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Cenubi Çinin,Kantonla beraber zaptı için hazırlıklar yapılıyor. r 'Romanılada Büyük Şef ~· 

imparatorluk konferansı, Buianıe;J~Jstanbu. diktatörlük mü?-
'" lu şereflendirecekler 

-- bu gün toplanacak. :fifEd~~h'!~;!!~~!: KRAL, HA Yl_R_,-D-IY-OR! •• 
~onferanı, bi:.1za---t-im-pa-,a-t·;;1 ~,---· i~y ..... a .. ae-t-in_dı_e-to-planacaktır. Çine dinc•kleri •Ö01•niu0

•· Rumen Hariciy; Nazırı, Pragda; 
J~tanbul halkı, Büyük Şefi K 

son ve hat'i bir altimatom verileceğinden bahsolunuyor. 1ıasretıe beklemekte fle 1ıa- üçük itilaf ve Balkan Antantı· 
zırlıklarda bulunmaktadır. 

ltalyan tealihatı " J na sadık kalacağız, dedi 
Hamdi Nüzhet Ça~r Yunan veliahdi 

Büyük baım derdi ltly6k olur• evlendi 
m•t• derler. 

İtalyanın bu paki nıiyetine 
bıkuak bu atalar ı6sftnflD do&rulu• 
ğunu bir daha teldik ediyorum. 

1talyı f\1 mılaad Bıbefiıtan ilti• 
lieı derdine yakalumadan eni dfln· 
yanın on rabıt, bııı en 11ude dn· 
letlerindeD ltirl idi. Kıııldeaiı:do 

11hile 11kı1mıı Eriuo parçaıındaa 
baıka Akdeniı hariciude hiç bir top
raıı yoktu. Bunan için derdi de 
yoktu. Kfimürfinfi, petrolllntl daima 
do1t geçindigi, Ak.denizde bir ani 
llle1nedini teıkil ellili İıagiltereduı 
alıyor, gönlfl rahat, kafaa dbıç yq•• 
yıb gidiyordu. Vakıa Akdenizde 
Franıa ilo ofık: bir macera11 Tardı. 

Ôtedeaberi kendid için arsı mn'ud 
telakki ettiği (Tanuı) • Fraııa•lar 
daha a9ıkg6s danaaarak aldıkları 
için arada bir fıraat buldukça Ji'ranaa 
ile çabımaktan hali kalmıyor, fakat 
iıte nihayet har ,.y ohmıaa baAI•• 
narak geçinib gidiyor•u. Franu ile 
bauıa bahri rekabetlere de g$riıtiii 
•lauu1ur aegıldi. Allak •• de olu 
Funıanıa dcınyaaın dert bir tarafın• 
da daAJnık kalmıga mahkbı de· 
ııiı ane erine mu ab 1 keadiai yal· 
nıı Ak.deni.si dtlıladtl~ itin afak 
tefek fodak&rlıklua da mal ol1a ba 
htlkdmetle rekabet edebiliyor, hatta 
bir Hmau kendiıiae teklif olaaaa 
Barite'yi bile bbol etmekteo. mflıtağ• 
ni davranabiliyordu. Bahuuı lagih .. 
renin mfl&aheretine de gilnnebiliyor• 
du. İngiltere benilz hadiHtıD ilcaıile 
talibini tımamile Frao1aya bağlama• 
dı~ i~n Akdeni.ıde Fraaıa ile İtal• 
yanın ikiıini de idare ediyor, hiç 
birisini açıktan açığa tercih eder 
gürüomüyordu. 

Fakat bu hal nedenae fııiıt hal· 
yayı tatmin etmedi. Dahildeki eıici 

idaretiııi mızur g&ıtermek için daima 
hariçten tniz aramak n bnlmık 

•ıziyetinde olan fııiıt rejimi impa• 
ratorluk denıını iıte bannn için 
orıa_ya atb. İtalyan hadandaki bir 
kaç fırka alkerini ta11rrof edebilmek 
için her t6rlfl fedaUrhğ• haaır IÖ· 
:rflneıı Franıanın bnrnuann ocnnu bi. 
le görmea Baıvekili Lnal'i kolayca 
kendi danııll• kaaaaarak milletler• 
aran naiyetin katıpk bir gflnünde 
Babeıiıtan chtrdiııe kendi.ui au•erdi. 

İngilterenia llladdi kunetçe 
kendi kendine bir badireye atılamı• 
y~cak kadar uyıf oldn&u bir detir• 
dı. Babaıaı ki Frın11 da kendiıiae 
mflaaberet g6ıtermiyor, İagiltere ile 
İtalya .araııada "tavıaaı laç, tazıya 
tnt,, ııyaaeti tıkib etmeAe çalıııyor• 
do. Onun l1ıin Babefiataa .. feri ko· 
layca m1•Yaffak olda. ltalya Afrika. 
Dın ıarkında koıkoca bir imparator• 
luıa kendiaine ilhak etti. 

Fakat iıte a11l derd de bundan 
aonra baılıyacaktı. İtalya •rtık Ak· 
deniıin dıtına çık••ı, onda berdem 
m6dıf11 etmeAe mecbur oldota ha· 
yatf menfaatler kızanaııtı. Bunlar 
iıe lAf ile değil, kuvvetle müd•faa 
olunabilir ı•ylerdi. BiaHnaleyla lı:uT• 
•et artacak, hem de milhim, çok 
nıfibim bir tekilde artacaktı. 

Artık İtalya için Akdenizde İn· 
giltereden ıonra birinci dnlet Tizi· 
yetinde kalmağa imkan kılmamıttır. 

İtalya ne bıhuıoa olursa olıun Ak· 
denizde bftUln dnletleria fevkiade 
bahri bir knnete malik olmığa mec• 
burdur. Çfink:Q ancak bu ıuretledir 
ki, SGveyı kaııllına icabında ku•nt. 
le hlkim olarak Afrikaaın prkında. 
ki imparaıorlıığu ile munıaluını 
temin edebilir. 

İfte İtalyayı geçenlerde biltün 
memleket dabılindeki anonim ıirket• 

leria Nrma7e11ne muayytn bir mik• 

Ati nada 
Muhteşem mera

sim oldu 

Çin şehirlerinin birinde Japon a•kerleri 
Tokyo, 10 (Radyo) - Çinin 1 ret etmiı ve, Çin hükGmeıinin 

bura sefiri, bu gün Japon Ha· artık mevcud olmaması bakkın-
riciye Nazırı M. Hirotayı ziya· - Sonıı 8 inci a.ılıi/ede -

Seylô:p ve heyelanlar 

Bandırmada tehli
keli bir heyelan var! 
Balıkesir heyelanı da devamda
dır. Menemen ovasındaki su bas
mış köylerde vaziyet tabiileşiyor 

Menemenin Mıııabey "° Ça•uı 
k3ylerindo Gedizin taıma11 yfiıünden 
••lere dol•n ıular, tamamen çek.il. 
miı, bütün köylüler itlerine baıla. 
mıılardır. İkinci bir 11ylab teblikeıi 
de fazla •e ıilreldi yağmur yağmıya• 
cak oluraa menuubahı değildir. 

Balıkeıir, 10 (Hu•uıi) - Btyk~y 

yolu ilzerinde bulunan Soğukpınar 
·dağında heyelin ba~göıtermiıtir. Bu 
.dıt~ın, ıu bor1,1ları geçen k11mı ç6k· 
mü~. eehir Çf!fmelerine tevzi edilen 
çilengir suyu lı.eıilmış tir. Borular ku· 
men paılamış ve .luımen de toprağa 
gömülmü~tilr. 

Sekiz oa dö•ümlük bir arazi 
üzerinde Yukubulan b.u heyelan neti• 
ceainde hızı çatlaklar görfilmDıtür. 
Tepf, kumakta duanı etmekıedir. 

Yunan IVelialıdı 
Atini, 10 ( Radyo) - Veli· 

abd p •ens PavJonun düğünü, 

dün mutantan bir surette ol· 
muştur. Bu münasebetle Atina 
şehri, çok nadir rastladığı gün· 
lerden birini yaşamıştır. Bütün 
caddeler, daha sabahtan baştan 
başa binlerce halkla dolmuş, 
veliahdle zevcesi prensesin ge· 
çecekleri saati beklemiştir. 

Dini merasimin cereyan ede
ceğı Metropol kiJiscsi, baştan 
başa çiçekl~rle don anmıştı .. 

Çıftin geçeceği caddelerin 
sağ ve sol taraflarına asker di· 
zilm ş bulunuyordu . 

Veliahd, hemşiresi prenses 
irini ile birlikte kiliseye gel· 
miş idi. 

Vel ahdı, gelinin validesi Dü· 
şes (Komberland Brozvik Lune· 
burg) la birlikte Kral ikinci 
- Sonu 8 inci sahifede -

-
Pragdan bir görünüş 

Bcıkre11 10 (Radyo) - Deyli He· cek kat'i mal6mata •hib delilim 
rald gazeteainin hora muhabiri, bu Bunun içindir ki, 011yonaliı&l.ıd• 
kral Karol tarafından kabul edilmil" mdrekkeb bir hGkdmet teeiı ee.ll.' 
lir• Muhabir, Roman.,.ada krali• 16aumunu hi11ettim. Yeal lalkA•tt. 
ytı •e raeırutiyete mlhteaid bir dik· otorilerdir. Bi&i eu çok allk.I .. 
tatörl6k hnan olııb olmadı&ını kral oden, memlekette um bir .. k'ea 19 

Karoldan ıormuıtor. intizamın hlkim ol~aaadır. 
Kral, ınuhıbirin ıuıline •erdiği Prag, 10 (Rıd10) - Ro__,. 

cevabda; diktatörlügiln, her memle· Bıriciy• Nasın Miaeako, bn gla ... 
ketin Taziyetine göre miltalea edile· raya gelmit .e iet11yond• Çeko.ı.. 
bilece~ini, nitekim demokraıinin de, nkya Hariciye N•t:ırı B. Kaail 
lngilterede baıka •e FraaHd• baj· :Krofta taz:.Cından karıılanmııtır. · 
ka olduğunu beyan eylomio ve Ro· B. Kamil Kroftı, Roma-q1a H .. 
ıaanyada; her hal ve nziyete bizzat riciye. Nnın ıerefint bir aiyafel 
kralın blikim olduğuğuou ilSve et• Tern.ıiotir. 
miıtir. Ç. :Mlzeeko, 't:iyıfet e11n11ında· bir 

Kral, ııöz]erine devaaı ederek ıöylev vermiı ve Ro.;.anyanıa, g•;..k 
demiıtir ki: küçük aniauta n gerebe tn .... 

- fotibabat meselesine gelince, 1011eıe1ine dıima ıaila kU.~ 

hu buıueta ıizi layık:ile tenvir ede- ıöyle;mioıir. ' -
D ha nel~r :gö eceR"~z? 

Sürprizlerle. dol~ 
'\ •• 1 

bir maç haftas.ı. -Düşünüyoruz: Biz bu takıinlarla 
Ankara ve Istanbul takımlUina 

karşı nasıl çıkabiliriz? · 

8aodırmı, 10 (Huıuıô) - Şehrin 
aabil kumında Ye moloı adı Terilen 
.. hada ç6küntiller deum etmektedir. 
Bur•da tehlikeli görülerek tahliye 
edilen elli kadar eT, boı durmakta· 
dır. Tehlike heniıı zail olmadığın· ........... .._ ...... __ ............ : 

---------------------------- Pazar günü Alsancak sah• 
sında ıkinci aevrc lik mysab .. 
kalarına devam cdıldi. Hava 
çok soğuktu, sahada pek az ıe
yit ci vardı. Müaaba.lralar, ıürp. 
rizlerle dolu geçti. 

dan mekteb de açılamamıı n bu 
e•lerde oturulm11ına 1aü11ade edil· 
memittir. 

Mezbaha yolu .üzerinde de arazi 
kaymıı, buradaki üç bina k11meD 
lıarab olmoı. tehlikeli görlllerek. he• 
Iediyece yıktırılmııtır. Bu e.lere ci• 

1Yar olan binalar da boıılulmııtır. 

tardı Yaz'ıyet ettıkten ıonra bu gün 
35 bin tonluk iki zırhlı inşaeına ıev. 
keden hayati imil budur. 

Ancık bu defa halyanıo Akde. 
ıaiıde çarpııtı~ı Fran1a de~il, lngihe· 
dir. Daha ge~en eene tealihat için 
badceıiae bir tahtada dört yüz mil· 
yon İogilia liruı koyan •• bu mu• 
aZ1am parayı iki ıaat içinde dahili 
bir iıtik.raz ile kapatan İngiltere iıe, 
paraya ınfttnakkıf yarışlarda kolay 
kolay geride bırakılacak bir hiikılmet 
değildir. İoıan iki 1aatte dört yGa 
milyon l11gilia liralık dahili bir İl• 
tikru akdine muvaffak olan fagil• 
ter• ile iki gemi yaptırabilmek için 
memleketteki bütün enooim ıirketle• 
rin aermıycainin muayyen miktarına 

•aaı'y t adeo, y•ai milli aenetini çilrfiten 
İtalyanın fU haline bakıyor da gayri 
ihtiyari Lı foo~te'nin meehur kur bata 
ile ekli a.ıu,..mı ba&ırh1or. 

1 z mir muallimleri 
•• 

Pazar günü Manisaya gittiler. Bu gezi, 
güzel ve temiz habralar bıraktı 

' 

lzmir muallimlerinin Manisa -ziyaretlerine aid intibalar. 

çok 

Sabahın saat yedisinde İzmir· lutun ilk müşterisi, Kültür di· Heykel önünde, üç otobüsten 
Manisa yazılı üç hususi otobüs, rektörü Bay Ali Rıza ile ınüfct· ayni sesler yükseldi: 
ht:nüz loşluklar sökülıncden Kışla tiş Refet Kutsal oldu. Otobüse Tarihten önce Vdrd k, 
6ıaünden hareket •lti. Bu yolcu· ilk defa onlar rirdiler. -ıSonu 10 una" altl/ed•-

Oy.ınlara saat 1: ae ve [).._
ğanspor - Demiıspor takımları· 
--, karşılaşmasile başlandı. Bu 
maçta Doğanspor tııkımı dıha 
ılk dakıkalardan faı\c oyunile 
rakip takıma adeta gl>z açtır· 

madı ve devreyi 5-1 galibiyetle 
bıtirdi .. 

fkinci devrede Demirspt.-rfular 
gol sayısını ı kiye çıkarınca aç I· 
dılar ve da ha düzgün bir o ·un 
çıkararak -k•Jvvetli rak plerine 
aı cak bir go ' fıısatı verdıler. 

Ve sahadan 6·2 mağlup vazi· 
Yette ayrıldılar. 

Bu oyunu günün en mühim 
Karşılaşması olan A sancak·Ateş 
spor maçı takib ettı. Hakemin 
davetı üzerine takımlar sahada 
diz ld kler za'll ' n Alsınca~ ta• 
-Boıı I l111ıj •ohi/•111 ~ 

• 
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Türkçe konuştur a davası, r 3 er erİ _yo--~ . .! ..... ~b_._!. 
devletçe başarılmalıdır! Hava bir az ısındı 

İ İ t r den m ••kel• Şehirde cadde rJe On beş gündenberı kapa ı ve 
Bnndan çok evel, g ne bu ütunlırda !beuim ı sim yüUelmi~ti ve ben; 

Tiirk milleti için tebaıt Türkln değil, imııa, hars, kültür, terbiye, vahdet 
Türklüğü zaruretini müdafaa ederk n: 

- Bunun için de devlet tedbiri lizımdır. 
Demiştim. Çok geçirilmiv hadiselere ve e ki Türkocııklarıodaobcri de· 

vam eden tecrübelere iıııinad eden hu fikir, 11ihayet Manisa ı:ı1lavı Sabri 
Tobrağın da müdafaııaına haşladığı bir tez halinde, Millet Meclieine ake;ey· 
lemit bulunuyor. Çıkacak karar, mcçhulilaıüzdür. l'akat bizce malum olan 
ıey ıudur ki; milli vahdeti v• onu:ı istinad ettiği bütüu unıurlan, korumak 
zamanı ı;elmiıtir. Biz, Yahudi aleyhtarlığı yapmıyoruz; hayır, böyl bir şey 
hatıra g tirilm elidir. Biı ıadece, Tiil'k bududJan içind dtli, rubu, ter· 
biyesi, harsı, imanı büt o ve tam bir millet topluluğunun tees üıfinü ieti· 
yoroz. Bııka memleketlerin açtıkları Yahudi aleyhtarlığı bizi o derece nlikar 
etmes. Biz bu bidiıeleri, olsa ol a, Muıevi vatandaılarımıza bir İntibah vesi• 
ini ı•klinde gösterebiliriz ki, hona da hakkımız vardır. Çünkü baoka mem· 
tekellerde, Yahudilerin o mili dere ıamawile iuıibak etmiı olmalarına ve 
• yerleria dillerini konutub umumi iolerinde tam vata ıda, olarak çahı• 

malarına rağmen, bnklannda en oğır kararlar verilmektedir. Bır kı&mı ko· 
Tulmak.ta, bir hımı da ikllıci mf ntandq veya üçün tınıf ioıan men· 
ıeleaioe indirilmektedir •• 

Biz bunlara düıundük: mü; bayır!. 
Biz sadece ve sadece, haJtrıodıı yafayıb en genicı iııtifade ve haklarını ka· 

sandıklan toprağın v hu mill tin tam birer ferdi olmalarrnı iatedık .. 'l'arihine 
karp bir nankörlük olan İIJ>anyolcanıo kaldırılmasını ve bizim mılli dava• 
mıza uymıyan cemaat hayatına da nihayet vcrilib dil, kfiltOr, ıktı&ıld, içti· 
mai muavenet etrafında bitlmlo beraber olmalarını ileri tilrdük. Bu mevzuun, 
&amanla değifmeaine baıka bir ıekıl almanna ihtimal ve imkliD yoktur. 

Muhterem mebmumuzla aynldığımıı bir noktayı iıaret etmek iıterim: 
Verdikleri takrire göre her Türk için, ırki veya dıni dilden gayri dil 

koauemamak mecburiyeti, evlerin haricınc muohaııırdır. Yani, evlerin içinde 
geu.o eerbeıttirler. Fikrimizce, bunda bir ukatlık vardır: 

Biz 1&dece milli haeuıiyetimize veya kulaklarımızın eftkt'inuna hOrmet 
htemiyoruz. Türkçe konu~ormak.la, baılta bir davanın teminiui kaateımek· 
tt-yiz.. .Millet, derece derece, ailelere ve onu teıkil eden· efrada hdar 
uzanır. Aile tatıaının altı, bu harekete kar§l bir nevi serbest ve imtiyazlı 

mıntıka baliode kalırsa, bium kendi millet efradımız araıından kaldırmak 

i tediğimi.z ha,ka diller konutma itiyadı, mfiaaid eaba bolmuş bir mik:rob 
ızibi pPk 61i yacar. Her yerde, bilikaydö ıart, kanuna dayanm1a bir hareket 
\izımdır. Ttuk olan, Türkçe konuvur, bitti! 

Koyun saymakl 
Çobanlann sürülerdeki koyun

ları saymalara oldukça bir me· 
barettir. Fakat en :seri koyun 
sayan insanlar Avustralyada 
bulunmaktadır. 

Bunlar, on binlerce koyunu, 
sürülerin koşmalanna rağmen 
iiçor, üçer ve hem bir taneyi 
gözden kaçırmamak şartile sa· 
yabilirlermişl 

Beşizlerin serveti 
Kanadanın beşiz çocukları 

büyümekte hem de, en maruf 
doktor ve mürebbilerin neza· 
reli ve hfiktlmetin yardımı ile .. 

Bu çocuklar için cihanın her 
tarafından hediyeler gelmektedir. 
Hediyelerin bir kısmı da para· 
dır. Bu aayede beşiz kardeşlerin 
bankalarda 15 milyon franklık 
bir serveti toplanmıştır. 

Kış ve harbi 
Amerikalılar da cidden tuhaf 

adamlardır. Dr. Mils adlı bir 
adam, büyük soğukların harbi 
icab ettirdiA"ini iddia etmiştir. 

Bu zatın Çincioati Tıb Ünj. 
eraitesile alakadar olduğuna göre 
ı&zlerini havaya atmamak la· 
zamdır. 

Dr. Mils diyor kiı 
- Eter 1917 de Amerikada 

fiddetli bir soğuk hüküm sür· 
memiş olsaydı, Birleşik Ame· 
rika Avrupa harbine iştLrak et· 
miyecekti. 

Bu hükme karşı biz teb i bir 

Saime Sildi 

şey diyemey;z. Yalnız bu kışın 
geçen senelerd .:n fazla soğuk 
yapmasın bakarak harb çıka
cak mı, çıkmıyacak mı? Diy,e 
bekliyoruz .. 

Dört çocuk bir arada doftdu 
Beşli çocuklar gıbı bu dörtlü 

doğum da Amerikada olma· 
mıştır, Tulunda dokmuştur. Za· 
ten bu günlerde Tulunda dik· 
kate layık bir tenasül bereketi 
vardır. Şöyle bir kaç aylık bir 
zaman içinde üstüste üç kadın 
üçer çocuk doğurmuşt ır. Bu ço· 
cukların hepsi de sıhhattedirler. 

Şimdi de, Rus mültecilerinden 
Antuvan Stank adlı bir adamın 
karısı, bir batında dört çocuk 
doğurmuştur. 

Antuvan bu tenasül bereke
tinden hiç memnun değ.ld.r; 
çünkü gazetecilere: 

- Zaten 5 • 12 yaşında dört 
çocuk babas yım. Bunlara baka· 
mıyordum. Şımdi bir h~mlede 
sekiz oldular, ne yapaC3kım, 
bilmem? demiştir. 

Garip bir sergUzeştl 
ingiliz Cef Tomas adlı bir 

adamın başına çok garip bir 
şey gelmişt r: Bu adamcağız iı· 
tasyond şimendiferle gelen zev· 
cesini karşılamış ve zevces nin 
bir .sürü paket ve elbise çanta· 
sını yüklenmişt r. Bö lece karı 
ve koca bir otomobıle doğru 

yürüyorlarken Cef bırdenbıre ve 
yer tarıfınd::ın yutulmuş g b _.. ................. ._. .... 

f k k 
bulutlu devam eden h va niha· le lerin vergileri. 80 a lar yet dün açılmış, giheş çıkmı. 
tır. Öğleye kadar nıü hiş so uk· 

K • • a k d M ı· Numaralandırılıyor tan eser kalmamıştır. c var dağ· 
Z8D ~ er 1 1 1 8 8 ıye Şehir Meclisinin verdiği ka· lardaki karların da bir knç gün ve a etinden bir tamim geldL rara göre şehirdeki bütün SO· içinde eriyeceği tabii görülmek· 

kak ve caddelerin numaralan· tedir. 
~~~--.--wwwa p 

Kazanç verg si mükelleflerin· artık yukarıda zikredilen umumi masına başlanmıştır. Hazırlanan azar günü ve dün civıır köy· 
den muaccele.1 tahsil edilen kaideye göre tesbitine imkan emaye levhalar belediye zabıta· lerden Eşref paş ı pazarına mi· 
vergilerin tahakkuk mürur za· yoktur. sınca Güze.yalıdan it;baren so· him miktarda ömür getirilmiş· 
manın başlanğıcı hnkkmda dün Bu gibi terk hadiselerinde kaklann başına asılmaktadır. tir. Deniz tarikile ge en kömür· 
Maliye Vekaletinden vilayete terkin vaki olduğu tarihe kadar Bulvar ve büyük caddeler ile lere nazaran dayan klı ve şayanı 
bir tamim gelm ştir. geçen müddete aid kazançların mahallelerin isımlerı şehir mec· tercıh olan bu kömür! r 7,5·8 

Bunda deniliyor ki: vergisini, işin bırakıldığı mali lisinde değiştirıldtği şekılde ka· kuruştan satılmıştır. Be ediyenin 
· "lşlerıni terkeden kazanç ver· yılın vergisi olarak kabul zaru· lacaktır. Dığer cadde ve sokak· Havagnzı fabrıkasınd da kok 

lar hep numara ile anılacaktır. k.. " · d 
gisi mükellefleri namına 2395 ridir. omuru satışına evam ed imek• 

Üçkuyular sokağı ( 1 numaralı t d' B 1 d h numaralı kanunun 47 inci rnad· Binaedaleyh, bı.larz 15·4·937 k k ) e ır. e e ıye, kın komüı so a , Bahçelerarası sokağı · h 
desinin muaddel F. fıkrası mu· tarih'nde işini terketmiş olan (2 numaralı sokak) adlarmı al- ~tiyacını naz rıd kkate alarak 
cibince terk tarihine kadar ge· bir mükellef namına evvela işin mış1ardı . Bu suretle sokaklar avagazı fabriı<asında ıstibsal 
çen müddete aid olmak üzere terkinden mukaddem 1937 mali numaralanırken ayni zamanda edılen kok ömı.irler nı ·müra· 
tarh edilen vergilerin taalluk yılına mahsup edi mek üzere bu sokaklarda kaç clektrık veya caat ve dileklere r ğ en- cıvar 
ett kleri mai yılın ve dolayıs le 1-1-936- 31·12-937 devresine havagazı lambeaı bulunduğu, kazalara satmamakt ı lzmır h I· 
kanunun 78 inci maddesinde aid olarak tarhedılm'ş olan se· kanalızasyon mevcut olub olma· k na satmaldad r. Her gün yüz· 
y zılı tah kkuk müruru zamanı nelik vergi ile 1-1-937 15·4-937 dığı, sokakların parke m, şose !erce halk, bu kömürler top an 
başlanğıcının yakında, her ta· devresine aid olarak tarhı tazım mi, kaldınm mı döşeli olduğu fiatine Havag1tzı fabrikasından 
rafta başka mu meleler tatbik gelen verginin, 74 ücü maddesi· da teıbit cdilm,.ktedir. almaktadır. 
edilmekte olduğu teftiş rapor· nin F. fıkrası mucibince muac· ~ LJ l Civar köylerden fzmire fazla • . mec ı·~,· k" - 1 larından anlaşıldığından keyfi· celen tahsili lazım gelmesi do- - omur ge meğe başladığı için 
yetin tavzihine lüzum görül- layısile artık 937 ve 938 mali 17 ikinci kanunda bundan sonra kömür s kıntısı 
müştür: yıllarının değil, terk had sesinin / ı.. ç.ekilmiyeceği tahmm edılİ)'Or. 

top anacaR. 
1 - 2395 Numaralı kazanç müsadif bulunduj-u 1936 mali K ı• v • d 
.. k 78. . d 1 17 ikincikanunda toplanacak epaze g n a-

vergısı anununun ıncı ma · yı ının vergisi addedilmesi ve 
desinde (verginin taalluk ettiki o sene büdcesinin varidata me- Vilayet Umumi Meclısi yeni yıl DISka 

1.. l d · b h büdcesi üzerinde müzakerele· ma ı yı ın sonun an ıtı aren er yanında kaydolunmaın icap 
hangi sebeple olursa olsun ha· eder. rine başlıyacaktır. 
k"k" b 1 d - b-k .. Dün toplanan Vilayet daimi 

1 ı şa ıs ar a uç ve u mı şa· Şu halde bu vergilerin taallük 
h 1 d d .. t ı · d h ene meni, yeni yıl büdcesı üze· 
ıs ar a or yı ıçın e tar ettiği mali yıl da 1936 mali 
d ·ı · ı rinde son müzakerelerde bulun· 

e ı mıyen vergi erin müruru za· yılı olmasına göre, kanunun 
ğ ğ ) ·· · ı · · muştur. Hazırlınan büdce, mec· 

mana u rıyaca ı gosterı m ştır. 78 inci maddesinde yazilı üç 
B 1 h l d 

lise tekiif edılecektir. 
inaena ey iş erini terke en senelik müruru zaman başlan· 

mükellefıerin, son takvim yılı gıcının da 1937 mali yılı olarak 
başından terk tarıhine kadar kabulü Jaz mdır. 
geçen müddete aid vergilerinin 
mü uru Eaman başlangıcım tayin 
edebilmek içın, kıstelyevm ola· 
ralc tab:tkkuk ettirılecek bu ver
ginin tahakkuk ettıği maıi yılın, 

hangi mali yıl oldu~unu tayın 
etmek lazımd r. 

2 - Gerek beyanname usu· 
lünde, gerek gayri safi ırad ka· 
rinesine göre vergiye tabi olan 
mükellefler için kanunda umumi 
bir kaide o arak ht:r takvim yılı 
muameıah üzerinden ertesı mali 
yıl için vergı tarhı esas kabul 
edilm'ştir. 

Ancuk işlerini terkeden mü· 
kel!efler h kkında bu umumi 
kaidenin istisnası olarak kanu· 
nun 47 nci maddes nın muad· 
del F. fıkrası muc bince terk 
tar h ne kadilr olan müddete 
ad verginin muaccelen tahs li 
esası vazedilmiş olduğundan 
terk hadıselerine aid vergilerin 
taal Ok et kleri mai yılların 

kayl o m ıştur. 
Kadıncakızın feryadına yeti

şenler, çık bulunan lağım ka
pa~ınd n Cefin lağıma düştüğü 
anlaş im ştır. 

Vergilerde hata 
/da eten de tashih 

edife;bilecektir 
Vergi kanunlarında tayin edi· 

len muayyen müddetin mürurun· 
dan sonra mükellefler tarafın· 
dan verılen itiraznamelerin ko· 
m syonlarca esasa girilmeden 
müddetin geçmesi noktasından 
reddi halınde itiraza mevzu 
teşkil eden vergilere idari kaza 
mercilerinden geçmiş nazarile 
bakı ıp bakılamıyacağı hususun· 
da tereddJd edıldiği görülmüş. 
tür. Maliye Veka (etinden vıla· 

yete g len bır tamimde müJ· 
detin geçmesi noktasından red· 
dedılme suretile karara bağla· 
nan itırazlarm idari kaza mer
cilerınden geçmemiş sayılarak 

umumi tahrıra hükümlerine 
göre hatalı tarh yatın idareten 
d ğiştir lmesi ve tashih edilmesi 
bıldırılmiştir. -----

Sofra tıızıı 
İnhisarlar idaresi sofra tuzu 

fiatlerinde %30 tenzilat yap· 
mıştır. 

8. Haşmet Dülge 

Sürek avında 
Bir çocuk yaralandı 

ödü 
Seferih sarın Doğanbey nahi· 

yesipde yapılan sürek avında 
Sa ıh oğlu 33 yaşında Sey.d 
Sayın attığı mavzer kurşun le 
Mehmet oğlu 15 vaş nda Tahir 
D kbudak boyırnnd n yaralanmış 
ve b r müddet sonra ölmüşt r. 
Seyıd S y t tulm ş, adlıyeye 
verılm ştır. 

Kaza 
Dört avcı yaralı 

fzmir • Menemen yolunda b"r 
o omobil kazası o m JŞ, dört 
avcı haf f surette yaralanın ştır. 
K zaya uğrıyan otomobil, Geri 
tütün kumpanyası ıLdnci müdürü 
B. V <thnerin lzıııir belediyesinde 
mulcayyed 137 numaralı otomo-
bilidır. 

Bazı arkadaşlarını beraberine 
alan B. Vahner, Menemen civa· 
rında avlanıp dönerken lzmir • 
Menemen şoseıınin 32 inci k lo-
metresinde o'omobil, iyi idare 
edilememek yüzünden, yolun sağ 
tarafındaki hendeğe devrilmiş, 
içinde bulunan a dan dört kışi, 
vücudlerinin muhtelif yerlerin· 
den hafıf surette yaralanmışlar· 
dır. Fakat zabıtaya hiç bir şi· 
kiyet yoktur. 

N t cede, Cef, ağzında pipo:;u, 
baş nda şapkası ve kucağında 
karısının pa etlerı ve kend si de 
yarı beline kadar lağım suları 
iç nde olduğu halde kurtarıl· 
mıştır. 

Liman işletme müdürü B. Haş· 
met Dülge tamamen iyileşmiş, 
dün v1tzifcsine başlamıştır. 

Hiç bir filme ııa ib olınıyan hnuın gGzellikleri 
nefsinde toplıyan 

Otomobilin çamurlukları, ön 
camı ve motörün üat kapağı 

.. ezılmiş, parçalanmıştır. 

Bakir Delikanh •ilminde 

G A R y C O O p E R in yarattığı Roller 
candan alk11lan1yor 

AYRICA: Sözde Kızlar 
MARIE BELLin şahane filmi 

PARA~10UNT JURNAL İlilveten: 

TckJUu Proğram 
hu gün Ta yarede 

·-=====::::::==============::::::=========================:::=:,~ 
Seanslar : l den itibaren başlar 

B. Vahner, kazadan sonra 
oraya gelen başka bir otomo· 
bille ve arkadaşlarile birlikte 
lz:nire dönmüştür. 

Alakamız 

Yoktur .. 
(Ege Tecim ve Endüstri Kıla· 

vuzu) adile çıkarılan k tapla 
Anadolu gazete ve müessese· 
sinin maddi ve manevi hiç bu 
alakası olmadığını gördüğümüz 
lüzum üzer ne bi!dıri iz. 

Borcuna muka l 
karısını vermi~!. • 

Varşova, 10 (R dy ) - Bu· 
rada, ılk defa ola ak k dolu· 
nan ve Varşova aıle en nezJin• 
de çok fena bır tesir bırakan 
tuhaf bır had e ti Hn· 
dise şudur: 

Varşovada bü u 
sese sah 'bı o an .ı u ı ram 
Viyne, Loçda muam e yapmak· 
ta olduğa Re adı ı aki fabrıka· 
tora olan bir milyon frank bor
cunu ödeyem dı nden dolayı 
genç ve güzel karı mı teklıf ey. 
lemiştır. Fabrı""ator, Abram 
Vıynenın teklı mı kabul etm ş ve 
alacağına mukabil güzel kadını 
alarak, Yahudi tüccarla olan 
hesabını k p tını tırl. 

Bele ikada ., 
Tekrar kabin, 
buhranı mı ç kacak1 

Brüksel, 10 (Radyo) - Bel· 
ç ka Devlet bankası genel di. 
rektörlüğune kımin tayin edıle
ceği beUı leğıldir. Katolikler, 
Bay Van Zelan dı, sos ya istler 
de şimdiki Başve~ Jansnu11 
tayinini istiyorlar.. B r uzlaşma 
hasıl olmazsa kabi~ ıstifa ede
cektir. 

Amerikada 
Feci bir tayyare 

kaz.ası 
Boenes-Ayres, 10 (Radyo) -

Bu gün yolcu tayyarelerinden 
biri düşmüş ve içınde bulunan 
yedi yolcu parçalanmışhr. Par
çalananlar arasında Arjantin 
cumburreisi B. Costonun oğlu 
da vardır. 

Almanya 
P-:pa ile ba, ı. mak 

istiyor 
Berlın, 10 (R o) Al· 

manyanın Avustury sefiri Von 
Papen hususi bır v z f il .. ya
kında Vatikana g decek, Papa 
ile Almanya arBSmdaki ihtılafı 

halletmeğe çalışacaktır. 

Sar.:ı.yköy lı ymakamı 

~~?5~~~~~~~~~=========~~"3'd-------...... ~i!!. •)..... ıs 2 (] :; il 1 [! f 
(Anadol•ı ~azetes) 

Sarayköy (H ısı i) - Kayma· 
k mımız B. Ha ! Ed rne vııayeti 
Emniyet direk ör ugüne tayin 
edim ~tir 
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Dmi Bahisler ····-
Kadın-Erkek 
Yazan: Dr. Esad Hatibof lıı 
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_Vergilerden t~nzilit yapıl
'ması layihası Başvekalette. 
Ylltııi .,...., :~!!'1-• .i'&l:"'aiı bıJ.i.• · ve maıuuene Hr~ft. 

iaptlı ,.,_. llr.1itilıt'1flladeli bi,- ,elıil temin ~lıt~~ ~--

Amerika 
Harb ildnı için lıal. 
lıın reyine mlracaat 

etmiyecek. 
Vaf!llgton, 10 (Radyo) 

Amerikanın, harb iJin etme
den evel halkın reyine mira· 

Aşkta, on muhtelif heye-
·can tesbit edilmiştir. 

insanlar nasıl sevişir?. Sesin, gönii.l 
İf terindeki rol il.. 

ı ... w ıo '4-li) - ~- --- "' ,,-- -- "' ~~-=-=~er~ - · 
..... ~it ,., •·1 W: v·ekta, vapuru Kostence 

caat etmeıi hakkında Amerika 
konrsine verilen layiha, 188 e 
karşı 208 reyle reddedilmiıtir. 

kt•irt· lfırilaa, Mali,e "'"~ • d b tt 
t)Mlma a..u11u. .. •·ı_ .. ··~· lımanın a a ı 8. ..,_, Vık•r laıt1ıtit111 ilk 

Vqington, 10 (Radyo) -
Amerika Hariciye Nazırı B. 
Kordel Hul, Parlimento Ha· 
riciye Encümeni reisine ıön-

ifti•ııada milılrıre ,...,.. 
...,.. a•••Mk .. ~lllaben 
mı lrue ... cik•ktiı. 

T....-. olsı•n 1'J!ililf• göre 
,_..,.....,. maatlar· 
cim bahran verpi yizde bet 
b.ilecek, yil U...taa fazla alan· 
..._ ela fazluı için yüzde 
yedi at, olwaıcak ar. 

MuvllleH vwaisinde de tenzi· 
llt yapallDHı, yüz liraya kadar 
maq alanlardan yüzde alb ve 
yüz liradan fazla maaılarm faz· 
._ndaa yüzde 1ekiz keıilmeai 
-vafık ıörülmiiftiir. 

Bu suretle yapılacak tenzilat• 
tan, küçüle memurlar iıtifade 
edeceklerdir. ----
:ıatanbul otobii•· 

leri meselesi 
••••• 

Mı1llıiye mafettitl•ri 
""••r .ana Jw 

çalııhlar 

Kasaye, bir Norveç vapuru sebehiyet ver
mif ve derlaal haciz altın2 alınmııtır 

IMa.abul, 10 (Hwui) - Bin iki yüz ton hurda de~r yüklü 
olarak buradan KöMenceye ıiden Cf ekta) vapuruna bır Norveç 
vapwu çarpmlf, derhal batmııtır .. 

Köeteace Liman iHreai, bu kazaya sebebiyet verditinden dolayı 

derdiği bir mektubta Bodlo 
harb pliıunın tatbikinde bidiı 
olacak vaziyetin Amerika ef. 
kirı umumiyeai tarahndan i1-
tenmediAini, Amerika hedefi. 
nin sulh olduğunu bildirmiı ve 
Amerikan n.illetinin laarpten 

Norveç vaparuaa laaciz koymoıtar · müteneffir bulunduğunu ilive 

ltalya, Avusturya ve Macaristan '-e-tm-işıi_r. ___ _,,, 

Hariciye Nazırlan toplandılar. Zirai f aali)let 
. . • Ankaradtı bir kongre Kont Cıyano; ltonferan•ta bir adylev vermıı, l L 

I l Al • ' b L-· top anGCGK 
ıta ,yanın ırıa~a!ıatanı.a . e~auc:r lstanbul, ıo (Hususi) - Şu· 

yiiriiyecefrnı a6ylemıştır. batta Ankarıda Ziraat odalan 
Budapeıte, 10 (Radyo) - ı Awstiarya ve Macaristan hü· menıuplarile ziraat mütelaauır 

ltalya, Avutarya ve Macıriıt.an ldlme~terinin .. Mille~ler Cemiyeti lan kongresi toplanacak ve bua• Tenuilt l•llpd dnr,,,_ 
Hariciye Nazarlarının akc:lettık· aleyhınde boyle bar beyanname dan aonra bazarlanacak olan cind ~,,,. 
leri konferanı, bugin ilk top- neşretmete pek o kadar müte- program dairesinde zirai faali· Atk basit bir bia detildir, 
lantı11nı yapa.ıftır. Bu konfe· •ayil olmadıklara beyan edil- yete seçilecektir. hakikat halele bir çok pyleri 
ranta; ltatya namına Hariciye mektedir. Çünkü her ilci bükG· B • allarımı• ihtiva eden mürekkeb bir ..,. 
Nazın Kont Ciano, Awsturya met de cemiyetten ..ımali müza· a .. ı m M dir. Spenıer aıkta OD bet mub· 
namuıa Batvekil Şuınig ile Ha· baret görmekte ve her ıldli de Bir elden ilaraç telif heyecan saymılbr. 
ricite Nımrı doktör Smit ve l"filtere ile Franıanm Milletler l lı Aşkı terkib edenler araııncla 
Mllcamtan namına da Batvekil Gemiyetine ib'ia3irane bathlık· o anaca bilhaua ikiıi aılan iakitahncla 
B. Darıni ile Hariciye Ndırı l•rıDI ilan edc:ce"'\leri bir sırada lstanbul, 10 (Hususi) - lktı· mühim rol oynar: iç güdüden 
d. Dekanya ittirak etmişlerdir. bu iki demokrasinin siyasetine sat Vekalet'; bazı ıhraç mal~· dotan heyecan bir taraftan, 

Gueteler, konferanstan ha· muhalefet etmek iştem~ktedir· nmızın bir elden ihracını esaa dipr taraftan, mütfik heyecan. 
hisle uzun makaleler yı:cnıakta ler. D ter taraftan Avusturya ve itibarile kararlaşbrmııtır. Bu it; 11Jdill eind heyecanı 

alclıia olur, o akit öailae geç~ 
l•ez, ferman dinlemez olur. 
yaldınm ıibi çarpar. Ba şekil 
bayalib çok olanlarcla mÜfllf 
bede olunur. BU tenaıüli şict 
detten eni bayalpereatlerd• 
ama dren akit bir tefekkür 
devreli ıeçmiştir. Hayallerinde 
teceuüm ettirdikleri pyri ha
kiki meleke, bir mablOkun b .. 
mea 0111111 Yiicad vermufite 
intizaren, bot yere tuiır 
leri ülkülü bir ıekil vardar. 

- Sona '11111' • 

lataııbul, 10 (Husı.ısi) - Mül· 
kiye müfettiıleri, Pazar olmuına 
rapaen din ele otobiı mesele· 
lile m..,..t olm~lar ve villyet
te bazı kimseleri clinlemiılerdır. 
Otobiil ruhaatiyesi için otoltü

lll•le belediye aruında muta._t oldala liylenen Kadri de 
:clialenmiftir. 

ve Tuna 111etelelinin, M-.cşria· Macarisian hükiimetl~ıi Berlin • malların batında tiftik geliyor. Erkeklerle kadınlan hususi 
ı.m m ıvafakati haricinde halle· Roma mihverine girmeğı de iı· Jktııat Vekili ıehvet verici biıleri aramata ltaretler: 
dilemiyecetini ile. i sürmekte· tcmiyecekler ve komüıtiım aley· A k a d6ndü sevkeden ilk meyelin, cinıi iç 
d:rler. hiudeki misaka ., irakten de n ara y güdüdür. Cinıi iç güdü fU halde Bir köylif vatan· 

ltaıya Hariciye N zırı Kont imtina ed c~lçlerdir. İs~nbul, ıo_ (Hususi~-lkta~t tenasül iç güdüsünden ayndır. 
Ciano konferanıta bir aöylev Nıhayet bu iki hükumetin Vekıli B. Şakır Kesebır, bugun Fakat biribirınden ayrı olan bu daflR sövledikleri bal IÇİD vermi; ve ltaly.1nın, dama Ma· ltalyanın tekliflerinden yalnız ~nkaraya dönd~. Vekil hareke- iki meyeliıı meıud bir tarzda '.T 

Hı cariıtaala beraber yürüy~cetmi bir sni yalnız general Franko tinden e.vel ~emzbank~ d:vı:olu· biribirlerile imtizac ederler ve Dün Çiğli köyünden bir va• 
a.as'~.:.... :, e ,...... d 1 mudurle- tandqla karıılatbk. Bize dedi kiı Ulr • 1 _. • ,.jt;,,,i--i ... ir hükumetin n tanmmaeı teklıfıni nan enız muessese erı kadında ekseriya vaki olan b~-

J ~ r · ı .. " .. f b k lan havuz •-Gazetenizin tütün aat 19 u'IJflnitfl7-fW 9-lapefte, ıo {Radyo)- Ma· kabul edec kler ise de onu da r e goruşm~f a rı a ' • dur. Cınsi iç güaü esasen maddi lara w çiftçi itleri hakkındaki 
1-·- · bul, 10 (Huıua"ı)- Vali CIU'İ._ Kral ••ibi amiral Horti lspanyad ki ki hillctmefn de ları gezm ıtır. ac•-- ıehvani beyecanile teza. b k Ali b 
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adan bir kaç gün geçmişti. Beyazıd, eski sara- Bahribaba parkında n..M.Ş.vkiU. 
yın pencerelerinden Istanbulu seyrediyordu soyulan Salamon. Had "!afsa! 

1 

- Kasım Efendi 
Bu ses, o zabitin seliydi. 
- Efendimi 
- Haydi bakalım kalk, ge-

çirecek vaktimiz yokl 
Defterdar kalktı ve karş a n· 

dakileri takib etti.. 

* • • 
Sabahleyin Yahudi tabibi pa-

dişahın huzuruna girmişti. Padi
şah etrafındakilere bakb. Bu 
nazarlarda: 

- Bizi bir az yalnız bırakı· 
nızl 

Şeklinde serd bir ifade be
lirdi. Bir dakika aonra sultan 
Selımle Yahudi tabip odada 
yalnız kalmışlardı .• 

Beş d kika sonra ite Y abudi 
tabip huzurdan ç.kıp gitmişti .• 

Padişahla Yahudi tabip ar• 
sında ne konuıulmaştu ve neye 
da rdı? Bunu kimse anlıyamadı, 
tarih onu liyıkıle tesbit ede
medi •• 

• • • 
Yırmi dakika aonra, hazinedar 

gece yarısı zındandın çıkarıp 
bir araba ile götüren zabit, pa
d şaha kısa kısa malumat veri
yordu. 

- Her şey bitti padişabımf 
- H ı:ıineler?. 
- Alındı •• 
- Fidye: necat?. 
- Evde •• 
- Ne yapbnız?. 
- Hepsini buraya naklettir-

dim •. 
Padişah gülümsedi: 
- Aferinl. Ben becerikli in· 

sanlardan hoşlanınm. Terfi ve 
talt fin de yakındır •• 

* •• 
Aradan bir kaç gün geçmişti. 

Bt"yazıt; eski sarayın pencerele• 
rinden lstanbulu seyrediyor, bazı 
insanform saray önünden aeçer· 
ken başlarını yukarıya kaldıra· 
rak gülüştüklerini fark ediyordu. 

- Güzelim lstanbul, nihayet 
sen de benim gözümde bu gün 
bir viraneden başka nesin?. 

Beyazıt; şimdi her şeye hak 
veriyordu: 

-·-· Yazan: M. Aghan 
-55-

bir az sonra, zatışahaneye mah· 
sus arabaya bindi ve eski sa· 
raya gitti. Yeni Padişah; baba· 
ama hürmette, riayette hiç ku· 
sur etm 'yor gibiydi. 

Babasımn huzuruna gid;nce 
itildi ve elini öptü. 

Bir sedir üzerinde lcarşı icar· 
ı·ya oturmuşlardı. Beyazıd bı
fını eğdi: 

- Ey gözlerimin nu u; mas· 
lababn icabı şudur ki, ben ar· 
bk lıtanbu.u terkedib iİtme İ· 
yim. Ben m için en iyi ) er, en 
sakin hayat geçirebilectğim ma· 
bal, D metokadır. Sen, burada 
devlet ve ikbal ıle kat Senin 
b · m metin bana arkadaş, senin 
duan bana rehber olur. Ben de 
son günlerimi orada geçireyim. 
Bu suretle sen de şüpheden 
lrde ve b•r şeyden emın ola
rak mülk ve mılletin ııleriae 
bakaraınl 

Selim, cevab verdi: 
- Peki peder m; bu ıeyaha· 

tinize muvafakat ediyorum. Ne 
iıterteniı, ne malcsudunuz olursa 
hepsi yapılacaktır. Bundan em n 
olunuz. Köşenizde huzur ve sü· 
kunla vakit geç rir ~e muvaffa· 
kıyetim için duı edersiniz!. 

- Yalnız bir iıtırhamam da· 
ha varl. 

- Buyurun!. 
- Bana Rumeli Beylerbeyi 

Yunus paıa ile Hazinedarım 
Kas m ef ·adiyi terfık edin. Mü· 
saade buyurun da onlar da be· 
nimle beraber gelsinler. Cünkü 
onlar benim h ssıyatımın 8iİnas , 
kalb min enisidirler. Bu suretle 
sayei şahanenizde yalmz kalmış 
olmam. Onla ın sohbeti ile, hu
zuru ile gö llümü avuturum. Za· 
ten artık bundan sonraki işti· 
ga!im ne olacak? 

Selim, buna da muvafakat 
elti. 

- Olur, ona da müsaade 
ediyorum. 

- O halde yarından tezi yok! 
Derhal veda etmek isterım. 

- Arzettiğim gibi, maksudu· 
nuz ne ise olacıdır. 

Beyazıd, dudaklarının arasın· 

dan m rı danarak dua etti: 
- Allah d vlet ve haşmetini 

arttırs·nl 

Eski Sultan 

- Evet, hayab sevmeklitim 
lstanbulu, insanlan ve her ıeyi 
sevmekliğim, ancak ikbalimin 
mevcudiyetile mümkün olabJi· 
yormuş.. Ş mdi bu hayatın ne 
lezzeti kaldı? .. Minarelerden ge· 
len sesler, meraretimi, melilımi 

artırıyor. Artık lstanbulu terketme- te·dar Kaaım 
1. · 1 istiyordu. 

bir an evel Def· 
efendiyi gö:-mek 

ıyım .. 
Sultan Beyaz1d, burada sanki - Ne oldu? ·diyordu- niçin 

menfada imiş gibi yaşıyordu. görünmedı?. Haz n.:lerimi ne 
O gün; derhal Sultan Selime yaptı? Öyle ya, oğlum Se1im 
bir mektub yazdı: huinelerime dokunm yacağını 

- Bir kında iki bıçak bu- söykmişt: · 
lunmaz. Ben iradeniz olursa Di- Buna mukabil, Selim de şöyle 
metokaya gidece~im. düşünüyordu: 

Selim, bu mektubu a1dılctan - Eğer tahta çıkmasaydım .. ---••••••-••'il ve ynlnız ultanat varisi olarak 
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tayin ile iktifa ve Semendireye 
av<kt etseydim, o takdirde ba· 
bamın haz nelerine dokunmıya· 
caktım •• Falcat mademki padi
şah oldum. O şekle göre taah
hüdüm yok, demektir. Bakalım, 
Kasım efendi berşeyini anlabn
ca babam ne yapacak? 

Sultan Selim, saraya avdet 
edince derhal irade ç.lcmıştı: 
Yunuı paşa ile defterdar Ka

aım efendiyi eıki saraya gön· 
dertti. Beyazıd, Hazinedar efen· 
di ile içli, dışlı pek teklifsizdi. 
Çünkü padişahın bütün eırarı 
ve hazineleri, yillarca onun elilt" 
de durmuflu. 

Ka11m efendi eıki sıraya gi· 
rince merdivenlerı ıüratle çıktı; 

- Bu haber zavallı ıultanın 

başına yıl.Jırım gibi inecek am· 
ma ne yapayım? .. 

Nihayet ışte, esk" padişahın 
huzurunda idi. Beyazıd onu gö· 
rünce gülerek bağırdı: 

- Kasım!.. Kasım sen nere· 
desin?.. Neı ede kaldın?.. Beni 
bu kadar çabuk nas l unuttun?. 

- Aman padiş .ıhrnı, ulun z, 
zatı şehriyarilerinı nasıl unutur?. 

Bey zıd, kulaklarını t kadı: 

- Sus, sus!. Bana, öyle pa· 
dişahım diye h tap etme; tees· 
sürümü artırır, ölümümü taciJ 
edersin .. 

Hazintdar, derin derin içini 
çekti: 

- S z benim velinimetimsiniz, 
benim padişahım sizdıniz ve 
s z kalacaksınız. 

- Eksik olma, Allah mura· 
dını versin; şimdi söyle baka· 
lım, hazinelerimden ne haber? 

- Hazineler mı?. Ah padi· 
şahım, ahi.. 

B yazıd, yerinden fırladı, eski 
ihtıyar emektarını bileklerinden 
yakaladı, gözlerinin bebeklerine 
bakarak bağırdı: 

- Ne oldu?. Söyle, hazine-
lerime bir fey mi oldu?. 

Hazinedar efendi susuyordu: 
- Söylesene be bunak!. 
Kasım efendi kekeledi: 
- Hepsini de uptettiler 

padişahım!.. 
Beyazıd bir sedire yıkıldı: 
- Servetim.. Servetim •• Yıl· 

larca dişimden, tırnağ mdan 
artırarak bir ktirdiğim servetim 
gitti.. Söyle Kasını, bu u n.çin 
vaktinde haber verm din? .• 

Hazinedar acı acı gtildü. 
- Sonu fJQl' -

Kanlı gömlek 
Göm:ekteki ı, ırt·klar 

neden olmuş? 
Urlada Ôıbek köyünde Şevki 

oğlu Ahme jj öldüren Süleyman 
oğ:u H lŞİmin muhakemesine 
dü'l ağ rcezada devam edilmiş· 

tır. Haşim mahkemede evelce 
verdiği ifadesinde ka,.·ga esna
s nda Ahmedin bıçakla kend,
sine hücJm ettığini, arksındaki 
gömleğin bıçaktan parçalandı· 

ğın. söylemiş, bu gömleği m h
kemeye verm ştı. Dünkü muha· 
kem~ ~e·se'i nde bu kanlı ve 
y rtık gömle~i muayene eden 
örücii B. Kamil dinlenmiş ve 
demiştir ki: 

- Sağ kolun altında bulunan 
yırtık el.e çc: km ek sureti le, diğer 
yırtıklar da sürtünme suret le 
olmuştur. Bunların bıçak kesi· 
ğinden hasıl olduğu hakkındaki 

iddia doğru değildır. 

Şahit Bay Necati ve Bayan 
Mükerrem gelmemişlerdı. Oala· 
rın da <:e p!e.rine karar verilmiş 
ve muhakeme ba§ka bir güne 
bırakılmıştır. 

Buc .. 1 cinayeti 
Bucada Girtli B. Hsmidi öl· 

dürmekten maznun fırıncı B. 
Demir Alinin muhakemesine dün 
Ağırcezada devam edilmiştir. 
Bu celsede müddeiumumi dava 
evrakını tetkik ettiğini, bazı şa
hitlerin ifadelerinde mübayenet 
gördüğünü söylemiş, bunların 
tekrar dinl,nmelerini istemiştir. 
Mahkemece, bu dilek kabul 
edilmiş, kavga ve cinayete ıe· 
bep olan arsa ve 1 uyunun da 
kiıne ait oldu~unun Milli Emtak 
müdürlüğünden sorulmasına ka· 
rar vcr.lerek, muha'··eme başka 
bir 2Üne bırakılmıştır. 

K •• K"' • b •• - • k Romatızma ı •• Or amı), gaS ettığı Saati O• Romatizma b=ıstalığmda s~ 
luna takmış ve gazinoya gitmiş. ğuğun büyük bir te iri olduğu 

gibi, rutubetin de ehemmiyetli 
~~--~--~~~~-

Bahri baba parkında Salamo· - Ne oldun? dedim. 
nun parasını ve kol saatinı 

gasbetmekle maznun lbrabim 
oğlu ~ör Kamilin muhakeme
sine dün şehrim z Ağırceza mah· 
kemesinde devam edilmiştir. 
Şahit sıfatile dinlenen Ha il o~lu 
Mustafa vak'ayı şöyle anlatm ştır: 

- Kamil parkta seksen ku· 
ruş paramı ve kol saatimi aldı, 
dedi. Ben de zabıtaya haber 
vermes ni söyled m . 

O gece Park gazinosuna git· 
m ştim. Yahudi oğlu yine yanı
ma ge1di. 

bir iliş ği vc:rdır. 

- B r gun h;p shane binası 
karş·smda dükka nmın önünde 
oturuyordum. Salamonla kör 

- Kamil 
bak, benim 

Çok ıslanmak veyahud terli 
iken soğuğa maruz k ima , bu 
hastalığa büyük bir ebeb teş· 
kil etmektedir. Rutubetli yer· 
lerde uzun müddd oturanlarda 
ve soğuğun hafıf bile olsa uzun 
zaman tesiri altında hulunan· 
larda bu hastalık çok defa 

şurada oturuyor, görülmektedir. B3zı san'at er• 
aaati de koluna 

Kamil geldi er, dükkanımın ö 1ün· taı<mış. 
de bir müddet konuştular. Ne Baktım, b11kikaten saat ko-
konuştuklarını bilmıyorum. Sonra lunda idi. Sonra Yahudi gidib 
Bahribaba parkına doğru gitti· polise haber vermiş. 
ler. Aradan bir saat geçti, Ya· Bazı şahitler gelmemişlerdi, 
hudi oğlu ağlıyarak .... dükkanın onların celbi için muhakeme 
önüne geldi. talik edilmiştir. 
____. -- -- -- --~--...... -----.......... -------..._-........... -.... -----...... ---
Belediye 
tahsildarının 

muhakemesi • ...... 
Davanın kararı bu 
gün verilecektir •• 

Sabıkalı Sarsak 
mahkemede 

BiJ.t/Jn kabahatlerini 
kabul ediyor 

Dün ikinci sulhceza mahke· 
mesine getirilen mevcudlu bir 
ıahsa hakim aordu: 

- Soyadm? 
- Sarsak! 

babında da ( arabacılık, çama• 
şırcılık, gemicilik gibı işlerle 
meşgul olanlarda ) Romatizma 
hastalığı çok görülmektedir. Bu 
hastalığa bir defa yakalananlar, 

artık vücudlerinde buna karşı bir 
kabiliyet ve istidat husule gel• 
diğı için, daima nüks yapmak· 
tadır. 

Jbtilastan maznun eski bele
diye tahsildarı Niyazinin duruı· 
masına, dün de şehrimiz Ağıl'" 
ceza mahkemesinde devam edil· 
miştir. 

- Pekala., Sarsakhğın 

rile yaptıklarm nedir? 

Bu hastalık her y şta görü. 
nürse de en ziyade on beş, 
otuz beş yaşlar arasındakilerde 
çok olur. Mutedil memleketler
de, diğer memleketlerden ziyade 
müşahede cdilmekted r. Bu has
talıkta kat'i bir amil henüz bu· 
lunamamış gibidır. Bunun mik· 
roplarının vücude bademcikler· 
den girmesi ihtimali vardır. Bu 
hastalığa müptela olanlarda 
ateş yüksektir. Oynak yerleri 

itiba· şişmeğe ve ağrımağa başlar. 

MalGm olduğu üzere Bay Ni· 
yazi, şunun bunun parasını z.im· 
metine geçirmekle maznundur. 

Bu duruşmada, suçlunun avu
katı Bay Ahmet Remzi dem ş
tir ki: 

- Benim müekkilim, böyle 
bir ihtilisa sebep olmamıştır. 
Çünkü, Santo Roso denilen 
adamdan alınan para ile, şahit· 
lerin söyledıkleri laflar arasın· 
daki gayet bariz mübayenetlerin 
n~zara alınmasım rica ederim •• 

Bu davanın kararı bu gün 
verilecektir. 

Çavuşköy cina· 
yeti davası -..... 

Karısı ve aşıkı ta
rar fından öldü. 

rülen iht:·y:ır 
Menemenin Çavuş köyünde 

Bulgaristanlı Necibi öldürmekle 
maznun Hasan Çetin ile karısı 
Zelihanm muhakemelerine dün 
şehrimiz Ağı ceza mahkemesin· 
de devam edilmıştir. 

Geçen muhakeme celsesinde 
maktul Necibe a.t kanlı sopa 
lstanbulda adli tıp işleri mecli
sine gönderilmiş ve sopadaki 
kanın tahliline lüzum gösteril· 
mişti. Dünkü mahkeme celse· 
sinde gelen rapor okunmuştur. 

Vapurda, sopa üzerindeki kan 
az olduğu için insan kanımı, 

hayvan kanımı olduA-unun an
i aşılması na imkan bulunmadığı 
bildiriliyordu. 

Maznuh Hasan Çetinin mü· 
daf aa şahitleri de bunlann Me· 
nemen mahkemesi vasıtasile ve 
ifadeleri istinabe suretile alın· 
mak için Menemene talimat ya· 
z lmaaına karar verilmiş, muba· 
keme, başka güne bırakılmıştır. 

Kanaliz.osyon işleri 
Belediye reisi Dr. Bay Behçet 

Uz, dün Değirmendağı mahal
lesinde yenı yapılmakta olan 
kanalizasyon tesisatanı ve Eşref· 
paşa pazarını tef ;, etmiştir. 

- Doğrul 

Bütün kağıtlar okundu. Ya· 

man bir sabıkalı olduğu anlaşı· 
layordu ••• 

Hakim: 

Bazılarında şiddetli şekilJerde 
olur. Bazan haf f şekiller de 
görülebil"r. Bir mafııald n diğer 
dıafsala sıçrar gibi hemen bü· 
tün mafsalları afetzede etmiş 
bulunur. Buna tu u n ar ırnı • 

- Tamnmış bir 

ğun anlaşılıyor? 

dıyamazlar, ağrılar iç nde kıv-
adam oldu· ranır, dururlar. Bunların terleri 

- Bayım .• Ben sabıkalıyım .• 
Çok rica ed ... rim, bana verece· 

ğ n cezanın hesabını yap.. Ne 
aşağı indil"., ne de yukarıya çıkarl 

Şahitlerin celplerine karar 
verilerek duruşma başka güne 
bırakıldı. 
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Zahire aatışlart 
K. S. K. s. ı 

de ekşi kokar. Bu ha talıkta en 
ziyade kalb zayıflığı ve hasta· 
lığı görülmektedir ki bu, hastanın 
hayatını tchlıkeye koymuş olur. 

Korunmak için so~uktan mu• 
hafaza olmak, hava cereyanında 
bulunmaktan çek nmek, bılhas11 
terli iken soğuğa ve rüzgara 
maruz kalmamak lazımdır. Şu• 
nu da bilmelidır ki, koşmak 
gibi şiddetli adale h reketleri 
vücu n kızışmasını ve terleme
sini mucib olan hallerden sonra 
birdenbire durmamak, hafif ha
reketler yapmak, vücudü kurut• 
mak ve alıştırmak, çamaşır de· 
ğiştirmek gibi tedbirlere riayet 
etmek İcab eder. 

~· ~r 1 
Bı.ı geca 

Kemeraltmda Şifa, Kar ntina· 
da B. Eşref, Kemerde Kamer, 
Alsancakta B. Ahmed Lütfi, 
Eşref paşada Eşref paşa eczaha· 
neleri nöbetçidirler. 

Kız kaçırma 
Bornovanm Eğridere köyünde 

İbrahim kızı 14 yaşında Ayşe 
Kabakçıyı ayni köyden Ahmet 
oğlu Ahmet Yayla kaçırmıştır. 
Zabıtaca aranıyor. 
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Kapının sürmelerinin ç kilm l-tt ol "unu işiden 

M. Bonasyö korku ırladı 

Halkımııda son ıenelerde 
görülen bir düşünüş tahavvülü 
vardır. Bu tahavvülün neticesi 
hastalarının hastanede tedavi 
olunmasınJ karşı bir temayül, 
hasta olanlarda ıse hastane te· 
davisine karşı rağbet şeklinde 
tezahür ediyor. Eskiden böyle 
düşünülmez ve böyle iıtenil· 

- Fakat ben sıze tanıyorum 
dcmedım. Ben size bilakis de· 
dim lı:i .... 

- Mahpusu götürünüz. Diye 
kom ıer gardiyanlara emir verdi. 

- Nereye koyacağız? Dıye 
zabit ıordu. 

- Bir z adana! .. 
- Hangısine? 
Komiser, zavallı Bonasyöyü 

korlcu içinde bırakan ehemmi· 
yctaiı bir tarzda cevap verdi: 

- Hey Allahıml ille rasgel-
diğ' niz zındana tıkınız; elverir 
ki muhafazalı olsun! .. 

Bonasyö kendi kendine söy
leniyordu: 

- Eyvah! Eyvah! Ozerime 
utursuzluk çöktü; karım deh· 
ıetli bir cinayet işlemiş olmalı; 
beni de müıterek zannederek 
b .. ber cezalandıracaklar; aöy· 
lemif olmalı, ber şeyi itiraf et· 
miı olmalı, kadın itte böyle u· 
yıfttrl Rasgelen birinci zındana 
laal Bir gece çabuk geçer; ya· 
rın ise ipe, darağacına! Ohl Al· 
labımt Allahııal Yazık oldu 
banal •• 

M. Bonaıyönün bu figanlan· 
na, çok dinlemiş ve alışmıı bu· 
lundaldan bu gibi figanlara biç 
kulak asmıyan iki gardiyan onun 
kollarına airip ıötürürken komi· 
ur de acele bir mekt-m ___.)'a.D• 

rak nötietçi za6itiae verip ıön
dermiıti. 

O gece Bonasyö gözlerini hiç 
kapayamamııtı; bunun aebebi, 
bpabldıta zındanın berbatlıjı 
deiil. ancak uyku uyuyamıyacak 
derecede kederli bulunmaıın· 
dandı. Bütüo pce pe~i üze. 
rinde oturuyor ve en küçük bir 
çatardıdan bile ürküyordu. Gü· 
•tin ilk ıtıldarı odaaına girdi
ı; •a••, sabah vaktinin renfi 
matem rengi gibi görünüyordu •• 

Kapmın ıürmelerinin Çelcii· 
melde bulundutunu işitince, 
kendisini idam ıcbpaıına ıötür
meğe geldiklerini emin olduğu 
içita birdenbire yerinden sıçra
mtftı; halbuki içeriye gelenlerin 

·-----a'kşamki komıserle onun maiyet 
zab tınden b şka kimse olma
dığ nı görmesi üzerine sevincin· 
den ikis ni birden lmcaklıyacak 
bir hale gelm şti. 

- Adamım, siz n işiniz dün 
ak~emdanberi daha karışık bir 
şekil a .d ğı için size bütü ı ha· 
kikati söylemenizi tavs ye ede· 
r m; z ra Kard nalin h ddeti an· 
cak nedametınizle telkin edile
bilir. 

- Elbette, ben bild ğım her 
şeyi söylemeğe hazırım. R.ca 
ederim sorunuz!.. 

- Evelemırde, karınız ne
reded r? 

- Nasıl, onu kaçardıklarını 
söylemedım mi? 

-Evet, fakat dün saat beşte 
sizin himmetinizle kurtuldu. 

- Karım kurtuldu hal Ohl 
Talisiz mahliikl Efendim yemin 
~derim ki, onun kurtulmuı be· 
om wasıtamla değild ır .. 

- Şu halde komşunuz Da • 
tanyamn odas·na g derek bütün 
gün müzakere etınenızın sebebi 
neydı? 

- Ahi Evet, Komiser, efen· 
di; evet bu do~rudur ve itiraf 
ederim ki, böyle bir hata işle
dim. Ben M. Dartaoyanın abartı· 
nıanına gittim .. 

- Bu ziyaretten maksadınız 
neydi? 

- Kanmı bulmak için bana 
yardım etmesini rica etmek. 
Onu bulmığa çalışmak baklum· 
dır zannetmiştim; anlaşılan, al· 
danmış m ve bundan dolayı af· 
hnııı rica ederim. 

- M. Dartanyan .size ne ce· 
vap verdi? 

- M. Dartanyan bana yar· 
dım edeceğini vadetm şti; fakat 
bana b yanet ett ğini pek çabuk 
anladım .. 

- Adaleti atdatmağa çaJışı · 
yorıunuzl M. Dartanyan siıınle 
mutabık kaldı ve karar net cesi 
oiarak karınızı tevk f etmiş bu
lunan po is memurlarını kaçıra· 
rak karınızı bir yere salday p 

istintak edebilmemiz" mani oldu. 
- M. Dartanyan k.enmı sak

ladı mı? Bu nasıl şey? 
- Bereket versin kı, o,rtan· 

yan şımdi eıimızdedir 

onunla yüzleştireceğız. 

ve sizi 
mezdi. Filhakika bu hastane-

Bonasyö ba~uarak 
verdi: 

lere rağbet bütün dünyada be· 
cevap liren bir temayüldür. Bir za· 

manlar Fransıtda, Almanyada, 
- Ahi Allahım! Bundan da· A k da hakkile kafi gelen 

h . . b" . . T d k mcr a ' 
a . ıyı ır şey ıs.~ıy_e~em:: anı ı hastane bınaları ş mdi hiç de kafi 
bır adam n yuzunu gornıe'kle gelmemeğe başlamıı ve binne• 

kederlenmem. . t ce bütün dünyada koloasal 
- M Dartanyanı get ırınııt. 1 · -

· d' 1 binaların muazzam eser erın vu· 
O .ye k_om ser gar ıyan ara cude gelm sini intaç e7lemiıtir. 

emır verdı. . . Hastanelere karı bu tebacü· 
iki gardiyan Atosu get~rm!ş· mün esbabını ıu suretle izab 

lerdi. Kom ser Atou ded~ kı: t k mümkündür. ihtisasın 
- Mösyö Dartanyan, dun bu e me . . b' k. . . "t d 

l . ehemmıyetı, ır ııının mu ea • ·· " 1 zda geçen erı 
mosyo ı c aranı did şuabatı kavrıyabilmesinin 
anlatınız. . - ıht malı ol mıyııı, teşhis için 

- Fakat; dıye B_onasy~ ba· bir çok yeni vasıtalara malikiyet 
tırdı. K'lrşı ma getırd ğ nız bu .. t 1·· mu dı'"'er taraf· 

. d' 1 ve muracaa uzu , a 
adam Dartanyan değıl ır . tan hastanelere itimadın fazla-

- Nası!! M. Dartanyan de· 1 b 1 cı hastalıkların . k . d aşması, u ıı ğ. l m ı ? dıye omıser .sor u. 'd' b · et'ı ve nihayet tecn ı mec urıy 
- Hatta ona h ç benzem ıyor. 'k d" b bl le bastalann 

B f d . . . d ? ı tısa ı se e er 
··- ~ e en ının kısmı ne. r evlerde bakılamaması ve bakıl· 
- Bıtm yorum; endısını tft· 

1 
. k b"l ol•wıudur 

mak ığın gayrı a ı .. ,. . 
nımıyorum. 

- Nası.! Onu tanımıyor mu· 
sun uz? 

- Hayır •• 
- Kend sini 

mi? 

hte bu ve buna mümaail 
sosyal ıebeblerden her yerde 
rağbet bulan hastaneler ve 
hastane ihtiyacı lzmirde de 

hiç görmediniz lcendıni şiddetle göıtermişıe de 
maalesef bu ihtiyaca kartı ve-

- Evet, kendisini görmüşfü- recek cevab hazırlanmamıştır. 
ğüm var, fakat ism ni bılıniyo- lzmirdeki hastanelerin, bir 
rum. 

- isminiz nedir? diye kom·· 
ser sordu. 

- Atos, diye silahşor cevap 
verd:. 

- fak at bu adam ismi de

ğ·' · ddğ ısın . Diye komiser şa· 
şalamıştı. 

Atocı siikihetle cev_ap verdi: 
- Ben.m ism"m budur. 
- Fak t siz ismirıizin Dar· 

tanyan olduğunu söy. emiştin iz. 
- Km, ben mi? 
- Evet1 s ;z •• 

- Beni tevk f edenlar b'lna: 
•s z M. Dartanyans mz değil 
mı?. d~dıler. Ben de onlara: 

- Sonu var -

zamanlar cemaat idaresi altmda• 
iken jiyılo veçbile muhit ihti
yacına cevap vermediğini, kafi 
gel med ğini gören hükumet bun
ları fennin terakkiyatına daha 
uygun Ye daha geniı nisbette 
vesa tle teçhiz içio, bu müesse
satm hususi büdcelerle idaresini 
tensip ve bunu kanunla tesbit 
etmıttir~ Bu mücsseıat her aene 
büdcelerini kendileri tanzim, 
meclısi umumiye eevkederler. 
Orada uz.un mütalealar, tetkik
ler, ten kitler olur. Islahat yapıl· 
mak istenir, oihayet büdce te
vazünü kaziyesi kapıyı çalar çal· 
maz, az çok bir ihtııar ile başı 
b•k anır ve buradan hastane 

T ~frilca No. 
66 lnkıl3b hatıralarından Yazan: 

M. DoOan 

Aradan bir kaç ay geçer geçmez ele geçirilen bir liste üzerine 

H.. elin bq ye telaadet par· 
.. --. b. hilih yapabildikle
rinden işaret makamında da 
kallaa&labili11irdi. 

lstanbulda M zan ısminde bır 
gazete çıkardığı ıçin M zancı 
denilen Murad bey namında hır 
zat lttıhad ve Tarakkı adında 
bır cenuyet teşk l tmış ıve bu 
cemiyetrn baş na da kend s geç· 
mışti. 

memleketin her tarafında cemiyet mensublan yakalanıyordu 

Bu tarihe kadar Sultan Ha
ıaidiD zulüm ve iatibdadındaa 
Awupıya kaçan kaçana idı. 
.S.alar .elcaer yet.le Mıma bir 
lcıımı aa y •naniatana d ter 
lcıamı da P.ariae ridiyorlardı. 
Bu fırarilerin adedi ne olur ise 
olsun Sultan Hamidin keyfine, 
arzusuna, eğlencesine tesir et· 
miyordu. {Şurayı ümmet), (Os· 
nıanlı) adlarında Pariste çıkan 
iki gazete gerçi bazı acı .şey.er 
)'az yorlarsa da bunlar da taklib 
bülcumete yarar bir hareket vü· 
cude getiremiyorlardı. 

Av,.ııpaya kaçanlardan olup 
da açhktan ve ıefalettcn buna· 
laoların bir kısmı her yıl lstan· 
buJda boğazöçindeki yabalDa 
gelen Hidivin annesinin hima· 
Yes nde olarak a fa mazhar olup 

Ve böylehlde YJldız ve Hamidden 
kendılerine fenalık gelmediiı 
içiı. idota memnun olur.ardı. 

M zanct Murad bütün mem· 
lekette tanıla" Ye sev len bir 
zattı. Cemiyet lstanbulda, luıir· 
~ Selinikte, Şamda epeyce 
dal ve budak salm ıtı. Murad 
bey bir aralık takibe ve bövle
likle tehlikeye maruz kaim ştı. 
Kaç.mala mecbur kaldı ve Pa
rise firar etti. 314 y1lıo10 baf
larında cemiyet epeyce büyümüş 
tehdidini hemen hemen yürüte· 
cek bir çağa gelmişti. Cemiye· 
tin askeı den, sivilden bir çok 
müntesibini vardı. Teşkilat çok 
mükemmeldi. icraata geçmek 
üzere idiler. 

Günün birinde bela gibi bir 
haber yayıldı. Mizancı Murad 
lstanbula ielmiş IDerbameti pa· 
dişahıye dehalet etmiş, Affolun· 

ı muıtur. Bu yayılan haber do;ıu 

ıdı. Murad bey ufacık b r kız 
çocuğunun hasretine dayanama· 
nuş Paris sefiri Mjnır Paşanın 

d alet ve tava sutıte affa maz· 
har oım ış lsta bu a gelm şt1. 
Sultan H mid M zancıdan ve 
onun k ırdtığu Jtt had ve Teralc1ci 
cem yetınden çok korkuyordu. 
Aldığı raporlar bu cemiyetin 
çok kuvvetlı olduğunu gösteri· 
yordu. 
lia~d, P.aris ıefiri Müniri 

sıkııtıı mlftJ.o Bu ~turda paruun 
nazarında ehemmıyeti yoktu. 
Münir, aldığı salahiyetler e bu 
işe girişmişti. En 11ihayet Mu· 
radı kandırmağa muvaffak oldu. 
lstanbula avdetinden sonra ken· 
disıne (Kara) lakabı verileıı Mu
rat düyunuumumiye idaresine 
yerleşmiş rahat rahat :v.akit ge
çirmeğe başlam ştı. 

Aradan bir ka, ay geçer geç
mez ele geçirilen liste üzerine 

memleketin her tarafında cemi
yete mensup olanlar birer ikifer 
yakalanarak .nefiy cezala1ile mem 
leketin ücra k.öıeloriııe IW'Ül· 

müşlerdi. O güıttôlenberi de Mu· 
radın Kara ismi inkisarlarla anıl
mağa batlanmıştlr. 

Mıamaf h M.zancı Muradın 
bu hareketine karşı cemiyet da· 

ğ1lmış ta de§'ildi. Paristeki u~u
mi merkezi Ahmed Rıza Bey 
idare etmeğe başlamıştı, her 
şey unutuldutu gibi bu sürgün 
actlerı da onutulduktan, her 
şey tabii hale rücu ettikten 

sonra şuradan, buradan kımıl
damalar başgöstcrmete ba~la· 
mıştı. Fakat kuvvetli bir bare
ket için memleket içinde bir 
teşkılit yoktu. 

Bu cemiyetin naşiri efkarı 
olarak Pariste ( Şurayı ümmet ) 
adında bir gazete çık yordu. Bu 

gazetenin 'bir kaç vilayette ajan
ları vardi, ecn,ebi pos,talarile 
elden ete ge1meğe muvalfak 

olan bu a-azeteler erbabı laami· 
yet tarafın elan okunduktan IOQI'• 

emin görülen ~ğer bir arkacleşa 
verilıyordu. 

idare edenler gayri memnun çı· 
karlarken bu ihtisarı yapan 
mecliı azaları da memleketin 
bu hayırlı müessesesine yardım 
edememekten mütevellit bir 
üzüntü ile celseye hatime verir· 
ier ve alelusul gelecek sene 
beklenir. · 

Belki bu sene de ayni hal 
tekerrür edecektir. Fakat zan
nediyorum ki, bütün bu müza· 
kerelerin artık olkun bir netice, 
bir semeresini almak zamanı 
gelmiştir, ve ıon içtimalarını 
yapan (pek iyi bilmiyorum am· 
ma) ıaym mecli ı azaları bu 
hayırlı ite bir az liyık olduğu 
kadar önem vereceklerdir. Ha· 
kikaten hastanede bu günkü 
yatak adedi ve bu günkü bos
pita isaayon uıulü bir kıaım 
meml ket halkım memnun ede· 
memekte ve bu gayri memnun· 
lar hastalarına baktırmak için 
her ne pahasına olursa olsun 
latan bula veya sair yerlere git· 
mete mecbur olmaktadırlar. 

Tetkik olunursa görülür ki 
nüfuı aded ne vo bir hastanenin 
bu gün\..:ü vesaite göre, 30 kilo· 
metre muhitine kadar ıümulü 

oldutuna nazaran bu gün iımir 
ıehri müzmin hastalar bıric 
olmak üzere 750 yatata ihtiyacı 
vardır. 

Bu miktar ne Ruılann beta· 
bıb gibi ve ne Almanların hali 
hazır telikkiıi ribi yüktek bir 
beaab neticeıi delil bilakiı mil· 
tevazı bir halde düşünülmüftür. 

Hastane, had butaiarıa haı· 
talık zamanını geçir.mete mab· 
sus yer oldutuna nazaran basta 
bakımından hastaneler, hastanın 
evlerinde buJduklan konfordan 
daha rahat, daha balcımtı ve 
muvvakkaten ayr,1dıtı kütle 
arasına bir an evel çalışır bir 
unsur halinde katılması için 
manevt ve maddi Ya1ttaları bol 
bir yer olmalı ve böyle oldu
kunu basta da her suretle his
setmelidir. Fenn'i bakımdan ise 
hastaneler üç zaviyeden müta
lea olunabilir: 

1 - Fennin teralddyatına biz· 
met •• 

2 - Hastayı en kıaa yoldan 
iyi etmek .. 

3 - Hastanın ileride lıuta· 
lanmaınaıı ve iyi yaıama tarımı 
tı.ıtaya ve muhite ötretmektir. 

Bu mütıleaya nazarın hasta• 
n~lerde fennin en son terakki· 
yıtını tatbik edecek ve l•nni 
tetkiklerde buluaacak alit >Ye 
edev,atıa mebzu iyeti, butalık 
denilen balin icah ettirdtti 
maddi ve m11aevi bütün koafo
rua liiı.üm1ı1. b'r d~ g~fek ~· 
ve ger~k muhite sıbh~ YM4· 
mamn ıve hastjlıktan kor.ama
nın ŞlartJarmı öğretmek için 
kuvvetli bjr propııand.a uşkj
lab (polildi.oildeır) PllllM• J.iz.u· 
mu aşikardır. 

Böyle bir haaoeaia " ıibi 
ana11n havi olacağını tıfı le 
lüzum yokl. Böyle bir hutaae
nin teaiı ve ıtefkili De bdar yükli 
olacajı, ne kadar murafa bacii 
olacatı da ufak bir talalil ije 
anlaşıbr zanneôiyor•m. lBiif k 
küçük bütün plairlerU. belecliy• 
veya lauauıi ileıaplar rıbi icUır 
lerinia büdcelinde pek ........... 
yetli bir pY11Vki alan ve ela .,,. 

raflı kaamıaı telkıl edea iMi •Ü· 
e11el8tı liy k olcl~~e 
)'Übeltmek ve fad ıç n 
iber memlekette bu müe11eıat 

~şinde gayet mantıki ve tecrebi 
ir ekonomi ihdas edilmeğe baş

fanaıııtır. 

• . ,,. ""' . 

hiç düşünülmemiş öyle mahsuJ· 
!erimiz vardır ki, bunlar ayrı, 
ayrı birer servet membaı teşkil 
edebilir. 

Bunun için misal çoktur, fa. 
kat biz burada iİmdilik bir mi· 
sal alalım: Çeşmedeki sakız 
ağaçları .. 

Çeşmede bine yakın sakız 
ağacı bakımsız, sahipsizdir. 
Memleke~ bir fayda getirmiye
ceği zannile ürününden istifade 
düşün ülmemektedır. 

Halbuki, memleketimizde şe
ker ve ı1ekerlemelerle müskirat 
imalinde kullanılan bu mahsul 
için lıarice senevi verdiğimiz 

para f PZ bin liraya yakındır. 
S;tkızadasmdan get rttiğimiz 

bu mahsulün kilosu memlekette 
200 • 400 kuruşa satılmaktadır. 
~ıme, Jtrazi ve iklim bakı mın
dan ~alcız_adasınıq bir eşidir ve 
ıakıı mahıulü Saklzadasında 
y~tiıen mahsulden daha nefistir. 

Ç ımede sab"psiz kalan ve 
mahsulünden istifade içirı pek 
JJ bir enıek beldıyen sakız ağaç· 
larırıdan, bütün bir memleketin 
şakızp olan ihtiyacı kar§ılana· 
J;>ilir. 

Nitekim, lzmirin istird attan 
evelki ticari vaziyetini bilenler 
hahrlır1ar. Bu pğa~'ar o zaman 
gayri Türk unsurun bakı mile 
yeti§tirilmi§ ve memleketin sa
kıza olan ihtiyacı tamamen kar
şılanmışb. 

Ç(>k basit bir ihtimam ve ba· 
kım, Ç.Cşmenin şakız i.atjhsal du· 
romuna eski ehemmiyetli mev· 
kiini aldırabilir. 

Bumm için de yapılacak tek 
İş, Çeımedeki sahipsiz ağ,.çlan 
sahiplendirmek ve ağaca sahip 
olanlan bakmaJa te~vik etmek 
olmalıdır. 

Yolcaa, Çeşmede yüzlerce sa• 

kaı ataca dururken aakız için 
laar'ce binlerce lira vermek gii
.,latar. 

N. Bölllrtlen 

Tirede kömar 
buhranı 

Altılıad4lar bir 
eoal laarelıet.B 

melidir 
Tire, (Hususi) - KömürsUz. 

lüle, kazanın halli kabil oimı· 
yan, lcangranlaşmış bir derdıdir 
artık.. Belediyenin koyduğu 
nark, başka ferlerd~n gefrterek 
sa~ıı bizzat lceadi yapması gibi 
tedbirler balkın lehine deA"il, 
aley .. _ police yeriyor.. Şım.di 
yüksek fjttle b lt kö ür bu1u
nJm yor. 

Vd111ur, arkıtıııdan g 1.en 
kar ve ~11k. Tıreliieri dondu· 
ruyor, odalarını JS't.aı;ak kö ür 
bJ,IJ 1111;1.ısıı )' pr. 

Geçenlerde donao ;~i ki i de 
kömürsüzlüğün kurbanıdırlar. 
seri ihtiyardır, fakat diğeri he-
•iiz on dördiiode bir genç .. 

Bu itle .tibdar olab lecek, 
t.edbır .tacak ~eya aJdıracak 
bir makam yok mu? Varsa ne 
bekliyor? 

---~-r..-.ı Nerrtgat: 

AR 
Mealeketımizio yegane Güzel 

un' ati., dergiıi olan AR; 12 nci 
Nyıaa ile bir yJllık bayatını do · 
.,•uttw. Uzun ömürler dıier, 
briler#•ize tavsiye ederiz. 

Ülkü 
Ankara Halkevi tarafından 

çıkarılan Üık i mecmuasının 
f9 ıUACA& Sf>'•' m ·~ar elmıştir • 

m 
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u 
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Vaşington muahedesi hiç bir kıymet ifade etmiyor! 
--~~-----.--~~~-

Born,,o ormanltır •naa b r facia 

Amerika yen· den b · çok • • • r 
• CORÇ KARISIN/İV. i;:ıGLJGJNI ~!-fYDf! harp gemileri yaptırıyor 

r çocuğu alı çmış ormanın ıçındekı yu- A • ......._.._. .. 
' ' v merıka ordusu manevraya başlamak uzeredir. 

va na çek.imi t .. J.~.c!gu okşuyordua Casusluğa k"\rşı şiddetli tedbirler alındı 
• e at a ~d·ıer o•• ımez of Paris, 10 (Radyo)- (Nevyork 

' ' w ' ••• Herald Tribun) gazetesi, Ame· 
Son gelen lngil z mecmuala- rikanın, bu sene içinde 236 bin 

rında, Afr ka ormanlarında geç· ton hacminde muhtelif harb gC4 
miş ko~kunç, fakat enteressan mileri yapacağını ve donanma· 
bir hadise okuduk. Aynen neş· sının mecmuunu bir milyon se-
rediyoruz: kiı yüz bin tona ibliğ edece· 

Bu çok sıcak iklim:n sakin tini yazıyor. 
S?CCesinin sükibetini yırtan ses, Ayni gazete, Vaşington mua· 
insan sesine hiç benzem·yordu. hedcıinin sona erdiğini ve bu 

Corç hemen silahına atıldı itibarla Amerikanın, donanmas& 
ve dışarı çıkmak istedi. Fakat.. hakkında d;ğer büyük devlet· 
E en, zevcesi önüne geçti ve bu lerle hiç bir noktada mutabık 
ani harekete mani oldu. S la- kalmak mecburiyetinde olmadı· 
hı nı a arak: ğını yazmaktadır. 

- D şarı çıkma.. Allah aş· Amerikaya beheri elli bin 
kına d ışarı çı kma, dedi. Çünkü ton hacminde iki büyük dret· 
evımı zın etrafını çeviren bu not, yirmi dörder bin ton hac· 
korkunç ve büyük ormanda minde iki tayyare gemisi, dört 
vahşi hayvanlar pek çoktur. dört büyük kruvazör, yirmi se· 
Bunlarla tek başına uğraşmak kiz bin ıekiz yüz tondan ibaret 
kolay bir şey değildir. dört muhtelif gemi, yirmi tor· 

Corc, hala fikrinde &srar edi· pido ve alta tahtelbahir daha 
yordu. yapacaktır. 

- Fakat evgili Helen -dedi· Nevyork, 9 (A.A.) - Nev· 
bu esrarengiz canavarı artık öl· york Times gazetesi, Filipinde 
dürmek farz olmuştur. Görüyor· Luzuen aduındı yarmdan iti· 
sun ki, b ize hiç rahat vermiyorl baren ve Amerika ordusunun 

- Evet. Ben de bu fikirde· 4000 askerinin yanı başında 
yim. Fakat, bu akşam değili yerli ordunun 40 bin askerinin 
içimde bir sıkıntı, sebebi meç- iştirakiyle yapılacak olan büyüle 
hul bir korku var. Bu akşam manevralar hakkında Manilladan 
bu feryad, her defakinden daha almış olduğu mufassal malGmab 
korkunç geldi. Bu canavar bu ncşretmektedir. 
akşam çok asabi. Hem de evi· Amerikanın mıballi tayyare 
miıin etrafında dolaş yor. filoları bu manevralara iştirak 

Corc, zevcesinin bu kanaatine 
iştir ke mecbur kaldı; karısını 

kırmak istemedi ve dışarı çık· 
maktan vazgeçti. 

Vakit geç. idi artık. 
Yatmak zamanı gelm işti. 

Hidd"t lıalinde bir maymun. 
Karı ve koca, bu tenha ve 

korkunç muhitin bu küçücük 
vinde, karyol larına girmeğe 

hazırlandılar. 

Fakat bu anda mahud feryad 
ve korkunç sayha tekrar ve da· 
h şidtletli olarak işitildi. Ses, 
o kadar korkunç ve şiddetli 
idi, ki sanki evin duvarları bu· 
nunl sarsılmı tı. 

Corç, hiddet ve merakından 
udağın& ısırdı vcı 

Ormanlarda at1 .• 

- Ben bu işi 
halledeceğim. 

yarın mutlaka - Bay, silahını al, benimle 

O.ye mmldandı. 

* *"' Bu ev, vakıa büyük ve bel· 
ki dr. sağlam bir yapı değildi, 
fakat Berneonun nehirler nden 
Reciyok çayının kenarında ve 
çok güzel bir evdi. Nehrin her 
iki tarafı da balta değmemiş, 
büyük ve korkunç ormanlarla 
kaplanmıştı. 

Corc Florçeri, buraya zevcesi 
ve çocuğu Greta ile beraber 
yerleşmiş, yerliler tarafından çok 
sev.len bir genç idi. Evin yakın 
veya uzağına dağılmı~ bir çok 
yerli evleri vardı. Fakat gündüz 
bu evlerde hemen hemen hiç 
bir kimse kalmaz, bütün yerliler 
büyük bir şirket hesabına or· 
mandan odun ve kereste kes
meğe giderlerdi. 

Corcu ve zevcesini iki defa 
korkutan canavar sesini o gece 
bütün yerliler de duymuşlardı. 

Sabahleyin, Corç, yerli ame· 
leyi gözden geçirmek için evin· 
den çıktığı vakit, ameledee bi· 
riıi kendısinc yaklaştı ve: 

beraber gel, sana büyük bir 
şey göstereceğıml 

Dedi. 
Corc, hiç bir şey ıöylemeden 

si la hını aldı ve yerli ameleyi 
takip ederek ormanın sık bir 
tarafına doğru } ürüdü. 

Amele bir müddet yürüdükten 
sonra, en sık ağaçlı bir ye ~de 

durdu ve Corca toprağı göste· 
rerek: 

- Baki Dedi. 
Yerlinin gösterdiği yer; yu· 

muşak ve düzgün bir topraktı. 
Burada büyük ayak izleri vardı; 
bunlar da buradan korkunç bir 
mahlakun geçtiğine en büyük 
bir delil demektı 1 Corc ve yerli 
amele bu izleri takib ettiler; 
izler, dallarından bir kısmı kı· 
rılmış ve aşağı doğru sarkmış 
büyük bir ağacıb dıbinde kay· 
boldu! 

Corc buradan nehrin kena· 
rına kadar olan sazlık ve çalılık 
kısmı da tetkik etti; kırık ve 
ezik dallar, buradan da acayip 
ve korkunç bir hayvanın geçti· 
ğini gösteriyordu. 

Corc kendi kendisine: 
- Şimdi anlamağa başlıyo· 

rumf diye söylendi ve, evine 
eöndü. Fakat tam eve yaklaşır· 
ken keskin bir kadın çığlığı 
duydu. 

Bu ses, bir kadın sesi, daha 
doğrusu zevcesi Helenın sesi 
idi. 

Hemen koştu; fakat daha 
bahçede, zevcesini baygın bir 
halde gördü; kucakhyarak ~ve 
, .rdi. 

Yarı baygın olan Helen Corca 
bir deli gibi: 

.A.(rika gerlilerinden hir ka' tip,. 

- Sorın• Corc, sorma .. Kap· 
kara bir hayalet, kocaman ve 
korkunç bir mahluk geldi, pen
cereden içeriye girdi , Gretayı 
kaptı, kaçtı. Bcnı de az daha 

edecektir. 
Nevyork Times gazetesi, Çin· 

Japon ihtilafının başlangıcın· 
danberi Filipindeki Amerikan 
ordusu kuvvetlerinin harb zam•· 
nındaki şeraitin ayni şartları 
dahilinde icrayı hareket etmekte 
olduğunu bildirmektedir. Tem· 
muz ayındınberi zabitlerin me
zun iyetleri ilga edilmiştir. Ve da· 
imi surette silah başına vazi· 
yette bulunmaktadır. 

Topçuların endaht tecrübeleri 
daha sık yapılmaktadır. Donan· 

öldürüyordu! Bu ormanın \ftitidirl 
Dedi ve hıçkırıklarla ağla· 

mağa baŞiadı. 
Co ç hiç vakit kaybetmeden 

silahını aldı ve mükemmel su· 
rette doldurdu. Kendisini takib 
eden sadık h ızmetçisi yerli Ka 
Yiuye de bazı emirler verdi. 

Corc, yerli ameleden de bir 
kaç silahlıyı yanına aldı; seri 
adımlarla ormana daldı. 

Evin penceresinden itibaren 
hiç bir iz yoktu. Fakat ormana 
dalarken bazı garib ayak izleri 
bulundu. Bunları talcib, ederek 
muayyen bir yere kadar gel· 
diler. 

Corc: 
ifritin buradan geçtiği 

muhakkak. 
Dedi. 

Etrafı dikkatle tetkik ederken 
Ko-Yiu Corcun elini tuttu ve: 

- işte!.. işte!.. Orada! İfritin 
evi oradadır. 

Dedi. 

Hakikat.. Büyük ve sık dallı 
bir ağacın üzerinde garip ve 
yuvaya benzer bir yer .• Burada 
gayet korkurıç ve s:y <dı tl:y;ü 
bir mahiuk .. Bu mah . ı1kun ku· 
cağında Greta vardı. 

Corcun kalbi çatlıyacık gibi 
çarpıyordu. Ve büyük bir telaşla: 

- Greta.. Gretal Diye ıes· 
lendi. Tüfeği ile rna hud mahlQ· 
ka nişan aldı. Fakat hizmetçiı: 

- Aman ateş etme! dedi. 
Bu ıf dti ö.dürmek m~ldin de· 

Amerika 
ma da her ihtimale karşı hazır 
bir vaziyettedir. Torpidoların 
mürettebatına pek kısa izinler 
verilmektedir. Ve bütün gemiler 
takviye edilmiş, mühimmat ve 

donanması 
mürettebat ile uzun bir yolcu• 
luğa çıkmağa hazır bir halde 
bulunmaktadır. 

Casusluğa karşı pek sıkı ihti· 
yat tedbirleri alınmıştır. 

Filistin meselesinin halli 
nasıl mümkün olabilir? 

Irakın eski Başvekili Nuri Essait paşa 
Londraya hareket etti •• 

Arapların 

Kahire, 10 (Radyo) - Hususi 
bir vazife ile Kahirede bulunan 
lrakın eski Basvekı li Nuri paşa 
Essait Filistinden dışarı çıkarılan 
Arap rüesasile müzakerelerde 
bulunduktan sonra Londraya ha· 

ğ ldir. Sonra, kızı boğacak ve 
parçalıyacaktır.I 

- Sonra?.. Ne yapacağız?. 
ihtiyar bir yerli Corca yak

laştı. 

- Biraz sabredeceğiz ve ça· 
re arıyacağız. Dedı . Bu mahlii· 
kun mevcudiyetini ben ta ço· 
cukluğumdanberi biliyorum .. 

Hep birden bir ağacın arka· 
sına tekildiler ve beklemeğe 
baş'adılar. 

Bu vahşi mahluk, belki de 
bir goril azmanı idi. Kıllı kol
ları arasına aldığı Gretayı, bu 
sekiz yaşındaki beyaz çocuğu 
adeta sevi yor, okşuyor ve ÖpÜ· 
yordu. 

Vahşi mahluk, avı ile çok, 
pek çok meşguldu. 

· Corc bu halden iştifade et
mek istedi, ve hiç bir ses çı· 
karmadan ikinci bir ağaca tır· 
mandı. Ve bir tabanca darbe· 
sile ifritin beynini dağıttı. 

ifrit, yerlilerin kat'i kanaati 
h" lafına ölmüş ve olduğu yere 
yüzükoyun düşmüştü. 

Yerliler mucize görm~ş gibi 
Lüyü!c b ir h yret°e: 

- lfrıt öld ı , ıfr t ö.dül O.ye 
haykırdılar ve Corcu alkışladılar 

* ... * 
Grctayı, Corc, if, itin ağır vÜ· 

cudünün altından kucağ na aldı 
ve eve döndii. 

Ve bugün Borentonun bu kü· 
çük köyünün kurtuluş bayramı 

~d~ Ab n 

hir nümayişi 
reket etmişt r. Hı 
gazetecilere be" 
Nuri pasa dem 

- Filistin ı . 
noktai oazarla 
umuıni vaziyete 
dılebilir. 

·ketinden evel 
' ı. bulunan 

.., mahalli 
göre değil, 

nazaran halle· 

Kudüs, 10 (Radyo)- Çeteler 
bu gün Yahudi tüccarlarindan 
birini öldürmüşlerdir. 

Zabıta memurları, bugün Arab
lardan on dört kişi yakalamış 
ve tevkif eylemiştir. Bunlar, der· 
hal harb divanına verileceklerdir. 

Kudüsün m ubtclif yerlerine 
yerleştirılen infilak maddeleri, 
bugün zabıtaca bulunmuştur. 

lngiliz asarıatika mütehassıs
larından biri, ölü olarak bulun• 
muştur. 

Kudüs, 9 (A.A.) - Tukel· 
rim mıntakasında bir askeri oto• 
mobil ile bir polis merkezine 
taarruz edilmiştir. Nüfusca tele
fat yoktur. Za~ıta şiddetli yağ· 

murlara rağmen her tarafta 
araştırmalara devam etmekte ve 
b r çok tevkifat yapmaktadır. 
Petrol borusunun ve telefon hat
larının tahribi sehebilc bir çok 
kasabalara para cezaları tertip 
edilmiştir. 

Kahire, 10 (A.A.) - iyi bir 
membadan öğrenildiğine göre 
yüı<sek Arab kom.tesi yakında 
bir beyanname neşrederek hali 
hazırda Fılistindeki vaziyete 
karşı mevkiini tayin edecektir. 
Söylendiğine göre komite bu 
beyanname ile şunları istiye• 
cektir. 

1 - Arablara memleketleri· 
nin tam bir istıklile kavuşması 
hakkının verilmesi, 

- ~onu 8 ine~ sahifede-
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Amerikan n Reno şehri 
talak şehridir 

1 Dilber kadın orsan Aşk! 
Aşktan ------

Meşhur hakim diyor ki: 
başka kuvvete baş eömiyen deniz kızının maceraları... Madam Lüpesko, 

• - 44 - N11kıli: F. Şemseddin Benliojlrı 

düelloda hafif yaralandı. Fakat Kenediyi diirı galipti, bu 
de öldürmeğe muvaffak oldu gün mağlup! 

Meri 

Aradan henüz bir kaç dakika 
geçtikten sonra, Tiç ellerini bi
ribirine vurdu. Bu, düellonun 
baılaması için bir işaret idi ve 
Meri ile Kenedi biribiri üzerine 
atıldılar. Kenedi büyük bir hid· 
det ile ve on adım mesafeden 
tabancası ile Meri üzerine ateş 
etti. F akıt mermi boşa gitti, 
Meriye isabet etmedi. Bundan 
sonra Meri ateş etti ve hasmı 
o nada yere düştü. Meri de 
hemen herifin üzerine atıldı ve 
kılıcı ile işini tamamlamak is
tedi. 

Kenedi ölmemiş idi. Birden
bire ayağa kalkarak Meriye sal· 
dırdı ve onu elinden h ıfif şe
kilde yaralamağa muvaffak oldu. 
Buna rağmen Kenediye iki yara 
daha açmağa muvaffak oldu. 
Üçüncü darbede Kenedinin ar
tık yaşamak kabiliyeti kalma
mış idi. 

Karasakal bu netice üzerine: 
- Ben sana söylemedim mi? 

Diye bağırdı. Bravo.. Bravo ... 
Bu andan itibaren seni başlos
tromo tayim ettiml. 

Kenedinin ölümile neticelenen 
bu düellodan sonra korsanlar 
gemiye döndüler. 

Meri, geminin doktoruna ya• 
rasını sardırdı. Sabık logiliz 
zabiti Klıllord güverteden Me
riyi hayret ve takdirle seyredi· 
yordu. Meri ona hiç bir şey 
söylemedi. 

ı o u eriye minnettar· 
lığı büsbütün artm ştı. Çünkü 
bununla üçüncü defadır ki, ha
yatını kurtarmış bulunuyordu. 
Fakat, Ceymis Klifford, Edvar
dın (hakikatte Merinin) bu fe
dakarlığına bir türlü mana ve· 
r_eınıyordu. Tabii, bu genç de
lıkanlının hak.katte bir kız ol· 
duğunu bir türlü tahmin ede
miyordu. 

• .. . 
Bu hadisenin akşamı, Ceymis 

l<lillord gece yarısına doğru 
Merinin kamarasına indi. Cey• 
m'ı, malGm olduğu üzere Me
rinin kamarasında yatıyordu. 

Meri kamarada yalnız ve çok 
düşünceli idi. Ve Ceymisi gö
rünce derin bir ah çekti. Yal
nızlığın kalbindeki büyük ıstı· 
rabı teskin edeceğini sanmıştı. 

Fakat, onun ıstırabını hiç bir 
şey tesk-in edemiyordu. Kalın 
ve kaba kumaştan yapılmış ce
ketinin altında terü taze bir 
çift meme vardı. Bu dolgun göğ· 

sün altında genç bir kız kalbi 
çarpıyor, ihtiyaç ve ihtiraslar 
içinde çırpınıyordu. Meri, gemi
deki lsmile korsan Edvar olarak 
değil, sevilen ve seven bir ka
dın o!arak yaşamak ihtiyacile 
kıvranıyordu. 

işte bu düşünceler, bu düşün
celerin verdıği ıstıraplar altında 

en ziyade meyus olduğu şu anda, 
genç lngı lız zabiti kamaraya 
girmiş bulunuyordu. 

Merinin hakiki vaziyet ve ız

tıraplarından tamamile habersiz 
bulunan Ceymis Klıfford, şük

ran hislerinin sevkile onu ku
cakladı ve: 

- Rid, dedi, bir defa daha, 
üçüncü defa olarak hayatımı 
kurtardın, hem de kendi haya· 
tını benim için tehl,keye atmak 

hiç intizar etmiyen bir insan 
halile omuzlarını silkti ve 
sadece: 

- Bu kadar büyültecek ne 
var sanki; senin ölmeni iıteme
dim. Hareketimin sebebi işte 
bundan ibarettir, dedi. 

Ceymis bu mukabeleden bir az 
bozulur gibi oldu: 

- Yoksa?. Dedi. Kenediye 
ben mağlup mu olacaktım? Maa
mafih sen de az daha mağlup 
oluyordun ya ... 

Meri güldü, ve: Romanya Kralı Karo/ 
-Ölüm ne sıra iledir, ne de Bükreş- ( Parkuel Filpesko ) 

b ·· ı Amerikanın Reno şehrinde baş para ile. Herkes ir gun ge e· apartmanında, senelerdenberi h k 
k d il. im Moran, Prov•dans vapu· cek ölecektir. Bu ırüne a ar basta babasile ve çok sevdiği 

d il rile Mars,ly'lya gitmek üzere 
tam on yedi defa üe 'l yap· üç köpeğile vakit geçiren güzel p 

k h f.f ıreden geçerken, Akropolis 
tım; işte ilk defa olara ve a 1 kadın Mad3m Lüpesko, sene· 

1 gazetesinin muhab:ri tarafından 

• • • 
sevınırım 

işvebaz kadınlarını anlatırken: 

şartilel. 
şekilde yaralanmış bulunuyorum lerdenber; kendisini takib eden O d görülmüştür. 

Meri, böyle bir teşekküre e i. ~ Arkası fla1 - talihs zlik netices olardak :u Moran, gızetecilerin suallerin· 
__ _:_ _ _:_ __ .-==========---------ı günlerde Bükreşi ·belki e e e· den çekinen b:r adam olmadığı 

- Ben -dem şbr· hikimlık 
haya~ımda o derece tuhaf hi· 
diselere sahid oldum, ki bunlar 
için bir kitab yazmak ikt;za 
etse, senelerce meşgul olmık 

laz•m gelecektir. 
B zde, talak istemek haki;-. 

kadınlara verilmiştir. Bir gü~. 
kocasından ayrılmık istiyen bir 
kadının isti dasını aldım, derhal 
muhakemeyi açtım. Fa'cat kadınıa 
kocası, zevcesi ıi çıldırasıya ıe• 
viyordu. Ondan ayrılac1ğını his
sedince, tabancasını çekerek 
mahkeme salonunda intihar ett. 
Bu hadise üzerine talak istiy:n 
kadın, hemen dıvadan vazgeç
miş ve kendisi için hayatını feda 
eden kocasına hürmeten bır da• 
ha evlenmemeğe karar vermiştir, 

Uluslar sosyetesi Katil Vidman diyen - terketmek üzeredir. için, Akropolis muhabirini üz-
Muhtelif rivayetlerin hangi· meden her sorguya cevab ver-

Küçük devletler için 
çalışmış 

Paris, 10 (Radyo) - Uluslar 
sosyetesi konseyinin ilk toplan• 
tısında; lngiltere ve Fransa Ha· 
riye Nazırları B. Eden ile B. 
Delbos tarafından birer söylev 
verecekler ve Uluslar sosyetesi
nin, küçük ve orta devletler 
için yapmış olduğu hizmetleri 
sayacaklar, sosyetenin, ne suret· 
te olursa olsan takviyesi lazım 
geldiğini ileri süreceklerdir. 

Londra, 10 (Radyo) - Ulus
lar sosyetesi genel sekreteri B. 
Avenol, bu gün buraya gelmiş 
ve lngiliz ricalile konuşmuştur. 

B. Avenol, Ccnevreye dön· 
meden evci Parise de gidecek 
ve Fransız Hariciye Nazırı B. 
Delbosla müdavelei efkarda bu
lunacaktır. 

Polonyct 
Bütün devletlerle dost 
yaşamak istiyor 
Varşova, 10 (Radyo) - Po· 

lonya Hariciye Nazırı B. Bek, 
Polonyanın harici siyaseti hak
kın da uzun beyanatta bulunmuş 
ve Polonıanın, şu veya bu gru
ba karşı olan bloklarda yer 
almak mecburiyetinde olmadı
ğını söylemıştir. 

B. Bek, Polonyanın, bütün 
devletlerle dost kalmağa karar 
verdığini ilave eylemiştir. 

Dün de isticvap sine inanmalı? Bazı kimseler, miş ve bir azlda geniş izahatta 
Madam Lüpeskonun, hükumet bulunmak suretile, memleketinin 

ed:ldi.. tarafından Romanya haricine aile hayatındaki bütün sırlarını 
Paris, 10 ( Radyo ) - Azılı atılmak istendiğini söylüyorlar. ifşa etmiştir. 

katil Alman Vidmın, bu gün Fa~at, bu güzel kadının, sene- . Yalnız Renonun değil, koca• 
de isticvap edilmiştir. Katilin, lerdenberi beraber yaşadığı Ro- larından ayrılmak istiyC;n bütün 
1926 senesinde Kanadada kalp manya Kralı Karolun arzusile Amerikanın ve hatla kısmen 
paralar basan bir şebekeye da- Romanyayı terkedeceğini tahmin Avrupanın başarı ve mütelevvin 
bil olduğu ve bir müddet tev- edenler de vardır. kadınlarına boşanma kağıdı ve· 
k f edildiği hakkında yeni bir 
ihbar vukubulmuştur. Madam Lüpesko, meşhur ec• ren bu meşhur alim hakim, 

Vidman, müteakıben metresi zaoılardan bir Yahudinin kızıdır. Akropo\is muhabirine Renonun 
Kolet ile muvacehe edilmiştir. Rumen zabitlerinden birile ev• Lüpeskoyu hır kaç defa Parise 

,Kolet,. Vidmanın bir çok Oİ· lenmiş olan bu sarı aaç\ı ve götüren kuvvet, ekser ya biı· si-
nayetlerini bildiğini ve fakat ıök gözlü dilber, kral Karolu yaset kasırgasıdır. Güzel kadıııı 
ölümle tehdit edildiği için vak· prens iken tanımıştı. senelerdenberi takip eden bu 
tinde zabıtaya ihbaratta bulu. Karolu, güzel bir tahsil gör- korkunç dev, bir iki haftadan-
namadığını söylemiştir. - \ d d 1 · 

muş o masın an o ayı ıevmıı beri tekrar çehresini göstermiş 

Boenos.Ayrestebüyük ve gördüğü gündenberi onun bulunuyor. Halbuki madam Lü· 
bir köprü aç:ldı yolundan ayrılmamış olan ma· peskonun kafasını en az işğal 

dam Lüpesko, BJkreşte "Ok se- d · tt" O k d' h Boenos-Ayres, 10 (Radyo) - " e en, sıyase ır. , en ı a-
Brezilya ve Arjantin cumhurreis- vilmis olmasına rağmen tarihsiı linde ve kalbinin temayülile yan 
)eri B. Varga ve B. Costo, bu yaşamak istiyen sade bir gü· yana yaşamak azmindedir. 
gün Paso Libroda açılan büyük zeldir. Madam Lüpes~onun Londra· 
beynelmilel köprünün küşad O, en çok mütaleayı ıever. ya gidip orada ikamet edece. 

Bundan dolayıdır ki, köşkünde ğ' · .. ı· ı d h k" merasiminde hazır bulunmuşlar· ını soy ıyen er vana a a ı-

B mükemmel bir kütüphane tesis k 1 d"lb . v· dır. u köprü, bin dokuz yüz at, sarı saçı ı erın, ıyana-
metre uzunluğundadır. etmiş bulunuyor. Vaktinin ço- ya ve oradan Venediğe gide-

ğunu, kitaplarının arasında ge· ğ' b'l"h d p · t k 
Fransız kabı"nesı" ce ı, ı a are e arıs e arar 

çirmekte ve daima bunların kılacağı merk~zindedir. 

Dün Eliza sarayında aah·felerini karıştırmaktadır. Madam Lüpeskoya Parisle 
Madam Lüpesko, Parisi çok (Bua de Bulon) da bir villa 

toplandı sever. Bu sene sergi zamanında satın alınacağı söyleniyor. 
Paris, 10 (Radyo) - Nazırlar iki defa Parise gitm ştir. Pari- Güzel kadın; senelerdenberi 

meclısi, yarın öğleden evel saat sin büyük caddelerinde gezmek, kendisini kovalıyan talihsizliğin 
10 da Reisicumhur B. Lebrunun bir mağazadan çıkıb ötekine kurbanı olarak artık Bükreşi terle 
riyasetinde bir fçtıma aktede- girmek ve her zaman güler eylemek üzeredir. 
cektir. yüzle görünmek, Madam Lüpes• Bükreş mehafıli, beşuş ve da· 

Başvekil B. Şotan, mesai için konun adetidir. ima mültefit (Lüpesko) yu belki 
yeni bir statü teklif edecektir. Bu sene müstesna, Madam de bir daha görmiyecektir. 

Amerikadan başka dünyanın 
her taraf odan talak davası için 
Renoya gelenler çoktur. Bunlar 
arasında prensler ve hatta kral
lar da vardır. 

Kırk senedenb,r hakim bu· 
lunuyorum. Bu müddet zarfın 1a 
verdiğim boşanma kararının he· 
sabını ben de layıkıle bilmiyo· 
rum. Yalnız şunu söylıyebil • 
rim ki, l935 ten 1936 y.ı ka
dar üç bin yedi yüz boşanma 

kararı verdim. Bunların en ço
ğu pek estantanedir. '() derece 
ki, kocalarından boşanmak üze
re taksı otomobiiile mahkemeye 
gelen kadınlar, boşanma kararı 

alarak ayni vasıta ile geri dön• 
müşlerdırl. 

Baş hakim ( Moran ), (Akro· 
polis) muhabirde konuşurken 

bir aralık salonda gezinmeğ· 

başlamış ve pencereden görüııen 
Pıreye bakarak: 

- lstanbulu, Mısırı, Beyrut11 
gördüm. Buralarda çok çocuklu 
ailelerin bulunduğunu işittim; 

- Sonu 8 inci sahifede -.1 ............................................................................ .. 
kapı kanaölarını çarpma müsa
bakasına girişirler. 

Ah bu, lstokholmden tutu
nuz da Isfahana kadar ayni 
mimar tarafından yapılan ve 
sütunları gibi bir diziye sıralan· 

o kafaşantancı efendilerın Pa
rislilığı gibidir hal 

kaddes Konsülün kapı aralarında güneş çarpmasından kaçarken 
Papanın ruhani hademeleri be- ben zamanımı aksırmakla yahud 
nimle alay etmişlerdi. Latincede makusile geçirirdım. 
de buna *Venter Obezos. de- Fikrimde de seyahat hatıralan 
niliyor. omuzomuza itişirlerdi. Size ser-

-"!!~•!"'••••••••••••••••• ... •-•• mış sahte, gösterişli ağızlardan 
Dilimize çeviren: Yazan: dökülen tenviratı da hep bir 

Mılletler biribirlerine bilhassa 
şakalarile benziyorlar. Bunu kat. 
iyetle iddıa edebilirim. Azizim 
bütün lisanhrda şişmanlıkla 
nasıl alay edild•ğini Öğrendim. 
Göbekli bir adam her yerde 
gülünçtür. Ve zaten başka tür
lü de olamaz. Yer yüzünde tek 
bir memleket yoktur ki orada 
göbeğimizin ucuna takılacak bir 
lakap bul unmuş olmasın. Bize 
lngilterede, (Nik-Ben) Alman· 
yada (Fetlay Big), Hollanda: 
(Dık Vent) derler. 

Ah o bütün külhanilerin ar- güzeştimi anlattığım akşam ıöy· 
kamdan savurduğu alaylara lediğim ilk seyahatimi düşünü· 
hiddetimden kuduracak hır hale yorum, şu bildiğiniz şark seya
gelirdim. Bereket versin ki dos· batini: Şükrü Kaya---------- Hanri Bero biçimde olan çerçiveleri camları 

21 
mezarınıza öylece götürünüz!. 

Seyyar bir aşkın sabit balonu 
gibi dünyanın bütün pıyıtaht
larına demir attım. 
d Beni dinleyiniz, oturunuz, otur· 
uğunuz yerde; bırakınız; uzak· 

!ardan gelenler istedikleri kadar 
b!~1_?lar, tutsunlar. Fakat siz 

utun seyyahların en tecrübe-
lisinin size verdiği nasihatlerin 
sa · · mım.yetine inanınız. 

Size böyle söyliyen şu adam, 
vapurların, yataklı vagonların 
ç~lesini Ve lngılizlerin işkence
ıını çekmiş bir adamdır. Ben, 
Mıı~IMç!E gecelerinin müda--

vımı, sa baha karşı yatmağa 
alışkın ben; daimi uykusuzlukla 
harab olan kalbimi az kalsın 
vapur kamaralarında dinltndire-
cektim. 

Sabahın alaca karanlığında 
uyanan yaygaracı ve tahta gö
ğüslü lngmz hanımlarının hay
kırışları beni gözümü henüz 
yumduğum yatağımdan fırlatırdı. 
Oteller daha berbattır. Oralar· 
da da bu hanımlar kocaları, 
kardeşleri sabah karanlığından 
itibaren; bütün dünyada anglo· 
sakson kibarlık ve nezaketinin 
en şayanı d.kkat tezahüri.iJıolan 

mahun masaları hep biribirine 
benziyen büyük otellerin hayatı. 

Ya, antikacılara gitmek? Ah 
efendım ben oralardan hep el
divenli koca ellerimde m ni mini 
fincanlarla avdet ederdim. Ah 
bilseniz o çocuk bana çerçilerin 
ne kadar tozlarını yutturmuştur; 
beni paytahıtlarda kaç defalar 
Modistraların; hepsi de Parisli 
olduklarını söylıyen "Polet.lerin 
"lrma,,Iarın dükkanlarında oturt
muştu. Bunların Parisliliğide 
tıbkı bütün dünyanın mostra· 
cıları, gemicileri, talebesi Mon· 
marter hakkında bir fikr edin· 
~nler.-. ~ •dağıllll, 

ltalyanlar: (Pnigoe Bokkale) 
Portekızler: (Barika), lspanyollar: 
(Barigado), Arablar: Tahrin, R~s
Iar: (Tolst Poçaf) Macarlar: 
(Protrohos) Türkler: Ş şko (tu· 
lum), Çinliler: (Pangyen) derler. 

Latincede de, evet efcndım, 
sevgilimin bilmem nasıl bir mü
nasebetsiz bir hevesinin beni 
sürülded ğıl llatikanda da .ınıı· 

tumun kocası daima zamanında Ah o şarki Efendim inaan 
yetişirdi. Biz de derhal pılıyı ayağını karaya basmadan, sarıklı 
pırtıyı durmaz toplardık. kürekcilerin kullandığı kayık 

Seyahat programımız da çıl· gibi daha denizde dans ederken 
gınca bir şeydi. Mesela ilkba· İnsan gözlerinin içine bir avuç 
harı, güneşlı memleketlerde konfetti yer. Bir avuç, iki avuç, 
geçirir, başka bir yerde de yazın üç avuç korıletti. Birisini babuç-
soğuk başlangıçlarını bulurduk. ların, feslerin ve maşlahların 
insanların ve mevsimlerin aksine gürültüleri arasında Arabların 
bir hayat yaşıyorduk. Hasır binlerce çıplak yanık, kebab 
şabka ile palto kullanmasını olmuş kollarının karıştığı, biri
daima biribirinc karıştırırım. birine dolaştığı rıhtım üzerinde 
Desti den boşanır gibi yağmur yukarı dar., güneşten yerseniz. 
yağan bir yere beyaz şem· ikincisin ı aşağıdan dıılgakıran· 
siyem\e iner veyahud kızgın bir lara Çarpan dalgalardan, içinde, 
güneş muşam bam kokmuş ya· al kıgılcımlar, aıtın renkli ıa
pış ·an b.r hal getİrirdı; yetli r• h Sonu flllr -
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Bu güıkü program 
Senfoniler: 

11, 15 Roma kısı dalgası:S n· 
fo:-aik konser, 21,15 Bükreş:~n · 
fon k koıser(Mendelsshon),21,30 
Fiont s, Napoli: S ı fonik kon· 
ser ( PoroJı'oi'l idares"nd ), 
2?,20 P : Se foni (Beethoven) 
Hafif kcJnserler: 

7,10 Berlin kısa da gu :N şeli 
popa i, (8, tS devamı ). 9,20 
r••• Kolonyal: P ak. 9,30 Ber in 
k11a d~ gu: Hı f k nser, 13 
Par• Kolo y~I: P ak, 13 B rlin 
.... dalruı: H fıf mus k (14,lS 
....,.., ), 13, 10 Buk t'Ş: Hafıf 

8Rllikİ 14,35 Roma kısa dalgası: 
Koaıe , 1 S,45 B r n kısa dal· 
su: Küçuk halk onseri, 16,45 
Berhn kıaa dalg sı: Neşelı saat, 
18 Peşte: Peşte halk ko osu, 
18, 1 S Vartova: Poliı orkestrası, 
18,30 Roma kısa dalgası: Hafıf 
muikı 19,20 Peıte: Plak konaeri, 
20 Floranı, Napoli: Musıki ve 
.. rk, 20,10 Liypziı: Martlar, 
20.15 Biiluq: Haf f muıikı p ik· 
lan, 20,10 Ko onya: Şeıı konıer, 
20, lS Prag, Ostrova: Karışık 
program, 20,30 Roma, Bari ve
aıre: Karıtık musik., 21, 10 
Liypzig: Orkestra, ıopran, te· 
nor, klarioet, piyano, 21,30 
Milino, Torino, Roma (2) : Ka
nflk muıiki, 22, 10 Kolooya: 
kouer aaati, 22,20 Peıte: Çiıan 
orkeatrua. 
O,,.r•llll', operetler: 

10,45 Berlin kısa dalguı:Stra· 
ucı\ıo kanıık eserlerinden, 13, 15 
Roma lau dal1a11: Lirik opera· 
lardan parçalar, 2G,4S Kolonya: 
Zvei im Soıanencheio iıimilı r.ıd
JO opereti, 21,2.Ş Pıaı: opera 
tklam , 21 V arşova: opera pi· 
,.m, 22 Mallno, Torinq, Roma: 

ve lasa dalga Nedbal'in•LebJi 
~~ı. opr-reti, 22 Roma, Bıri: 

Reficenin Margherita da Cortooa 
opera11. 
Resitaller: 

10, ıs Berlin ktsa dalgası: So
ist ko11eri (piyano), 17,30 Prag: 

• • Jt, viyolonsel ve p yano, lS Bük· 
reı: V.yolonsol ve piyano kon· 
ı ri. ( Richerd Strauu ), 19,20 
Uypz g: Piyano konıeri, 20 Bük· 
reş: Koloratür aopran tarafın• 
dan dünün ve bugünün şarkılan, 
20.40 Viyana Graz: Şırk lar, 23 
Florana, N.1poli: Orkestra ile 
fantezi ıarkılar, 23, 15 ~e: 
P yano konseri. 
Dau muilci.U 
23,tS Va"°va: 2~,30 Uypzig, 
23,35 Kolonya, Hamb.ırg. 
Mlllılflli/: 

19,21 Roma kısa dalp11: 
Arapça musiki, neşnyatı, 20,36 
Bari: Türkçe haberler we plik, 
21.15 Bari: Rumca haberler ve 
plak musikim. 

• Baştara/ı 1 incirle -
da J po yanın Nlnkin sefiri • Baştnrafı 7 incide • -Başı 1 inci •alıi/11de· aatı elde edemed ler ve devre 
tarafından vulcubulan be ana- s·zde de var m ?. kımmda llyuıo bulunmadığı ve 1 • O Oçokun bikim oyunu ile 

•••• göreceğiz? Yunan Daha neler· 

t ndan dolayı protestoda bulu· Diye muhabire sormuştur. Ateı takımanda ise lstanbuldan bittti. 
naralc, sdır n derhal istifa etme· (AkropoJis) muhabiri şu ce- geri gelen NurJllabm yerini ikinci devrede Üçok t-1cımı Muhfe-J:em 
s nı istem ştir. vabı vermişt r: işpl ettiti görüldü. golleri fazlalqbrmak için var T 

Tokyo, 10 (Radyo) - Japon - Yunaaiatanda öyle aileler Maç Ajsancatm ıeri ve Atet kuvvetile rakip kalesine yük· Bİm o/d 
k b. b · 1 ı k vardar ki, çocukları b·r buçuk L f k 1--d a ınea , u g11n mparator a ~alesine kadar d ıyınan, ı at 1a11 i ve 10 uncu dalcikada Adi· - Bar:ı 1 inci sahi 
M 1. ı b. l k ı düz .-vi tecavüz eder. Zıra or· ı- ..J. Ji ır ec ıs e ı ı te top anm ştır. ·--, semeresiz kalan alanile baı aw. D faUİ rayı.ti sayuinde 2 inci Jorı• taldb eylemictir. 
A 1 (s ) · b k todolcs d ni, esaslı sebebi er ol- ı v m1ra çoıo, vazıyet a • Ateşin mukabil hücumu avuta aayısım da kaydetti. Fakat bu Kraldan sonra bü ·· 
k d b b 1 dıkça kan koca 1..--anmalarına · i d •- ka ın 1 l ZJ ı ey matta u unmuş VVJ neticelendi. Ve top de"Vreo n •~i dan sonra düzaiio bir kenıler ve muhtelif 

J Ç. aıla müıaade etmez. Bu ıtıbarla 0
-ve ıponyanm, rne reaımen beşinci dakikasına kadar oyun· oyun çıkarmağa bqlıyan Ya· eyetlerile sefirler kili 

h rb ılin etmesin ve Çine yar· bizde dotumlar fulad r. cu1arm mütereddıd oynamaları manlar takımı yavaş yavaı Oç- meğe başlam11lardar. 
dm eden devlet er hakkında Baş bikım Moran, hayretle yüzJnden aıııf saha aynhnıdı. ok kalesi için tehlikeli olmata Gelin, prenses Fred 
tedbirler ılınmasını teklif eyle- muhabirin yuzüne bakm" bir Soğuktan olacak ki bu dala· başladı ve 30 uncu dakikada babasile birlikte kıli 
mıştir. lihz• düfiindükten IOnra: kıya kadar durgun oynıyan 2·0 matlap vaziyetten 2· t vazi· sonra gelmiştir. Pren 

B N l J f. · · - Ne aaadet demiıtir, bizde --. a-.. b La. ğ" ı zı az r ar, apon ae ırıam, oyuncu ar vücadleri kotm•~ı.an yetine girdi. Golün verd•ti nete v..7U a n çe~ı ı atı 
derhal ge i çatrılmuını itte- de tamamen aksıne.. ıaad.Jdan ıonra birdenbire açıl· ile oynıyan Yamanlar oyuncuları •rıbaya binmiş bulun 
mailerd r. Evlendıkten üç ay aonra ko- dılar ve topu tam aüratle kale· Üçok talammın uyuıuklutundan Araba, bassa alayın 

içtimadan sonra ·Başvekil calarıodan boşanan kadınlar, den kaleye dolaştırmafa batla· istifade ederek 1011 dakikada bir ,. bir kıt'a tarafınd 
prens Ko ıoyo, Harıciye N zırı pek çoktur. Bu vaziyet kartı· dılar. Her iki takanı oyucuları sayı daha kazandılar ye aaba· edilmiıtL Prenses, kil" 
B. Hı ota ile Den z N zmnı 11ncla çocuk yapmak elbette ki aeri ve güzel oyun'-rile m-.1n d 2 2 b ·-1...l-lar bpt11ada Atina me 

d l .. -Y- an • erabere &7ıru• • •---Ladan '-artılanmıı 
alakoyarak ayr ca ve uzun müd· na ır 0 ar. müsavatını bozm•&a .... ı .... yo_.__ 8 ' D t ...J__ Ba -•• .: Mubabı·r bı·r aralık bikı'me _..,. ,,...... 1"1111" u .oyuna 0 anıporYilll Y disini elinden tutup, i 
det lconuımu•tur. ve b suret 1 ll!.1-al b F "d · ..ı___ tti Çok•--b · 

y u a a& ı ve eye- erı JQllR e • - uı türmüı, yerine oturtmuş 
Şangbay, 10 (Radyo) - Ja· sormuttar: canlı bir oy ıı çıkarıyorlardı. oyun idare etmediiioden topu dan IOnra dın· ~ meraı 

d ı b - Çi - S ıde boşanma davaları· Al ki ~ pon or u arı, u ıun ntao sanca ılar 17 ve 22 nci dt· tam manasile takib edemiVftl'du. mııbr. 
1. • l I · · Li nın manafı ne kadardır? '1-ımamnı ışgı ey emıştır. • 1a1calarda Burinin çektiJi iki Bundan dolayı ıörmeai lizam· Meraıim ıona erdikt 
manda bulunan J•pon donan· - B r boıanma davası, aıatı kornerden ııt.fade edemediler. ıeJeo bezı vaziyetleri göremedi. Veliabd Prens Pavlo, 
masının takviyesi içın bu gio yukan ki yüz dolara mal olur. 28 ocı dakikada Ateı takııqı da Halk ıahU1Dda ayni kulilp- Prenaeıle birlı"kte kol 
b J d --- · d b ı Maamafib, ne ice ne olursa b b *- L__ 1 __ _. L .ı ... eş apon e.uoyer1 a a ıe • ir ır. üzerine iki s;oroer ur eria B. takımları ara11Dda y.. RUen çı"mı,_. ve aalta 
mıştır. olıun, mahkeme muraflan, kan zandı ve onlarda •emereaiz pılan miiaabakalarda Alsaacak basına binerek, yarım 

Japon tayyarelerile ata an be- lcoc da 'arı yarıya alıpar. kaldı. :, dakıka ıonra Alsaocak 3 • 1 Ateıi, DopDapor 4a 3. O hallan alkııları aruınd 
yannameler e, Çin balla ile ya• (Reno) ıebri, •Talile davaları takımı tekrar ltirbiri iuriae iki Demirtp0ru matlub etti. Üçok- cedclelerdea geçmiş ve 
bana arın, her tarafa beyu ıdıri. ıımioı al• ıezadır. Bu kqrw kazanda, fakat r.aı. da Yamu'- 0 ,_au da 0çok t.. waya gtmiıtir. Yoll 
b Lı la b ı münasebetle bars~tea bo,anma ._ L-

1--dan --..ad 1 d ayr ıuar asma rı ve er a .,. teolıltesız geçti. Ve bundan kımınıa bükmen galibiyetile ne- ..-...- 'ııau e er en 
bır kom·syon gönderıle ek Ja· dav ıı ıçin gelecr.k yabancılara sonra Alsa:ıcaklılar oiabl bir ticelendi. diyea çioek buketleri 

-•- k 1 k mahsus her tu· rlü ko for tem o ı~::•--mı·ı .. kı"Jde pon aa&eri omutanı e müüa e· hilcımıyet tesisine muvaffak ol· ---- -~ 
relere giriıilmeıi bıldirı mel(• edılmiştir. Yabancıların boşan· dolarsa da mubacimlerin rakib Fi İ•tin mıaeleıinin ya~lmal,ıftrW'ef.a'- .. :-de "-rd 

d. ma davalan için en çok alb k 1..-•ı· l ~ liiaUll ,,.., 
te ır. haft lazımdır. aleıi önüade top• esmeleri ve '""' ı na~ m•m- tik oldutu halde daha 

Tokyo, 1 O (Rad> o) - Domei elde edilen bir iki hnattan ela ı...11n olabı·lı·r.' rıp &iW.iı ve ç ftı, sar 
Ajansı bıldirıyor: Çmtaoyu it· Kocalarından boşanmak üzere zamaaıoda ıltifade eclilememni Kii moda k 1 t 

(Ren o) ya geleolerın, çok defa --• • • • • pı arıı am ş ır. 
ta eden kuvvetleran kumandanı yizünden go çıkaramadılar. _ s.,. ö , .. ..Jd.~ _ Protiataa aezbebi veç 
h '- · b kk h f d 1 bir kaç gün ir~nde dığer taraf· So d '- k d k ,,... ..a ... 11.ı-er"eııo a ı mu a aza e ı e- .,.. n a"ı alar a in iııf eden ı - Filıltia• bir Yala•di fi)'~ IQDCI meraıim 

"' · - 1 b d k' tan evlenip memleketimizden 1 1 A L- • d ce5ını aoy emış ve fe ır e ı ec- ve ıo le netice enen tetlilerio ,.w• iladMt fikriatl• , 1, ft uu .111eta1ım en ıo 
nebilen ayrs bir yere topl yarak çift olarak ayrıldıklarını ıördOk. akınla ını da kesemediler. Devre ÇÜ.eli, ya gelen Bqyekil Cen 
b . hl!__J• k ı · · Bu da ayn b"r meseledır. Fakat eh ta....___ ·ı N '-- t b r ...aııe çı ars masanın onuae 1 • O Ateıspor 1 ine bitti. 3 _ lngi..._ mand•-- -11..- ~ ı e azu..,., e 

• t• ŞUDll ~Öyl yeyım kı, kazara e.- fk d A 11 18 
- __.. bulam...._ geçmıı ır. mc evre ~teı i erin tevali yet Yerilerek laıiltere ile lnk C!_ ...... -.1.,·-• 

Ts ngtao. 10 (AA) - J ~ letımelc rıbl fab 1 bir bata,ı iş· ve cjevrenia 13 UP.~ flaki~~"" .._ ~ 
deniz devriyeleri, etrafta fe4ai iye tem bit -~:ot ... l"•dar devam eaen liücumlirile ..... 
veAir Japon duımanlan bulı· wfturmalc kadar zevldı bir •t bNladt. 13 iiacü dakıkadıo _,... arumda akcleclilon maaMdeler8 • ttir. lh ziyafette, 
nup bulanmadıtını anjamalr Gze· tuavvur olunamaz. Ben, hilcim· ra Alsancak taknnı oy.anda bi· benzer b r itiW imza edilmek J119nller, muhtel f meml 
re öt eden sonra Tsingtaoda lik hayatımda bu zevki her güa kimiyeti tai.t etti etti İ• ele ıuretile bükümraabk bakllnDa Gen ~1 laeyetlle er,il~rl 

1 .ı ...J .._ tattıttm için bu duyuyorum... __ L:b bir Aıab ..ı-~ı-..: .. .::.-..1_ aaa uzır an i m u v arqt rma u yapmı.,.ar .. r. .,... b rdepbiro Basriain ayajaadM NW ucw:- Y'""'8U'9 ricali, v ..... prenı ve 
ponlar kan dökmeden .. hri it· HaJkevİ köıe&İ 1&katlanarak oyandan c;ıktıtJ ptirilmeai ve •ezkOr muahede- lwile ._, .kiaı bam 
pi etmiıler ise de buıapa Çin gör6ld6: Saim de topu rakib nia imza11na kadar Filiatiae ,,,. -.1 .... 
asker ve ailibendazl8nnan on kaleli a.üncle ...,..__da. ı v_L __ ..1: L-- -a.:-.ı-

1411/938 Cuma 111t1u saat 11 -ı-•T" pı .. ·-UUI -~·.._" .-.. .. _.m1e"'Laıam ... 
beı gün evel tellri terketmit ele Kaz Aiao• direktörü B. N-. Atctin mukab.I bücumlan _. YalaMilen •Uİ ........... cA.- U:.u ... .u u 
olmalUU11a büyü& bir dehli mettın tarafından {Türk edebi- meJeliz kaldıktan IOnra oyan durulmı11. riıw/,e tedki/ı 
wardll'. yabada Vatan acv11M1) üzerinde 1-0 Atet lehine bitti. Bu oyan Meaul ,Arab m......,...a bü· Ozii-61ütiimüzü ve 

1897 de bir Alman fı OIU bir konfer;:na wralecektir. hıkem B. M•tafa afizel ıdare yük müftGoin manfabtile ya- ..._;edin tetkik etm 
T•nht oyu itgal ettiti u•• etti. Ancak aert lWUfta bir n ... LJ.:.. l-!b.- ~; -ı- bncilld- ....... Wieincle PUia- ... ...,e • __....,.., "' 
Alman bayratsnıo d kilmit ol- bıyei umu•ıye rciai Prenı "-t.n •üamabaklr dıwandıtı Pi- • ıeki"r'.e iakitafı 
dutu tepeye bu tla beyaz bir ve ordu um11m komutRDI Prenı lüyordu. tin __.eaiain laalledil.,..i için .a.c.ta aoiduaaUa ar 
bayrak çekilm ttir. Koıiaama iıtırak edeceklerdir. Eo 1011 miiabaka 0,ok • Y.. müzakerelere sirittilderl hakkın- lar J•pmak bere Loa 

Bqlarında Nazi teıki1ibnm imparatorluk konfer naı. bin manlarspor talamlan aruında da dolatan tayıaI.n tebp et- ,.Juimize aeld•iiai ya 
reiıı bulunan bar Alman heyeti aekız yüz doban dört ıenuin· ppd& Oçok tala•ı ut Wı mele maksadi'- " bvann~ Awstralya bru qae,va 
Japonlardan ıehrin sulhcüyane denberi dört defa toptanımı Hal mde-. malarem4u. aia 1M1Nclilntıli ıwlml .. ldaıLr. ratifleri aı111ndan B. 
b·r metod dahilinde iııaliai oldutuna bakılırsa, yarın çok Yamanlar takımı ile yepyeni Jını·ı~L Scooler. dün Tiirko& 
rica etmışt r. mlhım kararlar verilecektir. oyuncularla çıkmııtı. Oyun Oç- ıuTC Cemal Ziya Ardal ilo 

Tokyo, 10 (Rndyo) - lmp• Allkadarlar; japonyanın, Çine okun hücumu Ue batiandı ve Praa, 10 {Rı.clJo) - Buıün. üzüm malitlaanel,.W. 
ntorlok konferansı, vana bizzat bır Gltimatom verecetinı ve bunu 6 tncı dakıkada Oçold:ılar mü- Bobmyadaki fabnkalardaa birin- daki hqarat ve emrua 
imparatorun riyasetind.. topla· kabul etmezse Cenubi Çioın, '8vab bozdular. Bu gol Yaaaan- de qaüdbit bir iafılik ol•uş, iıtaayoauada nebati e 
nacaktır. Bu konf ran11; Başba· Kantoala beraber tamamen i.- lar takımmı harekete ıetirmiı dört kiti ölmit vo bi'r çok kim· b.teıelerle mücadele 
bn Prens Ko oya, Erkim har- gal edilecetıııi beyan ediyorlar. ise de yapbp akınlarda pi fır· ·Hler de yaralaamqbr. ıözd• ıeçir•iştir 

*; !?'~» C"!.;;:tlCW::W::*<!fCW!W:iCW:'HKW:W:W:;;;;Kw:i; i<W KB iCZ31Zi!ZElı:ElilZiima:a 

~~~-----------------~-·~~·~~,.~ ~Sr~bm~~~ ~~~~~~· ~~~~~-
K 1 Z 1 L A KR E B dıkkatle muayene ettim. Böyle racatım. Bir otopai de ona yap- arlrmda firdilti ......... röl- mat.eh olm.,au. 

bir pydeo eser yoktur. tıracatıml" .. ,..._ So.ra birdenbire bet Peki. ya o esrareaım 
- O halde bu meaelo de • • • -e ewlld bir ftk'a11t Qn• ki_.? Hele o bıraktı 

ÇE\' FN: 
Sezal Yetı1 

- 12-
BIRINCI KISIM 

rm: Eter Gaatıoa Maban öl._. - Fakat bir ı-. beaill Sir 
leriadea fiplr•••li .. btiJ8tler Fraalaa 6limi haWaacta kili 
r..kibtea ~ ileler, el.ecede malGmab• rok. f.ter 
IMa llialer ...- bilce ..W. kencliliai mua1ue ~ doktor
Jelİ •eçlaal llir aeblrle oı.bilr. lana verdikleri raporlan röre
'Ne c1e.- iltesliiiri aabyona- bilinem, o aman f kriai aöy· 
au ...... --.. liyebDirıa 

- r ... -.. -r..i ba raparlan km bir 
- O halde Gutoa Makan amanda aldannm. 

lldüıülmüı obaa11, nazariyesiain Mild&f JUi muaıınıo çelcme
aflamlıtı ısbata kifıclir. Fakat lerlndea '•rini çekti. Meçbal 
Makııo bu tekilde 6ldürülmiit ıof&ün Hartona buakblı zarfla 
olması • Akreb.in diter cinayet· içindeki mukavva parçuıaı 
t.·ıe Mr teıad tefkil ediyor. çıkardı. 

ş·mdi size b r mal daha: Sir - Acaba buntann &zerinde 
p, alnn öliıntlnü intaç edecek ri21i bir yızı var mıchr, def. 
b r x h r ha kkuada malimabnı& • niz? 

fimdlLk etrar perdeıı arkumcla MIUrll zor/11• ..,.,,,.,., lrlprii ....... prdllG p•li S...len d kea ot 
kalacak demektir. Gelelim tele- Doktor Harton miidiriyettea ÇillliJi hlbrladl. Bu Çl.lillla evin bpıı de d• 
fon meaoleaine: Gatton Mabın çakınca otomobU, binmedi. Şe- ismi •Akreb. ti. Acaba ev_,.. Hartoo ~!'qı yererek 
Londracla b.lundutana 10D birde bir iki yere atnyacakta. gece ıardGtl 15 p de ba Çini aavdı. ~ wla 
zamana kadar Panaten bqka Yavq yıvq Taymiı nehri bo- a,.U .. ıv. ma idi? pıya ~ ı reli. aol 
bıç bir yer ve hiçbır kim1e bil- yunca yürümete baıladı. Hem Doryan bu canavan11 elinde ıenlf beldeme odasına 
miyordu. Dün geç vakit aidatım yilrüyor hem de istemiyerek içine bir iletten .bafka bir pycli. Buru bijyücek bir oda 
telgrafla b11Da ben ele ötrendim. kanıtıtı bu ~orkunç maceruıa 7.aYalh kızcatız. ll:lm bilir iate- i9ia doktor Harton bır 
Ba kadar gizil tutulan bir ıeyi teferrüatını diifünüyorda: m~ ifled ti ,aaahlardan, ıealf p•deler ~· ayırmı 
tlçlncB bır .. r.ıı nereden ve M&diir bu zehir maelelile ,.pbtı fena itlerdeo dolaJl ne psdelMn arkuıada do 
auıl ötrenebıUr ve bu kimdır? fazla alikadar ıörünmilttii. Şımdi kadır azab ~eki7or? Ceaç kızın içinde doktorlut~ aıd ev 
Ba da pek buft. Hartonun önünde yeaı bir ufuk iıledili bütüa kababaderclen, darurclu. Barau bem b 
Mabı öldflren her kim• açılıyor demekti. Banan IODunda kenclitlnden ziyade 6d blblis oclua hem de doktorun 

onan Londrada bulundutuou ya b&yflk bir f3hret kazanacak cani meml idi. •ri ıctı. 
bilıyorda. Baphıı ta•Akreb.tlr. 'eye ıımclye kadar y•prnıı ol· Bunlara düşün• dütllne tehir- Doktor Harton odam 

Azizım doktor, zannederiaa: dutu mevlm mab•olac:akb. deki ziyaretl~rıni yapb. Eve kenannda duraD maauı 
yana Gaaton MıU.n ceaedıae Doktot omudannı ;illeti. Keadi dö ımek için bir otoaa.oba1e U. riadeki bbbi meemualan · 
otopli yapa acak. Siz• balır kendine: la&. Otomobilde bale aklı biitGia bnyor, ulci bir atiıba ara 
bal•tcakSlll z. Eter neticede - Adam aend•, dedi. Hepal bu mesele ıle me1111ld8. Gutoa &. IU'act. ıkwıe ın 
bazı ta 111111 edecek bir ıey elde talih lfı. lnaatı en uaam*cLll M•kı diqGndu. Zeki pollı her tliade duran d&t b 
de isek. B tiln....zoıclıllkdılatrrl...J....a:ıl.dıl...iMıı..lı.lldiilldadll...ldll~.-..~...L.1..&1.._...._,.,......_..._...._.L.......1......_....__..;.;.....L-11::..:..-..__ _ _ __._ ......... __ 



il Ktnuauuaf 

T er6iye me,eleleri: 

Bir Oğretmen 
Ana ve babalardan ~ 
için bir temennide buhanayeı-. 

Dün (G. T .) imzaeile, çocuk ana Te babaları•• lait.lte4ea Wr ••...._ 
mektubu aldık. Bir çok abHlde. bGtla .kababatJnia muaJliae yü:lea.tiiimi 
g6rtlyonas. Halbuki. bu tek tarafb g6rlf, bisi hakaız kaaaatlere Mtte4leltilir 
Te banan saran d•; gene çocuklara •• ebe•ey•• olur. 8u itiltarb, m•allimiD 
dikkate .. yau bulduıumua mektabuau ayaen ueırediyoraL 

• •• 
Yurd çocuklarına özden ilg'si için çalııır, maddeten sarsılarsa· 

olan bir öğretmen ııfatile yazı· nız bizler de manen ve icabında 
yorum: maddeten yoruluyor ve bu yor· 

Memlekete yetiştirmeğe mc:c· gunluğumuzu, ancak, neticede 
bur olduğumuz ev'atlarınızı yedi onl11rı yurda yarar şek ide gör· 
Y•ıından itibaren ocağımı za ata· m~lr , gidieriyor ve manevi zafere 
yor, onların terbiyevi, ilmi ve eı yo. uz. 
ahlikt hareketlerindeki tekamülü Sayın veliler; her birimiz ay· 
ellerimize ve bilgi erimize ter· ni yollardan geçtik. Hele daba 
kedıyo , önemli sonuçlar bekli· eskilerimiz, eski mekteplerin 
yorsunuz. 

Biz de sizin bu arzuhrımzı mu 
vaf akıyetle başarabilmek, um• 
dutunuz ve diled ği nız gibi ço
cuk aranmn üzerinde her in bık· 
madan uğraşmaktayız. Düşünü· 
nüz k öğretme ı, cvinızde bir 
i.n bil~ uğ aımakta müşkülat 
çektit:niz çoc ıgunuz gibi yüz· 
lercesııe meşguldür. Onlara iyi 
istikbal er hazırlamak ve sizlere 
y.ırıyacak bir ıe ıde sokabilmek 
için her birile ayrı ayn uğraşır 
ve bütün ömrünü d.dinerelc ıar· 
feder. Öğretmenler; pek büyük 
ıedaki hklara katlanarak yürü· 
dükleri bu önemli yolda sizler· 
den kuvvet alarak çalışmak is· 
terken maalesef ki; haksız, tet· 
kikaiz, asılsız fikirlere kap lıp 
pnün birinde türlü tehdit, ç r· 
kin kanaat ve ıözlerle mükifat· 
laadarıyor111ııuz ve b. balcilcat
lere pzete ıütunlarında tab t 
oluyor ve ağızlarda dolaıtıtını 

duyuyoruz. 
Her ana, baba bilmel dir ki 

bize ı&terilen yolda yürüyen 
bnalan bu cumhuriyet temelleri 
iiltGn, kuwetli bir neıil yetiıtir
IDemizi iatiyen yurdıımuza, H

ciye mab bi, kafalı adam, cum· 
laariyetin hakiki koruyucusu ola
cak •litlar yetııtirmep and 
içmifiııdir. Verditimiz bu IÖz
den, İçtitİmiz bu andclan, bizi 

ıilih kuvveti hile çevireme&. Ka· 
nımızın paha11na bile olsa lıer 
birimiz verilen direktif ve ıöa· 
terilen yol üzerinde evlat yeti,. 
tirecetiz. Ölürüz, açlıktan sürü· 
nürüz; fakat ula gene sizlerin 
bizden iıtpditi memleket koru
yaculannı temiz, asil bir varhk 
olarak yetiftirmekten vazgeçe
•eyit. 

Sayın veliler; çocuk yalnız si· 
zin ve bizim delildir. Her ço
cutun üzerinde Tirk uluıunun 
Mldu vardır. Biz •izden ziyade 
bu aluaun iıtikbaline dayanan 
mesuliyet yükünü oaauzlanmıza 
almıt balunuy.oruz. Sız. naaıl ki, 
çoculdanmzın göz yqlanna ta· 
laammül edemezseniz; size temi· 
nat vererek aöyliyebilirim ki, bir 
ötretmen de; aauvaffak olamıyan 
bir çocup karpauada ıizin duy
dutunuz acıdan daha çok ıztı· 
rap çeker, ideta ialer. Bir dok· 
tor fibi onun tedaviliae bq w
rar, muvaffak olamuauının ae
beblerini arar. Dotru ve çalıı· 
ma yollannı gösterir. Çaplakıa 
slydirir, aç ise doyurur. Fakat 
vicdanının ıöaterdili yoldan ay· 
kan it yapamaz. 

.. Siz, belki yalnız kendi evlid· 
lanmzı sever, onlara bakar, on
ların üstüoe titrenin'z. Halbuki 
bir ötretmen; makadclerab eline 
terkedilmif bir Türk ulus:ınun 
~kı.ı üzerine titrer, oalan 
candan •ever ve özel• batlanır. 
1:e~rar ediyorum: Evlid yalnız 
•wn delildir. Onun üstünde si· 
Iİa kadar b~m de hakkımıı 
Yatclır. Siz n ... ı oalan bayata 
..._ bir .... ol•ak aımak 

anormal tazyıki altında yetitti. 
Bir çok baııızhklıra maruz 
kaldı. Gene öyle iken hcca de· 
yi nce karşısında titrer ve onu 
bü"ük bir hürmetle anardık. 
Fakat bu gün biz, çocuklarımızı 
incıtme ten, izzeti nefialerinin 
k rı.masından sakınıp çekinditi
miz ıçindir ki; hakaretle, çirk n 
kcı.naatla ve nihayet kurşunla 
mukabele görüyoruz. 

Bazı analar babalar, (efen• 
dim, öğretmen çocutuma ı•· 
rezdir. Numarasını kırmıth . 
Çocıığumun fenR hiç bir ha· 
reketi yoktur. Öğretmeni b.r 
defa parmatma dolamıştır.) Di· 
yerek bizleri itham altında bu· 
lunduruyorlar. Mekteb tatilin
den ıonra ·bil bassa erkek· ço
cuklar atızlannda sigarası ol· 
dut11 halde gece dokuzlara ka· 
dar ötede beride dolaşıp ertesi 
günkü derılerini ihmal ettikleri 
halde bunları gö miyen ve ev· 
lidlanna ıabip ol. m yan bir 
baba, hangı bak ve salah yetle 
bizleri itham edebiliyor ve bu 
çocuğa bizden müsbet not is
tiyor. işte ancak böyle bir baba 
evlidma düşman ve garez ola· 
bilir. F b kat bir öğretmen asla 
bu kötli ithamları kabul ede· 
mez. Biz, memleketimizi başı 
boı ve cabıl çocuklarla doldur· 
mak istemiyoruz. Memleketi kö· 
tülerden kurtırmalc yolunu tut· 
muş ve iyi bir gaye peıinde 

kotırlcen. nuıl olur da kötü 
insan yetiftireb ı liriz. Biz, elleri· 
mize teslim edilen bu Cumhu
riyeti, emanet edeceğimiz elle
rin de dürüst, çalaıkan bir Türk 
ÇOC\ltunun eli olma11na var 
ku~vet mizle çalıımaktayaz. 

Kendilerini daima hürmetle 
andığımız velilerimiz bilmelidir· 
ler kı, tatil günlerini sokaklarda 
türlü çirkin hareketlerle r 'çiren, 
ve derslerini ihmal eden; ders 
çılıııyorum diye bütün gece 
roman okuyan ve ertesi pnü 
ödevlerini yıpmamıı ve bazır
lanmamıı olarak relen çocuk· 
larınıza kat' iyyen not veremeyiz, 
böyle çocuklara memleketin 
yüksek ve terefli mevkilerini 
ula liyık göremeyiz, yurdun 
önemli ve meaul beqilitini teı· 
lim etmekte tereddüd ederz. 

Sayın aaa ve babalardan is
tıyoruz le'; çocuklarının çocukça 
hareketlerini dinliyerek bizim 
aleyhimizde hakıız büküm ve 
kanaat yürüteceklerine evveli, 
evlidlarını kontrol euıinler. 
Kendilerinin bin mütkülitla 
kazandıkları paralannın; çocuk· 
ları tarafından, fena yollarda 
sarfeclilmemuine dikkat etlinler, 
bizimle ıöriipünler, çoculdan· 
nın ridiıleriDi bizden 10r-

1Unlar ve bu memlekete hep 
beraber çocuk yetiftirmek hu
ıuaanda bizle elele vererek ça
hpıalar. Okul içinde dGzeltme
te çalıtbtımız laatalartnı d11a
rıda boıdunaadaq m•laafaza 
ettira.nler. Çocuklaruu toka .. , 

A~ADOLU 
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Kar lton Lusivi bütün mevcu· 
diyetile seviyordu. Aylardanberi 
ona kaışı o1ın duygusunu kal· 
binin en derın köşesinde sak· 
lıyabilmiıti. Fakat artı~ daha 
fazla tahammül edem yecekti. 
O akıam Lusi kardeti ile be
ra ber ziyaretine ge'd kleri za· 
man ona bütün kalbini açacaktı. 

Lusi ve Pol ikiz idiler. Altı 
ay evci lrlandadaki bir tamdı· 
ğtndan tavsiye ile gelen bu iki 
kaı deş Karltorıu çok alakadar 
etmiı!erdi. Karlton bü)ük bir 
matbaa ve kütüphane sahibi idi. 
Pol iı istiyordu. L ıi se koltu· 
ğ ıoun altındıt b r tomar kısa 

h kiye ile ge ' mişti. Bu h.kiye
leri okuduğu zaman çok hayret 
etti. L ısi g bi b r genç k zın 
bu yaşta bu kadar o gun yazılır 
yJZması şaşılacak şeydi. 

Karlton Pola m ıtt>aasında b'r 
iş verdi. Lusıo · n de h kiyelerini 
bastı dı. O günden sonra gitg de 
artan l:lir samimiyetle birıbırle
rine bağlandılar. Candan arka· 
daş odu ar. 

Lusi ile Pol her Cumartesi 
akşamı Karltonu z'yarete gelir· 
ler o gece misafır kalırlardı. 

Pol ile Lusi b ribirlerine çok 
benziyorlardı. Çok güzeldiler: 
Sıyab dalgalı saçları, iri keskin 
bakışlı göz.eri vardı, uzun boy· 
lu, narin yapılı idiler. 

Fakat ikisini de saran bir 
gariplık. daha doğrusu bir esrar 
var gibiydi. Pol daima sinirliydi. 
Sanki birini öldürmüı de her 
an yakalanmasını bekliyen bir 
ani hali vardı. Öyle zamanlar 
olurdu ki, saatlerce bir kelime 
konutmaz, dalgın dalgın düıü
nürdü. Lusi bilakis her an neıeli 
ıörünmete çahıırdı. Fakat gü· 
lerken bale gözlerinin içinde 
ıııldıyan kederi g;zliyemezdi. 

• • • 
Pol piyanoda uzun bir senfo-

niye baılamııtı. Luıi ile Karlton 
balkona açılan camlı kapmın 
dıbindeki koltuk!ara oturmuılar, 

çeke ek onları her gece ödev· 
leri başına davet etsinler. 

Biz, bize gösterilen kanuni 
ödevden ayrılmıyarak çocuk ye
tiıtirmete utratbtumzclan do
layı biç bir vicdani aaeauliyet 
çekmiyoruz. Temenni ederiz ki; 
her ana ve baba ela, evlidlannı 
küçükten kötülükten çekmeditı 
için ve onu ikaz etmedit;nden 
ötürü vicd.ai bi• meıuliyet 

~· T. 

Kibus 
Otomobillerin 
numara levhaları 

l•liscecen 
Çeviren 

Sezai Yaııt 
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leri bozuk ·dedi· yatalım, yarın 
konuşuruz. 

* * • 
Karlton, sabahleyin kalktıtı 

zaman Lusiyi bulamadı. Pola 
sordu. 

- Franaaya gitti. 
Cevabını aldı. 
- Fransaya mı? 
- Evet, doğduğumuz köye .• 
- Hanıi köy, çabuk ıöyle •• 
- Olamaz KarJton. Karde· 

ti•e söz verdim. 
- Delirdin mi ıen. Zannedi· 

yor musun ki, sen söylemezs~n 
' ben bulamam? Dünyayı altüıt 

eder gene bulurum. 

çalınan havayı dinli1orlardı. Po· 
lun parmaklan tuılar üzerinde 
doiaıtıkça odayı bir ürperti kap
lıyordu. Lusi kendini muıikinin 
tesirine kaptırmıştı. Koltuta gö
mülmüş, başını koltuta dayamıı 
düşünüyordu. 

Karlton yavaıça yerinden kalk
tı, Luıinin yanına yaklaı~ı: 

- Lusil .. 
Genç kızın narin ellerini 6VUÇ• 

lan çine aldı. Zavallı el bir ke
lebek ıibi t:triyordu. Siyah göz· 
lerinde para· dayan bir korku be
lird: 

Karlton, rica ederimi .. 
H&y.r, bırakmıyacatım. Bu 

gece sı-na söylemek istediğim 
çok şeyler var. Daima benden 
kaçıyorsun, neden? Beni bütün 
mevcudiyctinle dinle ... Sana bü· 
tün h:ssiyatımı iki kelime ile 
söylemeğe çalışacağım: Seni se
viyorum Lus f .. 

- Söyleme, ıeni dinlemem 
Karlton ... 

- Dinliyemez misin?. Ne de
mek? Sen benimle evlenecelcsinf.. 

- Hayır, kabil değil kat'ıyen 
evleneme mi 

Karlton yavq yavaş genç kızı 
kendine doğru çekti: 

- Söyle, beni sevmiyor mu
sun? .. 

Lusi tuzağa düşmüş bir cey· 
lin gibi çırpındı. Kurtulmanın 
imkinıızlığı kar111ında teslim ol· 
mak mecburiyetinde kaldı. Kı. 
~ran yüzünü önüne eğerek: 

- Seviyorum; ben de seni 
ıeviyorum Karltoo. Fakat evlen· 
memiz i !Dkin11z.. Kat'iyen olmı· 
yacakl 

Piyano durdu. Pol iki aevp 
linin yanına yaklattr: 

- Ne oluyonunuz Allalaat· 
kana? 

Luli, Karltoadaa kurtularak 
Pola dotru kottu. 

- Pol IÖyle .. Bu itin olamı· 
yacatanı anlat ona!. 

Karlton ayata kalkmııb. 
- Lusiye benimle evlenme

sini teklif etmiıtim. Hiç bir iza· 
hat vermeden reddetti. 

- Luıinin bakkı var Karlton. 
- Peki amma neden, neden 

reddediyor. Otrenmete hakkı• 
yok mu? 

Pol Apun ke1ilmi1ti. Du• 
daklannı ı•rda. 

- Hayır -dedi- ber ıe119 m 
ıınını saklamakta serbesttir. 

- Fakat Lusi iıtemiyor. 
- Ziyana yok, ben onu razı 

edecetim. Alıp getirecetim. 
Pol korkunç rüyadan yeni 

uyaaayormuı gibi ter içinde ıdi. 
Bütün vücudü t triyordu. 

- Yapma KarltoA, oraya 
gitme ... Lusiye yaz buraya gel
sin... Sen gitme!. 

- Mutlaka gidecetim, söyle 
Lusi nerede? .. 

- Matarliıte .. 
* •• 

Matarlis Fransanın cenubunda 
kuru, sıcak bir kasaba idi. Kari· 
ton doğruca, hareketinden evel 
telgrafla yer ayırttığı küçük bir 
otl"1e indi. 

Epey geç olmuıtu. O gün 
Luı )'İ arıy .1mazdı. Yıkandı, el· 
biae detişti, yemek yemek ve 
bir az da vakit geçirmek için 
otelin gaz. nosuna indi. ~ 

Buruı kapalı küçük bir sa· 
londu. içerisi müşteri ile dolu 
idi. Karlton boı bir masa aradı. 
Değil boı m.sı, bo, yer bile 
yok gibi idi. Yalnız kapının 
karşısındaki köşede tek bir 
adamın oturmuf olduğu bir 
masa gözüne iliıti. Buraya geçti, 
otur da. 

Karlton etrafı ile biç alaka· 
dar olmuyordu. Bütün mubay
yelelini Lusi iştal etmitti. Hili 
anlıyamadığı bir muamma zi\ı. 
nini bir lcurd gibi kemiriyor, 
türlü tiirlii düıüncelere dalıyor· 
du. Bazen bu dütünceler ara
sında korkunç ıüpbeler beliri
yor ve itte bunlardır ki Kari· 
tonu çıldırtıyordu. Ne idi acaba 
bu iki kardeti saran esrar? iki· 
ıinin de sanki müstakbel bir 
faciadan kaçmak isteraaiş aibi 
ıarip halleri vardı. 

- Ne içecekıiniz mösyö?. 
Batını kaldırdı, ganona bir 

ıişe konyak söyledikten sonra 
etrafı tedkike batladı: Civar 
masalarda oturanlar k•maka
rıt1k in•nlarda. iki üç zeaain 
köylü aralarına bar artistlerini 
almıtlar, ötedeki masadı vur 
patlum içiyorlardı. Beri yanda 
dört ihtiyar kadebleriniD iizeriDe 
etilmifler, hararetli, hararetli 
konquyorlar, yanındaki masada 
iki çift pnç daha canh hare
ketlerle yabanca gözleri üzerle
rine çekiyorlardı. 

Masa arkadatına balcb, iMi 
elli yaılannda kadar bir Frar 
ıızdı, üstü batı kir içiadeycli. 
Kaah peri, tıraıla yüzü• a,ir 
korkunçluk veriyordu. 

Günlerdenberi tarak pı..
dıği belli olan dapak, )irli 
aaçlanmn üzeriade JU'bk. .ti•· 
liyab bir kasket vardlı.. JC ... noı 
.... ya dayamıf, çeaeaiai avuç
ları içerisıne almıı, lialettayin 
bir noktaya gözlerini dikmiı 
dütünüyor, belki de düşünüyor 
ribi rörünüvordu. 

Dahiliye Vekaletinin emri mu· 
cibince otomobıllerin numara 
levhalarının değiştirilmesine baş· 
lanmıştır. Yeni numara levhaları 
otomobil kamyon ve otobüsle in 
ön ve arkalarına takılacak, üze
rinde numarası ve kayıtlı bulun· 
dutu beled yenin ismi yaz lı 
olacaktır. Hususi otomobillerde 
ayrıca bir (H) harfi ve taksilerde 
(T) harfi bulunacaktır. Resmi 
daire'er otomobilerinde yalnız 
numara ve (İzmir) kelimesi bu· 
lunacaktır. ............................. 
mimi bir tebouümle onu sel im 
ladı. 

- Bonıuvar mösyö, nasılsınız? 
Çok ahbab canlı adamdı. 1kı 

dakikada dost oluverdiler. 
- Buranan her halde yaban· 

cısısmız mösyö; iıminiz? Kari 
ton mu? .. 
Şeref bahşettiniz' mösyö .. Evet, 

ne diyordum?. Buranın her hal· 
de yabancısı olacaksınız. Çunkü 
etrafı hayretle suzuyorsunuz. 
Daha tuhafı beni t .mımıyorsu· 

nuz mösyö ... ihtiyar Aloert bu 
kasabanın en meıhur şahsıye

tid ir. 
O •rada garıon ısmarlanan 

konyak ş şesıni ıeti. m şti. Kari· 
ton masa arkadatı için de bir 
kadeh getirmesini emretti. 

Albert gelen şişeden teklıf. 
sizce içiyordu: 

- Möıyö Karlton, dedi. Benı 
tanımazsınız, z ' te11 tanıyıp ta 
ne yapacaksınız? Fakat ne de 
olaa ihtiyat Alber i bir ka9 
dakikalık dinlersiniz değil mı? 

Karltoıun cam ııkılm ştı. Bu 
ihtiyar gevezeyi susturmak ka
bil olamayacaktı. Bir az otur• 
madan kalkıp g:tmek iıteml
yordu. Çareı·z hem dinliyor 
hem de etrafı seyrediyordu. --'~ 
tiyar Albert ise koııyak tite• • 
bir taraftan boşalbyor dıter 
taraftan da konQJmasına devam 
edyordu. 

- Oıtüme baııma bakıp ta 
beni ale'ide b r serseri zannet
meyınız aı zim mösyö. Bir za· 
man ar ben de buranın sayılı 

asilzadelerinden idim. Fakat 
bayati. Belli olmuyor ki düa 
önimde eğilen başlar bu gün 
beni hakir göriiyorlarlar, yüıii
me ne&etle bakıyorlar •• 

Albtrt bqmı önüne eldi. 
.......... alkolık rözleri bulaa
mıfb. 

Karlton merakla Alberti sG- • 
züyordu. Bu biçare ayyqın kaı. 
biAde kim bilir aul gizli bir 
yara, ne söylenmez bir derd 
vardıl 

- Siz yabanC111nız, dedi. ilk 
defa lizin gıbi samimi, kibar 
bir ecnebiye rutlıyorum. Sene
lerden beri bu yabanilerın ara
•ada d•dimi dialetecek bir. 
tek insan ıöremedim. s·ze bü-: 
tüa IDUi mi anlatmak isterim, 
M. Karltoa.. S ı halden anlar 
bir adama benzıyorsunuı. Belki 
o zaman benim de kederim 
bir az olsun hafıflemif olurl. 

Karltoa büyük bir merakla 
Alberte dotn1 etildi: 

- Anlabnıı möayö dedi. 
Dikkatle lili dinliJorvm. 

- Seaalene •vel burası öyle 
tüzel WI- --~ idı ki mösyö .. 
Sırf burayı ...... için bütün 
Avrupa memleketlerinden yüz
lerce, binlerce seyyah gelirdi. 
felirdi. Köyümüzün kenarında 
•ötüd ağaçlannan arasandan 
kıvrıla kıvrıla akan bir de de
renıiz vardı. 

Bu derenin kenarında, ataç· 

Karlton şaıaladı. Gayriihtiyari 
gülerek: 

- Bu a~c;e hepimızin ılııir· 

Karltonan badtsjai s"i<&dı.iğünü 
biuedıncc b.Aşuu çc'fiıdı ve sa· 

ların, en kes f oldutu yerde 
beyaz, büyük bir ev vardı: işte 
Margarita bu evde oturuyordu. 
Mnrgarita çolc güzel, genç, b r 
nilüfer kadar beyaz, ha 5 

k1zJı. (.:>un~ 11 ,, ) 
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THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORA TlON 
•EXECUTIVE,. vapuru 12 

ik'nc ~anunda be\.leniyor. NEV· 
YORK için yükalacaktır. 
STE ROYALE HONGROlSE 

DANUBE MARITIME 
•TJSZA" motörü 11 ikinci 

Ununda bt ki en yor. PORT·SA
ID ve iSKENDERIYE ıçin yük· 
lıyccektır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCA REST 

E GÜZEL 

-

A re..., o 44 co s o 

•DUROSTOR.. vapuru 16 
ikircı kar unda KôSTENCE, 
için hareket edecektir. 

DEN NORSKE MIDEL· 
HAVSLINJE 
OSLO 

fiirkiyıl •a11bıı. 
•BACHDAD.. motörü 14 F 11• S 

ikincilcanunda bekleniyor. IS- rate 1 perco 
KENDERIYE DIEPPE ve NOR· ır A 
vı:.ç umum lımanlarına yük ka· ~,apar centası 
bul eder. ROYAL NEERLANDAIS 
ARMEMENT H. SCHULDT. KUMPANYASI 

HAMBURG ••HERC\JLES,, vapuru 5-1-38 
•NORBURG. vapuru 10 ikin· de beklenmekte olup yükünü 

cikimunda bekleniyor. ANVERS tahliyeden sonra BURGAS, 
(doğru) HAMBURG ve BRE· VARNA ve KôSTENCE iman· 
MEN çin yükl yecektir. ları için yük alacaktır. 

11inlardaki hareket tarihle- SVENSKA ORIENT 
riJe aavlunlardaki değ-;,iklik· LINIEN 
lerden acenta meıuliyet kabuA .. ISA,, vapuru 18· 1·38 tari· 
etmez. binde beklenmekte olup ROT· 
. ~- fazla talıilit için Bi· TERDAM, HAMBURG. GDY· 

rıncı kordonda W. F. HENRY NIA, DANZIG, DANMARK 
VAN DER ZEE & Co. N. V. ve BAL TIK limanlarına yük 
vapur acentalığına mlirac:aa& alacaktır. 
edilmesi rica olunur. SERViCE MARITIME 

Telefon : No. 200712008 ROUMAIN 

Oii • "ALBA JULIA,, vapur'1 17· 
vıer ve 1-38 tarihinde beklenmekte olup 

Ş •• k MALTA, MARSIL YA limanları ure isı için yük ve yolcu kabul eder. 
Limited ilanlardaki hareket tarihlerile 

wr navlunlardaki değişikliklerden 
" apar Acentaaı acenta mesuliyet kabul etmez. 

Birincikordon Reeı binaa Daha fazla tafsilat için ikinci 
Tel. 2443 kordonda FRA TELLi SPER-

LONDRA HATTI CO vapur acentalıtına müra-
•TRE I caat edilmesi rica olunur. NT NO,, vapuru Birinci 

Telefon: 4111/4242/2663/4221 
"-• ıoounda LONDRA, HULL !••911!~---~----•ı 
ve ANVERSten gelip yük çıka· Göz Hekimi 
racak •e ayni zamanda LON-
DRA ve HULL ıçin yük ala- Mitat Orel 

La._ Adres: Beyler Numan so-
a~ur. kığı No. 23 

"ALGERIAN,, vapuru 17 ikin· Kabul saatleri: Öğleden evci 
cikanunda LONDRA, HULL saat 10-12 öğleden sonra 
we ANVERSten ge ip LONDRA 15,30 · 17 Tele. 3434 
we HULL için yük al caktır. 

LIVERPOOL HATTI Daktilo aranıyor. 
İzmir tnc r ve Üzüm Tarım 

"LESBIAN,, vapuru 26 Birin- K fi 
eikanunda gelip LİVERPOOL Satış ooperatı erı Birlığine, 
· · ımtihanla bir bayan dakt loğraf 
açan yük alac1kt r. alınacaktır. Yabancı dıl bilenler 

"FLAM1NlAN., vapuru 12 tercih edi ecektır. İs'eklilerin 
lkır.cılanunda LIVERPOOLdan bonservislerile birlikte Muamelat 
ıelip yük çıkaracaktır. Şefliğ ne müracaatları. 

BRISTOL ve GLASGOW 
HAT T 1 

••FEDER ICO,, vapuru 28 Bi· 
rinc kanunda gelıp BRISTOL 
•e GLASGOW için yük ala· 
caktır. 

DEUTSCHE LET ANTE- LINIE 
°CHIOS,, vapuru lkincika· 

~un ib ıdasmd ~ HAMBURG. 
REMEN ve ANVERSten gelıp 

ruk çıkaracak. 

Dr. Behçet Uz 
Çocuk hastalıkları 

mütehass:sı 
Hastalarım 11,30 dan bire ka· 
dar Beyler sokaA-ında Ahenk 
matbaası yan nda kabul eder. 

Muayenehane telefonu 3990 
Efl telef onu 2261 

S. Ferid Eczacıbaşı 
Kolonya, Esans, Krem 

ve Podraları 

Eczacıba91 
Yalnaı lzmirin delil 

KOLONYA bütün TürkiyHin 

VE ESANSLARI tercihan kullandıtı 

eD litif en zarif 

ıaeterlerdir. 

Alırken S. Ferid Ecza• 

başı isim ve etiketine 

dikkat ediniz. 

M. S. Ferid Şifa Eczanesi 
Hükumet sırası 

Doktor 
Kemal Tahsin Soydam 
Cild ve tenasül hastalıkları mütehassısı 
İzmir Belediyesi Zührevi hastalıklar ve tedavi evi doktorlu· 

ğundan çekilerek yeniden açtığı Numanzade sokağındaki 3 
numaralı muayenehanesinde hastalarını Pazardan maada bergiin 
sab~htan akşama kadar kabul ve tedavi eder. 

Muayenehane Tele. No. 3416 Evi 5164 

eserret teM 
Otelimizin bütün mobilyası tecdid edılmiş soğuk ve sıoak 1'1 

banyo daireleri ilave edilmiştir. Otel yeniden telvin ve tefrit 
edilmiş Ye müıterilerimizin her türlü iıtirabatleri temin olgo. 
muştur. Fiatler mutedil ve her keseye elverişlidir. 
Kemeraltt caddesi karakol karşısında No. 7">. lzmir 

En hediye 

Otomatik GAR OD Radyolarıdır 
Dünyanın en büyük vapuru olan NORMANDl aio .-lonlan. 
nı da GAROD radyoları tezyin etmektedir. 

Şatış '7erlerı·. Mınıar Kemalettin caddesi No . . 3s 
] • NiHAT KAR lnönü cadde:;ı 

HAMZA RÜSTEM 

- Portatif antenler de gelmiıtir. -

, 1 o 

YILDIZ 
Kadın dikişleri ve 
şapkaları atölyesf 

Pariı, Londra, Viyan:ı mo .. 
dalarının yüksek modelle
ri takib ve tatbik edilir 

•D!kiş atölyemiz zarif ve şık 
giyinen Bayamar içindir .. 

M. Etiman ve 
Saim~ Özgör n 

Paris Dıkiş Akademisinden 
Oiploma.ı 

Hiikürnet caddesi Şam/ c 

(Üçüncü Bey er) sokak 

No. 28 
I Z A1 /'R 

Telefon: 253 S ...................... _.. ............. 
Siz de M ETALLU M U o Litmoalar m tf alırsanız 
Hem bol ışık almış olur, hem iktısat etmiş olur, hem lamba 
değiştirmekten kurtu lur, hem de sarfıya tınızın cksıld ğ nı 

ilk faturada görününüz. 

T LLU 
Cevfik Baykent 

Elelıtrik - telef on vemalzemesi deposu; 
Siemens fabrikalan mümessili 

Petelmalcılar 77 • 79 ıe1eton 3332 

1 

Emrazı sariye hastahanesi başbe-:. 

kimliğinden; 
Hastahanemize 1575 lira tahmini fiatla 30 karyola 30 demir 

sandalye, 2 çamaşır arabası, 1 pansuman masası, 1 filım dolabt, 
1 paravana, 2 karyola şaryösü ve 2 m••Y••e ıaasaaı ~ eksilt. 
me ile alınacaktır. Ekıiltnae 938 lkincikiaunuo on ikinci ıünü saat 
11 de olacaktır. isteklilerin şeraiti anlamak üzere her gün ve ar· 
tırma eksiltme kanununa ıöre teminat makbuzu veya bank mek· 
tupları ve icab eden vesikalarla birlilCte eksıltme saatinden bir 
saat evci lzm r Tepecikte Emraıı Sariye haıt~mesinde m ıteşekkil 
komisyon• müracaatları. 26 1 6 11 4529 

il Daimi EncOmeniodeo: 
Vilayet yollan ihtiyacı için 55)() lira muhammen bedelle ve 

kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuş olan bır arazoz-a istek i 
çıkmadığından arazozun bir ay içinde pazarlıkla müt>ayaası karar· 
laştırılmıştır. 

İsteklilerin 30/12/937 güniiodea itibaren 2490 sayı lı yasa hu· 
kümlerıne göre hazırlayıcakLarı temi:ıatlarile b . rıikte her Pazartea 
ve Perşembe günleri saat 9 dan 12 ye kadar il D.umi encüm • 
nine baş vurmaları. 30 11 4588 

Karacabey harası direkıörlüğünderı: 
M~essesemizqe yetiştirilen hususi bakım Ye itiqa i.e neşvünüma

ları haddı azamisine çıkarılan anadan ve babadan yar şcı bır <l f , 
beşi erkek olmak üzere 936 doğumlu altı baş saf kan lngilız tay 
19/Kinunusani/19 8 <;..rşamba günü ıaat on beıte aç k artırma 
ile hara merkezinde satılac ktır. 811 bayvanlar n pedığe lcrın ve 
fototraflarını görmek ist yenler Ankara, lstanbu • Burs ı, Adana 
veteriner direktörlüklerine müracaat edebil rler. Tal plcrdeı her 
hayvan artırmasına ittirak iç n yis 1 ra muv kk• teminat a n -
caktır. 1 10 15 18 5 

Sdğlık Eczahauesi 
... nat Golergi11 

A'uncak Mesudiye caddesı No. 127 

f E~ki jULYEıV ec ... ah m e> ·1 
Tr< ~·. I m - . · · -: 




