
Yirmi yedin.ci yıl 
No. 7374 

Cumartesi 
4 

Kanunuevel 937 
HergUn sabahları ( zmir) de çıkar, siyasal gazetedir 

Marmarada 
Siddetli fırtınalar var, bazı yel
kenlilerin battığı bildiriliyor. 

Fransız delegesi, Hatayda başladığı tahrikata devan ediyor Bir baba ve ana 
üç yavrusunu başkalarına 

vermeğe hazırdırlar 
Hükômetimiz, Hatay hadiseleri için 

• F ransaya nota verdi. Baba, derin bir ıstırapla, ne yapayım 

Hataydaki Arab halkı mu·messilleri, dün Halkevine ·di.!or- işsizim. Yavruları~, gözö~Qn 
·ıı·ı r·· k .. ·ıı ·ı .. dd t k t 1 onünde sefalet çekmesınler harı •. 

gı 1 er, ur mumessı erı e uzun mu e onuş u ar - Ne yapıyım -dedi· geçindire-
kile tahr,kata devam etmekte miyorum yavrularımı .. Bari gözümün 

U t (ık lk J önünde ııefil dolaımaoınlar .. a ay a an ı ve bazı yerlerde de hadise çı· Bunu ıöyliyen 35 yatlarında bir 
karmak için vesileler ihdas ey· babada. Mükaleme, gaıeıemizin yazı 

Ankara - telefon: 
Başmuharririmizden 

Baıayda tatbik edilecek rejim 
hakkındı Franıızların ıon günlerde 
taıbilt ettikleri uıul Türk efltiirrnmu· 
miyeıini iuciteıı ıekiller aldı. Hatay· 
da Türkler •leyhinde zaptiye kuneti, 
adliye kudreti, ıiyuet entirikaları 

kullanılmak ıuretile hareketler hat• 
göaterdi. 

Franıulann bu telAılıınnı, bu 
hık11s Ye yolaus hareketlerini icab 
ettiren ııebebler nedir? 

Öyle ya .. Franıa ıöyle bir cleY. 
!ettir ki bugün biııbir meıgıle, bir o 
kadar da dud içinde kınanmaktadır. 

Bııta bir Alman•ltalya tıhlilr.eıi, 
yanında bir İıpanya ıteıi, içinde 
anıqi, ihtilAl, ıuik11d Ye rejim aloy• 
hinde kıynıyan bir cehennem Yar. 
Büıün bu derdlerle ne yapacağını, 
nereye gideceğini ııprau ha dnlet 
neden dolayı bir Hıtıy itinde hotır 
ve hıyıle gelmiyen itler yopmaf;a 
kalluııyor. Bom de ona delmı doıt 
olaıı bir ürk milletini n deYletiııi 
cilcan.dizmek bıhaıın.t_ 

- Bu Baı.y iti Fraıı11 içilı. bıı 
derece mO.him bir it midir ki ba 
kadar çapraıılt meıgalelerle batını 
kaııyacak nltit bulamazken ba me
lele ile .ona göre hayati bir meıele 

imiı gibi· uğr•ııb durmaktadır. 
Son vuiyetler kartuında inAan 

bu oueli kendi kendine ıormaktaıı 
\tazgeçemiyor. 

İki ıenedeabericTır Vranoan•n Su• 
·riyede takib ettiği ıiy11et ıöylcce bir 
gözden gcçirilirM ha ıuale haki· 
ltatteo ibaret olan cevab derhal mey• 
dana çıkar. O da ıu: 

Fran11 Hatay itini bu kadar 
ıı.urcalamakla ıu g•ycyi gödüyor: Lüb. 
nan meıeleııiııden dolayı Suriyelilerin 
duyduk.lan rlemleri ve 11Urablan 

•vuımalt ve uyuıturmık. Ortaya bir 
l:laııy iti çıkartmak, Suriyelilerin 

ı,.biyetlerini tahrik etmek, zihin• 
lerini kantUrarak onun iıtiklilliae 
lı.er fırAaltaıı iıtifade ile darbe vur
lııak. Eğer büyii.k emperyaliotçe gaye 

'-i<ib edilme.., Fransa bir Hatay iti 
İçin bu kadar külfetlere batvurmazdı. 
ll:em öyle büyük külfetler iti bunla· 
l'ıl:l ea baıında, onun daima iıtinad 
•tıııek iııediğini izhar eylediği Mil· 
l•ıter cemiyetinin kararlannı hiçe 
lııdirmek teıebbüaü geliyor. 

Bizim iıtcdiklerimiz meydandadır: 
ltoıan) ahidnamesile haklannı ye 
~1'.kl4llerini tıoıtuğımız Ha tay Türk• 

linin, Milletler cemiyeti karan il• 
ı.)'İd edilen hukukunun fiilen .,. 
"•ddeten tezahürü. 

il Onların iıtedikleri de ortada: 
ıı-'tay itini kalkaıı yapauk Suriyenin 
•çalanmuı, Suriyenin iıtiklilden 

~•lı.rum kalmuı, Sariyenin daima 
•tnıa nüfuzu altında bulunma11. 

g . llalbuki biz M11mn iııik.l&lini, 
~1Y•nio maııdadan kurtulmaı101, 
ı. leıJer cemiyeti huzuruuda müda• 
~ 1 •tmiı bir milletiz. Frau11zlar ioe 
"'•ıııen bunun aksini yapıyorlar. 
~ lıte Hatay itinde takib ettikleri 
~it,. hareket yalm• orada hık •e 
~ 'riyet iıtiyen bu kütleyi bu hık· 

1 ~ llıahrum etmek gibi baaiı bir 

l;•ti degil, kendiıile bundan böyle 
b 'deıçe ve doatça geçiıımek iıtedi. 
4., lııiı SuriyeniD iıtiltlllden bir müd· 

1 d h . !\~ ~ • uuk kalmaaım t~mın ede· 
hır ıiyaaeti tahakkuk ettirmektir, 

H. R. Öktem 

• 

Antakgadan bir görünüş 
Beyrut, 3 (Hususi)- Fransız• ı kendi taraftarları vasıtasile v_e 

lar, Hatayın muhtelif köylerinde Fransız delegesi GarC>nun teşvı· 

Almanya -Fransa 

B. Delbos, dün Varşovaya 
muvasalat etti 

lem•ktedirler. oda11nda geciyor. Biz ıoruyoruz; o 
fstanbul, 3 (Hususi)-Hatayda cenb veriyor: 

Ar<p mümessillerinin, bu gün - Demek iti, yavrulannı artık 
Halkevine giderek, Türk mümes· bıtkalarıuı •ermek niyetindeaio .. 
sillerile konuştukları haber ve· - Ev.ot, ne yapıyım?. Yetmiı 
rilmektedir. kapıyı bapurdum, it bulamadım .• 

- Çoculdarın anaları ıağ mı? 
Beyrut, 3 (Radyo) - Fran· 

sız delegesi Garo, Hataydı tah· 
- Sag! 
- O ne diyor? 

rikata devam etmektedir. _ Ne deain biçare!. Ancak itti• 
Son haberlere göre, Türkler yoruz ki, çocuklarımızı mıneri e•• 

Garonun propaganda ve tahri· !Ad olarek almak iıtiyen eilenin, ço· 
katını infialle karşılamaktadır. lok çocuga olmaıın ve aradı noter• 

H 3 (H ") F den bir da kont..rat imzahyahm .. ama, ususı - ransııı 

delegesi Garo, Antakya civa· İtıiılik •• yoksulluk ıaikaaile, 
evlidlırım hodan illere bagıflıyan 

rındaki köyleri gezerken, muh· 11na •• babının derin utırabları kar· 
telif yerlerde halkı toplamış ve paında, eziliyorduk. Bu, çok müdhit. 
Fransız amalinden bahsile söz· reıi!ı:eılerin en büyüğü bir ıeydi .. 
ler söylemiştir, E•lid gibi, iuoaııın içini bir baltıılı 

Ankara, 3 (A.A.) _ Hatay aydınlıtıb güldilreıı ve küçüctık bir 
meselesi hakkındaki Türk no- hutolı&ı ile de yakıp yıkın bu azu 

( 

işte yavrular 
Znallı bıbo, onlıın YeraceAf. Yarhgı, hem de üçünü birden, bat

tası dün Parisdeki Türkiye büyük kalanmn ellerine vermek, hiç ıüphe· 
elçisi tarafından Fransa Hariciye aiz, en büyük düımaa içiıı bile t•• 

Al a Har iç. e Nazırı Baron v on N ö yrat _N_ez_a_re-ti_n_e_v_e_ri_lm_i.:.şt_ir=. =====m=e=o=nl=e=d=il=m,..:.iy_•c_e_k_b_ir_a_kı_be_ı_ti_ .. --

Ber lin istasyonunda B. Delbosla konuştu Belediye-Polia i/ıfi/dFı 

!erin çocaklıınmn olmım111nı tul 
ko11rken, muhakkek ki ltllçilltlariıl, 

o eYlerda bakild bir mnhabbıt gk

meleriui, IU•me~i ••1• dllpNlll" b1r 
beıleme gaaıı ile bak:ılmamal-

dütılııılyorda. 

M. Delbos gazetecilerle konuşuyor 
Varşova, 3 (Radyo) - Fransa Varşova, 3 (Radyo) - Fransa 

Hariciye Nazırı B. lvon Dclbos, Hariciye Nazı B. lvon Delbos, 
bugün saat 15,30 da buraya saat 18 de Polonya Hariciye 

gelmiş ve istasyonda, Lehistan Nezaretine giderek nazır kolo· 
Hariciye Nazırı Kolonel (Bek) nel (Bek) i =iyaret etmiş ve ilk 
ile Fransız sefiri ve daha bir müzakerelere başlamıştır. 
çok zevat tarafından hararetli Fransız sefiri, bu gece Bay 

bir surette karşılanmıştır. Delbos şerefıne bir zİ' afet ver· 
istasyon binası, Frans ız ve · t B · f A,l mış ır. u zıya ette, man ri· 

Leh bayraklarile donanmıştı. cal nden bir çok kimseler hazır 
B. lvon Delbos, istasyondan bulunmuşlardır. 

doğruca Fransız sefarethanesine Paris, 3 (Radyo) _ Merkezi 

gitmiştir. Avrupa seyahatinde Fransa Ha· 
Paris, 3 (Radyo) (Pari riciye Nazırı B. Delbosa refa· 

Suvar) gazetesine göre, Fransa kat eden HavJs Ajansı mümes· 
Hariciye Nazırı B. lvon Delbos, sıli, B. Deloosun Berlin istas· 

Varşovaya gitmek üzere Ber· yonunda A lmanya Hariciye Na-
linden geçerken, Almanya Ha· zırı Baron Von Nöyrahtla yap· 
riciye Nazırı Von Nöyrat, ken· 

tığı kısa müıakata büyük ebem· 
disini istasyonda zıyaret etmiş miyet atfetmektedir. 
ve kompartımanda 20 dakika 
konuşmuştur. Havas Ajansı, şimdiye kadar 

iki devlet Hariciye Nazırla· Berlinden geçmiş olan Fransız 
rının bu mülakatında, Fransanın ricalinden h ç birınin, bizzat Ha· 

Paris sefiri B. Fransua Ponse de riciye Nazırı Baron Fon Nöyrabt 
haz ır bulunuyordu. tarafından karşılanmadığını kay· 

Son haberlere nazaran, Fran· deylemektedir. 

sa Hariciye Nazırı B. Delbos, Son haberlere göre, Almanya 

Alman topraklarından g~çerken, ile Fıansa arasında ciddi bir 
Alman gençliğı şefi Baron Von mukarenet akdi için çok müsait 
S ı raj bir beyanname neşretmiş bir zemin hazırlanmış bulunuyor. 
ve iki memlek halkının dostluk B. Deıbos, yarın cumburreisi 
arifesinde bulunduklarını ilan B. Musiski tarafından kabul olu· 

eylemiştir. nacaktır • 

Polisler otobüslere 
bedava binecekler! 

Bapam arifeıinde aldıgımu ba 

hazi.a haberi, bı pam g!lnO. wileri. 

mize Yeriyorduk.. İçtima! teıYCIJı 
teokilaumızın bozukluğuna i11reı edea 

bu Udiıede, ıııpheııis hepimiai inli. 

baha ae•keyliyecek bir mını nrdı. 
Bunu karilerin takdirine bırakarak, 

zavallı babadaıı 111 ıou malümatı da 
oldık: 

Belediye partiyi kaybetti. Bele .. 
diyenin kararını Vekalet bozdu 

• 

-
Ankarr, 3 (Huıad muhabirimiz· 

den) - Belediye otobüılerine beda• 
•a bindirmemek meM!leoinden İzmir 
belediyeıi ile polio araaında çıkao 
ihtilaf Dahiliye Vekiletince tetkik 
edilmiı ve gerek reımt, gerekle ıiril 
polislerin ·tahulara aid otob!lılerde 
olduğu gibi· belediye otob€1alerinde 
de meccanen aeyahat edebilecekleri 
neticesine varılmıttır. Vekileı, bele· 
diyenin bu karanaı liğvetmiıtir. 

Otobüılere ikitor polie hinebile· 
cektir. Fazla yolcu olurao, polioler 
ayakta duracaklardır. 

V eUleı, bu neticeyi İzmir bele-

r 
Bayramınız 

kutlu olsun 
Bugün şeker bayramıdır. 

Karilerimize kutlu olsun. Bu 
münasebetle gazetemiz, di/er 
arkadaşları gibi, Pazar ve 
Pazartesi günü çıkmıgacak
tır. Gazetemiz Salı günü sa• 
yın kari/erile gene buluşmuş 
olacaktır. 

r 
Kendiıi Karataş iıkeleıi karp. 

ıında İcadiye maballeıinde T•ı•iltiye 
ıokağı içinde 10 ·numaralı erin ali 
kumıı,,fa oturur. Adt Ahmed .. 

Çocuklarına gelince; 
9 yaılarıoda Nazire, 6 yıttndı 

Mebmed Burhan, beı yaıınde Muau• 
la.. Çocukların bir de fotograf1111 
çektilı.: 

Sevimli, zeki, 11hhatli, uyıal, 

güzel yavrucuklar .. 

diyeıiua tebliğ edilmek üzere İzmir 
villyetine bildirmiıtir. 

Onları haıınnda, hılr.ikl bir iııo 
ıınhlt ıef kati ile aıkacalt n Hllol 
ııevgisi taııyıp tı naaıha bu mur!ldı 
erememi1 iaıaolar var mıdırt yok 

mudur; bilmeyiz. Biz ıadece, h&di ... 
)İ ve mdracaah tesbit ediyorua. 

Hem de bayram gününde! ... 

ANADOLU da· 
Yakı oda iki güzel eserin 
neşrine başlanacaktır 

(Celil Bayar ve lzmire aid 
eski hatıralar .. ) 

O tarilılerae ANADOLU ve DUYGU gazetelerinde 
çalışan ve buıün mebus bulunan bir arkadaşımız ta,a
/ından kaleme alınmıştır. -----

Edebi bir eser 
Yüksek ve güzide bir Vekilimizin imzasını taşıyan 

ve ANADOLUda neşrine müsaade ettilc.leri bu eser de 
yakında, ANADOLU salıifelerini süsligecektir. 



''"'"' 2 - - -=:--:==--:=--------·---------------------- A~ATIOJ,U 4 l innm1M'Pl F~K~A lv~~ş~~~~~~~~~~~~~~~·~==;;;---B--ay_ı_n_dı~r-da __ b_ir_ 

Neşe itiyadı ehir dahili haberleri vak'a 
Bir aı uuktaa tanıdığım bir ar.lı:adaıım geçenlerde hotama gideıı bir ';;;;;~~~i;ııl-iliiiiiiiiiia .. ~-~~~~ll!l=;;;;;;ıı;rıııilliliii;;;;;iiiilli;;;;;:;;;lliiii~;;;;;il--iiiiiii----.ı-iiliiiiiiiiii;;;;;;;;ıiiiiiiii;;;;;;iliiiliii;&;I Berber Osmanın evin. 

Dtifatta bulundu, Kar§llaıır kar@ılaşınaz elimi sıkarken: T d k• b • 
- Size bayılıyorum, dedi, yapclı~ıoız hayat ıartlon, kar1111oda bulun· uran a 1 enzın ve Memurlar d ! neler olmuş? 

duğuıuz hayat meseleleri ne olursa olsun daima neşeli bulunuyorsunuz. Da• Bayındırda Hasköyde Hasan 
r;i~'d..tı~ .... bir denizde yelken açm•ı bU kay•kÇ• huzur •• neı••i petrol depoları Vazifeye dev2m me. oğlu berber osman; rubsatsız 

Bea İM bir Uirlil neteli olamıyorum. Neıelilere gıpta ediyorum. Batta Selesinin konftOlU doktorluk yaptığından tevkif 
halta bir az da kıakaoıyorum. Şimdiki yerlerinde kalıyor. Yalnız, esaslı ba- Memurların vazifelerine de· edilmiştir. Berber Osman; Çırpı 
• -:-. Zengin olmak belki herkesin elinde değildir. Hem de hayatın tabii Zl tedbirler alınmasına karar Verı./dı· vam edib etmedikleri Vilayetçe köylü Yusuf oğlu Mustafa Kilim· 
~d~liaı eadeoe para toplamaıa bağlamak de~m~. O nldt vasıta gaye olar. sıkı bir şP.kilde kontrol edile- cinin hastalanan bir buçuk ya· 

la~tı.!',e~~1· :a~·-1.mak bence herkesin ehndedir. Dedim. Bu bir meziyet de~il T k .. d k şındakı· çocuğu İsmete bı"r ı·la"'ç 
_, _ Dil uu uran mev un e i benzin ve sından korkulmakta idi. Heber cektir. Bunun için Vilayetten 

- Naul herkuia elinde? 
- Evet, herkesin dindedir. Çilnkü neee sadece ruhi ve uzl"İ bir aben• 

glo ifadeıi değildir. Bir ruh itiyadıdır. ftiyadla net"'Je kavoımık mümldindür. 
Bir çok insanlar, haokalarıoe bakarak ~ördiikleri vr,lerin k~odilerinde 

olmadığından teeeeür duyarlar. Halbuki La~kalannda gö;düğümüz ruhi k:abi· 
liyetle.r herkeete ve hepimizde vardır. Her intan bir enerji keyuağ1dır. V• 
~unu kull~nmasını bildiği takdirde, gıpta ettiği meziyete belki keuıli&i dalıa 
zıyMe •bib olur. Fukat bir çok iaaanlardu aeıl p.ıevcud oloııyan fey bu 
ruhi enerjiyi bulmak ve kullanmasını bilmektir. Bu güçtür. Fııkaı herkesin 
elioded.U. 

• • • 
Dikkat ederHk birfoci dereced• nete yapan Amil içinde bulunduğumuz 

hayat fUllan değildir. Sadece muhayyilemizdır. Kontrolsüz bir mubayy~le 
daiaa bedbinlik kaynağıdır. Bedbin ite bayat karoısında gözleri kaplaı adam 
elemektir. 

J'.Aer ia1anlana belyilk bir ilwmı (hinde dokus yilz neşeliz iae) bunun 
ıeW.ini --.eli olmak iatememeleriDe atfetmek lizı mdır. Bizi ne,cli yapacak 

AlllW.ri f6ylece yasabiliriz: 
l - Daima temalta bulandoğumus inunlan iyi cilıetlennden görmek 

ve oalan tet'm•k. (N-.e için muhit huırlamak). 
1 - İçimi.de bedbinlik )aratan bütün dütOnceleri atmak ve neşe için 

devamlı eurette kendi kendimize telkin yapuıa\r;, daima ) üzümüzde tcbeNümü 
ektik e&memek (BIUla iliyad haline getirmek.) 

lJDablalllabyıa ki bizi meeud nya muztarib kılan dı~ teusürlerden 2i· 
ya•• it leeldrlerdir. hıaalara, •ıyaya, hidiselere hayata aid düşüncelerdir. 

İyi lıakaaamak, iyi g&ememek, iyi bakma&a, i7i görmeğe ııid Jıiç bir cehd 
aufetaemeklir. 

petrol depolarının şehir için bir aldığımıza göre Turandaki me· bütün dairelere bir tam m gön· içirmiş ve Ö ümüne sebebiyet 
tehlike teşkıl ettiğ"nden şimdiki vaddı müşteile depolarının etra· derilmiş, memurların devam ced· vermiştir. Gene bu şahsın, Mus· 
yerlerinden kaldırılarak Bayraklı fında, geniş hendekler açılacak vellerinin Viıayete ne zamanlar tafa Kilimcinin 6 yaşındaki oğlu 
civarında dağ içinde yeni me· ve yeraltı muhzenleri vücude verileceği bi dirilmiştir. Yusufa da ilaç içirerek ağır su· 
vaddı müşteile depoları inşası getirilecektir. Depoların bir k•s· Tamimde deniliyor ki: rette hastalanmasına sebebiyet 
hususunda belediyece teşebbüste mında zaten bu tesisat mevcut· Vılayete gelen devam cedvelleri verdiği anlaşılmış, kendisi tevkif 
bulunulmuştu. Fakat lzmirdeki tur. Dün sıhhat ve içtimai mu· üzerinde daireler reislerinin bu edilm ştir. Berber Osmanın evin· 
mevaddı müşte le şirketleri bu venet vekaletinden de depolar cedveller mııbteviyatını teyid de yapılan araştırmada bir çok 
meselede ağır b sarak işi Dev- hakkında yeni bir emir gelmiş- edecek her hangi imza ve vize· ilaç ve cerrahlığa ait edevat 
Jet Şurasına aksettirmekle bera· tir. Her iki Vekalet de Turan· lerine tesadüf edilemedıği gibi bulunmuştur . 
her Nafıa Vekaletinden depola· daki petrol ve benzin depola- çalışma saatleri başladıktan son· 
rın _şimdiki yerlerinde bırakılması randa yangına karşı mani ola· ra vilayete verdikleri görülmek-

hususunda müsaade almışlardı. caıe yeni ve esaslı tedbirler alın· tedir. 
Fakat Nafıa Vekaleti, l-u depo- masını bildirmişlerdir. Bu me· Devamın, daire reisleri tara-
larda bulunan yangın söndürme yanda depoların civarında bu· fmdan kontrol edilerek vaktinde 
tertibatının tevsi ve takviye ed.l- lunan evlerin petrol ve benzin gelenlerin kendi nezaretlerinde 
mes·n muvafık görmü tü. depolarını işleten kumpanyalar imzalarının a'mması, gelmiyen· 

Bilhassa bir harp vukuunda tarafından istimlak edilerek yık· lere ait sütunun açık kalması ve 
büyük bir tehlike halini alma· tmlması da emrolunmuştur. bu neticeyi cetvel üzerinde biz· 

zat imza ve tasdik eylemekle 

Tire cinayeti failleri dün 
tevkif edildiler 
---------------

beraber mesai saatini müteakıp 
cetvelleri vilayette bulundurma· 
lan gereklidir. 

Çiftlikte bir vak'a 
Mehmed Çintar kar. 
nından yaralanmış 
Tirede belediye reısı Bay 

Ali Okanın çiftliğinde bir 
vak'a olmuştur. Çiftlikte hiz· 
metkarlık eden Aydınlı Hü
seyin bğlu Mehmed Durmazı 
Çiftlik ortağı Ahmed çavuşun 
övey oğlu Mehmed Çintar bı• 
çakla karnından yaralam>ştır. 
Suçtu yakalanmıştır. 

A. /. Kültür 
~~~~~~~~~~~~~-~~~ Şo~r ~uaviui ~li,suç arkadaşlarının 

NE OLUY 08 ynznne karşı haykırıyor .. 

Bunun haricinde kalan devam 
cetvelleri vusuk ifade edemiye· 
ceğinden bundan sonra kontrol 
işinin bu tarzda takip ve temin 

· Sevdiköy 
edilmesi lazımdır. 

C) ~-~~ ffi /p lzmir·Tire şosesi üzerinde Taş- suç delilleri cinayetin bunlar 
• (j._f>r;/.~Yf, .~' 1Jy_ , tepe mevkiinöe şoför Buldanlı tarafından yapıldığında şüpbe 

Cumhuriyetin 14üncü 
yıldönümü 

En kuvvetli kızl 
Arım en kuvvetli kızı, lva 

Ruıel adlı bir lnıiliz kızıdır. Bu 
kız 30 yaşında ve beı buçuk 
kadem boya maliktir. 

Harvan cannetil 
Japoeyada in .. mn hiç bir 

k1ymeti yoktur? Bu sayededir ki 
Japon emperyalistleri otuz ıene 
içinde beş büyük harbi göze al
dırmış1ardtr. Fakat buna maka
bil bayvanlaran kıymeti pek bü
yüle.tür; o kadar, ki bu diyar· 
daki hayvan mezarlıklan arzın 
hemen biç bir yerinde yoktur. 

Bunun sebebi, Japon adala
rında hayvan • balık hariç ol
mak üzere - pek kıttır, insan 
ise... Alda sıimıyacak bir şe
kikie artmaktadır. 

Cadı ruhlu bir kadm 
Birleşik Amerikanın Çincinati 

ıebrinde Anna Mari Hans is
minde aslen Alman olan bir 
kadın on bir kişiyi zehirliyerek 
öldürdüğü için tevkif edilmiştir. 
Zabıtanın kanaatine göre bu 
lcac:lımn zehirlediği insan miktarı 
pek çoktur. Çünkü bu kadınla 
münasebet tutmuş olanlar an 
12J kişi tesbit edilmiş ve bun· 
lar n heps"nin bu kadın nezdin
de az veya çok zehirlenme arazı 
gösterdikleri anlaşılmıştır. 

Cadı ruhlu kadının evinde, 
şehri,, yarı halkını z h ı !emeğe 
y~tecelc kadar zehir bulunmuş· 

tur. 
Garib adetlerden bir kaç 

tane 
Hindistanda bir kadına karşı 

en bü üıe: hakaret, kendisini 
dan a davettir! 

Mongolıstanda bir kısım Mon· 
ıol kabilelerinin muharibleri, 
iaarbe gid ·rken kendi adlarını 
yüculler ni muhtelıf yerlerine ya· 
ıarlar, bundan maksad, öldük eri 
ıaının meçhul kalmamaktır. 

Çınli ta ebe, deu okurlarken 
trkalarını öğ etmenlerine döner· 
k , ki L u hareket hürmet ifade 
euerl 

J ponlar ekmek b lmiyen bir 
rn .. id İr. B nların eko ek muka· 
bııı de kulla ıdıkları şey aade 
1>uyct h,ış an n ş pirıl'lçtiı 1 

lnanllmıyacak bir haber 
Bir F ransıı gazetesine göre 

Fransanm Naosi şehri mahke· 
mesinde 1937 senesi içinde hiçbir 

kimse aleyhinde mahkumiyet ka· 
rarı verilmemiştir. 

Bu habeT 1nant\acak bir ha· 
ber <:leğıldır, eğer doğru ise 
100,000 nüfuslu bu şehrin bu 
mazhariyetini kıskanmamak müm
kün değildir. 

Kadm ahm ve satımı 
•Beyaz et. t~aretinden bab· 

sedecek değiliz. 
Eski zamanlarda Trakyada, 

Finikede, Ermenistan ve Gürcistan· 
da kocalar karılarını satırı alırlar 

ve icabında da satmak hakkını 
haizdiler. Hatta öldürmek hakkı 
da kocaların elindeydi! 

Bunla .. dan daha garp usuller 
balen Amerıkanın kırın zı derıli
lerinde c ridir. Kırmızı derilıler 
her s•ne evlenecek kızları top· 
]arlar, ikiye ayır rlar; birmci kı

sım güz Herden, ikinci kısım da 
çirkinlerden mürekkep oLr. Bi
rinci kıs m kız arı para ile sa
tarlar, bu satıştan hasıl olan 
paıa ile de çirk n k z.lara b rer 
koca satın alırlar! 

Fena içtin.ai b r us..ıl değili 

Hilal Eczah ınesi 
Bııyram münasebetıle f :ı nirde 

bulunacak olan mülhakat müş· 
teri er n n ko.onya ve esans te-
darik e m ler ne imka ı verebil· 
mek için Hı aı eczahanesi üç 
gün bayram, nç k bulunacaktır. 
I'. aerp$wtM@ aw 

Emin ve muavini Aliyi öldü· bırakmamıştır. Hatta şoför mu-
rcnlerin tamamen yakalandıkları avini Ali, yüzlerine karşı ikrar 14 üncü cumhuriyet bayramın· 

da velayetimiztle yapılan m•ıh· 
telif şenlikler, törenler, açılma 
ve temelatma tezahüratı, bunlar
da söylenen nutuklar hakkında 
b r eser bas ırılmıştır. Resimli 
v'•" bu c n daıretere ve 

hakkında şehrimizdeki alakadar ve itirafta bulunmuş: 
makamlara mah'.Jmat gelmiştir. - Niçin inkar ediyorsunuz, 

inkar etmekle elinize ne geçe· 
Bunlar şoför A1tındiş Osman cek, ne kazanacabımz? Demiş· 
Günay ile Osmana aid 99 nu- tir. Maznun arın hepsi de adJi-
mara\ı kamyon şoförü Mcb~d 
Demirbaş ve şoför muavini Re· 

fik Kırcı, Ctlal Taşır ve Alidir. 
Vak'adan sonra hepsi de biri· 
birinden ·ayrılmış ve saklanmış· 

lardı. Bunlar, b;rer birer yaka· 
lanm şiardır. Yapılan tahkikat 
neticesinde bunların, b 1 cinayeti 
işledikleri anlaşılmıştır. Maznun
lar, cinayettekı alakalarını inkar 
etmekte ise er de rlde edilen 

Yf'N•. veri.•'llil v• laukİl adilmi•
'Jer ır. 

Cinayetin sebebi Tire tütün
ler;nin İzmire nakl nde Buldan 
kamyonlarının ucuz n'lkil ücreti 
almal•rıdır. 

Foçada hırsızlık 
Foça ~ azasında lzmir cadde

sin le B. Dervış Tırkişin depo
sundan 500 kilo zeytin çalınmış· 
tır. Hırsız aranıyor. 

köy okuma odalarıle parti ocak· 
larına tevzi ediimek üzeredir. 

Adliyeye verildi 
lzmirin Narıdere köyünde bağ· 

lar arasında Hasan oğlu yedi 
yaşında Hüseyini kirletmeğe te· 
şehbüs «>den Müstafa oğlu 12 
yaşında lbrahim tutulmuş, adli-

Su borusuna kaçan katır 
Adamın biri, bir çeşme ba

şında dururken, yanıbaşında bir 
katır peyda o'muş ve kaşa göz 
aras nda, suyun aklığı demir olu
ğun ıç ne gı miş. Gfıta bu katır 
şeytanmış. Her.t şaşa kalmış .. 
Geıen geçene anlatn ağa baş· 

lamış: 

- Çeşmenin demir borusuna 
katır kaçtı. Kulaklarını görüyo
rum. 

Bır, üç, beş anlatmış. Nihayet 
yakalamışlM berıfi; atmışlar h· 

marh1nc·yel. 

GünlerJen birinde, o yerin en 
yüksek adamı tımarhaneyi ziya· 
rete g tm"ş ve hastaları oirer, 
birer ziyaretten sonra sıra ona 
ge'miş. Başhekime sormuş: 

- Bunun nesi var? 
- Zavallı çeşmenin borusuna 

katır kaçltl 
Deyip duruyor. Bu cevabı alan 

zat, alakadar olmuş: 
- Hakikaten katırın oraya 

girdığini gördün mü? 
Herif: 
- Aman ( efendim ) -demiş • 

ben delı miyim? Hiç koskoca 
katır bir su borusuna girer mi? 

Bu cevap üz
1
erine, o zat, ken· 

disinin salıverilmesini emretmiş. 
Adam, gene çeşmenin başına 

gitmiş ve eğilip su •içerken bo· 
runun içine bakmış, katırı gene 
orada kulaklarını oynatırken 

görmüş: 

- Ulan karata, biliyorum, 
oradasın amma. başkasına söy· 
ler miyim hiç? Sen n yüzünden 
tımarhaneleri boyladım. 

Fıkracı 

-------------------, TA YYAREsJNEMASINDA 
Bayram şerefine bugünden itibaren Türkçe Sözlü ve ş rkılı 

ŞEYH AHMED 
Genç ve güzel san'atkar RAMON NOVARQ 

tarafından temsil edilmiş müessir bir aşk hikayesini musavver 
çok heyecanlı büyük filim 

Mosiki: B. Meıud Cemil idaresinde kıymetli musiki üstadları 
iştirakile temin edilmiş. Muganniye Bn. VEDiA RIZA ile Solist 

Mustafa en müntehib şarkıları söylemişlerdir. 

• 

İlaveten: Yeni renkli MIKi ... Mısır Man
zaraları ... PARAMOUNT JOURNAf, 

........ 111111 ................................................................ .. -· Seanslar: 1 - 3 - 5 - 7 - 9,15 de 
Bayram günreri 11 den itibaren ı aş ar 1 ... __ ..... __________ mm9 __________________ ...... iliiiii ... iııııiliiillİİİiliiiliiiıİıııİIİIİ ........ 

İstasyonundaki 
hırsızlık 

Seydiköy istasyon gişesinde 
garip bir hırsızlık olduğunu dün· 
kü sayımızda yazmıştık. 

Gişeden çalınan para 44 lira 
61 kuruştur. Zabıtaca yapılan 

tetkikatta paranın hariçten istaı· 
yon kişesine giren bir şahıs ta· 
rafından yapılmadığı aetice&ine 
v:.rı mı hr 

Feci bir ölüm 
16 yaşındaki kız öldü 

Menemenin Aliağa nahiye· 
sinde gazinocu B. Haydarın 
evinde feci bir vak'a olmuştur. 
B. Haydarın kızı 16 yaşında 
Mahire Karip evde kimse bulun· 
madığı sırada babasına aid mav• 
zeri kurcalarken ateş aldırmıı, 
göbeğınden yaralanarak feci bir 
şekılde ölmüştür. Silah sesine 
koşan komşulan, kızcağızı kan 
içi de ve ölmek üzere bulmuş

lardır. 
Kız, az sonra gözlerini hayata 

yummuştur. Hadise hakkında 
jandarmaca tahkikata devam 
ediliyor. 

üzüm satışları 
Dün borsada uzun satışlara 

bir kaç gün evele nazaran br 
raretsiz olmuş, 814 çuval üzülD 
satılmıştır. Maamafih fiatlet 
sağlamdır ve tahavvül yoktur. 
Bayramdan sonra Noel yortu• 
ları münasebetile Avrupa mer
kezlerinden mühim siparişler 
beklenmektedir. 

Ticar_e_t_o_d_a_s_ı -meclisi 
Ticaret Odası meclisı aza11nıD 

yeni devre seçimine bayraınd~n 
1,. 1111" 

sonra başlanacaktır. Evve a m
1

. 
teh b 3000 azanın listeleri ; 
caret Odası salonuna asıtaca 
ve ilk seçimde 60 ikinci münte· 

hib s:çilecektir: ikinci ınüo: 
hiblerın seÇ'mınden sonra . 
oda meclisinin asıl 30 azası ıP 
tihab edilecektir. 

Belediye zabıta 1116
"' 

marlarına hakarst 
b ah•l-

Menemenin Pazar aş1 rn d ID 

lesinde Mehmed oğlu A el• 
- b eınur • Gul, Beledıye za ata m 1-

.. d tıJlU 
rına hakaret ettığın en 

muştur. 
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Japonlar, Şangliayda imti
yazlı mıntakaya da girdiler 

Ticaret politikamız 
ve ecnebi matbuat 

Sofyada çıkan Mir gazetesi, bu mevzu 
etrafında yazdığı makalede ne diyor 

A k "Mir. gazetesi, yazdığı bir 
tatÜT makalede hükumetimizin son 

Amerikalıların ma. zamanlarda Orta Avrupa dev· 
letlerile ticari münasebetler te· 

dalyasını kabul bu. min maksadile ciddi bazı teşeb· 
yurdular.. büslere giriştiğini ve bunlardan 

Ankara, 3 (A.A.) - Cum· maada şimdiye kadar ticaretinin 

Çinliler el bombalarile 
hadiseler 

Japonlara hücum 
oldu, panik çıktı 

ettiler, kanlı hurreisi Atatürk beynelmilel zayıf gittiği uzak bazı devletlerle 
Mark Tvaio cemiyeti namına de sıkı ticaret münasebetleri 
Amerikadao kendilerine takdim kurmakta olduğunu kaydettikten 
olunan bir madalyayı kabul sonra bu münasebetini Baltık 

bu vaziyet, Türkiye hükumetini 
bu işde ciddi bazı tedbirler al· 
mağa ve Türkofis umum müdü· 
rü Burhan Zihni gibi önemli 
elemanlarını ciddi surette çalış · 
brmağa sevketmiştir. Böylelikle 
Türkiye hükumeti yeni dış pa· 
zarlar aram a§'a ve organize et• 
meğe çalışmaktadır. 

Gazete bundan sonra ihracatı 
bazı primler vermek suretiyle 
teşvik eden sistemden ve bu 
sistemin bilhassa ziraat memle· 
ketleri tarafından tatbik edil· 
mekte bulunduğundan ve bu 
gibi memleketlerin bu sistem 
sayesinde ecnebi rekabetine kar· 
şı durabildiklerinden bahsettik· 
ten sonra Türkiyenin de son 
zamanlarda bu sistemlere rücu 
eylemekte olduğunu yazmakta· 
dır. 

Tokyo, 3 (Radyo) - Japon 
kabinesi, bu gün Prens Kano· 
yonun riyasetinde toplanmıştır. 
Bu içtimada Harbiye Nazırı 
Suçuyama, askeri vaziyet hak· 
kında malumat vermiş ve bu 
hafta içinde Rusların, Çine elli 
bombardıman tayyaresi gönder· 
diklerini bild irmiştir. 

Şanghay, 3 (Radyo) - Ja· 
ponlar, Nankin üzerine ilerlemek· 
te devam ediyorlar. 

Son haberlere göre, Japon 
orduları, Nankine elli kilometre 
yaklaşmışlardır. 

Şanghay 3 (Radyo) - Bugün 
altı tabur Japon askeri, beynel· 
milel imtiyazlı mmtakaya gir· 
miştir. Bu hadise, kanlı akıbet· 
lere sebebiyet vermişiir. Zira 
bu mıntakada, üç milyon Çinli 
vardır. Bunlar Jgpon askerinin 
beynelmilel imtiyazlı mıntakaya 
girdiğini görünce feryadı kopar· 
mışlar, türlü hadiseler çıkar· 
mışlardır. 

Bir Çinli, dört katlı bir bina· 
nın tepesinden atlıyarak, •ya· 
nsın Çin. diye bağırmıştır. 

iğer ir Çinli, el bombasile 
Ianonların İi7erine viirümü«: ve 
bir kıııç Japonla bir lngiliz po· 
)isini yaralamıştır. Patlıyan bom· 
ba, üç Japon neferini öldür· 
müştür. 

Bütün bu hadiseler, beyne!· 
milel imtiyazlı mınt:ıkada panik 
tevlid etmiştir. 

Şanghay, 3 (Radyo) - lmti· 
yazlı mıntakaya giren Japon 
askerleri üzerine el bombasile 
hücum eden üniversite talebe· 
sinden bir genç, derhal kurşuna 
dizilmiştir. 

Japon askerleri, lngiliz askeri 
kamyonlarını durdurmak istemiş· 
lerdir. Bunun üzerine, bazı ha
diseler olmuştur. 

Japon askeri, bir geçid resmi 
yaptıktan sonra imtiyazlı mınta· 
kayı terketmiştir. 

Şanghay, 3 (Radyo) - Japon 
tayyareleri, bugun (Kaoşang) ı 
bombardıman etmişlerdir. Atı· 
lan bombalardan yüzlerce insan 
ölmüştür. 

Nankin üzerinde iki defa uçan 
Japon tayyarelerinden ikisi Çin 
tayyare toplarının ateşile düşü· 
rülmüştür. -----

buyurmuşlardır. devletlerine teşmile çalıştığını; 
Altın olan madalyanın bir bu günlerde harpten sonra mey· 

yüzünde Mark Tvainin kabartma dana gelen Letonya, Estonya 
resmi ve arka yüzünde şu yazı ve Litvanya gibi devletlerle 
vardır: Avusturya, Çekoslovakya, lsveç, 

Kemal Atatürk Modern Ro· lsviçre ve Yugoslavya devletleri 

Alman gen~lik teş
kilatı şefi Tahranda _, ____ _ 

lstanbul, 3 ( Hususi ) - Alman gençlik teşkilatı lideri Fon 
Şirah, tayyare ile Atinaya varmış ve karşılanm · şt.r. 

mulus 3. 
ı•------------ı arasında yeni ticaret müzakere-
General Kazım Ôzalp !erinin devam ettiğini kaydet· 

Yunan gençlik teşkilatı, Fon Şirah şerefinde ziyafet vermiştir. 
Ziyafet esnaaında, Yunan gençlik teşkilatı hakkında konuşma· 

lar olmuştur. 
Fon Şirah, öğleden sonra tayyare ile Tahrana müteveccihen 

hareket etmiş ve Radostan da geçmiştir. 
Tahran, 3 (Radyo) - Alman gençlık teşkilatı lideri Fon Şirah 

buraya vasıl olmuş ve karşılanmıştır. 

ihtilalciler Madridi 
tekrar topa tuttular 

/stanbulda.. mektedir. 
Gazeteye göre, Türkiye cum· 

lstaobul, 3 (Hususi) - Milli 
Müdafaa Vekili General Kazım huriyetinin takip ettiği ticari 
Özalp, bugün Aokaradan gel· politikanın kendine mahsus bir 

hususiyeti vardır. Türkiye hü· 
miş ve istasyonda dostları tara-
fından ksrşılanmıştır. kumeti ticaret muahede1erioi 

11.1 k/ l çok kısa zamanlar için akdet· 
l'YO iyat müsteşar ığı mektedir. Bunun sebebi beyne!· 

lstanbul, 3 (Hususi ) - lktı· milel ekonomik vaziyetlerden 
sad Vekaletinde bir nakliyat 

istifade edip kendi ihracatına 
müsteşarlığı ihdas edileceği ve 
bu müsteşarlığa B. Sadullahın pazar bulabilmek için veya bu· 
getirileceği söyleniyor. raya uzun müddet bağlı kalma· 

Top ateşi, akşam geç vakte 
masını temindir. Bugün Türk 

kadar Murahhas /arımız ticaret politikasını dirije eden· 
leri en ziyade düşündüren cihet 
Türk ihracatını ne yolda ve na· 
sıl fazlalaştırmak lazım geld ıği· 
dir. Türkiye bu günkü gümrük 
himaye siyasetinde esasen çok 
büyük bir ifrata gitmiştir. Bunu 
daha nihai bir şekle götürmek, 
alakadar devletler üzerinde bü· 
yük bir aksülamel yapmak de
mek olacaktır. 

devam etmiş, büyük tahribat yapmıştır Romanya Ticaret Na· 
B lbao, 3 (Radyo) - Cumhuriyetçi ispanya komünistlerinden zırı tarafından kabul 

Gon Jales Garçiya, saklanmış olduğu duvar arasında bulunmuştur. edildiler 
Gon Jales Garçiya, Bılbaonun zaptından evel yüzlerce Fraoko 

taraftarını harb divanına vermiş ve bunların kurşuna dizilmesinde 
amil olmuştur. 

Madrid, 3 (Radyo) - lhti\alciler, Madridi tekrar top ateşine 
••• .ı .... ı ... 

Bombardıman, akşama kadar devam etmiş 
sebebiyet vermitir. 

insanca zayiat derecesi belli değildir. 

ve büyük tahribata 

Fransa harbiye büdcesi bu 
sene şişkindir 

Parlamento, beş milyar 72 milyon frank. 
tan ibaret olan büdceyi kabul etti .. 

Par:s, 3 (Radyo) - Fransız parlamentosu, bugün öğleden sonra 
toplanmıştır. Bu toplantıda, Harbiye Nazırı B. Daladiyer söz al· 
mış ve Harbiye büdcesini uzun uzadıya müdafaa ederek, bu büd • 
cenin aynen kabulünü istemiştir. 

Parlamento, kısa bir münakaşadan sonra beş milyar 72 milyon 
franktan ibaret olan harbiye büdcesini tasvip eylemiştir. -
Marmara denizinde bazı 

yelkenliler hattı 
lstanbul, 3 (Hususi) 

hüküm sürüyor. 
Son gelen haberler, 

bildırmektedir. 

- Marmara denizınde şiddetli fırtınalar 

fırtına yüzünden bazı yelkenlilerin battığını 

Bükreş, 3 (Radyo)- Roman· 
ya Ticaret ve Sanayi nazırı B. 
Bozdie, Türkiye-Romanya Ticaret 
müzakerelerini idare etmek üzere 
buraya gelmiş olan Tür k murah
haslarını kabul etmiştir. Murah· 
haslar, Türkiye sefiri B. Ham· 
dullah Tanrıöver tarafından tak· 
dim edilmiştir. 

Münihte 
Bir tay yare kaz.ası 
Berlin, 3 (Radyo) - Münib 

hava istasyonunda feci bir ha· 
dise olmuştur. 
Bağdad seferini yapan yolcu 

tayyaresi, hareket ettikten az 
sonra yere düşmüş, pilot ölmüş 
ve mürettebattan dört kişi ağır 

surette yaralanmıştır. 

Feci bir tren kazası 
Brüksel, 3 (Radyo) - Brüksel 

Liyej treni, bir kaza neticesinde 
hattan çıkmıştır. Yolculardan 6 
kişi ağ r surette yaralanmış ve 
derhal hastaneye naklolunmuştur. 

Son seneler zarfında Türkiye 
ihracatı kendisine dost olan 
devletler tarafından bile müşkü· 
lata maruz bırakılmaktadır. 

Türkiye gümrüklerinde tatbik 
edilen bu müfrıt himayecilik 
sisteminin neticesi olarak Tür· 

kiye ticaret blançosuoda müte
reddit bir muvazene meydana 
gelmiş ve hükumet çok dürüst 
ve çok eski bazı pazarlarını 

kaybetmiştir. 

Böylelikle Türkiyenin incir, 
kuru üzüm, cev.z, fıstık gibi 
başlıca ihracatı bu yüzden pa· 
zarsız kalmıştır. Bunlara, ha
riçte Yunan ve Bulgar tütünle· 
rioe faik tutulan Türk tütünlerini 
de ilave edebilırız. 

Türk ihracatını tehdid eden 

Polonyalılar, bir Rus tre
nine tecavüz ettiler 

Rus maslahatgüzarı, Polonya Hariciye 

Makaleye göre, Türkiye hü· 
kumeti, ihracat tacirlerine ikra• 
miye vermekle tereddüdlerin fe· 
laketengiz neticelerini öolemeğe 
ve her hangi bir pazarın eşya 

fiatlerini tebdil teşebbüslerine 
karşı tüccarları korumağa çalıı· 
maktadır. Mesela her hangi bir 
tacir malını yüksek fiat arzeden 
muayyen bir pazara sevkedece· 
ği zaman hükumet derhal mü· 
dahale ederek tacire başka ve 
yeni bir pazar göstermoktedir. 
Bu sonuncu pazarda ayni mal 
daha düşük bir fiat arzetse 
bile aradaki fark tüccara hükll· 
met tarafından verilmektedir. 
Bunun gayesi ihracat hacmini 
genişletmekten ibarettir. Türkiye 
hükumeti bu husustaki ikrami• 
yeleri kendi idaresinde bulunan 
bankaların konsörsiyomunun yar
dımile ödemektedir. Bankalar, 
ihraç edılecek malın tutarına 
göre avanslar vermektedir. Hü· 
kumet bu hususta tüccarlara bü
yük yardımlarda bulunmaktadır. 

Türkiye cumhuriyeti işbu ik· 
ramiyelere aid avanslardan alı· 
nacak faizin yüzde on ikiden 
yedi buçuğa indirilmesini temin 
etmekle ihracat tacirlerine bü· 
yük bir kolaylık yapmakta ve 
böylelikle kendi ihracatının hac· 
mini yaymağa çalışmaktadır. Hü· 
kumetin bu yardımlarından mem· 
nuo olan lstaobul ihracat tacir· 
leri, kendi aralarında, branşla· 
rına göre, birlikler meydıına ge· 
tirerek lüzumsuz rekabetlere 
meydan vermemeği kararlaştır

mışlardır. 

Muharrir: "Bu izahat ve bu 
malumat bizim ticari işlerimizi 
düzeltmek hususundaki teşebbüs· 
!erim ze yardım eder kanaatin· 
deyim. demektedir. 

Y · t 36 k A Nezareti nezdinde protestoda bulundu Suriye Başvekili 
Pariste unanıs an, as erı Varşova, 3 (Radyo) - Geçen ayın yirmi dokuzunda Dubrovo Şerefine ziyafet 

ihtilal teşebbüsü tah· mıntakaya ayrıldı istasyonunda tevkif edilen ve araştırma bahanesile memurları so- vermbı:/er 
yulao Rus treninin bir vagonu !Yakılmıştır. r 

ki katı devam ediyor İstanbul, 3 (Hususi) - Yunanistan, yeni teşkilat yaparak, mem· Rusyanın bura maslahatgüzarı, bugün Polonya Hariciye Neza· Paris, 3 (Radyo) - Fransa 
Paris, 3 (Ra Jyo)- ihtilal te- leketi 36 askeri mıntakaya ayırın ştır. Bu mıntakalarıo her birinde retioe giderek protestoda bulunmuş ve derhal tahkikat yapılarak Hariciye Nezareti Müsteşarı B. 

febbüsü etrafındaki tahkikata b r fırkıt asker bulundurulacaktır. müsebbiplerin tecziyes'ni istemiştir. Fransuva Dö Tetsan, bugün 
~molunuyo~ ,-----------------------------~---~-------~-------••ı SdITTi~B~hlliR~milM

am şerefine bir ziyafet ver· 

el z~:~b:li:r~~k :a~~~~dev:!~~~~ Şehir gazinosunda büyük varyete miştir. 
bulmuş ve müsadere etmiştir. Arazi meselesinden 

Son haberler, Marsilyada mü· Uzun kış gecelerini neş'e ve zevkle geçirmeniz için ŞEHiR GAZiNOSU kapalı kıs. k k 
biın şahsiyetlerden beş kişin i n k çı an avga mında tadilat yapılarak mükemmel kışlık i i büyük mavi salon ve A merikan Bar mey. Cumaovası nahiyesinde Gö-
>'akalandığını bildirmektedir. dana getirilmiştir. /stanbulun Gardenbar artisleri angaje edilmiş ve kış mevsimi için rece köyü yakıninde Çamurdere 
A.tlas denizinde mevkiinde bir vak'a olmuştur. 
~ büyük program hazırlanmıştır. Süleyman oğlu 45 yaşında Hü· 
'\.orkunç fırtınalar var l k l. seyioi, bir kavga neticesinde ayni 

Paris, 3 (Radyo)- Atlas de- Riyaseti Cumur orkestrasından yeni ayrı mış bir saksifonla Y unan se& ra ıçesinin köyden Mustafa oğlu Abdullah 

tıitinde korkunç bir fırtına dahil olduğu daha dört müzisyen mevcut kadroya ilave edilerek fevkalade muhteşem bıçakla sol böğründen ağır su-

"ardır. bir müzik ve on varyete artisti ile bayramın birinci günü açılacaktır. rette yaralamıştır. Kavganın se-
. Son g~len haberlere göre, bir bebi bir arazi meselesidir. Ağır 

~ılep kay bo!muştur. Yolda bu· ' Müzik saat 21 de, numaralar saat 22 de başlar. Gazino her gece sabah saat dörde yaralı Hüseyin Memleket hasta· 
~.rıao vapurların akıbetinden en· b!tdar ,., ~ık bnlocaktrr. · nesine kaldırılmış ve Abdullah 

ışe ediliyor. -----------------------------------•ı _______________ :A' yaluo.l~~t~tl.1', 
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fqJıi 'c. ' 

ayezid, sadrıUawıo ısr~rı üzerine nihayet oğlu 
elimin üzerine yüriimeği kararlaştırmışh 

Selim deı hal devlet ve bil~u
met teşkilatına da tilnzime bşş· 
ladı. Birç9k hakimler işten uzak
laştırılıyor, yerine yeniler a-eçi
yordu. Cıvardaki sapçak beyleri 
arasında da tebeddülat vardı. 

Halk memnupdu, ordu sevin· 
cinden kabına sıs4mıy9rdu. lier· 
keş: 

...- Görüyorsunuz ya, bu mem· 
lekete ançak Selim padjşab ola
bilir. 

Diyordu. 

... -· 1 

Ya~a.rı M. Ayhan 
-28-

0f, p~~i ne yapm~lı? 
- Edlroe üz~rine i·tmek ,e

rektir. 

- Ben ha? Bu halimle f>y
lo roı? 

- Ne yapillım, nıecburiyct 
şc;vk~ıtum. Orduy~ biuat .:ıi~ 
kum~nda eım~zs_eniz b~rkeşe 
yalın yanhş c,tüşijnccler arı~ 
oJqr. 

Bl! muvaffakıyet 
bir fikir, yeni bif 
mişti: 

6u şöıler Beyazıdın iızeti 
Selime. y~ni nebin' bir ok g l> ~aplandı. 
cüret ver· İhtiyAr pAdişah doğrı.ılqu; 

- lstanbulu ıabtedebilir mi· 
yim? 

Bu tasavvur zorlukla tahak· 
kuk edecekti. Çünkü lstanbul 
kapılarını kapayınca ınevcud 
kuvvetle j~inc z9r S'irilecek bir 
sehirdi. Dedesi Fatıh bile bu 
şehri bin miişkülatla eline ~e
çireb imişti. Şimdi ise !stanbulu 
müdafaa edecek olan kuvvet, 
Bızansm ahlaksı7.lıktan bozul
muş orduşu değil, ~endisininki 
gibi yeniçerilerder. mürekkeb 
ord J idi. 

Fakat yş kazanırşa? .. 
Selim, ma~liibiyeti de, ınah

volmağı da, esir olarak yt\kala
nıp idam edilmeği de göze al· 
mıştı. Aşi ~ehnde 1st#lnbulda 
s9rayın vaıiyetıni dikkatle takip 
edıy ... rdu. Padişah kprkmuştu. 
Beyazıt: 

- Artı~ ne yapsak nafile, 
diyordu. Onun e1inden kurtula
mıyacağız. Selim E Jirney1 ele 
geçirip padişşh of duktan sonra 
lstanbulu da alacaktır. Bu hal 
ne yarabbi?,. Evladımın kılıcile 
nekbete sürJkleniyorum. Ben ki, 
ev:atlarına karşt fena muamelede 
bulunmamış bir babayım, bu 
iht.yar, bu hast~ halımde nedir 
bu gördüklerim? 

Padişah bpnamak vaziyetine 
gelmişti. Evlitları kamilen ayak· 
lanmış1ar, Şahkulu memleketi 
kasıp kavuruyor, Rumelinin her 
tarl\fmdaki düşmanlar fırsat bek
liyorlar. Beyazat artık isabetle, 
itidalle düşilnemez olmuştu. Ken· 
disini veziriazamın ellerine, mu
kadderata salıvermişti. Ali paşa 
padişahJn bu halini görüyor ve 
ona muttasıl tclkinatta bulunu· 
yordu: 

,....... KorktQ, S~lime kartı yı· 
kametdı diy cfk er c;fejil mı 1 

Vez'riazam cevap :vermedi. 
Ellerini Açt ..• 

- Derler. H4lk dediiin bu
nu dı ıöyl,r .. 

Veziriinm bu fıkri p~rçinlcdi: 
""'"' O!abilir Padişahım, hem 

b'z'm vu; fçmiı m~ml~~etin aş~· 
Y~İni emjn bulund"rm•k dc;iıl 
midir? 

Beyazıt içini çekti; 
- ÔyJe, o da dojru. Rahat 

v~ hı.ız..ır ~inde ölmek bana 11a
sip 9lmıyacak. li@ydi bakalım 
icap edet' hıızırhi yaptır. 

Ali P"f~rnın sözler~nd«= bir 
şimşek ç,ktı, fekat sevi ıcini giı .. 
ledi. Zaten Padışaq ta meyys 
bir halde bafını l'ğmiştj. 

Ali pa a dışt'• ıyıı fırluu1ş'1. 
Kftndı kendisine; 

...... Şehıade Selimi muhalçkak 
nrnğiup etmeli. Bu takd rd~ pli 
l_prıın muvaff \ç olınuf dem.oktu. 

Şehzade Ahmedı tahtA ieç rınek 
ortık pir iÜn i~i olur. 

O yordu. Ali p41~a büyük bir 
ordu bazırlam ştı. Şeh rde asker 
arasın~a müthif bir dedikodu 
devfiqı ~d yordu: 

._ Selim Edirneyi zaptetrniş. 
lstanbul üzerine yürüyormuş. Pa· 
dişah tereddüt ediyormuş. Zaten 
hasta imiş. 

Ordu artık h~zırdı. Veziri&· 
zam tekmil hıberıni vermiş ve 
Beyazıd istemeye istemeye or· 
dunun başına geçerek Edlrne
ye doğru hareket etmiştı. Fa· 
kat Selimin muhabbctıle kalbi 
aşılanan ordu, tıpkı Padişah gi
bi zorlukla ~ıdiyordu. Beri taraf
tan Selim de lstanbul Üzerıne 
hareket etmişti. 

Her iki ordu Uğraş köyüne 
yaklaşıyo•du ki, tara'cynin piş· 
dır :süvarileri göründü. Gerisin 
geriye haber:eı uçuruldu. Bı.uası 
Çorluya çok yıkıudı. Uğraş kö
yü vadisi hırb ~;o miısaıt idi, 
Zaten her iki ı Araf ta ııe H~ri 

i& 

ve ne de geri hareket edecek 
weıı:lyette dctild lcr. 

Mr~rgihlar kunJld1ı ve ~cbhe 
ıağdan sola dogrıı uzandı. 

- Sonu ocır -
, ' • i E ; .,.,..____,...,,_.,,,....,.....-

B.i r zençi rahid ıoy. 
adını unutmuş! 

Cete Muştaf a 
t 

Beraet ea.ince, bay .. 
ram yopaceg ·m diye 

sevindi. 
Sarhoşluktan sJÇlu olarak Yıl· 

dırım pıf!hkemesme 6evkedilen 
Çet~ Mustaf anın duruşması sıra· 
sında ş ·ıhid olarek dınleoen ve 
bir gözü tkftt ihtiyar bir zen· 
ciyc hjıeim ıordı.ı: 

....... Adın? 
- R mu n .. 
- Soya m? 
Ş h ıj dü ü ıdükten sooral 
-- K ybettım? 
- Bu gidışle k:e ldini de kay-

hedec-: s n gaiib • İntan soy· 
admı kaybeder mı? 

- Çı:trof ili Q(d1Jğu için ak· 
lamda tutamıyornnı!. 

- Anlat b~kıhm §U işi? 
....... Kahve dökJldü. Bu adam 

da mırıldandı .. 

- N diye mırıldandı? 
- Görmedıml 
- K~hvenin döküldüğünü gö~ 

rüyorso ı da mmlJandığını ne
de11 görmüyorsun? 

- Senim bir gÖLÜrn görmez. 
- Doküldüğünü gör n odanı, 

go roır ldqndı illi da görür, 
Hakim sıJçluya sordu: 
...,... Ne kadar içtin? 
- Dört, beş meyhaneye gir· 

d m çıktım amma, sar hoş de
ğildim! 

- Dö t, beş meyhaneye gir· 
dikten •onra sarhoş olmamak! 
lnanahın mı buna? 

- Eğer ben SlJrhoş ols Y· 
dın i oturıiu~um kahvenin altın 
üstüne getiririiml 

- A~ko' sun sanal Tevekkeli 
Çf'te Mllstafş demem şler? 

Sap t 0
1 'l m·y n •uçundan do· 

lay Mu5tafan •n ber ı dıne k ırar 
verilmı ,. tır. Suçlu mahkemeden 
ayrıhrken hl ume: 

- Te c:kkı.ir t·derim karde
fi111, sayeniı.de bayram yapa· 
cağım. 

Demiş ve ıevinçle salondan 
çıkmı•t r. 

Zeytin hırsrzl•ğı 
Foçad 500 kilo ıey. in Ç'.\lan 

Jspon oi'lu İsına 1 tutul rak ad· 
liyeyc ver l•niş+i r. 

Çocukla meyhanelere 
g·ımek y"asaktır! 

bulunamadı 
Bu yaman adam hd .. 
ki mi bile dolandırm ·ş 

Bostanlıda misafir kaldığı ar· 
kadaşının parasını çalmaktan 

1 olıarak ıkincı uıh cua 

m h~amesinde duruşması yapı· 
lacağı sırada nezarethaneden fi· 
rar eden Konyalı Ali Rıza he
nüz yakalanamadığından duruş· 
masına dün de bakılamamıştır. 

Şurasını haber verelim ki, cİ· 

vad.:tn farks z bulunan bu ya· 
man adam, nezarethaned~n bir 
delik açarak kaçtıktan sonra o 
gece Hilalde bir dükkana gire· 
rek on çuval un çalmıştır. Ali 
Rıza bu unları da satm ış ve ızı
nı kaybett rmiş•ir. 

Bu yam n hırsız bundan bir 
müddet evel ikinci Su1hceza 
ha1{itn ı Nacı E ele başvurarak 
f ıkir olduğunu, Konyaya gide
ceğ. ni sö ı ,. mış, üç lira verme· 
sıni istem ştır. Ali R za bu yar· 
dıma te~ekkür etm ş ve para ile 
ge i~ken kendisi ıe bal alacağını 
v d .:ylemiş, tabidir ki bir daha 
gö ünmem ştir. İşin garibi; bu 
yaman dolandırıcının bugün ay
ni hakimin karşısına çıkarı'aca
ğıdır. Zabıta Alı Rızayı aramak
tııdır. 

Konya vapurundaki 
hddise! 

lsmail 
~· n· 

mahkılm oldular 
Konya vapurunda yalnıı ba

şına seyahat eden bir kadına 
sarkıntılık etmekte suçlu İsmail 
ve Kaninin muhakemelerine dün 
de devam edılm ;ştir. Kani evel
ki gün firar etmiş bulunduğun

dan, suçlulardaı1 İsmail müda· 
faasınt yapmış ve sark nhhkta 
bulunmadığını idd'a etmiştir. 

Hakim, şahidlerin ifadelerin· 
den suçu sabit görmüş ve firari 
Kaninin bir ay yirmi gün ve Is
mai lin de bir ay on gün hsp· 
s ne karar verın ştır. Kararın 
tefh minden sonra hakim Naci 
Erel suç'uya hitaben: 

- Mahkeme hakk nızda bu 
kararı vermiştir. isterseniz tem· 
yiz edersin. Şurns nı biliniz ki, 
yalnız olarak seyahat eden bir 
kadına karşı irtikap edilen suç; 
hiç bir zaman ce zasız kalamaz! 

Kani zabıtaca aranmaktadır. 

Yakalan nca derh.tl cezaevine 
~önderı lecektir. 

- ŞevketlQm, bu gibi ahvale 
karşı şan ve şerefinizin eınrile 
hareket etmelisiniz. Kulunuz, 
şehzade Selim efendinin tstan
bu1 fizerine yürümes'ni hayırlı 
bulmuyorum. Bu takdirde din 
düşmanlarına, memleket içinde
ki asilere fırsat v~rilıııi~ olıa· 
cakbr. 

~adiıah bitkin bir vaziyette 
yakasını silkti; 

Tarzan: Balta değmemiş ormanlarda .. 28 

ANADOLU 
Günlük siyasal gazete 

Sahib n Bıomufia@rf 
Haydar Rilşdü ÔKTEM 

Umumi neoriyat TC yazı iolcrl mtlda. 
ıO: Hamdi 1"iiıhc& ÇN~ÇAR -iDAREHANESi 
f UDir İkiııci Boyler eokağl 
C. Btllt .Partiai biııaeı içtnao 

Telgraf': hmir - ANADOLU 
T Jelon: 2776 - Foeta katıuw '05 

Abone şeraiti 
Yıllığı 1400, altı aybp 800, a9 

aybp 600 karuoıur 

Yabauca mc1Plekeüw I~ ~ 
abone Qc:reti 27 liradıı 

ANADOLU MATBAASIND ... 
BASILMIŞTIR 

- .. ı -... 

- Dünden mabad -
1 - Vakıa fırtına geçmiş idi, 

f•kAt tiddetli bir cereyan Tar· 
zanı neh.rin sularına doğru atta. 
Tarı:an müthiş bir yiizücO idi. 
Maksadı mucibince yüzerken, 
sıcak )'trler denizlerinde bulunan 
müthiş ve bDyük bir balık peyda 
oldu. 

2 - Balığın korkunç bir kuy
ruk darbesi ile sular karmaka
rışlk oldu; f•kat bu darbe aaye· 
ıinde Tarzan kendiaini kcırada 
buldu. 'Ve ancalc bu sayede 
bıçeğı01 çekctbildi. BalıA"ın sırtına 
atıldı ve bıçağı kabzesine kadar 
sapladı. 

3 - Bu darbe cidden müthi~ 

ve can alıcı bir darbe idi. Ca
navarın sırtından koyu ve sıcak 
bir kan fışkırdı, nehrin sulan 
kıpkırmlZl oldu. Balık bu dar· 
benin acısı ile korkunç hareket
ler yaptı, fakat yavaş, yavaş 
kuvvetten düştü ve nihayet 
öldü. 

4 - Balığm ölüıünü nehrin 

suları denize sürükledi. Tarzan 

derin bir nefes alarak kuvvetini 

topladı ve gen• suya atılarak 

yü:zmeğe başladı. Maymun ve 

genç kız ona ellerile bir takım 

işaretler yapıyorlardı. Tarzan 

korktu • 
• Der1am edecek -

111 

1 

Yenen ve içilen r\a 
zehirler 
-7-

İçkilerin içinde en zararsız 
olanı şaraptır. Yani hafif dere• 
cede ve tem z yapılmış şarabın 
zararı, diğerlerine nazaran daha 
azdır. 

Maamafih şarap dahi fazla 
içilib suiistimal derecesinde vü· 
cude idhal edilirse, yukarıda 
saydı~ımız vücud bozukluktan 
ve hastalıklarının doğmasında 
en mühim biı faktör olur. Bun· 
dan maada alkol irsiyettc de 
büyük ve önemli bir rol oyna• 
maktadır. Alkolik bir babanın 
çocuğu, normal (gayri tabii) bir 
şekilde doğar (idiö). 

Bu çocuklarda dimağ teşek· 
külitı boı!Uk olur. Tabii şekilde 
do~mıyan bu ytlvrular tahsil ka· 
biliyeti olmadığından okuyamaz• 
lar, ebeveyninin içki içmekle 
hayatlarına sun'i olarak verdik
leri neşe, yaşadıkları zevk gün· 
lor ne mukabil yavrularına bü
yük bir ıı:tırab çektirirler. 

içtimai hayatta bir mevki bu
lamadıklarından yaşayışları ken• 
dilerine zehir olur. 

Demek ki baba ve annenin 
içki içerek sürdüğü zevk yerine 
çocukları keder ve elem çeker· 
ler. işte alkolik insanların yav• 
ruları irsiyet do!ayısile günahsız 
olar~k kazandıkları bu hayati 
ıztırablar altında sefil ve peri· 
şen helak olurlar. Bu hcılin ha· 
kikatini öğrendikleri günde, baba 
ve anncl~r ne lanet: ederler. 

Alko gıbı vucudun en mu· 
him kuvvet ve kud. etlerini yıkan, 
çocukları adeta hayattan mah· 
rum bırakan bu zehir madde
s ne karşı mücadele etmek, her 
insan için en mühim bir vazife 
olmalıdır. Çü ıkü zararı yalnız 

kendisine değil, yavrularında da 
ruhi düşkün ük, belahet ve ser· 
seml.k gibi z hin zaf yetlerine 
sebeb olur ki, bu affedilmez 
büyük bir fenalıktır. 

-Arkası var-
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1 Nöbetçi eczahaneler 1 ~ 
Bu 1ıece 

Başdurakta Sıhhat, Karanti• 
nada Eşref, Kemerde Kamer, 
Eşref paşada Eşref paşa eczaneleri 
nöbetçidirler. ------
Mülkiyenin 

Yıldönüma 
İzm=rdeki Mülkiyeliler, mek· 

teblerinin kuruluşunun 61 inci 

yıldönümü münasebetile bu ak· 
şam Egepalasta yemekli bir 
toplantı yapacaklardır. 

Rozet dağıtılacak 
Bayram münasebetile Maarif 

Cemiyeti menfaatına rozet da" 
ğıtılacakbr. Okullardan müte· 
addıd kollar, rozet tevıiıtı 
ıçın ayrılmıştır. 

TAKVİM 
Rumi - 1353 1 Arabi - 1356 
'feşriuiaaııi 21 1 Şeval l 

1 
9 
3 
7 

Kanunuevel 

4 
1 
9 
.3 
7 

Cumartesi 

GWıeı 2,24 7,06 
Oğlo · 7,21 12,03 
ikindi 9,46 14,28 

l'efr 
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(( 3 p ı n ı n önunden hiç ayrılıuıyan 13 üucO Lainin hizmet-
çisi bu çağırış lizt•rine hemen içeriye girmişti 

Harb zamanında onun bir 
Hugno yuvası olduğunu bilerek 
~akmağa g"rişmek belki su gö· 
lürür bir şey olurdu; fakat, sulh 
tamanmda fena bir misal ola· 
tağı işikirdır. Söyleyin z baka· 
~m... Bunları ınkar edebilir mi· 
•iniz? •. 

- Efendimize bu güzel ma
•ah kim anlattı? 

Diye M. dö Trevil sordu. 
- Bu güzel masala bana kim 

bi söyledi, dendi? Ben uyur· 
~en beni gizliyen, ben eğlenir· 
ten çalışan, memlekette ve taş· 
'ada, Fransada olduğu gibi ln
tilterede de her ıeye kudreti 
t..:tenden başka kim olabilir? 

- Efendimiz, şüphesiz, Al
lhtan bahsediyorsunuz. 

Diye M. dö Trevil sözünde 
levam etti: 

- Çünkü, Efendimizin bu 
erece fevkinde A1lahtan başka 
imseyi tasavvur edemiyorum. 

- Hayır efendi; ben memle
ctin direğinden, en sadık ben
kmden, en hakiki dostumdan, 
t lö Kardinalden bahsediyo· 

-m .. 
- O haşmetlide her halde 

lukaddealik yoktur, efendimiz. 
- Ne demek istiyorsunuz, 

)endi? 

zat odur; bundan başka, efendi
miz, o zatın çok doğru ve na· 
muslu bir kimse olduğunu bıl
dığim içi ı işi ocıdan tahkik bu· 
yurmanızı ist yorum... Fakat ne 
şartla. efendim"ı. 

- Ne gbı? 
- Şartım şudur ki, cfend'miz 

onu buraya çağınb başka vası· 

taya müracaat etmeden yüzyüzc 
istintak buyurmanızı rica edi· 
yorum ve o•ıdao sonra efendi
mizin emirlerini bekliyorum. 

- Ya, öyle hal M. dö la 
Tremuy ne söylerse boyun eğe· 
ceksin z, değil mi? 

Diye kral bağırdı. 
- Evet, cfend=miz. 
- Onun verdiği hükmü de 

kabul edeceksin z ya? .. 
- Şüphesiz. kabul ederim. 
- Onun isted iği tarziyeyi de 

hemen vereceksiniz değil m ? 
- Şüphesiz .. 
- 4 Şeznay, La Şezoayl.. 
Diye kral çağırdı. 
Kapının önünden hiç ayrılmı· 

yan 13 üncü Luini~ ıadık biz· 
metçisi bu çağırıı üzerine he
men içeriye girmişti. 

Kral: 

- Eğer silahşorlanm haksız 
çıkarsa, ~uç'u kimse elinizde 
bulunacağı için istediğiniz gibi 
hareket etmekten kim mene· 
debilir? Efendimiz bundan baş· 
ka bir şey arzu buyururlar mı? 
Hemen itaati şimdıden vade· 
derim. 

- Hayır, efendi, hayır; bana 
scbeps· z olarak adıl Lui demi· 
yorlar. Yarın, efendi ... Yarın .• 

- Allah efendimize ömürler 
vers"n. 

Kral o gece ne kadar fena 
uyumuş bulunduvsa M. dö Tre· 
vil ondan daha fena uyumuştu; 

silahşorlarile arkadaşlarının sa· 
b hın saat buçuğunda gelmele· 
rini emretmiştı. 

Onlara cesaret vermeksizin, 
üm t göstermeksizin, hatta ken· 
d isinin ve onların akıbetlerinin 

atmış olduğu zara tabi bulun· 
duğunu anlatarak hepsini alıp 
götürdü. 

Arka merdivenin alt başına 

geldikleri zaman orada bekle
melerini söyledi. Eğer kral on· 
fara hala kızgın bulunuyorsa 
hiç görmeden gideceklerdi; ~ğer 
kendil ":' r ni görmek isterse ça· 
ğırılacaklardı. 

Avcı - Demek 
nişan almadan istediğim avı vu· 
rabilirim öyle mi? 

Silahçı - Ona ne şüphe?. 
Ancak kadınlar müsteanadır, 
bunu unutmayın .. 

Yazıhane sahibi- Fakat mat· 
mazel, bunlar nedir?. Aşktan ve· 
saireden bahsediyorsunuz bu 
yazılarda... Ben sizi maşuka diye 

I: 1 J 1 tJ 

Bir sarhoş - Karıma bayram tebriki bir telgraf çekmek isti· 
yorum, adreıini unuttum. Benim karım dünyıca malumdur. Beni 
evden pabuçıuz kıçırtb. Telgrafı bırakaam, bulur, verirsiniz 
değil mi?. 

Onun esasen ~adyoau varmış 

- Yanılmayan yalnız Papa 
r ve bu yanılmamazlık Kar· 

lnale kadar uzıyamaz. 

- La Şeznay, M. dö la T re:" 
muyu bulmak için hemen birini 
gönder; bu akşam kendisi ile 
konuşmak istiyorum.. Dedi. 

- Şevketli efendimiz, ben 
gittikten ıonra M. dö la Tre-

M. dö Trcv·ı kralın bekleme 
odasına girdiği zaman orada La 
Şeznayı buldu ve ondan, dün 
akşam M. dô la Trcmuyu ko
nağında bulamadıklarını, Luvra 
gelmesi için vaktin geciktikin;, 
hemen ~imdi gelmiş olduğunu 
ve t mai ICralın yanında bulun
duğunu dinledi. 

almadım.. fı~ 
Genç kız - Ya, demek ki ~~~ 

/ 

if 

- ilana yalan söylüyor mu 
'emele istiyorsunuz? Beni a da· 

muy gelinciye kadar bu hususta 
kimse i e ir ~y goruımiY.e 
!erine söz verirler mi? 

dakti~~arak~dınll ~km~~·--~~~~~~~----------------~ 

or mu demek istiyors11nuz
0? 

) halde onu müttehem görü
~rsunuz demek? Söyleymiz ba
'lım... Onu müttebem gördü
ınüzü serbestçe itiraf ediniz!.. 
- Hayır, efendimiz; onun 

\ndisini aldattığını söylüyorum; 
un yanlış haber aldığını söy
~orum, efendimizin silabşorla· 
~. haksız bir adama karşı hakl yere ittiham ettiğini ve ma
~abnı iyi bir mem hadan al
' olmadığını söylüy?rum. 
- Töhmeti isnat eden M. dö 
Tremuydur ... Dükün kendisi
. Bana ne cevap verebilir
iz? .• 

Efendimizin bu sözüne baş· 
cevabım şudur ki, mesele
hakikatini meydana çıkar

k için en ziyad~ alakası olıın 

- Şerefim hakkı için lcim· 
seyle görüşmem. 

Diye kral cevap verdi. 
- O halde, yarın ıeleyim, 

değil mi efendimiz? 
- Yarın, efendi. 
- Saat kaçta buyurulur efen· 

dimiz? 
- Ne zaman isterseniz. 
- Fakat çok erken gelerek 

efendimizi uykudan uyandırmak· 
tan çekinirim. 

- Uyandırınız! Siz beni uyu· 
yor mu sanıyorıunuz? Be-n ar· 
tık 11yuyamı orum, efer.di. Sazan 
rüya gö .. üyorum, işte bu kadar, 
istediğiniz kadar erken geliniz ... 
Saat yedide gelıniz; fakat s"z ve 
silahşo arın .z haksız çıkarsanız 
artık düşününüz! .. 

M. dö Trevil, kralın kendi· 
sinden sonra M. dö la Tremuy 
gclinciye kadar hiç kimseyle 
görüşmemi§ olduğuna scvinmitti. 

Daha on dakıka bile geçme
den, M. dö Trevil, kralın hu
susi odasının kapısı açılarak M. 
dö la Tremuyun dışarıya çıktı· 
ğını görmüştü; Dük. doğru kcn· 
disinin yanına gelerek söze baş· 
ladı: 

- M. dö Trevil • • kral haz· 
retleri dün benim konağımda 
olan vak' ayı sormak için beni 
çağırttı. Ben de kend:sine doğ· 
ruyu, yani, kabahatin benim 
adamlarımda olduğunu ve size 
tarzıye vermeğe hazır bulundu
ğuınu söyledım. Size burada 

- Sona var -

Şu halde pardon, ben burada 
.Mlışamam .. ------yol gö~teriyor 

~~.t·~ 
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Yolcu - Ben yabancıyım. Rica 
ederim, bana otele gitmek için 
bir yol gösterin.. 

lnkılab hatıralarından 

Belediye memuru - Bu taraf· 
tan geçilmez, çünkü seller baı· 
mıştır. Bu sokaktan da geçilmez 

1 
çünkü esasen bataklıktır, geldi· 
ğiniz yoldan geriye dönıeniz iyi 
olur ıanırım. 

'~r·e-fr-ik_a_N-o.-2·8----------------------Y-aza_n_: -M·.-n-o·ğ·a·n- - Fakat ben otele gidece-

•damm üzerinde çıkan ev· yazılıyor. Ne bu taburlarda ve lamak siyasetini takib etme.si ğim .. 
biıhaua batarat defteri ne de um ım müfettişlikten ve için çok uğraşmış ve çalışmış - O cihete de ben karış· 

Un ne yaman bir hafiye, müşiriyetten bir iş beklenmemeıi ise de bir türlü muvaffak ola· mam, siz bilirsiniz. 
tnikrop olduğunu m0 ydana ve iş yap imale istenilirse Ma
trıuştu. Bu deftere göre. bu nastır mıntakaaına gönderilecek 
trı Paris, Mısır ve Atina ara· kıtaatın başka yollardan gönde-
1, aenelerce mekik dokumuş rilmes• ve tecemmü mıntakası
~atta bir ara ı ık Hindistana ntn M mastı m 'çinde değil ka
r gitmiş. birçok aileler n ~abalardan uzak bir yerde inti· 
ına, ocakların sönmesine hab edilmesı ehemmiyetle zik-

1'> olmuş. Bunların hepsi o rolanuyordu. 
t defterinde yazılıydı. Mana~tırda yirmi üç tabur ka· 
tbeyn başkitabetine çektiği dar asker top!anmı~tı. Şimdilik 

fan müsvcddıoıi de koynun- bu kuvvet kafi ıdi- Şemsi paşa 
ıkmışh. !Bu müsvedde de da Manastıra gelm 'şti. Şemsi 
altına alınıp lzmirden Se· paşamn damadlarından biri de 

gönderilen redıf taburla- Manastır jandarma alay kuman· 
kat'iyyıon fayda melhuz danı miralay Rıfat bey idi. Bu 

dı~ını çünkü bunların he- zat efradı cemiyetindendi. Ara• 
llefer kıyafetine girmiş za- da bir kan dökülmemesi ıçın 
Vasıtasile elde edıldiklerini kayın pederini biç olmazsa yakıp 

L~rn yeti fesadiyeye hadim yıkmaktan, gaddarlık ve hun· 
~le getirildıkten sonra Ma· harlıktan vazgeçecek, itidale 
' gönderildiki kat'ıyelle davet etmek ve böylelikle oya-

mamış. ikna edememişti. 

Böyle olmakla beraber bir 
fırsat zuhurunu beklemek üzere 

lcayınpederini de yalnız bırakmı· 
yordu. Şemsi paşa hiddet ve 
şiddetinden kabına sığamıyordu. 
Ne demek olsun diyordu. Bir 
pad:şaha, c han halifesi bir sul
tana isyan edilsin. Hem kimin 
tarafından, her gün elcmekini 
yediği, parasını aldığı bir ben· 
desi, bir zabiti tarafından. 

Şemo bunları bir türlü haz· 
medemiyordu. Havsalası bir 
türlü almıyordu. O, bütün mil
leti esir, memurları. zabit
leri köle farzediyor ve hakika
ten bir :padişahta yedi evliya 
kuvvetinın mevcut olduğuna 

inanıyordu. O, esasen hürriyet 
kelimesini ömründe ne işitmiş 

Damat naaıl? · 
Yako - Samuoli nasıl bulu· 

yorsun? 

Levi - Mükemmel bil' deli· 
kanlı. 

- Fakat daha evelki gün 
Samuel için bırıız, dolaodarıcı 
ve alçak adam diyen ıen değil 
miydin?. 

- Evet. Bendim. Fakat timdi 
uılaştakl 

- Ne üzerinde? 
- Kızımı, vadettij-im draho-

manın yarısile almağa razı oldu. -ve ne de söylemişti. Şemo 
şimdiye kadar işitmediği bu bi
çimsiz, manasız kelimelerin ağız

da dolaşmasını bile günah sa· 
yıyordu: 

- Sonu var -

Mağaza aahibi - Radyolanm1ıla dünyanın dört köşesini din· 
liyebilirainiz muhterem bayım.. En son model ••• 

Mlfteri - Pardoa, bea radyo almata detıl. aldıtım radyoyu 
iadeye geldim. Bir taraftan kaynanam, bir taraftan karım, öbür 
taraftan çocuklar, meter benim evimde radyonun en müthişi var
mış ta haberim yokmuş. Sizinkini dinlemcğe, bir dakika için im· 
kin bulamadım maalesef ... 

·Ne tesadaf? 

y 
f 
~ 

/ c::> 
~ a:-

w c::::> 
Lord - Oh oh oh, kendim 

gibi şık bir zatla karıılatbm, 
ne saadet?. Kiminle müşerref 
oluyorum. 

Muhatabı - B~ndeniz şefgar
sonum, dün akşam size servis 
yapmııtım. ------Oh, ne ala! 

Evet, her yi§itin bir yoturt 
yiyişi var, derler, herkes.. Ken
dine mahsus bir mantığı vardırl 

işte misali: 
- Vay, vay .. Söz verditiniz 

halde kıZlnızı bana vermediniz. 
- İyi ya.. Söz verdim, baş· 

ka ne verecektim •• 
- Anlamadım ... 

- Anlamıyacak ne var? Sö-
zü una, kızımı .. Bqkuına ver
dimJ •• 

Patrona cevap 
Bizim patron bana mektubun· 

da soruyor: 
- Na11lsın Çimdik, 
Diyor. Şu cevabı verdim: 
- Alakanızı havi mektubu· 

nuzu şüpheı.z üç gün evci yaz· 
mışsınızdır. O tarihte iyi idim. 
Dün nezle başladı. Yarma ka
dar biter sanıyorum. Cevabım 
elinize varınca, o da geçmiş ola· 
~tır. Cinıdik 

Şeyh Küşteri 
Bizim Şeyh Küşteri, perdesi• 

ni, mukavvalarını, yağını mağını 
topladı gitti, hepimizle helallaş• 
tı. Baktım gözleri yaşlıydı. 

- Niye atlıyorsun? 
Dedim. 
- Her halde ıizdcn ayrıldı• 

ğım için detil ·dedi· ben gidi· 
yorum diye belediye reisi ile 
poU. miidirü ıevinecekler de 
ondan •• 

Çimdik ------Hasta başında 

Bir hastanın başında ilci dok· 
tor: 

Doktor - Bu zab, böyle e• 
linde kitab varken mi ameliyat 
edeceğiz? 

Diğer doktor - Evet, kloro· 
form tesir etmezmiş ona.. Ki
tabla uyumağı tercih etti. Çünkü 
kendisi münevver bir adamdır. 

Holıkaba~ın marifeti 
Hokkabaz - Baylar, bayan· 

lar, ıiz., bir tavuk arzediyorum. 
Bu tavutun ayakları, ayın gün· 
leri kadardır. 

Bir seyirci - Fakat tavuğun 
ayağı ikidir, ay ise 30-31 gündür. 

Hokkabaz, hayır, bu){Ün ayın 
tam ikisidir 1 



Franko taraftarlarında d6rt, cumhuriyet. 
çilerde sekiz Çeşid 'mermi

0

balunmahtatlır 

ANADOT~U 

Franıada e•rarıengiz 
bir cinayet 

Büyük Avrupa şehirlerinde An'!! .. ~ğul 
• Meçhul kimseler tara. 

Kaçak silah tıcare- · · Fından 6ldürü1aaıer 
ti, milyonlar üze

rine yapılır 
Kaçakçıların casus teşkilatı 

ile alakaları var mı? 
Pari•te, alakadar bir biirotla 

geçen muhavereye bakınız! 
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Fransada Ogen civannda es· 
rarengiz bir cinayet olmuş, 23 
yaılannda Felicien isminde bir 
genç ile ihtiyar anası pek feci 
bir şekilde öldürülmüşlerdir. 

Askerliğini henüz bitirmiş ve 
fevkalade av meraklısı olan F e
licicn; hadise günü gene ava çık 
mış, bir kom~ usuna: 

- Buralarda bir şey bulamı· 
yorum; Dalmazrac'a gideceğim, 
demiştir. işte o gün Felisyen ile 
temas eden ve görüşen ye· 
gine şahıs budur. Genç avcı, o 
gün bundan sonra mahallede 
bir daha görülmemiştir. 

Ayni gün akşam üzeri Felici· 
enin büyük kardeşi annesini zi· 
yarete gitmiş, kapıyı birkaç de· 
fa çalmış, cevab alamayınca 
bahçe duvannı aşarak eve gir
miıtir. 

Bütün odaları dolaşan Lucien 
mutbaha girince annesini kanlar 
içinde ve cansız olarak yatıyor 
görmüş, derhal feryadı basmış, 
evden çıkarak zabıtayı va1<'adan 
haberdar etmiştir. 

Bir /uı9t1qı ıemisi ve lctıçak sili/ılar 
kemmel nümunelerini Madrid 
cepbeıinde görmek mümkündür: 

Derhal tahkikata girişen po· 
lisler, Felicieni aramışlar, bah· 
çeyi dolaşmışlar ve onun da 
ceıedini çalılar arasından çıkar
mıılardır. F elicien, beynine ıı· 
kılan bir kortunla ölmüştür. Ve 
bu kurşun, annesini öldüren 
kurşunun a)nidir. Yani ikisi de 
bir tabancadan çıkmııtır. 

Frt111•ı• •u«eel, lltıtlritl c11b
laesinde mermi 9'ff idlerini 

tedkik ediyor 
Parilte ve civannda muhtelif 

7erlerde akıllara hayret verecek 
kadar çok ıilih ve bomba bu· 
lundu. ispanyada dahili bir harp 
devam edecek derecede bol ka· 
çak lillb, mühimmat ve batta 
tayyare buluyor. Cenuht Ameri· 
icada her yerde kuvvetli bir İs· 
yan çıkaracak kadar gizli silah 
ve mühimmat var. Suriye, Filiı· 
tin, Afganistan veya Arabiıtanın 
her hangi bir yerinde bol mile· 
tarda kaçak silah mevcuttur. 

Bunları kim ve nasıl temin 
ed'yor? 

Çin veya Arabistan veya ce
nubi Amerikada isyan çıkarmak 
üzere hazırlanan silahları Entel· 
licens servisin temin ettiğini sa· 
nanlar çoktur. Filvaki, Entelli· 
cenı servisin bu gibi iıleri yok 
değildir; meseli, müteveffa Vaail 
Zaharof Entellicens servisin adamı 
ve vasıtas ; gene bu adam, bir· 
çok Asya ve Amerika ihtilal 
veya isyanlannan ıilihlarım ve 
mühimmatını temin eden bir 
adamdı. Fakat bu gibi kaçak 
ıilih ticareti, Londra, Paris ve 
yerine göre, Berlin veya Stok· 
Lolm ıibi büyük şehirler büyük 
bir iı sahasıdır. M iyonlarla oy· 
nıyan birçok adamlar Avrupanın 
büyük ıebirlerinde kaçak ıilih 
ticaretile meşguldürler ve mil· 
yonlar kazanmaktadırlar. Ve ne 
kadar gariptir ki, bu ticaret, 
memnu bir iş olmaktan çıkmıı 
gibidir. 

Bakınız, bu ticaretin bir fas· 
lını şurada gösteriyoruz: 

Liyon garından ıüratle ayrı· 
lan bir otomobil, yolcusunu bü· 
yük bir bina önünde indiriyor, 
yolcu asansörle yukarı çıkıyor 
ve yarı açık kapıdan bir büroya 
gırıyor ve: 

- Pariste 9 milimetrelik Şemi· 
•er mitralyözlerinden 4000 dane 
var mı? Dört milyon da fişek 
;sfyorlarl diyor. 

Bu adam kimdir? Binlerce mit· 
ralyöz, mılyoularca fişek kimin 
için istenilmektedir? 

Bu muamelen n seyri daha 
gariptir, çünkü bürod!aki adam: 

- Pariste bu mıktar değil, 

hemen h ç mitralyöz yoktur. Si· 

pariş vermek lazımdır? diyor. 
Mitralyöz, fişek, top ve tay• 

yare hülcQmetlere mahsus bir 
şeydir. Detil binlercesi, bir ta· 
neai bile yuak eşyadandır. Bü· 
rodaki adam hemen hesabını 
yapıyor. 

- 4,000 mitralyöz.. Tanesı 
2800 frank. Satış fiati 3800 
franlrtır. Tam 4 milyon frank 
bir kir. Fişeklerden de biç ol· 
mazsa bir milycH1 kar var diyor. 

Bu tüccara mahsus piyasa 
mevcudu ve fiatini gösteren bir 
listeyi de derçediyoruz: 

5,000,000 adet yedi milimet· 
relik yeni fişek 00,85 · santim· 
den, 2 milyon 7,90 milimetrelik 
yeni fişek 0,90 santimden, 8 
milyon adet 7,90 milimetrelik 
kovanları müstamel fişek 0,55 
santim deri; . 

70,000 mavzer süngüsile be
raber ve iyi halde beheri 315 
franktan, 15,000 Vincister sün· 
gü ile, iyi halde 280 franktan 
3,000 adet Maksim mitra'yöz, 
ıyi halde 6,500 franktan vesaire •• 

Düne kadar en yasak bir İş 
olan bu t cartt için, şimdi resmi 
bir borsa ekıikl 

Gizli ıi ıah ticaretinin en mü· 

Franko askerleri arasında dört 
tGrlü ıilih ve mermi vardır; 
Cümburiyetçilerde ise bir Fran· 
sız gazetecisi tam ıekiz kalibre 
mermi görmiiftür. 

• • • 
Avrupada kaçak silib itinin 

ha kadar aleni ve korkunç ş~ 
kil almasının başlıca sebebi ka· 
çak ıilih tüccarlarının 
veya aayri MUDt aiy.ai 
küJJerle irtioatı aır. 

Memurlar /. ko
operatifi 

Kredi Ko. şeklini 
alacak 

lzmir memurları istihlak koo· 
peratifi, bir kredi kooperatifi 
şeklini alacaktır. idare heyetinde 
bu mesele konuşulmuş ve ka· 
rarlaştırı lmıştır. 

Geçen gün Memurlar istihlak 
kooperatifi umumi heyeti top
lantısı yapılacak! ı. Ekseriyet ha· 
sil olmadıtınaan, toplantı yapı· 
lamamıştır. 

ikinci bir içtimada kooperati· 
fin alacağı yeni şekil için heyeti 
umumiyeden karar alınacaktır. 
istihlak kooperatifi, alınacak ka· 
rarla kredi kooperatifi şekline 

kalbedıldikten sonra ortakla· 
rına kredi açmak suretile yar· 
dımlarda ·bulunacakbr. 

30 Aile 
Alman tabiiyetin. 

den çıkarıldı 

Yapılan tahkikat, şimdiye ka· 
dar hiç bir netice vermemiıtir. 
Maktul F elicien on bin franklık 
bir ıervete ıabip genç, güzel 
bir nipnhsı oldutu da tesbit 
e4Ulml9"1'. 

Çeşme e~ektrik 
tesisatı 

Fabrikada bir 
hadise oldu 

Çeşmede elektrik ve un fab
rikası kuran B. Vafir oğlu Ke
limi Ertanla belediye arasında 
Çeşme kasabasının tenviratı me· 
seles;nden ihtilaf çıkmıştır. Bu 
ibtilif sebebile kasaba tenviratmı 
yapmıyan B. f<elimi Ertan hak
kında umuma aid hizmetler için 
taahhüdünü yerine getirmemek 
suçundan mukavele· mucibince 
fabrikasındaki motöre belediye 
tarafından vaz'ıyed edilmiştir. 
Bundan sonra elektrik motörünü 
belediye işletecektir. Motöre b~ 
lediye tarafından el konurken 
bir hadise olmuş, fabrika sahibi 
B. Kelimi Ertan \razife gören 
zabıta memurlarına hakaret ve 
fili mukavemette bulunmuı, tu· 
tularak Müddeiumumiliğe veril· 
miştir. 

Berlin, 3 (Radyo) - Bir kıs· 
mı Yahudi olmak üzere otuz 
aile Alman tabiiyetinden çıka· 
rılmıştır. 

8. Kazım Yılmaz 
Afırcezada 
beraet etti 

Bozdotan bakimi B. Kazım 
Yılmazın Urlada müddeiumumi 

.t bulunduğu sırada memuriyet 
vazifeıini suiiıtimal etmekten 
maznun olarak şehrimiz ağırceza 
mahkemesinde cereyan etmekte 
bulunan muhakemesi sona ermiı 
ve dün beraet etmiştir. 

Halkevi ı~ö~ ~si 

Kaçak silalıfardan bazıları 

Halkevi sosyal y<1 dım koın . · 
tesi m nfalt ine Mün r Nureddin 
ve arkada.;lar ı tarafı ıd-t(l 6· l ·37 
tarihine rasıl ıyan .'.)alı günü ak· 
şamı saat 20,30 da bir konser 
veri lecekt ı r. A rzu eden arkadaş· 
lar bıl e tlerıni Ha kev nden ala
bı\irler. 

Avrupada €nteressan hadiseler oluyor 

Siyamh Prens 
Kraldan izin a!dı. lngiliz 

kızile evleniyor 
Prens de, sevgilisi de heykeltraştırlar. Kız, 

ressamlığı tercih etmektedir 

Agni zamanda otomobil garışçısı olan Prens lıegkel 
baıında Çlllışıgor 

F......----y:ry~:L~~~flfa ~ hnın yeğeni Prens Birabongse 
yakında Mis Cecil •Heycook. 

\ 1 

Prensin sevdili kız 1 
lng.lterede bulunan Siyam icra· 

Bakkal Sıtkı ve 
metresinin katili 
Katil makinist Şiikrü 
hakkındaki müıahede 

raporu geldi 
Af sancakta bakkal Sıdkı ile 

metresi Sabihayı feci bir şekilde 
öldürmekle maznun makinist 
Şükrünün muhakemesine dün 
Ağırceza mahkemesinde devam 
edilmiştir. Uzun müddet lstan
bul·Bakırköy tedavi yurdunda 
müşahede altında bulundurulan 
Şükrü hakkındaki müşahede ra· 
poru dünkü celsede okunmuş· 
tur. Raporda maznun Şükrünün 
deli olmadığı ve Türk ceza ka· 
nununun 46 ıncı maddesinden 
istıfade edecek halde bulunma· 
dığı bildirilmekte, ancak ken· 
disinde mahkemenin takdirini 
mucib olacak tarzda bir gayri 
tabiilik mcvcud olduğu zikre
dilmekted ir. Yani Şükrüdeki 
g<1yr t b il k m-ıh'<e-m "C. kabul 
edılecek o .u sa cezası h. fıflel i

l eb ıle ı e ... tir. 
l<apor o'<ıı nduk tırn sonra maz· 

nu u ı vekıl eri sÖ l a ınış, r:tpo· 
r u ted;cik edere" tirazlarını bıl
dirmek için muhakemenin başka 
bir gü e bır akı imasını istemiş· 

lerd ır. Avnı gül\ müddeıumumi 
•"'r-1f. n la ,, da ı ddia se doluna· 

adında genç bir lngillz kızı ile 
evlenecektir. 

Prens Birabongse, asıl Preaı 
Bira olarak tanınmaktadır. Prenı 
Bira, tanınmış bir . otomobil ya· 
nşçısıdır ve bir çok koşularda 
ıampiyonlujıı elden bırakma· 
mıştır. 

Prens ayni zımanda iyi bir 
heykeltraşhr. Zaten Mis Hey. 
cookla tanıımasına sebeb de bu· 
dur. Miste iyi bir beykeltrq 
olmakla beraber reuamhtı ter
cih etmektedir. 

ÇoW.. tam ... - ilci genci• 
cvlcn411cl..lc ~co"61..welcıiuc M<1''-'t"• 

Prensin evlenmek için Kralın 
müsaadesini ve Miıin de evlen· 
me yaşını doldurması idi. 

Şimdi her iki mesele de bal· 
ledılmiş bulunmaktadır. Ve, ber 
mutad Avrupa gazeteleri, bu 
·.,.divaçtan tafsilit' ı olarak bab· 
h lmektcdirler. Bundan sarfına· 
zar, bizi de peşlerinde ıürüklee 
mektedirler. Prensin Siyamlı, 
sportmen ve beykeltraş oluşu· 
dur ki, hadiseye enteressan bir 
mahiyet vermektedir. 

Filistinde 
Tevkifat devam 

ediyor •• 
Kudüs, 3 (Radyo) - Vaziyet, 

şimali Filistinde çok karıııktır. 
İngiliz kuvvetleri, Arap çeteleri 

takip için harekete gelmişlerdir. 
Çetelere silah vermek töhme

tile bir çok kimseler yakalanarak 
tevfkif edilmişlerdir. 

Kızılay gençlik det111 

nefi toplantıaı 
Kızılay gençlik dernetinİll 

yıllık umumi toplantısı dün ... t 
on beşte Kızılay İzmir merke
zinde yapılmıştır. ToplantıY1 

Kültür direktörü B. Ali Rız• 
Ôzkut Başkanlık etmiştir. Yıllık 
iş raporu okunduktan sonr~ 
gençlik dernetinin idare beyetı 
seç mi yapılmıştır. 

caktır. 
Maznun Şükrü, iki kişiyi bir~~ 

feci bir şeki lde öldürdüğü ıÇID 
Türk ceza kanun unun id•llll 

icabettiren maddesine göre mu
hakemesi yapılmak üzere iıtill" 
tak halciml iğ nin kararile mab• 

B •fbarl• kemeye sevked ı lmişti. u ı ı 

müddeiumuminin ıddiasanın °.8 

şek ide o acağı merakla beklen•• 
yo ... 

Muh ıkeme başka bir güne b1-
rakılmışhr. 
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- Aşktan başka kuvvete başeğmiyen deni2 kızmm maceraları:.. - Menemende imar 1 .erı n en 
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Corc kısa bir tereddüdd~n sonra sesini yavaşla- K6y~erdede hummalı m1:1 ım mac;ı 
tarak: "Benim adım Corc değil, Annadır.,, dedi M~'.':.~~{~~=~~fı:.b•y Doğanspor ve Uçok takımlan 
Meri, Karasakalın gemisinde Diyerek göğsünü açtı ve bir kekti ve bu delikanlıya teslim B. Emin, belediye ile teşriki yarın karşılaşacaklar• 

bulunmak kararım verdi. çift güzel memeyi Meriye gösterdi. oldum. Bundan ne babamın ne mesai ederek şehr. n imarı için 
Bu aralık, Providans adasında Meri cidden büyük bir hayret de üvey anamın haberi yoktu. büyük bir faaliyet göstermekte· 

Meri iki mühim hadise ile kar- içinde kaldı; fakat kendisinin Tabii kil;senin papazı bir şey dir. Şehrin su işi muvaffakıyetle 
şılaştı; hadiselerden birisi: Sade kadın olduğunu niçin bild rdi- bilmiyordu! Ve bir ~ün bu de· halledildikten sonra, geçen sene 
kendiıini ve diğer bir korsanı ğine bir mana veremedi ve: likanh ile beraber bir gemiye çocuk bahçesine çevrilen eski 
alakadar edecek bir hadiseydi. - Bu da ne demek böyle? bindim ve Havanaya kaçtım. Ben mezarlık üzerinde yedi b"n lira 
İkincisi ise umumi bir mahiyeti Dedi. Fakat Anna hiç bir te· gene erkek kıyafet" nde idim. sarfile bir bina yaptırılmışhr. 
haizdi: laş ve heyecan göstermeden, Eakat yol.ia bizi bir korsan ge· Bu binanın altı kıraethane 

• * * göğsünü kapattı ve: misi tuttu ve hepimizi esir aldı. olarak kullanılacaktır. Büyük 
Meri, hakikatte hisli ve iyi - Allah, Allah -dedi· hiç bir Bu korsan gemısinin kumandanı çarşı parke döşenmektedir. Be· 

duygulu bir kızdı. Bunun için şeyden şüphelenmedin mi? Haydi Rakam idi. Bizi alıp buı3ya, bu lediyenin 938 senesı büdcesine 
Providans adasında bulunduğu diğer erkeklıri mazur görelim, korsanlar ada~ına getirdi. Ra- şehrin harita ve imar planı için 
müddetçe, kırlarda gezmeği adet onlar hiss z ve hayvan gibi he· kam henim kadın olduğumu çok tahsı sat konacaktır. 
etmişti. Adanın güzellikleri ve rifler •. Belki de benim kadın ol· çabuk anlad; nihayet kendisine Köylerde çahşma 
hususiyetleri Meriyi çok müte· duğumu anlıyamazlardı. Fakat metre; ittıhaz ettı. Fakat d ğer Ulucak köyü ihtiyar heyeti, 
hassis ediyordu. sen. Bu kadar zeki ve kibar ol· korsanların ne benim kadınlı- 1500 Jira sarfile modern bir köy 

Bir gün gene bu adeti veçhile duğun için benim kadın olduğu· ğımdan, ne de Rakama metres konağı yaptırtmıştır. Emiralem 
kırlara çıkmıştı; kendi halinde mu hemen hissedecektinl Sonra.. olduğumdan haberleri yoktu. köyünde de beş yüz lira sarfile 
llerliyor ve tabiati seyrediyorken Ben gene sana inanm·yorum. Ni· Ası! sevdiğime gelince, bu de· betonarme umumi helalar kurul-
arkasından bir gürültü duydu. çin bana bu kadar sokuldun? likanlının ne < lduğunu bilmiyo- muştur. Çukurçay köyü ihtiyar 

Meri, hemen geri döndü ve Niç;n benimle dost olmak için rum.. Her halde Rakam tara· heyeti köyün en mühim derdi 
baktı ve Corc Greyle karşılaştı. bu kadar çalıstın? Neden ben· fından öldürü müştür. olan su meselesini halletmek 
Corc, kendisine yetişmek ıçın den bir an bile aynlmak iste· O zamandanberi Rakamın üzeredir. Projeler hazırlanmıştır. 
bir müddet koşmağa da mec- medin? esiri, kölesi, oyuncağıyım. Herif Çukurköylüler su ışı için köy 
bur kalmıştı. - Doğrusu .. Ne göğsüne, ne beni, malı, mül Ü gibi sayıyor, sandığına bin lira yardımda bu· 

Corc: de kalçalarının dolguRluğuna dik· bana yapmadığını bırakmıyor. lunmuşlar, mekteb için de dört 
- Meril diye seslendi. Sana kat etmed m. Aklıma da hiç bir So., ra.. Belki 0 beni seviyor, yüz lira teberrü etmiş'erdir. 

bir kaç söz söylemek istiyorum. şey gelmedi. Hem ... Neden senin fakat ben ... Ondan hatta nefret Hacırahmanlar köyündeki 
Biliyorsun ya.. Rakam, gemide kadın olup olmadığını anlamak sebze bahçesi 

ediyorum. Bu korsanların en 
bizi bir dakika bile yalnız bı· lüzumunu hissedecektim? Neyse.. Hacırahmanlar köyünden B. 

vahşi ve zalimi bu adamd r. ' 
rakmadı. Ben de sana söyliye· Nasıl oldu da sen burada bu Ahmed imzasile aldığımız bir 

kl k ı b b. ı hl"k 1 Edvar, senden çok rica ederim, k bd k b b ce erimi tamamlıyamadım. Şu orsan ar, u ın erce te ı e er me tu a, öyün se ze i tiya• 
anda Karasakal yani kaptan arasında erkek kıyafetile bulu- bana merhamet et, bir az yar- cını temin eden bahçenin, ibti· 
Edvar Tiç ile diğerleri arasında nuyorsun?. dım et. Öyle bir kanaatim var ki, yaç üzerine tarla olarak kiraya 
mühim bir ihtilaf vardır. Bun· - Ben, Londralı bir kapta- beni bu herifin elinden kurta- verildiği bildirilmekte, bundan 
lard•n birisinin elinde bir be- nın kızıyım. Babam Cenubi rac k tek insan sensin! Karoline evel yazdığımız gibi bahçenin 
yanname vardır ki, bu bizi Karolinde yerleşmişti . Ben de dönmek, babamın yanma git· barab olmadı~ı yazılmaktadır. 
ehemmiyet ı - surette alakaaar Karotine lienüz ltüçütc b1r ÇO· mek istiyorum. Babama beni se· ı 
eder. Beyanname lngiltere kralı cukken g ttim, annem yoktu; nin kurtardığını söyliyeceğim. ılköğretim İspek-
Corcundur. Ne ise .. Ben şimdi babam dul kalmak istemediği Orada nikahlanırız. Mus'ud bir terleri 
sana her şeyi bildireceğim .. Ra- için yeniden evlenmişti. Üvey yuva kurarız. Küitür dırektörlüğü emrindeki 
l..am istemiyor amma... ana elinde kalmıştım. Bu üvey - Sonu var - ilköğretim ispekterleri arasında 

Tuhaf şey .. Neden istemi· ana bana hiç bakma1:lı, ben de değişiklikler yapılmış, fspektelerrin 
yor? tamamen serbest olarak büyü· incir ve üzüm teftiş bölgeleri değiştirilmiştir. 

Ç K düm. Dahası d:ı var... Beni ço-
ünkü.. ıskanıyor da cuk 'uktan itibaren çok Z.lman ar Bergama ilköğretiır. ispekteri 

ondan!. B. Argun Ödemiş bölgesinde, 

- Kıskanıyor 
neden kıskanıyor? 

erkek gibi giydirirlerdi. Onbeş 
mu? Fakat 1 Tire ispekteri Sabri Ökten Ber· 

yaşım bulduğum zaman bir ka· 

Merinin aklından şimşek gibi 
bir şey geçti, ve bir anda Corc

gama bö 'gesine, merkez ispek
dın olduğumu ve g :izel bir vü· 
cude malık bulunduğumu rnla- terlerinden B. Hüseyin Yılmazer 
dım. Kalbimde erkeklere karşı Tıre t ölges ne, yeni ispekter B. 

Naşid Sarıcılı Karşıyaka ve Me· 
büyük bir meyil vardı. Erkekle-

h neınen bölgesine, B. Vahid Öz· 
eye- rin yanında kalmak, bedni adeta ı Gümrük karşısında Üzüm güven merkez ve Kemalpaşa 

tan uzaklaştı. 

Fakat Corc telaş ve 
canla: 

- Hayır, hayır .• Mesele 
ŞÜndüğün gibi değildir. 

gaşyediyordu. Erkek iyorum; K l T u'um ı i? ~t n'! hanında A· bö gesine nakledilmişlerdir. Jz· 
dü· evet, bü ün erkekleri kasdedi- Rl. Ş k ı f · ·· ·· mar a ı ne ıs ıncır ve uzum· mir merkez ispekterlerinin teftiş 

Yorum. 30·40-50 lik bir erkek 1 · t t k d 
Diye bağırdı. 
Corç ta kısa bir tereddüd 

geçirdi. Ve sonra sesini yavaş
latarak: 

- Benim adım Corc değildir 
benim hakiki adım A nna Bonni· 
~r. Ben bir kadınım! baki. 

erın op an ve pera en e sa· bölgeleri de değişt rilmiştir. 
benim için sevilecek, kucaklana· tışına başlanmıştır. Fennin en 
cak, koklanacak bir ı nsandı. son vasıtatarile tertemiz işlenen Bir vapur battı 
Fakat.. Genç dd kanlılara dahı bu iner ve üzümlerden herkes Tokyo, 3 (Radyo) - Ozaka-
ziyade mec'uptum. Nihayet ana· istedıği m ıkda:da satın alabi· da doksan yolcuyu hamil bir 
lığımın akrabasından bir delikan· lir. Sipariş kabul olunur. He· yolcu vapuru batmıştır. Yolcu· 
laya tamamile gönül verdim. Bu J .ye ı çin zı.rif ambalajlar da lardan 20 kişi kaybolmuş, 17 
delikanlı ir •, y m, ~üz .. I bir n· vardır. (Tt•lefon: 2512) kişi bo~ulmnştur. 

- ~ 

• 
se haı<kında maıu nat almak mı 
ist yo•sunuz? Dedi. 

Şarlot oldukç1 mütehayyir bir 
tavırla: 

Blakın tatlı, açık 
vardı. 

• * • 

mavi gözleri 

Şarlot, çantasından bir az 

Yazan: Amerika Cumlıurreisi M. Ruzvelt 

- Evet, dedi. J m B ak tes· 
miye olunan bir zat hakkında 
bazı malumat istiyorum. Bir çok 
deliller bu dostumun do'<tor 

fersüdeleşmiş bir zarf çıkardı. 
Jim Blak kızın bütün hareket
lerini dıkkatle takıb ediyordu. 
Bunun için kızın çok asabi ol· 
duğunu bunun için de ellerin in 
titrediğini fark etti. Genç kız 
zarftan bir fotoğraf çıkardı; bu 
]im Blakın kendisini en ziyade 
ifade eden son bir fotoğrafı idi. 

Çeviren: Faik Şemseddin Benlioğlu ----- -
'Tefrika Numarası; 29 

Dördüncü kısım 
YUzyUze 

f [Bu kısım R ta Visman tara· 
1ndan yazılmıstır) 
k t..1erdivenden inerken Jim Blak 
t cn~isinde iki mevcudiyet ve 
dahsıyet hissediyordu. Merdiven· 
J:' en inen hem J im Blak, hem de 
i,;•n~is Karter idil Eğer görmek 

8 
cdLği kadın, hayatının uzun 

(tllclerini beraber geçird iği ka· 
}' 

1
". olmasaydı, Jim Blak şahsi

i~~ı kendisinde canlanmıyacak 
b ı . Şutot Hop, bu adamın 
f erıliğı üzerinde hıvvetli bir nü-
Uza •na ık idi. Buııun ıçın sa· 

bık Jim Blak ve Jihik 
Karter merdivenden 
kendisini alamıyordu. 

* • * 

Fra:ısis 
inerken 

Şarlot Hopun karşısına çıkan 
adam, aradığından büsbütün 
farklı bir adam idi. Bu meçhnl 
adıım genç yürüyüşlü idi. Vakıa 
bu yüı üyüş Jim Blak yü:üyüşün
de id:, amma, belki gençlığinde 
böyle idi. 

J im, Şarlotu hiç tanımamış 
gibi: 

- Doktor Grımhav beni is· 
ted•ği n zi söyledi. Ben bu sana· 
toryumun d.rektörüyüm. Bır k.m· 

Grmshası tarafından tedavi edil· 
diğini gösteriyor. Bunun için 
buraya ka !ar geldim. 

- Ya... Şu halde beni biraz 
takibetmenizi rica ederim. 

Genç kızı kabul salonuna ka· 
dar götürdü, orada pencerelerin 
bütün storlarım sonuna kadar 
kaldırdı. 

Jim, genç kmn kendisini ta· 
mamen görebilmesi için böyl~ 
hareket etti. 

Kendisine sanatoryomun mü
darü sıfatım veren bu adamın 
gözleri, koyu renkli gözlüğünün 
arkasından görünüyordu; fakat 
hu gözler, koyu mavi ve çok 
SJğ Jk bak ş ı idi. Halb1Jki Jim 

]im Blak, hiçbir şey belli et• 
miyerek: 

- Aradığınız zatın fotoğrafı 
bu mudur? 

Diye sordu. 
- Evet, eveti Buradadır de

ğil mi? Çok rica ederim, bana 
"hayırn demeyiniz. Burada oldu· 
ğuna ben zaten eminimi 

- Fakat, bu reıim bana biç 
bir şey ifade etmiyor. 

- Bundan başka birçok fo· 
toğrafları daha vardır. Yandan, 

Yarın Alsancak sahasında tik
lerin en hararetli ka şılaşmala
rından birini teşkil edecek Do· 
ğanspor·Üçok müsabakası yap ı· 
lacakhr. 

Doğanspor takımı, önde gi· 
den Üçok takımını iki puan 
fa rkile takib etmektedir. Lik· 
teki vaz yeti düzeltmek ve milli 
kümeye ürnid besliyebilmek iç:n 
yarınki müsabakayı kazanmağa 
uğraşacaktır. Su hale göre kuv· 
vet itibarile çok tehlıkel i bir 
rakip olan Üçok takımına karşı 
üstün bir oyun çıkarırsa galebe 
çalmak ihtimali çok kuvvetli dir. 

Fakat şunu da unutmamak la· 
zımgelir ki Üçok takımı lzmir in 
en formünde o 1an bir tak ım dır 
ve Doğansporun çok çalışması 
İcab edecektir. 

Bu müsabakadan evel Alsan· 
cak - Yamanlarspor tak mları 
karşılaşacaklardır. Yamanlar t t· 
kımı, şimdiye kadar yaptığı maç· 
larda derece alamam ı ş ise de 

lik başında bulunan takımlar için 
daima tehi ke teşkil etmiştir. 
Bu maç da A\sancak takımı 
için bir imtihan olacağına göre 
alaka uyandıracaktır. Günün bi· 
rinci maçı Ateşspor • Demirspor 
takım ları arasındad ı r. 

Halk da s a hasında B takımların 
l ıkine devam edilecektir. Müsa• 
bakalar, saat 10 da Alsancak • 
Yamanlar takımlarının karşılaş· 
masile baş\ıyacaktır. Bu müsa· 
bakayı Üçok· Doğanspor, • A· 
teşspor - Demirspor maçları 

tak p edecektir. 

Lise maçr geri kaldı 
Dün Balıkes"rden gelen bir 

telgrafta, bayramda lzoıirde bir 

maç yapması mukarrer olan 
Balıkesir Lise takımının bazı 
mühim sebepler dolayısile iz. 
mire hareket cdemediti bildi· 
rilmiştir. lzmir - Balıkesir lise
leri maçı, başka bir zamana 
bırakılmıştır. 

lzmir elektrik ve su şir
ketleri meselesi 

Belediye reisi, bu iki şirketin satın alınmaaı 
için Ankaracla teşebbüsatta bulunacak 

Şehrin mühim işleri ve bil· 
hassa fuar sahasında inşa edile· 
cek sergi sarayı veıaire için 
Başvekalet ve vekaletlerle temas 
etmek üzere Ankaraya giden 
belediye reisi Dr. Bay Behçet 

Uz, lzmir belediyesinin satın al· 
mak isted iğı Halkapınar suyu, 

tramvay ve elektrik şirketi tesi· 
satı için de teşebbüslerde bulu· 
nacaktır. 

Bu iki şir~etin bütün tesisatını 
almak mühim b ir paraya müte· 

vakkıf o' duğu iç n belediye reis· 
liğ •. bunun için devlet büdcesin· 

den yardım istiyecektir. Bdediye 
reisliğince bu hususta yapılacak 

teşebbüslerin ne netice vereceği 
henüz belli değildir. Onun için 
reisin Ankara dönüşünden sonra 
su ve elektrik tarifelerini ye· 
niden tesbit için tarıfe komis-

yonlan, Nafıa müesseseleri ko· 
miserliğinde toplanacak, her iki 

tarifeyi önümüzdeki altı aylık 
devre için yeniden tayin ede
cektir. 

sağdan, soldan, cepheden ve 
daha sair hareketler halinde .. 
Bunları da size vereyim mi? 

J m, Gülerek: 
- Şu hale bakılırsa, s iz bu 

zah çok seviyorsunuz!. Ah bu 
genç kızlar .. Sevdiklerini ne ka
dar çok severler.. Nasıl itiraf 
ediyorsunuz; değ.l mi? 

- itiraf etmek beni biç bir 
zaman utandırmaz bay. Hatta, 
onun bu sevdamı bilmesini b il
hassa ist yorum. Eğer elinizde 
bir imkan · varsa, lütfen ona bil
diriniz. Onu çıldırasıya sevi yorum 

Sabık ]im ve Şarlot bir ka· 
napeye oturdular. Jim, elini bu 
genç kızın eline değdirdi. Bu 
değdiriş bir baba hissi ile de
ğildi. Jim, bu çok sevdiği Şar· 
lotun elini sonuncu defa olarak 
tutmak istemişti. 

* * • 
Şarlot, yorgun ve kırık bir ses 

ile: d • 
- tvet -diye mır~!tn'dı- ben 

Tepecikte 
Bir hadise olclu 

Evelki gece Tepecikte Ihsan 
Zebranın umumi evinde bir 
vak'a olmuştur. Sabıkalılardan 
Arap Hasan, eskidenberi tanı· 
dıkı kadınlardan Seherle bir 
müddet görüşmüş, sonra b irden• 
bire bıçağın ı çekerek genç ka
dını sağ ve sol böğürlerinden 
ve karnından -üç yerinden· ya
ralamıştır. Arap Hasan, vak'adan 
sonra kaçmışsa da polisce takip 
edilerek yakalanmıştır. Seher, 
derhal hastaneye kaldırılmıştır. 
Yapılan muayenesinde yarala· 
rının hafif olduğu anlaşılmııbr. 
Fakat doktorlar söz söylemesine 
müsaade etmemektedirler. 

Seher vak'anın sebebini giz· 
lemişse de Arap Hasan dün 
Halkapınarda sazlıklar aruında 
yakalanınca suçunu itiraf etmif: 

- Başkasını dost tutmuı, 
benden ayrılmıştı. Beni tahkir 
etti, ben de vurdum. 

Demiştir. Tahkikata devam 
ediliyor • 

sizi merdivenden inerken gördü
ğüm vakit, Jim Blak olduğunuzu 
hemen anladım. Bu kanaatim, 
benzediğinizden değil, fakat içim 
den gelen bir histen dotmuıtur. 
Elinizi, elime değdirditiniz za· 
man ise, sizin sevdiğim Jim ol· 
duğunuza artık kat'i surette 
hükmettim. 

Buna hayret ediyorsunuz de
ğil mi? Haklısınız.. Ah.. Jim 
olsaydınız, eski J im olsaydınız. 

-Ya .. Benim eski Jim olma· 
dağıma müteessir oluyorsunuz 
ha... Ne garip tesadüfi Ben Jim 
değilim. Maamafih ]imleri bul
mak hususunda size elimden 
gelen her yardıma hazırım. 

- Yani .. BJrada değildir, de
mek mi istiyorsunuz?. 

Genç kız, derin b ir inkisarla 
elini Jimin elinden çekti ve 
kendi kendisine gibi söyliyerek: 

- Bu hrif ettiğim zatı tanı· 
, madığınızt sijyl~ is~~rıu· 

- Sonu var-
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• Fr nsa, 
sini 

urıye muahede
etmiyor tasdik 

-----
Suriyedeki ekalliyetler hakkında te-
minat alınmadıkça, muahedenin 

tasdikine imkan yokmuş 
Pariı, 3 (A.A.) - Paristeki 

Surıyeli mehıfilden !alınan ma· /spanyoffardan 
IOmata göre burada bulunan 
Suriye başvekili Cemil Merdam bir grup 
Fransa erkanile vukubulan te-
maslarında'l bir net ice elde ede· 
memi şti '. Cemil MeJdam Fransa 
ile Suriye arasında evelce im
-.,alanan muahedenin Fransa 
larafından tasdı kini i stemiştır. 

Kendisine verilen cevapta, Su
riyede bulunan ekalliyetler hak
kında Fransa hükumetinin Suri· 
yeden teminat verilmedikçe bu 
muahedenin tasdikine imkan 
olmadığı bildirilmiştir. 

Suriye Başvek . li Elcezireye bir 
ıdari muhtariyet verileceğoi bak· 
kında deveran eden haberlerden 
bahsederek, bu iş hakkında 
Fransa hükOmetinin noktai na· 
zarını sormuş ve buna da bu 
işin ekalliyetler ile alakası bulu· 
nan ayrıca bir iş olduğu kendi
sine bildirilmiştir. 

Franaa, Suriyedeki ekalliyetler 
hakkında Suriyeden lazımgelen 
teminatı •ldıktaa sonra Elcez • 
reye bir idari muhtariyet vere· 
ceğini ve orada Suriyede bulu
nan ve Suriye hükumeti tarafın-

dan istenilmiyen çerkezleri, Surya· 
nileri ve belki de Ermenileri 
yerleştireceği söylenmektedir. 

B. Eden 
Londra müz"kerelerin 

den /tal ya sefirini 
haberdar etti 

Londra, 3 (Radyo) - fngil· 
tere Hariciye Nazın B. Eden, 
bu gün ltalya sefiri Dino Gran
diyi kabul etmiş ve Londrada 
Franıı:ı: ricalile vulı:ubulan müz· 
kereler etrafında tafailat ver· 
miştir. 

Parise giderek Fran
sız Başvek ilile 

konuş lu .. 
Paris, 3 (Radyo) - Cum' u

riycıt9i ispanyadaki muhtelif par
tilerden mürekkep büyük bir 
grup, bugün buraya gelmiştir. 

lspanyollar, Cumhuriyetçi is
panya vaziyet ni F ransaya izah 

için Parise geldiklerini söylemiş
lerdir. 

Grup azası içinde, meşhur 
komünist kadın Pasyonara da 
vardır. 

Başbakan B. Şotan, öğleden 
sonra lspanyol grubunu kabul 
etmiş ve uzun müddet konuş
muştur. 

lspanyollar, şimali lsp nyayı 
kaybetmiş olmakla beraber nihai 

zaferden ümidvar olduklarını söy· 
lüyorlar. 

Yoksullara yardım 
Bayram münasebetile beledıye 

ve Kızılay taraflarından fakir 
bir çok ailelere ve çocuklara 

para ve giyecek eşya verilmek 
suretile yardımlarda bulunul· 
muştur. 

Belediyenin Öksüzlere Yardım 
Cemiyetine yardımdı bulunması 
suretile fazla nüfuslu yoks 11 aile
lerin küçük çoeuklannın k ıreş· 

!ere kabul edilmeleri ve oralarda 
bakılmaları hususunda da bir 
anlaşma yapılmıştır. 

Baytar Aziz 
Sıhhat Eczahanasinde 
Her gün sabahtan öğ! eye 

kadar bulunur. 

lzm r 2 ı nc• ı cra memurluğun· 
dan: 

Gayri menkul malların açık 
artırma ilanı. Madde 126 

Açık artırma ile paraya çı::v· 
rilecek gayri menkulün ne ol· 
dJğu: Üç kıt'a tapuya merbut 
tarlaların 768 hissede 696 his· 
sesi. 

Gayri menkulün bulunduğu 
mevki, mahallesi, sokağı, numa· 
rası: Seydiköye tabi Bulgurca 
köyünde Karapınar mevkiinde 
hududu tarafları. 

Sancaklı kova Musa oğlu Ali 
ve Katrantepesi ve tarafeyni sa· 
bibi senet tarlalarile 919000 met· 
re murabbaı tarla, keza ayni 
mevkide hududları Kocabaş te· 
pesi, sahıbi senet tarlası ve ta· 
rafları tarikiam ile mahdud 
9190000 metro mur bbaı tarla, 
br her dönümü 919 metre mu· 
rabbaı hesab.le beher dönümü 
12 lira, keza ayni mevkide ta· 
rafları Sancaklı kova Mvsa oğlu 
Ali ve Katrantepesi ve taraf arı 
sahibi senet tarlalarile mahdud 
919000 metre murabbaı tarla 
beher dönümü 919 metro mu· 
rabbaı hesabile dokuz liradan, 
d ğer 9190000 metro murabbaı 
tarlanın 919 metro murabbaı 

hesab ·le beher dönümü 9 1 radır. 
Artırmanın yapılacağı yer, 

gün, saat: lzmir 2 inci icra da· 
ires ııde; birine artırma 10/1/938 
p !zar gü~ü saat 14 te, ikinci 
artırma 25/1/938 sah günü ayni 
saatte. 

1 - işbu gayri menkulün 
art rma şartnamesi 27/12/937 
tarihınden itibaren 937/5928 
numara ile İzmir 2 inci icra 
dairesinin muayyen numarasında 
herkuin görebilmesi iç:n açıktır. 
ilanda yazılı olanlardan fazla 
ma ıumat alm•k ist yenler, işbu 
şartnameye ve 937/5928 dosya 
numaras:le memurıyetimize mü· 
racaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için 
yukarıda yazılı kıymetin % 7,5 
nisbetinde pey akçesi veya milli 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edi lecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklı· 
!arla d ı ğ~r a ' iikadarların ve ir· 
t fak hakkı sahıplerinin gayri 
menkul üzerindeki hak arını hu-

Von Ribentrob 
Jngiltere Hariciye Na. 

zırile konuştu 
Londra, 3 (Radyo) - lngil

tere Hariciye Nazırı B. Eden, 
bugün Almanyanın bura sefiri 
Baron Von Rıbentrobu kabul 
etmi~ ve uzun müddet konuş
muştur. 

D T b "b susile faiz ve masrafa daır olan 
iŞ I Q l j iddıalarını işbu ilan tar ı binden 

Cevat Dağlı itıbaren yirmi g:in içinde evrakı 
müsbitelerile birlikte memuriye· 

ikinci Beyler sokak No. 65 timize b ı ldırmeleri ıc•beder. 
Telefon: 3055 ----·•! Aksi halde hakl arı tapu sic lınce 

Birinci Sınıf Mutahassıs sabit olma ;lıkça satış bedelinin 

Franko 
Tazminat verdi .. 

Londra 3 (Radyo) - ihtilalci 
tayyarelerin bombardıman et· 
tikleri fngiliz vapurunda ölen 
sekiz kişi için, General Franlı:o, 
yirmi milyon 880 bin peçeta 
tazminat vermiştir. ................... 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlıı 

Cilt ve Tenasül hastalık· 
tarı ve elektrik tedavisi 

lzmir • Birinci beyler sokaiı 
Elbamra Sineması arkasında 

Tl'lefon : 3479 
.. ···:r.~· ·,,"' ~~ .......... · ..... ~ .. · ' .• , , 

Melek ve Şeytan 
~~~~~-ı~-~--

28 Yazan: Kadircan Ka/lı 
göstermek istiyordum. ı - Haaaa.. Şu şarkıcı hanım 
Yavış yavaş, girip girmemek mı? 

düşünc~si arasında apartımanın - Eveti.. 
kapısına yürüdüm. f.tiği geçtığim Dedim. 
zaman kenardaki ufak odadan - Burada oturuyor. Dör· 

bir kadın başı uıandı: 
- Kimi istiyorsunuz? 
Bu, fstanbulun hemen her 

yerinde, bele zengin evlerinde 
rastlanan zenci kadınlardan 
biriydi. 

- Şey... Zehra Hanımefea· 
diyi, 2örecektim ... 

Beni baştan ayağa kadar 
süzdü: 

- Zehra Hanımefendi mi? 
Bizim aparhmanda böyle bir .... 

Hemen kendimi topladım. 
Karşımdakinin sözünü kestim: 

- Affedersiniı, Zebra, değıl, 
Meral d.yccektim. Meral Hanım· 
efendi, um 'JU :ılı~ =>• cı ı 

1 zjm ,P rrınu ud 

düncü katta ... 
- Kaç numara? .. 
- Dördüncü katta başka da· 

ire yoktur efendim .. 
- Teşekkür ederim. 
Yürüdüm, merdivenleri çık-

mağa başlıyordum ki kadın ar
kamdan seslendi: 

- Şey .. Kimsiniz efendim, ne 
yapacaksınız?.. Kusura bakma· 
yın, boşuna yorulmanızı istemem 
de ... 

-Neden? Şimdi burada yok· 
lar mı? .. 

-O ıdan değil, fakat kimseyi 
kabul etmez de .. Onun için, her 

1 
Alalı,ıg, ~ılii, biç?b~~ıl*•:t on 

'"1 

paylaşın li ndan har.ç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artı,.. 

maya iştırak edenler artırma 

şartna nes'ni okumuş ve lüzumlu 
malii ııatı almış ve bunları tama· 
men kabul etmiş ad ve it ı bar 

olunurlar. 
5 - Tayin edilen zamanda 

gavri menkul üç defa bağırıl· 

kişi geıir, onuna da evde olma· 
dığını söyletir ve savar. Pek 
yabani bir şey .. Amma beğeni· 
yorum doğrusu.. Ben şarkıcı 
kızları bilirim, hepsi de bin kişi 

ile flg irdetirler, fakat bu, ali· 
maltah bir ordunun içine düşse 
gene ... 

Bu gevezece konuşmalar sinir· 
!erimi yatıştırmıştı. Bana öyle 
geliyordu ki hiç kimseye açılmı
yan bu kapı bana açılacaktı. 
Eğer herkese açılsaydı o zaman 
korkulurdu. Bu halde onun his
lerine dokunmanın faydası ol
mıyacak; ancak kendime güldür
müş olacakıım. 

- Ben onlara benzemem. 
Göreceksiniz. 

Dedim ve yürüdüm. 
Son söıleri daha ziyade ken

dime söylemiş ve içimdeki son 
korkuyu da savmak istemiştim. 

Döne döne merdivenleri çıkı· 
yordum. Arada bir küçük pen
cerele den Tophane aırtlaı ını, 

--- - ---- ----- - - ----
zmir Orman Başmüdürlüğünden: 

Bir kentalin 
Teminat muhammen bedeli Kental Cinsi Ormanın ismi. Kazanın ismi 
Kuruş Kuruş 
2333 36 648 Meşe kömürü Kışla deresi lzmir merkez 
4218 36 1592 Meşe kömürü Sarnıç ,, ,, 
1935 36 300 Meşe kömürü Ayıkulağı deresi ,, ,, 
2905 6 6456 Kuru çam odunu Kadın dağı Seferihisar 

570 5 1519 Meşe odunu Ayıkulağı deresi lzmir merkez 
lzmir merkez kazası ile Seferihisar kazasının yukarıda yazıl ı Devlet ormanlar ından h 'zalarında 

gösteri len meşe kömürü ve odunu ve kuru çam odunları 29-11·937 tarihinden itibaren on beş gün 
müddetle açık artırma ile serbest o'arak satışa çıka11lmıştır. Mukavelename ve şartname projeleri 
lzmir Orqıan Başmühend. sliğinden ve Seferihisar Orman katıbliğinden parasız alınır. 

ihale 13-12·937 perşembe günü saat onda lzmir Orman Başmühendisliğinde yapılacaktır. 
istekliler teminat larını artırma saatından bir saat önce Ziraat bankasına yatırmış olmaları la· 

z • mdır. 4 7 9 12 4287 
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-Nazilli 1 

~ Palas = 

Şık ve rahat mobilya, ve modern banyo· 
- lar, asri konforun bütün hususiyetleri, hulasa :-: 
=: tam manasile bir Avrupa otelidir. = 

Temizlik istirahat - -
Karyolalar, somyalar çok rahattır. Daima 

_ temiz ve kar gibi çarşaflar verilir. Otelin _ = salonları her zaman müşterilerin emirlerine = 
- amadedir. Burada hem istirahat hem de mi- _ 

safirlerinizi kabul edebilirsiniz. 

_ Tavsiye ederiz 
Nazilliye gidecek yolculara "Nazillipalas,,ı = 

- tavs;ye ederiz. Ahmet Çakıryıldız ve Halil = Taşkın bayların idaresinde olan "Nazillipalas. -= konfor, istirahat temizlik noktalarından old- ;;;; 
- uğu kadar, emniyet bakımından da herkesi 
- memnun edecek millô bir müessesedir. = 
:;ı 1111111111 1111111111111111111111 111 111111111111111111111111111111 111 ili il 111ilil1111111111111111il1111111111111111111111 il lll lll lll l il il lll lll il il l lll lll lll il il lll lll lll l liF. 
dıktan sonra en çok artırana B h d • • 
iha!e edilir. Ancak art.ırm~- be- ayram e ıyesı 
deh muhammen kıymetın yuzde 
yetmiş beşıni bulmaz veya satış VE Tuvalet eşyanızı 
isteyenin alacağına rücbanı olan 
diğer alacaklılar bulunup ta be-
del bunların o gayrt menkt.Al il• 

temin edilmiş alacaklılarının 
mecmuundan fazlaya çıkmazsa 
en çok artıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere artırma on beş 
gün daha temdıt ve on beşinci 

günü ayni saatte yapılacak ar· 
tı rmada, bedeli satış ist~yenin 
a l acağına rüchanı olan d ı ğer 

a lacaidı arın o gayri menkul ile 
tem ı n edilmiş alacakları mecmu
undan faz aya çıkmak şartıle en 
çok artırana ihale edilir. 

6 - işbu gayri menkuller 
mukaddema aç ı k artırmaya ko
nup muhammen kıymetin yüzde 
75 şini bulmadığından dolayı 
2280 No. lı kanun mucibince 

Şifa 
Meşhur 

S. Ferid eczacıbaşı 
Kolonya, 
Esans, 
Pudra ve 
Kremlerinden 
in tıhap edi 'l İZ. 
Herkes gibi siz de 
memnun olacak· 
sınız .. . 
Alırken S. Ferid 
ısım ve etiketine 
dikkat ile taklit-
!erini red ediniz. 
Çünkü bir şeye 
yaramazlar. 

tecıle uğramıştı. T~cil müddeti Dep. s. F eria 
hıtam bulmuş olmakla yeniden 
umumi hükümlere göre satışa Şifa eczane. 
devam olunacaktır. sidir. 

7 - Üzerine ihale olunan!--------~=========-------
kimseye veri len müddet zarfında olunacaktır. Yu <arıda yazılı gay- odasında şbu ilan ve gösterilell! 
vermezse icra ve ifliis kanunu- ri menkuller gösterilen tarihlerde artırma şartnamesı dai resind& 
nun 133 üncü maddesi tatbik lzm r 2 inci icra memurluğu satılacağı ılan olunur. 

Saray burnunu, Marmarayı, Ada· 
ları ve Üsküdarı görüyordum. 
Oldukça sert bir rüzgar içeri 
giriyor; başımın sıcaklığını alı
yordu. 

Birinci kat, ikinci kat, üçüncü 
kat... Bir türlü bitmiyor. Zebra 
belki de bile bile buraya yer
leşti: 

- Bir çıkan bir daha çık· 
masınl.. 

Diye. 
işte dördün<:Ü kat .. Dizlerim 

kesilmişti. Sık sık soluk ahyor
dum. Bir dakika öylece durdum, 
Yorgunluğumu aldım, kendime 
kuvvet verdim: 

- Çekinecek ne var? Onun 
tek başına, herkesten uzak ya· 
şaması bana üm ıt vermeli. Acaba 
sevmiyor mu .. Her halde seviyor. 
Bütün sevip sevilmiyenler gibi 
o da kendi kalbini dinlemek 
için kenarda yaşıyor. 

La Kin birden bire başka bir 
şey aklıma geldi: 

·~· 11 o ·nrlaı d J • 

Ya başkas . nı seviyors3? .. 
Bir dakika daha durdum, son 

şüphe demin toparladığım cesa· 
retin yarısını kaybettirdi. 

• •• 
Kapıyı henüz on altı yaşla-

rında, beyaz prostelalı, güzel bir 
hizmetçi kız açtı. 

- Şey.. Meral Hanımefendi 
ile.. görüşmek.. istiyordum .. 

Diye kekeledim. 
Beni şöyle, bir çırpıda baştan 

ayağa kadar süzdü. Sonra büyük 
bir alışkanlıkla cevap verdi: 

- Henüz gelmedi efendim, 
b ir az eve! dışarı çıktı. Bir söy
l ı yeceğiniz varsa bana söyleyiniz. 
Kartınızı da bırakınız. Kendisine 
olduğu gibi tekrar ederim, efen· 
dim ... 

Gülümsedım. 
- Teşek kür ederim fakat ben 

ban:mefendinin evde olduğunu 
biliyorum. 

Hizınrtçi yeniden ve kızgın 
kı zg n benı süzdü. 

- Yanılıyorsunuz efendım. 
S z ~ yıbış haber vermişler efen
dim . 

Diyerek kapıyı kapamalı: 
istedi . 

Elimle mani oldum. 
- Yanılan siz olacaksınız, 

küçük hanım, bir defa içeriye 
baksan.z, belki siz görmeden 
girmiştir. 

- Öyle de olsa hanımefendi 
kimseyi kabul etmez efendim, 
zorlamayınız .. 

Yeniden kapıyı kapamak is• 
tedi. Ben gene mani oldum: 

- Beni kabul edecektir. ;:,öy· 
leyiniz. Başkalariyle ölçmeyin 
beni .. 

- Etmez efendim, rica ede· 
rim zorlamayın, zaten uyuyor, 
onun için burada olmadığını 
söylemiştim. Çok gü rültü etme· 
yınız. 

O da sesini kısmıştı. 
Buna inandım. Uyanıncı)'a 

- Sonu var -
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Mersin 
Ticaret Odası 

,. ···-

Sabire CJ 

HiKAYE -~-------~•aı 

Doktora giderken .. 
Fabrikalarımızın ma- _.. ---------------• Nakili F. Y. Eratr 

. "' 

mu/atından örnek 
istedi 

Mersin vilayet merkezi. on iki 
vilayeti ihtiva eden çok geniş 
bir hinterlandın mahsuJlerine bir 
pazar ve transit yeridir. Mersin 
ticari noktadan bu mıntaka ile 
daimi surette temasdadır. Şehri· 
miz Ticaret ve Sanayi Odasına 
Mersinden gelen bir mektubda 
malını satmak ve mübayaatta 
bulunmak üzere Mersine gelen 
tüccarlardan bir çoklarının milli 
fabrikalarımızın mamulat ve mas
nuatmı aradıkları. fakat bulama· 
dıkları. bunun için odada milli 
fabrikalanmız mamulat ve mas· 
nuatı nümunelerini gösteren bir 
sergi vücude getirilmesi muva· 
fık görüldüğü bildirilmiştir. Bu 
sergi için lzmirdeki fabrikaları· 
zm mamuiat ve masnuat numu· 
nelerinden istenmiştir. 

Bir inek 
Sağda Alma, solda Ula, ortada ikisi beraber yüzünden 

Bunlar yıldız değil .. Menemende 
Duga köyünde 
bir cinayet oldu 

~~~~----.. ..-... ..... ~·--·~----~~~~ 
Fakat maruf yıldızlar bile onları kıskanırlar. 

Menemenin Duga köyünde 
bir cinayet olmuştur. Ziraat ban-Holivudun ''Gönüllüsü,, ve dilber Alma 
kasına borcu olan ve ineğinin 
haczine karar verilen Duga kö
yünden Ali oğlu Murad 'Gün
görün ineğinin haczine teşeb· 
büs edilmiştir. Ayni köyden 

Holivodun yalnız yıldızlan 
yoktur. fikgranlan da vardır. 

Figüran deyip de geçmek hak· 
sızlık olur. Çünkü figüranlar 
arasındaki Holivud güzelleri 
yıldızlardan çok ilerdedirler!Biz· 
ıat yıldızlar bile bu hakikati 
- kendileri için acı olmakla bera
ber • itiraftan çekinmemekte· 
diri eri 

Ula da bunlar arasında kendi 
kendisini halketmekte bulunan 
güzel bir kızdır. Ula Holivuda 
1933 senesinde ve sinema heve· 
sıne kapılan bir sürü kız ara· 

sında gelmiş bir kızdır. 
Bu bir sürü kız içinde sinema 

alemine yarıyacak oltanlar pek 
çok idi. Fakat Ula bunlar için
de hayale kapılmamış bir kızdı. 
çünkü bir sen;, sonra figüranlar 
arasına girmek yolunu bulmuş
tu. Geçen sene ise Ula 60 ka
d r filmde yer almıştır. Asıl 
bu olmakla beraber kendisine 
Holivudcular "Gönüllü,, adını 
vermişlerdir. 

Alma: 
Almaya gelince: Bu da film 

dansözlerinden birisidir; henüz 

Melek 4 

Marlen Ditrilı 
Marlen Ditrili gene dilde ve hassa •Melek,. adile anılmak

gözdel •Melek,. filmi Mırlenle tadır. 
en güzel ve takdire şayan bir F.ilm, şuhtur. güzeldir. ve na· 
film oldu) zarı dikkati caliptir. Bu filimde 

. Marlen bu f.lmde bir lngiliz son devir hayatın bütün incelik· 
dıplomatının karısı rolünü yapı· lerini, bu hayatın hakiki cephe-
Yor. D;plomat da Herbert Mar- sini görmek mümkündür. Marlen 
Şllldır, Melvin Dı.ığlas da iiçüncü Ditrihin en sofistik vaziyeti bu 
1ahııt&rl Marlcıı bu filimde bil· halde tebarüz etmiştir. 

19 yaşındadır. Bilhassa saçları
nın parlaklığı ve güzelliği bü
tün Holivudda bir tan~dir. 

Alma. muhitinin en şen ve 
şuh bir kızıdır; mesleğinden de 
azami derecede memnundur ve 
hatta f imlerde şimdiki dasöz 
rolünden başka bir rol almağa 
da zerrece hevesli görünme· 
me ted ı r. 

AyonaKiril 
Habeşistan patriği 

oldu 
Kahire. 3 (Radyo) - İtalyan· 

lar, (Ayona Kiril) i, Habeşistan 
patriği ilan etmişlerdir. Bu ha· 
dise. Mısır hükumetini yakından 
alakadar etmiştir. 

ı Hariciye Nazırı Galip (paşa), 
~ bugün ltalya sefirini kabul et· 
' miş ve bu mesele etrafında ko· 
nuşmuştur. 

Mısır kıptileri. ltalyanın bu 
kararım tanımıyorlar. 

Ne bulduysa çalmış 
Foça kazas ı nın Badıasiyab ma· 

hallesinde şekerci B. Tevfiğin 
·ı evine giren hırsız tarafından on 
bakır tencere. bir kilim, lamba, 
yorgan vesaire çalınmıştır. Hır· 
sız aranıyor. 

Mehmed oğlu kahveci İbrahim 
Ateş. Muradın ineğini almak is
temiş, Murad Güngör vermemiş-
tir. Bu yüzden çıkan kavgada 
Murad tabancuını, İbrahim de 
çiftetüfeğini ateş ederek biri
birini yaralamışlardır. lbrahim, 
sol omuzundan aldığı detin ya-
ranın tesirile iki saat sonra öl
müştür. Muradın yarası da teh
likelidir, kendisi İzmir memle· 
ket hastanesine yatırılmıştır. 
Hadise esnasında kullanılan si-
lahlar zabıtac!l alınmış, Adliye· 
ye verilmiştir. Bir inek yüzün
den bir kişi ölmüş. bir kişi de 
ağır surette yaralanmıştır. 

Ludendrof 
Ölmek üzere 
bulunuyor 

Münib, 3 (Radyo) - General 
Ludendrofun hastalığı çok iler· 
lemiştir. ihtiyar general. haleti 
nezide bulunmaktadır. 

Doktorlar, neşrettikleri bül-
tende. hastanın kurtulmasını 
imkansız görüyorlar. 

' 'Kugo kuşunun ölümü,, 
filmi nasıldır ? 

Son zaman sahne vazıları, bilhassa son zamanların büsbütün de· 
ğişen artistleri ile sahne yenilikleri vücude getirmektedirler. Fakat, 
şu muhakkaktır lci bu yenilikler ekseriya eski sahnelerin yenilenme
sinden başka bir şey olmamaktadır. 

Bilhassa Fransadaki sahneah, bir çok vazılhususlarda bu vazi
yetten kurtulamamaktadırlar. Sahnelerden bir kısım vardır. ki dün 
ne idiyse bugün de ancak odurl 

"Kugo kuşunun ölümü., fılmi böyledir? Flaman sanatkarların 
tabloları, sahnede ancak canlanmış olmaktadır. 

. 
;-

Babacığım çok baatayıml. 
Babacığım daha iyi olau· 

yacak mıyım!.. 
iavallı çocuk aylardanberi 

köyün üç odah bir evinde bit
kin bir halde yatıp duruyordu. 

Ona bakan yalnız babası idi.. 
Baıka kimseleri yoktu. Anneleri 
geçen seneki deli kışta ufak bir 
soğuk alğın lığın dan ölüp git· 
mişti .. Baba düşünüyordu: 

- Kanm gitti.. Ya oğlum da 
giderse!. 

Evet, biricik oğlu.. On beş 
scnedenberi bin bir zorlukla 
yetiştirdiği oğlu, canının yongası. 

Köyleri pek küçüktü. Çocuğuna 
baktırmak için ancak dört saat 
uzakta olan şehre gidip bir dok· 
tor getirebilir .. 

Amma ne ile .. Doktor ayakla 
gelemezdi yal. Ayrıca hastaya 
bakmak için para isterdi. Mec· 
bur oldu. Eli ayağı olan beygi
rini yirmi beş liraya satb .. 

Ş'mdi şehre gidip bir doktor 
getirecekti. Hava o kadar so
ğuktu ki .. 

Güneş aylardanberi meydanda 
yoktu. 

Baba: 
- Oğlum sabret sana şimdi 

Ayşe ablayı çağırayım. Ben 
şehre gidip doktor getiresiye 
kadar sana baksın. 

Dedi. 
• 

* * Yola çıkalı iki saat olmuştu .. 
Her tarafı kaplıyan kar yüzün· 
den yol almakta epey zorluk çe· 
kiyordu. 

Şimdi büyük koruluğu geçi
yordu. Bir aralık bir homurtu 
işitti.. Ne görsün: büyük bir ayı 
kendine doğru ilerlemekte idi. 

Belki gelip geçer diye bir 
ağaç arkasına gizlendi. Fakat 
hayvan mütemadiyen ona doğru 
yanaşıyordu. Baba nihayet: 

- Anlaşıldı bana sataşacak· 
sın. 

Diyerek bıçağını sıyırdı. Fa· 
kat böyle bir hayvanın hakkın· 
dan geleceğine hiç aklı yatını· 
yordu. 

- Allabım evde yatan oğlu· 
ma ac& ve benim yardımcım ol. 

Dedi ve hayvana bütün hızile 
bir hamle yaptı. 

Heyhat muvaffak olamamıs. 
yüzü koyun yere yuvarlanmıştı. 

Ayı köpürmüştü. 

Şimdi ikisi arasında korkunç 
bir boğuşma başlamıştı. Baba· 
nın elı yjzü kan içinde idi. 
Boğuşma saatlerce devam et

ti. ikisi de bitkin bir hale gel· 
mişlerdi. 

Nihayet baba son bir gayret 
gösterdi. Bıçağını hayvanın ca· 
nını alacak yerine saplıyabil· 
mişti • 

Koca ayı bir anda yere yığı· 
lıverdi. 

Fakat boğuşmanın verdiki 
halsizlik içinde o da ayının üs
tüne düştü .. 

Az sonra kendinden geçen 
baba gözlerini omuzuna yapışan 
bir pençe ile açtı.. Bu bir kü· 
çük ayı idi. 

Baba kalktı ona belinden çı
kardığı kuşağı taktı ve sürükliye 
ıürükliye şehre vardı ... 

* • * 
- Doktor bey oğlumu kur· 

taracak mısın? .. 

yok .. 
Üzülme oğlunda bir şey 

Sahi mi söylüyorsun?. 

* • * 
Aradan bir hafta geçmemişti. 

Çocuk iyileşti. Zamanla eski gü· 
cünü, eıki kuvvetini buldu. 

Baba küçük ayıyı terbiye edip 
duruyor. ona çeşit çeşit oyunlar 
yaptırarak iyi vakitler geç"rtiyor 
idi, bir gün köye gelen bir ya
bancı: 

- Bu ayıyı şehirlere götürüp 
göstersene dedi. 

- Ne olur gösterirsem. 
- Para kazanırsın! 

Babayı bir düşüncedir sarmışt ı : 
- Hiç ayı göstermekle para 

kazanılır mı? 

Fakat işsizd. Elinde beygiri 
yoktu ki iş görsün. 

N.hayet karar verdi: 
Köy. köy; şehir. şehir dolaşa· 

cak. ayısını rı marifetlerini gös· 
termekle para kazanacaktı. 

* * * 
Artık baba oğul köy köy. do-

laşarak boyuna para kazanıyor
lardı. Bu işi senelerce yaptı lar. 
Epey paraları olmuştu .. Günden 
güne yaşlanan baba: 

- Oğlum. -dedi- köyümüze 
dönelim art k. S!nİ evereyim 
(evlendireyim). Ben işten bıktım. 
Daha doğrusu bu işi becerecek 
takatim kalmadı artık •.• 

* • • 
Dünyanan böyle bir çok cil-

veleri vardır. insanı çok kere 
süründürür. ö ümün eline kadar 
uzatır ve sonra alır onu rahata 
kavuşturur. 

Nitekim de baba oğul bir 
çok zahmetlerle. bir çok tehli
kelerle karşılaştıktan sonra köy· 
ferine dönmüşler, kazandıkları 
paralarla rahatça yaşayıp duru· 
yorlardı. F. Y. Eralp 

Kız kaçırma 
Seferihisarın Beyler köyünde 

bir kız kaçırma vak•ası olmuş· 
tur. Bekir kızı 18 yaşında He
diye Kocaadayı Ryni köyden 
Mustafa oğlu Hüseyin Olgun ile 
Ahmed Akarslan zorla kaçırma· 
ğa teşebbüs etmişlerdir. Kız ı n 
feryadı üzerine babası yetişmiş 
ve failler kaçmışlarsa da taki· 
bedilerek yakalanın ışlardır. 

,Çil ah musaderesi 
Seferihisar merkezinde jandar

malar tarafından yapılan silah 
araştırmasında bir Barabellom 
taba:ıc:ısile üç muhtelıf tabanca 
bulunınu~, müs:ıdere edılm ştır. 

-
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J zmir Leva:z~m ômirliği ilanları 
lzm ır lv. amirliği Sat Al Ko. Rs. den: 

1 - Tümen merkPl kıtaat ve müessesat ihtıyacı iç'n bpa!ı 
za f 1..1 ulile mfinakaaaya konaQ 396 tol) o u tU 1,8· 1 t -937 
de icra kılınan münakasasrnd t lal hı tarafından verilen 
fiat pahalı görüldüiüradea e~ıiltruc ~e artarma kanununun 
40 ncı maddesi mucibince pazarlığa konulmuşt ır. Münaka
sası 7/l.Kan./937 Salı günü saat 15 de icra kılınacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 5742 füadır. 
3 - Münakasaya iştirak edeceklerin teminatı muvakkate1erile 

birlikte mezkur gün ~.e saatte tümen satın aJma komı.syo• 
nuna müracaatları. 

4 - Odunun şartnamesi her gün tümen satın alrna komisyo· 
_ nunda görülebilir; 23 27 30 4 412S 

İzmir Levazım inıirJij'ı Sat. Al. Ko. 
Mıktan 

Kilo 
3360 lıpanak 
3360 Pırı sa 
3360 La bana 

10080 YekOa 
1 - Müstahkem Mevki ScferibiHt' mıntıkHı kıtaahnın yuka. 

nda cinı ve miktarı ruıh üç kalem ~bz.ıe ıbtıyacı açık 
eksıltme ıuretile müaabuya lkonmqtur. 

2 - fhıleıi 11/1.Kin/937 Cumartui güpü aaat on buç.ukta 
kışlada lzmirde Levazım amirliği satın a\ma komisyonunda 
yapılacaktır. 

! - Tahmin edilen mecmu tutarı S37 lira 60 kuruftur. 
4 - Teminat muvakkata akçası 40 lira 32 kuruştur. 
S - Şartnamesi her gün komiıyonda görülebilir. 
6 - istekliler ticaret odaS1nda kayıtla olduklar.na dair vesika 

göıtermek mecburiyetinde~irler. . 
1 - Eksiltmeye ittirak e<leceklu 2490 11yıla kanunun 2 ve 3 

ncü maddelerinde ve prtaamesinde ,-azılı ~eıiblan :ve 
teminat muvakkatalarile birlikte ihale ıaatindaı ,evr-1 ko-
misyona müracaatları. 2S 30 4 9 4165 _ 

lzmir Levazım imirliti Sat. Al. Ko. Rs. den: 
Miktara 
Kilo 

3840 lspanak 
3840 Pırasa 
3840 Lahana 

11520 Yeldin 
1 - lmıir Müstalakem MeVki Faça 11!1\ırtakasındaki \cıtaatan yu· 

bnda cinı ve miktarı yazıla üç kafem aebıe ibtiyaCJ BıÇJk 
ebiltme .uretile mü~kasaya koouıUJtuı. 

2 - lbaleıi l J/1.Kin/,37 C..martesi günü saat 10 da bJlada 
lımir Levaznıa imirliği ıatın alfl)a ko. d. yapılacaktır. 

3 - Tahm n ediıen me~u tutan. (614) lira 40 kuruştur. 
4 - Teminat ıaµvakbta akçaıı (46) lira aekiz kwuıtur. 
S - Şartnamea.i her ·- koaıity~ görülebilir. 
6 - l.tekliler ticaret oduınde kayıtlı oldu~ı•• d.ir "9ika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Eks'ltmeye iştirak edecekler 2490 ıayıb kanunun 2 ve 3 

ııcü maddelerinde ve şartnamesinde yazıl. vesikaları ve 
teminat muyakkatalarile birlikle ihale saatindea evel ko-
misyona müracaatları. 25 30 4 9 4166 

IZmir Lv, amirlıği Sat. 4 

Al. Ko, IU. den: -
Miktarı 
Kilo 
4800 lspw 
4800 Pırasa 
4800 Lahana 

14400 Yekun 
1 - Müstahkem mevki kıtaatanın ~Qrıda ~iu ıve miktıuı ya· 

zıh üç kalem sebze ibtiy4cı ~k ekailtm' 1Uretile pıiioa· 
kasaya konm\J,tur. 

2 - ihalesi 11 Birinci Kanun 937 Cumartesi günü saat 11 sle 
kışlada lzmir 1evazım aoıirlij'i satın llgıa lu:>paiıyQ.Owıaa 
yapılacaktır. 

' - Tahmin edilen mecmu tutara 768 liradar. 
.ıt - Teminat muvakkate akçesi 57 lira 60 kuruştur. 
5 - Şartnaınesi her gün koaıi~ypnda ıörülebiıir. 
6 - lıtck1iler tiaaret odasanda uyıdı olduklarına dair vesika 

göster u:ıeJc mecburiyetindedirler 
7 - EbiltıJHty• iı~rak edecekier 2490 -ayılı kanupun 2 ve 

3 üncü ınaddeliode v_, ıartnaqı~sinde yazıla vesikalara ve 
teminat aıuvakk.telcri&e birlikte ihale saatinden evel ko· 
mişyona r.niir~a.aılvı. 2s 30 4 9 4168 _____ _.;.~;....--~~.;.;..~----~..ı..~~~..-.................. __ 

Izm;r Levazım amirliti 5-. Al. KR. ~ rkn: 
1 - Beher k iosuna biçit.n ederi 30 k-.ruş ola9 165 t90 87 

oktanlik benzin kapalı .ıarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - TahµUn eden beddi 49500 !Wa 9wp ilk temin~t parası 

3712 lira 50 kqruştur. 
3 - ihalesi J0/1.Kin/937 Cuqıa ıünü 14at 15 dedir. 
4 - Şartn1wnesini 247 kuruş ıpukabil nde M. M. V. sabn almıa 

komiafODUDdan alınır. 
5 - [kailtQSya si~Hklerin 2490 sayıtı kanunun 2 ve 3 ncü 

pıaddeJ.riDdc ittcailen belgclerile birlikte iu1e g8n ve 
saatinde tcıpinat ve teklif mektuplanna en geç bir saat 
eveUne kad•r M, M. V. ntın alma komiSJOIMIM ••r· 
meleri. 20 2S 30 ~ 

- o o: pa A s; 1 IS 11 µ: 
lı:mir Lv. Amirliki S.t. AJ. ıJ(o. Rs. den: 
1 - Hepsine taamio eciilf!ll fiyatı 149 bin 150 lira plltft 130 

bin ili 157 bin tNlerı ekmek torbalık bez kapalı ~Ja 
cbil~ye konulmuftur. 

2 - ihale.si 9 Birincikinun 937 ~ gGaü ... t 15 te M. 
M. V. utıulma ~onunda yaplaealdır. 

3 - ilk teminatı 8707 lira 50 lc.ıllflm. Şartnamui 746 kuru .. 
M. M. V. aatmalma koıaisyonundan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat "e 2490 saYJlı kuuaun 
2 ve 3 ci maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif _. 
tuplannı ihale ... tındaa belaemelaal bir Mat ewel M. M.V. 
sabn alma komiıyonuaa vermeleri. 3741 23 14 25 4 

A . ~ADOLU 
lz n r Lev~z m tun rlıtı Sat. Aı. Ko. Rs. .en: 
1 - MJ:,tahkem Mevki kıt at hayva ıatının (113000) kilo saman 

ıhtiyac açıK .-ks ltme ıuret ı le m-İnakasaya konmuştur. 

2 - İh11lesi 13/l. Kan/937 Pazartesi günü saat 15 de kışlada 
tzmir Levazım imirli~ı satın aln.a komisyonunda yapıla· 
<'aktır. 

3 - T11hoıin edilen meccnu tutarı (2825) liradır. 
4 - Teminat .muvakkata akçası (21 J) lira seksen iki kuruştur. 
5 - Şartnımeıi her gin icomiıyonda görülebilir. 
6 - İsteldiler •ıcaret odasında kayıtlı olduklarma dair vesika 

7 
yöstermek mecburiyetındedirler. 
Eksıltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 :ve 3 
ncü maddesinde ve f&rtrıam sinde yazılı vesikalan ve te· 
minat muval<katalarıle birl.kte ihale ıaatinden evel komis-
yona müracaatları. 27 1 5 9 

....... ~~!'19"!'1~'""!"IJl!'""'"""~ ..... ----._,. .... __________ llmlllll! __ ~-------

1zmir Kışla Levazım Amirliği Sat. Ai. Ko. Rs. den: 
1 - Hepsine tahmin edılen fiyatı 155 bin 100 lira olan 120 

bin i'a 141 bin metre arka çantahk bez kapalı zarfla eksilt· 
meye konulmuştur. 

2 - ihalesi 9 Birincikanun 937 perşembe günü saat 11 de M. 
M. V. satınalma komisyonunda yapılacaktır: 

3 - ilk teminatı 9005 liradır. Şartnamesi 776 kuruşa M. M. 
V . .satın alma komisyonundan alınır. 

4 - EksiJtmey:e girc-ceklcr kanuni teminat ve 2490 sayılı ka· 
ıııunun 2 .Ye 3 cü maddelerinde yazıh belgelerle birlikte tek· 
lıf mektuplarım ihale aaatından behemehal bir saat evvel 
M. M. V. Sat. AL Ko: nuna vermeleri. 23-16·25-4 3736 .,....._. __ ..,.... __________ ,....,.... _____________ ................ --........ -1 

hrııır Levazım imırtığı S.tt. Al. Ko. t<s. den: 
t - Beher kılosuna biçılen ederi 21 kuruş o!an 180 ton atır 

benz:n kapAlı zarfla eksı ltmeye konmuştur. 
2 ~ lııc teminat parası 2835 l ı radır. 
3 - halesi 14/Birinc kinun/937 Salı günü saat 15 dedir. 
4 - Şartnamesini 189 kuru§ mukabilınde M. M. V. satın alma 

· omisyonunda alınır. 
5 - Eks itmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü 

maddelerinde iıtenilen belgelerile birlikte teminat ve 
teklif mektuplarını ıhale gününden ve saatinden en geç 
bir saat eve.ine kadar M. M. V. satın alma ılc.omiıyonuna 

vermeleri. 24 30 5 11 
__ ...,. ___________________________________________ ____ 

lzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
Bilit idareleri İstanbul Lv. Smirlitioe bağlı ıııüesacsab için 

(SOOOO) kilo sade y.ağı 13/i2/937 pazartesi günü saat 16 da Top
hanede aatın alma komisyonunda kapalı zarfla ekıiltmeei yapıla
caktır. Tahmin bedeJi (45000) lira ilk teminatı 3375 liradır. Şart· 
namesi koJiuıyonda görülebilir isteklilerin kanuni belgelerile teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat eveline kadar komiıyona 
vermeleri 24 l 5 9 4141 

\zmır Levazım amırl ğı satın alma komisyonundan: 
İstanbul Levazım amiri ğine bağlı müeısesat hayvanab için 300 

ton yulaf 16-12·937 perfembe günü ıaat 15 de latanbulda Top· 
hanede L'!vazım amirli~i satın alma komisyonunda kapalı urfla 
alınacaktır. Tahmin bedeli, 15,000 lira ilk teminab 1125 liradır. 

1 K 
~~~~~~~~~~~ 

satın a .ma komisyouunda kapalı zarfla ihalesi yap l c gı An1dolu 
gazetesinin 24-11-937 tarihli nushasile ilan cdılen 39ö toıı odun 
aıağıda yazıldığı veçhile tashih olunur: 

l - Man;sadaki kıtaat askeriyenin kapalı zarfla miinakasada 
bulunan 396 ton odun ihalesine verilen fiet bahalı görüi· 
düğünden pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - ihalesi 8/1. Kan. /937 Çarşamba günü saat 15 de Manisa· 
da askeri saJın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 5742 liradır. 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görüleb lir. 
5 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarina dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
6 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3üncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ves kalar ve teminat 
muvakkatelerile birlikte ihale saatinden evel komisyona 
gelmeleri. 26 28 2 5 4185 

f zmir Levazım am rliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
Dikim evleri için 16 no. dan 1750 kilo 18 no. dan 735 kilo 

25 no. dan ~70 kilo 60 no. dan 5630 kilo bobin keten ipliti 
20·1·938 peşrembe günü saat 15 de Tophanede İstanbul Lv. A. 
satın alma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 112030 lira ilk teminatı 6851 füa 50 kuruştur. 
Şartnamesi 560 bruş mukabilinde komisyondan a anabilir. Nümu· 
neleri komisyonda görülebilir. fıteklilerin kanuni belgelerile teklif 
mektuplarının ihale saatinden bir saat eveline kadar komisyona 
Yermeleri 4 18 2 18 4266 

lzmir Lv. amirliği SAT. AL. Ko. Rs. den: 
1 - Çanakkale müstahkem mevki gedikli piyade alayı ihtiyaoa 

için açık eksiltme 16000 kilo ıığır eti satın alınacaktır. 
2 - S ğır etinin beher kiloıu 30 kuruştan 4800 lira biçil· 

miştir. 

3 - İhalesi 9/1.Kan/9.37 perşembe günü saat 15 de Çanakkale 
müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - isteklilerin ihaleden bir saat evel teminat akçeleri olan 
360 lirayı ıve .ihale kanunun 2 ve 3 ncü maddelerindeki 
vesai\c ile birlikte komisyona müracaat etmeleri. 

24 28 4 7 4143 

lzmir Lv. amirliği SBt. Al. Ko. Ra. den: 
1 - Keşif bedeli altmış dokuz bin beş yüi yirmi dokuz lira 

otuz kuruş olan Kütthya tayyare meydanı toprak tesviye 
itine talip Ç1kmadığındao yeniden kapalı ~arfla eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - lhelesi 22-12·937 Çarşamba günü saat 11 dedir. 
3 - İlk teminat 4726 lira 47 kuruştur. 
4 - Keşif, şartname ve projeler 348 kurup M. M. V. utaD 

alma komisyonundan alaaır. · 
5 - Eksiltmeye gireceklerin kanuoi teminat ve 2490 sayılı ka· 

nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı bclgelerile idari 
ıartnamenin F fıkruında yazıla veaikalaril.e birlikte teklif 
mektuplarını ihale ıaatiaden behemebal bir saat evel M. 
M. V. satın alma komiıyonuna vermeleri. 

Şartttame ve nl\muneal k~i.,.oncla g&r\l\eb\lir. Y.u\af ~ ... ~,_----.;:~.___.~ ' 10 ll 19 
ir ifi a • A . ' o. . den: müteahhide iade edilecektir. isteklilerin kanunf belgelcrile teklif 

mektuplarını ihale saatinden bir saat evvelioo ~adar ~omiıyona 
vcrınelerj. 30 4 9 14 4209 

lzmir Levazım amirl ıti SAT. AL KO. Rs. den: 
1 - Müatahkem mevki •eferihiJar mıntakası kıtaabnın 220 ton 

linit maden kömürü açık ekailtme suretile münaka1aya 
konmuştur. 

2 - I~~ 16/birinci «uun/937 perşembe giipü saat 15 de 
kıılada lımir levaıım emirliği ulım alma komiayonda 
yml~caktır. 

3 - Tahmis edilen mecmu tut.ar> 2640 ı:radır. 
4 - Şartnameıi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler ticaret odasında kaytlı olduklar1.Da dair v•ika 

göstermek mecbµriyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye ittirak edecekler 2490 Nyıla kanunun 2 vo 3 

ncü m:lddeJerindc ve prtnamesinde razılı veıikaluı ve 
temioat muvakka~lariJe birlikte ihale saatinden evvel ko
misyona müracaatları. 30 S 10 lS 4220 

JllPir Le~Ullll ioıirliği ıa~ alma ko. raiıliğiodeıı: 3679 -
1 - 23725 Kilo eAL.tyit kapalı zarfla ebiltmtye konulll)Q,tur • 
2 - T şbnıia ~dilen bedeli 26500 Ur• olup ilk lemiaat par• 

1987 Liı• 50 ~uruıtur. 
3 - ihalesi B Biriocikiııun 937 Çarşamba günü saat lS dedir. 
4 - Şartnamesini 133 Kuruş mukabilinde M. M. V. sabn al· 

ıua binityPPVadıwı •ltDll'. Mulaabert Uı ~e gön· 
derilemez. 

S - Eksiltmeye .girtOdderiP .2490 sa;nh klmıJaun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde istenilen belgelerle birlikte teminat ve teklif 
mektuplannı ihale saatinden en geç bir saat evveline ka· 
dar M. M. V. Nbn alma komisyonuna vermeleri, 19-~18-4 

&;; Lev.,_... imırlıti Sat. 
0 

Al. Ko. Rı. den: 

ı - IHwıam• kıtaata ilatiy-~ iÇuı '2~) kilo odun "' (13500) 
kilo patatn IÇtk eUilbae uıdile Mtıa aLnamlc:tw. 

2 - Odumııa tahmin bed.li (3750) lira vı Pttatotia ı.hmia 
ltedeli (1215) lirad•r. 

S - OdutMUI muvakkat kmiDJta (281) Ura (25) kurut ve pata· 
telia •ioltf 91 lira 12 kuruıtw. 

4 - Odtaa. ibalai J4-tı.9S7 S.b ıilnll tut 14 de Y• pata
ktfa .,- ıGııt ve ..- ıs de S.rı.,.. alk#f Jlım Ntua 
ko..,oau bi•etıltd.t yaplacP. 

S - Odun ve p.WU "Mfile tnlim mlbal ve MJt(arı prtnı· 
•elerincle J•la.,., Ştrtgmcl• S.rıuaa altııa Mtım ko
mi91onttndadw. 

6 - istekliler muvakkat teminatlarına ihale saatinden önce 
Berrama maliye vezaaina y.ammıı olduldarını makbuz 
ihrazile db&t edeeeklerclir. Şartna1Pel.in dördüacü madde
lerida yazalı wcaikaları i.teklilor yanlarında bulunduracak .. 
lardır. 

7 - Kocngyora haftanın Pazwsj, ç..rııınba v. Cu118t1tfi liJn· 
leri ~ı"1ır. 26 SO ' 9 4l4:Z 

lzmir Lv. amirliği Sat. Aı. J<o. R.. dfn; 
l/BiıiDCi Kinım/937 t.rıa•b• ıWıü sııt ıs dt Ml.ıli.-da Nkeri 

t - Çanakkale müıtahkem mevki hastanesi ihtiyacı için a4;1lc 
eksiltme (240000) kilo odun aatın alınacaktır. 

2 - Odunun beher kilosu 1 b..,çuk kuruştan 3600 lira bic;il· 
miştir. 

3 - ihalesi 17/12/937 Cuma günü saat 16 da Çanakkale 
müstahkem mevki satın alına komisyonunda yapılacaktır. 

4 - istekliler ihaleden bir ... t evvel teminat akçesi olan 270 
lirayı ve ihale kanununun 2 ve 3 üncü maddelerindeki 
veaaik ile bir .ut ~vcl komişyona müracaat etmeleri. 

4 7 11 16 4285 
lzmir Lv. amirliti Sat. AL Ko. Rı. den: 

Ordu haıtaneleri için 134200 metre patiska 21 ·12·937 Salı rüal 
ıaat tS/30 da tophanede lıtanbul Lv. amirliği satın alma komiıyo• 
nu 4' kapah zarfla ckıiltmoıi yapılacakt•r. Tahmin bedeli 48312 
lira ılk temiraata 3623 lira 40 kuruttur. Ş.,tname ve nümunelİ ko
misyonda görülebilir. lateldilerin kanuni belgelerile teklif mektup· 
larını ibale saatinden bir saat oveline kadar komisyona vermeleri. 

4 9 14 18 4268 
lzmir Lv. amirliti Sat. Al. Ko. Ra. den: 

As. liıe ve orta okallara içila 77996 metre pilamalik bez 21/tt 
/937 Sah rüoü saat 15 de Tophanede iıtanbul Lv. amirlıği ıabn 
alma komisyonunda kapah zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tabmia 
bedeli 17159 lira 12 kurıq ilk teminab 1286 lira 93 kuruttur. 
Şartname ve nümuneıi komiayonda ıöriilebilir. lıteklilerin kanuni 
bolrelerile teklif mektuplannı ihale saabndan bir ıaat eveline ka· 
dar komiıyona vermeleri. 4 9 14 18 4267 

lzmir Lv. amirliti Sat. Al. Ko. Rs. den: 
Han> akademisi Sv. gurubu hayvanatı iç•n 300 ton yulafa tek· 

lif edilen fiat yükaek ıörüldütünden 10/12/937 günü saat 15/30da 
Pazaldılda tophanede Lv. A. satın alma komisyonunda yapıla• 
caktır. Tahmin bedeli 15 bira lira ilk teminatı 125 Jıradır. Şart· 
name ve nümuneleri komisyonda görülebilir. isteklilerin kanuni 
belıelerile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. -

En ..,hur labrikalaran fototraf makineleri, film, cam, kitıt, 
kart v• bilumum fototrafçılıkta müatamel eczalar, fototraf alit 

ve edevatl, font ve Mhpalar. 

Fotofrafçılıfa miit•ollik her nevi malzeme 
Zevki oqıyacak rtaioı ve atrapdifDJanl•r, ıenedat ve evrak 

istinsahlan ve kopyaları kemali dikkatle yapılır. 

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

.etle yapılır. 
f ZMIR: Emirl,rıade ÇArfısı No. 28, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
Telefon: 2675 Telgraf: Rüstem lzmir 

-
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Fratelli Sperco Olivier ve 
Vapur Acentası Şürekisı 

ROYAL NEERLANDAIS Limited 

KUMPANYASI Vapur Acentası 
"HERCULES,, vapuru 13· 11 

937 de ROTTERDAM, AMS· 
TERDAM ve HAMBURG a ha· 
reket edecektir. 

"STELLA,, vapuru 22· 11 ·937 
de bekl'!niyor. BURGAS, VAR· 
NA ve KôSTENCE için yük 
alacaktır. 

"VULCANUS,, vapuru 27-
11-937 de ROTTERDAM, AMS· 
TERDAM ve HAMBURG a ha· 
reket edecektir. 

•sTELLA" vapuru 11/12/937 
de ROITERDAM, AMSTER
DAM ve HAMBURG a hare· 
ket edecektir. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

"NORDLAND,, motörü 16-
11 ·937 de GDYNIA. DAN
ZIG, STOCKHOLM, ISVEÇ, 
DANMARKA, ve BAL TIK li
manlarına hareket edecektir. 

"ARAGON,. motörü 20·11-
937 de ROITERDAM ve HAM
BURG a hareket edecektir. 

••AASNE,, vapuru 2/12/937 
ROTTERDAM, HAMBURG GD
YNIA, DANZIG, DANMARKA, 
ISVEÇ, NORVEÇ ve BALTIK 
limanlarına hareket edecektir. 

SERViCE MARITIM 

Birinci kordon Rees binası 
Tel. 2443 

THE ELLERMAN U· 
NES LTD. 

"POLO" vapuru 4 Birinciki· 
nunda LONDRA, HULL ve 

ANVERSten gelip yük çıkara· 
cak ve ayni zamada LONDRA 
ve HULL için yük alacaktır. 

"TRENTİNO,, vapuru Birinci 
kanun sonunda veyahut ikinci· 

kanun ibtidasında LONDRA, 
HULL ve ANVERSten gelip 
yük çıkaracak ve ayni zamanda 
LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

"LESBIAN,, vapuru 7 Birinci 
kanunda LIVERPOOL ve SW· 
ANSEADAN gelip yük çıkara
cak ve ayni zamanda LIVER· 
POOL ve GLASGOW için 
yük alacaktır. 

THE GENERAL STEAM 
NAVIGATION CO LTD. 

"PHJLOMEL,, vapuru 10 Bi
rincikanunda gelip LONDRA 
için yük alacaktır. 

ROUMAIN Adres: Beyler Numan so-
~ •ALBA JUUA,, vapuru 1-12 kağı No. 23 

1 Göz Hekimi, 
Mitat Orel 

1~37 de MALTA ve MARSlL· Kabul saatleri: Otleden evel 
YAya hareket edecektir. saat 10-12 öğleden aonra 
ZEGLUGA POLSKA S.A. 15,30 - 17 Tele. 3434 

•LEWANT .. motö 11·11·937 J~==~~~~~~= 
de ANVERS, GDYNIA ve DAN- Ba9bakan1mızm fotol-
ZIGe hareket edecektir. rafileri 

hanlardaki hareket tarihlerile Başbakanımız B. Celil Ba· 
\avlunlardaki detiıikliklerden yarın muhtelif büyüklükte ga-
~nta meıuliyet kabul etmez. yet miilcemmel fototrafileri ve 

ANADOLU 

Kültür Bakanlığı etrik ve tek
nik öğretim genel direktörlü
ğünden: 

Ankara Kız Ertik öğretmen okulunun ev idaresi ve yemek pişirme 
şubesine kız enstitülerinin 1934· 1935, 1935-1936, 1936-1937 ders 
yılı mezunlarından yapılacak müsabaka imt ham neticesinde kaza
nanlardan parasız yatıh olmak üzere oo talebe alınacaktır. 
1 - imtihan 21 ·12-937 Salı günü saat dokuzdan itibaren lstan· 

bulda Beyoğlu Akşam Kız Sanat okulu binasında. 
a - Türkçe, b - Riyaziye, c ·Fen bilgisi d · Biyoloji, e • Hif. 
zıssıhha ve ev idaresine tatbiki, f - Yemek pişirme ve pasta 
g • Ev idaresı derslerinden yapılacaktır. 

2 - isteklilerin en çok 17-12·937 Cuma akşamına kadar: 
a - istida, b • N fos tezkeresi, c · Diploma, d · Aşı tezkeresi, 
e - Belediye ve polisçe tasdikli hüsnühal vesikası, f - 6 adet 
vesikalık fotoğraf, g - nümunesine tevfikan heyeti sıhhiye ra· 
poru ile birlikte lstanbul kültür direktörlüğüne müracaat 
etmeletı lazımdır. Heyeti sıhhiye raporlan örnekleri Ankara, 
lzmir, Bursa, İstanbul kültür direktörlüklerinden alınabilir. 
imtihanda muvaffak olanla dan mecburi hizmet ifa edeckle 
rine dair ayrıca hırer taahhüt senedi alınacaktır. Noterlikçe 
tasdik edilecek olan taahhüt senetleri örneği İstanbul Kül
tür direktörlüğünce imtihan nef cesinde alakadarlara veri· 
lecektir. 3 4 5 4258 

,.. : .... ·.. 1 ' • ' ' .... • .... -Türk Hava Kurumu 

BOyiik piyangosu 
2 inci keşide 11 llkkanun 1931 dedir 

Büyük ikramiye 40,000liradır 
Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ikramiye

lerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mükafat vardır. 
Ayrıca: (2,000) liradanbqlıyarak (20) liraya kadar büyük 

ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu zengin 
plindan istifade etmek için bir bilet almaktan çekinmeyiniz. 

1 

Büyük pehli't&1ngüreşleri 

Sııhıfe 1 ı --- ---..,...---------~--

Gümrük Muhafaza Genel Ko
mutanlığı Istanbul Sabn alma 
komisyonundan: 

1 - Gümrük muhafaza erab için 3409 takım yazlık elb isentaı 
10/12/937 Cuma günü saat 15 de kapalı 7.arfla eksıltmesi yapı• 
lacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 18749 lira 50 kuruştur. 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
4 - isteklilerin ilk teminat olarak 1407 liralık yeme makbuzu 

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

19 24 29 s 7708/4041 

-------------------------------.-.--------------Devlet demiryollarmdanı 
istasyonlarda ve trenlerde bulunup sahipleri tarafından kaldırıl· 

mıyan ve nizami müddetlerini dolduran muhtelif cins ve kıymet· 
teki eşyalar 14· l 2·937 tarihinde Salı günü saat 9 dan itibaren 
Alsancak gannda 8 inci iıletme komııyonu tarafından açık: artırma 
usulile ve peşin bedelle satılacaktır. Eşyanın cins ve kıymeti hak· 
kında malumat almak istiyenlerin Alsancak garına müracaat· 
tarı. 4 7 4253 

--------------------------------~-------------Emlik ve Eytam bankasından: 
Esas No. Yeri No.ıu 

Eski Yeni 
Ne· 

A.255 Karşıyaka-Donanmacı mah. 12 
•Çalcırotlu. Dilaver sokak 

51/1 Süleymaniye maballeainde S4S 
223 Fettah mah.Detirmendatı sokak 175 

5619 lkincikordon sı 
5615 Mimar Kemalettin caddesi 7 
202 lstan bul hanı 1 
178 Buca Yağhane sokak 28 

25818 Karataş Tramvay caddelİ 176 

92 2nei Su'taniye Çukurçetme 
hacı Mevlut ıokak 

47 

ev 

dükkio 
ev 

dükkan 
mat•za 

oda 
ev 

aile evinde 
8 oo. oda 

ev 

189 Gazibulvarı 
MANİSA 

22 maiaza 

Depozitosu 
T. L. 

30.-

8.55 
2lS.80 
67.50 
67.50 
15.70 
18.90 
7.'lO 

9.-

37.66 

238/1 Saray mahallesi şeftali aolcalc 33 kahve 19.80 
12811 Göktaşlı mab. lplikpazarı ıokak - ev 14.04 

238 Menemen oteli otel 82.50 
Kemalpap • Ören C. H. P. himayeaindeki aosyal bayır ku· 144/1 Gazipaşa mah.Muammerbey sokak - ev 50.0S 

rumları menfetine bayramın ikinci gününe tesadüf eden SiKi- b.hatı yukarada yaııh ı•yri Qıfnkulltri1t kiralın 13· 12·937 J>4l• 
nunuevel/193' Pazar günü Örende spor alaanmda icra edi- zarteıi ıünil ıut onblrde taliplerine ihale edılmek üzere artırmaya 
lecektir. Güreşe Türlciyemızın meşhur pehlivanlarının iştirakile konulmuıtur. 

Daha fazla tahiı:. ,fn ikin- Ege manevralanndan llODl'a J8-
kordonda FRA T SPER· pılan büyük geçid resmine ait 

O vap r ce n müraca· en güzel resimleri Kemeralh 
ec1-.... ne. olunur. caddeaİl\de aca paşa o e-

başlanacaktır. D.3 istekli olanların hizalarında yazılı depozito akçesini veznemize 

1•llllllllllllllllllllllllllllllllhı. Doktor ,dlllllllllllllllllllllUllllllllll ~rarak artırmaya girmeleri. 4 11 4238 

= A K I ..- ı= lzmir Defterdarlığından: teıefon: 4111/4142/4221/2663 linde Ressam Foto İsmailden 
,___________ bulabileceksiniz. 10 D. 

DEUTSCHE LE· 
\' ANTE -LINIE 

G. m. b. H. 
HAMBURG 

DEUTSCHE LEVANTE· 
UNIE, HAMBURG, A. G. 

HAMBURG 
11.AS LEV ANTE LINIE A.G. 

BREMEN 
.,MACEDONIA,, vapuru 29 
İnciteşrinde bekleniyor. ROT

AM, HAMBURG ve BRE· 
tN için yük alacaktır. 

'
1MOREA,, vapuru 1 Birinci 

• da bekleniyor. ANVERS 
HAMBURG limanlarındaa 

k çıkaracaktır. 
"MANISSA., vapuru 13 Bi

"c:ikinunda bekleniyor. ROT. 
DAM, HAMBURG ve BRE-

f.N için yük alacaktır. 
RiCAN EXPORT UNES 

it! EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

41 OGONTZ • vapuru 30 
' "teşrinde bekleniyor. NEV· 
~K için yük alacaktır. 
"lXPRESS. vapuru 1 Birin· 

unda bekleniyor. NEV· 
~için yük alacaktır. 
. '!JcMOUTH,, vapuru 15 Bi· 

inundil bekleniyor. NEV
S~ İç• n yük alacaktır. 
•r.. ROYALE HONGROISE 

DANUBE MARITlME 
•szEGl:.D" motorü 6 Birinci 
~ da bekleniyor. BELGRAD, 
vVISAD, B UDAPEŞTE, Vl
~A ve Lll\Z için yük ala
'-· 

~llSZA" mo•örü 15 B rinci 
l'(\lnda Lek en yvr. SKENDE· 

E çın yıik a lacaktır. 
~l:.Rvı cE ~ARI l iME 

kl.UMAIN 
Ol; CAl<EST 

Hususi lisan ve 
riyasiye deraleri 
Fransııca, lngiliıce ve Al· 

manca hususi gece dersleri ay
nca Orta mekteb talebelerine 
riyaziye deraleri verilir. 

Karan ti na Köprüsü tramvay 
caddesinde No. 685 

Doktor 
A. Tevfik Lütem 

Kulak, burun, boğaz 
Haatalılcları blrinei sınıf 

mil 'elıassıs 
Merkez hastanesi kulak 

kliniti ıefi 

Her gün 15 ten 10nra ikinci 
Beyler Numanzade ıokak No. 
S de hasta kabul ve tedavi 

eder. -"BOURGAS .. vapuru 25 ikinci 
tetrinde geldi ve PORT SAiD 
ve 1SkENDERlYE limanların
dan mal çıkardı. 

"DUROSTOR. vapuru 22 
Biriııcıkanunda KôSTENCE, 
için hareket edecektir. 

DEN NORSKE MIDEL
HAVSLINJE 

OSLO 
"SAN JOSE., motö·ü 6 Bi

rncikanunda bekleniyor. DIEP
PE, oONKERK ve NORVEÇ 
lımanları için yük alacaktır. 

ilanlardaki hareket tarihle-
rile navlunlardaki deyişikJik· 
}erden actnle meıuliyct kabuJ 
etmez. 

Daha fazla taf ıılit için Bi· 
r i ncı kordonda W. F. HENRY 
VAN 01:.K Zı:.E & Co. N. V. 
\c pur c. c.:t ı ı la ğ ıı ı nıutacaat 

~uı.uıt si rıca o un ur. 
'1 ddon : ho. 200. ı2coa 

ı . ema ı onay • Sah, 
§ Balcterigoloı w bıılGfıeı, mıın: luatalıldtın ..,. ...... I! No: 

Lira K. 

E (Verem ve saire) ~ 1083 Şehitler sepetçi L 137 ve kalfa L da t taj No alan ev 40 00 
5 Bumalwı• utuyonu kaqıauulaki Dibek 10kak bqıııcla 30 •yılı §§ 1084 • Yalı s. No.lu depo 1000 00 
!! n .. murneJaaneainde aabah uaa 8 c1eıı akpm lu& 6 ya := 1085 • 2:ci altın perakende çıkmazı L 17 no.lu ev 200 00 

1 udu hutalarua kabul eder ı 1087 Burnova kürt Ômer L 12 eaki·l4-taj no.lu dükkan 80 00 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Telefon: 4115 11111111 1094 Şehitler 2:ci albn perakende LJl no.lu ev 175 00 

Seri mal değil, fennin bütün tekimülitını haiz radyolardır. 
Yüksek ses, kuvvetli ayırma kabiliyeti, otomatik fadint-kontrolü, 
yüksek lıasaaıiyet, majik·göz ve daha bir çok yenilikferile mev-
ı min en yüksek makineleridir. 

Acentası : Hüo;~yin Hüsnü ldemen, Saman iskelesi, ikinci 
kordon No. SS/3 

1104 3:cü brataş adalet L 12 taj no.lu ev anua 30 00 
1111 Köprü m111rb c. 374 kapu noJa 151,25 M.M. arsa 60 00 
1112 3:cü karat.aş aelimet L S kapı no.la 95 M.M. arıa 23 15 
111 S Salhane ialahane c. 28/l tai no.lu 99 M.M. arsa 29 70 
1124 • tramvay c. 315 taj no.ıu 38,SO M.M arsa 154 00 
1131 2:ci karaptina iskele L 109kapı no.lu96,75M.M arsa 67 73 
1 148 Karııyaka turan menemen c. 13 taj no.lu ev 40 00 
11S1 Kahramanlar Ali cenap ao. 7 taj no.lu ev 286 00 
1153 Keten çarıısı Demir ham içinde 259 ada 17 parsel 150 00 

no.lu mağaza Nakitle 
1154 Buca aıağı M. Tah r ata ı. t,3 taj no.lu ev 300 00 
1155 Karşıyaka Turan Menemen C. 9 taj No.lu ev 130 00 
1156 • • • • 44 .. .. • 150 00 
1157 Seydi köy Atıf B. M. lzm·r C. 1505 M.M. arsa 301 00 

· Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri hizalarında nakil: ile yazılı 
olandan gayriai 2: ci tertip tasfiye vua1cuı ile ö Jenmek üz~re 15 
gün müddetle aç:k artırmaya konulmuştur. lbales· 20/ 12/937 ta
r ode pazartesi günü aaat 15 tedir. Taliplerin Mılli Emlak Mü-

Askeri fabrikalar 
dürlüğünden: 

UmUm mÜ• dürlütüne müracaatları. 4281 -

Yamanlar kulübü kongresi 

Elektrikçi - Telefoncu 
alınacak. 

Kınkkaledeki fabrikalarımızdan birinde çalışmak üzere manya· 
tolu telefon tamiri işlerinde ehliyet kesbe Dl r iki usta Elektrikçi • 
Telefoncuya iht yaç vardır. 

Kırıklcalede yapılacak imtihanlan neticesinde gösterecekleri liya
kata göre 2·3,S lira yevmiye verilecektir. Harçları kendılerine ait 
olmak üzere isteklilerin vesikalerile biri kte Kınkkale gurup mü-
dürlüğüne ınüracaat'arı . 2 4 6 8 10 4201 -

lzmir valiliğin~len: 
t - Bronz on ve nikel y rıni beı kuruşluklar 1-12-937 den 

itibaren tcda' ülden kaldırılmıştır. P yasada para olarak kullanıl
mıvacakhr. Kullananlar b kkında kanuni trık bat yapılacaktır. 

2 - fü oıız on ve y rmi b<'ş kuruşluklar piyasada alış verişte! 
kull11nı mıya cal.sıt da Cumhur ı) et Merkez ve Zıradt bankalanle 
ııal s1tnd k.ı.rına gf'tek df'!°ışt rnıe k gt"rek ödemede bulunmak için 

veri 6i ı l l'Ct' ktir. 
S. yı . ı hl a Lr)f.)t't tekrar aız ok nur. 2 3 4 4247 

6/12/1937 Pazartesi günü sat 15 de Yamanlıırspor kulübünün 
Karııyaka Halle parti binasında konıresi vardır. Bütün azaların 
o saatte mezkQr binada bulunmalan rica olunur. 3 4 

Otelimizin bütüa mobilyua tecdid edilmiı soplc ve sıcak su 
banyo daireleri ilive edilmiftir. Otel yeniden telvin ve tefraş 
edilmiş ve miifterilerimizin ber türlü ııtirahatleri temin o un· 
muştur. Fiatler mutedil ve h• keseye elverJşlidır. 
Kemeraltı caddesi karakol kUf&Jında No. 72 lzmir Tele. 253 

iç hastalıkları müteh sst! 

Dr. Cel61 Yarkın 
lzmir Memleket hastanesi dabıli has•alı.c.laı ı s<> r r ı yyat şefi 
lk nci Beyier 50\cağında lıahıaarlar tütün aatış deposu kar· 
şısında 65 No. lı m.ua enehaneaande hHtalarrnı kaLul etmek· 
tedir. Telefon: 395i ~" 

Eııi: Göztepe tramvay caddesi Cöztepe u r ar ımaru 
i--· f ....... ~ furıısı1'la No. 1018 Te e. 2545 
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Pürjen 
. . 

Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebeleıVJ, kalp, böb . 
relı.leri rahatsı% olanlara bile Doktorlar bunu tavsive PJerltJ.r. 

FotoOr Doktor -
Kemal Tahsin Soydam 
Cild ve tenasül hastalıkları müt~hasıııı 
lzmir Belediyesi Zührevi hastalılclar ve tedavi evi doktorlu· 

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

- Muayenehane Tele. No. 3416 Evi 5164 -
Amerikadan n o model 

aryolalar geldi 

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

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

salonunda bulunmaktadır. Kan ola ve somya alacak zevki selim 
sahiplerine hasseten tavsiye ederiz. En son moClel Avrupanın şık 
ve zarıf çocuk arabaları dahi bulunur. · 

-H~ra~ ı kardeşler 
üyük mo ilya v fruşat 
ğazaları emrinize i · . 

MERKEZ 
IZMIR 

ŞUBE 
ANKARA 

Temiz, zarif eşya, elbise ihtiyacından evel gelir. Herkes kendi 
haline göre temiz bir eve, misafirlerini ka~ul ede.cek bir salona. 
rahat yaııyacak eşyaya muhtaçtır. iyi bir mobilya içinde· kendinizi 
ve ailenizi muhite daha iyi tanıtabilirsiniz. Evinizin eşyası hayatı· 
nızm etiketi olduğunu unutmayınız. 

Memurlara 1 O taksitte veresiye muame
lesi yapılır. __________________ .;... ________________ ___ 

M ETALLU M '' D Lambalarını 
Siz de '' alırsanız 
Hem bol ışık almış olur, hem iktısat etmiş olur, hem lamba · 
değiştirmekten kurtu lur, hem de sarfiya tınızın eksildiğini 

ilk faturada 

Cevfik Baykent 
Elektrik - telef on vemalzemesi deposu. 

Siemens fabrikaları mümessili 
Peştemalcılar 77 • 79 telefon 3332 

aww 

__ a 

l N ô N Ü Cad. No. 20 

Atölyede 
En güzel pozlar 

çekilir. 
Amatör işler · 

Temiz çabuk 
ucuz yapılır 

Doktor 
Ali Agah 

Çocuk hastalıkları 
mutahassısı 

İkinci .Beyler sokağı 
No. 68 
Telefon 3452 

l .. ml!ll ...... lm!lll ......... 

Satılık ev 
Güzelyah tramvay caddesi 

1027 numaralı 6 odalı ve bü· 
tün konforü havi denize nazır 
ev satılıktır. Taliplerin mez· 
kur eve müra caatları ilin 
olunur. 

Baktiryoloğ 

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

hlilleri yapılır 

Norveçyanın ha1is Morina balıkyağıdır 
iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 

Hamdi Nüzhet Çançar 

lıa a • Si z 
Büyük Salepçioğlu hanı karşısında Başdurak 

1938 Modelleri geliyor 
o · il er· 

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

Yedek parçaDar m~velbllcdlcdllYlır 

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

• z ır v lge§· 


