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Yeni mihverin 
neticeleri 

Brüksel kon/eransı tabit 
akıbetine doğra gidiyor. 

Geçenlerde de i~aret ettiğim gibi 
1922 de Vatiogtonda imsalanmıt olan 
Dokuzlar muahedeıinin japoıılar tara· 
fından ilılili üzerine vaziyeti yeniden 
tetkik etmek ve kıtbilıe bir çare 
bolmık: mabadile toplaamıt olan 
bu konferanı daha ilk adımından• 
beri akamete mahk'llm görönüyordu. 
Nitekim de ayni ikıbetle kar1ıla9b. 

Konferanı kendi ybünden top• 
landığı halde japonya kendiaino ya· 
pılan iki dantin ikisini de reddetti 
Te aanki ha kadarı klfi gelmiyormuı 
gibi Çindeki taarroz hareketlerini en 
ufak bir tevakkufa bile uğratmak 

törle donun komilaism aleyhindeki 
japon°Alman itilifıaa İtalyanın da il· 
tihakını temin etmek ıoretile millet· 
leraratı a:iyuet eahaıındaki mevkiini 
de eaaalı bir ıurelte tarıin etti. 

Filhakika geçen gün Romada 
imzalandıAını meTzobahı ettiğimiz ko· 
Dıdoizm aleyhindeki bu muahede 
ilk dakikalarda sannedild~indea da· 
ha ıOmullıl bir mahiyet almakta, ade
ta umomt barbden nel me'fcod 
buluııan ve umumi harb sııhurund• 
btıyük bir rol oynamıı olan eıki 
İttifakı müaellaesi andırmaktadır. Dai• 
ma İtalya Propaganda Nezaretinin ve 
binnetice İtalya hillı..ftmetinin ilhamı 
albnda yazı yaaan ltalyan gazeteleri• 
Din ve onlan takiben do Alman ve 
japon putelerinin neıriyatına bakı· 
laca~ olnrea yooi kurulan Tokyo
Berlio •• Roma mihveri daııya ıiy•• 
Mt Ahıminde en euıh bir rol oyna• 
mata DalD8ed gf>rtlnGyor. İtalya ba 
mibnr uyednde pmdiye kadar Ak· 
denize mflnhaıır kalan harici aiyuot 
" nüfusunun bundan 10nra Umman 
denizini ıı arak Pasifik denizine ka· 
dar aaaoacağıaı •• lnı aaretle impa
ratorluk holyalanoın maddeten de 
tahakkuk edeceğini ilmid ettiği gibi 
Almaııya da em milıtemlekelerini 
bu mihver uy .. inde 1ogilizlerdeo ia
tirdad edebileceğini Te umumi barb· 
den evelki cihan ıümul nziyetini 
yeniden iktiaab edeceğini ümid et• 
inekte, diğer taraftan hesabım her 
ikisinden çok iyi yapmıı olan japon• 
Y• i1e, Anopada kendi huabına ça• 

Lıtırd'ığı bu maoalar ayeıinde hem 
Çinin oimdilik iıtediği kıaımlarını 
)'atmak, hem de Sovyot Ruıyayı uılu 
oturmata mecbur etmek dmidini 
healemektedir. 

İtalyanın nilfus 'fo ıiyaeetini Ak· 1 
«lelliıı eahaaından dıoan çıkararak 1 
lJ.ınman denizini aımak ıuretile Palİ• ı 
f ık clenizine kadar matmak iatemeıi 
•Rindiıtan yollanna teaadüf etmek 
•Qretile· naaıl İngiltereyi herkealen 
••el dOıüııdllrecek bir Taziyet i90 
.\lınanyaom milıtemlelı:elerini istirdat 
•tınek: ittemui, japonyaıuıı da. eni 
•ınirde Çiade oadan eonra da kim• 
bilir belki de Bindittuıda yerleımek 
•ıneUerini beelemeai ayni tekilde •e 
berke1ten eHl lagiltereyi alakadar 
'bııek lbım gel• bir meteledir. 

1_ . loguıere, ull gay"" gibi göıteri• 
.._ komflnism aleyhtarbpndm Te 
hiaaeııaleyb So'f)'•t Ruıya ddfmaah-
1.lladaıı dalaa e'fel bu nsiyelİll keneli. 
ltaıe aılte'feccih oldutDDu çok iyi 
~ı....ıı.. • • 
~ etmııtır. 

. .Nitekim Romada muahedenin 
·~~ gflılladeaberi f ngilis guetelo
~ liaanı bird .. bire değiımit, bu 
ttifakıaı clopdaa do&ruya 'fe mün• 

......,._ laciltero aleyhine te'fcih edil· 

~ bir llareket oldap açıktuı açı 
)'a&ıl••I• baılaıımııbr. 

LıgU İki gtlD eTel tagilis Baı•ekilinia 
cleıı tel'eaio gittikçe artan kunetia• 
~ b&laie 'llallı:1111u bu meaeleden mfl· 

•t~llid •difel•ria ualui gayeeine 
l;aı. •tııae1ı. l&aım geldi~ gibi kah b&fladı· 
9-d~aa, klb da bqbyacağındao baJı. 
lll il•eJı.te oluı eon İııgilis0İulyua 
b!••keıeleriıaüa bakikt hedef illi de 

141. araaak icab eder. 

llkiJ. lıaliliı hariciyeai mubaaım Ye 

ile doıtJar cliplomalİaiaiıı keadilİ• 
rra.Jc .. ert iatibaaratım tamamile ik• 
-.ı. •'-•I• •akit huakmıyaca&ım 
-..:~• 'fe adımlanm OD& uydur-

1) ılaıııaıttır. 
ikk.t •dilmipe ıorGlmlftlr ki 

Şark Vil!l:yetleri halkı, sevinç içinde bulunuyor 

Büyük Şef, Malaty~daµ 
Diyarbekire geçtiler 

Rei@icumhurumuz, her tarafta emsalsiz tezahüratla karşı
landı Cizrc-Diyarbekir hattının temel at~a töreni yap.ldı 

Elaziz, 14 (A.A.} - Reisi· l reflendirmeleri beklenmektedir. 
cumhur Atatürkün şehrimizi ıe-- Bu muUu hidiae münasebetile 

Eliziz baştanbaşa donanmıştır. 
Her tarafta taklar kurulmuş, 
bütün bina'ar halılarla ve , bay
raklarla süslenmiş ve elektrikle 
tenvir edilmiştir. Büyük Atasına 
kavuşmak heyecanile bütün mem· 
leket halkı sevinç içindedir. Eli
ziz Ulu Önderini candan sevgi 
ile ve büyük tezahür.atla karşı· 
lamak için hazırlanıyor. 

fstanbul, 15 (Hususi) - Bü· 
yük ·şef Atatürk, bugün Diyar· 

bekire vasil olmuşlar ve emsal· 
ı '.z tezahüratla karşılanmışlardır. 

1 

~latya, 14 (A.A.) - · Dün 
gece geç vak;t Çetinkayadan 
ayrılan Atatürk ref~katinde v~ 
maiyetindekiler ile saat 13 de 
Malatyayı şereflendirdiler. Ata· 
türkün Malatyayı şereflendifme· 

Sona ikinci . sa/ıi/ede 

Bü.tün apor hareketleri 

lstanbul 
GüreıleriiıdeJd · 

skandal 

lntihab mıntakalarına aza seçildi, arsalar 
meselesi yeni bir karara baf landı: ilan 

köşkleri tarif eai kabul edildi. 

1 
içtima devresini, çok faydalı ve 

1 mühim kararlarla bitirmiştir. 
Celse açılınca, geçmiş zabıt 

okunmuş ve tashihle kabul edil· 
dikten sonra, müteferr.k işler 

Bag Behçet Uz " 
Şehir meclisi, dün öğleden 

sonra saat 17 de Belediye reisi 
doktor 8. Bebcet Uzun riyase • 
tinde toplanmış ve lkinciteşrin 

Brilbol koaferaa11oda j•ponyaya git• 
tikçe liaanı dalla ziyade müliyemet 
k.3abeden notalar yHılıp dururken 
cliger taraftan aaıl perde arkaııoda 
lngiltere ile Amerika 'fe Franıa ara• 
11Dda n hatta bir bakıma göre Bel. 
çikanın da ittiraki ile kuliı araıı m6· 
sakereleri çok aıklaımıı bulunmakta• 
dır ki bize kalıru eğer Brüksel kon• 
(eraaıından m•ddi ve milıbet bir ne• 
tice çıkmuı mukadderM bu neticeyi 
konferanı JDilzakereleriodcn değil, 

ifte bu kuliı araaı mGkilemelerinden 
beklemek ilamdır. 

/JallUli Niblıet Çcınflll' 

• • 1 

hakkında muhtelif encümenler· 
de.n gelen ,mazbataların müza· 
keresine geçilmiı, b .. 1m~~anda, 
935 senesi hesa~ı kat'i mazba-
tasile, belediye muhasebecisi "'ntli güreşçi ue organizatörü 

..._ "Sonu 6 ıncı salıifede ·- Spor9azıları 7 ci salıifemizde 

Kimseler /ehmeglemez mdntbını divtimızın 
Biz dahi lıııgranıgız ,dtJod-gı biminimızın 

Yeni· bir ·garibe 
~~~~~-------~~~~~~-

Ö rn e kk ö y pa~~dan et . sabo 

lzar 
Pazar günü öj-leden evel •• 
Soğukkuyu polis karakolunun 

önünde bir kalabalık •. 
P0 ket, paket etler.. Deftere 

kayıdlar yapılıyor, bazılarına 
makbuz verilıyor. Söylene söy-
lene.. Aradan gür bir ses yük· 

Mez!>aı 
aeliyor: , . 

- HükQmet, hayatı · ucuılllt
malc için her türlü tedbire baı· 
wrurlcen lzmir belediyeıi bizi 
et yemekten malirum bırakmak 
istiyor? 

Sonıı altıncı ıahifede 

Tütün işi 
,.--;ı;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiliiiii;;;;mm;;;;;;=-ı;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiliiiiiiiiiiiiiiii=9l 

(Anadcluf nun mücade-· 
lesi zaferle neticeleniyor 

••• 
İktısad Vekaleti, neşriyatımızı ve tütii.n 

piyasasını, alaka ile takib ediyor. 
Ankara, 15 (Huıoıi) - İktıut Vekaleti; İzmir mıntakan titlD 

piyaıaeınıo bütün •eyrini ve bu münaıebetle (Anadolu) nun netriyatım 
büyük dikkat, alıika ve haeeaıiyelle tak.ib etmektedir, 

Vekaletin aldığı ve almak üzere .bulunduğu yö.bek tedbirler 1ay0o 
ıiode müıtabıilin elinde kalan tütDnlerin değer fia\le aablmaanın teo 
min edilece,!i mubııkkak eayılryor. Bunun için, iohi1arJarla elit• 
milli teıekkilllerin piyuaya daha m6.uıir bir ıurette müdahale eUiril-
meıi düıDoülmtktedir. . . 

il 
Diğer taraftan Alman kontrol dairelerinin daha müaaid fiatler t ... 

bil. edeceği yolunda alınan reı~i mahiyetteki vaidlerio de, bugünlerde 
yerıoe geıirilecegi bildiriliyor. 

~==-=====~~~~~~~~~~~~-· L.J· 
Tunceli günahkdrlorı 

Seyid Rıza ve avenesi 
Elazizde .asıldılar -----------58 kişi hakkında mahic umiyet kararı 

verildi, 14 kjşi beraet etti 

--------------- -1 s t ::m bul, 15 (Hususi)-Tunceli H sa, Yusufhanlı kabilesi reiil 
hadisesi gün1hkarlarının muha· Kamer ve oğlu Fındık, Demir• 
kemesi sona ermiştir. han ı kabileleri reisi Cebail otla 

Dün suçlulardan 58 kişi bak· Hasan ve KaraisanhdaD HUllD 
kında karar verilmiştir. Bunlar- Mirza ile Ali sabah saat dörtlıe 
d•n on biri idama mahkum edil- Elizizde idam edildıler. 
miş, dördü, yaılan geçkin oldu· Seyyid Rıza, idam ediJirlc:ea 
tundan, cezaları otuzar sene yaptdclaraoa nedamet ettiliai 
hapse çevrilmiştir. -söylemi;t ir. ı 

Sergerde Seyid Rıza, oğlu Maznunlardan 14 kiti berNıt 
Hüseyin, Simanlı kabilesi reısı etmiştir, 

Muallimler Birliğinin .~ . 
büyük eğlencesi . ' 

Muallimler, Halkevi çabsı altui~ 
~ güzel bir gece geçirdiler 

İzmir Halker1i 
Yazısı altıncı salıi/ede -

mühim haberi 
~------------------------------------9 lar konferansı, dün 

tekrar toplandı 
Japonyaya ver;lmek üzere şiddetli 

bir nota· tan~im edildi 
Brllbel, 15 (Radyo) - 9 ı.r. ~oı*n.uı, h.ugün toplanmıı ve j~ponyeya 

g6aderilecek ikinci notama metauıı .gözdea geçırmiıtir. 
İkiacl notada Çia·j•~. ih~llWl .•ocak !I lar nıitakını imulıyan de•• 

letleria karan il• balloilı!ehileceti ve J•ponyaoın, Çin.japon ihtillfuwı yalai8 
iki cle•ı.ti alAkadar o~ekt• olduğu hakkındaki noktai naaaıllllD. taHila 
edilmecliii bilclirilmektedir. 

Notama llOD kummda deuillyor ki: - &>nu 6 ıncı aahitede -



Sahi e 2 

FOK~A 

Kumar oynıyorlar 
K oaHır n:uaııımu:a elrafjDdaki erkekli, kadıulı kıtJabılık i11ce bir sig:ıra 

clumanı ıabakası içinde kımıldıyor kalakalıı.a atıyor, buao çığlıklarını loş 
eokakJann ötelerine kadar ~alneriyor 

Komar oynuyor haylar, bayanla~ 
Ve, t>ğleniyorlar. 
Medenilik bor lakırdı mıdır ya. 
~azaoıyorlıır. canlan vardır, yükee!ı: ,.evk. ıabibidid~·. Sosycu~yc me"eub· 

.turlar, ıılnlmağı tahammülleri :roktıar 
komar oynıya<'aklu tabii 

- lha akpm aaalııa ıekerim? 
• • 

- Fena değil. az çok. şanslıyım. Yüz lıra içerid,.yim amma, .,auiğ\ .lae· 
yeeaa ve aetke göre, feda olıuu d<>ııaıu. 

•vet, haldan da Yardır oolann: 
Beyecaıııa, zel'ke ihtiyaçları urdır.. Bu heyecanı. ba~kn )erlerde. nasıl 

J.al .. ilirlezl'. Hem. de ıböyle, ytbek ayarda, ka .. kaba, 11gara, ıarap dam, mü 
sik -.ı hu ıeyle dola bir heyecau nerelerde huluıuıhilir'~ 

~ilah mı ok:aıular? 
C.miyetill, ~eNlcrini :baıı.rına an alsınlar? 
fu ublt guetocileri mi dial .. ialer? 

fu radyodaki sıhhat, terbiye konfer .. sına mı kulak venioler?. 
kürltl kitablar, saçma eapaıı nutuklar, yavan biçare gaaete neenelerf ve 

•anlara bemiyen oeyler .. 
laadm bunlara harcamak da, herhalde bayatı, insanlıp anlamamak 

demektir. 

r 
ay ara 

• • verme m0rasımı 

Başka vakte bırakıldı 
Pazar güod İzmir Müstahkem 

Mevki Komotaalıgı emriadeki alayla· 
ra bayrak vnme törenleri yapılacaktı. 
Bu merasimde hazır bulunmak üzere 
İzmire geJmeıi beklenen Orgeneral 
İzzeddin Çalı;lar gelmediği için alay· 
lara bayrak verme töıeııi geri hıra• 
kılmıştır. .. 
Uzüm piyasasında 

vaziyet 
Sağlamhk devam ediyor 

Üzüm piyasasmda satışlar hara• 
reılidir. Piyasa f'ağlamlığıoı muhafaza 
etmektedir. Per~embe ve C\ıma gün• 
ki eaıışlar neticesinde kilo başına 

ü:&üm fialiode yirmi para yükseliş 
olmuştur. Bu yükseklik dev11w t l• 

mekteJir. 9 numara üzüm oimdi U· 
14,5 kuru~tur. 

l 
m raca ının 

kontroluna baş!andı 
------ -------

üzümlerimiz bundan sonra Standard 
edilmiş olarak ihraç edi)P,cek 

Üzümlerimizin standard edil· 
miş olarak ihraçlarına dünden 
itibaren başlanmıştır. Üzüm 
standardizasyonu b kkındaki ni
zamnameye gö e bundan sonra 
standard ed lmem ş üzümlerın 

ihracına müsaade olunmıyacak
tır. Niz mnaınede yazıldığı gibi 
ihraç edil cek uzümlerin içinde 
üzüme benzıyen taş parça l arı 

bulunmıyacaktır. Tipler tamamen 
tesb t ed imiştir. 

ihracatı konrol bürosu, bu 

İhracatçılar, bu t pleri kontrol 
dairesinden aldırm ı ş, ihraç ede
cekleri üzümleri, yeni tiplere 
göre hazırlamağa başlamışlardır. 

Üzüm standardızasyonu, bu 
nefis mahsulümüzün işleme ve 
ihraçlarında amba aj buıusunda 
fevkalade temiz ve iyi şekılde 

ihracını temin edecek, rakip 
piyasalarda kıymetini artıracak 
bır teşebbüs ve iştir. 

Şark vilayetle:i 
halkı sevine icin. 

• • 
d · bulunuyor 

- Başı 7 inci sahifede -
leti top atılmak suretıle selam· 
lanmış ve kendileri vali, kolordu 
komutanı, memurlar ve çok ka
labalık halk tarafından karşılan
mıştır. 

İstasyo.,dan şehre doğru bü· 
tün şoseyi dolduran kadın, 
erkek biıtün Malatyalılar Önderi 
selamlamak ve alkışlamak için 
toplanmışlardı. 

Atatürk istasyondan tibaren 
yüz erce mesafeyi yürüyerek geç
m şler, askere, izcilere, mektep• 
lilere ve halka iltifatta bulun· 
muşlardır. 

Bir clefa dc>gmuıuz, ltir daua gelemiyeceğiz. Bu tatlı cancağımımıza, m•• 
•emli hıeat •• kudret bolmo§uz, azu ve nefie haklannı, heyecanlarmı, 
1etWeriai niçin esirgeyeliıo!. D tipleri çoğaltmış ve i bracalçıların 

enizyolları arzularına hazır bL•lundurmuştur. 

Standard edılmemiş üzümlerin 
ihracatı kontrol dairesi tarafın· 
dan ihracına müsaade edilmiye· 
cektır. 

Müteakıben Atatürk otomo· 
biline binerek şt hre gelmişler ve 
şehrin medhalınde bez ve iplik 
fabrikası inşaat mahaUınde bir 
müddet tevakkufta mühendis· 
]erden yapı faaliyeti hakkında 
izahat aldıktan sonra yeni yapıl· 
makta olan Memleket hastane· 
sine gitmişler ve oradan Halk
evini şereflend irmişlerdir. 

\? e, o,..ayorlar •• LUks vapur seferleri deG'şti ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Den zyo ları İşletme İdaresi Birinci Hukuk mo h emesi 1 de bir hadise Kamu mmnnın etrafındaki duman dalgan, onlarla cemiyet uuıada 

IJlo bir hudud teokil etmittlr ki. .. 

Saime Sadi 
Bir cevab: Kuilerimdea B. j. Doaoea: 

Mektubunuz buıa geç geldi. İdarebayeye uğradııım ender V'lkidir, ya. 
ınlea•• ~· cöaderir veya tclefouda okurum.. Fikirlerinizi tahriren bil· 
clir-eltll@ılsi bekli7e~ h8ıDMderimle. 

s. s. 

yeni programının tatbikine baş· 
lanmıştır. Cumartesi lıtanbu dan 
kalkıb Pazar günleri İzmire ge· 
len vapur, bundan sonra Pazar
ları lstanbu dan kalkacak, Pa
zartesi saat onda lımanım. za 
gelecektir. Nitekim lzmir vapuru, 

lliiilliii.-:;;:::::::;:::::~~~~~~~~~~::;:::;;;;;:;;;;;;;;;;;:;,;;;;;:;;-1 dün bu şekilde gelmiştir. Bu-

Deklk•da bin doları 
Birletik Am.rikaaın haydut· 

lan taldb idaresinin şefi B. Ed· 
ıar Hoverdir. Bu ıabo tuttuğu 

· 1ı .. ..,. göre Aaıerikada dört 
milyon •seri we sabıkalı var 
dır. 1937 aenesinde her 24 sa
niyede bir oiaayet ika edilmlt· 
edllmiıtir. Birlefik Amerika hl
kOmetinln canilerle mücade1e 
murafı senede 600,000,000 do· 
lardır; yani dair.ikada 1000 
dolart 

ftuzvaltln lmnsd 

ile vücudc getirdiği otomobille 
Nevyorka bir seyahat yapmak 
istemiş, fakat yolda tevkif edil· 
miştir. 

Bu tevkifin sebebi, ıoför 
ehliyetname.sine malik olmadan 
otomobil sevkine kalkıımaktan 
ibarettir. 

~·y~nlar ve eeatl 
Kalkı1ta şimendifer istasyo· 

nunda bundan b · r kaç hafta 
~vel harikulade bir hadise ol
JDufhır. Şimendifere binmek 
üzere iatasyona gelmiş olan yo!
cular, trenin harekat ettiğini 
görmüşlerdir. Bu hadise, bütün 
hat üzeriude hayret uyand11mış· 
tır. Çünkil trenin harekf'ti, diğer 
istasyonlara varması hep 20·30 
dakika evci vukua gelmiıtirl 

Bu vaziyetin bir facia dotur
muı mümkündü; bir taraftan 
hareket ıaatleri düzelti lirken, 

gün de saat 16 da lstanbula ha· 
reket edecektir. 

Vali geldi 
Bir hafta izinle lstanbula 

g"den vali B. F. Güleç dün İz· 
mir vapuriyle şehrim ze gelmiş 
ve vu fesine batlmı·ştır. 

ltalgan konsôlosluiunda/ci 
llUll'uim •• 

ltalya kralı S. M. Viktor Ema
nuelin doğumunun 68 ine yıl 
dönümü münasebetile evelki gün 
tebrimız ltalya ~--'11ıanda 
merasim yapılmıştır. Merasimde 
bütün konsoloslar ve vilayet 
erkim bulunmuılardır. 

S./erihiaarda ltıraızlılc 
Seferib sarın Türabiye mahal· 

lesinde Selim otlu Alkanıu ni· 
kahıız kartaı Ayşe, Halit 
oğlu Ahmet Doların evinden 
efya çalmış ve tutulmuş ur. 

Başkitib B. Naci Tülengen 
dün tevkif edildi 

Muhtelif ıelıillerde auiistimallerde bulun
muı, 10 dava doayasını Temyiz 

mahkemesine gdndermemiı 
lzmir ikinci Hukuk mabke· Sekız ay evel bir kazadan 

mesi başkatibi B. Naci Tülen· istenen bir ilam iç n 440 kuruş 
gen memuriyet vazifesini auiis· ilim harcı da gönderildiğı bal· 
timal snçu ile dün tevkif edil· de bu zimmete geçirilmiş ve 
miştir. Müdceiumumilik üç gün· bir ilim sureti çıkarıl p gönde· 
denberi ikınci hukuk kaleminde rilmemtştir. 
tedkikler vaptırıyordu. Kasa Ödemişten gelen bir talimat 
mühürlenmişti. N tıcede temyiz üzerine bir şahiae verilecek elli 
mahkemesine gönderilmek Üzere kuruşluk şahedet ücreti de tah-
hazırlanan dava ev akının sa· r f c::dılmiş b r makbuzıa veril-
h plerinden alman post' ücret· m"ş gibi gösterilm ştir. 
lerioin baıkitip t•r .. fıad.fa aim· ~kltib B. Naci Tillengenin 
metine geçirildığ'i ve bu <fos· Zımmetine geçirui~ı par<t m k ta-
ya arın 1936 yı ındanberi temyiz nnın 140 lira tutarında olduğu 
mahkemesine ~ önderilınediği an· aoiaşılm ı ştır. Kasada hiç para 
şılmıştır. Tahkikata ba,tanınca bu!unmamtştır. 
başkatip B. Nacı, yetmişe baliğ Akşam üzeri birinci sorgu 
oıan bu dava dosyalarını po~ hakimliğ ne verilen 8. Naci, 
taya vermittir. ıuı sttmal suçundan tevkif edil-

Bir dava dosyaeı da kaybol· mıf ve hapishaneye gönderil-
muş, bulunamamıştır. miştir 

Malatya, 14 (A.A.) - Büyük 
Şefi aralarında görmekle tarif 
edılmeı; şevk ve heyecan içinde 
çırpınan bütün Malatyahlar ha· 
vanın ya~ışlı olmasına rağmen 
istasyondan şehre kadar üç dört 
kilometrelik şoseyi ve şehrin ana 
caddelerini doldurmuş, Atatür• 
kün geçiflerinde .. yaşa, varol,. ava• 
zelerile ve alkışla la ortalığı çın
latmışlardır. 

Atatürk Halkevinden ayrıldık· 
tan sonra doğruca istasyona ge
lerek trenine bindiler. fstuyoo 
ve civanm dolduran binlerce 
ha .kın alkışbın, candan tezabü• 
ratı ve selam topları arJtsında 
saat 14/10 da Elazize mütevec
cihen Malatyadan ayrıldılar. 

Yo 1çab, 14 (A.A.) - Atatürk 
Elazize uğramadan Oıyarbekire 
do~rlJ' seyahatler.ne devam edi
yorlar. 

Yolçatı, 14 (A.A.) - Hatta 
terr.eletma töreninde bulunmak 
üzere Çetınkaysnın misafiri olan 
beyet treni Malatyadan doğru 
Elazize gelmiş, orada üç saat 
kaldıktan sonra Yalçatıya döne• 
rek Diyarbekire doğru yoluna 
devam etmete bulunmuştur. 

Evlenme 
Karataş ve Karşıyaka dikiş ve 

biçki yurdları müdürü Bn. Ruh· 

Birletik Amerika Cumhurreiıi 
Bay Raw.ltia lıus.i katiplerin· 
den Bayan Zaai Kavanaya bu· 
dudauz hW emmiJ"'Ü ve itimadı 
vardır! Ve bu lcadm, devlet es
rarının en mühim ve en çoğu· 
nun eliae ıeçtili kadındır. Ve 
salibiyeti de pyet geniıtir, o 
kadar ki Ruzvelt aauuna imza 
atan da kendisidir! 
Kurtunden asker merakll 

Çocaklua malaaua oyuncaklar 
arasında •kurıundan ukerler. 
vardır; bualardan çocuklann bir
çoğu pek a'iyade laotlanırlar. Fa· 
kat bu merak ve hotlanma sa· 
dece çocuklara mahsuı detildir. 
Meseli Baron Bayauan, Kont 
Antonettinin, Mister Komovali
ıin, bunlara benzer bir çok 
kimselerin 3000 veya 5000 kur· 
ıun askerleri vardırf 

beri taraftan da bu vaziyetin k . b b b 
mesuın ar•nm•t• baıl•nm•ıbr. Be taşı a asının ir cevabı 

sarla M mleket hastanesi baş 
hekimı B. Hüseyin Y t1.1uf üs ta· 
dımmn nikah merasi nleri, dün 

Çocuklar, oyuncata mühtaç· 
brlar, bu kurşun askerler de 
onlar için vakit geçirmeğe yarar. 
Bu kocaman adamlar acaba kur· 
şun askerlerden ne beklerler? •• 

Bir muhasebecinin marifeti 
Mali vaziyeti çok genif olmı

yan bir muhasip, ifi bqına gi
dip gelmek için bir otomobil 
ihtiyacını biasetmiştir. Malum ya 
Amerikada bir çok memur ve 
hatta amelenin kendilerine mah· 
ıus otomobilleri vardır. Ayni 
zamanda büyük şehirlerin dışa· 
mı ndı da birer (Otomobil me
zar ığı) bulunur. 

Muhasip bu mezarhta ritmiş, 
mevcııt otomobillerin yüzünden 
istıfade ederek işlemeğe salib 
bir otomobil vücude getirmiştir. 
Bu muvaffakıyetinden fevkalade 
.Demnun olan muhasip, bu yüz 
"\,\)11Jobilo ait ayrı ayrı parça 

Nihayet Kalküta iatuyon saati· Memleketimizde inkıJib kanau· 

nio bir maymun tarafmdan ya· ları biribirini mütealı:ıb neıredilir, 
nm saat ileri alandığı a laııl· edilmez bu kanuolann emirleri de 
mııtır. gene ıüralle yerine getirilmitti. 

Çinliler V8 lhtlyarhkl Medr,.ıeler kapaomıt. tek.kelerin 

Çinlilerin ihtiyarlara kartı hür- kapları ülidlea111ı1t o acayib fealer 
blışlardan çıkuılaıak, yeri.De oapkalar 

meti çok büyüktür; bu aebeple grıçiril•ifli. 
50 yaııoa gelince-isterse iki tel- Birdenbire ve pek 1 .. bir ... 

den ibaret olıun·sakal koyuver- manda yapılan d ğitikükler, hu tu· 
meğe, 60 yaşında da senei dev- haf ve hatt ı zarif hallerin viicod. hwl. 

riye merasimi yaparak bediJe ıHıanıt da eebelt elıallfl8. 
toplamağa başlar! Meseli epdOlla leli• .ıılt ter• 

Elliden az yaşta bulunan Çin· mekte bir hayli acemilikler gize 
liler, her nerede olursa olsun sa· çarpmı1t kalıbın, .kıyafetin ve hole 

bü gla •"Nil fee p~ in•alaraa er• 
kallı bir Çinli)'e fer Yermqe, tıeıi günü 1apka giymeleri yµzünden 
yardım etm e •ecburdur. bazı ahhahlana bile bbiltir1ed.ai ç• , 
TAYYARE Sinemasında 
I::f'I:HACI MURAD 
<;ifte Kumrular 

ve EGE M AN E V R ALA R 1 ile 
JOURNALdan mürekkep büyük program 

Coşkun muvaffakıyetle devam ediyor 

2 Giiniinüz kalllı /ırstıtta11 istifatle nini• 

Seanslar Çijt. Kumnıltın 15,SO - 19,40 da 
Hat:ı Murt1tl : 13,35 - 17,15 - 21,05 de 

lılkle taoıoıalıın gibi garibeler ol· - Memnunum e•lid; hiçolmasaa 
DlU§tur. byafetçe bir az hafifledik! 

Bele ıank earanlanıı, külah gi• - Ya tekkeyi ne yaptın, e bpa· 
yenlerin fllplı:a ile ortaya çıkmaları mnca een nerede ikamet ediyorıua? 

doktor arkadaşları ve mümhz 
bir çok aile dost arı önünde 
evlenme dai esind~ yapılm ştır 
Kut ular ve saade ler dileriz. bu Htlann clau g~lGlde taıaınmala· - Tekkeyi kapatmadılar, oran 

nn• ••b o••Uflu. •yni samanda benim erim oıduta Tepecik cinayeti 
Bir gan K.eaeralııada d~ku için bana bırakbla.r. Ben de poıtlan B h d d 

tantdı~m bir (Bektaoi) babaMna ra• kaldırdım, mkeye gönderdim. Eri Ur aned in eli deOilmit 
geldim. Baba kalıbı, byafoti adam yeni uaulde dö~dim dayadım. Koltuk Tepecik pazaryerinde bakkal 
•kıllı de#işlirıniş, sakallan epeyce kanape aldım. Şimdi rabat rahat otu• Hüseyni öldürmekle maznun 
ıhıilar etmiı, başına meloıı bir ppka ruyorum. Tekkenin eoyaandan yal.au: Bürbaneddinin dünku muhake-

~ir levha abkoydum. İfte o kadar. 
geçirsek olhk.p tık bir kılığa _ Alıkoydupn le.ha bari atika mesinde, maznunun suçu işlediği 
gtraio- bir 191 mi baba! ıuada cezai ehliyetinin tam ol· 

Babaya yaklqtım, dedim ki: Baba g61Aımedi, eablam kant· duğu hakkındaki rapor okunmUf 
- Ba 1aalinclm memıımı muma brclı Ye· 

baba! 
• ve muhakeme sona ermiştir. 

- Aatib yL. lçialie (ba da ge. K 
t;4tla~k cıenb •erdi: çer vaho} yazılı!.. arar bugün tefhim edılecektar. 

... llİllİillllİlmİIİm .......... ,, ................ . 

18 Teırinisani Perıembeclen itibaren Ôlüm 

Kitaralar c:;aıarken 
TINO R05SİNIN harikııldtle Temsili 

ATATÜRKÜN ve Heyeti Vekilenin 
konuşmalarını ihtiva eden hakiki 

Ege Manevraları 
2000 metre • 8 Kısım birden 

TAYYARE Sinamasında 

lzmir eşraf ve muteberanın· 
dan piyasamızda 55 sene zey· 
tin ticareti ile iştigal edıb 
kend•ıini tanatmış ve sevdir· 
ıniı bulunan lbrahim Emir 
düu öil~ vakti ansızın rahat· 
S&ılan.ınış ve hayata gözleriai 
yummuştur. 

Cenazeai bugün saat t t,.S 
de Karantinada Köprü iskr 
lc:ısindeki 669 numaralı avia· 
de::n kaldırılarak Karantina ca· 
miinde namıZ' bhndıktaP 
sonra Balçova mezal"htuıda 
ebedıyete tevdi oluwacakar. 
Haktan rahmet diler, aitesi 
t-f ad""' tft'Z;y..-tt T' m zi sur• 1 • 
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Zirai Asayif 'ltalya ın Akd niz e istediği 
Kanunu hazırlanıgo-. 

Ankara, 15 (Hususi) - Da· 
hiliye Vekaletince hazırlanan 
Zirai asayiş kanunu; son defa 
gözd.en geçirilmek üzere Da
hiliye Vekaletinde alakadar ve
kaletler mümessillerinden mü
rekkeb bir komısyon teşkil edi· 
lecektir. Bu kanun, çiftçi mal
larmın korunmasını ve bu mak
sadla çiftçi emniyet servisleri 
kurulmasını ve zirai suçların, 
seri muhakeme usullerile ce
zalandınlmasını istihdaf etmek· 
tedir. 
\..._~~~~~~~~~~--_) 

Balkan 
Turizm kongresi mühim ka

rarlar tJerdi 
lstanbul, 15 (Hususi)- Bel

gradda toplanan Balkan Turizm 
kongresine iştirak etmek üzere 
giden Türk ofis !Y" üdürü bugün 
geldi. Kongrenin, turizm ıçın 
rnühim kararlar verdiğini, rad· 
yoda neşriyat yapılacağını, ge
lecek sene Balkan turizm kon· 
gresinin lstanbulda toplanacağını 
söylemiştir. 

Feci bir kaza 
lstanbul, 15 (Hususi)- Kara· 

köyde; Domuz sokağının dar 
Virajında dönmek istiyen ıtfaiye 
arazozu, bir dükkanı yıkmış ve 
bu yüzden, bir adamın bacağı 
kırılmış ve iki kişi de yaralan· 
mıştır. 

Yunanlılar 
Dedeağaçta petrol buldular 

lstabul, 15 (Hususi) - Yu
nanlalar, Dedeağaçta bir petrol 
membaı bulmuşlardır. 

Mülayim 1 
Hindli ile dövüştü ı 

lstanbuJ, 15 (Hususi) - Tay 
~are menfaatine güreşen Hindh 
ı~e Mülayim ringte dövu~tükle
tınden maç tatile uğramıştır. 

Memba sularımız 
Ornıan ve zeytinliklerimiz •. 

Ankara, 15 (Hususi) -Vakıf 
\'e rnem ba sularile orman ve 
~eytinliklerin işletilmesi için Va
ıflar umum müdürlüğüne verilen 

•errnaye hakkında Vekiller He
>'cr .. ınce hazırlanan nizamnameye 
!or~, maden suları, ormanlar ve 
r cy~ınlikler işleri le uğraşmak üze· 
re ~cab ettıği kadar işletme ida-
ej' teşkil edilecektir. 

'le tletrne idareleri, birer müdür 
fen llluhasebecile lüzumu kadar 
cl lllemuru ve diğer memurlar-•n rh.. kk" J ... uteşe ıf o acaktır. 

menatıkı verecekler mi? 
Belç· aKralınınLondra seyahatine büyük ehem
miyet veriliyor, kentli r·yase e altında bir konfe-

rans &kdini teklif edecek 

Belçika kralı Leopold 
Brüksel, 15 (Radyo) - Bel

çika kralı Leopold, refakatinde 
Hariciya Nazırı B. Spak olduğu 
halde bugün Londraya mütevec· 
cihen hareket etmiştir. 

Kral, Londrada büyük mera· 
simle karşılanacak ve orada cu· 
ma gününe kadar kalacaktır. 

Jngiltere kralı; Leopoldun şe
refine mükellef bir ziyafet vere· 
~ektir. 

Son gelen haberlere göre; 
Belçıka kralı, Lokarno muahe· 
desini akdetmiş olan devletler 
r"'islerinden mürekkep büyük bir 
konferans aktedilmesini teklif 
edecektir. 

Kral; konferansın, Birincika
nunun 25 inden evel toplanma· 
sını istiyecek tir. 

Konferansa bizzat kral Leo
poldun riyaset etmesi muhte· 
meldir. Kendısinin bu vazifeyi 
ifaya amade olduğu söyleniyor. 

( Peti Parizyen ) gazetesi; bu 
konferansın büyük c.•hemmiyetin
den behsetmektedir. Bu gazete; 
ezcümle şu sualleri sormaktadır: 

•Konferansta müzakere edıle· 
cek meseleler çok mühimdir. 
lngiltere ve Fransa, İtalyanın 
Akdenizde istedi ~i manatıkın 

kendis ne verilmesine razı oia
caklar mı? 

B. Hitlerin, merkezi Avru
pada tesis etmek istediği Alman 

hekcmonyasın ... 
cak mı? 

göz yumula· 

Bütiin bunlar, yakın bir atide 
anlaşılacaktır. 

Avrupa siyasi mehafili, Bel-

çika kralının yapacağı teklife 
büyük ehemmiyet atfetmekte · ve 
bu teklifin, günün en mühim 
mese es"ni teşkıl ettiği kanaatıni 

göstermektedir. 

Hükumet, mühim iktısadi 
kararla verdi 

Takas muameleleı·i basitleştiriliyor, 

ihracata prim \1erilecek, bloke paralar 
fstanbui, 15 (Hususi) - Milli lstanbul, 15 (Hususi) - Ta-

Bankalar konsorsyomunun faizi kas. ?1uame!.at~nın . b.asitle~~i~il-
ihracatçılar için yüzde yedi bu- mesı ıçın hukumetımız muhım 
ğ . d ' .1 . f .. kararlar almışhr. 

çul ataınb ırl ı m15ış (ıHr. A) Hu- İstanbul, 15 (Hususi) - Al-
s n u ususı - • T·· k 

A ' • manya bloke ur parasının 
kumet, bazı pıyasaların kapan· 1 . · .. h Al 

· k b'l a ınması ıçın mun asıran -
maması ıçın ıhracata mu a ı manyadan Türk borcu tahville· 
prim verme usulünü kabul et- rinin idhaline müsaade edil-
miştir. miştir. 

Etibba odası kongresi 
Yeni idare heyeti ve haysiyet divanı 

seçimi yapıldı 

BölgeEıibbıt odası kongresi dün 
öğleden sonra memleket hasta· 
nesi salonunda toplanmıştır. 

Kongreye, odaya dahil azanın 

ekserisi iştirak etmiştir. 

İdare heyetinin yıllık iş rapo
ru okunduktan ve mac;raf büd
cesi kabul edildikten sonra ye· 
ni yıl için idare heyeti seçimi 
yaptlmıştır. Yeni idare heyetine 
B. Hasan Yusuf başkan, Dr. 

Hüseyir. Hulki Cura, Dr. Zühtü 
Kamil Ergin, Dr. Osman Yu
nu.::, Dr. loperatör Adil Bir, 
hays yet divanına da B. Doktor 
Cevdet Fuad Ôzyar, Dr. Ali 
Agah Dinel, D ş doktoru Meh
med Ali Sürel, Eczacı F. Ener 
seçilmişlerdir. Yeni idare heye
tile haysiyet divanına seçilen 
zevatı tebrik eder ve kendılerine 
muvaffakıyetler d ileriz. 

Tarzan: Balta değmemiş ormanlarda •• 15 
------:----~- ~ --------------

~ ~ / ... -- -~~ ~/~ 
---- - .,,. ~,% . 
. -- ,,,.,-----:;:::-/~ , ~ ............... __ , //}::?" ' 

l • Dü.nden mabad -
•ttı; ~ Tarzan, kendini yere 
'>lqu k~kat bu öyle b ir düşüş 
de11 d .. 1 

Tarzan Nestorun elin
~ld... uşen tabancasını bu s:.ıretle 

\; ctr 
~~hşilcr ~·0 ~u tabancaya yerli 
'tlışt .. rd· V lurn ateşi., adını ver
)()rlar 

1b e bundan çok korku
hırlard u silaha adeta tapını-

2 ı. 

- BJ silahı Tarzan eline 

aldığı anda, vahşiler ç.ok büıük 
bir korku ve say~ı ile d iz çök· 
tüler. Ve ellerini gökyüzüne 
doğru kalclırdılar, sonra, Tar· 
zam kucakladılar ve Nestorı.: ·· 
•Taht,. dediği yere otuı ttulcır. 

Vaziyet birdenb:re böylece 
değişm ş idi. 

3 - Böylece bir tabanca sa
yesinde Tarzan v 1 hşilerin hü
kümdarı oldu. Herkes artık ona 

· tapınıyordu. Ormanda bulunan 
yerliler c!e geldiler, Tarzana tabi 
oldular. 

Tarzan şimdi rahat ve emin 
idi. Sadık arkadaşı maymunu 
isted ği gibi tedavi edebiliyordu. 
Maymunun iyileştiğini görünce, 
vahşilerin ko•ku ve itaati büs· 
bülün artıyordu. 

4 - Onl~r ıçm, böyle bir 
kaç yerinden yaralanmış bir 

maymunu iyi etmek bir mucize
den başka bir şey değildi; hu

nun için yeni reislerinin ayakları 

altına kucak dolu&u firuıe, elmas 
' 

akik vesair kıymetli taşlar yığ-
dılar. 

T arzan bu kıymetli taşların 

nereden geldiğini öğrenmek is
tedi. Ve ... 

- Devam edecek -

Adeta inanıl'.lmıyJcak 
şeyler! 

B~r Pul 
Harb çıkarmağa 
vesile oluyor! 

Bir seneden fazla İspanyada, 
bir kaç aydanberi de Çınde 
kanlı bir harp devam etmekte
dir. D ..! hili olan İspanya harbinde 
hemen hemen ciddi hiç bir se· 
bep yoktur; Franko isminde bi
risi, ltalyan ve Alman parasına 
tamah etmiş, memleketteki se
neler senesi süren anarşiden de 
istifade ederek bu çok kanlı 
dahili harbi çıkarmıştır. 

Çin - Japon harbine gelince; 
ortada büyü' bir maksat olma
sına rağmen bu harbin sebebi 
yok gibidir. Japonya ınaksadını 
henüz sırası gelmiş iken 
elde etmek istemiş ve "hala sağ 
olan bir Japon bahriyelisinin öl
dürü '. mesini" bu harbe sebep 
olarak kullanmıştır. Evet, harp 
istedikten sonra, sebep bulmak 
her halde güç bir iş değildir. 

Bu iki harbin, cihan efkarını 
işgal ettiği sırada geçen ay için· 
de bir harp daha çıkmak üzere 
idi. Umumun nazarıdikkatini 
celbetmiyen bu had siyasi mes
ele, harp tehlikesi neden çık· 
mıştı, biliyor musunuz? 

Haber verelim, bir posta pulu 
meselesinden! Hemen sıcağı sıca
ğına da ilave edelim. Cenubi 
Amerika devletleri arasında posta 
pulu meselesinin bir harb mes· 
elesi teşkil etmesi yeni ve tek 
bir hadise değildir. 

Arjantin hükumetinin neş-
rettiği bir posta pulunu, lngiltere 
hükumeti Falkland adası hak
kında propaganda mahiyetinde 
görmüş ve şiddetli tedbirler 

alarak harbe bile karar vermişti. 
Epeyce senelerdenberi Azerbay· 
canın sönmek bilmiyen petrol 
yangınları gibi sürmekte olan 
Gran Şako harbi de Bolivya ile 
Paraguay arasında böyle bir pul 
yüzünden çıkmıştır. Sonuncu 
hadise de Nikaragua tarafından 
ihdas edilmiştir. 

Nikaragua hükumetinin teda· 
vüle çıkardığı bir pul, Moskitayı 

Son hadiseyi şimdiiik bastır· 
mağa muvaffak olan Amerika 

Cumhur Reisi M. Ruzvelt 
kendi memleketi olarak göster· 
miştir; halbuki bu eyalet üze· 
rinde Hoodorasın da iddiası 
vardır. Hondoras ile Nikaragua 
arasındaki bu iht laf çok eskidir. 
Birleşik Amerikanm nüfuz ve 
hatta tehdidi ile mesele kül al· 
tında kalmış bir ateş şeklini 
muhafaza etmekte idi. Nikara· 
guanın çıkard ığı pul, bu ateşi 
de alevlendirmiştir. 

1894 de de bir mukavele üze
rine ispanyanın sonuncu kralı 
On üçüncü Alfons Moskitayı 

Hondoras Cumhuriyetine terke 
mecbur kalmış idi. Buna rağ· 

men Nikaragua bu muahede ve 
bu terki kabul ve tasdik etme
miş, eyaletin kendisine ait ol· 
masını istemişti. Hatta umumi 
harb sıralarında bu iki küçük 
cumhuriyet kavgalı eyaleti as· 
ker ve silah kuvvetile hak et· 
meğe bile kalkışmış fakat, Bir· 
leşik Amerikanın tehdidi ile 
harbe cesaret edememişlerdi. 

Jşte, son aylarda Nikaragua 
hükumeti, kuvvet ve silah, mu
kavele veya pazarlıkla elde ede
mediği hukuku, posta pullarında 
göstermeğc kalkışmıştır. Ve eğer 
Birleşik Amerikanın tehdidi ol
masa, yeni bir harb çıkmış ola· 
caktı! 

B. Ali Çetinkaya 
İstanbul, 15 (Hususi) - Na· 

fıa Vekili B. A i Çetinkaya, 
mühim bir söylevle Cizre-Diyar· 
bekir hattının temelatma me· 
rasimini yaptı. Bu hat, iki sene 
içinde bitecektir. 

' 'Çok şükür,, 
Serlevhası da •çok şükür., ola- da konuşuyorlardı. Bir gazetenhı. 

rak hazırlanmış bir yazı, bu sü· başmakalesini okumuşlardı. 
tunlarda, gene benim elimle, - Ne demek istediğini anla· 
benim vasıtamla neşredilmek dm mı? 
üzere bana gönderilmiş. Oku· - Anlamadım vallahi... Evi-
dum, fena bulmadım, neşredi· riyor, çeviriyor, ylşil gösteriyor, 
yorum: mor gösteriyor, sonra ak göste· 

•iki kişi konuşuyordu. Biri. riyor .. 
- Çok şükür ·dedi-çok şükür. - Çok şükür •. 
Diğeri sordu: 
- Niçin, hayır ola?. 
- Çocukların kitaplarında. 

bazıları daha gelmiş .. 
Tedrisat yılında ay ikiyi buldu. 

amma, zararı yok. Adamcık 

haklı idi. Çok şükür .• 

* * * "Son günlerde Anadolu çok 
tekamül etti. Onda istedikleri
mizi, düşündüklerimizi tamamen 
buluyoruz. Hakikatleri yazmasına 
gelince, onu da iki kişinin şu 
konuşmasından dinliyebiliriz: 

- Okudun mu Anadoluyu? 
- Hayır. 

- Oku bak, . tütün meselesini 
nasıl yazıyor? Bereket versin o 
çıktı da ... 

- Çok şükür .. ,. 
Bu cümlenin içinde matbuat· 

tan, haklı bir şikayet te vardı. 
Fakat gene çokşükür .. 

* * * "İki kişi beled ye işleri hakkın-

- Siyaha beyaz deyivermeıi 
daha fena değil mi ya? Bak k. 
ağzında gevelemiş, söylememiş 
Bittabi çok şükür .. 

Bu kariin hükmü de, gene 
matbuat hesabı na çok ağır de
mekti .. Fakat •çok şükür,. deme· 
si de hakikaten nazikane idi. 
Her iki taraflı çok şürür .•• 

... 
• * 

•Gene iki kişi: 
- Çokşükür .. 
- Ne var, ne old11?. 
- Benim oğlan iki gündOr 

kitap açıyor. Sebebinı sordum: 
Meğer sevdiği bir kız varmış. 
Ona karşı mahçub ohn&aın 
diye çalışıyormuş.. Kitabı, çan· 
tade veya rafta idam etmektense 
buna da razı oldum.,, 

Doğru söylüyor zavbllı •• 
Doğruya doğru, eğriye eğri de
mekle kıyamet mi kopar?. 

Abdullah Çavuş 



.... 

Handa bir baskı ! 
, Osmanlı Padişahının Vezirine bir oyun yap-5 k" k 
mak istedi. Fakat Veı.ir daha kurnaz çıktı e iZ uma~CI 

Kurnaz Şah lsmail, bunak Ya:a::M. Haglıan kuvvetli ve p~rvasız bir elçi ta· ya ayı rdi v 
Beyazıdı tatmine muvaffak ol· - l o sav vur etmiyordu Bu hareket 
mu tu. Zira hemen yan yolda lifi üzerine: ayni zamanda Şah n huzuruna 
lstanbula bir elçi göndermişti. - He iyelerin hazı rlanması ehemmiyet vermemekti. Elçi bu 

Kumarcılar, hayvan merahlı ı oldukl rını, 
gece yarısından sonra ha a bu seb~b-

Şah, elçiye öyle bir kıyafet ver· bana a tir. Kıyafetimi ben dü· suret e: 
mışti ki eşı az bulunurdu. Eline Z t'Ceğim ve aalahiyet sahibi ola· - B .. n Osııanlı Pad·şahın n 

le g /dikler ni sövluvorlar! .. 

bir de name vermişti. Namede cağım. e)ç siy ı m. Binaen'lleyh lr n Şa- Ş hrim z z bıtası dun, Ç rak· 
Şahın O manlı devletine kar~ı Demiş ve bu tekl fi kabul hının huzurunda dilediğ ın gıbi kapıd sekız k ş de.1 ib ret bi 
beslediği iyi niyetler yazıl idi. edi mişti. işte incili kır mızı kaf· otural il ı rim. Hürmet etıııeğe de kum 11 b z şebekesını c rmü m ş· 
Selimden de şikayet edıliyordu. tan dıye şöhret a an kaftan, bu mec~r ~ ... ğilim. hud hali de y kalam şt r. Ha· 
Şah: elçinin sırtındaki kaftandı. Dem ~ 0 u ordu. Şah sarardı, d se h ki kat n ç k nt. s ~nd ı l 

- Ben, diyordu, ancak Zül· Şah tahtma oturmuştu. Sağan· kızan~ı . ı ırnıc nın kabzasına Cemal, Hü'Snd, hm d, Ke· 
kadriye hakimi ile uğraştım. da veziri Necmi Ceyıani oturu· gitti. t- er de se: ma , Mu taf . Ömer o~ u Ah· 
Osmanlı devletinin topra ların· yordu. Solunda da nedım erı, - Vuru 1 ~u herifın boynunu! ed, Ahdü kadır ve H a ıl o~lu 
dan bilrnecburiye geçtim. Yoksa muhafızları vard. E çi merasimle D) e emir vermes bekleni· Must fadan mürekkep olan bu 
bu topraklar hakkında hiç bir içeri girdi. Ve ,ahın elini öptü. yordu fakat t iç nin kuvvetlı k fıle, Çor kkapıda cumhu • )'et 
ihtirasım yoktur. Komşularımla BeyaZldın mektubunu uzattı. Şah iradesi, nafiz gözleri, lakayd ve hanında hayvanların da buluıı-
iyi geçinmek niyetindeyim. mektubu aldı, vezirine verdi. mu d 1 h ~r ket e i karşısında duğu bir ah rda toplanmışlar, 
Aramızda suitefchhüm olma· E.lçile konuşmağa başladı. Şah şnşıruı, ge·.ışedı, başını Hl· gübrelerin üz rine bir kilim ser· 

malıdır. Şehzade Selim efendi· Fakat kurnaz elçi vaziyet n ladı, yerinden kıpırdıyamadı. mişler, oturmuşlar kumar oyna· 
nin lran mülkünü çiğneyip geç· fark na varmıştı. Kendıs ne otu· Ya ınıL ı. ed mler, muhafızlar mağa başlamışlardır. 
mesi maslahata ve dostluğa mu· ru acak yer gös erılmediği gibi değ ı, Şah ır hasveziri bıl şaşır- Esasen bu handa kumar oy-
vafık drğild r. kend Hğinden oturmasın diye nıışt ı , na ndıgından daha evel haber· 

Yavuz, o günlerde Şahın kar· boş bir aed r de bırakılmamıştı. E.çı, h ~sını nı nezak tle vur- dar olan memudar1 hanı taras-
deşi, lbrahim Mirzayı sıkııtır· Bu aralı garip b r h reket gÖ· mu tu. B r az sonra gr ne istifı· suda baş l amış ve kumarbazla· 
mış ve onu esir etmişti. rüldü. Şah, v ziri ve diğ t hu· ni bozın "dan el öpüp çıktı. Mü· rın biı,.er ıkişer hana gird klerini 

Padişah, şahın elçisini ~tık zurdakiler hayretle gözlerini aça· t , mav yen gülilmsüyordu. ve b r dahada dışarı çık madık· 
kıı§la, ekşi b r çehre ıle kabul rak elç ye bakıyorlar d . Elçı· bu··- larını tesbit etmışler, gece, bir Bu haber Yavuz Selime gi· 
etm"şti. Elçi huıura girince usule yük bir itidal ,.irıde, gfitu··ms yo, S 1 k d buçuk raddelerinde bir baskın .., dince, e ım eyfm en tannan 
tevfikan iğildi ve padişahın elini gülümsiye kırmızı kaftanını çı· bir kahkaha att ı ve: yap rak, hepsini de cürmü meş· 
uzatmasını bekledi. Fakat Beya· k:ardı ve yeı e serdi. Ondan son· bo"yle ol· hud halinde yakalamışlardır. 
zıd elini uzatıp öptürmedi, di· ra da.· - Af ri n.. Elçi y malı dır! aln ız şurasını kl'ydedelim ki, 
zini gösterdi. Elçi de iki büklüm - lrın •ahının müsaadelerı"le.. Ş .. k zabıtanın vürudünü haber alan 
vaziyette padişahın dizini öptü v Dedı. ahın gururuna mu em· Dıyerek bakdaş kurdu, oturdu. mel bir tokat atılmıştı. kumarcılar, çilyavrusu g bi ahı-
ve arizayı verdi. Şah lsmail, asabı bu kadar • Devam edecek - rın içine dağ lmı,lar, bazıları da 

Beyazıd evvela oğluna yuka· 

1 1 
gübrelerin arasına uzanarak guya 

rıda zikri geçen (geril) emrini Sag= lıG bah·ıslerı· uyuyorlarmış gibi bir vaz yet 
verdi, sonra da ıaha bilmuka· 1\. takınmışlardır. 
bele bir elçi gönderdi. Dahili buıahklar müteba&mımız Dok.tor Zabıta, halka halind- çevrili 

ır. 

ç u, ıepsi bir· 
y ad k arını inkar 
Du ıa sonra da 
n f,. ırıe müracaat 

Dm n n l ut n şa ı it er; suç· 
lular n hır ıçı ie kumar oyna· 
d klarını \ K meli,.. M hmedın 
göıcü lİ v pt n u, cüı mümeş· 
ı ut y pılı k n ı b y öndür· 
dük erıııı ve t af l ~ ldıklarını 
söylem şl rd r. 

Bu şe adete karşı ne .aiyecek· 
leri suçlulardan sorulmuş, bur.
larJ an b risı: 

- Ben ha) va ı meraklıııyım .. 
Handa ş · yaıar h yvan bu.un· 
duğunu haber verdılcr. B ınu 
görmek için ahıra girmiştim! . 

Dığer bir suçlu da: 
- Ben koyun me aklısıyım .. 

Ahırdakı :Coyunlara ı akmağa gır· 

rniştıml 

Suçi ıı lardan üçüncüsü: 
- Ben horoz mera" ısıy:m .• 

Handa horozları görmeğe gi"· 
miştiml. 

Kemal de: 
- Benim gözlerim kuvvet· 

s"zdır. B gözle na ıl olur da 
gözcül k yaparım, isterseniz mu· 
ayeneye gönderebilırsirıizl 

Demiştır .. 
Şah, elçisinin kabu] §oklinden M. Şevki UAur diyor ki: kumarcıları ve ortada mevcut Suçluların sabıkalarının ~id 

md ütlee~sir olmuştu, bu~-~-kenbdi Zatue1•rree otuı dokuz lira ile beş kuruıu ve olduğu daırele ı den sor ulmasına 
ev etme ve gururuna ~ıı ir bir deate iskambil La .. ~,dını da al-ıı K d 

h k l
Akk" · · F k ~ • - ve emalın i d ası veçhıle iÖZ· 

a aret te a 1 etmıştı. a at S ğ k 1 d k - ·· l d b'" d h k k k ve bu kafı"leyı· mu""ddeı"umumı·ıı·ğe ı · b o u ay ar a ço goru.en ar a ta ıı a .a ço orunma erının müte assıs doktor tara· 
ses ç karmasına da imkan yok· hastalıklardan biri de, zatür· icabeder. ve oradan da nöbetçi sulh ceza fından muayenesinin icrac:ile ra· 
tu. Beyazıdın elçisinin sırtında reedı·r. z mahkemesine getı r mı"şlcrdır. atürree, göğüste hançer sap· porunun yollanması zımn nda 
incili, kırmızı bir kaftan vardı. z k Kafile derhal nöbetçi hakim 
Tebrizde eğlencede bulunan şah, atürreeye meme çocu \arı lama ı gibi ağrılar ve yüksek Ô K h tezkere yazılmasına karar veril· 

daha az ..tutulur. Fakat yaş iler· ateşle başlad k• için, hasta he· mer ayanın uzururıa çıka· mış v... duruşma bugüne talik 
elçinin geldiğini düyunca saraya ledikçe daha ıık olarak görül- men yatakta ııtirahat etmelidir. rılmış, suçluların sorgularına baş· ed ı miştir. 
avdet etti ve e~i~ de kab~ meğe baş~~ Şu bale göre kil· iki nal~ bir değişecek ~cak ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
etmeden evel düşünmeğ... bJı· çük çocuklarda ve bilyilklerde ıu pansumanları yapılmalıdır. 160 lirası uçmus! M şhur bh e"r' rkef t 
)adı. ' daha çok göı ü ımek:tedir. Zatürree hastalığında kalb Dank,·! 

- Ben de onun elçisine mu· zaafa u~radı"'ı çin, ölüm tehlike· 
k b l t f k l? Bu hastalık oldukçe tehlike· ı5 a 

a e e etme iyim; a at nası . si çoktur. Bu sebep.e derhal 
Nıhayet Şah kararını verdi: 1 lidir. Bllhasaa ihtiyarların haya· mütehassıs bır doktora müracaat 
- Huzurumda elçi için otu- tını daha çok tehd d etmekte• etmek ve tedavi ettirmek has· 

rulacak yer bırakmamak, onu dir. Hastalık, Akciter iltihabı· tayl ölümden kurtarmak de· 
ayakta tutmak.. dır. Vücudünde istidadı ol•nlar mektir. 

Şahın Osmanlı elçisini kabulü daha çabuk yakalanırlar. 
merasimi çok mutantan olmuştu. , Maamafih vücudü kuvvetli olan ı 

lsmail Safevi bir ıuru l~ insanlar da bu hastalığa uğrar· 
Kadııi simsarı 
yakalandı 

Zabıta, Ça·kaı burııu 

gazinosunun kap l.4 tıl
masını istiyor 

yeni adap ve merasim çıkarmıştı. lar. 
Fakat gelen elçi zamanın kur· Hatta çok defa bir nez'eye 
Daz, en tecrübeli şahsiyetlerin· yakalananlarda bir müddet sonra 
den idi. Hatta lrana gidecek zatürree zuhur eder. Tabii halde 
elçiyi seçmek meselesi sarayda bile teneffüs yollarında zatürree 
bir mesele olmuştu. mikrobunu taşıyan bir çok kimse· 
Şaha giden elçi Fatih Meh· ler vardır. 

med zamanında mesleğinde şöh- Bazl hastalıklar vardır ki, bu 
ret kazanmış, bilahare siyaaetten hastalıkın zuhuruna sebep olur· 
çekilerek kendi emlak ve ser· lar. 
veti i1e geçinıneğe başlamıştı. Punevmekok denilen bu mik· 
Beyazıdın kendisine elçilik tek- rop, ekseriya soğuğun tesirile 

ANADOLU 
Günlük siyasal gazete 

saLiG -.e B811alJl:l!riJ 

uzviyette bu hastalığ'ı tevlıt 
eder. 

Şu hale göre bu haslalıta 

Akhisarlı Mustafa ve Mehmed 
adında iki kişiye para mukabı· 

linde kadın getiren simsar Zıhni 
zabıtaca )&kalanmış ve adliyeye 
verılmiştır. Zıhnı , Çakalburnu 
gazinosu da eğlenen bu kadı n 
ve erkekleri tanımadığını iddia 
eylemiştir. 

Zabıtı, Çakalburnu gazinosu· 
nun kapatılmasını istemekted.r. 
Evrak, müddeiumumiliğe tevdi 
olunmuştur. ------

Haydar /iiifdii ÔKTEM 
Umumi pqriyat Te yau itleri .ad• 

ıü: Hamdi Nimet ÇANÇAR 

karşı korunmak için evveli vil· 
cudü soğuktan muhafaza etmek 
laıım gelir. Havalarmgayri mut· Dofum 
tarid bir tekile girdili zaman• Muharrir arkadaılarımızdan ve -iDAREHANESi 

f zmir İkinci Beyler ıok'll 
C. Halk !Putiai blouı lçia4 .. 

Telgraf: 1zmlr - ANADOLU 
Telefon: 2776 - Poata kaauıaa -'05 

Abone 'eralti 
Yıllı~ ı•oo, altı •11ıg1 B<ıo, aç 

aylığı 600 kııtuıtur 

Yabııncı memleketler için •nelik 
abone ücreti 27 liradır 

Al'\AOOLU AlATliAASINDA 
HASILMI:;ıTlR 

r ) Erkek Liıeıi Fransızca muallimi 

1 
8. Bohıat Bilginin bir kızı ol· 

; muıtur. Arkadqımızı ve eşini 
tebrik eder, yavruya uzun ömilr· Bugün: 

Tayyarede: 
H•cı MMNt 
Elhamradaı 
Bu/alobil 
Lalede: 
B. Çetin·Deni~ııllı Ejderi
Türkçe sözlil Allbeia 
Karşıyaka SUmerda: 
Tatlı bela 

ler dileriz. 

[Nöbetçi ec.zahanele~ 
Bu ~ece 

Kemcraltında Şifa, Karanti· 
nada Eşref, Kemerde Kamer, 
Alsancakta Ahmed Lütfi, Eşref· 
paşada Eşrerpaşa eczahaneleri 
nöbetçi eczabanelerdir. 

Canı Kurt 
Paray, aııranı1& soy. \Cürmü meşhucl halin. 

adı budur. dıJ- yak:ıyı ele r erdi . 
Diin lkinci Sulhceza mahke· Dün meşhur esra keşlerden 

mesinde bir hırsızlık davasının ; lsmail oğ u Çaklr Ömer Canı 
duruşması sırasında La"'kı·m Nacı' I Kurt cu··rmu·· meQ •ı ud hal· d u y ın «: 
Erel müştekiye sordu: yakalanarak, hakkında tanzım 

Soyadınız nedır? r edılen fezleke ılt birlikte ı ddia 
- Daha gelmcdı.. makamına yollaonıışt r .. 
- Soyadınızı nerey .. ıönd~·· 1 Çahr Ömer, İkiçeşmelikte 

d ıniz de gelmedi? İ Hakkının kahvesinin önüne bir 
Memlekete l ishmle atmı~ ve şüphe} • nazar· 

Ne iş yaparsın? 

Konso da 'ldacıyıll'I. 
- Çalııtığın yerin adını bi!• 

bilemiyorsun? 

Müştekinin Fransız lronso!a
tosunda odacı olduğu yazılı ki· 
ğıtlardan anlaşıldıktan sonr• \a~ 
kim ıuçluya sordu: 

- Senin soyadıl' redir? 
- Dankil 
- Bu da n~ demek") 

- Şöhret bulan, nam 'caza· 
nın demekmiıl 

- Sana bu adı kin· '-auld··? 

- Cezaya çarpılmamak için, 
soyadı almağa gitmiştim. N~ 
buldumsa alındığım cöylediler. 
Allah razı olsun, orada adamın 
biri, ben sana bir ıoydı bula· 
yım, hiç kimse almamıştır. Dedi 
ve bu adı bana verdi. 

Yüz altmış beı lira parasını 
çaldıran müştekinin şahidlerini 
bildirmesi içın duruşma başka 
bir güne talik edildi. 

ı larla etrafı sevre dalmıştı• . 
Çakır Ôml!rİn meş ·ur bir es· 

rarkeı o duğunu ve İıcıç şmelik 
muhitinde esrar "attığ nı haber 
alan zabıta memıı tarı, kıya et
lerini tebdil ,.derek, bu adamı 
yakalamak üzere tertibat lmış· 
lardır. Fıi hakika. esrarkeılerin 
kıyafetleri gıbi kendıleri e dü· 
zen veren memurlar, Ô ııerin 
yanına sokularak uzattıkları para 
mukabilinde kendisınden eırar 
istem•şlerdir .. 

Ômer ellerini pantolonunun 
':ep erine sokmuş, falcat ikısini de 
çık ıı marn ıştır .. 

O zaman memurl ır, ell rin 
ceplerinden çıkarmas nı söyle· 
mışlerse de suç u Ömer ina· 
dında ısrar elmiı ve çıkarma· 
mıştır. 

Gızli memurlar, güçlü le Ôme
rin ellerıni ceplerınden çıkar· 
mışlar ve sekiz parçaoan ilıaret 
es arı Ômerin avucunu içı n e 
sımsı ı tuttuğunu gö üş e dı . 

Suç u Ömer <lun Ol) ç sor· 

Doktorumuz 
divor 

e 

Süt damlası nedir ı 
nası isler? .. 

Dr. A. Agah Dinel 
Avrupada süt damlalar ya 

beledıy , ya çocuk sırgeme ku· 
rumu, yahut hayır cemıyetleri 

tarafından tesis ve idare edilir. 
Süt dam ası, birinci çocukluk 
devesine mensub olan çocukların 
muayene ve nezaretıle muvazzaf 
bir müessesedir. Müteh~ssıs bir 
tabıbi , bir (süt mutbabı) ve mü· 
teaddit (çocukbakıcı hemşirleri) 
va dır. 

Müessesenin bulunduğu mın· 
takada amele ve fakir sınıfına 
mensub halkın çocukları do~ar 

doğmaz müesseseye kaydedilir 
ve anaya 'çocuğuna mahsus bir 
fiş) verilir. Ana haf tada bir defa 
çocuğu miiesseseye götürmeA-e 
mecburdur. Çocuk muayene edi· 
lir, tartılır. 

Emme saatleri tayin edilir ve 
çocuk Ana ıüdünden gayri bir 
gıda alıyorsa, gıdası pek cüz'i 
bir fiat mukabilinde müessese 
tarafından verilir. 

Müesseseden böyle cüz'i bir 
bedel mukabilinde muakkam ve
ya muaddel süt alabilmek için 
ananın amele birlikleri v ya ~
lıştığı fabrika tarafmdan amele 
olduğuna dair verilmiş bir ve· 
sika ibraz etmesi veyahut ki, 
muavenete muhtaç oldutunu 
gösteren belediyeden verilmiş 
bir vesikaya malik olması şarttır. 

Müesse.5e vakit ve halleri mU. 
sait olanlara ayni gıdahırı daha 
yüksek bir fiatle verir. 

Müessesenin [ çocuk bakıcı 

1 
hemşireleri], müessesede mukay• 
yet çocukları evlerinde ziyaret 
ederler. Müessesec~ verilen gı• 
dalann temiz muhafaza edilip 
edilmediğini, ananın mütehassıs 
tabibin tavsiyelerine riayet eaip 
etmedığini teftiş eder. 

Hasılı çocuk daimi bir neza
ret altında bulunur. 

Şehrimızde, çocuk esirgeme 
derneği tarafından ve merhum 
doktor Hacı Hasan zade Etem 
reis iken bir süt damlası tesiı 
edildi. Çok büyük masraflar 
mukabilinde (Pa&törize süt), (Mu
akkam süt), (Muaddel süt) ya• 
pabilecek (Etuv) ler, makineler, 
aletler ve hatta daha ileri gidi
lerek tereyagı, yoğurt, peynir 
imalin~ salıh tesisat vücude ge" 
tirildi. 

Her nedense müessese bir 
türlü işledılemedi. Bütün o etu~ 
ve cihazlar, makineler bugürı 
paslaomağa mahkum ve m ıatt•I 
bir haldedirler. Ve bugüokii 
(Süt danılasınm) alelade bir dir 
panserdt!n ve bundan sekseO 
sene t>vel Fransada üçüncü N•• 
polyon devrinde tesis edileli 
(meme çocukları muayeneb•· 
Jerinden) farKı yoktur. 

A akadarl rın gayesi, bu rıı&i· 
1• e 

esse eyı A rupadaki emsa ıf1 
be ze me , onlar gibi çalıştı,... 
mak olmalıd r. 

Bu iş, şehrımizde amele ço· 
cukl rı ar sındaki öıümün öniİ~e 
geçebilecek çarelerin b şın ' 
re lir. ,,,tll' 
------~-- btı' gu Haı<ı mı Ömer Kay nın 
zur ına çıkarıldı. Hüviyet• te;: 
bit ed :dıkten sonrı keııd 
den soruldu: 

- Sende esrar bulntU l 
- Evet.. f kat be 

satmam; kullan rını. Bu d Jll' 
ları da tanımad ğım bır • 
dan satın almışt m... bar 

Halbuki tahkıkat evrak• 
nuıı aksıni göstermektedir. le•" 

S k f
. e,,r• 

ıç unun ev ı ıne ve 1ı.1· 
nıü Jde umumılığıne tevJııncı 
ı ar veı ilmı,,tır., 
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O, bununla meşgul olduğu sırada Dartaayan da pencere· 
nin yanına gidt>rek silahşo )arı seyretmekte idi 

Görüldüğü veçhile Dırtanyan, 
M. dö T revilin İsmini de diğer 
ikisinin yanına katmıştı, fakat 
bundan bir zaru has:I olmıya· 
cağını da biiıyordu. Sözüne de· 
Yam etti: 

- Bu• un ıçın. 
Dedi. 
- Benôm kardinale karşı bü

yü '< bir itaatım vrrdır. Şu hal· 
de, buyurduğunuz gibi, benimle 
açıkça konuşmakla beni hisleri
ınızin bır olması gibi bir şeıefe 
ınüstahak kılıyorsunuz; ancak, 
Pek tab;i olarak benden şüphe 
ediyorsanız size doğru cevap 
verdiğ m için gözünüzden düşe· 
ceğimı Diliyorum. Fakat, bundan 
do 1 ayı, ber şeyin üzerınde gör· 
düğüm, teveccehünüzden beni 
ınahrum kılmıyacağıoıza da em· 
niyetim bakıdır. 

M. dö Trevil, büyük bir hay
rete düşmüştü. Bu derece zeka 
ve bu kadar tok sözlülük takdi
rini mucip olmakla beraber, 
şüphelerini henüz kaldıramamıştı; 
del.kanlıyı emsalinin çok yuka
rısında buhı) or ve kendisin iğ
fal edebilmesınden korkuya• du. 
Bununla beraber, Dartanyanın 
e İni sıkarak dedi ki: 

- Siz, çok namuslu bir de'i
kanlısınız; fakat, şimdiki ha de 
sıze yalnız vadettiğim şeyı ya· 
Pabilirim. Kooağ mın kapısı size 
her zaman açıktır. Bu suretle 
her isted ğiniz saatte }anıma 
gelip her fırsattan istifade ede· 
bileceğ ı nizden, ilerde isteeiğ ınız 

yi e e e e ı ec ınizi ümit 
ederim .. 

Dartanyan cevap verdi: 
- Dem k oluyor ki, efendim, 

0ııa layık olacıığ.m zamanı bek
lıyec•ksın;z, 

Dedikten sonra bir Gaskon-
Yalı alışkınlığı ile ilave eltı, ve: 

- Çok beklemiyeceks niz. 
Dedi. 

k 1 1ıt~kbalinin kendi eline hıra· 
.,\dıgı kanaati ile giderken T re-

1 ı selamladı. 
.._ Bir az durunuz. 

k Diye M. dö Trevil onu alı-
0Ydu ..• 

b- .._ Sı,e Akademi müdürüne 
~r '.°ektup vereceğimi vadet
al '~tını. Küçük asilzadem, onu 
nu1;;ğa tenezzül etm yor musu-

Dartanyan: 

- H•yır, efendim Dedi. 
~ereceğinız mektup hak-

kında söyliyeceğim söz onu da 
ötekine benzetmiyeceğımdir. O· 
nu selametle yer ne götürmek 
için çok dikkatli bJ!unacağıma 

yemin ederım ve onu benden 
almağa çalışacak adamın vay 
haline!... 

M. dö Trevil, bu küçük ka
had yıya bakarak güdü; genç 
arkadaş nı lrnnJJ~m. kta bulun· 

dukları pencerenin yanında bı· 
rakarak vadetmiş olduğu tavsıye 
mektubunu yazmak için masa
nın ba ına oturdu. 

O, bununla me~gul olduğu 
sırada Dartaryan da pencerenin 
yanına giderek tabur halinde 
gıtmekte o1a» silahşorlara bakı· 

yor ve sokağın köşesinden dö
nerek gözden kay bolu şiarını sey
rediyordu. 

M. dö Trevil, mektubu yazıp 
mühürledikten sonra delikanlıya 
vermek üzere yanına gelmişti; 

Dartarıyanın tam mektubu almak 
Üzere bulunduğu sırad•, birden· 
bire sıı,.raması, hiddet nd•n yü· 
zünün mosmor k .. sılmesi ve: 

- A1çakl Bu sefer elimden 
kurtul ımıyac<ktır .. 

Diye bağ rarak odııdan dışa

r ya fır ı ama~ı, M dö Tr~vi l i şa· 
şı ı tmış•ı 

- Kim? K·mdir o? 
Dıye M. dö T revil sordu. 
- Odur ... Hırs , z .. 

Cev. hını veren Dartlnyan: 
- A.çak! .. 
D erek gözden kay oldu. 
- Delin o zoruna bak. 
D ye peşınden söyıenen M. 

dö Trcvil: 
- Işı kıvıramıyaca ırıı anla

dığı için kaçmak maksadıle ıyı 

bır kurnazl k yaptı. 
Di e dü~ünüyo du. 

-4-
Atosun om zu, Porto un kılu; 
.'·ayışı ve Aıami ine dıven .. 

Dartaı y. n, \ok hiddetıı b:r 
halde, be~l<!me odasını üç adım
da geçerek merdıven başına 

g<'lmış ve etrafına bakınmıy ralı: 
l asanıakları dörder dörd .. r .. t· 
lamağa y-lt!'nd ği iırada, M. dö 
T evi i 1 <ırka oda a ıııın b rirıdPn 
çakmakta bulunan bır ~ııahşorun 
oıııuzurıa baş nı ş ddetle çarp
mış, şı a ş ırun bağırmasına ve 
... aha do · usu acıdan ioleıııesıne 

seb p o.mı.ı,tu. 

D&rt nyan: 
- Affedersin;ıl 

Diyerek yoluna devama 
şırken: 

- Affedersiniz, çok 
şim var. 
Demişti. 

çalı· 

acele 

Fakat daha birinci basamağa 
ayağını atarken demir gibi kuv· 
vetli bir el, kendis ni kılıç ka· 
yışından yakalıyarak durdur
muştu. Benzı kağı t gibi beyaz· 
!aşmış olan silahşor: 

- Ace :eniz var hal Bana 
çrpışınıza bunu bahane edi
yorsunuz. "Affedersiniz. diyip 
geçmeyi kafi sanıyor sun uz, öyle 
mı? Bu kafi değıldir, delikanlı. 

M. dö T evilin bugün bize 
bir az çıkıştığını görüp te her 
kesin de bize çatabiıebeğinı mi 
zannettiniz? Kendıne gel, k S· 

tah arkadaş; sen, M. dö T revil 
değilsin? .. 

Bu adamın M. dö Trevilin 
daıresinde yaraları sarıldıktan 
sonra kendi dairesine g tmekte 
bulunan Atos olduğunu tanıyan 
Dartanyan, cevap verdı: 

- Namusum hakkı ıç n size 
kasten çarpmad m; kasten yap
mad ğım ıçindir ~i, sıze "affe
denınız" dedım. Bu ta ziyenin 

kafi olduğunu zannederim. 
Bununla beraber, tekrar affı

nızı dilerım ki, bu ise faz ıa ne· 
z.ıket gösterme~ demektır ... Sızi 

şerefımle temın ederim. Acele, 
ço< acele ışim var. Rıca ede
rim elıniz çekiniz de işıme ko
şayım. 

- Efendi .. 
D yerek, onu serbest bırakan 

A os: 
Çok nazôksiniz; uzak bır yer· 

de" geldı~ıniz anla~ıııyor. 
D di. 
Da a üç dört basamak İnmiş 

olan Dartany. o, Atosun bu is· 
t.hzası Ü er ne durup ona döndü. 

- E endi. 
Ded. 
- Ne kadar uzak yerden 

gelmiş oiursam olayım, sizden 
•.ez, ket dersi alacak değılim .. 

- lbtımaldir. 
D ye Atos cevap vermişti 
D.ırtanyan, şiddetle mukabele 

e ti: 
- Ah, keşke acele işim ol

masaydı, keşke birinj kovala· 
makta bulunmasaydım. 

- B.rini kovalıyorsunuz ha· 
Beni buimak için kovalamaja 
lüzum yoktur; beni! Anlıyor mu· 
sun? .• 

- Soııu var -

Sorunuz, cevap 
alırsınız 

Manisada Bayan C. Hal ideye 
Soyadınızı imzanızda yazmağı 

ihmal etmeyinız. Kablelvuku his· 
ler herkeste olamaz, bu ruhun 
bir husus yetıdır Talih mefhu
munu duşündüğünüz gibi kabul 
etmek zor değı dir. Nıkb n ol· 
mak için ya nız sebepler kafi 
değil, kabiliyetler azımdır. 

Manisa L. N. ize 
Gazete hakkındaki alaka ve 

teveccühe çok teşekkür ederız. 
Aşk hakkında fikırlerinizı tama
mıle kabule ımkan yoktur. Aşk, 
muhit, kültür, ruh hususiyeti, 
mizaç ve ırk ve yaş g ıbi tesir
ler altında belirir. Aşk, platonik 
başlasa bile nihayet netice fizik 
kanunlarına dayanır. 

ihtiyarların gençler üzerinde 
aşk hısleri ile alakalanmaları 
umumi mahiyette bir düstur ola
maz. Paraya gelince para ahlak, 
mizaç ve kültür de aşk üzerinde 
rol alabilir. Hasta aşkları kabul 
ederiz. Tababeti ruh'ye diye 
Mazhar Osmanın bir kitabı var· 
d r, tavsiye ederiz. 

Ziynet altınlarını çalmış 
Cumaovası nahiyesinin Keler 

köyünde İsmail kızı Haticenin 
evine g reıek uykuda b lunduğu 
sırada belındekı kuşağında sak
ladığı zıynet altınlarını ve para
sını ustura ile kesmek suretıle 
çalan Kas bal lsmail Ağırceza 
mahkemesı ne v ri ı m ştir. 

Resim çalmak 
Sefer h sarın Tü abiye mahal

lesinde Du muş oğlu M vllı.t Ba
' bacan, Hasan Dt•mırtaş, N cati 
Alkaya ve Hasan Orak ayni 
yerde lbrahim Olgunun resımle
rını çaldıklarından tutulmuş· 

!ardır. 

Agşegi kaçırmış 
Ur:ada Ovaköyünde Osman 

kızı 17 yaşında Ayşeyi, ayni 
köyden Mustafa kaçırmıştır. 

Kavga 
Seferihisar kazasının Solak 

lbrahim mahallesınde Salih oğlu 
Ali Ursaç ile kızı Ümmühan ve 
oğlu Hasan nüfus cuzdanı mese· 
lesınden kavga ederek biribırini 
döğmüşlerdir. 

Taşla ba~ından yeralamış 
Bayındırda Emir mabaılesinde 

lsmail oğlu 14 yaşlarında ibra
hı m Topçu, ayni mahallede 
Hamza oğlu 20 yaşında Hasan 
Alkanı kavga sırasında taşla 
başından yaralamıştır. 

Sürek avları 
Bu yıl vilayet dahilinde yapı

lacak domuz mücadelesi ıçin 

Ziraat müdürlüğüne 25,000 gra 
f şengi gelmiştir. Bunlar, köylüye 
dağıtılacaktır. 

Perdemızde 

Akisler 
"Karşıyakada Bay Zekın n 

kahves nin dip köşesinde bir 
muhavere: 

- Bu akşam Karagöze gide· 
lim mı?. 

- Nerede oynatıyo lar?. 
- Aman b.radcr, Anadob 

gazetesinın içinde.. Bu akşam 
me§bur Kanlıkavak varmış .. 

- Giderız. 
Ve hep beraber kalkıp sab· 

neye gelıyor ar ... 
Kaf,le, K~nlıkavağa ili adım 

kala ejderha görünüyor ve hep· 
sını birden çarparak: 

1 - Avukat Bay Sabri Gü· 
leci kadı 

2 - Tüccar Bay Gördesli 
Kazımı serv 

3 - Tramvay müdürü Bay 
Cemili çat ak küp 

4 - Bay Ham di fudbol topu 
5 - Kutuc.u Bay Şevketi ta· 

ban çivioi 
6 - Muallim hocası Bay Mi· 

tatı hanım valide 
7 - Kağıtçı Bay Kadriyi 

zembeıek anahtarı 

8 - Keresıecı Bay Mebmedi 
nargıle 

Şeklinde perdeye bırakıve· 
riyo . 

Bay Kadri - Buyurun baka· 
lım. Size ben "g tmıyelim. de
miştim, din ! emedıniz. Bır şey 

değıl; olanlar bana oldu. Ş mdi 
ömrümün sonuna kadar önüme 
geleni kurup kurup salıvermeğe 
mahkumum. 

Bay Hamid - Hay Allah 
şu ejderhadan razı olsun. Spor 
mütehassıslığımı yarüağyare kar
şı, beni fudbol topu kılığına 
sokmak a ispat etmis o 1du. 

Bay Şevket - Sen mi spor 
mütehassısı? Sen spordan ne 
anlarsın be?. 

Bay Hamid - Anlamasam 
ejderha beni bu kıyafete sok
mazdı. 

Bay Şevket - Ejderha, hem 
spordan anlamadığın, hem de 
anlarım dediğin için önüne ge· 
len bir teleme vursun diye seni 
top yaptı .. 

Bay Hamid - Sen kendi 
haline bak.. itiraz ettikçe ma
rangoz çekicini yiyecek ve her 
çekiç darbesinde bir az daha 
yere gireceksin .. 

Bay Mitat - Şimdi şu ej· 
derhanın yaptığı doğru mu be 
birader? Bizi durub durduğu· 
muz yerde bu hale sokmak 
aklen de, manbltan da, insani· 
yet bakımından da caiz olur mu? 

Bay Sabri - Elcevap: Olur. 
Bay Kadri - Tamam •.• Ma· 

demki fetvayı da aldık; korku
muz kalmadı demektir. "E.llerini 

-bu işlere aklın ermez, karışma .• 
Bay Mitat - Neden karışını· 

yacakmışım?. 

Bay Kazım - Kadın kısmının 
saçı uzun, aklı kısa olur. 

Bay Mıtat - Demek ki, sen 
kadın saylavlarımızın da aleyhin· 
desin öyle mi?. 

Bay Kizım - Haltetme cadı .• 
Ben ne söylüyorum, sen ne ah· 
kiim_ . çıkarıyorsun. Ah sevgili 
Tabırım, neredesin?. 

"Tam bu sırada Karşıyaka 
konsolosu Bay Tahir Bor görü
nür. Ejderha onu da kapınca 
cerre çıkmış Ramazan softası 
kıyafetinde perdeye bırakır ... 

Bay Tabir - Buradayım ey 
mukaddes servi!. Sen rüzgara 
t:ıtulup sağa, sola başını salla
dıkça benim ruhum titrer. 

Bay Cemil - Mürailik yok ••• 
Bay Tahir - Sen karışma 

çatı ak ... 
'er~ste tıicc~rı B11y Me 

nargile gı bi guruldar. 
Bay Tahir - "Bay Kazıma,, 

emret... Emret, Dahiliye Vekili 
olup seni kalemı mahsus müdürü 
yapayım .. 

Bay Kazım - Ben mi sana 
kalemi mahsus müdürü olacağım? 

Bay Tabir - Tabii .• 
Bay Kazım - Elli sene a~ 

kalırım dı gene olmam. 
Bay Tabir - Neden ama: ? 

Benim neyim eksik .. 
Bay Kazım - Eksik de§'ilsin, 

bilakıs şu Karşıyakada vücudün 
fazladır. 

Bay Cemil - Vall11hi öyle 
Bay Kazım .. Bir v kit ben buna 
bir tepsi kadayif hediye yolla
dımdı. 

Bay Mitat - ı<adayif hediye 
olmaz evladım. 

Bay Cemil - KEymağı da 
vardı ya .• 

Karagöz - • Bay Cemile • 
sen askerlik yaptın mı? 

Bay Cemil - Neye sordun? 
Karagöz - Hani k11fadan 

gayri müsallahsın da. Çatla ka
faları pek kabul etmezler. 

Bay Cemil - ımdi beni 
söyletirsin. Senin •• 

Bay Sabri - Bale oğlum 
"Ellezine uyduren martavala., 
kelamı kebari mucibince usulü 
münazaraya riayet gerektir. Ol· 
maya ki lisanı ciyfe beyanın· 
dan bir kelimei mülevvese zu• 
bur eyliye. 

Bay Cemil - "Bunu Arapca 
bir dua sanarak iki gözü iki 
çeşme,, Amin ... 

i~ No. I lnkıliib hatır larından 1 
Yazarİ 

M. DoOan 

"'\ oğuşturarak. hava da amma so· 

1 
ğudu ha.. Bari bir kadehcik 
kanyak olsa .• 

Bay Kaz;ım - • Rüzgardan 
tepesini ıallıyarak. ne olsa, ne 

Bay Sabri - fsagoci, esi, ego, 
eçiden mubarref olub mantığın 
tarifi "aletün kanuniyetün ta'simii 
müraatüha ezzıbni anilhatai fil 
fikir,, dir. 

Bay Cemıl - "Bütün bıitün 
coşarak h çkıra, hıçkıra. Aaamin. 

llu ·· l" 1 b b 1 k Y k k 1 nin numune taburuna Rume ı- nım e eıa er ça ışaca sın. u arı çı an arın nazarı Mahir 
bit llıuhtelif yerleT nden her tabur D ye emir vermışti. Hacidi paşanıo odasına ilişmişti. Kapısı 

~Qlll zabit ile on nefer gönd rir. zatında ben bunu beklıyordum. kapalı olan bu odada heyet 
teı-~·t bir s ne müddetle ta.im ve Çü kü vatani vazifem öyle ıcap azalarının toplanmış olması 
~ .. t 1

Yelerle mPşgul olurdu. rtt.riyordu. h•e, bu münasebetle muhtemeldi. Kapı hafifçe vurut-
•qtel·f j b k l,td 1 ınahallerden ve kıt'a· smail Mahir Paşa heyetile de du. Hiç ir ses çı ·madı. Vuru-

loııı:~ gelip (nüınune taburunda) temas etmiştim ve dak kası da· lıış tekrar edıldı. Yine ses sada 
~,b, 1 llıış olan bu efrad ve kıkasına her şeyden haber alı· yok. Bu defa otelci: 
ttıııi ~ıı kaınilen cemiyete intısap yordum. -Pa~a hazretleri ben~eniziın, 

•tş erdir. Kolombiya otelindeki vekayi otelci, korkulacak bir şey yok, 
lı.i~G~kılabda bu taburun çok gözümün önünde cereyan etmiş· dedi. 
~~ıl h ınınet ve h:zmeti ve fe. ti. lık önce otele yetışen ve Bu ses içerden tanınmıştı. 
den ığı gPçmiştir. Cemil Bey· h•yeti bu sefil vaziydte gören Cevab olarab:: 
~ın 10 sonra ınerkez kumandanlı· ben o!m~tum." -Yanınızda kimler var, diye bir 
tuy. _Yazı ışleri doğrudan doğ· Müftünün hanım tekrar otele sesın inler gibi mır ldandığı işi-
~. ~ Uıe . f b b 1 1~atıııı rıınde kalmıştı. Ômer al ndı ve mü ü afendı de kendi· dildi. Şöyie bır mu avere aşa-
~tt n Vurulup g.ttikten ı;onra sinden geçm.ş bir cenaze halin· 
I> k e !ddiğıni yazdığ m Tahsin de aık : ıi hastanesine götürijldü. 
~ • lnt" k nı v ıy r ve af bir adamdı. Yukarı katta •mse görülmüyor· 

...._ B ~• eınJe ıpka etti ve: du. Oda kapıları açık o!duğ•ı 
eoıııı z .. m .. uıımda da be- halde meyd ıı ... Ja kims cik yo~tu. 

mıştı: 

-Muhafız efı ad kapı önündl!' 
duruyorlar. 
-Çav şiarına s("yleyiniz, sokak· 
lan pençerenin önü ıe gelsin. 

-Peki 
Çavuş koşarak merdivenleri 

indi ve sokağa çıkarak pençe· 
reye baktı. Çavuşu gören uçuk 
benizli paşa bir ohl Dedi. Bun· 
!ar müfsit! rin kendilerini Ö dür· 
mek için otele hücum ettikle
rine kanı olmuşlar ve bittabi ille 
ış olarak lstanbuldan getirdikleri 
neferleri ya esir almışlar veya 
öldürmüşler zehabına düşmüş
lerdi. 

Çavuşu sağ gören paşa arka
daşlarına ayağa ka.kmalarını söy
ledi ve hep birden koltukları, 
kanapeLeri ındi•d !er ve kapı da 
böyle ikle açıldı. Otelci geçmiş 
olsundan başlıyarak müftü vak
a>ını •nlattı. Renkleri sararıp 
bozu an hey" n ütün azası bu 
v .. k' •yı korku ıçınde dinlediler. 

olsa?. 

Bay Kadri - Kanyak-. 
Bay Kazım - Ne demek o? 
Karagöz - Canım bani es-

kiden adı konyaklı .. 
Bay Kazım - "Karagöıe" aea 

suuusl.. 
Karag§z - Pekala, ~n hışırdal. 
Bay Kazım - "Bay Kadriye. 

700 senelik konyağı ne hakla 
kanyak yaptın a bırader?. 

Bay Kadri - Konyak Fran· 
sızca veya Rumca... Kanyak 
Türkçe ... Kanı yak, yani kanımı 
yak, daha doğrusu: Kanımı ateş· 
lendirib beni ısıt demek .. 

Bay Kazım - Hezeyan etme .. 
Bay Mitat - Ne hezeyanı ev· 

lladım Kazım. Yavrum Kadrım 
doğru söylüyor. 

Bay Kazım - Valid~. senin 

Karagöz - •Hacivada. ne 
oluyoruz Çelebi?. 

Hacivad - Vallahi b lmem 
Kar,gözüm, yüreğim kalktı. Oğ· 
!ancık ne de içten ağlıyor. 

Bay Tahir - Onun tabiati 
öyledir. Dört, beş zeytin tanesi 
yedirin, susar. 

"Kandilde içyağ bittiğind~o 
sahne ışı ~sız kdlır ve oyuı. bit· 
tabi devam edemez •... 

Şeyh Küşteri 

Dıkkat 
Karagöz perd sıni maruf bir 

eski başmuharriri.ı ya 'dığ ı hak· 

kında ban şayıalar işitiyoruz. 
Perdeyi idare eden zat, daimi 
tahrir ailem z aras ndadır ve 
bu y~z a•ın, g zetemiz barcın· 
drki •evıı 1 ı alakas yoıdur. 



.... 

Yeni bir garibe 
Baş tarafı birinci sahifede 

Evet, hayır, öyle değil, izah 
edeyim, dinlemem sesleri .• 

- Vılayetin emri budur .• 
- Hayır; vilayet böyle emir 

vermez ve vermemiştir. 
Yalan mı söylüyoruz? 

- Orasını bilecek ben deği· 
lim. 

Beni gören bir kaç kişi der· 
hal atılıyorlar: 

- Gazeteci geldi. Hadiseyi 
an )atmalıyız. 

Ve anlatıyorlan 
Ôrnekköy pazanndan birer, 

ikişer k"lo et almışlar. Soğuk· 
kuyuya gelince mezbaha memur· 
larile karşılaşmışlar: 

-Etleri makbuz mukabilinde 
bize vereceksiniz. 

- Neden?. 
- Alıp mezbahaya götüre· 

ceğiz. Orada 24 saat beklettik· 
ten sonra hastalıklı olup olma
dıkları fennen tesbit edilecektir. 
Etler hastalıklı ise imha oluna· 
caklar; değilse makbuzla müracaat 
edt:rek geri alırsınız. 

Yani açıkcası: Örnekköy pa· 
zarından Ôrnekköyde oturan
lardan başkası et almamalı ve 
ucuzluktan istifade edememel dır. 

• • • 
Şu mantıksızlık şaheseri kar· 

şısında gayriihtiyari şöyle düşü· 
nüyoruz: 

Kesim hayvanlan Ôrnekköy
de de baytar muayenesinden 
geçiri ldikten sonra kesilmekte· 
dir. Oradaki baytarın ya fenni 
kifayeti vardır, yabud yoktur. 
Fenni ki ıayeti varsa ve elindeki 
dıp 'oma sahte değilse artık et• 
lerin hastalığından bahsetmek 
gülünç olur. Fenni kifayeti yok
sa ve elindeki diploma sahte 
ise kanunun harekete geçmesi 
pek tabiidir, Bizim bildiğimize 

göre yıHardanberi orada vazife 
gören zat; fenni kifayeti haiz, 
d ip1ome bir baytardır. Binae· 
naleyh Ôrnekköy mezbahasm· 
da kesilen etlerde hastalık yok· 
t ur ve olamaz. 

Buna rağmen mutlaka ikinci 
bir muayene zarureti mevcud 
ise belediye neden mezbaha 
baytarını Cumartesi günleri öğ· 
leden sonra Ôrnekköye gön
derip hayvanları muayene ettir· 
miyor da bu Pazar günü icad 
ettıği hakikaten gar.b usule mü
racaatta bulunuyor?. 

Et al, mezbaha memuruna 
teslim et, 24 saat bekle, ertesi 
günü kalkıp mezbahaya git, mu· 
ayene neticesini anla. menfi i~e 
paran gitsin, müsbetse makbuz 
göster, eti istirdad et, evine 
götür, pişirsinler, afiyetle ye .•• 
Tam "Perdemizde akisler., sü
tunlarına girecek bir mevzu de· 
ğil mi?. 

Mukakkak ki Ôrnekköy pazan 
haftada bir gün İzmir mezba
hası varidatına sekte veriyor. 
Çünkü et orada ucuzdur ve bu 
ucuzluğun sebebi, Ôrnekköyde
ki . zebbiye resminin lzmirden 
daha aşağı olmasıdır. 

lzmir belediyesi bunu önle
mek istiyorsa zebhiye resmini 
o nisbette indirsin. Bunun yegane 
çıkar yolu budur. 

Hem bunu yapmaz, hem de 
halkın Ôrnekköy pv.anndan haf· 
tada bir gün bir kaç kilo et 
almasına bu sllretle mümanaat& 
kalkarsa buna ne kanun, ne ni· 
zam, sıe vilayet, ne hükumet 
müsa~e edemez. Beledıye iyi 
bilmelidir ki kendisi behemehal 
halkla beraber, halk menfaati 
namına harekete mecburdur, hiç 
bir işde halka karfl cebhe ala· 
maz. Halk, belediye meclisini 
.. beni et yimekten menetsin • 
diyeintihap etmemiştir. Bele· 
diye her şeyden evel lzmir bal· 
kın ın menafıini gözetmeğe ve 
lzmir halkına hizmet etmeğe 

A ADOLU 

Muallimler Birliğinin 
Büyük Eğlencesi 

lzmir Muallimler Birliği, Cu
martesi akşamı için, Halkevi sa· 
!onlarında danslı, çaylı bir eğ
lence tertip etmiş ve gece, iki 
yüz kişiyi mütecaviz bir muallim 
ailesinin büyük topluluğundan 
doğan sıcaklık ve samimiyet 
içinde geçmiştir. Toplantıda Maa· 
rif müdürile muhtelif liseler, orta 
ve ilkmekteplerden mualHmler 
ve aileleri hazır bulunuyorlardı. 

Denebilir ki, lzm rde muaHim
lerimiz arasında ilk defa olarak 
bu kadar canla, bu kadar alak.ah 
bir toplantı görülmüştür ve bu 
vaziyet ayni zamanda, muallim· 
!erimizin meslek ailesi birlik ve 
yakınlık ihtiyacını günden güne 
daha kuvvetli, daha şuurlu ola· 
rak duymağa başladıklarını ifade 
etm iş olmaktadır. 

Toplantıda, Muallimler Birliği 
namına, gazetemızin yazı ailesin· 
den arkadaşımız muall m Bayan 
Vedide Karadayı da söz alarak 
şunları söylemiştir: 

.. _ Sayı n direktör, 
Sayın arkadaşlar, 
Bu akşam burada ümidimin 

fevkinde büyük bir kalabalık 
görmekle çok sevindiğimi ifade 
etmek istiyorum. Öğretmenin 
top u'uktan hazzetmed ığini iddia 
edenlerin fikrini tekzib eyler bir 
vaziyet hasıl olmuştur. Bu va· 
z·yeti biribirimize ehemmiyet 
verd 'ğimizi gösteren bir senbol 
olarak kabul ediyoruz. Hepinize 
birlik idare heyeti namına "Hoş 
geldiniz, güzel güzel vakit ge
çmn., derken z ı hoimde aras ra 
dolaşan bir iki fıkir ağzımdan 
çıkmak ist yor. Derviş n fikri 
ne ise zikri de oymuş. 

Bundan on, on iki ay evci, 
tahminen bu zamanlar dostları
mın lütfüne uğramışbm. Dostun 
lütfü bazan düşmanın şeni ka· 

dar ağır olabiliyor. Benim mes· 
leki vazifelerime, ev ve analık 
vazifelerine ilaveten İzmir Öğ-

mecbur olduğunu daim.& gözö· 
nünde bulundurmalıdır. 

• • • 
Ôrnekköyü ihtiyar meclisin· 

den de şu mektubu aldık. 
Anadolu gaz ... tesi di rektör· 

lüğüne; 

Karşıyakanın Ö nekköy pazan 
sekiz yıldanberi zengin ve fakir 
halkın her türlü g dumı ucuz 
olarak temin etmektedir. Köyü· 
müzün fenni ve sıht i bir mez· 

bahası ve baytarı vardır. 

İzmir belediyesi mezbaha va· 
ridatını artırmak maksadile kö· 
yümü::den bir kilo et alan va· 

tandaşların yolunu keserek elle
rinden etler ni müsadere etmek 
suretile Atatürkün hayatı ucuz· 
latlJ!ak için söyledikleri büyük 
söyleve aykıı ı hareket ederek 
köylüye ve şehirliye çok eziyet 
etmektedir 

Köy heyetinin ve parti başka· 
nının vilayete yaptığı ş kayet 
üzerine Vali muav;ni B. Cavid 
Ünver bizim böyle bir şeyden 
haberimiz oktur, ş imdi polise 
em~r veriyorum, balkın etleri geri 
verılecektir. Demişler ve bu emir 
yerine getirildikten sonra köy 
pazanndaki halk [yaşasın Cum· 
hur iyet hükumeti, yaşasın köylü 
babası Atatürk] diye bağırmıt' 
lardır. 

Fakat bu gürültüler devam 
ederken öğle zamanı gelmiı, pa· 
zarda alışveriş durmuş ve biç 
bir şey satılmayarak köylümüz 
beş yüz lira zarara girmiı ve 
belediye aleyhinde bir zabıt tu. 
tularak zarar ziyanın tazmini 
için bükQmet, partiye ve mab· 
kemeye davacı olmuşlardır. 

lzmir Ôrnekköyü ihtiyar 
Meslisi 

retmenler birliğinin idari vazife
lerini de yüklediler. Enstenktiv 
bir korunma aksülamelile reddet· 
mek istedim. Dedim ya; dost· 
lanın ağır bastı. Ben de teselli 
olarak Vober F ehner kanununun 
sadece ihsaslara değil, yorgun· 
luk ve ıztıraplara da şamil ola
cağını, yani cehennemin şid· 
detile ihsasın şiddetin burada 
yüklerin, iş ve vazifelerin çoğal· 
masile tesirinin mütenasip ol· 
mıyacağını ileri sürerek bu yü· 
kü kabul ettim. 

Burada şunu da itiraf edeyim 
ki bu .. yük,, diye kabul ettiğ . m 
vazifemin çok heyecanlı ve fay· 
dalı olacağını da tahmin edi· 
yordum. Sosyal hayatta faydalı 
olabilmem için bana verilen ilk 
fırsattı. Benden daima daha he· 
yecanlı, daha nikbin ve çalışkan 
alta arkadaşıml a birlikte, Halk
evinin köşelerinde çok heyecanlı 
hayal ve ümidlerle çok günler 
geçirdik. iki üç saat süren ilk 
toplantılarım zda kudretim.zin 
d ı şmda olan büyük i~lerin başa
rısı hayallerini kurduk. Avrupa· 
da, Amerikadaki birlikleri dü· 
şunuyor, onların bir kaç yüz 
bine yükselen aza adedlerini ' 
yaptıkları büyük işleri araştırı· 
yor ve kendi kendimize .. e bette 
bizim de hiç olmazsa iki yüz 
a~am ız. olur ya .. ,, Diyorduk. Bir 
gun, bır acı gün arkadaşlar bu 
hayaller"miz birdenbire sukut 
et i. Bir hayal a eminden insa· 
nın çamuru olan ve her zaman 
kendisine döneceği bu toprak 
üzerine güm!. Diye düştü. O 
bahsettiğim günde yollamış ol· 
duğumuz ik yüz küsur sirkülere 
kırk kadar cevab aldığımızı 

duymuştuk. En samimi arkadaş· 
larrma " neye yazmıyorsunuz ,, 
d ye sorduğum zaman, okuma· 
dıklarını bile söyl yerele: ı~erinin 
fazla olduğundan şikayet ettiler. 
Azamızı ç ğaltmak iç•n mekteb 
mekteb bizzat gidelim dedik. 
Ona rağmen umduğumuz neti· 
cenin küçük bir kısmını dahi 
alamadık. Eğlenmek için top· 
landığımız bu akşamda bu acı 
sözlerimle sı zi artık sıkmak iste· 
miyorum. Derd daima <lerdli
nind ir. \ 

Yalnız bugün dört şey bana 
cesaret verdi: Birinc;si, üç defa 
yuvasını bozduğum örümceğin 

dö dü ı cü defa ş kayet etmeden 
yılmadan ağ örmeğe başlamasını, 

iki ı c si, keskin ş mal rüzgarına 
karşı elbisesinin yırtıkları ,dan 
soğuktan morarmış t>tleri i'ÖrÜ· 
neıı , sancıdan kıvranan fakat ağ· 
lamıyan küçük bir çocuk .. Ü;ün· 
cüsü, bu ş ddetli yağmurun al
tmda tatlı bahar. şarkısını söy
liyen bir tarla kuşu .. Dördüncü· 
sü de bu akşam ne de olsa biri· 
birimizi sevdiğimizi ve saydığı· 
mızı, birlik ruhu gösteren bu 
top l uluğa rağbet ... 

Her teşebbüsümüzde bize ön
ayak olan kültür direktörümüze 
Halkevi nizamnamesi bakımın: 
dan üvey evladı olduğumuz Bn. 
Şehimenin bize üvey anne mu· 
amelesi değil daima lütüfi.; ar bir 
başkanlık etmesine, yılmad :in ça
hşan ve benim gibi çabucak 
bedbin olmıyan bu güzel geceyi 
bize hazırlıyan idare heyetine 
teşekkürlerimi sunar, heyetinize, 
hepinize, güzel bir gece geçir
meyi, temenni ederken lzmir 
ötretmenlerinin bugün dej'ilse 
bir gün birlik lüzum ve ihtiya
cına duymalarını candın dilerim.,, 

latanbul maçlar:ı 
lstanbul, 15 (Hususi)-Beıik· 

taş, Güneıi 3 • 1, Galatasaray, 
Süleymaniyeyi 8- 1, Vefa, Eyübü 
6 · 1, Fener, Topkapıyı 8. O, 
Beykoz, lstanbulsporu 2 - O yen· 
diler. 

Şehir Meclisi 
toplantısını bitirdi 

Bu nasıl şey! 
Birana 

• •••• 
Çocuğunu öldürmek 

-Baş taralı 1 inci sahifede
B. Saminin yıllık idare hesabı 
okunarak, 19 gizli reyle kabul 
edilmiştir. 

Bunu müteakıp, belediy inti· 
habatında muhtelif mıntakalarda 
b~lu!laca~ ~za, kur'a ile seçil
mıştır. Netıceye göre; Tilkilik 
mıntakasına doktor B. Ramih 
Saydan, Hacı Mahmud mınta· 
kasına B. Cemil Tekiii, Bayrakla 
mıntakasına Halckı Balcıoğlu, 
Değ rmendağı mıntalcasına Bay 
Sadi iplikçi, Pazaryeri mıntaka· 
s.na avukat B. Halid Tevfik 
Ôzyaman, Eşrefpaşa mıntakasına 
B. Sabri Menteş, Kahramanlar 
mıntakasına diş doktoru B. Ali 
Halim Bayer, Karantina mınta· 
kasına doktor B. Sami Salih, 
Muradiye mmtakas na B. Sıdkı 
Özyen, Mısırh caddesi mıntaka· 
sına B. Mehmed Ruşen A lcgün, 
Tepec ık mıntakasın B. Hüsnü 
Tonay, Reşadiye mmtakasma 
avukat B. M•ıs tafa Münir Birsel, 
Dolaplıkuyu mıntakasma B. Ke· 
mal Talat Karaca ve lkiçeşme-
1 k mıntakasına da avukat B. 
Ahmed Şükrü Sayar seçilm i ş
lerdir. 

Müteakıben muhtelif mazba· 
talar okunarak kabul edilmiş ve 
belediyenin, afiş i lanları · için 
yaptıracağı köşklerin masrafı, 
hoparlörlerle yaplacak ilanlarla 
afiş vesaire tarifesi tetkik ve ka· 
bul edilmiştir. Bu tarifeye na· 
zaran birinci sınıf yerlere asıla
cak afış ve reklamların beher 
metre m.urabbaından, muayyen 
resimden baş!ca senevi elli, 
ikinci sınıf yerlere beher yarım 
metre murabbaına otuz ve üçün· 
cü sınıf yerlere beher metre mu· 
rabbaından yirmi lira alınması. 
hoparlörlerle yapılacak il anların 
beher kelimesinden on kuruş, 

resmi günlerde de yirmi kuruş 
ücret tahsil edilmesi kararlaştı· 
rılmıştır. 

Afiş v~ reklamların talik işi, 
doğruda11 dcğruya belediyeye 
aid olacaktır. 

Afiş ve reklamların köşkleri, 
derhal yapılacaktır. 

Bundan sonra, belediyeden 
arsa alanlar hakkında nizam en· 
cümeninin mazbatası okunmuş 

ve aynen kabul edilmiştir. Bu 
mazbatada deniliyor ki: 

.. Yangın yerlerinden arsa sa· 
tm almaktan dolayı belediyeye 
borçlu olanlar, aldıklan arsala· 
rın ihale muamelesi Şubat 930 
dan evci yapılmış olm k şartile 
aşağıdaki kayıt ve şartlarla ko· 
laylığa mazhar olacaklardır: 

1 - Şubat 930 dan evel 
yang n yerlainden arsa almış 

~l~nlardan bu satış dolayısile 
ıstıkraz suretile borçlandıkları 
paraya mukabil, resülmal veya 
takas namı altında verdikleri 
para yekunu, satış bedelinin 
yüzde yirmisine hali ğ olanlar 
veya tediyatını bu nisbete iblağ 
edecek olanlar, 

A - Belediyece bu alacak 
dolayısile yapılmış icra ve takip 
masraflarile sair bilumum mas
rafları ve belediyece belediye 
avukatına verilmiş ve verilecek 
avukat ücretini ödemek, 

E - Satılan arsayı her türlü 
hak ve alakadan iri ve tamamen 
ve filen serbest bir şekilde be
lediyeye red ve iade eylemek ve 
arsa, tapuya raptedilmipe mas
rafı kendisi tarafından verilerek 
belediye namına iadeiferağ edil· 
mek ve belediye namına tanzim 
edilecek tapusu belediyeye ve
rilmek, 

B - Arsa üzerinde yapılmış 
olan hertürlü sabit inşaat ve te
•İsatı bede.siz belediyeye tarkey· 

Jemek, 
C - Belediyeyi verdikleri pa· istemekle itham 

radan dolayı ibra etmek veya ediliyor?• 
başka hiç bir talepte bulunma- Doğurduğu gayrimeşru çocu· 
mak, ğunu Tire ile Torbalı arasında 

2 - Arsanın belediyeye ia· bir ormanın kenarına bırakmak 
~.eıııi tarihine kadar gayrimenku· sureti le öldürmeğe teşebbüs eden 
lun bılumum devlet, belediye Ali kızı Arap Haticenin muha· 
vesair vergi ve resimlerini tama· kemesine dün şehrimiz Ağırceza 
men ödemek şartlarını ifa eden· mahkemesinde devam edi l miştir. 
lerden belediyenin bakiye ala- Maznun Hatice: 
cakları takip ve tahsil olunmu. - Açtım, çocuklarım da keza. 

Verdiklerı para miktarı satış Çalışmak için bir bakla tarlasına 
bedelinin yüzde 20 sinden faz- gitm ş, çocuğumu ormanın kena• 
laya baliğ olanlardan ve rd ı kleri rına bırakmıştım. Öldürmek için 
yüde 20 den fazla kısım hakkın· bıraktığımı zannetmişler. 
da Belediyenin zimmetini ibra Demiştir. 
etmek veya başkaca biç bir ta· Çocuğu orman kenannda bu-
lepte bulunmamak şartile ve bi- lan şah it Emin; kadının ilk defa 
rinci maddedeki şartlar daire· .. bıraktım,, diye itirazda bulun· 
sinde bu kolaylıktan istifade duğunu söylem iştir. 
edeceklerdir. Diğer bir şahid de demiştir ki: 

Belediye reisi Dok or Behcet - Bir gün çocuğu beline ka-
Uz, içtima devresinin, çok ve· dM" tezek gübresi içine gömül-
r.imli kararlarla karand ığ nı söy· müş olarak bulduk, ölümden 
l ıyerek azalara teşe ·kür etmiş kurtardık. İki gün sonra da bir 
ve Şubatta tekrar toplanmak orman kenarına bırakmış. 
üzere d evreyi kapa tığını beyan Maznun Haticenin nüfus kay-
eylemış, aza ve reis biribirlerini dının tespiti için muhakeme, 
selamlıyarak ayrılmıştır. başka bir güne bırakılmıştır. 

9 lar ko:f~·;arrsr, Jün Kuyu meselesinden 
tekrar toplandı çıkan cinayet 

_ Baştara/ı 1 inci sahifede 
"9 lar konferansı, bir hakkı 

tebarüz etirmekle beraber, Ç in· 
Japon ihtilafında diğer alakadar 
devletlerin menafi ni de koru· 
mak vazifesile mükelleftir. Bi
naenaleyh; Japonyanın, kendi 
imalini Çine kabul ettirmek için 
cebirle hareket etmek mecbu
riyetinde bulunduğu hakkındaki 
iddiası, 9 lar konf ·ransınca 
mesmu olamaz. Zira dünyada 
hiç· b r devlete, hodbehod diğe: 
rine istedif ni kabul ettirmek 
hakkı verilemez. Aksi halde 
bu gibi ı btilaflar, günden gün~ 
artacak, in izam Vı! emniyet 
şirazesi haleldar olacaktır. 

9 lar konferan sının notas ı nı 

~e~detmek için Japonyaom neye 
ıstınad ettiği bilinememektı!dir. 
Bunun için Japonyanın, konfe
ransın notasına daha münasib 
bir cevab vereceğ ı ümid olunu· 
yor. 

Notanın metni okunduktan 
sonra, lsveç, Norveç ve Dani
marı<a delegeleri, Ç n - J ı poıı 
ihtilafile alakadar olmadık arını 

ileri sürerek müstenkif kalmış
lardır. 

ita ya delegesi, bu notanın 
yeni i t ı laflara sebebiyet verece· 
ğini beyan etmiş ve notayı mu
vafık bulmamıştır. 

Bunun üzerine, kısa bir müza
kere geçmiş ve konferansa riya-

set eden Belçıka Hariciye Na
zın B. Spakın kralla Londraya 
gitmesi mukarrer bulunduğundan, 
konier"nsın, gelecek pazartesiye 
tekrar toplanmak üzere celseye 
son vermesi tekarrür eylemiştir. 

Bir at 
4 yafmdaki Klzımı 

öldUrdU 
Torbalın ın Dağkızılca nah ye· 

sinde Karakızlar köyünde feci 
bir kaza olmuştur. Kasap oğul· 
larından Süleyman oğlu 4 yaş· 
lannda Kizım; Kara .Ahmedin 
atı tarafınd~n .. tepme ile başına 1 
wrulmak yuzunden ölmüştür.. 1 

Buca belediye reisi şahid ol• 
rak dinlendi 

Bucada Giritli Bay Hamidi 
öldürmekle maznun fırıncı De
mir Alinin dünkü muhakeme
sinde, müdafaa şahidi sıfatile 
Buca beled ıye reisi Bay Nazım 
Anık dinlenmiştir. Şahit demiı· 
tir ki: 

- Ö len B. Hamit çok mütearrll 
ve usanç verecek tarzda herkesi 
rahatsız eden bir zattı. Bir kuyu 
mese esinden B. Hamit ve De
~ir Ali arasında ihtilaf varda. 
Üç, dört defa Belediyeye mü· 
racaat ettiler. Nihayet mabke· 
meye gittiler. 

Neticede mahkemece halle
d ildi. Kuyu, her ikisine de isti· 
fade etmeleri kaydile verilmit 
d :ye duyduk. Hadiseyi gör
medim. 

Bu kuyu meselesine aid icra 
dairesindeki dosyan n bulunmasa 
için muhakeme başka bir ıün• 
bırakıldı. . 

Mahalli idareler 
Riyasetinin ıeşkili lıalclcın

d11ki proje 
Ankara, 15 (Hususi) - Dahi

liye encümeni, bugün toplanmıf 
ve mahalli idareler riyaseti ter 
kili hakkındaki projeyi müza"' 
kere etmiştir. Bu projenin, Ki' 
mutayın bu içtima devresind• 
kanun haline konmasına çahıılr 
caktır. 

Yugoslavyadan 
kereste alacağız •• 

lstan bul, 15 (Hususi) - f-lil
kumet, YugoslavyaJan yirmi bİll 
metre mikabı kutuluk kereste 
almağa karar vermiştir. 

fürinci Sınıf Mutahusı• 
Dr. Demir Ali 

Kamçı ollıı 
Cilt ve Tenasül hast•'"''" 
ları ve elektrik tedavıel 

lzmir - Birinci beyler __., 
Elhamra Sineması arkaSJllcı. 

T t!lefon : 3479 

ll Daimi encümeninden: 
9412 ~ra _açın tutarlı olup ebiltmeye konularak isteklisi b•~ 

~ıyan zmır • Menemen - Bergama yolunun 20+000 • 25+"':: 
kılometroları arasındaki şosenin esaslı onanlması eksiltmeıi tS jJtJ 
uzatıldı~ d · t kl"I · 2490 ki-" . gın an ıs e ı eran sayılı yasaya göre hazırlıyaca ;ı 
te~ı~at ları ile birlikte 25/11/937 perşembe günü saat t 1 de 
daımı encGmenioe baş vurmaları. ı O 19 3953 
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İzmir maçları 
Pazar günü Alsancak ve Halk 

sahalarında 937-938 lik müsa
bakalarına başlandı. Tam bir 
spor bavasına rastlamasına rağ· 
men sahada kimseler yoktu. 
Maçlar, Üçok-Demirspor takım· 
}arının karşılaşmasile başladı. 

Oyunun bidayetinde müessir bir 
hakimiyet tesis eden Üçok ta
kımı birinci devrede beş, ikinci 
devrede 6 gol attı ve maçı 
11-0 gibi büyük bir farkla ka· 
zandı. Üçok takımının 11 golü 
yeni sezonun gol rekorunu teş· 
kil etmektedir. 

Bu oyunu günün en mühim 
oyunları arasmda sayılı olan 
Alsancak • Doğanspor karşılaş· 
ması takip etti. Alsancak takı· 

mında Z. Ali yer almamıştı. 
Doğansporun da en iyi oyun· 
cuları olan Hakkı ve Fuaddan 
mahrum olarak oyuna iştiraki 
görülünce maç ehemmiyetini kay· 
betti ve bu suretle Alsancak 
takımı bozuk ve fena oyununa 
rağmen talih eseri olarak mü· 
sabakayı 5· 1 kazandı. 

Sıra günün en mühim maçını 
teşkil eden Ateşspor • Yamanlar 
karşılaşmasına gelmişti. Bu mü
him oyunu Alsancaktan Fehmi 
idare edecekti. Fakat midesin· 
den mustarip olduğundan sahaya 
gelmedi ve oyunun idaresi Kü
çüle Mustafaya tevdi edildi. Bu 
oyunda her iki takım çıkarabile
ceği en kuvvetli kadrolarını mu· 
hafaza ediyordu. 

Oyunun bidayetinde Yaman· 
lar tak1mı ini hücumlarla Ateşin 
nısıf sahasına kadar sokuluyor 
ve müsavatı bozmak için çok 
seri bir oyun çıkarıyordu. Ateş 
takımı Yamanların seri oyununa 
ayni süratle mukabele edince, 
oyun birdenbire tam seynnı 
buldu. Fakat bu güzel ve seri 
oyuna rağmen akınlar .semeresiz 
kalıyor ve bu suretle maç adeta 
zevksiz ve heyecansız geçiyordu. 

11 inci dakikada Yamanlar 

A~AOOLU 

Yunan sularında: 

Müthiş bir Balinanın do- · 
laştığı görüldü 

lstanbUI güreşlerin• Fakat. yakala'!amadı. Buna makabil 1500 

de bl·r Skandal kıloluk bır Yunusbalıaı öldürüldü 
Atinadan bildiriliyor: 

Halk pehlivanlara hücum etti. Çonko 
gene berabere kııldılar. Balıkesirde 

gnreşler d~vam ediyor 

Geçen hafta, Yunan Sporad 
lldalarının cenup kısmmd:m geçen 

Pazar günü İ2mir likleri başladı. Alsancak 
S - Doğa.nspor 1, Ateşspor S. Yamanlar 1, 

Üçokspor 11 - Demir::ıpar O 
lstanbul, 15 (Hususi muhabi- ve haklı olarak bağırmağa, sa· 

rimizden) - Meşhur Hindli peh- haya güreş seyr'ine geldiklerini 
livan, dün Mülayim ile üçüncü haygırmağa başladı. 
defa olarak ka ı şılaştı ve gene İki güreşçi bunlara aldırmı
berabere kaldı. Herkes bu ma- yordu bile... Müsabaka bu şe· 
çın s ı kı bir revanş o .acağını tah- ki lde bir buçk saat devam etti. 
min ederek stadyomu doldur· Her iki taraf da kend ni yorma· 
muştu. dı. Bir aralık Hintli bir numara 

Yunanlı balıkçılar oe öldürdükleri Yunusbalığı 
Küçük bir vapur halkı d !Dizden ları da yok değildir; çünkü bu 
müthiş bir balığın başını, biraz denizlerde bu kadar büyük bir 
sonra da sırtını görmüştür. balığa tesadüf imkansızdır. BuraMülayim ve Hindli a lk şiar yaptı ve Mülayimi ringten aşağı 

ara~ında ringe ç .t ı lar ve peş- attı. Bu hadise, vapurda büyük bir larda en fazla büyüyen bal k, 
telaş ve korku husule getirmiş 500-750 kilo olabilir. reve başladılar!. Bu hal, bir hayli Bu düşüş, gittikçe asabileşen 

devam ett. Her iki güreşçi de halkı büsbütün sinirlendirdi. :Se
sanki anlaşmış, sözle~miş gı bi yircilerden bir kısmı Mülayimin 
basit hareketlerle kendilerini yor· üzerine hiicum etti. Zabıta mü
mak istemiyorlardı. dahaleye mecbur kaldı ve ba-

ve vapur bütün sür'atile bura· Vakıa, büyük denizlerde bil-
dan uzaklaşmıştır. hassa şimale yakın ve lskandi· 

Vapurdakiler bu hadiseyi had· navya sahillerinde büyük balına 
den fazla izam etmişlerdir. Hak- balıkları vardır; bunların 1000· 

m 1500 sene yaşadıklarını söyli-Tribünleri dolduran halk, al- kem de oyunu beraberlikle ne
datıldıklarını anladı. Asabileşti ticelendi diye tatil etti. İzmir • Balıkesir yenler vardır; yirmi dört tondan 

güreşleri 100 tona kadar ağırlıkta balına 
iyi bir fırsat yakaladı. Sağ ıçin 
kafa vuruşu avut oldu, 14 üncü 
dakikada Yamanlar aleyhine bir 
penaltıyı hakem vermedi. Fakat 
bir dakika sonra tekrar Yaman
lar aleyh ne penaltı oldu. Ateş 
takımı istifade edemedi. '27 inci 
dakikada Yamanlar oyunu açtı 
ve yavaş yavaş Ateş kalesine 
doğru ilerlemeğe başladı. Fakat 
Ateş müdaf leri güzel yer tutu· 
yor,:her akını kesiyor ve muha-
cimlerini derin paslarla besliyor-
lardı. • 

34 üncü dakikada Yamanlar 
lehine semeresiz kalan bir kor-
ner oldu. 35 inci dakikada Ateş 
takımının sol açığı ile sol içi 
topu paylaşamadıklarından mu· 
hakkak bir sayı kaçırdılar. Bu 
dakikadan devre sonuna kadar 
top nısıf sahadan ayrılma '"' 

Devr~de go'sUz geçti. av!andığı vakidir. Fakat bizim 
İkinci devrede oyun ayni Baiıkesir, (Hususi) - lzmir 

sürati muhafaza etti. Ve her iki k d denizlerde, hatta bütün Akde-
güreş ta ımi ün şehrimize gel- nizde böyle ve bu kadar büyilk 

takım galebe çalmak için azami miş ve akşam Halkezinde böl- · 
gayret sarfetti. 6 ancı dakikada k balıklara tesadüf edilmez. gemiz güreşçilerile müsaba alar 
Ateşin soldan inleiş·a eden bir Son zamanlarda Almanların yapmışlardır. 
hücumunda havadan gelen topu balina etlerinin yinmesine karar 

.Kalabal ık bir güreş meraklısı-
kafa ile karşılamak istiyen mü· vermiş olmalarına rağmen balina 

nın bulunduğu bu güreşler, çok 
dafi Hakkı, fena bir vuruşla balıklarının bizim denizlere veya 

alakalı ve heyecanlı olmuş, iki kendi kalesine soktu. Ve Ateş Karadenize geçerek Sovyet sa· 
b b. 1 k d şeh ı r güreşçileri arasında yapılan hesa ına ır go ay etti. Maa· hillerine kaçacaklarına imkan ve· 

Y 1 k b Yedi mÜsilbakayı bölgemiz gü-
mafih aman ar ta ımı irinci rilemez. Ve net cede anlaşılmış-
d · d k'k d reşçileri iki mağlubiyete karşı 
evrenın son a ı asın a yara- br ki, Sporad adalarında görü· 

ı .. ....l.!fi H k'1 d h beş galibiyetle kazanmışlardır. anan mumıı a Kl an ma rum nen ve bir vapur h~kını korku 
ve 10 kiti olarak oynadıtı hal· Akşam şaat 20 de başlayan içinde bırakan mahlük büyük 
de maneyiyatı yerinde idi. ve geç vakte kadar devam eden 

b b k ı l bir yunusbahğıdır. Fakat müdafaanın bütün gay· u müsa a a ar, şöy ece neticc-
retine rağmen muhacimler neti- lenmiştir: ilk korkular geçtikten sonra, 
ceye bir türlü varamıyorlardı. 56 Kiloda: Ahmet (Balıkesir)- bazı cesur Yunan balıkçıları, 
Nitekim 24 üncü dak kada Ateş Şefik (lzmir) Balıkesire sayı be- denizlerin rahatını bozan bu 
kalecisinin kaçırdığı topa Hida· sabile galip. mahluku aramağa, daha doğrusu 
yet yetişt iği halde boş kaleye 61 Kiloda: Osman (lzmir) • karşılaşmak ihtımalile hazırlıklı 
atamadı. Bir dakika sonra Ateş Hasan (Balıkesir) İzmir sayı he- bulunmağa başlamış ardır. Ve 
takımı iki:ıci sayısını kaydetti. sabile galip. geçen hafta, denize 11g atmak üzere 
Ve bu golü 26 ncı dakikada 66 Kıloda: Enver ( İzmir ) • açılmış olan bir kıyık içindeki 
Ateşin üçüncü golü takib etti. Muzaffer (Balıkesir) lzmir tuşla Siyoradlı balıkçılar , denizin bir-

30 uncu dakikada Yamanlar galip. denbire kasırgaya tutu l ınuş gibi 
takımı } egane sayısını kaydet- 71 Kiloda: Ahmet (Balıkesir) karıştığını ve müthiş bir kuyru
mekle be·aber 35 ve 38 inci da- Bekir ( lzmir ) Ba'ıkesir tuşla ğun denizi karıştırdığım görmüş-
kikalarda Ateşin iki ğolüne da- galip. lerdir. 
ha mani olamadı ve bu suretle B l k 79 Kiloda: Mustafa ( a ı e- Bahkç1lar, canlarını kurtarmak 
Ateş takımı 5 • 1 galib olarak sir) • Musa (İzmir) Balıkesir tuş· ve muzır mahluktan da kurtul-
sahadan ayrıldı. l k · · b k hl k 

Halk sahasında B takımları ia gaip. ma ıçın u kor unç ma u a 
arasında yapılan müsabakalarda 87 Kiloda: Mnstafa (Balıkesir) üç defa dinamit atmışlar, oradan 
Alsancak 2-1 Doğansporu, Üçok Zeynel (lzmir) Balıkesir sayı he- uzaklaşmışlardır. Bir az sonra 
2-0 Demirsporu mağlub etm ·ş- sabile galip. bombalarla ölen balık denizin 
lerdir. Yamanlar. Ateşspor ta· Ağ r sıklet: Şerif (Balıkesir) • yüzüne çıkmış, balıkçılar tarafın
kımları 2 - 2 berabere kalmış· Mehmet (lzmir) Balıkesir tuşla dan sahife kadar çekilmiştir. Ba-

Ateşspor takımı !ardır. galip. lık, tam 1500 kilo, yani bir .......................................................... , ....................................................................... .. 

Yazan: Amerika Cumhurreisi M. Ruzvelt 
Çeviren: Faik Şemseddin Benlioğlu -Tefrika Numarası; 15 

Hummalı bir suoare 
Vakit geçti, llkanın artık bir 

IÖz dinliyecek hali yoktu; o, her 
leyi, o büyük telefon endişesi ni 
~e unutmuştu. Katil kararına ge-
ınce: bu kararı tamamen terket· 
ineği en iyi bir iş telakki edi
h?rdu. Esrarengiz telefon, mü· 

1
1
( bir hadise demekti, bu tc

Bı onu yapan da muhakkak Jim 
\' akın bir arkadaşı, bir dostu 
e adaın 'd' ı 1 ı. 

• J •• 
1 k ıme gelince; karısının alçak· 

ve bir taksiye kendi bürosunun 
adresini verdi. Bir az sonra da 
bu emri Marşalın sesile verdi
ğine kendisi de dikkat etti. Kek
liğin yürüyüşünü taklit ederken 
kendi yürüyüşünü kaybeden sak
sağana mı benziyecekti yoksa!. 

Büronun salonunda, Şarlotu 
elinde bir sürü kağıt olduğu 
halde gördü ve: 

- Burada, bu saatte ne ya· 
pıyorsun? Diye sordu. · 

Şarlot, bu sual üzerine sapsan 
oldu ve: 

var Allah aşkına? Diye sordu. yedin z? de bitirirsiniz. 
- Hayır, hayır!. Tamamile - Bu akşam mı? Bu sual - Ve bu kadar geç bir va· 

şahsi bir iş için buraya geldim. neden icap etti? Maamafih, ben kitte sizi yalnız bırakacağım 
- Tamamen şahsi mi? Ben bu akşam yemek yemedim. öyle mi? 

size bu hususta müfit olamaz - Ben de böyle olduğunu - Ne?. Benim için bir kor· 
mıyım? ' düşündüm, şu halde size yiye• kunuz mu var? 

- Hayır! Eğer sizin bir fay· cek bir şeyler bulmak için dışarı - Hayır, bayır!. 
danız mümkün olsaydı, ben sizi çıkacağım. Bu, büro hesabına - Ben bil yorum, benim yeis 
evelden davet etmez miydim?. olacaktır. ve nevmidiye düştüğümü sanıyor 
Fakat, siz burada niçin bulunu· - Yok, yokl Karnım aç de- ve korkuyorsunuz. Şu halde, bil-
yorsunuz? ğildir Şarlotl. Henüz işimi de diklerin izi bana söylemiyorsunuz. 

Genç kız, elindeki postayı bitirmedim ki.. - Hiç bir şey bilmiyorum. 
uzattı: - Pek ala. Sizi burada bek- - Yahut şüpheleniyorsunuz. 

- Bu hadiseyi birlikte tetkik Ierim. - Hiç bir şeyden şüphelen-
ederiz. Mademki burada bulu· - Hayır! Ben yalnız kalmak miyorum. Hem de niçin şüphc
nuyorsunuz, bu işi hemen biti· istiyorum. leneceğim? Yalnız, şu anda si· 
relim mi? Şarlot, patronunu ne pahaya zin burada bulunmanızı bir türlü 

- Hayır, şimdi vaktim yok. olursa olsun yalnız bırakmak is· izah edemiyorum. ·Saat .. 
- Şu halde gidelim. Çünkü temiyordu. Jimin yazı masasının - Bunda şaşacak ne var? 

bana itiraf edeceğiniz şeyleriniz sağ çekmecesinde bir tabancası Ben böyle istedim, hakkım de· 
var. olduğunu biliyordu. ğil mi? Artık bundan bahset· 

- Belki de size hiç bir şey - işimi bitirinciye kadar ma· miyelim. 
söyliyecek, itiraf edecek değilim. alesef yalnız kalamıyacaksınız. Bu mükalemeye rağmen Şar· 
Maamafih sual sormak hakkı her Fakat Blakın sabrı artık so· lot kendisini henüz mağlup ad-

nuna gelmişti. detmiyordu. 

Borsa 
Üzüm satışları 

Ç. Alıcı K. S. 
117 inhisar 11 75 
77 Kurum 13 
40 F. Abdullah 15 
30 F. Solari 12 50 
23 Galemidi 14 55 
22 A. R. Üzüm. 13 25 
19 Albayrak 12 
18 S. Erkin 14 875 
22 Vitel 14 25 
4 Ş. Rıza H. 18 75 
372 

134807 
135179 

incir satışları 
Ç. Alıcı K. S. 

35 H. Şeşbeş 6 
111519 
111554 

K. S.~ 
13 7. 
14 

15 87j 
13 7~ 
16 
14 s 

12 12 
14 875 
14 2 
1s 1s 

K. S. 
6 

Zeytinyal}ı 
Kılo Alıcı 

satışları 

10000 S. Kristin 

10000 K. Koben 
10000 S. Ergas 
5000 1. Şinasi 

K. S. K. S. 
35 50 35 

Eaki aabı 
29 29 
29 29 
33 50 33 so 

Eski aatıı 
5000 Ş. Bencüyo 35 35 

90000 
Eski aabf 

Zahire sahşları 
Ç. Cinsi K. S. K. S. 
991 Buğday 5 1875 6 

2027 Arpa 4 4 2S 
75 Ton Bakla 4 4 125 
76 Bakla 4 4 125 
90 M. D. 4 2S 
82 Nohut 5 375 

284 Ton P. çekir. 1 75 2 8S 
154 B. Pamuk 34 25 40 

Pi yasa fiatleri 
No. 7 12 50 13 00 

• 8 13 50 13 ·15 

• 9 14 00 14 50 
• 10 •15 15 16 25 
• 11 17 25 18 7S 
• 12 19 25 20 25 

B. T q.taresko 
Tekrar kabine lefkiline 

memur edildi .. 
Bükreş, 15 (RaJyo) - Çihçi 

partisi lideri (Milıalaki), diğer 

partiler lid~rleri ile anlatamadı· 
ğ ndan, kabine teşkilinden vaz 
geçmiştir. 

Bunun üzerine, kral Karo), B. 
Tatareskoyu kabul etmiş ve ka· 
bine teşki li vazifesi, tekrar . ken· 
disıne teklı f olunmuştur. 

B T ataresko, kralın teklifini 
kabul etmiş, derhal arkadqla· 
rile temaslara başlamıştır. 

Parti ocak 
kongreleri 

C. H. Partisi ocak kongreleri 
devam etmektedir. Pazar akşamı 
Eşrefpaşa kamununa bajlı İkinci 
Mahmud ye ocağının kongresi 
yapılmış ve yeni idare heyeti 
seçi imiştir. 

Yeni heyet şu zevattan mürek· 
keptir: B. Galib Suner, Muzaf. 
fer Alyunt, Şevket, Mehmet 
Rasim Sağduyu, Naci Kızılke· 
çili, Muzaffer ve Galib, 
Kardeşini sillhla yaralamıt 

Bayındırda Turan köyünde 
Bali oğlu lbrahim, tabanca ile 
kardeşi 18 yaşında llyaıı yara· 
lamıştır. Hadisenin bir kazadan 
ibaret olduğu söyleniyor. Tah
kikata başlanmıştır. 

----:--~-buçuk tondur; takriben bq 
metre uzunluktadır. Balığın ·atza 
tamamen açıldığı zaman bir in
san belinin kolayca gireccti 
korkunç bir ağız peyda ol· 
maktadır. 

Siporad balıkçılarının Para
mada elde ettikleri bu balık, 
vapurdakilerin müşahedeleri icar· 
şısında pek küçük kalmaktadır. 
Çünkü onlar deni~de şöyle, 
böyle yirmi metre uzunlukta bir 
balık gördüklerini 
mektedirler . 
Görünüıe göre, l 

yolunu şaşırmış ve b 
1 

ve nankörlüğüne lanetler oku
Yarak telefon köşkünden çıktı 

- Siz, siz misiniz? Bir şey mi vakit gene sizdedir. 
var yoksa? Mühim bir şey mi - Akşam yemeğini nerede - Canım -dedi- işinizi eviniz· - Devam edecek....:-=-_!.-2ı!U.mu.tıl.I'-----~--~--



B"r kaç derste çocuklara iyi 
hlkiyo ıöylemtnin eaasları ö~re
blebilir. Her çocuğ2 hikaye söy· 
nıak f,rsatı verebilmek için sınıf 
rurubllra ayrılır. Bo ıruhlar 
odada muhtelif köşelerde otur· 
t-.lu.. Her grubtan bir çocuk 
h kiye söyler. Böyle ayrılmanın 
en mlihim faydası hikaye söyle
menin mahcubiyetini azalmaktır. 
Grabların çalışmasu 
Odanın muhtelif yerlerinde 

yerlere gaıate kltıtları veya ki
lımltr yayılarak grublar evde 
ocak veya mangal batında otu· 
rur gıbi otururlar. Grubta her 
ferd hikaye söyledikten sonra 
en iyi söyliyenler grublar tara· 
fındaa rey vorilerek tesblt olu· 
nur ve tahtaya yazılır. Tahtaya 
iıi•leri yuılan çocuklar bütün 
ıınıfa hikayelerini ıöylerlor. 

Bu ıuretle bir çok çocuğa bi· 
kiye aöylemek fır•tı verildiği 
giW tüul söylenmiş bir hika· 
yeyi iyi söyleamemiıten tof· 
rik etmek ve rey vermek imki· 
m .ta ıı. çocuğa verilmiş olur. 

Çocuk aeuiz akama saatle· 
rinde kendi kendisine muhtelif 
hikayeler okuyarak güzel bir 
blüye seçmek için hazırlanır. 
Secmeden evel kabil oldu~ 
lladaı fazla okumaları için öt
retme• teşvik etmelidir. 

lgi lıiluıge söglemellİn eaat-
1111'11 

1 -.ı1 Hikaye söyliyen ba .. 
• langıçta idi al1kadar etti mi? 

2 - Söylediti hikiyeyi iyi 
biliyor muydu? 

... 

3 - Herkeain duyup anlıya· 
bilec:etl gibi konuşur muydu? 

4 - Heyecanlanmadan, sinir· 
lenmedea bpkı evde olduğu 
gibi raıı.t .-0.t ıöyleyobiliyor 
muydu? 

5 - Hiklyenın sonuna kadar 
.Ukaoızı çekebildi mi? 

8 - Htkiyede konuşanlann 
kullandıktan kelimeleri oldup 
gibi mi kullandı yoksa •mıı,, 
veya •dı. diye mi anlattı. [Nakit 
veyta ıuhqdi mazi]. 

7 - Hikayesini seçmekte mu
vaffak olchı mu? 

8 - Hlklye kızlan ve oğlan· 
ları a.)'Dİ ıekilde allkadar edi· 
yor moydu? 

9 - Söylerken dinleyicileri· 
nin yüzGne bakıyor mıd1? 

10 - Vokayöleri geniş, zen• 
ginmidi? Her kelimeyi yerinde 
kullanıyor mıdı? 

11 - Hikiyenin sonunu sizde 
bir tecessüs uyandıracak bir şe
kilde sakhyabildi mi? 
12 - Aynl muharrir tarafın

dan yazılmış başka hikayeleri 
okqmak için size bir arzu ve
re1tildi mi? 

1111"4 fGflsigelen 
Suııtt. büyü.k ve kabinyetli 

çocuklar epcyoe lıikaye okuyup 
-vo aiiylodikteo ~r• kendileri 
do küçiik sımfl" içiıa hikayeler 
y91P.klı alik4dv olabilirler. 
Şehir okuU1rmda ötfetelen kü· 
ç4k aıwl Qğretmweri'- aörü· 
~ bu ÇQC\lkWIO biQye IÖy• 
lemek için davet eclillllel~.U 
teaİll eder. ilci ..,a üç nnafh 
tek atretmenH köy okullarında 
bu •tı. kolaylıkla olur. 

Sınıfta ıöylen~k hikayeler 
ıaıeler~e göre iki gruba ay
nlabilir. Tahrire yardımcı ola· 
cı~ ""8 çü"'leli ve 1cı.. hiki
yelor; ıhlaki veya tarıhi baki· 
katl~ri atıl•ııı•k vey• eğlence 
içiQ ~M UZ\ID bikiyoler ... 

AtatıdalıP hikaye ikinci gayeye 
uyı.-ndw. 

"il• iat«rs•w 1#(1111• .,,.ag• 
Bundan yüz yıllarca opco bil· 

yi4k b•ba~nmı~ Asyapm bqz-
kaı""""' yqark,q QQk iyi kalpli 

hikaye 
·-bir ilbayı vardı. ltmi Bay Arı· 

landı. 
Bay Arslanın bir çok dostları, 

yani onun ilme tabi bir çok öz
lerin betyları v.; bir çok bızmet
karları vardı. 

Bütün bu baylar ve hizmet
karlar daima çok nazik konuşur 
ve hareket ederlerdi. Bay Ars
lan ne dese •başüstünel., "aağoll,, 
"varoll., derlerdi. Her arzuıunu 
yerine getirirler ve hiç kimse 
Br.y Aralanan fikrine itiraz et· 
mezdi. Herkes vazifeıini görür, 
her iıi zamanında yapar ve be
raberce çok mesut yaıarlardı. 

Fakat BAy Arslanın arkasın• 
dan homurdanan mınldanan ve 
şikiyet edenler de olurdu. Artık 
kanunlardan ve nizamdan bık· 
taklarını, 8. Arslana hizmet etmek 
istemediklerini söylerken Bay 
Arslan kulağile duydu. 

Bay Arslan bu işittiği şiki· 
yeti kimseye açmadı, bir şey 
ıöylemedi, amma bu adamlarını 
çok sevdiği ve onları daima 
meıud etmek iıtediği için ~ok 
üzüldü. 

Bir pn Bay Arslanın aklına 
çok parlak bir fikir geldi. Da
lın tepesindeıindeki sarayına 
"istediğini yap!. ismini takacak 
ve bütün adamlarile oraya gi· 
derek herkesi istediği gibi h•re
ket etmede ıorbest bırakacaktı. 
Bay Arslan da dahil olmak 
üzere "lstediğ ni yap!. sarayının 
çok şen ve mesud bir yuva ol•· 
cağını tasavvur ediyorlardı. Ora· 
da kanun ve nizam olmıyacak, 
herkes ıstedi~İ şeyi yapacak ve 
istemediğini yapmayacaktı. 

Herkes •istediğini yapl. sara· 
yına hareket edilecek günü dört 
JÖde ve a9vinçle bekliy°'du. 

Nihayet metlrur rn geldi. 
Herkesin eşyaları paketlerle, 
bohçalarla, çantalarla katırlara 
öküz arabanna yükletıldi. ôm .. 
rünüzde böyle kafile g<Srmemiş· 
ıinizdirl 

Saraya geldikleri zaman ara· 
baduı ilk inen Bay Arslan oldu. 

hhıt ıeyis · ni filan beklemedi. 
Büyük kapıya hızla yürilyerek 
haykırdı: "istediğini yap! Sara· 
yına hoş geldiniz.. Hepinize 
saadetler dilerim.,, 

Bay Arslan birisinin gelip 
kapıyı açmasını bekledi. Fakat 
kimse ahndırmadı. Baktı olmı
yacak, kendisi açtı ve içeriye 
girdi. Ocağın başında oturdu 
fak•t ocakta ne odun ve ne de 
ateş yoktu. Birisinin gelip ateş 
yakmasını bekledi, fakat kimse 
aldınş etmedi. Baktı olmıyacak 
dışarıya çıkıp çah çırpı kuru 
odun parçaları topladı, ocatı 
yaktı. 

Pek azıonra hava karaımağa 
haşladı. Fakat kimse lamba 
yakmac:h. Bay Arılanın arkad&J
lapndan biriai &elerek "ne U• 

man yemek yiyeceğiz? ,. ~iye 
ıordq; 

Bay Arılan mufap gitti. f• .. 
kat yemek fala'- yoktu. ihtiyar 
tiıman alQI &ıorul iaQrul uy&1· 
yordu. 

Bay Arılanm ditor adamları 
d~ " ne yiyecejU, •• pp•ca· 
Jız? • diye ıelmefe ba.ı.dılar. 
~ay Aralan: "Kötü bir "1 AIDf 

m• Qe y4pal•ın· Kimsa bi" ye
m~ pifirıneaıiş, bu ak"m 4-
aç yat•t•fl bqka çar• yok.. 

Herkes luıch. Mırıl~ana ınırıı. 
dana, homurda... ho.nurdana 
gittiler, yattılar. Bir aı 10Dra B. 
Arala11 da her tafah arıyarak 
giiç ~al ile bir ~u• bt\ldu. ~
ranlık, boş, ıoğuk koridarltrd4'Q 
ıeçerek ıı-tağıq girdi. Qütün 
ş-e~ ~4\ff\nlı~ta ~ad.klan itY• 
leri bulamıyanlaran kavı•••m 

ı· fı~ ıııımıııııııııı 
11!1 lllU il 1 

üıtdn 
Hiç bir fatih cemiyeti kö· 

künden detiıtiremez, olduğun· 
dan daha başka türlü yapa· 
maz; hiç bir devlet adamı ya
şadığı asırdaki klbillerin fikir 
ve kabiliyetlerinin fevkinde 
dünya itlerini tanzim ve idare 
edemez. Fakat öğretmen • ke· 
limeyi en geniş manasile kul· 
lamyorum - fatıhten de, devlet 

Y ahancı memleketlerin çocukları 

adamından da daha üstün iş· 
ler rörebilir. ÔA'retmen yeni 
bir ruh yaratır, uyuyan ener· 
jiyi tahrik eder. 

H. G. IV~ll•• 

Geçenlerde bir beıinci sınıf 
öğretmeni .. Coğrafyada muhtelif 
Avrupa memleketlerini okutuyo
ru:, o memleketlerin kıyafetleri 
hakkmda resimler nereden bu· 
labiliriz?,, diye sormuştu. Muh· 
telif memleket kıyafetlerinin ana 
hatlannı teıbit ettıkten ıonra 
en kolay ifade tarzmı düşündük. 
Bir dülıerin ev yapması gibi 
bazı esas hatlar üzerinde işle
meği muvafık bulduk. Heykeltraş 
evvela bir taslak yapar, ondan 
SQnra o heykeli işler ve nihayet 

Köy muallimi olacağım 
Bu bende bir arzu, bir . emel. 

Gözlerini yumunca ışıkıızlıktan, 
bilgiıizlikten gözleri kör, kafa· 
ları, katbleri pas tutmağa mah· 
kilm pejmürde kıyafetli zavallı 
yavrular geliyor. Ellerini açıp 
var kuvvetlerile bana koşuyor, 

etraf ma toplanıyorlar: 
- Ne olur, diyorlar; ne olur 

bir aı da bizi düşünün, şehir ço
cuklan öğretmensiz kalsalar bile 
onları anneleri, babalan okutur, 
onlar bahtiyardır, bizim gibi 
pas anmağa, kör ohnağa mah· 
kum değillerdir onlar. Ne olur 
ba o denilen, ıinema denilen gü
zel yerleri bırakın, ge in bize. 
Ellerimi öpüyor, ayaklarıma ka · 
pamyorlar. 

Kardeşlerim; benim gibi bu 
sdleri hepiniz·n kulağı duysun. 
Fakat bazılarınız bu acı feryad
lara kulaklarını kapay p şehrin, 
aosyetenin balolarına, sinemala· 
rına, süsüne açıyor kulaklarını .•. 

AQıkça itiraf edelim ki, biz 
kadınlar süse zevke, gösterişe 
erkeklerden çok müpteliyız. Her 
temiı, her güzel, her eğlence 
reri bizi kendine çeker' oraya 
gayrı lradt gideriz. Yafcat ltar• 
deşlerim bence bu gidişin bir 
sonu vartlır, böyle kadınlar yal
nızca tsbiatin dişisidir, canlı bir 
bebek, bir mankenden başka 
bir isim veremeyiz böyle kadın· 
lara ... 

Halbuki köy mualliminin kı· 
1-------------

\şitti. Adaınlannın bu vaziyetine 
bay Arslan çok üzülüyordu. 

Ertesi gün bay Arslan erken· 
den kalktı. Oltasmı alarak dere 
kenanna indi. Çok geçmeden 
koca bir balık yakaladı. Ora· 
çıkta ateo yakarak pişirdi ve 
yedi. , 

Bitirir bitirmez bir de baktt 
ki bütün beyler ve hizmetçileri 
koklıya koklıya bay Arılanm 
balık kılçıklarını attığı yere doğru 
ıeliyorlardı. Bay Arslanı görünce 
hep birden haykırdılar: 

....... Bayıml Hep birden açlık· 
tan ölecetiz. Bize bir yiyecek 
bul.. 

Bay Arslan acı acı gft1ilmsi· 
yerek: 

- Burası •oo istersen yapf. 
sarayıdır. Ben kimseye emir ve· 
remem. Herkes kendi b&Jının 
çaresine baksın. Hem zaten siz 
de böyle istemiyor muydunuz? 

Hep birden: 
- Hayır, hayırl -diye bağır· 

dılaı· biz öyle ıannetmittik. Fa
kat öyle deiilJnif.. Biıi etki ye· 
fimize götür. Kanun ve piza11uQ 
oldui" yere.. Hepimiıe esk'si 
Jıbi emret, hepimize vazife vor. 
Biı tekrar ••H ve biribirimize 
hizm ~t etmek istıyoruz. 

&rtıtı\ günü erkenden hep bir
doa. ye.la koyuldular. Golişlorıa• 
d~ "-• (ula Qofoli twlqlar 
ıöyliyıt~ ~i saraylarına· var· 
dılar. Arabadan atby, ılıtr sara· 
yın kap ları,u., avmor merdıven 
lerini öpüyordu. 

O günden Hm·a htp bir ara
da bahtiyar yaşadı'ar. 

yafeti fenadır, haftanın filimle
rinden bihaberdir, artistler üze
rinde mukayeseler yapamaz, ba· 
loların nizamım bilmez. Onun 
başı kurdelalı çocuklan yoktur. 

Yalnız bir şeyi, tek bir şeyi var· 
dır. Vazifesini yapan insanların 
kalb rahatlığı!. 

Emin olun "Alurca. köy ö~ 
retmeni muhtarın fenalıklarından 
bahsederken gone bahtiyardı. 
Çünkiı çocuklar onu seviyor. Za· 
ten bizlerin büyüklerden bir şey 
istemeğe hakkımız yok. Onlar, 
bence işlenmemiş bir tarlaya 
benzer; ekmedik ki biçelim .• 

Bizleri tertemiz kalblerile is· 
tikbalin namzetleri bekliyor, on· 
lara ekeceğimiz tohumu bocala· 
rım1z bize alabildiğimiz kadar 
veriyor. Bizlerın vazifesi tohumu 
ekebilmek ir. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ailemin bütün ısrarlarma rağ

men A ... köyüne gidiyorum. Kö
yün balkı beni hiç iyi karşıla
madı, ya kıyafetim ho~larma 
ıitmedi, ya beni zayıf falan gö
rünce muallim olacağ111• in•n· 
adıı., b..i ...... ,. bif m 

sormale ıatesem duymamizrıYan 
geliyor, kadınlar evlerine gidıp 
saklanıyorlar. Sanki korkunç bir. 
şey görmüşler gibi... Köy mek
tebi yeni yapılmış gayetle güzel, 
talebem bana ilk a-ünden ısındı; 
onlara istedi~ mi yaptırıyorum, 
hepsi zeki, çahşkan; yalnız. bir 
kusurları var; çok pisler .. 

Anneleri bu çocukları hiç yo
rulmadan, üziılmeden büyütüyor; 
çocuk yürümeğe başladı mı hı· 
rakıyor kendi haline. Tabiat 
çocukt.n bqnlar; kalbleri ne ka· 
dar tem· ıso üştleri baılan o ka· 
dar pia... K-öye iiderken yerli 
göğüslüklerden alm1Şbm. Elim
den az çok terzil k te gelir. Ak
şamlan kız çocuklarını etrafıma 
topluyorum, kesiyorum. 

Onlara öyle ısındım ki şehre 
ıitmek camım istemiyor. Eski· 
den kaçmak teşebbüsleri yaptı• 
tımı düşfindü çe kendi kendim
den utanıyorum. 

Çocuklarımm bepai ıayet iyi 
okuyor, evinde ııığı olmıyan ıe• 
lip benim yanımda çalışıyor. 
Kim deınit köy çocukları aptal 
olur. Çıkarın kardeşlerim bu 
zihniyeti kafanızdan. Bu tabiabn 
~ocuklarına ne aşalarsan hemen 
tutuyor, istediğin ıekle sok, tele 
ıen iyi bir •ııcı iyi bir •n'at
kar ol. 

Kıı aeldi çocuklarım çok üıü· 
yarlar, Üzerlerinde hiç bir' ooy 
yok: M.,kteb!mi 3 gün ka))4411J1 
)zmıre geldım ne kadar ailo 
dottlarım varM tMki pa to v, c:a~ 
ketlerini tQpladıın köye dönünce 
geno beraber 4itctik. Şimdi lüç 
üşümüyorlar. 

Evlerine ideqa kovarak gön--
dariyorum. 

- Biz daha okuyacatı~ 
Diyorlar. 
ilkbahar geld , dqt c;ok '1ura· 

da, ;pek böceti yetiştiriyor~ 
höp$i nöbetle dut getiriyor. Pö· 
cekler mız koza urdı. 

lirir. Vasati bir beşinci sınıf 
.,.o~uğuna kolay bir başlangıç, 
evveli beyziye yakın bir baı 
çizerek bunu mustatil şeklinde 
bir gövde üzerine oturtmak kol 
ve bacak yerlerini çızgilerle göı· 
terdikten sonra mevzuu bahsolan 
memleketin kıyafetleri üzerinde 
konuıulur, sinema ve resimler
den alınan intıbalarlı isketler 
giydirilir. 

AşatJdaki resimlerde gösteril· 
diği gibi, bu resimlere fon olar~k 

wwww--. 

Baki Uuuıtum, ben burada 
berberlik de yapıyordum, şimdi 
çocuklarım ö~rendi er bi ı ibirle
rini traş ediyo lar. 

M ktepler kapandı, onları bir 
iiirlü bırakamıyorum, onlar da 
beni bıraknnyorlar. Fakat be
nim de dinlenmeğe ıhtiyacım 
var; onlardan bu f kri kaldıra
madım. lstıyorlar ki öğretmen· 
)eri sade onlar için çalışsıp. 

~ da ve~um. lnun U&lıl 
zaman bufmadığı şeyi bulunca 
ne yapar? Ona var kuvv .. t ı le 
sarılır değil mi? l~nelıyorum 
onlar d kiyorlar.' Bu işler bir 
hafta sürdü tam. 29 Teşrinit-vel 
çocuklarımın her tarafı tertemiz 
teviniyor, koşu) or, oynuyor\ar. 
Atamızın ve bayrağımızın kar· 
tısında şarkı söyle ken o kadar 
beyecanlıdılar ki gözlerimden yaş 
aktı. 

Arbk çok babtiyanm, emeline 
nail olan her insan gibi .. Ne ıü· 
ıel oldular, bu göpslükler e 
hepsi et~fımda. Hep sorduk· 
ları ıualler Atatürke aid. On'arla 
saatlerce konuşsam bıkmıyorum. 

Günler durmadan adeta akı
yor. Bbazı geceler yalnızlık, kim
sesizlik, aile sevgisi beni burayı 
bırakıp gitmeğe karar verdiri· 
yor. Sosyeteye atılmak istiyo
rum. Fakat ertesi giinü çoc k
lanm gelince mahzun mahzun 
yüzüme bakmaları, ben g dınce 

kuruqaai• mah"U.U old'ik •ıa. 
hatırlatıyor. 

- Hayır, diyorum, hayır ı&t· 
miyecetim. 

Aldığım maatın yanıına on· 
lara defter, kalem, kitap para· 
larma veriyorum, hiç ae1mıyorum. 
Bence maddi varlıtın biç kıymeti 
yok, beailft çocuklarım ban• ye .. 
tiyor, onlann map~vt varbklan 
beni dünyanın en zengin ada
mından daha bahtiyar edecek; 
buna eminim. 

Emeklerim boşa gitmiyor, emin 
olun onlar iyi bakılırsa şehir 
çocuk.arında 1 daha zeki ve te 
ın z oluyorlar. Mektebimizi be· 
rab r temizliyoruz, bahçemize 
ıneyva ağaçları diktık, sebze ye• 
tişıiriyoruz, hatta bu sebzelerden 
•attık da, mektebimize cam al
dık. soba aldık. Her ıabah ço
cuklarım birer odun gdiriyor .. 
lar, bun C«"l kııın yakacak"· 

işte onlar da öyl ... Bana san 
lı)'or. Zorla tut~ld~m cUw.odoıa 

@~-· 

da muhtelif memleketlerin husu 
ıiyetlerini gösteren feyler iıave 
olunur. Mesela araba, deve ve 
hurma ağacı, bir çadır... Eski· 
moya orono borealiı renkleri .•• 
ili .•• 

Acaba bütün bu işin ne fay
da11 olabil ır? Çocuk okudutu 
memleketin atmo .. ferine girer ve 
orada yaşar. 811 memlekete aid 
bilgiler sadece kafasında -değil, 
hayalinde, adalesinde, kanında 
ve kemif nde :yaşar. 

hatta kaçtım. 
Kozaları :satt m, epeyce para 

tuttu. Onun a çocuklarımın kitap, 
defter, kalem ve elbıselerini al· 
dım, daha da arttı. Mektebe 

lazım olan eşyaları aldım. Bu 
sene daha iyi çahşacaiız. 

Kardeılerim; artık köylere 
gitmekten korkmuyorum. Şuna 

emin olun tabiatin yavruları ıiıe 

istediğ.nizi veriyorlar. Yeti,..ldn 
ha ltm hfti :hor ~mesine hiç 
aldırmayın. Tekrar ediyorum. 

Onlara öyle yapmağa biz mec
btir ettik. B z şehirliler biç 
o 'mazsa küçülcl ri yet ştirelim. 
Şimdi hepiniz söz veriyorsunuı 
değil mi tabiatın çocuklarını 
yetiştirmeğe. 

Salıire Çelik -Kız kaçırma 
Tire lca1111nın Parsa köyünde 

bi kız kaçuma vak'aaı olmuttur. 
Y•kup kızı Ommüyü, kendi Rı· 
zasıle Ali ot' 1 Mehmet kaçır• 
mııtır. Zabıtaca ikiıi de tutul• 
muşhıt. 

Tolca 11ıırmalc 
Seferihiaarm Trabye mahall• 

sinde Kara Hasan otlu 18 ., .. 
tında· Nuriye tokat vuran Halil 
Irmak zabıtaca yakalanmış'tr. 

----------Halkevi köşesi 
8uaii11 ıut 17 ,30 -. Halkew 

Müze ve Sergi komitesinia haf· 

talık toplantısı vardır. Fala r•• 

bet gördütiindon bir hafta dalla 

temdit edilen eaki Türk el emek
leri ıeraiıinin kapanma ,a..ı 

ol•• 20/111937 Cumarteıi iüol 
Müe •e Sergi komitesi üyela.

rine bir çay ziyafeti verilecektir. 
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KARA KORSANLAR ŞEFİ 

Sııhife 9 

Yükse 1ı sıhhat s·ürası .. 
Dün birinci içtimaını akdetli 

Fuarımız hakkında hara-
retli neşriyat yapıyor 

•• •• • •• 

ilh'er ka ko 
Aş ta başka hiç bir k vvete mağlii olmı an Türkiyenin te;~kkisi ve fuarın 

' iiiiiiimliliimiiiiguiiiiiiiiiiil·· ziiiiiiiieiiiiiiil __ k_a_d;;ı;ıiiiillnÔıF-mn.,.a~y;;ı;a.wn;;;;ı __ ı;;;;;ıaiiiiii"yııwrw;e~t .. miiliimiiiiiiiaiiiiiiiiciiiiiiiie-üiiiir aiiiiiiiiiimiiiaiiiiiiiiriiiiiiiı.;;;:;;;. --==;--" m vaf fakı ye ti tebarüz ettiriliyor 

Ankara, 15 (Hususi) - Yük· 
sek sıhhat şurası, bugün Sıhhat 
ve İçtımai Muavenet Vekili B. 
Hulusi Alataşın riyasetinde bu 
gün birinci içtimaını akdetmiş 
ve tıbbı Adliye aid meseleler 
etrafında görüşmüştür. 

Denizlerdt1 dontinmalara bir bakış 

Bunlara rağmen eğer sen sev· 

Şilra, yarın tekrar toplana· 
catır. 

gili oğlun kucağında olduğu iyi nevini, Ereğli meşhur yün· 
halde yanıma gelmemiş olsaydın: lülerini, Kayseri güzel kumaşla· 
ben gene yaşamak cesaretini rını, İzmir rekabet kabul etmez 
kendimde bulamıyacaktıml eh. . incir ve çok güzel üzümlerini 
Bu sefil hayat ta artık nihayete teşhir etmişlerdir. 
eriyor demektir. Hayatımın niha· Bu sene Fuarda teşhir cdi-
yete irişmesi ıstır b ve elemle· !enler yalnız bunlar değildir. 
rimin de bitmesi demek ola· Çorap, Ayakkabı, Gömlek, Ka· 
cakhr, kızım! Almakta olduğum dın ve Erkek şapkaları vesaire 
tekaüd maaşı da hayatım ile hep Türk yapısı. Karadenizden 
ile birlikte bitecektir. Şu otur· kuru meyvalar, fındık, ceviz, 
duğunuz ev d,. artık sizın ol· Bursa kestaneleri, her türlü çi• 
mıyacaktır. çek ve sebze tohumları, demir· 

- Anne. Allah aşkına böyle Fuardan bir görünüş ler, yağlar hulasa insanın aklı· 
yapmayınız! Atinada çıkan Akropolis ga· Uz, bu maketleri haklı bir gu· rıa ne geliyorsa hepsi fuarda 

Genç kadın, ihtiy~ kadının t · · 11 B" · "t · 937 rurla teşhir etmektedı.rlcr. teşhir edilmiştir. Bunların gayet 
ze esınm ırıncı eşrın güzel yaptlışı ve muntazam teş· 

gelini Nans·, kaynanuın. teselli tarihli nüshasında fzmir Fuarı Şehrin bütün semtleri: Punta- hir tarzı Türkiyenin 10 sene 
için çalıştı ve: hakkında şöylo biı- _.azı çık- dan Basmaneye ve buradan h · içinde terakki yolunda i raz 

- Siz çok seneler daha yaşı· mıştır . Frenk mahallesine kadar munta- ettiği büyük muvaffakıyeti gös· 
yacak, bize gölge olacaksınız ! lzmir, \ ı inçiteşrın )- Fuarda zam bir şekilde tarhedilmiş bir termektedir. 

Fakirane fakat temiz döşen· zel ve yakışıklı gençtir Şimdi d 1 f d · 
Bir ~rkek olduğu içm Edvar a gördüğümüz eski ve yeni zm"ri tara ta mo ern ve tamamen asrı· Fevkalade bir temizlik, vasati 

rniş küçük evin bu küçük salo· yirmi yaşında bulunuyor ve her kendisine bir iş bul .. caktır elbet! gösteren iki maketten 15 sene leşmiş Punta yeni ismile Alsan- olarak günde 30-35 bin kişi 
nunda iki kadın biribirine yakın gün geçtikçe müteveffa babasını, Diye ilave etti. zarfında ve daha doğrusu 3 se· cak ve yanında çok isabetli fuarı gezdiği halde hiç bir ta· 
<>turmuşlardı. Bu iki kadının senin kocanı ve benim oğlumu d f d (İ E 

- Sizi yaşatabilmek için ne ne içinde lzmirin ne idigü ve ne ı arecileri tara ın an zmir n· rafında atılmış bir kağıd par-
İsimleri bayan Riddir. fhtiyan o kadar daha ziyade andırıyor! gibi bir iş tutacaktır? Onu biz olduğu bariz bir şekilde anla· ternasyonal Fuarı) ismi verilen çası bile görülmüyor. Bu da 
kaynana ve genci de gelindir Bedbaht oğluma daha çok ben- çok şımarık büyüttük. O bir şılmaktadır. Fuarı idare edenler Beynelmilel İzmir Fuarı yükseli- en çok fuarın muhtelif yerlerine 
Kaynana cidden ihtiy~rdır, artık ziyorl Fakat Edvar, Jorjdan asilzade gibi yaşamağa alıştı ve bilhassa lzmirde az bir za· yor. konan otomatik çöp kaplarının 
bir deri, bir de kemikten ibaret çok daha güzeldir. Bedbaht oğ· Halbuki zeng;n bir ailenin ço· man içinde başarılan büyük te· Fuar, Türk benliğini uyandır· mevcudiyetingen ileri gelmekte• 
kalmış, kurumuş bir haldedir. lumu, hain deniz elimden, eli- d h d ld S rakkı· ve ı"mar e•erlerinin yapı· mış, Türk çalışkanlığının "e dir. Ziyaretçi ayağile bu kap• 
Bu kadının ömrünün sonuna gel- mizden kaptı, yuttu, aklıma gel· cuğu a iç eği ir. ana, " h I b" t f b t ğ k"t R' d. cısı müceddit Belediye ve Fuar milli heyecanının teza ürün, ~'r: arın ır ara ına as ı ı va ı 
diti, pek güç nefes almasından dikçe kalbim duracak, aklım ı ı... S k B B h S l"h sile olmuştur.. kap kendiliğinden açılır ve ab· 
ellerı'n"ın fazla tı•tremesı·nden an· k B" - onu fJQr- omitesi reisi . e çet a 1 oynıyaca sanırım. ır me:ıarı Bütün Türkıye fuara iştirak lacak şeyler atıldıktan sonra 
laşılmaktadır. Dizleri üzerinde de bile yok! Dog" urma rekoru davetine icabet etmiş ve fuara ziyaretçinin uzaldaşmasile derhal 
eski bir dua kitabı vardır. Arı. İhtiya• kadının g<Szlerinden iri iştirak etmiyen hiç bir vilayet kapanır. 
Üzerinde artık beklediği hiç bir bir göz yaşı damlası yuvarlandı , j ~MU il}:' ıştır. Fuar komitesinin İzmir fuarı bir ay mütemadi· 
ley kalmıyan bu ihtiyar icadın ve "1zun senelerin, kahır ve ille davc~dni kabul edenlerden yen lzmirliJerin ve yabancı zi· 
ahretini mamur kılmak i~ın dua elemlerin vücude getirdiği derin Trakya fuarda inhisarlar paviyo· yaretçilerin sevgili gezinti yeri 
kitabına sarılmıştır. buruşukluklar arasında kayboldu! nunun karşısındaki büyük hususi olmuş, hazan teşhir edilen eş· 

Dikerine, gelin ... gelince: Kay· - Anne. Eski matemli gün· paviyonunda istihsalatını zengın yalan ve hazan da sun'i gölleri 
nanaya nisbetle çok gençtir; ler, elemli hatıralarla meşgul bir şekilde teşhir etmiştir. Vt. renkli fıskiyelerini seyreden 
belki de kırk beş yaşlarındadır. olma. Bu düşünceler, bu hatıra- Fuarın ortas nda yapılan çok halk bilhassa geceleri fuarı dol· 
Bu kadının yüzünde, eski bir larla çok üzülüyor ve fena olu- güzel ve geniş gazino binası He duruyordu. Bu kalabalığın bir 
lÜzelliğin izleri hala göze ç1trp· yorsunuz. Çünkü onlar cidden bu iki paviyon fuarın ~n iyi bi- kısmı zamanını fuarın arka ta· 
tnaktadır .. Bu kadının gençlığin- elemli hatıralardır! Elden ne nalarını teşkil etmektedir. Her rafında kurulan Luna park oyun 
de, muhitin en güzel bir hadım gelirdi sanki? Fakat aradan tam akşam halkın en güzel vo zevkli ve eğlence yerlerinde geçirıyor, 
olduğuna şüphe caiz değildir. on sekiz sent geçmiştirl zamanını geçirdiği ve fuarın zen· orda konan salıncak, mşan at· 
Gelinin dizleri üzerinde bir er- - Hakkın var kızım.. On gin tenviratmı üzerinden seyret- ma, oyuncak ve piyango yerle-
kek elbisesi vardır; söküklt:rini sekiz senede belki bir kocanın tili fllll'oya kadar olan mey- rinın sahipleri ve tatlıcılar çok 
Yamamakla meşguldür! matemi unutulur. Fakat bana aolı~ ı-tr; müstatil diğeri yu· güzel işler yapıyorlardı. Her zi· 

Eski ve büyük saatin altıyı gelince, vaziyet büsbütün baş· vmlalc Btı !Un '1 göl ve çok gü· yaretçi hararetini söndürecek bir 
~Urduğu sırada, genç kadın ~r kadar Ömrümün sonlarına ne ka· ıel sG.knmış iki partel kapla· bira, bir limonata veyahud iz· 

ek elbisesinin yamalannı ya· dar yaklaşıyors&m, oğluma has- maktadır. mirin meşhur Saşal suyundan 
ltıacnış bulunuyordu. Elbiseyi yük· retim, oğlum için kalbimin ya- Paviyonların bir çoğunu, mem· bir kupa suyu hususi olarak 
&eğe kaldırarak iyice tetkik rası o kadar şiddetleniyor! O leketlerinin en güzel ve seçilmiş yaptırılmış zarif ve temiz büfe· 
ttti ve: acı hatıray ı nasıl unutabilirim, mahsulatını fuara götürmek zah· lerde kolaylıkla buluyardu. 
b' - Yamalar çok iyi oldu; el· kızım? Oğlumun ölümünü haber metini ihtiyar eden vilayetler İzmir Enternasyonal fuarının 
ı~eAin yamalı olduğu farkedil- vermek üzere gelen adam, her mümessilleri işgal etmişti. lstan- ziyaretinden hasıl ettiğimiz in· 

llııyor, bile! Edvarın bunu itiraz halde benim ölümüme de şahid bul, klaptan işlemeli meşhur tiba şudur ki: Türkiye fuarda 
~llıedcn giyeceğini umuyorum. olacaktı. Fakat Nansi senin için terliklerini, nakışlı kadın elbise· çok terakki eserlari göstermiş, 

lııı var, iyi ve temiz giyinmek ve Corcun oğlu için yaşamak lerini, Beykoz, sağlam ve zarif fuarda çok muvaffakıyet kazan· 
Ctaklısıdırl mecburiyetini yüklendim! Ve, köselelerini, Kütahya çok kıy· mıştır. Bundan da fuar komitesi 
pedi. oğlumun lrlandada, Belfortta, 8 • 10 memeli olan köpekler doğurma rekorunu daima ellerinde metli vazolarını, Bursa çelikten ne kadar iftihar etse haklıdır. 

~ htiyar kadın d• dbıseyo -u suların dibinde hayata veda tutmaktadırlar. imal edilmiş kıymet biçilmez hı· İkinci bir yazımla tekrar lzmir 
'trıalara şöyle bir göz attı: ederken size hiç bir şey bırak· Fakat şu resimde gördüğünüz skipp namındaki bir köpek, çaklarını, Eskişehir oradaki fab- fuarı ile meşgul olmağı faydalı 

......_ Doğrusu .. Edvard çok gü· madığım da biliyordum. sahibine tam 17 tane yavru vermiştir. Ne dersiniz? rikanın istihsal ettiği şekerin en görüyorum. 
~------=-.................................... ~-----------·----~~------............... ~~ .............................................. _ M 1 k ş t kavuşmuşum gibi içim açıldı. Yarı yarıya serseri yaşadım. Dedi. - Sen de melek gibiydin, 
111'1 e e ve eli an - Zehrayı nasıl buldun? Babamın son bir iki sene - Evlenecek olsun da kolay. şimdi de öyJesın. Fakat melek 

_ •--~-- ~ Diyen anneme cevap vereme· eveline kadar #lrasıra oturak Kızdan çok ne var? gibi karısı olmak bir kocaya 
~ l 4 Yazan. Kaaircan Ka/ll dim, sadece kızardım. alemlerine gittiğini, yabancı ka· - Evet, kız çok.. Kız çok yetmiyor. Otuz senem melek 
ltn d d f kı k 1 Ok d v t ı B b Sordu: dınlarla düşüp kalktığını duy· amma "kadın kız. yok. gibi bir kadının yanında cehen· 

ı"'k· tney anın an ar yo tu. - u ugun ye er . a an 
f ·ı_ d · k d d k d - Sana alayım mı onu?. muştum. Son sözlerile bunu. Söylerken "kadın kız, sözleri nem acısı geçmekle geçti. Bir de h 1 ıKir çarpışıyor u. senın a ar a o uma ı. 

'labam: _ Olsunl istemem. Babam - Sen bilirsin anne!. 1 açıkça değilse de, anlatmak is· üzerine hızla basmıştı. oğluma hal. O da benim gibi 
~i ......_ Ne yapsam da şu ~ocaAtı t da istemez "'* • tiyordu. - Neden ayol, Zebranın ne olacak?. Bana bir daha bu bahsi 
d ç olrnazsa Konya liıeatn• ı<>n· Böyle söyledim amma 0 gün- Annem babama belki yüzüncü Annem kızgın bir sesle sordu. kusuru var? Melek gibi.. açma!. 
CDt~tnl... l den sonra da kafama bir çengel defa söyledi: - Kusurum nedir? Ber. ne - Zehra mı? Zehra .• Şu hım· Ertesi giın d" anneme söyle· 

ıy d l · ld - Hayrettin yirmi yaşına ge· yaptım ki sana? . hım kız •. Tıpkı sana benziyor. diklerini fazlasıyla bana tekrar 
1. or u. 

1 
takı ı: H 

"'llnern; _ Zehran;n rmyca ablasına · ıiyor; artık onu eversek! - iç bir şey yapmadın. Hiç Melek gibi; Evet.I Şuna melek etti. 
~......_Oğlum ti bir aıı ...-e7 bışgoz benzemediği doğru olabilirdi. - Sana bunun zamanı oldu- bir şey yapmamak hoş bir şey gibi diyeceğine hayvan gibi - Senin böyle bir şey iste· 

D~~. de mürüvvetin~ görsem!. Fakat _Yv~zünün tıpkı Haticeye ğunu anlatamadım mı? mi sanki? Evi tekkeye çevirdin desene .. Bütün gün seccade üs· diğ&ni zannetmiyorum. Eyh1lde 
Ye h l d b d h kk k Yavaşça yanlarından ayrıldım Ne saz, ne söz, ne de güler türıde seninle dizdize tesbih Konyaya gideceksin, sonrası Al-~· soy eniyor u. enzt: ıgı mu a a tı 

'~tr'r gün bana Zehaadaıa bah· iki senedir çarşafa girmişti, Bitişik odaya geçtim. Orada, ne yüz .. Otuz senedir ağız tadıyla çeksin, yatıp kalksın, canlı ce· lah kerim. Bu ihtiyarlığımla 
ı: o zamandanberi onu hiç görme- konuştuklarını kesik kesik işiti· şurada iki tek rakı içmek bile nazeden fa!'kı yok. Ye, iç, yat! uğraşıp didineceğim. lstanbula 

~ı,~ Melek gibi kızl Ablası miştim. ~caba ~a.sıl oldu? yordum. nasip olmadı Ayaklarımı buraya Bulaşık, yemek, dikiş, örgü. da göndereceğim. Yüksek tah-
S,l\k·ık ~~ltağa hiç benzemiyor. . Onu. gorn:ıek ~.çın f~rsatlar ge· Annem fikrini kabul ettirmeğe sürüklerken içim dışarıda kalı· Bunlar bir kocayı doyurmuyor, silini de bitir. Hayatta kervana 
~nt.. butün fena huylar ona, cıkmedı. Hıç şuphesız bunları çalışıyordu: yor. Sus.. Söyletme beni.. açlıktan öldürüyor, anladın mı? topal eşekle katılanlar gibi ol· 
~,1 Un İyi huylar da buna miras bana annem hazırlıyordu. - Ayol, sen de yirmi yaşında Babam durup durup söylüyor Anlamazsın! Ben bile ne kadar ma. Ondan sonrasına karışmam 
~.~ış. ister mism sana alalım Hatıramda yaşıyan Haticeyi, evlenmedin mi? ve homurdanıyordu. geç anladım. ne haltedersen et. Bir orospu 

......_ a~?.. bir az daha ince, körpe, silik ve - Evlendim de iyi mi oldu. Bir kaç dakika böylt geçti. Annem alçak sesle "lahavle. ile evlen, fakat Zehra gibileri 
~~l\ı enını daha <.:vıenme za· çocukça halile karşımda canlan- Otuzdan eve! ev kurmağa çalı- Sonra birdenbire: çekiyor, bir şeyler mırıldanı- aklına getirme. Zaten çok geç· 
"t~ıının değıı. Ben mektebe gıde- mış buldum. şanların hepsi gibi yanıldım. - Hayrettine kimin kızını yordu. Babam gittikçe kızıyor 'llf"den sen de bu sözlerime hnk 

• Hasretile aeğilse de tesellisine Eksiklerimi hep dışarıda aradım. alacaksın? \le söylenmektf' devam ediyordu: - Soıoıu var -
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Külçe kalay 

----·~;....--------------------------------~~~--~ lnh • sarlar lzmir başmüdürlü-
ğünden: 

idaremizce verilmiş oları 937 senesi birinci altı aylık içki bey'iye 
tezkerelerinin müddetleri 30 Teşrin" sani 937 de b ; tecekıir. 

Bu sebeple 15 lkinciteşrin 937 den itıbaren 937 ik,nc 6 ay ık 
müskirat ruhsatnamelerinin değiıtirilmesine başlanacaktır. 

Bayilerin behemehal bu müddet zarfnda tezkerelerinı defştiı' 
meleri lüzüumu ilan olunur. 4001 - lzmir Vakıflar müdürlüğün .. 
den: 
Anadolu gazetesinin 7354 sayılı nüshasında müfredat yazılı hal 

binasındaki dış dükkanlardan 401 No. dan 416 No. ya kadar 
olan dükkanlara talip çıkmadığından 17/11/937 Çarşamba günü 
saat 10 da ihale edilmek üzere temdit edıldiği ilan olunr. 

16 17 4018 

----------------------------~----------..-----------! ili a·mi encümen·n-iz 
den: 

• 
ır 

lzmirde Ağamemnun ılıcalarında yemden yaptırılacak b nalıırla 
tesisat projesinin tanzimine !ait ınüsabaka müddeti Birincikanun 
937 nihayetinde bitm ş olacağından projelerin Birincıkiinun 937 
n hayetine kadar lzmir ili bayındırlık direktörlüğüne yollanması 
tekrar ilan olunur. 16 28 4021 - lzmir Milli Emlak müdürlüğünden: 
icar No. 

247 Güzelyurt lkiceşmelik c. 82 taj no. lu dükkan 
248 Orhani Kantarcı sokak 30 no. lu ev 
249 Halkapınar Kağıthane c. Çatalçeıme m vkiinde 280 

Lira 
7? 
24 
48 

taj no. lu ev 
250 Develi köyde 15 dönüm bağ 80 
251 • • 25 • • 211 
252 • • 12 .. • 252 
253 " • 9190 metre • 50 
254 1 ncikordon Balıkhane altında 4 no. ıu dükkan 135 
255 Kahramanlar Bahçevan sokak 3 no. lu ev 30 
256 Tepecik Kağıthane c. 149 eski 141 ytni no. ıu dükkan 32 
257 Bayraklı Bornova c. 34 no. lu ev 45 
258 Yemiş çarşısında 53 no. lu ınağaza 171 
259 Buca Zafer c. 21 no. lu dükkan 15 
260 2ncikordon Tuzhane s. 14 no. lu dükkaıa 36 

fzmir birinci 
!\'undan: 

ıcra memurlu· 

Elmasın Emlak ve eytam ban
kas•ndan ödünç aldığı paraya 
mukabil bankaya ipotek eyle· 
d ğı lzmirde Karşıyakada Do
n 1nm acı mahallesinin Çakıroğlu 
sokağında eski 61, yeni 69 
No. lı haneye demir kapıdan 
içeri girilince bir taşlık ve bü
yük bir bahçe ve içinde muh
telif cins ağaç ve as'lla ve tu
lumba suyu mevcuttur. Bahçe· 
nin etrafı duvarlarla çevrilm : ştir, 

bahçedPn bir kabı ile çıkılır, 
bir kömürlükte me\cuttur. Taş· 
lıkta came a · ı bir kapıdan gi
rilince bır sofa diirt oda, mut
bak ve hela meycuttur. 12 ayak 
merdivenle yukarı çıkılınca bir 
salon ve üç oda bir mutbnk, 
hamam ve helası vard r. 4500 
lira kıymetinde olan bu evın 
geçen sene yapılan satışı 2280 
kanuna göre geri b raKı l dığı 
ha de birınci sene tak5it borcu 
muayy•n vadesi . ıde ödenm dı 
ğinden bu hüküm ortadan kalka· 
rak evin yeniden mülkiyeti açık 
aı tırma sureti le ve 844 Numaralı 
Emlak ve Eytam bankası ka
nunu mucibince bir defaya 
mahsus olmak şartile artırması 

181121937 cumartesi günü saat 
11,30 da icra daıremız içinde 
yapılmak Üzere bir ay müddet
le satılığa konuldu. 

B1.1 artı ma neticesinde satış 

be, reli her ne o ursa olsun bor· 
cun ödenmesi \arıhi 228J numa
ralı kanunun meriyete girdiğı 
tarihten sonraya müs1dif olması 
hasebile kıymetine bakılmıy.rak 
en çok artıranı!! üzerine ihalesi 
yapılacaktır. Satış 844 numaralı 
Emlak ve Eytam bankası kanu· 
nu hükümlerıne göre yapılaca· 
ğından ıkinci artırma yoktur. 
Satış peşin para ile olup müş
terıden yalnız yüzde iki buçuk 
dellaliye masrafı alınır. 

ipotek tahibi alacak! !arla .. ,. 
ğer alakadarların ve ırtifak hak· 
kı sahiplerin n gayri menkul 
üzerındeki haklarını hususiyle 
faiz ve masrafa dair olan iddi· 
alarını işbu ilan tarihinden iti· 
baren y rmi gün içınde evrakı 

müsbitelerıle birlikte memurıye· 

timıze bildirmeleri İcab eder. 
Aksi halde hakları Tapu si· 

cilınce malum olmadıkça pay· 
!aşmadan hariç kalırlar. 8/ 12/93'1 
tarihınden itibaren şartname 

herkese açıktır. Talip olanların 
yüzde yedı buçuk teminat ak
çası veya bir banka ıtibar mek· 
tubu ve 37 /1125 dosya numa· 
maras.le lzmir 1 inci icra me· 
murluğuna müracaatları ilan 
olunur. H.iş.No: 220 

Doktor 
A Tevfik Lütem 

Kulak, burun, boğaz has
talıkları birinci sınıf 

r.ıu 'ahassıs 

VE 
261 • • • 12/18 . • 36 Mer~eı hastanesi kulak 
262 Kahramanlar Dere boyu 1 no. lu ev 24 kliniği şefi 

Seferihisar belediyesinden: İzmır i~ınci icra memurlupn· 
darı: 

1 - Seferihisara get rilecek olan A ıaderesı memba ouyunuıı proje Bay Adil Meserretçioğl u. 
ve keşifnam · !erinin f anzimi için yapılan eks itmeye tal p zu· j · d K zmır e emeraltında Meser• 
hur etmediğinden 22/11/ 937 Paıartesı günü saat 16 da Se· ret otelınde ıken halen adresi 
ferihisar beled ye dairesinde ih • l~ edilmek üzere eksiltme meçhul bulunan. 
on gün müddetle temdid ed ı lmiştir. E l"k E m a ve ytam bankasi İzmir 

2 Tehmin edilen bedel 1000 lıra o lup muvakkat temi .1at ak- şubesine T. L. 5,177.83 borcu· 
ç•si 75 liradır. d d nuz an olayı namınıza çıkarı· 

3 B" işı- iştirak edecek olan miihendis erin Türk olması, ma· I ··d n ° eme emri ıkametgiihınızı 
halli hükumetten iz'n vesikasi olması ve ay· i ztma"da su terk eylemenız hasebile bilateb-
iş erıle uğraşmış bulu maaı ıazımdır. 1 · · d ıg 1 e e ! ilmiş, zabıtaca da 

4 Kasabanın hali hazır haritası me,cut ol p rnüte • hh ı t işbu aranılmanıza r&ğmen bolunduğu· 
haritadan istifade edebıleet ktır. Yapılacak işın fon i ve rna .i .. nuz yer oğrerıilemem • Ş olduğun· 
şartnameleri bel ediyı-ce parasız o u •I< ver llr. d • b au ı.a · ıen te igat ı fasına karar 

5 - Mali şartnamenin dördü cü add sind kı te'div,. şart rında verı lr.ı şt r. 
müteahhit lehine tadi :at ya ı l ıı ş o up aza ız ha alma k Ta ıhı ı la n dan itibaren yedi 
istiy~ n erin ht r g 4 19 ·· · J -;;=;;;:;;;;;;~.;.;..-:;::-.;...:-~--ı---:;;::;:::::'.::::'.::::::=:::;::: gun içın e m ezk ı1r borcu öde-Doktor rnenız veya di)·ecegınizi ayni 

rnüdJette ş fahen veya yaz ıle 

l(D Dl al Talı . · 1· il • c 1 = ı ıı· ı memur yetımıze ( do.ya No. 
' _ • r ~ 37/9021) e bi .dirmeniz rehın . n 

• 
Cild V d tenasül hasta lı klar ı nl t has ı sı 
İzmir BPledıyes • ZLl hrev· has alı lar v it" av ı e•i cı o~torlu· 

ğunda n ç~ki lerek yenıdeıı ç ığ ı N m nza ı · ~okafı"ın .ak 3 
numar lı mu .• yenehanes nde has ta l rııı. Paz rda ınaada h e nı-ün 

sab htan akşama kadar kabul V P ıecı" i ~ der .__ ...... 

REVUC uatın ı isteyiniz. 
Cin•. model ve fiya t husuaurd a dti:eı yUk ak 

marka •aatıerıe m ayose ediniz. 
Kullananlardan bir 'fiki r e nini2.• 
işte. o vakit niçin herkeeln 

RE E 
sa.atını tercih attı~ını a• ı ıvacaKaınız. 

•••• , d•ftO•U : BERNARO 4 ·- zAHAROF, lzmlr, H U umet C&<l.!e l!JI 30 

Buldan belediyesin n. 

pa ayd çevrılmesi yolu .le ı craya 

devam edııtceği ilanen i ı ba r 
ve tebl ığ olu ur. 

1 ı::;;;;:;;ıS~a=-t~ıl~ık~e=v= • 
Güzelyalı tramvay caddesi 

1027 numaralı 6 odalı ve bü· 
tün konforü havi denıze nazır 
ev satılıktır. Taliplerin nıez· 
kür eve müra caatları ilan 
olunur. 

·~~:ıımm:ıı:m=•amı111m11• 
Hlzmetçi aranıyor 

Ev işlerini yapabilecek bir 
kadın i~çi aranıyor. Girmek is· 
tiyen idare memurumuza müra-
caat etmelidir. D: 6 

Kalfa aranıyor 
lyı bir ce <etci kalfasına ihti• 

yaç vıırdır. K eıneraltında Hacı 
Ali paşa otelinde 22-23 numa· 
rada San' at meşheri Vehbıye 
müracaatları. 6 

1- Kapalı zarfa 29/9/937 gününd e s ltm e un ' ı '. up Anadolu 
gazetesınin 7305, 7301, 7297, 72)3 ı umarı arı! ~ i an edi,en 
Buldan kasabasına akıtılacak su yolu yap s na istekli çıkma· 
dığından 17842 lira 71 kuruş bedeli ke~ıflı boru ve teferrüatı 
satın alınması ayrı v .. 7120 lira 44 kuru · eşillı boru ferşi 
kaptaj ve sair inşaat kısmı ayrı olarak eve:c>! ı lan edılen şart· 

lar daıreıinde kapalı zarfla eksiltmeye konu muştur. Zayi 
2- Boru ve teferrüatının muvaklca~ temıııatı 1338 l ıra 3 kuruş, 1 · K ı zmır ız isesi onuncu sını• 

boru tefriş ·e ıair inş1atın muvakkat temıııatı 534 lira 3 fından 16·8·935 tarih:nde almış 
kuruştur. oldu~um 797 numaralı tasdikna-

3- Eksiltm 24 lkinciteşrin 937 Çuşamba gunu saat on beşte memi kaybettim. Yenisini alaca· 
Buldan belediyesinde teşekk'il edecek b"'ledıy~ ·ncümeni hu· ğımdan eskisinin hükmü olma• 
zuri\e yap•lacaktır. d•ğını ilan ederim. 

4- lst yenler evelki ilanda bildirildiği gıb ı şa rt~ameleri ve buna lzmir: Çivici hamam c • varında 
aıt evrakı Buldaıt beledıyesin:le ve Denizli nafıa müdıi lüğün· Turna ç · km azında 24 numaralı 
de inceliyebilirler. 7 11 16 20 3927 hanede Cenan Mustafa 

....... ,-..,.-;-------~--~ 

·. .. • .. ~ . 
. . ~ ·,, ~;.. \• :· •' · ~ 

.• ı·· 

lzmır ikinci ı cra memurluğun• 
dan: 

Bayan Mü~erref Ka ş ıyabda 
Halem ;okak 6 sayılı evde iken 
balon adres ı meçhul bulunaıı. 

Emlak ve Eytam bankası lzmir 
şubesıne T. L. Y. Üz yetmiş 

beş borcunuzdan dolayı namı• 
nıza çıkarılan ödeme emri ika· 
me ı gahınız terk ey le meniz hase· 
bile bıla teblığ iade ed ı lmıs, za· 
bıtaca da aranılmanıza rağmen 
bulunduğunuz yer öğrenilememiş 
olduğundan ilanen tebligat ifa· 
sına karar verilmiştir. 

Tarihi ılandan ı tibaren yedi 
gün ıç nde mezkur bor.cu iıde· 
menız veya diyeceğınızi ayni müd· 
dette şifahen veya yazı ile me· 
muriyetımize (dosya No37/3426)e 
bild rmeniz rehınin paraya çeV" 
rilmes· yolu ile ıcraya devaııı 
eJ.leceğı ila:ıer ihbar ve tcblıf 
olunur. 
... :&KK;.;11;;:m:1Ç1D••------~ 
Satış ptşın para ıle olup rnitf 263 Bayraklı Şeref s. 9 no. lu ev 12 Her ııün 15 ten sonra İkinci 

264 Develi köy istasyon civarında 25 dönüm tar!· 20 Beyler N uman~ade sokak No. 1 
2(i5 Şehitler Altın sokak 25 eski 31 yeni no. lu e'( 80 zmir birinci icra memurlu· 

tadan kalkarak hanenin yenicıen 

mül iyeti açık artırma suret le ve 
844 numaralı Emlak ve Eytam 
Bankası ka.rnnu ınucıbin· 

ce bir d , faya mahsus olmak 
şartile artırm<lsı 18-12- 1937 Cu
martesi ırünü saat 1 l de icra 
dairemiz ı çinde yapılmak üzere 
otıız gün müddetle satıl ğa ko· 
nuldu. 

teriden yalnız yüzde ıki buçu~ 
deılaliye masrafı alıoır. 5 dt. hasta kabul ve tedavı ğ d 

Yukarıda yazılı emvalin senelik icarları 15 gün müddetle müyedeye eder. un an: 
ç , karılmıştır. ihalesi 22/11/937 tarihinde Pdzartesl günü sııat 15 Nasip ve Salibin Emlak ve 
dedir. Taliplerin milli t'rnlak müdürlüğüne müracaatları. 9 16 3 12 Otobüsle lstanbul yolculu!)u eytam bankasından odüııç aldığı 

· • • A • • - lkinciteşrinin 19 uncu Cuma paraya mukabil baııkava ipotek 

Zmlr Silah tamırhaneSJ Satın günü sabahleyin saat 7 bu,ukta eyiediği lzmirde Reşadiye tram· • d bütün konförü haiz 6 adet lüks vay caddesinde 925 vergi numa· 

alm komısyonun 801 otobüs Yalova tarikile lstanbula ralı ve 1079 numaratajlı hane· 

ı _ İzmiı Halkapınar silah tamirhanesi sının ıçınd• Y"'•uden gidecektir. Menemen, Bergama, den içeri girildıkte bir sofa sağ· 
yapılacak bir bina 2001 lira 50 kuruş keşif bedelile açık Ayvalık, Balıkesir, Bursa tari· da bir oda karşıda iki oda, 
eksiltmeyt. konmuştur kile gidilecek ve bir gece Ba· bodrum katı inildikte Avrupa 

2 - Şartname. proje ıe plin çalışma giinteri içind~ saat 7 den lıkesirde kal nacaktır. Yalovaya tuğlasile mefruş bir salon ve 
16 y• kadar ~amırhane müdürlüğünde görülebilir. kadar ücret yalnız ıki liradır. caddeye nazır bir oda arkada 

3 - Münakasa ı2/l 11937 ırünüııe rastlıyan Pazartesi günü saat Biletleri şimdiden almak ist • bir !mutbak ve bir çamaşırlık 
ondörttE" lzmır Halkapınar .,ilah tamirhanesinde müteşekkil yenler Birinci kordonda eski F ord arkada bir avlu ve avluda bir 
komisyonda yapılacaktır garajındaki büroya müracaat et· hela mevcut olup 2200 ıira kıyme· 
Talıplef 24~0 sayılı kanununuô 2 ve 3 ncü maddeleri sinler. tinde o an ve geçen senekı satışı 
hü l< müne gorE" ıcap ede! vesikalarla birlikk 150 lira 12 Bu yolların manzarası da son 2280 No. lı kanuna tevf kan 
kııruştArı ıbar"t muvakkat güvenmelerınr lzmir mal sandı· derece latif ve ormanlarla mu· geri bırakıldığı halde birinci 
ğın a ).ıtırarak alacakları makbuzlaril .. birlıkte belli edilen hattır Yalnız Ayvalık ve Balı· sene taksiti muayyen vadesinde 
giıu ~~ adtte kowisyo~ ieltW"lerı 6 9 12 16 3898 kesir bir liradır.. ödenmediğinder bu hüküm or· 

4 

Bu artırma ı,eticesinde satış 

bedelı her n ~ olursa olsun bor· 
cun ödenmesi tarihi 2280 numa· 
ralı kanunun meriyete girdıği 
tarihten sonraya müsadıf olması 
hasebi le k ymetinc bakıı mı yarak 
en çok artıranın üzerine ı halesi 
yapılacaktır. Satış 8.14 numaralı 
Emlak ve Eytam Bankası kanu
nu hükümlerine göre yapı aca· 
ğından ikınci artırma >oktur 

ipotek sahibi alacaklılar di~,r 
ala <ad arların ve irtıfak hakkı sa· 
bıplerinin gayri menkul üzerırı· 
deki haklarını hususile fa:Z "o 
masrafa dair olan iddıalarırı1 

işbu ıliin tarıhı . ıden itıbare~ 
yirmi gün içinde evrakı miis.bı• 
telerıle b rlikte memuriyetiııııll0 

b\ldırmeleri icabede~. . I· 
Aksi halde hak arı tapu sıC 

lince malum olmadıkça payl~j 
madan hariç kalırlar. 8· 1'.l·19 

"b" d . "b toaıııe tarı ın en ıtı aren şar 

herkese açıktır. Talip olarıları~ 
kçe' 

yüzde yedı buçuk temınat a f(• 
veya mılli hır banka itibar ıııt ,. 
tubu ve 37/1093 dosya nu[ll r 
rasile lzmir birinci icra rneıll~r· 
l.ığuna müracaatları ilan otuıı 

H.i,. Nu. 217 



ra telli perco 
Vapur Acentası 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPA.NYASI 

"HERCULES .. vapuru 13· 11 
937 de ROTTERDAM, AMS· 
TERDAM ve HAMBURG a ha
reket edecektir. 

"STELLA,, vapuru 22 11 ·917 
de bekleniyor. BURGAS, VAR· 
NA ve KôSTENCE için yük 
alacaktır. 

"VULCANUS,, vap ·ru 27-
11-937 de ROTTERDAM. Al'v S 
TERDAM ve HAMBURG a ha· 
r'ket edecektir. 

"STELLA. v puru 11/12/937 
de ROTTERDAM, AMSTER· 
DAM ve HAMt>URG a hare· 
ket ed CPktir. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

"NORDLAND,, motörü 16-

Ev a mak i ti ) en 
okusun 

er 

Biri lkiçeşmelikte b'rinci To
raman sokağında 24 numaralı 
diğeri Tılkı l ıkte Hatuniye camii 
ka·şısında Namazgah sokağında 
2/4 numaralı haneler satılıktır. 
Almak ve görmek istiyenler 
Başdura ta Kestelli caddesinde 
49 numarada kunduracı Bahaad· 
di " us'•ya müracaat ederler. d.3 

Yağ presesi 
A'man mamulatı son sistem 

nıan velelı yeni bir zeytinyağı 
presesi satılıktır. . 

Mu, . telıf beygir kuvvet ı nde 
yenı elektro motörlü demirci 
ve dökmeci oc,ğı vantilalörl~ri 
ve kaynak takımları da vardır. 

Müracaat: Kestane pazarı 

Demircıler içerisinde 20 nu· 
mırada Niyazi makine tamır-
hanesi. D. 10 

11-937 de GDYNIA, DAN· İzmir belediyesinden: 
ZIG. STOCKHOLM, ISVEÇ, Tilkilik caddesinde Faik paşa 
DANMARKA, ve BAL TIK li· parkından iki bin metre murab· 
ınaıılarına hareket edecektir. baı yerin üç senelik kirası baş· 

"ARAGON,, motörü 20· 11· 
937 de ROTTERDAM ve HAM- katiplikteki şartname veçhile 
BURG a hareket edecektir. 19/11/1937 cuma günü saat on 

"AASNE,. vapuru 2/12/937 altıda açık artırma ile ihale 
ROTTERDAM, HAMBURG GD· edilecektir. Şartnameye bağlı 
YNJA, DANZIG, DANMARKA, keşif mucibince altı yüz seksen 
ISVEÇ, NORVEÇ ve BAL TIK dört lira on yedi kuruş bedeli 
limanlarına hareket edecektir. keşifli hir hela kiracı tarafından 

SERViCE MARITIM yapılmak şart le bir senelik L::ira 
OUMAIN bedeli mııhammeııi yüı liradır. 

11
ALBA JULIA,. vapuru 1-12 lttiralt için yetmif dört liralık 

937 de MALT ve MARSIL· muvakkat teminat makbuıu v ya 
YAya hareket dec ktir. banka teminat mektnbu ile söy· 
ZEGLUGA POLSKA S.A. )enen' gün ve saatte encümene 

"LEWANT. motö 11-11-937 gelinir. 4-9·12-16 
de ANVERS, GDYNlA ve DAN· 

ZIGe hareket edecektir. Göz Hekimi, 
lıanlardaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden Milat Orel 
•c:enta mesuliyet kabul etmez. Adres: Beyler Numan so-

Daha faııla tafsilat için ikin· !cağı No. 23 
ci kordonda FRA TELLi SPER· Kabul saatleri: Öğleden eve! 
CO ~apur acentalığına müraca· saat 10-12 öğleden sonra 
at edılmesi rica olunur. 15,30 - 17 Tele. 3434 

Telefon: 411114142/422112663 ••---------•• 
-·-------ıOlivier ve 

DEUrfSCHE LE- Şürekası 
\' ANTE. LINIE Limited 

G. m. b. H. Vapur Acentaıı 
Birinci kordon Rees binası 

HAMBURG T 1 2443 
DEUTSCHE LEVANTE- e · 

LINJE, HAMBURG, A. G. THE ELLERMAN Ll-
ı\iLAS LEVANTE LINIE A.G. NES LTD. 

BREMEN --;;ClTY OF LANCASTER,, va· 
"ATHEN,. motörü 15 ikinci· puru 15 lkinciteşrinde gelip yük 

te çıkaracak ayni zamandaLONDRA 
DŞrınde bekleniyor. ROTTER- ve HULL için yük alaca ur. 
i :4-M, HAMBURG ve BREMF.N THE GENERAL STEAM 
tın yük alacaktır. CO~LTD 
. "YALOVA. vapuru 22 ikin· NAVIGATION . 
~:teşrinde bekleniyor. BREMEN "AD JUTANT,. vapuru 5 lkın· 
tç- citeşrinde gelip LONDRA için 111 hareket edecektir. 

"MA yük alacaktır. 
lk· CEDONIA,. vapuru 29 •-
~ ıncıteşrınde beklen'yor. ROT- SERViCE MARITIME 
~ER.DAM, HAMliURG ve BRE· ROUMAlN 
~~ için yük alacaktır. B U c A R E S T 

k· OREA,. vapuru 1 Bir'nci "ARDEAL., vapuru 26 Ikinci-
" aııunda bekleniyor. ANVERS teşrinde KôSTENCE, SULINA, 
~e 1-iAMBURG l:manlarında GALATZveGALATZaktaıması 
A~ çıkaracaktır. TUNA limanları için yük ala· 
h. tRICAN EXPORT LINES caktır. 
<ıf. EXPORT STEAMSHlP DEN NORSKE MIDEL

HAVSLINJE • CORPORATION 
ft ExT A VIA. vapuru 12 ikin· 
i~·e riııde bekleniyor. NEVYORK 
•in y··k • u alacaktır. 

lk· Exı-ı1B1TOR. vapuru 18 
y~citc~r'.nde bekleniyor. NEV

' R.1< ıçın yük alacaktır. 
tite ~PRESS. vapuru 26 ikin· 
'ı'o~•ıı~e bekleniyor. NEY· 

• l< ıçin yük alacaktır. 
lkiıı ?GONTZ • vapuru 28 
Yo~~ş~i~de bekleniyor. NEV-

"EX ıçın .Yük alacaktır. . 
liııcık· Mou fH,. vapuru 15 Bı· 
Y()R.Kn~n.da bekleniyor. NEV
ı\l{l>E.ıçın yük alacaktır. 

"ı ME.N r H . SCHULDT 

''EL HAMBURG 
1 rindlSE., motörü 15 lkinc•
~ı\M e beklt>nıyor. ROTTER
"tıQ • HAM u:·c v, LRi:.MEN 

>'uk alaca~lır. 

OSLO 
• BAALBEK • Motörü 12 

lkinciteşrınde beklenıyor. BEY
RUT, HAYFA, DIEPPE, ve 
NORVEÇ lımanları içın yük 
alacaktır. 

'SA JOSE., motörü 6 B · 
r ncikanunda bekleıııyor DIEP
PE, DÜNKERK ve NORVEÇ 
lımanları içın yük a'acaktır. 

ilanlardaki hareket tarihle
rile navlunlardaki deyişi lik· 
lerden acente mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha fszla tafsilat için Bi· 
rincı kordonda W. F. HENRY 
VAN DER ZEE & Co. N. V. 
vapur aceııta ı ğ na ınüracaot 

etlı h si r ca o :un ur .. 

Tt:ıdon : f;o. 200, '2l.lIB 

lzmir Levazım amirliği ilanları 
~-.-------~--......... ~--:-----..;;;------~---lzmır Lv. Sat. AL Ko. Rs. den: 

1 - Manisa garnizonunda bulunan kıtaat ve müessesatın ihti· 
yacı bulunan 516 tonlinit maden kömürü kapalı zarf usulile münaka· 
saya vaz olunmuştur. 

2 - Münakasası 18/11/937 Perşembe günü saat 16 da Mani· 
sada tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - istekliler ticaret odasında mukayyet olduklarına dair vesika 
gösterecekler ve teminatı muvakkatlarile birlikte teklif mektuplarını 
münakasanın icra kılınacağı saattan bir saat evci komisyona ver· 
miş olma ıdır. 

4 - Linit maden kömürünün tahmin bedeli 5Q34 liradır. 
5 - Şartnamesi Manisada tümen satın alma kom ısyonunda her 

j!'Ün görülebilır. 4 7 11 16 3879 - lzmir Lv. amır ıği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Mst. Mv. k taatının 18 00 kilo sadeyağı ihtiyacı kapalı 

zarf usulıle münakasaya 1 on muştu•. 
2 - ihalesi 25/ • . Teş./937 Pa şrm ıe g ınü saat on altıda kış· 

lada izmır le,az m amirlıği satın alma komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

3 - Tahmin ed len me-cmu tutarı 17205 lirad r. 
4 - Temınatı muvakkate akçesi 1290 lir. 38 kuruştur, 
5 - Şarlnaınesı he g,ın komisyonda gö ülebilir. 
6 - lst klil ·r ticaret o lasın da byıtlı olduklarına dair vesika 

· göst~ mek mecburıyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki,,ci ve 

ücüncü mad ' el~rind ve şartnamesinde yazılı vesikalar le 
teminat ve tekİif mektuplarını ihale saatinden en az bir 
saat eve! komisyona müracaatlerı. 

6 11 16 21 3915 ...... ~~~~~--...... ~~~~--------~'---iz mir Lv. Amırliğı Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Manisa ganizonunda bulunan kıtaat ve müessesatın 

yacı bulu nan 396 ton kapalı zarf usulıle münakasaya vaz 
muştur. 

ihti· 
olun· 

2 - Münakasası 18/11/937 perşembe günü saat 15 de Mani• 
sada tümen satın alma komisyonunda yabılacaktır. 

3 - istekliler ticaret odasında mukayyet olduklarına dair ve· 
sika gösterecekler ve muvakkat teminatlarile teklif mektuplan mü· 
nakasasının icra kılınacağı saatten bir saat evci komısyona vermiş 
olmaları lazımdır. 

4 - Odunun tahmin bedeli 5742 liradır. 
5 - Şartnamesi tümen satın alma komisyonunda hergün görü-

lebilir. 4 7 11 16 3878 

lzm ir Lv. amirliği Sat. AL Ko. Rs. den: -
1 - Müstahkem mevki kıtaatının (23800) kilo sade yağı ihti

yacı kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 
2 - ihalesi 30/lkinc teşrın/937 Salı günü saat 16 da lzmirde 

Kışlada lzmir Levazım amirlığı satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Tahmin edılen mecmu tutarı (21896) liradır. 
4 - Tımı rı;ıt ınuva~~'tıı a~çası (1~4:1) lir yirmi iki ıırıı§tur. 
5 - Ş•rınıııııesi her gii(l kqrııi~ypq~a gi\rül~bilir. 
6 - Is ~~liler tıcar~t qdas1nda kayıtlı oldııklıırına dııir vesika 

ııi\•t rm• ırı cburiy t. ndedirl~r. 
7 - Eksiltm.,.yi iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 

Sahife 11 

lzroir Levazım amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Çerkes köyünde gösterilecek mahalde bir pavyon inşası 

kapalı zarfla ihalesi 22/2.Teş/937 Pazartesi günü saat 16 
da yapılacaktır. Muhammen keşif bedeli 30424 lira 64 ku
ruştur. Şartnamesi her gün öğleden evvel komisyonda 
görülebilir. isteklilerinin 2282 liralık ilk teminat makbuz 
veya mektupları ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü mad· 
delerinde yazılı vesikalan ile beraber ihale saatinden en 
az bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Fındıklıda 
komutanlık satın alma komisyonuna gelmelerı, 

2 - Bu i!am Anadolu gazetesi ile on beş gün müddetle d.:; t 
defa ilan ettirilerek telle bildırilmesi. 

3 - Doksan dokuz sayılıdır. lstanbul komutanlığı art. Eks. 
Kom . Bşk. Rs. Kaya. 5 10 16 20 3902 

-~--~---~-----~---~-------Ms . Mv. Lv. A. St. A. Ko. Rs. den: 
1 - Mst. Mv. Kıtaatının (104950) ki o kesilmiş sığır eti ihtiyacı 

kapa . ı zarf usu!ole münakasaya konmuştur. 
2 - ihalesi 24/2Teş./937 Çarşamba günü saat 16 da kı~lada 

İzmir levazım amir iği satın alma komısyonuoda yapılacaktır 
3 - Tabının edilen mecmu tutarı 29186 liradır. 
4 - Temin t: nıuv kkate kçei 2 04 lır ır. 
5 - Şutnamesi h rg n komis onda görülebılir. 
6 - Isı, klıler tıcart:t odasında ka) ıtl olduklarına da;r vesika 

göstermek mecburiyet ndedi. !er. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde ve ~artnamesinde yazılı temınat ve 
teklıf mektuplar nı ihale seatinden en az bir saat eve) ko
misyona vermiş bulanacaklardır. 

6 11 16 21 3916 ___ , ____________ ~~------------
iz mır Lv. Amırlıgi Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Manisada askerı hastahanenin ihtıyacı bulunan 8 ton ko

yun eti açık eksiltme ile mllnakasaya vaz olunmuştur. 
2 - Münakaşası 19/11/937 cuma günü saat 15,30 da Maniu· 

da tümen satın alı:na komisyonunda icra kııınacaktır. 
3 - istekliler ticaret odasında mukayyet olduklarına dair ve

sika gösterecekler ve temınatı muvakkatlarile birliL::te münakasanın 
yapılacağı belli olan gün ve saatte komisyona müracaatları. 

4 - Koyun etinin tahmin bedeli 3280 liradır. 
5 - Şartnamesi hergün tümen satın alma komisyonunda görü· 

lebi lir. 4 7 11 16 3880 - lzm r Leva.ı:ım amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Beher metresine tahmin edilen 290 iki yüz doksan kuruı 
• olan 15000 metre kışlık elbiselik kumaş L::apalı zarf usulile 

satın alınacaktır. 
2 - ihalesi 3-12-937 Cuma günü saat 11 dedir. 
3 - ilk teminatı 3262 ira 50 kuruştur. 
4 - Evsaf ve şartnamesi 218 kuruş mukabilinde M. M. V. 

5 
satın alma kom syonundan alınır. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncii 
maddelerinde ~österilen vesailde teminat ve teklif mektup· 
larilF birlilcte ılıale saatından en az bir saat eve) komis-
yona vermeleri. 16 20 25 30 

~~.-~~~~~-;:-:-------------ir L . ' irlorıi at. al ko. rs. den: 
Muvakkat 

Mikdarı Tutarı Tahmın edilen fiat teminat müddeti ncü maddelerinın ve şartnamesinde yazılı vesikalar.!.: temi· 
nat ve teklif mektuplarını ihale saatindeıı en a:ı bir saat Kilo G. L•ra l<;:r. l<r. S Lıra tl.r. a. 
evel komisyona vıırnıiş J:ııılıınııca~lar~ır. l(l lti 2l 26 12000 2640 22 198 12 

l2000 960 ll 72 12 
lzmir Kışla Levazım AJllirliği S11ı. /\i. o. Rs. ıl~ıı: }5000 2250 15 168 50 12 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 155 bin 100 lira olan 120 Ta. Gün Saat Münakasa şekli Cinsi 
bin ila 141 bin metre arL::a çantalık bez kapalı zarfla eksilt· 18/11/937 Perşembe 15 A9k Pırinç 
meye konulmuştur. 18/11/937 • 15 Açık Nohut 

2 - ihalesi 9 Birincikanun 937 perşembe günü saat 11 de M. 18/11/937 • 15 Açık Kuru fasulya 
M. V. satınalma komisyonunda yapılacaktır: 1 - Kırkağaçtaki kıtaat askeriyenin açık eksiltme suretile mü· 

3 - ilk teminatı 9005 liradıı Şartnamesi 776 kuruşa M. M. nakıısada bulunan yukarıda cins ve m kdarları yazılı üç 
V. sat.o alma komisyonundan alınır. kalem erzak ihtiyacına talıp çıkmadığından münakasa 10 
Eksıltmeye ,:irecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı ka· gün uzatılarak ihalelerı hizalnr.nda yazılı gün ve saatlero 
nunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte tek· Kırkağaçta satın ıılma koınisyoııunda yapılacaktır. 
lif mektuplarını ıhale saatından behemehal bir saat evvel 2 - Tahmin edilen mecmu tutarı Vd ıeminat muvakkate akçe-
M. M. V. Sat. Al. j(p: ııuııa yerm11l11ri. 23-16·2.'i-4 ~73(i !eri ~ ıalarıııd• yaıılH~ır. 

---------....;.-;,..:-;-,..-l'l""-:~""'\!' ..... ----- 3 - Şartnıımesı her gün oqıisypnda görülebilir. İzmır Lv. ıınıir iğı Sat. A . o. . d~n: 1 
4 - stekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 1 - Manisada a~keri hastanesinin ihtiyacı bulunan 8 ton yo· 

göstermek mecburiyetindedirler. 
ğurt açık rksıltme ile münakasaya vazolunmuştur. 5 - Eksiltmeye iştirak ed,cek er 24:t0 sayılı kan ıun 2 3 nclı 

2 - Münskasası 19/11/937 Cuma günü saat 15 de Manisada 
maddeler:nde ve şartnamelerinde yazılı vesika! rı ve temi· tümen satın alma komisyonunda icra kılınacaktır. 
natlarilarile birlikte ihale saatindeı. evel komisyona mü· 3 - istekliler ticaret odasında mukayyet olduklarına dair vesika racai4tleri. 4027 

gösterecekler ve teminatı ijlµvakkatelerıle irlikte miini4· =~':::':'::':'::'::"::T'Fr.:":~~~~~O'l!".....,'!""!!'P'!!~-~=~==-==...,........,... 
~a:::~:aıf:r;.•l11cııtı belli ıılaıı a:iin !! saatt ko111isyona '.1111111111111111 lllilllllllllı. . t r ,ıfllllllllllllllllll:llllllllHlll• 

4 - Yoğurdun tahmin b~deli 1420 liradır. A. Kemal Ton y _ 
5 - Şatnamesi her~ün tiirııım satın ılma komisyonunda gö· 

rüleb lir. '* 7 11 lti 388l 5 Bakleriyoloı fHI 6ıılıışıc:ı 1 saltı lfast'61tklerı mütehe ~ısı = 
1--=--~~~-ı----~-----...;.....---·-- § { VtrJtm v !$Bira) lznı ir Lv. Sat. Al. Ko. Rı. deııı 

8 
n ·h k k h .. -

1 k aemahane istasyonu karııeıvd•ki ı e eoka •tında 30 ea}'" := 
Mekte-pler için yetmiş beş bin iki yüz onyedi metre çamaşır 1 

_ 0 ve muayenebaoesiode eahah saat 8 u<n deam oaaı 6 ya = 
ve nevr- simlik bez 18-11·937 Perşembe günü saat 15 de Topha· 1 rl b tal k h ı ed ı 
nede lstanbul levazım amirlığı satın alma komisyonunda kapalı 'lllllllllllllllllllllllllllllllllİIİllİlıııııİİıııımİİıilllttllllllll ~'ele/on: 4115 11111111 
zarfla eks itmesi yapılacaktır. Tahmin b .. deli 19556 (ıra 42 kuruş- -;.;.;.;;.;.;.;.;;;.;;.;;.;.;.;.;;;.;;.;;.;.;.;.;;;.;;.;;.;.;.;.;.-..;.;.;.;.;.;;.;.,"'"""'"".;.;.;; ..... ______ ~--

tur. 11k teminatı bin dört yüz altmış attı lira 13 kuruştur. Şartname izmir Lise ve Orta okullar alım 
ve nümunesi komisyonda görülebilir. isteklilerin kanuni belgeleı e satım komı·syonu başkanlıg"' ın
teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar komis-
yona vermeleri. 2 7 12 16 _ dan: 

lzmir Lv. amırliği Sat. AL Ko. Rs. den: 
1 - Ç. Kale Mst. Mv birliklerı (18500) kilo kuru üzöim satın 

alınacaktır. 
2 Kuru i zümi;n beheri kilosu ( ) kuruştan \4810) lira 

biçilmiştir. 

3 !halesi 2212 T~ş/' 37 Pıızartesi günü saat 16 da Çanakkale 
Mst. Mv. satın alma komısyonunda yapılacaktır. 

4 - lstcklı .. ri ıhAl.-den bır •aat .. v .. l temınat akçeleri olan 361 
!ırayı ve ıha e kanunu -3 r.cü maddelerind.,.ki vesaık ile 
bır saat .. v .. ı koın svuıa mü aca•t dınf'ln ni ılanıl<' ve ıha 
lt~ı , p ı 1 1 •• ı f• ı rı ıJ fı' ı•ı u koıtıı .}" ı..\ t • ıl Aı· 

rıiu.1.-~hı. dıı\.ı ıv. t> ı l lu -.J .JJ • 

Sanat okulu ta ebesi iç n ııumun < M mevcut !!" kumdş l a ı ve 
gene mevcut t>lbıse ı ümunes ne go e lbO t~~ım h ı rı ci • lı s» aç k 
eksiltme ıle yaptırı a : a tır. 

Beher takımın muh • mınen e.Jelı 21 Ji,aJ r. l .. ı r ı 37<'.U i a e 
ilk temınatı 284 ıradır. Nümu ıe v · şartn me- Ku tür dı c.,t o 
ğünde her gü:ı göriil•b•ıır 

Eıcsiltm• 3J· 11-937 S•lı g iıııi s at 16 ıJ , lı ' ııı ll K ı ı ur , ı· 
rektörJuğ'Ün e top a•>AC:\ ko il SV<• tn ı .z' \ pı t' > ·t: r 

Bu ışe st k:ı 1• J· ı ,, k·t • :! !Al •• . ı .,. 
.. ..+•1q11 • ., . . . . .. ... ~ .. 



Salıife 12 A ~ADOLU T"şrini ani 

lmi~iUE!B!!!l5!!11c:!ım!I! ..... 

Baktiryoloğ Pürjen ha Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb. 
Y-P.hler; rohattJız nlanlara bilP Dnhtorlar bunu tavsivP PdP.rlPr 

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

hlilleri yapılır 
Milracaat yeri: 

İkincibeyler sokak 

Telefon 3869 

Doktor 
Ali Agah 

Çocuk hastalıkları 
mutabassısı 

ikinci Beyler sokağı 
No. 68 

I N 0 N 0 Cad. No. 20 
At6lyede 

En güzel pozlar 
çekilir. 

Amatör işler 
Temiz çabuk 

ucuz yapılır 

9 beygir kuvvetinde Goraley 

markalı bir motör satılakbr. Gör

mek istiyenler ıeyyar muhabiri 

miz B. Yus.ufa veya Şemilder 
köyünde bahçesindeki adamına 

TÜRKİYE 
CUMHU RİYE1i 

Sı at a _ 

biri 

• ;..w,. .. 

. ) 

Norveçyanın halis Morina balıky rğıdır 
iki defa süzülmüştür~ Şerhe~ gibi içilir 

Hamdi Nüzhet Çançar 

~: • - ... ... J ,,- • • - ,... ·~ • • • ! • ~... " " 1 

e 
Kuvveti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok 

ve cihanın en beğenilmiş otomobilleridir 

Ve<dlelk paırçaO©ıır m~v<elYl<dl<dl~ır 

Oldsomobil otomobilleri de her türlü evsafı haiz, sağlam, 
elverişli, güzel ve lüks makineleı~dir . 

lzmir ve bölgesi bayii : O. Kutay 
Birinci kordon . te ef on 

• 

., 

Foto Köroğlu 

Hamza Riistem 
En meşhur fabrikaların fotoğraf makineleri, film, cam. kağıt, 
kart ve bilumum fotoğrafçılıkta müstamel eczalar, fotoğraf alat 

ve edevatı, font ve sehpalar. 

Fotoğrafçılığa müteallik her nevi malzeme 
Zevki okşayacak resim ve ağrandismanlar, senedat ve evrak 

istinsahları ve kopyaları kemali dikkatle yapılır. 

A·MATÖR iŞLERi 
Developman, kopya ve her nevi ağrandisman sürat ve nefa· 

setle yapılır . 
fZMIR: Emirlerzade çarşısı No. 28, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
Telefon: 2675 Telgraf: Rüstem lzmir 

•' -: c. \ • •. 1 ... : • - ) ./.~ • - • -
Siz de M ET Al l U M " O '' ;l~::::.~rını 
Hem bol ışık almış olur, hem iktısat etmiş olur, hem lamba 
değiştirmekten kurtu lur, hem de sarfiya tınızın eksildiğini 

ilk faturada ~örürsünüz. 

ay 
Elektrik - telefon vemalzemesi deposu. 

Siemens fabrikaları mümessili 
Peştemalcılar 77 • 79 telefon 3332 

lzmir Meserret 
Otelimizin bütün mobilyası tecdid edilmiş soğuk ve sıcak au 

banyo daireleri ilave edilmiştir. Otel yeniden telvin ve tefriş 
edilmiş ve müşterilerimizin her turlu istirahatleri temin olUn· 
muştur. Fiatler mutedil ve keseye elverişlidir. 
Kemeraltı caddesi karakol karşısında No. 72 lzmir Tele. 2533 

Harac;c;ı kardeşler 
Büyük mobilya ve mefruşat ma• 

ğazaları emrinize amededir. 
MERKEZ 
IZMİR 

ŞUBE 
ANKARA 

Temiz, zarif eşya, elbise ihtiyacından evel gelir. Herkes kendi 
haline göre temiz bir eve, misafirlerini kabul edecek bir salona, 
rahat yaşayacak eşyaya muhtaçtır. iyi bir mobilya içinde kendinizi 
ve ailenizi muhite daha iyi tanıtabilirsiniz. Evinizin eşvası bayatı" 
nızın etiketi olduğunu unutmayınız. • 

Memurlara 10 taksitte veresiye mu'*me· 
lesi yapılır. 

Türk Hava Kurumu 

Biiyiik piyangosu 
1 inci keşide 11 Teşrinisani 1937 dedir 
Büyük ikramiye 30,00(}liradır 

Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 lira'ık ikraıni)'t' 
lerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mükafat vardır. .. .. k 

Ayrıca: (2,000) liradanbaşlıyarak (20) liraya kndar buy~ 
ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu zengııı 
plandan istifade etmek için bir bilet almaktan çekinmeyiniz. ~ 

a;.fJ;m;~~~~~~~~~~--=;:_ ~ 


