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Atatürli.ün, lzmiri şereflen-ıki büv~k;~;~~;;ika 
d • l • ht ld • iktısaden anlaşıyorlar 
ırme erı mu eme ır • Avam Kamarasında veı·ilen izahat, bo

t •••• 

Büyük Şefimiz, Adanadan sonra 
ynk bir memnuniyet uyandırmıştır 

de bu t icaret muah ~desinin ak· 
.dini çok mühim siyasi hadisele
rin tak p edece ğidir. Amerika 
ile yapılacak sı k ı ve devamlı 
bir s iyasi teşrıki mesa ye eko
nomik istifadelerden ziyade 
ehemmiye ver'lmektedir. Maa· 
maf ı h her ı ki tarafın da daha 
izale etmek mecburiye ~inde ol· 
duğ~ b ı r çok müşkti '. ler vardır .• 

Mersine şeref verdiler. 
. . 

Hadiseler 
münasebeti le 

Adanada _H_a_t-ay_..l_ı_i_k_i -kız talebe,1-,;;;;;=;;;;.==:;;:;;;;;;;;;;;;;;;~, 
Balkan 

gözyaşları dökerek Atatürke 
Belediye-Polis otobüs miina

kt11asından çıkan netice: 
Siyut hidieelarden bahsedecek 

değiliz. Mahalli vo idaıf bao vak• 
alara dair ddfüncelorimisi arzede• 
ceğiz: 

Birinci nk'a 11ı: Belediyeniıı iı· 
letmekta oldnğn otoblllleTe reomt el• 
bioeli poliıılerin paroeız biııdirilmek 

iıtenmemoei •• bn yazdın dlln r,,. 
mir kordoııııııda cereyan edm Te 
çirkin diye hakkiyle tavıif edilmeğe 
layık olaıı hareketler. 

Belediye mi haklı, emniyet di· 
rektörlilğil mil? 

Bu ciheti arıourmak Te biı! ita· 
ura bağlamak vazifeııl. hize düımez. 

Biz; belediye ilo emniyet direk• 
törlüğüıılln kordoıı il.serinde çarpır 
ıııalanııııı, ın koıkoca ıehirde beledi• 
ye ve emniyet iılırini çevirmekle 
ıııO.lr.ellef iki mühim devlet müeue
:ııı idare odeıılerin ııe kadar dar 

şükranlarını arzettiler 

Atatürk son ıegalıatlerinde 
"' lihııiyotle hareket etmekte ol· 

~o!<J.anııı g&ıterdi&iıı• ifUOl etmek Adana, 18 (A.A.) - Dün ge· Atatürk Fcvzipaıada bir müd· 
llliyoraL ce Elizizden müfarelcat buyuran .Jet tevaldcuf ederelı: lı:arş,layı· 

Yani demel: lııtiyoras, h•yır hı. Reisicumhur Atatürk refakat ve cılara iltifatta bulunmuşlardır. 
degil; hidiıe demek iııi)or ki: maiyetindeki zevatla birlikte bu lstanbul, 19 (Hususi muhabi· 

- İzmirliler! itte ıis kafılan lı· ,akşam Adanayı şereflendirdiler. rimizden) - Adanıda bulunan 
ıar• kordon il•tdnd• bile biribirilo Seyahat yollarında hat boyu· Biiyük Şef, bu g~n şehirde bir 
çarpııacak kad1r dar bir zihııiyet na ve istasyona inen halk ve gezinti yapmış! r, her tarafta 
taııyanlar tarafından idare ediliyor• 
ıonru;. köylüler tarafından selamlanan milletin coşkutı tezahüratile kar· 

Belediye, otobüalere polielerin Atatürk, Narlı istasyonunda Ma· şıtanmışlardır. 
paruız biıımeeiııo rnüıaade etıeydi raş valisi ve mahall1 hükümet Büyük Şef, konaklarında Ha· 
herhale kıyamet kopm .. dı. Naeıl ki, erkanı tarafından karşılanmış· taylı iki kız talebeyi kabul bu· 
lııanbulda, Ank1rada, halla İzmir lard r. -' Sonu sekizinci sahifede -
1'e Kuııyıkadı, hem de belediye 1----------===========--------
tumvaylanııda, npıırlarda poliııler 

parısız vuife baıını gidebiliyorlır. 

Hadi diyelim ki, beledi y• oto• 
lıüolere paran• hiç kimoeyi biııılir• 
ıııemek iııadında 11rar ediyor. Daha 
ileri giderek ıoyliyelim ki; bn onun 
hakkıdır da. Fakat bu inadın 11ıbi· 
ltindo, bu hakkın ietifaoında tutıcagı 
yol poliüeri otobüslerden iııdirmek 

Ve bu hAdioeler yüzünden oıobaüeri, 

içleriııdeki halkla beraber yollarda 
beldetmek değil, polioiıı de otobııa. 
lere para ile binmelerini temin için 
•Şehir Mecliıiııiıı bu huaıııtıki kara• 
rıoın hatta 'ilene ayni makam llrafıa· 

daıı tudik edilmiı bulonm11ın1 bile 
düfilnmiyerek· 'l'illyete baıvarmakıı. 

Be\ediya buııu yıpmadı, kendiıi· 

ili viliyete mılncaattau mdltagni 
•aydı Te hlkkıııı keıı.U knvveti ile 
l<oramığa çalıııı. 

Eğu her hık; 11ıbib\ tarafıııdaıı 
1ıôyle maıız1r111 çirkin, mahiyeıi 
halka eziyet verecek bir tarzda İBIİh· 
•al edilecebe villyet makamıııa ve 
llıahkemelere ne Hlzum var? 

Emııiyet direktörlüğilaüa, tertih 
«aireıinde poliıleri otobdslere biıı· 
dirnıek husuauudaki cebri gayreti do , 
Y•riııde olmıyan bir hlrekettir. Vazi· · 
feye gideıı polialeriıı p•ranz olarak 
~ıobüılere biıımeei poliıiıı büdcoei, 
•eleriu acele görülmesi noktasından 
•~er llizım bir ıey idiyıe emııiyet 
:ıt•lı:törünün bunu zorla ve kendi 
•ıına temiıı etmeğe kalkmıu da 

takdir edilecek bir kabadayılık la• 

l •lamazl 
O da bu iıiıı hal Ye f11hııı vill• 

t•te bırakmak nzif .. ile mükellef ti. 
• İnıao bu hılleri görılnce bütiln 
••hir h ' 1" • • 1 k ' ayat ve ıaı ıyetımız o po 
r•kındaıı ı!Akadar olaıı bo iki dtOY• 
d•t Dlüeııeoe inin bilıiln di~er iılero 
k • bn gibi inıdlar, cebd icraat, 

1 
•yfı hareket, hiıll diloüııceler kını· 

•••bile ltl lı-' ce erinden tüphel•ıı•e hak· 
1ıClP. 

Lord Halifaks Bay 
Hitlerle konuştu 

Bergezhafende görüşülenler ta .. 
mamen gizli t11tulmaktadır 

Bay Hitler 
Berlin, 19 (Radyo) - Lord 

Halifaks, Almanya Hariciye Na
zırı Baron Von Nörahtla birlik· 
te bu!lÜn Bergezhafene vasıl ol· 
muştur. 

Halbuki halkın ve kıaunun bn 
müeıoeeelerdeıı beklediği ıey: Emoi. 
yede, kanuna, baklı:a riayetle iı gör· 
meleri ve hiHiyıta kapılarak halkı 

incitecek, nizamı bozacak har.,ketler• 
deıı uzak kalmalarıdır. Ne yuılı: ki, 
bu beklediklerimizin abiııi; düıı 

kordonda cereyan eden yere is, mın .. 
aı• hareketlerle görmılı bulunuyoruz. 

H. R. Öktem 

Lard Hali/aks 
B. Hitler, Lord Halifaksı vil· 

lasın • n kapısında beklemiş ve 
muvasa:atını müteakıp kendisini 
alarak bahçesinde gezdirdikten 
sonra, Baron Von Nöraht ta 
hazır olduğu halde üç devlet 
adamı arasında uzun bir müka· 
leme cereyan eylemiştir. 

B. Hitler, mükalemeden sonra 
Lord Halifaksla beraber yemek 
yimistir. 

Lord Halifaks, yemekten son
ra B. Hitlerin v·ııasından ayrıl
- Sonu sekizinci sahifede • 

Devletleri banka di- Daily H eralda gö e eğer bu 
muahede serbest müdahale esa· 

rektörleri Ankara- sına dayanmazsa devamlı biç 
da top/anac :ıklar Bag Ru~,,elt bir k ı ymet i olmıyacaktır. 

Londra, 19 (A..A.) - lnıTİ ltere D ·ı M · ı b h d • İıtaııbul, 19 (Huıuet muhıbiri· • aı Y aı u mua e cntn 
miıden) - Balkan ıntaotı devlet· ile Amerika a asında p ek ya· siya ~i veçhesin e yapılan telmih· 
l•ri merkez bankalan müdürleri, kında ticaret müzakerelerine baş· !eri tenkit ederek d yor ki: 
gelecek hıfta içlııde Ankarada top· )anacağına dair yepılan beyanat "Bu tür:ü bir anlaşmanın eko-
lanıcaklordır. gazeteleri şiddet l e n . eşgul etmek· nom ık haya' ta daha iyi bir ni• 

İçtimada hazır bnluııacık olaıı tedir. Gazeteler bu müzakerele· zam vücude ge tirmesi lazımdır. 
Yan1n ve Rumeıı merkez baokaluı rin önümüzdeki sene ortalarına Yoksa yeni yeni hududlar ihdas 
umum müdürleri bugün t•hrimize doğru nihayetleneceği kaııaatın· 
gelmiılerdir. Yorın (bugün) Yugoı• dcd •r. etmesi değ . I.. 
lnyı devlet baııka11 umum müdQ. T b Ottova, 19 (A A.) - M. 

imes gazetesi, u husustaki M k · A ·k · ı K d rll de gelecek vo Aııkauya gide· ac ensıe merı a ı e ana a 
ceklerdir. beyanatın Avam kamarasında arasındaki ticaret muahedesi 

Yunaıı dedet baııkuı umum derin bir memnuniyetle karşı· müzakerelerinin lng . ltere·Aırıerİ· 
mQdürll guetecilore heyaııaııa b:ı· !andığını kaydett ıkten sonra mü· ka müzakere ından her suretle 
lonmnı n: zakerelerin ancık birkaç hafta ayrı yapılacağını bild rmiştir. 

- Aııkarıdı kliring-dö9is m•· sonra başlıyabileceğini yazmak· M f h h b 
oelelerioi Ye biltilll mali itleri gıı. aama i siyasi me afilde u 
nı...,_.iz. Demiıtir. tadır. konuşmaların lngiliz·Aınerikın 

Aııkara, 19 (Huaı11t mııhabirl• Daily Telgraf, döminyonların konuşmalarile bir çok cihetten 
mlıdeıı) -;- Bılkan aııııııtl merkeı da bu mÜzdkerelere muzahir müşahabetler göstereceği ve fÜp-
bankaları geııel dittktörleri, paftllo oldtı§'unu yazıyor ve diyor ki: hesiz ayni zamanda neticelene' 
t•ıd. gaoa bor•d• toplaı:t•c•kl•rdır. ·J~in diğer bır mühim cephesi ccği tahmin edilmektedir. 
Bu toplantıda, Türkiye, Yunaniaıao, ll-----------'===-=---"--== ------=-=
YagodHya ve Romaııya araaında 

mGıteoek bir Bılkan bınkuı kural• Çin.Japon 

\.m_a .. -me•e-le•i-de -görü-0ü1ec-ekıir_. .1 Nan kin tehlikede, sefaret-
:~;,~';aa;~'d:;!l haneler şehri terkettiler 

B. Stagadinaviç 
Roma, 19 (Radyo)- Yugos· 

lavya Baş ve Dış bakanı Dok· 
tor Mı lan Stoyadinoviç, gc:lecek 
ayın üçünde Romaya gıtmek 
üzere buradan hareket edecek 
ve Romada bir gün kalacaktır. 

B. Stoyadinoviç, _ ltalya ~ari: 
ciye NJZırı Kont Cıanoya tadeı 
ziyaret edecek ve B. Mussolini 
ile de konuşacaktır. 

Gandi ağır hasta 
Londra, 19 (Radyo) - Ma· 

haga Gandi, tehlikeli surette 
hastalanmıştır. Doktorlann ümidi 
pek azdır. 

r 
Bugün 

Karagöz perdesinde 
Belediye reisi ile polis 

müdürünün muhakemesi oar• 
dır. Çak enterttsflndır, be/ıe
mahal okuyunuz. 
\..-~~~~--~--~--' 

Japon topçuları, Onkoo - Kanton de
miryolunu topa tutaı·ak bozdular 

• 

Şanghagın bombardımanı 
Tokyo, 19 (Radyo) - Japon· Tokyo, 19 (Radyo) - Asabi 

ya Harbiye Nazırı general Su· gazetesinin Şanghay muhabirine 
cugama, bugün ltalya ve Al· göre, Nankin ve havalisindehi 
manya sefırleri şerefine mükel· Çin kıtaatı, hükumet aleyhine 
lef bir ziyafet vermiştir. Bu zi· isyan etmiştir. 
yafette, Japonya Hariciye Na- Tahmin edildiğine nazaran, 
zırı B. Hirota da hazır bulun- isyana sebep, komünistlerin, hü· 
muştur. kumeti devir p iktidar mevkiine 

General; Roma paktında baş· geçmek istemeleridır. 
ka devletler için de yer btra· Tokyo, 10 ( Radyo ) - Ja· 
kıld ·ğını söyledikten sonra, Ja· ponya Başbakanı prens Kanoye, 
ponya, Almanya ve ltalya ara· Hariciye Nazırı B. Hirota i e 
sındaki münasebatın dostane birlikte imparator tarafından 
olduğunu söylemiştir. kabul edilmiştir. 

Harbiye Nazın, Japon ordu· Başbakan, imparatora bir ra-
sunun bu günkü mükemmel va· porla umumi vaziyeti bildirmiştir. 
ziyetinden de bahsetmiş ve bu 1 Japon matbuatına göre, Ma· 
ordunun komünizmle mücadeleye 1 reşal Şan·Kay·Şek ihtilafın halli 
kili oldu~unu ilive eylemistir. c::-onu 8 inci sahi/.ı. 
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FDKRA • 

Çütdlt ttyoa yiyen çocıtlt 
Peac ~remlııf MWad• ,.ıtJn.,....,. ;tftilt llıııNtanlır. ..,Wll.A .. mü' bir 

y•nta duru) or. Elinde demi• karıı pencereden lemfo kızın atbgı çürilk. iki 
1anmlık yeri kalmıı bir .,., ,...... ••· :&+ittyltl, çniriyor, diıliyor, yijor. 

launlar acele acele gelip geçiyorlar. 
l>nlia; eeo.oMlia .-.ı.Weftadee mhy ... ıPfb; yan•• yöaiae .., 

mardan bir badoa gibi y•rıtmııb. 
Kısar gibi olmuı: 
- Heeee7! 
Deyince ıoför, batını çerirıMJı •ir UMI _,.raNıtll& 
Yanu aynyı bitirdi. BudtlıM lutftt1f .tilti, i~ai denıt lerttr çe'ltf. 

Galiba .,Taoua orta kuma, •rtı.ğım sorluyor t• onu 11.kı;fanyiı'du. Soma 
.ı:ı., Mr flt1 geWf pM, ibade IDott*- 7ot• ı.7befd11.. 

Nerede ite atpm olacak! 
So6-... da .lııir lolrma ne* yemek buJacatıuı uınao bir çocat, pencere

leı*ıt ati!lb'tf .,.tayı. çctrftgft, taf gi&i çelirdd: İtftiiı ite mtdedıre indfr'lı\aı 
tabii.. V • bır H IODH gece olacak.. 

• ......... lıllulııMallla• 41tad de# •11llJ•• aiü, i .. I Te JıbU biar 1•rı
pD altıaclu ·belki de o da yoktur ,... tabanlarını gene uzatacak. Hakikatte 
ba fdı- ~ttı çocd taboı, ~Aı)'et'fa yiizbe M a.lmll agm...ı..a
su• n ytm 

0..MıslD.etey ..... 
Oadaa bap i&reaiyorlar .. a yamı ım .eneli olacaktu'. 
o yma ..ua, heVllm lapımı11 kilidiid ..... t, a ........ ılıı ......... 

ANADOLU 20 Tefriıtinni 

Şehir dahili haberleri l ( B~nim, dıty~m J 
/Jemolırasi 

Missolini, halik? demokrasi· 
nin faşistfifc ıwezbel>ife teaeHi 
ettiğmi söyler. 

Tütün satışları 
• •• 

22,300,000 kiloyu 
bul da 

Tütiilr ..ı._t•mt dettm Nil· 
m.IRcdir. Dun akfama ~a•r 
bu yıt refcoltesınden saMm~ş olan 
t!ütün mikdan 22,300,000 lliloyu 
•ulmuştur. 

Türk Tiı'tüa Limited şlitketi 
ıhübayaa' meı.tıtlar; tüfin inl'R

lakalarında dolaşmakta, tütün 
lbübayaa etmektedirler, bir kaç 
tün içinde tütün iBt şiarının 25 
milyon kih>yu hulaeajı f6hmin 
•lunuyor. ----
lnciraltı vak' cuı 
Şoför MehmeJ aJli. 

Y~Y~ Oeflldi 

Herkes toprak 
sahibi olaca 

Zirai asayiş itleri bundan sonra 
çok kolaylaıaeaktır 

Ankaradan gelen haberlere 
gtte Zif•at Veklleı:t, halcı 101" 
nık abif,i edecek •ii•im bit 
ltanun İayihası hazırlamaktadır. 
Bu kanunun adt (Toprff. lcaa•cs•) 
olacaktır. istihdaf edilen g"ye, 
Tüi'Jci)-e halkanın, billiassa lı:öy
lihiiin, kendisitri g'e'çmd rec~ df!' 
recede toprak sahibi olmasıdır. 

bahçesinde zarlll yapılan kiıdtle 
tarlft fapana liiç lnf şef töyle· 
miferd zirai MlayiJ kodliısy. 
nuna ş kayette bulunacaftbr. 

Zir49 atswyiş komisyonlan, ka· 
bili istinaf olmak üt~e zaraf 
yapan şahıs aley•i.-e katat ~;. 
fı z eelecekTerd'ir. Zıraf asayiş 
kanun layihasının ihzarında çok 
e1a9h tetkiki• yapahm,, Avıwpa 

.e- Lt bassa Biri'-• ...,.elM!-
lerinde tatbik edilen bu gibi 

Hitlere gire, demokrasİt llD' 

tonal·sosyalizmin en bariz valo 
fıdtı 

C•eHI f9;anl:o, tihıufeleiie 
fay!' 6fırıfc d'emofc:fas1'1 fôi· 
teri yor. 

Şuşning dcmoktatlilf iddia
llacı.dıt. 
Nib~et Bre21yAlaıf dıt ha· 

kiki demokrasiye kawştuklanm 
ilin ediyorlar • 

Görüllyor ~ "demclCtasi..ınin 
111ünkirhi <Wıl •aJenf ııaüıtlir. 
olmakten muttılltl fcaçıyorİar. 
O.riNir; Stal ı n bile demokra-
9'fell dem wrurken gayet leh
.,, '-'nuşur. 

QMa owly9I ..... laay--,•. Yaiıa o, eemly.._ .... _ •car • 
_... •Ü•khA. Biç olm._. •ir tafeyli olarak Hıcak .. Ve gewet ....... 
pulm JllDD ·~ kafir •• ı....ı..-, bep Jml• , .... fNedh. 

Çlırlk -r• JiJ• çocaklu, g6,. ltll' ce...,.._. deti1 mi? 
S.Ülul SMI 

lnciraltı mcvkiinde fHı vak'a 
olduğunu, Jandarma Başçawşu 
8. Simi Dotna ilü ,..... tar• 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~lh~nbh~r ~d~di~i ~~~ 

intikal muamelatında mevrus 
arai, blkün eviida geçmiyetek 
yalnız en büyük evlada geçecek, 
o ailenin &iğer çocuklarına liii· 
Ü~ pc;inede' milltMda 
başkaca toprak vuilecektir # 

~"' •Mfllll 
Dahiliye V ~Aleti de zirai 

asayiş için Mr kdafl ~ 
laazırlamaktadır. Bu kanunla zi· 
raat asayiı koarisyoft *• fql:iJ 
l:il edilecek, tarla, Lat •491* 

la.-. H!fdm.. euita.,.a. en 
iyi ve memfeketimiz için (aff>ill 

- •• fliyMt tıiirtlıiltM ~ .. 
zırlanan liyibaya a'tınmış1ır. 

i4et t.i b.Nn liyi.,_, B. M. 

Yavrusunu boğan bir anne 
bsavvur ediniz. Bu müctim lıW 
4l ına nefritinizi a-özterinizc/e top
lyarak soruy.f~ 

- Oau aed'e11 öfdardü.D 
Size oevab veriyor~ 
- Hayır; arrtt .atdürmedim, 

•bedf istirahate fc:lt[Vllşturdu-. 
y..,,.._.n: ..._.,.... bayat dar 

Harikalar1R harikası 
lirletik Ameıiladll Ntwel Or

..... bir UDct ...... 

dilt ...,.. aley~iM bi. darb 
clafua açalmıı ve muhakeme ae
ti°"'8.&e d&t bey• Amerilait. 
biır~ufruaa - bet -• '9•• a t lııG.m olMUflarclıır ~ 

&._ .....__~ - _!ı.-.:..... ~ Wr 
------ _ .. g ........ ..., 

luMI 19kftw; bir &eyıd şôyleeeı 
taamd .ıeıt bir zenci lim; edi· 
~ fatf .... Dt!i de adli~ iwl8* 
mll .... ..._Bu~~tı. 
IOll bre, flatikalat liatlilS'I 
delr&&. 

f ya9ında zavcef 
Mmrda. AtahiAanin bit çok 

,erlerinde ve batta Hincliıtanda 
1-9 yaıma gelen bir zevce..
t..eilir, füat lt1t sac& ikS.
lma ......... lanada 1-M
clecqimill 9 f'almda zevce,, Yu· ....,.. ... 

Ceaabi S...biatuda VelwN 
,.... >d .... J9 ,., ... 
birili Dreaova köyünden Re• 
siye ,,,, •• ' ~· ,., .... 
evlenmiftirl 
........ ariflaem .. , .... 

old.p ... .-iadea belli Mt
..ı 

.... Edenf 
• illt ....tenberi lagiltere-

ni• .... ill;wntiai i-., -.., 
ci ........ ., ..... 
bS!rı oı.. ,_, Mr l.,ik B. 
Mteai ....... 
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•iı lokm9 ekmek ve yiy~ic: 
ioymamakta imift Adr Ciriheta 
ola& .,tt kmdtn ıo ,_.eda ilcf!fl 
evfenmit 12 yaşrtrda da dut 
l:alnıııttrf iM l:ıddtfı gütıdeır
beri de sade au ve tuzla y,.._ 

-~· Bu traber, ·du;- - iftlHılH. 
L.,,btri zümrelinelemir. 
Eli iyı kılrll giyinen acNml 

Cihanın ea iyi lfürk g;yine• 
acitıım, J-ef St.ti.-t L..iaiııciır 
aıükemmel bir kürkü vardı; .. 
Irat Sldin Çiniler',. Türiisıarelu 
Ye' &iralled9 .... ... ....._., 
tebetMti M• -,.. biP ~ WW. 
rik etmesini temin etmiştir. 

G'•l'flt bir makinet 
A-.tkada iııizlik, büyüle bir 

dortrar; adedi milyoalaıı bulaa 
i;ılbl.. liikdaıet ~ bayar eemi• 
yetleri yardım ederler, fakat se
&ll&üt ctdine f~ Wif drll 
111ilbı'tü11 olam'aınal't..rıt. 

Sigorta tir~etleri son zaman· 
fatda l»it ~it lc()f)Diliş, Lacatr 
kmlmıı bir sürü mü§terilerine 
lau Wd'lilf~ yefiştitedıeMete 
baılamışlardır; fakat sigorta 
müfettişleri bu vaziyeti ızaha 
muvaffak olmuşlardır: ltsiz ame
le Corc V f1J1t. adtoda bit acla
•a iClrd eftiti bir atakıne ile 
el ve .,......,.. kardtrmakta, kaza 
sirorta Leclelini at.alctaclwlar. 

Bandea -• .., aylli ..n.e.. 
bir müd<M .. dl llwdafı el ve 
a)'9fr ealcisi li'i tlllllİf .wek
ted r. 

M,a;, maderi ilıtinlcW 

JanJtlrmoyı t~ltiı 
Lradw• .......... iaad•· 

- tetk~ teftit ... ~ 
~ lomutam M"'- 8. 
IWılsi Gürşelarimi2'e .......... 

üyımızda yaz'rfiıştak. Val:'a ıôyle 
Mmu~•: 
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Meclisinin bu toplantı devresin· 

de ~'·*'+' '**" fttllt!k devreye blaea•trr. dağalerile ih!il mi etmeliydi*' 
Haitt ilfflefik ş~fkıtf badat. 

tlu anne ya çıfgın, yafiud' in· 
janhf<la İ>iltü11 alakatarmı kea
*1~ bir galahllilkatW. 

Geeeleyinı ptinAri teftişe 
tiden Başç*'"'t 8. Doığsmnı ,. 
Mrtdi fıtrtdarıttafar da ~aYd'ı. B. 
Maônin gazinosund• ilci umumi 
kadınla üç yabancı er keiin- içki 
'ttildt ri pr-üffaüttüı .. a.n. ~ 
tfne llHıltlarle nkekleliııJ hiiW 
jfeM.i ~ulsmf, * 1Ptlıt 'j 
talcf ~~tMı tatat M'elun.M", 
llaf;ffu1f<M vazife f&'ae""e' 
Mani olmağa çahıtağı gi&t fit· 
lfare( ve fecavüzde de butuıı· 
ıtuştur. Merımed, tutufarak ae. 
ı~.,,. Yefilanflit'. 

~rM,. ~etllı btlf. 
ıerıe senelik ısttl'MfJtddtn löbl'9 

Gll'-IJUIO•I tar;1mı• &1r ıiierfıafedir ki era-

Ôiretmen tayin'l.rl 
K.w..,_a drik>lai40o tffi b-

~d.~~ı::! ::llll';"".,.,., 
tarin·coğrafya ipetmen afat,. 
Jle tild•Mlo Bn .. iffet. /:vaor .. 
$e;ife Çil;a110jj. tayı. edit
dıiılefdiit. ----

incir ihracatı 

4aa aacak dalıa. ileriy., daılsa 
'1i~ .W.• mite"kimile piler 
f>itf'- &>-... ..... -~ij 4öwlt. 
içi'ft bir sorr trô'ktı, ~ ml'ttealta 
fleğıf "'t. 

.Oemokraa'ye "lıasta. c»yorla11 
aıubekkak.. O; J.aıdi.siai darllğ• 
eı• oeke•ria,. h*Mla 8iflla. 

..~~' .. ...... 1Mşfwı1ıı...- .. 
tir. On bin liraya satın alınan ma· edinerek, tam bir ruhani müıai-
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SaclnUama •eli• vermlyenler 
Lki Sadnizamiarda birili, 

o za1ıt1ııw l.tanhatd.t Topt ... ada 
yeni 8'tla• Tımdwyi g'61 ık 
ister. 

Tımarhanenin muhafızı, Sadn· 
izamın bu niyetini haber alanca 
paşaya bot fiılı 11iaı d;ı;e der
h• ........... firişfl'.. o .. 
biJMd- 1'ıltifl!IMrı tHWaı1'rlilıdllfhf 

B~ır.& Mtrth\-afard&d tbtıar~ 

meydanlıtana fopl• 't'e s.dwl- ıelia- ven. .. Y..._ ilıili miti• 
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Sıhhat şurası 
Memleketin sıhhi 

vaziyeti iyidir 
Ankara, 19 (Hususi muhabi· 

rimizden) - Yüksek Sıhhat şÜ· 
rası, içtimalarına nihayet ver· 
miştir. 

Şüra, memleketin sari h.ısta· 
lık vukuatı hakkında Sıhhat ve 
içtimai Muavenet Vekale'ince 
verilen izahatı ve memleketin 

umumi sıhhat vaziyetini, mem· 
nuniyeti mucip bir halde bul· 
muştur. 

Çiftçilerin atları 
Sayım uergisinden istisna 

edilecek 
Ankara, 19 (Hususi muhabi· 

rimizden) - Ziraat Vekaleti; 
çiftçilerin z'raatte kulland kları 
atlardan sayım vergisi alınma· 

ması ve bu atların, hiç bir su· 
retle haciz edilmemeleri hakkın
d1 bir layiha hazırlamaktadır. 

Bu layiha, yakında Kamutaya 
verilecek ve bu devrede çıkması 
için çalışılacaktır. 

Orman işletme 
idaresi .. 

Ankara, 19 (Hususi muhabiri· 
mizden) - Ziraat Vekaleti Or· 
man Umum müdürlüğüne bağlı 
olmak üzere kurulacak orman 
işletme idaresi etrafında tetkik· 
lere başlandı. işletme, ticari 
esaslara dayanacaktır. 

Prens Seyfeddin diin 
öldü 

İstanbul, 19 (Hususi muhabi
rimizden) - Mısır prenslerin· 
den B. Seyfeddin dün gece 
vefat etmiştir. 

Malum olduğu veçhile prens 
Seyfeddin lngiltereden bir tay· 
yare ile kaçınlarak şehrimize ge· 
tirilmiş ve muhtellişşuur olduğ 
için Mısırdaki 20 milyon liralık 
servetinden mahrum edilmiştir. 

• 
Ucretli memurlar 
hakkındaki takyitler 
kaldırıldı 

lstanbul, 19 (Radyo) - Üc· 
retle alınacak memurlar hakkın
da bazı takyitleri muhtevi olan 
kararname, Vekillerin son kara· 
rile mer'iyetten kaldırılmıştır. 

Bulgar kralı 
.. 'iof yaya dönüyor 
Pars, 19 (Radyo) - Bulgar 

kralı Boris, kraliçe Yuana ile 
birlikte Zurihe muvasalat et· 
nıiştir. Oradan Sofyaya hareket 
edecektir. 

ZiraA asayişi oru
ma kanunu 

Hayvanlardan alınacak resim, bağ ve hah. 
celzrin bin metre murabbaından da 50 şer 
~ 

kuruş alınacaktır 
Ankara, 19 ( Hususi muhabirimizden ) - Dahiliye Vekaletince 

esasları tesbit edilmekte olan zirai asayişi koru:na kanunu proje· 
sine göre, vilayet ve kazalarda zirai asayiş meclisleri kuru lacak, 
kır bekçıliği, her köy için en aşağı bir bekçi kullanı ' masını müm· 
kün kılacak şekilde teşkilatlandırılacak, bekçilere 25, bekçi amir· 
!erine kırk lira ücret verilecek, bağ ve bahçelerin bin metre mu· 
rabbaından 50, koyunlardan azami dört, sığırlardan 6, develerden 
10, domuzlardan 20, eşeklerden 25, atlardan 10 ve katırlardan 15 
kuruş resim alınacaktır. 

~~~~~~~~~~-

1 tal yan Hastanesi 
Sıhhat Vekaleti Müsteşarı muhabiri

mize beyanatta bulundu 
Ankara, 19 (Hususi muhabirimizden) - St. Antoine hastanesi 

hakkında Dr. Esad Hatibo~lu imzasile (Anadolu) da çıkan yazılar 
üzerine Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti müsteşarı B. Asım 
bana beyanatta bu unarak dedi ki: 

- Dr. B. Esad Hatiboğlunun raporu benüz Vekalete gelmedi. 
Gelince tetkik edi erek ico.bına bakılacaktır. 

Maahaza, hastahanenin teftiş ettirileceği anlaşılıyor. 

General Franko umumi 
taarruza hazırlanıyor 

Bir Fransız vapuru, Marsilyadan silah 
alarak ispanyaya hareket etti 

Paris, 19 (Radyo) - (Mos· •- • 
tanganem) adındaki Fransız va· Sancakta vazıyet 
puru, Marsilyadan külliyetli mik· 
darda silah ve mühimmat ala· 
rak, Musilya limanından Cum· 
huriyetçi ispanyaya mütevecc • 
hen hareket etmiştir. 

Londra, 19 (Radyo) - Cebe· 
lüttarıktan haber verildiğine gö· 
re, ihtila'ciler, Malaga havalisine 
kırk bin kişilik bir kuvvet gön· 
dermişlerdir. 

Alakadarlar, Almeryaya karşı 
yeni bir hücum hazırlanmakta 
olduğunu beyan ediyorlar. 

Salamanka, 19 (Radyo) -
'ihtilalci ispanya zeytinyağı re· 
koltesinin, bu sene dört mılyon 
kentale baliğ olacağı söyleniyor. 

Paris, 19 (Radyo) - General 
Frankonun bu günlerde hazır· 
lamakta olduğu umumi taarru· 
zun hedefi, doğrudan doğruya 
Barselondur. 

General F ranko, şimali Ara· 
gonda iki yüz elli bin kişilik 

bir kuvvet tahşid etmiş bulu-
nuyor. 

Burada, üç yüz tayyare ile 
kuvvetli topçu ve tanklarla mü· 
cehhezdir. 

Uluslar sosyetesi 

heyeti döndü 
Antakya, 19 (Radyo) - San· 

cak intihabatını kontrol etmek 

üzere buraya ge:en Uluslar sos· 
yetesi hususi heyeti; bugün bu

radan Cenevreye müteveccihen 
hareket etmiştır. 

Roma 19 (Radyo)- lskende-

rundan alınan son haberler, 
Sancakta vaziyetin yeniden fona· 

laşmağa başladığını bildirmek· 
tedir. 

Fransız zabıtası, halkı tedhiş 

edenlere karşı müsamahakarane 
hareket etmektedir. 

Papa Belgrad 
el çisine rütbe verdi 

Belgrad, 19 (Radyo) - Pa-
panın Belgrac!. elçisine Kardinal 
rütbesi verilmiştir. Yakında Ro· 
maya gidecek ve bu münase· 
betle merasim yapılacaktır. 

Müftü adının baş· 
imamlığa tahvili 

icin bir teklif.. 
• 

Ankara, 19 (Husuii) ·- Muş 
mebusu Hakkı Kılıçoğlu, vilayet 
ve kazalardaki "müftü. adının 
"başimam. lığı tahvilin i tekl_~f 
etmiş ve bu teklifi büdce encu· 
menine verilmiştir. 

Hakkı Kılıçoğlu, Meclis riya· 
setine yazdığı tezkerede diyor ki: 

Fetvaların teşr i i mahiyeti bu· 
lunduğuna ve teşrii kuvvetlerin 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
manevi şahsiyetinde toplanmış 

bu l unduğuna, onun haricinde 
verilecek teşrii hükümlerin hiç 
bir tatbik kıymeti bulunmıyaca· 
ğ na göre, fetva kelimesinin ma
nası kalmadığı gibi, dünya işle
rinde göklerden emir almıyan 

ve Teşki latı esasiyesinde layik 
olduğunu söyliyen ve işlerini o 
yolda yürüten bir devlet teşki· 
Jatı esasiyesi içinde müftü adı· 

nın da yeri ve manas~ kalma· 
mıştır. 

İmdi bu adın ve bu mevkiin 
devlet teşkilatı içinden silinmesi 
mantıki bir zaruret olmuştur. 

Binaenaleyh bu ilişik olarak 
sunduğum kanun teklifinin Bü· 
yük Millet Meclisinde müzakere 
olunarak kanuniyet kazanmasını 
saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Madde 1 - Vilayet, kaza ve 
nahiyelerdeki müftü adları baş· 

imamlığa çevrilmiştir. 
Madde 2 - Başimamların gö· 

receği işler bir talimatname ile 
tesbıt edilmiştir. 

Madde 3 - Bu kanunu Baş· 
vekil yürütür. 

Madde 4 - Bu kanun neşri 
tarıhinden muteberdir. 

Fransa 
Parlô:mentosu.1da B. 

Delbosun mühim 
beyanatı 

Paris, 19 (Radyo ) - Par' a· 
mentonun bu g :inkü içtimaında· 
da hatipler söz söylemekte de· 
vam etmişlerdir. 

Hariciye Nazırı B. Delbos, 
cevap vererek kabineyi müda· 
faa etmiştir. 

Hariciye Nazırı; Fransanın kuv· 
vetli olması ve kimseye baş eğ
memesi azımgeldiğini söylemiş, 
silahların bırakılması için esaslı 
bir anlaşma hasıl oluncıya ka
dar F ransanın silahlanmağa de· 
vam edeceğini ilave eylemiştir. 

B. Delbos, Uluslar sosyetesi· 
nin mutlak suret e himaye edil
mesi iktiza ettiğini ve çünkü 
bu müessese ortadan kalkarsa, 
medeniyetin yıkılacağını beyan 
etmiştir. 

Tarzan: Balta değmemiş ormanlarda .. 17 

• Dıinkü nüshadan mabad -
..1 - "- Haydi bir mucize 

Rosterl. Sesleri yükseldi. Bu sı· 
~ada Tarzan gökten bir gürültü 

llydu ve: 
b- • ::- Hele bakınız bu gelen 
B llyuk kuşu görüyor ~u.sunuz? ' 

1 ll b r mabuddur ve sızı ceza· 
ı)nd~rmak için gelmektedir .• 

edı. Vahşiler birden diz çök· 

tül eri 
Ne olmuştu? . 
2 - Sivilli S'.anley Londra· 

dan tayyaresile yeni bir kadın 
rekoru vücude getirmek üzere 
hareket etmiş idi. Fakat müthiş 

bir fırtına tayyaresinin motöründe 
bozukluk yapmış ve genç kadına 
yolunu şaşırtmıştı. Ş~mdi Yol 

Pliine ile inmeğe çalışıyordu. 

3 - Tayyare bir ağaç üze· 
rine düştü. Fakat vahşiler, acı 
ve korkunç feryadlarla kaçış· 
mata koyulmuş idiler. Tarzan 
maymunu ile birlikte tayyareci· 
nin yardımına koştu. Tayyare 
ağaca düşer, düşmez ateş al· 
mıştı. Vaziyet tayyareci için 

feci idi. 
4 - Tarzan hemen ağaca 

tırmandı. Maymun da ayni şe· 
kilde hareket etti. ikisi de ayni 
zamanda alevler içinde bulunan 
tayyareye kadar vardılar, büyük 
bir tehlikede kalan genç kadını 
aldılar, yavaş yavaş ağaçtan İn· 
meğe başladılar. 

- Sonu var -

Sahife "'3' 

Pamuk ipliği satış fiatleri 
tesbit edildi 

Toptan satışlarda gözönünde 
cak hükQmler nelerdir? 

tutula-

lktısad Vekaletinden: Endüs
triyel mamulatın maliyet ve satış 
fiatlerinin kontrol ve tesbiti hak· 
kındaki 3003 No. lı kanunun 
birinci maddesinin verdiği sala· 
hiyete istinaden: 

15 Haziran 1937 tarihinden 
itibaren meri bulunan muhtelif 
numara pamuk ipliği azami satış 
fiatleri (vergiler dahil) 22 ikin· 
citeşrin 1937 tarihinden itibaren 
meri olmak üzere fabrika tes· 
l mi peşin satışlar için aşağıda 
yazılı şekilde tebdil edilmiştir. 

Adana ve Mersin vilayetleri 
dahilinde bulunmıyan fabrikalar, 
pamuk nakliye farkı olarak fiat· 
!ere paket başına 20 kuruş zam 
edebilirler. 

a) Vater iplıkler: Safi 4,530 
Kg. lık bir paket ipliğin satış 
fiati namaralarile beraber şöy· 
ledir: 

4 No. 225 krş., 6 No. 315 
krş., 8 No. 372 krş., 10 No. 
355 krş. 12 No. 395 krş. 14 No. 
440 krş. 16 No. 460 krş. 18 No. 
485 krş. 20 No. 510 krş. 22 No. 
535 krş. 24 No. 560 krş. 

b) Katlı iplikler (2 ve 3 katlı): 
Safi 4.530 Kg. lık bir paket 
ipliğin satış fiati numaralarile 
beraber şöyledir: 

4 No. 325 krş. 6 No. 345 
krş. 8 No. 370 krş. 10 No. 396 
krş. 12 No. 442 krş. 14 No. 
493 krş. 16 No. 519 krş. 18 
No. 550 krş. 20 No. 581 krş. 
22 No. 612 krş. 24 No. 643 
krş. 

c) Kıvrak iplikler (Ekstre Hart): 
Safi 4.530 kg. lık paket ipliğin 
satış fiati numaralarile beraber 
şöyledir: 

4 No. 322 krş. 6 No. 353 krş. 
8 No. 382 krş. 10 No. 413 krş. 
12 No. 462 krş. 14 No. 518 
krş. 16 No. 545 krş. 18 No. 
581 krş. 20 No. 615 krş. 22 
No. 651 krş. 24 No. 685 ku· 
ruştur. 

Toptan satışlarda tüccar ve 
fabrikatörlerin riayete mecbur 
tutulacakları hükümler: 

a) Gerek, fabrika; gerekse ti· 
carethane satışlarında bir paket 
dahi toptan satış addolunur. Ki· 
lo veya çile gibi perakende sa· 
tışlarda fıatler yekun itibarile 
paket fiatini tecavüz etmiştir. 

b) Fabrikanın bulunduğu şe· 
hirlerdeki tüscarlar, toptan satış 
için fabrika fiatine azami yüzde 
1 ilave edebilirler. 

c) Fabrikanın bulunduğu şe· 
hir har.cindeki tüccarlar ise ilan 
edilen fabrika satış fiatlerine 
kendi kar ve masrafları olarak 
azami 3 ilave edebilirler. 

d) Fabrikalar başka şehirler· 
de, satışlarını satış mağazası ve
ya büro açmak suretile bizzat 
yaptıkları takdirde, o şehirlerde 
açacakları satış ın ağazası veya 
büro masrafı olarak fiatlere aza· 
mi yüzde iki fark ilave edebi· 
lirler. 

e) l an edilen fiatler azami 
olduğundan fabrikalar bu fiat· 
!erden daha ucuz satış yaptık· 
!arı takdirde yukarıdaki fıkralarda 
yazılı tüccar kar ve masrafları· 

nın azami fiat üzerinden hesap 
edilmey·p, fabrikaların ucuz sa· 
tışı üzerinden hesap edilmesi 
meşruttur. 

f) Fabrikanın bulunduğu şe
hir haricindeki satışlarda top· 
tan fiatlere ayrıca nakliye üc
reti zammedilir. 

g) Paket ambalaj masrafı fab· 
rikalara, balya ambalaj masrafı 
müşteriye aiddir. Balya ambalaj 
masrafı hakiki masrafı tecavüz 
edemez. 

h) Gerek tüccar ve gerekse 
fabrikalar depo'arında iplik ol· 
duğu halde, mübayaa için mü
racaat eden müşterilere satıı 
yapmaktan istinkaf ettikleri tak
dirde kanunun cezai hükümlerine 
tabi tutulacaklardır. 

i) Gerek tüccar ve gerekse fab· 
rikalar, mağaza veya satış bü
rolarına, komisyon ve masraf· 
!arının ilavesile tanzim ede
cekleri iplik satış fiatlerini 
mahalli ticaret odalarına tasdik 
ettirdikten sonra, umumun gö· 
rebileceği bir şekilde ve fiatle· 
rin meriyete girdıği 22· 10-937 
tarihinden itibaren talik etme· 
ğe mecburdurlar. 

Arnavudluk 
Belgrad sefirini değiştirdi 

Belgrad, 19 (Radyo) - Ar· 
navudluğun Belgrad orta elçisi 
bu gün Saltanat naibi Prens 
Pola itimatnamesini takdim et· 
miştir. 

Nüfus dairesine bir bakış 
lzmir nüfus dairesine hiç gir· 

diniz mi?. Girmedinizse, merak 
etmeyin, size orasını tavsiye 
edecek değiliz. Biz burada kısa· 
ca yazacağız, vaziyeti anlarsınız: 

Paravana ile ortasına yakın 

bir yerden ikiye ayrılmış bir 
daire.. Paravananın arkasında 

iki üç memur.. Duvarlardaki 
sözde dolab ve raflarda bir 
kısmı Nuh zamanından kalma, 
bir yığın defter.. Katibler, dur· 
madan çalışıyorlar.. Ne yalan 
söyliyelim, çalışıyorlar. 

Fakat paravananın beri ta· 
rafı o kadar hıncahınç, o 
kadar lebaleb dolu ki... Par· 
maklığa doğru her uzanan el, 
uzun müddet, parmaklarının 
arasında tuttuğu nüfus cüzdanı, 
zarf veya evrakla bekliyor. 

Hava, pis mi pis, ağır mı ağır .• 
Bu bir yığın kalabalık, müte· 

madiyen itişiyor, kakışıyor, ho· 
murdanıyor, dalgalanıyor ve işini 
gördürmek istiyor. Solda bir 
kayıt odası ve geride de bir mü 

diriyet dairesi.. Dar, karanlık 
koridorda kadınlı, erkekli, ço· 
luklu çocuklu bir yığın insan 
daha .. 

Bunlar-dan bir kısmı var ki, 
günlerce buraya devam ediyor· 
lar. Memurlar ne yapsınlar ki 
yetiştirebildikleri kadar çalışıyor· 
lar. Sonrası? ... 

Sonrası malum: 
Gel, git!. 
Daireye atfedeceğiniz bir kuş 

bakışı, lzmir vilayeti nüfus mü· 
dürlüğünde mi, yoksa en iptidai 
bir kazada vaktile muinli, mu· 
insiz ailelerin, pencere diplerinde 
başörtüsü içinde çocuk salladık· 
)arı dairelerde mi bulunduğunuz 
hakkında size hiç bir fikir vere
mez. 

lzmire hiç yakışmıyan bir hal. 
Bu daireyi ye>luna koysalar, 

bir iki memur daha ilave etse· 
ler, halkı bu karanlık, bu pis 
kokulu yerde uzun uzadıya tut· 
masalar, sanki kıyamet mi kopar? 

Abdullah çavuş • 



Istanbulun büyük zelzelesL Hıristiyanlar arasında 
dolatan bir şayia. Padiıah Edirneye kaçb 

lttanlıul yerinden oynuyordu. 
Zilzuma sarhoş olan yeniçerils 
ve aipabi efradı ellerinde kalan 
siyah içki ıifeleri oldutu halde 
aokaldan dolaşıyor, iki ıenelik 
hüniyetlerini tatmin odiyorlarda. 

• • • 
O ne mab..,di, o De ~. 

o ne telifbl. 
l1tanbulda çığlıklar HDIAJI 

tutuyordu. Koca kubbeler, ... 
raylar, kale duvarları, biaalar 
yıkahyor, çöküyOr, •Uanıyor, toP" 
rak, hiç doy•ıyacak aibi ,c>rü
nen ateşli bir ihtirasla bili bo
murdaaıyordu.. 

Yıkılan çahlar, ıöQe• kubbe
lerin altında inaanJar alüyor, 
yaralalar batrıııyor, evini, oca· 
ğım, babuını, aoaıını, çolak 
çocupnu, kaybetmiı bi.ı.rco 
insan ağlaşıyorlardı. 

Camilerde dualar ediliyor, ki· 
liselerde, havralarda ibadetler 
oluyordu: Liyikile teabiti zor 
bir facia geçirilmişti. 

Şehirde 109 cami, 1070 tane 
ev yıkılmıştı. Bir çok aaraylana 
duvarlan bütiia heyb~ile 

çö"müıtü. Fatih cami"nin en bü
yük dört aütunundaki tarihi b..
lıklar yıkılmııtı. 

Yıkılan hastane, imarethane, 
meacid vesairenin haddi heaabı 
yoktu. Tabiat; müthit bir br· 
pan vurmuıtu. 
Buı binalarda ve Ayasofya· 

da duvarların sıvaları dökü'müı, 
altından Meailaia. Meryemio 
tabloları gözükmiitt6. 

Hatta bu bal, lmiatiyadlar 
araıında dedi kodu bile çıkar
mııta: 

- Gene biz bakim olacağız. 
Onlannkiler yıkıldı, bizimkiler 
çıkbl 

••••••••• y.,.., il. A•glı•n Soluğu Edirnede aldı. Fakat 
- 19 - talibine muallat olan uğurauzluk 

benim memleketime bu felibti onu icara bir gölge g ibi takib 
verdi? ediyor, korkunç bir pençe ha· 

Diye inliyordu. En büyük fi· linde yaka11na yapışmış bulu· 
cialardan biri, Teair Multafa pa- nuyordu. 
ŞaDın sarayında cereyan etmifti. Padişah emretti: 

Zelzele b .. ladığı arada saray - At divanı toplansın!.. 
ahırındaki ı·pabi efradı, kimi- Divan derhal toplandı. Herkes 
len aarbot bulunuyordu. Duv.,.. batını elmişh. ihtiyar Beyazıd, 
lar bütün Slkletile ve anide çö- gözlerini birer birer vezirlerine, 
künce, tam 300 nefer bir bam· kadılara, nitancıya, nedimlerine 
lede can vermiıti. çevirdi ve 80nra bağırdı: 

Saray avlusundaki çadırda _ O kadar haksızlıklar, oka· 
tirtir titriyen padiph bunları dar zulüm ve adaletsizlikler yap· 
duyunca kulaklarını blcı1or, sa-
rarıp soluyor: bnız ki pençenizde inliyen ma-

- Amu, bu meşum halter- tum ve maılOmlaran feryadı ve 
leri bana kadar getirmeyin, ilte- ahı ti göklere çıkb ve Allah 
miyorum, susan defolun. sizi tecz ıye için semadan biltün 

Diye inliyordu. Bir aralık gazab ve kalmnı yağdırmata 
yeni bir haber geldi ki, bepain- başladı... Ne çare ki, otan m 1· 
den daba müdhişti: l~te ve memlekete oluyor. 

- Çorum batmışl. Kimse ses çıkaramıyordu. Ufak 
Padiıah yerinden fırladı: bir itiraz, l]atta bir öksürük üfi .. 
- Ne? Batmıı mı?. Hemen ida·n .. 
- Evet devlethlın.. Hem de Padişah, tözü döne dolap 

tehir kaybolmuş!. alınacak tedbirlere ve yapılacak 
Padişahta artık Jstanbulda tamirlere getirdi ... 

oturacak cesaret kalmamıştı. - Sonu oar -
~~ --~__.._... ____ -

Ôzhelı k6ya , cinayeti 

Maznun Haşim Karakuş 
hidiseyi anlatıyor 

t ,. 

Maktul, Haşimi öldürmete çalı,mıı oe lıentli 
elindeki bıçalıla yaralanarak ölmüf •• 

tJrla kaz ...... 0-'"k _,.... tan ayaklarımı .. yıyorlardı. W
avcı Şevki Abmedi öldürmekle ~dele şiddetlenen. Kafama t>ir 
maznun Hqim Karakufun mu· sopa yidim. Kanlar akıyordu. 
laakemnine d6a de devam edile Nıhayet altalta iiltiste geldik. 
miıtir. Bu eanada Şevki bağırdı. Elin• 

Dükü aallOde Haş;m kicliaeyi deki bıçaldı yaralanmıı ve can-
kıaaca ,öyle ulatmıttır: az kalm.,tı •• 

- Efetime binmit. batdaki Şabidlerden Ahmed de ıun· 
evime gidiyordum. Fena bir t.- lan söyledi: 

Sözde elli 
lepta 

kuruş yerine 
verilmiş .. 

Bakkal, mn teriyi bu 8U .. ti<- tebdid 
ederek 50 lira ila · haraç iste111 · ş. 

Dün birinci asliyectıa mab· 
kemesinde dikkate değer bir 
dolandırıcılık davHının duruş· 
aıas1na başlanmıştır. Hidıse 
şudur: 

Salhanede tüccar Bay Suphi· 
nin nezdinde bulunan Muhar· 
rem adında bir zat, Memiı 
adında biris ne elli kuruş vere· 
rek; herhangi bir bakkaldan 
kibrit, ekmek ve peynir alması· 
nı söylemiş, Memiş de her za· 
man alışveriş ettıği bakkal Meh· 
medın kapah oldutunu görünce 
daha ileride bulunan bakkal 
Yabyaya aitmiı alacağını almıt 
ve elli kuruş uğu vererek para· 
nm üstünü cebine atmıftır. Fa· 
ka asıl mesele fUradadır: 

Bakkal Yahya, elli kuruılut11 
çekmec 0 ye attıktan ve üst tar• 
fını da ödedikten sonra, · henüz 
dükkandan ayrılan Memişe hi· 
ta ben: 

- Arkadaş buraya gel Sen 
bana elli lcuruf yerine bir Yu· 
nan leptuı vermipin. M•har
reme git söyle, hakkında do
landmcık dava• mçacağım ve 
ıeni de bu iıe kanfbracatım. 
Eğer bana elli lira gönderirse, 
davadın vazgeçerim. Gönder
meue davama devam ederim. 
Demittir. 

Balcbhn bu ihtarı, Memiş 
--... .. B. ..... "'9 ....... 
rilmiş, Muharrem de şu cevabı 
vermittir: 

- Sen de ait bakkal Y ah· 
1a1a aöyle. Ben dolandırıcı de
lilim ve laarac; verecek parar.ıa 
da yoktur. 

Davanın mevzuu budur. Bu 
hadise e M h r em le Memiş 

do ond rı ı ıkt n suçludur. Fa· 
k t Muharrem taraf ndan da 
bakkal Yahya alt'yhıne açılmış, 
tehd dl para stemek ve suç 
istinadı davası me-vcuddur. 

Muharrem mahkemede de
miştir kl: 

- Ben muh timde namus ve 
şerefimle yaşamakta ve halkm 
itimad ve- tt'nccühünü kazan· 
mıı· bulunm kıayım. Bakkal 
Yahyanın ellı kuruıu gö üp çek· 
meceye att ktan ve alınan ne· 
va enin tutannı alıkoyarak üat 
tarafını da. Memişe ödedikten 
aonra; tekrar çağırıp Jepta ve
rildijini iddia etmesi kadar ga· 
rip bir şey olamaz. Şahidlerin 
muvacehesinde benim tarafım· 
dan eUi lira verılmediA'i takdır
de suç iınad ederek dava aça· 
catını söylemit olmas, kendisi· 
n n büsnil niyet aahıbi bulunma· 
oığ na delıld r. Dağ batında 
detı liz, bir şehirde oturuyoruz. 
Buna haraççılık demezler de ne 
denir? 

Bundan sonra iki taraftn da 
gösterdikleri şahidler dinlenmiş 
ve ıuçlu vekili Avukat Bay Ah· 
med Remzi Duyari kısa bir mG• 
dafu yaparak hidısedo dolan· 
dmcılık bulunmadığım söyle
miftır. 

Middei-•llllnln mltalew 
alındıktan sonra suçlunun bera· 
etine karar verilmıştir. Bundan 
tonra Bay Muharrem tarafından 
Yahya aleyhine ikame edilen auç 
iınadı dava11mn muhakemesine 
bakılacaktır. ; 

~ ---- ·----~~·~~oıı:ıı:::J-------------

Sevgilis~ıe birlikte koca-

r 

!
Doktorumuz 

diyor ki .• 

Giindtiz çocuk bahım 
evleri 

Dr. A. Agilı DitMl 
Gündüz çocuk bakımevleri 

de belediyeler, çocuk esirgeme 
kurumu ve hayır cemiyetleri ta· 
rafıodan tesis ve idare edılir. 

Avrupa ve Amerikada kanun 
büyük fabri alan, imalitbane
lerı , maden ocaklarını amele 
çocukları için gündüz bakımev
leri tesis ve idarsine mecbur 
etmiıtir. 

Gündüz çocuk bakımevinin 
süt, matbahı, tebh irhanesi, ban
yo dairesi, yatakhaneleri, tecrid 
odaları, oyun oda an vardır. 
Müesseae mütehassıs bir tabibia 
idaresindedir. 

Sabahları analar çocuklannı 
müesseselere getirirler. Her ço
cuğun üzerindeki elbise çıkarıhr, 
o çocuğa mahsus numarala bir 
dolaba konur. Banyosu yapıl ak· 
tan sonra çocuğa müesseaede 
riydiii ve d ğer bir dolapta mg. 
muhafaza edılen elbiseler aiY
dirilir. 

Çocukta hafif bir nezle veya 
küçük bir ateş varsa, çocuk del"' 
bal tecrid odasma yatırılır. Bu 
suretle müeısasedeki çocuklara 
hastalık bulaşmasının önüne 
reçilir. 

Çocuklar gündüz çocuk ba
k1mevinde beslenir; öğle uykr 
lannı uyarlar; oyun odalannda 
1atl11rile mütenasip oyunlarla 
ve tectObeli çocuk bakıcılarının 
neıareti altında hoşça vakit ae
çirirler. 

Alqam da Üzerlerindeki _. 
müessese elbiseleri çıkanlır, nu· 
maralı dolapta mahfuz şehir 
elbiseleri giydirilip analarına 
tealim edilir. 

G&ndilı çocuk bakımevleri 
Avrupada amele ve fakir 11Daf 

ballan çocukları arumda ~lii
mün az olmasına, çok bDyük 
mikyasta hizmet etmişlerdir ve 
adetleri günden güne çofal· 
maktadır. 

Diyorlardı. Deniı tarahndaki 
surlarm bir çotu yıkılmıfb. 
Pad· şah bile lcornıundan sa• 
rayda bannamamış, tara)'ID f~ 
niş avlusunda çadırlar kurdura• 
rak oraya iltica etmiıti. 

Beyazıd, lıenü dahili isyan
larla meıgul iken batına bir de 
derd çıkmıfh. Bu iqana aebeb 
de şehzade Korkudun keneli 
eyaletini terk ederek Mısıra bv
masmdan ileri geliyordu. 

aadüf bizi ormanda, çay kena• - Hatime yolda ruıeldim. 
randa kartıkarııya getireli. Şevki Bana dedi ki: 
He aramız eskidenberi açak bu· •- Şevki bana puau kur· 
lunuyordu. Beni ıörünce: aıuıtu. Beni öldürmek iatedi. 

- Durl Ben onu öldürdüm .• 

sını öldüren kadın Bütiin manasile bir amele 
ıehri olan lımirde ileride adet• 
leri çoğaltılmak tartile en M 

Ma%nan Haaan: "Ben lı - til delilim, muhtar beheri so yataklı 3 gündüz ço· 

Emrullalatır,, dedi, ve feıhidler göaterdi. cuk bakımevine ihtiyaç vardır. Diye batırdı, elindeki 9ifteyi Ve aonra yanımdan uzaklatap 
üzerime çewirerek niıaa alcb ve fitti. Menemenin Çavuşköyünde mu
at .. etti. Diğer ıahidler do ölen Şevki, hacir Necibi öldürmekle maznun 

Bu alzelel.r; padifabla be
raber ..,., mehafilinde Allahıa 
bir gazaba olarak tellkki edll
mifti. 

Fabl bir talih e1eri olamlc, Ahmedin daima: Hasan ile cinayet ortağı Necibin 

Ewiz, J•IİI, turdsu ulao 
on binlerce in.11 camilere, mecf. 
reselere bkal•lfh. SaDld büyük 
bir mublCeret vukubuhduş •e 
bu inaaalar, böyle Mfil Ye W
çare kalınıılardı. 

tttfelr patlamamıftı. Hayatımı •- Ben Haıimi öldürmeu~m karısı Zelibanın muhakemelerine 
tel.ilkede ,arGace d•hal Şe.. tabat edemem!,, dün şehrimiz Atarceza mabke
kinia üariae ablclım. O, b• Deditini aöyledıler. Mubako- mesinde devam edilmittir. Bu 
defa bıçatına 1araldı. O.u elin- me dıter bir ıahidin celbine celsede Muhtar 8. Osman ıahit 
den almata çahttım. llerücır karar verilerek batka ıDne bt- ııfatile dinlenmiş ve demiıtir ki: 
taşıdığı üç köpek de bir taraf· rakaldı. - Hadiseden bir kaç gQn 

• 715'agu Itır: bahisleri 1 evel Nec·p hana geldi, köy hal· ;::) K kından Ha'ilden alacalı varmıt-
1--.. ..... --------... --------------••ı Bu paranın alınmaaını 16yledi. 

Enkaı ve barab•ler altıncla• 
binlerce cesed çıkıyordu. .,.. 
zıd, batını yumrukJuyorı 

DiıMll llaıtalıklar mitebuunmıs Doktor Ben de tUlile aöyledim. Halil: 
il Şevki U&ur diyor ki: -Vereyim. Dedi. Fakat Halli 

Kanser Ve kansere karşı sa V8f o ,an ,.,.,. venaecli, Necip tı 
kendi köyüne döndü. Sonra 
tekrar ıeldi, ben btkçiyi tarlaya 

- Ben Allaha ne yaptım ki 

ANADOLU 
-ı-

Kau.r, zamamaızıa ea bü
)'iik ve IDibim laulabldarındaa 
biridir. B.tün muayeae ettitim 

Günlük ıiy...a ..-. hutaluc&.. lliriain midesiade 
S&bib TO BaımllhUAA kaa .. buW•-. Yıllarca lbide-

H8'd• a.,,ll ÔKTSM ıioden tikiJet ederek 11taraplar 
u • ...ı lillli1• •• ,.. .... ..... içind• kıvranaa ...... bu --

ıl: Bamcli NGabet ÇANÇA& dinden kurtulmak ve Lir 98f9 

IDAREİTANESI bulmak için 1awla yakıla w 
ısım w... ..,_ ,... nıadaki anzalannı aalaatı. 
c. Balk ı-..w ..._ içWe Hatama yatı ge~,a. ft ._ 

Telpafı ı...u - .ANADOl.U cudü p zayıf haatalıtı-. • 
Telefon: 2776 - P .... kaıuc '05 ameliyat devruini pçirdiii İçia. 

Abone teraiti keadiaiae lizua g.ı.a 11lahi a.1-
Y.Jhil ltQO, • llJhil aot. .. birleri izah .ttim. 

•1htı 600 kunll&U ıc..enn. laor uırda çok ıö-
riilmelde borab. IOD uırda 

Yalrancı memleketler lçhl temlik daba fazla ..;;...glmui fen ilemİ• 
ıbon• Oend t7 lindır •-.. 

~------~-~-- niD dikkat DUanDI celbemit 
ANADOLU MATBAASiftDA ve Avrapada bu müdbit ..... 

BA!IUllŞTIR tabk içia azim müwoaeler • 

cude ıetirilmiılir. 
Billaaua Almanya " lnıil· 

terede bu husutta bir çolc d• 
ama el• 1apal•ııtar. Med•I in
wlarda nıllımin aeyrede• kül· 
tüt hutalıkları verem, ba da· 
111arı katılaşma•, raşitizm denen 
kemik hastalıtı, kabızlık ve 
k*1ser gibi hastalıklar etki Ulr· 
'8tda görülen •eba, kolera ve 
tifo hastalıklanaın büyfllc iatili· 
lannın yerine kaim ol•utlardır. 

Ka .... ,, ldiltw ittilltt halinde 
ton asırda tezayüd etmiftir. 
Alman,a, l.filtereclt yapıla 
iablllstildere pre, ölt!nlerin 
adedi pek ydbek bir miktarı 
bulaıuttur. Onun için kans~rden 
6lflm velca1Untn, verem alümı~ 
rinden çok fazla olduiu tabak· 
kuk etmiıtir. 

göaderip Halilden para11 ı .. 
teülın. 

Akta• olınaıta, Necib, tek· 
rat kendi köyüne diSnm6f, bek· 

çiyi beldemomiı, bir Hd saat 
aonra da Necibin öldüj'ünü 

işittik, tidip cesediııe baktık. 
Karanlıktı, kulaiJ arkasında kan 

lekffi gÖrdük. Cinayetin faili 
oi pn kldar meydana çaba .. 
dı. s.ira Huaaı olduju anı.. 
tıldı. 

Mazauo HasaDJ 

- Ben katil delilim, Ç..Uı 
köyü muhtarı EmraHahbr. Bul11 
iabat edecdtim, dedi ve b.t 
111üdafaa şahidi ,a.-di. Ba 
ıahidlerin celbi için muhake• 
b.,U bir sin• bırakıldı. 

Sandı kö ,, dııvası 1 Nöbetçi euahaneler 1 
Muhtar H s~ - miJda. Bu gece 

faasını yaptı Başdurakta Sıhhat, Karantl· 
Cumaovas nın Sandı köyün• nada A. Eşref, Kemerde Kamer, 

den Ahmed sminde 5 kaen 1,,. Eşrefpaşada E.şrefpaşa eczaneleri 
ıında bir ihtiyarı öldü mele ıuçu bu gece nöbetçidirler. 

ile maınun mub a Hasanın mu· 
hamesine, dün şehr miz Aj'ırce
za mabkemeıınde devam edıl
IDİftir. 

Maznun Hasanm avukatı B. 
Ahmed Renııı dünldi ce aede 
müdafaasını yapm ış, mü kkılinio 
Ahmedi öldürecek "adar şid· 
detle döğmediğın . doktorlar ta
rafından verilen rapo lan ı bunu 
açıkça gösterd·t ni söylemiş ve 
Hasanın beraetini istemıftir. 

Karar, önümüzdeki sala giAÜ 
verı lecekti r. 

7542 lira çalan 
memur 

A..ligeceza malıltemedne 
oeri tli 

Felemenk tütün kumpanyası 
memurlarından 8. Muza fer Uz· 
ınan, şirket n vergi borcu olarak 
kend sine verd ği ve Maliy~ şu
beiine gönderdıti 7'42 lira)'ı 
timmetine geçrrmi$tır. 

Bu iuçtan ötütü 8. Muzalfer 
Oımanrn ıkıncı sorru hakimli· 
tınce Y•ptlan lShCV8b1 net eesitı· 
de As 'y ı m l k ~ine ve
rılmeiı karar! • ı ılm şht. 

Parti kongreleri 
Karşıyaka Donanmacı ve Oa

maozade C. H. Partisi ocak 
kongreleri yarın saat 1 O da ini
kat edecektir. 

• • • 
Eşrefpaıa nahiyesine bağlı 

ocak kongrelerine devam edil· 
mekt~dir. 

Bu akşam saat yirmjde Detir· 
mend tındaki Selimiye, ikiaci 
Osmanıye ve Fatih ocaklannıll 
kongreleri yapılacakhr. 
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ANADOJ"U 

Yazan: Aleksandr Düma 
---~~iıiillfmtı.:.-..i·~· ..... §5° ,..-=:. 

Onnn için, hu işin içind~n çıkabilmek çarelerini düşünüp 
dururken, tesadüf eseri olarak Aranı isin mendili düşmilştD 
th! Onunkisi maskaralık!.. 

Kendin; tutam.yarak kahkaha 
•alıveren delikanlı, bu sebepsiz 
~lüşünün gelip geçenlerin gö· 
liine çarpıp çarpmadığını ve 
kirnseyi taeiz edıp etmediğini 
•rılıönak içın etraflna bakını· 
Yordu. 

- Portosa gelince, onun yap· 
tıtı şüphesiz maskaralık ol· 
ll:ıılc1a beraber, ben de az bu
dala detilin. insan etrafına ba· 
kınmadan koşar mı? Hayır! Bun· 
dan başka berkesin mantosu· 
llun alfına girerek gizlemek is
tediği şeyi görmeğe ne hakkım 
"llr? Efer şu musibet hamail 
hakkında kendisine bir şey söy· 
1crııemit olsaydım, elbette ve 
~er halde beni affederdi; gerçi 
•ıııa yolu ile söyledim amma 
~Udalaca bir kinaye yaptım; Ahi 

e ahmafc Gaskonyalıyım, b'a· 
111lıı d'el'tteil de'tde sokuyorum. 

Kcmfi1Sine lay>ıl: g5t&iiğü yii • 
&ek fnT müliyemetle sözüne de· 
"-ı:n elti: 
k - E.y doslum Öartanyan, 
Urtufacağın şuphefi of an bu iş· 

ten yakanı s yırabilirsen, bundan 
~0nra nezaketli olmağa çalışma
ısın. Bundan sonra nezaket nü· 
llıunesi gibı görünmeli ve takdir 
olun111alısın. 

Mütevazı ve nazik olmak in
~ın _kadrini indirtneZ'. Bir kere 
ın "-iıc bak: Aramis, müliye-

et 'le t .. .d. evazu nuoıuneS'I tr. 

Ararnise hi'Ç kimse ko;k~k di
Ye biJy. mi? H~ •• •U..... lie,niı\, 
bu d kikadatr itiberen onll' kerı· 
~itne model yapacağnn. Aibl 
u çok tültalt l,tc kencfüM .. 
Darlanyaft',, kendi IC:endine koı: 

ııuşaraıJc yoluna giderken Deiyon 
()telinm bir lC:aç. adım yakınına 
~dıtr gelmiş ve otefnıı Ônünde 
ç ktil mUfiifıza ile ne'Şeli rie· 

•~ı· . t t on makta 6u unan Ars .. 
~İsi görmüştü. 
ltt~ramis te Dartanyanı gör· 
~ uş.a;. iakat, seeaMeyin ~o~ 
bıı ddetli bulunan M. dö- Trevilin 
1-tı delilcanla yanında silalişor· 
' hoşa gitmiyecek suret~ 
~ ~' but iftduğ'Unu unutm• 
lt tçin, görmeme'ilığe gelmişti. 

r lialbuki Dartanyan, yeni d~
~urıcesi mucibince munislik ve 

büyük bir tevazu ıie başını iğdi, 
çok munis l1ir tebe!sümle deli· 
kanlrı1 n yaoırra sokatıdu. Aramis 
bir az ba'Şfm iğdiyse de gülüm·· 
semedi. Dördü de $Özlerini kes· 
mrş'erdi. 

Dartanyan, kendis1nin istenil· 
mediğini anlamıyacak kadar ah· 
mak değildi; fakat, umumiyetle 
biç tanımadığı adamların yanına 
sokularak onların kendisine ta· 
alfuku olmıyan sözlerine karışan 
bir kimse gibi, düşmüş b~lun
duğu bu fena vaziyetten kolay· 
lılcla sıyrılabi mek yolunu kolay· 
ca bulab.lecek kadar pişkin de
ğiİdi. 

Onun için, bu i$İn içinden 
çıkabilmelC çarelerini düşünüp 
dururken, tesadüf eseri olarak 
Atamis mendilini düşürmüş ve 
bilmiyerek te üzer ne basmış 

olması, kendisinin bu munase·· 
be'tsiz hareketıni tamire fırsat 
vermişti. 

İği di ve en lüıfukar bir tavır 
taimarak, silahşorun kuvvetle 
basıp bırakmak ıstememesine 
rağmen, mendili ayağının altın· 
dan çek:ip alarale uzattı, ve: 

- Zannederim efendim, bu, 
kaybından esef d<Jyacağımz bir 
mendı dirJ D~di. 

Mendil, hakika en pek zengin 
ve rengin b1r ha de işlemeli ve 
b 'r köş ·si de küçük bir taç ve 
hanedan arması ile süslü bulu
llu'yordu. 

Aram is kıpkırmız kc lm · ve 
lb•ndMt İ>•Millfy.-W • ....._ 
alırken düzcesi kapM1ştı. 

Bu hali gören muh.afızlardaıı 

biı'i: 

- Oh, oh; size bu mendili 
Bediye etmek lütfunda bul nan 
o muhterem Madam dö Buva. 
trasi ile hala, Hit.yat o mak 
üzere, aranızın ııç.ılc öuh 'ıdu· 
ğunda ısrar mı göstereceıcsin, 

Ara mis? 

ı'ine 9eVmey p te nana uza i\f a 
hayret ~d1yo •wn. Onun Öenım 
mendilim olmadı~ını kefid min· 
kinin cebimde Öülunm t i1e is· 
pat t>debilirim. 

D'edi. 

Bunu söylıye ek cebinden bir 
mendil çıkardı ki, işlemeli ve 
armalı olditidlakla l:>eraber, o 
zaman çok pafialı oran ince 
müslinden yapılmış ucu silah· 
şorun markasını havf. çok şık 
bir mendıfdl. 

Bu §eler 9artanyan acefet'ilC 
göstermedi; hata m anlam.ştt; 
fakat Atamisin arkadaştarr onun 
bu sözterf.ne inanmadılclart için 
bir tanesi genç silahşo. a döne
rek, samiıiıi bir ctddiyetle de
di ki: 

- Söylediğiniz doğru ise; 
aztzim Arami•, bu işt meydana 
çıkarmak mecburiyetinde. olaca· 
ğım; çiinku,. pek iyi bildiğintz 
veçhi-le, Buva-Trasi benim çok 
samimi dostuıh olduğu için kıt· 
rısına aı'l bir şeyin zafe; nümu· 
nesi gibi teşhir ed.lişine müsa· 
ade edemem. 

Arami!t C>ftA cevap verdi: 
- Tekhtiniz bir az kabaca 

olduğtt için, bu husustaki lr.ık· 
kıinzt lts\nn etmekle beraber, 
şekli Ptibarile reddederim .. 

D.artanyan, ~kingen bii hal
dd söu ~arıştı~ 

- r1oğtho, ben itle'il'ditin ~
Atant'İ$ın cebinden diiştiiğanü 

görmedim. M ndıli aya~mrn al· 
tında gö'tdütn ve kendisin i\i 
zan tım. 

Atam~. Darfanyaı\liw tev 1 Sd
dedrnıd~ söy1" ğ l>u s&a pelt 
eliemm yet vermediğı iç.in soğ'ult 
bir tavırl cevap verdi: 

- 9 lwrıd• ,,.ı..woı,nq,, e"9"'" 
dim. Dc!dt. 

Ve sonra kendisini Buva·Tra· 
sin n dostrr ol rı'ak gö teren mu· 
hafıza döndü ve: 

- Bundan !:>aşka, Öen ın Bu· 
va· Tl min h:ılf dostü "rka a· 

yır .. 
iye bağ..rdı. 

ee
da 

rçın, ha 

- Siz n mu nuz, ben de 
şerefım öıerine yemin ed·yo·uz, 

- Devam edecek -

Belediyeden bir 
şikayet 

t c 
A:fülı:ılfahefendi mahdflesin e 

Rana sokağında 93 numarala 
e de oturan Bn. Sıdıkadan bir 
mektup aldık. Bu mektupta, 
belediye memurlarının c!oğru 
o mıyan bir hareketinden şu su
r~tle bahsedıliyor: 

Belediye memurları evime 
geldıl r, (s zin eski senelerden 
tenvırat ve tanzifat vergisınden 
(4o) lira borcunuz var, şimdı-
y~ kadar vetmed ğin z için eş· 
yanızı haczcdece ız.) elediler. 
Ben de (beni otcum yoktur, 
evın eski sah bi Bn. Bezmialem· 
d~, ondan evı sa m aldıktan 
sonra her vıl verg orcumu 
mun azaman öded.m. 

E ki vergi borçlar nı evin eski 
sahibinden arayınız. D dim. Beni 
dinlemediler. Mahalle mümes· 
sifi de dahil olduğu halde me· 
morl r zorla evimo girdiler, 
b~ni tahkir ettiler. Komş ılarımın 
gözü önünde yapılan bu çirkin 
ha:liseden ne kadar müteessir 
olduğumu tarife hacet yoktur. 
Bi'r kısım eşyamı ayırıp bir oda· 
ya koydular ve oda kapısını 

mühürlediler. Ben de bu vak'· 
adan sonra evin tapa senedini 
ve ödediği belediye vergile· 
rine aid mBkbuzları alıp bele· 
diye mıntakasına gittim, c adaki 
m~mur, bu evrakımı görünce: 

- Eyvah. Yan ış muamele 
yapılmış. Bizi affediniz. Bir yan· 
lışlık olmuş. 

Dedi. Şimdi, bana yapılan 
şu muame1e doğru mudur? Duy· 
d~uına göfe her yerde b• nü 
yapıyorlarmış. Belediye memur· 
laı' nın bu gibi baksı'Z moame
klerine b r nihayP.t vermeli, hal· 
k, ikide birde rahatsız etmele· 
rine meydan verilmemelidir. 

Alladolu - Beledıye memur· 
!arının, bu gibi ahvalde ekseriya 
ha,kı bizar edecek derecede 
davrandıklarını, aldığ mız şika· 
yellerden anlıyoruz. Bir vatan· 
da'şı tahk r ettikten ve evine gi· 
r p haksız yere kendisini taciz 
eyied kten sonra ona: 

-Affedersiniz, yanfış olmuştur. 
Deme~, halk üzerinde acı te· 
sir ır ıkan fec ı bir itı raftır. 

Halka savgı göstermekle mü· 
ketlef olan memurlar; böyle ha· 
reİ:et1ere tevessül etmeden evel, 
l.a kı dinlemeli ve söylenenler, 
etiafl ·ca t~tkik edifdikfen, iddia
ratın ak,i tamamen sabit olduk· 
t'aı\ foıra ICanuni muameleye 
fevessül etmelidir. AICsi takdirde 
şikayefe sebebiyet verecek şe· 
kilde muamele edenler, ibret 
teŞkil edecek derecede cezalan
dıtılma ıdır. Zira vatandaşın hu
kuık ve l\aysiye'ti, oyuncak de· 
ğiJdir. 

Yazan 
M. Doaan 

S . ., Bey, meşrutiyetin Hint tr~an 10 temmuz 3:t4 de kadar, yani beş 
Fralısız k.-.tt~fllo. haıJP, int ~ rrri~af ir sıfiitilt., kalmıştı 

on goıı, 

<ıldO tarihlerde f>ir~ok vapur1a'tda 
~ \ıh gibt. bu Y u-nlan vapoTlln· 
~tı ~ birinci mevki KaınaTa va· 
~:tu... kıç tarafında ve aş jt 
~t')~ idi. iki taraftmt inifü müs
l\Jı tckl"nde bir safon ve bu 

~;n"n etra'ında da leapılan 
~llt alt kamaralar bulunurdu. Va· 
d~ ""- kamarotu da, hizmetç.isi 
~iltYulcarı çıkmışlardı. Aşağı ka· 
d~rı llda biı m pa,anın heyet n· 
~llrıl başka kimse kalmamıştı. 
l-11 ar da kahvealtılarını yaptık· 
b,t aknra pokere oturmuşlardı. 
ı,tırı &Çarak kurtardıkları can· 
bİtib~n Şerefine oyuna dalmışlar 

•rle · · t~ı tını sızdırmakla meşguler. 
s. b 

t,~R" ey vapurda çıkard ğı 'd ının emeline muvaffak ol
an söndürülmesine so ı de-

rece eam s k hn1Şf. Vap oo 
S lamkten hareketinden sonra 
düşü dü, t şı di ve en nihayet 
E>u şe Ç:föakka'ede muv ıffa~< 
olabileceğ.ni tasırladı. Yaln z 
f>i~ gece çin lostromonun gii· 
verle üz~rindek kamarasını ki· 
raladı. Gece az l yum JŞfU. Bjfün 
düşüncesi ele geçmeden, bir 
111an ı zuhur etmeden muvafialc 
olma~tı. So ra ne isterse olsun 
diyordu. O, vazifes ni yaptıktan 
sonra ası\mağa, kesilmeğe ra· 
zıydı. Binbir düşünce ıle ancak 
b r iki saat kadar uyuyabilnı şti. 

Vapur Ç:rnakkaleye geldıği 
vakıt o güvertede d ığer yolcular 
gıbi etrafa bakıyordu. Ve yahut 
bakar gibi g:ö Ü ıüyordu. Bütün 
nazarı kan.arada ı di. Kamaranın 

1 g:.iyerte üzennde iiç dört kişil k 

b t 6Urı:DW y(!tt V'al'dı. Gece 
oracla oformuş bit' de lbıhve iç· 
miş v~ bu s·rada- fı~yeiin salo
nunun Öir k:cnarında kumar ile 
vJcit geçirdiğini öğrenmişti. 

S ıbahley n k<l':ıurot kahve 
söylemek h<"hanesile aşttğ ya nen 
S ... Bey sa ondaki uztın masa· 
nm bir ucJnda heyetin bir arada 
yaptıkları kahvaltıya son verdik· 
lerini görmüştü. ~endi kendine: 

Bc:ki şimdi g'ene k mara baş· 
larlar! o~miş ve kama otun ya• 
nında bir sandalyeyı~ ilışerek 
oturmuştu. S..... Bey henüz ka'fi
vesin bitirmem şt . ~uınarbaz 

kesilen muhterem heyet masanın 
başıntla yer alrmşiar, iki düzine 
iska nbil ka}ıd le oyuna baş la
m şl ırdı. 

Kamara yo'c 1larından bazı lan 

Çıinafc:kafeden hediy~lik desti 
gibi şeyle\' almışlardrr. Bu fie· 
8ane ile aşağı inmek yukaTı 
çıkmak gibi hareltetter h'Bsebile 
kamara bir türlü bo~ kıtrma· 
mıştt'. Fakat &ir iki saat sonra 
vaplW demirini atmış GelrbOlu
ya doğ.ra yavaş ya\la~ yoHan" 
mağa b'a$lamışta. 

Kamaradada artık kimse kal· 
mamıştı, kamerot bile yuicarı 
9 k'mıştı. 

S.... Bey icraat için vaktin 
geldiğini bu fırs-...h hi~ kaçırma
mk icabletfiğini takdir etmiş 
ve işe başl1tmalc üzere kama ay 
inmişti. Evvela kahve oca~ına 
girmişti, kimser'lin olm'2dfg 1\ 

kani oiduk:tan sonra belinden 
c;.ıbrdığı Nagan..i tabancasını 

- Sonu var -

Snbir <t l! id,, 

Polis müdıirü ile belediye r isi b ·ri
birlerini Karagöze dava edi;yor ar 

-..: --
"Heyet, bermufad, Karagöz

den, Hacivaddan ve Velespit 
h6cadan mürekkeptir. Celse açı· 
lır, açıf naz Bay Kemal ~imif 
re se hitab eder,.: 

Bay Kemcl Kamıl - Kapıda 
iki kişi bekliyor. Biribirlerinden 
davacı imiş er. Gefs nler tnı? 

Karagöz - .. Hacıoğluna • 
bale bakalım, kimmiş onlar .. 

"Hacıoğlu ç kar ve avdet 
eder.,, 

Hacıoğla - Kap nın önünde 
yerden yapılı, ye' de, me' CJC iki 
kıŞi var. Galıba akıllarını boz· 
muşlar; birisi qben belediye rci· 
si;im,. diyor, ötekt de •vıJayet 
poli'S müdürlüğü,. iddiasında •.. 

Karagöz - Belkı sa.Hden on· 
lardır. 

Hacıoğlu - Aman efendim, 
ben bilmez miyim?. Be ed ye 
reisi dedıgm kal•plı, kıy fetlı 

bir adam olur. Pons müdürü ise 
mntlaka iri, yarı, kalı ı sesli, 
gösterış i olmak• lazımdır. Bun· 
latın ikisi de cırrık şeyler. 

Karagöz - Sen ha a insan· 
la ı dış yüzlerile ve ıt. ıfopFarife 
ölçü'yorsan. Zaten bu hl'lkatte 
oltnasaydrn c ebin bit az pa a, 
sırtın üç takım el&ıse götürdü. 
Neys ... Çırğır baka11m on arı 
da gelsin er •. 

"H;ıcıoğlu kapının önii~ çl'
ka7r, mürcrcaat sah"p1eri i tçeriye 
alır.,, 

Karagöz - Sen kims' n ?. 
- Bana' lzmir beled1ye i'eisi 

doktor Be'&çet Uz derler .. 
Karagöz - "Drğ• ·ne,. o nal

de sen de lzmir polis müdürü 
olacaksın. 

- Polis müdürü değil ef~n
dim; İzmir Emniyet direktörü 
Salaheltin .• 

Karagöz - Yaaa ... Bale ben 
bı:i işin farkında değı dim. Çok 
ala, ole ala, memnun oldum, 
teşerıüf eltim. izah buyurm; ba
l'taiım, buraya ne diye geldiniz? 

"İkisi birden anfatmağa baş
larlar.,. 

Karagöz - Y 0000... Bur sı 
ne şehir meclisi" ne de karakol 
değ.ldir; burada sıra ile konu
şu ur. Evvela şunu anlıyalım: 
Davacı kim?. 

lk s· birden - Ben ... 
Karagöz - Anlaşıldı. Şimdi 

davanı sen anlat bakalım, l>ay 
dokt6r feis Befiçet Uz .. 

Behçet Uz - Efendim, Kor
don hattında belediyenin oto· 
Süsleri işliyor, Bunlara polisler. 

Polis müdürü - Bay reisi. 
Pol sler diyor. Polis değil; E~ 
niyet memuru deiın .• 

Kayırgöz - Hepsi l:;ir de· 
ğil mi?. 

Velespit hoca - Ôeğel f Po
lıs mamuru baş..::a, ef ıniyet mi· 
murt'.r başka ... 
Ka~agöz - S'en su-s he, difi 

boz ı'IC şey ... 
VeFe pit hoca - Sen dı'tlan 

bağaf1m .. 
. Bei'ı~t (!Jz - Evet efendim; 
emniyet meJWtırları liTI 6fo~
lere bedava b•Hme'k ı.!tiyor ar. 
Şehir Meclisinin l<a alı vaf. 

Bunlar nasıl olur da lledava 
b nerler?. Hai~m menfitffi t5öyle 
ihlal edtl« mr?. 

- Karagöz - Halkın men· 
fadti mi?. 
B~ef \.Jz - Ett-1 .. 
Karagöz - Ofooüs ışı de 

ıalkın meı.f ati vıır da vt bu 

menfaat tarafı samilerinden dü
şünülüyor da" Ôrnek köyün et 
işinde halkın menfaati yok mu? 
fş n ze geld ğ zaman halkın 
menfaati, şınize gelmeyince et· 
lerin tırtıkJanması; öyle mi? 

Behçet Uz - Aman efendım, 
bendeniz. 

Karagöz - Sendeniz, ben· 
deniz yok .. Senin davan anla
şıldı, sus bakalım. Şimdı de 
sen anlat, Bay po is müdurü, 
şey, Bay emniyet direktörü ... 

Bay Salaheddin - Efendım, 
bizim memurlarımız otobüslere 
bedava binmelidirler .. 

Karagöz - Neden?. 
Bay Salaheddin - Vaz fe ba· 

kımından .. 
Karagöz - Senin memurun 

vazife görecekmiş; beled yeye 
ne?. 

Safaneddın - Am n e enct m, 

her vazifedar diğer v z fedarla· 
rın vazife gormesinı kolaylaştır• 
malıdır. İşlerde umumi ahenk 
vardır. l(ıms~ kimsenin vazife 
görmesını işka ı etmemelidir ki, 
ahenk b'Ozolm sın ... 

Katagöz - Zatı a~ii miidiri
yetpcnahileri onön 1çln tni gazete 
m lrabitlerııfm vaiife görmelerini 
hep teı sın ... tara mdan koıaylaş. 
tırırsmız?. iğneyi kendine sokw 
ınadan çuvaldızı başkasına s .ıp· 
la ıanm sonu budur işte .. Vazi· 
. eyi kolaytaŞtırm'alıym . ş; ne a i 
şey? .. Yoksn sen, gazeteci deni· 
len Ma-hfôkew aft'> mi ahenkte 
vazıfesi yok mu san yorsun? 

Sa'laheddin - Lı ndım ben. 
deniz. 

Karagöz - Sana 'a sende.o 
niz, benden z ydK. Sus bi!lkatım. 
•Behçetr Uıa hitaben" sen hak· 
sızsın .. • pofis niÜdö, üne ıitaben. 
serı de haı<sızsm .. 

lkfSi birden - Güzel, Kara· 
gÖ"z ağa, amma bu davanın 
haklısı kimdir?. 

Kar göt - Haklısı halktır. 
"Behçet Uza,, lzmir polis ida
resine (5) tane isimsiz meccani 
paso verirsin. Vazifeye giden 
onlardan biris"ni alır, otobüse 
biı\er. "Polis müdürüne,, sen de 
bu beş p"isoyu ancak resmi va• 
zife ifas na giden memurlar için 
kullanırsm; mesele biter. 

Salaheddin - Beş paso bize 
yetmez. 

Karagöz - Elinizde telefon 
var, çoktur bile .. Hem ne ha· 
cet? Polis "vazifeye gidiyorum,, 
diye içindekini indirip hususi 
otomobılfere kendisi binsin .• 

Salaheddin - Aman efendim, 
öyle şey olur mu? 

K r göz - Jcdı;;n olmasın? 
Ha fzm r halkı un umumi ve 
müşterek mafına bedava binmiş· 
sin'; na bir ferdın hususi oto
mobıhtıe... Eğer bu ikisinin ara· 
sında bır fark varsa mutlaka 
bitinci~i cfalia biçims z o mak 
iktiza ccfef. Çünkü ammenin 
malıdır, yapılan zarar daha ge· 
niştir. 

Bü karara ne dersin Bay Dr. 
reiıs 8'efııçe-f Uz'? .. 

Befıç :f Uz - M ıvafıktır efen· 
<liRı. Aı ah öm rre versm ... 

Kitctgöi - Se r yarın Ôrtı 
köy pcizrif n a' ı e tlere gene mn· 
sa~af 6 d c sana muvafık 
mı, m 1g yrr mi; o zaman göste
rırim Hayd baka ı ı, ıkinize de 
ôğunar ol'Sü'ıL 

Şeyh ... üş.eri 
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Bir tavuğrın kalbi yirmi beş senedir çarpıyor 

Fen karşısında ölüm ve yüz 
elli senelik hayat 

Bütün tek hüceyreli mahlukat 
layemut imişler -------

Meşhur Pastör ensti:a~ünden bir profesörün 
mühim bir yazısı 

.Profesör, bir insan dimt1iı 
önünde düşünüyor 

senedenberi yaşıyan Bakteri 
Pastör enstitüsünde çalışmalar kültürleri mevcuttur. Bunlarda 

B;r çok yolsuzluklarm bir ara· kat, müteaddit hüceyreli ve ulvi henüz biç bir dejenerelik müşa-
ya gelmesi, insan vücudü deni· mahlükata gelince: Vaismana hede edilmemiştir. 
len harikulade fabrikanın vak· göre, bunlarda "ölüm,, tehasulü Uzvi hayatın esas ve temeli 
tinden evel ölmesini mucib ol· tabii, fakat tedrici; bilhassa ha- olarak layemut hüceyreler mev-
maktadır. Uzviyetin harabiyeti, rap ve yorgun veyahut ihtiyar· cudiyeti ve bunların gayri mah-
sanıldığı gibi, gayri kabili içti· larda yer bulmak üzere vukua nud kreasyon kabiliyeti mubalc-
nab bir kanun eseri değildir. gelen bir temessül demektir. kaktır. Mürekkeb hüceyreli uz· 
8 r çok tecrübelerin gösterdiğine Nihayet bir hüceyreden mürek- viyetler için de vaziyet aynidir. 
göre süftt mevcudat layemuttur. kep olan süfli mahlukatta bu C esedi teşkil eden hüceyreler, 
Ü lümü İcab ettiren "mürekkep,. tabii temessül, ölüme varmak eskiyebilir, ihtiyarlar ve ölür. 
liktir. yoktur. Bunların en büyüle husu· Fakat bu hadiseler, tenasüli bil· 

Bir kaç sene evel olduğu gibi siyetleri, besley;ci esasları gayet ceyreler üzerinde zerrece tesir 
bu muamma artık gayri kabili çabuk ve kolay mas ile hazım göstermezler, çünkü bunlar la· 
hal bir muamma değildir. Bir ve massı gayri mümkün madde- yemut, hayat hamili hüceyre· 
tavuğun kalbi yirmi beş sene- leri reddetmeleridir. lerdir. 
denberi besleyici bir mayi için· Böylece en müsait beslenme Cesedi hüceyrelerin tabii ölüm· 
de çarpmağa devam etmekte· şartlan altında tenasül edip gi- leri, mesela tegaddi ve teneffüs 
dir. Rusyada, bir saat evel öl- den ku mikropik mahlôkat, dört gibi elzem ve yahud gayri kabili 
müş köpekleri tekrar yaşatmak aydan mürekkep bir müddet ictinab şeyler değildir. Esas iti· 
mümkün oluyor. içinde proto tosmalarile arzla barile hüceyre layemuttur; fakat 

Şu halde, hayat, yaşamaTcf'en· müsavi bir hacim vücude get ıre· mürekkeb şekillerdeki görünüş 
ni ne dereceye varmıştır? Öğ- bilirler. fiziyoloiik bir lüzumdan ziyade 
renmek istiyorsanız şu başladı- Tek hüceyreli mahlükattan "ferd kuvvetinin fevkinde,, se· 
ğımız sıra makaleleri takip ediniz: fazla bahsett ığimiz halde, Bak· beplerin eseridir. Bunun için 

Biyofoı·istler hayatın teri (mikrob) lardan bahsetme- demek mümkündür, ki ferdi ba-
dik. Mikroblar gayri mahdud yat, bir soyun layemut, çok 

sırrını buldular mı? şekilde çoğalırlar. Bazı labora· genı ş hayati savletinin ancak 
Pastör enstitüsünden S. Me- tuvarlarda, onlarca seiledenberi küçük bir hadises;, bir parça· 

talnikovdan: devam eden kültürler vardır. sıdır. 
Malum olduğu üzere ölüm, Pariste Pastör enstitüsünde 60 - Devam edecek-

hayat denilen hadisenin umu· • • d • t M h d 
munu, uzviyeti ve hatta bütün hü· o em 1 ş e e m e 
ceyreleri de kat'i ve nihai ola· D v d 

1 
• ., • 

rak durdurur. Eğer mürekkep ag e enın marı etı 
teşekküllü ve •ulvi,. dediğimiz 
mahlukat üzerinde tetkikatta bu
lunursak, ölümün bunlar için 
mukadder olduğunu görürüz! 
Protozoerler ve nebatlar mevzuu 
bahsolursa, mesele başka bir 
zaviyeden göze çarpar. 

Suda yaşıyan Huveynat, tatlı 
sular içinde her yirmi dört sa· 
atte bir veya iki defa inkisam 
ederler. Ve ulvi mahlukat için 
en başta gelen ölüm hadisesini 
bu süfıt veya bunlara benziyen 
mahlukatta görmek mümkün de
ğildir ~ Vakıa, bu tatlı su içine 
herhangi tahrib edici bir mayi 
ilavesi suretile bu süflü mahluk· 
ları öldürmek mümkündür. Bu 
imkan muayyen derece fevkinde 
bir hararetle de elde edilir. Fa· 
kat bunlar, ulvi mahlukatın mu· 
haclder ö lümü gibi tabii bir ölüm 
de~ıldirlerl 
Şu hale göre, tek hüceyreli 

nıah.uKıar "iaye .:nut,. durlar. Fa-

Tarlada bir kadını bıçakla ka
sığından ağır surette yaraladı 
Ödemişin Kiraz nahi yesinın 

Y e~i köyünden dağlı lbrahim 
Mebmedin kızı Emine ile Dağ 
oğlu Mehmed arasında tarlada 
koyun otlatmak meselesinden 
kavga çıkmıştır. Mehmed Dağ· 
delen bıçakla Emineyi kasığın· 
dan tehlikeli surette yaralamı ştır. 

Yaralı kadın Ödemiş Memle· 
ket hastanesinde tcıdavi altına 
alınmış, vak'anın faili tutularak 
adliyeye verilmiştir. 

Çeşmede 
l 1 yaşındaki kızı 

kaçırmışlar 
Çeşmede Qvacık köyünde bir 

kız kaçırma vak' ası olmuştur. 
Hüseyin Özdesterecinin kızı 11 

yaşlarında Şerife Özdestereci, 
ayni köyden Ömer oğlu Enver 
Gençalp tarafından kaçırılmış 
ve evinde hapsedilmiştir. 

Hayri oğlu N had Doğan da 
bu meselede Envere yardımda 

bulunmuştur. Kız, kirletilmeden 
kurtarılmış, Enver ve Nihad ad
l ıyeve verilmişlerdir. 

Camaovasında bir flak' a 
Cumaovası nahiyesinin Dere· 

köyünde Çolak Ahmedin kızı 
14 yaşında Hediyeyi ayni köy· 
den Mustafa oğlu Bekir kaçır
mışsa da jandarmalar taraf ndan 
tutularak adliyeye verilmiştir. 

Kalp sektesinden öldü 
Bayındırın Bovadi köyünde 

oturan Şamlı Ali oğlu İsmail, 
tarlada çal ış rken öl müştür. Ya-

Prens Starhemberg bir 
sahne kızı peşinde! 

Siyasi dalaverelere girerek Pa
palık makamından karısı için 

boşama kararı aldı -A~k ve ihtirasın 
neticeleri: 

Prens, siyasi mevcu. 
diyetini bile çiğnedi 

Prens Starhembergin adı çok
tanberi duyulmamaktadır. Avus• 
turye.da İtalyanın maddi yardım· 
lariJe mütemadiyen siyasi hadi· 
seler çıkaran, nihayet Avustur
yanın istiklalini tehlikeye düşü· 
rerek, kendisini de gözden dü· 
şüren bu adam gene günün kah· 
ramanı oldu. 

Prens, çok muhteris bir adam 
olmak itibarile kendisini müsta· 
kil Avusturya veya Macaristan 
hükümdarı farzediyordu. Fakat 
ayni zamanda da aktris Nora 
Gregori çıldırasıya sevmekte idi. 
Eski ve koyu bir katolik olduğu 
için de, asıl zevcesinden bir 
türlü ayrılamı) ordu. Nihayet, 
aşk ve ihtiras, siyasi ihtirasla· 
rına galib gelmiş ve papalık 
makamından karısı aleyhine bir 
talik karan almak için ltalyanm 
hususi menafiine hizmete baş· 
lamıştır. Papa, şimdi talak ka· 
rarını vermiş bulunmaktadır. Bu 
kararın resmen tebliğini mütea· 
kıb, azametli prens, sahne kı· 
zmı resmen zevceliğe • tam üç 
senelik bir intizar ve sabırdan 
ıonra • kabul edecektir. 

Bu ask, 1933 te, maktul Dol· 
füsün siyasi fırıldakJarmın dön
meğe başladığı sırada, vatani ve 
siyasi bir maksadla prens ile 
uzlaştığı günden itibaren baş· 
lamıştır. Bu yatani ve siyasi 
içtimada, prens Staramberg da· 
vetliler arasında Norayı gör· 
müştür. Bu ilk görüş prens ile 
aktrisin biribirini delicesine sev· 
mesine kafi gelmiştir. 

Nora, Avusturya eyaletlerin· 
den birisinde kuyumculuk eden 
bir adamın kızıdır. 17 yaşından 
itibaren . sahnede şöhret kazan· 
mıştır. Cıdd~n güzeldir; fakat 
güzelliği kadar da fettan ve 

muhteristlr. Almanyadan başlı· 
yan şöhreti Hulivuda da git· 
miştir. Starhemberg-Dolfüs an· 
laşması sırasında iıe memleke· 
tine altı ay istirahat için gel· 
miş bulunuyordu. 

Starhemberge gelince; evli, 
fakat zevcesinden hiç memnu 
değildi. Dedikodulara bakılırsa, 

Prensi aouçlarına ala11 
güzel artist 

Prens gelgeç huylu bir adamdı; 
bir kadını hemen sever, pek az 

Prens Starlıemberı 
bir zaman içinde bıkar ve terk· 
ederdi. Anlaşılan şimdiye kadar 
işlediği aşk günahlarının ceza· 
sını Noranın elile çekmesi mu• 
kadderdi. Çünkü 1933 senesin. 
denberi kendisini • bir takım 
skandalle rağmen • Noranın elin· 
den kurtaramamıştır. O kadar ki 
siyasi .ve içtimai mevcudiyetini· 
de bu kadın uğrunda feda et· 
miştir. 

Starhemberg başına geçtiti 
adamlarla cenubi Tirolu ltalyan· 
!ardan kurtaracaktı; bunu yap· 
madtktan başka, bir az fazla para 
bulmak ve Papadan zevceıi aley
hine talik karan almak için bü· 
tun Avusturyayı bir ftalyan eya· 
leti derecesine düşürmej'e bile 
razı olmuştu. 

Prens Starhemberg şimdi ken
disine bir tescili bulmuştur: lo
giliz kralı sekizinci Edvard ile 
kendisini macera ortağı addet• 
mektedir. Amma birincisinin ha· 
reketinin taşıdığı yüksek ruh, 
fazilet, centilmenlik ile keAdi 
karcketi arasındaki farkı takdir 
edecek mi, meçhul... 

Pikar Z agrebe vardı 
Belgrad, 19 (Radyo) - Meı· 

bur profesör Pikar bugün Zag· 
rebe gitmiştir. 

Belçika Kralı döndü . .......... . 
Şerefine verilen ziya~ette lngiliz Kralı da bu· 
lundu. Kral Leopold, Ingilterenin faik bir rol 

oynaması zaruretini işaret etti 
londra, 18 (A.A.) - Beçika 

Kralı Leopoldun dünya mesele
lerinin hallinde lngilterenin faik 
bir rol oynaması zaruretine işa· 
ret eden sözlerini mevzubahs 
eden Nevs Chronicle, lngiltere-

pılan muayenesinde kalp dur
masından öldüğü anlaşılmıştır. 

Bayındırda hırsızlık 
Bayındırın Dedebaşı köyün· 

de bir hırsızlık o l muş, Çirpik ı 
oğl u Rüsteme ait bir kat elbise 
ile bir çift küpe, bir beşibirlik 
çalınmıştır. Yapılan tahkikatta, 
hırsızın ayni köyden Ke1oğlu 
Ali slduğu anlaşılmış, tutularak 
adliyeye verilmiştir. 

Başından yaralamış 
Ödemişin Ada gide nahiyesinin 

Balabanlı köyünde Mercan oğul· 
larmdan İbrahim oğlu 18 yaşında 
Kamil, ayni köyden İbrahim 
oğlu Mehmet Arabı taşla ba· 
şından yaralamıştır. 

nın ileride yapacağı müzakere· 

lerde her halde bu sözlerden 

Ziyafeti veren Lord E a·eu 

mü ı hem olacağ nı yazmaktadır. 

Times gazetesi de kı za bu 

sözlerin mukabelesiz lcalmıyac•'" 
ğını ve lngilterenin Amerika ile 
teşriki mesai etmesi İcab eyle· 
diğini kaydetmektedir. 

Londra, 19 (A.A.) - Hari· 
ciye Nazırı Eden, dün akşalJJ 

Belçika Kralı Leopoldun şere· 
fine hariciye nezaretinde büyük 
bir resmi ziyafet vermiştir. 

Eden, b·r tarafında lngilter~ 
kralı ve diğer tarafında d_tt 
Belçika kralı oldıığu halde, ıı· 
yc.fete riyaset ediyordu. 

Z;yafette, Belçika Hariciye 

N b .. ··k el· 
azırı Spaak, Belçika uyu . 

çisi, İngiliz Ba~vt·k ı l, kabırıe 
1,.. ··d f erlcirı• azası ve mı ıı mu a aa 

hazır bulunuyordu. ·1c• 
Bıüksel, 19 (Ra1yo) -Bel~ı . 

Kralı Leopold, bugün Lon ra 

dan dönmüştür. ı 

Belç;ka kabİnt'sİn ı n, (Pol fr111~ 
d k eJı Jans n) t<> raı ın an kş ıı 

ceği ı:öy l cniyoı. 
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D ıh k d k 
bir protestosu 

İ er a )0 Orsan Bir gazete aleyhte 
Türk Maarif Cemiyetinin 

TALEBE YURDU 
Aşktan başka kuvvete baş e!)miyen deni2 kızının maceraları ... 

Nakıli: Faik Şemseddin BENLİOÖLU 
~~~~--~------~~~ 

Edvar-Meri: "Anne benim haham kimdir? Bu hakikati ne 
kadar acı olursa olsun öğrenmek isterim!,, dedi. 

-4-

neşriyat yapmıştır .• 
Talebenin Partiye karşı taşıdığı şükran 

hisıi de çok büyüktür 

Anne, anne, sen adet nın büyük annem olmadı ğını 
yerını bulsun diye yabud da söyliyerek, yani; ben, onun oğlu, 
yersiz yurdsuz veya parasız ka- senin kocan Corcun çocuğu ol-
lacaiın için ağlıyorsun? madığ ı mı bildirdin. 

- Meri.. Böyle söyleme Alla· Bu garib vaziyetin de sebep· 
haşkına? Sen benim öz kızım· !erini ıstedim, bana, müna •· ip 
sın, benim gibi hassas ve mer· bir zamanda bunu da izah ede 
bametli olmaklığın lazımdır. Hal· ceğini va ~ettin. Şimdi bu son 
buki... Çok sert kalblilik ya· sırrı da bana ı zah edeceksin, 
piyorsun.. anne! Maamati!ı, ben bu son 

- Hayır anne, ben kat'iyyen sırrın feci bir mahiye ti olduğunu 

muz dünyaya gelmiş ve adını da 
Edvar koymuş idik. işte bundan 
sonra kocam Güyana kıymetli 
eşya almak üzere gitmiş idi. 

-Devamı var-
-----------
Z eytinlikte bir • 

cına. 

yet o/ela 

Çin ede 
aort kalbli değilim. Sadece ha· sanıyorum. Söyle anne .. Bu sır Bu sene bir Halkevi 
kikati ıöylüyorum. Aramızda nedir? Ben asıl k min çocuğu-

M. Bek 

yalana ne lüzum vardır. Yalan yum?.. de açılacaktır .. 
in.sanları kötülüğe sevkeder. INansi Rid, yüzünü eller le ört· Çine, ( H ı su•i) - Karpuzlu 

Varşova, 18 (A.A.) - Polon· 
yanın Berlin elçisi, Volkischer 
Beobahter gazeteıinin Varşova 
muhabirinden aldığı bir yazıyı 
neşrettiğinden dolayı hükumeti 
namına Almanya nezdinde pro· 
testoda bulunmuştur. 

Yurddaki talebe direktör/erile bir arada 

Haydi gel, cenazeyi ayakların· tü; büyük bir hicab içerısinde kamununa bağlı Ömerler kö-
dan tut, kaldıralım ve salona idi. Ve: yünde b r cinayet olmuş, bir ka-
gÖtürelim. Ne ise ben omuzuma - Meri, Meri .. Olı .. K1zım... dın ö dürüımüştü .. Vak'a, zeytin Mezkı1r yazıda Varşova hayatı 

muhakkirane bir tarzda mevzu· 
babs edilmekteydi. 

lzmirde kültür müesseseleri· lise ve ortaokullara çocuklarım 
miz arasında hakikaten hayırlı göndermek istiyenler paraıı mıı• 
bir teşekkül vardır: kabilinde yurda da gönderil· 

alırım,. Diyebildi. top '. amak meselesind n çıkmıştır. 
Türk Maarif Cemiyetinin Ta- mektedirler. 

Ana ve kız, ihtiyar kadının - Anne .. Bu sırrı öğrenmek Köy halkından Osman karısı 
lebe Yurdu. Çifte tedrisat sebcbile ötle· 

cenazesini salona götürdüler. istiyorum. Bu arzumun yerine Hatıce ile birlıkte kendilerine 
Nansi Rid bundan sonra ha· gelmesinde ısrar ed yo um. Ne ait zeytinlikte mahsul toplamağa 

diseyi komşulara haber verme· kadar feci olursa o sun, haki- g tmişler, fakat kendi zeytinlik· 
ğe gitti. Edvar • Meri de dok- kati öğrenmeliyim artık, cesur le inde amcaları Osmanın ça· 
tora büyük annesinin ölümünü olalım.. Cihandaki mevcudıye- lışmakta ve zeytin toplamakta 

Alman makamatı fılhakika bu 
gibi yazıların çirk·n olduğunu 
ve mezkı1r gazeteye tenbihatta 
bu unduğunu cevaben bildir· 
miıtir. 

haber verdi. tim ve mevkiim kanuni değadir. oldukların• görmüşlerdır. Cok mühim 
Doktor gelip de muayeneyi - Meri.. Çok rica ederim.. Osman, amcası Mehmede , 

yaptığı vakit, ölümün tabii ol· - Hayır.. Hayırl. Israr edi- neden kendi bahçesinden zeytin bir teklif 
duğunu tasdik etti. yorum annel. Artık her şeyi topladığını sormuş ve buna mü· 

Cenaze, ailenin kudreti dahi· öğrenmeliyim. Yoksa.. Söyli· &aade edemiyeceğini söylemiş, Meşhur 16 ıncı mad-
linde merasimle defenedildi. yeceğ; n hakikat çok, pek çok aralarında bir kavga başlamıştır. de kaldırılmalı ve .. 

• *• mu korkunçtur? Bunun için mi Ag" ız kavgası devam ederken 9 (AA) L d Londra, 1 . . - or • 
Cenazenin defninden bir kaç bana söyleyemiyorsun? Mehmed bir aralık tabancasını lar kamarasında işçi partisinin 

gün ıonra, ana ve kız, Nansi ile Nansi, asabi ve heyecın için· çekmiş, hem Mehmedi ve hem sağ cenahına mensub Lord San· 
Meri [harici şeklile Edvar]arasında de ayağa kalktı: . de karısı Haticeyi yaralamıştır. koy Milletler cemiyeti paktının 
artık kendilerine ait olmıyan - Edvar .. Sen deli misin? Hatice derhal ölmüş, yaralı has- 16 ıncı maddesini kaldırarak 
l'aymis nehrinin kenarındaki bu Oo( .. Şaşırdım, Meri diyecek· taneye kaldırılmıştır. Katil Meh· Almanya ve Amerikanın da 

Bu müessesede yüz elliden 
fazla talebe bakılmaktadır. Bun· 
lar, Ortaokullarla Liselere de
vam etmektedir. Talebeden 
otuz kadarı kızdır ve erkek 
talebe yurdundan ayrı bir bina 
da Göztepededir. Erkek çocuk· 
lara mahsus talebe yurdu da 
Köprü iskele yokuşunun sonunda 
eski Tıcaret mektebi binasın· 
dadır. 

lzmirin sinesinde mütevazı bir 
şekilde çalışan, fakat mevcudi· 
yetinden fevkalade istıfadeler 

elde edilen talebe yurdu ayni 
zamanda, iyi bir idare altında, 

tam bir intizam, disiplin için· 
dedir. lc.üçiik evin küçük salonunda tim .. Kızım sen deh nL işin ·med tutulmuştur. M ı lletler cemiyetine iştirak etti· 

h ilkmekten Yurd direktörü, temiz ve ça· araretli bir muhavere geçiyordu. içinde bir cinayet yoktur, kat- r rilmesinin teminini müdafaa et-
s Ç 'nede modern bir ı" kmektep I lı•kan bir Ö"retmen olan B. Şe· alonda ak~amın yarı naran· iyen yoktur! Fakat b.r kadın 1 miş ve ngilterenin sulh idare· • 6 

lığı b i,ı küm sürüyordu, Edvar • zaafı vardır!. Kadın, bilhassa binası yaptırılması kararlaştırıl· sini ele alması lazım geldiğini rif Andaçtır. Müessesenin her 
Meri salonda bir aşağı, bir yu· genç yaşında iken çok zayıftır; mış, bunun için vilayet büdce- ve bu hususta bir takım feda· tarafını beraberce gezdik. B ze 
karı ve asabi bir halde dolşı· ayağı çok çabuk kayar! Dınle.. sinden lazım gelen tahsisat ay- karlıklara da katlanması İcab refakat eden Yurd direktörü, 
yordu, işte bütün hakikatı sana söylü- rılmışt r. edeceğini söylemiştir. talebenin Yurddaki yaşayış ve 

Meri: yorum; ben kocam Corc Rid Çinede Halkevi faaliyeti hakkında izahat ven· 
- Anne, istemiyorum; dedi. ile genç yaş mda evlend m, dü· Bu yıl Çınede bir Halkevi Rusya - Belçika yordu: 

Sana söylüyorum :ki istemiyorum! ğünümüz doğmuş olduğum yerde, açılacaktır. Halkevine üye kaydı t 'careti - Yurda Cumhuriyet Halk 
Kendimi bildiğim andan itibaren Belfastta oldu. Ben Belfastın şimdiden başlamıştır. Çine Hal· Moskova, 18 (A.A.) _ Sov· Partis'nin gösterdiği a aka çok 
beni bir erkek gibi giydiriyoı· en güzel kızı idim. Bunu her kevi, Aydın vrlayetinde dördün· yetler birliği ile Belçika arasın· yüksektir. Yurdumuzda partinin 
sun, beni erkek addediyorsun. kesten duydum. Ailem de yük· cü Halkevi olacak' ır.. daki 5 Eylul 935 tarihli ticaret himaye ettiği pek çok talebe 
Bütün cihan, bunlardan başka sek ve namuslu bir aile idi. Hudud haricine atıldı mukavelesi 21 Temmuz 1939 vardır. Bu çocukların Yurd mas· 

den sonra ortaokullara de
vam eden talebeye derslerine 
çalışmak için daha geniş bir 
zaman ayrılmıştır. Bu mesai 
günde beş saati bulmaktadır. 

lstiyen talebe Cumartesi gü
nü öğleden sonra başlamak vo 
Pazar akşamı saat 17 de bura• 
da bulunmak üzere aileleri ne:&• 
dine gönderilmektedirler. Ancak 
bu da bazı vesaike bağlıdır. 

Kız talebe yurdunun idaresile 
Cumhuriyet Kız Enstitüsii Öğ• 
retmenlerinden Sn. Aliye Doğan 
meşğul olmaktadır. Bu yurdda 
da idar~, disiplin, intizam her 
şey mükemmeldir. Bu iki eseri11 
ink işafında memleketin istifadeıi 
çok büyük o l acaktır. Bu uğur
daki mesaiyi takdirle anmak 
vedan borcudur. 

Yeni Neşriyat: 

Fikirler 
lzmir Halkev, tarafından çı• 

karılmakta olan "Fikirler. mec
muasının 159 uncu sayısı intişar 

eylem ş ir. Değerli yaz ı larla dolu 
bu unan bu nüshayı da okurla· 
rımıza tavsiye ederiz. 

Halkevi köşesi büyük annem de· kusurumu af· Bunları sen de bir çok defa tarihine kadar ayni şartlarla raflarını parti vermekted r. Ço-
f 1 k Yançe, 19 (Radyo) - Asahi ki · k d d k et, kaynatan diyecektim • beni daha geçen gün Ö en ayna- temdit edilmiştir. cu arın partıye arşı uy u • 1 - Halkevi Müze ve Serai 

d 1 d gazetesinin Moskova muhabiri, 1 "k d · "' 
erkek biliyordu. Kendimi, ben· namdan da duydun, n e in. S Bu mukwele en ziyade müsa- arı şiı ran, tasavvur e emezsı· komitesi, eski elemekleri sergi· 

ovyet Rusya tarafından hudud k d b"' "k ·· y dd liğimi öğrendiğim zamanda bazı Kocam Co ç Rid, kaptan idi. adeye mazhar millet hükümle- niz ne a ar uyu tur. ur a sinin kapanması münasebetile 
haricine çıkarılmıştır. ı b .. d .. k k esrar dolayısile bir müddet da· Ticaret sefinelerinde çalışırdı. rine istinat etmektedir. Bu mu- ta e e, gun e uç saatten e si bir çaylı musahabe hazırlamıştır. 

ha erkek kıyafetini muhafaza iyi, dinç ve çalışkan bir erkekti. Ben al hükumeti kavele sayesinde iki memleket olmamak üzere derslerine çalış· Evimize kayıdlı bütün üyelerin 
etmek mecburiyetinde olduğu· işine de bağlı olduğundan evlen· Umumi' af ilan etti arasındaki mübadele miktarı mağa mecburdur. Bunun kon .· saat 16 da eşlerile birlikte bu 
lllu da söyledin, sana inandım, dikten sonra benim ile ancak Kalkı1ta, 19 (Radyo) - B 0 n· 1935 de 129 buçuk milyon rub- rolu bana ve iki öğretmen ar· çaylı ınusahabeyi şereflendirme· 
sonra ... Bir akşam bana bu es· bir sene kadar beraber buluna· gal hükumeti, umumi af ilan et· le iken 1936 da 135 milyona kadaşa aittir.. !erini rica ederiz. 
tarı bildirmeni rica ettim; bunun bildi; bundan so ra, uz ı ın bir miş ve siyasi mahkumlardan bir ve 1937 senesinin ilk dokuz • * • 2 - Bugün saat 15 te temsil 
Üzerine, o beni çok seven ve sefere çıktı. Kocamın sefere çık- çok kimseler hapisaned ·n çık· ayında da 131,5 milyona çık· Aldığım malumata ,.,öre, bil- ve 17 de de Ar komitesinin 
beni torunu sanan ihtiyar kadı- masından bir ay evel bir oğlu· mıştır. mıştır. hassa mülha~attan İzmirdeki haftalık top l antı lan vardır . ............................................ ~ ................. -..... ~ ........................................................... ~ 

bılırsın z dedı. yer yüzünde var mıdır ki?. ne çıkard? Bu s ~ beple Broklı- Jim Blak, dostlarından birisini, 

a 11·a==1 
=~oınanı 

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

T e /rika Numarası; 17 
~~Şınıza gelmemiş olan küçük 
I ır ınüşkülünüzden haberdar bu· 
llnuyorum. 

- Beni dinleyiniz. Ben sür· 
llıekte olduğum hayattan tama· 
~~n bıkmış bulunuyorum. Bunun 
~ın bir proje hazırladım. Fakat 

unun tatbiki için sizin yardımı· 
tıız şarttır. Size şiddetle ihtiya· 
~ın vardır ve sizi seviyorum dal 
bana inanmanızı rica eder ve 
d en_iınle beraber geliniz 
ın~r~~- Nasıl, bunu yapabilecek 

ısınız, Şarlot? 

art:k. J ın, anlamağa başlıyorum 

Şarlot, milyonere ilk defa ola· 
rak Uim) d ye hitap etmiş bu· 
lunuyordu. Şarlot, ayni tatlı sesle: 

- Belki de sizden fazla isti· 
yorum. Fakat aldanıyorsunuz, 
siz, hayatınızın adeta mahvoldu
ğunu sanıyorsunuz. Haksız bir 
zan! Siz hen üz İlkayı seviyorsu· 
nuz. Rica ederim, beni de yan· 
lış yollara s~vketmeyiniz. Çünkü 
ben likanın mevkiini sizin nez
dinizde hiç bir kimsenin kazana· 
nııyacağına eminim. Görünüşe 
nazaran eşiniz de o kadar fena 
değildir. lika ile yeniden eski 
münasebet ve vaziyeti ihya ede· 

- Şarlot, ben sizi seviyorum. - Şu halde müteessir olma• nin tenha sokaklarından birisinde Falbinson adında birisini model 
- Daha fena .. Teşekkür ede· mak elimden gelmez. Neyse.. bir oda kiralamak oldu. Burava itti baz etti. 

rim, Jiml. Benim için de bir yer· M ·ıktedır avukat istiyorsanız size bir de d ı l ve edebiyat profesörü Bu adam :yavan ve tatsız be-
de ikincilik kabul etmek bir az Blak Driskol ile Şapiroyu tav- ilave ettı. Burada haftada beş rifın birisi idi. Bunu bir gün ye-
mümkün değildir. Buaa mukabil siye ederim, emrinize her zaman defa ders alacaktı. meğe davet etti, profesöre de 
size samimi ve kıymetli bir dost için hazırdırlar. Çünkü talak iş· Birinci haftanın sonlarında bu kendilerine ya kın bir masada 
olabilirim. leri bizim ihtisasımız dahilinde dil ve edebiyat profesörü, hile· yer verdi. Profesör bu sayede 

- Hayatta her şeyin bir se· değildir ve yarın muayyen za· kar bir ihtiyar tavrile Jim Blaka: bu modeli güzelce tetkik fır ... 
bebi, bir manası vardır. Bana manda büroya geleceksiniz de· - Bay Brüton ( Jimin yeni tını buldu. Profesör: 
bu suretle cevap vermeniz de ğil mi?. adı bu idi) size müfit olmak is· Başka bir model bulama· 
boş ve m~nasız değildir. Azizem - Evet, mösyö Blakl terim. Fakat benden öğrendikle· d nız mı? Bunun üzerinde çalıı· 
hayatınızda mevki almış başka Jim, şapkasını almak için dö- rinizden maksadınız nedir? mak güç olacaktır. Bu kadar 
bir kimse var mıdır? nerken Şarlotun, bir az evel yaz· - Başka bir adam olmak is· yavanlığı nasıl taklit ederiz, 

Manasız ve boş bir münaka· Qığı ilanı aşk mektubunu acele tiyorum. dedi. 
şayı devam ettirmekte tabii bir ile alarak çantasına koyduğunu - Mesela kim? Bu akşamdan itibaren, sabık 
mana yoktur. Hakikati söylemek gördü. - Kim olursa olsun!. Yeter birinci sınıf ve milyoner avukat 
ve aşkını itiraf etmek te bir şeye Canlı bir model: ki başka bir insan olayım!. binbir türlü yavelik öğrenmek 
yaramıyacaktı. Bunun için: inkisarı hayal, bir çok kimse· - Pek ala. Bana itimat ede· için çalışmağa başladı ve çabuk 

.'._ Evet ·dedi· bir başkasını lerin harekatına tabii bir fren bilirsiniz; fakat bu tuttuğumuz muvaffakıyetler elde etmeğe de 
seviyorum. hizmetini görür. Buna rağmen yoldan hiç bir netice elde ede- başladı. Bir gün profesör ken• 

Jim, gülmeğe gayret ederek: Jim Blak, daha fazla bir azim meyiz. Eğer, başka bir insan ol· disine: 
- Anlıyorum, eğer saadeti· ve imanla yeni yolda ilerlemek- mak istiyorsanız, evvela bir mo· - Eğer siz aktörlük mesle-

nizi temin edecekse, ben de size ten vazgeçmedi. Bundan sonra del seçmelisiniz. ğini kendinize seçmiş olsaydınız 
yardıma hazırım. kat'i surette yalnız kalacağına Bu mütalea tamamen doğru çok muvalf.ık oldca it z tak-

- Fakat, mutlak saadet bu emin idi. Olsun, sanki bundan idi. Uzun tetkiklerden sonra, - Devam e..ı<cek -



ANADOLU 

Lord Halifaks Atatürkü.n seyahatleri Çin - Japon harbı Yedek subayları Kuraklıktan zarar g - Gümrük ambarlarınclı 
B. Hitl t!rle konustu ·Başı 1 inci sahi/ede - - Başı 7 nci sahifede - Kanununda mevcud yabancı 
·Baş tarafı 1 inci sahifede• yurmuşlardır. Hataylı kız'a,., Bü- iç in lngilterenin tavassutunu kelimeler 

ren çiftçiye yardım modern nakliye 
yük Kurtarıcı a buket takdim istemiştir. Ankara, 19 (Hususi muhabi-

_Ziraat Bak~nlığı , tohum te· te isatı .. 
mızleme evlerı tarafından yur-mıştır. 

B. Hitlerle Lord Halifaks ara· etmişler ve gözyaşları dökerek: Şanghay, 19 (Radyo)- J apon rimizden) - Yedek subayları 

d - Sen bizi kurtardın, kur- ordusu umum komutanı, Yança ve yedek askeri mem·urları ka-
sın a cereyan eden mtikaleme. 

taracaksın. Ne yapsak, senin cephes nde üç yüz bin kişilik nvnunun bazı maddelerinin de-
tam men gızli tutulmaktadır. 

Paris, 19 (A. A.) _ Lord iyiliğinin bir zerresini dahi öde- bir Çin ordusunun tahaşşüt et- ğıştirilmesi hakkındaki layihada 

Halifaksm Berlini ziyareti dofa- ycmey z.. mekte olduğunu beyan eylemiş- mevcud yabancı kelimeler eola· 
y sile Ekselsior gazetesi diyor k"ıt. Dem şlerdir. tir. Bu ordu, Japon taarruzuna yısile Kamutayın bugünkü içti-

Atntürk, Adanada Nail ismin- mukavemet için hazırlanmaktadır. maında hararetli müzakereler 
Berchtesgaden mülnkntı esna· · 

sında Fransız • lngıl z _ Sovyet de bir ·ç.f çi çocuğJ ile görüş- Londra, 18 (A.A.) - Japon oldu. Neticede, Çanakkale say-
munasebatı mese1esınin nihıyet mü~l"r, kend'sine ualler tevc h kuvvetleriniu Nankin üzerine yü- lavı Z ıya G evherin takriri kabul 

buyurmuş! r, ald ıkları cevaplar- ·· ~ ·· ff b h d r· d'I k 1" 'ha M 11· M"'d f esaslı bir tam haline gelmesi ruyuşunu mevzu a s: en ımes e ı ere ayı , ı u a aa 

h ld. ş· d k h ld S dnn fc::vkalade memnun olmuş- gaz tesi; elçilıklerin de Çın hü- encümenine iade edildi. 
mu teme r. ım 1 ·i a e ov- lardır. Büyuk Şef, bu zeki çiftçi 
} t ittihadı İngiliz siyasi meha- kiimetile birlikte Hankeuya gi- Kamutay, pazartesiye topla-

fll d k 
çocuğunurı hıikOmet merkezinde deceklerini ve İngiliz baş avizo- nacaktı r. 

in e pe az sempati uyandır· okutulmasını emretmişlerdir. 
maktadır. Fakat b•zı mu"'dekkı"k 1 suna elçilik erknrum icaLında Türkiye - Hollanda ticaret 

" stanbul, 19 (Hususi muhabi- ka l l 
lngilizlet Almanyayı Şarkta ta- rimizden) - Büyük Kurtarıcı bu Hankeuya gotürmek emri ve- ma ve e eri 
ınamen erbest bırakmanın in· akşam Adanad ırn Mersine ha- rilm ştir. Türkiye ile Hollanda arasında 
gıltere için akılfıne bir hareket reket emişlerdir: Tokyo, 18 (A.A.) - Domei 1934 ytlında imzalanan ticaret 
olub olmıyacağını sormaktadır· Son dakika: Ajansı ve bütü ı gaze'cler, yüK- mukavdesinin müd.:letinin b it-

i t mesi üzerine hükumetimiz ile 
lar. şte ngiliz siyasetinde Al· sek askeri şura kurulmasının bü· 

Annda, 19 (Hususi muhabi· H il d krallıgv ı d -
man siyasetinden hiç te eksik tun Japon tarı h inde bir dönüm 0 an a arasın a mu· 

rimizden) - Bu gece Mers ne zakere cereyan etm·ş ve 19 
olmıyan tereddütlerin sebebi ı k'l K 

1 

hareket eden Büyük Şef n Kon· no .. tası leş -ı ettiği ni ve onoye Mart 1937 tarihinde yeni bir 
budur. Vakıa bu tereddütler f k b' · · t k" b" h b ya yolile zmiri şeref.endirme- 8 ınesının opye ·un ır ar mukavele imzalanmıştır. 
arasında umumi bir Avrupa n· leri kuvvetle muh·em ~ıd r. s"yasetinin İcab ettirdiği bütün Hükumet bu yeni mukaveleyi 

dun muht el ı f mıntakalarında 
mevzii kuraklıktan zarar gören 
ç ftçflern ıyardım edilmesine ka
rar vefmiştir.Bakanlık bu yardım-
lann yapılması için ziraat ban· 
kası nezdinde de teşebbaslerde 
bulunmuştur. Yapılacak yardım 
B lecik vilayeti dahilinde ku
raklıktan zarar gören 8, Anteb 
vilayeti dahilinde 1 koyün borç· 
ları tecil edilecek, Edirne vila· 
yeti dahilinde 10, Zonguldak 
vilayeti dahilinde 2, Konya vi· 
layeti dahilinde 1 köy ile dolu· 
dan zarar gören Osmaniye ka· 
zasında 2, Malatya vilayetinde 
11 köye tohumluk buğday tevzi 
olunacaktır. 

Bunun dışında olarak muhte· 
lif kazalara bağlı bazı çiftçilerin 
borçları tecil edilecek, bazılarına 
tohumluk tevzi olunacak, bazı 
çiftçilere de para yardımında 
bulunulacaktır. 

Ziraat mektebleri kad. tantma varmak g bi mutavassıt t db" 1 • ı ğ kt d n • k l • e ır erı a ac~ mı yaz na a ır. tasdık için meclise vermiş ve 
bir hal çaresi bu'mak daim rartz ongrere eTl Şanghay, 18 (A.A) - Tebl ğ: meclisin iktısad encümeni dün rofarı kuvvetleniyor 
birine karşı müteveccih olan ş h d y h Buca da to O /anan '"g ay a angtze ne rinin yeni mukaveleyi tasvib etmiştir. Ziraat Bakanlığı, ziraat mek-
münferit anlaşmalara faiktir. hl k k 

l sak sahi .i mınlaknsında Japon Yeni mukavele, eski mukave· te erini ta v.ye etme üzere 
Fakat eğer Alman hiikumeti 870 parti i b k bl d ı ı kuvvet eri Ç .nl ilerin Japon ileri lenin ayni esaslar dairesinde iki u me te e e ame lyat rtıua • 

bu umumi anlaşıneyı münferid B c uk tt h ile Parti 1
• l"kl · "hd t · t' B k 1 k u a Y arı 18 8 hareketine k uşı koymak istedik- memleket ticaretinın tevazününü ıım ı erı 1 as e mış 1• a an 1 

~nl ışmalara tercih etmiş olsaydı ır. k · d" kşam Bu · d" k d l " b t oc 51 . ongrt--sı un a - leri Fuchııng Changsu ha tına temin etmek için tanzim edil- şım ıye a ar a ınan mus e 
Cenevreden uztklaşmak, kendi cad inikad e miştir. (870) par· neticelere bakarak bu mekteb· 
harb kudretini azami dereceye tili kongrede h zırd. Parti baş· karşı 17 Sontt'şriııde taarruza m yştir. k l lerde bir de ameliyat muallim 

başlam1şlard r. t- ni mu ave eye naz.aran iki 
yükseltmek, bir Berlin • Roma kam namma toplantıya ilyönku· muav nlikleri ihdas etmiştir. Bu 
mihveri vücudc getirmek ve bu· rul üyesinden B. Mehmet A de· Şanghay ceph sinde Çin ric'a taraf, kontenjan kararnamelerine mualıim muavinliklerine bu yıl 

b ı d h b · ç tevf iki h ı reket etmekte ve ithalat 
nun ü Ü ıe de bir Roma·Berlin· mir riyaset etmiştır. Bir yıllık iş tının !iŞ a ğı tar ten erı m- yüksek ziraat enstitüsünden me-
Tokyo mlisellesini oturtmak gibi raporu ve blanço okunarak ta - ilerin uğramış o dukları zayiat ~e ihracatı karşılıklı menfaat- zun gençler tayin edilmiştir. 
h rı...etlere teve•Pu"l eder mı'ydı?. dik edildikten sonra kongre ta· büyüktür. fakat bugüne kadar lerle listelere bağlamaktadır. Bu Ziraat B~kanlığı, zirai kalkın-

K aa isteler ecki mukavelenin imzası f b ı· • J • k 
Pötl jurn 1 'gazetesi de ayni ıimatmın Atatürk ile başba <an tesbit ed ilebilmiş olan ra' amlar ma se er e r ığın e zıraat me -

B D h tarihindenberi hasıl olan tec· teblerine de büyük bir ebem-
i d b h d ı. ·· . Celal Bayara, a ıliye Ve kili şunl ırdır: 

mese e en a se rKen şu mu· rübelere göre en son ihtiyaçlar · t kt d z· t k 
t 1 d b l kt d B. Şükrü Ka aya, va ı i ve parti 15 OOO -1.. 4 600 . f l mıye verme e r . naa me -
a ea a u unma 8 ır: b k F 

1 
G 

1 
• 0 u, • csır, aza bakımından tesbit edilmektedir. teb1erinin lise haline getiri lmes i 

Vakıa Afrikada lcıgilteren'nki· aş anı az 1 ü ece telgrafla ola'rak 40 top dahil old ·ığ ı hal- A arzı kabul edılm ştir. yni zamanda lüzum görülen ve mekteb sayılarının fazla-
lerden başka d11 mfistemlakeler de mühım miktarda harp mal· sahalarda iki memleket biri- laştırı lması etrafında tetkikler 
vardır. Bunun içind r ki Belçika Halkı ı zeytin toplama ve Ru- zemes. b k f yapılmaktadır. 

ca otobüsler. hakkındaki dilek· itine gümrü tari e .er.nde ten· 
4cra'ı Leopoldun Londraya git- Çimali Çinde Tiençin istika- z" ll b 1 t kt d B t h 8. 't::'arı·s leri tesbit edild kten sonra idare 1 er a ı şe me e r. u aa - r 1 

mesi Av:tıp;ının iktısadi vaziyeti met nde ilerlemekte olan J pon hü >J ler iki taraf n ticaretinin Manisada tetkikler yaph 
üzerinde ko·rnşm ktan ziyade he, etı sec mine ge ; ilmiş ve se- ordusu 15 so ıte rin akşamıS rı menfaat ve zaıu et\ erim~ muvafık lktısad Veka\eti iş dairesi dôr-
Befç ka kongosunu müdafaa çim üç. sa t s.irmüştür. Nenicede nehrin sol sah linde ve Tsı nanın J k · k f d.. b J B 

ocak başkan l ığın B. Şeref tial- ve uygun o ara ın işa ettire· uncü öge amiri . Faris dün 
(çiud r. 20 kilometre garbm da kain ceğine hükumetimiz kani bulun- Manlsaya g tmiş, fabrikaları gez-

kanlı, üıeliklere B. Hal ı l Budinli, Portekizlerin de Afrikada gÜ· Ts ho ~ehr . ni işgal etmiştir. maktadır. miş, işçilerin çalıştırılma vazi· 
Osmtın Bahçclı, H :ıs tn Apa, k • D d 

zel müstemlekeleri vardır. Ve Şangh y, 19 (Radyo) - Ja- Hükumet encümende muka· yetini tetki eylemiştir. ör ün-
Mehmet Yaylacık seçılmişl erdir. h 

bunu dığerlerane peşkeş çl!kmek pon orduları, K 1şingio cenubun· velenin esaslnrım izah etmiş ve c 'j bölge amiri akşam şe rimize 
Delegeli lere de B. Şerd Bal· d"" ·· t"' 

meselesi bir çok defalar ortaya y dan ilerliyerek Çin kıtaatını ta- encümen: "Her iki taraf tica- onmuş ur. 
. kanlı, Kerim ayla, Hasan Apa G A S •d 

sürülmüştür. işte son zamanlar· Halıl Bııdioli, kasap HJ lıl, kn· kip etmekte devam ediyorlar. retinin menfaatine ve ihtiyaç- • • Cıl me• 
dıt Port kiti leri de lngiJtereye sap Mehmet, Osman Mcşekopa- Nankin hükumet, neşrettiği res- farına uygun bir inkişaf vereceği b d 

. YJklaştıran bu meseledir. ran ve Osman Darcan intıhap mi bir tebl ğde, halkın bebeme- m,.mul olan anlaşma ve bağlı US namze i 
Biz Fransızlar tekrar etmeğe bulunan mektubları" tasvib et- Ankara, 19 (A.A.) - Kocaeli 

~üzum var mıdır ki bu gibi ame· edilmişlerd ir. hal şehri terketmeleri lüzumunu m"ştir. saylavı Nedim Bozatrkın ölümü 
B Mehmet Aldem"ır partı"lı" · bıldirmişt r. Bu tebligv, cebirde " · b 1 K l" 1 

liye'erin masraf ve zararlarına · ' v Mo 'örlü deniz uasıtalarının uzerme oşa an ocae ı say av-

ı lcrin dileklerinin tahakku u için panik yapmıştır. )ığına emekli Orgen,.ral Alı· Saı"d 
bizzat tahammü etmeğe kat'i- çoğaliılması 
yen taraftar olamayız. gerek part ı kanalı ile, gerek S eforethaneler, Nankinden An- Mo' örlü deniz vasıtalarının Akbaytuğ parti genbaşkurunca 

şahsan çalışacağını söylem ş, keoya nakledilmiştir. parti namzedi olarak onnylan-
Eko Dö Paris gazetesi, Hay- halkın alkın nlkışları arasınd9 çoğaltılmas ı nı temin maksadile mıştır. Sayın seçilere bildirir ve 

nan adasile Hindiçini sahillerine Japon t yyareleri, Nankin • hükumetin K mutaya sevkettiği- ı d 
Part ı ocal!ınd ·m ayrılmı ştır. ş h d · l b b İ an e erim. 

yakın olan Parıcel adalarının aa:ımmm:~~11 ang ay emıryo unu om ar· ni yazmı~ olduğumuz kanun la- C. H. P. Genel başkan vekili 
Ç ne doğru mühimmat ve silah ihtiyacı h enuz çarpı ~mamış bir daman etmişlerdir. yihasını iktısad encümeni kabul C. Bayar 
sevkine devam edildiği takdirde vaziyette karşı karşıya durmak- Çin ordularının mukabil taar'- elmiştir. k k rüşmüştür. Kanuııu esas itibarile 
Japony tarafından işgal edile- tadır. Japon diplomatları Fran- ruzu a im almıştır. Mahalli idareler dairesi kabul eden encümen, tali ko-
ceğine dair Fransaya bir ülti- sanın itidalini bir ço c fırsatlarda Son bir habere göre, Japon teşkili misyonun projesi üzerinde mü-
matom verild ğinin aslı olmadı· anlamışlardır. iki memleket kıtaatı, Ongkon - Kanton demir- Dahiliye encümeni Cemil Uy- zakerelerini yapmış ve bazı ta-
ğull teyid ettikten sonra di- menfaatlerinin hasmane bir va- yolunu topa tutarak yolu boz· badının reisliği altında toplana· dillerle layihayı kabul etm ştir. 
yor ki: z;yette çarpışmak mecburiyetin- muşlardır. Bu suretle Onlcon, rak "mahalli idareler dairesi,, Yarın bu Iayiha Üzerinde konuş-

- Başı 2 nci sahi/edtJ • 
işine başlanacaktır. 

lzmir gümrük ambarlarınd~ 
muhtelif inşaata devam edilmek· 
tedir. ikişer ton kaldıran dah~ 
iki vinçin iliivesinden sonra vinq 
tesisatı tamamlanacak, şimdi 

gümrük ı şle rinde çalışan ham~ 
mallart h 'zmet müddetlerino 
göre ikramiye verilerek başk• 
işlerde çalışacaklardır. · 

lzmir gümrük ambarlarını moo 
dern nakliye vasıtalnrile süsliyen 
ve ihtiyacı karşlhyan liman iş
letme müdürü B. Haşmet Dülge 
ile bu hususta mesaisi görlilen 
tahmil ve tahliye şefi B. Şevketi 
takdir ederiz. 

İzmir belediyesinden: 
Kahve, gazino, tiyatro, sine

ma, bar ve emsali gibi umumi 
mahallerin hükOmet ve beledi
yece tayin edilen saatlerde ka· 
patmayan müstecir veya müta· 
sarrıfı gibi işletenlerihden elli 
liraya kadar nisbi ceza almaca· 
ğına dair belediye encümenince 
tembihnam.eye madde ilave edil· 

iştir. ilan t rihinden muteber 
olan bu hükümlı!rin aJakadar
larca bilinmesi. 4087 

Ôlçillerin 9?,7 senelik muayene 
zamanı geçmek üzeredir. 

Gerek kullanılan ve gerekse 
kullanı)ınıyan her türlü ölçü 
sahiplerinin belediye ayar me· 
murluğun müracaatla bunların 
muayenelerini yaptırmaları la· 
zımdır. Ô1cülerinin senelik mu· 

ayenesini yaptırmıyanlar hakkınd• 
kanuni takibatta bulunulacağı 
ilan olunur. 19 ' 20 4062 

Avu 
Visaleddi 

l\ılal1, idari ve hu uk1 
i ler d uh e edilir 
Gazihulvarı - Demirelli .. ..lıan 

No. 8 Tele on 2350) 

Te ekkür 
Sevgili anamın vefatı münase

betile cenaze merasiminde bu· 
lunmak ve vefatı haberini son· 
radan aldıkları için bizzat dai· 
reye ve eve gelmek suretile acı· 
mıza iştirak büyüklüğünü göstereQ 
zevata en kalbi şükranlarımı 
arzeylerim. 

Manisa daimi encümen baş· 
katibi Ferid Akşid 

Başbakammızm fotoO
rafileri 

Başbakanımız B. Celal Ba· 
yarın muhtelif büyüklükte ga· 
yet mükemmel fotoğrnfileri ve 
Ege manevralarından sonra ya
pılan büyük geçid resmine ait 
en güzel resimleri Kemeralta 
caddesinde Hacı Alipaşa ote· 
linde Ressam Foto lsmailden 
bulabileceksiniz. 10 D. "Şimdiki halde iki hükumet de kalmıyacağını ümid edebiliriz. Kantondan ayrılmış bulunuyor. teşkili hakkındakı kanunu gö· malara devam oll1 nacaktır . 

... ~dıll!Diiiiiiiiiiil!iil~mm-. ... -.:.a~r.:m·~EE.i..1-..;~=m~ç;=mm.mumr.--.~ .. a;iiimeiiZ~;;;;.;::=;:=:· 
Kısa dık bıy k ı, sert bakışlı, zünden olduğu anlaşılmıştır. İki kardeş birbirlerine çok Melek ve 

17 
duyuyordum. içimde derin derin 
onun verdiği haz yaşıyordu. Vü
cudilmde onun okşadığı yerler 
bala garip bir ateşle yanıyor 

~ibiydi. 
Ben bu hasreti ölünciye ka

dar çekmeğe mahkum bulunu· 
yordum. 
Arkadqım daha bir çok şey• 

ler anlath. Bu sözlerden şimdi 
laanbulda bulunduklarını ve Zoh· 
ranın da ablaıiyle berabet oldu· 
A-unu öğrendim. 

ı$ 

•• 
~irmi gün kadar sonra idi. 

:lJaşı açık, çıplak ayaklı, on beş 
yaşlarında bir çocuk çarşıda 
sağa sola koşuyor, haykıra, hay
kıra gazete satıyordu: 

-Yazıyor .• Ko kunç bir cina· 
yet.. Ali bey metresini vurdu •• 
Yazıyor •••• 

Yazan: Kadirtan Kaf lı 
Her günkü gibi ben de bir 

tane aldım. Merakla açtım. ilk 
aahffesine göz attım. Sağ tarafta 
ve başta büyüle harflerle şu ya
zılar vardı: 

Korkunç bir cinar;et?. 
•Dün gece Kocabaşzade Ali 

B. metresini üç l:urşunla yere 
serdi.,, 

iki tarafta ik1 resim vardı. 
Bunlardan biri Haticenindi. De
dikleri gibi çok güzel dekildi. 
Fakat bakışında ve her halinde 
•Gel hemi sev,. diyen bir mana 
okunuyordu. 

Demek bu kadın vuruldu ha?. 
ôldü mü acaba? 

- Öldü mü acaba?. 
Derken kalbimin derinliğinde 

bir sızı, bir yıkılış, bir boşalış 
duyar gibi oldum. 

ikinci resim Ali beye aitti: 

mağrur ve yakışıklı, otuz, otuz Bunu anlatabilmek için bun- benzemektedirler. 
beş yaşlarında bir adamdı. Bu dan sekiz on sene eveline kadar Üçü de gayet iyi geçindikleri 
tipler beıki kadınların hoşuna göz atmak lazımdır. halde son zamanlarda Ali beyle 
giderdi; fakat bana ~pğuk Ali Bey Hatice ismindeki metresinin arasındaki söz kav. 
göründü. metresini sekiz sene evel Eğir· gaları sıklaşmıştır. Bunun sebebi 

ince yazıları büyüle bir merak dirde istasyon memuru olarak Ali Bey n Zehra ile candan 
ve dikkatle okumağa başladım: askerliğini yaparken tanımıştır. oluşu ve hatta .sevişmek dere-

"Şehrimizin zenginlerinden ve Oradan lzmire gelmişler, baba- cesine gelmeleridir. 
eski bir ailesine mensup olan sının istememesine rağmen bera- Dün gece Hatice bir az rahatsız 
Kocabaşzade Aii bey dün gece öer yaşamağa başlamı~lardır. olduğu için erkenden odasına 
sekiz senedenberi beraber yaşa- Ali Bey babasının ölümüne çekılmiş, Ali Beyle Zehra sa-
dığı metresini tabanca ile üç kadar epeyce zorluklar çekmiş, londa kalmışlardır. Çok geçme· 
yerinden vurmuştur. fakat her şeye rağmen Hatice den onlar da kendi odalarına 

Ali bey bir hafta evel latan· ile ne evlenmiş ne de ondan girmişler, fakat zaten Haticenin 

buldan dönmüştü. Metresile ara
larında hiç bir gerginlik olmadığı 
görülmüş ve hatta metresınİ 
nikahla alacağına dair bir haber 
hile duyulmuştu. 

Hiç beklenmiyen bu cinayetin 
sebepleri henüz tamamile mey· 
dana çıkmamıştır. Fakat bizim 
hususi surette yaptıgıınız araş· 
tırmaya gö e bir çok arı gibi bu 
cinayetin de bir kıakançhk yü· 

ayrılmıştır. beynini kemiren şüpheler rahat-
Hatta babasının, oğlunu miras- sızlık üzeri11e bfisbütü11 büyümüş, 

tan mahtum edece~ine dair gece yarısına doğru yavaşca 
yaptığı tehditler bile te!irini salona çıkarak Ali Beyin ve 
gö!termemiştir. Zehranın odalarını ayrı ayrı din-

Bir sene evel bu iki sevgilinin !emiştir. 
arasına yeni bir kadın daha ka· Ali Beyin odasında hiç bir 
t lmıştır. Bu, Haticenin kız kar- hateket yokmuş, fakat Zehranın 
deşi olup adı Zehrad ır. Kocasile odasından ıki k i şinin konuştu-
geçinemed ığ nden boşanmış ve ğunu anlatan sesler gelmiş, kt:sik 
abJuının yanına sığuımıştır. kes.k ae ler ... Genç kadın hun· 

larm Ar Beyle Zehra olduklarını 
hemen anlamış. Büyüle bir hırsla 
kapının tokmağına sarılmış, çe· 
virmiş. fakat içerden sürgülü 
olduğu için ııçamamışbr. 

işte o zaman kıyamet kop
muştur. 

Hizmetçiler toplanmışlar ve 
neden sonra kapı açılarak Ali 
Bey gecelik kıyafetile görün· 
ıtıüştür. 

H izmetçileri savmış, içeri gir 
ıtıek, kardeşine hücum etmek 
istiyen Haticeyi kitap odasın• 
götürmüştür. 

Orada yüksek sesle birl>irle· 
r'ine sôvmüşler, bağırmışlar 11e 
döşemeye vuran ayak seslerin· 
den, daha başka gürtıltiilf'rden 
anlaşıldığına göre ( öğil ıuüş· 
lerdlr. 

işte bu sırada Hatice nı · • 
-Y etişinl Beni vuracak, be# 

öldürecek bu adam!. 
Diye haykır hğı ış t im iş . 

- Devam edecek -
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Odanın içinde karı koca, al 
takke ver kü'ah kavga ediyor
lardı. Kadın, bu Anadolunun 
cansız, hayatsız kırında dört 
sene mi geçireceğiz? Bu ölü kö
şede hal Allah göstermesin. 
Çıplak dağ bana bakar, ben 
dağa bakarım. Üç sene böyle mı 
geçer? 

Diyordu. Herifin sesi öttü: 
- Dört sene zonra maaş 

yüzde kırk artacak amma, başa 
gelmiş bir bela burası.. Dişi
mizi sıkalım.. Sonrası ertık bol 
bol saadeti. 

Kadının yükselen sesi çığlık
lar, sağnaklar gibiydi. Erkeı>-in 
sesi uzaktan gelen davul gibi 
gümbürtülü ve homurtulu idi. 

* * * On sekiz yaşında Domina 
Fatma köyden hizmetçi diye ge· 
tirtilmişti. Gözünün karası kara, 
teninin akı ak olduğu için ken· 
disini ak zemin üzerine kara 
noktalı Domina taşına benzet· 
mişlerd ı . iç odadan işidilen bu 
kadar bağırışın mutlak sille to
katta karar kılacağını sanan 
Fatma bekliyordu. z~yıf tarafa 
yardım edecekti. Fakat bağırıb 
duruyorlardı, yalnız bağırıyor

lardı. Fatma iki sesi duymaktan 
bıktı. işine, gücüne döndü. 

* • • 
Köyünü hatırlıyordu. Her gün 

Trahayla tepeden odun keser, 
eşeğe bağlar, getirir, tavukların 
suyunu değiştirir, inekleri sağardı. 
Uzaktan deniz gözükürdü. 

Köyde üç yeldeğirmeni vardı. 
Birisinin değirmencisi ona yanık 
gözlerle bakmış, güzel olduğunu 
•öylemişti. Hem böyle söyliyen· 
ittin çoğu gibi gözünde alay 
Yoktu. Halbuki şimdi bV!adan 
bıluıuıh. Sabahtan alcşama kadar 
şu yeri, bu taşları sil. Çanak ve 
bulaşık yıka. Çamaşır yıka, pa· 
tates soy. 

Fakat iç odanın kapısı ansı
zın açıldı. Duvar ve kapah ka· 
pının beri tarafından anlaşılır 
anlaşılmaz donuk gelen sözler 
birdenbire bütün berraklıklarile 
ortada çınlamıya başladı. Ha
nım: 

- Sen beni köle diye aldı· 
ğını sanıyorsan; çok aldanıyor· 
sun, ben hürrüm. lstediğ.mi ya
parım, gideceğimi Diye hay
kırıyordu. Domina Fatma, işin 
dayağa bindiği takdirde hanım
dan ziyade beyefendinin imda· 
dına koşmak lazım geleceğini 
düşüniiyordu. Çünkü cüssece 
hanımefendi belki beyefendinin 
Uç misli vardı. Hanımefendinin 
köle olmadığından, hür olduğun· 
dan bahsetmesi köylü kızın tu
hafına gidiyordu. Çünkü hür 
0 lmamak, ve köle olmak tehli
kesi asıl beyefendi için mevcut· 
lu. Bu kadar kocaman bir ha
nım bu kadar bücür bir beyin 
esiri mi olabilirdi? 

Odadan ilk önce 1ıanımefencli 
Çıktı, beyefendi bir az bekledi. 
lianımla kendisi arasında seli· 
illetli bir mesafe peydalandıktan 
'<>nra, yavaşça merdivenden aşa
i'ıya sıvıştı. Beyefendi hanımla 
·~~le: telefonda kavga etmeği 
loze alıyordu. 
l Artık hanımın kararı kat'i idi, 
'iatanbula gidecekti. Beyin ne işi 
'Pi.rsa. durduğu yerde görsündü. 
d •tına da hanımla beraber gi· 
d eeekti. Çünkü lstanbulda öte
çi~ beride iş buldukça hizmet
b. er de gitgide pek kıtlaşmıştı. 
oır b 
ın h mu arebe olaydı; babalan 
la~ı arebcde ölenlerin kızları ev· 
Si ıktır denerek evlere alınırdı. 

r ta f ed ra tan on beş sene devam 
lit~n •ul.h, d ğer taraftan ima· 

•ne ıle fabrikaların yevmi· 

Düzgün 

yeli işleri ortalıkta hizmetçi bı· 
rakmamıştı. 

Hanamın yanakları kabaran 
öfkesile kıpkırmızı olmuştu. Ma· 
vi gözleri fıldır fıldır dönüyor, 
kısa saçlarının ondü'esi bozul· 
muş, at kestanesi di enleri gibi 
başında d :mdik duruyordu. 

• *"' - Fatma bak bu gece v~pur 
var. Bundan tezi yok bu gece 
beraber gideriz. E~yanı haz•rla. 
Şalvarını, mintanım değil amma. 
Sana yaptırdığım entarileri, Ön· 
lükleri. Ve ba}ına taktığın o be· 
yaz hizmetçi kukulatalarını ütüle, 
devşi r ... Arr.ma senin çantan da 
yok ... Neyse şimd ılik benim çan
tamm bir köşesine yerleşt rir de, 
sana İzmirden bir çanta alırım. 
Aman o suratının hali ne? Bu 
gün çok mauvaise minenin var. 
Yüzünü maguiller etmeli bir az. 
Gel bir az rovgela ı im mel sü
reyım. 

-A hanımefendi bu gece nasıl 
giderim? Köye g :deyimde ni
neme bir Allahısmarladık. Di· 
yey;m bari. 

Ne lüzumu var? Gideceğimiz 
yerde, nelerde nel r olduğunu 
göreceksin. Ampulle , otomobil· 
ler, sinemalar, pasta dükkanları, 
tramvaylar, oraya ayak bastığın 

gün bir nine•1i değil, bin nineni 
bile unutursun. Ben burada se· 
nin için bir hafta daha bekliye
mem. Hem gel, aman, yüzünü 
görmiyeyim, düzelteyim. 

ikisi de iç odaya girdiler. Ha
nım, Fatmanın dudaklarına bir az 
ruj koydu. Yanaklarına morumsu 
bir allık sürdü. Hanım bu isin 
ustası idi. Sanatkarlık dolayısile 
heyecana kapıldı. Fatmanın kaş
larını cımbıza çeke çeke Faust 
operasındaki Mephistojohelin 
kaşlarına benzetti. 

- Yukarıya doğru açılan kır· 
)angıç kal1adı kaşlar sana çok 
yakışacak. 

Dedi, kirp klerine rimmel, göz 
kapaklarının etrafına da bir az 
vişne çü~üğü renk koydu, s:nema 
yıldızı Mr reta Carto ve Karlen 
Yırtık gibi Fatmanın yüzüne bir 
femme enigmatique haii verdi. 
Matem tablosunu bitirmiş bir 
ressam gibi, Fatmanın yüzüne, 
gerileyip uzu;ı uzun baktı. Sonra 
marifetinden hoşlananlara his 
bir edayla "tamam!,. derken 
durdu. 

-Bak Fatma mükemmel oldu. 
Yalnız suratın asık. Bir az gül 
bakayım, yok a canım, öyle de· 
ğil, dişlerini fazla gösteriyorsun. 
Dudaklarını bir az büz. Olmadıl 
Hem gül, hem büz, dudaıc:larının 
ucunda, sanki ıslık çalıyormuşun 
gibi ufacıcık bir delik olsun. 
Hah oldu. Hiç bozma da alış. 

.. _Annemi görmiyeceğim, ha· 
pishanede bulunan ağabeyimi 
gidip göreyim bari,. diye izin 
alıp gitti. 

Yolda giderken yeni öğren• 

YATAN: 
Halikarnas Bahkçısı 

~~- 1 

diği gülümsemeyi unutmamak 
iç"n burnuuun ucunda tüy taşı· 

yan at cambazı palyaçosu gibi 
muvazeneli yürüyor; ve burnunu 
havaya kaldmyordu. Ve' hakika
ten, daha taze elde ettiği tebes· 
sümü kırmadan, düşürmeden ha
p shane parmağhğına kadar ta. 
şıyabıld i. 

Ağabeysi hapishane parmak
lığının iç tarafına ge1di. İlk önce 
Fat mayı tanıyamadı. Fakat dik
katli bakınca tan · dı. Gülerek: 

- O maş a lr h, değişmişsin 
bakıyorum. -Dedi- o ne kllşlarl 
N -! gözleri Amma neye böyle 
sırıtı p duruyorsun? 

- Sırıtmıyorum gülümsüyo· 
rum. Daha yeni öğrendim, gör-
dün mü? Yüzümü hanımefendi 
yaptı. 

- Desene art k hanım ol· 
dun! İJerledinf Ben de senden 
geri mi kaldım, sanıyorsun! Hort-
lıyan herifın başını sopa ile de
ğil, on beş liralık otomatik ta· 
banca ile vurd um. 

Karataş cinayeti 
Karataşta Fethi isminde bir 

genci yara l ıyarak öldüren Ame· 

rikan Hasanla suça kendisini 

teşvik etmekle maznun Enver 
hakkında ikinci sorgu hakiml -

ğince yapılmakta olan tahkikat 
sona ermiştir. Esas mütalea için 
evrak sorgu hakiml iğinden miid· 
deiumumiliğe ver imiştir. 

Şirin bir nahiye 

Ahmedli, en ileri nahiye
lerden biri oldu 

imar faaliyeti - Nahiyede hayat - Sı1 
derdi - Ekonomik vaziyet •. 

... . n -1 • • ... .. .. 
Yatılı ilkokul binası, altta, yatakhane kısmı, sağda 

nahiye nıüdfirii B. Ahmed Yecsli 
Turgutlu muhabirimiz ga· Karalıtöy ve Alahızır mektep· 

zıgor: )erinin de i :;şasına başlanmış, 

Ahmedli nahiyesi; lzmir • Af- Karaköy mektebinin duvar kı· 
yon hattı üzerinde bir ovaya sımları tamamen, Alahızır mek-
ya yılmış, şirin bir yerdir. 400 tebinin de bodrum katı yapıl
haneden ve 177 5 nüfustan iba
rettir. On beş köyü vardır. 
Umum nüfusu 7668 dir ve her 
gün çoğalmaktad ı r. 40 dükkan, 
3 gazino, 3 ban ve oteli vardır. 
Muntazam caddeleri, irili ufaldı 
ağaçlar süslemektedir. 

Kültür işleri: 
Çahşkarı nahiye müdürü B. 

Ahmed Y ccenin yaptırdık' dört 
bin füa\,k tam devreli yatı mek· 
tebi nahiyenin derin bir ihtiya
cını temin etmi~tir. 

Okulun yüz seksen talebesi 
ve beş muallimi vardır. 

Yapılan paviyon elli tek, yüz 
çift karyola al maktadır. Ö nü
m 'izd~ ki sene bu binanın ittisa· 
inde bir sıcak hamam, mutbah 

ve bir çamaş ırhane inşa edile-
cektir. Nahiyeye bağlı (3) köyde 
de birer mekteb vardır. 

mıştır. 

Elektrik işi: 
Bu şirin nahiye, her günkü 

tekamülü karşısında elektrik ih
tiyacını da duymuştur. Mütehas
sıs ve değerli bir elektrik mü· 
hendiıine yaptırılan projeleri 
tasdik edilmek üzere Nafıa Ve· 
kiletine gönderilmiştir. Tasdikten 
gelir gelmez inşaata başlanacak, 
938 senesi • nihayetine kadar 
memleket medeniyetin bol ışı· 
ğına kavuşacaktır. 

Cumhuriyet meydanı ve 
Atatürk büstü: 

istasyonda ve şehrin en güzel 
bir yerinde kurulmuş demiryol
ları amele çavuşlarına aid harab 
bina yıkılacak, açılan yerde paı k 
yapılacaktır. 1sti!ıılak olunan bin 
beş yüz metre murabbalık bir 

-----
, ----

Yunan kralı 
Şerefine ziyafet verildi 
Londra, 19 (Radyo) - Bu 

akşam Yunanistanın Londra 
sefarethanesinde kral ikinci Jori 
şerefine bir ziyafet verilmiştir. 
Ziyafette lngiltere kr•I ve kra
liçesi, lngiltere Heyeti vekile 
erkanı ve Ba\kan antantı dev· 
Jetleri sefirleri bulunmuşlardır. 

sahada da Cumhuriyet meydanı 
açılmağa başlanmıştır. Bu yer 
muntaaam bir vaziyet iktisab 
ettikten sonra ortasında Büyük 
Şefin büstü yer alacaktır. 
Zir•i f1e iktısaif t1aziget: 

Ahmetli nehiyesi, iiziim, pa· 
muk, tütün mahsuf Ü olmak 
üzere üç miihim ihraç maddesi 
istibsal etmektedir. Bu sene her 
üç mahı\tl de çc* nem yetişm i ş 
"imasına rağmen istihsal az ol
muş piyasaların yardım etme· 
mesi yüz.ünden halkın iktısadi 
durumu geçen seneye nazaran 
d6şmiftör. 

Temenni edilen bu ihraç mad· 
deler•oin dejer flatile alınması 
ve halkımtzın bu suretle c;tllış
masının semeresini görmc~iodir. 

N1111lgenln miilHm dertli: 
Memleketin en möbim derdi 

su meıelesidir. Getiıtüen su mü· 
hendisi memba suyu balauuımış 
ancak artizyen bus!lli.le su temini 
kabil olacağını söylemiştir. Na
hiye müdürü bu dbeti nazara 
alarak 938 senesi büdcesine 
tahsisat koydurmaia ve şehria 
muhtelif yerlerinde artizyen ao-
tırmata, motörlü tesisat getir· 
terek tecrübeler yapmağa karar 
vermi~tir. Artizyende mu.vaffa
kıyet hasıl olduğu takdirde, yüz 
tenluk bir havuz yapllecak ve 
getirtilecek ftlitre makinesi ile 
su taıfiye olunduktan sonra ha• 
vuza akıt.Jarak şetir dahiline b~ 
rularla tallıim editece~. 

Su işi de 38 • 39 seaelerinde 
ikmal edilmiş ve nahiye merke· 
zinin her tiirlü medeni ibtiyacı 
bu suretle beı Hftellk kalk:ınma 

progr1tmın8an eve) temin edil· 
miş olacaktır. 

Şimdi memlekette bir çocuk 
bahçesi, stadyom inşası, bando 
muzıka ve bir eozahane temini 
için çalışılmaktadır. Bunlar da 
bittikten sonra Ahmedli vilaye
tin en güzel bir nahiyesi ola-
caktar. Rıza Kaya 

. .. 
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iz.mir Levazım amirliği ilanları 
--=-.----------------._.----------~~ııİİİİıı!l!l_..""""'"'._1111!111!11 ____ ___ 

lzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Keşif bedeli 69529 lira 30 kuruş olan kütabya tayyare 

meydanı toprak tesviye işi kapalı zarfla eksiltmye ko· 
nulmuştur. 

2 - ihalesi 30/ikiniciteşriıı/937 Salı günü saat 15 te Ankarada 
M. M. V. satm alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - ilk teminat 4726 lira 47 kuru?tur; 
4 - Keşif şartname ve. projeler 348 kuruşa ve her gün öğle· 

den sonra M. M. V. satın alma komisvonundan alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu· 

nun 2 ve 3 üncü madtlelerinde y ızılı belgele ile idari 
artnamenin 4 ncü maddesinin (F) fıkrasında yazılı vesika· 

larile birlikte teklif mektuplarını ihale saatinQen beheme· 
hal bir saat evel M. M. V. satın alma ~Cim syonuna ver· 
meleri. 13 18 23 28 3~82 

Düzeltme: G ıetemizin 13 ve 18 2 nciteşrin 937 tar h 'i 
nüshalarile neşred.len İzmir Levazım amirlıği satın alm komiyo· 
nuna id 69529 lira 30 kuruş keşifli Kütahyada tayyare meydanı 
toprak tesviye işi ihale tarihinin 30 2 nciteşrın 937 olarak göste· 
rilmesi lazım gelirken sehven 20 2 ne teşrin 937 olarak dızi.miştir. 
Tashih ederiz. 

-----------------------------------------------------lzmir Lv. amirlıği Sat. Al. Ko, Rs den: 
t - lzmir tayyare alayının göstereceğ. yerde 5880 l ıra bedel 

keş fli içme suyu için yaptırılacak sondaj ışı kapalı zarf 
usulile münakasaya konmuştur. 

2 - lhrılesi 6/l.Kan./937 Pazartesi günü sast 16 da kışlada 
İzmir levazım amirliğı satın alma komı~yonunda yap -

lacalctır. 
3 - Teminat muvakkate akçeıl 441 liradır. 

4 - Ş:ırtname ve keşifoamesi her gün komisyonda görülebilir. 
S - İstekliler ticaret odasında kayıtlı oldu ar ı na dair vesika-

learını ve bu işi yapabileceklerine ha eden lal~ al 
lzmir nafia fen heyetinden alacakla ı ves kalarını komis· 

yona göstermek mecburıyetındedırler. 
6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanu'lun 2 ve 

3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vrsıkalarıle 

teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden enaz bir saat 
evel komisyona vermiş bulunacaklardır. 

20 23 27 1 4084 
,_...,~'""" ............. !11!1111""""' .......... ~ .... !'!'!'!"--..,....""""'l--.......... "!""!"!"l"'!"l'!--.... ~---mlll! 

fzmir Lv. amırliği Sat. AL Ko. Rs. den: 
1 - fzmir müstahkem mevki kıtaat h tyvanatının kapalı zarfa 

münakasada bulunan 153900 Kilo kuru ot ihtıyacına talip 
çıkmadığından pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - ihalesi 23 ikinciteşin 937 Salı gi:inü saat 15 te kışlada 
İzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

3 Tehmin edilen mecmu tutarı 6156 liradır. 

4 - Teminat muvakkate akçesi 461 lira 70 kuruştur. 
S - Şartnamesi her giln komisyonda görülebılir. 
6 - istekliler ticaret odasında kay tlı oldu <İarına dair vesika 

göstermek mecburıyefoıdedirler. 
7 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3üncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve temi- 1 

nat muvakkatelerile birlikte ihale saatinden evel komis-
yona müracaatları. 4083 

-------------------1111!111!11----------------------"""!'l'--.... -------lzm i r Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Müstahkem mevki kıtaatının kapalı zarfla münakasada 

bulunan 77400 kilo ayaktan sığır eti ihtiyacına talip çık· 
madığından pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - ihalesi 22/ikinciteşrin/937 Pazartesi günü saat 15 te fzmir· 
de kışlada levazım kmirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 19350 liradır. 
4 - Teminat muvakkate akçesi 1451 lira 25 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - lsteklıler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Pazarlığa işti . ..ık edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve3üncü 

maddelerinde ve şartnamesinda yazılı vesikaları ve temi· 
nat muvakkatelerile birlıkte ihale saatinden evel komisyana 
müracaatları. 4085 

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

kapalı zarfla ihalesi 22/2.Teşı937 Pazartesi günü saat 16 
da yapılacaktır. Muhammen keşif bedeli 30424 Jira 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 vesikaları ile beraber ıhale saatinden en 
az bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Fındıklıda 
komutanlık satın alma komisyonuna gelmeleri, 

2 Bu ilanı Anadolu gazetesi ile on beş gün müddetle dört 
defa ilan ettirilerek telle bildirilmesi. 

3 - Doksan dokuz sayılıdır. lstanbul komutanlığı art. Eks. 
Kom. Bşk. Rs. Kaya. 5 10 16 20 3902 -------...---........ --......... --------------------------~----İzmir Levazım amırliğı satın alınrı ko. reislığınden: 

1 - Beher kilosuna tahmin edilen fiatı 260 kuruş olan ve 
yarsı kal n ve yarısı ince köseleden olmak üzere 8~ bın 
ila 1 ;2 b n yiiz yetmış ıkıbın sarı sabunlu kösele kapnlı 
znrfln atınacaktır. 

2 - lhalt"si 22 - Teşrinisani • 937 Pazartcsı günü saat 15 de 
yapılacaktır. 

3 - İlk temınatı 21638 liradır. 
4 Şartname bedeli 22 lıra 36 kuruştur. 
5 - Eksıltmcye gi eceklerin 2490 sdyılı kanunun 2 ve 3 

unu mad<lelerınde gö terılen vesaiklc ve teklif ve 

teminat mektuplarile birlikte ıhale saatınden en aı: 
bir saat evel M. M. V. satın alma komısyonuna ver-
meleri. 5 19 4 19 

-----"""""~---=-..... _.s=------------""""'"'""""llÇO!qııı!ll~o:li!l'I'!-----:.....,, ....... ._ 
lzm r Levazım amiri ğı Sat. Al. Ko. Rs. den: 

Cins Keşif bedelı Teminatı muvııkka:e akçası 
L ra Kr. Lira Kr. 

Hamam sıva tamiri 287 24 21 55 
Nöbetç kulübesı • 137 14 10 29 
Sıva tamıri 1000 00 7 5 00 

Mün .. kasanın şekli. (hale tarih. gün, saat. 
Aç k t'bıltrne 24/2.Tcş/937 Pazartesi günü saat 13,30 da 

,. ,. 24/2.Teş/937 ,. • • 14.00 de 
,, ,, 24 2.Teş/937 ., ,, • 14,30 da 

1 - 11mir tayva~e alaymın açık eksiltme sureti le münakasada 
hulunan yuk rıda cins ve keşifleri bedeli yazı ı ijç kalem inşaata 
tal p ç km d gından mi:inakasa 10 gün uzatı l hizalarında yazılı 

giin ve saatlerde kışl da lzınir Levazım amı ı ın alma komis
yonun Ja ynpı acaktır. 

2 - Te ınatı mvvakkate akçaları hizalarmda yazılıdır. 
3 - Şartname ve ~ cşifnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
4 - lstekıiler t ı caret odasınd kayıtla olduklarına dair vesika 

gö-.termek mecbur yetindedirler. 
5 - Eks;ltmeye İştirak edecekler 2491 sayı1ı kanunun 2 ve 

3 ncü madde erinin ve ~arlnamenin yazılı vesikaları ve teminatı 
muvakkotcferile birlikte ıhale saatinden evel komisyona gel-
me e i 4086 -lzm r cvazım amırlığı Sat. Al. Ko. Rs. dco: 

1 - Beher k losuna bıçılen ederi 30 kuruş olan 165 ton 87 
oktan! k benzın kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahm n eden bedelı 49500 lira olup ille teminat parası 

3 
4 

5 

37 ı 2 lira 50 kuruştur. 
ihalesi 10/l.Kan/937 Cuma günü saat 15 dedir. 
Şartnamesini 247 kuruş mukabil nde M. M. V. satın alma 
komisyonundan alınır. 
Ebi:tmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü 
maddelerinde istenilen belgelerile birlikte ihale gün ve 
saatinde teminat ve teklif mektuplarını en geç bir saat 
eveline kadar M. M. V. satın alma komisyonuna ver-
m,.leri. 20 25 30 S 

__... ________________________________________________ __ 

İzmir Lv. amiri ği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - ilanı istenilen 3 adet otopomp ile 3 adet motopomp tur. 
2 - Bunlar yang n söndürmeye mahsustur. 
3 - 19/11/937 gün ve 1894 sayılıdır. 4082 

--------...... ~ ..... ----------------~----------------~ ....... Devlet demiryollarından: 
Miktar, cins. · adet ve sıkleti aşağıda yazılı muhtelif eb'addaki 

demirler 22-11-937 Pazartesi günü saat 15 de Alsancakta 8 inci 
işletme komisyon binasında pazarlıkla satın alınacaktır. 

istekli erin muayyen olan gün ve saatte komisyona müracaatları 
lazımdır. 19 20 4049 
Miktar Cins Adet Eb•at Sıklet 
Kalem K lo 

14 Yuvarlak lama demir Muhtelif 14000 
3 Levha demir 190 • 

Muhammen bedeli 68250 lira olan 30,000 adet normal hat çam 
traversi 30 lkinciteşrin 937 Sah günü saat 15,30 da kapalı zarf 
usulile Ankarada idare binas nda satın alınacaktır. 

Bu işe gırmek istiyenlerin 4662,50 lıralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafıa müteahhitlik vesikası ve 
tekliflerini ayni gün saat 14,30 e kadar komisyon reisliğine ver· 
meleri lazımdır. 

Şartnameler 341 kuruşa Ankara, lzmir, Eskişehir ve Haydarpaşa 
veznelerinde satılmaktadır. 16 18 20 22 4243/4015 

lzmır Levazım amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 

____ ....., __ .._.,...~""""" ................. --._. ..... ----IJ!!l!l!mı ....... ~~---------
- Muhammen bedeli ile miktar ve vasfı aşağıda yazılı traversıer 

1 - Beher metresine tahmin edilen 290 iki yüz dokaan kuruş 
olan 15000 metre kışlık elbiselik kumış kapalı zarf usulile 

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

satın alma komisyonundan alınır. 
S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayıla kanunun 2 ve 3 ncü 

maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektup
larile birlikte ıhale saatından en az bir saat evel komis· 
yonn vermeleri. 16 20 25 30 

26-11-937 Cuma günü saat 16 da kapalı zarf usulile lzmirde seki· 
zinci işletme idare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek ısti
yenlerin 54844 kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve kanunun 
tayin ettiği vesikalarla kanunun 4 ncü maddesi mucibince işe gir· 
meğe mani kanuni bulunmadığına dair beyanname VP. teklifleri 
ayni gün saat 16 ya kadar komisyon reislitin~ :vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait .şartnau.eler 8 inci işletme kom:syonunda parasız 
olarak dağıtılmaktadır. 16 18 3998 

Cinsi Eb'adı Miktarı Muhammen bedeli 

Çıralı çam travers 2.60X0.25X0.15 3000 
Lira 
7312 

Kuruş 

50 

zm ·r vilayet· 
lüğün e : 

• y 

Emniyet müdür üğü kadrosunda sivil olarak çalışmakta bulunan 
62 memur için yaptırılacak 62 takım sivil elbise dairede mühürlü 
nümunelik kumaşlara göre 8· 12-937 Çar.şamba günü emniyet mü• 
düdüğünde ihalesı yapılmak üzere 20· 12-937 gününden itibaren 
açık eks1 meye konulmuştur. 

Beher takımın tahm n bedeli 26 lira olup teminatı muvakkate 
akçesi 121 ıiradır. İstek iler şartnameyi görmek ve tafsilat almak 
Üzere ı ha e gün 'ine kadar emniy~t müdürlüğü hesap işleri muame· 
lat memur uğuna mürncaat etmeleri, 20 23 28 2 4079 

.................... _,.. __________ llCCl!,_.....,~ıc= ....... .,,,....o:ıı=; ................. ----------

1- Kapalı zarfa 29/9/937 gününde eıesıltmeye konulup Anadolu 

gazrt~s 111 7305, 7301, 7297, 7293 ı umarnlnrile ilan edilen 

Buldan k s b s na akıtılac~k su yolu yapısına istekli çıkma· 
dığ ndn n 1 J842 l ra 71 kuruş bedeli keşifli boru ve teferrüatı 

satın alınması ayrı ve 7120 lira 44 kuruş keşifli boru ferşi 

kaptaj ve sa'r inşaat kısmı ayrı olarak evclce ilan edilen şart• 

lar da resinde knpalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2- Boru ve tcferrüntının muvakkat teminatı 1338 lira 3 kuruş, 
boru tefriş ve sair inşaatın muvakkat teminatı 534 lira 3 
ku uştur. 

3- Eksiltme 24 lkinciteşrin 937 Çarşamba günü saat on beşte 
• 

Buldan belediyesinde teşekkül edecek belediye encümeni hu· 
zurıle yap laca!Ctır. 

4- lst yenler evelki ılanda bildirildiği gibi şartnameleri ve buna 

ait evrakı BJldan belediyesin:le ve Denizli nafıa müdürlüğün· 

de inceliyebilirler. 7 11 16 20 3927 

İc hastalıkları mütehassısı 
~ 

• 
fzmir Memleket hastanesi dahili hastalıkları seririyyat şefi 
1 ·inci Beyler sokağında inhisarlar tütün satış deposu kar
şısında 65 No. lı mua,,enehanesinde hastalarını kabul etmek-
tedir. Telef on: 3956 

Evi: Göztepe tramvay caddesi Göztepe aparlımanı 
karşısında No. 1018 Tele. 2545 

Birinci Sınıf Mutahas:"• lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllDJI 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve Tenasül haatahk· 
ları ve elektrik tedavisi 

lzmir - Birinci beyler sokatı 
Elhamra ineması arkasında 

T ~lefon : 3479 

Hizmetçi arıyoruz 
Ev işine liyıkiyle va ıf btr 

kadın hizmetçiye ihtiyaaıınız vır• 

dır. Kendisine iyi para verilei 
cektir. Girdiği evde rahat e 
celctir. lstiyenlerin id rehaneıail'& 
müracaatleri. 

B UllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllHIHlllllllHll 

iZMiR PALAMUTi RA· 
CATCILARININ Di KAT 
NAZARINA: 
iK1'ISAT VEKaLETi KONTROLöR· 
LüğüNDEN: 

Palamut ihracatının murakabesine dair niıamnamenin 19 unc;u 
maddesine göre teşkil olunan heyet palamut "Tip • Nümune. !eri

ni tesbit ve ihzar etmiş bulunmaktadır. 

25 İkinciteşrin 1937 tarihinden itibaren lzmirden bu esasa göre 

ihraç olunacak palamutların işbu nümunelere uygun olmasılizımdar. 

Nümuneler, alakadarlarca Dairemizde her zaman görülebileceti 

gibi, 30 lkinciteşrin 1937 tarihine kadar Türkiye Palamutcuları 
Anonim Ş rketinin Ali Paşa meydanındaki deposundan tedarik 
ed lebilir. 19 20 4064 -
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Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir-. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb. 'ı 
rt'k/P.rİ rohot111z n/onlnrn J,;jp Df)kforfar bunu fatJ.f:iVe eJPrf Pr. Foto ;m~~~~s;oa;~~~~~~~~~r,-~:;:=~~~~------------------------Dillmıallllla. ............... . 

l N Ô N Ö Cad No 20 
Atölyede 

En meşhur fabrikalcmn fotoğraf makıncleri, film, ca'll, kağıt, 
kart ve bilumum fotoğrafçılıkta müstamel cezalar, fotoğraf alat 

ve ed~atı, font ve sehpalar. 

Fotoğralçılıta müteallik her nevi malzeme 
Zevki okşıyacak resim ve ağrandismanlar, senedat ve evnk 

istinsablan ve kopyala'n kemali ,dikkatle yapılır. 

AMATÖR iŞLERİ 
Dcvelopman, kopya vff her nevi ağrandisman sürat ve ' nefa

setle yapılır. 
IZMIR: Emirlerzade çarşısı No. 28, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Telefon: 2675 Ttl af: Rüstem fzmir 

Lambalarım 
alırsanız 

Hem bol ışık almış olur, hem iktısat etmiş olur, hem lamba 
deiiştirmekten kurtu lur, hem de sarfiya tınızın eksildiğini 

ilk faturada ~örürsünüz. 

L 
. Cevfik Baykent 

· Elektrik • telef on vemalzemesi deposu. 

Siemens fabrikaları mümessili 
Peştemalcılar 77 • 79 telefon 3332 

.... . 1 . _,: ~·· :... ... Doktor 
Kenıal Tahsin So daın 
Cild ve tenaaül hastalıkları mütehassısı 
lzmir Belediyesi Zührevi hastalıklar ve tedavi evi doktorlu

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

- Muayen«:hane Tele. No. 3416 Evi 5164 -

lzmir Meserre.t Oteli 
Otelimizin bütün mobilyası tecdid edilmiş soğuk ve sıcak su 

banyo daireleri ilave edilmiştir. Otel yeniden telvin ve tefriş 
edilmiş ve müşteri lerimizin her türlü istirahatleri temin olun
muştur. Fiatler mutedil ve her keseye elverişlidir. 
Kemeraltı caÇdesi karakol karşısında No. 72 İzmir Tele. 2533 

,.. . . . ·~'(. 

· Haraçcı kardeşler 
Biiyük mobilya Ye mefruşat m 
FiM~~rı emrin e i d. • 

IZMIR ANKARA 

Temiz, zarif eşya, elbise ihtiyacından evel gelir. Herkes kend! 
haline göre temiz bir eve, misafirlerini kabul edecek bir salona, 
rahat yaşıyacak eşyaya muhtaçtır. iyi bir mobilya içinde kendinizi 
ve ailenizi muhite daha iyi tanıtabilirsiniz. Evinizin eşyası hayatı
nızın etiketi olduğunu unutmayınız. 

Memuılara 10 taksitte veresiye muame. 
lesi yapılır. 

TÜRKİYE 
CUMHU RİVETİ 

1 

. ıtf . . .... ~ - . . . ... ' { - . . . . 

En ,~uz el pozlar 
çekilir. 

Amatör işle>· 
Temiz cabuk , 

ucuz yapılır 
. '. · ·. "\; J -4... ·~ 

Doktor 
Ali Agah 

Çocuk hastalıkları 
mutahassısı 

İkinci .Beyler sokağı 
No. 68 
Telefon 3452 

....... ,.. .. ıııiıııll ........ 

Baktiryoloğ 

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

hlilleri yapılır 
Müracaat yeri: 

ikinciheyler soka 

Telefon 3869 

Motör istiyenler 
okusun 

9 beygir kuvvetinde Gorsley 

markalı bir motör satılıktır. Gör· 
mek istiyenler seyyar muhabiri 

miz B. Yusufa veya Şemilcler 
köyünde bahçesindeki adamına 

müracaat etmelidirler. 
.. . ~ .-- ... - . . . ~ . . . 

Norveçyanıiı haJis Morina balıky ·ğ•dır 
iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 

Hamdi Nüzhet Çançar 

• z 
Büyük Salepçioğlu haııı karşısında Başdurak 

. , . .. . ' . ' . ~ - . .. .. ~ ._. ,• .. ( 
~. . . ~ . . '.iı ~·"'- J A . ~ ... ·"'1 •• ·,;;.,. "· •• . • ... .ı •• .,.. .. • ~ ~ .. • , ~ • ~ ~ • , •• • • • • . "" ·: • • .. ~ •, ."I ~ 

f(uvveli çok, fiati az, ma~rafı az-. mukavemeti pek çok 
ve cihanın en beğenilmiş otomohilleridir 

Yedek. paf'çaoaır mevcl\Jlddu11r 

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

Izmir ve bölgesi bayii : O. Kutay 
Birinci kordon telefon 270~ 

. '.. - . ,~~ - . _, f~ • ~-. . 


