
Yirmi yedinci yıl 

No. 7376 

Çarşamba 
8 

Kanunuevel 937 

r 

erde 
Talebelerimiz izcilikten 

tihan verecekler 

• 
ım-

\ 

\... ~ HergUn sabahları (lzmir) de çıkar, siyasal Telefon: 2776 \.. ..) 

========================================~~======================~~~========~·====================~========================== 

Japon f(uvvetleri Naiıliini De Aldılar 
Hatayda, yeni rejimin ilanındanberi bir hile. dolabı dönüyo~ Fırtınanın tesirleri: · 

Mandater Fransa, Hatayda zorla bir lzmir~e beklenen 
A b k . . k .· . Manıssa vapuru 

ra e serıyetı yaratma ıslıyor. Fırtınadan Ko~Yaaltında kara-
Siyasi f aaliyetlerlReyhanivede, Kırıkhanda, ;uradan burada"n getirilen ya düştü. Batmak üzeredir 

Fran1:.a":ı~!ic~:z~:~n~::ç:;. Arablar, Halayın nüfusuna tescil ettirilmek istenme/l· -
daoherı ilio edilmek.le olan, merkezi te ve bunun ic, in binbir hile"e baJ:vurulmaktadır 
Anupa tornasına baolam11 bulunuyor. 'J Y 

Yalnız ıu fark ile ki bu ıeyahat r•• k• s d • f h d•ıd• 
~~~~~i~B:~~~!i~To~~:1e~j:!:;::·~~ ur ıye- uriye muahe esı es e ı ı 
mukabelesini hazırlamalı:: mak.eadını 

istihdaf ettiği halde bilahare Lord 
(llalifake) ın Berlin ziyareti ve onu 
takib eden Loodra mülakatı ile iı 

tamamen degiımiotir. Şimdi bu eeya• 
hat yalnız Fransa namına değil bir 
az da İngiltere namına ve bir ıulh 
havariliği aeklinde yapılmaktadır. 

Hatırlardadır ki Fransa Nasırlan 
Londrada 1ııgiltero ricali ile yaptık· 
lan temaalardan sonra merkezi Ana· 
pa hakkında iki hük{imetin noktai 
nazarlannı birleotirmeğe muvaffak 
olmuolardı, daha o günlerde Bay 
(Delboı) un ayni umanda 1ogiltere 
namına da ıı6z ıöyliyebilec~ti ileri 
ıüriilüyordu. 

Şüphe yok ki Fraıı1a Hariciye 
Nazırına ftrilea bu aalthiyet kayıd· 
aa ........ bir 1aıthiyet delildir, ma• 
ıı en noktalar ilzerinCle vo muayyen 
f ikirJere 1aüli.a11rdir. 

Maamafib büUla banlaH rağmen 
Bay (Delboı) un merkezi Avrupa 
turnaaındao pek de mnvaf'fakıyetli 

neticelerle döneceğini ümid etmemek 
lizımdır. Franeıs Hariciye Nazın H• 

yabatinin ilk merhaleai olan Varoo· 
vadan itibaren milfkülit ile karıılaı• 
:oıağa baılamıotır. 

İngiltere Hariciye Neııaretile aıkı 
rabıtası mal4m olaıı (Deyli Telgraf) 
gazeteainin teminatına inanmak ll· 
tımıa Polonyanın ortaya atbğı me.e
leler ehemmiyet ve nezaket itibarile 
Almanyaoın ileri ıürdüğd meaeleler• 
den hiç de aoağı değildir. Polonya 
kendiıi için müıtemleke iıtemekte, 
Fransız·Ruı paktının feshedilmeaini 
ve nihayet kollektif emniyete taalldk 
eden Milletler cemiyeti nizamname• 
•inia on altıncı maddeainin ilg•llDl 
taleb etmektedir. Görülüyor ki bu 
taleblede Bay Bitlerin Lord (Bali· 
fakı) a tevdi ettiği metalibat listeai 
•raamda dikkat• ıayaa bir yakınlık 
'ardır. 

İııgilis-Franus ıiyaaeti A.nupada 
kollektif emııiyet ıiıtemiae iıtiııad. 
eder. BDDu itade ve teyid eden Mil· 
letler cemiyeti nizamnamesinin 16 
•ncı maddeıinin ilgannı istemek 
Fransa ile İagiltoreye eYolemirde 
)[endi liyuetlerini tamamile terket
tııelerini teklif etmekle müaa'ridir. 
Diter taraf taıı Franıız.Sovyet paktı• 
lluı ilgaaı talebi eter dotru iıe ehem• 
tııiyet i&ibarile yubndakindeıı hiç de 
•tağı değildir. UnalmamaJıyıa ki Al· 
tııan ıuıaölyesl bile Lord (Balifakı) 
il• müllkabnda bu talebi ileri ılre
cek kadar ileri gitmemiıti. 

Polonyalıların mlatemleke talebi 
i1e tamamile yeui ve her bakımdan 
g•yri muntazır bir talebdir. DeDiale 
tb Uaulan bile lDefkdk ,. Alman ya• 
~ı.rı kaprisine bağlı olan bu hilkdme• 
tı.rı mlatemlek.e ile ne alikaaı olabi· 
ı.cegi ciddoo merak edilecek bir 
lilolttadır. 

ller baldo muhakkak olan cihet 
Ilı ki b11 talobler reıaıen ortaya 
~lılınamıı .. bile Bay (Delboe) aD Po
,0•7ada pek de ana edilir bir han 
lc;iıade karplaıamaclılıu Ye biaaea• 
L~yh Varton müllkatuıdan mGüet 

•r lletice bek.leamemeai lbımgeloce&i• 
"• clelllet etmektedirler. 
l'( Diler taraftan Fraaıa Hariciye 

1 
•tın Poloayada böyle bir han 

çiQd• Yazifeıini baıarmağa çalııırkeıı 
&ona 4 iincil •Ghi/•d• 

Kmkhan, 7 (Hususi muhabiri· 
mizden) - Kırıkhanda Haremli 
Bermedezadelerın b ir çiftliği olan 
S.çmlı köyünde ancak on hane 
varken; köy muhtarı Kırıkhan 

nüfus memu una müracaatla mez
kur köyde üç yüz kadar mektum 
nüfus bulunduğu iddias le bun-

-ların nüfus siciline kayıd .arını 
istemiştir. 

Bunun üzerine, Türk nüfus 
memuru, meselenin tahkikini 
jandarma dairesine havale et
miştir. 

Türk nüfus memurunun itira. 
zina rağmen kaymakamlığın em· 

-
Belediye otobüslerinde yeni bir vak'a 

~~~--------------~-----Talebeden tam ücret iste-
meğe kalkışmışlar .. 

rilc bunlar nüfusa kayde.dilmiş· 
lerdir. 

Yine bu şekilde Gozburk kö· 
yÜ 11 haneden ibaret olduğu 
halde orada da 150 nüfusun 
mektumiyetini iddia eden köy 
muhtarı, nüfus dairesine bir muh· 
tıra vererek, bunların nüfusa ge
çirilmesini istemiştir. 

Reyhaniye, 7 (Hususi muha· 
birimizden) - Mandater hükı1· 
met, bir Arap ekseriyeti yarat· 
mak için civar köylerden müte
madiyen vabancı Arapların cel· 

Sona 8 inci sahifede 

Polisler hakkındaki emir, beledi- _Yi_u_g-os-ıa;-. -,t-al-ya

Evelki gün Konak 
bc'ediye otobüslerinde 
vak'a daha olmuştur. 

önü ,1 de 

yeni bir 

Sekiz talebe, Alsancağa git
mek üzere otobüse binm işlerdir. 

Talebe; Şehir mecl sinin oto
büs tarifeleri hakkındaki kararı 
mucibince her zaman olduğu 
gibi o gün de yarı ücret ver· 
mek istemişlerse de otobüs ida
re edenler, aldığl emir üzerine 
tam ücret almadan bilet kese· 
miyeceğini söylemiş ve talebe, 
hep birden otobüsü terkederek . 

nokta polıs memuruna şikayete 

g tmiştir. Fakat polis memuru, 
bu işe karışamıyacağım söyledi· 
ğinden, talebe, tekrar otobüse 
binmişler ve yarı ücret vermek· 
te ısrar eylemişlerdir. Bu sıra· 
da, otobüsü hareket ettirmek 
istemiyen biletçi ile ballc ara
s:n da münakaşalar olmuş, yol· 
cuları işlerinden alıkoyan bu 
gibi hareketlerden şikayet edil· 
miştir. 

Bu sırada belediye memuru 
Sona 8 inci sahi/ ede 

Mekteblerimizde 
Talebe, izcilikten 
imtihan verecek --Veremiyen sınıfta kalac~k. Mual· 
limler için kurs açılacak •• 

izcilerimiz . ' · 
, \nlcara, 7 ( Hususi muhabiri· ı 

mizden)- Maarif Vekaleti; bü· 
yük Erkimbarbiyenin mekteple· 

rimizdeki izci teıkilitJarınaan 
alınan neticelerden memnuniye· 

Sonıı 8 inci aalıi/ede 

münosebatı · 

Mussolinl 
Ziyafet nutkunda 

neler söyledi? 

Milan Stogadinovi9 
Roma, 7 (Radyo) - ltalya 

başbakana 8. Muasolini, Vene
dik sarayında Yugoslavya baş 
ve dıı bakanı Milan Stoyadino
viç ve refikası şerefine bir ziya· 
fet vermiştir. Bu ziyafette; deniz, 
kara ve bava nazırlara ile Hari· 
ciye nazın Kont Ciano, ftalya· 
nın Belgrad ve Yugos)avyanın 
Roma sefirleri ile Faşist erkanı 
hazır bulunmuşlardır. 

ltalya Başvekili B. Musaolini, 
Sona 8 inci sahifede 

}'arrn 
Hamdi Nüzhet Çançarın 

intikam 
l•mindelci hilcctge•inl 

okugunazl 

' 

Şehrimizdeki alakadarlara gelen mıhlmata göre, iki giln denm tMloa 
ıiddetli lodoı fırtınaaı Akdeıiizde lıiikiim eürmü~, bazı yer:erde haeuall 
mucib olmuı, yelkenli gemiler büyiik tehlikeler geçirmiı, bir ıileb ele •· 
talya ci•annda karaya düomilftür. 

Kaza mahallinden alına!1 en ıon maltlmata göre, karaya dd .. n filelt Al
man bandıralı Maoi11a npurudor. Yfik almalı: üzere 111kenderiyeaen ~ 
yaya gelirken fırtınaya tutulmuı, Konyaaltı mnkiiode denizlerin fiddedle 
kiraya daımaıtflr. Geminin Taziyeti tehlikeli olduğundaa, ıahliliye ı..u.rt 

derhal imdada koımuılardtr. Nilfuaça zayiat "yoktur. Bir habere aasar-. 
fırtınanın ıiddetindeo batmak tehlikesi ile karıılaımıı ve kaptan da Tapan 
Juu'larmak içia ~ar•y• eıunmuıtur.. 

Maniıaa Yapuru, aç kbanueveld• limanımıu gelecek Ye llamharı ~ 

,ak alacaktı. 

Tunceli isyanının 'elebaşıları 

Haydaran aşireti reisi= Ka
mer lzmire getirildi 

~~~~~~-e~~~~~~-

Y BDID da isyana iştirak edenler• 
den daha beş kişi var • .-

Tunceli isyanında Seyid Rıza 
ile birlikte çalışan ve elebaşı 
olarak bir çok mel'anetler ya
pan Haydaran aşireti reisi Ka
mer ile şerir arkadaşlarından 
Keko ve daha dört kişi, Elaziz· 
den lzmir hapisanesine getiril· 
mişlerdir. Kamerin yaşı yüzden 
yukarıdır ve kanun mucibince 
60 yaşından yukarı olduğu için 
idam cezasından kurtulmuş ve 
idama bedel 30 sene ağır hap· 
se mahkum olmuştur. 

Şerirler, mahkumiyet müddet· 
lerini fzmir hapis:ıuesinde geç· 
receklerdir. Kamerin arkadaş· 

l arı, 15·3 yıl arasında hapse 
mahkum kimselerdir. 

Şerirler, lzmire trenle getiril· 
mişler, otomobil ile alı~arak ce
zaevine nakledilmişlerdir. 

Kamer, Tuncelinde yaşıyan· 

l arın bir çoğJ gibi 1htiyar, f .. 
kat dinçtir, sakalı göbeğine ka· 
dar uzamış bir balded r. ' 

Haber aldığımıza göre, isyan· 
daki alakaları münasebetile mah· 
kum edilmiş şer.rlerin bir kısmı 
Balıkes ir, Burdur, Bursa ve fz. 
mit hapishanelerine nakledilmiş
lerdir. 

Sonu 8 inci sahiJede 

ANADOLUDA 
iki yeni eser 

"Celal Bayar ve eski lzmir,, 
Gireıon mebuıu ve İımirin vııktilc ANADOLU ~c· UU\ GU ı6tnn• 

lannda çok kıymetli, hararetli yazılarını okuduğu Girt!son mebuıu 
Bay Ta1't Onayın bu başlık altında eski l:r.mh-o aid hıtualanoı ya· 
kında okuyacakunıs. 

Diğer bir eser daha 
Dalıilige Vekilimiz ve C. H. P. genel sekreteri Bag 

Şiilcrii 1'aganın ANADOLUda basılmasına izin 
verdikleri nefis bir eseri 

İsmiriD en büyük, en kuvvetli gazeteıi olduğunu göllermiı bala• 
aua ANADOLU, ıise bu iki eaeri verdikten baıka 

Yakında yeniliklerini artıracaktır 



FO 
Edebiyatta buhran mı? 

.. Şiir ölilyor mu, §iir de huhrau mı var,, fekliode yeni bir anket karoı· 
ıındayıs. Gficdel k edelıiynt kav~a ve dedikoduları ü flnde, ilimli Te izahlı 
bir mevzu bulmağa çoktan hasret çeken gözlerim iz, bilhassa bizim memle· 
ket .. köhne bir mntab gibi, maalesef artık kıymet verilmek istenen edebi· 
yatın yeni bir sual üstünde yükselen varlığına çevrildi. Hamurunda bir az 
ıür kabarması, bir az edebiyat mayası olanlardan başka, bilmem münevver· 
ler bilo edebiyatın memleket ve dünya içindeki son vaziyetinden haber· 
dar mıdırlar?. 

Edebiyat denen bilyük rab, killtür, filezofi ve san'at dünyası 'içinde, 
ıiirin müce:tred, edebiyaun realiteilen uzak bir şey olnmayışıclır ki, onu da 
içtimaf, iktı .. dl psikolojik, ihtilallerin ve bilha1Sa ruh ve kafa kavgalanmn, 
"san ıoyundaki müdbiş de~işmelerio seyrine muvazi olarak almış, sötür· 

.Afiotflr. Makine, eıki okuma, dügünme. çalışma ve yaşama sistemini na&ıl 

letişıirmişse, bizi ihata eden diğer realite de, şiirin telakki ve mef humunıı 
tamamen başka şekle sok:mo§tur. Bizim cskideııberi sevdiğimiz yüksek, mu• 
eaffa ııiirio asıl ve asıl heyecanı arhk: kalmamı§tır. 

Akan. olarak pir romana gitmiştir, şiir filezofiye girmiftir, ihtilillere 
girmiıtir, pir politikayı girmiştir, fiir, ya va' yanı bir kuvvet nsıtaıı olmUf' 
tur. Bu hal, ıürin ölilşfi değil, muayyen bir şekilden çıkıb şamil bir şekil 
almaıı, tiağıluak Y•tamaeıdır. 

Buna belki hir cedebiyat buhranının neticesi> de denebilir. Fakat haki· 
kat bize ıiirin kalıb değittirdiğini ve aınn maddi ve manevi tezahür Te İn• 
kıliblan içinde, yeni psikolojiye yeni inanıolara, yeni kafalara, yeni bir kav• 
r&Jlf .W.Jbiae göre bir iatibale geçirmekte olduğunu gö ıeriyor. 

Saime Sadi 

Bazı muharrirlerin edemiyeceğim. Bu yılanın be· 
kazançları nim büyük babam olmasından 

Bu asırdan bahsedecek deti· korkuyoruml Dedi.n 
liz. Fakat geçen unn muharrir- Kız kardeşile nişanlanmış 
lerinden bazılarının kazançlarını Domenik Sinsiç adında bir 
gösteriyoruz: delikanlının Milinoda Maon 

Viktor Hiigo •Sefiller. den caddesinde bir villaya sık, sık 
300,000 fraalc kazanmıştır ki o gitmesi zabıtanm nazan dikka
zamanki rayice göre 15,000 al- tini celbetmiş ve delikanlı kara· 
bn lira ederi kola davet edilmiştir. 

Ôjen Sü de •Paris esran. ro- - Sen bu villaya vakitli va· 
manından 200,000 frank ka- kitsiz gidiyorsun; bunun sebebi 
zınmıştır. nedir? 

IDıan bu iki rakama ve bil- - Villada Cina adlı bir fam 
tıassa sonuncu esere bakıyor da dö şambr vardır, o benim ni· 
#fJfe• aıırda muharrirlerin çok şanlımdır. 
bahtiyar olduklarına hükmede- Karakof Cinayı da davet etmiş 
celi geliyorl o da Domenik ile nişanlı oldu· 

Şlrley bll' lfet mi? tunu söylemiştir. 
lnıiliz zabıtası çok tuhaf bir - Rekila •. Sen"' adın •eclir? 

yasak iladas etmiştir. Şir1ey - Cina Sinsiç. 

Tampelia rol aldığı filimler gös- - Tuhaf şey; bu delıkanlı da 
.terildiği ıırada lngiliz kız tale· Domenik Sinsiç. Cina sen nere-
be ıinemaya gitmemektedir. de doğdun? 

Bu garip ıöiilnea yasağın ıe- - San Covanada •• 
bebi tadurı - Domenik sen nerede doğ· 

Bitin kız çocuklar, sinema- dun?. 
dan çıkınca, günlerce Şirleyi T b f B d San 

kı'd ·1 .-L· k be k - u a şey. en e ta ı ı e v111ut ay tme to C d d ğd 
• . l I l ovana a o um. ımış er.. .. . .. 
Her halde bilmediOiniz Zabıta, bu esas uzerınden yu-

bir çok şey varı rüyünce Cina ile· Domeniğin 
1nsan vakıa pek çok ıeyleı kardeş olduklarını meydana çı· 

bilir; insanın bildiği birçok şey karmıştır. 
varmr ki, hayreti mucip olur. Bu iki kardeş umumi harbin 
Fakat insanın bilmediği şeylerin ilk senelerinde babalarının ve 
de çoklutu ıayanı hayrettir. annelerinin ölümü hasebile ök· 

Meaeli eminiz ki; süz kalmışlar, her biri başka 
incilin 3,566,480 harften, 810 yerlerde, başka başka aileleler 

bin 697 kelimeden, 31,175 satır· nezdinde büyümüşlerdir. İnanıl-
dan, 1189 babsı ve 66 kısımdan maz görünen bu macera tama· 
mürekk.ep olduğunu bih ıiyor· mile doğrudur. 
ıunuzl ----"""""-..iıoıiııııi• 

Bunu itiraf ederken de bizim Havuzda bofultın 
bu harf, kdime, aatınnı zikret· çocuk 
tiğimiz incilin her hangi dilden 
bir incile aid olduğunu bilme· 
dij-imizi de bilmıyorsunuz. Ve: 

Ödemişte Yenice köyünde 
Duran oğlu Halil Kökün altı 
yaşmdaki oğlu lsmail, köy kıyı
sında bulunan dört metre de
rinlikteki havuza düşmüş ve bo-

- Bunları bilsek ne olur, 
bilmesek ne çıkar?. Demekten 
de kendinizi alamıyorsunuz, do

ğularak ölmüştür. til mi? .. 
Çinlilere dairi 

Ban kofta sef ırlik etmiş bir 
Fransızın madamı anlatıyor: 

•Bir gün yatak odamda kar
yolam üzerinde ömrümde gör
mediğim derecede büyük bir 
yılan gördum. Çok korktum, 
fakat soğuk kanlığımı da kay· 
betmeden sessizce çekildim. ka
f>ıyı kapattım. Evde üç tane 
erkek Çinli hizmetçi vardı; bun· 
laı dan biris' nin eline kocamın 
av tüfeğini verdim. Yılanı öl· 
dür nesıni söy.edim. 

"Cinli elınde silah, yılana 

8 Kıimıaucvel 

ehir dah 
Uzunkuyu 

••• 
C. H. Partisi kongresi 

1 Uzunkuyu, (Hususi) - Na· 
'iimiiiill:!li;;;;i====ıı;;;;;;;;u;;;::;;iiiiiC~-iı;ı;;iiiiJ .. 1!111=-=;&11-?ım•iiiiiiiilll~iıli-iiiii'llllliimr;iiiiiiiiiiiill~b~~~==,:m-~ biyem izin parti kongresi ini kad 

Vilayetin yeni Ta ildt, kalb veya ifraz giJrmüş ına ar eylemiş, bütün köy ocakları 

b _J • vu· • zde y-1.-rm-ı• -beş tenzı· ıaA t- kongrelerinde tesbit edilen di• Üacesı.. lekler üzerinde görüşmeler ol· 

f d ki 
muştur. 

Dairelerce hazır. 
/anıyor .• 

tan isti ade e ece er Kongre, büdceyi tetkik ve 
tasvib eylemiş, Kamun Yönku-

Vilayet Umumi Meclisi, ikin· 
cikanunun 17 sinde toplantıla
rına başlıyacak ve yeni b idceyi 
müzaktre edecektir. Vilayete 
bağlı ve kadroları vilayet büd· 
cesine dahil bulunan daireler, 
yeni yıl biidcesine aid muhtelif 
işler için büdcelerıni hazırla· 
makla meşguldürler. Bu büdceler, 
yakında vilayete verilecektir. 

Ôğretmenlerin 
ucret zammı 

Cumhuriyet Kız Enstitüsü öğ· 
retmenlerinden bir kısmmm ili· 
veten gördükleri vazifeler dola· 
yısile maaşlarına yapılan ücret 
zamlarına aid emir Kültür Ba· 
kanlığından şehrimiz Kültür di· 
rektörlüğüne gelmiştir. 

Makam tahsiaatları 
lzmir Erkek lisesi yardirektörü 

B. Mehmed ile Karataş Orta· 
okulu yardirektörü B. Fikri ve 
Babaya makam tahs satı veril· 
mesi hakkmdaki emirler Kültür 
Bakanlığından şelırim.z Kültür 
direktörlüğüne gelmiştir. 

Feci bir kaza daha 
Burnava nahiyesinin Pınarbaşı 

köyünde feci bir kaza olmuştur. 
Kemalpaşa mahallesınde oturan 
Mehmed oğlu Muslih, kendisine 
ald kırma tüfeğini kurcalarken 
ateş aldırmış ve sol memesi 
üzerinden yaralanarak feci bir 
şekilde ölmüştür. 

Camları kırmış 
Menemende Mahi Hıdır ma· 

hallesinde oturan Memiş oğlu 
Halit Erik, Knvak pazarında 
kahveci Salibin kahvehanesinin 
camlarını kırdığından yakalan· 
mış, adliyeye verilmiştir. 

Fazla vergilerin düzeltilmesi ve 
sahiblerine iadesi bildirildi 

Kalp, ifraz veya inşaat do
layısile tadilat gören binalar 
hakkında Maliye Vekaletinden 
vilayete bir tamim gelmiştir. Bu 
tamimin C fıkrasında sarahaten 
ifade edildıği veçhile kalp ve 
ifrağ muamelelerine maruz kal· 
mış olan binaların tenzilattan 
istifade ettirilmemeleri, bu bi· 
nalar için tadilat kom syonunca 
yeniden irat takdir edilm ş ol· 
masile meşruttur. Defter ve mu· 
amele talimatnamesinin 279uncu 
maddesinde kalp ve ifraz ha· 
diselerinin tadilat komisyonunca 
binanın evelki iradının artıp 
eksilmesinde müessir olup ol· 
rnadığı tetkik edilerek müessir 
olmuş ise evelce mukadder ira· 
dın yeniden takdir olunacağı 

ve aksi halde ipka olunacağı, 
yani yekdiğerine kalbedilen kı· 
sımlara ait iratların tevhit veya 
mevcut iradın iki nevi bina ara· 
sında taksim edileceği gösteril
miştir. 

ifraz muamelelerinde ise ira· 
dın yeniden takdiri mevzuu hah· 
salmayıp bu gibi hallerde mu· 
kayyet iradın müfrez parçalara 
·hu parçn1arın şeref ve ehemmi· 
yet derecelerine göre • tadilat 
komisyonları marifetile tefrik 
olunması ile iktifa edileceği gene 
ayni talimatnamenin 283 üncü 
maddesinde yazılıdır. 

Bin Mle~h~ ll4ıDl193~li 
yılları zarfında tahriri yapılmış 
olan binalardan 2870 numaralı 
kanunun meriyeti tarihine kadar 
kalp ve ifraz görmüş olupta mu· 
kayyet iratları tadil edilmiyerek 
ipka olunan, yani kalp ve ifraza 

uğrıyan mah:ıllerin ayrı ayrı mu· 
ka ıyet irat arı biri birine ilave 
suretile tek irada irca edilmiş 
buıunan binalarla ifraz dolayısile 
iratları taksim edilen binalar ira· 
dındaı, bu muameleler tadilat 
mahiyetirıde telakki edilem·ye· 
ceği cihetle ve kanunun vazet· 
tiği d ğer şutları haiz olmak 
kaydıle yüzde 25 tenzilat icrası 
ve yalnız kalp ve ıfraz dolayı· 
sile evelce mukadder iratları 
baki kalmayarak tadılat komisyo· 
nunca yeniden takdir edilmiş 
olan binaların tenzilattan istifade 
ettirilmemrsi lazımgelir. 

Evelki umumi yazının yanlış 
anlaşılması do1ayısile tatbikatta 
bu esasa muhal.f yapılmış mu· 
ameleler varsa derhal tenzilatın 
icrası sureti le vergilerinin ıslahı 
ve bu sebeple yapılmış fazla ta· 
hakkukların terkin edilmesi ve 
fuzu:ı tahs la ın da ashabına 
reddi lazımdır. 

• 
intihap günü 

T caret Odası meclisi azası· 
nm yeni devre iç.in intihaplarına 
önümüzdeki hafta içinde başla
nacaktır. Yarın Vali Bay Fazh 
Gülccin riyasetinde toplanacak 
olan intihap encümeni, meclis 
azasının intihap edileceği tarihi 
tesbit edecektir. 

Sağlık eczanesi 
elJ.lu~x~~ ab alJ!~ • 

mıza göre Alsancaktaki Jozef 
Julyen eczanesini arkadaşları· 
mızdan Fuad Gülergin satın al· 
mış ve ismini sağlık eczanesine 
tebdil ederek işe başlamıştır. 
Muvaffakıvet temenni ederiz. 

Arnavudun bulduğu iş 
Amavudun biri, çalışmak üzere 

lstanbula gelmiş. Bır müddet 
her yere baş vurmuş, koşmuş, 
fakat nafile; iş bulamamış. El n· 
deki, avucundaki de suyunu çe
kince, b,aşlamış düşünmeğe.. Bir 
hemşehrisi kendııini görmüş: 

- Yahu, ne oldun, ne bu 
böyle kara kara düşünmek. 

- Ne yapayım, işıiz kaldım, 
her yere baş vurdum, boş çık· 
tım. 

- Hay akılsız hay; biç insan 
memleketten buraya kadar gelir 
de işsiz kalır mı? 

Ne yapayım? 
- Kağıthaneye git, orada 

beyaz bir toprak vardır, ondan 
bir çuval doldur, köprüye gelip 
otur ve (Pire tozu) diye bağıra· 
rak satmağa başla! 

Arnavut, hemşehrisine fazla 
söyletmeden bir çuval alıp ka
ğıtbaneye gitmif, içini doldur
muş ve köprüye gelmif. Başla· 
mış satmağa .. 

{Pire tozu, pire tozu) 
Alışveriş, mükemmel.. ·Akşam 

vakti, çuvalın dibinde pek az 
bir şey kalmış imiş. Ba sırada 
bir ihtiyar geçmiş: 

- Oğlum ·demiş· baııa şun· 
dan bir avuç veriver. 

Arnavut, bunu para ile almadı 

ya: 
- Buyur .baba ·demiş· hepsi 

sen n olsun. 
ihtiyar, toprağı alıp bir az 

gittikten sonra acele acele dön
müı: 

- E evlat, sen bunu verdin 
amma, nasıl kullanılacağmı söy
lemedin? 

Hakikaten, Arnavut ta bu ci • 
heti hiç hatırlamamıı imiş. Dü· 
fÜnmüş, düşünmüş: 

- Baba ·demiş· pireyi yaka· 
farsın.. Bu topraktan gözüne bir 
parça elctin mi, pire ölür .• Gör· 
dün mü, bu kadar kolay işte .• 

Fıkracı 

TAYYAR Es/NEMASINDA 
Bayram ,erefine bugünden itibaren Türkçe Sözlü ve ş&rkılı 

ŞEYH AHMED 
Genç ve güzel san'atkir RAMON NOV ARO 

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

Mosilciı B. Mesud Cemil idaresinde kıymetli musiki üstadları 
iştirakile temin edilmif. Muganniye Bn. VEDiA RIZA ile Solist 

· Mustafa en müntehib şarkıları söylemişlerdir. 

ilaveten: Yeni renkli M/Kl ... Mısır Man
zaraları ... PARAMOUNT JOURNAL 
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ruluna Süleyman Naci Nasöy, 
M. Ôzkak, H. Ôztürk; M. Kes· 
kin ve H. Özer seçilmişlerdir. 

Kız mesele&inden 
Bir evi taşlıyanlar 

tutuldu .. 
Menemende Yanık köyde bir 

vak'a olmuştur. Şerif oğlu 16 
yaşında Hüseyin Uyanık, yanına 
aldığı Mustafa oğlu Kamil ve 
Ali oğlu Ali Çetinle gece yarı· 
sına yakın Çavuş köyüne gide
rek Hasan Hüseyinin evini taş· 
larken tutulmuş, adliyeye veril· 
miştir. Yapılan tahkikata göre, 
Hüseyin Uyanık ve arkadaşları· 
nın ev taşlamasının sebebi bir 
kız meselesidir. 

iki kanlı vak'a 
Basmaned! iki kişi 

yaralandı 
Evelki gece Basmanede Kö

mür hanı önünde bir vak'a ol· 
muştur. 

Hüseyin adında biri kavga 
neticesinde arkadaşı Reşadı bı· 
çakla ağır surette yaraJamıştır. 

Vak'a faili derhal tutulmuş, ad· 
liyeye ver imiştir. Yaralı, has· 
taneye kaldırılmıştır. 

Ayni gece Basın me istasyonu 
önünde d~ dığer bir vak'a ol
m•ıştur. Sabıkalılardan R=zeli 
Ali, bıçakJa terzi kalfası Hasan 
Hayreddini arkasından ağır su• 
rette yaralam ştır. Hasan Hay· 
r.eddioin ~ar sı ciğe lerinde ol-
uğundan, hayatı tehlikeaedir. 

Vak'anm faıl , derhal kaçtığı 
için bulunamamıştır. Zabıtaca 

aranıyor. Yaralı, hastaneye kal
dırılmıştır. ------Köy büdceleri 
Dahiliye VekJletin. 

den bir emir geldi 
Köy kanunu tatbik edilen kör 

ferde, köy büdçelerinin nasıl ba
zırlanaca~ına daır Dahiliye Ve
kaletinden vilayete bir tamim 
gelmiştir. 

Yeni büdce şeklinde köyün 
her türlü sağlık ve temizlik ibo 
tiyacı gözönünde tutulmaktadır. 

Vekaletin bu tamımi, vılayet 
köycillük biirosu tarafından tek· 
sir edilerek bütün köy ihtiyar 
meclislerine gönderilecektir. 

Lisans U'iulü 
Buğday ve maden kömürleri

nin ihracından evel lisans uılİ" 
lünün tatbik edilmesi hakkında· 
ki Vckıller Heyeti karcırr, şeh• 
rim izdeki alakadarlara gelmiştir. 
Bu karatın tatbik suretine dair 
lktısad Vekaletince bir talimat· 
name hazırlanacaktır. 

Tuna köprüsü 
Hakkındaki mukavel• 

tasdik edileli 
Bükreş, 7 (Radyo) - Tu~ 

köprüsünün inıası bakkmdakı 
mukavele bugün Yugosla")'• 
parlamnt~su tarafmdan tasdik 
edilmiştir. 

Li~bon üniversiteai 4 

doğrü yürüdü, pencereyi açtı ve 
yı anı nışanladı fakat ateş et· 
meden gerı döndü. Ve bana: 

"- Affedıniz madam. Ateş · .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~j~m günleri 11 den itibaren aşar 

yaz yaı rna girdi. 
Lizbon, 7 (Radyo) -Portekıı 

üniverıitesinin dört yüzüncü yal• 
dönümü kutlulanmıştır. Bütün 
memleketler Üniversitelerinden 
gelen heyetler, kutlulama merr 
sımine ı~tirak ey't"miıtir. 



ft K4nanue•el ANADOLU 

Fransa Hariciye Nazırı bu-' Altın Fiatleri 

B k b 
· k Maliye Vekaleti bazı 

gün Ü reşte ulunaca tır • ı!:~:~~a~=~:ıc~kSon 
zamanlarda altın fiatinin sık, 
sık tebeddül etmesi, hükume
tin nazarı dikkatini celbetmiş· 
tir. Maliye Vekaletinin, altın 
fiatlerini normal şartlar dahi· 
linde tesbiti için bazı kararlar 
alacağı söylenmektedir. 

Varşova konuşmaları hakkında tebliğ çıktı, Uluslar Sosyetesi 
için' Romanyada ve Yugoslavyada emniyet kalmamış 

Karakovi, 7 (Radya)- Fransa 1 miştir. Bu tebl ğde ezcümle de· 
Hariciye Nazın B. Delbos, bu .. nilmektedir ki: 
sabah hareketinden evel Polon· ı Fransa Hariciye Nazın B. 
ya Hariciye Nazırı Kolonel Bek Delbosun V~rşovada Pol~~~a 
ile birlikte (Noterdam) kilisesini zimamdaranı ıle yaptığı goruş-

ziyaret etmiştir. Bu kilise 14ün- meler çok samimi gecmiştir. iki 
cü asırda inşa edilmiş en mu· devlet adamı, Polonya ve Fran· 
azzam eserlerdendir. sayı alakadar eden bütün mese-

B. Delbos, müteakıben Zazo· leleri büyük bir dikkatle tetkik 
lo kütüphanesini ziyaret etmiş· etmişler; 921 de imzalanan Po· 
tir. Bu kütüphanede, Polonya· lonya • Fransa ittifakının iki 
nın mazisi ve inkılabı hakkında memleket münasebatının inkişa-
bir milyon kitap vardır. fmda esa&lı ve daimi rolünü 

B. Delbos, bu ziyaretlerden müşahede eylemişlerdir. 
sonra Mareşal Pilsudskinin me- Fransız ve Leh devlet adam· 
zarına gitmiş ve büyük mera· M. Delbos lan beynelmilel vaziyeti tetkik 
simle çelenk koymuştur. martesi günü Bükreşten doğruca ile, iki milletin her sabada iş 

B. Delbos, müteakıben istas- Belgrada hareket edecektir. birliğine devam için müşterek 
yona gitmiş ve doğruca Bükreıe Berlin, 7 (Radyo) - (Ham· noktai nazarlarını temin etmiş· 
hareket etmiştir. burg Tagblat) gazetesine göre, lerdir. 

Polonya Hariciye Nazırı Ko- Fransa Hariciye Nazırı B. Del- Paris, 7 (Radyo) - Söylen-
N bosun Uluslar Sosyetesi hakkın· 

lonel Bek. Fransa Hariciye a· diğine göre, Polonya Hariciye 
d daki fikri Varşovada iyi karşı· 

zırını teşyi etmiş ve istasyon an I Nazrı kolonel (Bek), Fransa anmamıştır. Ayni gazete; gerek 
ayrılmıştır. Yugoslavyada ve sıerek.se Ro· Hariciye Nazıra B. Delbosa dos· 

Fransanın . Varşova sefiri B. manyada Uluslar Sosyetesi için tane bir lisanla yazılmış bir 
Noel ile Polonya Hariciye Ne· emniyet kalmadığını ileri sür- mhtıra vermiş ve Polonyanın 
zareti protokol müdürü, B. Del· mektedir. nüfusu gittikçe fazlalaştlğından 
bosa hududa kadar refakat ede· Varşova, 7 (Hususi)- Fransa dolayı, müstemlekeler meselesi 
ceklerdir. Hariciye Nazırı B. lvon Del· mevzuubahs olduğunda Polon· 

Varşova, 7 (Radyo) - Frao· bosun Bükreşe hareketinden yanan da unutulmamasmı rica 
sa Hariciye Nazın Bay Delbos, evel bir resmi tehlit neşredil- eylem'ştir. 
Polonyadaki Y abudilerin kısmen 
Madagaskara nakli hususunda 
Polonya ricalile mulabık kal· 
mıştır. 

iki devlet arasında husule ge· 
len itilafa göre, üç sene içinde 
Madagaskara yüz yirmi bin Ya· 
hudi nakledilmiş olacaktır. Bun· 
)arın nakil masraflan, zengın 
Yahudiler tarafından tesviye 
edilecektir. 

Bi keş, 7 (Rodyo) - Fransa 
Hariciye Nazırı B. Delbos yarın 
sabah saat 8 de burada bulu· 
nacaktır. 

B. Delboı, şimal istasyonunda 
Romanya Hariciye Nazırı B. 
Antonesko tarafından karşılan&· 
cak ve derhal saraya giderek, 
ismini husu~i deftere kaydettik· 
ten sonra Hariciye Nezaretini 
ziyaret edecek, B. Antonesko 
ile bir müddet konuşacak ve 
müreakıben B. Antonesko ile 
birlikte Başvekil B. Tatareskoyu 
ziyaret eyliyecektir. 

B. Delbos. ondan sonra baş· 
vekil ile beraber saraya gidecek 
ve kral Karol tarafından kabul 
olunacaktır. 

Fransa Hariciye Nazırı, öğle 
Yemeğini sarayda kralla birlikte 
Yiyecektir. 

B. Delbos, perşembe günü 
aabahı, mechııl asker abidesine 
tidecek ve bir çelenk koyduk· 
tan sonra şerefine B. Tataresko 
tarafından verilecek ziyafette bu
lunacaktır. 

B. Delbos, ayni günün akşamı 
(Storçe) sarayında B. Antones
lco tarafından şerefine verilecek 
Ziyafette hazır bulunacaktır. 

B. Delbos da Cuma günü Fran• 
llz sefarethanesinde büyük bir 
~i?afet verecek ve bu ziyafette 
uutiin aiyasi r:cal ile birlikte 
llaatbuat erkanı da hazır buluna· 
Cllrtır. 

• 11Fransız gazetelerinin mümeı· 
11 erinden mürekkep bir gurub 
~ezlcQr ziyafette bulunmak üzere 

Uaün Bükreşe gelecektir. 
Fransa Harıciye Nazın, Cu· 

a v ki imiz ··n An-
karay~ dönüyorlar 

Istanbulun imarı hakkında konuşma
lar oldu. Başvekilimiz talimat verdi 

~~~~,--~~~~ 

İstanbul, 7 (Hususi) - Şehrimizde bulunan Başvekil B. Celal 
Bayar, bu gün saat 16 da Belediyeye giderek Vali ve Belediye 
reisi Muhiddin Üstündağ ile gürüşmüştür. 

Bu görüşmelerde lstanbul belediyesi fen heyeti reisi de hazır 
bulunmuş, lstanbul imar işleri tetkık edilmiş, hükumetin yardımı 
mevzuubahs o l muştur. Başvekil bütün işler hakkında izahat aldık· 
tan sonra bazı talimat vermiş ve akşam üzeri belediyeden ayrıl
mıştır. 

İstanbul, 7 (Hususi) - Büyük Millet Meclisi M Jhafız bölüğü 
kumandanı Kemal Yorulmaz ıle Bayan Muzafferin düğünleri bu 
gün Perapalasta yapıhııştır. Düğünde, Başvekilimiz B. Celal Ba· 
yar da bulunmuşlardır. 

İstanbul, 7 (Hususi) - Başvekil B. Celil Bayar bu akşam mat· 
buat erkanını kabul ederek görüşmelerde bulunmuşlardır. Başvekil, 
yarın (bu gün) Ankaraya dönecektir. 

~~~~~~~~~ 

Alman gazeteleri Çekos
lovakyaya çatıyorlar -

Çekoslovakya topraklarında şimdi 
üç milyon Alman varmış .• 

Bertin, 7 (Radyo) - Alman matbuatı, Çekoslovakyadaki Al· 
manlara tatbik olunan muameleler hakkında uzun makaleler yaz· 
makta 've Çekoslovakya topraklarındaki Almanların, üç milyondan 
fazla 'olduğunu, bunların bir azlık kütlesi dekil, doğrudan doğ· 
ruya bir devlet derecesinde bulunduğunu ileri sürerek, Çekoslo
yakyamn barbarca hareket etmekte olduğunu iddia eylemektedir. 

ispanyada müthiş bir 
tren çarpışması 

üç vagon hendeğe yuvarlandı, 6 
ölü ve albnış yaralı var 

Barselon, 7 (Radyo) - Bu gün, Valansiya ile Barselon arasın· 
da müthiş bir tren · çarpışması olmuştur. Çarpışma neticesinde 
üçüncü mevki vagonlarından bir kaçı bir hendeğe düşmüştür. 

Yolculardan altı kişinin cesedleri çıkarılmış, yaralanan altmış 
kisi de ~'"tane~•re ••wk ok•"flll'$tur. 

~ . 

~---------------!,/ Mahsullerimiz 
lstandardize edildifin 
denberi rafbet kazan. 

mış bulunuyor 
lstanbul, 7 (Hususi) - Üzüm, 

palamut ve diğer bazı mahsulle· 
rimizin standardize edilmesinden 
büyük faydalar görülmüt; bu 
mahsullerimizin hariçteki rağbeti 
bu yüzden artmıştır. 

Hükumet, bu vaziyeti nazan· 
dikkate alarak buğday ve bak· 
lanm da istandardize edilmesini 
muvafık görmüştür. Bu hususta 
bir nizamname hazırlanacaktır. 

Prens Mişel 
Bir torpido ile lstan

buldan geçti 
lstanbul, 7 ( Hususi ) - Ro

manya Veliahdı Prens Mişel, 
bir Rumen torpidosu ile lima· 
nımızdan geçmiştir. Prens Miıel 
Pireye eitmektedir. 

Makedonyada 
Nehirler taştı, Yanan 

tleni ~intle Fırtına •• 
lstanbul, 7 (Hususi) - Make

donyada şiddetli yağmurlar yağ· 
mış, nehirler taşmış birçok yer· 
ler sular altında kalmıştır. 

Son fırtınanın Yunanistandaki 
tahribatı pek fazladır. Yunan 
denizindeki gemilerin akıbetle· 
rinden endişe edilmektedir. 

Almanya 
Hariciye Nezaretine 

kur şun atıldığı 
yalanmış 

Berfin, 7 (Radyo) - Meçhul 
bir ı. ahsın, Almanya Hariciye 
Nezareti binasına kurşun athğı 
hakkındaki haberler, tekzib 
edilmekted'r. 

/tal ya 
Suriye ve Tunus 
arasında 

kliring mukavelesi .• 
Roma, 7 (Radyo)- ltalya Ha

riciye Nazırı Kont Ciano, İtalya 
ile Suriye ve Tunus arasında-
ki kliring mukavelesini imzala· 
mıştır. 

Mülkiyenin 
yıldönümii 

Yukandaki resim, Cumartesi 
günü akşamı mülkiyenin 60 ıncı 
yıldönümü münasebetile l:mir 
mülkiyelilerinin de Egepalasta 
vP.rdikleri ziyafetin bir hatıasıdır. 

Japon askerleri, eski 
Nankine girdiler 

Çin ordusu, şehri terketmetlen evel m'/Jhim. 
mat depolarile askeri müesseseleri yaktı 

...... 

Şanghagın işgalinde Çin askerleri, e•lr &lm11111alc için 
imtiyazlı mıntakanın tel örgii hrıdrıdana geçiyor 

Şanghay, 7 (Radyo) - Japon gelen haberlere göre, Japonya 
deniz, kara ve bava kuvvetleri. hükUmeti, Şangbaydaki beynel· 
hep birden Nankin üzerine hü- milel mıntakanın ilgasını bütün 
cum etmektedir. devletlerden istiyecektir~ Bunun 

Son alınan haberlere göre, sebebi, mezkur mıntakaya üe 
yüz Japon tayyaresi dündenberi milyon Çinlinin iltica etmiı 
Nankini bombardıman etmekte- bulunmasıdır. 
dir. Bütün büyük binalar ve Şınghay, 7 (Radyo)- Mare· 
resmi müesseseler, ateşler içinde şal Şan-Kay·Şekin zevcesi, bu 
yanmaktadır. gün tayyare ile mechul bir sem· 

Japon askerler;, bu sabah te müteveccihen Nankinden kaçrı 
şehrin muhtelif noktalarından mışbr. 
girmeğe başlamışlardır. Gelen Mareıal Şan-Kay-Şek ve mü· 
haberler, eski Nankin şehrinin, şaviri Avustralyalı Donal da, 
ktsmen Japonlann elinde bu· tayyare ile Ankeoya hareket et-
lunduğunu bildirmektedir. mişlerdir. 

Tokyo, 7 (Radyo) - Japon· Şanghay, 7 (Radyo)- Çin or· 
ya Nazırlar meclisi ile yüksek dusu, Nankinden kaçarken bü
askeri şGra, bu gün imparato- tün mühimmat depolarına ateı 
run riyasetinde toplanmıştır. Bu vermiıtir. Bu yüzden korkunç 
esnada Çin hakkında mühim infilaklar olmuıtur. Bundan baş· 
görüşmeler olmuş ve kat'i ka- ka kaçırılamıyan bombardıman 

rarlar alınmıştır. tayyareleri tahrip edilmiş, hava 
Alakadarlara göre, bu gün, i.tuyonJ.rı ve aakeri müeueae• 

yann resmi bir tebliğ çıkacak leri yakılmıştır. 
ve bu tebliğde, Japonyaca artık Çin ordusu, Yançe nehrinin 
bir Çin hükumeti mevcud şimal sahillerine çekilmekte ve 
olmadığı ilan olunacaktar. tedricen nehrin öbür tarafın? 

Şanghay, 7 (Radyo) - Ja· geçilmektedir. 
ponlar, İngiliz mmtakasındaki Şangbay, 7 (Radyo) - Japol! 
mavunaları müsadere etmişler· ordulan, yeni şehri henüz işgal 
dir. Bunu gören Çinliler, Japon· etmediler. Şehir, ateşler içinde 
ların eline geçmemesi için kendi bulunduğu için işgal keyfiyeti 
mavunalını batırmaktad rlar. yarına talik edilmiştir. 

Nankin, 7 (Radyo) - Mare· Nankin şehrinden kaçan Çin 
şal Şan·Kay-Şek bütün harb askeri, 300 bin kişiden fazladır. 
mıntakası dahilindeki mevaki ko- Bu asker, terkettiği yerleri ateşe 
mutanlarına bir iamim gönder· vermekte devam ediyor. 
m'ş, mühimmat ve esliha ile Son haberlere göre, Mareşal 
ahaliyi uzaklaştırmalarını ve son Şan-Kay·Şek, istifa eylemiştir. 
dakikaya kadar müdafaa etme· Yer'ne Japon taraftarı olan Ven· 
lerini bildirmiştir. Çi· Vey geçmiştir. Bu adam, eski 

Şanghay, 7 (Radyo) - Son Çin Başvekiliydi. 

lhtil81ciler, Barselon şeh· 
rini bombardıman ettiler 
Atılan bombalardan 50 itişi 6/müş, 100 kişi 
yaralanmış. Aragon cephesinde sofuk var. -----

Paris, 7 (Radyo) - ihtilalci· makalede, Frankonun son bir 
ler, bugün tayyarelerle Barslon hücum yapmak üzere olduğu 
şehrini bombardıman ettiler. ileri sürülmektedir 

Öğleden sonra çıkan resmi L d 7 (R d. ) 1 ·ı 
b hı d b d d on ra, a yo - ngı • 

ir te iğ e, ombar ıman a te b-kA . . . 
il. k. · . "ld"~- .. 1c· · re u umetı; Frankoya verdığı 

e ı ışının o u6 u ve yuz ııı· b' . . 
nin yaralandığı bildirilmektedir. ır notada, Cumhurıyetçı lspan-

Madrid, 7 (Radyo) _ Aragon ya sahillerine konulan ablukayı 
cephesinde müdhiş soğuk hü· tanımadığını bildirmiştir. 
küm sürmektedir. Bu cepheye, 
mütemadiyen kar yağmakta ol
duğundan, askeri harekat tevak· 
kufa uğramış bulunuyor. 

ihtilalci tayyareler, bazı nok· 
talarda yeniden taarruzlara yel· 
tenmişlerse de defedilmişlerdir. 

Londra, 7 (Radyo) - Niyoz 
Fronikil gazetesi, yazdığı bir 
makalede, ltalyanın, mütema· 
diyen general Frankoya asker 
göndermekte olduğunu iddia 
eylemektedir. 

Parmeley imzasile yazılan bu 

B. Hitler 
Ludendrof a iadei afi. 

yet diledi 
Munih, 7 (Radyo) - B. Hıt-

ler, bugün hastaneye giderek, 

Mareşal Ludendrofu ziyaret et· 

miş ve kendisine iadei af ıyet 
dilemiştir. 

1 

Doktorlar, ihtiyar Mareşa:ııı 

hayatından ümid besft>medık e· 
ri n ı beyan ed yo -1:-ı r. 
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~alıife • A •AlJl>Lu 

-------

Fer had Paşa, Selıme, ne duruyorsun şehzadem 
-diye bağırdı .. yakalanacaksın, kaç.. 

Arjantin, Urugvayı 5-1 
mağlUb etti 

iki merkezde baba ile oğlu 
karşı karş1ya duruyorlardı. Pa
dişahın hastahğı artmıştı. lpelcli 
çadırında kara kara düşünü
yordu. Bütün hazırlıklar bittik· 
ten sonra padişah çadırının 
ara'ıkl randan başını uzatarak 
karşıya baktı: 

Ta ileride oğlunun çadırı. 
ihtiyar baba kendisini taü· 

..nadı, ağlamağa bıılıdı. 
- Yarabbi, bir az •onra baba, 

oğul biribirimizin kanına gire
ce iz, diyordu. 

Padişahın gözyaşlan sakatı• 
rına düşüyor ve iri, iri taneler 
halinde yere yuvarlanıyordu. Bu 
sırada çadırın kapısı açtlClı ve 
Ali paşa gôrundü .. 

Veziriazam yavaş, yavış yak· 
laştı ve Beyaııdın eteklerini 
öptü ve sonra elini uzatarak 
ayni aralığı açtr. Şehadet par· 
mağı ile k:arşı tarafı, selimin 
çadırını ve cephesini gösterdi: 

- Padişahım, dedi, metin 
ohınuz. Hangi bir evlid l>ıha· 
sının elini öpmek için \söyle 
bir ordu ile mi harekete gelir? 
P~derini biJib ona itaati 1even 
ev ad böyle mi yapar? o ıiıin 
ihsan ve iltifatınıza böyle mi 
mukabele etmelidir? 

Pad şahın elemi, ıztırabt, dd· 
daklarını kilitlemişti. Çadınn 

açılan aralığından çok bakamadı, 
başı düştü. Bir az sonra içini 
çekerek ceııap verdi: 
-Hakkın var paşa .. Bir evlid 

babasının elini öpmek için ordu 
ile geJmez. 

Padiş h yerinden kalktı: 
- Hücuma geçmek litım, 

yalnız ... 
Beyazıd, k:uıDandası altındaki 

ordunun Selim tarıfina iltib..
kından korkuyordu. Ordunun 
Selimi sevdiğini o da ahlamıştı. 

Ali paşa: 
- Şevketlum, dedi, askere 

bizzat kumanda eder de ken
dı lcrini milbartk vücudünüzle 
teşci buyururaanız muvafık o'ur. 

Ali paşa çadırdan çıktt. Bir 
az sonra her iki taraf da kı· 
mıldamağa başladı. Cebhelerde 
efrad, yekdiğerine doğru ıüratle 
ileril yordu. Ayni m•ktad uğ
runda çarpışıyorlarmış gibi ber 
iki taraf da •Allah, Allah., diye 
bağırıyordu. Bu sırada padiıah 
çadırdan çıktı, atına binerek 
kılıcını sıyırdı ve bağırdı: 

_ Kullarım, askeı lerim •• 
Asker bir lahza durmuştu .. 
- Sizler kı benim yıllarca 

ekmeğimi yediniz, benim şevket 
ve şanım sayesinde refah gör
dünüz, bu gü.ti benim yolumda 
&1ilere hücum edeceksiniz. Dine, 
padişaha karşı olan borcunuzu 
eda günü gelmlŞtir. lf etil 

ANADOLU 
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Sahih ve liaıaluharriJ ' 
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Bu ıözler askerin insanlık his
lerine dokunmuştu. "AUab, Al
lali. avazeleri bir az daha yük· 
seldi ve iki taraf da yekdiğerine 
tiddetle hücum etti. 

Mızraklar, palalar, kubrular, 
topuzlar bütün şiddetlerilc işli· 
yorlardı. Padişahın ordusu on 
bin kişiyi mütecaviz idi. Bahu
sus ki iyi tanzim edilmiş, tec
rübeli ve kahraman askerlerden 
mürekkepti. 

Harb devam ediyordu. Genç 
ıeliıade yıldırım gibi sağa, sola 
koşuyor, fakat kendi kuvvetle· 
rinin yavaş, yavaş ricate baş

lıdıldannı görüyordu. Vaziyet 
fenalaım·ştı. Cebhe her dakika 
bit az daha parçalanıyordu. Ar· 
tik: ileride babasmın hayalini 
bil'! fark etmeğe ba,lamıştı. 
Ferhad paşa seğda duruyorelu: 

....-. Paşa ne yapacağız? 

..-.. Siz bilirsiniz şehzadem, 

fakat harbi kayöediyoruz. 
- Öyle görünüyor, ancak 

ben ümidimi kaybetmed m. Bu 
gün değilse yarın muhakkak .. 

Selim atının üstünde doğru

larik son bir müdafaaya girişti. 
Fakat bu dt hezimetle netice· 
lenmişti. Selimin askeri bozul· 
muş, kısmen dağlara, kısmen 

Uğraş köyüne doğru alabi r d ığrne 
kaçıyordu. Selim geri çekilmişti, 
dalgın ve muztaripti. Bu sırada 
keskin bir ses onu dalg n ıktan 
uzaklaştırdı: 

- Şehzadem, ne duroyonun? 
yürüL 

Bu s •s, Ferhad paşanın sesi 
idi. Selim irkildi, kendilerine 
doğru doludizgin koşan süvari 
müfrezesi gittikçe yaklaşıyordu. 

-Kaçacağ z öyle mi paşa? 
- Ne yapalım şehzcıdem, 

mukadderatta l u da varmış .. 
Selim bir küfür savurdu: 
- · Kahrolsun bu talih . Ni· 

hayet beni de kaçmağa mecbur 
ediyor •. 

Selim özengilere şiddetle do
kundu ve başını eğerek atın ye· 
lesine yapıştı. 

Ferhad paşa - ki o zamanlar 
beydi, bilahare paşa olmuştur
ve bazı beyler ve b iıyükçe b r 
müfreze peşi sıra do udizgin 
geliyorlardı. Asi şehzade bü
yük bir asabiyet içindt"ydi. Ara 
sıra özengilere basarak kalkıyor 
ve geri&ere bakarak darmak is· 
t~ordu. Ferhad paşa da müte· 
111adiyen bajırıyordu: 

- Şehzadem, durulacak %a· 
man değildir, kaçalım ... 

Arlcada bit toı l>uluhı kendi-

lerini takip ediyordu. Bu, paÖi· 
şahın ordusuna mensup bir sü
vari kuvveti idi. Fakat aradaki 
mesafe gittikçe açıltyordu. 

Padişah, harbi müteakıp ça
dırına girmiıti. Oğlunun kanma 
girmediğine memnun gorunu• 
yordu. Tehlike de atlatılmış de
meldi, kendi kendine: 

- Yezid bir daha bq leal
dırımaıl 

Diye mırıldanıyordu. Bu ııra
da ~eziriazam Ali paşa yorgun 
bir halde, fakat beşuş bir ı ma 
ile içeriye g rdi, padişahın ete
~ini öptü; Beyaz d: 

- Sen kulumun sadakatin
den memnunum, dedi. 

Bu IÖ%1er Beyaııdın büyük ilti
fatı i fi. AH paşa bir dua ile 
mukabelede bulundu, fakat onun 
mıı hadı başka idi: 
Fırafi $elizade bittal>i doğruca 

gemilerinın demirlediği yere ka· 
dar kaçacak, oradan da denize, 
kimbilir nerelere açılacakt•. 

- Sonu var -

Edirne 
Büyük bir ıeyldb 
tehlikesinden kurtuldu 

Edirne, 7 (Hususi) - Saba
hın saat beşine doğru şehrin 

suları çekilmeğe başlamı ş, bu
gün hava tamamen açmıştır. 

Dün gece b r çok mahalleleri 
su basmış, zabıta kuvvotlerinin 

yardımile sular altında kalan 
evler t hliye edilmiş, nüfusca 
z yiaU meydan veriUneden sey

lab tehlfkesi atlatılmıştır. 

Yo•da kalan posta trenine 
yardım gônderilmiştir. Sular çe· 
k lmekte olduğundan yeni bir 
feynan tehlıkesi kalmamıştır. 

Ed rne, 7 (A.A.) - Dün sa
bah saat 5 e kadar yükselen 
nehir suları yavaş yavaş çekil· 
meğe başlam •şt r. Bütün gece 
su 'ar altında kalan m-ıhalleleri 

kay klarla dolaşarak evleri tah· 
lıye ile uğraşan zabıta insan ve 
hayvan zayiatına meydan ver· 
memiştir. Sular alt•nda kalan 
Bôsna köyüne de yardım gön· 
deri miştir. Zarar miktarı malum 
değildir. Hava açmış ve yeni 
bir feyezan tehlikesi kalmamıştır. 

Maksakova tevkif 
mi edildi? 

Pariı, 7 (Radyo) - Meşhur 
tiyatro yıldızı Maksakovanın 
hapsedildığı kanaati, gittikçe 
kuvvet bulmaktadır. Zıra Mek· 
sakova, bır kaç gündenberi sah-
nede gö· ünmemektedir. 

Beş binden fazla Urugvaylı bu maç için hu
suai trenlerle Boynes-Ayrese gelmişlerdi \ =-·.-.-Boynos-Ayres - Cenubi Ame· 12 de Doğanspor • Ate~spor 

rika milli takımları arasında ter· Hakem: Üçoktan Fehmi. 
tip edilen •cenubi Amerika 14 de Demirspor • Yamanlar 
kupası" maçları en hararetli Hakem: Altancaktan Balla Ko-
devreye girmiş bulunmaktadır. noralp .. 
Müsabakaya Brezilya, Hil, Peru Tehir edilen maçlar: 
ta&tımlan da iştirak etmektedir- Stadın şiddetli yağmurlardan 
ler. Maçlar iki devre olarak ve gayri nizami şekle gırmesi üze· 
elimine sureti le yapılmaktadır. rine geçen hafta Dğanspor • 

Bu müsabakaların en mühim Üçok ınaçı yapılamamıştı. Bu 
karşı taşması, Arjantin ile Urug· maç·n da bu ayın on dokuzunda 
vay arasında olmuştur. Bir ay yapılması kararlaştırıldı. 
eve1ki maçta mPğ'lup olan· Ar· Ayni tarihte halk sahasında 
jantin takımı, Boynes • Ayreste B. takımları maçlarına gelmiyen 
yapılan karşılaşmaya çok kuvvetli Yamanlar ve Dağanspora sıfır 
bir takımla girmiştir. puan verilmesi; Alsancak takı-

Maçı seksen bin seyirci takip mına karşı oynamıyan Yaman· 
etmiş, beş binden fazla meraklı lar birinci takımının da sıf .r puan 
da hususi trenlerle Boynos-Ay· ile cezalandırılması kararlaş· 
rese gelmişlerdir. tırıldı. 

Maç, Arjantin takımının seri -----
oyunile başlamış. ilk devre be- Siyasi faaliyetler 
men hemen tamamen hakimiyeti 
altında geçmiş ve devre de 2-0 
lehinde neticelenmiştir. 

Arjantin takımı ayni sürati 
ikinci devrede de muhafaza et
miş, üç gol daha çıkarmış ve 
maçı 5-1 galip bitirm ştir. 

Urugvayın bu beklenmiyen 
mağlubiyeti, kalecinin hataların· 
dan ileri gelmiştir. Ayni zamanda 
muhacimleri de pek çok fırsat 
kaçırmışlar, Ajantin kalesi önle
rine kadar sokuldukları halde 
muvaffak olamamışlardır. 

Lilt heyeti 
toplandı .. • 

Yamanlar ve Doğan. 
spor takımlarına sıfır 

puan verildi 
Mıntıka lik heyetı, dün akşam 

futbol ajanmın riyasefnde top· 
!anarak, Pazar günü yapılacak 
lik maçlarının hakemlerini ve 
geçen hafta geri bırakılan maç
ların ne zaman yapılacağını 
tesbit etmiştir. 

Hazırlanan programa göre, 
birinci maç saat 11 de Demir· 
spor • Yamanlar. Hakem: Üçok
tan B. Zeki. 

ikinci maç saat 13 de Ateş· 
Doğanspor. Hakem: Üçoktan 
Mustafa Şenkal. 

Üçüncü maç saat 15 de Üçok· 
Alsancak. Hakem: Yamanlardan 
B. Esad. 

B Takımları Saat 10 da Oçok
Alsancak. Hakem: Demirspor· 
dan B. Şahab. 

• Başı 1 nci sahi/ede • 
Yugotluya Baı •e Dıı Dalanı da 
Roma hükilmetitıin miaafiri bulunu• 

yor. Ba1 Delbos Varoota, Bftkreı •• 
Prıgdan ıoora BeJ~raaa da U@rıyac.a• 

ğıno göre lendisi daha BeJgrada ayak 
basmadan Yugoslavya Başvekilinin 

Romaya gitmesi ve orada İtalya de?• 
let adamlarından pek samimi bir 

hümü kabul görmesi ayrıca .e ehem• 
miyetle düeflnftleooE bir noktadır. 

Vakıa ge~en aeoe TOrkiye Hariciye 
Vekilinin teıebbüe n delaleti il• 

dcı•tamnz Yogoslatya ile balya ara• 
eında bir yakınlaşma hasıl olmu~ ve 

orıo takiben do iki hük.tlmet beynin· 
\il• til1' do ttak m t1ü'8..,. '-ıli• 4ılilil-

mişti. Fakat Y ugoslavyarııo Frawıa 
ile olao irtibatı daha eski ve daha 

mkı oldnğona göre Roma milltikatının 
Franıa Maricıye Nasırının Delgradı 

ziyareti arifeE>ine t~sadüf ettirilmesi 
Fransa ıiyaacti için biç de arzu «!di· 

lir bir "te~adiif., olmamak lazım 

gelir. 
Bugün ic;in muhakkak olan nok· 

ta şudur: Fraosanan Avropada umumi 

harbdenberi takib elliği Almanyayı 

çember içine almak siyaeeti artık: 

ifJlls etmi:tir. 1934. de Polonylltlln 
iraoeaya haber vermeğe lfizom gör· 

mek.8ırln Almanya ile bir doetluk 
muahedesi imzalaması ve hunu taki· 

ben de geçen ıene Yugoıla1-,aınn 

lıalyaya yaklaşmakta bir beiı görme· 

mesi bu meohur siyaseti kük.iloden 
baltalamıştır. Bu gün bir bakıma gö. 

re ayoi eiyueti ihya etmek fikri ile 
Fransa Hariciye Nazırıwıı ihtiyar 

ettiği merkezi Avrupa turnası daha 
ilk adımlarından itibaren aşikAr bir 

muvaf fakıyet~izliğe uğramı§tır k.i bu· 
non ehemmiyeti 111ikAr ve c;olt hü· 

yük.tür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Tarzan: Balta değmemiş o.rmanlarda •• 30 
~~~~-----..........-. . ı ~3:--~~~---~ 

- Dünien mabad -
1 - Evet, meçhul mu bar~ .. 

bin üzerine atıldı, müthiş bır 
boAuşma baıladı. Tarıan, bu 
vahşiler diyarındaki maceraların· 
da ilk defa olarak bu kadar 
mukemmel silahlı bir rakible 
karşılaşmış bulunuyordu. Fakat 
Tarzan ondan kuvvetli idi. Bu· 

~ 

j 

nu fÖlte;mekte geç kalmadı. 
2 - T •nanın kuvveti karşı· 

ıında aciz kalan yabancı firara 
kalkışmadı. Muhaıımına dikkatle 

baktıktan sonra kılıcını yere 
atta. Tarzan da ayni tekilde ha· 
reket etti. iki muhaaırn şimdi 
ıilihs z olaıak biribirinin karşı· 
ırnda idi. 

3 - llei muhasım, biribirleri· 
nin kuvvetini tecrübe ettikten 
sonra attık barışmış ~ idiler, ve 
evelden toplanmış meyvaları 
yüklenerek Sivilli ile maymunun 
olduğu tarafa doğru yürümeğe 

başladılar. 
4 - Bunlar, Tarzanrn ya· 

mnda yeni adamı gördükleri 

vakit hayret ettiler. Yeni dost, 

bu üçlü heyete iltihaktan derin 

bir zevk duydtı. Ve diA-er ar· 

kadaılarından haber Yerdi. Bun• 

lar hep gemici imişler ve aı 

uzakta bir dere içinde bulun• 

makta imişler. 

- Sonu var -

8 Kanon ueYel 

-" ' Sağlı 
bahisleri 

Daliili hastalıklar mütehau:ı!lmtı 
Dr. M. Şevki U ur diyor ki: 

Yenen ve icilen 
' 

zehirler 
-9-

Kahvenin, havi olduğu kafe:n 
mad 1esife vücudde husule ge
tirdiği af etleri ehemm1tetle gözö
nüne almak lazımgel ı r. Çünkü 
vucudde yaptığı arızalarla, bil
hassa tansiyon yüksekliğini de 
intaç eder. Burada kalbin ten· 
bih ve tesiratı da büyük bir 
rol oynamaktadır. 

Kahve suiistimali vücude fazla 
kafein idbalini mucib olur. Tabii 
kalbde bu daimi fena tesirin 
altında bulundukça çarpıntılar 
devam eder durur. Ve netice 
itibarile kalb adalesi zayıflığına 

sebeb o lmakla beraber kalb fa· 
aliyetinde bozuklukları tevlid 
etm ş olur. Kalbi bes!iyen kan 
damarı da bu fena tesir altında 
fenalaşır (tasallüb) ve vahim arı· 

zalara sebeb olmuş olur. 
En fazla kafeini havi olan, 

kahve tanesidir. 
Kahve tanesınde yüzde iki 

kafein maddesi vardır. 
Çayda bulunan bu maddede 

yüzde ikiye kadar bir miktar da 
bulunabilir. Bunlar içinde en aı 
kafeini havi olan matedir. Buna 
garana çayı dahi derler. Hali 
hazırda kahve tanelerinden kim· 
yevi o1arale hmam~n kafein is· 
tihsal edilmektedir. Kafeinsiz 
kahve, tabii tamamile zararsız 

bir içki sanılmaktadır. 
-Arkası var· 

j Nöbetçi eczahaneler j 
Bu gece 

Başdurakta ı 
Habif, Tilkılikte Yeni İzmir, 
lrgadpazarında Asri, Gilzelyerde 
Afiyet eczaneleri nöbe'tçidirler. 

Amerika 
Çin için harp malze. 

mesinin ihracına 
mülJaede etti 

Vaşington, 7 (A.A.)- Harici· 
ye Nezaretin n bildirdiğine gö
re, teşrinisani ayı zarfında Çine 
7001000 dolarlık harp malz~ 
mesi ihraç lisansı verilmiştir. 
Bu lisansların mühim bir kısnv 
askeri tayyarelere aittir. 

Adanada su 
basatı mahalleler .• 

Adana, (Hususi) -. Uzun va· 
kittenberi devam eden yağmul"' 
lar dolayısile Reşalbey, Döşeme, 
istiklal ve dahil buna benzer 
çukurca yerler adeta su içinde 
kalmış ve sokak araları birer 
gö!cük teşkil etmiştir. Bu yer
lerden herkes evine gidebilmek 
iç:n araba veyahut adam ve 
hayvan sırtına ihtiyaç hisset
mektedir. 

Bazı kısımlara belediye tara
fından yaya yollan için dökül
müş olan çakıl kum bu göicü" .. 
leri daha fazlalaştırmıştır. 

TAKVİM 
Rumı - 1353 ı Arabi· 1356 
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Üziim satışları 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 
138 Jiro ve şüre. 13 75 15 5 
73 .N. Çolak o. 14 50 14 50 
52 İnhisar ida. 13 50 13 5 

---._. ............ ...., ...... ~_... ......... ....:......__ ..... ______ ._...,...__._.._..-.-..~ 
La Tribunanın bir yazısı: 

50 Ü. Kurumu 17 18 ıı---------lllİlıııııl----

~~ ~· ::~: !! 50 !:50 lngiltere ve Fransa-
Yazan: Aleksanclr Düma -32-

~~~~~-------·~····--------~~~~-
Planşet ismindeki bu Pikortlı, kendisini bu asil 

1~5~·n•I Ban. 
16 50 

l7 Sil 118 bir ltalyan bak 
161476,5 , 

tavırlı efendinin yanına alınmış sanıyordu 
artık gidebilirs"niz; söylediğim tarafmdan tedarik edilmişf. Bu Sözlerini kısa ve manalı söy· 
veçhile dokuzda birini bekl ı yo· Pikoartlı hizmetç Turnel köp· ler ve lüz J msuz, fazla lakırdı 
rum. Fedakarhklarınıza teşek- rüsü üzer:nde başı boş ve suya etmezdi; süslere, nakışlara ve 
kürler ederim, efend.Jer, sizlere tükürerek gezinmekte iken şanlı işlemelere de merakı yoktu. Ko-
her zaman itimat edebilirim, silahşor tarafındao yakalanmıştı. nuşması apaçık olup şümullü 
değil mi?. Portos ona bu hizmetin dü- ·bir mana ifade etmezdi. 

Dört arkadaş bir ağızdan şünüp kararlaştırdıkları teşkilat A •os daha otuz yaşlarında, 
mütenasip yüz Ü ve zeki fikirli bağırdılar· icabından bulunduğunu so""ylemİş 

· olmakla beraber, kendis nin bir 

161832,5 
incir satışları 

Ç. Alicı K. S. 
33 M. J. Tara. 4 
19 J. Tara. Ma. 6 75 
52 

115142 
115194 

K. S. 
4 
8 

- Ohl Efendimizi Uğrunuzda ve kendısinden şehadetname metres tuttu~unu hiç bilen yok· 
vücutlerimizi parça parça ettir· gibi bir şey istemiyerek alıp tu. Kadınlardan hiç bahsetmez· 

Piyasa fiatleri 

meğe hazmz!... getirmişti. di. Diğerlerinın kendi yanında Dünkü üzüm satışlarında fi· 
ltler şöyle idi: 

No. 7 12 75 

• 8 13 50 

• 9 14 00 

• 10 15 50 

" 11 18 00 

" 12 23 00 

- Ala, ala, fakat kendinizi Planşet ismindeki bu Pikortlı, kadınlardan bahsetmesine mani 
koruyunuz; bu daha iyi olur, kendisini bu asil tavırlı efendi- olmazdı amma söze karışması 
çünkü bana lazımsınız. nin yanma alınmış sa ııyordu. icab ,.derse hoşuna gitmed ği 

Dört arkadaş giderlerken kral Fakat kendi için zannettiği ye· için, ha ~aretli sözler ve nefretli 
yavaş sesle ilave etmişti: rin Musketon namında bir em· miita ealar sarfederdi. 

- Trevil, sizde münhal yer sali taraf,ndan meşgul bulundu· Onun iht irazı, kabalığı ve sü· 
olmadığı ve fırkaya girmezden ğunu görüne~ bir az canı sıkıl· kiineti kendisini yaşlı bir adam 
evel namıetlik etmek kararımız mışsa da, Portos tarafından, gibi gösterirdi; o bu itiyadının Zahire satışları 

Ç. Cinsi K. S. K. S. 
29 K. D. 5 s 
30 Ton Bakla 4 25 

140 Bakla 4 2 
95 B. Pamuk 31 33 75 

icabından bulunduğu için bu kendi evi geniş olmakla bera· ıhlal edilmesini istemedıği için 
delikanlıyı kaynınız M. Dessart her, iki hizmetçi için dar hu· Grimoyu, basit bir imasından 

yahut dudağının uf acık bir ha-
maiyetine veriniz. Ahi AllAh bi· lunduğu ve Dartanyanın hizme- reketinden, meramım anlıyacak 
lir, Kardinalin asacağı surata tine girmesi lazım geld ği söy- bir halde yetiştirmişti. Çok müb· 
şimdiden düşündükçe çok mem· lenmişti. rem bir hal müstesna olmak 
nun oluyorum; ne öfkeli ola- Bununla beraber, efendisinin üzere uşa~ı· ile hemen hiç ko- Balıkeairde bir vak'a . 
caktırl Fakat kime ne? Ben vermekte bulunduğu bu ziyafette nuşmazdı. 
doğruyu yapıyorum.. hizmet ederek yemek parasını Efendisinden ateşten korkar Gene bir kadın 

Kral, Trevili eli ile selamladı vermek için cebinden avuç do· gibi korkmakla beraber, şah- • 

ve Trevil silahşorların yanına lusu altın çıkardığını gördüğü sına karşı pek büyük merbuti· if aç/a zehir/f!ne• 
gittiği zaman onlan kırk pis· zaman, artık zengin o:acağına yeti ve şecaatine de büyük hür-
tolu Dartanyanla payla~ırken inanmış ve böylece cömert bir meti olan Grimo, bazı kere Tek öldü •• 
görmüftü. zatın hizmetine düştüğü için Al- onun ne istediğini anladığım • • 1 , • 

Şevketlinin söylediği veçhile, Jalia liamdetmişti; hatta ziyafet~ zannederek aldığı emri icra için //acı koca ortafı içir. 
kardinal pek öfkeliydi, hatta ten sonra kalap. yemekleri çok- koşarsa da tamamile aksini ya-
hu öfkesi yüzünden kralrn oyun tanberi pehriz tutan midesine pardı. diğinden, hadise f'/Jp. 
masasında görünmemiş olmakla indirirken bile bu kanaatini Bu Lalde Atoı omuzlarım /ıe uyandırdı .. 
b b k 1 k 11ıt f'"~ muhafaza ediyordu. silker ve hiç hiddet göstermi· 

era er, ra ona pe u u Kar yerele, Grimoyu iyice tokatlardı. Balıkesir, (Hususi) - Burada 
davranıyor ve kendisine rasgel- Fakat, gece efendisinin yata- Böyle günlerde bir az söylenirdi. feci bir hadise olmuş, genç bir 
dikçe çok şefkatli bir sesle: ğmı yaparken Planşetin bütün Portosa gelince, bildiğimiz kadın diklCataizliğe kurban git· 

, ösyö Ö Kardinal, ümitleri kaybolmuştu. B:! otur· veçhile, onun tabi ti Atosun ·• mişf r. Va ·'a şudur: 
za\İallı Jussak ile biçare Ber· ma odası ile bir yatak odasm· nin tamamile zıddıydı. Çok ko- Biri N~e. diteri Nuriye i9im-
oaju ne haldeler?. dan ibaret olan apartmanda nuşmakla beraber, bağırarak: ko- Jeriode iki karısı bulunan çorapçı 

Diye soruyordu. yalnız bir yatak vardı. nuşurdu; sözlerinin dinlenip din· Ali Rıza; Nuriyenin hastalanması 
- VJJ - Planşet, Da.-tanyanın yatağın- lenmediğine hiç ehemmiyet ver- üzerine doktora müracaat etmiş 

Siltilı,orların lııısıut dan çıkardığı bir yorgan üze- mez, ancak tasdik olunmak İs· ve verilen reçete ile eczaneden 
hayatları rinde ve oturma odasında yat· terdi; o, konuşmağı sevi diğikya- bazı ilaçlar almıştır. 

t but konuştuğunu din eme ten Ali Rıza. bir kısmı hariçten Dartanyan, Luvr sarayından mış 1• h 'ğ' · · k d 
A 1. h' · • · azzettı ı ıçın onuşur u; o, ı'stı"mal edı"lmesı' la"zımgelen bu ~ıktıktan sonra kırk pistoldan tosa ge ınce, o ızmetçısmı f l d b k h d b h 

r d b' · en er en aş a er şey en a • ilaçlan eve götürmü .. , Ne--ye hissesine kalan parayı nasıl kul- ken i arzu ve ta ıatıne göre d b h t · ·ı· v -r-
. · · d G se er, u usus a ıse, 1 ım ne şekilde kullanılacag" anı anlat· lanmaıı ry· i olacağını arkadaş· yetiştirmiş ve ısmını e rimo d l k ki .. d 

O b d ğ ). f a am anna arşı çocu ugun an• uıış ve bırakıp İ•ine gitmiştir. 1 d d ğ At koymuştu. ; u e er ı e en· d l d Y arın an sor u u zaman, os beri nefret taşı ığını söy er i. Fakat Neşe hastaya haricen 
Pon·dö-Pende bir ziyafet ver- disine çok mutidi. At ı gı·b · kı"bar tavırlı olma 0 1 

- istimali icap eden ilaçtan bir mesini, Portos bir uşak tutma· Atostan bahsetmekte olduğu- dığı için bu husustaki maduni-
0 k d 1 kaşık içirmiş ve zavallı Nuriye sını ve Aramis te münasip bir muz malilmdur. , ar a aş arı yetini bilmesi, münasebetlerinin 
A · ı b sancılar içinde kıvranarak öl· metres edinmesini tavsiye et- ile, Poı tos ve ramı s e, eş iptidalarında, bu asilzadeye kar· 

" b müştür. mişti. altı senedenberi çok ~ amimı ir şı kin bağlamasını mucip ol· 
Ziyafet ayni günde çekilmiş halde y~şamakta bulunduğu hal- muşsa da elbisesinin şıklığı ve Hadiseye müddeiumumilikvaz· 

ve yeni uşak ta sofrada hizmet de yüzünün gülümsed ği pek az güzelliği sayesinde ona tefevvuk ıyet ederek cesede otopsi yap· 
etmişti. Ziyafet Atos tarafından görülmüş ve sesli gülüşü ise hiç etmeğe çalışırdı. tırtmış, Nuriyenin verilen ilaçla 

_ Sonu ••ar _ zehirlenerek öldüğünü tesbit et .. emredilmiş ve uşak ise Portos işitilmemişti. ,., 
.~~·..;..~~ .... -... .... _ _.-.-.;._.._ ... ._ _____ .._.__.,__ıııiıiiııl._.iıiııiıiıı ... .._ ___ _. __ "\ tirmiştir. Şimdi tahkikata başka 

lr lnkıla"' b hatıralarından 1 ~~h~~~n N::::i: e:!~~e~;!~ 
olan Nuriyeye ilacı kasden mi 

Tefrika No. 30 
verdiği, yoksa bir yanlışlık veya 

Yazan: M. Doğan dikkatsizlik neticesimi olduğudur. 
Şemsi Paşayı getiren faylon telgrafhanenin önünde du- Kırkırıkendirıaa•ile 
ruyor ve e'trafını silôhlı Arnavudlar sarmış bulunuyordu kaçırmış 

Ödemişin Adagide nahiye-işte hududunun sonu olmıyan [ olan A rf bir gün yüzbaşısına: rum emin olunuz, hiçbir şey sinde Mehmed oğlu Halil Kö· 
bir fermanı hümayun! Bu fer· -Yüzbaşım gö üyorum ki kay· beni zerre kadar ürkütmez ve 

seli oğlu, ayni köyden Mehmed inan ile birinci Ferik Şemsi pa- naşroa oluyor ve benden de icraatıma mani olamaz. Sizin de 
. kızı 18 yaşında Kırkm kendi Şaya, Pad şah vekllliai leffiz gizlen"yor. Ben ne casusum ve bana itımat etmenizi dilerim, 

e y rızasile kaçırmışbr. 
edilmişti. ne de vatan hainiyim. Beni ni· demişti. üzbaşı ona: •••••---·-----

Bu son yazıları da okuyan Ri· ç n aran za almıyorsunuz? De· -Her vakit için hazır ol! diye· birlerine bir çok köprülerle rap· 
fat bey kapıda işaretini bekliyen mişti. Yüzbaşı da buna muka- rek ayrılmıştı. Şemsi paşanın· tedilen her iki taraf onar metre 
•rkadaıına kaşlarını yukarı kal- bil: telgrafhaneye geldiğini Atıf da kadar geniş idiler. 
dırmak suretile, artık her ümidin - Senden şüphelenmek kim· haber almış kendi kendine: Şemsi paşayı getiren fayton 
•önpüğünü ima etti. senin hatırına bile gelmez. Ben -Belki bana da bir hizmet dü- telgrafhanenin kapısı önünde du· 

Müfazim Atıf bey 323 yılında bölük namına and içmişimdir. şer, d ıyerek yüzbaşısından bir ruyor ve etrafını mavzerlerle tes-
ltlektebi harbiyeden piyade ikinci Umumi ve vatani bir işte he- dak ka bıle ayrılmamıştı. lih edilmiş Arnavut beyzadeleri 
tlliilazimlikle ç.:kmışhr. Bir hem- pimit beraber ö düreceğiz veya Manastır içinden geçen bir dere bir daire halinde çevirmişlerdi. 
tiresi vardı. Manastır merkez öleceğiz. Diye cevap vermişti. ile ikiye ayrılmış gibi idi. Bu Bu müsellah muhafızlardan sonra 
~izamiye taburuna tayin edilmiş Bunun üzerine A.ıf bey: derenin mecrasına .. Drahor bo· tecessüs merakında bulunan bir 
1di. Kondisi gayet nazik ve o -Yüzbaşım bu sizin dedikleri- yu,, denir. Derenin her iki ya· cok işsiz ve gücsiiz halk kütle· 
tlisbette vakur bir zabit idi. Se- niz umumi bir harekete ait şey· kası rıhtım ile intizama alın· )eri ve Cemiyet tarafından hu· 
kiı on ay evel mektepten çıkan lerdir. Halbuki inkılapta mün· mıştı. Hükumet, askeri daireler, susi olarak gönderilmiş sivil ce· 
bu arkadeş1 herkes seviyor idi. ferit fedakarlıklara daha ziyade kıraethaneltr, gazinolar hep bu miyet efradı kalabalık bir yekun 
B~nun yalnız bir kız kardeşi ihtiyaç vardır. Ben işte; bu ~ibi Drahor boyunda idi. Telgraf· teşkil ediyordu. 
~•rdı. Cesur ve o nisbette haluk hizmetler istiyorum ve bekl:yo- hane de gene burada idi. Biri· - Sonu 11ar· -

~·--Franaa ve İtalyan menafii biribirine zıd de. 
ğildir, anlaşmak mümkündür, deniliyor. 
La Tribuna, bir makaıesinde 

diyor ki: 
Her milletin tarihi bir vazi· 

fesi vardır. Ve bu vazifeyi mil· 
let tehlikeyi göz önüne alarak 
şerefini kurtarmak kaydile ifa 
ile mükelleftir. Fransa bir La· 
tinlik vazifesi, bir • Avrupalılık 
vazifesi ve bir de cihan noktai 
nazarından vazifesi mevcuttur. 
Latinlik vaz fesi Avrupalılık va
zifesile alakalı olduğu gibi, Av
rupalılık vaz fesi de cihan şü· 

lmul vaz.fesinin bir parças1.dır. 
Şu halde, eğer bu vazifelerden 
birincisinde nokian . gösterecek 
olursa bu Avrupaya karşı olan 
vazifesinde bir rahnf" açacağı 
gibi cihan şümul ~vazifesinin de 
mevcudiyet sebebi kalmaz. 

Fransız politikasını lngiliz po· 
litikasının tes"ri altında bırak
mak çok kolaydır. (Bu tabiri 
sol cenah bir Fransız gazetesin· 
den alıyoruz) ve bu tesir altın· 
da olarak İtalyanın Fransız-in 
giliz menefiine zıd bir yol tut· 
tuğunu ileri sürmek güç değil
dir. Fakat iki Litin millet ara
ıındaki dostluğun idamesi cihan 
sulhu için kat'iyen lazımdır. 
Tarih, bunu isbat etmiştir. Fran· 
sa bu yolda hareket etmedikçe 
Avrupa siyasasına · karşı olan 
vazifesinde tekasül göstermiştir. 
Şunu bilmelidir ki Avrupaya 
hakikatte faydali bir aiya.. an· 
cak bir taraftan İngiJtere ve di
ter taraftan bütün Avrupa mil
letlerinin menafiini düşünerek 
tatbik edecek olan siyasadır. 

Fransa, lngiltere ile konuşur· 
ken arkasmda bütün Avrupanın 
bulunduğunu hissetmelidir. Av· 
rupa ile konuştuğu zamanda ise, 
eğer lngiltereye dayanacak olur
sa Avrupanın hükümranisine zıd 
bir yol tutmuş olur. 

Bu sebebten dolayı Fransanm 
hiç bir ihtiyat kaydı almadığı, 

Habeşistan harbi esnasında İtal· 
yaya karıı bir tazyik politikası 
takip etmesi değil, yalnız Fran
sız tarihinde; fakat bütün cihan 
tarihinde en mühim bir hata 
teşkil etmi~tir. Akdenizde ltal· 
yaya karşı tatbik edilen sanksi· 
yonlar henüz çok zaman geç· 
mediği için tamamen hatırlar· 
dadır. Bu hadisenin tarihçesini 
yapacak değiliz. F alcat istikbalde 
onun zararları anlaşılacaktır. Bu 
politika, İtalyan milletini hari· 
kUlade manevi ve maddi muka
vemeti karşısında iflasa uğra· 
mışbr ve İtalya bu vesile ile ta
rihinin en parlak sahifelerinden 
birisini yazmışbr. Bunu Musso
lininin .dehasına medyund~r. 

Bütün İtalyan kadınları bir 
kış sabahı kraliçelerinin idaresi 
altında olarak bir fedakirlık ve 
vatanperverlik hissiJe nişan yü· 
züklerini vatan uğruna hediye 
etmişlerdir. Mareşal Badoglio· 
nun kahramanca savleti, muvaf· 
fakıy~le tetevvüç etmiştir. 

Ancak bu muvaffakıyetler hep
si bizdendir ve sırf ltalyan him
metiyle tahakkuk etmiştir. Öte 
taraf, ltalyanın mahvı için gö
riinmemiş tedbirler almıştı ve 
Fransa buna iştirak etmiş, lngil
terenin verdiği direktife göre 
hareket etmiştir. Bu noktayı ltal· 
yan tarın kot&y kolay unutması 

mümkün mü? 
Paris hükumeti bariz ve mu· 

halif bir politika tutmuştu. Hal
buki ftalya11 milleti böyle bir 
şey beklemiyordu ve adalet ve 
insaniyet namına Fransanın mua
venet gösterecek sanarak F arnez 
sarayı önünde, Latin kardeşi 
alkışlıyordu. Eğer Fransa, ltai
yaoın bekled: ği yardımı göster· 
miş olsaydı siyasası faal bir sa• 
haya girecekti ve Avrupa kıt'a
sında teaanüdünü takviye ederek 
lngiltereye karşı Avrupa muva
zenesini tekrar tesis edebilecek· 
ti. Franıız-İngiliz dostluğu böyle 
bir ~areketle tamir edilmez bir 
surette bozulacak mıydı? Nere· 
de? Biz bu hareketin tesirini 
izam etmemeliyiz. Eğer lngiltere 
hakikaten sulbu istiyorsa ki bu· 
nu iki defa f talya ile uzlaşarak 
iıbat etmiştir. Fransa ile iki de
fa on defa bile uzlaşırdı. Çünkü 
Fransanın fngiltereye muhtaç ol
duğundan çok fazla İngiltere 
Fransaya mubtaçbr. 

Şimdi ne olacak, böyle bir 
vesile bir asırda iki defa mey· 
dana gelmez. Maamafih bu ne
ticeye varırken meyus olmak 
İstemeyiz. Fransa ve ftalya sulh 
dahilinde yaşamak isterler. Ya· 
şatabilirler ve yaşamalıdtrlar. Bu. 
beynelmilel mantık icabı değil· 
dir. Fransa ve ltalya harbe gi· 
rişmelde her şeyi kaybederler. 
Ancak bir şey soruşturabiJiriz. 
Fransızlar hakikaten ltalyanları 
seviyorlar mı? Kendimizi kandı
racak değiliz. Fransızlar ltalyao"' 
ları sevmiyorlar. Fransız münev .. 
verleri arasmda ltalyaya karşı 
tabii bir antipati vardır. Halbuki 
ltalyanlar Fransızları severler. 
O kadar severler ki, Fransaya 
karşı ne kadar kırılsalar, gene 
bunu unuturlar. Bu bir hatadır. 
Milletler kendilerine karşı yapı
lan haksızlığı unutmamalıdırlar. 

Fakat iki millet aralarındaki 
münasebetleri inkişaf ettirmek 
ve sulhu cihanda korumak için 
muhabbet ve sevgi meselelerini 
ileri sürmezler ve biribirleıine 
daima seraftatlar okuyamazlar. 

Fransa ve ltalyanın müşterek 
menafii vardır. En büyük men
faatleri Latinliktedir. Fakat gör· 
düğümüz veçbile hali hazırda bu 
mesele zamansızdır ve ayni za· 
manda ortaya atılması manasız· 
dır. Şu halde iddia edilebilir ki 
Fransa ve ltalyaaın müşterek 
menafii yoktur. Ancak iki mem
leketin dost olması menfaatleri
nin müşterek olması ~art sayı· 
lamaz. Bilakis görüldüğü olur ki 
iki millet biribirine ha&-lı olduk· 
)arı halde menafi icabmda ola· 
rak bir sıra biribirile karşıla· 
şarlar. 

Fransa ve ltalyanın menafii 
biribirine zıd mıdır? Bu da de· 
ğil. Hiç bir vakitte İtalya, Fransa 
menafii aleyhine bir veçhe alma· 
mıştır. O yalnız Yahudi beynel· 
milel Masonluk ve Komünistlik 
mücadele ediyor. 
Şu halde Fransa ve ltalyı 

teşriki mesai ederek feyizli mü
nasebetler kurabilirler. Bundan 
az zaman evel Leon Blum ga· 
zetesinde Avrupada demokratlık 
ile diktatörlüğün beraberce ya· 

- Sonu 8 inci sahi/ede -
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TARiHTEN YAPRAKLAR: 

Yunan tarihinin lneşhur 
fahişesi F rini! 

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

idam edilmekten nasıl kurtuldu? ............ 

Unutmıyalım lı.i, doktorluk şarlatanlıktan 
eskidir.Bunların başında ruhaniler gelirdi 

Eski zamanlarda doktor-
luk ve tedavi nasıldı? ............ 

Eski cerrahlar, sar'ayı tedavi için çocukların ka

·-·--F rini, bu bir f ilezof, bir insan değil -dedi- bir hayvan, . fatasında birer küçük delik açarlardı 
bir taş, hissini kaybetmiş bir mahluktur Bazı yerlerde hastalar sokak orta-

Suların içinden evveli beyaz müdevver omuzları, 
sonra, dik, sert, muntazam göğüsleri göründü 

-2- \ 
-Dünkü sagımızdan devam - · 

Frnini, bekliyordu. Frininin 
kolları, onun kollarına temas 
~diyordu. Açık göğsünü ve yü· 
zünü ona çevirdi. 

Fılozofun 2özleri, evinin ta• 
vanlarını delerek kim bilir gök
lerin hangi katına saplanmıştı •• 

Sanki, cinsiyetini, erkekliğini 
cbediyyen unutmuş veya kaybet· 
mişti. Yanında çırılçıplak uza· 
nan ve bütün Atinanın çıldırdıkt 
alevden, ihtirastan yuğrulmuş 
kadını, görmüyordu bile ... 

Dakikalar çoktan saatlere ba· 
liğ olmuıtu. 

O, gene hareketsiz, gene göz· 
leri göklerde, yatıyordu ..• 

Frini, onun yanında, dişlerini 
için için gıcırtadarak, hiddet ve 
uabiyetini yutarak bekliyordu. 

Nafile!... Filozof Ksenokrah, 
kendi &\emir.den, et ve şehvetin 
kucakJna indirmek imkanı yoktu. 

Şafaklar yırtılarlcen, zaptede
me<liki bir homurtu ile kalktı: 

.:.. Gidiyorum filozof-dedi-te
pkkür ederim. Benim yüzümden 
raliatııs oldunuz .• 

Filozof ba11 nı a!'r a!'r çe
viren. 

- Teşekkürlere lüzum yok 
·dedi-rahatsız da olmadım.. Ben 
zaten tiep öyle yatarını. 

Frini, henüz karanlık sokak· 
larda, adeta filozofa küfürler 
yağdırarak koşuyordu. Nihayet 
evine varmıştı. Öğleden sonra 
Praksitelli ile ressam Apelli ve 
daha bazı kadınlar gelmişlerdi. 

Bu kadınlardan biri sordu: 
...... Bu akşam neredeydin? 
Frininin gözlerinden iki kıvıl· 

cı~ sıçradı ve bembeyaz dişle
rinin, müthiş bir kin ve hiddetle 
gıcırdadığı duyuldu: 

- Onun yananda, filozof Kse
ookratini n yanında idim. 

Praksitelli, genç kadına baktı: 
- ·Eserini bulabildin• mi? 

' Diğer bir kadın, bu suale 
ilave etti: 

.:..... Onu mağlub edebildin mi? 
F rini hiddet ve yeis arasında, 

adeta isyan edercesinde bağırdı: 
- Hayır!.... Hayır!... O b~r 

filozof, bir insan değil... O bır 
hayvan..... O bir taş... O don· 
muş, hissini kaybetmiş öyle 
bir mahluk veya öyle bir şeyki ...• 

Praksitelli başını salladı: 
~ Bizden başka adam olma· 

smi, bir kusur şeklinde gör· 
miyelim Frini .• 

Frini, günlerce bu asabiyeti 
taşıdı. Yunanistanın en güzel 
kadını olsun da yüzüne bak
mağa öile tenezzül etmesin öy· 
le mi?. Olur şey değildi .. 

Frini nihayet şöyle düşündü: 
Praksitellinin yapacağı heykel 

ve · Apellinin yapacaj-ı resim 
tablosile, bu hodgim filozofun 
uykusuzluğuna cevap vermiş ola· 
caktı. 

Ve filozof, muhakkak ki, yap
tığından utanacak, nedamet ge
tirecekti. 

Esasen her iki büyük san'atkir 
da, bu kararlarının kat'i bir ma
hiyet almasını bekliyorlardı. 

Venüsün hegkeli, bir /otoi1'11/ hilesi ile asrımıza ııgualc 
makgaj gapulcen 

Posidon iyini yaklaşmıştı. Elef· baş ağır ağır yaklaşıyordu. 
sinada büyük hazırlıklar vardı. Frininin beyaz, müdevver 
Yılda bir defa yapılan bu ayin, omuzları mavi bir şalı sırtından 
bütün Yunanistanı harekete ge- atmış gibi, gözlere çarptı .. ,Bu-
t . · d" nu, karşıda duran güneşin ışık· 
ınr ı.. k 

Frini, Praksitelliye: ları altında, di , sert, munta-
- Sevgilim -dedi· 0 gün, mu- zam göğüslerin doğuşu tak'p 

etti. 
radınıza ereceksiniz. Ben ha-
zınm .. 

Praksitelli, büyük bir heye· 
canla Friniye sarıldı: 

- Eserim, benden ziyade sana 
ait olacak .. Tarihe ben·m şöh
retim geçecek, fakat senin var· 
lığın m ras kalacak. 

- Posidon ayini günü, de
nize girerim. Sen de Apelli ile 
beraber sahilde bulunursun. 

- Tamamf • 
Nıhayet o gün gelmişti. Gü

neşin doğumundan bir az sonra, 
her üçü sahilin tenha bir kıs· 
mında idıler. Frini: 

- Ben - dedi - şu kenardaki 
kum yığınının arkasında suya 
gireceğim ve buradan çıkaca· 
ğım. 

Ressamın da, heykeltraşın da 
yüzü sapsarı idi. 

Praksitelli: 

_ Evet Frini • dedi. fakat 
denizden kumsala, gayet ağır 
adımlarla yürüyerek çıkaca"sın. 

- Peki!. 
Ve Frini, bir kuş gibi seke

rek daha ilerideki kum yı~nı· 
nın' arkasında kayboldu. Aksilik; 
kalabalık ta bu tarafa geliyor· 
du, çünkü uzaktan her üçüoü 
görmüşler: 

- işte meşhur Frini ile iki 
büyük san'atkarl 

Diyerek yaklaşmağa başla· 
mışlardı. 

Deniz, masmavi, hareketsiz, 
ipekten bir kumaş gibi yatıyor· 
du. ileride bir baş ıözüktü. Bu 

- Sonu t1ar -

ilk öğretmenlerin 
Eski mesken ve taz. 
minat bedelleri veri. 

lecektir. 
Ttk öğretmenlerin eski yıllar· 

dan mesken ve tazminat bedel· 
lerinden alacakları oltm paranın 
vilayet büdcesinden kendilerine 
verilmesi hakkında Vekiller He
yetince ittıhaz edilen karar vila
yete gelmiştir. 

Bu karara göre, öğretmenlere 
eski senelerden alacakları olan 

ve 17,000lira tutan mesken ve taz
minat bedelleri ödenecektir. 

Bir kaza 
Attan düşmüş, ölmüş 

Ödemişin Adagide nahiyesine 
bağlı Bademiye köyünde bir 
kaza olmuştur. Ali oğlu Hakkı 
Biner, sarhoş halde ata binmiş 
ve köy içinde koşturmağa baş
lamıştır. Hakkı Biner, köy or-
tasındaki köprüden geçerken 
atın çok hızlı koşmasından mu· 
v'!:zen~sini kaybetmiş ve dereye 
duşmuştür. Yaralanan Hakkı 
Ödemiş baıtanesine kaldı~lmııı~ 
da orada ölmüştür. 

Sarho,luk 
Menemende Mermerli mahal· 

lesinde oturan Mehmet otlu 
Mehmet, ıarhoş olarak ıinema 
içinde gürültü yaptı~ından, tu· 
tulmus ve adliyeye verilmiıtir. 

sına yatırılır, herkes bir ilaç 
· tavsiye\. edip geçerdi 

------ ---

Bergamada 
Doktorluk, şüphe yoktur ki, 

çok saygı değer bir meslektir. 
insanlığa olan hizmeti itibarile 
de doktorluk en önde gelir. 
Buna ratmen ·tabii prlatanla· 
nn icab ettirdiği bir hal olmak 
üzere- doktorlar ve doktorluk 
aleyhinde avam arasında bir 
kötü görüş ve düıünüş te var· 
dır!.. Ölümü muhakkak, ölümü 
İcab ettiren sebeblerin çoğunu 
da bilen ve •Ecel geldi cihana, 
baş ağrısı bahane .. diyen avam, 
doktorları Azrailin ortağı veya 
muavini addetmekten de geri 
durmamıştır. 

Bu gün doktorlarımız hasta· 
lannı otomobillerle ziyaret ettik· 
leri halde, o eski devirlerde 
·ıöıüm yabana!· doktorlar eşşek 
süvar olarak hastalarına gider
lerdi ve henüz kundura veya 
sandal giymekten habersiz idiler! 

Doktorluğun ve tedavi usulle
rinin bu kadar basit ve iptidai 
olmasına rağmen çok eski de· 
delerimizin hastalıkları da az ve 
basit değildi. Mesela, dedeleri· 
mizin henüz mağaralarda yaşa· 
dıldarı zamanlarda çocuklarda 
kemik hastalıkJ ve ihtiyarlarda 
artrit şimdikinden az değildi. 

Eski bir hikmete göre •ibti· 
yaç ihtiram anasıdır!. Hastalık 
ile ıstırabın eski zamanlarda 
mevcudiyeti de pek tabiidir; bu 
hastalıkların, ıstırapların mevcu· 
diyeti •tedavi usullerinin. doğ· 
masını mucip olmuştur. 

lztn aplara, hastalıklara karşı 
hareket edenler evvela şarlatan· 
lar olmuştur. Şarlatanlık, dok· 
torluktan çok daha eskidir. Bu 
şarlatanların hemen hepsi de 
kendisinde diğer insanlardan bü
yüklük, bir hususiyet iddia eden 
lerClen yani ruhanilerden yetiş· 
miştir. 

Maddi sebeplerden doj'an ve 
maddi olan ıztıraplara bu ru· 
hanilerin üfürük ve efsunları ta· 
biidir lci mukabele edememiştir. 
Bu tedavi usulü çok çabuk iflas 
etmiş, insanların ıztıraplanna 
karşı akıl ve fikir sayesinde bir 
tedavi usulü bulmak ihtiyacı ken· 
disini gösterm · ş~ir. Çok eski za· 
manlara ait olmak üzere elde 
edilen bir çok iskeletlerde harici 
tedavi izleri bulunmuş ve görül
müştür. 

Fikri usullerle ilk tedavinin 
•Cerrahlık., şeklinde başladıj'ına 
inananlar pek çoktur. [Cılilı taş 
devri] cerrahlarının •delmek. 
ıu;etile tedavilerini gösteren cani. 
insanlann kafa taslarından ko-

Eskulapgon . 
panlmıı değirmi kemik parça· 
lan bulunmuıtur. Bazı fen adam· 
larının kuvvetli tahminlerine gö
re o devirlerin cerrahları, bil· 
hassa çocukların lı:afataalanna 
•Habis rubun çıkabilmesi.. için 
birer delik açmak suretile sar'a· 
yı tedaviye çalışmakta idiler. 

Maamafib, iptidai ~al yaşayan 
Borneonun dayakları nezdinde, 
bu tedavi usulü henüz yakındır! 

Ne ise .• Biz çok geniı olan 
eski zaman tedavi usullerini ıu 
kısacık sütunlara ııkıştırma§'a 

~lıııyoruz. Bunun için -dede 
dönelim: 

Mısarlılarda tedavi ruhanilerin 
inhisar ve imtiyazı altında idi. 

Eski bir dol.tor eşşeii ile 
hastaya gidigor 

nın vaktinden evel öldüğüne, 

hiç olmazsa çıldırdığına şüphe 
caiz değildir. 

En eski medeniyetlerden biri· 
sine ıahip olduğu söylen~n Çin
de tedavi usulleri pek berbad 
ve gülünç idi. Eski ananelere 
riayet eden bu günkü Çinliler 
arasında bile en vahim ve sari 
hastalıklann kurbağa kemikleri 
vesaire ile tedavisine çalışan ve 
bu tedaviyi kabul eden pek 
çoktur. 

Avrupaya gelelim: Omiroaa 
göre, Eakulaypın otulları ve 
Podalis Trua harbinde yaralar· 
okları alarak kanını emmek ve 
sonra yara içine merhemler koy
mak ıuretile yaralıları tedavi 
etmişlerdir. 

Fenni tedavi usulünün Eaku· 
lapın şakirdleri tarafından ted-
ricen kurulduğunu iddia eden
ler de pek haksız olmasalar p 
re ir. po ::Tat a a man kt 
tedavi usulleri bulan eıki bir 
fikir adamıdır. Ve Miliddan beş 
uır evel yaşamıştır. 

Saida doktor muagenesi, solda kan alırken 
Bazı Papirüslerden bunların te- Eski Romada da tedavi uıul
davi usullerine dair malumat leri esatir ve hurafelerden dot
elde edilebilmiştir. Maamafih muş ve usuli bir şekle dokru 
Plin eski Mısır tedavi usullerin· yürümüştür. Mesela Miliddan 

d d, k h ·1 · h 450 ıene evel cenazelerin şehiıw 
e o tor ru anı enn ayvanatı 1 · · d ·· ··ı · ha'-

k d·ı · .. . 'b t er ıçın e gomu memesı K:· 
en ı erme numune ıttı az e • kında bir kanun mevcud idi. 

tikle~ini bildirmektedir. Birinci Miladi asırda imparator 
Mıde dolgunluğuna bu muh· Ogüstün ihtiyarlığında kapalı 

terem tedaviciler Hipopotamla· bir odada ve kürklere sarılmıı, 
nn hareket şekillerini nümune her türlü hava cereyanlarından 
tutmuşlardır. Midesi fazla doldu- mahfuz berhayat yaşadığı mu· 
ğu vakit Hipopotam sudan çı· hakkaktır. Ogüstün, veremden 
kar ve keskin kamış arar, bu öldüğünü de bazı müverrihler 
kamış ile ayağının bir tarafını kaydetmişle~d~r. Og~ste . ~ekto-
k k akıtırmış akan runun verdığı yegane ılaç da 

eser ve .. an ... . . ' •Soğuk su,, olmuştur. 
kan kendısınde kafı bı r zayıflık Ege, eskiden en mahir ve 
hissedince bu yarayı çamurla kudretli tedavici yetiştiren bir 
kapatır, kanın akmasına nihayet muhittir. Eskulaptan sonra, Ber
verirmişl gamada yetişen Galinos bunlar-

işte kan alma, bu sebeble Mı· dandır. (M. S. 131-210) bu zat 
sır tedavi usulleri arasında baş teşrihi sistematik mesaisi ile mr 
mevkii tutmuştur. ruftur. Dimağın cümlei asabi· 

Herodota göre Geldinilerde yenin merkezi olduğunu ilk tayin 
de tedavi imtıyazı mutlak suret· eden fen adamıdır. 

* te ruhaniler:n elinde idi. Asuri- * * 
lerde ise, bir hastaya ruhani itiraf la~ımd~r, ki .. ~undan 
tedaviler yapılmakla beraber sonra tıb alemınde muhım ke• 

t d · ı·· h kk ' şifler ve tcrakkiler azalmıştır. e avı usu u umumun a ı sa· I . . .. k 
. . . .. . .. d · bnaıına ve emsali gibi Tur 

yıl~bılırdı. Boyıece ruhanı te av.ı· alimlerin buldukları esaslar, 
yi müteakıb hasta en iş .ek bır 18 nc"ı as da A ehber · l'b ır vrupaya r 
cadde üzerine bırakılır ve ge 1 olmuş ve 19 ncu asardan ıonr• 
geçenler kend.lerince mal~m tıp harikulade terakkilere m.S
tedavi usullerini hastaya tavsıye har olmuştur; ki bu da ancak 
ederlermiş! Her kafadan başka Simyanın mrvkiini kimyaya ter 
bır tedavi usulü dınlıyen hasta· ke bas.am.~tır. 
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meselesi l ______________ _,_J 

Dilber kadın korsan Ademi müdahale ko-
- Aşktan başka kuvvete başeğmiyen deni2 kızının maceraları ... 

Nakıli: Faik Şemseddin BENLiOGLU 
mitesi dün toplandı 

---,,..-~~~ ............ ------ Londra, 7 (Radyo) - lspan· 
ya işlerine ademi müdahale ko· 
mitesi, bugiin Lord Plymutun 
riyasetinde toplanmış, ihtilalci 

ve cumhuriyetçi ispanya taraf· 
!arından gelen cevabi notaları 
tetkik eylemiştir. 

- 18-

Anna, "Onun ölümü için değil, seni erkek buldum ve sev
dim, fakat kadın çıktın. işte bunun için ağlıyorum.,, dedi 

- Böyle köpeklerin akıbeti 
işte budur! dedi. 

B•ran için bir sükut husule 
geldi. Ve sonra, Anna Bonni 
hıçkırıklarla ağlamağa başladı. 

Meri: 
- Ne?. Dedi. Yoksa ona acı· 

yor musun?. 
- Hayır, hayır. Hatta kurtul· 

duğum için memnunum. Ağla· 
dığım şudur: Sen kadın olma· 
saydın ne yaman erkek olacak· 
tın?. Seni erkek diye buldum, 
kadın çıktın, buna ağlıyorum işte. 

Anna, Meriyi kucakladı ve 
onu öptü. 

Meri, Annadan bir az uzakla· 
şarak: 

- Haydi, bunlar yeter artık! 
dedi. Artık serbestsin, babanın 
ycnına dönebilirsin, şimdi biz de 
limana dönelimi 

- Sen?. Baş?. 
Anna, ihtiyarsız olarak can· 

sız olarak yerde yatan Rakamın 
cesedine bir göz attı; ve gene 
ihtiyarsız olarak titredi: 

- Limana dönmediğini gö
recekler, arıyacaklar ve sonra 
onu burada maktul bulacaklar, 
bundan sonra ne olacak acaba? 
Dedi. 

- Bundan sonra ne olaca
ğını görürüz. Şimdi biz gidelim. 

* • • 
Providans-:la hazır bulunan 

korsan şefleri ve kaptanları, ge· 
ni ve süslü bir salonda top· 
lanmıt i i er. a onun geniş pen· 
cerclcri limana bakıyordu. 

ikinci derecede reisler ve 
kaptanlarla lustromolar da bu 
içtimada hazır bulunuyorlardı. 
Fakat bunların müzakerelerde 
söz söylemek hakkı yoktu. Kor· 
san ve tayfaların mümessilleri 
de böylece fikir ve rey vermek· 
ten mahrum idiler. 

Salonda müzakerelerin hara· 
retlendiği sırada, Meri ve Anna 
buraya geldiler. Meri, arkdaşına: 

- Haydi biz de içeri girelim, 
dedi. 

- Nasıl olur, canım? 
- Haydi sen de .. Onlar mü· 

nakaşalara o kadar daldılar ki 
bizim içeri girdiğimizi farkede· 
miyeceklerdir bile ... 

Anna, Merinin cesaret ve kah· 
ramanlığına hayran idi; bunun 
için, usul ve adetleri düşünme· 
den Meriye tabi oldu ve salona 
girdiler ve hiç bir kimse bun· 
!arın içı:riye girdiklerini farke· 

,' .. 
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Karasakal da diğer korsanlar gibi agakta idi 
demedi, her ikisi de Karasakal değil midir? Doğrudan doğruya 
Tiç kaptanın yanına sokuldular. kraldan mı geliyor? Diye hırladı. 

Tiç ve diğer kaptan ve şefler - Evet, Kralın kendi elile 
hep ayakta idiler. imzası var. 

Tiçin vaziyeti ciddi ve kor· - Bize nasıl geldi? 
kunçtu. O, harp vesaire gibi en Anotis gür bir sesle: 
mühim zamanlarda yaptığı gibi - Size cvlcc de sölycdim, 
sakalını müteaddit kısımlara fakat gürültüden duyan yok. 
ayırmış ve siyah ince kurdela· Ben bu kağıdı, bir lngiliz ge· 
!arla bağlamıştı. misi kaptanının masası üzerinden 

Korsan şeflerinden biris~ bir se iz gün evci buldum. Okudum, 
sandalye üzerine çıkmış, elinde mühim olduğu için bütün işleri· 
tomar halinde büyük bir kağıt mi bırakarak ve size okumak 
vardı. için buraya kadar geldim. Belki 

Bu içtimada Almanya ve !tal· 
ya delegeleri söz alarak, cum· 
huriyetçi ispanyanın notasını 
tenkid etmişler, bu notada mu· 
harip hakları hakkındaki kayda 
menfi cevap vverilmcsini mua· 
hazc eylemişlerdir. 

Bazı devletler delegeleri de, 
ihtilalci ispanyanın notasına iti· 
raz etmişler, muharip haklarının, 
en az üç bin gönüllü çekildik· 

ten sonra verile bileceğini beyan 
eylemişlerdir. 

Ademi müdahale komitesi, 
öğleden sonra da toplanmış ve 
müzakerelere devam eylemiştir. 

Avam kamarasında B. 
Eden, /ngiliz mıntalta. 
aının emniyette oldu. 

ğunu söyliyor 
Londra, 7 (Radyo) - Avam 

Kamarasının bu günkü içtima· 

ında bazı saylavlar, Şanghayda 
lngiliz imtiyazlı mıntakaıında 
Japonlann yaptıkları taarruzdan 
bahsederek hükumetten izahat 
İstemişlerdir. 

Hariciye Nazırı B. Eden, vaki 
suallere cevap vererek demiı· 
tir kiı 

- Şanghayda lngiliz mınta· 
kası emniyettedir. Mumafih bü· 

yü ri anya hükumeti, velı:ayii 
dikkatle takip etmekte ve Şan· 
ghayda cereyan eden bütün ha· 
disat hakkında diğer alakadar 

devletlerle daimi bir temas ha· 
!inde bulunmaktadır. 

Eliza sarayında 

B. Şotan 

Korsanlar arasında heyecan az sonra da lngiliz donanması 
ve gürültü vardı. Sandalye üze· buraya gelecektir. Çünkü emir· 
rinde bulunan korsan elindeki namedeki mühlet bitmektedir. 
kağıdın münderecatını okumak Ve bir an evel aklımız başımızda 
için bu güraltülerin bitmesini iken bu mesele üzerinde kat'i 
bek'. iyor, fakat gürültü bir türlü karar vermeliyiz! Dedi. 
bitmiyoru. Bir çok sesler: l d " k l • 

Karasakal hiddetle: -Pek ala, pek ala!. işte SUSU· on ra muza ere erı 
- Kahrolunuzl. O.ye bağırdı, 

içinizde yaşıyacak olanların ge· 
vczeliğe vakti var. Burada bir 
dakika susmak biim'yor musuz? 
Kokmuş lağımlar gibi açtığınız 
pis ağızlarınızı kapayınız. Artık 
size Kral Corcıın bir emirna
mesi okunacak diyoruz. Susmı
yacak olanlar buradan defolub 
gitsinler!.. Haydi Anotis sen 
emirnameyi okumağa başla. 

Diğer bir haydud şefı: 

- Bu kağıttaki yazılar sahte 

yoruz. Emirname mi nedir o, hakkında izahat verdi 
oku bakalım; işim ;zc gelirse mü· Paris, 7 (Radyo) - Fransız 
zakere ederiz, diye bağırdılar. kabinesi, bugün Eliza sarayında 

- Sonu var - Cumhurrcsi B. Lebrunun riya· 

Hususi lisan ve setinde toplanmıştır. Bu toplan-
tıda, Başvekil B. Şotan, Londra 

riyaziye dersleri müzakereleri hakkında uzun be
Fransızca, lngilizce ve Al· yanatta bulunmuş ve tafsilat 

manca hususi gece dersleri ay· vererek, Fransız • lngiliz ricali 
nca Orta mekteb talebelerine arasında tam bir mütabakat fi. 
riyaziye dersleri verilir. kir mevcut olduğunu bildirmiştir. 

Karan ti na Köprüsü tramvay Meclis, B. Şotanı tebrik et• 
caddesinde No. 685 miştir. 

tanesini bana bulacaksın. 

a ı1a== 
~Ronıanı 

Yazan: Ame;ika Cumhurreisi M.- Ruzvelt 
Çeviren: Faik Şemseddin Benlioğlu 

ve ne zaman olsa bir ceset bu· 
labilirdi. Bu hususta kendisine 
yardım edebilecek adam gene 
doktor Grimhav idi. Çünkü 
doktorlar, fenni ve teşrihi ihti· 
yaçlar hasebilc şundan veya 
bundan ceset mübayaa edebilir· 
!erdi. Fakat, her sırrı bir adama 
vermekte de bir çok tehlike ve 
mahzurlar vardı! 

Dedektif böyle bir tıbbiyeli 
bulmak büyük bir iş değildi. 
Bulduğu genç bir lspanyol idi. 
Henüz 22 yaşlarında bulunan 
bu genç içki, kumar ve kadına 
mübtela idi. Iradı masrafının 
yarısını bile temin edemiyordu. 
Son zamanlarda çok büyük bir 
para sıkıntısı içinde kalmıştı. 

------
Tefrika Numarası; 31 

cını şiddetle hissediyordu. 
Jim, kat'i surette anlamıştı ki 

Nevyorkta resmi veya hususi bir 
taharriyat başlarsa kendisini bu· 
rada kolayca bulabileceklerdir. 
Vakıa tanınmıyacak kadar Bay 
l<arter olmuştu. Fakat; Şarlotun 
Yerinde dikkatli ve usta bir de· 
tektif tabii aldanmıyacaktı. 

• • * 
Jim Blak eski otomobilini, 

Nevyorkun şimalinde kain Pen· 
to Bostta bırakmıştı. Şimdi 
Bay Karter tabiatilc yeni aldığı 
0'oınobiline binerek, yanında 
llıahud valizleri de olduğu halde 

doktor Crimhavun kliniğ'ni terk
etti ve şarka doğru yol almağa 
başladı. 

Son fakat en tehlikeli ve kor· 
kunç b.r iş daha vardı; bundan 
sonra artık tamamen kurtulacakb. 

Şimdi Jim Blaka bir ceset 
bulmak lazım geliyordu. Bu ce
set, Jim Blakın cesedi vazifesini 
görecekti. Bu cesedi bulanlar 
yüzde seksen bir kanaafe Jim 
Blakın cesedini bulduklarına 
hükmedeceklerdi. 

Valizinde tam beş milyon do
lar nakit vardı. Bu kadar para· 
ya sahip olan bir kimse, nerede 

}im Blakın ölümüne doğra 
Jim Bufaloya vardığı vakit, 

bir otele F ransis Karter adile 
yerleşti. Hususi dedektiflerden 
birini yanına çağırıttı; ve bazı 

fenni işler için kendisine bir tıp 
fakültesi talebesi lazım olduğunu 
anlattı. Ve: 

- Maamafih, dedi. Bu işte 
bazı tehlikeler olabileceğini de 
giıliyemem. Bunun için bana 
gözü pek bir genç tıbbiyeli la· 
zımdır. Kendisine bol para ve
ceğim. Tıbbiyelilerden bir çoğu 
mali müşkülat içinde ve çoğu 
da borçludur. Böylelerden bir 

Bu genç, Jim Blakın işine 
mükemmelen yarayabilirdi. De· 
dektif lspanyol gencini Jim Blaka 
getiadi. Delikanlı her hangi bir 
teklife, ucunda bol para olmak· 
şartile razı idi. 

Jim, artık insan sarafı ol· 
muştu; genç lspanyola: 

- Delikanlı, dedi, size dik· 
kat ve teenni tavsiye ederim . 
Sizi bulunduğunuz sıkıntıdan 
kurtaracak ancak benim. Borç· 
larınızdan kurtulmak, elinizde 
para görmek istiyor musunuz? 
Size ıhtiyacım var. Sadaka ve· 

- Sonu var -

Mısır Başvekili Nahas Paşaya suikasd tcrtib edildiğini ve mavi 
gömlekli bir' genç tarafından atılan dört kurşunun bir tesadüf 
eseri olarak Nahas Paşaya isabet etmediğini telgraf h11bcri olarak 
yazmıştık. Resimde, hadiseyi müteakıb polisler tarafından yaka· 
lanan suikadcıyı görüyoruz. 

• 

. . 
• J.J •• j J ı ~ ' • 1 AA JJ. ' • 

Eski Avusturya Başvekil muavini Prens Starhenbetg .uz8'n decli· 
kodulardan ıonra sevd ıği Nora Greger isminde bir aktris ile ev· 

lenmiş ve balayı seyahatine çıkmıştır. Resimde gördüğünüz Prens 

ve Prensesin bundan ıonra Londrada oturacakları söyleniyor, ,., ,, ,, J.,,.,,, . 

lngiliz kızları, son zamanlarda tayyllreciliğe heves etmişlerdir. 
Yukarıda gördüğünüz Londra kızları; tayyarede yaptıkları hare· 
ketleri, kendilerinin icad eyledikleri tekerleklerin arasında ve 
yüzlerce halk muvacehesinde tekrar ediyorlar. 

Parisin (Sen Marten) caddesi, bundan tam 163 yıl önce yuka
ıda gördüğünüz halde idi. O zaman, bu cadde üzerindeki mağa· 

zalar, Paris kızlarının en çok uğradıkları ve tuvaletler ini tanz.m 
ve ikmal için can attıkları yerdı. 



Bur;ünü ı p ·ogramı 
/,•f'lnbul ra fgasu: 

Ô{le nşryat: Sa'\t 12,30 
Pak a T jrıc m ıs k si. 12,50 Ha
v ıd.s. 13,0) Pıa.cid Türk musi
s·. 14 So 1. 

A şıırn ne$r'ya'ı: Saat 18, "0 
P . .ıl(la d1 s mus kisi. 19 Bayan 
f cı f rafından şan: P yano ve 
kem n refak'!ltilıı:. 19,3J R dyo 
fo1ik k med : Fa•ma KaJın ma ı
kemed •. 19,55 Borsa h berleri. 
20 M stafa ve arkadaş rı tara· 
fınd "n Türk nıusıkisi ve halk 
ş 'lrkıları. 20,30 Hava raporu 
20,33 Ömer Rıza taraf ndan 
Arapça söylev. 20,45 Nezihe ve 
arkadaşları tarafından Türk mu
sik si ve ha k şarkıları ( saat 
ayarı). 21,15 Bedriye Tüzin ta· 
rafından şan: Orkest.ra refakatile. 
21,45 Orkestra: 

1 -- Rosini: Oiebisch~ Uselıe 
._er uvertür. 

- --. Tschaikowski: P•que Da· 
me fantezi. 
3 - Translateur: Ballanachts
travm. 
4 - Musique: Tziganne. 

~2, lS Ajans haberleri. 22,30 
Plakla sololar, opera ve operet 
parçaları. 22,50 Son haberler 
ve ertesi günün programı. 23 Son. 
Sen/onller: 

20,35 Viyana, Bükreş: Viyana 
senfonik konser ( Haydn ), 21 
Liypıir: Senfonik orkestra, koro 
ve saire, 21,05 Prag, Brüno: Çek 
filharmonisi (Haendel, Brahms). 
Ha/l/ lton•rler: 

6,4.S Pariı Kolonyal: Plak 
konleri, 7, 1 O Berlin kııa dalgası 
Eğldlleeli popuri konseri, (8,15 
devan) 9,30 Ber1in kısa daf
gası: Aida operasından sahneler 
10,30 Pariı Kolonyal, Plik, 
11,SO Keza, 12 Berlin kıu dal
gası: Kanşık konser, 13 Paris 
Kolonyal: Plak, 1~ Berlin kısa 
dalgası: Hafif musiki, 13, 10 Pa· 
ris kı1a dalgası:: Konser nakli, 
1S Keza, 17,25 Peşte: R.dyo 
orkestrası, 17,4.S BerJin kısa 
dalgası: Hafif musiki 18,50 Ber
lin kısa dalgası: Hafif musiki, 
19,03 Bükreı: Rumen musikisi, 
19,35 Viyana, Graz: Askeri ban· 
do, 20,10 Liypzig: Şarkılı mu· 
sikili neşriyat, 20,lS Varşova: 
Silezya şarkıları, 20,30 Peşte: 
Orkestra ( Manenet. Hamerik, 
Brabmı)' 22, 15 &erlin kısa dal
ga11: Etlenceli konıer, 23,20 
Bükreı: Viyana mutikiıi. 
Od11 mailci•i: 

11 BerJin kısa dalgası: Schu
mann' dan yaylı sazlar kuarteti. 
Resital /er: . 

15,30 Berlin kııa dalgası: 
Zımbal solo, 16,30 Berlin kısa 
dal1a11: Şarkılar, 19 Peşte: Çi· 
gan orkestrası refakatile Macar 

A TADOLU 8 Klinunue-v<'l 

Halayda, yeni rejimin ilanından- Yugoslavya-İta ya ' WDl&ED• ı 
b . b. h "l el ı. b _]H .. münasebatı 1 Faydah Bilgiler 

eTl ır l e O a l uonuyor - Başı 91 nci sahifede - ._ ________ _. ______ Iİllllİlllliıail•ı~ı;a, 
Baştarafı 1 inci sahifede İskenderun, 7 (A.A.) - Ulus B. Stoyadinoviçc hitaben bir Trenler: saat 7,20 de muhtelif katar 

bine müsaade etmekte ve Hatay mohabiri bıldiriyor: söylev vererek ezcümle şunları vardır. 
nüfusu kütükler ne kayd ve Hataydaki maliye müdürü söylemiştir. Aydm hattı: fzmir·Soma: 15,28 Pazar •e 
tesc ilerim )aptırmaktadır. Hasan Cebbare 27·11-937 tari- - Bundan sekiz ay evel ltal· ( Alsancak istasgonrından) p 1 1 K azartesi gün eri. 

Bunun ıç·n, binbir h te icad hinct-e Hataylılann bilhassaTürk· ya ile Yugoslavya arasında im· zmir- arakuyu·Ankara: 21,3~ ,.,.eleron.• 
olunmakta ve her çareye baş· lerin maliyeye olan borçlarının zalanan dostluk m:ıahedesi, sulh Pazartesi, Çarşamba, Cuma, Pa· .1 j T 1 

vurulmaktadır. behemehal ve haczen tahsili için imzalanan muahedeler için zar günleri. Şu lüzumlu telefon numara· 
BunJan Öir hafta eve\ Antak· için bütün tahsil memurlarına bit örnek teşkil eder. Bu eser, fzmir·Nazilli: 15,40 her gün. farını unutmayınız: 

yadaki usyecilerden bazıları, Rey· kat'i em'r vermiştir. Bu borçla· siiin eserinizdir. Kont Cianoya lzmİr·Denizl: 6,30 S!lı, Per- Yangın ihbarı: 2222; telefen 
rın listeleri evelce hazırlanmıştı. · Jı • • b · d şembe, Cumartesi günleri. mu··racaat.· 2200,· lstanbul tele-haniye taraflarına giderek hayli ıaaeı ziyaret etmenız, enım e 
Şimdi bu listeye dahil ve haciz · · 1 kl'ğ" · k" lzmı·r·Tı'r-Ôdemı·ş·. 5,35 katar, f 2150 1 kt 'k ş· k t"ı· 2094 propı:ıganda yapmışlar ve muh· sızın e temas etme ı ım ım a- "' onu: ; e e rı ır e · ; 
kararı verilen 50 !itadan fazla b h ı · k' b b · 17,30 otoray her gün. havagazı: 2326; polis: 2463; im-telit Arap kıyafetlerile çektirdik- borçluların borçlarını tahsil için nıoı a şey emiştır ı, u, emm 

leri fotoğraflan etrafa dağıtarak bayram ertesi menkul ve gayri için mesud bir hadisedir. lzmir·Tıre: 16,30 oto·ay her dadı sıhhi: 2040; Basmane İs· 
1 k k 1 d k B M l · · k y gün tasyonu: 3638; Alsancak lstas-orta ığı arıştırma istem ş er ir. men ·ul malla ının satışa çıkarı· . usso inınm nut unu u- · 

Ayni şekılde olarak Reyha· lacağı anlaşılmaktadır. goslavya baş ve dış bakanı Mi· Afyon hattı: yonu: 2134: Pasaport vapur is• 
niye taraflarında ücretle çal ştı- Bu tazyikin içyüzu, Türkleri lan Stoyadinoviçin nutku takib ( Basmane istasyonu) kelesi: 2854. 
rılan yabancılarla sonradan ha- adeta Hataydan kaçmağa icbar eylemiştnr. lzmır-lstanbul: Her gün saat (Nakil vasıtalarının ille ve son 
riçten getirilmiş bazı Araplar, etmek ve bilhassa kendılerini Ziyafeti müteakıb bir kabul 7 de bir tren kalkar. hareket saatleri) 
K kb k k l ğ müra ·· h ı f ı ·ı · lzmı·r-Ankara: Pazar, Cuma, rr / ırı an ayma am l ına • reııme mu al uhsur ara 1 tıca resmi olmuş ve bütün kordıplo· ı ram vay ar: 
caat ederek, nüfus siciline ka· ettirerek değılmalarına temin mat k hazır bulunmuştur. Çarşamba günleri yataklı vagon Güzelyal dan: Sabah 6,5 da; 
yıdlerini istemişlerdir. Kayma· etinek iÇin ötetenberi tertip ve büfe vardır. 23 S 24 5 c1 
'-- b l k 'ht" Roma, 7 (Radyo) - Yugos· 1 h 5 28 d h gece , , , a. ıum, un arın evra ını ı ıyar edilmekte olan oyunlara müşabih zmir·Alaşe ir: 1 ' e er S b h 5 26 6 26 
heyetlerine havale ederak tas- yeni bir oyun olduğu muhale:- ~vya Baş ve Dış Bakanı Mi'an gün. Konaktan: 2 ~ a ' , , 
dikini emretmiş ise de köy kaktır. .:>toyadinoviç, bu sabah refaka· lzmir • Bandırma: Pazartesi, da; gec.! 1· 1 e. 

muhtarlan, bu şekilde" olan ev- Ankara, 7 (A.A.) _Anadolu finde Kont Ciano t:>lduA-u halde Çarşamba, Cuma günleri saat Vapurlar 
rakı tasdik edemiyeceklerini bil· Ajansının haber aldığına göre Gidonya şehrini ziyaret etmiş 12 de ekspres, Pazar, Salı, Per· Karşıyakadan: 6,20-24 
dirmeleri üzerine kaymakam, Mılletler cemiyeti konseyinin ve buradaki hava istasyonlarinı ıembe ve Cumartesi günleri Konaktam 6,5-1 t,30 
bunları çağırtarak: Hataya müteaUik o arak 19 Ma· gezmiş, bir tayyare filosunun 

- Ya bu evrakı tasdik eder· yıs 1937 tarihinde ittihaz etmiş yaptığı manevralarda bulunmuş· Mekteplerde talebe- Tunceli isyanının 
siniz, yahut ta muhtar mühür- oldug" u kararlar icabatından ola- tur.. l / b / 

d. b l d lerimiz izci ikten e e aşı arı lerinizi şim 1 ana tes im e er- rale Türkiye ile Fransa aras nda Roma, 7 (Radyo) - Yugos· 
ek muhtarlıktan çekilirsiniz." münakit muahedenin uçuncü lavya Baş ve Dış Bakanı, bu gün imtihan verecekler -BŞaştalrfı birhihncl $t1hi/edded-
Demiş ve muhtarları tehdid maddesinde derpiş edilmiş olan /. 1 lı /ı d erir er, ma uıniyet mü et· 

eylemiştir. Fakat muhtarlar, kay· büyük erkanıharbıyeler arasında öğleden ev~I refakatinde Yugos· Baş tara ı inci sa ; e e lerini bu hap shanelerde geçire· 
k b t hd.tl · k ı k lavyamn V cıtikan sefiri olduğu tini bildirmesi üzer ne bu işe ki d' İd d'l"' l d ma amm u e ı erme u a temas yapılmak üzere Kanunu· ce er ır. am e ı en er en 

la ht k t h ld · 1 p f d daha fazla ehemm'yet vermiş b b y f asmamış r ve sa e evra ı as· evelin l4 ünde Fransız askeri a e merasım e apa tara .n an Kadrinin a ası us an aşireti 
d"k t kt · t' tt'k1 · k b l l ve yeni bir kararla bütün Lise d B h ı e me en ım ına e 1 erın· heyeti Ankaraya gelecektir. a u o unmuş ve yarım saat reisi Kamer e olu hapis ane-
den muhtarlıktan azledilmişler· Ankara, 7 (A.A.) - Anadolu kadar Papa ile konuşmuştur. ve Ortaokullarda izciıiğin diğer sine nakledilmiştir. Kamer, Jz. 
dir. Bunların yerine, derhal Turk Ajansının öğrendiğine göre, 926 Paris siyasal mehafili, bu zi· dersler gibi mecburi olmasını mir hapishanesine getir len d ğer 
düşmanlarından bazı eşhas muh· tarihinde Ankarada Türkiye ve yıırete büyük bir ehemmiyet at· muvafık görmüştür. şerir Kamer gibi yaşmın 60 tan 
tarhğa tayin edılmişlerdir. Fransa hükumetleri arasında fetmektedir. Verilen karara göre, bu sene- yukarı olmasından istıfade etmek 

Antakya, 7 ( A.A. ) - Ulus aktedilmiş olan Türkiye • Suri· t • t· den itibaren Lise ve Ortaokul· suretile idamdan kurtulmuştur. 
muhabiri bildibriykor: k ye iyi komşuluk muahedename· Belediye otobüsle- larda izci teşkilatı vücude geti- La Tribunanın 

Anayasa tat i mev iine geç- sioin bazı ahkamının elevym rilecek, orta tahsile başlıyan 
titi halde Suriyeli olan ve Ha· tatbik kabiliyetini kaybetmiş V6 rinde yeni bir vaka her talebe Liseden çtkıncıya ka· bir yazr•ı 
tayla hiç bir alakası olmıyan bir kısmının da, tefsirinde iki Btı1 tarafı 1 inci safi/ede dar izciliğe devam edecektir. Başı 5 inci sahifede 
Kırıkhan sulh hakimi Sadık hükumet arasında mutabakat Maarif Vekaletinin hazırladtğı şıyabı·ımes"ıne bı"r çare bulun• 
M d. · J d k ta müdahale etmiş ve talebeden 

ar ını, an arma omu na hasıl olmamakta bulunmuş.olma· ve bu günlerde Kültür direktör- IA ld'ğ" · t Abdurrahman, Kazan tapu me· yarı ücret alınarak bilet kesil· ması azı mge ' ını yazmış ır. 
ffiuru Stltt Pc~ld, Polis ko- ıını nazarı itibara alan bükü· on.ış. ötobüs te o auretle yoluna. lülelerine göndereceği talimata Biz bilve!ile şunu işaretliyee 

metimiz, bu mukaveleyi ahkA· ...,,, c;garc ıizciUk dersler , alcbcn·n I ı ttı ki n, fı. su ans 
miseri Sabri Hatvani, zabıt mını zaman ı'cabatına deha uy- devam etmiŞtir. f . d d'V d 1 1 1 
k" 'b" H H · ·· -b sını geçmesın e ıger ers er talya gibi yukarıda vaziyet eri. 
atı 1 asan usnu, mu a· gun bir halde yeniden tanzim Dahiliye Vekaletinin, her oto- gibi müeessir olacak, talebe bu ni izah ettığimiz iki millet için 

şir Mahmud Nedim ve Ha- etmek üzere müzakereye giriş· büse parasız olarak ikişer polis dersten de imtihana tabi tutu- güç bir şey değildir. Yalnız dost• 
tayın diğer mıntakalarmdaki meğe amade bulunduğunu be· memurunun binebileceği hakkın· lacaktır. İzcilik, dersleri, yalnız Juğa, Latin tesanüdüne ve kıt'a 
Suriyeli memurlar hala va· yan ederek, fesih ett ğıni Fransa daki emri vilayete gelmiş ve Çarşamba günleri öğleden son· bağiılığına muhal f hareket eden 
zifeleri başında bulunmakta hükumetine bildirmiştır. vilayetten belediye reisliğine raya konacak ve ayni gün iki devlet ltalya olmadığına göre 
ve Türklere ellerinden gelen Yeni müzakerenin Fransa Ha- tebliğ edilmiştir. Fakat beledı· normal münasebat safhasını tek-
bütün mezalimi yapmakta ve riciye Nazırının Ankarayı ziya- 1 D h V k 1 ders üstüste izciliğ:: ait ola· 

ye reis iği, a iliye e a etinin caktır. rar tesis için lazımgelen jesti 
buna karşı mandater memurlar retini müteakip açılacağı tahmin ı b k F d 

f d d emrini nenüz tatbik etmeğe aş· Dersler amel"ı ve nazar~ı olarak yapma ransaya üşer. tara an an göz yumu1mak adır. olunmakta ır . • ıiliılİlilı••--•ı•----••l /..._ ___________ , lAmamıştır. Bunun sebebi, usu- Francesco Seardeni 
, - , r iki kısma ayrılacak, bu suretle 

şarkıları, 19,20 Laypzig: Şarkı- LJ k • • len bu emrin belediye daimi 6 sene sonra talebe tam bir izci -t-ir_il_e-ce_k_v_e_b'fi;'iikg ........ ru_p_la_.r_t __ e .... şk_i_l 
Jar, 21,45 Berlin kısa dalgası: cıÜ (imeflffllZ encümeninde müzakere edilerek yetişecektir. izciler, sınıf geçtikçe olunacaktır. Mekteplerde göste-
Bavyera köylüsü şarkıları, 22 Suriye ile olan iyi karara bağlanması lazım geldi- yakalarına birer yıldız takacak- rilecek dersler için Vekaletçe 
Varşova: Chopin'in eserlerinden ğidir. (ar, lise kısmına başlayınca da bir " izcilik " kitabı hazırlan· 
piyano konseri, 22,15 Tokyo komşuluk mu 1hede. Belediye daimi encümenının nefti çuha üzerinde yıldızlar kır· mıştır. 
kısa dalgası: Halk şarkıları ve miizakere ve kararından sonra mızı çuhalı yıldızlarla değiştirile· Mekteplerde izcilik dersleri 
orkestra. sini feshetmiş polisler otobüslere parasız bin- cektir. Liıeyi bitiren bir izcinin, gösterilecek öğretmenlerin dr 
Dan• musikisi: Parls, 7 (Radyo) - Tür- meğe başlıyacaklardır. üçü nefti, üçü de kırmızı çuhalı kursa devam etmeleri Vekalet~ 

14,30 Bukreş (az tanının vals- kiye Cumlıuriqeti ile Suriye Dahiliye Vekaletinin emrine olmak üzere altı yıldızı buluna- tensip olunmuştur. 
ler), 20,20 Prag: Kabare neşri· arasında mün'akid igi kom- göre her otobüse ikişer polis caktır. Beden muallimlerine bu ıene-
yatı, 21,SO Vıyana (23,20 deva· şuluk mukavelesi, kabili memuru binebilir. Otobüslerde Bundan başka okullardaki izci den itibaren kurs açılacak her 
mı) 23 Peşte, Varşova, 23,20 tatbik görülmediğinden, Tür- yer olduğu zamanler otururlar teşkilatlarmm tevhidi de müm· mektebin direktörü kendi oku· 
Prag, Brüno vesaire, 23,35 kiye ht1kumetince /eslıedil- ve olmadığı zamanlarda da ayak· kün olacaktır. Mesela yakın semt· lunun izci başkanı, izci öğret-
Laypzig. miştir. ta giderler. teki iki okul izci teşkilatı birleş- meni de izci komutanı olacaktır. 

Melek ve Şeytan ___ .__ ___________ _ 
• 

iş ıç n, her halde bir defa görüş· 
meliyim. 

- Lakin iıtemiyor. Evine 
gitmişsiniz; gene kabul etmemiş. 
Hatta sizi tanımadığını da söy
lüyor. Bunun doğru olmadığını 
anlıyorum amma, ne bileyim, 
kendisi böyle diyor. 

------------------...----------~~-------... Eğer bir az daha zaman geç· - Yeni bir müşteri get'dil .• Şık bir delıkanh kıyafetine 
gitmişti. Sırtında bir smokin, 
başında silindir şapka, ayakla· 
hnda lüstrin iskarpinler, elinde 
de beyaz eldivenlerle altın saplı 
bir baston vardı. 

seydi, belki artık ümitlerim can Dedim ve dönüp bakmadım 
verecek, lıtanbulu bırakıp gide- bile ..• 

30 
larımı kaptım ve rıhtıma indim. 

Artık her gece barda idim. 
Sevclitim kadını kollarıma ala
mamıı, onun biricik sahibi ola· 
mamıttim; fakat işte her akşam 
hiç olmazu bir saat için bol 
bol ıörebiliyordum. 

içkinin mahmurluğu arasında 
onu büıbüUin pzel buluyordum. 
Her halinde insana kendine ça· 
Auan ve çeken bir kuvvet vardı. 

Batblanna arı ııra tatlı bir 
gülüna1eyiıle balc:tatı halde bana 
biç bıkmıyordu. Eter gözlerimiz 
karşılaıırsa, uniyenin onda biri 
kadar bir zaman yüzü durgun· 
laşıyor, •tarıyordu. Sonra birden 
silkiniyor, gene ince ve geniş 
ağzında tatla bir gülüşle şarkı
sına devam ediyordu. 

Tamam bir ay böyle geçti. 
Bir defa da locasında onunla 

Yazan: Kadircan Ka/lı 
konuşmak istedim; fakat barın 
sahibi rica etti: 

- Bu fikirden vaz geçiniz 
Beyefendi; iyi müşterimsiniz, 
size karşı saygılarım var. Fakat 
Meral Hanımefendi her nedense 
sizden hoşlanmıyor. Siz buraya 
geldığiniz için mukaveleyi . boz
mak bile istedi. Korkarım kı çok 
üstüne düşersenit beni bırakıp 
gidecek. Halbuki onu angaje 
etmeden evel burasını görey· 
diniz, sinek avlıyorduk. işimizi 
bozmayınız. Hatta niçin göı~ş
mek istediA"inizi bana söylersenız, 
her halde size faydalı olmağa 
çalışırdım. Akrabaaı mı olursu· 
nuz? Anladığıma göre çok es· 
kiden ve iyi tanışıyorsunuz; fakat 
nasıl? .•• 

- Benden size bir zarar gel· 
mez. Yalnız kendimize aid bir 

Bann sahibi, • Meral Hanım· 
efendinin "eğer bu adam beni 
loeada, görmek isterse buna 
'?eydan verilmesin, bırakır gide· 
rım. • dediğini de ilave etti: 

Vazgeçtim. 

- Zaman her düğümü çöıer, 
beklemek lazım. 

Dedim. 

Zehra şimdi yeni bir şarkıya 
başlamıştı. Bu: 
Kadın bir tavuk değildir. 
Diye başlıyan bir rumba idi. 
Bu fikri artık değiştir 
Kadın da erkekle birdir. 
Kafes k~rıldı uçtu kuş; 
Bakın ne tatla bir uçuş ... 
Dıve devam ediyordu. 

Bu da güzeldi. Bu da cana 
yakandı; fakat herkes onu, dara· 
c k kızıl elbisesile ıeytanın şar· 
kısım söylerken görmeyi daha 
çok istiyordu. 

Ortağım lzmirden mektuplar 
yağdırıyor; neden henüz dönme
diğimi soruyordu. Bense: 

- Mühim bir işim var; bunu 
bitirmeliyim. Biraz daha belde!,. 

Diye cevap veriyordum. 
Halbuki bu işin iyilikle bite

ceğine aklım yatmıyordu; zira, 
Meralin ne yüzünde ne de pek 
az karşılaştığım bakıılarında, 
benim lehime hiç bir değişiklik 
yoktu. 

Kendimi rasgele akıntıya bı· 
rakmaktan doğan garip bir sar· 
hoşlukla doluydum. 

cektim. O zaman bütün bir Lakin bir az sonra iki kiŞ 
ömür, erişilmiyen ve tekrar ya· konuşmağa başladılar. 
şanmıyan bir aşk rüyasının - Onun bu kadar değişece-
hasretile içimden yıkılacaktım. ğini hiç kafam almıyor. 

Fakat... -Ummadığın tq, baş yarar., 
... 
*. 

Her akşamkı gibi sahneye 
yıkın ve kenardaki masamda 
yalnız oturuyordum. içkimi yu· 
dum yudum içerken Zebranın 
şarkı söylemesini sabırsızlıkla 
bekliyordum. O zaman ben el· 
lerimi dizlerimin üstünde kenet· 
liyecek, baş mı sol omuzuma 
doğru eğecek, gözlerim yan 
kapalı onu dinlerken on üç 
yaşımın güzel rüyasını yeniden 
yaşamak için kendimi ıorlıya· 
caktım. 

Arkamda bir ayak seai, ko· 
nuşmalar ve iskemlelerle masa· 
ların düzeltilmesinden doğan 
hafif gürültüler duydum. 

- Öyle amma, olacak çoculr 
bilmem nesinden belli olur der• 
ler, evelden haber verselerdi 
gülerdim doğrusu ..• 

Başımla yarım b'r dönüş yap· 
tım ve konuşanlara göz attım. 
Bunların birisi otuz beş kırk 
yaşlarında yakışıklı, ince dık 
bıyıklı, mağrur bir adamdı. 
Diğeri daha şişman fakat ayni 
tipte yarı kopuk bir gençti. 
Sözlerinde, duruşlarında hafif 
bir dalkavukluk seziliyordu. iki· 
si de kadehleri doldurup doldu
rup rakı içiyorlardı. Kim bilir 
kimin için konuşuyorlardı? 

Gebe koııuşuyorl rd : 
- De11am edecek -
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Keramet değil marifet Sevimli yavrularımız 
Keramet devrinde değiliz ~ 

artık! 

insanlar, fırsat karşısında yapa
caklarını bilmelidirler 

Bir hadise istediği kadar sade 
veya karışık olsun, onu fen ile 
anlamak ve anlatmak her zaman 
mümkündür. Size de, eskilerin 
keramet diyeceği bazı marifetleri 

Bir köylü ve karısı vak'a 
bir köylü kulübeıiade geçer.) 

Birinci meclis 

kırda 

Köylü kadın: (yalnız, kulübeyi 
süpürerek) - Ah ... Vakit gel· 
miş ... Kocam ş imdi tarladan ge· 
lecek .•. Yemeği artık hazırlamak 
lazım. (Ocakta tarhana çömle· 
ğini indirir, yere b r bez yayar) 
bu gün kocam çorbayı beğenmi· 
yecek .. Amma ne yapayım ... Ça· 
maşır günü insan yemeğe peıc 

bakamıyor, hem .. (Ceplerini gös· 
!ererek) cep boş olduktan sonra 
yemeğin bile tadı olmuyor, ki ... 

İki ci meclis 
Köylü ve karısı 

Köylü: (kendı kendisine) Gel· 
diğimi haber bile almadı, şu· 

nunla b;r az alay ~dey m (ar· 
kadan kansının gözlerini kapıya· 
rak) bil bakayım ben kimim? 

Karısı - Bilmiyecek ne var? 
Bizim adam .. 

Köylü - Aşkolsun be ... Na· 
sıl bildın? Haberin var mı? Aç· 
lıktan ölüyorum .. 

Karısı - Hiç de taliin yok .. 
Tarhana çorbasından başka bir 
şey yok .• 

Köylü - Ah... Ah... Muhta· 
rın evinde bu gün gene koyun 
kesildi.. Ne kadar imrendim 
hele bilsen ... 

Karısı - Ben de gördüm, 
ah .. Zenginlik ne gü:r:el şey .. 

{Her iki•İ de çöml•ğin baıına 
geçerler ve çorbayı içerler.) 

Köylü - Bu zenginler, ne ka· 
dar çok para harcederler, pa· 
ralan da hiç bitmez .. 

Karısı - Ben onlara Hızıril· 
yasın gizliden yardı:ıı ettiğini 

sanıyorum, ah ne olurdu biz de 
Hızırilyasa kavuşsak.. Doğrusu 

periler zamanında yaşamadığıma 
çok pişmanım .. Bir kıl yakarsın, 
bir de bakarsın ki karşına gü· 
zel bir peri kızı çıkmış ve: "Di
le benden ne dilersen. Diyor .. 
Sen de ferah, ferah her şeyi 
dileyor ve hemen dileklerine 
kavuşuyorsun ... 

Köylü - (Ekmeğini bükerek) 
bu da ne?.. Ekmeğin içinden 
bir şey çıktı, a.. Bu bir kağıd 
parçası ..• 

Karısı Ne dedin? 
Köylü - işte yazılı bir kağıd. 
Karısı - Bunu mutlaka bir 

peri kızı koymuştur. 

Karısı - Yoksa.. Hele oku 
bakalım.. Okumaktan korku· 
yorsun galiba?. 

Köylü - Korkmak mı? Haydi 
oradan sen de. (Okuyacağı sı· 

rada durur.) Yalnız küçük yazı· 
lan kolay okuyamıyorum da. 

Karısı - (alarak) Ver bana. 
(Yüksek sesle okur.) "Köylü ka· 
dın, dileğ;n yerine gelecektir, 
karı ve koca bir arada üç di
lekte bulununuz, hemen olacak· 
lır .• Gördün mü koca? Periler 
hala varmış., 

Köylü - Bari bir dilekte bu
lı.ınalım da bizimle alay edib 
Clıııediklerini hemencecik anlıya· 
lını .• 

. Karısı - Fakat iyi bir şey 
dıleyelim •• 

l<öylü - Ne istiyeceğimi he· 
lliiz tasarlamadım, bütün dün· 
>'ayı istesem mi acaba? .. 
k Karııı - Ben her zaman genç 
•lıııak istiyeceğim .. 
Köylü - Ben de hiç ölme· 

ltıeği dileyeceğim. 

Karısı - Yirmi kilometrelik 
yerin en güzel kadını olmak. 

Köylü - Yooo... Dördüncü 
dileğe hakkımız yok ... 

Karısı - Doğru.. O halde 
istiyeceğimiz şeyleri iyi tartarak 
istemeliyiz. 

Köylü - Şu peri kızı bir az 
daha cömert olsa ne iyi olurdu .. 

Karısı - Aman sus ol.. Belki 
bizi d;nliyor, sonra ayıp olur. 
(S ı r gürültü duyulur.) Kim o?. 

Köylü - (Korku ile) Kim o? .. 
Karısı - Bize öyle geldi .. 

Edisonun 
alet idil.. 

ilk keşfettiği zaman yaptığı fotoğraf işte bu garıp 

Burada kim, var sanki.. Sen 
hele iyi düşün bakalım .. Bize üç 
dilek lazım, amma dileklerin en 
ıyısı. 

Köylü - Ne istes•k acaba?. 
Karısı - Bugün muhtarın kes· 

tiği koyundan yapılmış taze su· 
cuk (haykırarak) eyvah .. 

Köylü - Ne oldun? 
Karısı - Baksan a. . istedi· 

ğim sucuk geldi .. 
Köylü - Doğru .. Fakat kör 

olasıca karı.. Oburluktan başka 
akl ı na bir şey gelmedi mi?. 

Karısı - Şaşırdım da.. He· 
mencecik önüme geleceğini ne 
bileyim, ben? ! 

Köylü - Üç sayılı dileğin bi- i, J 

risini pis sucug· a feda etmek.. 
: 1 

Allahtan isterdım ki sucuk bur- • 
.J 

nuna yapışsın.. bıı-.i ···-·: ... 
arısı - rm iye kadar ana ···2 . - = 

b .. ı k ı d. d. 7.. .... ·· .. G ~ -~ oy e otü muame e etme ın ı, llıv:::;;fi;ii_... ••. •. z 
(ağlar) fakat bana neler oluyor ,.. \, , ti 
böyle?... Burnumda sarkan ne· \ h ı ,;,~·ı •i .:·. 1 /J/I, ıı, ı. ı; 

· dir? Eyvah... Sucuk burnuma ..... ......... ••·"": 
yap ştı ... (Çekip koparmak ister Bu klişeyi geçen hafta bu 7 - Mayısböceği: Farfaralık 
eyvah, kopmuyor da... Şimdi sahifeye koymuştuk; kaç çocu· boşuna gürültü yapmak demektir! 
ben ne yapay.m? ğuıı bu hayvanların neye dela· 8 - Pire: Muzır olmak için 

Köylü - Eyvah ... Üç dıleğin Jet çttiklerini araştırd ğını bil· büyük olmağa lüzum yoktur. 
ikinc'si de böyle boşuna gitti. miyoruz. Buııun için bugüıı buuu 9 - Arı: Yalnız kendinizi 

Karısı - Üçüncüsünü de ben biz yazıyoruz: düşünmeyiniz, bir az da herkese 
kul anacağım. 1- Balık: Gevez~ olmaktansa faydalı olunuz! 

Döylü - Am1n sabret. dilsiz olmak daha hayırhdırl 10 - Sivrisinek: Fenalık için 
Karısı - Sabır mı? Demek ki 2 - Karınca: Çalışkan, cesur cüsseli olmak İcab etmez! 

burada öğreteceğiz. 
inci çiçeğini bilirsiniz; değil 

mi? Adından da belli olduğu 
gibi çok zaman beyaz olur. Bu 
beyaz çiçeği bir bardak içinde 
kırmızı veya mavi yapmak müm
mündür. Hem de çok kolay 
olarak! 

Bir az kırmızı renkli Anilin 
boyası alınız, bunu yarım bar· 
dak su içinde eritiniz; bu suyun 
içine de inci çiçeğinin sapını 
koyunuz. Altı saat sonra beyaz 
inci çiçeğinin gül gibi kıpkırmızı 
olduğunu göreceksiniz. 

Mavi için de mavi Anilin kul· 
!anmak lazımdır. 

Sütunlarda seyahat 

Ateşler içinde yanan Şanghag 
şehrinde bir Çinli çocuk 

ben bundan böyle bu sucuklu ve iht iyatlı olmak gerek! 11 - Sinek: Mideyi bulan· 
burunla yaşıyacağım. Yazık genç· 3 - Köpek: Hakiki dost, sa· dırmağa muktedirdir! Tenbel çocuklar 
liğ"me .. (yüksek sesle ağlar). dık olaııd r. 12 - Fare: Fareler kedileri - Oğlum. Mektebe geç kal· 

Köylü - Ganım neye eğlı· 4 _ Hindi: Kibirli olanlar kötülükle ittiham ederleri dın gene. Bu Jefa da bir ba· 
yorsun böyle?. Elimizde bir daima ahmağa benzerleri 13 - Koyun: Ne fazla iyi ne hane bulamıyacaksın sanıyorum. 

Türk bayrağı 
Havalarda dalgalanan 
Her zaman ün alan 
Türk bayrağıdır Türk 

• • • 
Her Türkün elinde 
Bir beyaz, kırmızı 
Karşılarız Yavuzu 

• • • 
Türk hayratı elimizde 
Cumhuriyet kalbimizde 
ATATÜRK başımızda! 

Şükran Benlioilıı. 
H. M. okulu S. 4 No. 137 

Dikkat - Küçük y~vruları· 
mızın bu gibi kendi karihaların• 
dan doğan yazılarına bu sütu· 
numuz her Zllmllll açıktır. 

Bilmece ve 
Bulmaca 

dilek daha var, peri kızından 5 _ Kelebek: Fazla nazarı de pek fazla ahmak olmayınız! - Bahaneye lüzum yok an· 
burnundak ı sucuğu almasını rica dikkati cebetmek tehlıkelidirl 14 - Kırlangıç: iyi gün dos· neciğim. Diş macunu tüpünü Köpek sahibini kaybetti, siz 
d · · ı b. H ı b" t ı k b" · · 1 fazlaca sıkmışım, dışarı fırlıyan görüyor musunuz? e ersın, ış o ur, ıter. e e ır 6 _ Tavşan: Ne fazla kor· u oma ta ır ıştır 

b b k l S d ·ı ğ" 15 K k ı N tüpe sokmak zor oldu, uzun Bulmacamızın üzerinde köpeo az sa ret a a ım. on ı e ı kak, ne de fazla atılgan olma· - erten e e: e zarar 
de boşu boşuna sarfetmiyelim. yınızl ne de fayda! sürdü de... ? ğin sahibini bulanlar, mürekkeple 

Karısı - Demek ki benim bu ı.____________ 16 - Eşek: Allah insanı böy· Biliyor musunuz. yerini göstermek şartile bize 20 
? ı• 1 h Arz üzeriude insan elile açıl- K· ) k d gon·· d halde kalmaklığımı istiyorsun . bir de benimle alay ediyorsun e ale düşürmesini anunuevve e a ar erme· 

1 17 k uıış en mühim kanal Panama I" d. ı (Daha fazla ağlar) ha?. şte ben son dileği de kul· - Serçe: Şuhlu , yarı sa· 1 ır er. 
Köylü - Canım. insanın he· ı yorum E p · k adet demektir. kanalıdır. Mükafatlar gelecek hafta bil· 

anı . eeyy.. erı ızı... B k ı d s· k 1 
d b 1 18 b k: Az k u ana ı a uveyş ana mı d. ·ı kf men burnunun ucun a öy e Köylü - (Acele ile) bir az - Sümüklü öce · ıcı ırı ece _•r_ . ..,... ___ _ 

açıın Fransız F erdinand Desseps 
taze ve güzel sucuk olursa o sabır hey betbaht.. Milyonlar aşım, yalnız başım) evim, evim, açmağa başlamış, başkaları tara· Dikkat: Geçen bilmecemizi 
kadar fena bir şey mi olur istiyelim .. O vakit burnundaki sen bilirsin benim halimi fıııdan tam 20 senede bitirilmiş hallederek mükafat kazananların 
sanki? sucuğa da altından bir kılıf yap· 19 - Kaz: Adı çıkmaktansa ve 68,000,000 lngiliz lirasına isimleri önümüzdeki Çarşamba 

Karısı - (Daima ağlıyarak) - Sonu 10 uncu sahifede - canı çıkmak daha iyidir! mal olmuştur. günü ilan edilecektir. 
.. .................................................... lllllİ •• ı-. ........ llllllllİ .............................. . 

Paralar darphanede nasıl hazırlanırlar? 

ı Altın, gümüş veya nikel paralar Türkiye Cumhuriyetinin darphanesinde hazırlanır. Her devletin de kendine mahsus darphanesi v.. ' 
Maden evvela büyük ocaklarda eritilir [Şekil: 1], erimiş maden büyük baskı makinesine gider; orada paranın iki taraflı kalıbı varu. [.Ş ·kil: 2], makineden 

paralar akmağa başlar [Şekil: 3], elektirik ile işler hassu terazilerde tartılır [Şekil: 4], ve .•. çuvallarda devlet hazine ve bankalarına sevkolunur [Şekıl: 5]. 
sepetlere 
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Güzel Trakya 
elektrikleniyor ····-Beş kazad :ı daha el•h

tr i k teaisatı yapılıyor 
Edirne, (Hususi)- Edirne kül

türparkı hararetle yapı maktadır. 
Pftrkın planlan gelmiş ve t~tbikı 
başlanmıştır. Burada bir aydan 
beri her gün 50/60 amele ça
l Ş'llaktadır. Elektrik fabrikasm
daki büyük kabirlik tamamile 
söktürülmüı ve bir heyet tar6-
fın dan müzeye kaldırılmak Üzere 
damgalanmııtır. 

Malkaranan e'ektriğinin mal· 
zemesi kamilen gelmiştir. Jkinci
kaııunun birinde yakılmak için 
hararetle çalışılmaktadır. Kep
mn elektriği eksiltmeye konul· 
rnuştur. Uzunköprünün elektrii'i 
de 31,000 liraya ihale olun· 
muştur. Vizenin elekttiti fse 938 
yılındı ve kale üzerinden bir 
şütle temin edilecektir. 

Saray merkezinin ıuyu 938 
yılında getirilecek ve ÇotMHin 
su ve elektiriti de ooGmiiidai 
sene içinde tamamlanacakbr. 
Tekirdağının su işi de 169,000 
liraya gene 938 de bitirilecektir. 

Eceabat nıerkeıinde bir patk 
ve Atatütk •n1d1 bu ay tçinde 
bitmiş olacaktir. 

ANADOJ.,U 

Üç dilek İzmir Levazım amirliği ilanları 
Baı tarafı 9 uncu sahi/ed11 -1 _________ ......,.._....._......, ____ ~~----

zmir Levazım amirfıği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
tmrız. 

Köylü karısı-...Bt•n altın kılafh 1 - Müstahkem Mevki askeri hastahanesinin (22500) kilo kesil· 
miş koyun eti ihtiyacı kapala zarf uıulile münakasaya 

burun ıstemiyorum. Eeeyyy .. perı 
konmuştur. 

kızı.. 2 - ihalesi 24/1.Kan/937 Cuma günü satt 16 da kışlada lzmir 
Köylü - Sana sabret diyo~ 

P levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
rum. eri kızıhdan bir şey isti· 3 - Tahmin edilen mecmu tutan ~900 lira 50 kuruştur. 
yeyim deme ha., Ben boyle 4 - Teminat muva~kata akçaıı 742 lira 50 kuruıhır. 
enırediyarum. 

Karısı _ Emir mi ediyotıun? 5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
1 6 - latekliler ticaret odasında kayıth olduklarına dair vesika 
Jşte ben de aksini y~pıyoruıtı. 
Peri kızı senden ıs e.. göstermek mecburiyetiadedirler. 

Köylü _ (Süpürg yi kaprak) 1 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayıla kanunun 2 ve 3 ncü 
bir kelime daha söy1erseıı aü· maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalarile teminat 
pürge sapını başına yersin.. ve teklif mektuplannı ihale saatinden en az bir saat eYel 

Karası - P~ri lcızı senden.. komisyona vermiş bulunıcalclardır. 8 12 16 21 4300 

Köylü - (Süpürgeyi hır defa lzmir Levazım amirliği Sat. Al. Ko. Rı. den: 
vurur) al bakalım. ı - Müstahkem Mevki merkez kıtaatının kapah zarf usulile 

Karısı -(Bağ.rar) amanm ko· mfinakasada bulunan (1049SO) kilo kes imiş ı l'ır eti ibti· 
carıı beni öldürüyor. (Ve yete yacına talip çıkmadığından pazarlıkla satın alınacaktır. 
diişer). • 2 1 le 1 

Köylü _ tyvah.. Öldü mü - balesi 1011.Kan/937 Cuma günü saat ıs de ıılada zmir 
levazım am rliti sabn alma komisyonunda yapılacaktır. 

yok9a? (üzerine eğilir) kancığım.. 3 - Tahmin edilen mecmu tutarı (29386) liradır. 
Kar sı ~ (Ağlıyır~) Ben ne 

kadar bahtsız m ... Kocam betti 4 - Teminatı muvakkata akçası (2204) liradır. 
d d 5 - Şartnameai her gün komiıyonda görfilebilir. 

ÖV ü... J 1 d da k Koyla~ Kanatım ... Kuvvetle 6 - stek iler ticaret odasın a kayıtlı olduklanna ir veai a 
vurmaclım.. Mak1adım şaka idi.. göstermek mecburiyetindedirler. 
H.m emin ol ki bu ilk ve '°'" 7 - Pızarlıta ittiralc edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 
D'Jl}cudur... maddelerinde ve şartnamesinde yazıla vesikaları ve temi· 

Kar>•• ..-. B~ı ıüpbe yok. tıat muvakkatalarife birlikte ihale saatinded evel komis-
çünki ben •l'tılc ölüyorum ... Sen yona müracaatları. 4301 
b~i·~Mdöriyw hem~~ ~-m-i_r_U_v_u-ım--~-ir-li_ğ_i_S_a_t_A_l.-K·o-.-~--t-in_d_e_ru-----~ 

x K.anunuevel ------.... .. 

Manisa vilayeti daimi encii111cninde11: 
1- Turgutlu ·Manisa yolunun 1 +074-17 +430 uncu kilometre· 

leri araımda yaptmlacalc foıe tesviye ve menfez ;nşaata 
105687 lira 34 kuruşluk keşifnamesi üzerinden kapah zarf su· 
retile eksiltmeye konulmuştur. 

2- Bu işe ait keşif ve sair evrak 525 kuruş mukabilinde Manin 
Nafia Müdürlüğündtn almabilir. 

3- Ek.iltme 23/12/937 Perşembe günü saat on birde Manisa 
vilayeti daimi encümen nde yapılacaktır. 

4- Muvakkat teminat 6534 lira 37 kuraştur. 
5- Eksiltmeye gireceklerin içinde Nafia Vekaletinden alınmış 

ehliyet ve bu yıla ait ticaret odası vesikalarile teminata ait 
banka mektup veya makbuzu ve teklifname bulunan kapalı 
zarflannı 2490 sayıh kanunun 32 nci maddesine göre hazır· 
lam ş olduğu halde bu ilanın üçüncü maddesinde yazılı vakıt· 
t, n ·1ir saat evvele kadar makbuz mukabilinde daimi encü
men re ,liğine vermeleri ve kapah zarflarını posta ile gönde· 
rt:c .derin ayni kanunun 34 üne i maddesi hükümlerine riayet 
etmeleri ilan olunur. 8 12 19 22 4295 -Tütüncüler! Bahçevanlar! 

Avrupa kimyevi gübreleri 
Yüksek randımanlı Ye iyi cins mahsul kuvvetlı fıdan ile ah· 

nabilir. Kuvvetli fidan da ancak kimyevi gübrelerimizle yetişir. 
Tesirleri muhakkak ve kat'idir. 

Telgraf adresi 
K1traclavut 

Telefon 
3809 

Adres 
lzmir-Ha1imağa çarşısı No. 31 

Hacı Davut Zade 

nim burnumun suc41khn kurtul-
masını istemiyor ve piraya ta- M~i~:n Askeri fabrikalar umum müdürln-
pıyor9Un. 

Köylü - Şimdiye kadar ça· ~!~ ~.~:::" ğflnden: Amerika 1ı1ıp ne güzeı geçiniyorduk, bu 160 ub 
E k h b • • utursuz dilekler ocat•mızan r•· 1 _ lzmir müstab~em mevtci merkeıan~itaatınm yukarıda cins Bir adet buhar lokomotifi alınacak r cinı ar reısı toy. h b d atına oz u. ve miktarı yazılı ilç kalem sebze ihtiyacı açık ekıiltme su- Tahmin edilen bedeli 35,000 lira olan yukarıda yazılı bir adet 
yareler için ne Jiyor? Kanıı-Dotru ... Bir ... ttir ki retile münakaıaya konmuıtur. buhar lokomotifi Ankarada askeri fabrikalar iumum müdürlüğü 

Nevyork, 7 (Radyo)-Amerika ocatımızın rahatı gitti.. 2 - ihalesi 10-1. Kin.·937 cuına günü saat 15,30 da kışlada aatm alma komisyonunca 28/1/938 Cuma günü saat 15 de kapalı 
erkanı harbiye Hisi ı•'*'al Ktey Köylü - Kancıtım, ben eri- lzmir levazım amirliği sabo alma komisyonunda yapıla- zarfla ihale edifecektir. Şartname t lira 75 kuruş mukabilinde 
gazetecilete vaki btJ8'iltltt<Ü; mizin rabatiadan baılca bir feY cakbr. komisyona verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 2625 lirayı 
İspanya ve Çin· JapOft malaate- istemiyorum •• Milyonlar perinin 3 - Tahmin edilen mecmu tutan (1328) lira 20 kuruttur. havi teklif mektuplarını mezkur gfinde saat 14 de kadar komis· 
üesinde tanklarla talyyarelerin, oliuo... 4 - Teminat ırıuvakkate akçesi (99) lira 62 kurU§tar. yona vermeleri ve kendilerininde 2490 no. lu kanun 2 ve 3 ndl 
zaferi kazandatao en mihi111 si· Karall - ( Sevinçle ) o hal- 5 ...... Şartnanıeıi her gün komityonda görülebilir. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müra-
lihlardın oldutunu söyletalftit. de? •.• Demek oluyor ki, peri 6 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair Yetika caatları. 8 10 12 14 4277 

F i kızından burnumdaki tucufu aı.. ıasterıııek mecburiyetindedirler. IAJ --.----k ...... -f ... )..-ıiıiiillı ......... -.-dııııiıııoıııi•ııııiı•-ı-·iııııl•iııoıw-•••..__d....,ıiııılııii..._ 
Tansız TTangı muını iatiyebilecefimf.. 7-.. Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 ayılı kanunun 2 ve 3 l'i zmır VB 1 &r MU Ur ugun en: 

Yü~de otUS daha Köyll - Evet... Gncü maddeleriııde ve taftaamesinde yazılı vesikalan ve Seneliii 
Kan• - Pati lrııı ... Bmaa-. teminat ımnakkatelerile birlikte ihale aatiaden evel ko- L· c· · N 

clüşürü.[Kela/ ıra msı o. 

( R d ) 
dald,.~~p-tJ..d;:,e y-• ....,.-' ~ • .-~ 7 r ıt if # !ı 8 , 1 • 1 4139 160 dükkin 424 

Amsterdam, 7 a yo - ,..,uÇW&f - ·ı - aa,.., 1 120 425 
F L b - k .. f Kanıı - N11ıl kocacı.X.ım, zmir Levazım amirliği. Sat Al. Ko. Rs. tin dem • 
ranllı ulnğinHI, u gun u ıa· 6 Miktan 120 • 426 

tinden yüzde obll DİabeÜHe bumamda attak 1Ucuk 7ok de- Kilo 120 • 427 
daha düşürüleceti söyleniyor. til mi?... 2000 Lahana 120 • 428 

B ..J b • k k K&;lü - liayıt ~.pkl... 120 • 429 ursaaa ır aça çı cw11 tma.a trifdÇte 1ı1r1Mtı. 2000 Pırasa 100 • 430 
çetesi yakalandı Hm idilıt1• "ıkiet Mtdft:) 2000 Ispanak 120 • 431 

Bursa, 1 (Huauıl) _ Şehri- - Çahflp ta U.aılmıyn ,.. 1 - lzmir tayyare alayı kataabnın yukanda cins ve miktarı ya· 120 • 432 
ta ... ••••• ı ... aı.n hlt bh fay• zılı üç kalem sebze ibtivadJ açık elcailt:me ıaretile müna· 120 • 433 

mize b.tlt Advanctlt ve Seo a.a. yokm.,... G&tdü •• aaladıt.... k le ·v 
ko .. ylen· --r-1 .. """ at soda lota.... D 1 le d . asaya onmuştur. 160 • 434 

- 11U1T1 a ı ..- e er pe 1 r en r e ıner.. 2 - balesi 10-1. Kan.-937 cuma gu··nü saat ıs te kışlada iz. 160 • 435 
lıpınar deailea bir maiarada F. e Benli flıı 

• v• o mir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapdacaktır. 120 • 436 esrar yapan bir llaçakçı şebe- r.-----o~llllliıiiıl---.---ııiiilliiiilil'lf 
kesi ıuç üstünde yakalaamıtbr. ıperatfJr 3 - Tahmin edilen mecmu tutan (290) liradır. ı60 • 437 

Seç köyü bor--.u ••laamalc -4f 4 - Teminat muvakkate akçesi (21) lira 75 kuruştur. Yukarıda müfredatı yazılı Mezarhkbaşındaki hal bina!lnda fo 
üzere bu merada ~en ma· Faik lbrahim s - Şartnamesi her gün kGmisyonda görülebilir. kısım dükkanlar 31·5·939 gayesine kadar kiraya verilmek üzete 20 
ğaraya da uğr-., bir çuv•I / 6min 6elmiıtir 6 - lst!1'liler ticaret odasında kayıtlı olduldarana dair vesika ıün müddetle açık artırmaya çakarılm1ştır. ihalesi 9-12·937 pet· 
içinde ve ayrı• hazır'-ırı bir Eskisi gibi Ôğleden evel göstermek mecburiyetindedirler. fembe günü saat 15 dedir. Taliplerin pey akçelerile vakıflar ida· 
halde esrar buluadatunu fire-; FrahllZ hastanesinde öjleden 1 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 resine müracaatları. 21 26 3 8 4067 
rek karalc:ola haber verait. buo- sonra Birinci IUyler soll•k Dit üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve -,~.-..-6--1-J---J---....ı----1---k---.---• teminat muvakkatelerile bir~ikte ihale saatinden evel ko· stan u anuarma &atın a ma omıayo. dan Bursaya da malumat veril- Tabibi Bay Mehmet AH altın· d 
miştir. cWıii mu11Jenebanesinde bu• misyona gelmeleri. 24 28 3 8 4140 nun an: 

Bunun ~ri~ ~~a ~ t~ımb~e~~ ~~~~~ı·~~~~L~~~~-h-li-~-··s~.-L-A~L-K~o~.~~~.•d•e•n•:~~~~~ M~~ ~~ T~minbed~ llk~min~ 

han•ı·ne 11hnmış ve bir Uç reee , .. ,-----------.. • 1 H 30000 1· 1· h d l 3 d Adet Lira Lira Kuruş 
ro zmir IJeletligesinden: - epsi ıra ıat ta min e i en a et otopomp ve 2088 Nöbetçi muşambası 25056 1879 20 

S0nf8 ma~at.118 4 lctşinin girdili c___ l"k k• L k l" L d (" 3 adet motOJ10mp -..,,,.l, zarf USUlife münakasaya kon• 
25 :r ~e ' ırası Kir ıra Dt • ı .- 1 - jandarma birlikleri için, cinsi, miktarı tahmin bed !li ve 

görülmüştür. Karakoldaki jaıt. muhammerıH Htlima§'a çarşısın- muştur. ilk teminat miktara yukarıda yazılı 2088 adet nöbetçi muşamba&• 
darmalarla B11tsadan gönderilen da yeni yôlda 2 sayıh dükk&nıh 2 - ihalesi 10·1-938 Pazarteli günü sut ıl dedir. kapah zarf eksi!tmesife satın alınacakbr. 
• d 1 81..Sr&yı UJ"- bir lefte{~- Ut.., b 1•A ' ı·Li, l.i 3 - ilk temı·natı 2"50 liradır. ıan arma arımız m 25 •tt 1t1 aSI a$11:atıp ıue11: 11 2 - Eksiltme 9 BirincikAnun 937 Perşembe günü saat 15 de 
nnşlardır- fakat k~~il•nn şartname veçhile 28/12/937 Salt 4 - Evsaf ve şartnamesi 150 kurut mukabilinde M. M. Ve Gedilcpasadaki jandarma satan alma komisyonunda yapılacaktır. 
gözcüsü sanldıklarım hltsedetek giJttd Nıit °" ıh.da aÇtlı arlıtma ıahn alma komisyonundan alımr. 3 - Şartname ve ttônıune her gün komiıyonumuzda görülebilir 
arkadqlarma tehlike i,atetidi ile ihale edil~cektit. iştirak 5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü Ye ııttrıame 12' kuruş multabilinde aldmlabilir. 

Verml.1
, onlar da L-ç-.. »a La•- için üç liralık mu~alr.k- te-inat maddelerinde gösterilen \fesaikle ve teminat ve teklif 4 l..J, klil . k ·ıttn .. .. .h 14 d k d 2490 ~ -• u ., h 1 •" lU - aıe errn e sı e gunu m ayet saat e a ar 

lamıılardır. JatKlarmalanmız ilzcr· mak uzu i e ı6yleften aün ve rnekluplarile birlikte ihale saatinden en az bir saat evci aayıh kanunun tarifah dairelinde teklif mektuplarını ve ilk temi· 
lerine ateş etmif, kaça~lar dı saatte encilmene g~lfnfi. M. M. v~. satin alma komisyonu~~ ver~eleri 22 6 natlarile kanunda yazılt evrakı komisyona vermiş bulunmaları 
mulcah.lecMı btd .. uta.cltr• ____ s_ı_o_ıs_l~ı __ 41_91~,t--llJllill~~--~~~ ..... ~~~~---..----- IAıımdrr. 24 29 3 8 7877/4105 

Şiddetli bir müsademeden Baytar Asiz mir levazım amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: ---J~--~b-~l~"""'N----ı ..... -..llıiiıiıiiıııM...,,...}....,.•• ....... •_• _... 
IOOra çete Hasan yakalanmış ldarel4!ti l•at.bul Lv. ımitlititt• ~ mlleSie•it: llıtiyaçı için stan u afia müdür uğun -. 

Sıhhat Eczahanasinda 45000 '-ilo sabunun kapalı zarfla eksiltmesi 13/12/937 pazartesi dem ve onun itirafile ,.bekeaia Gi- ,_ K 

ğer efradı ele ,..mı.t.k adli- ,.._ filö Mbahtü 31 .... ,. IOll M9t tS,30 da Taphanede lstanbal L•. amirliği .. bn alma 
yeye verilmiftlt. kadar bulunur. knalısonanda yıpdacakbr. Tahmin hedefi 15750 lira ilk teminab 22-12-937 Pazatteti pnQ mt 15 de fstatibtılda Nafia müdür-

4~11 .. 25 kunııtur. Şattaame ve nümul1eıi komi11onda görüle- lüğGnde 56532,51 lira ketif bedelli Vefada eski talebe yurdunda 

9 laaltalıldarı mat•luuıııı 

Dr. c ıaı Yarkın 
lzmir Memleket huta•tti dabiU butabkWı Hrirlyyat tefi 
ikinci 0.,Jer sokatıacla lıhiarlM tlt6n Abt deposu br
tııında 65 No. h ..,nelaueıinde Wtalatını kabul etmek-
tedir. T•l•/O'lll J9S6 

E•lı G8z,.,_ ,,.,,.,,,. cadd'.ı G11111,,. a,.,ıı11111nı 
korıısında No. 1018 Tele. Z545 

b~. l.eeldileri• belli fÜD Ye iaatmdan bir saat evel veıikalarile yapılacak yükaek muallim mektelft bintsı ikmali inşaatı kapalı 
bı~ .. !'lif ~lannı komiıyona vermeleri. 23 28 2 8 4121 zarf u.Wile ekıiltmeye konulmllflur. 

llmit lft Mukavele, eksiltme, bayındırlık i~leri genel hususi ve fonn1 şart• 
W.,. ._ lmirlifi Set. Al. Ko. RI. den: nameleri proje ke,if bulisuile buna müteferri diğer evrak 281 

. l.t ......... Lv. imirlifiae bağlı müeueut için 120000 kurut mukabilinde dairesinde verilecektir. 
kılo pirllula lrapth..,... Rliltmesi 13/12/937 pazartesi ifiaii wt Mltfakkat teminat 4077 liradlr. 
ıJ de Tophaaecl. ı.t..1».1 Lv. Amirliti aatın alma komi.,onaftda lneldilerin teklif mektuplan •• do az 40,000 liralık bu işe be.tr 
yapılacMtır. Talniafn bedel 22800 lita ilk teminab 1710 lir.U. zer İf yaptıtına dair Nafia Vekaletinden almış olduğu müteaahhıt· 
Şartname Ye nüaaaneai koaaı.,onda göriilebilir. lateldilaia belli lik Ye ticaret odaa veailuaWım h•vi kapalı zarflarını 22-12·937 

gün ve saatından bir saat evci vesikalarile birlikte teklif mektup· Pazartesi günü saat 14 de kadar Nafia müdurlüğüne \ermeleri. 
larını komisyona vermeleri. 23 28 2 8 4123 25 30 8 13 7815/4103 



DEUTSCHE LE
\' ANTE • LINIE 

G. m • . b. H. 
HAMBURG 

DEUTSCHE LEVANTB
UNIE, HAMBURG, A. C,. o •IE 

HAMBURG 
ATLAS LEVANTE UNIE A.G. 

Dekalüınen_ laıiıbası ·asgari llir ·istihlak temin eder; 
BREMEN 

•MACEDONIA,, vapuru 29 
hlilciteırinde bekleniyor. ROT- Doktor 
TIRDAM, HAMBURG n BRE· 
lımN için yük alacaktu. A. 'f eofik Ldt•m 

"MOREA,, vapuru 1 Birinci Kulak, burun, boğaz 
lıialunda bekleniyor. ANVERS 
'V9 HAMBURG ljmaalanadao Huttılıltlt1n bi,lnı:i •ını/ 
,. ~aneaktır. mll•euau 

•MANJSSA ... .,..,. 13 81- Merkn hutaneai kulak 
jl'IMikinunda bekleniyor. ROT- kliniği şefi 
'TIRDAM, HAMBURG vo BRE· fi• tin 15 ten sonra ikinci 
.MIN için yük alacaktır. Beyler Numanzade 10kak No. 
AMERICAN EXPORT LINES S de hasta kabul ve tedavi 
'lHE EXPORT STEAMSHIP eder. 

CORPORA TION ı.,. ___ B_O_U_R ... GA-S-. _va_p_uru_2Smllll!llfki-·n_.ci 

• OGONTZ • vapuru .30 tetrincle reldi •e PORT SAiD 
lld.citqrinde bekleniyor. NEV· ve ISKENDERlYE limanların· 
~ORK için yük alacaktır. dan mal çıkardı. 

•EXPRESS. vapuru 1 Birin· •DUROSTOR. vapuru 22 
~unda bekleniyor. NEV· Birincikinunda KÖSTENCE, 
ıORK için yük alacakbr. içİft hat~et edeeektir. 

•EXMQUTH,, vapuru lS Bi· DEN NORSKE MIDEL-
~kinunda bekleniyor. NEV- HAVSLINJE. 
... ORK için yük alıcalılbr. OSLO 
&TE ROY ALE HONGROISE "SAN JOSE,, motörü d Bi-

DANUBE MARITIME rincikanunda bekleniyor. Dlru1· 
•szEGED. motorü 6 Birinci PE, DÜNKERK ve NORVEÇ 

limanları için yük alacaktır. 
~unda bekleniyor. BELGRAD, ilanlardaki hareket tarihle-
't VISAD, BUDAPEŞTE, VI- tile navlualarcWei detitiklik-

ANA ve LINZ için yük ala- lerden acente mesuliyet kabul 
~Tr. etaneı. 
LA .. ISZA. motörü 15 Birinci Daha fazla tafsilat iç;n Bi· 
~unda bekleniyor. ISKENDE- rinci kordonda W. F. HENRY 
"'IJE için yük alacaktır. VAN DER ZP..l 4 Co. N. V. 

SERViCE MARITIME •apur acentahğın• müracan 
ROUMAIN .mlmell rica oluour. 

BUCA REST Telefon : No. 200712008 

Olivier ve 
Şürekisı 
Limited 

V.,ır Acentaaı 
Birinci kordon Rees bm.. 

Tel 2443 

Goz Hekimi 
Mitat Orel 

Adres: Beyler Numan so
kağı No. 23 

Kabul saatleri: _ ôtleden evel 
Mat 10-12 ötleden aoma 

15,30 • 17 Tele. 3434 

THE El ı .ERMAN U. 
NES LTD. Dif Tabibi 

·POLO. vapsu 4 Birincilc8- Cevat Dağlı 
nunda LONDRA, HUlL ve 
ANVERSten gelip yu-k çıkara· ikinci Beyler sobk No. 6S 

Telefon: 30SS 
cak ye aJ8İ zamada LONDRA lfl ... ~_,. .. .,. .. ~~--m.tl 
ve HULL için yük afacaktır. Bilinci ını 

•TRENTINO,. vapuru Birinci Dr. Demir Ali 
kanun sonunda veyahut ikinci· 
kinun ibtidasında LONDRA, 

HULL •e ANVERSten gelip 
yük çdcaracak ve ayni zamandı 
LONDRA ve HUU. için yük 
alacaktır. 

11LESBIAN,, vapuru 7 Birinci 

KtllnÇI ofla 
Cilt ve TenaaUI haatahk· 
latı ve elekttlk tedavisi 

lzmir • Birinci beyler sokatı 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefa11 : 3479 

ı.-~-----------------.. kanunda LIVERPOOL ve SW· Ba9bakan1mız1n fotoG· 
ANSEADAN gelip yük çıkara· rafilerl 
cak ve ayni ıamada UVER· Başbakannmz B. Celil Ba· 

G yatm muhtelif btlyüklükte ga· 
POOL ve LASGOW için yet mükemmel fototrafileri ve 
ylk aldldir. Ege manevralanndan sonra ya-

THE GENtRAL STEAM pılan büyük geçid resmine ait 
NAVIGA TION CO LTD. eo ıüzel reaimleri Kemeraltı 

"PHILOMEL vapura 10 Bi· caddesinde Hacı Alipaşa ote-
riacikandda gelip LONDRA linde Reuam Foto lsmailden 
icin yük alacaktır. bulabileceksiniz. 10 D. 

• • ~ · • '·.-r • •• ~ f' · ' ~ ' · ı .- ,. • J _,,..., 

\ • • , ' •• • ,. • • c- \ • ..... ~·,.··""" -~ • r··~··· • "'-~~itM 

Radyolarıoın 1938 modelleri geldi. Rıdyo .me aklılarm.n ta· 
pmdıkları tatlı ve tabii sesi ile her kesil gaşyoldug.ı bu rad
yoları görmeden başka marka rad}o al mayinız. 

GAROD 
Marlra1ı radyoların belli başh h.ı· OTOMAT• K olma 
susiyetlerinden biri de bunların 1 landır 
Diğer markaların hepıindtn üstün oluşlartnı dünya tasdik etmiıt r. 

Satış ye ·i: Mimar Kemalettin caddes: 
No. 35 NiHAT KAR 

. Tuvalet eıyanızı 

Şifa eczahanesinin 
Meşhur 

S. Ferid eczacıb8'· 
Kolonya, 
E.anı, 
Pudra ve 
Kremlerinden 
intihap edi.1iz. 
Herkes gibi siz de 
memnun olacak· 
lımz ... 
Alırken S. Ferid 
isim ve etiketine 
dikkat ile taklit· 
lerini red ediniz. 
Çünkü bir ıeye 
yaramazlar. 

Dep. S. F eria 
Şifa ec~ane. 
ıltllr. 

hmir vakıflar müdürlilğünden: 
Kıymeti Mevltii No. NfJ.t Vakfı 
Lira 
100 Padı'yeri 71 oda 
150 Yap1cıoğlu 136 harab ev 
200 Keatelli c. 84 dülrkiıi 
100 ....... llooa..naa. Yl/1 •• 
250 Karaatiaa kadri el.a. 5 • 
100 Tamaşalık Burç • 50 harab n 
150 • Kutucu L 66 ev 

Hatuniye camii 
Yapıcıotlu 
Blyıklı haca Maltala 
H..88 l.oc:a mesçidi 
HMa Mahmut 
Selitin otla 

• 
100 • • 82 arsa • 
125 Beş yüz elli L 57 meçid odu Hatiboğla 
100 1 ci Abdallalı ef. 15 ev Kanb imım 
50 Kadiriye melÇid 1. 2 mnçid .... Müttatnaanba 
50 Kabakça •· 148 •• Evkafa meçhule 

300 Tabak Ahmed 216 • Kınm meaçidi 
40 Bornova dere L 15 • Kazak otla 

200 " Türkmen L 15 • • 
200 ,, PatrİloD civan bili • • 
200 Kitibotlu 634/t b9rıb lh•niye camii 
600 • 634 araba tamirhanesi • 
300 lkiçeşmelik 226 diikkin Müttatnunba 
200 Hastahane - 62/t Esnaf şeyhi 

200 " 6212 " 
100 Aziziye m. 29 e. Aziz ye camii 

2S Kmm L 35 ara ,, 
15 n 33 ev ,. 

800 Numan zade 28/30 ev ve diildlia Haca Mahmad 
Yukanda müfredab yazalı emvali gayri menkulenin mülkiyeti 

peşin para ile sabltaak üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. ihalesi 
11-12·937 cumartesi günü saat <*dadır. Taliple in yüzde yedi 
buçuk pey akçeaile takıflar idarelioe miinleaatJuı iliii olunur. 

21 26 1 8 4094 -'lirli aıkl 1ıramd 

Büyük piyangosu 
2 inci ltefitle 11 llkkctttıttt 1931 dedir 

Bayak ikramiyt1 40,000liradır 
Bundan bqka: 15,000, 12,000, J0,000 1iralık ikramiye

lerle (20,000 ve 10,000) liralık ilci adet mükafat vardır. 
Aynca: (2,000) liradan_,.7.a (20) liraya kadar büyük 

•e küçük birçok ikramiıelerle amortileri havi olan bu zenıin 
plidde istifade etmek ic;ia bir bilet almaktan çekinmeyiniz. 

Sdğlık Eczabanesi 
F11at Golergia 

AIMneak Meiudiye cjddefi No. 127 
I Et.ki JOLYEN 11e•tllH1tHi} 

Ta~e, temiz, ucuz ila 



S.hife U 

Amerikadan en son model 
karyolalar geldi 

Amerikanın en meşhur karyola fabrikası olan Simons kumpani 
karyola fabrikasmın en son model ve mobilya renk ve sistemi her 
çeşid ve boyda halis çelikten mamul karyola ve ~omyaları yalnız 

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

salonun~• bulunmaktadır. Karyola ve somya alacak zevki selim 
sahiplerine hasseten tavsiye ederiz. En son model Avrupanın şık 
ve zarıf çocuk arabalara dahi bulunur. 

-Haraççı kardeşler 
Büyük.mobiya ve mefruşat ma

ğazaları emrinize amededir. 
MERKEZ 

IZMIR 
ŞUBE 

ANKARA 

Temiz, zr ·f eşya, elbise ihtiyacından evel gelir. Herkes kendi 
haline göre • ıniz bir eve, misafirlerini kabul edecek bir salona, 
rahat yaşıya"'ak eşyaya muhtaçtır. ~~i ~i~ mobi.ly~. içinde kendinizi 
ve ailenizi muhite daha iyi tamtabıhraınız. Evınızın eşyası bayatı· 
nızın etiketi olduğunu unutmayınız. 

Memurlara 1 O taksitte veresiye muame-
lesi yapılır. ------...... ~-==~~----:':iiiiii~~=--111:111111111111111111111111111111111.. Doktor .• 11111111111111111111111111111111;

1 1 A. Kemal Tonay ~ 
~ Bakterigoloı w baltı1ıcı, salgın: ~astalılcları mütelıessısı ~ı 
EE (Verem ve saıre) E 
5 . kar daki Dibek ıokak bapnda SO •1ah 5 := laamalwıe utuyonu pmı 8 d akp.m ... , 6 ya 5 
:= "' " maayeaebaııeainde eabah eaat en = 

1 kadar baatalanııı kabul eder 1 
lll il il il lll lllll il il il il lll lll llll il lll lll lll il il lll l lll l lll lfl 111 il 111 Tele /on: 4115 11111111 

1 . ....~ .. 
: ~ ·. . . 

Q 

~ 
Q 

~ 
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Seri mal değil, fennin bütün tekimülatını haiz radyolardır. 
Yüksek ses, kuvvetli ayırma kabiliyeti, otomatik fad i nğ· kontrolü, 
yüksek hassasiyet, majik-göz ve daha bir çok yeniliklerile mev· 
simin en yüksek makineleridir. 

Acent:\sı: Hüseyin Hüsnü ldemen, SamRn iskelesi, ikinci 
kordon No. 55/3 

HAYRE1TiM 
~izu 

Doktor 
Ali Agah 

Ç9cuk hastalıkları 
mutahassısı 

İkinci Beyler sakatı 
No. 68 
Telefon 3452 ,... _______ _ 

1 .. Satılık ev -~ 
Güzelyalı tramvay caddesi 

1027 numaralı 6 odalı ve bü· 
tün konforü havi denize nazır 
ev satılıktır. Taliplerin mez· 
kur eve müra caatları ilan 
o ı unur. 

awwwo--•-_.._ 
Baktiryoloğ 

Zühtü Ergili 
Her türlü idrar, kan, 
balgam ve saire ta. · 

h ti ileri yapılır 

Sıhhat B.alıliyağı 
Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır 

.iki c!efa . süzülmüştür.~ Şerbet gibi içilir 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczalıaııesi 
Salepçioflu hanı karşısında Başdurak 

1938 Modelleri geliyor 
5evrole Otoınohilleri 
' 
Kuvveti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek Çok 

ve cihanın en beğenilmiş olomohilleridri. 

Yedek parçaDaır mevcuddur 

Oldsomobil otom~hille~i de her ınrln evsafı haiz, sağlam, 
elverişli, gnzel ve loks ma.kinelerdir 

lzmir ve ~ölgesi bayii : O. Kutay 
. · Birinci kordon telefon 2704 

.... __ .._ .... . -


