kırılıyordu .. 
Çuvala bakh, içinde her çe· 

şid yiyecek vardı. Fakat bir 
türlü onu sırtına vuram yordu: 
namuslu adamların duydukları, 

a:rab, derin kırışıklıklar ve şaş· 

km bakışlar halinde yüzüne 
vurmuştu. 

Birdenbire, gozunun önüne 
dört çehre geldi. 

Biri on yedi yaşındaki oğlu 
hasta Mahmudun, diğerleri beş 
ve üç yaşındaki iki kızının, 
hiri de biçare, nahif, zayıf ka
rısının çehreleri .. 

Titriyen ellerinden biri lamba
nın düğmesine dokundu, diğeri 
de çuvalı, bir yarım daire ile 
sırtına aldı. 

Adam, dükkanın arka kısmın· 
daki kapıya doğru bir bakış 
fırlatmış olsa dı oradan, sapsan 
bir çehre üstünde, hadekalann· 
dan fırlamış bir çift gözün ken
disine, bakdıtını görecekti. On 
yedi yaşlarında, hastalıktan yeni 
kalktığı belli bir çocuğun ıztı· 
raptan hayretten, korkudan açıl· 
mış gözleri .. 

Namuslu hırsız kapının ara
lığından süzüldü. Karanlıkta, 
çiftlikten tavuk çalmış bir ihti
yar tilki gibi, koşa koşa, kay· 
bolup g tti. 

• • • 
iki aaat sonra ..• 

Yaıu; Orlaaıı Rahmi G6. 

Şehrin kenarındaki üstü 
neke örtülü, pencere kapak "' r 

adamakıllı çivilenmiş bir evde, 
dumanı hali tüten bir fasu lye 
kasesinin etrafında iki kız ço
cuğu, bir kadın, bir de o otu· 
rı.ıyordu.. , 

O, gırtlağınd" durup mideye 
inmek istemiyen lokmaların taz
yikı ve kafası ile ruhunun da
yanı 'maz kargaşalığı içinde, ız
tırabın en büyüğünden esrarlı 

bir hazım en derin noktasına 
kadar şaşkın şaşkın, bucalıyor· 

du. Hırsızlığın ve yasağ.n tatlı 

olacağına ina.ımazdı. Onun fik· 
rince, suç ve günah, duyulmasa, 
görülmese bile gene tesir ve 
kuvvetinden h 'ç bir şey kaybet· 
mezdi. Fakat bütün bu ahlak 
ve namus telakk si, aç kalmış 
karısının ve çocuklarının sıcak 

bir yemeğe kavuşmaları önünde, 
ikinci der~ceye düşmüş şeylerdi. 

Onlar, her kaşıkta sıcak lok· 
mayı midelerine indirirken, o da 
başka bir lokma yutuyordu •. 

- Demek Mahmud da iı tuttu 
bal. -Diyordu· Fakat yavruçuk 
hastalıktan yeni kalkmıştı. Bil· 
hassa geceleri mağaza bekle
mek; böyle genç, ince ve ezil
miş bir vücud için .. 

Karısı onu teselli ediyordu: 
- Yok, değil Sami değili. 

Gündüzleri rahat rahat uyuya· 
ca le.. Kazandığını da kendisi ne 
bırakırız.. Mademki sen de işe 
girdin, demek ki, bahtımızın 

fena günleri gelib geçmiştir. 
O, başını eğ.::li. Zoruzoruna: 
- Evet, ded ı, geçti .. 

• • • 
Sabah sablh... Yeni kurul• 

muş bir mahkeme... Genç ha
kim, karşısında duran suçluya 
sordu: 

Adın? 
- Mahmud! 
- Sen, daha dün girdi~in 

mağazadan bir çok yiyecekler 
çalmışsın?. 

- Evet efendim. 
- Neden çaldın?. 

- Çaldıklarım ne yaptın? 
- ...... . 
- Tam bu sırada mahkeme 

kapısından sendeliye sendeliye 
biri girdi. Suçlu ona baktı, o da 
suçluya •• 

Biri: 

- Oğlum, dedi. 
Öbürü de: 
- Babam, diye mmldandı. 
Son gelen adam reise dôndü. 

Kendısinde bir yarı deli, bir 
meczup hali vardı. 

- Reis bey -diye kekeledi
bu çocuk hırsız değildir. 

Reis kaşlarını çattı: 

- Kenara çekiliniz. Size sual 
sormadım.. Muhakemenin cere· 
yanını ihlal etmeyiniz. 

- Fakat bu muhakeme; hır· 
sızı tesbit etmek için değil mi
dir? Ben de ona hizmet ediyo· 
rum. Hırsız o dej'il, benim ... 
Ben çaldım .. 

Reis durt~ladı. Çocuk şiddetle 
- Liil/en Ç'e1'lriniz .- · 



ayaia KA!kt : 
- Yal ln söylüyor!. O değil1 

benım hırsız!.. 

Adamın ~z.f'j .,....dı. Bir 
adım atarak reis kürsüsüne yak· 
laş ı: 

'9- Bu çocukcağızın dediğine 
bakmayın siz reis bey.. Şaşır· 
mış bu çocuk.. Hırsız benim .• 
Hem de öyle ustalıkla çaldım 
ki.. Bilseniz, neler neler caldımf 
Fasulye, prioç, "ooıcrve, tuz, 
şeker, her ıey, bcr ıey .• 

Ve birden bire döndü, oğlu
nun yanma geldi, boynuoa 1a

rıldı: 

- Yavrum, Mahmuclwn • 
diye fıııldadı - Mkıo 111ar e~e .• 

Oğlu da ayni f sıJtı ile cevab 
verd: 

- F akıt baba.. lmkim yqk.. 
Ben nasıl olsa butg-UD.. S.. 
kalırsın; onları geçindirirsin .. 

- Kat'iyyenf. Ben ihtiyarım, 
fakat sen gençsin.. Düşün, bü
tün bir ömür boyunca cem yet 
içinde hırsız olarak, hırsız dam· 
gası ile y:aşıyacabm.. Ben ise, 
ömrümün sonuna gefdim .. Bel
ki de hapisanede ölürüm.. Bi· 
liyorsun ya? Kalb de var ıbende •. 

Çocuk, babasının koHarından 
kurtuldu ve bağırdu 

- Hayırl.. Kat'iyyen.. Hınız 
benim, ben çaldım .. 

Genç hakim, onun ı6zün6 
kesti: 

- Yetişir otf um •• 
Babaya döndü: 
- Nasıl girdin, matazanın 

içi puıldı? 
ihtiyar hırsız hepsini anlath: 
- Pemek ki çekmeceyi de 

açtan? 
- Evet, ensen yarı açıktı .. 
- Fakat para çalmamışım. 

- Hayır, çalmadım. Benim 
ihtiyacım, yalnız yiyecek şeylere 
münb4sırdı. Çaldıklanmın hep
sini evi•e ıöt6rJqe~im. Clftkti 
anlışıfntısı mul,tetnetdi. Ônlan 
bir viranede sakladım;ı geliniz de 
göstereyim. 

Mahmud, davayı ka~etmişti. 
Babasma bakıyordu. 

Bu ba~ılarda emsalsiz bir 
hayranlıkla nii\ayetıiz bir sevgi· 
nin ışıkları açılmıştı. 

Hırsız babanın gözlerindeki 
şefkat ve fedakirl tın parılbıı da 
bir başka ulviyetle taşıyordu. 
Hlkim, hemen -dedi· gidip vira· 
neyi araıtarJcatız. 

Bir saa~ sonra hikim, ıuna 
yakın bir karar okudu: 

- Suçun Mal\mµt değil, l>a· 
bası SaQ)i tarafından ıb edil
diği anlq·lmııtar. Mahmudun be
raetine, Samtnin tiç sene mtld
detle hapsine karar v~rildi. 

• •• 
Mabmudu getirf!Q landwmalar 

hapishaneye Mahmut ile dejil, 
babası ile beraber döndiler. 
Mahmut, yaşla gö~lerle 1'dliye 
binasınm ~apısından çıkarken 
omuzuna bir el dokundu. Başını 
çevirdi, mağ3:a sahibini gördü. 
Gözlerıni k_pamak istedi, ma
ğaza sahibi: 

- Haydi Mahmut -dedi· m~
tuaya gel oğlum, gece bekcı
litı için birini bulduk. Sen, giln· 
düz işinde ve kasa başında ~
lışacaksm. Maaşın seksen liradır. 

Mahmud şaıırdı. Fakat ma· 
ğaza sahibinin eli onu bırak
madı. 

Ôlf eden sonra geoç, giizol 
bir kadm hapisane mildllriloe 
geldi. Elinde, o günldl bJrıızlık 
kararını veren hikimin bir kartı 
vardı. l ive etti: 

- Ben, hakimin kan11yım •• 
Tesadüfe bakın; ıp.•taza sahibi 
de babamdır. Bu rün üç sene
ye mahkum olan hırllZ babayı 
görmek istiyorum. 

Hap· sane müdüril on1an bu· 
su~i konuıma oduında ka11ı· 
laştardı. Kadın, ona hürmetle 
baktı. Hırsız baba.. 

- olacak 1- amm, 

-.dedi· her .ba1Ç!e b~kasını an· 
yorsunuz .. 

- Hayır, ben .sizı arıyorum. 
~ ,-f yttı ~e ı lave etti: 

- Şurada elli lira var. Size 
J:ıer gün muayyen hır para Re· 
lecektir. Onu, çocuk! r nıza görı· 
derinız. Ve b•r zaman, hırsız· 
lılcta bıle, iıte böyle namualu 
olunuz. 

Sam;, onun Jcim oJsfufunu bi· 
le aoramadı, kadın .çı,k.tı, gitti. 
Onu mahkGm e4eo ~kim. 09a 
7arclım için il' .sıın ı.ö,udcrmlfti. 

~ir ikincı icr t aıemJ.1Tlyğun· 
clna: No. 93/3302 

Gayri ıaenkul malların •sık 
v.tır• ilanı. 

Açdc artırma ile ••)'• çev
,ilecek garri Ateokulün oe oldu· 
iu (Ev). ~yri qıe.9lculün bu un· 
jğu ~~ mô.allesi, aob.t• 
ve numarası: 

Memduh iye ~haUesin ·n Ma
ka:ra -aokatıl\(ia ealci 52 yenı 62 
aa,.ıla. 

Takdir olunan kıymet: 500 
lira. 

1 inci artırma 12/1/9~ 8 Pf• 

t'1Pba saat 11 de. 
2 inci artır,ma 27 /1/938 per· 

şembe saat 11 de. 
Artırmanın yap laca~ı yer, 

rio ve saat: fzm ır ikinci icra 
dairesi odasında. 

U 3 T,.. nunue'l'f"I 
A~ l>fJL _ -- _ _ ----------

j · T _ • f' · ·1- l fzmır Ltvazım ami,.Jıği Sat. Al. Ko. Rs. tınden 
2 : ,;{?!' tf:tv.azım cimır ığı 1 an arı - 1 - Kırkağaçtak~ kıtaatı askqı:iy.enin açık cksıltme suretıle mü· 
fzmır [evazım am=:liği .Sat. Al. Ko. Rs. den: nakasada bulunan ,12000) kilo pırjnç ht yacına verilen 

Adet Eb'adı M. 3 liat pahala görüldüğünden pazarlıkla sat n alınacakbr. 
79 5X0,10X0,10 3,9S,0 2 - lhalesi 9-1. Kan.-937 perşembe günü saat 15 te Kırka· 

176 S )(.0_,~X0,05 8,800 ğaçta askeri .satın alma komis;yon11nda yapılac ktır. 
42 4 )<:O, 20 X 0,02 0,672 3 - Tahmin edilen mecmu tutarı (3640) lira teminat mu vak· 

591 4 xo,oaxo,08 15,129 kate akçesi (198) lifadır. 
1550 4X0,25X0,02 31,000 4 - Şortnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
3Q7 4 X0.25 X0,02 61140 5 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 
520 4Xı(),25X0,02 10,400 göstermek mecburiyetindedirler. , 
.200 4 X0,25 X0,02 4 000 6 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 

4 :800 maddclarinde ~e şar.tnameaiode yazılı ve vesikaları Ye t~ 
;~ !~~:~~~~:~~ 6:000 • m:nat muvakkatelerile birlikte ihale saatinden evel komis· 
~00 4)(.0:2sxo.o2 0,640 .1!!a gelmeleri. 24 28 3 7 4138 

~ilo ~arfıçe ,çiv si 91,531 lzmir Lv. amirlıği sat. al. ko. rs. den: 
§99 ~.8_,12 santim eb·adında 1 - Çanakkale Mst. Mv. birl 14eri için 50000 kilo sığır eti 
ISO S,8,l2 santim eb'adında olacaktır. satın alınacak ır. 

Adet 2 - Sığır etinin beher kiiosu 30 kuruştan 15000 lira biçil· 
2 O 7 !i 00) miştir. ~B ~i}smelik (O,t X ,ı .X ' 3 - ihalesi -8/12/937 ~ib çarşamba gün saat 15 te Çanak• q_3 BaşL~ (0,10X0,15X3.00) 

3 00) kale Mst. Mv. satan alma komisyonunda yapılacaktır. i7 ~@ş!.k (O,lOXO.JSX • ı_ k 1 1 
4 - ,1.1t Jdilerı ihaledea bir saat evvel teminat a ça arı o an 

120 Pö§.C!!le kjriıi (0,15X0,12XS,00) 1125 lirayı ve ihale kanununun 2 • 3 üncü maddelerindeki 
~S J<Pf~luk ' (O 05XO,l2X 3,00) vesa k ile bir saat eweJ komisyona müracaatları. 

260 Di?§eme tahtası (0.02 X0,25 X 4;.()0) 18 23 28 3 
1 - Çrna~kale Müıt11b.ıcepı ~evki ihtiyacı için yukarıda cins 

~tarı Ye eb'ad!Jrı yazılı kereste ve kl!_fiçe çivisi pazarlık 
suretile s1t n alm.t~br. 

2 - Jhaleai 9/1. Kin/9.~7 Perı embe günü saat 16 da Çaaak· 
kale Mü~m ~evki satan alma komiayonuada yiipıla
c-.ktır. 

3 - ~artnamesi her g\ifı k~isyonda gö,ülebilır. 
4 - T .eminat mµva~ kata akçası kerestenin (803) lira (çivinin 

-------------------~ .... ----------------.zmir ~v. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
latan.bul levazım iuıirliğioe müeaseseler için 36 ton zeytinyatı 

8/12/937 Çarşamba günü saat 15 de Tophanede lstanbul levazım 
amir iği satın alma kom syonunca it.palı zarfla eksiltmesi yapıla
cakbr. 

Tahmia bedeli 22320 liradır. Jlk teminata 1674 liradır. lsteldil& 
1in vesikalarile birlikte teklif mektuplanm ibate saatından bir uat 
evel komisyona verıueleri. 19 24 28 3 ________ .;... ___ ,;...~-------.... ...-------------~~ (J6) Jiradır. . 

s - IStekliler ıem;natlarile birlikte ıhale saatinden evel komis· Devlet demiryolarından; 
1 - işbu gayri m'!nkulün 

artırma ıartnamesi 1/1/9~8 ta· 
ribinen itibaren lım ir ikinci İcra 
dairesinde muayyen numarasınaa 

yon~ ~agı&t!!rı. ö-71 
, ___ ...;;.;.....:.:,~~.-.~~--... -..----------.-. lleri~e makinist yetifti,ilmek Gzeıe San

1
at okulları tesviyeei, 

lzm r Levazım amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: tornacı, demirci. kazancı ve buna mümasil demir işleme kısımlan 

herkesin görebilmesi için a~ık
br. llinda ynıh olanlardan faz· 
la malumat almak istiyen1er it
bu şartnameye ve 37 /.3302 dos
ya numara11ite memur.yetimize 
müracaat e meliçlir. 

2 - Artırmaya ıştiralc içja 
YMUJpa yazılı ~yn1etin o/o 75 ,i 
niıbetinde pey akça&1 veya miJli 
bir baDlçmun ~minat mektubu 
tevdi edilecektir. Madde 124. 

3 - ipotek dbibi alaea\lı· 
larla dfter •lakadar lann ve irt • 
fak bale sahiplerinin gayri men· 
kµl üzerindeki haklarının husu· 
aile faiz ve masrafa dair 9lan 
iddialarını i~bu ila 1 tarihinden 
itibaren 20 ıün İfinde evr.lca 
mü,bitelerıle .f?irlikte mfmurjye
tiuaiz~ bil4ir.qıelcri icabed~r. Ak
si halde Jıa~ları tapu sicilile 
sabit oloııadıkça satış b~elinio 
paylaşmasından harıç kalırl;ar. 

4 - Gösterilen günde artır· 
maya iıtirak edenler artırma 
ıartnamesipi okumuş ve lüzumlu 
aaalumatı almış vr. bun'arı tapıa
men kabul etmiı ad ve jtıbar 
olunurlar. 

S - Tayin olunıan gayri men· 
kul üç defa bağırıldılctan sonra 
en çok artırana ihale edi)ir . .A.n· 
cak artırma ~edeli muham°'en 
kıymetinin % 7S şini bulma~ıtı 
takdirde ikinci artırmaya bira
kılacaktar. Bu ı1rtırmada da kıy· 
metin % 75 'ini bulsun bulma· 
sın en çok artırana ib.le edi
lecektir. 

6 - lıbu aatlflJl 228) numa· 
ralı kan,ao hükmüne tibi ise de 
mukad~ema yapıt.n artar~• ne· 
ticesin4e ıııuhaınınen kıymetin 
% 15 tini bylmadı)ından dolayı 
mezkür K. nun bykaıüne ı7're 
tescil olu\lup \lorç ödenmedıtin· 
deQ umupıi hukumlere göre sa· 
tıJacatı. 

7 - Gayri tnenicul kendisine 
ihale oluqan kirqae, 'ihale b~de
lini veril~n mü~det ~in4e v,er
mezse icra.· if ıis K. nunw,nun 
133 ~nc6 aıadf:feıi hülaıiü ı.t
bik olunacaiı ilin olunur. 42S6 

Ddzeltme 
Dilnkü gazetemizin onuqcq 

•hlfeıhıin birinci •Ütununda 
lzmir ikinci icra memurlutu 
serlevbah ilinm 84 Oncü satırın· 
da arbrmanın yapılacağı yer, 
sıGo, 14at 12-1 ·938 Çar,amba 
günü saat on ~örtte dairede 
yazılacakken yanlaılakla saat on 
dörttedir teklinde yazılmıtbr. · 
cliiııeltird.. 

t - Çanakkale müstahkem mevki ibtiy~ı jçin pa~arJık__s~~ ~\lnlw..ıuian ıi.,J.iJı"k 40 - jO kiti .ahaacakbr. İsleklilerin .mektep 
(22564) adet Marsilya taklidi yer:i kiremitle {860) &ıdet ş,Jı.aq~t,namesi .aş.lım Y•Y/I ~ikli bir •ureıini iıti~tırma b•l'W• 
mahyahk k reqıit sabo alı.nacakbr. rak Ankarada devlet d~miry:oJIJrı c~r dairesi ,eişliğioe :\)Jürı-

2 - 1h,lesi 9/1.Kan/937 perf efllbe g6nü saat 16 da Çanaklcale caat\ıu:ı. ~ 3 6 4371/4211 

müstahkem mevki sat,ın ,ıma komiıypnunda yapılacaktır. v~lcu vagonfarı eı-.trik J:enviraq jflerin~e y~ijft:Nilm~k ~ 
3 - Şartnamesi her gün k9m,yonda görülebilir. sao.at .okulu eleJdrik ıabeainden m~n 15 elwikçi imf\ıAAla 'lla· 
4 - Teminat muvakkata (lkçası ~46 lir84ır. pacaktır. Taliplerin mektep ıahadet;Mgae ulıp1 v9y.a tasdiJdi llW'• 
5 - istekliler Jeminat ve kiremit nümunelerile birlikte ihale ~ni iatidalann batlıyarak Ankarada p. D. yqllan per daireli , .. 

saatinden evel komiıyo.,a gelme1eri. 426S illifine müracaat etmeleri. 3 7 10 42Sl ..-...ıııo-...;;..-..ıııııııliıııiıi-iı...--------~...-.-------------..... --.,_,. ........ ____________ .... ____ .,. ___________ ..._. 
l~ir ~Y.e;zı.-ı 8ıejrliJi. Sat Al. Ko. Ra. tinden: 

.Mikları 
Kilo 
JıOQD___;~~,..__....-J.J•~·--
2000 Pırasa 

2000 lspanak 
t - lzmir tayyare alaya kıtaabnt0 yukarıda dna ve miktarı ,.. 

zılı üç kalem sebze ibtiyfCI açık eksiltme ıuretile milna
lcasaya -konmuştur. 

2 - ihalesi 10. 1. Kin.-937 cuma günü saat 15 te kıılada iz. 
mir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacakbr. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutan (290) liradır. 
4 - Teminat muvakkate akçesi (21) lira 75 kunqtur. 
5 - Şartnımeıi her gün komisyonda görillebilir. 
6 - istekliler ticaret odaamda kayıtlı olduklanna dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 

üncü maddelerinde ve prtnameıinde yazıla vesikalan ve 
teminat muvakkatelerile bir ikte ihale uatinden evel ko-
misyona gelmeleri. 24 28 3 8 4140 

--. .............. ~,.,.~-ı!'!'!"~l!!l!!"l" ....... ------------------lzmi r Levazım auairliği Sat. Al. Ko. Ra. tinden: 
Mikpn 

Kilp 
9~60 Ispanak 
9160 Pırasa 
9160 Lahana 

1 - lzmir müstahkem mevki merkez kitaabnın yukarıda cinı 
ve miktarı yazılı üç kalem sebze ihtiyacı açık eksiltme .... 
retile münakasaya konm~tur. 

2 - ihalesi 1().1. Kin.-937 cuma günü saat 15,30 da kıılada 
lzmir levazım imirliti sabn alma komisyonunda yapıla· 
eaktır. · 

! - Tahmin edilen mecmu tutan (1328) lira 20 kurllfhır. 
4 - Teminat muvakkate akçesi (99) lira 62 karuftar. 
S - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - fstelcliler ticaret odasında kayıtb oldaldarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - !ksiltmey.e ittirak edeeekJer 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 

Oneü maddelerinde ve şartnamesinde yazıh vesikaları ve 
temlnat muvakkatelerile birlikte ihale saatinden evel ko-

mfıyena gelmeleri. 24 28 3 8 4139 
~US aı: Eh :c i ll ; i 1 ( ı fi 

lzmir levazım iaıirüli "t al. kQ. rs. flcn: 
1 - Bergama kıtaatamn 320000 kilo 11man ihtiyacı kapah zarf 

usulilc aıün~a kpnmuştur. 
2 - l~J,iesi 8/Birioci kiouıa/937 çarşamba günü saat 15 te Ber-

puıada askeri satan alıııa komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tah.,..n edijen mecaua tutan 6400 liradır. 
4 - ~eminatı muvaklcate akÇ&11 480 liradır. 
S - ~umeai her gün komisyonda görülebilir. 
6 - ~ler Tic;aıet odumda bJıth olduklarına dair vaika 

ı~~ck mecburiyetindedirler. 

7 - F.kail~e ittirak edecekler 2490 ayıh kaıı11Dan iki ve 
ilçilnc6 maddeler nde ve tutnamesinde yazılı veaik•••rile 
teminat ft t~ldif mektup\annı ihale aaabndan en az bir 
ta&t evvel komisyona vermiı bulunacaklardır. 

18 23 28 s 

lzmir DefterclarhP.ndan: 
-tl~MllM8.~2'-'M-•!M-~-filrfıi*11 . 9 No: lu ev 
1086 • " • perakende • 15 • • • 
1102 2 ci karantina Selimlye S. 616 M. 2 1760 ida S 

panel .. ,.ıı ana 
1103 Köprü Mı•lı C. 309 tai No:lu ev 
1105 2. ci Karantina Veysel S. 13/15 tai No. lu eY 

1108 Köprü bayır S. 4 taj No:lu ev 
1120 3 CÜ Karataş Salhane şetaret S. 34 No:lu ev 
1121 Güzelyalı madenci Ş&krli S. 172,SO M. 2 9 taj 

No:lu arsa 
1122 Köprü bayır sokak 10 No:lu ev 
1123 3 cü karataş Halil Rifat pap C. 613,50 M.M. 331. 

150 DO 
6S 00 
sooo 
6600 
75 00 

86U 
4500 

339.341. 343. 34S. 347 apu No:lu arsa nakitle 303 08 
1126 Salhane Dokuz eyldl sokak 116 taj No:lu ev 50 00 
1134 Göztepe tesadüf aekak 103,25 M. 2 S taj No:lu arsa 48 30 
1148 Suvan mahallesi mabra S. 2512 taj No:lu 55 M. 2 araa22 00 
1141 • " 0 "çıkmazı 37 " 32 " " 11 20 
1142 ·• " " ,. 2513 taj No:lu 39 M.2 arsa 15 60 
1143 11 

•• Bardakçı S. 6/2 taj No:lu 74,50 M. 2 • 33 53 
1144 " 11 

" 
11 6/1 taj No:lu 83,50 M.2 arsa 38 Si 

Yukarıda yazıla emvalin mülkiyetleri hizalarında nakitle yuah 
olanlardan gayrisi 2 inci tertip tasfiye vesikası ile ödenmek üzere 
on beş gün müddetle açık arttırm._ya konulmuştur. İhalesi 16/12/ 
937 tarihinde Perşembe günü saat 15 dedir. Tal plerin Milli Emlik 
müdürlütüne müracaatları. 4237 -lzmir liman itletme müdürlü· 
ğiinden: 
1938 takvim yıla içinde lzmire gelecek kömür vapurlara ve ıno• 

törlerinin boşaltılması ile vapurlara kömür yükletifmes ve kömiir 
aktarması işleri on beş gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 20-12-937 Pazartesi günü saat on beşte Şefler encüme• 
ninde yapılacakbr. isteklilerin şartnameyi görmek ve fazla malG
mat almak 'üzere işletme servisi ıefliğıne müracaatları ılan olunur. 

3 7 10 4~62 ...... 

Yamanlar kuiibti. kongresi_ . 
6112/1937 pazartesi gµnü sat 15 de Yamanlar.spor kulübP._wa 

Karı~aka Halk parti binasanda "ongreıi vardır. Bütün azal;rııı 
o wtte m~~ binada lwl!lflm•Jara qoa ol~"r. 3 

ikramiye Lira 

Çeklllt 181121937 Bir bilet bir lira 
Biletler: Cimiyet merkez ve ıube.ler~e Yeni pos!abane ~ 
mnda Ernrum hanında ilin iflera buroıunda ve pıyBngo ba 
ş yilerinde aabhr. (6SS3) 



! KAna"a el 

Fratelli Sperco tOJivier ve 
Şürekisı O Vapur Acenüaı 

ROYAL NEERLANl>.'XIS 
ltUMPANYASI 

Limited :! 
••1-fe{ cu U:s.. vapuru 13-11 

tB7 de ROTTERDAM, AMS· 
tERDAM ve HAMBtJR(; a ha· 

ket edecektir. 

Vapur Acentaıı Q 
Birinci kordon Reeı binuı 1 

Tdl.~ 

••STELLA,, vapuru 22-11 ·937 
• beldcrriıyor. BURGAS, VAR· 
IA te KOSTF..NCE iÇin yük 
Aacaktır. 

tHE EU.aERMAN LJ. 
NES LTD. ~ 

•Pa>LO .. vapuru 4 Birincika- CIJ 
nunda LONDRA, HUU. ve ~tri mal değil, fennin bütün tckimülatını liaiz radyolardıt. 
ANV~Sten gelip yük çıkara· 'Viksek ses, kuvvetli ayırma kabiliyeti, otomatik fadi nğ-kontroll, 

·"Wtl~A US,. T&p·ıru 27-
-937 de ROTTERDAM, AMS

M DAM .-e HAMBURG a .. 

cak ve ayni zamada LONDRA yabck hassasiyet, majilc-göz ve daha bir çok yeniliklerile met· 
ve Hl.ILL için yük alacaktır. ı tıin en yüksek makineleridir. 

111TRENTINO,, vapuru Birinci Acenh•s·: Hüsf!yin Hüsnü ldcmcn, Samın iskelesi, ikinci 

kanun ~onunda veyahut l~n~ ~~~~~~~~~k_o_~_o_n_N_o~·~S~5~~~~~~~~~~ _,..IM9iltlttir. 
·sTEY.A. • para 11/12/937 

de ROTtt!RDANI, AM~TER
DAM ve HAMBURG a bmre· 
latt edectlöir. 

SVENSKA ORIENT 
l.JNIEN 

"NORDLAND,. motörü 16-
H-937 ~ GOYNIA, bAN-
21G, &TOCKHOLM, ISYEÇ. 
~ARKA, ve BAL tıt< fi· 
manlanna hareket edecektir. 

"AR/aıGON,, motörü 20-11· 
9~7 de ttOTTERDAM ve HAM
ilmG a hareket ede~ktir. 

""AASftt.. v11puru 21121937 
T'J l!RDAM, HAMBIJRG GD
tA, I».NZIG, DANMARKA, 

1 f.Ç, NORVEÇ ve &llLTIK 
lii umbnma hM'mt edecektir. 

SERVJCE MARITIM 
ROUMAIN 

•At..l!A jt1L1A,, vapuru 1-12 
917 ele MAL TA ve 'MARSIL
Y>.ya 1.erelctt edecektir. 
IEGLUGA POLSKA SA 
•idtW T.. motö 11· l 1·937 

dl ANV~, GDYHtA •e DAN· 
Z .._eket e<leee\tir. 

1inlMbıki hareket tariltl.ale 
•Iunlardaki detiıildilderden 

ta meaiıliyet..Jkmahıı.ulmı..-~ 
..,. ... fula tafsillt için .._ 

~ kor da FRA TELl.1 SPER-

lt edilmeli rica olam1r. 
llt@ftnt: 4111/4142/4221/2663 

rEUTSCUE LE
ANTE -LIN 
G. m. b. H. 

HAMBURG 
EUTSCHE LEVANfE

NlE, HAMBURG, A. G. 
HAMBURG 

kanun ibtidasmda LONDRA, 
HULL ve ANVERSten gelip 
'ük çılaaracak ve ayni zamanda 
LONDRA ve HUU.. için yük 
alacaktw. 

"LESBIAN.. vapuru 7 Birinci 
lcinunda LIVERPOOL ve SW
ANSEADAN gelip yük çıkara. 
tak ve ayni zamanda LIVER
POOL ve GLASGOW için 
tıük alatakhr. 

THE GENERAL STEAM 
NAVIGATION CO LTD. 

"PHLOMEL., vapuru 10 Bi
tincikidunda gelip LONDRA 
itin yük alacaktır. 

GOz Hekimi 
Mitat Orel 

Adres: Beyler Numan sa
katı No. ~3 

Kabul saatleri: Ôtlecleo eve1 
wi: 10-12 ötleden .,.... 

,30 - Tele..3434 .......... _ 
Ba.bakanımızın fotoG

Ntllerı 
Başbakanımız B. Celil Ba-F.'8 abtelif büyüklükte p 

:ı••&leli 
ge mınevralanj sonra,.. 

pılan büyük gcçid resmine ait - . . 
caddeainde W.. .Ali.,... ote
linde Ressam Foto lsmailden 
b la · 10 D. 

Huaual 
• • , ı 

FfBnntca, MfiHRe "'" ~
manca hususi gece dersleri ay· 
tıea Orta aekteb ulebehliae 
riyaziye cleralen ven1ir. 

lCaraatiu .Kö,..W trda+ay 
caddeıhtde No. 685 

.• .,.~ LEV ANTE UNIE A.G. 1.--~B!!lll-~ ..... ---.1 
BREMEN 

CEDONIA,, vapuru 29 
•teırinde bekleniy~. ROT

AM, HAMBURG ve .BRE· 
için yük alacaktw. 

OREA,, vapuru 1 liriaei 
• -

11-da bekleniyor. ANVERS 
f.IAMBURG litflManndaD 

~ftt:ı!L.."'IA.. ..... 13 .. 
" uncla belcleniyor. ltO't
AM, HAMBURG ve BRE-

A. Tevfik La.tem 
1'ulak, o, .lı.Waz 
~ ,,,,.,_, •#1/ 

mli!eluıuu 

Merb-z eanueli Wak 

lier po 15 ten IODI'• lkiaci 
tleylet Ntııııeııde -*ft a. 5• basta kabul tre tedavi 

için yük alacaktır. ıı===:; 
CAN EXPORT LfN~ 11 

er. 

EXPORT STEAMSHIP •BOURGAS. vapuru 25 ikinci 
CORPORATJON tefrinde geldi ve PORT SAiD 

OGONTZ • vapUl'll JO ve KENDERlYE lima•r• 
tepinde bekleniyor. NEV- -.ı 18Bl .çıkardı. 

için yük alacaktır. •DUROSTOR. vapuru 22 
PRESS. vapuru t Birin· Birincikinunda KôSTENCE, 

unda bekleniyor. NEV- için hareket edecektir. 
için yük alaeAlıar. Di.N ~ ..ııDlillo 
OUTH,, vapuru 15 Bi- HA VSLINJE 

unda bekleniyor. NKV· O 

B11ram hediyesi 
vE Tuvalet eşyıtbızı 

Şifa eczahanesinin 
Meıhur 

S. Ferid eczacı1*şı 
Kolonya, 
Eans, 
Puclr• ve 
Kremlerinden 
intihap ~diniz. 
Hetkeı gibi siz de 
memnun olacA· 
llDli. •• 
Alırken S. F efid 
İlim ve etiketine 
dikkat ile taldit· 
lerini red ediniz. 
Çialiü bir tefe 
JarUıular. 

Dep. S. Fena 
$ilı ec.zane
titlir. 

... _ • ı_ fi .. d.. ı·· v •• d 
•mır V&KI ar mu ur ugun en: 
::Aeneliti 

Lira D• No. 
160 dükkin 424 
1~ • GS 
121 • . G 
1~ • 427 
ııo • 428 
lfo • 429 
100 • 430 
ım • 431 
1~ • 432 
20 • 4» 

Mil • 434 
160 • -415 
120 • 436 
169 • 437 
Y ubnda müfreclab yazalı Mezarlakbqındald bal biwıacla iç 

klltlh dMbbir ~1-S-9!9 ;a,esiıııe adar kira,a .eritmek liete 20 
.. •lddetle _. .,... Çlbl'l1na11tır. ihaleli 9-12·9'7 .... 
şembe günü llat 15 dedir. T-1..... pey akçelerile vakıflar ida· 
r_.d eüraeaat)in. 21 26 3 8 4067 · 

aıl'&ılf Jdndal"fnll •abla alma komiayo. 
nıınrl,an: 
Miktarı Cinai ~I ia lııı..ıeli !ık teminata 
Met U. Lira Kun11 
2088 Nöbetçi 11ft1181Dbası 15056 1879 20 
1 - Jandarma birlikleri için, c:inıi, miktarı bllamia bedeli ve 

ilk teminat miktarı yukarıda yazılı 2088 adet nöbetçi mUf&lllbua 
kapalı zarf elcıiltmeıile sabn alınacaktır. 
~ - -iksiltme 9 Bbiadt6inun 937 P•l'felDbe pal saat 15 de 

Gedikp&?daki jandarma .. bn atma -komisyonuncla yapılacakbr. 
S - Şartn,aaıe ve Diimltde ber pa komisyonumuzda görülebilir 

FJı dl~ fbiüfittrı iftft6ftjf 1'Aift~rl, fihn, fiffrl, llfft, 
kart ve bilumdm f6Hlff..,. ıiHüMt ~, fdtoğraf alit 

ve edewabt font iıe melipalılr. 

Filtdlt'td{llilfl nt'lllealtı i laıt ttedi 'ltt~eme 
ıe.1ci oe,ııaeatc ft'lim ft 4••ndiwaatm, MM!dıt 'ft ftt8 

iltiüi'; t"'ln Wiüş';; •. 
Developnwı, koı;ta ve her nevi ğraddisaıan aürat ve nefa

tetle ,.pllR. 
IZMIR: Emirle1*de çUtısı No. 28, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
ftelefen: 4#1§ -Rii!lt8ı ,., 

• ıc.aı--... 
obıluaa 

78 Kızılçullu öt
l'etaleo okulou 

Yüancla nicelikleri ~ilci blem ib~ 7/f~937 .atı pnl 
taat 16 da bilkOmette Kültür D 'rektörlütünde -oalc ebiltme ile 
iilterilecektir. Nümane ve tartnameleri görmek iltiyeoler her gün 
Miiltia- ~fide ~CAt ~dir. 

Bu itlere girmek iltiyenl.n:MD ~· tAbancı tabaablar 2490 
M'fiTı lttiüiull S 4 lftü anstfiôcte yazıtı veta"TWarla eksilt· 
•elere gıYe&ilr . 

istekli • • .. ve -tt k 

için yük alacakbr. ••SAN JOSE,, motörü 6 Bi· 
ROY ALE fi SE ti fitattun4a ~ltmifor. DI!P· 
ANUBE MARfTIM~ 1'l '60~~ ve NbRVEÇ 
GED. motorü 6 Birinci limanlan için yük alacaktır. 

ve ıprtname 125 ~uruş mu'bbilinde aldmlabilir. 

~-~~-·~~- ~~M·~~~=~~~=~~=~=~~~~-~~~ l'ajrlJit ._..,n , .. fifeta eainfe tek -eRilttuplanah ve ilk temi- ı• 

da bekleniyor. BELGRAD, llinlardaki harelaet tarible
SAD, BUDAPEŞ"IE. VI- öle .11avl_.....daki tleti-tiWik· 

A ve LINZ ft'ltı ydk efa- Maen a~ııte fne"suUyet IJdıblal 

ZA. motörü 15 Birinci 
a belden yor. ISKENDE
ıçin yük alacaktır. 

ERVICE MARITIME 
ROUMAıllLN 

AREsr -... 

eıb:"ba fazla fafshat için fr.. 
rinci kordonda W. F. HENRY 
VAN DER ıi.E & Co. ~- V. 
vapur acentahAına m~caaı 
ed-..i rica el:unar. 

T elefra ' No. 200712008 

natlaril'e bnunda >azılı evrakı komisyona vermit bulunmalan 
lizımd&r. 24 29 3 8 7877/4105 -1 

1 - Bronz on ve nikel yirmi beş kuruşluklar 1-12-937 den 
itlalfen ~en rftii. Piyasada para olarak kullanıl-
mıyacaktır. Kufi,nanlar hakkında kanuni takibat yapılacaktır. 

2 - Bronz on ve yirmi beş kuruıluklar piyasada alıı veritte 
~·:::11•caa • c •• ,_,eı Merk. .. iilaat bankalarile 
111ı1I ı Tarana ıerek~eflıf&mel: ferek 3doıt!tte bulunmak için 
•••••c~ktir. 

Sayın halka keyfiyet tekrar arz olunur. 2 3 4 4247 

.... lü. u ır -
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Pu-rı·en Şahap Teairi tabii,- qaiz bir müalaildir. O fıadar zararaıUır ki gebelerw, #!alp, böb. • 
rekleri rahat•a olanlara bile Doktorlar bana tav•İYll ,.Jerler. Foto Or 

Doktor 
Kemal Tahsin Soydam 
Cilcl ve tena•ül hastalıkları mütehassısı 
İzmir Belediyesi Zührevi bu~lıldar ve tedavi evi doktorlu

tundan çekilerek yeniden açtıfı Numanzadc sokatmdaki 3 
numaralı muayenehanesinde butalarım Pazardan maada bcrgün 
aabıhtan akpma kadar kabul ve tedavi eder. 

Muayenehane Tele. No. 3416 Evi 5164 

11.Dlien.----dan en son mod 1 
karyolalar geldi 

Amerikanın en meohur karyola fabrikaıı olan Simons kumpani 
karyola fabrikaıınm en son model ve mobilya renk ve sistemi her 
çcşid ve boyda halis çelaktcn mamul karyola ve ıomyaları yalnız 

(Yeni Kavaf larda Hüseyin Hüsnü Ôzişin 
Lüks mobilya ve karyola) 

salonunda bulunmaktadır. Kan ola ve ıomya alacak zevki selim 
sahiplerine basseten tavsiye ederiz. En son model A .. ·ruparrn şık 
ve zarıf çocuk arabaları dahi bulunur. 

-Hara~~· kardeşler 
Büyük mobilya ve mefruşat ma 

ğazaları emrinize imededir. 
MERKEZ ŞUBE 

IZMIR ANKARA 

Temiz, :ı:arif e11a, elbise ihtiyacından evci gelir. Herkes kendi 
haline göre temiz bir eve, misafirlerini kabul edecek bir salona, 
rahat yaııyacak eşyaya muhtaçtır. iyi . bir mobilya içinde kendinizi 
ve ailenizi muhite daha iyi tanıtabilirsiniz. Evinizin eşyası hayatı
nızın etiketi olduğunu unutmayınız. 

Memurlara 10 takaitte veresiye muame
lesi yapılır. 

Siz de M EJ ALLU M '' D tt ~=;~arını 
Hem bol ııık almıı olur, hem iktısat etmiş olur, hem lamba 
detiıtirmektco kurtu lur, hem de sarfiya bnızın eksildiğini 

ilk faturada görürsünüz. 

LL 
Cevfik Baykent 

Elektrik - telef on ve malzemesi cleposa. 
Siemens fabrikalan mümessili 

TÜRKİYE 
CUMHU IİYETi 

,, 

1 N ô N Ü Cad. No. 20 . 
Atölyede 

En güzel pozlar 
çekilir. 

Amatör işler 
Temiz çabuk 

ucuz yapıla 

Doktor 
Ali Agah 

Çocuk hastalıklari 
mutabassısı 

ikinci Beyler aokafı 
No. 68 
Telefon 3452 

1 Sablık ev 
Güzelyalı tramvay caddeli 

1027 numaralı 6 odab ve bi
tün konforü havi denize nazır 
ev satılıktır. Taliplerin mez· 
kur eve müra caatlan ilin 
olunur. 

Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türlü idrar, kan 
balgam ve saire ta. 

hlilleri yapılır 

w · _ yagı 

Norv~çyanın halis Morina balıkyağtdıv 
iki defa süzülmüştür. · Şerbet gibi içilir · 

Hamdi Nüzhet Çançar 

t 
Büyük · Salepç!oflu hanı ltarşısıncla Başdurak 

1938 Modelleri geliyor 
• e e o ·ı erı 

Kuvveti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok 
ve cihanın en beğenilmiş otomobil~eridri 

Yedek parçalar mevcuddur 

Oldsomobil otomobilleri de her ıorlo evsafı haiz, sağlam, 
elverişli, gDzel ve loks makinelerdir 

lzmir ve böl esi bayii : O. utay 
Birinci kordon t efon 2704 


