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Kanunusani 938 
HergOn sabahlara ( zmir) de çıkar, siyasal gazetedir 

s===mmm ... m=-=ı====----=-=-===----= 
lzmir eltin, çelik pençelerinde al~y sancaklanni prurla taşıyan : ' 

Mehmedcikle beraber bayram yaptı 

a ra ~-a ayımıza para e 
rasimle anlı sancaklar veril 

Orgeneral 1. <;aıiŞ'i&fın askere hitabı: 
••••• 

-.ziden daha üstün ve mutlu, Cumhuriyete elyak olarak, 
Tiirk zaferlerini ebedileıtirmekteki düstununuz, bu san

calda• altında ya muzaffer, ya şehid olmaktır.,, 

t..lr, a.. Wdkt IU .. JD• 
.... , ..... Te kalan-- ... ,su .... 
•a; .......... u ..... klarmı .... 
r-..ıo "1ibMiW tad.ıaıll. Gtaç. 
.maç ...... dil ghleri J'atu• , .. 
.... g611Cl kaMra a.. .. bir bre 
4laU alkatlamü: U.tam W•a.. 

Şellir uMhl ı,m ••Jfülarla he 
mlll•t. w.a.ce .. lk. h •••• 
İııapMI ltla AlnlB laeJbliala '-'· 
W.cle top'•••• iki pi71• .. lair tope 
Ç• alaJI ıı .. uttk liüri talthJl. 

SOMJJlt al1111 11l11g ••lterl•rl 
ildler 7•leriai a1-f1udı. Vlli a. 
l'ab Glleç. beWiye reili Dr. BM. 
cet u .. kamaauw, eeJari•ia .. 
balaua u7la•lar, blJlk laifonu
bnaı IAMı ınıMJlar, ... alr .ati. 
raaalauarhlnı,.ıu&. 

.......... o., ......... 
dMI ç.ll•r~ .. Uniad• ...U ~ 
.at- k••••• 6e~ral Baba 

• ft -er C..•.U.!!_e .r-, .m. Jllio 
.. ,.Wi. Eneli -!· .lift. ••• .. 
hıeU.ri, •elteWO.ri tel Lf eni, .... 
lmlerllli eorda.. 

A,. ... H aıuıacla meydaaa ged• 
ıUn iç •la)' uacatama Hlimlaatla. 
ltla7 k .... a..ıan ıaacaklana kar· 

·-- ,. .Walar. 
..... lldkllJ ..., ... ,.Wa. 
o~.-•aı ı ..... u. Çaı.flar ktı. 

1179 ......... Mt ........ . 

233, 176 ınc:ı pigade alagları sancalı aldilctan sonra ·reıml ı•çlde iştirak ederlerken 
c-·116 11aeı piyacle alayı! Tlıkiye Reilic:amlaaıa f K .. 11 Ata• aabdde• mahaır. Ba makaddea 

'%33 bol piyade alsyal ıa.rk umaaa alaylannıu blyflk bir emaneti. daima •• laer yeril•, lriltüa 
:s iacl ıopça alaJI ~omutualar, iflibarla ıetdi ·To lealia edi7onım. me•cudiy~tiaial.. bayatıaa11 ittilakar 

••1lar1 alkerler? (Albtlar) ederek ı•cut •• ce1aretle bmmaı 
lılilU ._,.._. .Sif ... •• ... S..cak; milletia orcluua ea - Sonn 7 inci salai/ede -

refia tiallli. _. b ea aabAW• maka• ..... uetidir. S.Malılea. mil• 
i.ala oJaa· u P' , Mfılık Tlik a.t.a tta. ... . •aa•wi ~ ..,. 
..... ._.,ets •ı•ı o M ı & • .... Me ._.-, .ik h'tı • • 

r . 

D~por; lzmir üçüncüsü 
•ıntaka birincisi oldu 

Oıe/c.Alıuca/c l11lcı111l1ırı 

ve 

· ÇaJır ifincle · 

Bir adam 
Karısını tabanca 

ile öldiirJii 
T.ibah kazHıaaa ~,. .. çil tliti 

klqı-cı. aM•Ul g6ll aHkliılcle bir 
ç.clıru y6rlk Yaeaf, Kayua gel~ek 
orada ' Wr k.67l'ilye: 

- Karım TMlime tabaaca kar. 
ıu11 ile badiaiai ölclArıil. 

D•mitlir. 1'ayaı bekçiıi Baaaa, 
.... T-.a. jaMu.a ko•-.."tı· 

... ......... kr ---~· 
j....._. k ............... ~ nraiı 
Te Detirmead•• merkeııiadea g6a· 
a.u.. Mr •lfrese jaaduaa bicliae 
yeriae . fİlmaİflİr. Yapalaia talak.ikan• 
Tetliaeaia ba.W.i 6lddtlM4iili H 

gayri ••tıa baıı laaıekeılerilldea 
dolayı kocan Yuaaf tarafuulaa b~o•· 
aik tabucau ile 6ldlrilldiilil iDi•· 
plaııtar. 

~ - ...-;....•··-.. .._,,i ........ ........ ,. • -~. - "' • . 1' .• ·" · .. ... ~. - Yuııı a ln•I .. hlf•ll• -

Yaıaf yakalauJDJI ve kannnı 
61dGıaııı ıabaaca11 da bal-•11t
ıu. Talaki ... tı Torbab mClicleıamu• 
all'tl " jaauar•• k.o•Mı..ıa,a 
7-t••ll••• 

--·-----------------------------""'!""'-----------

onsey 
Yarınki Çarşamba günü 
Cenevrede toplanıyor 

~---.....;.-------------------------~~~/ 1 

Büyük önderin telkinieri~ 
bizim ~çin bir şifadır. 

Büyük Şefimizin, sıhhat, afi.Yet ve ıaadetine 
dua etmek, hepimiz için bir vatan borcudur 

~~~----- . 
İıtaabuJ, 24 (Huımi) - Yalova radJoıu dün g'!ceki tebli~inde: 
"Tdrk milleti, kuaııdığı bütün zenginlikler gibi bu gece dialedi~i •••• 1 

giıı Türk muıikiıini de Ulu Ôndeıia cömf!rd auletiae bor~ladur. O, mi!Ute • 
"a ve oatır olmagı, bayauu Jr.alfet •e mihnetlerini giiler yüzle karııl••ata 
telkio edegelmektedir. Onun telkinlezi, bir ıifadıı. Naul ki Oaua tedlilileri 
do bir devadır. 

'törle millati0 bu ıi falı tedbirleri• yarını• daha gGrbOz, daha cuh, dalla 
luı7atiyetli gilalerine knuıacakhr. Bu iaaala, Ooua ifiyetiae, ıılılaaıiae ff , 

aaadetine dua etme k, Türk milleıiaia her ferdi için bir TallD borca •• 'Wr , 
millet ifadeıidir.,. demektedir. 

Loid Corcun beyanatı 

Ba Mussolini, en fena ki~ 
ğıtlarla blöf yapıyor 

Demokrasilerin elindeki hakiki kô:fıtlar 
oynanınca, bugünkü komedinin •ona 

erdiği s;,örülecektir. 
Loadra, 24 (Radyo) - İzdivacı. 

aıa 50 inci yıldöaılmCl müaaaebetile 
gaactelere beyanatta bulaaaa Loid 
Corç, aulhua İngiltere, Amerika, . 
FraaH gibi kanetli devletler tara• 
fıadıa mahaf11a edilebileceğlai 16y· 
lemiı; Fruaaa • İngiltere mfiaaHbab 
~kında ıuaları ile . eyle mittir: 

- .F ranaay~ taarruz takdirinde 
ı hiç bir İngiliı partili yardıma aleyh• 
tar olımaL Fıaouya yardımı, anm 
kamaraaıaıa · m1ltt•fikan kabal ede· 
,ce~ade tilpbe cıiz değild~. • 

İtalyanın aiyaaetiadea bah1edeo 
B. Loid Corç, B. Muuollniy• aiddot• 
Je hlcom etmif, Te bu adamuı ea 
feu kqıcUartı bl6f 7apmakta olcl11. 

Aoou tebarfis ettirerek: 
- DemokıHileria elinde teftY. 

•uka temin edOD lıakikt ktıı.a. 
bulaadutuna unutmamalıdır. 11 ..... 
li•i bir gilo buau görecek, ' fakat •• 
kiııcllar oyaaıaıaca da komedi aili .. 
yete erecaktir. 
· .Kaa, 24 (Rıcl70) - . t.giWı Üti 

Baıveldlleriaden Loid Corç, b9 gla 
buraya gelmiıtir. 

Loid Corç Ye aileli efniı, VUi .. 
ton Çurçilia miaafirleridir. 

· Bu gece, aaat 20 ae Loitl 'Ciwt 
ıeıefiH mClbllef •u •iyalıel ..U. 
~ittir. Ba ai,raf•tlet ·~ ~ 
H cealltkata lwur ltllla•... M 

. ' ~" f iteklewi ••··jl .. k • 

·Halkevindeki balo 

• f 

BaU:nj baloıUDda • Tali, nf lkalan, Tali maniai, ahlaal 
aı~&ada balodaa bir gGıilııüı.. • • 

- Yazısı dok.ıızancrı . salıi/•İlliille - .. 
• • l ' • 

Bay (uı•ı•aa) - Kendine iyi bakmıyouun! Bir aı etli. yqlı, ha•ul .. 
bol tadıb t•yler ye! .. SH.a on lir• maaı Tedyorıım .. EY kir&11, H Wıallt 
'1)•re-.. A1•• dl.ıt tuçuk liuıiır ıia&il lal •ıı? 
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Kral düğün eri 
Viııdıor D6kADGu malitw olaıı hıemctlıl feragııiadeD vo ••lenmo Jıikl· 

ycıi.Ddeıı ıoııra baaodan aileloriııden c•luı havadiılezle kalıAı dolmıyan karii 
ıou gdo}Ol'Cfe geDe kral 't'C veliahd eneıamo hikfyoleri i§gal l eğe ba1Jadı. 

Uıoo aıırlar yer y :ı6ııde Allıbıo vekili Ye cö geıi aayılarak rabbıuS bir 
k ntin de bd:tiıi tanınan bu b ıcr o ullanaıu evlenme b'diMl ri tarihin 
Jıer ufha1W1da daima alclido bır ukıa olma raa ~ıkmıı Yo mounm 
Wr muhayyile icacbaın ideta reılitclo1meai gibi mWıt~cım ve fClaunla bir 
lıaekikat ıekliııo dök lmOıtür. Öyle ki kralların yapıcılık "° yarabcılık ka• 
mlftiai illb! bir iııuıııla kabul etien, fakat onu lendi faai göılcriııia ril· 
yet kdri!iycti dıımda mevcgd bir nrbk ıekliııdo pırlak hiucdcıı halk, bu 
ıaU«:u.uıeria a12cak rilyada Ye mHalJarda gördlcbilcn dcıhcetli pnlak 1afhala0 

rıaı aeyTettikçe o illhi bdirligi btıuııı ~udretil ıörmfl~ gibi olurdu. 
Kral d üııleri., kralın cl.iuclo bulaaaa bıımeıli •• maddi kudreti hal· 

kan göı.bc Yo baulmıı idrakine zorla ıokarak iabaı ederdi. Aıtık hiııbir 

rco ma..ılaruutaki di1ğü.Dleri luazir eden ha dü&ünlcriD mubayyirllhıkul 
reyuwu inkir kabul eımcz bir hakikiliklc gar o halk; onu yapan kadre• 

t ac bi~ bir cey olduğuna en mıdoi bir delil karımnda kalarak iaa• 
m.rdı: ral dılğdaleriDi ha kadar fevkalA • olmığa SCYkedcn aebebleıdeD OD 
kuntlili ballta böyle bir inanııı ıelkiıı etmek iııeği Ye ihtiyacı idi. Halk 

ta ~ klmcluınuı .. ıyeti.ni görmek; daymak •c oouola ôlilıımek için hu dO&dıı· 
Jere •il ciddi e ideıa miıtik bir alika duyardı. 

Ba g4D devlet kudretinin teıahür ubalarını ç-o iyi hilen 'TC cıkdir 

eden haikın nazarında kral dliğünlcn artık eski de\irlerio hıımetli dekoru 
içinde parlıyan muraau bir telil:kiyc muh r olwukt u t.tkmı~tır. Bu gün 
kral d~Oııleria• karıı duyalao alAkauıu mibTeri bir eğlence karcııında 
ıatlı bir kaç dakika J•ıamak iıtiyea h .. ıer durnuaııınao herhangi bir nfıa• 
ıe::ıi., y• karıı dayacııgı geçici bir hiıten :ib rettir. E~cr bn hiaee, evleneao 
brp doyulan hakiki bir ı Ygi dayguau da kaneı1oraa buna dı; AUabın 
7or1dzGııdcki gölgciliıe kıırıı duyulan haıyetli bir mutavaot olarak dcgil, 
ıadcce, idıd tarzı no oluna ohun o iıi dnlct r~iıioe karfı duyulan bir 
ıeaıpati olarak tclikki etmek lbımdır. O bılde bırakalım bu düğünler ta• 
rihi.o aiaeaiıado Ytı muhayyilelerimiz dilayaııındı kılaıo " gueıelcr biz• da· 
Ilı alib nrici h cfüelcd bidm kendi meeelc:.orimiz olıuk okutıun. 

Hiddet ve güzellik 
Şu aşağıdaki yazılarımızın en 

büyük ihtiyati kayıdlarla telak· 
kisini rica ederiz: 

Hiddet, insanın güzelliğini 

arttırarmış. Hiddetlenen bir in· 
sanın kanı harekete geHr ve 
tenine b şka bir güzellik ve
rirmiş! 

Harikulade bir kan naklll 
londrada Koroydon otelinde 

~imdıyc kadar zörülmemiş tıbbi 
bır hadise geçmiştir. 

Otelde bulunıın kibar ve zen· 
gin bir bayan dahilen kan kay· 
betmeğe başlamış ve hayati 
tehlikeye düşmüştür. Vakit de 
gece ve geç vakittir. Hemen 
bulun n bir doktor, Dr. Sicel, 
bayanın hayatım kurtarmak için 
ditcr bir insandan kan nakh 
lü%umunu bildirmiştir. 

Gece vakti, bay na kanını 
verecek bir kim e bulun mamış
tır. Doktor da, bu müşkül vazi· 
ycttc kadına, kendi kaybettiği 
kanı tekrar vermiş ve kadının 
hayatını kurtarmışbr. 

En az ölUm yaşı 
Sigorta şirketleri, insanların 

öhimlerile, ölüm şaııtlarile çok 
meşıul olurlar: şirketlerin me
nafii de ancık bunu kab ettir
mektedir. 

Amerika sigorta ir\'cetlerinin 
yaptıkları tcdkiklere g')re, in
sanların en z öldükleri yaş on 
birinci yı tır. S gorta şi\ketlcri 
l~n de on birinci y~ın biç bir 
kıymeti yoktur. ~ 

Hammalhk eden prens 
Bundan bir kaç gün , evci 

Helsmgforsde tahmil ve tahliye 
ameleliği yapan hı.hs an bir 
prenı ölm5ştür. 

Bahri Savcı 

Alcksandr Domidof, Rusyanın 
bel!i başlı b ı r prensi idi. Do nı· 
dof han~dam birinci Petro za· 
maaında belirmiş ve 1917 ih i· 
laline kadar ço:e yüksek ve mc· 
sut bir hayat sürmüş fakat ih· 
tilalden sonra berbat bir hale 
gelm'ştir. 

Aleksandr Dom:dof ailenin 
reisid ır. Ve hay tını ancak \apur 
h mmallığı ile kazanmış ve ha· 
m Uık ederken ele ölmüştür. 
Kırmızı derililer güzellik 

kraliçesi 
Güzellik kral.çesi seçmek yal· 

nız Avrupalılara ve beyaz ın
s nl ra mahsu değildir. A me· 
rikanı • kırmızı derilileri de ken· 
dilerince güzellik kral"çesi seç· 
mektedirler. Bu sene de güze lık 
kral çesi olarak Nasmi Spalding 
Puall: adlı k.rmızı deri ı dilber 
seçilmiştir. 

225,000,000 senelik ta2e 
yumurta 

Hayır, sayın okuyucu, hayır, 
delirmedik. B::l.İm taze yumur:· 
tanın - ne eksik ne taz olma
mak şart le, tam - iki yüz yir· 
mi beş uı'lyon senelik olduğu· 
na fen erbabı tasdik etmekte· 
d :rı Ka; senelik olduğu bilinen 
ve Teksasta bulunan bu yumur· 
tanın y lnız hang cins kuş eya 
tavuğun yumurtası olduğu meç· 
huldürl 

Aşı ız kök~ü aama 
fidan'arı 

Maniuda Horozköyündcki A
merikan asma çubuğu fidanlı· 
ğında yetiştirilen aşısız kö.dü 
asma fidanlarının 2654 numarala 
kanuna göre onar paradan istı
yenlere satılm sı iç n Ziraat Ve. 
kalctinden vilayet ziraat müdür· 
lüğüne bir tamim gelmiştir. 

Fuar kom~tesi ...... F i bi 1 a a 
Dün bazı kararlar 

verdi 

_______ , _____ _ 
Fuar komıtesi, dün akş m 

belediyede Dr. B. Behçet Uzun 
riyasetinde toplanmış, Ege ürün· 
leri müzesinin inşaıma başlan· 

Zavallı adam arabacın n ha
tası ile ölüb gitti 

masına kararla~tırmıştır. Simens 
firması, bu seneki fuara iştirak 
edeceğini ve bir paviyon, yap· 
tıracağıaı komiteye bildirmi tir. 
Bu pav yonda eğlence sineması, 
muhtelif eğlence a!etleri bulu· 
nac .. ktır. 

Fuarın tenv·rat planı, bele
diye elektrik ve makine müben· 
disliği tarafından hazırlanmıştır. 

Okullarda 
Mazotla temizlik 
İlkokuUard tahta döşemele

rin temizliki için faydalı görü· 
len ve kullanılan mazo!un, sık 
sık ve bol miktarda kullanıl· 
d .ğa ve sürülmesini müteakıb 
de:sanelerin kafi derecede ha· 
valandmlmadığı, bu yüzden ço· 
cuklarda baş ağı ısı ve kusmağa 
kadar varın rahatsızlıklara ae· 
bebiyet verildiği görülmüştür. 

Kültür dircktörlüğü~den, bü· 
tün okullara dikkat edilecek 
sıhhi şartlar etrafında yeniden 
tebliğatta bulunu 'muşt r. 

Feci bir aza 
Dun Selvilimesc:t m hnllc· 

sinde Seıvıl ıtepede Aliefendi 
caddesinde kundur cı Mehmet 
oğlu Bay Hasanın dükkanında 
b r k.-za olmu'ltur. Ha kapınar 
mensucat fabrikası anıelesinden 
Ali, arka aşı Hasana tabanca· 
sını gösteriken tabanca birden· 
Lire e.tcş almış, Hasan çenesin· 
den ağır surette yarala. mıştır. 
Ali tutulmuştur. ----Fa ir. yavruların 

: aha süsleri 
iki gece evel, Dolaplıkuyu 

müz k kolu, Halk>!vi sa!onların· 

da, Duıu:upınar mektebindeki 
fakir ve yoksullar menfaatine 
çok a'a :a göre bir konser ver· 
mişti. Dün, mektep başmual
limliğinden aldığımız bir mek
tupta, müzik ko'u idare heyetile 
kıymetli muall.m bestekar Bay 
Hayri Yenigünün bu hususta 
insani ve yüksek alak larına 
karşı y&vru çocukların d yduk· 
ları bü) ük şükran ifade edil· 
mektcd' . --Bağ bahç tütün 

için 

Kimyev.-
Gübreler 

VE 
Ziraat aletleri 

Hacı Davut zade 

Rahm: Karadavud 
Halimağa Çarşısı No. 31 
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lzmi • Urla şosesi üzerinde bir 
kişinin ölümü, bir kişinin de ya
ralarımasile neticelenen bir ra· 
ba kazası olmuştur. İzmir civa· 
randa Y eniköyde oturan Celal 
öğlu Necib, tek yük arabasına 
ald ğı Şaban oğlu Hüseyinle iz· 
m.re gelmek üzere şoseye Ç1k· 
mıştır. Arab cı Necibin ihbarı· 
na göre o sırada Urladan lzmirc 
ge'mekte o':m Urla belediye
sinde mukayyet 9 numaralı kam· 
yon ar h~ya çarpmış, devrilen 
arabada bulunan Hüseyin beyni 
patlıyarak ölmüş, kendisi de ha· 
fif surette yaralanmıştır. 

Tahkikata müddeiumumi mu· 
avini B. Sabri Atamaner tara· 
fından el konmuş, hadise ye· 
rinde yapıl n tetı<ikat ve kamyon 

L;manımızdan 
ihracat 

9·1·938 den 15-1-938 tarihine 
kadar bir hafta içinde lzmir 
limanından y pılan ihracata 
d:ıir Ticaret ve Sanayi odasınc 
b.r istatistik hazırlanmıştır. Buna 
göre hafta içinde limanımızdan 
ynp lan ihracat miktara şudur: 

849,8 to.ı üzüm, 309,8 ton 
incır, 253,l ton hurda incir, 
105,5 ton palamut, 17,4 ton 
pımuk, 27,8 ton zeytinyaği, 262 
ton pa, 669,6 ton bakla, 
2,6 ton .ohut, 136,8 ton kum· 
darı, 89,5 ron çav r, 6,S ton 
susam, 167,5 ton kep k, 406,4 
ton küspe, 1, 1 ton h lı, 2, 1 
ton def ıe yaprağı, 2,7 ton bal· 
mumu, 50,3 ton deri, 364,4 
ton tütün, 3,2 ton ceviz, 6,6 
0:1 sfipürgeotu, 61,6 ton miyan· 
köı<ü, 100,5 ton palamut huli· 
sası. 

Vilayet Umumi 
meclisi 

Vilayet Umumi Meclisi, bu 
gün saat 14 de vilayet salonund 
vali Bıty F zlı Güiecin riyase· 
tinde toplanacak, yeni yıl büd· 
cesı üzerinde müzakerelere de
vam edecektir 

Gecmetri 
kı."tabı müsabakası 

1938 - 1939, 1939 •• 1940 
v~ 1940 •• 1941 ders , ıllanuda 
okutulmak üzere 1. okulların 4 
ve S ınci ınıflarma mahsus 
geometri (H ndese) kitabının 
yazılması ıçin 17. 2. 938 tarihin• 
den 16.6.938 tar;hine kadar 
dört ay müddetle bir müsabaka 
açılmıştır. 

Kültür Bakanlığı, bu müsa· 
bakaya iştirake karar verenlerin 
16.3.938 akşamına kadar di· 
lekçelerile Bakanlığa ılii· 
mat vermeleri şehri iz Kültür 
direktörlük\ine bildirmiştir. 

Güzelliğine - Zarafetine - Azametine 
paya olmıyan dünyanın en büyük fi!mi 

TAMA.MEN RENKI. l 
IARLEN DIETRICH ve CHARLES BOYER'in 

en muazzam temsilleri 

ALLAHIN BAHÇELERi 
Sönmez bir aşkın müessir hikaye i 

P A U A l\I O U T J O U R AL- l j K i Ye 

Ayrıca: MISIR MANZARALARI 
Kahiro - il - Ebumlar - Ebulbul Te •&İr• 

BugQn A VV /A lEDE 

yolcu arandan yapılan tahkikatta 
kamyonun arabaya çarpmadığı, 

Necibin idaresizliği ve tedbir· 
sizliği sebeb le arabayı yolun 

kenarındaki taş yığını uzerinden 
geçirmek istediği sırada araba· 

nın devrilmesine meydan verdiği 
anlaşılmıştır. Şoför Şerifin ida· 

resindeki Urla kamyonunda, 
arabaya çarptığına daır en kü

çük bir iz bile bulunamamıştır.· 
Taşlar, 80 C!antim yükseklik
tedir. 

Araba, müteaddid defalar, 
taş yığınları üzerinden geçir i I· 
m:ş ve devrildiği görülmüştür. 
A abacı Necib, ölüme sebebi· 
yet vermek suçundan tevkif 
edilmiştir. 

Yeni hoparlör 
tesisatı. 

Bc!ediyece ynptırılan keşfe 
göre merasim ve toplantılarda 

söylenen nutukları, konferansları 
bütün şehir halkının dinlemesi 
için yaphrılacaL.: yeraltı tesisatlı 

hoparlörler ltmış b.n liraya 
çıkacaktır. 

Hoparlörler, meydanlara ve 
Cümburiyet Halk Partisi ı biye 
oc klsrmın satonlanna kona· 
caktar. 

Z vallı yavru! 
K. mik yutup öl ü 
lkiçeşmel:kte Dündar soka· 

ğında feci b r ö;üm vak'ası ol· 
muştur. Hüseyin oğ.u B. Ceb
bar ve karısı Bn. Sabriye sof· 
r da pirzola yerken bir buçuk 
yaşınd ki çocukları Erol tabak· 
tan kaptığı bir kemık parçasını 
ağzına atmıs, yutm ştur. Kemik 
çocuğun boğazına saplanmış ve 
çocuğa nefes aldırmamıştır. Kü· 
çük Erol, hemen hastaneye gö· 
türülmüş ve amelıyat yapılmak 
suretile kem k çıkarılmışsa da 
zav:ıll& yavrucak ö1 müştür. Ha· 
dise tahkikatına Müddeiumumi 
muavini B. Sabri Atamaner ta· 
rafından el ko~muştur. 

* •• Bu da yanmış: 
Burnava nabiyes nin · Kavaklı

dere köyünde Kamil oğıu leş 
yaşında Münfer evde yalnız bu· 
lunduğu sırad mangaldan üze· 
rine düşen ateşten yanmağa 
başlamış ve zavalJı çocuk, vü· 
cudün.len alevler çıkarken ka· 
pıdın dışara fırlamıştır. Gören· 
ler, çocuğu kurtarmış ve lzmir 
memleket hastanesine getirmiş· 
lerdir. Yaraları aj'ırdır. 

Türkiye - leveç 
lıveç ile herhangi bir hususi 

takas muamelesine başlamadan 

evci lsveçtc kliring konteratı 
müsaadesi almak lazım geldiği, 

lsveç hükumetinin Ankara sefiri 
tarafından alakadır makamlara 

bildirilmiş ve şehrimiz Türkofi
sine de buna dair malumat 2el· 
miştir. 

Bekleme salonları 
Belediyece Kordonda otobüı 

bekleme salonlarından birincisi 
gümrülc önünde yaptmlacakbr. 
Hazır•anmakta o an plana göre 
otobüs beldeme salonları, hem 
ilan barakası olacak, hem de 
içinde tütün, çikulata vesaire 
satılacıkbr, 

Balodan ilhamla1 
Geçen akşam Halkevinin ver

d ;ği o:ijinal baloda dans eden 
çiftleri seyred"yorum. K rşımda 
ne feerik b ir manzara v rdı. 
Sanki bundan bir asır evclki 
babalarımız, büyük nınelerimiz 
c nlaomış, şu insanı ta içinden 
oynatan F okstrota ayak uydu· 
rarak dönüyorlardı. Her kavalye, 
her dam bugünün insanı değıldi, 
kıyaft-ti ile, başının tanzim tarzs 
ile hep geçmişi canlandırıyordto. 
insan şu kesilmiş saçlara ve şu 
bol şalvarlann ltmdaki uzun 
akçeli iskarbinlere d ikknt etmi
yerek bir az dalsa kendisini ko· 
1 yca maziye ait bir rüyada zan· 
ncdebilirdi. 

Ne zarif, ne göz alıcı elbise .. 
lcrdi onlar!. Meğer nine!erim~ 
o kınalı elleri, o çedik papuc;· 
lnnle ne güzel giyinmesini bili
yorlarmış!. Hele HalkC:vi reisinin 
arkasında bir elbise vardı ki in• 
san baka baka doyamıyordu. 
Her tarafı sırma işlenmiş, ay
larca gö' nuru yemiş olan bu 
elbise feki renk imtızacını , vü· 
cut ahengini bugünün en zarif 
bir robt:ııda bile bulmağa im· 
kan ;oktur. 

Fakat hayreti. Bizzat 2arafeti 
tecessüm ettiren bu elbisede en 
ufak bir açıklık, en m6hmel bir 
Jaübalilik yoktu. Kendi kend:me 
dü1ıınüyorum; demek b r kadının 
vücudünü teşhir etmeden de gÜ· 
zel, hem de çok güzel göster• 
meğe imkan varmış!. B;ıgünün 
hep çıplak! ğa, hep açılmağa 
doğru giden ve m Jh 1kkak ki 
erkekleri bir t;h nme ile kaçı• 
ren modası yerine dünün tatlı 
bir h cap hissi ile daima örtülü 
lc:o.l.n veyahut örtülü kalıyor 
gıbi gör ınmesinı Liloo kadını 
ne kadar daha cazip, ne kadar 
daha füsunlu ve ne kadar daha 
sehhardıl. 

Hak k t, çıplak, hemen he.
men de çıplak bir vücut k d r 

iğrenç bir şey v r mıd r? 

Kadını kasap dükkanlarında 
satılan bir et parçası halinden 
çıkarıp ona büyülü bir hicap 
perdesi altında güzelliğin in en 
büyük kudretıni iade edecek bir 
mod bugünkü erkek telakki· 
lerine ne kadar daha uygun bir 
şey olurdu! 

Avrupanın hep vitrin güzel· 
liğinden mülhem olan ve her 
şeyı yalnız açmakta maddi bir 
estetik arayan manas z, snçma 
modası yerine ilhamını nineleri· 
m.zin ruhani ve şarklı estetığin· 
den alın b;r Türk modası ıka· 
me etmek bugünkü Turk kadı· 
nına belki en hayırlı bir ideal 
olur. 

Eğer kadınlar, iddiaları veç· 
hile, erkekler için, erkeklerin 
hoşuna gitmek için giy o.yor, 
sus.eniyor ve boyanıyorlarsa 
görmeğe çalışan b r eı kek gözü· 
nün bu satırlarda tecellı eden 
hükümlerine kıymet vermelidir· 
ler. Güzelliğııı şiiri açılmakt 
değil, ince bir zevk ile örtjn· 
mektedir. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Kim.n cesedi? 
Evelki gün Halkapınarda 

metruk bir çocuk cesedı bulun· 
muştur. Çocuk, yeni doğmuştur. 
Hadiıe tahkikatın m:1dde·um'-'· 
milikç.e el konmuştur. Çocuğun 
·ime aid olduğu zabıtaca araş· 
tırılıyor. 

Suriye ma:buatı Fran. 
saya hücum ediyor 
Şam, 24 ( Radyo ) Suriye 

matbuatı, Hatay meselesi etra· 
fında uzun makaleler yllzmakta 
ve bu vesile ile Frar s&ya şid· 
detli hücumlarda bulunmaktadır, 



- Rusya, Cenevrede çok mü
him metalibatta bulunacak. 
Rusya, ltalya, Almanya ve Japonya ile olan 
iktısadi münasebatmı kesmeğe karar verdi. 
Paris, 24 (Radyo) - Uluslar aosyetesi konı~yinin önümüzdeki içtimaında, Sovyet Rusyayı Ha• 

riciye Nuırı B. l\tvinof temsil edecektir. 
Moskovadan gelen haberlere göre; B. Litvinof, Cenevrede mühim metalibatta bulunacakbr. 

Rusya Hariciye Nazın; Rusyanın; Almanya, ltalya ve Japonya ile olan iktısadi münaıebatını kes
meğe karar verdiğini bildirecek vo bundan ba~ka cumhuriyetçi ispanyaya müıterek yardım yapıl• 
masmı konseye teklif edecektir. 

A lakadar mehafil, B. Litvinofun, daha bazı mühim metalibatta bulunacağmı iddia ediyorlar. ........... 
Bir Amerikalı 

Bize neler vadediyor? 
İstanbul, 24 (Hususi) - Van 

Rizi adında bir Amerikalı . bu· 
raya gelmiotir. Bu zat, on altı 
milyon azaıı bulunan (Hizmet 
mabedi) adla müessesenin reisi 
olduğunu, sulh için çılaıtığım 
ve bütün memleketleri gezerek, 
silahsızlanma için propaganda 
yaptığını biz de muvafakat eder 
sek büyük ildısadi menfaatler 
göstereceğini ıöylüyor. 

Amerikalı akıllı bir adama 
benzemiyor. ---
Filistin Yahu

dileri 
Umumi bir konpe 

akdettiler 
Kudüs, 24 (Radyo) - Filiı

tin Musevileri, umumi bir kon• 
gre akdetmişlerdir. Bu kongreye, 
(Ajans Yevis) reisi doktor Veyz· 
man riyaset etmiştir. 

Kongre, bütün dünya devlet· 
lerine verilmek üzere bir mah
zar hazırlamışbr. Bu mabzarda, 
gerek Almanyada ve gerekse 
Polonya ile Romanyada Yahu· 
dilere yapılan muameleler ile 
Filistine hicret etmek iatiyen Ya• 
hudilerin takyidini ve Yahudi 
milli ocağının, bir Arab devleti 
içinde mütecerrid bir halde bu· 
lunmasını protesto etmektedir. 

Filistinde 
Çete faaliyeti devam 

ediyor 
Kudüs, 24 (Radyo) - 25 ki· 

şilik bir çete Hayfa yolunda 
bir otobüsü durdurmuşlardır. Yol· 
cuların hepsi de Arab olduğun· 
dan hiç bir hadise çıkmamıştır. 
Müfrezeler çeteyi aramaktadır. 

Kudüs, 24 (Radyo) - Meç
hul şahıslar, Yahudi kampın· 
daki çocuklara ateş açmışlardır. 
Öıü ve yaralı yoktur. 

Kudüs, 24 (Radyo) - Arab 
köylüleri fevkalade komisere 
müracaat ederek, hükumetin 
şiddetli tedbirleri devam ederse 
köylerini terkedeceklerini, çünkü 
çetelerin mukabelei bilmislinden 
korktuklarını söylemişlerdir. .. . 
Uç vergı 

birleştiriliyor 
lstanbul, 24 (Hususi) - Üç 

verginin birleştirilmesi hakkın· 
daki layıha, Başvekalete veril
m ştir: Bu layibaya göre memur 
ve müstahdem mıaılarından alı· 
nacak vergi nisbeti, yüzde 25 
o!arak tesbit edi imelctedir. Bu 
miktar, beş senede on beşe in· 
dirilecektir. 

Hayat ucuzluğu temin edil· 
dikten sonra bu indiriliı çok 
müesair ol•cl\lıt1r 

Japon kabinesinin istifa 
edeceği söyleniyor 

Çin tayyareleri, dün Nanlıin tayyare 
meyndanını bombardıman ettiler 

Şanghay, 24 ( Radyo) - (Honan) Valisi General (Guki), 
(Şan·Kay·Şek) in en yakan dostlarından olmasını rağmen, vızi• 
fesini ihmal ettiğinden dolayı tevkif edilmiştir. 

Hankov, 24 (Radyo) - On Çin tayyaresi, Japonların mühim 
askeri kuvvetlerini ve Nankin tayyare meydanını bombardıman 
ve sekiz Japon tayyaresini tahrib etmiştir. 

Tokyo, 24 (Rtıdyo) - iyi haber alan membalardan bildirildi
ğine göre Tıcaret Nazm istifa etmiştir. Adliye Nazırının istifası 
da beklenmektedir. Umumi bir kabine buhranından endiıe ediliyor. 

Vidmanın Medyum olduğu 
iddia ediliyor. 

Meşhur ruhiyat alimi Arpad Nikolay, Vid. 
manın, ipnotize edilditini s6ylüyor 

Pariste çıkan (Pari:Suvar) gı· 
zetesinin Viyana muhabiri; meş· 
bur ruhiyat alimlerinden profe· 
sör ( Arpad N.kolay) la insan 
kasabı Vidman hakkında bir mü· 
lakat yapmıştır. Profesör, Vid· 
man hakkında kat'iyetle şunları 
söylemiştir: 

- Vidmında ipnotizm ala· 
metler müşahede ediliyor. 

Takdir edersiniz ki, hiç bir 
sebep olmaksızın soğuk kanlı· 
lıkla adam öldürmenin imkim 
yoktur. 

Vidman, cinayetleri işlerken 
gözü kapalı ve ekseriya terli 
bir halde bulunuyormuş. O 
takdirde bu adam, bir medyum· 
dan başka b :r şey değildir. O 
takdirde Vidman tarafmdan öl· 
dürülen insanların hakiki katili, 
Vidmanı ipnotize edenlerdir. 

Vidmanın ikamet ettiği vil· 
lada iki gün iki gece kaldıktan 
sonra sağ çıkan Madam Jorjet 
Dovire, Vıdmanan canavar ruhlu 
bir adam olmadığını isbat eden 
bir delildir. Vidman, adam öl· 
dürmekten zevk alan bir kimse 
olmuş olsaydı, bu kadını sağ 
bırakmaması lazımdı. 

Yakında Pariıe gidip müd· 
deiumumiyi ziyaret edeceğim ve 
izin isteyip, Vıdmanı halen dahi 
ipnotize edilmiş olmaktan kur• 
tarmağa çalışacağım. 

Profesörün bu beyanata, ma· 
kul ve hakikate uygun görüldü· 
tünden derin akisler yapmııtır. 

M. Miçesko 
Polonya Hariciye Na. 

::ırile konuştu 
Cenevre, 24 (Radyo) - Ro

manya Hariciye Nazm B. Mi· 
çesko; dün ansızın Kana g:tmiş 
ve orada bulunmakta olan Po· 
lonya Hariciye Nazıra B. Beke 
mülaki olarak uzun müddet ko
nuştuktan sonra, bu gün tekrar 

ı •, ..... :ya dCiinmiiıtüt. 

Adliye Vekaleti 
Yeni kanun
lar hazırlıyor • • 

İstanbul, 24 (Huusuıi) - Ad
liye Vekaleti, yeni ve müh m 
kanunlar hazırlamakla meşgul· 
dür. 

Kara ve deniz ticaret kanun· 
larile avukathk kanunu, noter 
ve icra tebligatının posta ile 
yapılması hakkındaki kanun· 
lar da yeni kanunlar meyanın· 
dadır. 

Yunanistanda 
Metaksası dfışürmelı 

iatediler 
lstanbul, 24 (Hususi) - Yu· 

nanistanda general Metaksası 
düşürmek istiyen eski fırkacılar 
halka gizlice beyannameler da· 
ğıtırlarken yalcalanmıılır ve ıssız 
adalara sürgün edilmişlerdir. 

lnhiaarlar Velcili 
latanbulda 

lstınbul, 24 (Hususi) - in· 
hisarlar Vekili 8. Rana, bu güİa 
gelmiş ve ucuzlatılacak olan 
inhisar maddeleri etrafında mü· 
düriyette meşgul olmuıtur. 

Ciimriilı beyanname-
leri kola;, bir ı•lıle 

aolıuluyor 
1ıtanbul, 24 (Hususi) - Güm· 

rük beyannamelerinin, bundan 
sonra kolay bir şekle konmuı 
takaarrür eylemiftir. 

Fenerler idaresi 
Müdürleri itiraz 

etmiıler! 
lstanbul, 2 4 (Huıuai)-Hüku· 

metiınizc: satın alınan fenerler 
idaresinin eski müdürleri, sabn 
alma kararma itiraz etmiıler, 
(Lihey) mahkemesine mütacaat 
..ctccıeklerini be1an 07lemiılardir. 

Atatiirk . 
YaloıJanın tekemmülü 

için direktiller 
verdiler 

•wıbul, 24 (Hususi) - Ata· 
türk, Y alovada Oteltermalde 
bir müddet istirahat buyurduk· 
tın ıonra Millet çiftliğini gez
mişler ve Yalovanın tekemmülü 
için direktifler vermişlerdir. 

Başvekilimiz 
Oteltermalde mat. 
buat mümeaıillerine 

siyaf et verdiler 
lstanbul, 24 (Hususi) - Baş· 

vekil B. Celil Bayar, bu gün 
matbuat mümessillerini Yalova· 
ya davet etmiı ve Oteller· 
maide kendilerine bir ziyafet 
verdikten sonra oteli gezdirerek 
bizzat izahat vermiştir. 

lstanbul, 24 (Hususi) - Baş· 
bakın B. Celal Bayar, Yalovaya 
giden bazı zevatla memuriyet· 
lerine aid meıail üzerinde meş· 
gul olmuşlardır. ---
Uluslar Sosyetesi 

Konseyi 
Çarşamba giinü Ce. 
nevrede toplanıyor 
Pariı, 24 (Radyo) - Uluslar 

Soıyeteıi Konseyi, Ça11amba 
günü toplanıyor. 

8. Eden, yarın buraya gele
cek ve şerefine 8. Delboı ta. 
rafından verilecek ziyafette ha· 
zır bulunduktan ıonra akşam, 
tayyare ile Cenevreye hareket 
edecektir. 

Hariciye Vekilimiz 
diJn Cenevreye gitti 

lstanbul, 24 (Hususi) - Ha· 
riciye Vekilimiz B. Tevfik Rüştü 
Aras, bu akşam hareket eden 
Avrupa ekspresile Ccnevreye 
müteveccihen hareket etmiştir. 

8. Tevfik Rüştü Aru, Ce· 
nevreden bir hafta sonra döne· 
ceğini, gazetecilere söylemiştir. 

Bulgaristandan 
gelecek göç-. 

menler 
İstanbul, 24 (Husuıi) - Bul· 

garistandan ana vatana gelecek 
olan Türklerin mümbitAntalyaya 
sevkedilmeleri takarrür eyle-
miıtir. 

Bulgaristan Türklerinin celbi 
için ıizımgelen husuaatla işti· 
gal etmek üzere mahalli idare
ler umum müdürünün reisliği 
altında bir komisyon teşekkül 
etmiştir. 

Bul•ar lıahine•i 
Bazı tatlildta ııfradı 

İstanbul, 24 (Husuıi)-Bulgar 
kabinesinde bazı tadılit ol· 
muştur. 

Tadilat; Harbiye Nazırile Da· 
biliye Nazırı arasında çıkan ih
tilafın bertaraf edilmemesinden 
ileri gelmiştir. 

Arılarında ihtilaf çıkan Har· 
biye Nazırı general ( Lotof) ile 
Dahiliye Nazın (Krızkofski) iı· 
tifa etmişlerdir. 

Harbiye nezaretine general 
(Daskalof) ve dahiliye nezretine 
Maarif Nazarı (Nikoleyef) maarif 
nezaretine de (Mışef) tayin edil-
miolerdir. , 

Sabık iki nazır ıra~mdaki ih· 
tilif, yeni intihabat kanunundan 
çıkmııtır. 

ilmi Bahisler ' "\ 
1
, ·r~ 
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Adetten kesilme devrinden son-
ra kadında cinsi heyecanlar 

-------
Bazı yaşla lcı.zJarda yeiı tlıiı· arıyorlar. Gerçi manevi annelik 

dır.- iç güdü ne bir başka mec- tabii annelikten ferağat edenler 
ra bulmuş ve ne de ulvileş· için büyük bir zevk membaıdır. 
miştir. Bu zavallılar dıcrct pisi· Fakat ' şefkat ·ve hayır işleri için-
lcojlarına tutulurlar. Her biri de bunalmalarına ratmen ka· 
kendi bünyesine göre aksülamel dınlığa mukadder olan vazı1e
yapar. Bundan naıidir ki, kadın lerdcn mahrumiyet benlikler inin 
marazi hallerinin ıekli pek en derin' noktalarında daima 
çoktur. Meseli bir tip, işte kanayan zebjrli bir yara kalıyor. 
heyecanlı, mahcup, yürümesi Kadınların çoğunda adetten 
kararsız ve sallantılı, bakışları kesildikten sonra iç güdel cinsi 
ürkek.. Mendil ini beceriksizce heyecan 1 geraer. Cinsiyet titrek 
buruşturan, bir gürültü duyunca şuleleri yavaı yavaş sönen bir 
hemen sıçrıyan, korkan bir idare landili halini alır. Maa· 
kadın. Gürültü ile kapanan bir mafih bu kaidenin istisnası d 
kapı kalp çarpıntısına .. sebep vardır. Bazı kadmlar adetten 
1 kesildikten sonra hakiki cinsi o ur. 
. Olmayacak yere göz yaşları açlık illetine tutulurlar. Bu has· 

döker, elleri daima nemli. So- talık etrafı hayrette bırakan ve 
kadını alemin maskarası eden 

ğuk terler içinde, adeta yıkın· bir aş,k iptilası şeklinde yahut 
mış ribi. ldr•rı bol fakat renk· 

iç sıkan marazi bir kıskançhk 
ıiz. Şiddetli bir heyecan derh.ıl ile kendini gösterir. 
ishal nöbeti yapar. Bu he~ecan· Adet kesilmesinden sonra. 

lıra bütün ahşasının teıennüclerile bazı ahvalde müşahede edilen 
mukabele eder. Spazmofili de- tenasül yollara kaşınbları bu cinsi 
nilen bir hal ki müz'iç bir ök· coşkunluğu ' izah eder. 
sürüle, boğazda gülle, göğsü Profesör Maranona göre bü· 
kıskaçlıyan bir mengene, başı tün tenasüli faaliyet devrinde 
sıkan bir çember hissi. Ses ba· yuriı~rtalaklırm ifraz ettiği şalon• 
zan kısık, bazan da hiç çıkmaz lar · kadm uzviyet ve ruhi yetinin 
gibi. ıon hadde kadar vasıl olmasına 

Mide borusunun büzülmesi mani olurlar. Adetten kesildik· 
o derece şiddetli ki iştiha ile ten sonra kadın :uzviyeti, bun· 
sofraya oturduğu halde heyecı· larm tesirinden kurtularak baş
nındın bir lokma yutamaz. Ar· kalaşar. Kadın erkekleşir, ana 
tan cildi bissiyet ber şeyden olmak imlcinları ·• ıeçmiştir. Ru· 
gıcıklanma hali verir. Sarıılma- hiyet erkekte · olduğu gibi zavk 
lar, tikler ve batta hakiki sinir arama yoluna· dökülür. 
buhranlara da olur. - · Sonn oar -

Bu levha herkesin her gün 
rasgeldiği şeylerin bir tasviri· 
dir. Daha nice nice etkili var 
ki doktor olmıyanlara alakalan·. 
dırmaz. Hamdolsun ki yaşlı kız 
nümuneleri asrımızda kaybolmak• 
tadır. Kadın çalışmak sayesinde 
cinsi esaretten ı kurtulmuştur. iş 
bekar kızın istiklalini temin · et· 
miştir. 

Ahval, tabii yolda yürümeğe 
müsait olmazsa bile, kadının 
artık korkacak bir şeyi yoktur. 
Hassi meyelinlırma l>aşlca bir 
cereyan vermesi hayatına, iyi 
kötü mütılea, spor, nefis san'at• 
ları ve içtimai işlere hasretmesi ' 
mümkündür. Bazıları da müreb· 
biyelik, haatabakıcılık gibi fe· 
dıkarlık derecesinde sadalCati 
istilzam eden işlere girerek an· 
nel k açlığını aldatacak çareler 

Elhamrad· 
Çıplak Melek 

Fransızca 
Başrollerde : Marlen Ditrich· 
Herbert Marcbal • Melvin Durlas 

Aşıklar Yolu 
Frans·zca 

Başrollerde : Dık Povel ..: Made
len Karol ve Amerikanın 
3 lc:omifi RITZ lcardeıler 

SEANS LA R: 
31,5 - 5,15 - 7,30 - 9 da 

Potekiz adaları 
/ngilt~re için ussü
bahri mi . oluyor? 
Londra, 24 (Radyo) - Tay· 

ıniı gazetesinin yazdığına göre; 
bu günlerde 'Lizbona gidecek 
olan delegASyon, Portekize nid . 
olan Mader, Asor ve Knpdör 
•dalınnın, harp vukuunda İn
giltere için bir üssübahri olarak 
tefrik . edilmesini Portekiz hüka· 
metinden istiyecektir. 

Bulgar liralı 
Romanya · · 
selirini kabul etti 
. Sofya, 24 (Radyo) - Bulgar 
kralı Boris, bu gün Romanya 
sefir( Kriçeskoyu kıb~I etmiş ve 
uzun müddet konuşmuştur. 

Şehir·GaZiılosu 
Beyof lu Gar.denb~~inda pek çok 

allııı · "" taltdir ( tôp!ıyan 
SCkiz kiıilik korvin balet. re~üıü bu gün Aksu vapuru ·ile gelmiştir 

Ayrıca meşhur' d~ct, lconıik, . a~robatik -seler. 
Ruı fantezi danalar, Elsiev's 

· · Mqhur. Miki kuartet , danı monden 
Muhte1if artistler tarafından yeni, eksantrik numaralar 

1 
Pazar günleri s•at · 17 de matine, sair tiinler 

•ut 21 de auare 



Savlı 

ba 
- .,,... /· 

Yavuz Selim, idam edil eleri için verdiği Şelıza-,Bir sene için~e, C~za '!'ah-
deleri b·zzat görmek isteCli kemelerı faahyetl 

Dahili hHtıl.ı r m tebanıaıau 
Dr. M. 'nk.i Uğar diyor ci: 

Kalb hastalıkları 
-4-

Bir kaç merdiven inmişlerdi. 
Ccllidl&r ve muhafızlar, o .. manı 
ar kasından iterek yürütüyorlardı. 
Orhan, zaten yara ölü bir va· 
ziyettedi. Adeta gözleri, evin· 
den fırlamıştt. Arasara, g~· 
den gelen bir bıçkvık, bota· 
zında dütüaleniyordu. 

Orbanı, iki kiti kolundan tu· 
biyorlardı. Çocuk sendeler gibi 
oldu. Celıadın biri diğerine 
eğildi: 

- Bayıldı galiba! •• 
Sonra ıeriyc döndü: 
- Orhan efendi bayıldı, de· 

di, ıiz buyurun da biz bir az 
yüzüne su serpelim!. 

Osmanan etrafını saran mu· 
hafız ve cellidlar, ıcnç şehz • 
deyi ite, kaka bir müddet da· 
ba yürüttükten ıonra karıı da 
ağır bir kapıyı açtılar. içeride 
bir şamdan yanıyordu .. Bir de, 
ot dolu bir minder vardı •• 

Osman içeriye gırince b 
manzaraya baktı ve sonra min· 
dere oturarak başını ellerinin 
arasına aldı, düşünmeğe başla· 
dı. Kapı kapanmıştı, ayale ses· 
leri uzaklaşmıştı. Küçük Meb· 
medin tıkıldığı birinci odanın 
önünde üç kişi gözüküyordu: 

- Bundan mı başlayalım! .• 
- Öyle yal .• Biz Mehmedle 

Musayı, Orhanı, diter arkadq· 
far da Emin ile Osmanı bece
rirler. 

- Zor bir iş be Mehmed bu? 
- Zor, mor.. Cellidlılc bu, 

arabacılık değil.. Sen ipin ilmi· 
ğini baz rladın mı? 

- Hazırladım .. 
Anahtar, kapı kilidinde dön· 

dü ve baydudlar iç,ri ıirdile • 
Yedi yaşındaki çocuk onları 

görünce: 
- Anac ğım, anacıtıml Diye 

b ğardı, ben sizden korkuyorum. 
Küçük şehzade, köşeye çeki

lerek, büzülmüf, yqh ıözlcrin· 
de caoluao büyük bir korku 
ile onlara bakıyordu. 

Muhakkak ki cellidlaran kal· 
bi ve vicdanı ıızlamııh. Fakat 
vuzifeleri, fermana itaatti •• 

Celladın biri iri elini uza
tarak şehzadeyi köşeden çekti. 
Arkadaşlanna: 

- Çabukl dedi, imliti ge
çirin ... 

Çocuk ipi görmüt ve küçült 
yaşına rağmen her şeyi anla· 
mıştı. Acı, dayanılmaz bir fer· 
yad koptu, imlik, büyük bir 
mebaretle ve adeta bir kaç ... 
niye içinde şehzade Mehmedin 
incecik boğazım' dolaşmıştı •. 

Mehmed hıçkıra bıçkıra at· 
lıyordu: 

- Beni öldüreceksiniz de
ği I mi? Korkuyorum, yapmayın •• 
S zi amcama söylerim •• 

ANADOLU 
Günlük siyasal gazete 

m ........ ™ 
Hoıll• Rt,411 OrrBll 

Umımıı uepi,_e ,.,_ illlll ...... 
ıiı: Hamdi Ne.ilet ÇAN~ -iDAREHANESi 
f r.mir 1kiaei Beyl•r 10kağ1 
<..Hal.it Patili m.- içi.Ddo 

TeJpaf: 11J11ir - ANADOLU 
Telefon: 2776 - Foıta kutuıu: 405 

Abone feraiti 
lılJJğı 140~ altı ay .. 800 

k&ınlflur 

Yalıaacı memleketler jçin eeaelit 
ab01Je ücl'9ti 21 liradır 
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CelJidın biri homurdandı: 
- Şehzadem, siz·n idamınızı 

de yarasa!arm uçuştutu metruk 
ve paditaha aid bir bina değil, 
ber daireainde bir çocuk boğaz· 
lanao kor ·unç bir m zbaha, bir 
m3kteldi. Ve buradaki şeni 
gaddarlığı, bizzat bu mezbaha· 
nın, bu maktelin sahibi ccn et· 
mekan (1) dcnil n hakan, yani 
Sultan Selim idare ediyordu. 

Muhakemeler en ziyade hangi 
uçlar üzerind geçti? 

Fazla yorgunluğun ve vücud 
makinesi hareketlerinin de 
kalb üzerine pek ehemmiyetli 
derecede tesırleri vardır. Vücut· 
teki örgenlerin fazla \ zıfe gör· 
dükleri zamanlarda, kalb hare
ketlerinin de müteessir olduğu 
anl,şılmıştır. Hazım zamanları, 
ruhi heyecanlar, tenasüli müna· 
sebetler daima do v rudan d g· 
ruya ve a bilvasıta kalbı muz· 
tarih kılarlar. Bundan başka 
asabi hallerin de çok es.ri ola• 
bilir. insanın hadden fazla t el 
ve cisme' yorulmnsı albi adeta 
ıncitır ve üzer. 

o emretti. 
Mehmed yalvarıyordu: 
- Bizi öldürmeyin.. Padi., h 

amcama günde oir k ç akçe ile 
bir lokma ekmeğe uşaklık ede· 
yim, eter o cmr:tt )S! söyleyin. 

Üç cellid, çocutun bu sözle
rine hayret ctmişlerd·. Fakat 
bunlar boş yalvarıılardı, va"it 
geç·rmemek lazımdı. 

İpin iki ucunu birer haydud 
yakaJam ı ı, üçMncüıü de: 

- Çckın, dedi, çekin. uğraş· 
mas n, yaz ld. 

Bunu iplerin iki tarafa çekil· 
mcsi ve sonra bir hırıl tı takip 
etti. Şehzade Mehmed boğul· 
muştu. 

Birisi sordu: 
- Bitti mi? 
Eiğeri cavap ver ı: 
- Ne olacak?. Serçe gibi 

bir şeyi. 
Bu sırada kapı arahi1ndan 

bir ç·ft ıöz, içerisini seyredi· 
yordu. Bu gözler; yeteolerini 
ı am ettiren padişalıun rözleri 
idı. Şehzadenin bot•zında ipi 
görünce çekildi, ilerideki köşe

)e saklandı. 
CeJladlar; küçük niıa baka· 

rak başlarını salladılar. içlerin· 
den biri; koltutunun alhndaki 
ıiyab örtülerden bir taaeaini 
açtı ve cesedin üzerine yaydı .. 
Artık bu odıda yapılacak hiç 
bir iş kalmamıştı. Cellidlar dı· 
ıarıya çılcttlar ve kapıyı kilitli· 
yerek yürüdülor. 

ileride durdular ,.e kapalar
dan birinde tekrar bir uabta· 
rın keakin g cırtııı duyuldu. 

Ve bunun da adı, sebebi ma· 
nevi muuliyctten kurtuluş yolu 
şôylcıdi: 

- Selameti mülk ve mıllet 
namına!. 

işte bu perde arkasında Üs· 
mania tarihinin kartalı, fakat 

en zorlu padişah •, yeğe , erini 
boğduruyordu. Mcml "et ve 
mülk düşünülseydi ve eğer ada
le , kanun ve vicdan unutulma· 
saydı, bu gece vakti bodrum 

katlarında boğula lımn memle· 
kete, illete ne fen \ık yapbk· 

ları sorulmak icap edecekti. 
Suçlan varsa derece i anlaşıla
caktı. Yedi yaşındaki çocuk, 
böyle canavarca boğuımıyacaktı. 
K1çük şchradenin boğu'duğu 
daki''alarda, on ~ö: t yaımdakı 

Mehmed de baygın olarak 
uzandıtı sotulc. rutubetli ve pis 
taşların üatüode, boynu yerden 
bir parça kaldırılarak kolayca 
botulmuıtu... 

- Sonu var -

Dr. Behçet Uz 
Çocuk haıtalılıları 

miitelıaaıaı 
Hastalannı 11,30 dan bire ka· 
dar Beyler sokatında Ahenk 
matbaası yanında kabul eder. 

M. ayenelıaM t.le/ona 3990 
Ea Uıl11/o rı 2261 

937 yılı içınde şehri.nız Sulh· 
ceza mahkemelerine gelmiş ve 
karara bağlanmış olan evrak. n 
miktarını eve ce yazm.şb • Bu 
gün de, gelen hu evrakın c n· 
sıni tefrik ed yoruz; b.ı suretle 
bir yı' zarfında şehrim:zde iş· 
l nen ve mahkemeye düşen ha· 
diaelcrin nevıleri anlaşılmış ola· 
cakbr 

937 yıh zarfında b·rinci Sulh· 
ceza mahkemesine S 19 kanuna 
muhl\[efet, 209 tab nca ve bı· 

çak, 162 döğmek, 181 söğmek, 
53 tehd d. 299 çalmak, 111 
sarhoşluk, 115 yaralamak, 47 
ızrar, 6 ıırkıntılık, 15 hafta ta· 
tiline muhalefet, 21 kumar oy· 
namak, 3 hali ile mütenasib 
olmıyan eşy"yı üzerinde bulun· 

rmnk, 2 .söz atmak. 1 çocuk 
kaçırmak, 19 s·lab atmak, 1 
i~in.siz barut saloıık, 8 yangın 
çıkartın ., 7 eve taarruz, 4 dip
lomasız ebelik, 17 ihkalu hak, 
6 hı'lcın huzurunu bozrnak, 1 
dilencilik, 7 ammeilin emniye
tini tehlikeye koymak, 1 haya· 
sızca hare,et, 1 tefecilik, 1 dev-
let ormanından ığ.ıç kesmek, 
1 yaDlıt lıüviyet vermek, 1 asa· 
rıitika aatmık, 1 uç i ınadı, 1 
köpek ııırtmak, 4 memnu silib 
bulundurmak, 2 memnu mıa· 
takaya girmek vak•UJ gelmittir. 

Sanki bu karanhk bina için· 

ikinci Sulhcezaya 446 kanuna 
muhalefet, 2J4 tabanca ve bı· 

çık taşımak, 183 dövmek, 169 
sövm k, 58 tcbdıt, 332 çalmak, 
46 bıçak çekmek, 113 sırbo,. 
lulc, 139 yaralam k, 39 esrar, 
J 1 sarkıntılık, 26 hıft t ti1ıne 
muh lefet, 20 kumar oy mak, 

-- _.._..___ ...-.- ....,,.... ~· .... --~----·---•-•-•-• ... -• ... -_• __ Dl ... I 1 halile mü enas;b olmıyan eıya 
ARADA IRADA bulundurmak, 3 söz mak, 2 

ŞEN FIKRALAR 
M11ri/et 

Mahir bir operatör, bir haı· 
tanın üzeriDde pek müaim bir 
amcliy&t icra ediyor ve ücret 
olara" yüz lira istiyor.. Hasta 
izharı tı ccüb e iyor: 

- Nuıl olur? On dakika 
bile sürmiyen bir iı için yüz 
~ira çok detıl mi? 

Doktor, cebinden iki yüz lira 
çıkarıyor ve: 

- Ben size iki mıslini vere· 
yiml •• Yapanız! Diyor. 

Kendinrlen emin 
Bayan N. bızmetçiaine dedi ki: 
- Ahter, kızım! Geçen gün 

bakka.ID çırağını, l>ır çocuğu 
öperken aördüm. Sıkın ıen 
.biı:m çocuj'u gezdirirken böyle 
bir ıeye meyd n verme, eaı? 

- Merak etmeyin, efeadiml 
Ben yanında varken çocuğunuzu 
h ç bir erkek öpmezl 

Akort 
Klçilk Melibati• allHlile ba· 

btiı liiç ıetln•mezler, daima 
kavra ederlerdi. Gen~ bir pn 
atatmı•dl. Somurt•p clw•~ 
latba oda~ laiz•_. p4i. 
pjyuo akortçuau relclitıni ba· 
ber veriaee Me!ibat dedi ki: 
-Ne olur, an•ecitim, baba•la 

teni ele akort euel •• 
$alı• .,, •• ,,,..,, 

Salamoau kansa bır HD• 

evel vefat etmiıti. 
Geçealerde bir ıüo, ziyaret 

malcndile kabrine ıitti. Topra
tıa üzerine çöktii ve ıızlaamaja 
\>qlıdu 

- Ah Rebeka! Alah senin 
cani •lacayine benin cıni a}. 
;.ydi. Sen bu kara top:-aklarda 
şindi yalaniz ne yapıyorsun? Ne 
olur, cenabıhak bır m cize yos· 
teraa da ıeni bana tekrar yiri 
vers.!.. 

Tam bu sırada, bir da{: fare· 
sinin zorile toprak hafif hafif 
kımıldamağa başlayınca, Sala· 
mon: 

- Sakin hal ·diye bağırdı· 
ben şaka soyledim bel inanma! •.• 

Kefaletle sal ve
rile ek 

Resmi makama ait eşya satın 
~lmaktan suçlu ve mevkuf Hılil 
Qflu Emmin uzuu zamandaDbera 
At rceza mabkenıeımde cereyan 
etmekte olaıı muhakemesine 
dün de devam edi miş ve Ay· 
a aa yualan talimata gelen ce
vap okuaduktaıa, s&JÇluoua aa· 
bıkuı olmadıtı aıalqaldıktaD 
IODra, suçla velcili avukat ~ 
med Remli Duyar, müeldaliala 
mıtdur oldul1a anlatıldıtındaa, 
daha ziyade matdurıyetine ma-

. bal kalmamak üzere talaJiyellile 
ıayri mevkuf oıarak dututmt· 
11nın devaınıa. lcarar veriı.aioi 
iatemif, malake•ece ba taleb 
kabul ectilerelc: elli lira aakdi 
veya m li kefılet verditi tak
dirde 1Uçl11Dwa talaliyeaile ıayri 
•••kuf ollrak milbakea..U. 
dev••• •u~ıfık görilmiftür. 

Mali kefalet dün pç vakte 
kadar Jetif tirilemeditiaden 1Uç
lu, b11 lla ceıaevindeD aaLve-
rdeoektit. 

çocuk kaçırmak, 1 S silih atmak, 
8 yanıın çıkartmak, 12 haneye 
taarruz, 1 diplomasız eoeıa,, 17 
ibkakı hak, 1 batkın huzurunu 
bozmak, 2 dilene lik, 11 amme· 
nin emniyetini tehlikeye koymak, 
5 tefecilik, 2 .suç isnadı, 1 kö· 
pek ıatrtmak, 2 memr. ıilih 
bulundur~ k, 2 b yvan dövmek, 
2 diplomasız dişçılilc, 2 delil 
tesb.ti evrakı gelmiştir. 

Üçüne~ Sıa1bcezaya 844 he
yeti mahsusa ve belediye karar· 
larma itiraz, 47 dö~mek, 53 
söimek, 7 tebdid, 70 çalmak, 
24 ıılih ve bıçak çekmek, 62 
aarhoşluk, 2 ızr r, 9 sark.ıntılık, 
16 kumar oynamak, 4 ıöz at• 
mak, 4 silah atmak, 2 haneye 
taarruz, 1 ammenin emniyetini 
tehlikeye koymak, 1 bayasıua 
hareket, 227 izinlİz ataç kes
mek, 1 orman yaaıam çıkart· 
m•k. 60 yar lamak suçlan ıel
miotir. 

Bu heaaba göre, 936 aene
ıinden m6devver evrak hesaba 
clabil ol•mak lan 937. yak 
içiade io S.lhcua ......... 
ıiDe eemu 5176 ewalml gel
mit olduta aalqı maktadır. Bu 
ilt&tittikte •ziyade uzara dik· 
kati celbeclea ve eD ziyade ~ 
leDea 111çlaraa acle4iai ıa IQret· 
le ta1aif edebiliriz: 

Bir yıl içiade 96S adecl ka· 
nuna muhalefet, S73 tabanca 
ve bıçak t .. ımak, 286 llrl.o.
luk, 403 laabret, 701 bırıızlak, 
392 dövmek, 314 yaralamak, 
57 kumar oynamak bldiselerine 
ahi evrak ıelmif baluamaktadır. 

Evalce de yazcLtımız Ylçlaile; 
•.._..,imiat t•Mi Milea ltu 

evrakın kısmı küllis· intac edil· 
miş ve 933 senesine pek cüzi 
evrak devrolunmuştu .. 

ı bir kadro çerçcvesı da· 
bilınde bu kadar evrakı neti· 
celendireo. her bir evrakın bir 
çok müteakıb muameleletile uğ· 
raşan hakimlerimizi ve kalem 
başsekroteri ıle arkada farım 
takdir ederiz. 

••• 
Ayak kirası 
istiyo-, fakat .. 

Dün ckmci Asliyeceza mah· 
kemesinde, Alireis mahallesinde 
Arzu, Osman, Emin ve Ahmed 
arasın 'a vuku ulan bır hakaret 
davasının duruşmaııı yapıldı. 

Has:be adında ihtiyar bir k • 
dın şahid olarak alona alındı. 
Şahid ba\cim·n önüne gittı ve 

durdu; Hakim sordu: 
- Anlat bakalım, bu iş na· 

ııl olm t? 
Şabıd cevab vermedi. 
- Anlatsana? 
- Benim ayatımın kirası ve-

rilmezse, ben de şabidlik yap
mam! 

- Sen para ile mi pbidlilt 
yaparsın? 

- Hayır! Bu işte şahit olarak 
buraya rlıti• IMtinci Oluyor •. 
Şahit deci tin bir defa gelir, 
şahitliğini yapar, çekilir, gider •• 
Ne bu benim taksıH ım.. Mı· 
demki, gelip gidiyoruz, ayak 
kiramı vers nlerl 

Hikım: 

- Hele sen bır deta ~ahitli· 
ğini yap bakalım? 

Şahit; bidiseyı anlattı ve 
sonra sordu: 

- Şimdi iyi mil Söyleyin ba
kalım, benim ayak kiramı kim 
verecek? 

- Fakat, ıen bu duruşmaya 
ihzarlısıo, ıu ayale kir111nı bırak 
da üstelik para cezası verme? 
Geçen defa neve gelmedin? 

- Hastaydım! 
Para cezasının affı na karar 

verildı ve ih iyar kadın biç •i· 
zını açmadan çekilip gitti. 

Mahkemede 
Ağzında sakız taşı

yormuı!. 
Dün ikinci Sulhceza mahke· 

m ·nde bir hakaret davasının 

durutması ıırasmda şahid ola
rak celbedilen ienç bir bayan 
m•hkeme huıuruna a ındı. 

Hüviyeti tesbit edilirk n, at· 
zını sata, sola çevirditi ve .so· 
rulan suallere verd iti lceaik ke
s·k cevapl rdan atzında bir 
teY bulundutu aıalaşılıyorduf 

Hilcim: 
- Bayan, nedir o.. Sakız mı 

çilaiyonun? 
ş,bid b.,an kendine plcli. 

Hakikaten atzında qkıı balun• 
datu priildü. Bıyaa kızardı ve 
afzıadan mızı çıkararak, men
diliae urclı. 

Hidiseyi anlattı. Ve duruş· 
aaa da ıabıdlerin celbi için 
baıka bir ıüoe bıralnldı. 

Tdlcir 
Çeşmede muhacir maballe

ıinde Malmüdürü 8 . Cemal 

Bununla beraber zehırli içkı· 
Jerin kalb üzer ne olan mühim 
tesirlerini unutmamalıdır. 

Bira, arap ve rakı ıçenlerin 
pek çoğunda bu zehirli mayi· 
lerin fenalık!arına her gün gör· 
mekte iz. Şu kadar var kı, ayni 
içkinin ayni milctanna karşı gös-
terifen mukaveme ve ıstidıt her 
şah .. ta ay.ı nyııdır. 

Bazıları yıllarca bır fenalığını 
görmiyer K tahammül göstere· 
bilirler. Bazı k rnseler de çok 
erkenden bu zehırler ra fenalık· 
lara altında ezilir. 

Bununla beraber besinlerin ve 
kalb üzerıne bir çok yüklerin 
yüklenmesinin de ehemmiyeti 
vardır. İnsanların pek çoğu çok 
tütün ıçerler, bazıları da cinsi 
münasebette ifrata düşkündürler. 

Bu fena adetlerin hepsi de 
lcalb bozukluklarına sebeb olur• 
lar. Şiıman kimselerin fazla mile. 
tar<la olan yatları bertaraf edil
mek lizımgelır. Çiinkii bunların 
kalb bozuklukları da konstıtUa 
yonlar ve dispozisyonla da daha 
çok görülmclctedir. Tütün, kahve 
ve çay gibi zehirler vücude fazla 
idhali suret le müzmin bir zehir· 
lenıne tevellüt eder. 

INclbetçi e zail ne ~r 1 
Bu gece 

Kemeraltında Şifa, Karınti· 
nada 8. E,ref, Kemerde Kamer, 
Alsancakta B. Ahmed Lütfi. 
Eşrefpaşıda Eşrefpaşa eczaba
neleri nöbrtç dirler. 

Kanuna aykırı 
hareket 

fstanbulda ikamet ve seyahat 
ezkeresini kaydettirmeden lzmire 

g en ltalyan tebaasından Fran• 
~ovanın 3177 numarala kanuna 
aylı; ra hare ette bulunmak su• 
çundan, dün ikincı Sulhcczada 
duruıması y pılmışbr. 

Okunan evraka göre, suçlu 
karakolda verdiği ifadede böylo 
şeylere aklı ermediğini ve bun
dan sonra aklını başına topla· 
y rak bir daha böyle hadiselere 
mahal bırakmayacağını söyle
mittir. 

Suçlunun gıyabında yapılan 
duruşma neticesnde mezkOr 
kanunun muvakkat maddesi 
yolile 331 tarıbli kanunun mu
addel 4 üncü maddesine tevfi
kan 10 lira para cczasile tec• 
liyesino karar verilm ştir. 

TAKV/AtJ 
Rllllli • ll)3 1 Arabi .. ~lj~ 
Kla........U 12 Zilkade 23 

ı 
CJ 
3 
8 

Kanunusani 

25 ı 
9 
3 
8 

Benfiyi tahkir eden İbrahim 111~~-..--11111!911~-!!"P'!'-.-""!"91111-~-I 
otlu 8. Kenan Akın meşhut llG;i::;-2'.2,~29~1r:,~ra6 
ıuçlar kanunun ıöro mabke· "-"'"' 12.22 
aeye verilmiftir. tıı,•1 u,.44 1WMli .ı.,.,43"·10 
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uzum satışları 
Yazan: 

Ç. Alıcı K. S. K. S. 
133 J.ro ve şüre. 12 14 
128 M. J. Tırıo. 13 75 17 

e.Ktupıa .. ,_ 
Şe h 

Küşteri 

-9-
- 69 - Yazan: Aleluandr Diima 

Bu vak'aJan sekiz gün sonra Kardinal Londra
dan bir mektub almıştı 

112 İnhisar 11 13 75 
108 Pıtenon 14 75 15 

Dilinden ağaca asıla mal 
33 P. KJark 13 16 25 
12 Esnaf Ban. 16 50 16 50 

Kamili de kurtar · ıştım 

••••••••• 
- Efendimiz, sertrği nazır. - Ev~t, efendimız; EyJUlaıı Bu derece açıkça hücuma 

larınıza bırakını.z. Mülayemet bu gün 20 i11ci giinüdür. Bele· uğrayan kral ne cevap verece· 
şahane bir fazilettir. Mülayim diye erkanı Teşrinievelin 3 ünde ğini bilemediği için ba'o gece
olwıur, iyi neticelerini görür bir z.yıfet vertcektir. Bu çok ainden bir g~ce evci söyleme
siioüz. iyi bir tesadüf olacak; Krali~ sini taaarladıtı şeyi söylemenin 

Bunun lizerine saatin on b · ri nin keyfi için ayrıca ziyafet ver· tam zamanı olduğuna kail oldu. 
çıldıtını ifiten Kard:nıl, kralı mete mecbur olmıyacıkıınız. Olanca velrarını talcınarak de-
hürmetle selaaalayıp gitmek mü· Sonra kardinal ilave etti: di ki: 
saadeti iıterkea kraliçe ile iyi - Bununla beraber, efendi· - Madam, yakında Otel dö 
miinuebetler tıemenni etmişti.. miı, ziyafetten bir gece eve! V ide bir balo ver!lecek. Hü· 

Mektubun ele geçmesinden elmas gerdanlığı takmalarını ar· kümdarlık Şerefimizin iliisı için 
dolayı tekdirler beklemekte olan zu buyurduğunuzu kraliçe hız· o baloda meras m elbisenizi gi·· 
An, ertesi rün kralın barışmak retlerine söylemeği unutmayınız. yinmenizi ve doğum gününüzde 
tetebbiiaiinde bulundutunu gö- xvı 1 vermiş ol dutum elmaslı gerdan· 
rünce hayret etmişti. _ lıtı takmanızı i tiyorum. lı e 

Kıı.dınlılc gurura ve lcrıliçelik Bon:ısy6nün cevıbım budur .• 
şerefi :ı:aliııııcesine tahkir edilmiı Cevap delı;etliydi. An. kralın 

lııulunan An, eneli inat gö,ter• aile haya f her şeyi bildiğine in1ınıyor ve 
lllİJ ve ilk hamlede muv alı:at • .rdına . r&I bu elmas. ger· yedi yahut ı kiı: giinl!lk uz.un 
gi;sterm:şti. akı oediıııııelerir.io d- nlıktı.n ikioci · efa olrn.k ,tahii ;-iy11kirlığ'ı ka din1ılin ttı· 

9 A. H. Nazlı 14 18 
4 L. Galemidi 15 50 15 50 
4 Vitel 13 25 13 2 
2 D. Arditi 14 50 14 5 

545 Yekun 
213749 Eski yekun 
214294 Umum yekun 

incir satı,ıarı 
Ç. Alıcı K. S. 
100 S. Süley. 5 7 
33 M. J. T~~• 

133 Yeki!rı 
126460 Eski yeküııı 
126293 Umum yek n 

Piyasa fiall&t'i 

K.S. 
5 1: 
7 2 

24·1-938 çelcirdekıi7 üzü11.1 Ol'

tı fiatleri: 
No. 7 2 50 .. 8 13 25 

9 1315 
ıo ıs oo 
ll 17 25 ,, 

Zahire satışları 

,. 
" 

- Fakat ya Salihin devesı 
kocakarı kıyafetine girer de 
beni yeniden iifale k~lkış·rsa?. 

O zaman haydi Zülkarneyn 
hazretlerinin huzuruna, yenid,.,. 
üç sene nafile namazı_ 

- Korkma, korkma .. O vale' a• 
dan sonra deveden kıyafet de· 
ğişti~mek hünerini istirdad et· 
tiler. Ş mdi g delim, cennetin 
kapısından ona haber yollıyalım, 
gelince yalvaralım, Salih pey
gambere giderek rica ets.n, o 
da Cebrail aleyh:sselam nez· 
dinde bir teşebbüs yaparak bıze 
vea kayı kopariiın .. 

O.dumu, oldu .. 
Yum gözünü, ıç gozunu, 

lıoooooop cennetin kapısınL 
Ben bir köşeye büzüldüm. 

Marsılc ıleyhiaselam cennetin 
kap cısı marifetile Salihin de
veıini çığırttı. Deve geriye gitti, 

K. s. ç. Cinai K. S. arab bir müddet daha bekle· 
100 fon Arpa 4 dikten sonra dönüb yanıma 

yaptığı teıe/ il:r k · ııııı.d . v.t· h:ıed ycrdü. 13 Hiııcii tui, bu ~iki ile ya-.tıtııı11 kail c:uyordu. 
:ı:iycti uzatmap hı, ıtiı.. te eniirdeııı d 1 )1 di:işiinmett: Yüzü ııııp1.arı kesil iş, br.lmu· 

Kıal bu mii. it fwıattmı İIH· ş!ı. ııj ve bu ta ~ireııin al· m ndaıı d-kme gibi bir şekil 

~
83 Burçak 3 75 geldi ve dağları inleten bir 
48 Ken. Pala" 260 410 kabkahıyı müte•k b: 
78 B. P~muk 29 40 - Al vesikanı; dedi, bu ve-
:::::::::::::======~I sika sende oldukça hiç korkma. 

~de c \::. y mda i:tiır 2.iyafrt tıi!iı&ı ldr İbiıı zıo.•ıı.be~ his et• alan güze! el ıııi bir konsol& da· 
er;w.ek niye~jt1d bı.r.Jıııufoğuıııu mi~ti.. yamış olarak korkak giizleri ile 
iti. K11rdiııaıliıııı polislr;ri uri po- kralın yü:ı:üne bıkıyor ve cevap 

a al . Arı i i iya e~ ço liıle~ zibi tlılim gSrmemiş ol· vermek içiıı bir tek kelime bi!e 
adir bir y olcl.uığuı • eilıı.etle, maltl.t beraber çok mııhiu ol· bulam yordu. 

dinıl' keı· ı v:ç .il • küı:kWı· duldanındıın, lır.tt11 lteııdi husus~ Sebebini bilmediği bir şaş-
liijiiniio IOD i leı.-i b.lbinden de· dı.iıreaiııı;de olup biten şeyler kınlık karşıaında ıon derece 
ta e bit '!/ zii.rıı~r;n ailinııı:ıişti. llakkında, daha iyi malumat memnuniyet duyan lcral sözÜnde 

1 H ık o· k. 1 ş mdiye kadar benimle yapabil· a ıyor ı: d ğioi bundan sonra yapayalnız 
yapabilirsin. Yani isted ğin yeri 

Bostanlının aklına getirerek gözlerini yu· 
mub ıçtınmı oradasın. Bu vesika 

vaziyeti. sayeainde artık sana mesafe 
Bu :::iy1ıfctirı ımr.n verilece- edindikleri cilaetle çok defalar devam etti: 
iisıi saırduı · dı, krı.1 bu hu- kardinale karıı mahcup vazi• - loitiyoraunu.z, deiil mi ma· 
u~ıı krırdiiJall k•nlaştıracata yette kalmıştı. dam? Dedi. 
ce~bı 1 •reli. Bunun için, lcraliçe ile mii· - Evet efendimiz, iıitiyorum. 

1 

1 !çileme esnasında bazı ma!O.mat Diye lcraliçe mınldındı. 
Filhıkib, b 1 kardiııa e 'ya• edindikten sonra lı:ardinalin nez· O h 

fetin ne :..ıuaa )'il pılacatını so- - alde plecekainiz? 
"">'°' 90 brdinı.l in her ıün bir dine ııelerek haımetlinin bilditi - Eveti. 
behaııe bularak ri} afet ıün ünün veya bilmediği bir sırrı söyle- - O ıerdanlığı takacaksınız? 
tayinini •tlatıyordu. Bo suretle mele ve bıı suretle nazırının gö· - Eveti. · 
on gün eçmiıti. zünde kendi mevkiini yülcselt- Kraliçenin benzindelı:i sanlık 

• ~ ettitimiz bu vak'adan mek istiyordu. son derecesini bulmuştu; kral 
Bunun üzerine kraliçenin ya· bu hali görüyor ve tabiatinin 

•dekiz fİkıilıobnra lcardioal Landra nına gitti ve, mutadı veçbile en fena bir ciheti olan soğuk 
aınırısa · e İr me.ldup almıştı kral çeyi gözliyen kimselerden zılimliğini takınarak memnunt

lci, şu sabrları havi bulıuıuyordu: bahsederek korku ve dı. Kraliçe ı yet e seyrediyordu. 
•Onlan elde ettiı n, fakat pa• başını önüne iğdi ve bu sitem-

raaıdılt ıebebile Loı )dradan ay- !erin' kendi kendine nihayet bu· - O halde bu kararlaştırıldı 
ılamı B ve size söyl yeceğim de bun· 

r )'Qrum. ana b .,ş yüz pis· lıcı"'ını ümit ederek hiç cevap t 1 ~ d · ıs dan ibarettir. 
o gon erıni~ paray!I: aldıktan vermeden geçiştirmek istemişti. 

dört yahut beş gün 5Clllrl Pa· Fakat 13 üncü Luinin malc- - Fakat bıı balo ne zaman 
· t b 1 ıc. ! verilecek? rıı e u unaıeaııım .• aadı bu dtğildi; 13 iincü Lui 

Kardinal bu melı:t.uh u aldıtı bir münakaoa kapısı açarak, Kraliçenin çok zayıf bir sesle 
gün kral mı lıim olan ~ .uali tek· kardinalin saklamakta bulun· sorduğu bir suale 13 üncü Lui 
rar ıormuştın. Rişelyö parıaalı:· duğu sırlar hakkında bir ışık c vap vermemek lüzumunu his· 
ları ile sayarak lı:endi kendine keşfedebilmelc ve haşmetlinin bu setti .• 
düşünmüştü: derece ketum olmasına karşı - Ohl Hemen bu günlerde, 

- O panıyı aldıktan dört hayret vermek istiyordu. Bu he· Madıım. Tam gününü kati ola· 
yahut beş gün sonra gelt ·ceğini defe, töhmet isnadında ısrar rak hatırlıyamıyorum. Bunu kar· 
söylüyor. Paranın gitmesi için etınek ıuretile vasıl o.du. dınale sorarım! dedi. 
dört yahut beş ve onun geı 1mesi Baş ağrısı veren bu hücum· - Demek baloyu size haber 
için de dört yıhut beş gün is· lara lcarşı An batırdı: veren kardinaidir .. 
tııır lci, bu on gün demtı\ 'ctir. - Fakat; fakat efendimiz, - Evet madam, bunu niçin 

Kaldırım taşları se
yahate başlamış •• 
Karşıyıkının sahil Bostanlı· 

ıındı oturan bedbaht halkın 
hayat ihtiyaçlarına karıı alaka. 
dar zevatın gösterdiği tahammül 
edilmez ihmalin husule getirdiği 
manzara ve nümuoeler cidden 
çirkindir. Bunları tamamen yaz· 
mık icap etse sütunlar kafi gel· 
mez. Kanunun nazarında fakir 
veya zengin diye zümre tefriki 
olmadığına göre, Bostanlının 
malı olan kaldırım taşları Kar· 
şıyakanın Agihbey sokağına ne
den sevkedildi. Bunu bilhassa 
lzmir beled yesinden sormak 
hakkımız değil midir? Bostan· 
lının pis ve bakımsız yollan 
kısmen olsun yapılmış olsaydı, 
sükutla mukabele ederdik. 

İkinc dert: Emlaki milliyeye 
ai d · y<.ti söylenen geniş arsaya 
Belediye arabalarının mütema· 
diyen çöp dökmesidir. S:hhati 
umumiyemiz namına ehemmi· 
yetle nazarı dikkate alınması 
icap eder. 

Bo~tanlı Taksim sokak No. 40 
Adem Tarlan 

~imdi aksi ri"zgirları, ban tt. ·ıa· kalbinizde olıoı bana açıkça ~ordunuz? 
dütleri ve kadınlık zıfiyet."ıni l ıe· söy'em yorsunuz .. Ben ne y p· - Baloda e mas gerdanlığı Lr-vanta çıçekleri 
saba kat,nca ziyafetin / on i ~i tım?Ne gıbi bir cinayet ışlemiş takınmam• söyliyen de o de· Türk gül yağı Limited şirketi, 
günden evel tertip e<',tmeyi%. olduğumu bi mek ist.yorum? ğıl mı? Bornova nahiyesidde yetişen 

Kral •ordu: K.rdeşime yazd•ğım bir mektup - Öyle bir şey, madam..... lavanta çiçeklerinin nevileri hak· 
- Ey, Mösyo lir, fJülc, hesa· t ıçin .,fendiınizin bu derece cez~ - Odur, efend m.z, o lurl.. kında vilayet ziraat ınüdürlü· 

bınızı yapt•nız mı? ~•ert'p etıneı;ne im kin yoktur!... • .lonu var. ğ inden malfimat istemiştir. 

Yazan: 
M. Doı:)an _:;~;t~ f Inkılab hatıralarından 

Kapın.1111 önünde ni>·bet bekliyen eski Vezirler, Valiler, Mutasarrıf-
, lar v db.\ha bir çok çeşitli insanlar vardı. 
1 

Bunları lnp·ı dııarı atar gibi ve gururun· ae\ ·"ile burunlarını yüzünden tahkir edilenler de başlamışb. lstanbul bilhassa Be. 
yalan ıözlerle aldatmak, zaval. göreceli: va 'tiyette ,_.otıl id.ler. çoktu. Velhasıl vat11nın dö t kö- şiktaş tarafındaki lttibad ve 
lılan \lzuo gü~ler bekletmek ış Kapının önüı\de bekli;:•n eski şesinden kopub gelen ve mağ- Terakki kulübleri hep mabeyni 
beeeo.rmek değ.idi. Bunların her vezirlerden, \'alilerden, m_"ta• durini siyasiye denılen bu vatan- humayuna mensub zevab aliye ile 
biri propaianda lc1ynakları idi, s •. ., fardan, tut.\lnuz da en kü- daşların bir çokları da tatyib dolmağa başlamıştır. Ve bun· 
b\IDlardan bakkile ıs ıfade edil· çük kademelere kadar çeşid e "'lcmemekten mütevellid hus· lar o günün siyasetinin muvaf· 
mek lazımdı. Yapılamadı. çeş·d insanlar içuri alınamamak, r:~lar içinde başka kapılara fa ıyet sütununa sevinçle yazılan 

B;nanın yukarı katında otu· derdlerini yukarı kattakil-ere an· b . • • böylelikle deı dle· hadiselerdendi. Bir taraftan mu· 
aşvurm1g~ 

ranlar da Avrupadan gelenlerle latamamak vtyahut ta dinlete· rine çareler ar~"'uıağa başlamış· halefet cephe almakta diğer 
lıtanbul heyetıni teşkil eden· memrk yüıünden baib ve hasir !ardı. . taraftan lttibad ve Terakki için· 
lerdi. Fakııt bıınların bir çok· ters )ÜZÜ dönmekte idiler. Ço}alan ademi me:'11nunıyet den vurulmakta idi. 
lan da o ple.riD verd:ti acıe BıııılaııD araııada taba? raraz ritı.do rııubılcfcti dotur:""ata - Sonn '""' -

mefhumu yoktur. Yanına Adem 
oğullarından bir, iki, üç kişi 
daha alabilirsin. Haydi Allah 
muinin olsun .. 

Aaaa ... Arab kayboldu. Hay 
canına .. 

Ben şimdi ne yapabilirdim?. 
Acaba arab doğru mu söyledi, 
yoksa benimle alay mı ettı? .• 
Ben, zikudret ali eşhastan ol· 
dum ha_. Atma biz:m meşhur 

mürettib Recebi... 
Hele bir tecrübe a canım.. 
Aklıma sırat köprüsünü getir· 

dim, gözümü yumdum, açtım, 
ne göreyim?. 

Sırat köprüsünün başındayım .• 
Köprünün ayaklarından biriai 

tımıre muhtaç imiş. Cehennem· 
lik kullardan bir kafile çıkar· 
mışlar, topuzlu, zıpkınlı zeba· 
nilerin nezareti altında biçareleri 
çalıştırıp duruyorlar. 

Evvela şunları göreyim; de
dim, yanlarına gittim. 

Kime rasgelıem beğenirsiniz? 
Elinde bir malı, yüz, surat, 
kıyafet perişan, cehennemden 
çıktığı için kömürcü çırağına 

dönmüş, hulasa tanınmıyacak 
bir halde bizim Kemal Kamile. 

- Kemal, bu ne bal? ... 
Dwıe!ce kalmadı, ağlıya, at

lıya boynuma öyle bir atıldı ki, 
tarif edemem. 

Bu hali gören zebanilerden 
birisi lopl!zunu sallıya, sallıya 

yanımıza yaklaşırken hemen 
vesikayı gösterdim, olduğu yer· 
de secdeye kapandı. 

Benim bu dehşetli kudretim 
Kemal Kamili fena halde ür
kütmüştü. Biçare ne bilsin, 
beni de, tabii, kendisi g:bi ce· 
hennemlik sanıyordu. Derhal 
elınden malayı attırdım. Cehen· 
nem kuvvei umumiyesinden düş· 
sünler diye yazdığım tezkereyi 
zebaniye verdim ve: 

- Bu tezkereyi şimdi ceben· 
nem umum kumandanına gö· 
türüp veriniz, bu zat badema 
benim yanımdı kalacak ve bana 
)'averlik yapacaktır. 

Dedim. Zebanilerin hepsi bir· 
deıı aecdeyo kapandılar. Bcıı de 

bu vaziyetteıı biJi.tifade diğer 
cebennemliklere; 

- Enayiliğin lüzumu yok, 
Arablar secdede iken dağılınız 

Di}'e bağ rdıktan sc-nra Ke· 
mal K.imilın elinden tutarak 
yürümeğe başladım. 

Kemal Kamil şaşırıp kalmıştı 
Onun endişe içinde olduğunu 
farke tiğim ıçin : 

- Korkmı, dünya arkada ım, 
dedim; ben sağ ıkeJl çok ras· 
geldiğim z kalleş insan'.ardan 
değilim. Elime her nasılsa •ası 
bir salab:yet geçirdim, bu se· 
beble eski dostlara tesadüf 
edince gurur ve azamet iç nde. 

- Sizi tanıyacak gibi <>lu· 
yorum, acaba nerede teşerrüf 
etmiştik. 

Demem. Artık azabdan kur• 
tuldun, bundan sonra beni 
yanımda bulunacak ve benimle 
beraber cenneti, cehenne i 
arafı öğreneceksin .. 

Kemal Kamil beni sa.pıtmı 
zannetti. Maamafih fazla çent 
ça!mağa vaktim yoktu. Derhal 
ve amır bir sesle: 

- Yum gözünü. 
Dedim, yumdu. 
- Aç gözünü. 
Dedim, eçtı. Kuyunun başına 

geldik. 
Kemal Kamil hayretler için· 

de bucılayıp duruyorken: 
- Ah. 
Dedim. Marsık aleyhisselam 

kuyudan çıktı. 
Arıb meydana çıktı amma 

Kemal Kamil durur mu ya? Bir 
dudaiı yerde, bir dudağı gökte 
Arabı görünce: 

-Aman. 
O.ye feryadı basarak taban

ları kaldırdı. 
Ne ise. Güç bela yakalıyarak 

teskim edebildim ve Marsık 

ayleyhi sseliima: 
- Rıca ederim, 

şuaı cehennemlik 
kurtar. 

şu arkada. 
kıyafetten 

Dedim. Arabın tenbilıi 
üzer ne her üçüm üz de e ileri· 
mizi kıldırdık, Arab: 

- Estepeta, mestepeta, min· 
hü, lcüt, pat. 

· Diye bir dua okudu ve Ke· 
mal Kamilin cehennemlik kıya• 
feti derhal kaybolarak yerine 
tertemiz bir ruh kaim oldu. 

Vaz.yetinin tebeddülü üzerin• 
ferablıyan Kemal Kamil mer· 
bumla konuşmağa başladık: 

- Ece.. Anlat bakalım Ke· 
malciğim, vefat edeli çok ol· 
du mu?. 

Vallahi kaç yıl eve) öldügıi· 
mü pek bilemiyeceğim. Mün· 
kirle, Nekirin topuzlarındaıı 
hurdahaş bir halde sevkedil· 
dim. Bir müddet dilımden ağa· 
ca astılar, sonra da cehenneme 
sevkedildim. 

- Seni neden cehenneme 
ayırdılar?. 

- Guya münasebetsiz rek· 
lamlarla dünya halkını taciz et· 
mişim. Halbuki ben ne yaptım? 
Bahar çiçeği kolonyısı. 

- Reklamı kes. Burada kim· 
senin ilaca, milaca ihtiyacı yok. 
Kişinin çektiğı dilinin belasıdır 
derler, dotrudur. Öldün, gittin. 
canın çıktı, huyun hala çık· 
mamış. 

- Evet, şey, hayır.. Maksa· 
dım o değil.. Kabahatin bu de· 
diler. Perişan bir halde Sırat 
köprüsünün başına geid k. Orada 
"dünyada iken kestığin kurban· 
!arı çağır. dediler, çığırd.nı. 

- .Sonıı ~ cu ıaJıiJed• -
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TfJU 1"LJ - C . ı.lıi ..,,.-ı11l•rrldi f6i! 

~-rn_ıt_L_'L_Eır._1, Kızd . _, . .. ,olcula- Delikanlı 
~s fi ÖldürDyorlardl Hem servetini 

·V..: Preleeör H. R. T..at Otelcinin kansı ''Hızlı vurun, ge- kaybett;, hem de 
MeııfnbuZ09'1van mıaaviai olan 

e11r:wke ıı" 11 bunlar Efes 
=•ıtleri•* ._.,._ ve aiyu 
ayiDleıiei WMe ed••di. EM· 

hersin." cliyormuı karısını •• 
Peştede mahkemeleri iıgal 

eden bir miras meseleıi çık· 
mııbr. 

sen --- • IMıaiiıılr.ü rrek 
diliade .e·•alajiei yapalamıyor. 
Bu ı fmıain .-iti•iai ııöeter· 
mek itin fil Tiirkçe kelimeleri 
gözclea ıetirelim: 
~ •. •ıatu ve tfırk.eçi = 

1) W,ik. ..... 
J) - 81,w ve kuıılretli ili.he 

m,.z. 

Macar hariciye memurlarından 
Lotifon Krabeber öldütü zaman 
kk veteai o.an Andr~a Bask;ye 
82,000 altın mark:ık bir servet 
bırakmııtır. 

Delikamlının; mirası almak 
üzore notere gidince keyfi k•ç· 
mıttır; çü kü müteveffa dayısı 
ıöyle bir vas yetname bırak· 

Yabt lügati. Pebrski. 
eteldı.. sı ' ' y, eaekkiy (eae

deiı) -ıi IÖli C1111llertlen 611 bçı 
Bir zamanlar Fransada ve darbe ile öldiitü . anlaşılauıtır. 

! 
•ıthr: 

•Yetenim Andrea Baskiye 
bütün 1ervetim olan 82000 ~ 1· 

n markı miras olarak bıra Eııekkea ;: (yaılı adama saygı 
yoluda söylenir) babacıtım. 

Yakut lif ati. Pekarıski 
Yakutlar bu kelime ile pmın· 

lara oldufu gibi nıhı..ra da b.l· 
hassa orman rubu Bayaaaya 
bitap ederler. Onlar da toyon 
esekkem efendi babamız de
mektir. 
. Bu kelimenin de semantik 

cevheri babalık, rüzel söz, hür· 
met hitabı r ibi esaslı manalar 
ihtiva etmektedir. Bu manalara 
ve rahibin vazifeaine bakılınca 
I::f eıia esseaes eri Türld er n ozan· 
!arından ballcaları ol mıAmak li· 
zımgelir. Z.aten ozan ile essen 
ır .. ıada 'hiç bir fark yoktur. 
Çünkü: 

Ozan = ot+oz+an (t) 
Essen= e.ı+es+en (t) 

neticelıı r ni verdikler ne gÖle 
elema~,lar ıras .nda esası m:ite
e11ir edece" b.ç bir fark görü!· 
mez ve her iki kd.menin de 
mamuı (ana kök eaas ve baba 
ani.mı verdıtine ııö e) çok bü· 

< ,.l 

yiili ,olan (söz ve sea anamı 
verdifine ıöı•) çok wıe fiir eses 
demektir. 

• • • 
· Hulasa Efes adı; dini, papaz. 

lan, iyinleri ve ıosyo. oj.leri ile 
her anlımda Tiiırlı: olan çok 
eıki bir sitenin 'J;ürkçe adıdır. 
Karanlık devir lerdenberi vakit 
vakit içt ~mai karakter det şti
rerek' yaşayagelait olan Efeı 
psiko-ıosyolojlaindeki her inkı· 
liba ıöro adının aDlamına ıe-

, kil verm:ı fakat· hiç bir zaman 
aslından ayrılmam11tır. Şimdiki 
Türkçede bile yukarıdanberi 
Efes sosyolojisinde ve dininde 
tetkik ettifimiz manaları yqa· 
tan kelimeler vardır. Bu gün 
lzmir köylerinde kabile ve dev· 
let mefbumlarmı afa kdimesi 
ile karpladıklan ı bi büyük 
rütbeli adamlara ava derler. 
Efe tekli Erzurum tarafında oku· 
mut baba Aydan, Tire, Mutia, 
Denizli, Manisa, Rodoa, Ber
gıma taraflarında atabey ye
rinde kullanılır. Ankara köyle
rinde ise afrabey karplıfrı ava 
şeklindedir. 

Efeı pmanırıın ve ozanının 

Avrupaaın hemen lıor tarafında Neticede Kariyo ve Kreta zan • 
ıeyahat çok tehlike!iydi. Bu alt na alınmıı ve tevkif edil· 
tehlikeli za'Danlardı seyahat ya mi,tir. Bunlar daha ilk iltin· 
at üıerinde veyahut da dilijanı takta clrmü birib.rlerino atfet
denilen arabalarla yap lırdı. meğe baılam17lard r. Bunların 

A la seyahat, ço.- mü.tacel bu iınadl.lnndan Mudırin de 
m ıelderde ve ancak bır veya tevkifi İcab etm ştir. 
bir kaç erkek tarafından yapı• Yapılan tahk katta bunların 
labi:ird. Di .j1ns.a seyaha ise, 1934 Je de mahud "Kızııbaıı,. cia 
biz ım ş mdı ,i o obüs VPY'1 ş • Şımali Afri.<alı bir tücc rı da 
mead.fer sey hatınin o z.manki ö dürdülclerı meydana çı km · ştır. 
tekli demekti. Handa yap;lan taharr yat bir 

Bu arabalar merhale:l~n mer· çok kanlı elbiselerın ve kanlı 
baleye atlarını detışt.rmete ve bıçak ve tokmakların elde edil· 
yo'cular da dat veya g!çit bar meı' ni mucib olmJştur. 
farında tek, tenha hanlarda Afrikalı koyun taci ini ö .dü-
mola verme "te, bura arda bir rürlerken hancının karıı nın : 
müddet konaklamıfra mecbur - Vur, hızlı vur ki, tama· 
kal rlardı. men gebersin! 

Ne telgraf ve telefon, ne de D ye bağırdığı da anlqı l· 
dofrrıı, dürüst bir posta 1rardı. mattır. 
Bu vaziyet eski zamanlarda dıt 
bqla ı ndıkı han .arda b ;r çok 
esrareng z ve vabş yane cina· 
yetlerin ikaını kol y aştırırdı. 

O ı:amanların ıeçt • fri ve bü· 
tün ..,tların det ttitı muh '.k• 
kaktır. Otomobıl, otobü. teı. 
ıraf, telefon, tayyare, posta, 
yol ve her ıev vardır • 

Buna rafrmen Fransada bir 
otelde, eski zamanlar bınları 
gibi cinayetler ika edild ti ve 
yolculann öldiiriildütü anlaşıı· 

mıştır. 

T misterde Demande Nant · 
Brest kanalı ken •rında ve köprü 
yakininde •Kızılban. adlı bır 
otel vardır. 

Meıele, eski zaman hanlarının 
aynidir. Caniler, oteli iıleten 
tek bacaklı Mışel Löpap, karısı, 
Jerom Mud r adlı bir ame .e, 
Jan Lui Kariyo ad 26 yaşındı 
bir delikanlı ve Jozef Kreto 
adlı bir cellidd r. 

Cürüm ve c nayetl er bir kaç 
tanedir. Hele bir tanesi 700 
franga bir ölüm meselesid;r. 

1936 ıenel Afruıtosunun on 
dördünde kanalda civar çiftlik 
hizme karlarından genç bir ada· 
mın Lui Gof n cesedi bu'un· 
muştur ve otuz 
uzaktada metruk 
elde edilmiştir. 

Luinin başına 

metre kadar 
bir b : siklet 

i~dirilen bir 

Italyan 
tayyareleri 

RiJ o a'6 Ja.ıaro 
yolunda 

Roma, 24 (Radyo) - (R'yo
dö Janaro) yı gid ı cek o an üç 
ltaıyan tayyaresinden mürt kıcr p 
yarış filoıu, MJSso ininin otiu 
(Brono Muasolini) nin kumanda· 
s nda oldufru halde bu gün 
(Kıdonya) iıtaıyonundan hare· 
ket elmi•tir. Bu fi o, Par s • 
Şam seferini yapan byyareler· 
den müteşekkıldir. 

Tayyareler, 18, 15 te (Dakar) a 
muvasalat etmişi erdir. 

8. Ruzvelt 
Alman v it lyan pro. 
pagan.d:ı.s:le miicade:e 
proj~sini kabul etti 

V .. şıng . on, 23 (A.A.) - Sa· 
ab ıycttar mahf~ lerde söylend. 
ğine ıöce, Ruzve tin cenubi 
Amer kada ita.yan ve Alma 
propegındaa lo mücadele etmek 
üzere devlet tarafıııdan bir rad· 
yo istasyo1u tes ı s edilmesi hak
kındaki proj ·yi tasvib etmittir. 

çevik;ife dayan• lıareketleriJıi l•-·-------..--ı fimdiki: merkezinıo ız eri, eserleri bulun· 

Göring 
Yakında Varfova.1a 

gidecek. 
Evcek = Acele, acal maktadır. EFES hakkında ol· 
Efelik = Aceleci, ac:ıl dutu ribi difrerleri h 1kkında da 

kelimelerinıl1e ve cunr alamını: yapılacak etüdlerle bun arın 
Efe = 'Bahadır h. psınin Türkler tarafından ku· 

da buluyoruz. rulmut oldukları meyd na çıkar. 
Ve bu tedkikten çıkan neti- Çünkü b.z Türkler Alado unun 

ceye ,ore Efea (Efet) kelimesi: ilk medeniyet ve kültiir ba.ıile-
Çok br.ba, çok yit•t, çok çevik, riyiz. Bütün bu kültür varııtına 
çok par ak, çok zeki, çok ce- tu ve ba adla sah b gösterilen. 
sur ve bunlara dayanar, k da lere Avrupaıun bugiinkü klasik 
silah, bilri söz ve .. z eri yani tarıbi yani ı olarak yer vermiıtir. 
EFE«l demek o:ur. Bu büyük yanlıtlıfrın medeni be-

Not: ..Aoado u - Ant+ ad+ şer diaaatında düze t lmeıi için 
ot+ ut= dofunua 1arouıda y•· ı bak.ki dünya alimlerinin dikkat 
ııyanl ra fÖce T .ırkler tar.f o• nazanıu çekmekle yilkaek bir 
d~n adla111111ı yurdıım111 içinde va&ife '/· ptıtım ı kıaıatindeyiL 
FIF.S lliai ı.,. .. k • .-.. •illti&r SON 

Berlin, 24, (Rad) o)- Gene
ral Görıng, yakında Varşovaya 
gi.ıecek ve Polonya Cumburreisı 
B. M .ız· ıki tarafından tertib olu· 
nan ava ittirak edecektir. Bu 
ava, Macaristan kral N.•ibi Ami
ral Horti de davetlidir. 

B. Gaga 
Be•line gitmiyecek 
Sofya, 24 (R dyo)-Romanya 

Bqvek.I. B. Oıttavy4 • Goganın, 
y .lı:ınd.1 Ber !ine fıdecetı hak· 
kındaki haber, RoıııanyanJn bura 
aefarethan••• t&rafuadaa -tıııkıib .... ......,. . . 

orur.:. Fakaı, yeteaimin, baya · 
ı a ıken çok sevditim dos.um 
Oj ·n Lilek n üç kızından b rısi 
ıle evle lmeıi şarttır.• 

işin garibi, genç mirascı An· 
drea, müteveffa dayısının çok 
aevdifri .dostu bay Leleki ve bu
nun üç kızını h ı ç bılmemtk· 

tedir. 
Buaa mukabil de sahne k z· 

larınJan Miçı Spoııta ile evlen· 
mek üzered ı r. Deııkanlı sevgı· 
lisine: ; 

- Bu paradan vugtçeme· 
yı z. Ben vasıyetname mucıbince 
Lelekin k zlarından birisi ıle 
l'vlenir, nihayet bir sene iç'nde 
de bir talik kararı alırım. Oıı· 
dan sonra seninle rahat, rabat 
yaşar z. D~m şti • 

Ve sevgı ıai ile mutaba'<atten 
sonra, bay Le ekin kızlar . odan 
en küçüğii ile evlenm ' ştir. 

Fakat evdeki hesap pazara 
uymamış ve b r gün Andreanın 
aleyhine, zevces ı tarafından aile 
hukukuna riayetsizlik davası açıl· 
mıt, genç zevce, zevcimin iha· 
netini isbat etmiştir. Dava An· 
dreanın da arzusuna uygun gel· 
m i şt r. A 1calc, mahkeme, talik 
kararını v~rdikte l sonra, ik.nci 
bir karar daha okumu,tur. 

Bu ikinci karar müteveffa Loti· 
fonun vas yetname•inin ikinci 
kısmına istinat etmektedir. 

Bu ikinc kısım vasıyetname 
Andreayı be, sene müddetle 
zevceıinden ayrılmamak ile mü
kl'll#f kılmakta ve bu müddet 
içinde talik vukuagelditi tak· 
dırde 82,000 altın markın ha· 
yır cemiyetlerine verılmesini 
emretmek:edir. Bu suretle An· 
dre1, hem karıaından ayrılımı 
hem do serveti kaybetmiştir. 

N .ızilerin gazetesi 
kapahldı 

Berlin 24 (R~dyo) - Nazi· 
lorin nqiri efkarı olup Y abudi· 
loro ı ddetli bücwıalerdo bulu
nan Dortormer ıazotelİ, hükil
met tarafından gayri muayyen 
bır müddet için kapat lmııtır. 

Dük · diJ Vindaor 
Nevyorka gidiyor 
Nevyork, 24 (Radyo) - Dük 

dö Vındsor ile Düşes dö Viad· 
ıor, tubatın beıinci riinü bıı· 
raya ııeleceklerdir. 

Dille ve Dilıeı, bir aıllddet 
lt11ra4a ..... .a..lsler41r· 

CumhuriyetçUer,dünSala
mankayıbombardımanettl 
BugiJ.nlertle Teruel cephuinde çok lıanlı 

muharebeler cereyan edi;yer 

. lspanrı•tla lıarp . 
Salamanka, 24 (R .ıdyo) - Evelk g'in saat 11,3() da müte~ 

Cumhuriyetçilere aid üç harb addit cumhuriyet tayyare filoları 
tayyaresi, bugün dört bin met· tarafından yapılan Salaıİıanb 
reden şehri bombardıman et· bombardımanı eve.kı sanıldıtın• 
mitlerdir. dan dah:ı fazla hasarı vı: . zaylatı 

Alınan haberlere gö e, bom· badi ol uşbır. S.ılamaokada 
b.,d ı maıı neticesinde 13 k ş bombard mana şahit olarak .bu
ölmüı ve bir çok kimse.er de gün c~belüttar k l gden' ıöz:ine' 
yaralanmıştır. inan lır kimse.erin ifadeıerine 

Paris 24 (R~dyo) - Hav1s göre ö ü mi ~ tarı 225; yaralı 
aj•nsı nın ve dıği baberlere göre, miktar 400 dür. 20 bomba şehir 
12 ihtı.i ı cı tayyareden mürek· dah 1 ne, 15 bomba da surlar 

•kep b.r fiio, dü .ı V ı1lansiya ile har eme duşmuştur. Boııilialar
Koenkayı bombard man etmiş· dan ikis• general Fr.1ııko nez· 
lerdır. jınde bulunan yabancı devlet 

Atılan altmış bombadan yedı mümessilıer.nin oturmakta . ol· 
kişi ölmüş ve 19 kişi de yara· duğu büyük otel c.varında pat-
lanmııbr. lamıştır. 

Taragoni civarındaki Rej kasa· 
basının bombardımanında da 40 
kişi ölmüş ve elli kişi yaralan· 
mışt ı r. 

Madrid, 24 (Rad o) - Havas 
Aj •ns•ndan: 

. T rruel cepheıinc!e çok kanlı 
muharebeler uevaın etmekted.r. 
As.le,, bir ay ık çalıımalarınd• 
cumbJriyetçiıeriıa altı pnde zap
tettikleri ıehri düıürememiş· 
lerdır. 

Halen asilerin topçu ateşi 

altında bulunan Teruele dört 
nqktadan taarruz edılmektedir. 
Bu mınta cal~dan bırinde tama· 
men ltalyan gönüllüleri vardır. 
Mübim takviye kıt'aları da cel· 
bedilmektedir. Şimali şarkide 
Ri>o Almara geçıd nde üç gün· 
denberi durmıyan kınlı bir harp 
olmaktadır. 

Pek yakında daha biiyük mu
harebeler olacağı anlatılmak· 
tadır. 

Barselon, 24 (Radyo) - in· 
giliz amele mebusları 5, yabat. 
ler ne devam etmektedirler. Ga· . 
zetec,lere beyanatta bulunarak 
demişlerdir ki: 

- Ademi müdahale; şimdi 
ispanya için hayat memat meae· 
lesidir. Ademi müdıhaleyi bak
kilo müdafaa eden lngiltere, 
aıilor lebindo hareket etmif 
oluyor. Cumhuriyetçiler, kıymetli 
bir orduya maliktirler. Siyui 
birlik te her gün daha ziyade 
koad ni göstermektedir. 

Barselon, 24 (Radyo) - iki· 
ıi ltalyan olmak üzere beı ui 
gemi bu gün Barsolonu bom· 
bardıman etmiştir. 

Cebelütta•ık, 23 (A.A.) -

------
Be.çika Soayaliatler 
....,.,ide't B.r-f«lena 

. ' 
gid!vor •• 

Brüksel, 24 (Radyo) - Bel· 
çika Soıyalıst partisi lideri B • 
Van Dervelt Şubatın birinde ' 
açJıacak olan cumhuriyetçi '-'· 
panya par:a ınontosıınd• bam 
buluıımaıc üzere Baneloaa da· 
vet edi i miştir. 

B. Van Dervelt, gazetecilere 
vaplıfrı beyanattı, Cumhuriyetçi 
ispanyanın galib geleceği kana· 
atınde bulunduğunu söylemi,931 
seneıindenberi ııörmed,ıği lapan• 
yayı bu sefer tekrar görecetini '" . 
bilhassa askeri hare ~atı tetkik . 
edeceğini ilave eylemıttir. . 

/~giliz; kabineai dtin 
toplandı . · 

Londra, 24 (Radyo) · - lngi• : 
liz kabinesi, bu gün saat 19 da .. 
B. NöviJ Çemberlaynın riyaıe- · .: 
tinde toplanmış ve har(ci .ıiya• 
ıet etrafında uzun müza~reler• . . ' 
de bulunm cıştur. · 

Habeşistan 
• •• 

imparatorıçe•• 
Ha;yladan Kudiiae 
hareket c: tm:'ıtir.~ 

Hayfa, 24 (Radyo) - Habe- . 
tiıtan imparatoriçesi, berabe- .. 
rinde kızı oldufru halde bu gün ı 
gelen Mesajeri kumpan,,Uına :ı 
mensup San Polyon V.purile 
buraya vasıl olm•ı ve . karaya 
çıkıuak, doğruca Kadüae bue
ket etmiştir. 

imparatoriçe, Kadüste üç ay 
kalacaktır. 

11r• Haoa Karam11 

Buyuk piyangosu..· 
, 4 11nca1 kqide 11 Şahat 1931 dedir 

Bilyilk ikramiye 50,000liradır 
Bundan bqka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık iktaıaiyeo 

lerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet miikifat vudır. . 
Aynca: (2,000) liradanba,lıyarak (20) liraya kadar bilJiilc 

ve küçük birçok ikramlyeJerle amortileri lıavi olası bu ll'ıi'I 
pllndan latlfado etmek için bir bilet alaıaktan çekiıuaeriailo 
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KARA KORSANLAR ŞEF/ 3 Kahraman) .aıayı·riı~~a:·'.'iii~~ 
Dilber kadın korsan rasimle sancakları verild'i·: 

- Aşktan başka kuvvete baş eOmiyen deniz kızının maceraları." 
- 53 - leriae hitabede bulııadulat: 

Kar~sakal kasası~ı1 meçhul ormanın bir köşesine 
gömerken sırrını saklamak için adamlarının 

Sonu 1 İtıc:i salıi/ede 
akıtarak molıafaıa edecegiıaiıdea 
emini& 

BlyU 

maııd.,Wın NllCAkluuıı aldllar. Ge· 
aeralia İinliacle ıöyloce and içtiler: 

"Büyüle. milletimizin, Ulu 
Önderimizin aloglarımırr 

"Bllynk Tiİrk . milleır alayı•••• 
ııı mııkodj.,ı ıaacaAı em&li9' etti. 
Bıı eerefli : eıııı11eli !l•ı:eauu.ll~ 
1Hliıa altrkea.. her , ae püıaa~ 
oluna ohııa oa a korayaca1Jm1ıa. 

ona 1Ja71a oniiade, daima teıaf le; 
1aferle dalgalHduııiak içia lliç lıir 

fedakarlı.kıaıı çekiamiyece&iaue · oô• 

tadhimiade uularca,. 

I hepsini de zehirledi!. 
Kapt~n Tiç çok asabi ve cid· 

di idi;
0 

bunun için hiç bir kimle 
ona bir şey aöylemeğe cesuet 
edemiyordu. 

Karısakal, en sadık ve be
ğenditi koraanlardao ikisiııi seç· 
ti, baalar iri, yarı ve güçlü, 
kuvvetli adamlardı. Kırasakal 
bunlar vuıtuile kamarasından 
ağır bir kasayı güverteye çı· 
kartb. 

Bu kasa, kaptanın emrile bü· 
yük bir sandala indirildi. 

Karuakal sandala binerken 
Meri ye: 

- lngiliz delikanlı, sen de 
benimle beraber gel, dedi. 

Meri, böyle bir fırsat bekli· 
yormuş gibi kapta Tiçin bu 
teklifini hemen ka !ıul etti ve 
sandala atladı. 

Sandalın dümenini Karaaakal 
eline aldı ve ıahile yanaştı; mü· 
sait, yahut kendisince tamamile 
mılGm bir kenara sandalı ya· 
naştırdı. 

Güçlü ve kuvvetli haydudlar 
kasayı kumaal üzerine çıkardı· 
lar. Karasakal da Meriye: 

- lngiliz delikanlı .• Sen Hn· 
dalda kal. Ben bir az aonra 
dönecetim. istenen vakit ge
ç· rmek için burada avlaııabili~ 
sın.. Buralann balıkları çok 
lezzetlidir, hem de çabuk ve 
kolay tutulurlar. 

Meri, hiç bir şey söylemedi, 
Karasakal ve haydudlar, kasayı 
p er !ar k ahilia içle 
fİne ı{QğrU ilerlediler. 

Meçhul bir yerde olmalarına 
rağmen Kırasakal, dahle doğru 
giderkea belindek . hançer ve 
tabancadan baıka bir silah 
almağa lüzum görmedi . .Bıı, Me· 
rinin nazarı dikkatinden uzak 
kalmadı. 

Şu halde burada hiç bir teh· 
like ydk demekti. 

Meri, alakasız görünmeğe mu
vaffak olmakla beraber, Kara· 
ııakal ve adamlarını gözlerile 
dikkatle takib ettti. Bunlar ev· 
veli, tedricen ve hafif bir meyil 
ile yükselen arazide yürüdüler. 
Bir az sonra da orman içine 
daldılar. Meri, bu müfrezenin 
bir az sonra tekrar görünece
ğine kani idi ve hakikaten de 
böyle oldu. Müfreze küçük bir 
tepenin ucundan ve gene ağaç• 
lar arasından göründü. 

Dilimize çeviren: 

· Karaaakal, ormanın en aık 
ağaçlı bir yerini aeçti ve orada 
yeri bir az kazdı. 

Kazılan yerden demir bir ka
pak açıldı, baydudlar, çok y0< 
rulmıış vıziyette idiler, Kara• 
sakal bunlara matrasından birer 
kadeh rom verdi ve kendisi 
için de bir kadeh doldurdu. 

Toprak kazanlar ve ağır kısa· 
yı taşıyanlar bu romu memnuni· 
yetle kabul ettiler ve içtiler; 
Meri Karasakalın kendi kade
hindeki romu içmediğini de 
açık şekilde gördü. 

Romdan sonra korsanlar ka· 
sayı yeraltı mahzenine indirdi· 
ler; kapak üstünü toprakla ka· 
pattılar. 

Müfreze bu işi bitirdikten 
aonra geldiği yoldan döndü. 

Fakat... Bir müddet sonra 
sandalın olduğu yere yalnız 
Karasakal döndü, diğer koraan· 
lar yoktu. 

Bunlar, Karasakalın verdiği 
zehirli rom ile orman yolunda 
birer, birer düşüp ölmüşlerdıl 

Karasakal, gayri tab;i hiç bir 

şey olmamış gibi Meriye: 
- Ne o delikanlı •• Balık av· 

lıyabildin mi? diye sordu. Ve 
birdenbire vaziyetini detiştire· 
rek ilave etti: 

- Ne olacakaa artık oldu 
Edvar! dedi. Bu sır sır ise iııu· 
hakkak surette faı edilmeme· 
lidir. Bunun için sırrımı bilen• 
!eri temizlemekte mazurum! Sa· 
na gelince, senin merd bir de· 
!ikalı oldutunu ve hiç bir kim· 
seye sır vermiyeceğini biliyo· 
rum. Bunun için seni de yanıma 
beraber aldım! 

Meri, Karasakalın hakikaten 
çok sevdıj'i bir korsandı. Kara· 
ıakalın Merinin Edvar ismi' al· 
tında gizlenmiş bir kadın oldu· 
ğunu belki bilmiyordu. Fakat 
Meri timdiye kadar hiç bir kor 
sana göstermediği muhabbet 
ve teveccühü · göstermekte idi. 
Bu aayede, Meri, Karasakalın 
hazinelerinin gizlendiği yeri ta· 
mamen öğrendiği halde zehirli 
romdan yakasını ve • hayatını 
kurtarmış idi. 

·Arkası oar· 

28, 233, 176 ıneı Alag Kamutanları sancolclarını 
aldıktan ıonra 

kahraıııaalıklorla dolu zaferler yara• emanet et• 
ta• 1'ilrk ordııııııııın ıaıılı alaylard· tiği bu mu• 

Mazidea daha üıtlln Te m•tla, kaıldıu san· 
cıııııburiyeıe elyak n bamaoetla cağı Biigiik 
Tllrk zaferlerini ebediloıtirmek içbı 

K u rtarıc:ı· dChtıırnııuı Te eo mukaddeı borcıı• 

eli • ' . •er m. · · 
• Alay! . ı , • 

Sencagımıaı canla. b•ıt.. auıhafa: 

H edecık, mtduırebeniıı oa 11kı1ıki 
11maııları•4• u1acaAımıu lıaıırhy_., 
millete kuıı olon uaifeleriııpiııi ,. .. 
pıcag11. Saac~ımızıa 'miidafaa11 içiİı 
ltaııJmıu ıon daıal~Wıa kadar akı: 
tacagu. Alıyda tek ltir kiti bUe 11g 
kalla, ooa ddfa rıa bırıkıııı,ı ac.,.ı. ' 

Milleli.a bu mukaddao •lllaaeıiai 
iter zamaa için Ye her ne p,bı ... a 
olur11 ol1Un, Biı)Clk Baıbııtıaıau 
Atıtlrkila on ı .• , Mne nel biae 
hedef gllııerdiğ: A ldeDİ• kıyılar111da 
daima muzıf fer d ... l~al•11dıracağlmızı 
Gcliçelim.,, 

Alaylar da bıı ıureıl• · ayn ayrı 

Hdiçtiler. , 
Bııadan IOma gıçid reııııl ya• 

pıldı. Alaylar, yeai b•oıt•klan 
ıHcallan Ue, ılkıtbr araııa.. Qr. 
ı;enerali NÜmlıyarak g~çsiler. 

Bir mlfra1a jaııdaraa. polia, ' 

Fransa, general Frankoyu 
protesto etti 

aaa ba uac:aklann altuıda ya aa• 
zaffer olmak nya lllıııek olocaktır. 
Sialardeo bıı alıylua gitecek olu. 
1ar Ta ba eıııııburiyeı uncaklan al• 
tında onu ıııahafua11 için ıoplana• 

cak olwar da bu mukaddeo borra 
aıla ıma tmı y acakluılır. 

Alay komutaalan! Saııcakluıaın 
.ı..,.; oalara milleti• .a btycık ma• 
Taffakıyetleriai ka1aııd.ırını.z. onlana 
larilıa milletin e• bcıylk kahra. 
ıııaıılıklarla dolu ıarihleriai ya11nıL> 

mıznamına 

değerli eli· 
nizden al· 
makla balı· 
ti9arı z. San· 
cajı, mil· 
letin, ordu· 
nun şerefi -• 

ihtilalcilere mensub tayyareler, tibi mu/ıa. lzzeddin Çal11lv i~c:lleri t.ftilff 
faza edeceğimize alag na· k11 liNli, erkek liteel. tieant· 1-..,; 
mına andiçigoruz.,. ıirut mektel• tal•~ 1Ue UdWi Fransız topraklarına bomba attılar 

Orgenerali• anıkn 11kıık Te ıid· 
ıleıli ııueııe. alk>tlaııdı. .U.7 · ktıo 

Alay kaıaaııdaıılın, bnna mfite• 
akıb IADc&klarile alaylınDin baıın• 
giıtileı. Orada, koıtdi ıalıa7 .,. 

geçid raımiu • , •ıirak attilar. ·Sul 
12,20 do aı••·• "'" nilaayet T.0& 

·Orduev in le zigti/et 
Ôllayia, or.lueTinde Orıe-.ı 

İ111ad•ıa Çahılu l'Nf iıı• biı li'Ja• 
ret Terilıııit. siyafeUe Tali, MWiJ• 
raili, lr.nıaıııılular bal..,.aııar. ', , 

Paris, 24 (Radyo) - Kata· 
foiıtlnıiı bombardımanında iliti• 
la c. tayyareler tarafından Fran· 
s z topraklarına atılan bomba· 
!ardan dolayı Franaada fena 
bir tesir hasıl olmuştur. 

Fransa Hariciye Nezareti, Gc· 
ne • l Frankoya bir nota vermiş 
ve bu hadisen in, beynelmilel 
uhudatı ıhlil ettiğ'ni bildireıek 
protestoda bulunmJıtur. 

Fransız topraklarına da on bir 
bomba atıldığı ve fakat bir za• 
rar olmadığı söyleniyor. Yara• 
lalarla ö.üler çoktur. 

ltalya 
Alm:ıny:zC:a lıonso!oı

luklar ihdaı ediyor 
Berlin, 24 (Radyo) - ltal· 

yanın Almanyada yeni kon10< 
losluklar hdas edeceği bildiril
mekted r. Münib ve Hamburgda 
büyük konsoloslar bulunacaktır. 

~ ' . 
r 

Miuf iı OrgHarali~iı ..,.riU,' 
akı1111 da t.aıirpaluıe lteledi7• tan• 
fıadaa yilı elli kifilik . lıir ıriyafet 

Terilmf.ttir. 

Son haberlere göre, Fransa 
Harbiye Nezareti, hudud mu· 
hafızlarına ş.ddctlı bir emir ver· 
miş ve bundan sonra Fransız 
hududlarını gcçıııck istiyecek 
ispanya tayyarelerine derhal HaJkevi köşesi 
ateş edilmesini bild rm'ştir. 

Ashrlerimiz sin'ematla 
Tayyue, lllıaıııra . Ta LAie .ı.ı .. 

malan ulıllılari, dlıt yakMlı: Wı' lııa· 

miyet gllllererak ııiaeaalarıada or•.i 
monıııblanaa filmler göat~rıaitlerdir. 

Generallerimiz ve Mebmedeıkler ba • 

Paris, 24 (Radyo) - lspıny,. 
Fransa hudutlarındaki şehir ve 
kasabalarda iht lalcilerin tayya· 
relerle bomba attıkları ve ş ım· 
d ye kadar görülmemiş derece· 
de şiddetli tahribat yap'ı kları 
söyleniyor. Bu bombardımanda 

Yazan: 
Hanri Bero 

Fikirler derg.nıizde gençliğe 
bir sayfa açtık. Maksadımız bu 
günün kapasitelerıni yarına kuv· 
vctli bir şekilde hazırlamaktır. 
Yazı vermek istiyen gençler ya· 
zılarını (Halkevinde Fuat Edip) 
adresine yollamahrını bildiririzz. 28 inci Topçu kılaatı sancağını aldrktan sonra 

filmlari ıeyretmiılerdir. • · 
• • • 

t 

" Bo gtıa ~ferlhi1Arda ' buluaaa 
' alaya t6reale ıancak ••rilecekıir.' BD 

tllren içio S.feribi11rhlar bdyllk lı•· 

111ı:lıklar yapmııludır. 

Yınn da Foça 1 alayıoa geaa IÖ· 

renle HDcak Yeril,cektir. 

·----~------~----~ ................................ ll!lml~------sini bir ta,afıma ıtneıer öbür kal; bu feıaket dünyada kaç rine benz , yorlır mıydı? Hıç olarak kendi b'alinden memnun . 
ucunu tutmak için etrafımda kişinin başına gelmiştir. Ben baston balkabağına benzer mi? bir adam gelmişti. O da döşe-
dolab beygiri gibi koşardı. böyle garib bir felakete uğrı· O da bına bakıyordu. meleri çıtır çıtır çıtırdarttığı za· 

Bir de şimdi bakınız, ne hale yanluın şübhesiz birincisiyim. - Nasıl olmuş da böyle ol· mantarda, kulunuzdu efendim. 
geldim, o eski ıişmanlığın bir Bu hal beni çok meyua ediyor. muşsunuz? Ne oldu size? De· Halimden memnuniyetim en 
izini bulabilir misinızl Kınsız sarı alnını ıildi ve dim. yüzsüz müstehzileri bile şaİır· 

Dikkatle baktım hakikaten yanıma oturmak için müsaade - ·Efendim ne tedav:; ne de brdı. Şen ve· şatır tabiatim 
bu adamın azıcık olsun bir et iıtedi, buyurun dedim, orak gibi hastalık.... Ne bileyim? Zayıfla· rengimin tazeliği bulunduğum 
parçasına bile mılik olmuı bu· eğri bacaklarını kemali ihtiyatla dım işte o kadar. cemiyeti teshir ederdi. Meaıle· Şükrii Kaga 

--------~~------~ .. lunmaması gayri kabil gibi büktü. Redingotunu çözdü ve Dedi ve kulağıma eğilerek kette beniıiı parmağım olmıyan 31 
Bana doğru gelmete başla· 

yınca beni korku ile karışık bir 
tıksinme tuttuğunu bilmem ıöy. 
lemrğe hacet var mı? Maaıaafih 
kemali metanetle bekledim, tam 
önüme geldi durdu. 
Bağ çubuğu gibi kuru ve 

eğri büğrü parmağını karnımın 

en yüksek kısmına dayayarak 
başını salladı, içini çekti ve: 

- Eefendi beni böyle görü
yorsunuz ya vaktile ben sizden 
daha şiımın bir adamdım. 

Dedi. 
Bunun üzerine lastik gibi ya

ııakı.arıaıia keeıımaıa INr atıa 

açıldı yeşilimtrak üç diş görün· 
dü, çıkrık sesine pek benziyen 
bir gülme işitildi. Hayretle: 

- Daha şiıman mı; diye
bildim. 

- Evet efendim sizden daha 
şişman. Vaktile yeletimi bir 
tarab fıçıııııa geçirerek ili kliye
ceğimi bahaetmiş ve kauamış
bm. Öyle bir karnım vardı ki 
insan o mereti iki tarafına sal
lanmadan ve davulcular ır.bi 
arkaya eğilmeden taııyamazdı. 
Prova yaparken meıin yanton• 
ları bile ç tır çıbryırtardım, terzi 
iltiiıail almak i;iıa N11ti111eıtt• 

görünüyordu. · Ne kasırga, ne cebinden bir cüzdan çıkardı ve kindar bir sesle: ne bir ziyafet ve ne bir cemıyet 
haatalık, ne açlık, ne de Rus cüzdandan bıyıklan mızrakucu - Bilir misiniz ki tabiıtin vardı. Bana "Bolos., diye bir 
yemekleri bir adamı bu kadar gibi s: vri, gözleri yanaklarının ruhu tezat ve aksilikle dolu· lakab takmışlardı. Bu kelimenin 
harab edemezdi. Fazla olarak etine gömülmüş, tombul yanaklı dur? (Sinirli sinirli kolumdan manası yoktur. Fakal kulaklara 
boşboğazlığı ve ilk gördüğü bir adamın fotoğrafını çıkardı. tuttu) gitmeyin;zı Size bunu pek hoş gelirdi. • 
adama böyle derdini dökmeıi - lşt~ bu adam bendim, aklım başımda olarak söylüyo- "Bolos,. memnun ve mesud 
beni hayretlere düşürüyordu. dedi. rum. Tıbiatin anunları mahlü· bahçelerde dolaşırdı ve fazla 
Habrıma gelen ıeyleri anladı, - Çok zaman oldu mu? katın arzularile daima zıd gider. olarak uburluktaki salibi yeti 
mezardan geliyormuş gibi bir Diye sordum. Sarııın olmatı istemiyen bir gittikçe yükselmekte idi; şöhreti 
ıesle: Başını salladı, dalgın bir tarz esmer, siyah saçlara gıbta et· vılayetinin hududlarını bile geç· 

- Sözlerimden belki de ak· da başını kaşıdı, bir kelime nıiyen bir sarışın? Tenoru, kıs· ıneğe bile başlamıştı. Pariıin 
lımdaıı şübhdeniyoraunıız, bık· bile söylemiyerek ayak ayak kınmıyan bir alim, dansa heves hotızdın biç bir ıey anlamayan 
kınız var efendiııı. Bızan ben üstüne attı. Ben fotoğrafı tet· etmiyen bir riyazi, çerkide ya- uburlar cem yeti ziyafetlerine 
bile kendi kendimden şübheye kike ,~!adım. Bu fotoğraf ha· şımak istem<yan bir imparator; heni davet ederlerdi. Meşhıır 
düşüyorum. Yüz kiloluk bir ki.yasi

1
· yanımda kıvranan bu tanıyor muıunuz? Bununla bera· olmuştum. Gazeteciler benimle 

ad.alil el llilllra .la 117!ek iİbi adamın ıeımi ıza ıydi? B nbirJe- bu Qİİnyl1a bir Qlfa llıİİltHna - Se- fllll' = 



k h l • • ı=====~~===::;:==1 K.emalpasa İcra memurlu· 
W'I \ ar~ a~ !e l_fl r_._., .. DGtlal"ı ğ11Ddan: D'lsya 937/634 

Ansızcadan Hüseyın çavuş 
Bu gii.n program 2- 1 le İstanbul mııh. 11==-T.m'R=~==N.=='L·E·~·· --=-===il oğlu Yaşar Naile 2000 lira borçlu 

ldluıbıı.l radgosıı: E ~ b. h .:1• teli tini yendi tamirden her gün . blb1a tren- ıeyh Ramizin bu borç için ipo· 
ôtle neşriyatı: Saat 12,30 sere şayan u· daıse •.• 1. Jorin hneket mtleri.. tek ettiği yağlıca başı mevkiinde 

PWda Türle musikisi, 12,50 p f 11 • b • lstanbul, 24 (Hususi) - Is- Agdın haltı; Alsancak: Tctrinisani 930 tarih ve 72 sa• 
Havadis, 13,0S Piikla Türk mu· ro esyon e er g 1 1 tanbul muhtelıtile Ankara muh· 1zmir·Karakaya•Aabra: Puar· yılı tapuya müstenit şarkan Mı· 
ıikisi, 13,30 M~btelif plik neş· teliti arasında yapılan maç, ha· teli. ç.rpmb.. ~ puaı · gOlıleri riya elyevm şeyh Ramiz, garben 
rivatl, 14 Son. •• k Al k ı k k aut 21•35 de. lzmirlı· Toma, ş·ımalen çay, ce• 1 UÇO sanca an aşara kemin Fikretle muaraza çt ar· ·L N "ili: B 

Alqam neşriyatı: Saat 18,30 ' masına rağmen b.re karşı 2 ıs,4::ı;: · uı • er gı1.a uat nuben papaz istifan elyevm 

Dans musikisi, 18,45 Eminönü berabere kaldılar, golle Ankara muhtelitinin gali· hmir·Dcnizli: Satı, perıembe. giritli Mustafa bağlarile mahdut 
Halkevi neşryat kolu namına biyetile neticelenmiştir. cammeai g4aleri uat 6,30 da 150 lira muhammen kıymetli 
Nmret Safa, 19 Nebil oğlu Is· ------------ hmir·Tir..Odeaaif: Benabala aaat bir buçuk dönüm çekirdeksiz 
mail Hakkı refalcatile Turk mu· Doğanspor, lzmir Ü çüocüsü ve di, bu iki takımdan biri mat· 5•35 de bir b~ - •koam aat iiziim bağı ve mevkii mezkfirde 
•L!-· L-

1k kıl 19 30 k b• • • • ld 17•30 da ototay. Nisan 930 tarih ve 73 ıayılı •u.ı, ve lllU ıar arı, ' mınta a ırıncısı o u , lub dü•erse, puaD vaziyeti 00" Alnon·L-u .• B·,,,..,m---~ ..... KOaferans: Eminönü Hılkcvi w ı:, '"""' - uneu1ı:>,.. tapuya mÜ!tenit şarkan kara 
ğansporla beraber olacak ve .famır.t.ıaabal·A.nbra: Her g4D b" b ı N ı ı H ı 

IOsyal yardım ıubesi namına Hava sert ve rüzgirh .• Bazan oyunu Ateşspor sabasına inti· nat 'Z de (paur. cam~ çaqamba 1 er oğ u Hto a e yevm a it, 
doktor Ki.zam Nuri İçg1iıı (Gü· da haf ıf hafif yağmur düıüyor.. kal ettirmeğe çalııhğım görüyo- Doğan.spor, bir itiraz yaparak, ~ yataklı Tagog.b4f'e bmaıaarl ~ar ben ve cenubea değirmenci 
MI Ye Satlak ), 19,55 Borsa· Seyirciler, sabanın mümkün ruz. Maamafib Ateıspor müda· küme maçlarında yalnaz birınci fsmir· Ala .. bir: ·Her gan eat Yako elyevm şeyb Ramiz, şima-
lıaaberleri, 2() Klasik Türk mu· mertebe ayaz ve rüzgar tutmı· faası çok iyi yer tutuılarla teb· devrenin değil, ikinci devrenin 15•28 de len kaydında çay haJcn kahveci 
tDUiki: ( O!cuyaıı Nuri Hal il, 1 k 1 h . d be b d"I . . . 'tzmir-Bmclırmm: Paar, uJı. pu- Necip ve Hasan ve aşçı Osman 

yan lasımlannda ilk oyunu, ya• i e eri karşılıyor ve mu acım· e sa e ı meımı ıster ve tembe " cumarklli g6Dleri eahabl• ba7.larile mahdut 1550 lira mu• 
keman Re•at, kemanr" Kemal l · · b ı· B d d b d ff k 1 k 5 ,... w ....- manlar- Demirspor oyununu sey- erını eı ıyor. u evre .e gene un a mava a o ursa, ·o ta • ytt. uat 7,20 de mabteli.t katar; hammen kıymetli 15 buçuk dö-
Niyui. tanbur Dürrü Turan, d ı h ı · hat ı ..... e b ı · b __ , · re iyor ar. mu ac m erın a arı, ı- dirde, bu gün matlGb dQfe i e- puaneu, çaqam .. cama " ..... en nüm içinde 5 kiraz 3 yemiş 3 
kanun Vecihe, nılfiye Salahettin u··t - ı-ıc ı l k ek uat 12 d 

Netice: Yamanlar 4 • 1 galib. ş suz u. ve an aşamamaz 1 
•• cek takıman Do;1,ansporla tekrar •prea • zeyti"n 5 badem 2 ayva, 1 çam Candan, ud Sedad, 20,30 Hava Ait d b" 1 d h f & İamir&ma: Puar Te . paarteıi 

raporu, 20,33 Ôme~ Rıza tara· Arkasından, Ateısporla De· r uan an ır go a • karıılaşması lizım. Şüpheli pa· gQnleri IUt 15,28 de 5 deli zeytin ağaçlarını şamil 
mirspor karıılaş·yorlar. Hakem, Ve neticede, Dotanspor 2·0 bo L iri b çekirdelrsiz üzüm bağı ve mev· 

fındaa aranr• 1 söyl~v, 20,45 ı·b· ı b · l"lc zır, mideyi zar •• 11i, i · aş· Her zaman llizım olan tel• 
rr- Alsancaktan Hasan.. Atc-şspor, ga 1 ıyet e oyunu itır yor, 1 • kii mezkilrde nisan 930 tarihli 

Vdeia Rıza tarafından Ttirlc oyun başlar başlamaz, .... evkli lerin üçüncüsü, yani mıntakanın tan sağlama başlamıılar.. fon numtua.la ve 88 sayılı tapuya müstenid 
muikisi ve halk ıaırkıları, (Sat · ı Bu sözlerin boıı ablır ıev. Yangın ibban: 2222 • .. bir toleo 

bır tempo ile seri ve hakikaten ıampıyonu 0 uyor. 1 fiona m .. -...... , namana: 2200. 1e- şarkan Mariya elyevm şeyb 0 -ayarı ), 21, 15 Orkestra: şeçilmit 1 ı d ııı. • d - ... 1'a'" 
ateıli bir oyun çıkarmığa Sıra, günü.1 en heyecanla, en er 0 ma 15 1 oyunun seyrın e hirleraruı telofoa müracaat nama• miz, garben sahibi senet elyevm 

musiki parçaları, 22,SQ Son ba· o 
b 1 _ başlıyor. Binbir maceradan mü.ıakaşalı maçı olmaıı icab de kend.oi göster"yor. yuııcu· ratı: 2150 • elektrik eirketi: 2094 • Gın" ·tıı· Mustafa, •ı"malen Marı·ya 

er er vo ertesi ıünua programı,' O k w:_ 2A 63 • dad& w arta kalan ve en güzide eden ço • Alıancak maçına lar, aiilüyorlar. Gol yiyen ka· hangazı: 2326 • poü.: .. • 1• 1 b 23 Son. 'l •- sıhht: 2040 • Baımaae iatllyoaa: e yevm şeyh Ramiz, cenu en 
Muhtelıf radyo istasyonlarının oyuncuları birer birer alınan geliyor. Hakem, amanlarspor- leci sırıtıyor, gülüyor.. Meseli 3638 • Ahucak iıtuyoaa: 2134 • Paraıko clycvm Giritli Mustafa 

program özü: takım, manevi kudreti sağlam dan Esad.. Üçok muhacimleri, kale dibin.. Paaaport Hpar iakeleG: 28S4ı bağlarile mahdut 500 lira mu· 
Senfoniler: ve zinde bir gençler kadrosu Birinci devrede, hakikaten deki ve önlerindeki topa ayak Şelaiı midi TPıtalMaam •bab· hammcn kıymetli beş dönüm 

22,30 Bükreş: Senfonr1c: kon· ile hakikaten ümitli bir vaziyet. nefis ve z~vkii oyunlarını sey- uzatmıyorlar.. leyin ilk ve ~oco IQD barake& genifl&ğinde çckirdesiz üıüm 
s•rBerlin uzuı ı fantastik senfonisi. gösterıyor. Fakat Hakkıyı geri· rettitimiz iki takımın, bu gün Sahada kahkahalar.. Arada aaatleri: baj'ı ~ablmak üzere müyayedeye 
Ha/i/ lconse,/el': , ye alan Doğanspor, daha tec· de ma.U..n rekabetin sevkile, çok Tramoaglar: verilmiıtir. 

7 10 B 1. k dal H lk rübeli, daha dikkatli oynuyor.. güzel o myacakları kanaati bi· bir •yazık!. sesleri... Her ubah Gflselyalıdaa 1aat 26/2/938 tarihine mu··ıadı"f 
• er ın ısa gası: a idareciler biribiri ile fısılda· h" L~L.-. ed8 

masikisi ( 8,15 devamı ), 9,20 Ve anlaşı. yor ki, Doğanspor bu kim ... Fakat evdeki hesap çar- bette ar bun••Y -ın:ı..- · Cumartesi günü Kemalpaşa ic-
p K 1 l P k k · ~ kaybetmemek azmin d •-1 b sıyorlar. BUDu aut altıda hareket ede• ~ d · · d d ariı o ooya: .a onserı, gun oyunu • ı,ıya uymuyor ve anışıs; ı ir • ei tramHy tikib ecler. Baadua ra aıreıın e saat J 1 en 12 ye 
10,30 Berlin k sa dalgu : Ro· dedir.. müubakadan sonra şu netice Ve nihayet Alsancak da iki •ma her dört dakikada bir tram- kadar yapılacak birinci artbr• 
m&tıtik musiki, 11, 15 Berlin Genç ve yeni sağ hafı, haki- çtkıyor: gol çıkarıyor. Oldu S-5 •• Saatin Tay Tardır. maıında teklif edilecek bedel 
kasa dalgaaı:Askeıf bando, 11,45 katen iyi b r istikbale aahip 5-S Beraberci. b k Geoe MD tram.Tay Güse11alıdu muhammen kıymetin yüzde 75· altındaki tahtaya a ıyoruz: 
Hafif mus,ki, 13 Keza, 13, 10 olacağını gösteriyor ve Ateıspor Bu hidiıe, birinci dcvr ... de Numaralara t-'-... ••bıı da 2.ı,5 dedir. ini buldutu takdirde ihale edi· 
B ~- ,,.. Kcmaktwo Glsel,Wya ilk tram-
ükreş: Vırtüoz plak musikisi, açığ na pek iyi tutuyor. Hak"mi· kendisini biç belli etmiyor. Fe-

1 1 
•ay •bahleırin 5,26 dadır. tkiaoi lecektir. noksan bir bedel teklifi 

14,lS Amerika,t plildan, 14,15 yet Ateşspordadır. Fakat tecrü· nerbahçenin maruf Namıtını a itin farkına varmış, a ay 0 ıun .,.._, '*:.; aoa.ra. ~ da u. halinde müşterinin taahhüdü 
Paria Kolonyal: Konser nak i, besiz, şüts-z ve daıma kısa muhacim hattına alml Ş olan diye 4-4 takıyor. Ve nihayet bu retet eder. baki trialmalc eartile artırma üç 
lS Keza, 16,45 Berlin kısa dal· pasla yaklnlara kadar sokulmak Üçok, bu devrede, faik ve güzel profesyonelce marifete kartı ne Koailtai& Gclselyabya gec» 1011 pn uzatılır. 
ıası: Neşeli saato 17 Liypz"g: inadında bulunan mubacimler, bir oyun çıkarıyor, üçe karşı yapmak lazımgeldiğıni düıüne ıramny ... , birde banket .m. 14/3/938 tarihine müsadif 

1 b d k B Baaclaa effl :Z4 ele bir U'UllTay Hatif musiki, 17, 10 Ptag, Brüno bütün fınatları öldürü) orlar. beı golle devreyi galip bitiri· düşüne, sa a an çı ıyoruz. a· Pazartesi günü ıyni saatteı ya• 
Hafif musiki, 18 Peşte: Askeri Buna mukabil birinci devrede yor. Fakat oyunun havasında kalım, daha neler &öreceğizl Hrdir. pılacak ikinci artırmada teklif 
bando, 18, 10 Ko.lonya: Karışık Fuadın ayağından bir gol yi· b"r gayritab i,ik var... Yavaş H. T. ~':~~~ya ilk npar edilecek en son bedel muham• 
orkestra. p"yano, keman, 19,50 yorlar. Ve tam 'hakimiyete rağ· yavaş, sabada ıu sözler doyu- •*• IUt S,•Sıe Puaporum kalkar. Gece inen kıymetin yüzde 7S!ni bul• 
Peşte: Çigan orkeıtrası, 20,30 men bu ilk devreden mağ.u!.l luyot: Halk sah11sında B. takımları 100 •apur ... t 11,30 da Konak• madığı takdirde satış geri bı .. 
prag, Brüoo; Yaml.çelc:i~ eserle· çıkıyorlar. - An 1aşmışlar .• Yazıklar ol- arasında yapılan müsabakal.ıırla taa banket eder. rakılarak borç beş sene tabite 
riaden halk mosikiai, 21 Belgrad: ikinci devre başlayınca, Do- sun.. Takımları, profesyonel bu takımlaran likleri sona erdi. Karpyakadao · lnaire ilk Tapnı batlanacaktır. 
C.nubt Strp füzik cmföyp ppj· ğansporu!l, daha sıkı, daha pehlivanlara bt"nzettiler. ilk oy:.ın puvantaj başında bu· .. t 6.2° clMi.t. Şoa npar ela pce Almakistiyeolerin muhammen 
kıh koater , ıaati Alto, tenor, canlı ovnıyarak, zaman zaman - Sebebi neymiş? lunan Üçok • Alaancak takım- uat ~~her ymm ılUlte bir kıymetin yüzde yedi buçuK niı· 
lce1aaa piy•no, 22,45 Bükreş: a - N~ o acak; Mılli küme bi· Jarı arasında yap ldı ve A',San· ••pYr nıdar. Akfıtm aeki.._ 10an betinde teminat akçesi veya 
L.okaatadaQi konser nak ı, 23,35 Resitaller: dayetinde oyuncuları herhangi calc takımı oyunu 2-1 kazana- •terler ...ue birdir. ..tlam milli bir banka itibat 
Kolonya: Şramıad, aekstet ve 18, 15 Var,ova: P yano res;- b:r sakatlıktan kurtarmak. Am- rak bö.genin 37-38 şampiyon· Zignet altınları piguaı mektubuyla ihale vakitleriade 
p yano dilosu, 19

1
50 Bdgrad: tali Schubert, Bebussy, Vagncr, ma, başka sebeb de var. Juğuııu kazandı. Bundan sonra Ziyue& •lb.Dlaruua ahı •e •tat icra dairesinde hazır bulunma• 

Büyük raJ.yo or~struı. Liszt, 18,30 Prag: Brahmsm pi· - N e gibı? oyunlara Yamanlar ve Doğon· fiatleti: ları ve fazla izahat istiyenlerin 
Operal111r. opel'f!ltler: yano • keman sonatları, 19,05 - Maıılm ya, liklere g recek spor ta ım arı gelmeditioden Beıibirgerdeler: bugünden itibaren açık bulunan 

20,SO Varşova: Fra Oiavolo Bükreş: R ı cbard Tauberin blak· takımlar, birinci devre maçlara Ateş ve Demiı spor takımları Repdiyo ~& ~;:~ şartnameyi görüp tetkik eyleme--
İlimli o.,dra piyeaıi. larmdan; 19, 15 Belgrad: Halk eJaa t tularak tesbit edildi. Şim· .seremonile galip geldiler. Hamidiye 5550 5600 leri ve bu mülk üzerinde bir °"" mıı.i/clsi: şarkıları, 20,10 Laypz"g: Gıtar Takımların pa11antaj oazigeti: Vabdettiıı 5250 5300 ,Una bak ve alacak iddiasında 

17,15 Var.şova: Şarkıh triyo refakatile şarkı ar, 20,20 Bü reş: Kulüpler Oyun Gahb Berabere Magluh Hükmen Auata gol Yedili gol Punn A.rmah Reıad 6400 6500 bulananların yirmi gün zarfında 
konseri, 19,30 Bükre~: Theodo- Beethoven, Brahms ve Volfun A uncalıc 10 8 1 1 25 13 27 .. Hamid 6700 6800 veıikalarile birlikte daireye mü· 
resko kuartelİ Beetthoven, 20, 30 orkestra. Üçok 10 7 1 2 20 9 25 Tek altınlar: müracaatlan aksi halde tapuda 
Varşov.: Piyaıno, mandolin du- Dans musikisi: Ateş 10 6 3 1 18 11 25 Tek R•d 1125 1150 müseccel olmiyan bu pi hak 
osu, 21,45 Bdgrad: Oda musi· 19,30 Bıikreş: p'akla, 21 ,05 Demirspor 10 2 6 2 12 40 12 .. Bamicl 1300 1350 

.Ye alacak aabiplerinin paylq. 
kiıi konseri, 22,45 Macar tri· Laypz g, 21 ,25 Peşte: 23 Vıya· Yamanlar 10 1 2 6 10 14 7 : ~.:::!:et ~= !:~ madaa hariç bulanacaldan ilan 

yoıu. na, 23,30 Lavpzig, 24,05 Pec;te. Doğanspor 10 1 1 -~8~--l~l~-j..~9~-~IJ>~i;;i;i;;r;;;;;;~5~;;;;5~o:ı:u:nu:r~r••lllll••1111!11••-
~====~~=~=====~====~~=~~-~~l~~g:e:ç~ıy:o~~~G~ra:n~d~O~ük~ ~~~ ~~m~kaı~r~~~~~ ~~da ~u~t ~~ ~~ ~ı~i~~ 6~ ~ 

1 K 1, z ı L A K R E B il sonra her halde hatırlarsanız, Gnnd Dük ıibi ölmeleri ve ne suretle malumat elde eder· Saj olan bu adam kısa boylu, 
aradan iki ay geçmeden ayni sonra Remboldun ö:ümünden Jerae hemen Pariıe haber ver· ufaktefek bir ıeydi. Fakat bo· 

' ti şeldde Amerikalı amiral Mak bir kaç ıaat evel • Akreb. bak· melerini bildirdik. Aradan epey yundan büyük itlere girmiş so

YAZAN: 
Sax Rohna r 

ÇEVlıtEN: 
Sezai Yaşıt 
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iKiNCi KISIM 
,&icat hepsi de beyu bir yaş
tukla çekilmiıti. Yüzü tamamile 
lrtlll. ,alaız t6zleri meyclanda .. 
J Rut bükümeti dektorlaran 
raporlannı almıı ve meseleyi 
çok kurcal,mak isteıni,·erek ka
IJ8mııtı. Ayni zamanda Fransız 
devleti de kalb ıektesini kabul 
ettit:nden fazla tahkikata 'lüzum 
görmemiş benim bu yo:daki 
vaz feme nihayet vermişti. 

Atadan aylar reçtı. Hemen 
hemen bu mese.eyi unutmuş 

gtbi idim. Bir ıün ıayet iyi 
tanadıtım mcıhur bir Fransız 
alimile bir mecliate oturmuş 
koauıuyorduk. Ble kaç balta 

evet ölen Norveçli elektrik mü
iaendisi F.ı iksondan lif açıldı. 
Dostum: 

- As; ımız için büyük bir 
zayi, dcdı. Grand Dük lvan 
harb ılm nde nasıl fevkalade 
-yüksele idiyse Erikıon da elektrik· 
te o kadar mahir bır dahi idi. 
İkısi de çok gen~ i;>ldüler. işin 
garib tarafı ikisinin de ölü~ü 
ayni şekilde o'. du. 

Beni bir düıünce aldı. 
- Evet öyle dedim. 
- Sanki t•biat sırlarını sak· 

Iam•i•· mliıtakbel barblerin 
önüne geçmeğe karar vermiş 
zibi son umanlarda kim ilim· 
de fazla riderse bemen önüne 

N.l öldü. Arkasmdan Er lcaon kında malQmat istemesi. O vakit ıeçtiti halde hiç bir ıey nuada güçballo kafuını sabrdan 
ve ondan sonra daha beş oa • Akreb. iri Dükün ölümünde çıkmada. Zat•• bir ıey de um· 'kurtarabilmiıti. 
gün ev,.l de meşhur maden mü• muhakkak ki kcşfedemeditim mü· muyordum. Benim Lonclraya Kadıalara yakın bir mıa-.ya 
hendis "RemboJd takib etti. bim bir rol oyn•mıfh. gitmem dalsa iyi olurdll. oturlDYlf içlerinden birisine iıa· 

RemboJdle ölümünden bir Bütün bunlar lıalckile ıiibbe- Likia Lonclraya hareket et- ret .edib duruyordu. Bundan 
iki saat evel beraber bir arka"\ lerimi tekrar eyaklandırdı. Fakat meden evel bir defa Mikelin bqka kipt oynıyanlırdan birimi 
daşın evinde yemekte idik. Ben yeni bir bldi1e daha olmaa me71'aaesiae utramak law halde daha alikamı celbetti. 811 iri 
erken ayrılmııtnn. Ben ıittikten idi ben gene barelmto pçe- fayClalı olardil. O alttaaa ıcı,... ,an hir adamdı. Kocaman aar .. 
bir az sonra rabatsızlanmıı. !>Ole- cek deflldim. (etimi detiştirerek dlklclnı ziya· bnı kaplayan hafif bir sakal 
tor çağırmata vakit kalmadan Bir kaç gün ıonra Londranın rete gittim. Teatgibın başına vardı. Yüzünün sağ tarafı, kul .. 
zavallı adamcağız son nefesini en meşhur dokto~u Sir Frank geçerek bir konyak ısmarladım. tının üstünden dudağının ke·· 
vermiş. O g ce yemekte yan· b r tiyatro locasında tabkı Grand Kimse liana ehemmiyet verme- oanna kadar geniş bir yaranın 
yana düşmüştük. B r çok şeyler Dük ı'bi can verdi. miŞti. iıini taııyordu. Saçları karma· 
ko ıuştuktan sonra ba ıa çok Ve birdenbire hatırladım la Meybınede selçiı QO kiti ka. karııık idi. Bu halile yabani bir 
grib bır ıuıJl ıordq. Hata qnu· Mısırla danspı, Akrebiq a 1cti dar v.~rdı, ikisi kadındı. ayıyı andmyordu. 
tamam o ıuali: güzel kız da Londradadır. Her Erkeklerden dördü bir muaC:.ta Tam ka kıb g"tmeke niyet. 

- H ç Asyada veya Afrika· haıde bu işin alt nda da •Ak· iıkambil oynuyorlardı. Kadmlar lendiğim anda Jan Saj otur'3uğu 
da "Akreb,,e tapan bir d in reb,,in 'kuyruğu o acaktıl baıka bir masa~ yakışıklı bir masadan kalktı. Cezaırli ile 
biliyor musunuz? Denıişt 1 * • * Ceuirli ile işi koyulqbrmakla konuşan kızın yanma gıderek 

O gece arkadaşıqidan ayrıl· Megha11ede icar ga meşgu.ldüler. Diğerleri de teker bir iskemle çekti, otu du. Kıza 
daktan JPPT~ saatlerce düşün- Londra emn.yet mü ıü lüğüne teker bfloka maaalarda içki içi· bir teyler söy.emeğe başladı. 
düm. Zaaıaoın ea aıetbur ıdaar ıelıraf çekerek "Akreb. iami yorlard ı. B1ı1rada yalnız bir - Sonıı var -

, 
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H·alkeviiıdeii Alıactoıuy& 
. ~ . 

AlıiNt 
mMt•il•rı -· "' KostDmlu balo 

canım. 

- Hila yemek olamadı mı? 
- Ba.. bak, hor zaman sa-

na gülü buraya takma demi• 
yor muyum? 

- Oto kapıya geldi mi? Ve· 
saire ile, bır çok evlerde de· 
vam eden bir hazırlıktan sonra, 
iıte H kevi .. 

Sıcak b r salon, zengin bir 
büfe, ntz"h bir topluluk. 

G&lie.im Halkevinin geniı 
salon larında gezinen bir efeye 
ve onunla şakal ıan kızan1na 
çevrildi. Hemen; içimdeki his· 
lcrin birden kaynaşhğım duy· 
dum ve mazisinin , temiz vas f. 
larınl\ bağlı olan Türk uluıunun 
milıi varlığının hili dimdik 
ayakta durdutuna bir daha iman 
ettim. 

Sağlı, so u maularda yer 
almış milli kılıklı kadın, erkek 
bir k tle içindeyim. Dlişünüyo• 
rum. Ne kahhar yumruklar vır· 
cır ki, şimdi güderi eldivenler 
iç nde saklıdır... Frak ve simo· 
kinı kendisine yakış1 ırmaıını 
bilen ın ce Türk erkeğine b r 
zeybek heybeti de o kadar ya
raşıyor .. Bayanlar; zarif kostüm· 
leri e ne kadar da daha güzetl .• 
Halkevi adeta asırları biribirine 
ekliyen ve Türk heybeti ile za· 
rafetini bir anda ifade edebilen 
zeng·n bir müze gibi olmuş. 
Mıllet n heybet ve hürmet tel· 
kin eden mılli giyiminin arasıra 
muhitimizde karakterize edil
mesi, hakikaten çok isabetli ve 
yerindedir. 

Şu Bayan; sarmalı çepkenile, 
dallı entarisile, koyu gözlerinin 
üstüne düşen yüzlerce altın iliş· 
tirilmiı değirm·sile ne kadar da 
cana yakm.. Ya Ş" zeybek;. 
Ya şu potur!. 

Dans ediyoruz... 811 temiz 
muhit içicade kimse kendinden 
uzak değil.. Nezalaet; bütün 
kıymet ve hu._iyetlerile bu sa· 
lonun her köte•i•i dolduruyor. 

içiyoruz... iç.ki neıeye hiik· 
metmiyor, nete içkiye laiikme· 
diyor. Ve biz iyi orranize edil
miı bir cazın arelodiaile ıeya· 
hat ediyoruz. 

Bir az sükut ve bir az di• 
ıtenmeden ıonra, kuleklarımcla 
ıök güriilte.ü .... d .......... 
-.aa, .. lita ıena. riPi ... 
rurla lolbarto IMr •• dUp 
•••da. 

_..,, s iıtri Mlıll-'8-
...... ea iri9ilri 111t1•, .._. 
M -.-.. J>itarlerhte D111tr 

ilic:ı, termus ıişeai ne varsa: 

Hiddetle batırd .. : 

- Hili. mı bu lif?. 
- Sfti, ıöylemiyecektik. 

· ·._ • ~dim, koça biaip yola dl· 
• zül~ik amma bir •üddet ıonra 

kaıJdarım atn.ata batlaclı. 
Dinyada iken koça billmete 
ahpk olmadttı•ı bilirain. Ça· 
re9i ae?. Diıitai sıktım, talaam· 
miile çalaıb•. Koçun üıtünde 
tersine döaclirihrif saat relcka11 

6ir intiba 
Bu ses ne Bethoveaden, ne 

de Bahttan melodidir. Bu ses; 
dedelerimizin ıavaşlarında kah· 
ramanlan coıturan, dütünlerin· 
de saadeti, heyecanı terennüm 
eden, şu bir kısmımızın beten· 
mediti sestir: Davul, zurna!. 

Bilmezler ki, Türk hep böyle 
rür ve vakur ıöyler •.• 

Bir aea yükseldi: 

- Ekrcmi istiyoruz Ekremi ••• 
Bir alkıı, bir kıç haykırış .• 

ileri masalardan bir nira, salo· 
nu sallar gibi mihrakta çatladı .. 

- Heeeeyyytt. 

Bir pulat ortaya atıldı: 

Harmandah... Bu, oyun mu· 
dur, yoksa; kahramanlık ruhu· 
nun nefis bır eıtetik içinde raksı 
mıd r? 

Ortada dönen arkadaıla be· 
raber kalpler.mizin, ruhumuzun, 
dimağımızın da o azamete uyup 
hareket ettiğini anlıyoruL itte 
o azamet kı; tarihin kaydedcbil· 
diği iki bio aenedenberi bu 
millete daima hüküm şerefini 
vermiştir. 

Harmandalı, oyun değ:l, esa· 
tiri bir heybet ve azametin ifa· 
desidir. 

Başkanla karşılaşıyorum. Bn. 
Şehime Yunus her zamanki ne· 
zalcetile ve tebessüm ederek: 

- Eğlerıiniz çocuklar, eğle· 
niniz başka ne istiycbilirim! 

Diyor. 

Evet... Çalışmasını, fabrika 
kurmasım, düşünmesini ve her 
ıeyi bilen millet, eğlenmesin, de 
bilir ve eğlenme, onun hakLadır. 

Beynimin jçinde bır tarraka 
koptu .. Serpantin ve konfet lerİA 
arasından dökülen yüzlerce ba· 
lon sigaralarla patlatıltyor •. Bu 
iş bana bu ıünkü Avr11pa siya· 
setini hatırlattı... Fakat onun 
acılığı ile bunun neşesi biç mu· 
kayese ediiebilir mi? ... 

Gün ağardı... Ayrılıyoruz ..• 
Kulaklarımızda ve gözlerimizde 
b" a-üzel gece, bütün canlılatı 
ile yqıyor. Güzel bir gece.in 
terte .. iz hatırası içinde, milli 
koıtii•lerden bir dekor silinip 
ıidiyor •.• 

gibi sap, ıolı sallana, sallana 
köprüyü geçmete başladım. 

He11üz yirmi, otuz metre ka· 
dar ya g:trniı, ya gitmemiıtim 
ki bir şeyler oldu. Arkamdan 
topuzla mı vurdular, koçun 
ayatı mı sürçtü, ne oldu; buliıa 
emsalim miıillii, ben de Cehen· 
nemin bonitinden lüp diye aşa· 
tıya yuvarlandım. 

Cehe11nemde; diinyadılci hı· 
mamların ıotuklutu g bi bir 
•Kapıaltı,. dairesi var. Honiden 
düşen biçareler hep orada top· 
landık. Saffı harp nizamında 
dizildikten sonra anıızın zebel· 
lib gibi bir Arap peyda oldu. 
Meğer bu herif; Cehennemin 
zebani baıısı imıı. 

Arap birer, birer çehremize 
baktıkça alnımızda kendi ken· 
disine: 

- Cehennemin falan katına 
gidecektir. 

Diye ibareler peyda oluyordu. 
.Meğer dünyada iken • Alnımızm 
kara yazısı. deditimiz ş-:y işte 
bu i•iı .• 

Uzatmayayım; beııi niıbeten 
az ateşli bir yere ayırdılar. Ga
liba niyetleri birdenbire pişir· 
mek detil; hafif atette atır, 
ağır rosto yapmak•lf· Ah, ne 
bil rsin kardofim; bi11eydim 
ölürken yanıma biraı ıalça ile 
iki baı sarımsak alır ve laiç sı· 
k ntı çekmeden mükemmel bir 
sakız yahnisi olurdum. 

- Sonıı t1ar -

Tavzih 
lk"çeımelikte bir tebdid hadi· 

ses· niıı mahkeme saf ıha tını yaz· 
mıştık. Dün bu hususta Bn. 

' Hir:metten bir ıaelc:tub aldık. 
Bn. Hikmet diyor ki: 

•Ben Tevfitin on bir ıenelik 
karısıyım; yuıldttı ıibi kitibi 
detilim. Esasen oquo kitib tu· 
tacak vaz·yeti de yoktur. 

Bıçakla tebdid meıeleıine 
aelince, berber Tevfik kendisine 
btçak çektiği ıöylenen Hakkıyı, 
tabaaca ile arkasından kovala· 
mııtır. 

Tren lıa~a•ı tahlıi
lı•tı devam ediyor 

Ôlretmen tayini 
fzllir Cw1alauriyet Kız enlli· 

tilii riyuiye ötretmeai S.. Afffe 
8llarköt <M.okal riyaziye öt· 
,_..lllae ta,n. e4ilmitıtir. 
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Geçen pn Torbala - Tepe· 
köy iataayolsı araıında Liceli 
Muitafa otlu B. Rıticlia Nazilli 
trelMain oarp•ası yüziiaden 
•i•r ..,.tte yaralaaclıfını ve 
lı•ire hastaneye getirilclipai 
yazmtftık. Bu kazaya aeltebi1et 
vermek suÇ1H1dan makiaiıt Da· 
wd ve atetÇi Maa .. er Mk· 
kında tahkikata bqlan•ııtar. 

Tolaam, aıı i•tiyenler 
Ziraat Velıiletinden vilijet 

i 
-iraıt müdüriiiüne ıelea bir ta· 
millcle bari,. memleketi•iae 
•übatlele suretıle to••, çelik, 

S A1• ıörulerecek ecnebi müeue
.:..elerle ayni şekilde me•lelreti· 

mize tolaum, çelik, aşı ve diier 
üreqae ve yetiftirme vuatalan 
ketirtmek iltiyeoleriaı An1kara 
tohum ıalih iataayonuna müra
oat etmıl•l l&aım,.lcliti bil· 
4 lrll91ttir. 

• 
mavı 

Bir aratadqım bana bu hiki· 
yeyi aalatb: 

- Bir kıç ay evel geçimıiz 
bir hizmetçiye yol verdiğim: l 
bafta11Bda evde bir airü yıka· 
nacak çamqır toplanmıtb. Gi· 
den kadıaın yerine ıelen biz· 
metçi çelimsiz çıktı. Toplumaı 
çamqırları arıtacak hali yoktu. 
lıter iıte•ez dışırdan çamaşırcı 
arattık. 

Bir sabah erken ıelen ifçi 
kadını yatatımın baıucuna ıe
tirdiler. Bu, pek pnç, narin, 
mabcub tavırlı bir tazecekti. 
Piıkin, kart, çaçaron mahalle 
çam11ırcılannın soda ve kaynar 
ıudan ıünıerleımiı küt tırnaklı 
çarpuk çurpuk ellerile, bu na· 
rin tazenin, karıımda ezile bii· 
zül e uğuşturdutu ince uzun par• 
makh, pembe avuçlu zarif elleri 
aruında ölçüsüz farklar vardı. 

Bu nasıl çamaşarc.ydı böyle? 
Karşımda heyecanlı bir tered· 
düdle kabul cevabı bekliye• 
genç kıza karşı içli bir şefkat 
duyarak: 

- Kızım • dedim • aen pek 
ince bir tazeye benziyorsun •• Bu 
yorucu iı sına ağır gelmiyor mu? 

Gergin ve parlak dudakları 
reddedilmek korkuıile titriycrek 
derhal atıldı: 

- Hayır efendim.. Neden 
ağır gelsin.. Hem ben görün· 
düğüm gibi kuvvetsiz detilimdir 

- Bilmem amma. Bizde de 
epeyca çama11r toplandı. Büyüle, 
kalın yatak çarpfları da var. 
Acaba becere bilecek miıin? 

- Elbet beceririm. Ben bu 
gün çamqır yıkamıyorum lci •• 

- Ne zamandanberi bu iıe 
başladın? 

Kız bir an yeşil hareli parlak 
gözleriain üstüne düzpn •öz 
kapaklarını indirerek dütünür· 
ken, ben onun yüzüne bakıyor· 
dum. Bu hareli, meoeviıJi yeıil 
ve ıarı ziyah gözler, bu koy&& 
kahverenri ve altın iltimal 
öndüleli s~lar, bu narin, ber
rak ve ince· hatlı alın ve yüz 
ban• birini babrlatıyordu .. Fa· 
kat aclba kimi? 

Çamaıırcı taze tekrar ıözle
rini açarak bana cevab verdi: 

- Ben tam iki buçuk aydan· 
ber~ bu iıe başladım.. Düıes 
Dö .. Vindıor evleneli tam iki bu
çuk ay oldu değil mi efendim? 

Şa11rmıştım .. Hem iki tarafla 
ııılcınlık .. 

Yataktan doğrularak sordum: 
- Ne münasebet? Madam 

Vindaorun evlenmeıile senin bu 
•tının aruındaki münasebet 
nedir? Ben bu suali sorarken 
kızın yüzüne daha dikkatli ba
kıyordum. Bilmeceyi balletmit
tim: Evet bu kı2catız tıpkı Ma· 
dam Vindıora benziyordu! ç.. 
maşırcı taze beyaz ve kuvvetli 
diıleriai ıöıterea tatla bir rü
lümseme ile cevab verdi: 

- Çünkü ben Diites Dö Vind· 
sorun plialik mavi elbiaeıiai 
ıördüktea ionra bu ite b.,la. 
dım. O elbiteJİ o kadar çolc 
HYdim ki .• Oaa beazeriai ken. 
dime yap•ak için bu iıten 
bıfka çare bulamadım. f.peyce 
de param birikti. 

içimden kopan deriıı bir aca 
ile: • Y azıkl dedim • ellerin 
nasarlanacak. ince entlamtn bo
zulacak. Manah düzpa katlan· 
aın uçlarını kaldırarak: 

- Ne çare? -Diye renç 1öt
ıiinü11 titr•ek bir hareketile 
acıklı acıklı içiai çekti· ae çaı:e 
efendim? t Çwaflf ~bn 
~leri•in önüne hep o mavi 
ipek el~.tY! ıetiririm. Kuvv .. 
tim artilr. Şuralan bGllDeli bcı.
aıll. .. 

a.., laa, ... "" ........ ., 

Y azM: Nezihe Mulıitltlin 
Viadaorun iıtekoz itlemeli tuva· 
letiadea, mavi gelinlik robuna 
getirerek: 

demin içli bir buretle titreyeıı 
röğıünün etrafında, şimdi ince 
parmaklarile hayali bir mavi 
robun şeklini çiziyordu. 

- Ne güzeldi deiil mi efen· 
dim? Siz de bej'endiniz mi? 

Zavalh kızcağız! Bu ne candan 
bir arzu, bu ne iptililı bir kı· 
pılıştı?. Ona yüretim sızhyarak 
bakıyordum. Cevab vermediği· 
mi görünce kendini topladı. 
Belki ileri iİttiğini zınnetmiıti. 
Gene o zavallı ve mahcub ha· 
lile ellerini otuıturaralc: 

- Vak't geçiyor • diye mı· 
nldandı • müsaade ederaeniz 
işime baıhyayım? 

Onu bu iıtekten mahrum ede· 
mezdim: • 

- Peki kızım ·dedim· ıimdi 
hizmetçiye tenbib ederim. Sana 
iyice yırdım etıi n. Ben de 
timdi kalkıyorum. Kendi çama· 
şırlarımı da kendi elimle yılca· 
rım, itin bafiflemiı olur. 

Gözlerinde idealinin kıvılcım· 
lara tutuşarak: 

- Siz yorulmayın efendim 
• diye atıldı • merak etmeyiniz, 
ben hepsini istediğiniz ribi yı· 
kar asarım. Ve bir şimşek bızile 
odadan çıktı. 

• •• 
O gün akşama kadar hep 

gözlerimin önünde Madam Vind· 
ıorun mavi robu dol:şıp durdu. 
Bir genç kız kalbini sihirli bir 
ağ gibi ıaran o mavi ipelc el· 
bi8Cnin şekli bir salgın halinde 
ea yüksek moda evlerinden, en 
mütevazı dükkin•ra kadar hü· 
cum ettiği zamanlar bile onun 
bir kopyasını yapbrmak akhm· 
dan geçmemişti. Fakat şimdi 

bu elbiseyi gözlerimin önünde 
caalandıraralc, onun hayal ve 
basetile kalan yatak ç.arpflarıaı 
sıkmak için kuvvet bulan renç 
çamatırcıya giydiriyor ve riizel 
tazeain muradına eriıini tahay· 
yül ediyordum. ')Va mü•kiin ol
saydı da ona bpla o liiçimde 
bir mavi ipek rob hediye ede-
bilseydim!. · 

Zaman malum.. Böyle bir he
diyeyi hemen yaptaramudtm. 
Fakat ufak tefek çamaşulan 
bahane ederek kızı haftada ' bir 
iki çatuttım. Artık ae o, ne , de 
ben mavi ipek robdan baı..t
medik. Fakat no o, ae de boa 
onu unutmaıtuk. 

Bir rün geae bizim paç ça· 
ma11rcıya haber tÖDdlıl'di-. bu
lamadılar •• Bqb biT , .. tqın· 
ditmı söylemips. C.1111,lllaldı. 
Yürejimde derin b~ ac:a . laiuet· 
~ o ıia ahb11Planm bizde 
toplaaau ....... ı. Mtam çayıaıa 
ltulaarı odanın loı havM&na da• 
twrıc. meda bab•i ao4da.. lçi
aiı-. Wrl ~ D~ 41 

- Bir zamanlat bin beş yüz 
dolara çakan o meşhur mav\ 
rob artık demode oldu. 

Dedi. Ben derhal mavi robun 
lıikiyelİni anlatmığa bqladım. 
Arlcadaılanm müteessir oldular. 
Hepsi şimdi demode olan o 
ideal mavi robun mütevaz ·bır 
eıini yaptırmak için yardım et· 
mek illledilderini söylediler. 

Derlaal işe bııladık. Ertes: 
ıünü Düıesin dol ismi verılen 
kırepten alta metre alarak Be· 
yotlwıda bir terziye göturdük, 
içimizde endamı bizim zavallı 
çam&fırcıya en çok uyan bırine 
prova yaptırtık, nihayet bir 
hafta içinde mavi rob elimize 
teılim edildi. 

Ertesi günü iki arkadaş m ve 
ben elimizde mavi robun pa· 
keti genç çamaıırcının eski 
evine ıittik. Bu basık, rutubetli 
yer odasına taşınan kiracı bize 
sağlık veremedi. Bakkala, aktar~ 
sorduk .. Ge~ sağlam bir adres 
alamadık; N&hayet yer odasının 
bulunduğu 10kağm köşesindeki 
kahvehaneye baş vurduk. Eski 
mahalle bekçisi bize dikkatle 
bakarak en doğru adresi tarif 
ettikten sonra: 

- Galiba basta imiş • dedi • 
kimbilir sizi görünce sevinecek 
zavallı Feri del 

Fazle tafıilit alacak vaktimiz 
yoktu, hepimiz müteessir ve te· 
laşh idik .• 

Epeyce çarpuk, dar ve çamur
lu sokaklar dolaştıktan sonra 
bir viraneye geldik, teneke ve 
kof tahtadan yapdmış Feridenın 
kulübesini bulduk. 

Kapıyı kızcatızın büyük anası 
açtı. Biıi göriince dişsiz ağzı 
titriyerek baktı. Ona Ferideyi 
sordum. Kadan ne yapıcagını 
ıııırmııta. içeriden genç kızın 
halsiz sesi duyuldu: 

- Buyurunuz banımefendici· 
tim. Ninemin kulakları iyi 
duymaz. 

Derhal içeri girdik. Topralc 
zemin üstündeki kerevetin yır• 
tık fakat tertemiz örtüleri üze. 
rinde zavallı Feride yatıyordu. 
Bizi görünce sevinçten süzgün 
sarı yüzünün elmacık kemikleri 
kızardı. Scıi bojıık bir titrc
yiıle beyazlqmış hummalı du· 
daklarının arasında fısıldıyordu. 
Gözlerimden dökülen yaşları 
göıtermemeğe çılıtarak: 

- Hepıi ieçcr Ferideciğim 
·dedim· inşaallah yal"nda ıyı 
olunun da, o kadar iıtediğin 
bu mavi ropu ıüle güle gı· 
yersin. 

ince kitıd paketi açtım. Ma· 
vi elbiıe meydana çaktı. Feri de 
,imdi idealine bir düıman ba
btile bakıyordull 

Büyük aauı hıçkırarak el bı· 
aeye kotlu. incitmeden korkar 
gibi burutuk ellerine alarak onu 
buta torununun başucuna 
yaydı: 

- Feri de yavrucutum has .. 
retiai çektitin bu elbise inşaat. 
lab una ıifa ıetirir. Seni yüz 
üstü bırakıp bu hallere sokan 
o hain nipnlın Rabbimin hu· 
zur ... da pnalunı çekıiof 

Feride - Nineciiin ona in· 
ki• et.el . 

Diye laıçlardı, soma bqucun
da mavi bir köpük yatını gibi 
panldayaa ipek roba, ıönmiış 
ve kırılmıı aılcının son hane• 
til• bakarak bitkin ve keıik 
bı~la GatGa• lc&pu 



Levaz~m amirlifi ilanları 
lzmır Lv. amırhJı Sat. Al. o. Rs. den: 
1 - Mu t bkem mevkinin gostercceti yerde tamir ettirik

cek (2738) lıra doksan kuruş bedel keşifli iskele tam'ri a91k 
eksiltme urctı le münakasaya konmuştt r. 

2 - ihalesi 27/2.Kan/938 pcr~embe günü ıaat 15 te kış· 
lada lzmir levazım am' liği s .ın alma komiayoftunda yapılacaktır. 

3 - Tem nat muvaKKata akçası (205) lira kırk ıL:i kuruştur. 
4 - Şartname ve keşifoame ve rcsimi her gün komisyonda 

görülebilir. 
5 - fstelcli!er ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
6 - Eksiltmeye işt.rak edr.relcler 2490 r ılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde ve ş1rtnamcsinde yazılı vesikaları ve te-
minat muvalckatalarile birlikte ihale saatinden evel omis· 
yona gelmeleri. 11 16 20 25 101 

1zmir Levazım amırliği Sal Al. Ko. Rs. den: 
1 - Her bir çiftine tahmin edilen 490 dört yüz doksan ku

ruş olan (22000) ile 28400 çift kun ura kapah zarf us lile sa· 
hn alınacaktır. 

2 - ihalesi 4/2/938 Cu a günü 'saat 11 ded r. 
3 - Jlk teminab 8208 sekiz bin iki yüz sekız lıradır. 
4 - Ev af ve şartnamesi696 kuruş mui(abilinde M.M.V. sa

tın alma komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler'n 2490 sayılı kanunun 2 ve 3ncö 
maddeler nde gösterilen vesaik~e teminat ve teklif mektuplarıle 
birlıkte ıhale saatinden en az bir saat evel komisyona verme· 
leri. 15 20 25 30 P4 

iz r Lv. amirliği Sat. AL Ko. Rs. den: 
1 - Çdnakkalede müstahkem mevki ihtiyacı için aşağıda cins 

ve mıktan yazılı motör malzemesi ~atm alınacaktır. 
2 - Bunlann evsafı ilişiktir. 

"..l. - Alınacak benzin ve yağların ıhale günü 29/1/938 cumar· 
tesı günü saat 11 de 2'!90 sayılı kanunun 31 ncı maddesi 
mucibince kapalı z&rfla alınacaktır. 

4 - A cak benzin ve yağların muvakkat teminata (466) 
lir ır. 

S - Talipler teminat mektupları ve teklif mektuplarını ihale
den bir at evel ve kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinJek; 
vesa k ile b rlikte Çanakkale Mst. Mv. satın alma komı ~· 
yonuna müracaatları ilan edılmesın ve ilan evraklarının 
ihaleden evel komisyonumuza iadesinı ric~ ederım. 
Alınacak m ktar. 

Benzin 
En iyi gres yağı 
En iyi vakum yağt 
Beyaz ıstüpi 
Renkli istüpi 
En iyi valvalin ya§'I 
Mai mukattar 
Mazot 
Asit 

Kilo 
20000 

375 
495 
100 
100 
1so 
30 

6000 (400 teneke) 
o 

11 15 20 25 102 

lzmır Levazım amiriiğı satın alma komıl}OllUndan: 
1 - Ankara garnizon üessese c.ri için 90JOO kiio koyu• eti· 

~ nin kapalı zırf'a eksıltm si 27/2ncıkinun/938 saat 15 de Ankara 
levazım amirliği satın alma komisyonunda yapıl.-cakhr. 

2 - Muhammen h<"deli 40500 lira iık teminatı S037 lıra 50 ku· 
ruştur. Şartnamesi 203 kuruş mukabilinde komısyondan alınır. 

. Kanuni vesikalarda bulunan teklif mektuplarının sut 14 dı! kadar 
komisyona verilmesi. 11 16 21 25 103 

Jzmir Levazım imirligi satm alma komısyonuııdaıı: 
Dikim evleri için 20 ton san sabunlu kösele 4-2-938 Cuma 

fÜDÜ saat 15 te lstanbulda To~hanede Lv. amirliği satın ama 
komisyonunda k·palı zarfla eksilt si yapılllcaktır. 

Tahmin bedeli 41000 lira ilk temınat ı 3075 liradır. Şartnamesi 
komisyonda görülebilir. isteklilerin kanuni vesikalari.e beraber 
teklif mektuplarını ihale saatinden ir salt eveline ~adar komts-
yona vcr.melcıi. 18 23 28 2 178 

lzmir Levazım amirliği :;at. al. o. rs. den: 
1 - Seferihisar mınta\cası kıtaatmın (350.)()) kilo kesilmiş· sığır 

eti ihtiyacı kapılı zarf usulile münakasaya konmuştur. 
2 - ihalesi 7 /Şubat/ 938 pazartesi günü saat 16 da kışlada 

lzmir Levazım amirliği satın alma komisyonunda yapıla-
cakbr. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı (8400) Jiradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi (630) liradır. 
5 - Şartnamesi her gün komiıyonda görülebilir. 
6 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek me uriyetindedirıer. 
7 - Eksiltmeye iştirak eelecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddel~rinde ve şatnamesınde yazılı veaikalarUe 
teminat v,. tekliı mektuplaraoı 'bale saatinde en az b\r 
saat evve komisyona vermiş l>ulunacaiclardı. 

21 25 30 4 214 

Bornova askeri satın :ma komisyonundan: 
Madde 
1 - Tiredeki katının yedi aylık ihtiyacı için 60000 kilo yu~ 

açık eksiltme ıuretile münakasaya konulmuıtur,. 
2 - Açık ekıiltmcıi 31·1·938 Pazartesi günü saat on beıte 1• 

pıl~caktır. 
! - Umum tahmin tutarı 30004 lira olup muvakkat temioab 

225 liradır. 
4 - Şartnamesi her gün komiıyondı görülebilir. 
5 - isteklilerin muayf1ın vaktinde Bornovadald ulceri satın 

alma komisyonuna gelmeleri. 14 19 25 29 127 

Bornova Askeri satan alma komisyonundan; 
Madde 
1 - Tümen birliklerinin ihtiyacı için 2400 kilo arpa ıehriyeai 

pazarlık suretile !'atın alınacaktır. 
2 - Paz rlığı 27/1/938 perşembe günü saat 10 da yapılacak.tir .. 
3 - Umum tahmin utarı 444 lira olup muvakkat teminatı 

34 lıradır. 
4 Şartn mesi koıııiıyonda görüleb'lir. 
5 ls eklılerin muayyen vak · nde Bornovada1ci askeri aba 

alma kom ")'Onuna ?Deleri. 244 

MB,O~l},OY -1 ,.."""' ·~ ~,. ~~pPUl\dllfl~ 
aade 

1 - Tümen Dirliklerinin ihtiyacı olup kapah zarf usali\e yap.· 
lan münalcasasında beher kiJoıuna teklif edilen 33200 
k'lo pırinç ~erilen yirmi bir kuruş yetmiş bcı wıtim fiat 
komutanLkça pahalı görildütündcn bır ıy ıarfında pa
zarlık suretile ı ınacaktır. 

2 - ille pazarlığı 27/1/938 perşembe günü :aat 10 da yapı
lacaktır. 

3 - Umum tahmin tutarı 7304 lira olup m ... vakkat tcminab 
548 liredır. 

4 rtnımesi ber gün komiıyonda görülebilir. 
S - Jıteklileria ::ıuıayyeıı vaktinde Bornov ık.i askeri satın 

ainıa komisyonuna gf"lm.ele. . 181 

lzmir DeftQrdarlığından: 
Satış no. 

1194 Bay aklı •• ar. rya ı. 8 tai no. hı ev 
1209 Güzel yal M tres ı. 6 taj no. 'u eY 
l 2i 1 3 cü Karataş iman a. 24 ., ., ,, 
1213 2nci Tcpecık Nibm s. 8 ,, .. •• 
1118 ,. Karantina Yeni yol s. 6 tai no. lu ev 
1225 ,, Tep~cik Cevı s. 26 taj no. lu ev 
1#3J lnci ,, Lale '· 68 ve Leyli s. tan 1 taj no. 

alan dükkan 
12.'.3 • Tepeci;.. Kuruçay m. Kağıthı[e c. 41,42 no. lu 

1243 
1250 
1257 

1258 

1261 
1262 
1263 

2ncı Karataş dokuı Eylül s. 69 taj no. 
.. Tepecik Akşam ı. 42 tıj oo. lu ev 

iki ev 
lu ev 

lnci Karataş ibiş ağa 2nci Ruhi baba s. 6/8 
tsj no. lu ev 

Ş ·hitler Mızrak!ı s. 6 kapı ve 2nci altm pera-
kende s. dan 3 taj no. lu alan ev 

2nci Knrantina Bülbül s. 44 tej no. lu ev 
Koprü Bay r s. 5 taj no. lu ev 

Odıaniye m. Murahhas s. 9 taj no lu evin Dl· 

sıf hıssesesi 
1264 Köprü Bayır ı. 9, 11 taj no. lu ev 
1765 2nci Karantina Ttirkoğ1u ve iskele s. 72 taj 

no. lu kahvehane 
l 267 Köprü Mısırh c. 1737 ada 114 parsel aayllı 

4840 M. M. bademlık tarla 
1268 Köprü Kayalık ı. 25 taj oo. lu ev 
1269 .. ,, 2 .. " ,. 
1270 Ksdriye m. Aşureci ı. 49 ve 51 no. tıılı 3 barı· 

kaya havi 499 M. M. arsa 
1271 3ncü Sultaniye Eşrefpaşa c. 167 taj no. lu evin 

nısıf hissesi 

Lira K. 
16 00 
100 00 
so 00 

?.00 00 
.50 00 

200 OQ 
125 00 

150 00 

250 co 
120 ()() 

50 00 

300 00 

65 co 
45 ()() 
50 00 

250 00 
350 ()() 

300 00 

15 00 
40 00 

175 00 

100 00 

1'.:72 Köprü bayır ı. 3 taj no. lu ev 55 00 
l 273 ,, il l •. .. p 65 00 
ıvukarıdı yazılı emva .n mülkıyeti 15 gün müdddle açık artır· 

maya konulmu~tur. ihalesi 7·2·938 arihinde Pazartesi günü saat 
15 t dır. Tal:plerin Mdli Emlak müdürlüğüne müracaatları. 

25 1 233 

lzwir vd· .. ıf ar müdüı·lüğünde : 
Bedelı Cins No. Mevkıi V&!:fı 

1-11 ev 57 550 s. Kut poğlu 
Yukarıda }azılı ev n ihales·n:n 26· 1·938 saat 15 e talik edildiği 

ilan 0 1 ı·ıur. 242 

lznıir ili Daimi EncDmeniudeu: 
Eksıltgıeye konula ıı 
Ke,ıf bedelı 
Eksıltme 

lsteklıler 

Eks itmeye girebil ek için 

. . 
Güı';!:yalı lıkokut kurağı yapıs·. 
(12365) lira (13) lcur ·ştur. 
17/şubaı/938 perşembe günü 
saat 11 de lzmir vilayeti daimi 
encüm~n nde kapa zm usulü 
ile yapffocaktır. 
Eksi tme şartname~ı, mukavele 
projes·, b: ymöırlık işleri genci 

şartnıme91 yapı ış:crı umumi 
fenııİ Şa&rtnamesini ve kc~if ve 

projeyi fzmir Nclfaa müdürlü
ğü rıde görüp inceleyebilirler. 
(lstekltlerin 928 lira muvakk t 
teminat ile Nafıa Vekaletinden 
alınmış miiteahbitlık Ye ticar"'t 
odası belge erile birlik .. hazır· 

Jıyacakları teklif mektuplarını 
yukarda 3 üncii maddede 1azılı 
saatten bir saat eveline kadar 
lzınir ili daimi encümen? ba19 
kacıhj'taı '"rıp makbuz aimalan 
liıımdır. 

Postada olan ıec~kaaeler kabul 
edilmez. 25 7 252 

Lise ve orta ok llar alım 
,,ıisyonu hatkanlığlndnn: 

satwı "o-
Kız öifetmeD okulu talebea için mevcut .nümanuine göre 130 

santim eninde 400 aaetre licivert kumaı 812119,38 Sah sinii uat 
16 da lımır kültür direlctörlüti\Dde toplanaca" koaaiıyond4 a~k 
elcailtmt il. al MOAktır, 

Beller met~nia 111-abı-.. bedeU !20 kur8f laep9inin tutan 
1~80 liradır. ille tomınab 96 lira olup tattname ve nümuneıi 
kpltür dirr.ktörlüjlnde her giln ıörülehilir. 22 2S 30 6 

Antalya vilayletioden: 
Şvattlkopt ••~k~ ~ litiadirleriade çalıımak üzere dört 

daimt makiDiıt;.ı!,~l1•ç varcltr. Ocretleri 70, 50, 35, 30 bracLr. 
Taliplerin ytSi 1 e bitlikte lS:Şubata kadar Antalya nafıa aaft. 
dürllpae mif8CMtları illa ol•aur. 20-U 30 4 2451161 

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

lzmır V akıfl t mndorlnğonden: 
1 - Meıar k b~oda hal binsSt üzerine yapt rılacı:ık 2920 lira 

keıif be& il' açık: gazino inşaatı 24/1/938 tarihinden iti
baren yirmi ~(n müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - fbalesı 1612/938 çırşt1mba günli saat onda lzmir Vaktf· 
'ar idaresinde yapılacaktır. 

3 - Bu işe aid şartnama ve keşif, proje ve planını isteklıler 
her gün Vakıflar idaresinde görebilirler. 

4 - Muvakkat temınflt miktara 219 J'radır eksiltmeye girecek• 
lerin teminat makbuzunu veya milli ban a mektu unu ve 
kendisinin bu gib: işi ri muvaffakıyetle yaptıklarına dair 
vesaiki komisyona ibraz edeceklerdir. 25 30 5 10 257 

_ 1111111m111··•1111111111111111t.. oktor .. t1m111111111111111111u11111111~ 

1 A. Kemal onay 1 
:5 Btılcterigoloı • lnıla.pcı, •lıı11 'lıabılıkltUı miitelıessısı 5 
~ Verem ve saire) § 
Eİ Jlwnahue bluyoaa bl'flllDdaJd DIWt eobt bquıda 30 ayalı Si = e9" muyeaehaMtinde ..ı..h IUt 8 den alqam tıaat 6 1• ~ 

1 bdu lıaatalarım kabol eder ı-
!llllllllllllllllllllllllllllll~IUlllllllllllllllllllll llllllllllllll Telef on 4115 11111111 
lzm'r ik.iııci icra memurluğun· 

dan: 
Gayrı mcn!rnlüo açık arttıma 

ilanı. 

50 lira kıymeti muhammineli 
Burnavanın Akgedik mevkiindc 
kain 3.680 metre murabbaındaki 
4 dönüm tarla ve kısmen harap 
bağ ve derunu daki 16 zeytin 
ve bir kaç incir ve 200 lira 
kıymeti muh~mmineli Burnava· 
nın Karaorman mevkiirıde 5506 
metre murabbaında 6 dönüm 
tarla ve derununda 19 zeytin, 
6 Armut vesair meyva ağaçları 
ve 250 lira kıymeti m'.lh:rnımı
nelı Burnavanın Şeytandere mev
kiiode 3680 metre murabbam· 
da 4 dönüm ve 44 11ğaç zeytini 
havi ve 100 lira kıymeti mu· 
hammineli Burnavanın Keklık
dere mevk.inde 4 l 31 metre mu· 
rabbaında 4 dön ~m iki evlek 
tarla ve deruounda 17 ıeytın 
ve 4 armut ve 200 lir ktymeti 

•mubamminol i Buraavanıa Büyük 
cami mah•'lesinde Hacı Aliku· 
yu ıokağmda eski 12, yeni 14 
numarah tahtani ve f ev kanı ilci 
oda, bir koridor ve avluyu me§· 
tr.mil altı kirgir üstü çatma bir 
bap h ne. 

Ar tırmanın yapılacağı yer, 
gün, saat: 28 121 938 de saat 
16 da ikinci icrada. 

1 - işbu gayri menkulün ar
tırma şartnan esi 12 12/ 938 ta· 
rihinden itibaren No. ikinci 
icra da;res'nin muayyen numa• 
rasında herkesin görebıimesi için 
:ıçıkt r. İ.anda yazılı olanlar<!an 
fazla malumat almak istiyenler 
i~bu şartnameve v~ 938l186 
dosyu n"marasile memuriyetimize 
müracaat etm · Ciir. 

2 - Artırm ya iıtiralc için 
yukarıda yazıla kıymetin % 7,5 
nisbctinde pey veya milli bir 
bankan n teminat mektubu tevdi 
edılecektir. (124) 

3 - ipotek sah. i alacaklı
larla d ğer ala d rların ve ir· 
tifak b kkı sahiplerinin gayri 
menkul üzerindeki ha1·larına hu
~L1siL faiı -. ... masrafa dair olan 
addialarını işbu ilin tarih:nden 
itibaren yirmi gün içinde evr,kı 
miısb'telerile birlikte memiırjy -
timize bildi• meleri icap eder. 
Aksi halde h Jarı tapu s' cilile 
sabit olmadıkça aatıı bedelinin 
paylqmaaından bari~ ~ır&.r. 

4 - Güaterilea ıünde •tır
maya iıtirak edeni"' artama prt
namesini okdmu, ve lüzumlu 
mılOma almıı Vç banlar: tama• 
men kabul atmiı ad ve itibar 
olunurlar. 

S - Tayiq ed'len zamanda 
gayri me ul üç defa bağ1nldık· 
tan ıoora çok artıJ"ana ihale 
edilir. Ancak ır ırma bedeli mu
bımmea kıymetin yüzde yetmiı 
beıinı bulmaz veya ş bf itiye
aia alacatuaa ruclaanı olan diter 
alac.ıkblar bulunup ta bedel 
buıa1'r•n o pyri menkul ile te
min eclilmit alacalderınıa mec
maudan fazlaya çıkmazn en 
~ arhranua tıılabüdfi baki 

kalmak üzere artırma on beş gün 
daha temd t ve 15/3/938 tarib' ne 
mus&dif sah günü ayni saatte 
yapılacak artarmada bedeli satış 
istiyenin alacaA-ına rüchana olan 
diğer a 1 

acaklıların o gayri men· 
kul ile temin edılmiş alacaJdan 
mecmuundan fazlaya çıkmak 
şartile en çok artırana ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde edil· 
mezse ihale yapılamaz V'e satış 
talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 

verilen mühlet içinde parayı 
vermezse ihale karan feshslu· 
narak kendisinden evel en yük
sek tcklıfte bulunan kimse arz· 
etmiş olduğu bedelle ahnağa 
razı olursa ona, razı olmaz veya 

bulunamazsa hem n on beş gün 
müddetle artırmaya ç karılıp en 

ço artırana ihale edilir. iki ihale 
arsındaki fark ve geçen günler 
için % 5 ten hesap olunacak 
faiz ve diğer zararlar ayrıca hük· 

e hacet ka maksızın memriye
tim "zce alıcıdan tahsil olunur. 
Madde (133). 

Yukarıda ıöaterilen tari-
hinde icra memurluğu od .. 

sanda işbu ilan ve gösterilen 
artırma şartnamesi dairesinde 
satllacağı ilan oluaur. 

Alaşehir Asliye hukuk hakim. 
Jiğinden: 

Ala~ehirin Sarısu mahallesin• 
den Abdullah karısı Fadime ta• 
rafından kocası Sarı gölden 
Ômercilc oğlu Abdullah aleyhine 
Ataşehır Asliye hukuk mahke
mesine açtığı boşanma davası· 

nan yapılmakta o an muhakeme
sinde: 

M. aleyh Adullahın ilcemet• 
gahı meçhul olduğu dosyasında 

mevcud muameleli evraktan an• 
laşılmış ve d vacımn talebi veç· 
hile ·ıanen tebligat icrasına ve 
mu hake menin 21/2/938 tarihine 
müs dif pazartes· günü saat 
10 a buakılmasına karar veril· 
miştir. 

Mezkur günde m hkemede 
bazır bulunmadığı veva bir vekil 
göndermeği takdirde muhakeme

nin gıyabında yapllaca,.,.ı H. U. 

M. K. nunun 143 - J 44 üncü 
maddelerine tcvfıkan dAvetiye 

makamına kaim olmak üzere 
127 No. lı dosya ile ilan olu-
nur. 249 

la kamız 
Yoktur .• 

(Ege Tecim ve Endüstr' Kıla· 
vuzu) adile çıkar lan k. tcpla 
Anadolu gazete ve mü ıses -
ıinia maddi ve manevi liç bır 
alikaıı olmadıj-ı nı gördıt'umüz 
lüzum üzer ne bildırirız 

Ana folu 7 t,.s \ 



Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

•tQBERON,. vapuru 18 Ki· 
DUD\ISllDİdo bekleDmekto olup 
BURGAS. VARNA ve KÖS. 
TENCE limanlan i~ yük ala· 
cakfır. 

"TRiTON,. vapuru 24 Kiau· 
nuaaide beklenmekte olup 
ROTTEDAM, AMSTERDAM 
ve HAMBURG limuJan Jçia 
)'ile alacaktlr. 

SVENSKA ORIE.NT 
UNIEN 

.. ISA.. vapW'U 24 Kanunusani 
de beklenmekte o1up ROTI'ER· 
DAM, HAMBURG, GDYNIA. 
DANZIG, DANMARK ve IS· 
VEÇ ve BALTIK limanları içıo 
yük alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA 
"LECHIST AN,. motörü 13 

Kanunusani tarihinde gelip 
GDYNIA ve DANZIG liman· 
1;manlar1 için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

.,ALBA JULIA., vapuru 25· 
Kanunusanide limanımıza gelip 
MAL TA, MARSIL YA limanları 
için yük ve yolcu kabul eder. 

İlandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değif ikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Daha fa:ıla tafsilat için ikinci 
kordonda FRA TELLi SPER
CO vapur acentalığına müra· 
< uat cdılmcsi rica olunur. 
Telefon: 411 l/42-i2/2663/4221 

DEUTSCHE LE .. 
\' ANTE .. LINIE 

G. m. b. D. 
HAMBURG 

DEUTSCHE LEVANTE· 
LINIE, HAMBURG. A. G.. 

HAMBURG 
.ATLAS LEVANTE UNIE A.G. 

BREM EN 
"MACEDONI~, vapuru 28 

Udncikaounda bekleniyor. HAM· 
BURG, BREMEN ve ANVERS 
limanlarından yük çıkaracakt r. 
AMERICAN EXPORT ONES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
"•EXMlNSTER,, vapuru Şu· 

bal iptidalannda bekleniyor. 
NEVYORK için yük moakttr. 

EXMOORu vapuru 10 Şıı
batta bekleniyor. NE.VYORK 
içlo yük alacaktır. 

"U HIBITOR,, vapuru 20 
Şubatta bekleniyor. NEVYORK 
için yülc •lacaktır. 
STE ROYALE HONGROJSE 

DANUBE MARITIME 
*TISZA. motörü 19 iki:ıci 

kinuoda bekleniyor. PORT·SA· 
ID ve lSKENDERIYE için yük· 
liyecektir. 

SERViCE MARITIMt 
ROUMAIN 

BUCAREST 
•DUROSTOR. vapuru 10 

Şubatta KôSTENCEye hareket 
edecektir. 
JOHNSTON WARREN LINES 

LIVERPOOL 
"JESSMORE., ~apus:u. --~8 

ikincıkanunda beldcni.>."<ır- BUR· 
GAS, VARNA ve KOSTENCE 
için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDEL
HAVSUNJE 
O S L O , 

-BAAlBEEK,, motörü 14 
Şubatta bekleniyor. DIEP PE ve 
NORVEÇ l.nıanl&ıma yük ala· 
caktır. 

Jlanlardaki hareket tarihle· 
tile navlunlardaki de~şiıdik· 
Jtrden ıccnta nıesuliyet kabuJ 
etmez. 

Oaha · fızla tafıtiJit için Bi· 
tinci kordonda W. F. HENKY 
\ıA'N lA:.R ZEE & Co. N. V. 
'-afur c.cu.talığına müraca;.t 
t'9ı.n esi ıica o.unur. 

1 defon : No. ~007/2oo.P. 

Olivier ve· · ~ 
Şürekası 
limited 

Vapur Acento•ı 
Biıincikordon Rees bi' • 

Tel. 2443 
lONDRA HATTI 

"AlGERIAN,, vapuru 20 Son 
l·inur.da geıip LONDRA, HULL 
\'t. ANVERSten yük ç karacak 
ve avn zamanda LONDRA ve 
HULL için yük al caktır: 

•HERON. vapuru Son ki· 
nun sonunda ve Şubat ibtida· 
11nda ge.ip LONDRA için yük 
alaaıktır. . 

•POLO. vapuru Şubat orta· 
sında LONORA, HULL ve 
ANVERSten gelip yük çıka· 
racak ve ayni :r:amanda LON· 
ORA ve HULL ıçin yül-: ala· 
caktır. 

LIVERPOOL HATTI 
"MARD1NIAN,, vspuru Şu· 

bat ibt dasında LlVERPOOL 
ve SWANSEADAN gelip yük 
çıkaracak ve aynı zamanda Lİ· 
VERPOOL ve GLASGOW için 
yük alac .. ktır . 

"LESBİAN,, vapuru Şubat 
ortasında LIVERPOOL ve SW· 
ANSEADAN gelip yük çıkara· 
cak ve ayni :zamanda LIVER· 
POOL ve GLASGOW ıçin 
yük alacaktır. 
DEUTSCHE LEVANTE- LiNIE 

"iLSE L. M. RUSS. vapuru 
31 Son kanunda HAMBURG· 
TAN gelip yük çıkaracak. 

Uaşvekilimizin 1 
en son resimleri 

Büyük eb'atta Başvekilimiz 

B. Celal Bayarm fotoğrafileri 

yalnız Hacı Alipaşa otelinde 
foto, ressam B. lsmailden teda· 
rik ~debilirainiz. 

Ateı kuldbü Baf
kanlıfınclan: 

Kulübümüzün tabii azısı sıy
dıtımız eski lzaairapor ve Eie• 
spor kulüp'.eriode muka' yet bi&u· 
mum üyenin bir kısmı mühim· 
minin kaytlaranın ıccdidi bugüne 
kadar yapılamamııtır. 

Tarihi ilandan itibaren bir ay 
urfında bu gibi azalardan kay-
dını yenilemek arzusunda bulu. 
nunlar altı adet 4X6 ebadmdı 
vesika fotoıraflarlle kulübün 
kayt iılerine bıkan Mısırlı cad .. 
desinde ikinci Mahmudiye parti 
ocatındaki büroya müracaatları, 
bir aydan ıonra müracaat ede· 
ceklerin yeni üye k•yd1 mua· 
melcsine tabi tutu:acakları ilin 
olunur. 0:3 

Zayi 
12/1/938 tar hli ve 471390 

sayılı gümrük makbuzunu zayi 
ettik. Yen· s ni alacağımızdan 
eskisinin hükmü kalmad:ğmı be· 
yan ederiz. 

Mateo A1aluf mahdumları 

Akn.sar Aalıye Hukuk bakim· 
liğindcn: 

Ak hisarın H tshoca mahalle· 
sinden Mehmet oğıu Hüsnünün 
Akb sarda mulcim lzm'.rli ar ')> 
hafız Al kızı Atıye aleyhine Ak· 
hisar asliye hukuk mahkemesin· 
de ikame eylediği bir kıta ve
raset ıeraedi iptali davasında 
davlı Atiye namına çıkarılan 
davetiye varakası mezburenin 
A ~hisardan teıayyiip ederek 
yeni ikametgahını bilenler olma· 
dığ2 meşruh ıt.le bılatebliğ ade 
kılınmış o dufundan mab.-emece 
ilanen febl.gat icras na ve yevmi 
muhak~menın de 17ı:1938 tiri· 
hıne müsad f Perielllbe g-ünü 
saat 9 a talikine karar ver imiş 
olduğundan vakt muayyeninde 
At yenin bizzat m•bkemede ba· 
zır bul•Jnması vcy but bir vekil 
gğndermesi aksi takdırde hak· 
kında usul muhakemeleri kanu· 
nuna tevfikan muamele yapıla· 
""~ı &liı1 olunur. 284 

·aza·m kUfUmu 
Limitet şirketi 

Bütün dünyaca ta
nınmış o an bu mar. 
kayı siz de tanıyı. 

nız. Ta iş üzümleri 
tem:z/iğin, nefiıli. 
ğ · n, güzelliğin ve 
ambalaj z raf et ·n!n 
niimunesidirler. Üzüm; Vitamin lıompri. 
m sidir. Ço--uklarınıza h~r mevsim::le, her 
zaman Üzüm yediriniz. Üzüm K-iirü ha.yatı 
uzatır. Bu markayı aklın.Z· 

dan çıkarmayınız. Üzüm Ku .. 
rumunun ·şletme tesisatı, fen· 
nin harıkasıdır. E, değmeden 
~şlenmiş üzümler ancak Tariş 
üzüm/eridir. 

Saman i~kel~si - iş han lzmir 

S. Ferid , Eczacıbaşı 
Kolonya, Esans, K~em 

Eczacıb&•• 

KOLONYA 
VE ESANSLARI 

ve Podraları 
Yalnız lzmirin değil 

bütün Türkiyenin 

tercihan kullandığı 

CD latif CD • urif 

şaheserlerdir. 

Alırken S. Ferid Eczacı 

bış.a isim ve etiketine 

dikkat ediniz. 

M. S. Ferid Şifa Eczanesi HükGmet sırua 

Doktor 
Kemal Tahsin Soydam. 
Cild ve tenıuiJl ha.talıkları miltehaaıaı 
Jzmir Belediyesi Zührevi hastalıklar ve tedavi evi doktorlu• 

ğundan çekilerek yeniden açhğı Numanzade sokatındaki 3 
numaralı muayenehanesinde hastalarını ~azardan maada hergün 
ubshtan akşama kadar kabul ve tedavi eder. 

Muayenehane Tele. No. 3416 Evi 5164 

lzmir Meserret 
Otelimizin bütün mobilyası tecdid edilmiş soğuk: ve sıcak su 

banyo daireleri ilave edilmiştir. Otel yeniden telvin ve tefriş 
edilmiş ve müıterilerimizin her türlü istirahatleri temin olun· 
muştur. Fiatler mutedil ve her keseye dverişiıdir. 
Kemeralh caddesi karakol karsısında No. 72 lzmir Tele. 2533 

l..imbalarını 
alırsanız 

Hem be! ışık almış olur, hem iktısat etmiş olur, hem limba 
değiştirmekten kurtu lur, hem de sarfiya tınızın eksildikini 

Siz de M ETALLtJ M " O ,, 

ilk faturada görürsünüz. 

LLU 
Cevfik Baykent 

Elektrik • telef on .vemaizemeıi ciepoııı. 
Siemens fabrikaları mümessili 

Patetmalcıjar 77 • 79 telefon 3332 • 

• 

Kadın dikişleri ve 
şapkaları atölyesi 

Paria, Londra, Viyana mo
dalarının yüksek model le
ri takib ve tatbik edilir 

Yıldız atölyesi, giyimlerinde 
en titiz Olan Bayan lan mcm · 
nun etmektedir. Bayram iç.in 
sipariJlerinizi acele edimı 

M. Etiman ve 
Saime Ôzg6'en 

Paris Dikiş Akademisinden 
Diplomalı 

Hükumet caddesi 

1 
Şamlı sokak No. 18 

l Z MIR 
Telefon: 2535 J 

~~-1---------------M an i~a şehri elektrik tesİ· 
sat birliği . reisliğinden: 

1 - ~anisa şehrinde yeniden yapılmakta olan elektrik sa~ral 
bınası demir çatısı Nafıa müdürlünden müsaddak pr?Sje, 
plan ve keşifnameleri mucibince 4436 lira keşif bedelite 
açık eksiitmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlarclır: 
A - Eksiltme şartnamesi ve buna merbut hususi ve fenni şart .. 

name. 
B - Mukavele projeıi 
C - Plan ve projeler 

lsteklil~r bu evrakı 22 kuruş bedel mukabilinde Manisa 
şehri elektrik tesisat birliği reisliğinden alırlar. 

3 - Eksiltme 16/2/938 tarihine raıtlayan Çarşamba günü saat 
15 tc Manisa beled ye dairesindeki hususi mahallinde 
toplanacak olan birlik encümence yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek içia iıteldilerin 333 lira muvakkat 
teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikalara 
haiz olup ıetirmesi l.izımdır. 

A - 938 yılına ait ticaret oduı veıikuı. 
B - Bu demir çata iıioi bizzat yapabilir ehliyet de veya bir 

ehline yapbrabilir olduğunu ıösterir vesilcı. 
21 25 2 5 201 

l.tmir vilayeti mubasehei hususiye 
modorlDğftnden: 
Muhammen 
senelik icar 
Lira Kuruş Yeri Cinsi umara ı 
200 00 Kemer caddeıi dükkan 247 

Jdarci busaıiye akaratındao olup yqlcarıda yeri ve cinai göstc· 
rilen akar karaya verilmek üzere 15 gün müddetle açık arbrma~ 
kor.ulmuftur. Şeraiti müzayedeyi öğrenmek isti yenlerin hct "gün 
muhaaebei hususiye müdüriyeti varidat kalemine ve pey sürmek 
istıyenlerin ihale günü olan 3·2·938 Pc ıembe günü sabah saat lOda 
depoz;to makbuzlarilc birlikte vilayet daimi encümenine müracaat· 
ları ilan olunur. 19 25 187 

lzmir vakıflar mQdftrlOğünden~ 
Seneliği 
Lira Mevkii Cinsi No. Vakfı 
SOO Mczarlıkbaşı Vakıflar gazinosu 397 Mezarlıkba,1 

üıtünde yeni ya-
pılan bina. 

400 Kcmeıda caddesi Büyük Salepçioğ- 185 Salepçioğlu 
lu hanmda 16oda-
dan ibaret otel 

Yukarıda müfredatı yazılı akaratı vakfiye 31·5-939 gayesine 
le.adar kiraya verilmek üzere müzayedeye çıkarılmışbr. lbalesi 
31-1·938 Pazartesi günü saat on beştedir. Taliplerin vakıflar ida· 
resine müracaatları iJin olunur. 21 25 28 31 206 

lzmir Memleket Hastanesi Baş 
Tabipliğiııden: 

lzmir Memleket Hastanesi altı aylıh ihtiyacını karşılıyacak olan 
5700 metre ve beher metresi 2S kuruş kıymeti mubammenli yerli 
kaput l>ezi 17/1/938 tarihiodeo 31/11938 tarihioe kadar on bt1 
gün müddetle açık eksiltmeye ç.ıkanlllllıbr. isteklilerin nümune 
ve şerait münakasayı gi>rmek Gzere her gün lzm ir Memleket has· 
tanesi ser tebabetine ve eksiltme günü olan 31/1 /938 tarihine 
rastlıyan paıart~si günü saat ondan 12 ye kadar lzmir vilayeti 
Daimi encümenine yüzde yedi buçuk nisbetindc teminatı ınuvak· 
kate mektubu ve banka makbuzu ile müracaatları i15.n olu· 
nur. 21 25 27 29 204 

Türk Hava Kurumu Aydın şubesi 
direktörlOğOnden: 

Kurban bayramında vilayet aıerkc:z kazası ve buna bağlı nahiye 
ve köylerden toplanacak kurban derileri ve barsaklar 17· 1·938 
taribind~n 7-2·93 tarihine kadar açık artırmaya konmuştur. Şart· 
namesini görmek ve müzayedeye ıştirak etmek istıyenler n Aydın 
Türk Hava kurumu ıubea.ne ıı:ı.üracaatları, 16 19 22 25 



H8188s ve temiz iş FotoOr 
Mutedil fiatle 

Sıhhat Balıkvağı · 
Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır 

JNONO Cad. No.20' 
At6l,etlı 

En .. ._ı ,,..ı. 
~Millr. 

S6zverilen gftnde 

-----· • Makine tcmirha
E H M 1 ne•inde :yapılu 

iz.mir Keıtane pazarı clemirc:lar 
No. 16. 18 

Telefon: 39'93 

oto öroğlu 

Hamza Rüstem 
Ea metb• filbriblana fototnf makineleri, film, cam. kitıt. 
kst ve bilumam folıoltl';wl•lm mÜltalllel ecza•, fo&otrai &&it 

Ye edevata. toat Ye lelapa&at. 
Folofra/rılıfa ınateallilc laer neoi mah•mı 

Zevki ...,._ ıaim ve atnacli•IDI•, teaed• •• evru 
iltin•lta.n ve kop~ kemali dikkatle yapdar. 
AMATÔR iŞLERi 

DeveloplllM, kopya ve her Devi atrudiamao liirat ve aela
ldle yapalar. 

IZMIR: Emirlenacle çarp No. 28, 4, S, 6, 7, S. J 
Telefon: ! 675 Tel af: Rüstem lzmir -· Haraç~ı kardeşler • 

Büyük mobilya ve mefruıat ma-
l e e A d ..J!_ ğaza an emnnıze ama ewr. 

MERKEZ ŞUBE 
IZMIR ANKARA 

Temiz. zarif efY8t elbile ihtiyacından evel gelir. Herkes kendi 
.. liee pre temiz b.r eve, miutirlerini kabul edecek bir uloaa. 
rahat yqa1acak ewaya muhtaçtır. iyi bir mobilya içaade keadilkli 
ve aijeow muhite dalla iyi tanıtabiliniaiz. Evİllİlm qyaa u1aa
mzm etiketi oldut.a uautmayanaz. 

M.un 10 toluitt• oer•ıiy• mııanNe 
leai yapılır. 

iki Jefa aüzlJlmiiıtar. Şerbet gibi içilir 
Hamdi Nüzhet Çan4;ar 

Sıhhat Eczahanes 

Kum 

AmatcJr ifl•r . 
Temi~ fİİh"l· 
aen~ 

Di ~ ·&..:~ . . f . GUIUI . 

Cevat~· · 
1 

ikinci Beyler IObk. Na..~ . : 
TeWoa: 3055 . ı 

Baktiryoloi 
ZühtüErgiri 

Dr. Demir Ali 
K-.911• 

CHtveT.....aı._, ..... 
lan ve elektrik ....__ ..... ._ ...... h. 

Eı1a.e ... S•F= - .... ~ 
T tılefoa : 3479 

D 
Ali Aga 

Çocuk h88t6ilılri 
mutabauıaa · · • 

ikinci Be,f.er -.ffi · 
No. A ·~ 
Telef•• .HJ2 

938 Modelleri geldi 

Şevrole Otomobilleri 
Kun·etl çok, fiati u, m•rafı u, mukavemeti pek çok · · 

ve cihanın en beğenilmiş otomobilleridri 

Yedek parçalar mavcuddur 
'\ - . 
Oldsmobil otomobilleri de her ıtırlı evufı hai~ eağlam. 
~ elveri,li, gazel ve lokı makioelerdu 

.. ·Jzmir ve bölgesi bayii : O. Kutay 
·t· Birinci kordon telefoa 2704 


