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Franaada kabine buhranı eltin devam ediyor 

Şotan, tekrar kabine teş
kiline memur edildi 

r 
Atatiirk 

••• 
latanbu .. u çeref. 

iendiriyorlar 
Ittıabal, 11 (Buıad muhabiri• 

,.u.d .. ) - Cumbllrr•iıimis Atı• 
tllrk'flııt yarın Ankaradan ıehrimi2i 
teırifleri muhtemeldir. 

. l '-----------"'"' Kabine, henüz teşekkül etmiş değildir. Radikaller, bu gün top an~- Tütün kongresi dün 
caklar. Sosyalistlerin ,,erecekleri cevaba göre harek~ t edilecekt,-, lstanbulda toplandı 

Paris, 17 (Radyo) - Jorj 
Bone bu ıün Elize sarayına gi· 
derek Cumhurreisi taraf1Ddan 
kabul edilm · ş ve kahine teşkil 
edemediğini bildirmiıtir. 

B. Lebrun, bunun üzerine 
Sosyalistler lideri B. Leon Blu· 
mu davet etmiş ve kabine teı· 
kiline .memur.· et111i11e de, kııa 
bir müddet soara o da muvaf· 
fa~ olamamıı ve Elize sarayına 
giderek keyfiyeti-Cumhurreisine 
bildirmiıtir. 

B. Leon Blum, saraydın çı· 
karken gazetecilere beyanatta 
buluoırak: 
. - Bir kombinezon bulmuş· 
tum. Fakat, Radikallerin karan 
üzerine kabine teılcine muvaf• 
fak olamadım. 

Demiştir. 
Reisicumhur, öğleden sonra 

t ekrar sabık Başvekil B. Şotanı 
davet etmit ve yeni kabineyi 
teşkile memur etmiştir. 

B. Şotan, yeni kabineyi teı· 
kil etmeli kabul etmiıtir. 

Yeni kabine, en çok Radi· 
kaliere istinıd ettiğinden, Ko· 
müni tleri almak t raftan de· 
ğiJdir. 

B.. Şotan, ıuetecilere ıunları 
söylemiştir: 

r ,.ansız Cumlıur 'eisi M. Lel>ran Parti reislerile bir af'a, a 
Radika\ partisi, yarın topla• 1 Grubun bu kararı halk cebh 

nacek ve sosyalistlerin cevabına ıinin kuvvet ve ittihadını oldufu 
göre bir karar verecektir gibi muhafaza etmek hususun· 

Paris, 16 (A.A.) _ Pa.rlamen· daki kat'i azminden mülhemdir." 

İstanbul, l 1 (Hususi) - Balk.o 
tütün kougreai bn gün li. Huan Sa· 
boan baıkanlığında toplandı. 

B. Hasan Saka, irad ettiği açılı~ 
autkunda. tülüncfl memleketi olan 
Baıkanlann, wahıulleriode iaLikrar 
temini için akdoluuıto k.oııgrenio 
ehemmiyetini t~bariiz · ttirm iıtir. İlk 
miiaakerelerdo 932 ıeoeıiode karar• 
lafın ıark UıtQn of İliinin teıkili 
k.oagroc• kabul edilmiştir. 

Kongre, Büyük Şaf imize taaimat 
telgrafı \"Clü lmeai halkı1tdıtki teklifi 
alkı tlarıa kabul etmiotir. 

Kongre, bu akşam geJea Yunan 
Te Bul~ar murabhaılınn'n iıtirakile 
yarın da müıakerelerine devam ede• 
cektir. 

Habeş 
imparatoriçesi 
Fazla rahatsız oldu. 
fundan Nise gidiyor 

Londra, 17 (Radyo) - Habeı 
imparaıoriçeıi, yanında Raı l(a ... ~o 
diğer Habeıler oldoAu halde N11 
ıehrine ba.rekd oımiıtir. . 

Koodiıiııi imparator Te bır çok 
Habeıler .elAmhyarak iyi yoll'aln.k 
tomeaDi ettikleri ıırada imparatoriçe 
•• refıbtiııcle bulaıı&Dlann hepai ağ• 
Jamığ• iıaılamıtlardır. Altı ya~ındaki 
o~lu da imparatoriçenin yanındadır. 
Bu 1eyabatia ıebıbi, imparatoriçeaia 
ııoğuklardıa fazla rıbataı• olmıaıdu. 
Oç ay ıon.ra tekrar Londraya dône• 
cekti.r. 

Manisa valisinin gazetemize beyanatı 

üzüm için Manisada bir 
varant inşa edilecek 

Sıhhat ve kültür işleri Adliye sa• 
rayı, apartmanlar, belediyenin 

hazineye olan borcu 

Manisa r1alisi B. Liit/i Kırdar 
Manisa, 17 {Hususi muhabi- radalc.i mesaim esnasında, baıta 

rimizden) - Vilayetimizin önemli lhşvekilim iz olduğu halde bil· 
işlerin i Ankarada takib ve intaç tün Vekiller imizin Manitanın 
ederek avdet eden Valimiz Dr. isteklerine kar.ı gösterdilcleri 
B. L ütfi Kırdarı makamında biiyük a laka ve ~şsız yakınhğı 
ziyaret ettim. Ve kendisinden şükranla kayetm ~gi borç bilirim. 
Anadolu o~wyucul~rı adına bir Adli.lJe sarayı 
konuşma r ica ettim. Valimiz Şimdiye ka.1 ar yapılamamıı 
kendisine has nezaket ve sami- olması Vilayetimizin mühim bir 
miyetle ricamı kabul eden vali- eksiği olan Adlıye sarayının bu 
miz, aşağıdaki beyanatta bu· yıl Adliye Vekaletince fyaptml• 

lundu: ması tekerrür etmiştir. BiDa !çia 
- Vilayeti alakadar eden lazım olan arsa üxeriode ~ 

baz~ mühim ışleri takib etme~ kikat yapmaktayı z. 
üzere Ankaraya gittim. Anka· Hükumet civarı nda münuib 

- Kabine teıkil etmek husu• 
sunda Cumhurreisi tarafından 
bana ikinci defa olarak vuku· 
bulan tekHfi kabul ettim. 
• Arkadaşım Leon Blum, halk 
cepheaine müıtenid bir kabine 
teşkiline ınuvaffak olamamıştır. 
Ben, acele etmiyeceğim. Zira 
yolumuz, manialarla doludur. 

to Sosyalist grubu reisi A lbert 
Serol imzasiyle Bonnete gönde· 
rilen bir red mektubunda ez· 
cümle şöyle denilmektedir: 

• b ir nrsa temin edilmek ıurelile 

Vilayet Umumi Meclisi dün mali sene başında sarayın inp11 

atma geç;lecektir. Lazım ıeloD 
tahsisat Vekalet tarafmdaa te• 

B. Şotan, ayan ve mcbuıan 
reislerilo konuıtuktan sonra s: 
Leon Blumu ziyaret etmiş, ka· 
bineye dahil olub olmıyacağmı 
sormuştur. 

B. Leon Blum, partisini top· 
ladıktan sonra cevab verebile-
ceğini söylemiştir. 

•içinde mühim bir rol oyna· 
mış bulunduğumuz parlamento· 
nun şi mdiki siyasi vaziyeti do· 
Iayısiyle Sosyalist parlamento 
grubu sizin riyFsetiniz altında 
teıekkül edecek bir hükumete 
iştirak etmenin imkanı olmadığı 
kanaatindedir. Etrafmızda ihdas 
edilen vaziyet So-syalist grubu· 
nun hükilrnetinize müzaharet et· 
mesine de manidir. Grub şim
kiki ahval dahilinde müstenkif 
kalacağını bile temin edemez. 

Kumar yüzürıd0n bir cinavPt 

Kati11 arkadaşının ağzına 
kurşun sıktı 

Yaşar ağzından kurşunıa·yarala· 
naraköldü,katil._asılyakalandı? 

----~-----,--~~~-
Ev•lki gün Kemerde KUl'uçay 1 diyen .kazanmııtır. Bunu görea Şevki, 

nıahalleaiııdo bir cinıyot olmuı.. ta• Bedrıye .lı.üfrPtmiı. Btdri de onu to• 
bıkalılardau llııan Derviı oğlu Nuri ~atlamıştır. Kn;.ıa büvümüf, ıarhot 
tabanca ile Çingene Şaban oğlu Ya. halde bulunan Bedri tabancuını çe 
ıarı öldilrmüıtilr. Cinayetİll aebebi iterek Şt'vki~i tehdit elmiı•• de et• 
kumardır. raftakiler mani oJmuılardır. Nuri de 

Pazar e;ünil ıabableyin ku.adura 
boyııc111 Ha,im oğlu Seyfeddin (diğer 
adı Şevki), ubıtalı Maıa o~lo Bedri, 
Şaban oğlu Yuauf, (diğer adı Yaıar) 
ve Hbıkall N ııri Kuruçay mahalle• 
sinde Bdıeyinin kah•eıiode zarla 
kumar oynam•A• baalamıılardır. Çifl 
atan kasaıııyor ve tek atan kayhedi• 
yerm uf. Btodri tam iki aaat mütemı· 

' ''Çocuk sahi( esi,, 
Yarınki nüshamızda çocuk 

sahifemizi ve bilmt!cegi hal• 
leden lerin isimlerini bula
caksını z. 

mani o lanlar arasındadır •• beraber. 
ce Juh•eden dııanya çıl.mı;lardır. 
· Şevki, bundan nıugber olmuı 
olacık ki evine gitmi~ ve· tabancaeı. 
nı alarak Bedriyi arllmağa bıılamıı 

H Kuruçay ıaahalleainda onJan iki 
baraka araıından geçerken görünce 
barakalardan birinin köıeıini aiper 
alarak tabancaaı ile iki el ateQ ot. 
nıiıtir. Nuri ve Bedri, yere yatmık 

ıuretile mermilerin iaabetindt>n kur. 
tuloınolardır. Buodın ıonra Nari bir· 
denbire Şevkinin bulunduğu yere 
doğru koıırak ilzerine ablmıo, elin• 
deo ıillibıoı almıttır. Nuri, ıiJılbı al. 
daktaıı ıonra Şevkiye: 

- Utanınıyor musun, 
dürmek mi İAli~· onıun? 

bid öl. 

içtimalarına başladı min edilmiştir. 

Ayrıca bir tevkifhane in1111 
işi de takarrür etmiştir. Ônü· 
müzdeki sene bu işe de ara• 
sınl temin etmek suretile bqla· 
maş bulunacağız. 

Vilayet emvali tahsilatı artıyor. izah ve mütalea
nameler ok.undu, encümenler seçildi Sıhhat işleri 

Sthhat ve İçti mai Muavenet 
Veka letince vilayetimize bu ıe· 
ne b ir doğum ve çocuk bakım 
evi kadrosu verilecektir. 

Genel b ir memleket meselesi 
ola n, doğan ı yaşatmağa ve gür
büz yetiştırmeğe hizmet edecelc 
bu doğum ve çocuk bakımevi· 
nin kadrosu ş imd ilik eski bas· 
tane bi n asında hayırlı mesaiıine 
başlıyacaktı r. 

Vilayet Umumi meclisi dinkii toplantısı intibalarından 
w~~umumi~~~~* ~~~~d~uomu~ ~ .. ~ -------~=====~---------~~-~ 

Ôuüı~üzdeki yıldan itibaren 
program ımız mucibince vilayet 
hususi muhasebesinden ayrıla· 

cak tahsisatla yeni b ir doğum 
- Sonu 8 inci sahifede 

l.e ılen ıonra vali B. Faıh Glilecin buhranın; Tdrk hilkdmttiııiıı, milli 
riyaseti altında viliyeı ealoouoda hilkllmetia almıı oldağn eaaılı ted. 
toplaomı~. dördüııcil devre içtiıııala• birle~ ıayeaiade menılokotimiıde 7 .. 
rına hıelıimıotır. nilmiı olmaııDdan ileri gelmektedir. 

K111 bir hitabede bulunan vali Siıi, ba11mısdaki yaaılmH .Büyük 
B. Fa1Jı Gület; vilAyet iılerioin in• Şef Atatürk v• timamda'!~nııu 
kioafında, büdce mevııuab ve imkb• hGrmetle ıeltmlamağa davet ~on 
ları dahilinde çahıtı~ını, bunun izah• kanunun bana verdiği .. ıl~ıy•tle 
nıme •• mütaleaoanıede göriileceğini; ınecliıia açıldıgıoı bildiririm. 
tahııilat iılerinio bu yıl çok müaaid Valinin hitabeıindon ıonra rwı• 
gittiğini ıöylemit ve demiıtir ki: name mucibine• hafi olarak reiı 

- Vilôyet emvalinin tahsilatı, •ekili ıeçimi yapılmı1t 29 reyle B. 
bu eene geçen .. neye niebttle büyük Sırrı (Foça) reiı vekilliğiıı•; B. Meb• 
f1rk arzetmittir. Altı aylık mukaye· med Aldemir (Çeıme) •e Sami (Ti.re) 
ıede. gı;ıçen yıldan 140 bin lir• fazlahk do Htibliklero aeçihoiılerdir. 
göriilnıektedir. Henüz tiitün a>abıul· İııahaamo ve m(Uıleatar k&ıiblar 
lerinin tHellünı ve bedellerinin t•ı· tarafından okunma1t heyeti umumi• 
•ive edilnı•mHi nokraaandan, bu yeai eeaı itibarile mufafık görlllmüı, 
miktann ilerlilti ıyJarda daha far.. ~ tetkik •e bilahare tıediki yapılmak 
lal ıı şaca@ını üoıid ederim. Bunun bu üzere teıldl olunan bueud lJir ko· 
, .. kilde olınuında meınurlıırımn:ın miıyona b.vale edilmittir. 
nırsaiııi ile beraLer, dabıı mühim ıe· Milteak ıb~n t'nı·üm~nler Eeçjmim~ 
lıeb, milli yükeel· getilmiş, hasta bulunan azııdıu ti. 

ıliln• onu i ci sahi •d• • 

. . 
Cuınırteıi aktımı, İsmirpalaa ıaloolanoda; Sakal'ya okulu fakir yunıları 

l ıııenla.•tine bir balo tertib edildi&iui )atmıotık. Yukarıdaki reıim, bu çok el• 
leoceh "• ııeıib ~Ce'I'• aid bir fntlbıdır 1•vrulardaa bir ubu ıüıtolıi,-• 



_ ANADOLU 

Yahya Kemal·n şi.ri clolayısile 
İıtanbul gazetelerinden ö,,reııdıgıwızc gore lalı va Kemali yeni bir 

fİİri neşredilmek Üzeredir. ÖtedeDhtrİ ()DUO bir ~İlri adet n1..şredi ıııedeıı 
evel tadılır ve herkes onu daha çıkmadan ~üzel tanım ğa lıazır bir rul i 
haletle bekler. Bu; bir şair için kendisini ammeye kabul ~ttirme huıu· 
ıunda çok iyi bir mazhuiyettir. Fakat Yahya Kemal; içinde pakladıl\ı ıiir 

cnbeılerilo buna hık ta kazanmıı bir ıairdir. Ouun ıean'ıt tar fım özünü 
bulmak için bir deneme yapılırsa denebilir ki: O geçmif u hııfmetlı anJannı 

ruhunda va~ıyor •• tarihin eıki yaprakları uzeriode geziniyor. Büyük san· 
alkir bu günü yarına ula;tıran ve bu giiokü tabaseüı ta:ı:elif!ioi eLedi bir 
ikeir ile yıkayarak yarına, yarıalara götürendir. Yahya Kemal İEe hu günuıı 
aıı.layıı ve duyuı enginliğini1 hiç yadırgnm daa düne getirip onu düoua ta· 
ha11üslerile bizi Siadabadda dolattınyor. Giirhyen lıir ııeale hızi İftanhulun 
fethine şahid yapıyor. İıte onun n:ıura!arının kanadile Tunayı a an akıncı· 
lan takib ediyoruz ve gene oaun •tmuile eıki Yunan esatirine dalırnr ve 
bir •a ıonra "uryan omu&larında ıeha., ile "5 cilya kızları,. nı seyrediyoruz. 
O daha yakın zamanlara gcldıği anlıırda hıle; d udokları mı:r. ge~nıiş de·\ir. 
ivin bir :rind tebeııümjinil 1Jiş1irerek ö' mil eski rindlerıo teJakkisile "asu• 
de bahar ülkesi,, ıekline sokU\'eriyor. Ve koylard , körfezlerde ge<;miı de· 
Tmerio ••mehtab; iri gilller,, ve onun "en güı:el akıiui •O) reuiriyor.,, 

Bütııo bunlar göıteriyor ki Yah)a Kemal ~,çmir güzel anların paaora· 
mHını bütün ha9metif e J aıııtmaaını biliyor. Böyle bir kudreua füımnunu 
elinde tutan ıair acaLa ıoo ıiiri ile bizi nereye gdiıecek ve bizi harıgi ik1i· 
mia bnaanıda tabamwür eden bir içkı ile mesı edecek? 6unu bilmiyoruz. 
Falı.at daha ıimdiden; anHının getireceği yemek Jezzetiue gıgaeıuın en mı1· 

tehalik harrkeıi ile kendini kaptıran bir y vru kuş beycr.am ile onu beki". 
yoruz. En inız kı onda tiiri hulacıılı: ve takdis edeceğiz. 1 tc Yahya Kem ın 
.kudrrtiniu dığor bir 11fhaaı da tiirinio nrtriodeo evel böyle bir hava ma· 
biti. bövle hır bııurlapft kariı b yle eabınız bekleyi~le kendisinin gu d 
tl'IUkıaini, kabule amade bir bale ıokuw yani bı.r kelime ile etrafında wü• 
aaıd bir atmoıfer yarahf .keyfiyetidir. 

Bıı aımoıfer; eiirioin oe~rinden evel ona IDftsaıd kapılarını açar, o eiir 
rtnım•f .. r iı;inde daha renkli Te o atmosfer bu c i in )ardımı ıle daha sıcak 

Jt· müuid bir manzara kazanır. İoaanı öyle geliyor ki; Y hya Kemal kuı retioi, 
'i' irioı wilct-rret bir miitaleı ile dahi kabul fltlİrmiı olm ısına ra~men teıoir 
föstınuoıı ve labiliyeılerioi bir az da hu havanın k riler üzerinde hırakt1gı 
ııiı 1uıdın alıyor. Kerıdi kendiıini bu tetirıo nüfuzundan kurtaracıığı içıo ouu 
ılalı iyi takdir edecek Ye ODQD kıymeti hu lakdirdeD IOtıra daha gerçek: 
bi ı eda ile tebellür edecektır. 

Bahri Savcı 

Uöursuzluk rekoru lbaşlıımış ve bu gun de albü-
Londrada yaşamada olan münde 12,000 maruf k msenin 

Langu aılesi, her halde en uğur- ımzası vardır! Albümünde bi· 
ıuz b,r ailedır. Çün .ü ıeneıer· rinci Corçtan it baren bütün 
denben biribir ardınca ağursuz· ing liz krallarının imzaıarını elde 
luklara ve fe aketlere maruz ka.· etmiş bulunmaktadır. 
maktsıdır. Bu a le dört senelik Bır tahtm ve iahdi 
evlıdir. Fakat üç çocuk doğur· s·zim demokrat insanlar ol· 
ıpuş ve üçürıü de feci şartlar duğumuza hiç şüphe yoktur. O 
altında toprağa gömmüştür. Bu kadar demokratız ki ekseriya 
müd<let ıçiode ıevce iki kardeş, petrol, albn, gümüş vesaire kral· 
bir baba, zevç te beş kişiden larından bahsedt!riz, şur cıkta 
m re ckep bütün ailesi efradını da aşçılar kralıuın veliah<lınden 
hAı1taJıklar, kazaJar neticesinde bahsedeceğiz. 
Kaybetmiştir. Aşçı kralJarının bizim Bolu· 

Frak ve smokin yasal)ll dan neşet etmesi lazım oimakla 
Cenubi Afr ka hükumetı, son beraber, bu unvan bu gun Fran· 

oeşrettıği b:r kanunla bilhassa saı:Ja Liyonlu bır adama veril· 
altın havzasın3 frak ve smokin m ·ştir. Bu adam, ismen krallık 
ithal ni ya1ak etmiıtir. a ınca ablikmı hemen değ ştır· 

Bu yasak belki ilk nazarda miş ve aşçılık krallığını elınden 
garip görünür, halbuki cenubi bırakmamak içın çırpınmaktadır. 
Afrika hüıtümetı bu yasakta çok Aşçıbaşı, aşçılık kra lığını 
haklıdtr: irsi bir hale sokmak istemek~e 

Eı"i ve kullanılmış elbise ta· ve oğlunu arzın en meşhur aş-
cirleri arzın dört köşeıinden çısı hallne sokmak için ,çalış-
topladıldan müstamel fralc ve maktadır. Fakat oğlu, seneler 
smokinleri buraya getirmekte ve süren mesaiye rağm n henüz 
ucuz fiatlerle satmaktadırlar. Ve yemeğin tuzunu tayin etmekten 
bu sayede amele, hamallar, şu acizdir. Yani her kralın veliahdı 
veya bu smokin ve frakla gez· gıbil 
mekte, bu da çok garip bir . Harb va arslanlar 

manzara husule getirmektedir. Arslanların daha bol olduk· 
Bir kral dahal lar· ve harplerin K zılıy teşk at 

Petrol, bakır, şimendifer ve· ve zihniyet ne mazhar olmadık· 
uire kralları vardır. Bunların lan bir ıırada, harb, arslanlar 
yanısıra bir de .,imza toplama gibi ez'ci hayv'ln 1arın belkı zev
kralı. oldutunu haber verebi· kinı artırırdı! Fakat bu gü ılcü 
l"ri.z; bu kralın adı Rejinald barbler, arsanla m zevk nı ta· 
Haddırl mamen tabnb eden bir şeydirf 

On yedi Y•tındayken maruf İıte misali: 

w:: ,. 
• 
ır 

1. 
--11!!1 ........... ,---

Dün. o a salonunda 
topla dı 

Şehrimiz T care-
0

t ve Sa ayi 
odası meciısi, dü orla reisi B. 
H ıkkı B lcıoğ unun baş<anlı
ğında toplanmış, odanın 1938 
senesi büdcesinı konuşmuş ve 
48,000 lira varidat ve masraf 
üzerınden kabul etm şt r. 1937 
senesi bilançosu tasv p ed"ldik· 
ten sonra meclıs dag im ş ır. 

Yeni oda meclisi 7 Şubatta 
yapılacak za seçiminden sonra 
topJanaca dır. 

Denizde bir cesed 
B. MehmFd denize 

nasıl , üşmüş 
Birincıt ordonda Pasaport bi

nası önünde denizde bır cesed 
bulunmuştur. Tahkikata el ko· 
yan müdde;umumi muavini B. 
Cevad Ôzpay, cesedi denizden 
çıkartmıştır. Doktor muayene· 
sinde, ces"dın denizde 22 gün 
ka d gı ve bu müddet zarfında 
burun ve göz' erinin balıklar 
tarafından yendiği görülmüştür. 
Tefessüh etm ş vaziyette bulunan 
cesedin hüviyeti, elbisesi üze· 
rinde bulunan vesika:ardan tes· 
bit edilmiştir. Cesedin Mahmud 
oğlu B. Mehrnede aid olduğu 
anlaşılmıştır. Üzerinde para ve 
bere g bi en küçük bir iz bile 
görülmemiş, tahkikatta B. Meh· 
medin yirmi iki gün evel sarhoş 
hnlde dolaşırken gör ldüğü ve 
o vakittenberi kendıı·nden hiç 
bır h ber al namadığı anlaşıl· 
mış.ır. Sarhoş halde dolaşırken 
dcnıze düştüğü ve boğulduğu 
t hmin ediliyor. -----B. Ası, Tuncay 

ikı haftadanberi Ankarada 
bulunan ve 1zmir adliye işleri 
hakkı da Adliye Vekaleti ıle 
temasta bulunan şehrim z cum· 
huriy"t müdde·umum si B. Asım 
Tuncay dün lzmir vapurile Is· 
tanbı.ıldan şehrimize gelmiştir. 
B. As m Tuncay, vapurda Ağır• 
ceza reisi B. S ·reyya Orhun ile 
müddeiumumi başmuavini B. 
Sedad Çumralı ve fzmir adliye 
erkanı tarafından barşılanmıştır. 

EdebiJat falıiJltesi 
ta/ebele i 

Üniversite edebiyat fakültesi 
talebesinden 10 kişilik bir grup, 
dün İzmir vapurile lstanbuldan 
şehrimııe gelmiştir. Gençler, 
Söıaestir tatılınuen ıstifade 
ederek muhtelif şehirlerimizde 
tetkikler yapmağı kararlaştırmıı 
ilk olarak lzmire gelmişlerdir. _! __ _ 
Tokyoda büyük bır hayvanat 
bahçesi ve bu bahçede de bir 
kıç tane arslan vardır. 

Bu arslanlara Çin harbinin 
zuhurundanberi nebati y yecek 
verilmektedir. Nebatiyiyecekten 
maksad, pirinç, daha doğrusu 
haşlanmış pirinçtir! 

Arslanların bu günlerde yiye
cekierıne bir az h~ık ilave edil· 

insanların ·mzılarını top1amata Japon anın payit btı ol1.1n miştir. 
,ı ... l!!ml ... ______ ...._!!!llİ!llİll!!!!!!ı--ll!İm!a!lllll--~~-===~===--ll!!!!!ıııı. 
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Cazib ve •ikommel filminde fösterdikleri barikıılide muvaffakıyet. büyük takdirlerle 
karfl'anacaktır •• GüH Mus ki • Kıyas kabul etmez tatla bır ınevzu 

A YRJCA: -~~çük~erin •!vditi. Kü ük ŞIRLEY TEMPLE Tarafından yepyeni _bir 
buyuklerm takdır ettığı ç tarzda temsil edilen 

Ç l N ÇIN Fevkalade güzel Komedisinde Çince farkılar .. Heyecanlı 
sahneler .. Eğlenceli ve neş'eli numaralar görülecektir. 
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F Jıomlle ınd~ 

Kultürparkta atış. 
poligonu yapılıyor 

Pol·gon 15,000 liraya çıkacak, 
inşaata derhal başlanacaktır 
fuar komitesi dün öğ!eden 

sonra belediyede reis Dr. Bay 
Behçet Uzun reisliğı altında 
top anmış, 938 fuarına aid bır 
çok ış eri konuşmuştur. Arak· 
s yon işlen içın fuar kom.tesine 
bazı tekliflerde bulunulmuştur. 

Bazı müesseseler, bu yıl pa· 
viyon yapmak istediklerini de 
bildirmiş1e d r. Cevaplar fuar 
planmın hazırlanmasından sonra 
verilecektir. 

Dünkü toplantıda plan üze· 
rinde de görüşülmüştür. 

Fu"rın açılmasına kadar Kül· 
türpaktcı Şehir dyomunnun 
arkasında lnh· sarlar ıdaresı ta· 
rafından derhal bi• ~tıcılık po· 
ligonu ınşasına başlanacaktır. 

Bunun için 12,000 liralık tah· 
sisat vermiştir, fakat bu paranın 
15,000 liraya ı blağı istene· 
necektir. Poligon kapah ve 50 
metre uzunluğunda olacaktır. 

lstanbul atıcılık ajanı, dün fu. 
ar komitesinde izahat vermittir. 
Bu po igonda sportiv atışlar 
olacaktır. 

Manisa Umumi, meclisi 
dün toplandı ·-·-· Vali B. Dr. Lütfi Kırdarın izahna

mesi alkışlar arasında itti
fakla kabul edildi 

Manisa, 17 ( Hususi muhabi· 
rimizden)- Bu gün aaat onda 
Vıliyet umumi meclisi, valımiz 
B. doktor Lütfü Kırdarın veciz 
bir nutkile aç lmıştır. 

ikinci reisliğe B. Akif Öz· 
tiirk, katipliklere Bn. Fahriye. 
Akşit ve 8. S;nan Hamit inal 
seçildikten sonra encümenler in· 
tihabatı yapılmıştır. 

Vulcubuları teklif üzerine bü• 
yüklcrirnize vil~~tjıallın~ .vm 
ve bağlılık ar mn telgrafla bifl 
dinlmeıi alkışlarla kabul edıl· 
mıştir. 

Öğleden sonra açılan ikinci 
celsede vilayetin izahnameai, 
okundu. lzahname çok mufassal 
ve yapı lan bütün işleri bildiren 
bir tarzda haz rlanmışb. 

lzahname hakinnda reye mü
racaat edildiği zaman azadan 
B. Hamid lııalin: 

- İzahoameyi çok dikkatle 
d:nledik, bu kadar tef errüatlı ve 
esaslı mesa nin az bir zaman 
içinde başarılması dolayısile 

vilayet mümessillerı arkadaşla· 
rım namına val mize teşekkür· 
leri borç bilir ve izahnamenın 
müzakere ve münakaşasız kabu· 
lünü teklif ederim, şeklindeki 

beyanatı meclisin tiddetli al· 
kışlarile karşılanmış ve 8. Lütfi 
Kırdarın izahnamenin her halde 
bir encümene verilerek tetkiki 
hakkındaki mütaleuı üzerine 
izahnamenin kifayetine mütte· 
fılcan karar verildili beyan 
edılmit ve 8. Lütfi Kırdar tek· 
rar alkışlanmıştır. 

Encümeni vilayet izabnamesi 
de okunarak müttefikan taıvib 
edilmiş ve meclisin içtima müd· 
detince encflm~nın vazife gör
mes i kararlaştırılmıştır. Meclis 
önümüzdeki Salı günü saat 
15 te ikinci toplantısını yapa· 
cakbr, 

Sözen 

Alakanıız 
Yoktur .• 

(Eie Tecim ve Endüstri Kıla· 
vuzu) adile çıkarılan k tapla . 
Anadolu gazete ve müessese· 
sinin maddi ve manevi hiç bir 
alakası olmadığını gördüğümüz 
lüzum üzer ne bildırinz. 

(An~dol ı gazete~) 

Köy öğretmen 
okulu 

Ev idaresi ve okuyub 
yazma kurıu derılere 

başladı 
Kızılçultuda köy öğretmen 

oku urıda köy kız ve kadmları· 
na mahsus bir kurs açılaca~ını 
ve ôilCış, :'b ç\:a, .ev idaresi, oku~ 
yub yazma öğretileceğini yaz· 
mıştık. Köylüler arasında yük· 
sek bir alaka ile karşılanan bu 
mühim teşebbüs üzerine kursa 
gelecek kız ve kadınlar, yolcu· 
luk hazırlıklarına başlam şiardır. 

Bergama köylerinden beş kız 
ve kadın, düıı köy öğretmen 
okuluna gelmi§ ve bu gün kurs· 
taki dersleri takıbe hazır olduk· 
larını bildirmiştir. Bu günden 
itibaren derslere baılanacaktır. 

Kursta tavukçuluk ve iyi yo· 
ğ'urt ve peynir yapma usulle· 
ri de gösterilecek, kursları takib 
edecek köy kadınları, köylerine 
dönünce öğrendiklerini bütün 
köyıü kadınlara öğreteceklerdır. 

•• 
Odemişte 

Beş yaralam . 
vak'aaı oldu 

Ödemişin Turğud u mahalle· 
sinde tabak Mebmed kızı Emi
neyi bıçakla yaralıyan Şükrü 
otlu irfan Turcu yakalanmış, 
ad iyeye verilmiştir. 

Ödemişin Y azt mahalleı· ode 
Tahir oğlu lsmail Yatkın, ara· 
bacı Mebmed oğlu Gültekini 
ıövmüş ve onu tehdid etmiştir. 

Türkmen mahalJesinde boya· 
cı Mehmed oğlu Mehmed oğlu 
Cemali Bıça~da )aralıyan Ah· 
med oğlu lsmaıl ve hacı imam 
mahallesinde M hmed oğlu Ça
ları bıçaklı yaralıyan Halıl oğ· 
lu Mebmed İlkdogan, Cumhu· 
riyet maballeıinde Mehmed oğ
lu Abdullah Ayvazı yaralıyan 
Ati otlu 'Mehmed Çakmak tu· 
lulmuş, mahkemeye verılmiş
lerdiı. 

Gürilltii yapmak 
Yenikavaflar çarşısında Mus· 

tafa oilu T ah:r, Eşref ve Şera· 
· fettın sarhoş oldukları halde 

gurültü yaptıklarmdan tutulmuş· 
ardır. 

Türk y 

Bibli>·o; rafyası ..... 
H mdi Nüzhe Çançqr 

Masam n uz rınde 1937 s ne· 
sine ait Tü b blıyoğ fya ı 
namında b r es duruyor. 

Biz sözd ıü e v rler çok 
defa burnumuzun ucunu bile 
görem yoruz. Böyle bir eserden 
ve bılhassa bu eseri derley p 
toplıyarak muayyen mnnlarda 
b'r bülten ha n neş .. eden bir 
de resmi mü ssese o du v ndan 
acaba kaç mı.z n hab r var? S z 
ne derseniz de niz ben kendi 
hesabıma şt Jtirı:ıf eJiyorum: 
"Basmn yazı ve re ·m eri der
leme direktörü" çok kıymetli 
arkadaşım Selim Nüzhet bu bül· 
teni getirip önüme koyuncaya 
kadar hen m ne böy1e bir mü· 
esseseden habe ıın va dı, ne de 
onun neşrettiği müteaddit bül .. 
tenlerden. 

Halbuki bibliyoğrafya bu gün 
artık bütün dünyada taammüm 
etmiş, bütün milletler tarafından 
kabul ve tatb k edilmiş adile 
sanile bir ilimdir, bir fendir. 
Her millet kendi hudutları da· 
bilinde yapılan bütün neşriyab 
bu fen yolu ile takip, cem ve 
tasnif eder. Hatta biıtün cihan 
neşriyatını kabilse, takip, cemi 
ve tasnif etmek üzere merkezi 
Brükselde o1an bir de milletler 
arası b bliyoğrafya teşkilatı mev
cuttur. 

Böyle bir teşkiliitın bizde bu.. 
lunmayışı cidden büyük bir nok· 
sandı. Onun üç senedenberi 
hem de bir kanun ile bizde de 
ihdas edilerek faaliyete başla· 
dığını eserlerıle görünce kendi 
hesabıma çok sevindim. Bültenin 
yapraklarını çeviriyorum. 1937 
senesinin ilk altı ay ık kısmına 
h&1redilen bu bülten cidden 
lcıymetlı bır eseı. Dem 1c ı lne 
düşkün, titız, ltassas ve aynı za· 
manda okumuş, öğr nm·ş, işinin 
hakikaten ehli bir kafa bunun 
üzerinde dikkatle, hassasiyetle 
ve kıskançlıkla çalışmış. 1937 
ıeneıinin ilk alta ayı içinde mem• 
lekette ne kadar eser çıkmıısa, 
ne kadar risale, mecmua, ga• 
zete ba ılmışsa hepsini ibtiva 
edıyor. Hepsi halc~ında bu fen• 
nin bütün esaslarına sadık k•· 
larak malumat veril yor. B:r ese
rin yalnız iami mi lıatırınızda 

kalmıı? Müe ıfinin ad nı, basıl· 
dığı matbaayı, basıldığı şehri 
b"lmiyor musunuz? Kolay. Tür
kiye bibliyoğrafynsının yaprak· 
larını çeviriniz: Alfabe sırasile 
tasnif edilmiş olan eserler ara .. 
smda radığınız kıtabın adını 
bulunuz, istedığ'nız bütün ma· 
liimatl yanında sıra anmış gö
rürsünüz. F arzedmiz ki eserin 
adını unuttunuz, yalnız müellifin 
ismini veyahut sadece basıldığı 
şehri veya matbaayı hatırlıyorsu• 
nuz. Kitabı karışt rmakta devam 
ediniz, aradığınızı kol ylıkla bu· 
lacaksınız. Hulasa bıbliyoğrafya 
fenninin tavs fi ve tahlili bütün 
esaslarına, kaidelerine r ayet edi· 
lerek meydana getırtlmiş bir 
eser. 

Böyle bir şeye ne kadar ıhti· 
yacımız vardı? Medeni mil etler 
arasına girmek, kiıltur sahibi 
bir millet olmak iddiasında olan 
hiç bir memleket böyle bir mü· 
e11eseden ve onun çok faydalı 
çok meşkür mesaisinden müs
tağni kalamaz. 

Bu medeni ve ı mi ihtiyacı· 
mızı karşıladı~ı iç n b az geç 
de olsa Ma rıf Vekal timızi teb· 
rik etmek ve bı g lı mesRisile 
meydana hakıkaten bu f nin 
icabat na muvafık eserler getir
meğe muv11ffak olan müesses 
dır~ktörü Se m N zhetı takdır 

ile yadetm k hepimız çın bır 

"'"" fıed r. 
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Et kongresinde B ve 
mizin mühim bir nutk 

• 
ı-

ilan Stoyadinoviç . Hitler 
tarafından kabul edildi 

Balıkcılık 

Mevaşi ihracatında en ucuz fia t ar· 
zeden memleketimizdir 

• Ankara, 17 (A.A.) - lstan· normal şekilde s ız . nle b erab~r 

lşleri için 5 milyon bulda et t :careti ile alakalı temin edebibr ve bu meselede 
işler toplantısında Başbakan B. çalışanların menfaatleri ile tel.f 

lira aarfedecefiz.. Celal Bayar aşağıdaki nutku edebilirsek bizim için kazanç 
lstanbul, 17 (Husuıi muha· söylemiştir: iki katlı olur. 

birimizden) - lktııad Vekaleti, "-Sizi niçin davet ettiğimizi Çünkü bir müşterek menafie 
· Balıkçılığın himayesi, balık iı· biliyorsunuz. lstanbul büyük şe· kıymet veriyoruz. indireceğimiz 

Bu. mülakatta, beynelmilel vaziyet ve bilhassa Şarki tıhsaı ve ihracatının, ayni za· hirlerimizden biridir. içinde ma· resimlerin, yapacağımız fedakar· 

A h l • d'l. "k d ·ı • • manda memleket dahilinde ba- alesef fakiri, orta hallisi çoktur. lığın doğrudan doğ-ruya müs. Vrupa a Va l te Rl e l mıştır !ık istihlalcinin arbrılması ıçın Bunlar huyatı anl amış, hayatını tehlikin cebine girmesi lazım· 
Berlin, 17 (Radyo) - Yugos· binasının geniş salonlarında Mi· günü (Essen) e gidecelc ve büyük mühim tedbirler almaktadır. muntazaman idare etmek iıti· dır. Yanı bu tenzilatın tatbik 

lavya Baş ve Dıtbakanı Milan lan Stoyadiuoviç ve refı kası şe· (Krop) silah fabrikalarını ziya• Fazla balık istihsal edilen yen insanlard ı r. Ancak pahalı· edildiği gün müstehlik o nısbet-
Stoyadinoviç; Berliu civarında refine mükellef bir ziyafet ver· ret edece~tir. Burada, Milan yerlerde balık konserve fabri· lıktan dolayı bu imkanı bula· te ucuza etini alabilmelıdir. Bu 
kiirı. general Göringin köşkünde miştir, ziyafeti bir resmi kılıul Stoyadinoviç iç n, büyük bir is· kılın kurulacaktır. Hazırlanan mıyor ve sıkınt ı çekiyorlar. Sıh- esaslar dah ı lınde sizden mütalea 
verilen ziyafette, ref ı kası, Yu· takib eylemiştir. tikbal hazırlanmaktadır. ikinci beş senelik plana göre, hat istati stiklerine göre, lstan- istiyorum. G erç i buraya kadar 
ıoslavya sefiri ve maiyeti ile Yugoslavya Baş ve Dış Ba· Milan Stoyadinoviç, cumartesi balıkçılık işleri için beş milyon bulda da et ucuzluğunu temin getirmekle sizi yorduk. Fakat 
ha:ıır bulunmuşlardır. Ziyafette kanı, yarın askeri okullarla mü- günü Mün he gidecek ve hususi lira sarf edilecektir. etmek laz ımdır, Sureti umumi- muvaffak olursak zevki büyüktür. 
nutuklar teati edilmiştir. essesatı ziyaret edecek ve çar· surette B. Hitlerin malikanesini Beşiktaş yede vatanda şların hayati şeraiti· Bu, hükumetin milletle elele 

General Görinı, verdiği ıöy· şamba ıünü (Anver) de Alman gezecekt ir. ni ucuz a tarak kolaylaştırmak vererek memlekette iyi işler viı· 
!evde demiştir ki: Nazırlannın tertip edecekleri Yugoslavya Baş ve Dı ş Ba· Tayyare kupasını ve ilk ağızd a onla rı n sığl ı ğın ı cude getirmek adetine de uygun 

- S iz, yalnı z bir hükumet ava iştirak eyliyecektir. kanı, pazar günü Vıyana yolile kazandı korumak için gıda madJ elerini olur. 
reisi sıfatile dekil, ayni zamanda Milin Stoyadinoviç, perşembe Belgrada döncektır. birer birer ele alarak ucuzlatır- Sermayenizin ve sayinizin milU 
samimi bir dost ııfatile geliyor· -----=---~=========~===--------- lstanbul, 17 (Hususi muhabi· cağız. Bunun için her fedakar· kuvvet o : duğunu bi liyoru m. Bun• 
sunuz. Almanya, kapılarını sizin Amerika, Japonya arasın- rimizden) - Türk Hava kuru- l ı §"ı yapacağ z. ş mdi lstanbulda !arı körletmek asla ıstemem. 
için açık bulundurmaktadır. Ne· ınunun tertib ettiği (Tayyare etten başlıyo ı uz. Çünkü burada Şayet hükumet tedbir i nı b z 
reye giderseniz ıidiniz, Alınan da den·ız ı•nşaatı yarışı kupası) maçında Beşiktaş takımı et fiatleri fazladır. Türk yen n biliriz, yaparmış g ı bi gözükelim 
toprakl arında sam imi bir dost ile Gürıeş takımı karıılaşınııtır. hayvan yetiş ' İren bir memleket d ye bulunursa o adama da sa· 
ıı: ibi karşılanacaksınız. J • k d k , Beşiktaş takımı sı fıra karşı bir olması ve diğer vesaitin bu· dece acırım. 
Almanyayı Yugoılavyadan ayı· Tef evvukun, ı.ıa ima Amzri .:ı a a. ması go'le Güneş takımını yenm ıtir. nunla uygun bir fiat vasatı si Sözümü bitirmeden evci da· 

racak bir sebep yokturr. Ne hususun :.'a büyük bir itina ile çalışılıyor İktısad fakültesinin göstc;y! iği halde etin bu kadar vetimizi kabul ederek gelmio 
araziye ve ne siyasete müteallik Vaşi ngton, 17 (Radyo) - Amerika hü<ı'.iıneti, Japonyanın son pahalı olması aklın kabul etmi· olmanızdan dolayı teşekkür eder 
bir ihtilifım · z vardır. Hitler, iki zar.ıı anda inşa etmekte olduğu harb gemilerinin to ı ajı nı öğrenmek SS inci yıldönümü yeceği bir haldir. ve hepinize muhabbetle hoş 
memleket aracındaki dostluğ-un için resmen Japonyadan soracaktır. E~er, Japonyanın m!vcud mua· !stanbul, 17 (Hususi muhabi· Harice yaptığımız f•atler iti· ge ! dın , z derım. 
kuvvet:enmesini arzu ediyor. hedelerde kayJed l en mikdarlardan daha büyük hacimde ve to· rimizden) - iktısad fakültesinin barıle ihracatta en ucuz satan Ankara, 17 (A.A.) - Et kon· 

Belgrada geld iğ i mde, Yugos· najdı haıb gemisi yaptığı anlaşılırsa Amerika, o büyüklükte, hatta kuı ul ışunun 55 inci yıldönümü, biziz. Fakat Türk iyedekı pera· gresinde bulunmak üzere buraya 
lav milletinin kalbini kazanmış daha büyük tonajda ve çok fazla harb gemisi yaptırmak için işe bu gün fakültede yapılan parlak kende fiatler imiz diğer memle· gelm i ş olan et tüccarla" şere· 
bir şahşiyet olduğunuzu gördüm. başl ı yacaktır. tören ve tezahüratla kutlulan· ketlerdeki satışlardan daha pa· fine lktısat Vekili B. Şakır Ke· 
Almanyada da o nisbette bir halıdır. Bunun manasın ı anla· sebir tarafından Karpıçle bir 
senpatiniz olduiuna inanabilir· Büyük Mill ·t Meclis "nde mıştır. mık müşküld .i r. Et, başl ı ca gıda ziyafe verilmiştir. 
siniz.. Bakırköyde, bir adam maddesi olduğuna ~Öre bu Ankara, 17 (A.A.) - Mus· 

G eneral Göeringin nutkuna Meclis dünden itibaren kış tren altında kaldı manz1ra yaln ı z hükumeti değil tehliklt"rin fili olarak menfaat· 
Milan S •oyadinoviç şu ıözlerle ld v icdanları da a akad ar edecek lerinı temin etmek şartıle lstan· 

mukabele e mişti r: tatiline b. aşladı lstanbul,ve17ö(HuÜsus"ı) _ Bu bir mevzudur. Sizden bu mesele bulun et fiatler .ni ındirmek için 
- Ben herhangi bir tesadüf ..,..------- hıkk nda kat'i cevab almak içın lazımgelen tedbirleri birlikte 

neticesinde Almanyaya gelmi· D k [ d b • k / .... "h [ akşam, Bakırköyde hır tren ka· içtimaı gelmen ı zi rıca ettim. düşünmek üzere lstanbuldan 
yorum, Seyahatim, Yugoslavya Ün Ü ce S!! e, lr ÇO ayı Q OT zası olmuş, bir adam tren al· Sizi d:ıvet etmeden evet şöyle davet edilmiş olan celeb komıs· 
ile Almanya arasındaki eski müzakere Ve kabul edilmiştir tında kalarak parçalanmışt•r. düşündük: yoncuları, toptancı ve peraken· 
dostlutu takviye içindir. Bilirsi· Süt istihsa/titı Çağırıyoruz. Et fiatın ı indır· decı leri temsil eden 27 tücca-
niz ki, Büyük Frederiğin nıuha- Ankııra, 17 (Hususi muhabi· 938 Çuşamba gii nü tekrar top· mek hususunda tatepte buluna· rın iştirakıle dün lkt ı sat Veka· 
fı 1 S b k 1 r·ımı" zd ) Bu"yük Mı" ilet Mec· lan Da sı muvafı .- gönılerek kış İstanbul , 17 (Hususi muhabi· b z :ı.rı, ır as er erinden mü- en - cağız. Aca a bu meselede bize !etinde Başvek 1 Celal Bayarın 
ekk t. Al ·ıı . h 1 J si bu gu··n birinci reis vekili tatiline bu g ünd ~n itibaren baş· r mizden) - Süt i stihsa ' atını d d 1 ·? 1 d r ep ı . mın mı etı, a en yar ım e er er mı . re i slığ-i atın a görüşmeler ya• 

d h. 1c· S bl · ıı B. Hilmi Uranın rıyase.tinde lanmıştır. artırmak ve süt fiatini ucuzlat-a ı es ı ır arın mı i şarkı· ----- Fakat gene düşündük ki, bu pılm ı ştır. 
lirini terenn .. t kt d" B toplanmış, vakıflar umum mü· /ı / mak için Ankarada lktısad Ve· B um e me e ır. u l iş milli bir zarurettir. ir ku· Bu görüşmelerde Dahıliye Ve· 
kad·ı dost! • B·· "k ş f' . dürlü"'ünün 937 mali yılı büdce· a ya ka etinde bir komisyon teşkil b m ugu, uyu e ınız 5 mandan ce hede askerlerinden kili ve Partı genel sekreteri B 
Hitler do unutmamışlardır. Bu sinde 84.000 liralı k münakale Sermayeye kont- edılm ş ve işe başlamı ştır. nasıl fedakarlık istiyorsa bizim Şükrü Kaya, lktısad Vekılı ve. 
d ti ıı. b d ~ yapılmasına, mubasebei umu· 

os uaun, un an sonra aa rol koyuyor l talyan/ar de sizde1 i stiyeceğ im z mesleki Zıraat Vekaleti veki lı B. Şa«ir 
d t · · ·· d ·· miye kanununa bazı maddeler evam e mesını ve ııun engune cebhem zde milli maksad adına Kesebir, İstanbul valisi B. Mu-
k 1 · · t d ilavesine, oyun madde:erinden İstanbul, 17 (Hususi muhabi· 

uvvet enınesını emenni e erim. uabeşi standa zor menfaatlerınizden bir fedakar· hiddin Ostündag· , Ekonomi müs· 
gümrük resmi alınmasına, kaçak· rimizden) - ltalya hükumeti, flı 

Büyük Fuhrerın (Hıtlerin) iki çılığın men ve takibi hakkındıkı son bir kararla sermayeye kont· tu! unabi liyorlar l ı ktır. Bunu yapacağınızdan teşarı B. Kordoğlu ile alakadar 
memleket arasındaki dostluğun b dd rol vazetmekted ı r Sermlyed:ır· şüphe etmedık. Çünkü milli olan müdürler hazı r bulunmuşlardır. 

kanunun azı ma elerinin de· L R d ) M takviyesini temin için de laleti· tar, paralarını hü . ı1metın gös· ondrı, 17 ( a yo - or· her insan tarafından yapılacağı Tedkikat n eı icesi nde nakliyat, 
1 d 

ğiştirilmesine ve bazı maddelere d 
nize üzum gör ü(lünü idrak et· terd•g' 1 iş lerden başka i ş l erde nıng Post ve Deyli Telgraf veyahu behemehal yaptırılacag" ı ücret, resim ve komisyonculuk, 

fıkra eklenmcs"ne, ha .k bankası 
111ekle mübahiyim.. k ilan m yacak!ard,r. gazetelerinin sag" lam menbalar· tabiidir. mezbaha ücreti de dah .l olduğu 

ve halk sandıkları kurulınasına 
Berlin, 17 (Radyo)- B. Hit· G l•;,,, ç bı"r ı"stat.·s.' ı" · .. 1 dan alarak neşrettikleri haber· Bana bu mevzu etrafında mü· halde lstanbul perakendecı ka· 

ve hükumetimiz'e İran hükı1met ı ,... • 
ler, bu gün Yuıoslavya Baş ve arasında .. kdedilen hudud pak· İsta n bu l , 17 (Hususi) _ Pari !ere göre Habeşi stan işgal or· teaddid raporlar verdiler. Hep- sap dükkanında her nevi et fi -
O,ş Bakanı Mılan Stoyadinoviçi Suar gazetesi; dünya orduların· dusu, Habeş kuvvetlerinin mü· si de noksandır. Biz masrafla· atlerinin fil i ak kilod. müs. 
kabul etmiş ve bir saat kadar ~:;: ka;:::;İL~:::et~:p:~:~:~ d;rn bahsederken, tayyareleri· temadi taarruzlarına mukabele rın hükumete, belediyelere ve· teklik lehin e kuruş mdirile· 
konuşmuştur. Bu esnıdı, Ge- j mizin adedini dört beşyüz uös· l l sair teşekküllere aid olan kıs· ceği anlaşılı: 

1 G H cakları işlere ve stanbu: elek· .. için uğraşmaktadır. ta yanlar, f nera örinı, ariciye Nazırı termiştir. Ulus gazetesi, bu mından edakarlık edeceğiz. Sizi Başvtki l C Bayar p 
Baron Von Nöyraht ve daha trik şirketinden al ı nan paranın rakamı gülünç buluyor. şiddet kullandıkları halde çalıı• de kendi hesabınıza bu feda· kendeci kasa ı hususi \ e 
bazı A nıan Nazırları hazır bu· nerelere sarfedileceğine dair Fenerler id resi tırmak için yerli işçi bulama• kirlığa davet ediyorum. Bu si· yetini ve mü;teıılı k le yakın a 
lunmuşlardır. olın kanun liyihalarını ınüza· maktadırlar. zinle ilk ritmek istediğiınif nor· kalarını nazarı it ibara alara 

Mii likat esnaaında bütün bey· kere ve kabul etmiştir. tahlisiye ye bağlandı Hıbeşiıtanda mer'i kanuna mal yoldur. Şayet bu fedakar· bunların hissesine isabet edec~ 
nelmilel vaziyet tetkik edilmiı Saylav B. Cemal Tunca ve lstanbul, 17 (Hususi) - Hü· ıöre ltalyanlar, yerlilerin ver• lıta ittirak etmezseniz milli za• azami karı muhafaza edecek 
ve Şarki Avrupa ahvali gözden Haaan Sakanın kış tatili hak· kumetimizce satın alınan Fener· meie mecbur oldukları mahsul- ruret diye ifade ettiğimiz bu tedbirler almıılardır. 
geçirilmiştir. kındaki teklifi kabul edilmiş ve ler Şirketi, tahlisiye idaresine leri de toplamakta çok müşkülat Deticeyi ıiZ!iı olarak tahakkuk Neticede 1 mart 1938 tari· 

B. H itler, Alınan Başvekileti Büyük Millet Mecliıinin 2 Mart bağlanmıştır. çekiyorlar. ettireceğiz. Ancak bu neticııyi • Sonu 8 inci sahifede • 
.. _. ............................................................................................................ lllllllİ ....................... -.:. 

- - -- -

I 

Yııktırıdaki intibalar, Sakarga okulu fakir gafJruları nıen/aaııne ızmırpalas salonlarında ı; ' ılen Çocuk balosuna aittir 
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Padişah Borsaya varmıştı. Halk, kendısini çok 
büyük tezahüratla karşılamııtı •. 

- Ordu bunu beldiyormuı. 
Htm... Seni Rum bozmHı teni. 
Eğer Ahmedin tahta çılunaıın1 
göremezse gözleri açık gidecek· 
mış.. Ben d~ seni muara eyle 
bir göndereyım ki herıf, bahan 
b le, ııtavroz çıkarıp mezarda 
yüz 'ne tükürıü ıl. 

M ktubun ele geçmeıi işine 

yaramıştı. Bir az düşündü: 
- Ben de h e bır ~•yde11 

haberdar detilmi}İlft J :hi, Bur• 
aaya, oradan da 1stanbula ıre
çeyım. Z rar yok, kardeşim ha· 
zı yerleri ele yeçıraın, epeyce 
üm de kapılıın. O talcdirde timi· 
de kapılmak kolay .. Fakat şimdi 
kaç klık yapacak, ıön ıirGa· 

m y cek .. 
Ayı'1a ka'kb, perdeyi araladı: 
- Mehmed, o•ada mıım1. 
Zııbıt erden, ıiyah kaytan hı-

yı h, çevik, gözleri zeki ile 
paı 1 -. an bıri göründü= 

- iradenize amadeyim 1aa
kanım .. 

- Bunu al, nerede bulacall
san bul, kardeıim Abmede Yer. 
Fakat kendine Muıtafa paıa 
d n len nankör uıatımızı• ada
mı ıüsünü vereceksin hal. 

P d ş-ıh gülerek iliwı ettiı 
._ Ro Jnü iyi oyna!. S.aim 

aleyhimde at, uvurl. Korkma 
kafan koparmam .. 

Genç zabit bom güldl, hem 
de k p~ırpııaı kuıldi: 

- Aman paditah••·· 
- Haydi haydı!. Ecdadıma 

ıl uaatma da ııbıua aleyhinde 
,-lhmcde ne aöylıyebiliuea IÖ'9 

lal. Bendea bol bol müsaade ••• 
Artak güneı yükselmittı. la. 

hit de çık p gitmiıti. Padi .. b 
sadnizamı çatırttı. Kar111ına 
eturltu, bol bol ihifat .diyo.dw 

- Hiametinden ~ me•au. 
aum pa~a... Sadakatinin, r•1" 
re in4n mükifatıaı da alacalaan.. 
Söyle bakalı-. bu tin Bıır1aya 
avdet etsek olur mu?. 

<p- S z biliHİl-'İI •vl.t!Q11 •. 
Bur~d• Japılacak iı ~huad.
tma aöıe ~-.. ~ti MMl\tltri
aiz -.ıat Qptur. td.ık.QQqtlu1tı 4t 
i\•ber göawelia l'riJe. -
raya plıift.. 

P-di••~ Muı\~f• PMMl9 M
lındaa ı•~i aaıam• r ... 
"-' l\iç bflla otwecJi: 
~ M~P. ol., aa~ 
O gün, wd1a ~ MttM 

•~ele Mil• ıtı. twkottill 
da beri ••n AMIM ._.. 
kiltaiıti. .. 

• •• 
Padiıab Bur~y• ~ 

Halk, k~ni büJ.Ü~ b\ı tt.za
bür4t'4 ~ar,ılamııtı. 5-lr•iM•• 
kafa, .-<Ailik. bop~ iir 
tünde ·~tlam 41Kuyqrcl. 

a..r ... padiMbli ölo q.. 

ANADOLU 

Yalına __ ....... lailt _.... 
.... lcnô 21 ..... 

~AOOUJ 114T~ 
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deşlerinin çocu"l.ırı gelmiılerdi. 
Selim, h'ç bir kimseye ıtimad 
edem ı1ordu. Kendı galres ne 
karıı bile '1lr emnıyetsızlik ta· 
şıyordu. 

Bu çocukl1r da midesini bu
landırıyorlndı. Padlşah, bunla· 
rın hcpsinı huzuruna kabul l ttı. 

En büyütü yedi yaşındaydı. 
Selim; bu genç şehzadelerin 

yüıüne bakarken gülümser gıbi 
oluyor, fakat hakıkatte dima· 
ğından hir takım karışık hayal· 
ler, karanlık düşlinceler geçi· 
yordu. Şehıedelerin en büyötil 
yırmi bır yaşında Alemşabın 
otlu Osmandı. 

Padişah, Oımana dikkatle 
bakıyordu: 

Vüaünden, göıleriRdu 
belli, yaman b ı delakaaıı.. B.a 
genç, •tllhare tehlikeli de 
olaeak .. 

Pad"ıah sordu: 
- Sen Çan kın valisi iclia 

detil mi Osma11 efenda? 
Genç şehaade eevab verdi: 
- F.vet padiıab,ml Fakat 

ahval bize müphem göriUulü. 
Herhanfi bir hadısenln teıirln· 
de• veHireden kendimiai ku .. 
tarmak, amcamız Ahmedin rad
drine uğramamak i~ia zatıdev· 
letlerinin himayelerine iltiea 
ettik. 

P•dlfAh, ıilkut edi,..-d .. Bu 
silku un altında derin bit linil"" 
letame de vardı. 

- Bu çocuklar tla nereden 
baıuaıaa kalJ lar? Yarı•, öltilr
güo bize dert açmıyacaklan •• 
mallın?. 
Ş hzad .. lerdaa iiçil de, •Üt .. 

veffa kardeşi Mahmudun fOCUI;. 
larıı Muıa ile Orhan ve E111ir 
efendilerdi. Yan ; keadiıiae • 
j'ınanlar bet Şehzadeden, bet 
y~ğenden ibaretti. 

Selım, bir türlü k.,.., vere
•i)'Oıdu. Z lantf\d•ki clüıüfftltlee 
ll1J1diıi dt utarnyoıdu. 

..,_ Oalar• öldürtmek, aa.ha 
fena bi, tesir y•pmıyacık aı1dı? 

Ara ıma duruyordu: 
_... Fakat o'.llaı bana ae fe.. 

nabk Y•Pt la,? Ş:!laiqahın otlu 
henü:1 yed yaıan;lı, M .. sa C»Q 

clfıl. Oth•o oa a!tı, E•ir d. 
a '-'r y:q da, Osaaa İM ,;,. 
mi bir.. Bir padişabrn h»a arl 

ee ıid ~-eti ~" elv 111u? 
P-.J ittb biyl, rlitiWıll.W. 

...-.. ,._e d~"' ti•l.-

"'1fot, ··-- t·~' t-~ 4t keH• &!iv~,_~ 

- Ftıkat, 
onlar, benim 
ketin bqına 

lır mı?. 

yann, öbür glin 
ba~ıma, meU\ıe· 
dert olmıyaoak· 

Sultan, kat'i luruıqı verme· 
mitli. Subaııyı çığırttı: 

_.. Şehzadelerı m ıafir ed ni:ıl 
Bu misafirlik; bir n vi hapiı 

ve pezarettı. Çocuklar, amcala• 
rının ıiddet ve evhammı bıld k" 
leri iQin: 

.....,,. Kurtulduk! 
D ytt ıevanmaşlerdi. Pıdışanın 

Bura.ya muvaaalatı Teşrinisani· 
nin •onlarında vulcubuldu. Sul· 
tan Selim, askerin kalbini bir 
kat daha kaz,nınak için sadrı
azamı çatırtb. 

-- KullarımJ lllükifat datıtı· 
naz, selamlarımı tebliğ ederek 
iıtırahat için memleketlerine, 
kıılalara glt•oldtt ıcrboıt olduk· 
lırıns ıöyleyiniıl 

o.c1i. 
Bu ar~hk Aakaradaa ,.m ha· 

beri• ıeldü 
~ ~hzıde Ahmed, Ke.-ah· 

tan Malıtyaya geçti. Şimdi dt 
Nilıı11a bycgm ediyor. 

Sadnizam Mustafa paşa bir 
ıey ıaylemiyordu. Padiıah, ioin, 
içiq f ~a' •Mbi. asabi plü· 
yordu •• 

_. Htni, diy• aarıldandı, .,ni 
bir dah• tec:riibe edecıti~. 

M"'taf a Pilli "••iiı ouzurda 
iken ulufecibaııyı çağırttı. Al-. 
el pençe dıvan du:-mı.aştu: 

- Bana bale ulftfeeibaşıl Der
b~l yij'tlerdea bir aıütroı~ IO" 

çerek Amaspy._ ıöııdereceksin •• 
Bu müfreze gizlicf! Amasyayı 
basacak, biraderimin kansmı 
kaldırarak benim arkamdan 1. 
tanbula getirecek. .• 

Mustafa paşa sadece dinli
yordu. ~ ciiıaieyi ifitince 
titredi: 

- Müthiş bir hareketi. Kar· 
deşini c n hassas yerinden \U• 

ruyor ... Diye kendi kendine ıöy· 
lendi .. 

- Duydun mu ya atat. 
- Ferm-n&Q" buüstüne pa-

d"şahıru. Yarın miifreı• yola 
çılcacakttr .. 

- Fakat kadını 111ubak\ca k 
isterim .•• 

- H :ıy bay devlPttQm .•• 
U üf c· bafı ~ı 'd ktan sonra 

pad şah Mu.taf a paşaya hakta: 
-- N. dersan f ktııae. \>eDJa 

Giray tli at.dr aıaaum1 •. 
- Çok iubcth tf ıebriyar .• 
- Tabii i.şabetlidir, tabii .... 

Ben igtikam almasını bılırim .•. 
- Sona oar -

lnebolu faciası maznunta
nnın muhakem !eri 

Mildafaa 
hake111e 

•w.&ii bil••' -a. 0.-"'bu
kın v.ek illeri hazsrdılar. 

DM•• ~de la.ir Aô-
8'- •iıikli'a...dea B. Ali h..
.... ., ... B. 4liai9 ........ 
.....-. "'~ iatidıaı oku• 
• K.- ..._, laeboha vapt-
r•d• ta.ı..._ B. Ali vapur· 
.ki ....... hattı .... ,, bq yQ. 
tleD 6.50 liı, _.., ıördütiiaii 
~ kua mü" "ble
ria • -. d.J11l••11aa " kea• 
d.Iİll• ttJcaioat verilmuiaı İlt .. 
••ide · latida okqnd11ktan 
.onra clospya koada. lıt nbul· 
daa dava için Mlari•'ı re· 
mı 

İngii z b h1;esi c:nayet · 

Amerikan Hasanla 
Enverin muhakemesi 

Şahidler, ihi suçlunun aleyhinde 
ifade verdiler 

Karataıta lng'liz bahçeıinde 
talebe Fethiyı çakile karnmdan 
yaral yarak öldüre::ı Amerikan 
Hasanla onu c nayete te v kten 
m znun Enverin muııakemclerıne 
dün şehrimiz Ağırceza mahke
mesınde başlanmıştır. Hasan, 
vak'ayı şöyle anlatmışt r: 

- Vak'a günü eve gittim, 
babam, nüfus tezkeremi iıtedi, 
Metonun evınde olduğunu söy. 
ledım: 

- Git, al, getir. Dedi. Me. 
tonun fevi lngiliz bahç~inin 
üıerindedir. Oraya ıiderken in• 
giliz bahçesinden geçmek lhıJD• 
dar. Yo da Fethi ıle Osmana 
raıtladuq. O aırada Oımanı, 
b ri çağırdı, Osman ayrılıp ıitti, 
Fetb: 

- Gelsene Hasan dedi, ya· 
n na ıittım. Beni yak•lad, yere 
çarptı vo dövmtğe başladı. O 
sırada çakısı cebinden yere 
düştü, çakı açddı, ben de ahp 
yukar1ya dotru aalladım. Ken
dimi kurtarmap çalıştım. Sonra 
karakola gittim. Vak' ayı anlat• 
tım. Polisler, beni ııkıştırdılar 
ve Nihad iıminde biri bana: 

- Yatın küçüktür, hakıkati 
ıöyle, kurtulurıuni dedi. Ben 
ağlamata baıladım. beni kor
kuthd•. O vakıt Enverin teıvik 
ettitini ve cakıyı oııua verdiğim 
söyledim. Halbuki Enverin, bu 
meselede hiç ~ r alikuı yoktur. 
F etbi daha evel Halil adında 
bir arkadqile beni döğmüıtil. 
b&şımı yamııta. Karakolda ba
rı .. tık. 

Dava dosyası arasında bir ka
ğıtta yazılı buhınan F etbinin 
ölmeden evelki ifadesi o~ndu. 
Fethi bu ifadesinde: 

- Hasan bana yaklaşınca 
beş lira iıtedi, cüzdanımı ç;ka· 
rap gösterdim, param olmadı· 
ğına aöyledim. O vakit bir ~akı 
çıkarıp üıerUJıe hücum etti, ça· 
kıyı elimle karı,ladım, parma• 
ğı m kesildi, fakat karnımdan da 
yar landım. 

D yordu. Hasan, b\I ifadenin 
doğru olmadıtanı ve Fetbidea 
para iıtemcdij'İni aöyledi. Sıra 
E ıverin isticvabına aelm ıti. 

Alı de rtyıaetc yeni vekiletna· 
mes ni verdi ve: 

- Deni3Y0lları iıletme ida· 
reıi, Deniabaaka devredılmişfr. 
Deniabantnn vekili oldotuma 
dair vekiletaameyi .takdim edi
yorum. 

Dedi, V~kilotıı••• olcundıa. 
Rciı Ba1 Süre)')'• Orlau•, c;l)ı 
cliıine SC)l'du: 

- Meıulü bilmal ııfatile m.ü-
dafaanııı yapacak m111mı? 

Enver, o gün yolda Haıana 

rstl d ğını ve hadısede hıç bir 
aljkası bulunmadığını, teıvik 
etmek ve çakı vermek gıbi bir 
suç 'şle ed ğini söyl di. 

Şahid s f atiJe dınlenen kah· 
veci B. lbrahım, bildikler ni 
şöylece anlattı: 

- Kahvede radıonun başm· 
da duruyord~m. Eqver ıcele 
kahveye g rdi: 

- Fethiyi öldü d'ik. Dedi, 
su içib kahveden acele aynldı. 
Şahidin müstantiklikte verditi 
ifadesinde Enverin kahveye ge-o 
lince Haurnn Fethıyi ö1dürdü· 
tünil ıöyled ği yazılı idı. Şah de 
bu ifıdeıi ihtar edildi. Şahid: 

- Hayır, öyle söylemedi, Fet· 
hiyi ölcjürdük. Ded . Şahit polis 
B. lsmail ve B. Adil, ihbar 
üzerine Hasarn yalcalayıb kara· 
kol• getırdikler n·, ilk ifıtdes nde 
kend ıını oıi!dafaa ettitini söy
ledığı ha de sonradan F cthidon 
be~ lira istedığini, verııieyince 
ıustalı çak ile vurduğunu ve 
kend'sini buna Enverin teşv k 
ettiğıni, çakıyı da E ıverin ver
dikini ihrafta bulunduğunu söy· 
lediler v,. dediler ki: 

- Enveri de yakalayıp kara· 
kola getirdik, isticvap ettık. 

- &r iş oldu, ne isterseniz 
yapınız. Dedi. 

Ş.bid B. Receb te, Ameri
kan Haaanan bir pn kendiai.110 
ge =p Fethi ile re vga ederken 
ıaokası içinde bulunan elli ku
ru u Jüşürdfi~ünü söylediğıai •e: 

- Bu parayı F ethıden iıtiye
yim mi, istem yeyim mi? Dıye 
ıorduğunu, söylemiı ve demiı· 
tir ki: 

- Parayı ne yapacajın1 ti.. 
sana sordum, a9 m dedi. Al fU 
lirayı.. lıtediJin k darına al, 
üzer•ni retir. 

Dedim, gitti, lirayı bozdurdu, 
3S kur11şunu almış, üzerini ge
tiri b verd1. Bu para ile ne yap
tı tına bilmem. Şab;d talebe 
Şakir de bu va~· adaa iki. üç 
gün ovel Haaanın kendi•ini 
yolda görüb: 

- Bana bir bıçık ver. Do· 
diğini, venaedijani, o v-" t 
Huaa n: 

- Ben de Alid almm. Sö
zünü ıöyl d,ğ il • bıça~ı ne ya· 
pacağına ıorunca: 

- F elh, 'ç n. Cevabın• ver· 
ditini söylem ıtir. 

Şahit maliye memuru Bay 
Fethi dinlend: 

- Ben vak'a günü karakol. 
daydım. Hasan, çakı ile Feth"yi 
vurduğunu o sırada EnverJ e bir
likte bulunduklarını ve Enverin 
hir il.nara ~ldldit•Ai itiraf etti. 
Ve Enver: 

- Oldu bir if. Dedi. 
Enver, böyle i»ir ıö21 .öyleme. 

ditini bildirdi. 
Şahit P paz Alı, Yusuf ve 

Sağlı 
bah· • 

rı 

Nefes örgenleriıHle vukuage· 
len bir hastalı tı r. Bu hastalık 
çok bulaşıc dır. Çok efa doğ
rudan doğruya in and n insana 
sirayet eder. B zı kere de eşya 
i ıe ve snğlam bir şahısla da 
bulaşabiJir. Erı z y d ılk haf· 
talarda bulaşmnktadtr. Büyük 
ıehirJerde salgınlar hemen dai
ma mevcuttur. Boğmaca öksü
rüğe cm çok ik ve beş yaşın· 

d.-ki çocuklar tutulmaktadır. 
Daha b yük çocuklar ve ki· 

hil insanlarda az goni m ktedir. 
Meme emen çacu larda seyrek 
müşahede edilmektedır. Boğ-
maca öksürüğüne ı sidad ve ka
biliyet umumid 'r. Hastalık bir 
yere gird mi, (>r da eğer bu 
öksürüğü eve ce geçirmem şlerse 
çaculclaun hemen cüm · buna 
tutulur. 

Bu hastalık rutubet i ve so· 
ğulç yıl arda daha çok görül
mektedir. Bu hastalıkta üç devir 
görülmektedir. Nez e devri, te.. 
şennüç (büıme) ev i, nüzul 
(iniş) devrıdir. 

Birinci devrede burun neıleai 
ve öksurük v rdır. Ses bir aı 
kml r ve gö lerde kızartı 
görülür. Ayn· z nand bir do 
hafif başağrısı h 11edılir. Bazı 
defa da haf f b'r ateş gelir, 
bu da kesik kesık devam eder. 
Bu devır hem n on dört gün 
kadar ıürebilır. Hastalığa yaka· 
lanmış çocıJklarm bu devrede 
umumi situas ıyonları az bozuk 
görü amektedır. 

Ayet. ır:oatAllHla .iilc.M&.ıık 1w...,.. 
susi bir vasıf göstermemektedir. 
Ökıürük hemen hemen adı bir 
nezle öksürüğüne benzemek edil'. 
Eğer haıtalık şıddetl o arak 
batlar ise o zaman bu nezle 
devrinde bile har ret derec•SJ 
ÇOk yijkıelir ve ış a s z k, bal· 
siılik, kesiklık ve baş ağrııa da 
zıyade bir şekil a r. 

·Ar'ko ı 

1 ı'iôbetçi 
Bu ece 

Kemeralt nda Ş fa, Karanti• 
nada 8. Eşref, Ke rde Kamer 
Alsancakta B. Ahmed Lütfi, 
Eşref paşada Eşref p a ea:aha
neleri nöbetç d r r. 

Sarayköy 
Jandarma um ndanı 

bir kaza geçirdi .. 
Sarayköy, (Hu usi) - Kaza• 

mız jandarma böluk kuman
danı yüzbaşı Bay Niyazının ge
çirdı ği b1r kaza n t c sınde eH• 
nin bılek kem ği çatlamış olda
tundan ted v ed im ktedır. 

Kumpanya hal"nde 
l<arantınada Dıliver soka-

iında Must fa oğ u ihsanın 
evinden 20 1 ra para çalan 
Refet kız Zuhre, Melek, Uza 
ve Fitnet yakalanmıflardır. 

- Hayır. Çünkü hazırlanQJa• 
dua. Meb l veıılmcaini rıc:a ede· 
rim. Reis, diğer avukatlara söz 
verdı, oalar da evveli davacı 
vekilinin ıon ı&ü .c>ylemeai ve 
Bay Mebmed Alıaio müdafaaıını 
yap•111 liıımreldit;ni, ond•n toar• •iidıfaacla taulunacakla
raaa aiyledil•'· 

Bünyamin 1elme11utlordi. oalana ıs----------~~-. 
celbi için mub keme, bqka bir Rumi • lJlJ ı Arabt ~ AJie» 

Kaptan Bay Meh•ed Ali: 
- Vekilim Maniuya ı tmiı· 

tir, orada i»ir iti var. Müdafa
amı yapmua içia melail veriJ. 
••11ni rica ederim, 

Dedi. Bunun üzerine aaıhko
me heyeti muhakemenin deva· 

28 Şubat tar,bine talik 

güne bırakıldı. JU.ıuaueaai 5 Zilkad• 16 

Dr. Behçet Uz 
Çoculı haatalı arı 

miitehaaıııı 
Huta lanm 11,30 dan bire ka· 
dar Beyler aokatanda Ahenk 
matbaa11 yan,nda kabul eder. 

Mıı genelaane t•l•/ona 3990 
Ev tele/tntı 2261 
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lktısad 

Ambalaj işi İ 
IREDOIN ttÔ.C"OAN ~ a h İ re 1 Y~zan: 

Gııetel,rde c*uduk. Afyon- L 
kırahisar beled yesi, lzmirden 
afyop iöpderden üzüm ve in· 
cirlerİH gayri 11bhi ambalajlar 
içer sinde olduğ ınu lzaıir Ti
carpt oda1111• şikayet eımit. 

Şeyh 

e IC t u p ı a r '""' Küşteri 
- 63 - Yaz.an:Aleksandr Düma ........... 

M. dö Travil ıoğuk, nazik ve tenkf d edilmez 
bir tavırla odaya girmiı bulunuyordu, Harici ticaret muvazenemizde 

mühim roller oynıyan bu ı"i 

ihraç 111,cjdemiz h.~kkı~d-ki şi· 
kayet üzerine büyuk bır h ••a· 
sıyetle durmak icab eder. 

Kardinalin ilk sözü, Tura sü· 
üldüğü için o şeb"rde bql ın· 
ııtu zannedilen Mm. dö Şev· 
özün Parise gelm ş ve kendi· 

ıiai polise tanıtmadan beş g "in 
kaim ı olduğunu anlatmak için 
kralı çok hiddetlendirmişti. 

Kral ıebataız ve karıs na kar
ı• sadakatsiz bir koca olmakla 
beraber, kendi.sine idil ve arif 
Lııi denildiğini isterdi. Tarihin 
zanna deiil, hakikate müsteni· 
dep tavsif ettiği bu şahsiyeti 
anlamak için ahlaf müşkülat çe· 
kecektir. 

Fakat kardinal, yalnız Mm. 
dö Şevrözün Parise girm ş bu· 
lunduğuau söylemekle kalmıya· 
rak, kral çenin de o zaman ca· 
ıuılar namı verilen esrarengiz 
muhbirlerden biri vasıtasile, 
onunla yeniden münasebet teıiı 
ettit:ıü ve bunu liaber. alan 
kardinalin bu entrika yuınaAına 
çazeceti ve hakikati bütün de
lillerile birlikte meydana çıka· 
racatı 11rada, sürgün düşeıle 
kraliçenin ınuhabereıioi temine 
vasıta olan bir hafiyesinin, bir 
lilalqorun, bütün vak'ayı tahkik 
ve krala arzetmete ınemur na· 
muıkir kanun adamlanna ya· 
Lnlabç aaldırmağa ~ret gös
tereıek adalet yolunu zorbalıkla 
kOltipi teyid etmesi üzerine 
14 üncü Lui ıolaun ve aaJDit 
bir Wd. kraliçeaia dairujae 
dotru bir adam ilerlemiııi ki, 
hiddeti bu dereceye Çlk&D bü
lrümdarua bu hali kendisini en 
ıotuk zulümler 7apmağa ıev· ....... 

itte bu esnada, M. dö Tre
.a. IOjak, nazik ve tenkit ecli· 
ıe.. bir taYJrla odaya sir
mifti. 

Kardintlia orada baluıun .. 
undan •e kralın yizüncı.ki d .. 
tifiklikten ae gcçtiğiain •kına 
varu M. dö Trevil, Fililtinli· 
ima karşıııadaki Su1111>9an giW. 
metin bir tavll' takındı. Trevi· 
lin ıirmesinden laeal ol• Hı 
iiHriae arkaana döndü. 811 ea· 
uda öfkeli, fiılea•iyecet .._ 
,..... artmıı bul..._ bal 
dedi kiı 

- Tam vaktinde geldiniz, 
efeadi. Sillbtorlannız laakla.da 
oak pyler ötre-dimi ... 

M. dö Trevil dahi, sotuk bir 
tavırla cevap verdi: 

- Ben, ben d~ s.vil memur• 
laı hakkında efendimize güzel 
haberler getirdim. 

- Ne dediniz? diye kral gu· 
rurla so. du. 

- Efendimize ısrzetmekle kes· 
bi şeref ·ederim ki, vazifeleri 
itibarile muhterem ve fakat 
üniformaya .karşı ndret besle· 
dikleri iş kir olan bir takım 
miiddehımumi'.er, L.om· serler ve 
poliı hafiyeleri, bana göstermek 
ıstemedikleri bir CJllre istinat 
ederek maiyetindeki ve d-ba 
doğrusu efendimiz"n bendefe· 
rinden olan ve efendim zce de 
maruf bu1unan namuslu ve en 
ceıur birini, ya lİ M. Atosu bir 
evde tevkif etmek, sokaklarda 
sürüklemek Vı.; Lövek zından•na 
atmak cüretini göstermişlerdır •. 

Kral acele ile sordu: 
- Atoı hal Evet doğru, o 

ad.mı t.ınarım. 
M. dö Trevil devam etti: 
- Efendim zin hatartlarında .. 

dır ki, bu Ato~u mabut düel· 
loda M. dö Kahusakı ğır ıu· 
rette yaralamak tali•iıl ğin · ıöı· 
teren aılibıordur. 

Oed kten ıonra Kudinale hi· 
tab edorek: 

- Bununla beraber, M. dö 
Kabusalc tamamıle f fa bı.ılmoş· 
tur. Ôylı değil mi, heşmetlı? 

K.rdinal öfke ile duda!dıırıoı 
ıs1rara:C: 

- Evet. leşckkür ederinı .. 
Dedi. 

- M. Atos p a-Urı dosthlrm· 
dan birini ı·yarete ııtmiş, fakat 
evi.U bulama111 f. Bu doıtu 
Bearn delikanlısı, efend m·z n 
maiyeti al.yında ıillhtor nam· 
zedi ve M. dö Essartan tabu
rundadır; ancak bu dostunun 
eviııe ıelip arkadaşını beklemek 
iiz•e eline bir kitap aldıtı ıı· 
rada bir alay ıivil ve resmi 
,,_ptiyc memurlara evi muhasara 
~tmjı v., bpılerant karıp .açarak ••• , 

Kardinal krala göz işareti 
)ftlp•r•k: 

- 8'anJ,.r Jiz.t söyledifm 
vak'a müoJlelbetiJe y11~Jdı do· 
mek istemişti. 

~ral söze .a~Wı: 
_. on. bı.wdarı biUyorn; ÇÜ•· 

kü hepsi eQJrimme rapıJmlftır. 
- Fakat. ef encliaıız, masu.m 

bir •ilibş.orwnun teYkıf; bir .ca· 
ni gibi ik; mYhaf ıa toeli111·; ve 

efendimizin uğrunda on kere 
kanını dö müş ve her zaman 
dökmcğe haZlr bulunpıuş olan 
bu cesur fedainin bir sürü halk 
arasında sürüklenm!sİ de efen· 
dimizin ir~deler le mi y•pı1dı? 

Can sıkılmağa başhyan kral 
dedi ki: 

- Nasıll Böyle mi yapmıt· 
lar? .. 

Kardinal çok soğuk bir !4· 
vır!Jt söze atıldı: 

- M. dö Trevil, bq maıuııı 
silahşorun, bu c~•ur fr,:lainiıa 
daha bir saat evel taraf mdan 
verileil emirle çok mühim bir 
valıc'arııp tahkikine DJemur ollln 
dö:t istintak kom· s~rlerine ya,. 
im kılıç hücum ettiğini •iiYl•· 
miyor. 

M. dö Trev'l Gukon ser• 
bestliği ve asker cüretkirlığı 
ile bağ rdı: 

- Haşmetliye fütursozca iş· 
pat edeceğimi söyler ve Şevk la 
Efenr,lim ze itiraf ede ım ki, bu 
yüksek terbiy ı A'os, bir saat 
ev~. benimle bers• er y uek ·ye· 
dikten sonra konağ n. n ~alonun· 
da M. ıö dük dö la T muy ve 
M. lö Ko~t clö Şalus jle bir· 
likte görütmek §erefmi vermiıtır. 

Kral Karuınalın yJzüne baktı. 
Kardi ı 1 krııı im bu n a ıalı ba· 
kışına mukabil yüksek sesle ce· 
vap vcrd:: 

- Bu keyf yet raporla tesbit 
olunmt ş u... V ~ hakaret gö n me

murla11n verdiklert rBJ.Jodara 
efend" m 'Ze vermekle müşerref 
bulunuyo um. 

- Sıvil memurlaran raporu 
kılıç adamımn şerefi üzerine 
söylediği sözle mi mukayese 
edaiccek? 

- Dur,dur, Trevil; söylenme! 
Pıye kral onu susturmak ıs· 

tedi. 
Trevil devam etti: 

- Kardinal hazretleri silah· 
şorlarırodan b r nden şüphe et· 
ti~İ t.kdirde tahk kat •Crasını 
bana jıavale b yurm~k suretile 
m fi~ olan ada1etlerini JÖşte· 
rebllirıerdi .. 

Kll.rdinıl söze atıld : 
- Z1naede,im ki Mffye tab

k k.tı yapıla.u evde sılihşor4'nu
zun arkadaşı genç bir Bearnlı 
91Mıru.ypr, 

• DeflOlllı var .. 

Tıcaret odası elbette bu has· 
sesiyeti göstermiş ve işi tedkik 
etmişt r. 

Ma Qrn olduğu üzere lzmirden 
barice ve dahile vaki üzüm, 
i•u:ir ihracatı, ya torba, ya ıan· 
dık veyahut lüks kutular .çinde 
yapılar vcs lzm · riQ üzüm, incir 
hanlarında ılenen mahıulltar 
lzmir belediyesinin v,. Satlı\c 
işleri direktörlilfünüq kpntroluqı 
tabidir. 

Bund•n ötürüdür ld, lzrnirden 
gayri 11bbi üz im, incir i~racına 
imlcin yoktur. EıHen, hu ·üme· 
bmiı lzmir ihracatçıları ile el 
ele vererek husus e üz 1m, incir 
ihracatımızın nefiı ve sıhhi bir 
mü emmeliyet içerisınde yapıl
ması için püyük bir hassas yet t~ 
göstermektedir. 

Beynelmi ı piyasada üzüm ve 
incirıerı. 1 z 1 r.efis oldutu kf!du 
S')Lhi ianınışı bunun aüzel neti· 

cesid r. 
Yabancı paıarl1rda mahaull~ 

rimız n her bakımdan teman 
e tiği mükemmeliyet'n üzer ne 
dahilden yapışt r lan bu şikayet 
damgası, muh emel hatalan ön· 
liyecek bir ihtarın memnuniye· 
tin uyandırsa da har·çte yapa· 
catı m nfi propaganda endişe· 
sini de ızale edemez. 

Aıyonkarah·a.,rına gi,Jen ve 
gayri sıhhi oldu~u bildirilen 
üzüm ve incırlerin hang· amba· 
lajlar içeris JJde 01duğunu bilmi,;. 
yoruz. Fııkat bilinen bir fey 
varsa, sıhhi kontrola tabi mah· 
su il erin harice giden ambalaj· 
lardan g yri ambalajla dahile 
s~vkine imkan olmayışıdır. 

D hili üıüm, ·ncir sevkiyatı 

bir de naturel mahsulden, yani 
ate:ade klllı torbalar içinde ş· 
lenmem ş olarak y ıpılır. Ş y t 
gayri sıhhi oldutu ıikayet edı· 
leo üzülD .-a incir, bundu iıe 
dahiıi bir ambalaj mesele.ti de· 
ş imiş demektir. Fakat bu, 
yalnız üzüm ve incire değil, 
bü ün mabaullerimize de aiddir. 

Bu gün Aty" karel>inrındaD 
lzmire gelen sucuklar sıhhi bir 
ambalai içersinde m d"r? 

Mahşıı lem~ ZJP dJbili aJJJP#l"' 
lajı, topi-.ı o arak halledil~elİ 
i-beden ~r J»cıeledir. 

Nejad Bögiıtle,, 

Ttfrika No. 
62 lnkılab hatıralarından Yazan: 

M. DoO•n 

ittihatçıların Şurayı ümmet gazetesi kalın puntlu hadlerle ıii&Jen .. 
ıniı olduju halde bu inkılip harekibnı takdis edlyorda . 

Her ae ol•raa oltun lle•en 
ortaya atıl.- liztmd • Artık 
teokilitan büyi•eıi iç 11 bdde
Dilecek vakit obudığından at 1· 
.- keyfiyeti de sö~ acliği •• 

yazıldıtı gibi kolay da değ 1 idi. 
Bir kere: 

tazam b r pWı .......... -~ J,te bu esas .dabiJinde ite gi· Yaball#Vfl' •rk~tıkr tod#ik 
tc~t etme" u:ap al'yo ._ a... rijild,i. V~ cemiyetin Pari.ste ha· e.ttl~-.eri ,,W lıdet V1eWw. tab~· 
nun için: rfoi bir ıubesi sayılen dttihed ı:uuıı ve J,e, taban~ ~ eJh· 

ı - Mi.infend :v k~al r a Y..ll· ve Tarakkı) le (Tetebbüsii şah i F kwwnu ile .ç4lıwak arkl· 
dma kel•au w ba~ klf'.a'9 ve ademı men• ·z yet) cemıyetie· dlf.l.r4 b ~ ,diye o mak i.zero 

2 - Hıristiyan anasıra IDen· ri9e de ywzıld. 8u haber R ıval S"'liniğe göndu~~tl.ercJi. ,.~ 
mp tipsf çdeleria ful yetlerini mü ikatına karş kahramanca bir ~,.a ıaubAıliJ laenedaaı al-

(hükG· k rac 'k, sındırece1c tedbirler al· cevaptı. Bu cev p; mal bızim, ~t ._ ıy~ye •eoı.Pb .Saba· 
mak ve aıaiıarmdaki zıddıy tt~n para 'biz m sana ne oluyor. Bu ~O.o •dında _. p....asrı. .... 

1 - Sultan Hamid 
mcti hazıra) 

2 - Kapitülis onlar 
(yabancı devletıer) 

belası 1atifade edilerek: hepsini ittıbaa memleket tıappada4' yutunacak ı ada bulundup J\cıie.mi Merke-
ttaf"att .&tt11a ktpiamak. kadar sabips J ve 1''1dretsız mi ziyet Cenuy~ı dtP kı>Dpe4e IÖJ 

3 - Komfu devletlerin şı aıa
nldıldara ve büyüklerin tetvıkile 
naiittebıden üzerim"ze uldır
maları. 

Bunların heps nin gödinhde 
tuta matan lizım idi. Geuş gü• 
zel umumi bir kıyam ana ti 
doturacatı için ite rlmezdi. 
O laya ata.malda beraber mun• 

3 _ Bir taraftan tevsi edi· ıanıyordun a çeleb. Dcmekt. ftl'tıı\f olduğu Ja-Ue M1.4ım 
lecek tepôl.itla or.duJu tam 111a- lttibadçıların Şurayı Oounet ı§iy#. ~rMı kJc biı Mbr yu 
naaile ıelıe ..ıaaK. gazetesi blın pwıtlu harflerle yazmak tUt~le olNln riail w 

4 - HiJıse!leria doğur.acalt sü:.Meamıiıt 9ldutu halde b,ı in- -~•L IHaf uıJM j~lib ~Dl'" 
wızıy der icabına ıöre hareket -la.ip 1-r.ekitıoı takcliı tt~ tak.- lele ~ k•roı ulu .°' •rn"' 
etmek. Alirkir ciinalelAl'le Litüe b11 •· blıı J&h•r et•~~ 

S-Ve J.er ae l.ııa!na•na•'... an .cım.,..ı.na ulatım.aj'a başla· .•. 
o&-. aeteleyi Daa bic z:amaada -- . Ayni :Zaıaenda hune.9 klıs· J, ibtla•. aar ya, Suitaıa ~·· 
laattetmıetc... •en aç - aald. va.kit .çilen Aittle *• açı~ \le • 

ki fellih çıktı ve haşladılar ka· 
bir sualleriııe! •• 

Ben hocaya içerleyip duruyo~ 
ken ansızın b·r ıeyler oldu, ıh· 

tiyaraıJ bjr g;rişle de bal cese· 
dimin içine daldım. Tıpkı dün· 
yada imiş·m gıbi şöyle bir defa 
doğrulayım dedim; başım tahta· 
Jara vurdu ve müdhiş bir korku 
içinde: 

- Eyvah ..• Bea ölmüşüm. 
Der, demeı, ıene htiyarııı 

bir ~ıkııla, bedcmıpıden tekrar 
dıfarıya fırlad,m. 

Lerzap ve ber-11n ilıc:ıbetime 
int.zar ederken cart•kil sat 
omuzum4an, tırtafıl de ıol o"'u· 
zı.uuı:fan lcoskpc1t birer defter 
çekip ıkar~aılır Ql 1. Ben bu 
muazıim de:f~rleri doğdutum 
günd nberi o az'aramda tafi• 
\Oro uıum da haberim yokmuş .• 
M le ere ıoı dum: 

- Kardeşhn cartakıll.. Ne 
defteri o ıl r öyle?. 

lkı m k y-kd ğerJerine ba· 
kar~k gü ştfi'er. Sonra tartafil 
bana Ş4 izahJtı verd : 

- Ben $en n, doğ<lu~ ın gün· 
cf t-nberi sol omuzunda seyyı~t 
defterini tutmakla ıoiilcellefti1D· 
Arkadaşun C,ırtakil de saö- omu· 
zunda hasen•t deftermi tuta
caktı, Aılabtan ko·kma;ı;, pey-

mberden utanmaz ıııendeJ>qrJ, 
Bana hayatın müddetince hi' 
soluk v.ermed n, arkad;ı~nn Çar· 

ftakil de daha kaıemioi he>~k•ya 
batırmedaq ihJret~ döoi;yor. 
Sen ş mdi görürsün •. 

Eyvahlar obuıı .• aen n• bil,· 
yim omuzlarım defterih&k ani ~u
yudu gibi kayıt tutulduiqnu?., 
ly" amqıa o koca defterleıj biç 
mi hiç far~ına v~rma<J.ap omu~
larıqıda aasıl ı.,ıyabil~füı;a; ~ay
ret ... 
. Ne kıdar kalclıtJmı, keç snt 
düıündütümü pek bilemiycc~ 
ğım. Ac1sııın öyle müthiş b r 
tarraka patladı ki, Jci nat m4't· 
la~a yerinde'1 oynamışt.r. 

f_vet, evet. O sırfllard• yeni 
Gine arazisinde zelzeleler olu· 
rordu; bilmem b,atşrJlyaak ..,. 
sınız? işte o sallantı benim me· 
zanmda kopan kızı~ Jqyametin 
ne~iceşiydi. 

Korkudan fURJduğp" ıö;ıl.e. 
rimi şöyle bir aÇtyım dedim. 
Meded AHab, meded Allah .•• 
Ellerinde, eesameti Yamanlar 
daf ından beş defa <l•ha büyjjk 
birer topuz taşıyan, b;r dudak· 
ları yerd~, bir d1Jd~kları gökte 
iki kerih~lvecih, acibüssu et 
fellah ki ne k~leme ııtar~r, ne 
imlaya gelirler. 

C~akille tartafil birer Jcöıe· 
ye çekilerek fellihlara yol ver
mişler. 

Arablardan birişi dehşetli bir 
v ziyet a arak karşıma rcçti, 
diteri de arkamda durdu. Bu 
kör olasıça dara~ık mezar nasıl 
~·,ıem·ş, ne olmuş.. Guy4 ki 

H c larlcar,anın ortJsınd, veya 
Manemen ovas oda bulunuyo
rum. 

Arab1ann isfzaht üzerine Çar
taW't söze bıtş adı: 

~ - Ya Münkir veya Nekir!. 
Bu adam, Şeyh Küşteridir. Keo• 
cfs"ni şimd getirdlk işimiz yok· -tef r,~n• uiM arıeı~DJ 9' 
1aM 324 ~ Way,. n1ı9 41ık" 
o~indeo 1_.1.11 •ym14 oı. 
bir;. ked# tam kır.1' irt.,. 
4.w._ ~·ftir. Yıl~ J'i il 
.Nıtll• ~Y o et--. .,;ietia 
uJ.emc pet ~l•nen k iıııkıl.ij) 
• tar.~ bd.w ..... ,,... ~ki" 
laların şahı olmuft ı. 

- Sena .,., ,.... 

A müsaade ediniz, gide.im, 
Arablarq•n birisi elile işaret 

,,dince Carta"ille Tartaf.l çeki· 
lip gittiler. Bizim ter, temiz ke· 
fen kprkudan berbad olmuştu. 

Mü ikir efendi gök gürü tü-
süpe benzıyeq b" r se:sle sordu: 

- Rabbın kim? 
- Benım Rabbiın ha? 
Derneğe kaİmadı; topuz öyle 

bir iniş indi ki tuzlabuz old m. 
Arkamdaki Nekir de ikinc· to· 
pozu yapışbrınca bavayınesimiye 
ınkılap ettim. Alı . Ç e } etmı · 
yormuş; ba iradei .lauiye yeni. 
den teşekkül ott k. 

- Rabbi 1 kim? 
- imanını seversen Ar p am 

ca, korkuyorum .. 
Ô den, arkadan haydi ki to 

puz daha.. Yeniden ruzbuz, ye· 
niden haviyınesimi)e ınkılap ve 
yeniden te~ekkül e.:i.ş .• 

- Rabbin kim? 
- Aliah ... 
- Peyga nber n kim?. 
işte bu fena .. 8 nim her halde 

bir p yıamber m olacFtktı anıma 
yiı mı dört bin p ·yg lm «!rin ara• 
sanda acaba hang bİ id '/. Dü· 
şüıımeğe de vakit yok ki.. Der· 
h4l cevııtp verdım: 

- N ıraddan hoca ..• 
Vay efendım, ıen misin bunu 

söyliyen; yedığjıp topuzun haddi, 
hesabı yok.. Baktım kı İf fena .. 
Derhal ~•f•pıda bir ıiaııeJI 
çaktı: 

- Müu•d• buyur1J,n•z, ef end• 
amcalar, b.r py söyliyec · mı 

- Çab.,k '6yle ul4 ... 
- Aman •f•n~ı-., b :ı gayet 

nefiı yeielli -okurum. Rılmem ki 
dinleıJJ ğe umıszıüi buyurulur m~? 

- Sö)'le Vaf ak •• 
Korkudan aldırdık havayı: 

Y 4lelJ11 Yf~JJi, Y#~I., 
Ah ya kM~ijlm4nı~r top:.ızer. 

YJ • ı eDJl#IJ 
Ve.Miıı 9fdJfrnıasy.<nı~li •uJ .. 

li~on 
Unıur büa• n~dijl AceJp 

s.ı~JP&IP 
y~~lJj. 
iki Arabuae miael havi bea 

bittim 
V cmutune olup kebir baltettim 
Nekir aleylaisselim ıordu: 
-Bitti mi uli? 
- Amu efendim, bit iti· 

ter mi? 
Yalel. .• 
Ya haeı yaver imdad ver

ralaim 
Uituf bima Vallahi rok ti· 

ndum 
fk Arab darabune fena halde. 
Alt tarafını uyduramadık. Ga· 

libı Araplar da, bütün aeraem
lildenee t'ağ en, "şin far ına 
varır gibi oldular ki, M ınkir 
aleylaiuellm, tüpheli, tüpbeti, 
sordu: 

- Yalak, gtrmızı gulak; .Ba· 
zina bıiiyon mu? 

- Ne demek ef ndi amcacı· 
tam, ilisını bilirim. Allah aJ· 
kına ıu topuzlan kaldar n; s ze 
tlem baz111a yapanm, hem de 
Abdülkadir Geflini havasında 
çvliston oynanm. Kend niz.i Jz. 
mirjn eski Ar.ap dana-11 ba}'l'a• 
•md. aaaetmeue.ıiz yüzüme 
tikürün •• 

Nadcee1. Yal vardım, yakar .. 
e.a., imkbı yek. Hqifler Dir 
daha gürlediJ«ır: 
~ l>inia 

- Ltıamı•• 
Ar.,."'* 

• 

- Ula pmııı gyl•k, doinJ 
•Öf .e •• 
..,. S.-ıı 11) ,,.,,cp ıaJ,;Jtllie _. 





--- -_ _...... . ~... . -_--.- - ... 
-------- -----~ 

.AARA KORSANLAR SEFI 

Dilber kadın korsan 
Aşktan başka kuvvete baş ej:imiyen deniz kızının maceraları... -

- 50-

Meri, çivilendiği halde bir türlo ölmiyen adamı 
bir tabanca kurşunile ö dürdü, ıztıraptan kurtardı 

Kayıtsız ve şartsız olarak, spor 
işinin, evvela bir prensip bir 
disiplin ve bir otorite ile mu. 
vaffak olacağını işaretten sonra 
devam edelim: 

Doğanspor 3~üçok, 2, Al
sancak 3-Yamanlar O 

Alsancak kulübü, dört, beş 
gün evel bir oyuncusuna tam 
bir sene için boyıcot cezası ver· 
miş. Dikkat edıniz; bir sene 

Bu zavallının, tam bir sıhhat Merinin bu bareketı, bu ge· dılar. Fakat Meri ateş etmeğe boylcot .. Şüphes z ki bır idare 
ve afiyette iken tutularak bu mide en harikulade bir hareket hazır bir halde bir kaç adım heyetini bu kadar şiddete sevk· 
tahtı üzerine yatırıldığı ve bu demekti. Bu adam bır yılc\ırım geri çekildi. Bu sırada kalın ve k · · ti k k I 

etme ıçın, mu a ı uvvet i 
kalın, kaba çivilerle çivilend.ği düşe ,ek ölseyd, hadise ancak sert bir ses: sebeb lazımdır. 
aşikar şekilde görünmekte idi. bu kadar hayreti mucıp olabi- - Hey bana bakın.. Bir az I b 

ddiaya akılırsa, bu oyuncu 
Adamcağız, henüz ölmcmif, fa· lirdi( Kaptan Luonun emrine, da d kkat ve saygı gerektir(. kendisine fazla serbest dubuliy; 
kat çok berbad bir şekilde ve arzusuna mubalıf hareket etmek Dedi. veriloıediği için serkeşlik yap· 
ancak inliyebiliyordu. mümkün değildi. Korsanlar adc· Bu ses, Karasakal kaptan Ti· mış ve sonra, idare heyetince 

Bu azap ve ııtırabı ne kadar ta gözlerine inanamıyorlarmış çin sesi idi. izahat verilmeğc çağrılınca, bc-
zamandanberi çekiyordu. gibi döndüler ve Meriye • yani Karasakalın bu müdahalesi yete de hakarette bulunmuş .. 

Ateşpor 5 - Demirspor 1 
Pazar günü yapılan maçlardan sonra takımlarımızın 

puantaj vaziy.di .. .. ., ., 
:ö o. ..o 
::ı 

c ... :; :ı ... .. ..... ., 
~ o ~ CQ 

Üçok 9 6 2 
Alsancak 8 5 2 
Ateş 9 5 1 
Doğınspor 9 5 2 
Yamanlar 9 1 1 
Dcmirspor 8 
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Belli dej'il •• Fakat ağzından genç olan Edvara • hayretle Meriye saldırmış olan korsan· Otorite, disiplin ve prensip 
dışarı sarkmış olan dili şişmişti. bakhlar. \arı sanki oldukları yere çivi· namına, mükemmel bir hareket.. Pazar günü Alsancak saha· taktı. Oıun da Alsancığın 3-0 
Buna bakılırsa, bir kaç aaatten· Merinin tabancasının sesi, lcd. Karasakal sözüne devam Fakat ilci gün geçmiyor bakı- sında !ikin en hararetli ve en üstünlüğüle b.tıyor. 
beri bu lıakle bulunuyordu. Nid Luoya kadar vardı. Kor- etti: yoruz ki, mübımce bir maçta zevkli iki müsabasına şahid ol· Üçok-Doğanspor maçı 
Binbir sinek, zavallının artık sanlardan birisi de, Meriyi tut- Benim bulunduğum yerde bir seneye mahküoı edildiği duk. Sahada oldukça seyırcı Sıra günun e~ . mühım karşı· 

k'- mık istedi; fakat Meri, küçük benden başka şef, kaptan, emir spor pıyasasına aksettirilen bu vardı. !aşması oları Üçuk.Doğanıpor çapı ıanmıı gözlerini oymağa genç, gene takımda.. Sebebini M 
çalışıyorlardı. ve mahirane bir hareketle bu verecek yoktur. BJnu nasıl açlar: Saat 11 de Ateşspor· maçına gelmişti. Evvela Doğan· 

adamın elinden kolayca kurtul· l J ? S soruyoruz: Demirspor takımlarının karşılaş· sporlular, Arkadan da Üçoklu-Merinin en ziyade hayretini o uyor a unutuyorsunuz ana - idare heyeti affetti! 
.b I kt b d du; amma ayni zamanda da da söylüyorum Nid Luo!. Seni masil• başladı ve Ateş oyunu fır sabada göründüler. Said 

mucı o an no a, u a amın Diyorlar.. Meğer, öyle değil· 5 ı k 
b k d f • k le • Meriyi kaptan Nid tutmağa mu· korsan yapan benim.. Haydi, • ızandı. sakat ayağı ile gene kadroda 

u a ar ecı ve or unç vazı· miş te, böyle imiş, şöyle imiş.. B ·· b k A k y 
Y

ete ratmen henüz ölmemiş ol· vıffak oldu. Ve: geri çekiliniz!. Yoksa.. hepinizi S d t . . . . u musa a ayı sanca - a- yer almıştı. Mütereddid başlı· 

dı. - Bana bak .. Dedi. Benim de burada boğazlattırırım. Nid onrauan arzıye vermış ımış.. manlar maçı takip etti. Yamın- yan oyun birdenbire serileşti. 
masıy h k Miş, miş, miş.. lar geçen hafta Üçok ta· V k 1 d k 1 h k 1 

Meri, bu lıali gördüğü vakit işlerime karışmak ı ve cesa· Luonun insanları çiviletmek bo· Bu hadise karşısında, lzmir e a e en a eye te li e i 

1 retini nereden buldun?. Bana ·d b d b ğ ( t k d kımına karşı çıkardığı takımdan akınlar başladı. Her iki takım• sabredemedi ve deb•et e: şuna gı er, ana 1 0 az 8 ma kulu-plerinin · neden oğrulama· 
v k t L d \ ? K t daha kuvvetli bir kadro ile sa· d .. d f k 1 d - Bu. ne haldir, böyle? diye ap an uo er er ap an zevk verir. dı'"ı hakkındaki diğer bir ıc· a mu a aa ço çı ışıyor u. 

Luo adamlarına dönerek: D d. K k f b- I k ıs haya çıktı. Alsancak takımı da fi korner dcvrenın 23 üncu· sordu. e ı. arasa a ' oy c ısa bebi daha bulmuş oıuyoruz. 
Engizisyon mezaliminin en - Tutun şu köpeği; sıkı, b.r nutuk ile korsanları dağıt· Evvela, hiç bir mantık bir idareten daha iki gün evci bir dakıkasında Doğanspor lehine 

k ba• la 1 E · · rdı· le M sene boykotla cezalan dırı lan il- Idu G ·· 1 t 1 t z· ağırına maruz kalan bu bedbaht sı ı g yın mrını ve . tı tan sonra, erıye: senelik cezayı ıcap ettiren ha· o . uze or a anan opu ıya 

adımın etrafında toplanmış olan• Bu emir, korsanlardan bir - Edvar, b~ydı peşime ta- d seyi, sünger oyunu ile silip yası da, affedilmiş olduğu için, kafa ile karşıladı ve kalesini 
)ardan hiç birisi Merinin bu su• kaçını hemen harekete getirdi. kıl, g.delim. Dedi. tevile müsaade etmez. Suç, vaki kadrosuna alarak oynamağı muhakkak bir tehlikeden kur-
aline cevab vermedi; daha dot- Bunlar Merinin üzerine saldır· - Sonu var olduğuna göre, ancak cezanın başladı. Oyun Alsancığın tevali tardı. Maamafih Doğanıporlular 

h 1 t. b. •esı· eden tazyiki ile kendisini gös· bu··cumlarına deva ed· la ruau veremedi! oyuncunun a e ı ru ı~ ve m ıyor r ·Ve 
Musevi mezarlığında bir ölüm nedameti esas tutularak azaltıl- terdi. Fakat güzel bır müdafaa 27 inci dakikada sağiçleri Meho 

Meri, bu cevabsızlıta rağmen: ması cihetine gidilebilir. Yoksa, sistemi takip eden Yamanlar, medin ayağından bir gol kaza. 
- Bu adamno yaptı, ki böy· 15 gu•• nı••k çocuk havasız k 1 ·ı · d 1 U • disiplin namına verilmiş ve bir a ecı crınin e güze oyununa nıyorlar. Bu golde Üçok kaleciıi 

le ııörülmomiı bir iıkcnceyo senelik mahkumiyeti ta•İyın bı·r inzimımen Alsıncağa gol fır· N · d 1 b 1 d Ç marıız bırakıldı? dlyo bir daha 1 kt b v 1 • eıa tamımı c ata ı i i. Ün• 
ıordu. 1 an og u m UŞ karar, ortadan kaldırılmaz. 11tı vermiyor. Devre golsüz kü 30 metreden çekilen şütte 

Konınlırdaıı birisiı Şayet, bütün bunlar varit de· olarak geçti. havadan gelen topun seyriıri 
ğ·ı b h. b. ikinci devrede tekrar ayni tak' d b' I• d. • 

- Bu adam • Sen Nikola • arı, koca kavgası arasında ÇO• ı ıe ve u genç ıç ır şey ıp e e ı ır ı. 
gemıaının kaptanıdır! Aslen yapmaoıışsa, biç bir batası yok· kıtpalı oyunu oynamakta ısrar Bu golden sonra Üçok bücU: 

k "' k b •tt• sa, onun sporcular arasındaki eden Yamanlar Alsancağın hü· ma geçti. Fakat takıoıın en iyi 
Portekizlidir. Bundan üç gün CU Cagız Ur an gı 1 ı k k 
eve! kendiıini yakaladık. Uğur· mevkiini küçülten idare heyeti· cum arını var uvvetile uza laş· oyur:cusu Sait oynı amıyordu, 
suz herif, bizim elimize geçme· Altındağ köyü civarında Mu· cuğun süt emme ıhtiyacını dü- nin kendi kendini tecziyesi la· tırmığa başladı. Yamanların za· 32 ıncı dakikada Mebmed O~ok 

sevi mezarlığında bir vak'a ol· şunuyormuş. Zavallı, boşuna zımdır. Çünkü, rasgele bir gen· man zaman inkişaf eden akın· kalesi önünde topu yakala<4 ve 
sin diye, içinde kıymetli mücev. muştur. Mezarlık bekçisi Dayı beklemiş, durmuş ve akşama b d !arı ayni şerait altında kesili· k f ·· 
berat bulunan bir kutuyu denize cin aysiyetini teh id eden ve i inci de a olarak Uçok ağlarına 

Tevfik ile karısı Nazm ye, me· doğru k<1lübesine g·rm ştir. Ço· te · u·· o b lk h yordu. 34 üncü dakikada Saim taktı. 35 ncı· dak,kada Üçokun 
attı. "'b •. Bo-yle bı·r c·ınayetı· ·ırtı·ka"p d k .k. er sı g n nu a ın uzuruna "' ı kt b. k ı··b d k cuğun üzerin e i ı ı yorgan ğd ld ğ y 1 d d .. k.f zar ı a ır u u e e oturma • • keyfi bir af kararile • çıkaran sa an a ı ı topu aman ar bir hiicumu esnasın da Mazharın 

e e?n Ha ama mu a at mı verecek tadırlar. Nazmiye, mezarlıkta örtüyü kaldırınca, yavrunun ne· -da he t. bt 1 kalesine kadar indirdi ve Ya- b· ··t·· D a k 1 • · 
tik ayır, zaten bizim kaptan fes alam yarak boğulub öldü· ı re ye ı, sporun mu aç o. ır şu u, ooanspor a eıının 
Luo böyle haı·nane harekctlerı· geçen bu hayattan mütemadiyen .. - 1 J d h duğu ana unsurlara lakayd de· manlar müdafaasını atlatarak üst direğinden avut oldu. İki 

Ş ıkayct etmekte ve lzmirde bir ğunu an amış, an armayı a· mektir. güzel bir vuruşla oyunun mü· cezasız bırakmaz. işte cezasını berdır etmiştir. Bittabi, Dayı dakika sonra, Doğansporun bir 
buldu! Dedi. evde oturmalarını istemekte, Tevfik de yakalanmış, Müddei· Cezayı verirken düşünmeli, savatını bozdu. O sırada AI- hücumunda Fuadın şütüııü ka· 

bu yüzden de kocası ile arala· • B C d Ô araştırmalı, dinlemeli, verdikten sancak takımı oyunun bidaye- leci Neı· at plonı·onla kar•ıladı. 
H ·f· b ·· 1 · ·· I • · umumı muav ni . eva zpay, y 

erı ın u soz erı soy eyışı rında kavga eksik olm~ makta· sonra da her hangi bir endişe tinberi aksıyan sağaçığını da Fakat topu bloke P-dcmedi, ye-
k b d H kk . badıseyi tahkike başlamı~ ve 

ço ra ii i i. a ına tecaviız dır. Evelki gün mesele tazelen· ·ile olursa olsun, dönmemelidir. Basri ile değ•ştirdi. tişen Mehmed ürüncü golü çı• 
I" k ld doktor muayenesi, henüz ismi ~ 

eden bir adamın, ayı 0 uğu miş, Nazm ye, tahammül ede· bile konulmıyan yavrunun yaz· Bunun aksine olarak, batası ol· Yamanlar henüz kendisini top- kardı. Devre de 3·0 Doğanspor 
en tabii cezasından bahseder miyeceğini söyl'yerek evden ve dığımız şekilde boğulduğunu mıyan bir gencin haysiyetini de lıyamamıştı ki, Basrinin isabetli lehine bitiyor. 
gibi anlatıyordu. mezarlıktan çıkıp gitmiş, fakat göstermiştir. düşünmelidir. ** bir ortalama ile Yamanlar ka· ikinci devre Üçokun tazyikile 

Meri, bu izahat karşısında kırk beş gün eve! dünyaya gc· Dayı Tevfiğin suçu bulunma· lesi önüne düşürdüğü topu En- başladı . Üçoklular vaziy,ctlcrini 
bir an sakin durdu; ve sonra, tirdiği erkek çocuğunu odada, dığı anlaşılmıştır. Karısı Naz· Doğum ver kafa ile karşıladı ve Alsan- düzeltmek iç n var kuvvctlerile, 
tabancasını çekerek en büyük üstüne iki yoı gan örtülü olarak miycnin de tedbirsizlik neticesi Eski Menteşe Saylavı Bay cağın iki:ıci sayısını çıkardı. çalışıyor ve daha düzgün oynu· 
ıztırapl'1 içinde bir türlü öle· bırakmıştır. çoc ığunun ölümüne sebebiyet Esad ileri arkadaşımızın oğlu Yamanlar birdenbire oyununu yorlaıdı. Ara sıra Doğanspor· 
miyen bedbaht kaptanı öldürdü. Bekçi Dayı Tevfik, bu can vermekten hakkında takibat Bay Sadık ilerinin bir erkek bozdu. İki dakika sonra llyas !ular da hücuma geçiyorlardı. 

Evet, Sen Nikola gcmiıi kap- sıkıntısı ile bir müddet mezar· başlamıştır. Nazm yenin, lzm•rde evladı dü1yaya gelmiştir. Yav· Basr den aldığı pası iyi kulhndı 13 ncü dakikada Üçok lehine 
tanına bundan başka yapılacak lıkta dolaşmış ve karısını bek· nerede olduğu henüz anlaşıla· ruya uzun ömürler dıler, dede ve topu yerden ve şütle üçüncü bir penaltı oldu, Adil bunu 
iyilik yoktu. lemeğ,. başlamıştır. Çünkü ço- mamıştır. ve babas• nı kutlularız. defa olarak Yamanlar ıığlarına - Sonu 8 inci sahifede _ ................ ~ ............................ ~ .................... ~~ ... -11111!'~ml!'~~~-ı---~------~------------------------keşfetmışım zcvkını verdi; ak· kapaklı o kadar hafıf olduğu zamanların mıyısmalarile bır asaletınden başlıy&.rak Roma 

lıma bir şeytanlık getirdi. Usta· halde benim böyle meçhul bir süküt vardı. O ebedi şehrın imparatorlarının Albornuılarının 
lıkla sevd . ~im kadına bir çift memba ctrafinda muttasıl dolaş· üstünde tam bir saz aşıkı üslü· ve başlarındaki çelenklerin vaktin 
tombul yanağın ve b r bammal marn scvgiliminin adeta başını bile uzun bir nutuk irad ettim. güzel kadınlarının, genç ve kız· 
ens~sinin Sezarlara bile yakışa· döndürür gibi olurdu. Kadınların kulaklarına söy· oğlan kız rahiblerinin başlarını 
bileceğini anlatacaktım. Alay Sonra •Forum.a sık sık git· lenilen şişkin, semiz cümleler nasıl döndürdüğüne ve gözlerini 

••••••••••••••İıll•••••••••-•• etmeyiniz efendim. Hatta ben mcğe, "Palıtin. tepesine tekrar biç bir vakit boşa gitmez. Ben nasıl kararttığını varan bir-kon• 
bu f kirlerin o kadar manasız tekrar çıkmağa, "Kolizı. nın söylerken cıcı melek; bana: ferans tutturdum. Dilimize çeviren: Yazan: 

Şükrü Kag"---~~---
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meydanının civarındaki dır so
kaklarda dolaşıyordum. Aklımda 
arabalardan sakınmaktan başka 
bir endişe yoktu.Kulunuz çapta 
bir adamın şayet eilerini cebine 
koyupta gezecek olsa dirsekleri 
ikı taraf duvarlarına sürünerek 
kireçten bembeyaz olacağı kal· 
dııımaız ve dar sokaklarda arı· 
balardan sakınmak meselesi ol· 
dukça mühim bir ıştir. Her ne 
ıse b r araba karışıklığı beni 
antikacı mağazası halini alan 
hır saray kemerinin altına sÜ· 
rükledı, En üstünde Neronun 
Dlcruıer<.en yarım b.r be1kcııi 

Hanri Bero 

hükümran olan ufak tefek hur· 
davata dalmış bı<ıyordum. Kol
larım karnımın üstünde çaprast 
dur•ıyordu. o~ katlı gerdanım 
yaka ığımın içine gömülmüştü. 

Bırdenbire ha ırıma Roma im-
paratorlırının ekser yelle şişman 
ad mlardın olduğu fıkri geldi. 

Böyle bir fıkir herkcsın de 
akına ge.ebılir, insan ebem• 
miyet bıle verm-z; benim bu 
fikrimde dabı tıbkı diğer f k r· 
lerim gıbi ne bir fevkaladelik, 
ne de bır tuhaflık vaı dı. Fakat 
efend m bu f krimi a1' üst c ti. 
Baııa yeoi ve rn~hım bir §ey 

olduğuna bu gün dahi kani de· ılık merdivenlerinde uzun uzun - Ben seni daha alık sanır· - Sonu oar -
ğ .,m. insan aşk yayını kullan· oturmağa başladık. ., dım. 
d ğı vakıt her ağ ıçtan -husus le Nıhayet bir akşam üzeri ta Diyen mahcuh ve mültefit bir 
ağaçta pek bol değ ise- ok gü ıeş batarken onu tarihin a tavırla bakıyordu. 
yapar. !attığına göre "Galigula. nıo(**J Kolumu sıktı. Fakat başka 

Aşık bir kanbur kalkar da çılgınlık devrinde "jopityer,. le bir şey söylemedi. Süküt içerı· 
sevgilisine kanbur Mareşal "dö daha rahat görüşebilmek için sinde otelin yolunu tuttuk. Ye· 
s~ks n,, şanlı [.] kahramanlık· "Foroın,, üzerinden "Kapıtol,,a mek elbıselerimizi geymei.. üzere 
farını okutursa fenamı eder? Bil· köprü kurd<1ğu ve ş·mdi yerinde odalarımıza çekiıdik. 
akis bence pek makul hurcket küç jk bir meş,., ormanı bulunan Sofrada lakırd yı muttasıl 
etm ş olur. yere götürdüm. "Roma,,nın zevk ve safaları et· 

işte ben de öyle yaptım. Vakti pek iyi intihap etmiş- rafında dolaşt rdım. Sınsi fakat 
Evvela günlerce ilmi ıstıhza- tim. Turunci ziyalar, menekşe bir maksadı mahsus takib eden 

ratta bulundum. "So•ton.u al· rengindeki gölgeıer kemerlerin, bir tavırla at meydanlarındakı 
d 1 nı. Geceleri yatağ mda oku- merd venlerin ve sü.un!arın ka- oyunlardan, eski zamanlarda 
dum. Daima lafı geıirir, Soeton· lınlığını yarı yarıya indi~mişti. tabiat ve zevklerdeki incelıkler· 
dan bahseder, te.mıbler yap1rd m. lçımin şairlik gazlarilc doldu· den, gcçmış meden )etlerin bü· 
Te.ınıh.e.im o kad..,. g.zli ğuııu hissctlım. O. laulcta ieçmiı )'Ükıüiünden, Roma tarıhinio 

[*] dö Saks 1696da doğmuş ve 
17 50 de ölmüştür. Saks Elektörü 
ikinci (Ogüst)ün veledi tabiisi 
1744 de Mareşal olmuştur. Kan• 
bur olduğu halde yüksek c~· 
miyetc mcnsub bir çok kadıD• 
lırla maceraları pek meşhurdur. 

[**] Ga'igula Roma lmpara· 
torlarından. ilk devirlerinde çok 
hak mane idarei hükumet eder
ken b.Iaha a çıldırmış, ne yap
tığını bilmeı bir bale gelmiştir. 
Butün Romalıların bir tek b11ı 
olsaydı da onu bir kılıc darbe
sile orhdan kald rsaydım sözü 
bu adamındır. Kendi mubafıi· 
lan tarafından öıdurül• ii'. 



LL A DYO 
Bu günkü program 

Sen/ onilel": 
21 Bükrcı': Radyo senfonik 

orkestrası (Şukılı) 22,05 Var· 
şova: Senfonik konser (Bach, 
Tchaykovsk, Smetana) 
Hafif konuTlel": 

7, 10 Berlin kısa dalgası: Karı· 
şık musıki ( 8,15devamı ) 9,20 
Paria Kolonyal: Plak, konseri , 
9,30 Berlin kısa dalgası : Hafif 
musiki, 13 Berlin kısa d :ılgası : 

Hafif musiki, ( 14, 15: Devamı) 

13, 1 O Bük.rcş Sibiccanu o rkest
ra•ı 14,30: Devamı 151 15 Paris 
Kolonyal konser nakl ı , 15: .. De
vamı. 15,45 Berlin kısa da:gası: 
Macar mus okisi, 17,05 Prag, 

Brlino: Hafif musiki, 19 Peşte: 
Çigan orlıeatraaı, 19,55 Bükreş: 

Plak konseri, 20, 40 Vıyana, 

Graz: Radyo orkestrası (Viyana 
muı;kisi) 21 l.aypıig: Hafı! mu· 

siki (Keman, viyolonsel, tram· 
pet, koro) 22,45 Bükreş: Lokan· 

tadan haf f musiki nakli, 23,30 
Breslau, Hamburg; Hafif musiki 

"' dans. 
Operala,., operetler: 

12 Berfin kısa dalgas: Milö· 
kerin (Gasparone) opereti, 20 
p.,şte: Radyo opereti. 
Oda musikisi: 

19, 10 Prag: Kuartet konseri, 
21,30 Belgradı Oda musı kiıi 

konseri, 21,30 Bükreşı Oda ku· 
arteti (Piyano • keman sonat
ları. 

Resitaller: 
15,15 Berlin kısa dalg~sı: Al

man gençleri şarkı sö ;lüyor 
(16,30 Solist konseri) 18, 15 
Vaı ıova: Piyano res tali (Bach, 
Bussoonı, Scarlatti v.s) 19, 15 
Bükreş: Çift p.yano konseri, 
19,20 Liıypzig: Piyano refak 
tile kaman konseri, 21 B lgrad: 

Halk şarkıları, 21,45 Viyana, 
Graz: Eski bir şarkı. 
Dans musikisi: 

18: Peşte, 23,051 Varşova, 
23,lO V.yana 23,30: Liypzig, 
23,25: P~şte. -----
Başvekil:mizin nutku 

- Baıı 3 ncü. sahifede • 
hhden itibaren lstanbulda et 
fiatlcrinin on kuruş indirilmesi 
tekarrür etmiştir. 

Başvekil et fiatinin yükselme· 
sine ıı.ani olacak ve fiatlerin 

tenezzü:ünden hlllkın istifadesini 
temin edecek tedbirlerin şi mdi
den alınmaaını İcab eden ma· 
kam ve heyetlere tebliğ et· 
miftir. 

lstan boldan gelen heyetin 
meseleye karşı gösterdiği alatca 
ve tedbirlere iştirak ve muva· 
falcati mucibi memnuniyet gö· 
r!ilmüştİh'. 

.--=-~~--;-;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;===;;;;._:A.:,N:.,:A:,:D~O:,:L::;U~.;;:;;;::;=;;;;;======;;;;;:--:--::----·----;-:--:--::---;---::---:---.:18:...::K~·n m• ı rn11 
Kumar yüz ··n en (M t k St d• . "'Mc..nısa valisinin Dünkü maclar 

b . . t e a sas ve oya ınovıç şu.. b - Başı 7 n ci sah İede -

ır cınaye ha ta Ankara ya gelecekler - Başı e, fn~'!ahı"~elcie - gole tahvil e t . Ba o Üçok· 
- Başı 1 inci sallı/ede - I' luları harekete getir..ır;c: iç"n 

Dıye bağırmış ve sorıra üç Arıkarada toplanacak Baıkan konseyinde ve çocuk bakııııevi inşaatına kafi geldi. Ve 17 ncı dakıkada 
kişi kolko '. a girerek yürümeğe / başlanacaktır. Adil takımın a 2 nci bır sayı 
başlamış l ardır. mühim mesele er müzakere edi [ecektir Kültür işle,.i kazandırdı. Bu dak kadan ~onra 

O sırada Yusuf, diğer adı İ•taııbol, 17 (Huıu•i ıoııbabirimizden) - Bılkın kon•eyi şubatın ilk Vılayetim ı z n Ortaokul ihti· takım !ardan biri h ç olmazsa 

Y 
on beıinde Ankarada toplanıcaktır. Bdkan konoeyioin hu toplanbuoa 1 • aşar birdenbire önlerine çı k· yacını karşı am;ı.,: üzere Kültür müsavatı, d.g"eri de c;alibiyeti 
Yunanistan namıua Baıveki li General M•lokoaa, Yu~oola•y• namına B. T 0 

mış, el ne geçird ı ği uzunca b ir Milan Stoyadioo•iç ve Romanya namına l:loriciye Nazırı B. Miç .. ko iııı. Bakanlığınca, urgutluda olduğu garantileşt•rmek gayesıle oyna· 
demir parçasile Norin n üzeriııe rak edeceklerdir. Komeyde Balkan ontaaıı d .. Jetlerini allikadar eden gibi binaları mahallen temin d ı lar. Fakat her iki tauf gol 
yürümüştür. Bunu gören Nuri, mGhim mueleler müzakere edilec•ktir. edilmek şartile Salihli ve Ala· çıkaramadı. Oıun da 3·2 Doğan-
bir az eve! Şevkiden aldığı ta· \,,. _________________________ .,) şehıre bu sene birer O rtaokul spor lehine b itti. 

banca ı le Yaşara ateş etm i ş, Vilayet umumi lstanbul kadrosu verılecektir. Adı geçen Halk sahası nda ayni kulüble-
mermi ağzından girm ış ve kafa· kaz<1larda Ortaokul binaları ın· rin B. takımları karşıl aştı A l· 
tasın ı n arkasından çıkmıştır. çok meclisi Kambiyo borsasında şaatı ihzarına b~şıarımış oıub sarıcak takımının serem.lni;e ka-
ağır yara 1 ı vaz'yette memleket lıtanbul, 17 (Hususi ıııuha· yakın bir zaınanJa bitırı!ecektir. zandı~ı oyıından so rıra Üçok 

h k ld 1 Y · - Başı 1 inci sahifıede - M ı k ··f k 4 D aslanesine a ırı arı aşar, bir' mizden)- Bu gün Kambyo eme et n • ı Jsunun e seri· ·1 oğanspon, Ateşte 2·0 De. 
Nafiz Ô•çelige on gün müddetle d 

ifade bile verememiş ve az za· borsasında b :r ara ık mııame 6 yetini teş <il e erı köylerim zı mlrsporu ma ~ ub et tiler. 
mf'zuniyet ve rilmesi ve B. Dr. Os- ı 

man sonra öl rr.üş t ür. Kavga, bir uıan Yunua, İzz.ddin, Kimdrsn K•· Y- P im.ık istenmem : ş, fakat son· bJy..i k inkııaoım ızın ışıkıarı ile Yeni Neşriya t: 
kişin i n 3ğ ı r surette yaralanma- nac , e eczacı B. Feriddeo mürekkeb radan Bo s ~ kom s~rin · n müda- aydınlatmak ve buralarda yeti-
sile neticelenince katil Nuri ve bir heyet t•rafındaıı ziyaret edilerek hales üzer:ne tek ar ınuıııııe!eye şecek köy , ocuklarını tamamen 
arkadaş.ar · , kaçnışlardır. keo:d iıine meclisin şifo ıemenoileri· başlanm ı ştır. Borsa komiserile okur yazar ve rej imin ı cıblarına 

Zabıta, faalıyete geçmiş, bun- niu bıldirılm si kaurlaıtmlmıştır. Acenta la r b .rliğı eisi, bu gün göre haz ırlamak Lizere İzm irde 
!ardan Ş evk •yle Bedriy ı ya.kala· Ruzname muc•hio~• toplanıı giio· A k h k 1 d olduğu gıb önümüzdeki sene 

!eri sah ve cuma olarak teohil edil· n aray are et etmiş er ir. V 
mıştır. Fakat N uri tutu .amamış· ılayetim zde de bir köy eğit· mi,; encdmenlerııı her gün öğleden 1\T 
tır. Dün sabah maktul Yaşarın oonrol•rı toplanarak iıler O serinde ı y o rveç vapuru menleri kursu ~ç lacaktır. 
karıs ı , iki komşusi!e b ;rlikte çalı şmolan muvofık görülmüıtür. 3 0,500 lirn ke.t:a l"'f Üzüm ;ş/e,.i 
Kemeraltı ca:ldesindcn bükü- Azalardan ikioinin teklifi üzeri· ""' 

11 
"' Üzüm müstahs ilerine bir ko· 

ne, Buyük Şef Ataıürke, Büyük Mil· mukabilinde serbest !aylık olmak üzere İk t ısad Ve-mete doğru ıı-eçm ı ş ve !.:arşı 
tarafta Katil Nur yi görmüş: 

- işte kocamı ö ldüren bu 
adamdır. 

Diye feryada ba ?lamıştır Ha· 
kikaten oradan geçmekte olan 
katil Nurı, tıJtu lacağ nı an layınca 

derhal civar sokaklardan biri ne 
sapm .ş ve ortadan kaybolmuş. 
tur. Nurin n Adı iy ~ye g dip tes· 
lim olacağı tahmin edil miş ve 
t aharri memurları AdLye binası 
civarında tertibat almışlarsa da, 
esasen daha evel Adliye bina
sına girmiş bulunan katil, Müd· 
de um.ımiliğe giderek teslim ol
muştu r. 

Hadise tahkikatına Muddei
umumi muavini B. Cevad Ôzpay 
tarafından el konmuş, vak'anın 

bütün delilleri tesb. t olun mu -
tur. H i disenin fai li Nuri ve suç 
ortağı Bedri ıle B~drİ}İ öldür
meğe, teşebbüs s~çundan Şevki 

ha · !arı a ha:ıırlanan tahkikat 
evrakı ıle g~ç vakit lk · nci sorgu 
hakimliğirıe verılmişlcrdir. Suç· 
lular tevkif edilıniş ve hapis· 

.haneye gönderilmişle ı d r. 

let Mocliai r•iıiae, Bapekil Celal bıraLıı dı kaletince ~ h ı mizde bir varant 
Bayarn ve D .. hiliye Vekill, Parti ge- "il: ,.. d uzüm e pos • • inşa e:lilecektir. 
n•l oeknteri B. ŞükN K •yay• tozım ı· ta b-u! 17 (R d ) R s n • a yo - 0 Mustahsı llerim ızin iktıs a di bün· 
telgraf luı çrkılmeıi br•rıavıırılauıı. maoyanın Köstence limanınaa 
ikinci t:efa olarak önüuıiı•delı.i cuma yeıerinden yeni varlıklar yara· 

Y kta vapurunu iki parçaya ayı· tacak olan bu teşcobüsü ehem· giind ea.ı.t on dö ı lle toı•laoılmak 
üı:t.1re celseye nihııyet verilmi~tir. 

Oiinkü toplantıda encümenlere 
aeçı.leo aıalarAD isimlerini ne~redi. 

YOI'UZ: 

Dilek enci;meni 
Avn ... t Mueıa fa Oran (Ödenıiı) 

,, Mu•lafa Münir [lzmirJ 
Mehmed A.ideuıjr (Ç•ım•} 
Mohmtd Orhoo [Seıeribisu} 

Eosacı J?erid [İzmır] 

Nafıa encümeni 
Ahmed Koço~lu (1\.arahurıın] 

Raııb [Ödemiı) 
Necati (O:kili 
Aclan ınre] 
• \uıtafa Abalı (Meocmtn) 
S. :;.ener (Fo~a) 

Ömer Lütfi [Torba ı) 
Nafiz Özçalik [Bergamoj 
Recai Vardar [Bayındır) 

Sıhhat encümeni 
Sabire !'alt (İımir] 
Dolı:to< fzuddiu ., 

,, Oı!aan Yunuı .. 
" KioıTan Ô.rı ,, 

Muııaf• Onsun [Menemen) 
Maarif encümeni 

J\lebmed Ali [Bergama) 
Yusuf Ziya (lhvındır) 

Fatma Belli [Bergama] 
Selim Ürsel ıÖJ•mi~) 

rarak batıran Noı veç vapu. unun miyetle kaydederim. 
lstanbul boğazında '.! geçerken Evk(l.f apartmarı l rı 
) akalandığını ve haei:ı: altına Evk11f umum rıı ıdü rlü ç,.ü :ıce 
alındığını bild ır mıştim. Bu gün M an·s lda ı k ı apartman yapt ı rı · 
No veç vapuru kap.an •m mu· lacaktır, bu iş i~ muktezi tah· 
hakemesine devanı edıımiş ve sisat veri lm ı ştir. Bin.ııarın inşası 
30,500 liralık temin t mektubu 

işin e yakında b~şlan acaktır. 
yatırılmak suretile vapurun hare· Ayrıca Koca S nanın eseri ve 
ketinin serbeslisi kabuı edil
miştir. 

Trak aclındaiii vapu. 
rumuz, Almanyada 

den ·z~ e di ildi 
Bcrlin, 16 (A.A.) - D. N. B. 

Bildiriyor: 

Türk Deniz lşletmosi heubına 
Krupp Germania tezgahlarında 
inşa edılmekte olan üç vapur· 
dan illci bu gün meras i mlcı den ıze 

indirilmiştir. 

memleketin mimari bir abidesi 
olan Muradıye camiin·n de ta· 
miri tekarrür rtmiştir 

Belediyenin faaliyeti 
Maliye Vekaleti, belediyemi

mizin hazineye olan ve oldukça 
mühim bir yekun tutan borcunu 
uzun vadeli taks tlere ba~lama 
koLylığ nı göstermiştir. Bu sa· 
yede üzeri ne bir çok işler almış 
olan belediyem'zin geniş b,r 
mikyasta çalışabilmesı temin 
edilecektir. 

1'erlik çalınış 
lkiçeşmel kte A ras sok>ğında 

Mebmed oğlu Salih; Kadri kızı 
40 yaşlarında Tevhiden ı n bir 
ç ;ft terliğini çalmıştır. 

Ço r: uk 
Çocuk Es·rgeme Kurumu ge· 

nel merkezi tarafrn daıı çıkarı l

makta o an (Çocuk) adlı dergi· 
nin (69)cu say ı sı çıkmışt ır Yurt 
yavru lar nır. sağlık, sosyal kiiltü
rel durumların n ink şalına h ız• 

met edea bu kı ınetl derg .yi 
çocuklara, çocuk.u ana ve baba· 
lara tavsiye ederi3. 

Ana 
Çocuk Esırgeme Kurıım•ı ge

ne l merkezi t a rafı lt.a.ı çık arı !· 

makta olan (Arı.a) adlı dergini n 
(1) ci sa yısı ç ıkmı ş ı• . Yur yavru· 
!arının sağ K, .sosnı k ııtiırd 
duru.n ıarınııı ir.kişahıd h.zm t 

ed!" , bı.ı kıymetlı dPıg yi çocuk· 
lara, çoc.ııdu .ı,ıa ve baba ara 
tavsiye eJeriz. 

iki kaz 
iki k ·şı yara' naı 
lkiçeşmel i kte Ruhib ba ~oka

ğında oturan Huseyin, sarho~ 
olar.ak caddeden g•ç ken ayağı 
kaymış, düşerek baş•ndan yara· 
lanm ış, hastaneye kald.rılmıştır. 

İkiçeşrııelikte Şerıf A i kııı 
ellı yaşında dul Fatma, k&sab 
dükkanından et alırken ayağı 

kayar k yere d · şmüş, k sah 
çengeli ile göıünden yaralan· 
mıştır. 

Sarho lulc 
Mu tala oğlu lbrah m, Karşf 

yaka vapur ıskelesı yanında sar. 
ho~ olarak rezalet çıkardığından 
tutulmuştur. 

Nurinin ya alam ak, kız boz· 
mak g ibi m:i tead did sJt;ları var· 
d r. Bedri de sabıkalılaıdandır. 
Hadise tah <ikatına sorgu hakim
liğince d evam edı 1 ec,.ktir. 

Meyveli ve mey. 
veıiz fidanlar 

Murad Çınar (İzmir) 

Büice ımcümeni 
HHan Çel•bi (Hergamı) 
Avukat Şükri.i Sayar (fnnlr) 
Nuri Eoeo (lımir) 

Kordeleyi Türkiyenin Berlin 
büyük elçı s i B. Hamdı Arpağın 

ref. kası kesm ş ve gemiye Trak 
adı verilm i ştir. Mcras ımde Tür
kiye Ekorromi B~kanlığı deniz 

müsteşarı Bay Sadullah Güney 
ile Türkiyenin Bedin den z ata· 
şesi ve diğer Türk memurları 
haz ır bulunmuştur. 

Elhamra Sıne 1 
Mersinlideki Ziraat Vekaleti 

fidanlığında bulunan meyveli ve 
meyvcs:z fidanların, vilayetimi· 
z n muhtelif kazalarının ağaç

landırılması ı çi n tevzii hususun
da vekaletten müs:::ade isten· 
mi~ti. Veka1etten gelen emirde, 
bu fıdanların başka yer lere tah· 
sis edi!ece~inden vilavetım . z 
için tevzi edilemiyeceğ i bıldiril
m ; ştir. 

Huao Serter (Ödemiı) 
Sami Gülcü (Tire) 
Muharrem Baran (Ô ,Jemiş) 
EdJ, Yoz@aılıo~lu (Tire) 

İdal"e, ziraat, baytar 
Refik (Tire) 
Kemal (Menemnı) 

Hüoeyin Avni (Urla) 
Jomai! Tufan (Kemalpaıa) 
Şovket Severge ,. 
A<mİ Gılvrnr (Kuıad.'81) 

450 yolcu istiab edebilecek 
olan Trak vapuru Marmarad.ı 
işliyecektir. -----
Halkevi köşesi 

19/ l/9J8 çarşamba gıinü saat 
18 de so.,ya yardım ve saat 
17 de halk dersarıeleri komıte· 
sinin ha ftalık toplantıları vardır. 

YUNAN 

Yarın akşam saat 21 de 

TiYATRO YILDIZLAR! 

Matmazel 
Kom ile 
San'atkar 

Tarafından en 

Atoma 

Jean de Zora 
ATis JJ,.isohoos 
Haci Ko$ti Niko 
geni numa,.alarla 

Veda müs ~meresi 

j lf KIZILA~ il 1 
dinlıycırd u m. Çok geçıntdı, bi
r:si meyhaneyi aradı. Mikel is· 
mınde bi rı sini istedi. Bu ıney· 
hane sahibi idi. Bir az sonra 
geldi. Kalın ses ni mükemme· 
len farkedebiliyordum. Öbürünün 
gayvt tuhaf bir telaffuzu vardı. 
Fakat li.1 ıı muntazam ve yük· 
sekt; .Emreder gibi konuşuyordu. 

Vakıa "Akreb,, le Hıntlı şo· 
förün arasında geçen muha· 
vercıyi anlıyaınaınıştım. Lakin 
üç mühim şey öğrenmiştim. 

Meyhaneci Mikel de bu işlerle 
alakadardı. Hintlinin ismi Şan· 
dala! idi. Sonra bu Şandalal 
"Akreb,, ismi verilen birinden 
talimat alıyordu. 

lngiltere -lrlanda arasında i mü
zakereler dün başladı 

D6 Valera, şimali lrlandanın da müstakil 
lrlandaya iltihakını istiyor 

YAZANt 
Sax Rohner 

ÇEHIU'l'i: 
Sezal Yaşıt 
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/KlNCl KISIM 
detten bahsediyormuş. Ne ola
oaba herhalde bu günleTde 
olacaktı. Çünkü dramın en bü
yük artistlerinden biri gidiyordu. 

Beni memnıın cıden ı kinei şey; 
o rece Hindlıyi muvaffakıyetle 
tıak ı b edebilmitler. Nehir kena
rında bir meyhaneye ııirıııiş. Bu 
kııhve şüphe.i işler yapan tüc· 
carlann, kaçakçı !arın, PQlisia 
elinden kur.ulab.len aabıkalıla· 
rıo toplandıkları bir yerd i. 
H.ndli bıı kahvede bir saat ka
dar kalmış. Memurlardan birisi 
de peşınden içeri g rnı iş. Şoför 
tek b•ş-rıa oturuyor, içki iç yor· 
ıııuş B r aral ı k meyhane Hh b ı 
1 { ıı.il nin yanına gelerek kula· 

ğına bir şeyler fısıldamış. Hindli 
kalkmış tezgahın yanındaki kü· 
çük odaya geç .niş. Burada üç 
dört dak;ka kadar kalm ı ş. 

Orad<ı.n çıkınca doğrudan do~
ruya meyhaneyi terketmi ş. Me
murun lik~inc bakılırsa Hindli 
şoför küçük od :ı ya birisine 
telefon etti veyahud birisinden 
t~lefon aldı. 

Ertesi g-ün meyhanenin tele
fon hatt na tel eklettırdim . Ara· 
da geçen muhavereyi dınlemek 

istiyo·du rn. O gece de her za· 
mank· g ,bi Hindli mu ' yyen 
za'Jlanda meyhaneye gı rm ş . Ta· 
b·i mem-.ır lıu d ı p eş ınde. Ben 
büUn d kk tımi verm ş hattı 

- M;kelf 
- Benim. 
- ' B'!n akrep. Şandalal bu-

•taya gelsin, bir haber var! 
- Şimdi. 
Heyecandan titr;yoraıım. Her 

halde bu muhaverenın bir keli· 
mes ni kaç rmamalıydım. Derken 
H intlininin sesi duyuldu. 

- Benim, Şandalal Emr iniz? 
Bütün dikkatimı Verdim. Her 

söyleneni duymak istiyordum. 
F .kat heyhat bir kelime anlıya· 
ın a d m. Çünkü Verilen em ir 
Hınt ııs 10 ,,dayd 1 

• 
a,. ,,,d clük Jvanın sonu 

Muhavere biter bitmez hemen 
telefon santralını aradım. Mey· 
hane ile hangi abonenin konuş· 
tuğunu sordum. Bir saniye sonra 
cevab verdiler. Umumi m:ıhal· 
!erin birinden telefon edilmiş. 

Bu üınid de suya düştü demektı. 
Ne yapmak lazımdı? Ortada 

bellibaşlı bir şey yokti.ı. Vakıa 
insanı kuşkulandıracak bir şey· 
ler hazırlanıyordu. Fakat bız 

anlayamıyorduk. Her halde mes
ele siyasi ıdi ve artık şübhcm 

kalmamıştı ki Grand Dıikü de 
alakadar ediyordu. Sonra bir."
şey daha anlamış oldıık. O da 

- Sonu var -

( \.. jliı v . & ' .rı • ' 

Londra, 17 (Radyo) - İngil- B. dö Valera, matbuat mü· 
tere-irfanda ,konferansı, bu gün messillerine beyanatında: 
başlamıştır. İrlandayı, bizzat - iki memle et iç n tam bir 
lrlanda hükumet reisi B. Valera itilaf husule gelmes .nde bazı 
ile üç nazır ve İngi.tereyi de aorluldar vardır. Maa haza, mü· 
Başbakan B. Nevi! Çembcrlayn, zakereler bize gösterecektı r. 
Ma!iye Nazırı Sır Con Sayınon, Ü • •t ·ı 
Deniz Bakaoı Sir Samoel Hoar r.ıve Sl e . ı e. 
ve Müstemlekeler Nazırı Mal· rimiz Bükreşte 
ko~ Makdonald temsil etınek- Bükreş, 17 (Radyo) -lstanbul 
tedırlcr. Üniyers tesi talebes.nden bir 

Bu kon.ferans~a,_ iki m~mlek~t grup, bu gün buraya l{elm ' ş ve 
arasındakı malı, ıktısadı ve sı· istasyonda k~ •rnmışlır. Ta-
yas'i meseleler tetkik oluna- lehe, Tıi rk ı ye sefı rı B. Hamdull ah 
caktır. S bh' ·ı R M ·f • • u ı ı e o manya arı mu, 

A .akadarlar, aıyasi meseleler· te~arı ta rafı ndan kabul edı l· 
de iki m(';mleket ricalının uzla- ınıştir. 
şamıyacağı kanaatind~dir. Zı ra T · k 1 · O · ı · 
İri .. . .. ur g •nç erı, nıversı eyı, 

anda hukiiınetı reııı B Do A.; keri muzey ziy .ı et etrn şler 
V icra, şimaıi lr!andanın .... a ve Türk·ye sefaret n de v tr ileıı 
>erbcstis rıi atemektedir, çayda haz.r Luluıım uş ar dı r. 



18 .K.lbaııaNDl 

Skandal! ... 
Avukat bağırıyon 
Çocuğu veremeyiz, çünkü 

Barbara Stanvyck; 
Rober Tay/orun doatudur, söyle gü

zel Madam, yal.an mı? 

Rober Taglor,. 9eni 6ir filmde 
Holivud, cibanan dört tarafan· kocuı det ldir, belki de ama· 

4an selen ve birdenbire parla· nadır. Güzel bayandan soru· 
J8D yıldazlar diyarıdır. Bu sün yorum: 
•ir çorabıaı bet hizmetçi ile - Rober Taylorun aizi çok 
giyen bu yıldLzlar umumiyet iti· sık ziyaret ettiti bir bakikat 
barıle: "yeni zenıioler. zümre- mıc:Lr? 
main tam tipleridir. Demiflir. 

Bualarm yüıde •99• zu fakir Barbara Stanvikin ıükutuna 
ve batta köylü ailelerin çocuk· ratmeo avukat sözüne devam 
larıdır. Bu aebeble, Holivuduo etmiıtir: 
daima bir ıkandal yıtağ'ı olmaıı - Rober Taylor, çocuğun 
ieab edw. Halbuki vaziyet böyle muhabbetini kazınmak için ça· 
detildir. Holivud halkının der- lışmıyor mu? Çocuta reami bı· 
me, çatma olmasına ratmen basanı unutturmak için hediyeler 
skandalı ea az olan bir yerdir. vermiyor ve teıvikatta bulun· 

Böyle olmakla beraber, Holi· muyor mu? 
vudun bazı bazı nefis skandal- Barbara bu son auallere hid-
lua da olur. detle red cevabı vermiı, fakat 

Son ve çok nefis bir Holivud avukıt sözlerine devam ederek 
alc•ndahna da Barbara Stınvik Rober Taylor hakkında en ince 
ile sabık kocası Frank Fay ara· ve belki de mahrem ıeyler üze· 
sındaki dava tetkil etmektedit. rioe sualler ıormuıtur. Nihayet 

Meaelenin esası şudur: hakim müdahale etmiı: 
Barbara Stanvilc ile Frank - Rober Taylorun Barbara 

Fay kara koca olduklara sırada Stavinkayı kaç defa gelıp gör. 
metruk çocuklardan birisini ev· düğü hakkındaki sualler yersiz 
ladlık olar ak almış'ardır. Skan· ve çirkindir. Serbest ve zevçıi:ı 
dalın ıebebi de iıte bu metruk bir kadının busuıi bayatile 
ÇC>cuk, bu minimini Diondur. mahkeme huzurunda bu kadar 

Barbara ile Fay nedense ge- oynamak, mahkemenin kararı 
çinememişler ve mahkeme ka· üzerinde hiç bir tesir hu~ule 
rarıle biribirlerinden aynlmağa getirmez. Sadede geliniz!. De
mecbur olmuılardır. Küçüle Di· meğe mecbur kalmııtır. 
onu Barbara Stanvik alıkoymuı, Bunun üzerine Barbara: 
Frank Faya vermemiştir. - Çok ıevditim Dionu ıa· 

Çocuk, reami muameleler ve bık zevceme veremem. Sabık 
kayıdlarla ubılc Barbara Kay zevcemin bir ayyaı oldutıı her 
aileaine mal edilmiı ve ailenin ke1Ce malQmdur. Bir ayyaş ço
reamea çocutu ollllUftur. Kanun cutuna bakabilir mi? it ıhaman· 

da bulunmuştur. 
ve resmiyetin babtettiti hakkını 
kullanmalc istiyen Frank Kıy, Avukat Steyn, Frank Fayın 
tabıt bir baba 11fıtile Dionun sarhoşluk ve ayyaşlıfını red 
kendiıine tesliminde ıarar et- edememit fakat: 
melctedir. - Buna rağmen müekkilimin 

iş, hllınü suretle halledıleme· çok iyi ve halü\c bir adam ol· 
dıti için mahkemeye intikal et• dutu da muhakkaktır! Demiş 
miştir. Ve, buradan it bıren de 

ve bir ıürü müdafaa şahidi 
ikame etmiıtir. 

bu baait bulculci mesele bir slcaır • 
dal mah yetini almııtır. • • 

B rinci muhakemede, Frank Skandal şimdilik bu dereke· 
Fayın vekili Metr Steyn, dot· dedir. Bakalam daha ne kadar 

rezilleşecektirl 
rudan doğruya, skandal kapısını ---
açmıı ve: Saıkıntılık 

- Çocuğu bu kadın nezdin· Keçecilerde U e sinemssınd 
de bırakamayız. Çünkü bu ka· Ahmed oğ u İsmaıl, Marko kızı 
dın Robe Taylorl münasebet· 14 yaşında Rebekd ve Davi kızı 
te bulunm tadı . 17 yaşı Hh Su la aya sark ntalak 

Rober Taylor Barbaranıa et i naen tutulu u~tur. 

ANADOLIJ !alıtfe 9 

Bir sından pencereaimlen tatlı ve u~ak keman sesleri geliyordu 

Gen~ bir kız da sarışın bir 
gen~ tahayyiil ediyordu ........... 

Nihayet duramadı. Hapishanede meçhul keman
cıyı ziyarete gidince karşısında bir ihtiyar gördü 

Genç kız buna rağmen onunla evlen-
mek için onun affını istedi 

Mıcariıtanda Szerdin andanı 
vardır; bura11 oldukça maruf 
bir zındar.dır. Zındanan civa· 
nnda evler de mevcuttur. 

Seneler vardır, ki bu zındanan 
hem küçük hem de kalan demir 
parmaklıklı penceresinden hazin 
ve çok güzel keman natmeleri 
iıidilmektedir. 

Bu keman ıeıleri belki de 
umumun nazarı dikkatini celbet· 
memiıtir. Fakat zındanan az 
öteıindeki evlerden birisinde 
bı1111 ve güzel bir genç kız 
üzerinde çok derin teıirler yap· 

mıştır. 

Roz Szeniaan adını taııyan 
bu genç kız, zından pencereıin· 
den ıcelecek keman natmelerini 
büyük bir tehalükle bekler ve 
dinlermiş. Bu nağmeleri dinle
mediti gün de taze ve b111aı 
kalbinde derin bir boşluk hisse· 

dermiıl 
Bu bal, ,enç kızın kalbinde 

kemanın meçhul sahibi için bü
yük bir meyil husule getirmiı, 
ve kızcatız bir ziyaret pnünde, 
zından idareaine müracaat ede
rek kemancı ile ıörüşmek mil· 

Barw• St111111gelc uadesi iıtemiıtir. 

Eıki Hıriatiyan bayramları: 

Ha.mid devrinde 
suya haç atılması 

Yapılan mua.z.zam dyinler, Bizansı 
canlandıran hadiselerdi 

lstan6aldan 6ir llllUIZlll'fl 

Atinada çıkan 
ıazeteai yaz yor: 

Atinaika Nea piılcopoıu Anfilobyosu her za. 
man zikrettitinden, mahalleli de 
kendine bu adı takm11tı. o riin 
Betiktaı ubili bıncaluaç dolarda. 
Huan .,... ile maiyeti ıoldlk· 

Hamidin devrinde lataobulda 
baçan auıl auya atıldıtını anla· 
tacatı•· O ıün bütün Hıriıti• 
yanlar caddelere dökülürdü. De• 
niıe yakın bulunan otuz kadar 
kiliseden, cumbur cemaat r'di· 
lır ve lstanbulun üç denizi tak• 

dia edilirdi. Bu mutantan iyin· 
ler Bhtınsı canlandıran hadise
lerdir. Betiktatta yapılan iyin 
her yerden daha tantanalı olur 
idi. Çünkü o ıüo Beyotlu aha· 
liıi Be,iktaı kiliaeaiae iner ve 
bundan maada, Beıiktat kuman· 
dını Hasan pata da, ayinde ha· 
zır bulunurdu. Kiliseden hare• 
ket eden kafılenin baıın• •ç.. 
niı kahya. geçer, bunu tulum· 
bacılar takip eder ve arkadan 
papazlar gelırdi. Hiç unutmam; 
o devirde Beşıktaı m"trepoHtine 
(Aı fı'ohyos) lakabı tıkmış ardı. 
Bu ı t,. bemıcbr ıı o an Kon)'• 

ten aonra. suya ablacak olaa 
delilcaalıl• da, haça kapmak 
için laamlanclılar. 811Dlar kanla 
Fotinin üç otlu ile, Çin19!'e lı. 
yaıan Yanko, Deli Ala'onua 
Vanıel v. L delilcanblardan mih 
rekkepti. Haçı kanlı Fotinia lcü· 
çülc otlu kapmııta. Alkıılar için
de sudan çıktı. O ıün haçı bu· 
lanın topladıtı paraaın dörtte 
üçünü lciliae alır ve dirtte biriai 
kendisi arkadatlariyle meyhane
de yerlerdi. 

A. Alaora111atu 

ç....,.,. /11r•ulılı 
Alaaacalcta Buroıva cadde

sinde (69) uyıb aile eviade 
Mehmed kazı Zeki,., ••ra.
Mustafanıa,ııodaıından 297 kurut 
kıymetilHIİI çocuk çımaıırı çal· 
C1&1rtı1111• t1ı1tuimuıt1ı1r. 

Genç kız hayalinde san ve 
kıvırcak saçlı, beyaz tenli, ince 
uıun, mavi gözlü bir delikanla 
canlandırmıı bulunuyordu. 

Zandan idaresi, ge:ıç kızın ri-

Denizli belediye
sinin güzel bir 

ka.,.arı 
Mafazalar muayyen 

•aatl•rde açılıp 
kapanıyor 

Denizli, (Hususi) - Şehri· 
mizde dördüncü zehirli ıazlar-

1 dan korunma kursu da eçılmıı· 
1 br. Kurs, haftada ilciıer gündür. 

Beledig•nin ıBzel 6ir lt•arı 
Belediye, şehirdeki dükkan 

ve mağazalann, ticarethanelerin 
muayyen zamanlarda açı lap ka· 
panmalannı kararlaıbrmıt ve 
bu kararını derhal tatbik mw
kiine lcoymqtur. Şimdi ıebirde 
it hayata ubalun muayyen bir 
umanın da batla yor, ötleyin iki 
aaatlilc tatil devresinden aonra 
aktam rene muayyen bir ıaatte 

,IODa eriyor. 

Ôtleyınleri müstabdimlerin 
istifadeleri için Dıkiliçınırclaki 
kitapıaray ve ticaret oda•ad• 
bir saloncla ~~ kütüp ......... 
açalmııbr. Burada iltiyealere 
okuma yazma da öfretilmek· 
tedir. 

Kaglltllh• 
Edime vilayeti emniyet mii· 

dürlütüne tayin edılen Sarar 
köy kaymakamı 8. Hacii yeni 
memuriyetine ıitD"İftır. 

Lisede te/tiıler 
Maanf V ckileti müfettiP,.. 

cuını kabul etmiş ve kemancı 
ile mülikat müsaadesi vermiş 

Genç kız, mavi gözlü, kı 
cık sarı saçlı genç bir san'atka 
beklerken karıııında saçları Mo 
blan dağanm tepeleri gibi ağar· 
mış bir ihtiyarla karşılaşın 
hayretler içinde kalmıştır. 

Bu adam, umumi harpten cvel 
Kont Stamikviçki7e suikast cür· 
münden dolayı müebbed küre· 
te mahkum edilmiı ve rubu 
asırdanberi de kemanile baş 
başa yaşamaktı bulunmuştur. 
Seneler ıenesi süien bir yalnızlık, 
bu adamın rubunda harikulade 
bir yükseklik ve incelik husule 
ıeUrmiıtir. Macerasının çok ha
zin ve kemanının son derecede 
müeuir olmaıı, siyaset mahkü
munun ibtiyarhjıoı genç kızın 
gözüne göstermemiştir. Çünkil 
bu lcızıa müracaat ve ricası üz,ee 
rine iiatiyar fakat aanatkar artıst 
affedilmek üzeredir. Ve mahkum 
kurtulur kurtulmaz, ıüzel ve 
pnç kazın kocası olacaktır. 

•Son ıüalerinde aaadet. işte 
buaa derler. 

Hıraızlılc 
Gazi bulvarında Bayer ku • 

panyaıı arkısında yeni yap lan 
bınada sabıkalı Halil oğlu Fet• 
tah, amele ldriı otlu Mev u n 
yattatı kulübeye tirmiı, ıkı lıra 
parasını ve uataların iki L.eae· 
rini çalmıtbr. --·-----rindea B. Retad Nuri, B. Celil, 
8. Salib z.ki pbrimize ıreııull 
ler, Liıede teftitlere baş amır 
lardır. 

Postanede talılcilcat 
Şebr mize gelen telgraf mü· 

fettitlerinden 8. Hadi, mer ez 
po,taneainde bazı tahkıkat a 
m .. ıul olmaktadar. 
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17-1-938 çelcirdelcıiz üzüm or

ta fiatleri: 
No. 7 12 50 Piyaıa ııca!. 
.. 8 13 25 " .. 
.. 9 13 75 .. .. 
.. 10 15 25 " " 
.. 11 17 25 " " 
,, 12 Mal yolc 

Zahire &atıfları 
Ç. Cinsi K. S. K. S 
12 Börülce 10 
23 K. Darı 8 50 
23 S ısam 16 

941 Ken. Pala. 270 480 
416 B. Pamuk 29 33 5 ı 
lı:::;:;ıa;m11 .............. .. 

Ahiret 
mektupları 
- Başı 5 inci aahifede -

- Vallahi, b lıahi Muılüma· 
n m efendı amca. isi.ersen ıeba· 
det kel meıi, şehadet cümlesi, 
şehadet malı::aleıi, tcbadet kıtabı 
get reyım .. 

Hay o lcitap lafını anamaz 
olayd, m; arabın aklına getirdim. 

- Beki .• Kitabın ne?. 
B.t'denbire intikal edemedim: 

" ~ _,- Hangi kitabım?. 
- U a, ıeııin kitabiıi yok mu?. 
- Bende kitap çoktu amma 

liizım olmaz diye biç birisini 
yanıma almadım. 

Bu cevabdJn sonra ne oldu
ğumu pek bilemiyeceğ m. ilci 
dağ yekd.ğerile çarp şıyor gibı 
topuzlar işledi, durdu. Zaten 
alc ilan incir çekirdeği doldur
mıyacak kadar yerinde olan 
arabların ga:ib dayak atarken 
b baları da tuttu; ben de tuz
buz, hava, teşekkül araaında 
kimbiilr kaç bin defa bucala
dım... N;bayet bayılmıı, kal
mışım .. 

Öbür dünyaya 
Gözlerimi açtığım zaman Car

talcille Tartafili karşımda gör· 
düm. Yanlarında, iaminin Zır
tllcil olduğunu bilahare öjren
diğım, üçüncü bir melek vardı. 
Carta kil Zırtalcile: 

-işte sapasağlam teslim edi· 
yoruz, artık muhaıebe kaleminde 
buluşuruz. 

Diyerek Tartaf.lle beraber 
yOrüdü, gitti. 

Amma sıpasağlamdım ba •• 
Kemiklerim, etlerim, ıinirlerim 
ayrı, ayrı havalu çılcararalc sız
lıyorlardı. Ben inlerken Zırtakil 
bu gibi ıstırap ıeılerine alışık 
bir tavırla emir verdi; 

- Kalk .• Yürü •• 
Nasıl kalkacağım, nıııl yürü

yeceğim; mübareiin umurunda 
bile değil •• 

- Aman kardeşim, kurbanın 
olayım; dedim, yaya yürüyecek 
halim yok, beni galıba hasta
haneye götüreceksin, ayağını 
öpeyim, bir araba ile götür. 

Dünyada iken halim, selim, 
iyi kalpli ınsarı arı meleklere 

L.. ı il l uzum u notıar 
TRENLER: 
1ımirdeo her ı:ün kıl~• ' tren

Jeriu hareket uıtleri. .. 

Aydm hattı; Alsırncak: 
lrmir·Koralrn~u-Aakora: Pnor. 

te~i, Ç•rea,.ba, cuma, pazar gllnleri 
Hat 21,:IS de. 

fzmir • ~aıiUC Her güa Hat 
15,40 do 

lımir-D•oiıli: Salı, perıembe, 
cumartesi ,anleri ııat 6,30 rlı 

fımir·Tire.ôJemit: Herubalı uaı 
5,35 de bir kaıar; her akı•m aaaı 
17,30 do Moray. 

Af yon hattı; Basmaneden: 
fımir.f•t•obuJ.A.nhro; Hor gllo 

Hat 7 de [pazar, cuma. çaqamba 
günleri yat.aklı ••gon-büro bulunur) 

fımir • Alaf"hir: Her gdıı Not 
15,28 de 

11mir·Bındırm11: Pızır, ıah, pet• 
fembe n cumarıeoi günleri Hbahb 
yiı: uot 7,20 do mubıeliı katar; 
pazort"i, çorıambı, cuma gllnleri 
ekıpreo Hat 12 de 

İzmi:·Sooıa: Pızır Ye paıarte3i 
gilnleri 1101 15.28 do 

Her zaman liizı,n olan tele· 
fon numaralar 

Y•nb'a ibban: 2222 •tabir tele· 
fonu milrıcaıt uumara4ı: 220) • '8' 
hirleraruı telefo'\ müracaat numa· 
uıı: 2150 • elektrik ıirkeli: 2091 • 
bangaıı: 2326 . polic 2 .. ~>J •im l,ı lı 
tıhhl: 2010 • Bum•o• İfta .. oou: 
3638 • Al•aucok iııanonu: 2131 • 
Pt1oport vaııur i kele i: 28H 

~bir nık.il vı ıtaJarının aabah· 
leyin ilk te ge<e wo hareket 
taatleri: 

Tramvaqlar: 
Her oabah Güz•lvalı 1011 aut 

hf"~te bir 11amv11r bııe~ t eder. 
Iluou oaot ohıd barekeı eden ikia. 
ci tramvay talı.ib ..,ı., Bundan 
oonro btr dört dokikad~ bir ırauı· 

ny nrdır. 
Gece ıoa tromny Güıdyaldın 

2-l,S dedir. 
Konaktan Guıelvalıya ilk t .. m. 

••1 oabobleyio 5,26 dadır. İkinci 
tramvay Lir .. ıtt ıoara, U.2<> ili b'· 
roket eder. 

K ool.t•a Ga,.Jvalıya g""" toa 
trımtıy ııat Lırdo hırek.et eder. 
Bundan eni ı~ de lıır lnw .. y 
l'&rdır. 

Vapurlar: 
1znıtrdeo hırtı' ı'<ıya i1k Tnn•ıt 

PıPporttan Laik.ar. (;ece eoo Yapur 

••I 11,30 da Koo•lı.ı.ıı lıorelı.eı 

eder. 
KırııyaltaJan İımire ilk Yapnr 

11at 6,20 de•lıc. :>oa ~•put da g ce 
Hat U dedir. 

GündllL her yanm •••llo bir 
•ıpor •arJır. Akt .. ın lt'k.iııd.uı ıoor.t 
eeJerlf"r 111atıe birdir. 

Zignet altınları piyırsası 
2..ı.ynet allıul .. rıuhı •İli ve ~•tı1 

f iaıleri: 

Beşibiryerdeler: 

Ret•diye 
l:iamidiye 
VabJeııia 

Arnı.lı Hetad 
.. liımid 

Tek allınlar: 
Tek R•ı•'l 

" Houıid 
w Vobdetıin .. Cumhuriv~t 

TehJil 

.\lıı 
58>0 
55.30 
S%5U 
ı..ıou 
b7UO 

1125 
1300 
12UO 
1200 

Saıı, 
591JO 
56Jıl 

SJUU 
o5UU 
bUUO 

1150 
13,J 
122,; 
1225 

Burnuvedı 5arho~ o!an ve 
Mustafayı bıçakla tehdit eden 
Hasan tutulmuştur. 

/(arısını dövmÜf 
Kemerde Kuruçay mahalle

sinde lbrahim İsmaıl, g~ç msız· 
lik yüzünden karısı Şerifeyi 
dövdüğünden tutulmuştur. 

Dövmek 

ANADOLU 
İzmir Leıaz m amırtıgi ilanları 6 - istekliler ticaret odasında kayıtı olduk ar na daır vesika 

lzmır Lv. amıı ıığı Sat. Al. Ko. Rs. den: göste· mek mecburiyetindedirler. 
O du hastaneleri çin alınacak on bin ç ft terlik 25-1-938 salı 1 - Eksiltmeye İştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 

günu sa•t 15 de Toph~nede İstanbul Lv. iımirlığ satın alma ko- 3 n~ü maddelerinde ve şartnames nde yaıılı vcs kalan ve 
temınau nıuvakkatalarile birlikte iha e saatınd n v 1 ko-

mıcyonunda kı alı zaıfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli · 
m"yona müracaatları. 18 22 27 1 176 

on se:Ciz bin lıra ilk teminatı 1350 l,radır. Şartname ve nümunesi 
komisyonda görülebılır. İstekli erın kanuni belgelerile teklif oıek- lzmir Müst. Mev. at. Al. Ko. Rs. den: 
tuplarını ihale saatinden bir saat eveline kadar komisyona ver- 20 /Bir•nc· anun/938 perşembe gün;i saat 11 d Ankarada M. 
meleri 8 13 18 22 72 M. Vekaleti satın alma komisyoaunda kapalı :zarfla halesi icra 

l kılını cağı Anadolu gazetesinin 2/8/12 ikinci · n n 9)8 tarihlı nüs· 
zmir Levaz m am,rliğı Sat. Al. Ko. Rs. den: 
Dikım ev erı için 16 no. dan 1750 kilo 18 no. dan 735 kılo halar.le ilan edilen 2000 ane kilim 20,000 yazıl c11 y rde 2000 

25 no. dan 2370 kilo 60 no. dan 5630 kılo bob n keten ipliği tane yazılmıstır. 20,000 oldu~u taıh'he ni arı ol rıur. 16 18 

20·1-938 peışembe günü saat 15 de Tophanede lstanbul Lv. A. lzmir Oefterdarlıgvrından: 
satın alma komisyonunda kapalı zarfla rks itmesi yapılacaktır. I 
Tahmin bedeii 112030 lıra ilk teminatı 6851 lira 50 kuruştur. car Lira 
Ş 296 Buca Aşağı M. istasyon C. 38 - 26 No. lı dıi kan 20 

artnamesi 560 kuruş muk'lb:linde kom.syoudan alınabilir. Nümu· 29S Deve! köyünde 26 döaüm bağ. 2'i2 
neleri lcomısyonda görülebilir. lsteldt!erın kanuni belgelerile teklif Yubr•dıı yazılı emval n senelik icarları 15 gun m ddetle aç.k 
mektuplarını ıhale saatinden bir sut eveline kadar komisyoııa artırm va konulmuştur. lhales; 27/1/938 tarilıınde per be gunü 
vermeleri, 4 18 2 18 4266 ~aat 15 tedır. Ta\ıplerin Mılii Emlak müdürluğiine muracaatları. 

lzmir Lv. amırliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 15 21 120 
Ordu hasta·ıeleri ıçin alınacak bin yedi yüz adet battaniye ~~~-~ ~~ 

25-1-938 Salı günü ıaat 15,30 da Tophanede lstanbul Lv. amir· Kültür Ba:ıkanlığından: 
liği satın alma komisvonund ı kap1lı zarfla eks itmesi yapılacaktır. 1 - 2259 sayılı kanunun ht- rektörlüğüne makbuz mukabılin· 
Tahmin bedel 28900 1 ralılc tem natı iki bin yüz altmış yeui bi:Cine dair olan talir. at ameye de vermelerı veya göndermeleri 
buçuk lirad.r. Şartname ve nümunesı komisyonda görülebilir. Is- göre ııkokullnr.n dörduncü ve lazımdır. Kıtaba konul calc re· 
teklilerin kanuni be:gelerile teklif mektupiarını ıhale saatinden bir beşinci sınıfları için iki cıltten sim, şekil, gral kler ve saır,,nin 
saat eveline k dar kom s •ona vermeleri. 8 13 18 22 70 mü•eşekkil b:r Geometri kitabı asıllarının yalnız bu l'usbal an 

lzmir Ev. aı.ıır.iğı Sat. At. Ko. Rs. den: yazılması müsabakaya konul- birin ve ycrlerınc konulmuş 
1 - 5eı.wıye k· !asının ça'ıs•nın tamiri ıhalesi kapalı zarfla muştur. bulunması ki'ılıdir. Müsabakaya 

2612.Kan/938 Ç şamba günü saat 16 da yapılacaktır. 2 - Müsabaka müddeti 17 basılmış bir kıtap girenler de 
M"ba.1ımen keş f bedeli yırmi beş bin yüz on liradır. ilk Şubat 1938 df'n başlamak ve kitabın üç nu hasmı verecek 
temıııatı hın sek;~ yüz stksen dört liradır. Şartnamesi her 16 Haziran 19?~ perşembe ak- veya gönderecek erdır. 
gün öğleden evı:ı komisy"nda ôrület.>ilir_ lsteldilerin ilk şamı bitmek üzere dört ayd·r. 6 - Mü abalcaya girenlerce 
teminat maklıuz veya nıekluplari.e 2490 ay.lı kanunun 2 3 - Müsabaka:ra işt.rake ka- eser müsveddelerıle biri kte eser-
ve 3 ncu maddelerinde yazlı v•s kalardan maada Naf a rar verenleı 16 Mart 1938 çar- leri kabul ed ld ği talcd rde 
Vekaleti fen müdürlüğünden alatakları ehi.yet veıi.kaları şamba günü a:Cşama kadar bir esnlerinı ilan eJilen telıf hakkı 
ile beraber ihal!' günü ·hale saatinden en az bir saat dilekçe ile Küttür Bakanlığına n.ukabılınde ve her tür( j tasar• 
evetine kadar tekıif mektuphrını Fınd k!ıdll komutanlık müracaat ed•rek bu musabakaya sarruf hakkından vaz geçerek 
satın alma komisyonuna vermPferi. 7 12 18 23 55 girecekler defterlerine adlarını yaz· Kültür Bakan! ğına üç Y llık bir 

--:---~"'"'."_...;.,;.;,;,~;....;;;,;;,;;..,;,,;,,;,;,;.._;...;.:...;,,;;..:;,,,;,,._;.;;,_ devre için ter ketti ki eri o ı ve lci-
zm or L•vszım an.irt ğı satın alma komı•yonu:ıda ı: dır rak b:r numara a.acaklard r. tabın o devre iç'ndelci her ba· 
1 - Çatalcada gösteri1en mghald b.r pavyon inşası kapalı 4 - Müsabakada birınciliği a !ışının son tash J:.ler nin kendi-

zarfla ihalesi 21/2.Kan/918 cuma günü saat 16 da yapı· kazanan kitap serisi üç yıl süre leri veya kendi mesuliyetleri al-
lacaktır. Muhaınm n keşif bedd otuL bin dört yüz: yirmi ile okullarda okutulöcalc ve mü- tında tayin cdeceklerı dığ. r bir 
dört lira altm•ş dört kuruştur. Şartnamesi her gün öğle- ellıfıne her yıl için bıner lira zat tarafından yapılacağını gös• 
den evel Lomisyonda görülebilir. istek! !erin ilci bin iki telif hakkı verilecektir. ikinci terir Noterlikten tasdikli bir ta· 
yüz al'ksen ilci liralık ilk teminat makbuz veya mektupları çıkan kiıap seris.ni yazant bir akhüt aenedı verilmesi de !a-
ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı defaya mahsus olmak üzere bi- zımdır. 
ves:kalarile N af,a Vekaltti fen müdürlüğünden alacakları rincinin müellifine verilenin bir 7 - Kitaplarda bulunması 
ehliyet vesikaları ile beraber ihaleden en az bir saat yıllığı, üçıincü, dördüncü ve be- lazımgelen pedagojık ve teknik 
eveline ladar teklıf mektuplarını Fındıklıda komutanlık şinci çıkanlara da bir defaya vasıfları gösteren şartname ·ıe 
satın alma l omlsyonuna vermeleri. 2 8 12 18 Jl619 mahsus olmak üzere dörder yüz Moterliğe tasdik ettiri:c('ek ta• 

1 lira mükafat verilecektır. ahhüt senedinin formü Ü Killtür 
zıııir Levaz m fönirl ği satın alma lcomısyonundaıı: 

1 - Her bir ta.ıes.ne tahm n ed•len 349 kuruş olan 20000 tane 5 - Müsabakaya gıreceklerin Bakanlığı yayın d re törlüğün-
k 

eserlerini üçer nüsha olmak den alınabilir. Mektupla ıstıyen-
lcilim apalı zarf eksiltme gününde talip çıkmamıştır. Tek· 
rar ... apalı :!arfl e:Csiltmeye konmuştur. üzere makine ile ve kağıtların !erir.: bir kuruşluk bir posta pu-

2 - lhalesı 20· 1-938 per,embe g~nü saat 11 dedir. yalnız birer yüzüne yazılmış ola· !unu da birlıkte göndermeleri 
3 - ilk temınatı 4740 lirAdır. ralc Kültür Bakarılığı yavın di- lazımdır. 18. 24, 31, 10 (160/130) 

~--~~-:-:---~-=-~ 
4 - Evsaf ve şartnıım,.si 349 kuruş mukabilinde M.M.V. satın lzınir ikinci Hukuk mahke- haren 10 gun iç nde bu itira-

alma komısyonurıdaıı al nır. mesinden: zınızı istıda veya şıfahen ıcra 

S - Eksiltmeye gireceklerin 2<i90 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü fzmirde Servili Mescit Servili dairesine bıldırip bedava vesika 
maddelerinde gö•terilen vesaıkıe teminat ve teklif mele- sokak çıkmazı 8 No. lu evde almanız lazımdır. Bu müddet 
tuplarile bırlıkte ıbale s.atinden en az bir saat evci lco· oturan H 3 lise tarafında" kocası zarfı'lda itiraz etm diğinız veya 
m syona vermeleri. 2 8 12 18 4618 K k C 74 N d ara apı · o. lu ev e 15 gün içinde borcu odeınedi· 

lzmir Lrvazım aın,rl ~" satın alma kom syonundan: oturan Mehmed aleyhine açılan ğ•niz taktirde rchnin paraya 
1 Bch r kilosuna biç len eder, 34 kuruş olan 50 ton benzol boşanma davas.nın cari tahk'kat çevrileceği ılan olunur. 171 

2 
3 
4 

paz!r ıkla eks itmeye korı.ıimJ~tur. ve muha .. :nesi soııunda: Me-
lık temınat paras 127 5 lıradır. deni K. nun 134 ve 138 ve 1'12 
ihalesi '.! \ lk ncikanun 933 Pazartesi günıi saat 11 dedir. ve 150 'aci maddeleri huküm-
E.,.siıtıneye g receklerin <4 O uyılı kanunun 2 ve 3 ncü !erine tevfikaıı , i tarafın yek-
madde'erinde ıstenilen belgelerile bir!.kte ilıale gün v 

dığerind~n boş!nmalarına ve 
saat nde M. M. V. sat•n alma komisyonunda bıılunma· kabılı~tlı olan Mohnıedin bir 
ları. 18 23 179 sene müddetle evlenmemes'ne 

lımir Lev~~·m am dığ. satı.ı a n. ko.nisyonundan: v n ,arif; ıuhakem.! olan 1079 
Dıkim evleri iç:n ~O ton sarı sabu:ılu kösele 4-2·938 Cuma ku ~,uıı Mehmede yükletılme· 

güoü sıat 15 te lstanbu dl Tophanede Lv. am.rliğ. satın alma s.ne temyizı kabil olmak üzere 
kom yonunda k palı zarfla eksıltı ı .i yapılacı.ktır. 30/12/937 tarihınde karar veril-

T 6 hmin bedeli 41000 lira ılk teminatı 3075 liradır. Şartnames. d ğı ve uı.Jlen tanz.m kılınan 
komisyonda gö üleb lır. lıteklilerin anuni vesikalarile beraber ilan g yap ıhbarn~m i müdd a· 
t~klıf mektup ar ı ıhale uatiııdeıı b·r saıt eveline kadar komıs- ale;·hin il.:ametgahının nıec;hul.-
yona vr. m l ı i. 18 23 28 2 178 yetine binaen mahkeme ~ orıdo· 

lzmır L~vazım amirlıği satın alma komisyonundın: ruııa talılı:: ed 1 ! ola ğu cihetle 
Ordu ıht vacı çiıı azami alınacak olan 300 b'h ük ve 300 küçük tebliğ makam na kaı~1 olmak 

bakır kazan 30JO bakır karavana 20 O kapaklı bakraç 1000 bakır üzere keyfıyet ılan oiuour. 
saplı 1000 bakır süzı•ç 1000 bak•r kevgir 1000 bakır yağ tava· lzmır ikinci icra M. dan: 
,.nın kapalı zarfında verilen fıat bahalı görüldüğünden pazar:ığı j d 1 b k zmir e osnıan ı an ası iz· 
20-1-933 Perşembl' günü saat 14 de Tophanede lstanbul Lv. mir şubesinf' 150 lira 64 kuruş 

Akhısar Ashye Hukuk Ha. 
kimi ğınden: 

Akhisarın Ş.hlar mahallesin• 
den Refa sokağı da 18/20 nu• 
maralı evde oturan lsmail kızı 
Şahriye tardından bı. hanenin 
tescilı dava etmesi üzerine üçün• 
cü şahıs ölü lsrr a ı kızı Vahit 

karısı Merdiye vekilı huzurları 
ile y1p:lan m Jhak 'Ile de: 

lkiçeşmel kte Kapanizade so
kağında Abdallah oğ.u Lütfü, 
Mebmed kızı 23 yaşında Ali· 
yeyl dövdü~ünden yakalanmıştır. 

amirl.ği satın .. :ma komi yonund11 eKsiltmuı yapılacaktır. Tahmin lıorç!u den zlıde ermeni mahal-
;J>edeli 50500 lira ilk tem nalı 3787 buçuk l.radır. Şartnamcıi 252 lesinde mukım setrak avakyarıın 
kuruş mulı::abilınde alın:r. Ve nümuneieri kom syonda görı.ılebilir. ışbu borcunda c!o:ayı nam ıııza 

A hisarın Şıhlar ma allesinde 
kain sağ taralı A karıs Havva 

sol tarafı na t Ahm t çavu, 
ve kız kardeş F m ve müba· 

şir Mehrn t arkas em r a\\'ala• 
rın Zelı ha ve Ş ver cephesı yol 

ile mth ut 33 m t•e murabbaı 
arsa üzainde dört odalı bir 

hayvan damı bır mu ak ve bir 
mikdar bahçeye ş m 1 olan 

mahdut mı:zkiir ha"e'ltn tam 
müık.yetini öl lsmaı k z Şah

riy ve üçüncü şa ı Mü ye 

namlerına tesc 1 yapı ac~ ndan 

işbu hanenın tamı da ve cü• 

zÜrıU bır 8 akBSi nlar tarihi 

ılandan it haren b r ay ıç.nde 

Aı.hıs r H kuk hak mıiğıne mü

rac at :tmeler lııı:umu beyan 

ak i taıe ime kanuni medeninin 

539 uncu maddes ne tevfikan 

muamele yapıla.cağı ılan ol • .m r. 

--benzetirler ya; Vatıahı de ya-
lanmış, billahi de yalanmış. Ni
tekim 1'arşımdaki aldırıt bile 
etmedi. 

- Arlcadış, burası Abirel. 
Öyle araba filan yoktur. Haydi 
bakalım, vaktimiz kalmadı. Dı
şarda seninle ayni günde ölen 
binlerle adam bizi bekliyorlar. 

Son bir ıayretle sordum: 
Nereye gideceiız? 
Muhasebe dairesine. 
- Deuam ed•cek -

lstekl,lerin kanuni oelgeleri'e beraber bellı saatte komisyona gel- çıkarılan öd me emrine müba· 

aıeleri. 177 şir tar•fından borç! ıınun ıstıklal 
lzaıir Levazıın imırlığı satın alma kom syonundaıı: 
1 - Çanakkale müs• ahkern mevki iht yacı için on dört adet 

buranda sekiz adet buranda eteği açık eksıltme suretıle 
münalı::eHya konmuştur. 

2 - ihalesi 3 Şubat 938 Perşembe günü saat 15 de Çanak-

3-
4 
.5 -

kale ıııüstahlcem mevki satın alma komisyonunda yapıla· 
caktır. 

Tahmin edilen mecmu tutarı 2520 liradır. 
Teminatı nıuvakkate akçesi 189 liradır. 
Şartname ve nümune bezı her ıün lcomısyonda görüleL 'ir. 

harbınde kametg h nı ter k~de
rek g'ttığ" ve ha en n redı: bıı

lundu$u belli o.m~ d ğından ve· 
rilen me~rulıat üzerine ödeme
nin ilanen tehi iğ ine karar ve· 
rilmiş olduğundan işbu l'mrin 

ı.·. tehi ği tarihinden itibaren O'l 

ı. beş gün ıç nde borcu ödPmen z 
ve ta1<ib taleb;ı,c karşı bır iti· 
razınız varsa ilan t ih nd~ıı iti- 159 
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Fr .telli Sperco 
Vapur Acentası 

ROYAL NEERLANDAlS 
KUMPANYASI 

.. SATURNUS,. vapu u l"m•· 
mm ıdı. oh p ROTTERDft M, 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
liman arı ç·n yük almaktadır. 

"OBERON,, vapuru 18 Ka· 
nunus ni e bddenmekte olup 
BURGAS, VARNA ve KÖS. 
TENCE hıpanlara için yük alr 
cakhr. 

''TRiTON,, vapuru 24 Kanu· 
nus nide bek e mekte o ıp 

R01TEDAM. AMSTERDAM 
ve HAM URG bman .an ıÇ•n 
yük a cakt r. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

"ISA .. vapuru 24 Kanı•nuc:ı.ni 
de bekl~nmf'kte o up ROTTER· 
DAM. HAMBURG, GDYNIA, 
DANZIG, DANMARK ve iS 
VEÇ ve BAL TIK limanları içın 
yük alacalct r. 

ZEGLUGA POLSKA 
"LECHIST AN.. motörü 13 

Kanunus•ni tar h'nde gerp 
GDYNIA ve DANZIG liman· 
149'anları · dn yülc al•caktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

••ALBA lULIA., vapuru 25-
Kinu~uaaıa de limanımız• gelip 
MALTA. MARSIL YA limanları 
için yük ve yolcu kabul eder. 

lıindaki hareket tuiblerile 
aa•ı..wbki detişildiklerden 
ac;aıata 111eauliyet kıbut etqaeı. 

o.ı.. faıla ı.ı.uat ida llcinci 
.._. FRATw.I SPER. 
00 vapur aceatahtm• ll!lüı .. 
caat edilmesi rica olunur. 
Teleftn: 4111/4ı42/2663/4221 

DEUTSCBE LE
TE. LINIE 

G .. 111. b. lL 
HAMBURG 

l)!trrSCHE LEVANT!· 
UNlE, HAMBURG, A. G. 

HAMBURO 
ATLAI UVANTB. UNIE A.G. 

BRE.MEN 
••l(QNY A,, ••puru 19 ikinci 

kananda bekleniyor. ROil'ER· 
DAM. HAMIU~G 'le PRE· 
M!N" ~n yilk alacaktır. , 
AMERICA.N EXrOttT LINES 
THE tXl>()RT STEAMSHIP 

CORPORATION 
•EXECUTI~. vapuru 12 

ikinc;· kinunda bekleniyor. NEV· 
YORK. içio Jiik•Jac:ı~ 
~E. ROYALE WONGR~ 

DANUBE MARITIME 
"'l'ISZA. motarü 1 t ikinci 

Haumt. '-iden'Jw. PORT·SA· 
1D ,. 1$Kf.NDE.RIYE içlıı yük· 
liJecektir. 

SER.Vla MARlTIME 
ROUMAJN 

BUCAltEST 
'l)t)ROSTOR. ~ 1' 
· · ~ KôiTiNG.. 
~ laarelet edecektir. 

DEN NORSKE MIDF.it
HAVSUNJE 
OSLO 

•BACHDAD. motört 14 
incikin1111da bekleniyor. IS-
ENDERIYE DIEPPE ve NOR

WEÇ umum -._lanoa ya ... 
'hl eder. 
ARMEMENT Ha SQU.D • 

HAMBURG 
hlnludaki hareket tarihle

Jile navlunlardaki def'ifiklik
lrırden acenta ~ ~ul 
ttmez. 

Daha fazla tafailit • • f;I. 
IİDCİ kordonda W. F. ~y 

AN DER ZEE 6 Ca. N. V. 
.-par acenabim ...... 
tciilmeai rica olunur. 

Telefon: No. 2007/2008 

ilan 
lznı i r Eşref paşa 

hastanesi haştabip
IiAi nden: 

İzmir E.Jre'paşa hastanesi iç· n 
alınacak o an ve lısteleri ay.,ı 
ayrı tanz·nı edilen (22o0) lira 
muhammen kı met i (-10) kalem 
ve (1399) lıra m~bamme ı k Y· 
m t (13) kalt<m ki ceman 
( 659) l ra mt\ha nm q kıymetli 
(53) ka em la ve edev ı tıb
b.yen n evl c }ap an eks 'tme· 
sine iste,li çı mad ğ odan l:ıın r 
vi aye enclinıenin n o baptak ka-
rar ı ve hile yeniden 14-1-9 8 
günlem ·cinden itıb ren o ı beş 
g · n müdd~tle eksiltmeye çıka
r. !nuthr. lzmırde çılcacak ta ip· 
ler.n nüınuneleri göımı k ve şe· 

raiti anlamak üzere her gün 
baıt•ne ıert•babetine muracaat· 
ları, lstanbulda çıkacak taliple· 
rin listeleri ve şaıtnameyi gör· 
meleri iç n İstanbul s-ğlık ve 
sosyal yardım dırektörlüğüne 
müracaat arı ve taliplerin ıhale 
günii o'an 31-1·938 Pa:ıartesı 
günü saat dokuıdaa on ikiye 
kad•r lzmir vi ayet encümen ne 
müracaatları ili 1 olunur. 

14 18 22 26 139 

lzmir memleket 
hastanesi baştabip• 
liğiqden: 

lzmir Memleket hastanesinde 
1/7 /937 tarihinden 30/9/937 ta• 
ribine kadar hastanede vefat 
eden eşbaşın eşyalan 5/1/938 
tarihinden 25/1/938 tarihine ka
dar 20 gün müddetle aça.c u· 
tırmay~ çıkarılmıştır. 

Arttırma günü olan 25/1/9S8 
tarihine raslıyan çerşamba ıü· 
nü saat 9 dan 12 ye ~dar 
Memlet~et hastanesinde "1et 
huzuru"da satılacaktır. lsteklile
r;n mezkur iÜn ve saatte Mf• 
taneye muracaatları ilin o 
nur. 1 11 14 18 42 

Olivier ve 
Şüreka 
Limitecl 

Vapur Acente111 
Bi'incikordtn Reeı biu .. 

Tel. M43 
LONDRA HATTI 

"ALGERIAN,, vapuru 20 Sen 
kin..,.da ..Up L.ONDRA. HUU. 
ve ANVERSten yük ç karaca 
ve a,n zamanda LONDRA ve 
HU~ için ük alacaktır. 

•HERON .. •para S- ka.. 
nun son1n•d• ve S1ıbat ılatid• 
ıand• gelip LOND~ için yük 
alac•ktır. 

•POLO.. ••J>Unl ş.,t,at orta
smda LONDRA, HULL ve 
ANV!RStea plip Jilk cıka
racak ve avni zamanda LON· 
ORA v~ HULL ıç n yiik ala· 
caktır. 

UVERPOOL HAm 
"MARDiN AN., vapuru Şu· 

bat ibt dasında LIVERPOOL 
ve SWANSEADAN gelip yük 
,ıkalllcak ve _,oı aamında U. 
VERPOOL • GLASGOW 
,. ~l&ttr. 

11LESBIAN,, vapuru .Ş.. 
orta11nda LlVERPOOL ve SW
ANSEADAN ,elif >ü" 11ka,• 
cak ve ayni zamanda LIVER· 
POOL • ClW\SGO'fl icit 
yük alacakhr. 
DEUTSC:HE U:V ANTE., ıJNI& 

... LSE L M. RUSS. v.,,_. 
31 Son kananda HAMBURG· 
TAN ıel p yük çıkaracak. 

Otelimizin bütün mobilyası tecdid edilmiı sol9Jt ve ... • 
banyo daıreleri ilive edilmittir. Otel yenideD ...._ • teflit 
edilmiş ve mütMrtlsi.-io W türla ıltiraiıatleri •• fluqı. 
muştur F.utler mutedit ve l'ıer keseye rlverışlidir. 
Kemeralt1 caddesı karakol karş·11ındıt Nô. 7 • lzmir 

ANADOLU 
1· 1 V. Z. B. • • 

üzüm kuru 
Limitet şirketi 

Bı'Jtün dünyaca ta. 
r.ınmış o an bu mar. 
hayı siz tle tanıyı. 

nız. Tar iş üzü.nleri 
tem z · ·n, : ef isli. 
ğİn, gü.!elli in ve 
ambalaj z raf et ·n ·n 
nimu esid rler. Üzüm; Vitamin lıompri
m sıdir. Ço u'" l~teınıza h r mevsimde, h >r 
zam n Ü .... üm) ed! riniz. Üzüm Kürü h:ıyatı 
uzatır. Bu markayı aklın S· 

dan çıkarmayınız. Üzüm Ku
rumunun ·ş!etme tesisatı, fen
n.:n harıkasıciır. El değmeden 
iıle,.m:ş ü2ıimler anccık Tar iş 
ı1.ıüm eridir. 

Saman i~kelesi - iş han lzmir 
~ ..................................... ~ 

YILDIZ 
Kadın dikişleri ve 
şapkalan atöly si 

Paria, Londra, Viyana mo
dalarının yiJ/ı•ek model le. 
ri talıib ve tatbik edilir 

Yıldı.z atölyesi, giyimlerinde 
en titiz olu Bayanlara •m· 
nun etmektedır. Bayram fçin 
aiparişlerinizi acele ediniz. 

M. 6tima11 ve 
SOimı Ô.zgören 

Paris Dikit Akademisiltdea 

DiploJDalı 

l(iiklJ.,,,., caddesi Şlımlı 

(O~ii d lh•ler) sofeak 
No. 28 

iZ iti I R 
Tel•/•N 253; 

Has~as ve temiz iş 

Mutedil fiatle 

Söz\1erilen gtınde 

~---~-- • Maltins tamirha" 
IE H M 1 ne•inde yapılır 

/,,mir Keıtane paz-qrı demirciler 

No. 16 .. 18 

Telefon: 3993 

lzmir Defterdarı ığı odan: 
Satıt no. 

1162 Tepecik Kuru çay m. KQıthane c. 2SOl:l taj 
no. lu ev 

1163 Tepecik Kuru çay m. Kitıtbaııe c. 248 no.lu fırın 
1169 Kahramanlar Babçevan s. ~ taj no. lu ev • 250 
1170 l:ci Tepecik Arılanlarr ı. 25 taj no. lu 64,12 M. 48 S 

M. arsa 
1171 " ., ";oban s. 1 taj no.lu 31,50 M. M. .,._ 25 2 
1172 ., ., Arılıalar s. 12/1 taj no. lu fU,81 71 8 

M. M. arsa 
1176 Salhane Du1ıu ı. 24 taj no. lu evan 24 his· 

sede 20 bısseıi 
1171 Ba,,aldı a..ova c. Karanfıl ı. 79,81~ taj no.lu 

ev kahvehane ve arsa 
1179 8ap•kb l(JnaıJa ş 8/1 tıi tı4»-lM l6S,SO M. 

M. arsa 
1180 Karııyaka Alaybe1 Düader it 31 taj ao.I• 284 

M..ı M'8 
1182 Bayraklı Bornova c. 55 taj no.lu 532,=lS M. 

M. .... 
1288 3:cü Karat91 Hilil s. 44 taj no. lu ev 
1193 Karı yaka AIJıb•Y tı.kikıt ı. 23 ltİ no. lu ev 
1228 Ahmetata m. Şeyhotlu •· 1·3 taj no.lu 72 M. 

M. arsa 
\t'\J Köprü .. ..,.slire • t'U •il \ _ _p,pel sarlı 

IU,IO M, M. Vll 
Y\lkU\da }IZılı ,1'.,ıi._ mü\kiyetleri \S Jiiq wıiidde\le a~ 

artırma)'A lreaulmuftar. llaıtesi 24-1-938 tarihinde Pazartesi gü 
aaat ıs tetlir. Taliplerip Milli Eıql~ .ıaidiirlittii..- utiiP~\l•n 

9 18 81 

Kara<~abey harqsı d·r~k\Orloğnode 
Müessesemiıde yetiı•irıle• htısusi ba1Cı11 ye jtiaa ile neşvünüm 

lan baddı azamisine çıkarılan anadı1n ve babadan yar şcı bir di 
I> şi erkek olmak üzere 936 dı.>jumlu alb btt •f k•a İngmz ta 
l9/Kinunusanill9 8 Çarıamba ıüni 1Ut: • beşte açık artar 
ile hara •eti•ıiade aatıla•~· Rw MfV"tt'-'• pectiterl•rilti 
fototraflanm fÖrpıck istiyenler l\fıkırı, ls~b-. , S.aa, Adı 

____________________ _.! vctcrıner direktörlüklerine miıraeaat e4ebil rler. Talıplerdeo b 

.,. Ferid czacılıaşı 
Kolonya, Esans, Krem 

ve Podraları 

9. FEAID 
. Eczacıbaşı 

Y alaaz lllll ria dejil 

KOLONYA bütün Türkiyenin 

ve ESANSLARI terci han k ullandıtı 

en litıf en zarif 

ıabeaer'erdir. 

Alırken S. F 9id Eczaca 

.. ,ı iaila Ye tıliketioe 

dikkat edini:ı. 

S. Ferid Şifp 

Gnmrük muhataza genel kumu· 
t n Aı ta bul o alma komisyo-
nuodanı 

l - Güıpflls WQqhafJJa de.-ı. Yaaıtılan fçin 75 ton ikinci 
benzinın 2fl/9'JB çartamba gfinft saat 11 de kapalı zarf&a 
eq Umeaj Y•piW; ~tJr . 

2 - T' .... laoan tutan 16875 lira ve ille tem natı 1266 lıradlf. 
~ ~ Ş,••• ve ~·lf MmifrQltdaclw,. Çi ijlfbılir. . 
4 - latetlileri 1 o p eiı iane saatinden bir saat c:_vvelıQll 

\ 

kadar 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesi lıukmüne 
ıöre lıazırlıyacaldarı teklif mektuplarına Galata etki ithal 
ıümriitü bın&11adaki komisyona vermeleri. 

la Ul. 33 al 96/S7 

ba)'van art fP\a.ını iştir•" iç Q JMz lirı 11tu•ıkkat teminat alan 
caktır. 1 10 lS 18 45 

- De>ktor 
Kemal Tab n Soydam 
Ciltl oe ı.-aaOl holtctldtlfm ,,..,.,_.,. 
lzaıir 8eled y~si Zübrev~ ~N .. hkl~ ve tf:dıvi e~ doktarl• 

11t11dM1 çekilerek y•icl• flft'it N...ıl~*de IO ... IJ'iaki ~ 
numaraJı muayenehanesinde hastalannt Pazardan maada hergün 
.. b.t.taD .... kadar kabul YI teda~ eder. 

Muayenehane Tele. No. 34(6 !fi 516-1 

Siz de 1 ETALLU M M D n ~nnı 
Hem hol 1trk almış olur, hem iktısat etmiş olur, hem limbı 
~ .,.. .... , ... ele .,. .... .ww;.-............... 

'4trU. t-l fon w.11takente ıa. 
• mens f abrikal mibnessU 

Peıetrnaıcılar l 7 • 7fl 
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Pastil Pektoral Doktor Şahap Göğaii yumuşatır, balga!JI sökti1r6r, ökaürii , 
söktürür, tesirli bir OKSüRüK pastilidir i 

Tariş 

Şarapları 
TOrkiye iş ve Ziraat 
bankaları üzOm kuru· 
mu, hu sene ya, OzOm· 
den Şarap vaparak pi· 
yasaya çıkarmı~tır. 
Tariş şaraplarını em· 
niyetle satın alabilir· 
ıioiz. Fennin bütün 
icabları tatbik edilerek 
imal olunan Tariş şa· 
raplan Sek ve Dömi· 
ek olmak Ozere iki 

çe,ittir ve beyazdır. 
Şarap neş'e, sıhhat ve 
kuvvet verir. Sofranız· 
da daima şarap bulu.o· 
durunuz. 

Her yerde açık olarak veya kapah şişelerde Tariş 
şarabı arayınız. Kııpah şişeleri 1,5 litrel ı ktir. 

Macunlarının en 
mükemmeli!. 

. Diı ler Beyazlatan, inci gibi parlatan, 
Diı etlerine ltırmız:lık kuvvet veren: 

SEPTOLIN 
Dis Macununu Kullan111 1z! 

• 111111111111111111111111111111111.. Do kt 0 r .• 11111111111111111111111111111111 I 
i A. Kemal Tonay § 
= Balcterigoloı w 6ult11ıcı, Mlfın · 1uu11ılılcları mütelı~uuı = 
;;; (Verem ve saire) _ 
;; Ba11Dıh1H llluyo1111 karpamclaki Dibek 10bk bıJ1odı 30 u1lla _ = ef ff mua7aeban..u.de aabala aut 8 dee akfam .uı o / A 

lılllllllllllllllllllllllllllllllllmUİİlllttiıliıİlnııililllİİ9f ele/on: 411 S 111111111 

Harac;(ı kardeşler 

Temiz, zarif eşya, elbise ihtiyacından evci gelir. Herkes kendi 
haluıe göre temız b r eve, mısahrlerıni kabul edecek bır salona, 
rahat yaııyacak eşyaya muhtaçtır. iyi bir mobilya içande kendın.zi 
ve aileıuzı muhite daha iyi tanıtabilirsinız. Evuuııo cşya~ı oayau· 
mzın etıketı olduğunu unutmayınız. 

M.::muflara 10 taksitte veresiye muame. 
lesi yapılır. 

Sıhhat Balıliyağı 
Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır 

iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 
Hamdi Nüzhet Çançar 

• za ıanesı 

HAYllE7Tlt 
çJzu 

.•.·it . 

1 N ô N O Cad. No. 20 

Atölyede 
En güzel pozlar 

çekilir. 
Amat6r işle,. 

Temiz cabuk 
J 

ucuz yapılır 

• 
Diş Tabibi 

Cevat Dağlı 
ikinci Beyler sokak No. 6S 

Telefon: 3055 

Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türlü idrar, ka 
balgam ve aaire talı. 

lilleri yapılır 
Mnracaat yeri: 

lk.incibeyler tmka 

Telef on 3869 
·-~----.._ ... Barınci Sınıf Mutabassas 

Dr. Demir Ali 
Kamçı ollu. 

Cilt va Tenasül hastahk· 
ları va elektrik tadavi•I 

lzmir • Birinci beyler aokatı 
Elhamra Sinemuı arkuında 

Tt-lefon : 3479 

Doktor 
Ali Agah 

Çocuk hastalıkları 
mutabassısı 

ikinci Beyler sakatı 
No. 68 
Telefon 3452 

·· H k •• -Goz e ımı 
Mitat Orel 

Adres: Beyler Numan so
kağı No. 23 

Kabul saatleri: Öğleden evel 
saat 10·12 öğleden sonra 

15,30 • 17 Tele. 3434 

1938 Modelleri geldi 

e o e Oto o e • 
l 

Ku,·veti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok 
ve cihanın en beğenilmiş otomobilleridri 

Ve<dlek paırçaOar mevcu<dl<dllYr 

Old~mobil otomobilleri de her ınrlo evsafı haiz, ağl.iw, 
el\1eri~li, ~nzel ve lnk~ nıakiuelt!ı·di1· 

lzmir ve bölgesi bayii .: O. Kutay 
Birinci kordon telef o.n 2704 


