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Y af ovada Başvekilimizin matbuat miimessilleri 
konusmalar ile yaptıkları müh:·m • 

Türkiye, borcu enaz memlekettir 

"Müspet, makul istikraz tek
liflerini konuşabiliriz.,, 

Başbakanımızın Balkanlarda gezisi, konsey top-

-~- --- -- -- - --· 

Fransa 
Hatay meselesinin müza
keresinde itilifkar hare

ket edecektir 

Sef erihisardaki merasim 
lantısından sonra anlaşılacaktır r 

Şefimiz 
"\ 

Kahraman bir alayımıza daha ---------
Konsey içtimaı 

Milleıler ceaılyeti koaoeyi C.· 
menede bu g11ıı ilk içtima1aı alı.d .. 
dtcekl KoııNyio ba clefw raaııa••• 
li epeyce y6lı.l6dGr. 

liemeıa beaıea mtıbal•gana ola• 
rak idd a aclilabllir ki, Milletler 
cemi retiııin aıskadderatı koaı•yi• 
ha cİ tfalr.i lctimu ile ıuyytıa ed .. 
c:clıtir. 

Hanrlarııledır ki ltalyaaıa bir 
mliddet ete! )t.lletlar cemiyeıilld < D 
ı .. tral hir jeotle çekilmeai huı ••lı
fellerde •• hilbuH bo cemiyetteo 
maddt •• mued bir f97 iRti&ar 
adea Uç6k cledatlerde bo&gmıco 
bir ıeıir hırakaıııu. Hakikate• meo 
Mle cl11t6D6loıe&•• Gıariacle ıuar 
adilme&e ııle&acek bdu allıimdir. 
lliıletik A.marika claTletl•i .lılilletler 
camiyatiııa lüç bir ..... ıi••••İf' 
ı .. dir. japony• eltı yaııli -• eni, 
Alaaaya d&t ı..ı - ••al ceai• 
yattea çekil •itlardir. Nibeyat aoa 
umanlarda Roma·U.rlia•Tolıyo mih· 
•erinin ıe ıO lseriM lıalt• ola 
bmıları talı.ib et•İf, bir baçak Ha .. 
cleaberi mluhrelerina CM- iıti• 
rak aıaıediti )ıfUJetler ceaıi7etiadea 
ntmen ela utifa eımitıir. 

Herifte kalua ha clllrı büyak 
ılınlet lıUflnacla ceaiyelo meaıııb 
olaa ancak cıç ı.cı7cılı. clnleı Tardır. 
BDDlar da So•yat Raaya ile İagiltere 
ft Fraııaadır. So•7•t Ruııyıuun Mil· 
!etler camiyetiııa karıı olu buııal 

., .. ;yet •• lnciulıuıı lıep biliyerm. 
Eter it Rııayaya bl•ıt olaayıılı lıtil• 
Jetler -iyeli pmdiyc ltııclar çoktaa 
kanel tayldiyay• maJ;J; olar, yaııi 
btıtdıı laaktmaliar fe,+in ta kalu H 

icabıada kararlarııu • brııli kaYTetleo 
lile ia C.1a muktedir balıuaH bir 
tıat.btıktaıet luıliai alırdı. 

Balhaki F,.... ile t.gilıare için 
TUiyet ayai cleiiJdir. Fru1a Millet. 
ler cemiyatiai badi nOfdn ahında 
balıuımak "Yabad k .. ıllliain •• 
emiıı cloatlenaıa clai•• ekMriyati 
aıılufua edecekleri lıir t.,lıil&t lıa· 
Wıde kalmak tutile Ye yalaıı lıa 
taıtla ba cemiyeti• telıclldilli ikaa 
kadir bir lıaneı laalhıe getirilm .. İ• 
ne terohardır. Hatta bir nmonlar 
Hııiyona. 'fe bil&bare Mlllyö Tarcli• 
7önfın ll•t•eklletleri ıamanıade ha
aa m6•Hll teklifler da y•p•ıınr. 

İııgilı-ye gelince, lıa lı6ktaıaıin 
telü:lr.ilerillda lı&I& bulara benaar 
lıir aibııiy•tia al&meıleri yoklar. Ba 

lıtılflmet .Ulu ~ok M.llatler camiyatialıı 
maae•I atıfu Ya kDYYeıa malik bir 
tetlı.ilit baliade lıal•a••a, ilzam••• 
yer• bir Olt•laflkOm•t ıekliae çalı:•• 
rılm•mauu taral taıJır, laplıatenia 

•a tan aıll&baHnaı a Y•su• ıaiki de 
lıerbaaıi bir n&iyeı kupıında ba 
camiyeıia badi •mel 'l'e arı.lan IU· 
Ufında Yarebilace&l kararları icra 
••ıiyelile brplat•••Ü, yaal lıer 
lıal •• Urda lapttarenia aakadd .. 
utıaı allkaludırabilecek an afak 
bir karın bil• mı'lltakilen badi" 
'l'arabilmak hak •• iaUıwıı malıa• 
rua •t•aktir. 

lıtı Jıfillaılır camiyeıiade ba 
gdne kader kartıla,.a dhııiyetlar 

buolordL Febı artık İfİD b• ıekilda 
kalma11Da, daYaaı eıaıeaiaa lmk&n 
kolınamıttlJ", tıaiyaJUD ıoa hareketi 
llilletler camiyetiııi eıulı bir tekil· 
da uramıı. daba doıraıa ktıçlk 

de•leılerin bu t•ılr.il&tıaıı bekliyabi· 
laceld.,i ıon Clmidleri de kırmııtır. 
Bin .. aılayb cemiyete yeni bir lııi• 

- Sona 2 inci .. lılJ•d• -

Hollandalı mali bir 
grup lstanbula geldi 

t 

!at nbul, 25 (HJsusi muhabi· 
rim zden) - Bışvek limiz B. 
Celal Baya·ın dün Ya'ovada 
matbuat mümess.Ilerini kabul 
buyurarak mem .eket işleri etra· 
fanda çok müh"m bir konuşma 
yaptıklarını bi d rmiştim: Derin 
bir samimiyet içinde cereyan 
eden hasb ı h ı lin ve beyanatın 
ana hat : arını bildiriyorum: 
Dastluklarımız fiti Rusga· 

daki konsolosluklarımız: 

Bapelcilimiz B. Celil &gar 

Türkiye herkesle dost .ur ve 
doıt kalmak arzusundadır. Rus 
hükumeti tarafından Rusyadaki 
- Sonn 2 inci salıifede -

fııııir belaııllyeliaüı, Helld gece, laaılrpaluta Orgeaanl lueddiıa Çal•tlı• 
ıerefi,.. Tcrdlei ıiyafet iaıibalanadaa 

Baıvekilimi%in ele aldıtı bir mevzu: 

Yeşil Bursa 
imar edilecek 

.. 
Bursada Çelikpalas 

lıtaabul, 25 (Baıaot) - Btıkflmaı, Bnrıanıa geniı mikyuta iaıar •• 
yeai ıetiHtı, yeni yollarla gerek ntaaıılaılına, gerekte tariıtlerin aaaml 
ragbet 'fe iıtifadelariııi ıemia edecek bir teki• lıoaaıaaı karanaı nrmift1r. 
BetYekiliıııi• Bay C.W Bayar, bu aınıa Clserinde abemmiyeıle du. 
aaktadu, 

Bat aeıatlilr. bir imar pliaı baurlanmııtır. Bu it•• bir buçnk aıilyon 
lira teluia edilecektir. Çekirgedeki anlar, feanl tuiaat yapılmak ıaretlle 
birletlirildilıtan ıonra burada ma•cnd aıkl lıımamlor tamımita yıktırılı· 
caknr. Buıılafln yeriae, lıer ttırl6 1a leoiutıaı •• konforu haia iki büyük 
•• aıodenı otel inr• •dilecelr.tir. 

Marmaraya ktnarıade Yaloudan baılıyan Buraa 111tıaeUaoi. dünyanın •• 
lflul tııriıtik paıçau elacak, haa ba llabadalı.i •ollar da p)Aııa ıı:ara ulab 
edUeoak.tir. 

llllD ı ı•• ı •• 

A. Hi.m. Pş. yı ka
bul ett.ler 

/stanbul, (Husus( mulıa
birimizden)- Yalovada bu
lunan Şef imiz Atatürk, dün 
Aı·rupadan şehrimize gelmiş 
r1e bir kaç gün ka ! acak olan 
eski Mısır Hidivi Abbas 
Hilmi paşayı kabu l bugu· 
rarak kendisi ile bir müd
det konuşmuşlardır. 

H. Vekilimiz 
Sofyada Bulgar Baş. 

vekili tarafından 
karşılandı 

Te11/k Rüşdü Aras 
Sofyı, 25 (Radyo) - Tilrkiye 

Hariciye Vılr.ili Dr. Riltdil Araı c:.. 
DHreya geçerkaD iııaıyoada Bat .. • 
kil B. Kıı.. lnaof ıarafıııdaa karo• 
laomıt •• keadiule bir mllddat gıı. 
rtııaıtltttır. •• 

D,lber Kadın 
Korsan 

Bu gtın yedinci uhifomiıde ço. 
calı: oolıife1i Yarılır. Bu itibarla "Dil. 
ber kadıa lı.or .. n,. ıefrika111ıu Hki• 
sinci aabifemiıde balacakıınt7. 

sancak verildi. Bu gün de 
Foçada merasim var 

Otomobillerimls, Urla aabilınde 
arkaaını deai&a •erdi, çitlembtlı. 
ığatlannın .. rdı&ı toıla yollarda 
koıma~a haıladı. 

Seferibiurdaki alayımırın ıancak 

ı6reniue gidiyorduk.. ?tbniıa, T ur• 
gudlu, lzmirin lr.ntluladığı bıyramı, 
bıı giln de Scferihiur tea'id eda. 
calı.ti. fldoci ordu mllfeıti ti O gene• 
ral İzzeddin Çılıılar, Rciıicumbnr 
Atatürk namına elayı Hncağıııı Ye• 
rccek.ti. 

Biz ıehre girince, bOtiln Seferi· 
hiHr halkını, bilyük meydanda top
lanmıt bul<luk. Şık bayanlar, y•t· 
malı.lı köylil kadınlan, renıireıık 
entariler giyinmit kllylil kısluı, ih· 
tlyar, genç hiltila Saferihiurlılar •• 
cl•ar kilyliller kahraman ' orduya, 
ıanİı aanca' ı atkıılamak içiıı mıydı. 
aı doldurmaıl .. dı. 

Bnreda nli B. F11lı GOleçle 
ka&a kaymakamı; miufir Orgeneral 
faacldin Çılıılan, mtı.ııblr.em mey. 
ki kumandanı General Rıtim Akıo. 
ııa 'fe diğer Generallerimisi lr.ıırıılı· 

dı. Alayın teftitind•n aoore i.atilı.lil 
aerıı ile törene baılaııdı. 

Meydana getirilea t•Dlı aaııcak, 

lı:amaadonlarımıs ıarafınden Nlimla· 
Dirkea binlerce ki ıioin alkııları ara• 
nada dalgalanıyordu. 

Orgeneralin giir uıi da:rulda: 
c- Alay! . 
Ordunun ıeref 'fO •amua tim•ali, 

askerin makadd., malı olaa "" Tilrk 
ııltua tarıfındaa nrilen uncağı, 
ll.eiaicumhur Kamil Atatilı:k namıoa 

alayıaıra if ıiharla teTdi Ye leolim 
ediyorum. 

Sınc•k, milletin ordu111ına tn 
malıaddea •manetidir. Saacakta mil· 

letın tlikenmea manni kudretleri 
Yardır. Saacak, aakerin en makadıl• 
malıdır. 

Bu mukaddH emaaeti, ıılaiaa 

ve hır yerde htıtüıı meTcucliyalİllİala 
bayatıa111 iıtiblcır ederek, ıecaaı •• 
ceıaretle lıaaıom akıtarak aaluıfua ' 

edec~ıio i:ıden eminim. 
Bu aancatm altında, btıyflk teri• 

h;mizde aoırlarca lr.aaanılmıı aaferlarl, 
muılu cumhaıiyet dnriada ebeıllJ.t
tirmek: it;io dOıturunuı. 'f'• bon:uaa. 
ya ba HncaJc alım da muaf f• ol
m•k ••J• lllmelı: olacalı.tır. 

Ne bahtiyauıa1& ki, aanca&ı

Bftyük Barbut Ataıürk denlacle ala• 
yorıunaL Ba muhari7eti•'rl• 
dolayı tiıi ııbrik ederim. 

Alay kıımandaaı; Hnca&uaı11 .ıa. 
nıı onoa 6aerine kahr•maa••k1•ela 
dolu bir aafar ıaribl 7a11nıaL1 

Herlıeo beyecaa içi.ae, .a.y 
gözleriai uncatına dikmit; -
dılgalanıtını gor1U"la NJr8"1'fOL~ 
kumandaoınıa bitabHI Ua ,. 
erler, uncaga l&pk oldnga r..l 
lr.naıtarmaga, ona aııhafa1aya uıli
çiyorlar. 

MerHime; unca&ıaa lr.aYGflD ala• 
yıa geçid reımi ile nihayet YariWi. 

Halk, ıni nç içinde lı:abraaıon ona• 
ıunu tallrar tekrar alkııladı. 

Sefarihiaar, bayralı.lerla dOUb}, 
mıttı. Kuabada b•yram da•- .u. 
yordu. ileledi•e, Orgeaeral .-.ıı.e 
bir ögle ıiyafeti Terdi. Orclaeriaıııla 

bir müddet iatirahat edildilı.t .. -· 
ra bayram yapın SeferibiNrclaa fa. 
mire barelı.et edildi. 

Bu gtın de, F oçe bayram 7•pe> 
cak .,. oradaki alayımua HIJ!cak 
verilecek •• 

Müjde! 
lzmir telefonu 

devlete gec;ti 
Mukavelename dün imzalandı 

Anlı.ara, 25 (liuaual mııhabııamiz· matilı. telefon tirketi teoiutını •alın 
den) - Bil~Üm•timiıia lzmlr oıo. alarak, bu mile11 •eyi de dodatin 

ANADOLUDA 
"\ di~er nafıa t•ıekkülleri içiade, daha 

g•aiı, daha faydalı n ballr.a daha 
.Jveriıli bir tekle ifrag eımelı ba
ıundaki kafi karar ve asmi, bu gb 
tahakkuk etmiı •• ıirlı.aı 11a1111aa 
lzmirden ~elm; ı olan belediye mu• 
rahhuı eczacı Bay Faik ile ıirkeıta 
hiuedar Erilı.oon tirkeıi mllmaNili 
B. Rıp ara•ında aatıt muknelanı• 
ın ıtıi imzalanıb teati olua•aıtar. 

Tarihi, hi$si, macera ve 
dolu nefis bir ~ser .. 

aşk 

Pey.gamber Süley
inanın aşkı 

Tarilıin b) 1neılrur lıüicümdtır fiti pegg ~mberinin lıagatı, 
ddeta e/satıe~r içinde ıııı;miı 1ibidir. Dilber Seba meli
kesi ile olat;. ·aşkından ewl pegıatnber Sülegman, ı;ok 
maceralar g~ı;irmiş 1i~ fiti onıın saraglarinın içi, güzlerce 
dilberitt kahkalıası ıle çın/a,,.ıı, du,.nıuştur. 

iki güne kadar başlıyoruz 

:\fukanlenameyi bizzat Nafıa Vaki· 
!imiz Bay AH Çeıiakaya ım .. lamıı· 
tır. Bir tubaııın ı tibarrn 1.mltda 
otomatik telefon hükümet tarahaılaa 
idare edilmrğ• baılanacakıor. 

• • • 
Haber aldı~ımıza göre, tirbt 

teıieat,nı de•r •• teılim almak ı .. 
re poııa, telgraf ve telefon uaaa 
mGdilrü B. Tevl ik •e l.t•nbal tela• 
fon mlldürfl B. •yui tnmarteııl gd• 
ntı Aulı.aradao hareketle paıar gtıaG 
tehrim,.e gelecek, iıe bqlıy•c•klar
dor. Bu iki alakadar, lımirda bir ey 
kalaralı. ıirketin bilıQn t .. ı..ı ye 
111alıemeaini hilktlmaı namına da-

'-----------------------------' laı•ak:larllı r 



k..!I.!_ • • t·L t •• ı YeıunmlSID ma ull8-m~ 
slllerile m "m': konflşma an 

= ·- ' ..... ~ . 
S.nıt I lul lalıll•'• -. H•y•lua rıır1ddtliaı: 

JsG.oloıluldanmızJll kaldıırlmatt HukO•et.. hayatı ucuzlıitm•k 
arzulUIUDtlft fdmı; sırf biıe lıini ehemtnryet W hut-ıa"liyefle 
•hılu ve Türkiy.,i İ9 111411.f takii:t etmdktedir. Bu it cjn 
eclet mahiyette değ ldir. Ba,ka derlıal mUte1ıaaııslar da getiri· 
... ı.1retıerta de ltusyadıtd ton• leeektir. 
aofoa1ultfarı bldınlacı"tır. Elemek me•elesl: 

..,..ldl,,,.&111 S.llltuıl"" EJunelin ~uılatılına• i~D 
.,,,,,.,,, clet1111eoler birlett nlecelc, fll06 

•ek1U•iıia lalba .... clerıa fırıalu 1.•P lacak •• de
le.....,. ..,knlenai ı yaret 1 rllefll•r bet.dıyelere dffroJg. 
edp .taaiJ .... i 111Cık Balkan aaaalctır. 

....... , lsowJiaia toplalltdl•• Eı ""'""''"' 
cJtıit .... INlll olaoaktar. Et, kaMplak ~olan• ... 

lrltMı,llll'IMı.lll fftl ıı,,,..ı l..ılerlade ketll...a •• •otu 
~I Uri .. ki ark• hM'I tlrflbatb Ya,..rfa.tfa m•fl. 

. dlıll .. •ı•• 1••u• ptinl- teHf bi yl c • r Iİlft'I .al&ll 
•• ....... biri•• cler•cede •Htile aeuılatı.lacakbr. 
fÖI ..... ..... ......... ide.. ..,.,, •• ,, 
dit. Balgaristandaki 600 bin Türkiye, borcu en nz olan 
.. clapmız an•~ıtana ıelmek bir memlekettir. Bu sebeble.. 
i,ltiyorlaı. Yuıotl• hllc'm•f de autbet •e makul 111alt tiltraa 
Yaıoslavyadalô 20d b·n Tür· tekl.flerı etralında ~onuşabilirız. 
L.ün aldml111a1101 tek f ~tmiştir. lstıabut, 25 (Hususi oıuhabi

.aldi para •• ılml ı.- tim idea) - Hollandalı bir 
kin siyaseti me..&esidir. H.. mali grup şehrimize gelmiştir. 
duuları... cbtt•daki Tlrld.r Bu 1fupu la6ku111eti11uu .ıa&ı.im 
tedricen ve ilmi bir ıskin ıiya· bazı tekliflerde buluaacağı söy
setile kimilen .... ~ta .. .&t.. lenl1or. Yapdecak ı.k.iflerin 
dldırd1r. mıbfyetl henüz belh olmamışbr. 

ANADOLU 

ir da il. haberleri 
ahat 9V .... -..t•U•m--um~t._.M.•.el·•~m~dı-• 

ı1ıtıy_arıa.:ııar da1tı ;, Villyet lzahn' me i ittifak· 
gcJrehilrJi/ıten aonrG la tasdik edildi 

en o#-••• t 0 
• • 

maaı tarını alırlar 
Bıı mahallerde 65 yapaa 

ikmal eden miiftiil•i• tekaüde 
aevkedılmeleri liıımplditiadea 
bah la mıaılarıoın verilmediti 

Maliyenin bakaya verg ·ıerden borca 
meselesi tekrar örüşülecek 

. ... ·-· --- -.. a ıtumıfttr. Vılayet Umumi M c sı dün man geçince tekrar tabı:ilta kı· 
Mali'e Vıklleti11dn .,. iy•t• saat 14 te v liyet salonunda 7am edildiği emaaltte abit ha· 

ı•• btt tamimde 1683 ouıu- tC>pJan• !':, v & etia ahaame· tala bir Lare~et.o•daatun~ bu 
ralı U{I •• mi kf tek.ad ka- ılle 1nltal.aoıme11ai ittil•kla lrayıtlatıd da ıntiam 4aııe•ıad• 
ltlDWIWI 3 locü maclcl ıial• tasvib ve- tasdık etmiştir. ilk tutulması ve hılafında hareket 
mBJlci memurlara ait k•tmtt11a celse ikinci reis 8. Sırrı (Eoçe). edecek tahsil memurları hakkin
(A) fıkrasında 6S yatını biti· mn riyuetinde toplaamııttr. da vaı'feleritıi lhm•ltleil dolayı 
1enlerin.. te' aüde sev.cecMecek· !ski :zabıt o~Oftttb kabul ~dft- takibat faptlM&lf ft kuyudadı 
&.n töHol'ilm•kte ıact de iıtasu•i dikten sonra gelen evrak, aid mevcttdeeia eaulı w .. kikle 
alıki ı iht va tdbı kte ot.o 141 fJ d.ak141tı eaeii•ealere llavale ııllıhı ı yına t•meanidif .. 
sayılı kanunun bırinci madde· olunmuıtur. Hususi mulıaıebe· Vıli)etin idare, Naha, 
sinde (Müftülerin iltay• mulde· den maaş alan •e.,,ı.rın Sıbhat, Maarif Y• zc ... at, Vet• 
dir olamıyacak derecede alil ttrfib ve ıkdarl11n içın Dahı. riaw itlerüe mubteıif mcsailne 
1/d mariz bul.Wuldarı fennen tiye Veületindeıt töıderilnetı ald iMbat, .,.._ be~alpft. 
sabit o madıkc:ı vatalau& atzu.. bildinlea bdro tipl•ıaid •· d•IM dayaıamk&a oldaita ~ 
larile tekaüd.üklerini taleb d· atı. retirilmesi hususunda vıli· bunlann U.fail ve tahlıb zait gö-
1nedikce, )'llf temdidine tabi yet •lkat11t• teıebbült• a.. rGlmüttflr. 
alam ı ve tekaüde ie\'ıe~dıf~ lanma11 icia M .. men nalantt10 AptHIBn11ft f callftllda ~ 
mezler.) Oenalmiş ve bu kanun t'erd ti takrir okunmut, vil&Jek pılması takarrür eden ıılabat ve 
168~ sayılı kaDudutı 72 ıaci tevdii kabul edilmiftir. mod. rn inıaat. !• tni•t prol .. 
mac:ldesınde hükmQ ıfgı edflea Cohe a d k'ka tatil •lu.w ler nın ihzara lfld atalan miiaa-

kanunlar ra nda gö t~iloıe- talc ik ate~ oe:.
1 

••li 8. Fulı ~:~·~~ı;ra.:. te• ~~1t 
miı olduiundan m"ftQlerla Y f Cülecia reitlitiftu açıl•lfhr· fatıa lif bin lı aya fjkatı clılt 

beJC.: ameliyatla. koltu~uııun al• kaydnıa 'abi tutu'makıııın • ı• Eweli Yiliyet ızah••e ••mil- "le bunaıa Dıerbıe plea p ole-
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Konaey ıçt mgı 
- Başı 1 iwl tahlfede -

kamer Yermefı: sarareU b.nl öldlöf• 
tar. 8n illılıilmet mGUet oldota 
takdir•e Mı ıtıeır Nıtıiyeti ı~ı,aaıa 
9eki1111elile Hyıf laıaıı •"'til. bHAkd 
kane&leamıı olacaktıt. M•nfi oldu. 
ta taı.dırde İle artık cemıyetia itti 
gGaka 19klinı hne muh ti H etmesi 
ttlpheli otıat, alq ol• Canre 
geçeaferde ipret •ttilım gıbi, adı•· 
1ea IHr cletJetler alıaltl TMlıD& -.. 

balata edecektir. 

~yetia aıae.aı müabet İllİU• 
met •• olaltiliı?. 

Amerikaıııa hi11 girmedlll. ara• 
.O-, japdllfa. Almı11ya ,. İttlyaoıa 
çelr.ilditlcri bu cemiyetin alemıümal 

bir mahiyeti olam z. 01 a elaa ita 
cemiytt, kendi dııında kalan ara 
hile ieabıa.. .a.Aa• 4ialetelıileM 
bit tekilde kattetleadfdlebilir ki o 
da ancak Buya, İDjil&ere ve.. f na. 
,..ın muayy•a bir .... tlzeriade 
aıtltalll& kalan1111ile ld, , •• kllçllı: 
.....,.,,. ytfıll lt>tfta1tgi ldr ihtimal 
i.Je Babeıiıtana '•Y• bu gtlnkil Çiu 
.___,eceklerı noktadnda tomill 
eıMetlle k•ldMir. 

~•iJele O.itil iç baya hıkil
mttıa illi glakft tihdiyeıteri i.ae ... 
aleee( heaihı w,.ı. bit ilmidt dlfo 
•et• ...... 9Mell ı•kilu ı.kat 
•il etmemiıtir. Milletler cemiyed 
bu llditle ati• Wiu ...... ...... -. 

lltıllllll NllzMt ç,.,,_ 

Paıamezarlığı 
Modern bir hale 

lıonacak 
PAtameurf rtıdaa reııifl.tfl. 

illetine. lbodern bir lıale 1okuJ. 
llıaa na ve 1taçlaad11ılmU1Da 
be e.Lyeo. Uıar verılm ,tir. 

Betec1i19 teİli Ot. 8.. Behçet 
Uz, d&I beledıye mflheatdklei 
ile birlikte mezarbia ,.aerelc 
tMI W... ,.,._. Civardat.ıl 
ıu&IHlft ltir .... , f8tiii-·-• ...... 
lecektir. 
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vardır. Kıı ıporlan•n en lle
JeCADh ve rüzel olan illi ,.. 
kora da mevcuddur .. 

Bavyera A p arında yapılaa 
iki lirat tecrübeleriDde aaaüe 
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Stlllf• 3 

Ulu~lar sosyetesi konseyi 
bu gün toplanıyor 

--Hatay meselesinin müzakeresinde Fransanın 
itilafkir. hareket edeceği söyleniyor 

Cenevre,25 (Radyo)-Uluı>aar B 
1 

k • • - • • 
Sosyet~s.i "~nseyi, yed~c~ içtima U gar abınesınden iki 
devresıom ılk celsesını yarın 

Iran ~elegcsi B. Mu~tafanm ri· Nazır daha çekildi 
yasetmde aktcdecektır. 

Jçtimaın ilk kısmı hususi ma· 
hiyette olacaktır. Toplantıya 7 
hariciye nazın iıtirak edecektir. 
Türk ye Har:ciye Vekili Rüştü 
Aras, Hatay meselesini bizzat 
izah eyliyeccktir. 

l ıcinci içtimaın cumarteıiye 
bırakılması muhtemeldir. En 
fazla d ikkati çeken nokta, 
Milletler Cemiyeti paktının 
tensiki ile uğraşacak 28 ler ko
mits nin mesaisidir. Maamafih 
cemiyeti akvam görüşmelerine, 
Paristeki lngiliz·Fransız müza· 
kerelerile başlanmış sayılabilir. 

Köse İvanof kabinesinin yerinde ka· 
lıb kalamıyacağı belli değildir 

· Sofya, 25 (Radyo) - Harbiye ve Dab.liye Nazırlarının istifa· 
11ndan sonra bu gün de Tacaret Nazırı B. (Barof) çekilmıştir. 

Son haberlere göre, Adliye Nazırı B. (Oganof)da istif aya karar 
verm'ştir. Bu vaziyet karşısında Köse lvanof kabinesinin iktidar 
mevkiinde tutunub tutunmayacağı belli değildir. 

Sofya, 24 (A.A.)-Ôğrendiğimize göre, gelecek Martın altısında 
yapılacak umumi ıntihabat dolayısile kabinede değişiklik olmuş· 
tur. intihabat 22· 10-937 tat hli kanunda yazılı yeni sistem daire· 
s.nde yapılacaktır. Kadınlar rey verecekler fakat intihab edilmi· 
yeceklerdir. 

Siyasi müşahidler bu intihabatı Bulgaristanda normal parli· 
mento sist!minin teessüsüne baılangıç addetmektedirler. . İstanbul, 25 (Hususi) - Pa· 

risten gelen bir telgraf habe· 

rine göre, yann Uluslar ıosye· Habeşistanın ilhakı mese-
tesinde görüşülecek olan San· 

cak meıeesinde, Fransa itilaf· lesi ve Çemberlaynın fikri 
kar davranacaktır. 

Paris, 25 (Radyo) - Yarın 1 J Ç d 
Cenevrede toplanacak olan Ulus· 6 ıncı mauaede emberlaynı düşün ara. 
lar Sos>etesi konseyinde Fran· yor, AmEr:ka Hariciye Nazırının beyanatı 
sanın; Hariciye Nazırı B. Delbos, Vaş"ngton, 25 (A.A.)- Ame• kaldmlması ve Milletler Cemi· 
Devlet Nazırı B. Pol Bonkur rika Birleşik hükumetinin, bazı yetinin iktısadi vazifelerinin le
ve B. Fransova Döteşanla d ğer şartlar dahlinde ltalyanın Ha· hine olarak bu vazifelerin siyasi 
bazı diplomatlar ve ekspresler beş.stanı ilhak etmesi keyf.yetini vazifelerden ayrılması için bazı 
tarafından temsil edileceti söy- tanımak ni} etinde olduğu hak· hükumet merkezleri tarafından 
)eniyor. kında Londradan veriıen ha· yapılan teşebbüstür. 

Paris, 25 (Radyo) - lniiltere berlere dair beyanatta bulunan Henüz teeyyüd etmiyen bir şa• 
Hariciye Nazırı B. Eden ve re· Har'ciye Nazırı B. Kordel Hol, yiaya göre lngilterenin muvafa· 
fakatinde bulunan zevat, bu ak· bu mesele iç'n Amer.kan hatta kat etmesi ve s yasi ıükunetın 
şanı buraya gclm ıılerdir. hareketinin değişmemiş olduğu· ~vd_et etmesi şartile Habeş stın 

B. Eden, istasyonda B. Del· nu tavzih etmiştir. ış nın muayyen b r şekılde ta?ın: 
bos ve daha baZl zevat tarafın· Salahiyettar mehafil B. K r· masına Amerika muarız değıldır. 
dan karş.lanmıştır. del Holun bu bey.ana;ını; A:e. Umumi . intibaa bakıJacak 

B Eden İngiliz sefirile bir· riıea Birleşik d 1 t ' · H olursa lngıltere esaslı surette 
. · F ' H . . N b . . ev e er nın a· iktisc.di münasebetlere iıtinad 
lıkte ransa arıcıye ezare- eşıstanın ılhaktnı tanımak niye• 

H etmesi suretile Cenevre mües· 
tine gitmiş ve Fransız ariciye tinde olmıd ğı ve silahla yapı· 
Nazırile bir müddet konuştuk· lan memleket ilhaklarının ta- ıesesinin eskisi gibi cihanşü· 

mul bir mahiyet ilctısab etmesine 
tan sonra, şerefine verilen ziya· nınmaması hysusundaki Stimson gayret edecek ve Cencvrenin 
fette bu!unmuştur. dokterinine sadık ka' acağı tar- büyük devletleri alakadar eden 

B. Eden, ziyafeti müteakıp zında tefsir edilmektedir. mühim siyasi meseleleri hallet· 
saat 23 le Fransız delegasyonu Lorıdra, 25 (A.A.) - Havas meğe mezun bulunmadığını 
ile birlikte Cenevreye hareket Ajansının muhabiri bildiriyor: netıcede teslim edecc:ktir. 
etm ştir. Dün akşam aktedilen mühim Bununla beraber bazı tec· 

Varşova, 25 (Radyo) - Sov· kabine içtımaından sonra ltal· rübe ı mebus1ar bu vaziyetin 
yet Rusya Harıciye Nazırı B. yanın Habeş stan üzerindeki henüz pek mübhem olduğu ve 
Lltvinof, bu gün saat 13 de otoritesinin fiilen tanınması in- netice sınin Pariste Eden ile 
buradan gtçm ştir. giliz •• İtalyan müzakerelerinin Delbos arasında yapılacak gö-

B. Litvınof, Berlin yolile Ce· tekrar başlaması içın bir çare rüşmelere bağlı bulundu~u ka· 
nevreye gi ' mcktedir. teşkil ettiği kanaatine v ltılmıştır. naatindedirler. 

Ma'üm olduğu veçhile ltalya Fakat ayni zevat Çemberlaynın 
Suriye hükumeti 
Ankaraya konsolos 

gönderiyor 
r'aris, 25 (Radyo) - Fransa· 

Suriye muahedesi mucibince 
Suriye hükumeti Ankara ve Bağ· 
dadda konsolosluklar ihdas 
edecektir. Konsoloslar tay;n edil· 
miştir. 

Kafan dar is de 
aürülJü •• 

lstanbul, 25 (Hasuıi) - Zante 
adasına nefycdilen eski Yunan 
parti liderleri arasında, cumhu· 
riyetpcrver partisinin lideri B. 
B. Kafandaris de bulunmaktadır. 

B. Cemal Hüsnü 
Brüksel sefiri oldu 
lstanbul, 25 (Hususi) - Uıus· 

lar sosyetesi nezdinde daimi 
murahhasımız B. Cemal Hüsnü 
Brüuel clç.lıiisıe tayin odilmiıtir. 

daima bu zaferin tanınmasını kararına prensip itibarile ittihaz 
ileri sürd iğü için müzakerelerin edilmiş telakki etmektedirler. 

tekrar başlaması lehinde yapılan 
bütün teşebbüsler akim kal· 
mıştır. 

Şimdiye kadar B. Eden vası· 
tasile bildirilen lngilterenin res· 
mi noktai nazırı bu meselenin 
ancak Milletler Cemiyetinde 
halledileceği merk~zinde idi. 
Bununla beraber B. Çember· 
layn ile kabine azalarının ekse· 
riyeti son hid seleri realist bir 
plan üzerinde anlaşma temin 
için bir fırsat telakki etmiılerdir. 

Söylend ğine göre küçük dev• 
letlerde ve bilhassa Oı:o ıru• 
bunda Habeşistan meaelesinın 
bilfiil halli lehinde görü:en ha· 
reket Çemberlayn üzerinde mü· 
him bir tesir bırakmıştır. 

Başvekilin nazarı dıkkatini 
celbeden diğer bir nokta da zec
ri tedbirler hakkındaki 16 ıncı 
maddcoiıı mecburi mıb.yetınin 

lzmirde 
Buna imkan 
.)·ok mudur ? 

lstanbul, 25 (Hususi) - Bele· 
diye; et fiatleri üzerinde bir 
mıktar daha tenzilat yapmak 
kararındadır. Valci tetkikat neti• 
cesinde, le.loda dört kuruş daha 
ucuzluk temini mümkün görül· 
müştür. 

/ki fabrika daha 
açıyoruz 

lstanbul, 25 (Hususi) - Sü· 
merbankm inşa ettirmekte ol
duğu Gemlikteki ıun'i ipek vo 
Bursada yün ipliği fabrikalırı 
tamamlanmışhr. Montaj işleri 
de bu günlerde bitecektir. Her 
iki fabr.ka da, Şubatın birinde 
Başvekil B. Celil Bayar tara· 
fından açılaca"ur. 

Rusya 
Viladivostoktaki do. 
nanmasını seferber 

etti 
Paris, 25 (Radyo) - Sovyet 

Rusyamn, Vılad .vostoktaki Rus 
donanmasını seferber bir bale 
koyduğu ve uzak şarka yeni 
tayyareler sevkctmeğe bışla· 
dıtı r;öyleniyor. 

Rusya, Viladivostoktıı şüp· 
heli gördütü bütün eşhası 
tevkif etmektedir. 

Nafıa Vekili 
Yakında lstanbula 

gidecek 
İstanbul, 25 (Hususi) - Na· 

fıa Vekili B. Ali Çetinkaya bu 
günlerde şehrimize gelecektir. 
Vekil, burada elektrik ıtrketi 
işlerile yakından alakadır ola· 
caktır. 

lstanbulda 
zelzele oldu .• 
- lstanbul, 25 (Husu5i) - Dün, 
gece yarısından sonra saat 
2,15 de şehrimizde şiddetli zel· 
zele oldu. Zarar yoktur. 

Rus sef aretha· 
nesi yandı 

Sefir, bir tehlike 
atlattı •. 

Hankov, 25 (Radyo) - Bu 
gün çıkan yangın neticesinde 
Rus sefaretbanesı tamamen yan· 
mıştır. 

Şanghay, 25 (A.A.) - Roy· 
ter Ajansı muhabirin.n öğrendi· 
ğine göre, Sovyetler Bırl ğinin 
Çin elçisi Luganetı ile miayeti 
bir ölüm tehlıkesi ıeçirmişler• 
dır. lchang üzerine akın yapan 
Japon tayyarelcrindcn ahlan bir 
bomba sef r ile maiyetinin ya· 
nında patlamıştır. 

Sef r ile maiyeti layyere ile 
Chungkingden Hankova gider· 
ken Japon tayyare:erinin akı· 
kından az evel lchangda yere 
inmete mecbur olmuşlardır. 

Mısır hükumeti 
Vergileri azaltmağa 

karar verdi 
Kah re, 25 (Radyo) - Ka· 

bine bu gün toptanmıştır. Ver· 
gilerin azaltılınası hakkmdaki 
layiha bu içtimada müz.ı kcre 
ve kabul edilmiştir. Zirai iş l erde 
ylizde yirmi kadar tenzilat vardır. 

Sıyaai mebafilde söylendiğine 
göre, bu tedbirler yeni intiha· 
bat üzerinde müessir olacaktır. 
Bundan başka kabine memur• 
ların vaziyetini de gözden geçi· 

recektir. 

Bay Bitler 
Rayiftag mecliaini 
1 fUbatta içtimaa 

çatırdı 
• Berlin, 2S (Radyo) - B. Hit

lerin, ıubatm birinci günü Ra· 
yiştag merlisiai fevkalide top· 
lanbya davet ettiti tahakkuk 
ed yor.· 

Berlin, 25 (Radyo) - B. Hit· 
lerin, Rayiştag meclis nio küşa• 
dında Almanyanın dıbiii ve ha· 
rici siyaseti hakkındı mühim bir 
nutuk irad edeceği va bu nut· 
kun, bütün radyo istasyonlarında 
dinlencccji ıöyleniyor. 

Ilmi Bahisler •... -
Kadın-Erkek 

· Yazan: Dr. Esad Hatiboğlu 
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O ane kaciar uyuıuk kalan 

libido hazan öyle şiddetlenir ki, 
bütün ömürlerinde dotrulutu 
şiar edinmiı ve içtimai idab 
ve idetlere kılı kırk yararcasına 
riayet ctmiı olan kadınların 
dotru yolu bıraktıklın hayretle 
görülür. 

Bu nazariye ne kadar kandı· 
rıcı olursa olsun kadında son· 
radan görülen aşk coşkunl ulclan 
umumi kaide olmaktan çok 
uzaktır. Zamanımız kadınlara 
cinsi tazyikin düşkünlüğü zama· 
nında bile gençliklerini devam 
ettirmenin surını bulmuşlardır. 
Bu mucizevi inkılabı güzellik 
enıtitülerine değil likin iyi tat· 
bik edilen vücut ve z hin bıfzıs· 
sıhhatine borçludurlar. 

Spor zevki ekseriya kadının 
etlerini gevşemekten ve yağlan· 
maktan koruyor ve gençlik 
taravet ve tebeasümünü muha· 
faza ettiriyor. 

Bugün kadın muhakkak ki 
eski zamanlara nisbetle fizik 
düşkünlük ve manevi yorgunluk· 
lara karşı daha iyi mücehhezdir. 
Kırkhk hatta ellilik kadınların 
hırelcetJerindelci çeviklik ne ka· 
dır hayrete şayandır. 

Balolarda damatlarının kolun· 
da danseden dirile kaynanalarla 
eski uyuşuk kaynanalar arasın· 
dıki farkı her kes rörüp ıaşıyor. 

Bununla baraber bir zaman 
gelir ki kadın ·artık hayal.ita ve· 
da etmek mecburiyetinde kabr. 
Gençıilfoin ıibri olan heyecan· 
)arı hayalen yaıamata başlıya• 
caktır. Mauricin Amfi ttpele· 
rinde Ravallada r11tladıtı ihti
yar kadın buna güze1 bir mi· 
saldir. 

B..a kadm her üç ıenede bir 
kocasile birlikte buralara hiısi 
hac ziyareti yapıyo du. Çünkü 
4S yaz evel balayını burada ge· 
çirmiş1 i. 

Büyük anne olduktan aonra da 
balayı na aid hatıralarını tazeli· 
yordu. Balayı seyahatleri biıme· 
mişti. Bu ihtiyar çift ltılya sa
billerindo çiçekleri hislerden 
ibaret küçük bir bahçeye sahib 
idiler. 

Fakat ihtiyalık heyecanları 
yalnız hatıralardan yapılmış 
detlldir. Kadın hayatının son 
seneleri şefkat parıltılarile de 
aydı nlanır. Anası babası bir eğ· 
lence veya İş dolayııile evde 
bulunmadıkları zaman çocukla· 
rın muhafazası büyük annenin 
muhabbet ve sadakatine tevdi 
olunur. 

Büyük yaştaki kadının vazi· 
fesi ulvidir. Yuvayı iyiliksever· 
litile tenvir eder. •Sonra yavaş 
yavaş ihtiyar icadın uzviyeti dah 

incelir. Cismi ruha inkılib ediyor 
gibi olur. Yüzünde ebediyetin 
şeffaf nişaneleri görülür. 

Ve böyle böyle kadın, nin 
ruh ve fikrinin son ışıklarını 
etrafa saça saça, arzi b y ta 
veda eder.,. 

- Son -
Bibiliographi: 
L'Homme: Dr. Cauffeynon 
Essai d'ume philosphie Me· 

dicole: Dr. P. Merisonneuve 
L'meur et emotion chez la 

femme: Dr. A. Binet 
La vie rcxuelle de Ja f em· 

me: Dr. A. Binet 
L' Amaur: Maurice Bedel 
L'Ecnigme de la f emme: 

Pierre Vacbet 
La Pıyehalai'İe dcs femme: 

Heymans. 

ita/yan 
tayyareleri 
Doğruca Riyo d6 jane-

roya gidiyorlar 
Roma, 25 (Radyo) -Riyo dö· 

janerıya gidea ltalyan yarış tay .. 
yareleri, bu sabah saat 8 de D • 
kardan hareket etmişlerdir. 

18,15 de alınan bir radyo ha· 
berinde, tayyarelerin, (Natal) 
uğramıy1rık doğruca ( Riyo dö 
janero) ya gitmekte oldukları 
bildiriliyor. 

(Dakar) dan (Riyo dö janero) 
ırasıodalci me11fe, 7000 kilo
metredir. 

Makedonya da 
Şiddetli aoğuk 
hüküm aürüyor 

Selinik, 25 (Radyo) - 24 
saattenberi kar yağmaktadır. 
Hava, bütün Makedonyada nn: 
sızın değişmiş ve şiddetli bir 
soğuk başlamıştır. 

Bir çok köyler karlar altın· 
dadır. 

ltalya 
Yunanistandan zey. 

tinyafı alacak 
Atina, 25 (Radyo) - ltalya· 

nın, geçen sene Yunanistan 
yaptığı ihracat, iki memleket 
arasındaki muahedenin t ayin 
ettiği miktardan on sekiz mil· 
yon liret fazla olduğundan, 1t l· 
yanın Yunanistandan bu sene 
fazla miktarda zeytinyağı alması 
tekerrür eylemiştir. 

Elhamrad· 
Çıplak Melek 

Fransızca 
Başrollerde : Marlen Dıtrich· 
Herbert Marchal • Melvin Duglas 

Aşıklar Yolu 
Frans zca 

Bıırollerde : D k Povel • Made· 
len Karol ve Amerikanın 
3 komiği RITZ kardeşler 

SEANSLAR: 
31,S - 5,15 - 7,30 - 9 da 

Şehir Gazinosu 
Beyotlu Gardenbarında pek çok 

alkıı ve takdir toplıyan 
Sekiz kiıilik korvin balet revüsü bu gün Aksu vapuru ile gelmiş ir 

Ayrıca meıhur düet, komik, akrobıtik ıeler. 
Rus fantezi danslar, Ess·e 's 

Meşhur Miki kuartet danı monden 
Muhtelif artistler tarafından yeni, eksantrik numaralar 

Pazar günleri saat 11 de maline, sa:,. pünler 
saat 21 de sııare 



n on an görünce ç yay gibi yerinden 
fırladı. saçları dimdik o muşt 

Cellidlar, hic; ıotluk çekme• 
mJ~lerd. S nki çok derin b·r 
uyku a dalmış bir in ... a a bok
muş rdı .• 

Em"nden, ne bir fetyıd, ne 
bir hıçkmk işitmcmişlerdı • .Kor
lcö, onu zaten alıp gittirmü'*.ü. 

Ccl .. <1 rın bu ilciaci grubu, 
ş"rtıdı }avaş yavaş şehııad• 0.
man n m besine yaklaşmışlar· 
dı. En çef n iı. e:1 teh'tkeli 
id burada geçe.cellti. Çiakü 
Ô! a • y rmi ya nuo bittin lra· 
nmı, bütun hararet Ye kuvvetidi 
tış yan b"r gcn..,ti. Osman; ken· 
di yaşında on kişi ile mulcem
mele-n gureşebılecek kıratta idi. 

Ce ad ardan bıri: 
- Ko karım, dedi, bu deli-

'·anlı biz berbad edecek .• 
D ğer biri cevab verdi: 
- Bana da öy e görünüyor •• 
Bu sırada arkadan bir ayak 

ses iş tıldi. Üç cellad baılamu 
çev rdiler: 

Bir gö gel. 
D kkatle baktılar. Hepsi bir· 

den mınldandılaıı 
- HakanL. 
Ve sonra anahtar, kil"tte iş· 

ledi, lcapı a ıldı ve arahlc bıra
kı dı. 

Öyle ya, bakan rkalarındaydı. 

. .. ........ ~-
Yatan! M. Aıh•n 

-6' -
Oınıan, bu ani h •u ıa en 

beki.yordu. Oıer"ne ~llaınan 
iki bucuk m tte boy•ır.dıki 
hay ti • kollarını uzattı. Bu 
kollar sanki çelık bir k ıkaç 
g'bi ~ lr', d ğ gibi Vticudü 
yJkaladı ve lıa vaya kıldırdı. 
Dıterl«ine batırdı: 

- Gerıf. Diyorum, Köpekl~rl. 
Alçak u,, kltr g r 1 .. 

Ve bunu mütealcıb cellidı 
büt n $iddetile ye e ~arptı. 
Ş'mdi odada mi'dhiş bir bo· 

ğuşma başlamışt'. Üç cc !ad Üs· 
mana hücum etmı, le di. O man, 
ı ğa soıa sıçnyor, sert, taş ı 
keskin yumruk:arını sağa sola 
savuruyo du. N hayet içlerınden 
en kuvvetli olanı Üıımanla gö
ğüs göğte ıelmiflt. Bu ı rada 
tahta k nlma!ıi na benı yen bir 
.seı ve ıonra botuk bit ınıJti 

çıktı: 

- Aman! ..• 
O.sma ın lcuc klı$tıtı c~ 'id; 

bir y krn balınde yuvarlandı. 
Osman, bu adamın u~ lcolunu 
yakalamış ve ş detli b r tu· 
y.kle baıu kı mın n lcırmata 
aıuvaffalc olmuştu. Ce"lidlann 
adedi ikiye inmışti. Fakat Os· 
mın, her ne y2p11ru yaf>S n, 
buradan sağ çıl::m y catını da 
bifiyo du. 

... 
Dc:mindenberi hatırına hançer 

relaetın tti Onu ne. aiye kullan, 
mı yordu. 

Pıditıh aralıktan aıyrediyor, 
dudaklarını ısırıyordu. 

- Bu g· dişle htpıini yere 
ıerece ' Ba~ıll\3 hiç h r ş~hza 
de feliket temasa, u ~a(i ge
ı·rd.L 

Botuşma yen:den haşlamıştı. 
Cel Ad ar da ha 1çerle~ ni ç•lc
m şlerdi.. Arada sırada çelık 
ıilah ar n yekdıte erine arp· 
mısın lan miltevdl d ,_e51er du· 
\uluyordu. !' i dakıAa ıeçm*mit· 
ti kı, cellldlardan birı göğıün
den aldığı bir hançttr yataıile 
beraber odanan zemınia '/ 1" 

varla ıdı .. 

Hak'\n bu manurayı görünce 
geriy ôndlJ v sürath adım· 
arlM rled . Dı er üç cellid 

Mus ıle Orhanı d ho~ uşlar, 
son ôcl.ıdan çıkıyo ırdı lcr, hid
detli, uabı bir se baA-ırdı: 

Çabuk!.. En köşedeki 
odaya yetişin, arkadaş rmııa 
yardım edin! 

Üç celıad pıd·ı,hın İfcarflt 
et iğı yere doğru seyirtti.er .• 
K pı açıkt. fçe•ide sırtlarını 
duv r dayayarak yo .. ın yor· 
gun nefes alan ve b rib.rıne 
bakan ıkı kişı vardı: 

Ceı idJA Oımanl.. 

..\onrı var -

Belki içer ye girmek ve adamla
rının muvaffakıyetlerini daha 
doğrusu kendi eaerini görmek 
iıt vebilirlerd ? .. 

Oç cellad, kapı eşiğinde biraz 
durdular. 

---.....-----~~~~~~~~ - -·- ... -.. - -·· --
ARADA SIR.ADA 

Oıman onları götünce çel k 
bir yay gıbi fırladı. Saçları di• 
kilmiıti. Sağdaki ıamdaıııa fer
sız, da gı, da ga kırılan ıtık1ara 
altında, s·yah gözleri hiddetle, 
gadapla parlıyordu.. 

ŞEN Fil{ ALAR 
--~----------___......._ 

Sağ elile hançerini tutuyordu. 
B"r az durdu, sık sık nefeı aldı: 

- KöpelderL Diye bağırdı, 
dışarı!.. 

Cellidl rdan biri ik' dım 
daha attı: 

- Şe hzademl. Hid<ietlenm~ 
,:n, bir şey yok ..• 

Osman, bir dun daha yak· 
laıtı, acı acı ve ad«a DurDUll" 
dan ses çıkarmış ıibi laomur
dandı: 

- Bir şey yok mu? Ôyleyıe 
marşf. Geriye dön. Cellid b~ 
riflerl. O terlerini botdunuz, 
ıı a bana mı geldi? 

- Canım, ıchzademl •• 
Ccl ad, bir adım daba at· 

mııtı. 

- Sus bıydud, ıuıl. Ben 
çocuk deiilim. Fa"-t beam 
ölümüm, o kadar kolay olmı· 
yaca ki. 

Cellid, tam ba 11rM. ~ 
mend atar ı·bi, ip'ni ft"9etı •• 
arkaı ndan ela O.mama iıerioe 
atıldı. Bu ceUiclt, diterMri takip 
etm'şti. 

ANADOLU 
Giinlülc ,,yaul pzete 

Kadın m1nt .. ~ı 
Kadın - ikinci kocam bana 

hayat.mı tahammül ed fmez hır 
hale get rd . Fakat geuc 'kaba· 
hat ilk kocamdaf.. 

Erkek - An 1yamad ?. 
Kadın- Ôyie ya ... O r. em 

vef &t etmeseydi; ben de t krar 
evi nmek b ıd.:ılalıkırıda bulu 
mıy&calctıml... 

lmt:handa 
Mümeyyiz - Anasırı c1baa 

bangiierıd r s3y ••m ı? .. 
Tı.lebe - Su, top ak, havı. 
Mümcyy z - Sonra? .• 
Talebe - Bilmiyorum den· 
11 ••• 

Mümeyyx - Canım, şu bir 
çolc kanlara aebr.~J)et veren 
şey ••• 

Tal be - Ha, evet tramvay!. 

PJt 
Bir ziyrfette, pıataval~ız h :İ· 

fin biri, yanında oturan ıencio 
kulatana -t'i di •e elile de kar• 
şıdaki ş:şman bir kadını işaret 
edttek, sordu: 

- Şu koca jne" k"md;r, bilir 
misiniz?. 

Delikaah, hiç 1ıtifıni bozmadı: 
- ICeodiıine laitab ettitiaız 

dananan anacaiL. Dedi •.• 

Sabıkayı ne ıanmış? 
•• Malakeme reiai, misafirlikte 

Haydar Ra,ıll ÔKTEll b r betlrtü.U çal•ıt oha.asla 
t11nıml aepiyll ",_ ...... .... -·' ~'- b --L-U ıtı: Hamdi Ntıdaet ÇANÇAB mauua, .., tavına it ..,.. e 

- an•••....., .. : 
iDAREHANE.si - SıblkM .., at? .. 

frmir İkinci Beyler eo~ - Hayır, bay reia... Allah· 
CI alk Partial Waaa •• bm başka k'mse~t m yokl ..• 

T~Jgraf: ıı.mir - ANADOLU 
1 defou: 2776 - Poat• 1taıwu: 40S Salamonun papafanı 

·------------------------· Abone eeraiti Artin, bizim Salamondan 25 
l'ıllıp 1400, alb .,..,. 800 r,,.,. bir papetan utın •lmııtı. 

ltı••ı•• -l'abncı mem1ebllar fffn eeae!it 
ılıcne ficreti 27 Nna. 

Al\ALOLU :MATBAA~INDA 

E.ASJJ .. M1;ı11R 

iki pa IODra pri ptirdi ft 

SU..oaa çıkııb: 
- Ba uyvan lif etmeor, ıol 

UtanmadıD beai alaatmata? ••. 
Salamoa kemaU ciddiyetle 

.. cevabı ftl'cW 

- Kızma, bak soyliyeyiJUI. 
B ı hıyva i ı eıki aaybır. d ıiz 
o duğu ıçin ışa edan kon mayı 

oyretmış ... 

Erb,..,bına ao·m:ı ı 
B taŞyc aofunun biri sor 

Dl Uf: 
Ezın okundu mu? .• 

Belıe 1i cevıb vermiı: 
- Kulağıma bir teı ret . 

aram , eunmı1dı bilMeoı... Et· 
bau na sor!... 

Dınamit'e ba ık 
av ı)'anlar .......... 

Y aknl 1ndı ıJa mahke. 
meye verildi 

Karaburun sah l'er:nde dina· 
mıtle ba ılc av.adık arı anla ıJaıı 
Mo doğan köyünden Mehmed 
Akman, 1 yas Kıvırcık ve Et· 
lenbccı" IU>yündeu Halil Çalık:, 
Mustafa Y tim, Muıta~ lım rli 
ve ldr s Azman yakalanmıtlar 
ve mahluroeyc verilmit erdir. 

Şa. riiniJn mulr~keme. 
•İne dün de Jeoam 

edildi •• 
Alaaneakta bıı al S.ttı w 

metresi Sab hayı tabanca n,. 
ıunuyla yaralıatk ve botmak 
ıuretıı. aldüren Şülcmaa mu
bake ... ine dü. ,emba ı Afat· 
ceza mahkemes.nde devam 
edılmiftir. M.rnUllad ftldli, 
ötedenberi a.. ....aenio ıabit· 
terinden ü9 lcitiyi •adıklanaı, 
nihayet bulclulcl•ını ıöylem· 
ve mahlce•eye et bed lmelerinı, 
ayni zamınd. hidıae yerind• 

ketif yapı'masını iıtem·ş•ir. Mal:a
keme lleyeti. k9faf m.-e eaı bak· 
kında ıoar• karar vermek ÜZ•• 
eneli ıötteriltD tabıtlerin ..ı~ 
leriai .-uval le ıörmüt, aulaa· 
k • ..,.. baek. bir ... btrak-
•lfbl. 

25 Kuruş 
--XFliNiiiıiimiiıliii-

Barut 
Kavga çılrar-p 
Ô.=bıçagı na ıl 
bıçakladı? 

, 

ikinci Sulhcc:ıa ı akimi Naci 
Erel müşt~k ye sordu: 

- Adın? 
- Abmt Ôzbıçakl 
Suçluya sordu: 
- Seoiıı ao,n? 
- Ram z Barut! 

kun n evraka göre, Tepe
cikte Ahmed Ôıhıçatın. Ramiı 
Barutl yirmı bt.ş k•ıruş alaca~ı 
var nış, atem ş, " ıemiş, mu 
ı akışa üzerine tuçlu Barut, Ôı· 
bıçağı bıçık amış .. 

Hakinı suçluya h tap ett : 
.-... Anlat baka! m? 
- 25 Kuruf borcum vardı, 

batlca gün veıey ırı, dedım. Dm· 
lemed. Benı tahnk elti. Bu iş 

de oldu! 
T hr ike lcarıı bıçak mı çe· 

kilir? 
- O un e nde beyaı saplı 

bir fey vardı da! 
Hakim mJba~ re em e!ti: 
- Çağır bakJhm f hid D 

m rda.ı: ?. 
lçerıye bir delikanlı g di. 

Hak m bunu d rha tanıdı: 
- Se1 g!çen seıe Tep~c·· 

tin A ahı o.dJğunu, auada· 
şn da S nekl•nın peygaınh rı 
olduiunu ila ı etrn şti. A:iahl 
pr:ygarnber aras oda kn·ga ç k· 
nı f ve buraya ie m ştiniı, de· 
ğ ı mi? 

-- Eveti 
- Bun rı an r mısın? 
-Taııırır., nıerhab merhaba, 

İşle o kadar. 
- Anlat bakalım! 

Ş · d iÖrgüye müstenid ola-
rak tch d.:t ni y J • Suçlu mü· 
dafaa ııhıdı gösterd •. 

Müdaf a halkını taallukuna 
m b 11 f h dledn hemen celbi
de ve b,ıJ s nin mıh yetı ıtıba

r le il.iÇ unun tc:vkıfi.ıe karar 
v r ld• • Duruşma ba güne ıalik 
edıldi. 

Çav köy 
• 

cınayet1 _ ............ ..,~,...,.._.. 
Ş ıhid Z elih .. 7. yeni 
ifşaatta bulundu 
Men~"t.ende Çavu,köyünde 

kocaıı Necibi, ô d rmek e rn z· 
nun Zelihan1!t ve ortağ Ha· 
s!ln Çctın · n muhakem ferine 
dün ş~hrımiz Ağ'ır~za mahke· 
metinde devam edilmiştir. Zeliha 
simdıye kada suçta alakası bu· 
1unmadıtını ~aylemek e iktifa 
ettiti halde b:1 celsede dikkate 
şayan bir ifade \'ermiı ve d 
miştir ki: . 

- Bu c nayeti kCSy mubtan 
Nurulkbın ~iımetlratr Oııaaa 
işledi. Bir güa beni kaçumak 
için odama kadar airmiıti, ko
cam ıörd8 ve oaanl• kavga 
etti. Katli O•mandır. Muhtar 
Nuruliah, bu vak'adao evel hiz
metle.in Oımana, çocuklarının 
yaaıA<la: 

- Böyle ıey olmaz. 
Demiştir, yani adam öldürül

mez deınek iltel!I ftir. Bunu Ça
vuıköyünden biieıal• vardır, 
onlar çaiv•AIUlr ıf adel •ri alın11n. 

Kadaaıa bu ifadeıi üzerine 
,alaid erin iaiml•ri teabit edil
miı ve celblerıoe karar veril· 
ıaıttir. M:ıbkeaıe beyeti, bu p. 
bicller!D ifadeleriaio Menemea 
mahkemeli vaaat.lile alaD•uım 
auavafık praalittür. 

bur, f İf ad eki 
ıibı durm yor 

Sabri 
-~-

Kalayı tlitJülemiş, 
o ta: ıgı al tüat etmif 

Emin oğlu Sabri adında b r 
şahıs, evdki gece zilzurna sar
hoı olmuş y_, Orh:miye maha· 
Besinde evine gelerek an ıını, 
O\: y babasırıı, araya girenlerı 
rlôvmüı, sokağıt ç k"rak kendi 
\;vlerine taJar lırlat mış v Re
ceb adı ıda bir zatın l=öğrüne 
de bir tış atmıştır. N hayet 
bekç taraf ndan kara .ola geti· 
rilmı,..tir. 

Hak.m B. N:ıc E suçluya 
sordu: 

Yaptıklaranı betendin mi? 
- A kol kullanmış adım 

değılıın, çolc kaçırmışım, affadin? 
Suçlunun anne•i ıabıd olarak 

dinlend. O 'unun sarhoşluğunu 
ve üv ... y babasına arşı yaptıtı 
hakaretı, attığı dayatı anlattı. 

Dayağın er pintılr.rinden kendı· 
s ne de hisse çıktığını soyledi. 
B care iht )'Br kadınu. bu vazi· 
yett~n çok ıstırap >1e hicab 
duyduğ'u an a~ılıyordu. 

Hiıcım ıueluy döndü: 
- Bu yaptık arından sık (. 

111adın mı? 

- Ne anama, ne babama 
ve n~ d haşk ,ıar·n~ b r gaıa-

zım yoktur .. Ne yapayım k:, , .. 
kı beni ç fdırtt,f 

- Heaaplı _gıdcydin·ı 
- G demedim şte! 
Suçlun;ın o 1 gü11 ha{ıf 

hapıine, ibrr:t ve inlib1tb olmak 
ü~e e de hal tevk fine kar3r ve· 
rildi.. 

K rarrn tefhinıini muteak b 
hak rn: 

- Anaya, bAbay.. hakaret 
etmenin ve dövmen· l"ZHını 

bu suret le anlanıo.. Ç ktıktan 
sonrn, rakının ne s retle ıçile· 
cetini öğre mez, t .ra bll gibi 
hallere trvessül ederı:.e daha 
ağır cezalandırıl s r., anladın mı? 

Dedi. Suçlu cezaevine gön· 
derildi. 

Pa$l:wıhanedeki 
hadi e 

Kadınların sıhhi alt. 
vali tetkik edilecek 
Kony8lı İsmail Mela.hat ve 

Şadiye <tında iki kadınla bir 
pastahanede otururk n, Mehm 
Sırrı namında bır delikanlının 
pastahaneye girdiğini ve kadın
lardan Melihatin bu delikanlı· 
dan b.r sıgara istediğini ve 
Mehmet S1rr111m sigarayı verip 
yaktığını ve • .onyalı lsmaılın 
bundan canı sıkılarak, Mehmet 

Sırrıya küfrcttığini ve elinden ya
raladığını ~e meşhuden duruş· 
rtıası yapıl fi bu hidiseden do· 
l~yı bayanlarla paı cın n şahid 
olarak celblerine karar veril• 
ditıni yuauştık .. 

Dün duruşmaya denm edıl· 
mit ve gele tabitler dialen-
miştir. 

Şadi)·enia tözleri iıitilmi)•ordu. 
Hakim ıorduı 

- Senan sesin neden kısı ? .. 
- Oıütmütüml 
Hik m Mc ~ aate dö:adü: 
- Peki ıenin botum neden 

sar. ı? 
- OşatmiişQml 
Bu kadınlardı hastalık ihti

mali uzak detildı .. Şf'hadetlerini 
bitı dik en son a cQ mii meş· 
hud poliaine ttılim edilen ka· 
dınlar, emaıyet dırektörluıüne 
gönerildi.. c bunların tahbi 
ahvalinin etkiki ııtendi. 

Müıte"ını ıon vcrditi 'zabat 
üzerine, duruş anın .iyeceza 
ıuh'·emeainde yapılmak üaere 
evrakın iddia makamaaa tevdiine 
karar veuldi. 

Kalb h stalı: ları 
-5-

Tütündeki nıl ot n zehri bil· 
hassa katb üzer'ne pek çok bo
zukluklar ve fenalık ar yapm k· 
tı•dır. Bunlar, kalb, nefes dar· 
akları ve göğüs ağnları, çar· 
pıntılar gıbi ıstırab verici haller 
altanda inlerler. 

Çay ve kahvenin fazla içil· 
mesi dolayısi e kalb bozukluk· 
ları husule gelm ktedır. Bun Jar 
da ıtıp.rtolu içlcıler ve tütün 
gibı, muzır tes rleri kan damar· 
larına ve kalbe dokundurarak 
buyük ve chemmiyeth afetlere 
sebeb olmuş o urlar. 
Hastalıklc:.rdan en z yade ehem· 

miyete alınacak b lh ssa roma· 
zma bastalığıd . Rom tızmada 

kalb basta ğı pek çok görüıur. 
Bu hasta! ğı "yi tedavı etmek 
sai ık noktasından da m göz· 
ön un de bulun ·uru m ıdır. 

Birçok h"stal k'ar, bilhassa 
intani hasta) ki un pek ço u, 
kalbde h sarat ve boıu uklar 
yaptıkları ç n hıstalık esna ında 
tedav lerı i tam yapm k c b 
eder. Bu meyanda k zıl yılancık 
hastalıklA'"ı da bılbassa ha il 
ehemmiyettir. Bun n baş a ba
sit bir anjin ve grib h stalığı, 
bafıf şekli dah olsa, k lbi ş d· 
detle bas,alanJırır. 1 ısan ar böy· 
le so0 ukalm l:astalıklannın gr b 
ve haf f şekillerirıı daıı a ayakta 
g çırme..tedirle:. Halbuki bir 
müddet sonr k:'ll e nd,.kı has· 
talığın b şladıgm\ ve tedavı ka· 
bul dmiyecek derece e vardı-

d ğ nı görürler. Fakat ış ışten geç. 
m ş olur. Kalb a l arı nn 
!ehlık,.h b.r kay aö-ı da frengi• 
d r. Frengi hast l 
mak.nesınde yapma 
yoktur. Frengi, b d 
örgenlerine musa at ol n o 
b.r hastal ktı Ve kaJ a t ı· 
ğı doğmasının mu ıım ebehl .. 
rindcn biridir. Frer ı t: asen 
sosyal yaşayışta da ıstırab ve· 
T"'n büyük bir afet İr. 

-A,.k 

Bu 
~ 

Başdurakta Sıhha , K rataıta 
Hab f, Tılkihkte Yen· lzmır. 
lrıadpaıa~ında Asri, Gü.ı:elyerde 
Af yet eczahanelerı nöbetçıdirler. 

Kaçtı, çaldı, çırph 
Fakat nihayet gene 
yakayı el v rdi 

Bundan bir udd evel Ka-
ramanlı li Rıza mda bir 
şahsın; Bostan ıda ı af r ka .. 
dıjı ark aşının emnıyetini ut. 

istimal ederek para ın çaldı• 
ğıaı ve ikincı Sulbcezada d ru~ 
mas yapılırken, ki def f rara 
mu ffak oldugunu ve son fira• 
rında Hi a de bir mü sseseya 
ait on çuval unu da aşırdığını 
Vl! kendııinin şiddetle arar dığmı 
yazm•~tılc. 

Bu adam bir zam nlar, bir 
müddet evel hakim B Naci 
Erel de mur · caat derek, K .. 
ramena ı tmek üzer bi et pa
rası çık tımadığını sÖ} enıış, hi· 
k"min merhamet den b hit f de 
üç lirayı a p v m ştı. 

işledi i çtan dol yı ayııi 
hi ime hesap verm k'e olan 
b adam, tekrar y kalanarak 
lzmire retirilm şur, tekrar ka~ 
maması için sıkı tertibat alın· 
aıııtır. 

Suçlunun duruşmasına yann 
devam edilecektir. 
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Genç kadın, kraliçen·n .. ier·nden t arak 
sür erine i t:ra e ·p ağ ıyordu 

- O yahut ben, bundan ne 
çıkar? Bu teklifte hata mı var? 

- Hayır, efendim"ı. 
- Şu halde ıe eceksin:z? 
- Eıtet, efendimiL 
-Pelc al", sözü .e ·n nıyorum. 
D zleri üzerine çökecek bir 

hale gelen kral çenin gö.sterdifi 
tevata, teşrıfat u1&ilü.ıe pek mu· 
vaf le değ idi. 

- M hvo' dum, mabvolduml 
Çünkü lı:ard nal her şeyi biliyor 
ve henüz bir şey bilmiyen ve 
pek yakında her şeyi öğrenecek 
o" an kralı teşv k eden de odur. 
Mahvoldum! Allahıml Allahımf. 

Bir minder üzerine diz çöküp 
batanı titrek kollan aratma gö· 
merek dua ediyo du. 

Frlhakika vaziyeti müşlcüldü. 
Bukingham Londraya gitaıitti, 
Mm. dö Şevröz de Turrda bu· 
lumayordu. Çok ıılcı bir tarasaut 
altıada bulunan kraliçe, kadın· 
laruadan, hangisi olduğunu b ı,. 
mediği birı tarafından' casusluk 
edilmekte oldutunu an amtşti. 
La Port. Luvr sarayından ayrı· 
lamazdı. Artık dünyada inana· 
cak k mse kalmamıştı .• 

Kendisini tehdit etmekte olan 
felaketi ve içine atılmış bulun· 
dutu metrukiyeti düşünürken 
hıçkıra hıçkıra ağlamağa baı· 
ladı. Tam bu ıırada tatlı ve 
ıeflcatli bir lcadm •~ıi iı~tti: 

- Efendimize küçük bır biz· 
mette bulunabilir miyim? 

Bu sesin söylediği sözde ri· 
ya karlık olamıyacağ nı fark eden 
kraliçe birdenbire ankaıma döıı· 
dü. Bunu söyliyen bır dosttu •• 

Filhakika, kraliçenin daireıine 
açılan kapılardan birinin önünde 
ıG&el Mm. Bonasyö duruyordu. 
Kr• .. idili zaman yan odala
llD bitiade ktaliç•ni• elb ae ve 
çamaıarlarını düzeltmekle meı· 
plmüş. D şanya çıkımadıfl İ9-• 
her şeyi işitmişti. 

Kraliçe düştüğü hayret aebe
bile bığırmııb. Çünka ıstırap· 
ı., ieiade Laport tarafından 
kendisine ver imiş olan genç 
kadını birdenbire tanıyamamııtı. 

k;a1içenin ellerinden tutarak 
tee11ürlerine iştirak edip atla· 
yan genç kadın dedi ki: 

~~------------"-".~~ - Ohl KorKmaym ı M daml 
Ben e'end mizin c nı ve vücu· 
d "yüm. Ve s·zden ne derece 
dh bul nu}orsem da dend m zj 
keder erinden ku t rm k çare· 
ıini bulacağımı üm t ediyorum. 

- Sız hal Ah AIJahjml S z 
haf Fakat yiızürue bakınız. H~r 
tarafımı düşman kuşatmıştır. 

Sıze ınanabilir m"yim? 
- Oh! M.ıdaml Hayatım h k· 

kı için uğru.ıuzda ölmeğe ha· 
zır.m!.. 

Bu söz kalbin en derin bir 
kö~csinden çı<ıyordu ve biri ci 
!'ÖZ g bi, riyasız ve hiles zdi. 
Madam Bonasyö sözünde de· 
\<am etf: 

- Evet. <"vet; burası casus· 
larla dolu. F dkat Hazreti Mer· 
yemin ı.ziz ismine yem n ederım 
ki, ef end mize b nim g bi Sadık 
kimse yoktur. Kra ın söyledıği 
şu gerdanlık, ıiz onu Dük dö 
Bukiı ghama ve d n z, d ğ.I m.? 
Ha g rdanlık dükün koltuk al· 
tanda sakladığı gü ğacı ku uda 
değil m y~i? Ya ı ıyor muyun ? 
Öyle değıl mi, Madam? 

Korku ile dışleri çıtırdıyan 
kraliçe mınldandı: 

- ObJ A lahıml Al'ah•ml •• 
Madam Bonaayö iÖz..ınde de

vam eti: 
- Evet, ıu g rdanlık; onu 

mutıaka ıeri almalıyız •• 

- Evet; ona şüphe yok, mu!· 
laka almalı. Fakat nası? Bu 
n sıl yapılabilir? 

- Düke birini ıöodermek 

lizımf. 
- Fakat kimi? Kimi? Kime 

inınabil rim? ..• 
- Oh. evet. Bu elzemdir. 

Efendımııin eli ile iki kelime ve 
buıust mlibtünüz kif dir. 

- Fakat bu ikı kel me beni 
idama, boşanmata, sürülmete 
mabkOm edebih 1.. 

- Evet, t ter bir alçak eline 
geçerse. Fakat o ikı kelimenin 
adresine teslim edilecet ne ke· 
falet ederim. 

- Oh! A1lahıml O halde, 
hayatımı, şe efimi ve namusumu 
hep siz n elmıze teslim etmek 
lazım .• 

- Evet, evet, Madam; teı im 
edecek iniz. Ben ıse bunlarm 
hepsin sakınacağım .. 

- Fııkat nasıl .••• Nasıl yapa· 
ca~an Zt ban bir az anlatınız? 

- Kocam şu iki üç gün zar· 
f n da s rbest bı akıld . Kend • 
sinı go mek iç rı daha vakit bu· 
lamadım. F dd ar, tısmı.ıslu bir 
adamdır. Kims ye kar~ı muhab
bet yahut kın beslemes ni bıl· 
mez .• Benim her istedığ mi ya· 
par. Ne olduğunu bılmıyerek 
benden alacağı emri yapac k ve 
efendim zin mektubunu yerıne 

g""türecek ve balta yazı dığı ad· 
rese efendimizden göndenld ğ n 
biımiyecekt r ... 

Kralıçe heyecanla genç kadı· 
nm ıkı ellerınden tuttu. Sa k 
kalbınin i~ini okumak ster gıbi 
yüzüne Laklı ve o un güzel göı· 
lerınde sadakatten bdşka bır 
şey görmed.ğı için şef Katle ku
cak adı .• 

- Bunu yapınız dedi. Haya· 
tımı kurta ınız; şerdımi kurtar· 
mış olacaksınızf ..• 

- Oh! Efendimize yapacağ m 
ufak bır h z:ueti miıbafeğa et· 
mey niz. Efendim z kuşatm ş 
o an alçak ca uslardan kurtar· 
mar;.tan başka bir şey ynpmış 

olmıyacağ m .. 
- Doğrudur, çocuğum, dot· 

rudur; t aklı.sın z ... 
- O halde, Madam, mektu

bu verin z. Vak t dardır. 
Kralıçe üzer nde kalem, hok· 

ka ve k: ğıt duran k çük bit 
mHanm b şına geçtı. jki satır· 
lık bir şey yaıd . Husu i mührü 
ıle mühür edıkten sonra M;ıdam 
Bonasyö e verdi. Sonra ued ki: 

- Ş mdi, en muhım olan bir 
şeyi t.ınutu oruz .. 

- Ne g bi, Madam? 
- Pa a. 
Madam Bonasyö kız•rdı. 
- Evet, doğrudJr dedi. Efen· 

d m·ze tıraf ederim ki kocam ..• 
- Koc~nızın parası yok. Söy· 

li>•eceğinız bu değıl mı? 
- Ohl Evet. Bır az parası 

vAr, Fakat çok tamahkirdır. Bu 
kabahati var .. Bununla beraber, 
efendimiz üzü meyin z; bir çare 
bu u uz. 
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Bir piyes 

Ha kevi o.ı, Tar b, Edeb"yat 

komıtesı azas•ndan Z. HalQk 

Tanju, "'Teoman. adında mıl i 
b r trajedı yazarak komite rıya· 

setine vermiştir. Re ı, Kültur 
direktörü Bay Ali R za ve ar· 

kadaş1an eseri tedkık ederek 
muvafık görmüşler ve tabı hu· 
ıusu c;in Ankara Halkevleri me,. 
kt zine göndermele karar ver· 
m şlerdir. 

Eserin iht"va ettiti ~abne mü· 

z ğı kompozıtör Bay Ferid Hil
m nindir. 

Yeni Neşriyat: 

Kepenek 
Sıvasta bu nam atında haf· 

talık yenı bir refikım z intiş .,r 
etmf"ğe başlam şhr. Tebrik eder, 
muvaflakıyet ni diletız. 
........ llİIİI ____ _ 

Kraliçe dedi ki: 
- Bende de yok!. 

Madam dö Mottövilia hatıra· 
larını okuyanlar kraliçenin bu 
cevabına hayret etmez. 

- Fakat, durunuz. 
Avusturyalı An, elmas çek· 

meces nin yanına koştu. 

- Sona var -

T tfıikı No. 
89 lnkılib hatıralarından Yazan: 

M. Doğan 

Prens Sabaheddin vapurdan çıkar çıkmaz ilk iş olarak elini öpüp 
duasını almak için Fenerdeki Rum patrikhanesine gitmişti 

I• hal b6yJe devam ederken tanıtına tecavüz addediyordu. dendi. Aılah rızası için yap lacak çalış· 
aünüo birinde prens Sababeddin Bunun için ıttihad calan bahu. Bu borcun hak ki mikdara mal 1rd::n olmıyacağına gö e, 
N"llıdıft cen.rea·ni de alarak sus kendi hayat ve saltanatına bızce meçhuldür. Şu kadar var prens Sabaheddinin İstanbula 
ı.e.bula gelmişti. Hanedanı sa· dokunmadıkluından dolayı daha ki, bir buçuk sene sonra altmış geli gelmez ayağın n tozile pat· 
taaata mensup olan b r prens n ziy de &ever gibi aöıünmeğe bin İng l z lırasın.!l s gort lı o aı rikbanenin yolunu tutması bu 
hOtriyet içiıı çalışması her taraf· baş'amııtı. prensın Boğaziçi ıd kı yalısı b r şayıaların bir bak icat oldutu 
tan takdırlerle karşıland ğındın Eı.aaen Hamid Ahmed Rıza rüzgarı gecede teı alarak bir kanaatini pek haklı olarak tel· 
Atustoı ayı içinde lıtanbula beyden hoşlınııuştı. Ahmed R.. kaç saat içınde kü olmuştu. kin etmiştir. 
relen bu prensin iıt kbali içın za bey iç n: işte o zamanlar bit kulak f sıl· Meşrut yetten bir iki gün 
yapılan meraıim bakıkateo ıö· -Çok inadcı başka bir lcuıuru tası duyuımuştu: sonra Sait paşa sadaretten çe-

rülmeğe şayandı. yoktur, dermiş. -P ens Sabahidd.n aldığı ıi· kılmiş yerine Kamil pa$a gel· 
Bütün Jstanbul yerınden oy· Prenı Sabaheddin vapurdan gorta paralarından mühım bir mişti. B 1 iki şah.siyet Osmanlı 

Jalfb. Kayıklar, ıandallır, çat.. çıkar çıkmaz itk iş olarak elini kısmını patrıkhaneye borcuna hüj(ume•ınde mühim roller oy-
nalar, i.timbotlar, ş",-ket vapar• öpüp duasını almak için Fener- mukao 1 verm.ştir. Bunlardan nıyan vez derdendir. Bı1nlar bi· 
lan Yeni kapı açıkları:ıa Sarıy· d ekı Ruaı patr kanesine g t• anlaşıldığına gö e, babası Mah· rıbirlerine hasım ıdıler. Bunun 
burnu önlerıne muttasıl insan mek olmuştu. Bunu yaptırmağa mut paşanın açlıktan öldüğü 

iç"n yaptıklara işleri tarihin 
taşıyordu. Sarayburnu kalaba· mecbur eden saik; prensin Av· Avrubada ferah ve fahur yaşı-
lıktan aörünmez bir hale gel· rupa.:laki borçlarının patrikhane yan Osmanlı hanedanıs ltanat muahazesinden değil, biri· 

birlerinin tenkitlerinden kork· IDişti. tarafındın ödenmiş olmasıdır. azJsandan bir prensin durup 
Prenıin gelişine sultan Hami· Söylendiğine göre yetmiş, sek· dururken (Ademi merkez ye ) 

din canı çok sıkılm ftı. ÇünkG sen bin liraya yakın bir borcu adla bır teşkili.tın başına geç· 
(ademi merkeziyet) Turkten ray- ödeyen bu ele hürmetsizlik göıı• mesi ve etrafmı yukarda da 
rı •nas r•• bir nevı m htariyeti lermek prenı Sıbaheddinin asa• arzettiğimiz g bi Rum, Ermeni 
deaaek olacaA-andaa laukuku 111- letinden bck.enmiyecek ıey.,.. vesaır anasırın aarmaıı pek do 

tukıarından tartarak, muvaze
neye vurarak yaparlardı. Biri· 

birler.ni devirmek, atlatmak bun· 
lar içın ikinci bir tabiat olmuıtu 

- Sonu oar -

ahiret 
e Kt upıal"ı-

- 10 -

Nihayet, Nasraddın Hoca il • 
şılaştık ve mübarek elini öpt•• 

- Ne ise .• Kurtuldun ya; sen 
şimd )ık yeni vaziyetine bak. 
Cehennemde tanıdıklarda kim· 
ler vardı? 

- B.ı dı sual mi; mirim, 
kimler yoktu?. B zim tş, dos 
arasında maşaallah yolunu ıaşı· 
r p da b r k" şi o sun cennete 
uğr mamış. Bildıkl rın, tanıdık· 
tarın kimılen cehennemde .• 

- Eslci mutemed Salıbı gör· 
dün mu?. 

- Hayır; onlar muteberan· 
dan oldukları için yedincı katta 
oturuyo lar. Benim bulundutum 

atta hızım gibi putenkerani 
ins nlar vardı. 

- H cıoğlu Sadık? 
- Onu arafta alıkoydular. 

Geçenlerde beni gene cehen• 
nemden a rgary ya çıkarmışlar· 
dı. Yolda g derken avukat 
Hacıoğ u Sadığı, avukat M Jrıd 
Çın rı ve avukat Hafız M ısta• 
fayı arafta baıbaşa konuıurken 
gördum. 

- Cennette, cehennemde, 
&rafta kimler va ; gezerken 
hepsini ıörürüz. Şimdilık ıen 
bir az ııtırahat et te alt tarafı 
kolay .• 

- Cennette, cehennemde, 
irafta gezerken mı?. 

- Öyle ya ... 
- B z böyle nargile görme· 

~e lzm e gelmiı Amerıkah 
seyyah gibi oralarda başıbot 
bırak r ar mı?. 

- N ne lizım azizim, hende 
Cebuıl A eyhisse amın vesi· 
lcuı var. L.toJ i m z y•ri 
istediğımiz zaman do aımafa 
mez ınuz. Şimdi kalk ta ZJl· 
kar eyn H zretlerinin mahkeme· 
s ne gidelım. Baka ım kım!erin 
kuyruğu kapana kısmış ... 

Kemal Kamille beraber göz· 
)erimizi yumup eçhk, kendım.zi 
m"'hkemenin önünde bu duk . 

Mabkcme kap1sınan önünde 
bağdaş kurmuş bir zat iÜler 
bir yuzlc bakurordu. Ben bu 
zatı tanımışt m amma kimdi, 
neydi, neyin nesiydi; bir türlü 
hatırlıyamadım. Başında mü· 
h ·ykel bir kavuk, sırtında gü· 
zel bir biniı vardı. Top sakallı 
idi ve gözlerinden samimiyetle 
karışık neşe f şkırıyordu. Müte· 
reddıd ha imı gören bu zat 
bana hıtab etti: 

- Tanıyamad n değil mi ev· 
lid? 

- Vallahi af buyurunuz efen• 
dim, b.rdenbire tanıyamad m. 
Acaba nerede teşerrüf et imd ? 

- Yeryüzünde yüz yüze ko
nuşmamıştık amma beni kıtab
lardan gayet ıyı tan rsınız .• 

- Hangi k tablardan efen• 
dım? 

- Benden bahseden kitah· 
lardan ... 

- Yuksek şabs yetinizden 
bahseden bahseden kıtablar 
hangiler d r efendını? Sız ima· 
mıazam Ebu Hanife mısiniz? 

- Değ 1 •.• 
- Şaf ıi Hazretleri mi, Han· 

beli Hazretıeri m ?. 
- O ı ar da değıl •. 
- O halde mutlaka Ebu Alı 

Sinasınızdır .. 
- Ev idım; ben bu 111ydık· 

larının hepsinden de büyüğüm. 
Şöhretim bütün dünyaya yay. • 
mışbr. Bana adı~, ıaa le Nas
raddın Hoca dorler •• 

Kemal Kamil e beraber der· 
bal koştuk, hocanın s ğ elini 
bıraktık, solunu öptük, solunu 
bıraktık, ••im• öptük. O "ea-

tağrull h., ded kçc b z 
öptuk, optük .•. 

Bu hürmet i ala amız 
memnun olan N sraddın 
sağ ehle m barek ı k la 
zelttikten son a, g ne b 
tap ett: 

- Oğlum Şe~h 
B na her ıey mek uf r. D 
da olduğu g bı burad 
zah r-batm, her ş y b ı 
BJ ıebeble senın Cebr ıl 
bisselamdan ves k aldı 
yanındaki bu darı püs u 
adamlı birlikte cen t , c 
nemi, arafı -gezmek ka 
verd tini de bıliyo um. 
gez, gör, ı brd al.. Anc k 
yada ken tuttuğun bı ş y r 
kald , evveli onu tamam 
seyahat m sonra yap r 

- B 1ş us ime hoc 
o yarım kalan ş h a 
vır mı r ca ederım. 

- Yırım bırakt 
m zandı kurduğu p r 

ANADOLU gazet s n o b r 
şes nde kur.duğun o p rd 
marn o madı. G ç n gJn K 
göz Aga ı)e Ha iv d Ç 1 bı 
bana gelerek ş yet e bu 
du ar. Ben de vaziy tı tet ık 
edıp perdede no n bıra tı n 
c hetıeri bırer mek ub a en •· 
Jerine bildıreceğ mı va e t m. 
iş m pek ço oıduğu çin m • 
tub1arullı Lızzat yaz ıyor 
B r kaç ~tin benim husu ı 
tıb ikimi yapmak suretı e 
y da yarım bı aktı n ı 
maml•m f olunu~. O an 

ra gene seyahatıne devam e 
sın. 

- Baş üstüne Pf nd m .. 
- Ş mdı ben öyl vec 

sen yaz bakılım . 
- Pek i a amma, arkad 

ne olacak?. 
- O da posta tat rl ğı • 

par, yazdırd ğ m tnektub rı, 
b"r saniyede yı-ryüzüne f r 
rak, g z c~ ANADOLU ma 
asına bırakır, dôner ... 

- Anladın mı Kemal K"· 
mil? 

- Anladım amma, ah·r t e 
dünyanın irtibat no tasında 1 • 
mırin eski polıs mü Jü ü Ô r 
A a bekçilık edıyormuş; beni 
salar m ?. 

- •Nasraddın Hoca yollad • 
dersın; salar ..• 

• *. 
Saat on beş.. ANADOLU 

idarehanes"nde kıyamet kopu· 
yor. Haydar R şdu bar, bar 
bağr yor: 

- Peki amma bu me t u 
benim yaz h nemin üs u e o· 
yan km? 

O han Rahmi cevap v r 

- Üs ünde postaha e 
gıts yoıc mu? 

- So"u Var -

{ 
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··· ~·- S-etediyenin ziyafet intibalarından Maniıa Haikevinde Çin tayyareleri, Japon hat-
Faaliyet larını bombardıman ettiler , 

Ses gecesi ___ _ 
• J:ıponya Hariciye N.:ızırı B. Hirota ile Ba. 

Çok parlak geçtı ron (Sonodc) mühim beyanatta bulundular 

Bir Japon mÜfri!Zt!Sİ 

Manisa, (Hususi) - Ekseri· 
yeti ilkokul öğretmenlerinın teş· 
kil ettiti altmış beş Halkevi 
üyesinin iki aylık devamlı b r 
çalışma ile hazırladıkları Sc:s 
gecesi, Halkevinin büyük salon· 
lannda Manisa için bakıkaten 

emsalsiz bir zevk ve tahassüs 
içinde geçti. Altı yüzden fazla 
müzikseverin eşs:z bir gece ge· 
çirmelerine vesile teşkil eden 
bu ıeı ve san'at gecesi, geniş 
ve zengin bir program ıçınde 
bıştan n hayete kadar tam b.r 
muvaffakıyetle devam etti. Ge· 
cenin caz b güzelliklerinden bi· 
ri de dekorun yepyeni bır şe· 
kilde hazırlanmış o ması idi. 

Tok ·o, 25 (Radyo) - Hari· -----•-•-----
ciye Nazırı B. Hırota ayanda B. Ruzvelt 

Kapıludan girenler kendile
rini bir salonda değı l, munta· 
zam tarhlı, bol ağaçlı, güzel 
kokulu ç çeklerle bezenmış şirin 
bir bahç~de buluyorlardı. Meb· 
zul ışık oyunları çam orman· 
cıkları, çok çeş id li ç 'çekler her 
taraf doldurmuşta. 

Ses... ç ,çek... Koku... Işık .•• 
Ve bütün bunların birleşmesin
den doğan bed i, ruhi, heye· 
canlı ve güzel bir gece .. 

Program sırasile konser baş· 
ladı. işte ilk kısım: 

1 - lstık ial marşı (Koro) ses 
ve orkestra ile. Ve bütün din· 
leyicilerin katılmasile •.. 

2 - Sakarya marşı (1. Mu· 
barremden) orkc stra ile. 

3 - Demirc:ıer (Koro) 4 sesli 
--.--------ı----------.... -------... ---.ı--r 4 - lnhsalah (Moriaon • H. 

lhtila ciler, (Teruel) şehrini :ıdam mahkum~ Ur;inde~e~~:~;~ai~:isi (Bet· 

aldıklarını iddia ediyorlar lbrah."min muhake. ho~e~e~: ~:~':ig!~0(~?monet· 
meai nakzen tekrar tiden), B: G vot (Mozarttan) 

Baraelon ıehri tekrar bombardım:ın edildi. l k kcmsn •Akıf Saydam. görü ece 
39 ölü ve pekçok yaralı var lzmirin Narlıdere köyünde 7 - A: Sarabant ( Bahtan) 

n__ 1 25 (R d ) A --ı-----t B: Lied (Schubertden) keman 
.Pil'·Be on, a yo - si 1 b J pusu kurmak suıetile kasap 

1 b b b h k Stan U Ak~ Saydam, Dursun Günay, 
1ayyare er u sa a şc ri te • MustafJ"I öldürmekle mazııun H ' aliler, Vehbi Gütengin. 

·r.ar bombardıman e1 mişlerdir. k Hasan oğ.u lbrah min muhake· 
To •• U.. 8 - Cece (Zekiden) Mando-

39 ö:ü, pek çok yaralı vardır. mor OT mesine öbür gün Ağ. rceza mah· lın tak mı. 
Paris, 25 (Radyo) - Son bir kemesiııde nakzen başlanacak· 9 _ Halk şark ı ları. 

habere göre, Teruel şehrinin Foça sahillerinde tır. lbrahim, cve,ce idama mah· On beş dakikalık ara vakti 
cumburiyetciler tarafından tah· k t kum edılmış, Temyiz malıke· geld ğı vakit her keste büyu· k 
l araya o u :muşsa 
iyesi üzerine ihtlalci kuvvetler mesi dördüncü ceza dairesi bu bir ha rani k ve adeta büyük 

tekrar ıehre girmiştir. da kurları mıştır. .• karar tasdık etmı~ti. Başmüd- I bir h ·yret hasıl olmJştu. limızde 
H1vas Ajansının verdiği ha· lstanbuldan Yenifoça limanına deıumum lik, bazı şah,tlerin ıfa· ilk defa anclk bu gece d ı nle· 

berler, ıki tarafın da hava mu• gelmekte olan lstanbul romor· delerinde görülen mübayenetten nebilen ve öğretmen Akıf Say. 
harebelerine devam ettiklerini körü, sahile on beş dakika itirazda bulunduğu ç n lbrahı· damın idares ndc bulunan otuz 
bıldir:yor. uzakta karaya oturmuştur. Ro· min evrak Büyük M.llet Mec· beş k şilik koro heyetinin iki, 

Son haberlere göre; ibtila1c:. morkör zararsız olarak kurtarıl· lis nden gerı gelmişt . Eskı Ad· üç, dört sesli ş r ~ ılar le hakika-
lerin bekledikleri muavin kuv· liye Vekili lzm r mebusu Boy ten yepyeni ve cazip bir müzik 

mıştır. M E 
vetler, bu gün gelmiş ve cep· ahmud sad Bozkurt, bu da· zevkine irişilm·ş bulunuluyordu. 

~ heye ıcvkedılmiştir. Askerlik vada maznu nun ' vekaletını de· Manisa için yepyeni bir hayatın, 
General Davilanın kumanda· ruhte etmek için söz ve. mişse bir ses ve san'at güzeli ğinin 

sındaki kuvvetler, ilerlıyerek Hizmetini bitirmemiş de rahats z olduğunu bi dırerek doğuşu demek o'an bu g·ce, 
Teruelin mezarlıklarını işgal ey· bu davanın i k celsesind' haz r adeta tarif edilmez bir sürpriz 

lı'se mızunf ... rı b ğ b ld !emişlerdir. .. u unam.yaca ını 1 · rmışt r. hissini uyand · rmıştı. Ses erin 
ihtilalciler, tayyarelerle bir Lise ve yü :.sek mektep me· l k ce s~de şahit Abbas, R ı za, kulaklarımızd3 ki ıhtizuı bi tme· 

ço'< şehir ve kasabaları bom· zunlarından askerlık h zmelı ni j~ndarnıa Veli ve H .•san, Mer· den ikincı kısım başladı. Bıı 
bardıman ederek büyük tahri· ifa ctmiyenlerin memuriyete yem, Güı Ü d,nlenecck ve mu· kısı'l!Ja da şu parçalar vardı: 
bat yapmışlardır. alınmaları key'iyetini bazı ka· vacehc edilec ~ kl erdı r. 10 - Şa ı k va sı ( 1. Zühtü· 

14 tayyare tarafından vuku· yıdlar altına ıılr.ıı lıararname 'er, Be/.eaİj t. c a den) orkestra i ı e. 
b~lan bombardıman esnasında merıyet mevk ot•:. kaldı.ı m ş· ceza/andır [ • 11 - Marş Zaboreski (M. 
Fr~ns·z topraklarına on bir bom· tır. Çünkü :. , ... '.·k müıcel ef.. n ·ar Zav~dzkiden) orkestra ıle. 
ba atılma!ı, fransız·lspanya hu· dd Be ed Y<! emi lerıne muhalif 12 - Saatler (Koro) 3 sesli. 

Yeti kanununun ;~ ıncı ma e· h k t d 5 k h · 3 b dııdların:n kapanmasına sebe· aıe e e · n a vecı, er· 13 - Serenat d'otrfo (Sil· 
sini değ ştiren 2907 numaralı ber, 12 sütçü, 7 arabac·, S k l bi et vermiştir. vestr den) eman •Hali er. 

Paris 25 (Radyo) _ General kanunla 788 sayı ı memuri:ı ka· şo ö ·, s nema a rda sigara içen 14 _ Terkedilmiş esire (R. 
Aran danın kumandasındakı or· nununun 7 inci maddesine bi · üç kışi, yerlere tüküren 48 kiş i Lannes • ELzden) orkestra ile. 

f k ki . 3104 ı k beleJ .yece cezalandı ı ılm ştır. B r dunun, bu gün Teruel şehrini 1 ra e yen s Y 1 tnun 15 Akıam sesi (Koro) 3 

Çin iht. afı ha.<kında sorulan 
bır sua e cevab vererek dem ı ş· 
tir ki: 

- Japonya, hükGmet ve Ç n 
milleti dıye Çını ıkiye ayırmış· 

br. Japonya karar ve d.ği tak· 
d rde derh:ıl harb ilan edecek, 
ve b taıallık kanunlarının meri· 
yete girmes ni istiyecektir. 

Fa.at beynelmilel münasrbe • 
l erinı nazarı d kkate alan J ı· 
ponya, henüz harb i an etme· 
mıştır. Maamaf h bir harb la .ı 
etmıyecek demek deği . dir. Bazı 
dev etler Çine s lah ve mühim· 
mat sevk yat nı durdurmuşlar, 

fakat bazı dev.etler de faal yet· 
ıerıni artırmış ardır. 

J~ponya, uz•k şark vaziyetini 
göz önünde bulundurmakta ve 
mühimmat sevkıyatını da büyük 
bir dikkatle takıb etmektedir. 

Tokyo, 25 (Radyo) - Ha,i· 
ciye Nezareti namına söz söy· 
l,aıcğe salahiyettar bir zat, 
Amerikı sefirinin; Amerikan· 
Japon askerlerı ara~ında çıkan 
hadiseleri protesto ettiğıni b ... :• 
b.rm şt r. 

Şanghay, 25 (Radyo) - Çırı 
membaalar ndan gelen haber· 
!ere göre, üç Çin tayyare fılosu 

Japon hat arını bombardıman 
etm ştir. Neh.rde bir gemi ba· 
t.rılmıştır. 300 Japon ö.müştür. 

Askeri hatlarda da tahribat 
yap lmıştır. 

Şanghay, 25 (Radyo) - Çın 
ordusu, Tıençin·Koçeo hattında 
J.iponların ileri hareketini dur· 
durabılınek içın geniş mıkyasta 
istıhkamlar inşa etmektedir. 

To.yo, 25 ( A.A.) - Ayan 
nıeclisinde Baron Sonoda bi· 
taraf devletıer tarafından şimali 
Ç ne gönderilmekte olan harb 
malzemesı meselesıni ortaya at
m ş ve lngilterenin Çndeki men· 
faatlerini açıkça tehdit etm.ştir. 

Baron Somoda ezcümle de· 
m stır kı: 
-lngiltere şark kav mlerini tah· 

rık eder ve J poıların uzak şark· 
takı vaziyet.nı tanımazsa Japon· 
ya lngilterenin Çındeki malları· 
nın ve menfaatlerınin mevcudiye· 
tıne tekeffül edemez. 

top ateş ne tuttuğu ve cumhu· kısı hizmete tabi olanların as· kişi de beledıyeye aid bir ağ.ç 
. fıdan<nı kırdığ ndan mahkemeye 

r:yet o •dularını ı1 şehri terkctt ·k· kerlik işlerini tanzim etmiştır. 

Bu sözlere cevap veren Hi· 
rota Çıne yapılan müb mmat ve 
sevkıyatın kanuni takyidata tabi 
olmadığını vo Hongkong tar;kile 

sesli. sevked len lngiliz malzemesinin 
16 Efsane (Dursun Günay) Çıne idhal edilen malzemeye leri ve E hamra neh i s. h ileri· M f V ' • · d T ver lmişt '· aarı eıcaletın en vı ayete ı------ _____ _ 

nin ih• i a'ciler taraf.odan zap gelen bir tam mde Lise ve >ük · 
edildığı sö len yor. sek me:Cteb mezunıarının me-

Atış paviyonu 
Fuar sıhas.nda inşa edi:ecek 

atış pav:yo'1u için belediye frn 
heyet le b'rlik•e çalışan G umrük 
ve lnh sar.ar Vekaleti memur 
ların dan lstanbul Türk spor Ku· 
rJmu At cılık Ajanı B. A i, dün 
lstanbula hareket etmiştir. Atş 
pav yon·.r-ıun p aııı hazır anmış· 
tı • T 1sd k ıçın Gil:nr ik ve in· 
~ sn la V ~kal~t ne gö ıder· lecek 
V'! tasdiden sonra p . v.yoaun 
inşasına b,ş[aııac.;ktır. 

muriyde a lınmaları mromurin 
kanunu ile zeyil ve tadillerinin 
koyduğu um~mi hükümlere tabi 
olacakt:r. 

Türklüğü tahkir 
davası. 

Türllüğü tahkir etmekle suçlu 
ame e Hasan hakkında ikinci 
sorgu hakimliğ nce yapılmakta 
olan tahk'kat sona ermiş, ınaz· 

n ınun Ağırceza mabkeınesine 
ıevkine karar veri.miştir. 

Halkevi köşesi 
1 - F.kırıer d·rgım zde 

genç! ğ! bir sııhife açtık. Mak· 
sad mız bu günün kapasitelerini 
yarına kuvvet:i bir şekilde ha· 
z ı rlamaktadır. Yazı vermek sti· 
yen genç erin yazılarını (Halk· 
evinde Fuad Edib) adreaine 
yol.amalarını b ld r r z. 

2 - 26/1/938 çarşamba gü· 
nü sut 18 de sosyal yardım 
komitesi ve sut 17 de ha lk 
der san eleri haftalık toplantısı 
VarJır. 

keman •Dursun Gün•y. b n sbetle hıç ir ehemmiyeti haiz 

d 
l )7 -k Atthalyl a (Mendelson· olmadığını söylemiştir. 

an or es ra ı e. 
18 - Halk şarkıları.. Suriye Başvekili 
Gece bitmişti. Altı yüzden fazla K d. b •f 

müz.ksever salonu terkedemı· u aa aşmu iüıünü 
yorlardı. z;yaret etti 

Bu güzel ve yepyeni aan'at Şam, 25 ( A.A. ) - Beyrut, 
ve ses gece~ının tek tenikid Lübnan hükGmetile ııümrükler 
edilecek tarafı şu oldu: işi ve daha diğer meıeleler üze-

D nleyiciletinin mütemadi al- rinde müzakere yapmak üzere 
kışları ve israrlarına rağmen balen burada bulunan Suriye 
tekrar edilmesi istenen parçalar heyetine riyaıet eden Suriye 
prognmın tatbikınde gösterilen Başvekili Mardam Bey dün Lüb-
titızlık yüzünden tekrar ediime· nanda bulunan Kudüı batmüf· 
mit olma1ıydıl tiiıünü ı yaret eylemiıtir, 

Çinlil~r için 
iane toplanm:ı·ını 
t.ıvsiye edivo· .•. 

Vaşington. 25 (R ıdyo) - B. 
Ruzveıt, Ameriıca Kızılha:ına 
gö ıderdiği tıir mektupt,ı, mil· 
yonlarca Ç nl nin feci v.ıziyetle· 

ri e uta< b r yard md ı bul unu!· 
ması için bir milyon dolar top• 
lanmck üzere Amerika m.lleı:nin 
hamiyetine müracaat o unmasını 
tavsıye e miştır. 

Frc.n--z frangı .>uv::ır. 
l:ı.r:makta d~vam 

• 
e ~ ı·;or 

Paris, 25 (Radyo ) - P1ris 
para borsasııı da bu gün anor· 
mal b r vazıyet vardı. 

Fransız frangı, bir kat daha 
düşmüştür. Yatnız yabancı mem• 
ıeketler eshamı fıatlerini muha· 
faza edebi.mıştir. 
Kabıne buhranının esaslı bır 

surette zail olmasına rağmen 
fnıngın hala düşmekte devam 
etmesi, mali mebatılde endişeyi 
muc b olma tadır. ....... __ ......... __ _ 

Muhtelit 
hazırlanıyor 

Paz:..r günü oyuncu 
seç:lecek 

Kurban bayramında şehrimiıe 
gelecek olan Yunan takımına 
karşı kuvvetli bir muhtelit çıka· 
rılacaktır. lzmir takımını çalıt• 
tırmak üzere, antrenör B. Şoven 
dün akşam şehrim ze gelmıştir. 
Pazar günü A. ve B. takımları 
arasında bir maç yapılacak ve 
bu maçlarda muhtelit ıçın 
oyuncu seç lecektir. 

Pazar güııkü maça çağrılan 
sporcular şunıardır: 

Alsancaktan: Sabri Sümer, 
Cemil. 

Üçoktan: Nejad, Bedri, Ke
ma, Namık, Mazhar, H•mdi, 
Ad,!, Nadir, Necdet, Halim. 

Ateşten: Muammer, Şeref, Ce
mal, Nurullah, Ömer, M.ızaffer, 
Ferit, Fethi. 

Doğanspordan: irfan, Meh• 
med, Saıt, N yaz. 

Yamanlardan: Hidayet, Hik· 
met, RızL 

Muhtelit takımlar maçından 
ıonra da Alsancalc ile Demir
sporun tehir edılen oyunıı ola· 
caktır. 

Haşvekitimizio 

en son resimleri 
Büyük eb'atta Başvekilimiz 

B. Celal Bayarın fotoğrafileri 

yalnız Hacı AFpaşa otelinde 
foto, ressam B. lsmaılden teda· 
rik edeb·lirsiniz. 



iş buyur! •• 
Köylerden birinde bir vakit• 

ler bir oduncu vardt; bu adam 
fakir ve her gü kü ekmete 
muhtaç olduğundan odunculuk 
.cclercli; fakat elinde bir günlük 
p raıı oldutu vakit hiç bir iş 
yapmaz, yani son derecede te11-
bel idil 

Oo§'r , odunculuk çok ıüç 

nede yapılamndı. Fablt bir \ 
çeyrek 11at ıonrı, dev gene 
geldi: 

- iş buyur!.. 
Demete baıladı ..• 

HALK MASALLAR/: 

Köylünün Eşeği ile öküzü 
Bir köylünün ahırında bir 

eşek ile bir öküzü vardı . Köylü 
öküzü her gün tarlalarına götü· 
rür, çift sürd:.irür; zavallı bay· 
vanın canını ç karırdı. Halbuki 
eşeğe hemen hiç bir iş gördür· 
mez, yalnız h aftada bir şehre 
inmek için kullanırd ı. 

Her gün büyük bir yorgun· 
lukla dönen ve eşeğin rah t ra· 
hat akşam cttığini gören öküz, 
arkadaşı e~eğe: 

kit, öküzü rahat, rahat ot ye· 
mekte o duğu halde görür. O 
vakit anlar ki fen"lık edenlerin 
her halde fenalık göreceğine 

koca aklı erer! . 

** * 

Doktor Ekenere 
Ameliyat yapıldı 
Bertin, 25 (Radyo) - Oep· 

Jin) mJc d doktor E'enerc bu 
gün mühim ameliyat yapıl· 
mışt r. 

bir iştir; odu u datlardan bal· 
mak, balta ile kesmek, yumak 
ve onra... Satmak, de beı 
on para elde etmek herkesin 
yapamıyacağı bir şeydir. Bunun 
için zaten tcobcl olan bu odun· 
cu bu iıten kurtulmanın bir yo· 
lunu h r vakit ar&r, dururdu. 

Dotrusu bu iıe razı olduj'una 
bin defa pişman oldu. Bu div 
bütün dünya adamlarınm bir se· 
nede bitiremiycceti işi nihayet 
bir çeyrek saatte yapıyordu. 
Demek ki bu deve iş yetiştire· 

miyecek ve dev de onu yiyecek· 
ti! .. Bu düşünce ile ·c anı ağzın• 

geldi; alnından soğuk ve ölüm 
terleri dökmcte baıladı ... 

Kilçiik Çoban 

- Ah, dedi. Sen ne kadar 
bahtiyarsın. Ustamız seni ne 
kadar iyi bakıyor; yiyeceğin ve 
ıçeceğin aladan alaya veriliyor, 
ve sen akşama kadar yan gel ı· 

yorsun. Ben ise, iki kucak yarı 
kurumuş ota karşı, sabahlardan 
akşamlara kadar paslı sabanı 
toprnklarda g ezdiriyorum; işte 

görüyorsun ya, artık yorgunluk· 
tan ö lüyorum! .. 

Ameliyat, muvaffakıyetle ne
ticelenmiştir. Muc dın s ıhhi ah· 
val i iyıdir. 

Bir gün gene bu düşünce ile 
kulübesinden çıkmıı ve ormana 

· gitmek için köyün pazar yerin· 
den geçerken •Her ıey bilen 

1 bab • nın ev:nio önünde aklına 
bir ey reldiı ·- Acaba, dedi 
bu •Her ıey bilen baba. be
nim derdime bir çare bulabi· 
lir mi?. Diye düfüııdü, ve he· 
men kapıyı çaldı. 
Kapı çok sevimli ve aksa· 

kal!ı bir ihtiyar tarafından açıl· 
dı; ve zavallı adamcık derdini 
anlatb; ihtiyar baUçc gülümıi• 
yer ek: 

•- Senin derdinin ilicı hem 
kolay, hem de gGçl. Ben bir 
dua o~ur ve una ıayet kuv· . 
vetli, kudretli bir h:ımetkir ve
ririmi fakat aen ona it yetiJti
remezsen, bu hizmetkir ıeni 

yer .• DedL 
Oduncu sevinçle: • - S:z ba· 

na bu hizmetçiyi veriniz ben de 
ona her vakit için it bulurum; 
bundan ı o'ay ne var, sanki?. 

- Pek ili; sen her ıcyi ıözo 
aldın demekt r? işte ben duayı 
okuyorum, sen de amio derı a, 
bızmetçi önüne çıkar, gelir •• 

Ve htiyar anlaıılmaz bir dua 
okudu, oduncu da amin demete 
başladı; üçüncü .aamin. de beş 
arşın boyunda bir adam peyda 
oldu ve gök gürler gibi bır 
se...le: 

- Adam.. Adam .• Dedi. Ben 
iş isterim. 

Vakıa bir dudağı yerde bir 
dudağı gökte olan bu dev kar· 
şısın da oduncu çok lcorktu ve 
t r tir titremeğe başladı. Amma, 
ötüm de güç olduğundan akhnı 
başına toplıyarak: •- Şu kar· 
şıki ormanın yerine bana büyük 
bir saray yapl. Dedi. 

Fakat ne tuhaf şey, bir çey· 
rekten sonra, ormanın ağaçları 
baştan başa kesilmiş ve yerin· 
de büyük bir saray yükselmiş 
idi; dev de gene gürler gibi 
b:r sesle: 

- İş buyur!. Dedi. 
iş vermezse hali fena idi; 

gene düşündü; ve: 
- Denizin incilerini topla ve 

saraya koy!. Dedi. 

Dev bir dakika bekledikten 
sonra, etrafını zangır zang r tit· 
reten bir sesle: 

- iş buyur! ... dedi. 
Fakat ölüm korkusuyla fev· 

kalade düşünmeğe mecbur ka· 
lao oduncu: 

- Pek ili .. Dedi. Bu köpeii 
yanıma sen mi getirdin? .• 

- Evet efendim.. Sarayda 
hem eğlence hem de bekçi olur 
diye ••• 

- iyi amma, ben onun kuy· 
rutunu böyle kıvrık istemiyo· 
rum... Hele şu kuyruğu düzelt 
de, 10ora ıana bqka iı bulu· 
ruz. Dedi. 

Dev, hemen bir ilci değnekle 
köpeğin arkasına doğru kıvrık 
olan kuyruğunu bağladı.. Bir 
çeyrek 10:1ra açınca, kuyruk 
gene kıvrıldı; tekrar bağladı, 
yarım aaat sonra açtı, rene es· 
kiıi gibi kıvrıldı, hasılı günlerce 
utraşta. Fakat köpeğin kıvrık 
ltuyrutunu bir türlü düzelte· 
medi; ve nihayet: 

- Sen bilirsin efend·m .• Beni 
bu işten azad et, ben de bir 
daha senden i$ istemem.. Bü· 
tün bu sarayları sana bırakır 
giderim •• O.ye yalvarmağa baş· 
lıdı. 

• • * 
Oduncunun bu teklife ne ka· 

dar memnuniyetle razı olduğunu 
takdir edersiniz.. Ve eter odun· 
cu tehlike karşısında şaıırsaydı, 
iradesini kullanmasını bilmese 
idi devin kahvaltısı olacaktı, 
değil mi? .. 

Tirebolu: 3 Mart 339 

Tercümeler: 
-Ebeveynim-

Her akşam yemekten onra, 
yarım küçük lcise kahve İçmek; 
ve sonra... B ze güzel hıkayeler 
anlatmak babamın en büyük 
bir zevki idıl 

Bir defa, bir tatilden ist fade 
ederek mektebten geldığim va· 
kit, babamın adeti üzere k hvc 
içmemekte olduğ Jnu gördüm. 

Merak ettim ve sebebini öt· 
rcnmek istedim. · 

Ve nihayet .• Babamın, benim 
tahsil masrafımı verebılmek için 
bu her günkü idct;ni tasarrufa 
mecbur kaldıtanı öğrendim. Za· 
va lı an nem de, tek bir şey 
alarak ıcvd ği sabah sütlü kıh· 
veıinden vazgeçmek ıurctile 
babama yardım ediyormuş. 

Oob, dostlarım ... Öyle şeyler 
öyle ebeveyn fedakar hk ara var· 
dır ki çocuklar, bunları, bu 
büyük borçları hiç bir suretle 
ve hiç bir vakit ödeyemezler. 

Fransisk Sarseg 

Mükilal,arımızı ka
zanan .; arı:ular 

Gaziokulundan 494 
Tmaztepedcn beşinci 
Mehmed Ozsamur. 

Saime, 
sınıfta 

' Bilmece ve l. 
. Bulmaca_; 

Geçen haftaki bilmeceler imizi 
aynen koyuyoruz. 

G elen . cevapların yüzde sek· 
seni yanlıştır. Küçük okuyucu· 
larımıza dıkkat tavsiye ederiz. 

1 - Boylu boyunca yatarım, 
kalkabilsem göklere erişirim, 
eğer ellerim olsa kaçanla koşanı 
tutarım, gözlerim ve ağzım olsa 
her şeyi görür ve söyleriml 
Şu halde ... Ben neyim?. 
2 - Hesap oyunu: 
Tek bir rakam bulunuz ki, bir

den dokuza kadar her hangi bir 
rakamla darbedılirse edılsin, 
hasılı da bının cem'i gene ayni 
rakamı ifade etsin! 

Bilmecemizi veyahut hesap 
oyununu balledenlete eskisi gibi 
kıymetli hediyel~r vereceğiz. 

Bilmecemizin ve hesap oyunu• 
nun ayrı ayn halledilmesini de 
kabul ederiz. 

ANADOLU GALETESl 
Çocuk Sahifesi Kuponu 

Mektep ve ıehir _______ 
1 

isim =-----·-----ı 

Faydalı bilgiler 
Torpil hangi tarihte ıcad edil· 

miştir. Ve nc:dir? 
-•Torpil. istenilen bir me

safede ve istenilen vakitte pat· 
lar, bir büyük bombaya deni· 
lir, ki bunlarla düşman gemi· 
lerı tahrib edilir. Bunun ilk 
tecrübeleri Hollandalı •Boşel. 
ism ınde bır mühendis tarafın· 
dan 1776 da, "Teal. isminde 
bir lngiliz sefinesini tahrıb hu· 
susunda yapılmıştır. Bundan 
sonra, tüccar vapurlar.nın mu· 
cidı Roben Folton, makine va 
sıtasile patlar tahtelbahir şek· 
linde bir a '.etin ve 1801 de 
Brest tersanesinde tecrübesini 
yapmıştır. Fakat bunlar matiub 
neticeler vermemiştir. 1854 de 
bu esas dah ı linde olmak üzere 
doktor jakobinin Kronstad kur
bunda koymuş olduğu torpiller 
en ufak bir müsademe ile pat· 
lar idi; müsademe, içi asid ol· 
forik ile dolu bir şişeyi kırar 
ve bundan husule gelen aksül· 
amel mevaddı infiiikıyeyi ateş· Oduncunun fıkrince bu çok 

güç b:r iş id i; ve belki bir se· Çocuk 11e lıa!JOan ler idi. 

Bir muhteriin çocukluğu 
bir şeyler basmağa yarar, a:ııma 
bir gazete içi:ı mubarri ·ler de 
lazım; ondan haberin var mı?. 

- Muharriri de ben olaca· 
ğım ... 

- Mürettip de lazım! 

- Mürettip de ben olacağım .• 
- Basmak için makineci ... 
- H er Ş"Yİ ben yapacağ m; 

muhurır, mürettip, makineci 
hasılı her iş benim taraf.mdan 
gc.rü. ecekl .. 

- Kim satacak? .• 
- Tabii gene ben! •• 
Bu konuıma üzerine kondok· 

tör furgunda durmadı ve omuz• 
larını silkerek gitti. Ve gider· 

ken de d iılcri arasından: .. -Bu 
çocuk delirmiş! .•• ,, Demekten 
kendini alamadı. 

Ed son kendini deli sanma· 
larına hiç kulak asmayarak mat
baasını kurmağa ve lazım olan 
tecr()Jc!eri yapma}a başladı. 

N.hayet, matbaasının yo una 
gird ğine hükmettıği zaman he• 
men b.r gazete, yani "Zıgrend 
ternin Herald,, gazetesini neşre 
başladı •.• 

Yolcular, henüz mürekkebi 
kurumadan satılan bu küçük 
gazeteden ço~ hoşlandılar. Fa· 
kat bu gezetenin kendilerinin 
bulunduğu katarda yazılıp, dizi· 
lip basıldıA"nı ve bütün bu iş· 
lerin yalnız bir çocuk taraf111· 
dan yapıldığını öğrendikleri va· 
kıt hayretlere düştüler ve çocu· 
ğu takdir ettiler. 

Hemen ertesi gün Tomas 
Edison her tarafta tanındı. Bü· 
yük gazeteler kendisinden hay· 
ret ve takdirle ~ıhsettiler. Ve 
kondoktör de: Yardımcısının bir 
deli değil, fakat bir dahi oldu
ğuııu memnuniyetle anladı. 

Küçük Edıson kendisine kar• 
şı her taraftan yap lan medible
ri anlamayacak kadar küçüktü. 
Henüz ilk keşfınde idi; bundan 
sonra ondan büyüğünü yap· 
makt~n başka bir şey düşunmü· 
yordu. Nıhayet, P~rhor?nda 
hıJkıki bir gazete tesıs ettı: Bu 

Eşek: •- Canım, dedi. Beni 
us~am senin g ibi güç ve zah
mttl işlere kullansa ve benim de 
senin gibi kocaman tosaklarım 

olsa, onu tosarak korkudur ve 
o suretle rahat ederd ıml ... 

Öküz: "- Bu pek doğru. 
Ben bunu düşünemedim!.,. Dedi. 

E lesi sabah, köylü öküze 
yaklaştığı vakit, öküz, tosakla· 
rını yere indirmiş bir halde 
kend ıine hücum etti. Köylü, 
bu hali görü lce: 

"- Zavallı hayvan çok yor· 
gunluktan basta olmuş.. Dili 
yok ki söylesin, onun için böy
le aksilik ediyor. Bir iki giin 
iat ırahate bırakalım da bizim 
zaten boş dura-. eşeği kullana· 
lım. Bir az o da yorulacak am· 
ma, ne yapalım; her şeyden 
evet benim tarlalBrım ekilmeli 
ve sürülmelidir.,. D yerek eşeği 
tarlaya götürür. 

Çoktan istirahate alışmıı olan 
ve Kibarlık yapan eşek, akşam 

kulakları düşmüş, yorgunluktan 
bitm ş bir halde döndüğü va· 

Biri birlerini 
tanıyo1 lar 

Pekin, 25 (Radyo) - Japon
ların tesis ett ikleri müstakil Çin 
hükumeti ile Mançuri "1iCikQoret· 
leri b r.b.rleri tanımağa karar 
vermişler ve sef ır göndcrmiı· 
ferdir. 

Bulgar- Yugoslav 
Paktı yıld6niimti 
Belgrad, 28 (Radyo) - Bw· 

gar • Yugoslav dostluk paktının 
yıldönümü münasebetile mat• 
buat iki devlet arasındaki mü• 
neısebetlerden bahisle makaleler 
yazmakta, paktın luymetlni te
barüz ettirmektedirler. 

Yalandır 
Bükreş, 25 (Radyo) - Tuna 

nehrinde 22 talebeyi hamil ki
çük bir vapurun battıj1 haberi 
tekzib olunuyor. 

Müdhiş 
bir infA·lak 

Pıris, 20 (Radyo)- Elıinı· 
for askeri laboratuvarında bir 
infilak olmuş ve biri miralay 
olmak üzere yedi kiti ölmiiftür. 

Tabiat sahneleri iki ot 

gazetenin ismi ''Sır saklamaz 
Pol,, idi. Porhoronda geçen ve 
geçmekte olan her türlü vak. 
alan yazıyor, ve onlara pek boş 
bir şekle ifrağ edebiliyordu. 

Şehirde olan biten her şey· 
den hususile hoş bir tarzda 
çirkin vak'alardan bahseden bu 
gazete çok dedıkoduya ıebeb 
oldu. Az zaman içinde okuyu· 
cular ıkı kıs m oldular: Bir kı • 
mı komşularının yapmış o'duğu 
fenalıklar öğrenen kısım, diğeri 
de kendi fenalıklarını hoş ve 
~üldürüctt bir ~url'!t•,. i ları ,.flj • 

miş gören kısım. 
Bu ikinci kısım arasında 

' 'Porhoron kar belası,, denilen 
ayıya benzer, iri, yarı bir herif 
de vardı. Bu. adam her tarafı 
korkutmuş, başıboş bir boğa 
gibi idi. işte bir gün, şehrin 
bir gazinosunda otururken ar• 
kadaşlarmın getirdiği bir gaze· 
tede hakkında müdhiş bir alay 
gö•dü; öf ttes nden koca yumru· 
ğunu masanın üstüne vurub: 

• - Bunu yazan kimdir? .. 
Diye haykırdı .. ,, 

- "\nnu oar,. 



Bu giinlıa program 
lıt•n&al radgosu: 

Ofle neşrlyab: Saat 12,30 
Plakla Türk musikisi, 12,50 
Havadis, 13,0.5 Plakla Türk mu· 
ıikisi, 13,30 MJbtelif pla< neş· 
riyatı, 14 Son. 
Akşam neşriyatı: Saat 18,30 

Plakla dans musikısi, Bimen Şen 
ve arkadaşlar tarfınden Türk 
musikisi ve halk şarkıları, 19,30 
Şişli Halkevi gösterit kolu tara· 
fı dan bir temsil, 19,SS Borsa 
haberleri, 20 Must fa ve arkn· 
daşları tarafınJan T Jrk muikısi 
ve halk şarkıları, 20,30 Hava 
raporu, 20,33 Ômer Rıza tar • 
fından aıapça sövlev, 10,45 
Nezihe tarafından T jrk m:J ikisı 
ve ha'k şarkıları, (Saat ayarı), 
21,15 O kestra: 1- Bizet:L' Ar· 
lesinne suite, 2 - Tchııikov"ı(: 
Noctume, 3 - Lehar: La veuvc 
joyeuse, 4 - Gabriel • Marie: 
Rhapsodie chino ise, S-Screder 
Nopo:itana, 22,30 Pıalda sol~ 
lar, opera ve operet parçaları, 
22,50 Son haberler ve ertesi 
günün programı, 23 Son. 

Muhtelıf radyo ista yon!arının 
program 6ıü: 
Senfoniler: 

21 Liypzig: Senfoni Bruckne· 
rid romantık senfon'si 21,55 
Prıg: Çek filharmonisi Ant.on 
Bruckner. 
Hafif konserler: 

7, 10 Berlin kısa dalgası:f<üçftk 
konser, ( 8,15 devamı ) , 12 

Berlin k sa dalgası: Musikili saat, 
13 Haf.f musilc', 13,10 Bükre~: 
Operalarda gece dans musikisi 
p'ikları, 16,15 Prai, Brüno: Ka
dın korosu, F o;c orkestrası, 
17, 15 Varşova: Aske. i bando, 
17,02 Bükreş: PJak., 19 Peşte: 
Ç gan orkestrası, 20,25 O.:ıtrova 
Prag: Hafif musıki. 21 Belgrad: 
M zahi Sırp &lc:şamı, Varşova: 
Plilt konseri, 21. lS Brüno: Koro 
bava:arı, 22,45 85kreş: L-0kan· 
taJan konser nakli, 23 Frank· 
furt Kolonya: Büyük karnaval 
neşr yatı, 23, 15 Belgrad: Lokan
tadarı konser nakli, 23,25 Pcıte: 
Pıakla marş ve va slcr. 
Operalar, operetler! 

10,30 Berl•n kıs dalgası:Vag· 
netin Tannhdeuser operasının 
birınci perd..:si, 16, 15 Tannhaes
ser· n ikinci perdesi, 20,30 Peş· 
te: Operada verilecek konserin 
nakli. 
Oda mıısikiııi: 

9.15 Berlin kısa dalgası: Oda 
muıik'ıi 20, 10 Ko!onya: ltalyan 
operalar.odan ıevilen düeteler. 
R~sitallen 

l S, 15 Berlin kısa dalgası:So
liıt konseri keman, 19, lStJelgrad: 
MıJhtelif şarkılar, 2J,20V rşovt.ı: 
P.yano refa atile şarkı ar, 22 
V rşova: Chopinin eserler' den 
P•Y•no r~ıitali. 22, 15 Bükreş: 

= _, 

Dilber kadın korsan 
- Aşktan ba,ke kuvvete baş eDmlyen deniz kızanm maceraları... -
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Amiral Meynard Karasakalı ani olarak bastırdı, 
ş·ddetli bir boğuşmadan sonra Karasakal öldü 

1 Lüzum u notlar 
ı •==========a;;;;:s::::::::iı:::a::liSll 

TRENLER: 
ıımirdeo bl!r g611 kalhrı tren

lerin hareket aaatlerL. 

AJJdın lıattı; Alsancak: 
1ımir-Kuakuyu·Ankara: Pazı • 

teıi, çarfamba, cuma, pazu günleri 
eaat 21.35 de. 

İzmir • Nazilli: Her gü.ıl eaat 
15,40 da 

f zmir·D~nizli: Salı. rertembe. 
D'ğcr korsanların kendısine rolin ._.ük.Q netini Karasakal ve Menbard da bu gece üssü bab· cumartttai ~ntıleri •ut 6,30 da 

•Südbeyo%,, adını vetdik' eri zen· tabiatile bütün korsanlar aley· riye gelmiş bulunuyordu. Siyahi İzmir.Tire-Ödemiş: Heraabab Mit 

K k l b k h dd db h 1. b 1 5,35 de bir katar; her aktım uat ci aşçı, arasa a ın u uzg ırı i ine ci i tc irler ıtti azına casusu hemen yanına Ki u elti, 
17,30 da otoray. 

aşçı b.:ışısı, hem beyaz insanla· icbar ettıler. ondan istedığinden ala malumat Afgan hattı: Basmanetlen: 
rın h de s·yabilerin Lütün Karolin hükOmeti de zaten aldı. Jsmir·İtıtanbul·Ankara: Her gün 

kötü ahlaki mu nefsinde top- kat'i bir hareket yapmak lüzu· Amiral da, Karasakah elde .,.t 7 de {paıar, cuma, Çlti'oamba 
lamış seçme bir iblis zade idil munu bissetm ş bulunuyordu. etmek veya öldürmek için bun· gant~ri yatakla vagon·bllte bulunur) 

Karas kalın K rolin arasında- Amiral Meynndm kumandası dan mükemmel bir fırsatla kar· ltmir • Alqehin Her gaa .uı 
1 1, 1 d h 15,28 de ki zifaf gecesıncte kend s ini y • aıtmda iki ser vo kuvvetli harp şı aşamıyaca5tnı an a ı ve e· 

ni gelin ile beraber yatmak için gemisi b Jhassa Kırasakahn ta· men i efınesini de hareket fzmir-Bandırm11: Pazar, .. ı .. per• 
't' d' Ik • l k K k 1 eembe ve cumartesi mıof,.ri ubahle • davet etmem s'ni izzeti nefsine kibine çıkarıldı. eı. ır ı, ı ış o ara arasa a ın (;~ yit saat 1120 de muhtelit katal'( 

çok ağır bu.muş i 1i. Karasaka· Takip kuvveti kumandanının kaçması imka 11 olan ve s.yahi pa!Aitffl, tatpmba, cuma t(lüleri 

lın kendisırıi böyle tatlı bır fır· eline çok geniş bir il ahiyet aşçı tar fından bild rilen yolları e.k.!ptea eaat 12 de 
~attan mahrum etmesi çok gü· verildi, .. durln emrine bır an_ kapattı. kmi:.Soına: Pazar vo puarteıi 
etine gı mişti. Bunun için de itaat etmiyen gem yi bat ıablle· Kara akal top seslerile yerin· günleri eaat 15,2~ de 

ılk fırsatta ıntikam almak için cek ve içindek lem de hemen d"n fırladığı valcit, çok ve mü· Her tama11 lazım olalı tele· 
b zırlanmıştı. direklere sa ıa11d.racak 1 Y;ınİ, kemmel bir buk na uğ adığını /on numara/al' 

anladı. Bu işte bir hainıik ol· "Südbeyaz" ysman bir ad .. m· amiraı Meynard, tedh şe azıımi Yan~o ihban: 222l ·tehir teleı 
dı. Çok cahil, çok dar beyinli tedhiş'e mukabele ede.: kti l duğunu da anlamakta geç kal- fonu müracaat numaratıı: 2200 • ee· 

madl Çiı'nku·· ancak kendı·s·ıne hirlerıra11 telefon müracaat nama• 
olduğu için kin ve husumeti de B J b k K ı· h k"' • un an aş a aro ın Ü u- ve b:r kaç yakın adamına ma· rası: !;JSO • elektrik ~irlı:eti: 209ı · 
çok kuvvetli idi. Fakat hissiya· m tı bir beyanname neşrederek lum olan kaçacak yerlerin de hu guı: :Z326. p<>lis: 2463 • imda:tı 
tın. saklamak hususunda dn bü· K I k T ğ bh" 20'0 " i"t ö ıt arasa~a p.an ıçı sa veya tutulması bunu ı ade ediyordu. 8 ı: "* • nasmane •uy n 
yük b r mehareti vard·. Karasa- ölü olarak tes!im edecek, yahud Karasakal firar imkan nı bu- 3638 • Abaacak iııaıyooa: 2131 • 
kaldan büyük bir intıkam al• Karasakala hükumetin eline dü- lamayınca, il~i barb ıefines· Pasaport npbr i•keleai: 285i 

mağa ahclettığı halde, z&h;rde şürecek kimselere büyük bir kuvvet erine karşı yanındakı ş hfr nakil naııalarınıa 1abah· 

kin ve husumetinden hiç bıri· para yardımı da vadettil yırmi dar korsanla müdafaa leyin iUı: vo gece IOD hareket 

a:ni belli etmiyordu. 1 e, südbeyaz için fırsat, kararım Verdi.. eaatlerı: 
B f t k ı kl b Ço b Tramvaylar: u ırsa • geç a.m a era· bu fırsattı. Keııdisi zifaf ge· k çetin, çok kanlı ir ınü-

b b• .. 5- b Her sabah Güzelyalıd~12 eaat 
er ır gun ut eyazın arzusu cesinde diğer korsanlardıın ayı· cadele o' du, K rasakal kılıcı el beşte bir ııamv•y hareket e et. 

gibi elbette çıkacakta. ran Karasakal kaptan Tiçten elın e ve vücudu yaralar içinde Bunu saat altidt hareket ed 0 itla• 
* *. bundan al5 intiknm alınamazdı. kaldığı halde öldü. Arkadişla4 ci tramTay aaJdb eder. Bundao 

Kars.sakalın tüccar ve t:caret Kaptan Tiçi hü Ometin eline rından da bir çoğu öld ler. ırr eonra her durt dakikada bu trauıo 
ge icilerine verdiği zarar artık düşütebilirse, hem kendisini ktsmı da ya yaralı olarak,. ya· Ta7 vardır. 

h t k ·· J f " Gece ıon tramvay Cüzelyalıdaı:ı 
tahammül kabil olmaz bır de· idamdan kurtaracak, hem de u ta artı mu a aa ve muca-

ilan 
lzmir il daimi en· 

cnmeniuden: 
Ağamemnun ılıcalanrıda ya· 

bılacak modern tesisat e bina· 
l r projesi içfo a9ılan müsaba· 
kaya iştirak eden 9 proj üze
rinde gerek i tedkikat yaptm• 
larak neticede 1881 rümuzlu 
proje sahibi mimar Celal ve 
Reşad Sanın birinci deıecede, 
Ar 7926 numaralı proje sahibi 
mimar Asım Kömürcü oğlunun 
ikinci derecede ve 13333 rü· 
muzlu proje sahibi Bekır Jh. 
san ve Muhittin Gürelinin de 
3 üncü derecede muvaffak ol
duk.arı anlaşılmakla keyfiyet 
ilan olunur. 267 ··----·- .. Dr. Behçet Uz 

Çocuk ha talıkları 
mütehassısı 

Hasta !arını 11 ,30 dan bire ka· 
dar Beyler sokağında Ahenk 
matbaası yanında kabul eder. 

Muayenehane telef onu 3990 
Ev tele/ohu 2261 

lzınir il daiı 
cünıenin en: 

" ı en· 

14 Şubat 938 pazartes günü 
saat 11 de ihafrsi yapılacağı 
ilan edilmiş ola.ı 120055 l.ra 23 
kuruş keşif bedeli. Gulbahçe • 
Karaburun }'olu eksıltmesınin 
o günün bayram ta ıl ne rastla· 
masından ötürü 17 Şubat 938 
perşembe günü saat 11 re bı· 
rakıldığı ilin o!unur. 

receye varmıştı. binlerce florin alacakta. Bundan dele imkanı kalmadığı için Amı• 24
'
5 Kdo::~·taa G6%et .. tın ilt tramo 

Vakıa, bu devirlerde Am~ ila, böyle üçüzlü bir kir olabi· ralın ku\ivetlerınin ellerine düş· ••1 111bahWylA s,ı"6 dalht. tklocl lll••ml!llMltllS!mtıa,._l'!lll!lli!q 
d d tüıer. 6 26 4

- h 8 b h rika ile Hvrupa arasın aki e· ı·r mı· "d'? ıramvar bir 1aaı eoo.ra. • ua a- ag., a çe tu''tün 
26 1 4 11 262 

ı 1 1 
• Bunlar arasında Meri de vardı. nizlerde, daha dogv rusu Afrika K le: 1 K ı·· hDkO · reket eder. 

arasa a ' aro ın metı• Merı', hı·ç bı'r veçhı·ıe teslı'm K k GA 1 1 ı·ç:n 88hillerile bu sahillere yaktn • k d • · • d • \ d oua lılD u&e ya ıya gece IOD • 
nm en ısı ıçın enıx er e çı· olmak fikrinde det.. idi·, Mükem• tram .. y üac birde harekoc eder. K •• m y e v Al 

Adalardenızlerinde ve Ameri· k b f .ı~- ~ ardığr i i har ıe ıneı:nacın. mel surette harb etmesine raJC... Buodau e9el 2-' de bit utım .. y 
ka adafarı arasında korsanlık b 6

- G •• b aşı için verilecek büyük ikra· men fazla yara da almış değ-ildi. vardır. u r e 
kolay bir meslek olmuştu. Şovle · d h b ld F '- b" " mıye en a er a ı. am;at ıç Fakat yok yere ölmek te işine Vapurlar: 
böyle bir gemi ve b ... ş 00 ka- bir ehemmiyet verm .. di ve arka- gelmem·, idi. 1ımirdeo KartıytkaJ'* ilk •apar VE 
fadar elde eden korsan olup daşlarına g.ılerek: Sevgilisi ve kocası Klifford ... , 5•45 t• PaMpulıtao kalka. Ge~ Ziraat aletleri 
ç yordu. Fakat hepsinin vet· - Ne olurdu? Kendi ken• henüz sağ ve Karasakalın gemi· '°8 •apuı ... ı ıı,ao da 1'.ooak• 
di~i ıara f, Kara kaaın zıır rının ıu luır•kel eder. Hacı Davut zade 

dimi şu heraflere teslim edebil- sınde bulunuyordu. Mana1ız b:r 1'.artıyakadaıa hmire ilk ••pıır Rahmı" V'aradavud 
ancak yarısını bu.abiliyordu. sem de ıu 50 bin filorini ben müdafaaya teslim olmak. ıleride aa.c 6,20 dedir. ı::;oıı .. pıu da gece Aı 
Bunlar, korkak ve belki de ka· alsam!. Dedi. kurtuluş imkanı old ğu takdirde aaac 24 dedir. Halimnğa Çarşısı No. 31 
naatkar adamlardı. Bir g mi Hukumetin bu teıebbüsleıİM tabii daha doğru bir hareketti. Gündw her yarım aaatte bir 1 Z M 1 R 
vurdukları vakit ortadan kay• fi li bir cevab vermi• olmak Halbukı... barb gemilerinde .. pur •ardır: Akfı1m HkiMea .Olit• ı· ı daı· mo encüme. 
boluyorlardı. Keraaakal ise çok v • l' ı· d ı .. t'" •h 1eferler eaatt• birdu. .ı 

iç:n de Rışarın kumandııs nda amıra ın c ın e "a ı ve sara 
cesur, çok usta ve çok para . k l 1 bir talimat ve emır vardı. Sat Zignet altınları pigasaJI nı· nden·. 
düşkünü, kan dökmekten f!Zftmi ddetli tJ r a ın ıareketi yap· - olarak elde edilen korsanların Ziyııeı aluulanDUı a1w .. uhı 
derecede zevk alan bir ad odı. masını mıelti. Kendisi yirmi hep ı de ancak divanıharbte flatleri: d T k b M h 

B · · K ı " kadar en cesur ve ıadık kor· ..ı Baym ır- 0 at aşı • a mut· 
unun ıçın, aro ın tuccar ve ismi, hüviyeti tetkik edilmek Beşibirgeraelerı laryolu üzerindeki köprünün ona· 

gemi armacör:eri, gemi kaptan· sanla bir1ıkte kald. Bu y·rmi cartı'le idam edılecekler, yan"ı . Alıo Satış 
k k d M · v Re•adi•e 5850 5900 rılması 1273 lira 22 kuruş açın 

lar b"r ra a geld'ler v Ka· a ar 0 san arasın a en, gemilerin direlclerine asılacak· v ' 

a ~ •- uaahud siyahi aıçı • Südbeyaz. 1 d Hamid.iye 5550 5600 tutarı ile ve 15 gün müddetle 
P Y O konse · F anaız m"·' d vard ar ı.. Vabdeuia 5259 5

6
3
5
00
00 

aç k eksiltmeye konuldug" undan an rı r " ..... ı· a · Meri, bu karan biliyordu. A.tuıalı Reıacl 6400 
kisi, 22,30 Laypı· g: Zimbal Karas kalın böyle ancak y;,. Edvar Rid adı altında saklanan " Hamid 6'1UO t18UO isteklilerin 2490 sayılı yasa hli· 
mus·k si. mi k şi ile kalmasını fırntların Merı, bu kadın ko 5 n, bu kor· Tek altınlar: kümlerine göre hazırlıklra ait te• 
Dnns musikisi: en büyü~"i saydı ve t> r gece kunç hakikati bilıyordu. Fakat.. Tek Rcı•d 1125 ııso minatlarile birlikte 3/Şubat/938 

22,05 Bukreş: Kabare p'ak· Karasal·ılın yanından g;t) ce Onun biıdiği büsbütün bqka .. Hamid 1300 1350 Perşembe gün saat 1 lde il daimi 
V 2 30 L k M d .. Vabdeuiıa 1200 1225 b l farı, 23 şova, 3, aypzig: ayrı ra Amira~ eymar n üs· bı"r nokta daha vardı. 

1200 1225 encümenine aş vurma arı. 
.. Cumbnri.et 

Sopran ışa e terin d'!n b ·isine kadar git ı. • • .;-;_~S~o~n~u~v:a~r.;-;..~~5;;;;5;5;;;;;;;;;;;;;;;!!. ..... ~1~9:.._;2~8-~1~8~S:__ ................................................ -.:3......... . ........... .. 
JI KIZIL AKRE=~-IL) 
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Bu tabakanın kad·n rı erkek 
g L. mahluklardır. Sajın takıl· 
mak istedıği icadın bütün kuv· 
vetile her0

fın suratına Lir tokat 
indırdi. Adam bu tokadın şid· 
det le yere yuvarlandı. Bu sırada 
Cez.airl.de ayağa kalkarak ce· 
hınJe ı bıçağ101 çıkardı. J n 
S jda hemen elini btı-line atarak 
le mas ıu sıyırdı. Fakat kı~llan· 
m ğa vakit bulamadan meyha· 
neci Mıkel kendıni Sajın üzerine 
fırlattı. f a;cat Jan Saj her -ne 
kadar ufaktefek idı ise de fev· 
ka.i 1e çevikti. Bir hamlede 
M kelin elin~en kurtulara · Ce· 
ıairl nın üzerine atıldı. Fakat 
Cezairli ondan daha atik dav• 

ran&rak bir tekmede rakibinin 
kamasını elinden fırlath, attı. 
Şimdi J n S j ıilibı z çam yar· 
ması meyhanecınin karşısıoda 
ka;mıştı. 

M.kel bir lihzad Sajın ya· 
kasma yapıştı. Onun kütür· 
lerıne, bağırmaların ehemm:yet 
vermiyerek kap.ıım önuııe gö· 
türdü. Beline bir tekme vurarak 
caddenin ortas na fı, lattı. 

Bu sırada verde bir şey 
gözüme ilişti. Cezairl nin 9' ur· 
duğu masanın dibinde sarı bir 
şey parıldıyordu. Zaten gitmc~e 
1<arar vermiştim. Ayağa kalka· 
rak ylirüdüm. Tam o şeyin ya· 
nından aeçe. ken tiildim aldım. 

HPyecandan kalbım duracak ddha ıhtiyatlı olmalısın. 
zannetlim. Bu küçük a!tından Arkama bakmadan kahveden 
y1pılmış bir Aıo:rebtil ayrıldım. Fakat bir çok gözlerin 

E.traf.mdakileri unutarak, elım· beni takib ettitiae emindim. 
cld · bu altın p rças na dıkkatle Dışarısı z:firi ka·anlıktı. Bir 
bakarken birdenbire birısı çekti kaç adım yürümemittim ki biri 
elimden ldı. Baş11111 kaldırdım. koluma dokundu. Hemen dö~ 
Bu Cezairli idi. Hiddetınden 
suratı karmakarışık olıııuştu. 

- Nerede bıAdun hunu? O 
bana aiı:tir. Diye homurdandı. 

- Bana ne? Sen nse al. 
G tmek için kapıya doğru 

Ürüdüeüm zaman karşımda 
meyhanecıyi buldum. Yolumu 
kesmiştı. Blna şübhe i , şübheli 
bakar8k: 

- Nerede buldun onu? D ye 
sordu 

- Yerde, masanın dibinde 
buldum. Diye cevab verdım. 

Yolumdan çekildi. Cezairliye 
dönerek: 

-O domuzun e'inden bıça~ı 
cıü Ürmelc içın tekme salladığın 
zaman düşmüı ol cak. B ı az 

düm. 
- Merhaba 

hanede elinden 
idi? 

erkadaı. Mey. 
aldıkları şey ne 

- Bu Jan Sajın seai idi. c~ 
vab verd:m. 

- Altından yapılmış küçük 
b r Akreb. 

- Tahmin etm ştim, dedi. 
Bu k darı kafi, bu gece bana 
yaptı lar nı pek ağır ôdeyecek·. 
ier. Göstereceğ m onlara! 

Ağzımı açmağ ı vakit bırak· 
madan kara ıhklara dal·p, uzak· 
laştı. Bir ıki da ik ' kadar ol· 
duğum· yerde kaldım· Şansıma 
şaşıyor um. Aylarca surecek 
.ıraşhrm a dan soora ancak 
e.de edııebılınecck 1ııa 1Gınatı on 

dakikada öfrenmi~tim. Bu işte 
talihim oldukça yaver gidiyordu. 
Allah veıe de sonuna kadar 
böyle devam etsel 

Bu ıırada arkam da ayak ıes· 
)eri duyar ıibi oldum. Takıb 
edil yordum galiba? Bu şübhe 
beni canlandırdı. Koıar adımla 
oradan uzaklaşmağa başladım. 
F .ızla durmak işıme gelmezdi. 
Çunkü bu!unduium mıntaka Pa· 
risin mt"şhur cınayet yataklannm 
bulu.ıduğu mahalleler idi. Böyle 
bir yeıde tt"k başıma karan· 
lıklar iç nde sallana aallana 
yürümek pek akılk.arı değıldi. 
Kısa bir zaman sonra bu mın· 
takan n d şına ç ktım. En kc5" 
tırme yoldan evime döndüm. 

Parisi terketmtk için her 
şeyim haz tdı. Telefonla müd • 
riyetten ba :a vele i!et ~decek 

arkadaf bu durdum. Ben yokken 
meyhaneyi, Mı el ve Cezaul yı 
gözetlt-nıeler m ı:y.ı z&mında 

J .. ıı S .. jıo a k andığı yu bul,. 

malarını söyledim. 
Bulonyadan gemiye binerken 

Londraya gitmemek ne kadar 
faydalı olduğunu derhal anla· 
dım. Vapura gerilen merdivenin 
yanında bir adam parmaklığa 
dayanmış, belli etmeden vapura 
girib çıkanları gözetliyordu. Bu 
edam bana yabancı gef m:yo du. 
Dikkat tdince tan dım. Mcyha· 
nede gördüğüm yüzü yaralı, 
sakallı adamdı. Kıyafet•mi de· 
!ittirmiş ve m kyaj yapmış 
olduğum iç'n yan ndan gect ğim 
halde beni tan yamad1. Fakat 
içime bir kurd dü~tü. Acaba 
gece beni ev me k dar takib 
edıb kım olduğumu okrend ler 
mi? Çünkü bu sr kaılı adam 
her h de birıni bekhyordu ve 
bu bek ed ğı de beııden başka 
kim o abi ird ? 

F olkeı onda sakallı adam 
Londra iç n üçüncü mevki bır 
b let aldı. Ben de yan udaki 

- Sonu flar -
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Ş h rcilik bahisleri 

hastanesi ocu 

ANAOOt'O 

., 1 KTi SA D J .. Mi~:ıhi Hikaye 

"Aynaroz,, kür 
......................... ----~~ 

Son günlerin güzel bir tedkik 
mevzuu addolunabilecek teşeb
büslerinden biri de İzmirde yüz 
yataklı bir çocuk hastanesi inşı 
ve açılmasıdır. Bu teşebbüs 
baş'ıb şına belediyemizin olup 
Sıhhat Vekaletinin ve vılayet 

umumi meclisinin yardımı ile 
intaç edileceği ve modern bir 
şekilde olacağı, mevkii Basma· 
ne, Kültürpark ve belediye sa· 
rayı aralarında olması da tasav· 
vur olduğu duyulmaktadır. 

Memlekett~ ve dolayısile ıeh· 
rim'zde s hhi müessesatm ço· 
ğalm sına taraftar olmıyan bir 
kimse yoktur. Şehrimizin has
tane ihtiyacını yakinen bilenler 
arasında o duğum için bu te· 
şebbüsü daha doğrusu bu dü· 
şünceyi tebrik etmemek elimden 
gelmez. Yalnız, b.r memlekette 
sıhhi müessese.erin tesisi. şe h· 
rın ihtiyacı mahsulü olduğu ka· 
dar ıktısadi düşüncelerin ve şe· 
h r verim kabiliyetlerinin bu iş· 
de çok müessir olduğu da ma· 
Jümdur. B lhasS!l bu gibi ihti· 
sas üzerine müesses o n teş· 

kılat ve bu tesisatta bu mües· 
seselerle olan münasebat daha 
faza ehemmiyet kesbeder. Umu· 
mi hastane taksimatında b r 
sube vaziyetinde ve yalnız ço· 
cuk hastalıkları üzerine çalı~a· 
cak bu müessese, bazı hususi· 
yetleri olacağı ve fazla masra~ 
ları stilzam edeceği tabıi bır 
keyfıyettir. 

Çocuk hastanesi flkri, fİci 
noktadan tetkık ed lmelidir. 
Şehrin çocuk hastalıkları ıçın 
ne kadar yatağa i ht yacı vardır. 
Bu yatakl r başlıbaıına mı 
tesi olunmalıdır, yoksa mevcud 
bir hastaneye ilave tarzında mı 
yap imalıdır? 

Bu gün Alman şehirleri, has· 
taneleri en bol şehirler meya· 
nındadır. Bilhassa Hamburg 
ş~h i hastanelerinin çokluğu ci· 
h .. t le en ileri gelen şehirler
dendir. Düşünülebilir ki, 1930 
istatistiklerine göre, Hamburg 
şehri 1,200,000 i mütecaviz nü· 
fu a malıktir. Orad:ı mevcud 
hastanelerde basta yatağı 
12,641 ri bulmaktadır ki, nü~us 
adedinin hemen hemen yüzde 
onuna tekabül eder. Bunlara 
mukabil çocuk bastılar ıçın 
yatak adedı 768 dir ki, bu da 
mevcud hastı yatakları adedine 
n·sbetle yüzde altıdır. Nüfusa 
nisbeten ise iki bin beş yüzde 
bire tevafuk etmekted r. Bu 
yataklardan 231 ri bışlıbaşına 
bir çocuk hastanesine aiddir. 
Bakiye yataklar umumi hasta• 
ne erde ilave şubeler halinde· 
dir. Mesela 2100 yataklı San 
Georg hastanesinde 178 yatak 
( 008), 2810 yatakh Eppendorf 
hasta ıcsin de 209 yatak ( % 7), 
2403 yataklı Barmbek hastane· 
s·nde %6 ya tevafuk etmekt&t 
dır. Umumiyet itibarile Alman. 
yada mevcud çocuk hastaneleri 
\lmumi nüfusun üç b'n·beı binde 
birine tekabül eder. 

Son zamanlarda yapılan en 
modem hastaneler de ·umumi 
yatak adedine nisbetle vasati 
yüzde 8 olduğu görülmektedir. 

Çocuk hastanesi basta yatağı 
aded ni, nüfusa niıbetle azami 
30w0 de bir kabul ederıelc mev• 
cud nüfusa nazaran ızm:r ıehri 
için azami 50 yataklı bir çocuk 
hastalıkları iıtaıyoııuna ihtiyaç 
olduğu kabul edılebilir. 

Çocuk ha tanesi deyince ka
bul olunan tarz şudur: Meme• 
deki çocuklardan 10 • 12 yaşına 
kadar olan çocukların baıtanesi 
demektir. 

Yazan: D. M. S. 
Halbuki bizim bu yaştaki ço· 

culdara karşı annelerimiz çok 
şefkatlidir, ve hasta çocuklarını 
maddi ve L:at'i bir mecbur:yet 
olmayınca bir yere bırakmamak 
için parçalanırlar. Mecburi de 
olsa hasta çocuklarını tek ba· 
şma hastaneye yatırmakta pek 
çok müşkü. at gösterirler. Bun· 
dan do· ayıdır ki, cskidenberi 
bizde başlı başına çocuk hasta· 
nesi tesisata az çok müşteris:z 

kalmıştır. 
Spesyalize olan bu hastane· 

lerde yatıracak eleman bulamı· 
yan bu hastaneler 12 yaşından 
fazla ve kahil addolunan yaş· 
lardakileri de kabule, hastane· 
nin ismi çocuk hastanesi oldu· 
ğtJ halde dah'ıi idareleri başka 
şekilde işlemeğe mecbur kal· 
mışlardır. Meseli İstanbul Şişli 
çocuk hnstancsi.. Eskiden etfal 
hastanesi dıye yadolun n bu 
hastanenin istatistiklerine bakı· 
lırsa görüliir ki, ekseriyetle ya· 
tan çocuklar on yaş ndan çok 
fazladır ve dolnyısile hakiki ço· 
cuk hastanesi vaz yetinden çık· 
mıştır. İzmirde evelce mem\eket 
hastanesinde tesıs olu'la;] ~ocuk 
kısmı da buna bir misal teşkil 
edebilir. 

ihtiyacın tesbitinde fikrim şu
dur ki, bu gün ve hatta kısmen 
yarın için azami elli yatak fz· 
m re kafi bir adet addo\unur. 

Ekonomik bakımından ise: 
Ayrıca bir çocuk hastanesi 

yapmak, hekimliğin bütün şu· 
helerini havi ve alelade hasta
nelerden her c betle daha fazla 
himmete mazhar olmuş, daha 
ince düşünülmüş, s:hhi teşkilatı 
mükemmel, laboratuvar, rontgen 
ve bılhassa rejim ve süt mut· 
fakları teşki atını havi mükem· 
mel bir hastane minıatörü yap· 
mak demektır. 

Teşkilat ve idare hususiyet· 
lerıni bıraka ım, yalnız inşa ve 
enstallasyora masrafı hakkında 
ufak bir fikir verebilmek iç n 
Almanyad.:ı harbten sonra yapı· 
lan bir kaç hastanenin inşaat 
rnasraflaranı tetk k edal irn: 

Mesela Dresdende yapılan. 

20:> yataklı bir hastanenin ya!. 
nız hasta kısmı in~a ma::1rafı 
1,660,000 R. marka ve dahili 
enstallasyonu 510,000 R. marka 
balığ olduğu, Du'sburgda 180 
yataklı bir hastane 1,710,000 
marka, dahili tesisat 300,000 
marka, \Y/ Jrzburgda 84 yahkh 
Kızıl salip çocuk hastanesi 
600,o:o marka, dl\hi:i techizatı 
50,000 marka. 

Hamburgda 231 yataklı has· 
tanenin 1926 da ilave olunan 
son yüz ya aklı kısmı 400.0JO 
marka ve dahili techizatı 75.000 
marka, Berlinde R cbterfeldde 
sa.ibiabmer memedekı çocuiclar 
hastanesi 100 yatak ve gayet 
basit olduğu halde inşaatı 380 
bin marka mal olmuştur. Umumi 
bir vasatisini alırsak inşa mas· 
rafı yatak başına 3022 lira ve 
techizat masrafı 835 Üra olduğu 
görülür. 

Farzedclim ki, J.zmirde bunu 
fevkalade olarak ve bazı kısım· 
lan ihmal ederek yarı yarıya 
çıkarabilsek o halde yüz yatak 
için inşaat masrafı 302,200 ve 
techizat masrafı ise 41,500 lira 
eder ki, yelcQn 371, 7 00 liradır. 
Bunun iki senede itmam oluna
cağına nazarao belediye ve mu· 
hasebei hususiye büdceıinden 
110.BSO lira ıaıfma lüzum var· 
dır. Haıtanenin antretien ve Ya· 
pılacağı yerin sıhhi olup olma· 
dığanı şimdılilc tetkike lüzum 
aörmüyorum. 

On b:r aylık ihracatımız ı••-----------•Yazan: Nt1zilıe Mıılıiddin 
kurnaz karısının karşısında dut 

neler gösteriyor? 
Bay •Şadan Et'aman,. ın ikınci 

ismine, "bu da oaaıl ıoyadı?,. 
diye ıaımayınız. Vakıa Alman
lann •Kara böcek,,, •Koca öküz,. 
•Ekşi ıarab,. gibi soyadları varsa 
da Bay Şadanın lakabı olan 

--·-- Nejad Böğii,tlen 
ithalat rejimi ihracatımıza % 20 
den fazla setbcst döviz marjı 
veren memleketlerden yapılacak 
itbılitı tamamen serbest bırak· 
mıştır. Bu itibarla, bu memle· 
ketlerle olan lış verişimiz diğer 
senelere nazaran inkişaf etmiştir. 

Türkofiı, 937 yılı ilk il ay· 
lık ticaretimizin, ihracat ve 
ithalatımızın istatiıtiğini neşretti. 
Bu iatatiıtiğe nazaran, 937 yıla 
ilk il ayı içinde Türkiyeden 
muhtelif ülkelere yapılan ibra· 
catın kıymetı 117, 158 bin Türk 
lirasl tutmaktadır. 936 yılının 
ayni m~ddeti içinde ihracat kıy
metinin yekunu 99,397 bin ve 
935 yılanda da 85,510 bin 
lira idi. 

Demek ki, 937 ihracatımız 
geçen iki yıla nisbetle artmışt r. 
937 yılı ihracatının 935 den 
farkı 31,648, 936 yılından farkı 

18,361 bin liraya varmaktadır. 
ithalata gelince; 935 in ilk 

il ayında 82,218, 936 da 83,606 
bin 1 ralık ithalatımız 937 yılı· 
nın il ayında 101,276 bin liraya 
çıkmıştır. 

B:r taraftan ıhracatımız ar· 
tarken diğer taraftan ithalata· 
mızın da fazlalaştığı görü.mek· 
tedir. 

Bunun sebebini kısaca izah 
edelim: 

15 Temmuzda başhvan yeni 
......... imi ............... . 

Bu gün Memleket hastanesıne 
bir kısım ilavesinde müşkülat 

' 
çekerken, verem hastanesine elli 
yataklı bir yer llaves.ni ancak 
üç veya dört seneye taksim 
ederek verebilmek suretile hal· 
lederken, Sıhhat Vekaletinin 
malarya ve sivrisinek mücade· 
lesi tertibatına (evelce vadetti
ği veçhile) bir az yardım 
edebilmek için günlerce düşü· 
nürken, modern b:r belediye 
d 'spanscrine b le malik olmıyan 
bu şehirde (kat'i ihtiyaç olma· 
dan) böyle bir tesisat düşün· 

mek bir az hayalperestliktir 
kanaatindeyim. 

Fıkir itibarile belki çok insani 
ve çok yüksek olan bu çocuk 
hastanesi nazariyesi bu suretle 
büyütülmekle, tatbik kabiliye· 
t nden uzaklaşıp hayali kisve
lere büründükce asıl hedefini 
kaybederek nihayet muhtıra def· 
terirıc vaktile şöyle düşünül· 
müştü diye kayıddan başka bir 
işe yarıyamıyacağ ndan korkuyo· 
rum. Bana kalırsa bu gün en 
müsbet iş mevcud hastane ma· 
kan zmasım büyültmek, mükem· 
melleştirmek, muhitin ihtiyacına 
cevap verecek bir hale ıokmak 
ve bu husus için belediye ve 
umumi meclisin bütün maddi 
kuvvetlerini bir yere toplıyarak 
çalışmaktadır. Ayrı bir hastane 
tesisi hiç tc iktısadi değildir. 

Belediyemiz hakikaten böyle 
bir fikre sahipse ve bunun için 
S hhat Vekaleti ve umumi mec
lııten muzaheret görüyorsa bu
nu memleket hastanesine elli 
yatakıık bir çocuk hastanesi 
ilave etmek ıuretile tatbikata 

geçmelidir ve bu elli yatak için 
liıımgelen süt mutfakları, diyet 
mutfakları vesair çocuk basta· 
neleri teferrüatını tamamile ba· 
şarabilirse memlekete cidden 
nafi olmuş olur ve belediyemiz 
bu işile iftihar edebilir. Eğer 
biidcesi müsaid ise bunlara ili· 
veten, belediye kanununda mev· 
zuu babıolan ve her gün Halk
e\tleri ile Kızılay kapılarında 
hazan yiyecek ve ekseriyetle 
giyecek, iliç, bekim, kitab, ni· 
yazında bulunan ikinci devir 
çocuklarına bir az hayat ve 
tahıil vaaıtıları bahşeder ve 
onları hastalıktan korursa, ıeh· 
re, memleket nüfuıuna çok bü
yük biznıet etmiı olur, zannın .. 
dıyım. D. M. S. 

Diğer taraf tan yeni ithalat 
rejimi kararnamesinin 4 üncü 

maddesi aramızda biç bir anlaş· 
ma olmıyan memleketlerden 
herhangi bi. ine yapılan ihracata 
mukabil itha'iit yapabilmek hak· 
kını da vermiş olduğu için bu 
memleketlerden dığer senelere 
nazaran daha fazla ithalat vaki 
olmuştur. 

B.ttabi, ıth !atımızın karşılığı 
serbest dövizle ödenemiyeceği 
ve mukabilinin mal ihraç etmek 
suretıle karşılanacağı için ibra· 
catımız da o nisbette yüksel· 
miştir. 

936 yılına nisbetle 937 yılın· 
da ihracatımızın artt•ğı meml&t 
ketler sırasile Amerika b'rleşik 
devletleri Belçika, lngiltere, 
ltalya, Rusya, Çekoslavakya, Po· 
lonya, Avusturya, Franı, lsviçre 
Suriye. Romanya, Malta, Fen· 
land.ya, Mısır, lsveç. Kanadı, 
Hollanda, Seylan, K.brıs, hal· 
ya adaları, Estonya, Yugoslav· 
ya, Macarıstan, İran, Cenubi 
Afrika, Bulgaristan, Arjantin, 
Avustralya, Çindir. 

Amerika Birleşik devletlerine 
931 yılında yapılın ihracatın 
936 yılından farkı 5, 187 bin li· 
radır. Bu fark, diğer devletler 
de sırasile düşerek Ç nde bin 
tona inmektedir. 

936 yılma nazar n 937 yılın· 
da ihracatımızm azaldığı mem· 
leketler de başta Almanya ol· 
mak üzere ispanya, Japonya, 
Hind stan, Yeni Zeland, Leton· 
ya, Filistin, Danımarka, Irak, 
Brezilya, Norveç, Yunanistan, 
Hicaz, Fa.s (İspanya), Meksıka, 
Küba, Yemendir. 

Almanyaya bu yıl il ayda 
yaptığ mız ihracatın kıymeti 
41, 524 bin lira tutmuştur. Hal
buki geçen yıl ayni müddet 
iç:nde 50,268 bin liralık ıhracat 
yapılmışbr. Geçen yıldan bu 
yılın 8, 7 44 bin liralık ihracat 
farkının sebebleri malumdur: 
Almanya b:zden idbalitını müm· 
kün olduğu kadar kısmış ve 
kliring hesaplanm ızın ödeneme• 
mesinden gelen ticari mün se· 
bet aksayışı bu en müb:m mah· 
recimizi ehemmiyetten düşür· 
müştür. 

ldhalatımıza gelince, 937 yılı 
idhalitımızda 936 ya nazaran 
bir fazlalık gösteren memleket· 
ler yukarıda ızah ettiğimiz vec
hile yeni idhalit rejimi ile ih· 
racatımız• % 20 den fazla ser
best döv:z marjı veren memle
ketlerdir. 

Anlaşmalar dolayııile ülkeler 
üç ıruba aynlmıştır: 

1 - Klirinr veya benzeri 
anlaımah ülkeler, 

2 - 217005 ıayıla kararna· 
menin 4 üncü maddesine tabi 
ülkeler 

"El'aman,,, hem Arabça, hem de 
çok tuhaf manalıdır. Fakat bu 
bir soy&dı değildir. Bu kelime 
göbek adı Şadanla kafiyeli gel· 
diği ve daha doğrusu halıne, 
şanına uyduğu için kendisine 
arkadaşları tarafından takılmış 
bir isimd:r. ŞJnu da unutmıya· 
lım ki, Bay Şııdanın ne adına 
uygun bir saadet ve neşesi, ne 
de tanıyanlara el'aman dedirtib 
yaka silktirecck bir kö:ülüğü 
vardır. Tam tersine nazik, ter· 
biyeli ve kendi hılinde bir in· 
sandır. Ve' a <in biçare adamın 

karısından öyle canı yanık, öyle 
derdlidir ki, bütün sabır ve 
temkinlerine rağmen arkadaş:a
rma ve -4ost\arına yakasını sil· 
kerck "E ımanl.. Eı'amanll . ., 
diye dolgun içini taşırmaktan 
kendini zabtedemiyecek kadar 
bağrı yaralı, iça taşkın ve sinir· 
leri 1 o ı. muştur. 

Bay ~adanın karısı bayan Jale 
emsalsiz güzel, harikulade şı'ıt 
ve şuh genç bir kadındı. Amma 
yaptığı cıiyet ve işkenceler, 

hele insanı delirten kurnazlık· 
lan, en babayiğit bir erkeğin 
pulattan göğsü.1deki sabur taşını 
çatlatacak kadar müdhişti. Ne· 
rede kaldı ki zavallı Şadan gibi 
nahif, zayıf, nazik ve melin· 
kolik bir insancığın tahammül 
kudretiJ? ... 

Gelıelelim; bay Şadan er
keklik tarafile Havva kızlarının 
en ıeytanı olan Jaleye delice 
tutkundu. Şimank, müsrif, hop· 
pa ve insanı delirtecek kadar ......................... 
racatı üç sene ife mukayeseli 
hesaplarsak şu rakamlar mey· 
dana çıkar: 

ilk il aylık iıhalat 
935 936 937 Bin lira 

73,369 70,398 77,636 olarak 
ilk 11 ay:ık ihracat: 
935 936 937 Bin lira 

70,668 83,649 93,744 olarak 
Görülüyor kı bu devletlere 

hem istihsa atımız hem ihraca• 
tımız artmıştır. 217005 sayılı 
kararnamenin 4 üncü maddesine 
tabi ülkeler de şunlardır: 

Arnavudluk, Danimarka, Le· 
tonyı, Litvanya, Portekiz, Çin, 
H caz, Hınd.ıtan, Iran, İtalya 
adaıarı, Irak, Seylan, Sıyam, 
Cenubi Afrika, Fas, Arjantin, 
Brezilya. Hondoras, Kanada, 
Küba, Meksika, Peru, Porto· 
riko. 

Bu devletlerle olan 935, 936, 
937 yılları il aylık ithalat ve 
ihracatımızın mukayeseli ra
kımları: 

lı1c il aylak ithalat: 
935 936 937 
2,169 2,682 4,144 
ilk il aylık ihracat: 
93S 936 937 
2,026 2, 707 3,905 

Serbeıt dövizli memleketler, 
yani bizden sattığından fazla 
mal alan memlektler: 

3 - Serbest dövizli ülkeler. 
Klering veya benzeri anlıı· 

malı ülkeler şunlardır: 

Malta, Filipin, Filiıtin, Kıb
nı, Suriye, Mııır, Amerika bir
leşik devletleri. 

ilk il aylık ithalat: 
93S 936 937 

Almanya, Avusturya, Belçika, 
Bu'gariıtan, Çekoslovakya, Ea
tonya, Fenlandiya, FranH, Hol· 
landa, lngiltere, lılanda, lıpan• 
ya, lıveç, lsviçre, ltalya, Polon· 
ya, Macariıtan, Norveç, Roman· 
ya, Rusya, Yugoslavya, Yuna• 

niıtan, Japonya. 
Bu devletleti toplu olarak 

mütalea edilerek idhalit ve ib· 

6, 158 10,526 19,496 
ilk il aylık ihracat: 
935 936 937 
12,816 12,941 19,458 

Bin Türk lirası 
Görülüyor ki, yeni ithalat reji· 

nıi, bir çok memleketlerle olan 
•lıı verişimizi diğer yıllara niı· 
betle inkişaf ettirmiştir. 

N•jat Büliirtlen 

yemiş iıpinoz gibi susan Şadan· 
cık eter içinin dolgunluğunu 
yakasını var kuvvetile çekerek 
"el'aman,, diye bağırıb bir m k· 
tannı dışarı taşırmasa, iftar 
sofrasında y rım tepsi baklav 
yidıkten ıonra midesi çatlıyarak 
rahmeti rahmana kavuşan imam 
efendi gibi eceli kazay uğra· 

masa muhakkaktı. 
Şadana kalsa kendi kararile, 

kendi iradesile bu felaketten 
sıyrılıp kurtulamıyacaktı. Fakat 
hiç umulmadık bir kaza, evet 
feci bir otomobil kazası bed· 
bahd kocayı tam zamanınd 
değilse bile, büsbütün periş n 
olmasına ramak kalmışken kur· 
tardı. Şadan iflas derecelerıne 

gelmişti. Sinirleri bozulmuştu. 
El' aman lakabına ilaveten g z· 
liden gizliye bir de .. giyı .1 
rütbesile taltif ed:lrnekte dı. 

Bütün bunlara rağmen Ş d ıı 
belki bütün ömrünce sevgılı 
Jalesioin arkasından ağlıyacak 
ve yanıp tutuşacaktı. Bereket 
versin ki kadının ölüsü, kendın. 
den geçmiş yaralı genç bir er .. 
kekle sarm ş dolaş bulunmu 
tu da aşık kocayı bu ebedı m • 
temden kurtarmıştı. 

Talihsiz adamcağız yaka n 
silkerek: 

- El'aman dostlar el'amıınl 
·diyordu· bir daha mı ~ık ve 
güzel kadml Nasuh Nusuh töv
besi olsun! Bir daha mı şehirli 
nazenin!. Bu son söz eşının 
dostunun aklına bir fıkir getirdi: 

-Sana • ded.ler • bizim Fa· 
dimeyi nikahlıyalım. Körpe, gü· 
zel, fındık kurdu gibi bir köy• 
lüdür. Baıın rahat eder, derle· 
nir toparlanırsın. Otur dediğin 
yerde oturur, piyasa bilmez, 
otomobilden anlamaz. Evlenır· 
ken alacağın bir yünlü maıXoyu 
beş altı sene giyer, giyer de 
sırtı ısınınca bir de sana dua 
eder. Ne antragan kap, ne .de 
aynoraze kürk ister. 

"Aynoraze kürk" deyince 
danın tüyleri diken diken ol· 
muştu. Çünkü otomobil kaz • 
smda Jalcnin üstünde, muflıa 

kesesi ndcn aldığı beş elli liralık 

aynoraze kürk vardı. Bu yno
raze manto Şadanın müthiş bır 
yürek yarası idi. Pek mülıım 
bir borcuna yatırmak için ayır· 
dığı bu beş yüz lira aynoraz 
kürke verilince adamcağız şeref 
ve haysiyetini kaybettikten m • 
ada bir de mahkum olmuştu. 

Şadan körpe, güzel, saf ve 
bönce Fadime ile başgöz olmağa 
razı oldu. Tövbe etmişse bütun 
kadınlar için tövbe etmemişti 
ya.. Şehirli nazenin almamaga 
tövbe etmişti. Bu kızcağ z içine 
şeytan girmemiş bir köy kuzu· 
suydu. 

Müteveffa zevcesinden kalan 
1ıardrop dolusu kürkleri sattı. 
Karakış olmasına rağmen al ş· 
maım diye Fadimeye en müte· 
vazuna bile ayırmadan hepsim 
borçlarına yatırdı. Lük apart• 
mandan çıktı, iıine yakın uç 
odah ucuz bir daire tuttu. 
Epeyce hafiflemişti. 

Karlı tipili bir Şubat akşamı 
yorgun argın evine dönerken 
sıcak odasını, bu sevimli munıs 
odas·nda yayılan, iliklerini ılık 
bubuile tatla tatlı gıcıklıyan ç y 
kokusunu hasretle düşünerek 
gözlerinin önüne kendisıni kar· 
şılamata hazırlanan güleç Fadı· 
menin bembeyaz dışleri geli· 
yordu. 

Kapıyı gülümıiyerek çaldı. 
Ses yokl. Bir daha, bir daha .• 
Hayır açan yoktu.. Yüzünü bu· 
ruşturarak cebindelci anahtar 

- Lütjen çeui,iniz -
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lan 
lzm·r Eşrefpaşa 

hastanesi başta ip· 
liğin en: 

İzmir Eşrefpaşa hast nesi için 
alınacak olan ve listeleri ayn 
ayrı tanzim edilen (2260) lira 
muhammen kıymetli (40) kalem 
ve (1399) lira muhammen kıy· 

metli (13) kalem ki ceman 
(3659) lira muh mmen kıymetli 

(53) kalem alat ve edevata tıb· 
biyenin evdce yapılnn eksilim~ 
sine istekli çıkmadığından İzmir 
vilayet encümeninin o baptaki•ka· 
rarl. rı veı.bile yeniden 14-1-938 
günlemecinden itibaren on beş 
gün müddetle eksiltmt:ye çıka· 
rılmışt r. lzmirde çıkacak talip· 
ler n nfanuncleri görmek ve şe· 

raiti anlamak üzere her gün 
hastnne sert babetine mGracaat· 
ları, f•tanbulda çıkacak taliple· 
rin listeleri ve şartnameyi gör• 
meleri iç n lstanbul seğlık ve 
sosyal yardım direktörlüğüne 
müracaat:arı ve tı:ıliplerin ihale 
gü ü o'an 31· 1·938 Pazartesi 
günü saat dokuzdan on ikiye 
kadar lznıir vilayet encümenine 
müracaatları ilan olunur. 

14 18 22 26 139 

kapıyı a,..tı, hayreti Evde kim· 
s cı klcr yoktu. Bu da ne de· 
oıekti böyle? Ahbabı oz, h"ç 
b r yeri bilmiyen Fadime nere
ye giderdi?! Odasına g irdi. 

Donuk bır hava ı;oğuktan ·ı· 

zarmış y ·:züne çarptı. lşığı yaktı. 
Soğ ık od nın içinde ağzmdan 
çıkan nefesin donduğunu gördü. 
Paltosunu ç ~armadan ceplerine 
elleri ıi sokar k b:r koltuğa 
i. şt. Titriyordu hem asabiyet, 
hem soğuk onu ilıklerine kadar 
donduruyordu. 

Bırden sokak kapısında b:r 
anahtarın dönuüğünü işıttı, B.r 
az onra şen bir kahk ha ala· 
rak FaJ me girdı. 

Ko tukta titriyen kocasına 
yaklaşarak: 

- Ah benim goıel goca· 
cıgı ın, d yordu. 

Gusuruma b kmal Aha §İmdi 
zobay aıc.vlerim. 

Ş dan göderine inanamıyordu( 
Fadımen n sırtında muhteşem 

bir ynoraze k"irk vardı.! o;ş\eri 
b nbır ne çarp:ırak sordu: 

- Bu ne?I. Bunu nere e 
bu dun?. 

G'"n; köy il d11Jı yeni ondüle 
yap ımış saç r nın ustünden şık 

şapkasım çıkarırken cevab verdi: 
- Ne olac k? Görmeyon mu 

• Aynaroze kü k. işte.. Bunda 
an aınıyacak ne var ki? .. 

B.ı umu.madık küst hh1 kar· 
ııs nda hıddetten kendıni kay
beden Şııdan karısının üstüne 
hüc m ederek yeni moda Ayno· 
rnze kürkün yakasına yapıştı 
v • d.li dolaşarak bağırm ğa 
baş ad: 

- Ben sa'la kürk al dedim 
m ? Ben sana kürk parası ver· 
dm m? Nerede buldun bunu?! 
SoğuktAn bir kenara e;nerek 

uyuy n dişi beyu: fino, gürül· 
tüd c:ı uyanmış, jmdat ister gibi 
gür ve pek tüyler nı dalgalan
d r da gal ndıra h nımınııı.yeni 
kürkünun ustüne s•çr yorcıu: 

F d;me aynor ze mantosunun 
yakası ı koca ının hidd~tli pen· 
(f"S nd l kurtarmağ'a çalışarak 
kekelemeğe başlad : 

- Nereden bulacağım?. Allah 
verdi iştef. S lna kalsa kış aya· 
zrnda donacaktım .. Komşu Fct· 
tan ha ımdan Allah razı olsun. 
O akıl öğretti de.. Yoksam .• 
Sende sakltyacaktım emme kör 
olsun o kürkçü olacak doğuz .• 
Pazarlıktan geçe g ldım ..• 

Sonr ayaklarının arasında 
ko kudan hala sıçrıyan finonun 
uzun tüylerini okşıyarak hayret· 
ten ıcüçuk dilini yutan kocaaına 
sözde ozı.ir di edi: 

- Hiddet etme gocıcığım .• 
Bak küçümı>ncik fino bile ayaz 
o unca yeni kürkünü g.yindi •• 
Hiç gancuk olur da kürkıüz 
o.ur mu kı? 

ANADOLO 

lzmir Levaz,ırn amirlitİ ildnlart 
lzmir Lv. amirJıti Sat. AL Ko. Rs. den: 

Keıif bedeli Cinsi Teminat muva\dc&ta akçası 
Lira Kr. Lirıı Kr. 
640 00 lnşaat 48 00 
996 12 Karroçini ve sıva tamirı. 74 71 
137 14 Nöbctçt kulübesi inşası. 10 29 
Mün kasanın ıekli. ihale tarih ~ün ve snatı Saat. 
Açık eksiltme 7/Şubaı/938 Pa:z:a tC!i günü 10 
Açık eksiltme 7/Şubat/938 ,, ,. 10,30 
Açık eksiltme 7/Şubat/938 ., ., 11 

1 - lzmir tayyare alayı komutanlığınca gösterilecek yerde yu· 
karıda yazılı üç kalem inşaat ü kıta ş rtname ile ayrı 
ayn ıaçtk eksiltme ıuretile ünakanya konmuştur. 

2 - İhaleleri hizalannda yazılı tarih gün ve saatlerde kışlada 
izmir lcvazı amirliği aatın alma komiıyoouoda yapıla· 
cakbr. 

3 - Şartname ve ke~ifoamcleri her gün komisyonda görüle· 
bilir. 

4 - istekliler ticaret odasmdil kayıtlı olduklarına dair vesika 
göstermek mecburiyetindedir er. 

S - E siltmeye ıştirak ed cekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 ncü maddelermclc ve şaıtü mesinde yazılı veoikaları v 
teminat muvakkatalarile bir ikte ıhale saatinden evci ko· 
m syona gelmeleri. 21 26 30 5 216 

lzmir Levazım amırlik• sat. al. ko. rs. den: 
1 - lzmir Gaziemirde y ptırılac ... k F tipi hangar, erat p:tviyonu 

ve hele inşaatı ı palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 Keş f bedeli (167755) lira 67 kuruştur. 
3 - ilk teminat (9537) lira 79 kuruştur. Şartname, keş'f ve 

projeler 8139 ku ruştur ve M. M. V. satın sıma komisyo
nundan alınır. 

4 Eksiltme 9 /ŞJbat/ 938 çarşamba gürıü saat 15 te M. M. 
V. atm alma kom·svonunda yapıldcaktır. 

5 Eksiltmeye gıreceider konu:ıi teminat ve 2490 ayılı b· 
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı be!gelerle idari 
şartrrnmenin 4 üncü maddesin n 6· fıkras nda yazılı belge· 
lerilc birıikte tekı.f mektuplarını eksiltme saatinder. behe
mehal bir saat evvel M. M. V. s tın alma komisyonuna 
verme:cri. 21 26 30 6 213 

lzm r Levaz m amirııği t. si. ko. n. den: 
1 lzm r tayyare alayı garnizonunda yaptırılacak atelye inşaatı 

kapalı zarfla eksıltmcye konulmuş t ur. 

2 Kcş.f bedelı 272000 liradır 
3 Fks 1t .nesi 9 /Şubat/ 938 çarşam be gÜ'lÜ sa11t 11 dedir. 
4 - l.k teminat l· 630 lirad ır. Şartname, keşif vt projeler 

13 lir 63 uruşa M. M. V. aatın alma kom ayonuodao 
elınır. 

S ..:... Ek lt neye g irece"ler kanuni teminat ve 2490 sayılı ka· 
nunun 2 ve 3 üncü mad de 'erinde yazılı belgelerle id ri 
şartnamenın 4 üncü maddesinin 6 ıncı ıkraaıoda yaıılı 
ves k.ılar le birl kte tcklaf mcktuplaranı ekailtmc sa•tinden 
behemehal b r saat evvel M. M. V. satın alma komi ıyo· 
nuna vermeleri. 21 26 30 6 211 

hnııı Lı::vaı m amırl ğı ~at. at. ko. rs. den: 
1 - Beher k losu!l .. biçılen c erı 41 kuru olan 20 ton ayro

mobıl o.l green band ve 20 ton ayromobil oil redbant 
yağ p z rlıkla el· iltm Y< konmuş ur. 

'2 - l k tem.ut parası (1230) ıiradır. 
3 - ihalesi 7 /Şubat/ 9J8 paz ·rtesi günü saClt 11 dedir. 
4 - Eks ltnıeye gı recekıerı ı 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

m ddclerinde istenııen belgeleriie ıhaıe gün ve saatinde 
M. M. V. ıatın alma kornisyonunda haztr buluna tarı. 

21 ?6 3) 5 212 

lzm,r Levaz. ın aın rliği Sat. A. Ko Rs. den: 
Dık.m evleri içirı 16 no. dan (1750) . kılo 18 no. dan (735) kiio 

(25) no. dan (2370) k lo 60 no. dan (5630) kılo bobin keten ipli· 
ğinin kapalı zarfında verılen tekııf.er kdnuna uygun olmadığından 
28-1-938 C ma günu s at 14,30 da Tophanrd lstanbul Lv. amir· 
liği satın aıma kon sy ıunda pazarlıkla eks itmesi yapıuıc1ktır. 
Tahmin bedel (112010) !ıra ilk te natı (6851) lira 50 kuruştur. 
Şartoamcs 5f O kuruş mukab 1 nd~ komisyondan ahnabil r. Nü mu· 
ne ler kom syonda görulebilir. isteklilerin kanuni belgelcrile berd· 
ber belıi bır saatta kom i ~yoı a geı leri. 278 

lzn. ir Le\ azım amırl ği Sat. A 1. ' o. Rs den: 
26 lk ne kaııl!n 938 Ça -şamba güııü sa 16 da Fındıklıda ko· 

mutenlık satın a lma omisyonunda kapalı zarfla ih aıe .. i icra 
kılınac ğı Anadolu gazetes n u 7,12,18,23 lk ıncikanun 938 tarihlı 
üshalarıle iıan ed len (25110) lira be el ıceşil!i Sclimiye kışlasının 

._.atısınm tamtt-inio h 11desındcn vaı·geÇi dii"i ilan -olunur., 277 

iz mır Levazım amirııtı Sat. Al. Ko •. Rs. den:. 
1 - Çanakkale müstahkem mevki birlı leri ·ç n paza ıkla 1400 

ki ıo komprıme 2490 s.-ı yılı kanunun 46 ncı maddeıin 
(A) fıkrnsına tevf ıkan paurlıkl alınaca"tar. 

2 - Komprimenin tutarı 1610 lirad r. 
3 - lhalesı 12 Şubat 938 Cumartesi günü saat 11 de Çanak· 

kale müıtal,kem mevki sabn alma komiı}onunda yapıla· 
caktır. 

~ - Taliplerin teminatları olan 241 lira elli kuruş ve kanunun 
2nci moddelerdeki veaaiklerile birlikte iıtenilen günde 
kom'ıyonumuıa gelmeleri. 26 30 S 10 276 

lzmir Lev'1.ıım mirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Müstahkem mevki kıtaatının (24700) kilo bulgı.tr ihtiyacı 

22 lkincikinun 937 Cuma ıünü pazarlıkla yapılao eksilt· 
mesinde talip ç kmadıtından ihatc1ıi . 2712.Kiıı/938 Per· 
ıembe günü aut lS de kıılada zınir levazım imirliji 
satın alma komiıyonundı yapılacalctır. 

2 - Tahmin edilen mecmu tutarı (l087) lira SO kur111tur. 
3 - Tcminab muvakkıta alcçuı (331) lira 57 kuruıtur. 
4 Şartnamesi her ıün komisyonda görü ebilir. 
S latekliler ticaret odaaıoda k•)'•tlı Gl~uıa daiı veıika 

göatermek mecburiyetindedirler. 
6 - Paıarlıaıı İft r k edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3ncü 

m ddelcrinde ve şartnamesinde yazılı ve ikalan ve temi
natı muvakk talarile birlıkte ihale sıntinden evel komis· 
yona müracaatları. 275 

1'. ll. Kurumu Nazilli ubesi baş
kanlığından• 
Şubemizın tahminen 7000 adedi bulacak olan kurb n derileri 

açık artırmaya konmüştur. lh lesi 7-2-938 P ıartesi günü yapıla· 
caktır. isteklilerin Nnzilli T. Hava Kurumuna mürncaat etmeleri 
ilfü1 olunur. ?6 29 1 4 266 

lzmir birincı icr 
ğundan: 

Gayri menkul malların açık 
nrtırmo ilanı 

Açık artırma ile parrıya çev· 
rilecek gayri m. nkuilerin bul••n· 
duğu mevki, mahalıesi, ıokakr, 
numarası, lfe takdir oluncan kıy· 
met. 

l : Muv.ıırı rnahnlic i (Dibek· 
başı) morahsne sokatında 112 
sayılı bir ev. ir:ıo de aıa~da 
bir taşlık, avlu, tulumba ve bal
kapın3r suyu bir küçük oda, 
ınutbak ve bela, yukarıd bir 
oda, bir bay.ıt vardır. Kıymeti 

700 liradır. 
2 : Süvari mahallesi (Dibek· 

başı) Morahane so.cağında 284 
sayılı bir ev. içinde aşağıda 

tahtadan bir hayat, sağda bir 
odtı, bir taşlık ve taşlığın ar.· 
ğında bir yemek odası, yanı· 
başında mutbak, hela ve halka· 
pınar suyu. Yukarıda iki oda 
vardır. Kıymeti 1 SOO liradır. 

3 : Kömürcüler çar~ısında 7 
ve 8 ntmarılı kshvehane, ar• 
ka kıımınd ki arı dıvar kahve
haneye ait o '.up, sol a yan ta• 
raft kı dıvar komşu dükkanının 
olduğu, cephe ve yan kısım 
camckfindır. Kıymeti 600 liradır. 

hbu yukarıd g\: .len gay· 
ri menkullerin borçluya ait ya· 
rısı satılacakbr. 

Artırma yapılacak yer, gün 
ve s2at. Bırinci icra 1/Mart/38 
nh .-aat 11 de. 

işbu gayri menkulün artırma 
şartnamesi 20/2/38 tarıhinden 
itibaren 938/3125 No. ile bi· 
rinci icra dairesinin muayyen 
numarasında herkesin görebil· 
meıi için açıktır. ilanda yazılı 
olanlardan fazla malGmet al· 
ınak iıteHnlcr, işbu şartnameye 
ve 38/3125 dosya numaras 1 
mcmurıyetim zc müracaat etme· 
lıdir. 

Artırmaya iştirak için yuka· 
karıda yazılı k ymetin % 7,Sniı• 
betinde pey veya milli bir ban· 
kanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. (124) 

ipotek sabıbi tıı~aklıl rla di· 
ğer a ıakadarların ve irtıfak bak· 
La sab1plerinin gayrı menkul 
üzerindeki klarını husuaile 
f ı z ve . ma rafa dair olan idde· 
alarını işbu ılan tarı inden iti· 
baren yirmi gün i~inde evrakı 
müspetelerıle birlıkt memuri· 
yctimi2e b ldirmeleri icap eder. 
Aksi halde hakları tapu ıicilıle 
sabit olmad.kça atıı bedelinin 
paylaşmıımdan hariç kalırlar. 

Gösteri en günde artırmayı · 
iştirak edenler artırma şırtna• 
meı ni olcumuı ve lüzumlu ma· 
lumat almıı ve bunları tamamen 
kubul ctmiı ad ve iübar olu• 
nurlar. 

Tayin edilen zamanda ıayri 
menkul üç defa bağnldıktaa 
sonra en çok artıranı. ihale edi· 
lir. Ancak artırma bedeli mu• 
hammeq kıymetin yü.ıde yetm· 
beşini bulmaz vcy aatıı iıtıye• 
nin alacnğına rücbanı olaa diğer 
alıcaklılar bulunupta bedel bua
ların o ııyri menkul ile temin 
edilmiı alacakların10 lllecmuua• 
dan fazlaya çakmuaa en çok 
artırum taahhüdü baki kalmak 
üzere attarma on bet aw. daha 
temdıt ve on betinci ıünü 
16-3-938 Çarşamba aünü ıaat 
11 de ayni saatta yapılacalı: ar• 
tırmada, bedeli ••tıı iıt&)'tıuo 

alacağına rüchanı olan diğer 
alac-aklılsrın o gayri menkul 
iha•e edilir. Böyle bir Ledel 
elde edilmezse ihale yapılmaz 
ve satış talebi lüşer. 

Gayri menkul kend' sine ihale
olur.an k mse derhal veya veri· 
len mühlet İçinde pnrayı ver· 
mezse ihale kararı fesho unarak 
kendisinden cvel ı:-ıı yüks.:k tek· 
lifte bulunan k mse arzetm:ş 
olduğ.ı bede le a ma~a razı 
olursa ona, razı olm z veıa bu· 
lunmazsa hemen on beş gün 
müddetle rtırmayr çıkarılıp en 
çok artıranr ihal ~d:l r. iki 
ihale arasındaki fark ve geçe.ı 
günler için % 5 ten hcs~p olu
nacak fa z ve diğer zar rlar ay
rıca hükme . hııcet. .kalmaksızın 
mem ı iye.: iwizc;e al ıc dan_ tahsil 
olunur. (133) 

Yukarıda gösterilen 1-3-938 
tarihinde birinci icra memıırluğu 
odasında işbu ılan ve gösterilen 
artırma şartnamesi daires"nde 
sat. !acağı ilan olunur. 270 

lzmir Doı düncü icra memur• 
luğundan: 

Karşıyaka Soğukkuyu tram· 
vay caddesinde 55 numarada 
lbrabim oğ!u Hasan tarıafma. 

Devlet Demir yo.ları ekizinci 
işletme idaresine yedi lira on 
yedi kuruş borcunuzdan dolayı 
namınıza çıkarılan ödeme cm· 
rinde mübaşirin meşruhatına 
göre ılıc:amelgabınızı tebdil ve 
halen meçhul o1duğ•ı anlaşıldı· 

ğmdan işbu ilanın neşrinden 
ıtibaren on gün içinde icranın 
937/5286 numaralı dosyaya mü· 
racaatla borcu kabul \eya bir 
itirıız nız varsa bıldirmeniz a1ui 
halde gı)abınızda icraya devam 
olunacağı tebliğ makamına ka· 
im olmak üzere ilan olunur. 

Izmir kadastro 
·müdüı OğDnden 

1 inci Az ziye mahalleıind 
şimalen 15 parsel, . cenuhen ta· 
bak hmed sokıığı, ş rbın l 1 
parsel Müne. ver, gfrben 9 .pa • 
sel M"stafa Tokt ~a ait gayri 
menkullerle çevrıH 1605 ada 
10 parsel sayılı kargir mescidin 
tasarruf vesiktısı v .. vakfıyesi ol· 
mayıp 50 ene evel mahnlle 
ahalısi tarafından Kırım ruescidi 
olarak yapıldığı mahallen yapı· 
lan incelemeden anlaşılmakla 
ıenetsiz olımık vakıf admı ka· 
dastrolanuııştı r. 

Bu yerin mülkiyeti ve ruülki
Y.etin gay~! ~~ i pir hakls ala· 
kııdar olanların tasarruf vesika· 
larile birlikte ilan. tarihinden 
itibaren 2 ay içinde lzmirde 
Saçm cı hamam sokatında 20 
No. lı binada kadastro müdür· 
lüğüne münacaatlırı ilan olu· 
nur. 269 

lzn,ir defterdar
lığından: 

ihaleleri 24 /1/ 938 tarihinde 
yapılacağı evelce ilan edilmiş 
olan ıayri menkul ı bş ve icar
laranın komisyonun içtima ede· 
memeiine binaen 27 /1/938 ta· 
rihinde perşembe iÜnÜ aaat 
ıs te yapıl ak üzere talik edil
miıtir. 1 'iplerin yevmi mezkul"' 
da Milli Emlak mü ürlüğünde 
toplıuacak k ıniıyona müra· 
caatlar•. 265 

~6 fc.la m t ani 

lzmir sulh huku'' ha"Cimli· 
ğiodcn: 

Olü Hasan v~risle inden Şuk· 
rü, Al, Hatice, Halit ve Fatma 
ve G ülsümün şayian mut sarrıf 
oldukları lzm .. de Alsancakta 
Mesudiye ve Celal Bayar c:ıd· 
delerinin noktai ilti a mda kı'iın 
yekdığer ne muUastl Mesudıye 
c dde ınden 212 sayı alan yedı 
od yı yrıc mutf k ve b nyo 
odasını ve taraçayı ve ba ko.nu 
mü.şt mıl bulun n ev ı e altında 
ayni caddede 2/1 s yı'ı dü kan 
ve yine MeGudıye ıle Ce 1 Ba· 
yar caddelerin n noktaı iltısa· 
kında ve 2. S!l"ıda ve 2/2No.lu 
evin b:r odas nın alt n aı<ı k h-
vr.hant" ve Cddl Bay1 radde· 
s nde 17 say da mukayyet altı 

odayı ve ayrıca mu Lfak v .. bal· 
konu ve sair müştem iat ola, 
ve bir tapuda yaz ı l>u un n ve 
hepsine 011 bın lira kıymet tak· 
dir ılınan evin ve i t nköy ha· 
m mı sokağı çıkmaz ııdrı bfün 
13 sayıd mukayyet ıkı ~atlı 
altı odayı ve k leri v~ k uyu 
mtAtf k ve çamaş rhaneyı ıhtiva 
eden ve 140J:lirrı k ymetı mu· 
hammeneii bulunan c·v.a 28/2/ 
938 tarih:n... mü~adıf paz r•c~i 
günü saat 1 Sue ve yine Balço
vada Kadıöldüre.ı mevbinde 
kain tohm"nen 37500 metre mu· 
rabbaında bulun~n ve iç nde 2 
oda ve iki sofa ve bir ta ı ve 
bir motör ve dairesini müş.emil 
kule ve iki l uyuyu muhtevi 8 bin 
lira kıymeti muhlm.meneli bahçe 
ile Kestelli caddesinde 31 numa• 
rada ortasındl.1 bölüne!l ve bir 
kapısı olan palamut fabrik sa 
ve ittisalind e 33 numar ı dük· 
kan ve fabriKarun üstüne isabet 
eden ve yanındaki otelden giri• 
lip çıkılan 3 oda ve sofayı 
muhte"i bıılunan ve 4500 lıra 
kıymet takdir kılınan mahallin 
2/3/938 tar'hine müsadıf Çar• 
şamba günü saat 15 ie izalei 
şüyu kararına binaen lzmir sulh 
hukuk mahkemesi s lonunda 
..satışları yap lacaktır. Bu artırma· 
da tahmin olunan kıymetlerin 
yüzde 75 i nisbetinde bedel vc

rildiki surette talıplerine ihale
leri yapılacak aksi takd rde sa· 
tıı 15 gü!l daha uzatılarak Mes
udiye ve Celal Bay r caddele
rindeki evlerle dükkan ve kah· 
vchanenin ve İstanköy hamamı 
sokağı çıkmazındaki evin 14/3/ 
938 tarihine müsadif Pazartesi 
günü saat 15 de ve bahçe ile 
palamut fabrikası ve dü "kin ve 
odaların 18/3/938 tarıhine mO· 
sadif Cuma günü saat 15 de 
yine dairemizde yapılacaktır. 

Gayri menkuller üzerinde hak 
talebinde bulunanlar ellerindeki 
resmi vesaiklerile birlikte 20 
gü11 ~çinde dairemize mür caat 
etmeleri lizı md.r. 
Akıi halde haklarında tapu sicili 
malum olmadıkça paylaşmadan 
hariç kalncnklardar. Şartname 
8 /2/ 938 tarihinden itibaren 
herkesin görebilmesi için açıkta 
ve gayri menkulün evsafı da 
şartnamede y z lıdır. Müz:ıyede• 
ye iştirak etmek istiy nler kıy
meti muhamminenin % de yt di 
buçuğu nisbetinde pey akçası 
veya milli bir banka teminatı 
iıae meleri lazımdır. 

Gayri menkulün v ~ gi vesair 
kanuni miikellefiyetleri satıcıya, 
% iki buçuk telıiiliye ve frat 
harçları alıcıya ait olup ihale 
bedeli def aten ve peş nen öde· 
necektir. 

ihaleyi müteak p müşteri ihale 
bedelini vermed ği vey vere
mediği takdirde gayri menkuller 
tekrar 15 gün müJdetle arttır· 
waya konulup taliplerine ihalc-

ı 

leri yap 'acak, arad tahakkuk 
edecek ıh le farkı hiç hükme 
hacet kalmaksızın v,.cıbcsini ifa 
etmiyen müJtenden tabsıl olu· 
nacaktır. 

Daha fazla melumat lrnaı 
istiyenlcr mahkemenin 937/UO'.l. 
s:ıyılı dosyasın3 mlir caat tıne-

leıi luzumu ilan olunur. 27 .1 



Fraıelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

''ÔBERON,. vapuru 18 Ka· 
nunuunid e beklenmekte olup 
BURGAS, VARNA ve KÖS· 
1'ENCE limanları için yük ala· 
taktır. 

"TRiTON,, vapuru 24 Kinu· 
nus~nide bekle11mekte olup 
ROTTEDAM, AMSTERDAM 
ve liAMBURG limanları ıçın 
)lüle alacaktır. 

SVENSKA ORIEN1 
LINIEN 

"1SA,, vapuru 24 Kanunusani 
de beklenmekte o'up ROTTER· 
DAM, HAMBURG, GDYNIA. 
DANZIG, OANMARK ve IS· 
VEÇ ve BAL TIK limanları içın 
yük a'acaktır. 

ZEGLUGA POLSKA 
'~ECHJSTAN,. motöru 13 

Kanunusani tarihinde gelip 
GDYNIA ve DANZIG liman· 
1 ınanları için yük lacaktar. 

SERViCE MAR1TIME 
ROUMAJN 

'
1ALBA JULIA,, vapuru 25-

Kanunusanide limanımıza gelip 
MALTA. MARSILYA limanlar. 
için yük ve )'olcu kabul eder. 

lıandaki hareket tarıhlerile 
tlavlunlardaki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

D•b• fazla tafsilat için ikinci 
ltordoıtda FRATE.Lt..I SPER· 
CO vapur acentalıkm• müra· 
cı•t edilmesi rica olunur. 
Te.efon: 4111/4242/2663/4221 

DE 1' 'CHE LE
\ ANTE - LINIE 

G. m. h. H. 
HAMBURG 

OEUTSCHE LEVANtt. 
LINIE, HAMBURG, A. G. 

HAMBURG 
ATLAS LEVANTE LINIE A.G. 

BREM EN 
"MACEDONIA., v puru 28 

ilcincıkinunda bekleniyor. HAM· 
BURG, BREMEN ve ANVERS 
limanlarından yük çıkaracakt r. 
AMERJCAN EXPORT LJNES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
"•EXMINSTER,, vapuru Şa-

l>at iptidalarında bekleniyor. 
NEVYORK için yük alacaktır. 

EXMOOR,. vapuru 10 Şı· 
batta beklen yor. NEVYORl< 
ic;ıa yük alacaktır. 

"EAHIBITOR,, vapuru 20 
Şubatta bekleniyor. NEVYORK 
için yük alacaktır. 
STE ROYALE HONGROISE 

DANUBE MARITIME 
•TfSZAn motörü 19 ikinci 

lcAnunda btkltn yor. FORT-SA· 
10 ve ISKENDI:.RIYE çın yuk· 
liyecektır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCAREST 
•DUROSTOR. vapuru 10 

~ubatta KôSTENCEye hareket 
edecektir. 
JOHNSTON WARREN LINES 

LIVERPOOL 
"JESSiVı ORE,, vapuru 28 

ilciftc.lanunda bcklenıyor. BUR· 
GAS, VARNA ve KÔSTENCE 
için yük alacaktar. 

Dl:.N t\ORSKE MIDf.L.. 
HAVSLINJE 
OSLO 

"BAALBEEK,, molörü 14 
Şubatta bekleniyor. DIEPPE ve 
NORVEÇ l.manlarına yük ala· 
caktır. 

ilanlardaki hareli et ta ihle· 
ri)e navlunlardaki de~işi lik· 
lerdcn act nta n.esuli) et kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat için Bi· 
r inc kordonda W. F. HENRY 
\.AN lJl:.l< ZEE & Co. N. V. 
\ipur acentalığına 01iıu.caat 
tQı .n esi rica oıuuur. 

1 , lef on : No. ~007 /2008 

ı,&,y 
Her '\•akit ka\"anti markasına 

dik'kat ediniz. 

Gözlerinizi nıulıafaza etmek 

için bol ışığa ihtiyacınız ar
dır. Osranı ~ Lu ihtiyacını
zı tahnİn eder. Asgari i tih· 
lak temin ettigi cihetle daha 
hol ışıgııı tedarikini teshil 
eder. Gözleriniz dahi ınuJıa-

faza edilıniş olur. 

Dekalümen lambası asgari bir istihlak temin eder. 
& ' '. ·• • .. ·. . "".._ • •• ~. .... - . 

Olivier ve 
Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
'irancikordon Recs binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

"ALGERIAN,, vapuru 20 Son 
kanunda gelip LONDRA, HULL 
ve ANVERSten yük ç karacak 
ve ayn zamanda LONDRA ve 
HULL için yük al caktır. 

"HERON" vapuru Son ka
nun sonunda ve Şubat ihtida· 
sında gelip LONDRA için yük 
alacaktır. 

"POLO. vapuru Şubat orta
ıında LONORA, HULL ve 
ANVERSten gelip yük çıka· 
ıacak ve avni zamanda LON· 

\ 

DRA ve HULL ıçın . yül'. ala6 
caktır. 

LIVERPOOL HATTI 
"MARDiNJAN,, vapuru Şu· 

bat ıbt dasında LIVERPOOL 
ve SWANSE.~DAN gelip yük 
çıkaracak ve aynı zam nda LJ. 
VERPOOL ve GLASGOW ç o 
yük alac ktır. 

0 LESBIAN., vapuru Şubnt 
ortasında LıVERPOOL ve SW· 
ANSEADAN gelip >ük ç ıkara· 
ca v a)•ni zam oda L VER· 
POOL ve GLASGOW ıçin 
yiik alacaktır. 

CEUTS HE LEVANTE .. LINIE 
"}LSE L. M. RUSS.. vapurıJ 

31 Son kanund HAMBURG· 
TAN gel p ~ük çıkar cak. 

Ateş ulübü B ş. 
kan ' IJ:n:lan: 

Ku übümüzün tab;i azrsı sııy· 
dığım z t'sıei lz'llirspor ve Ege· 
spor ku1üp erinde muka yet bilu· 
mum üyenin bır kısmı mühim· 
min ın k ytlaranın t t'cdidi bugune 
kadar yap lamamış ır. 

Tar hi ilandan itibaren bir ay 
zarf nda bu gibi az'l lardan kay
dı 11 yenilemek arzusunda bulu
nunlar aiti det 4X6 ebadında 
vesika fotograflarilc kulübün 
kayt işlerine bakan Mısırlı cad· 
des nde lkınci Mahmudiye parti 
oc. ğındakı büroya müracaatlara, 
bır aydan sonra müracaat ede· 
ceklerin yeni fiye kaydı maa· 
melesine tabi tutı..t ıacAklara ilan 
olunur. 0:3 

'l,. ı. \' . z. 6. 

üzüm kurumu 
Limited şirketi 

incir, tabiatın, en 
nefis olarak yalnız 
bôlgemize ve dolayı. 
sile yurdumuza bah. 
f~yişidir. Tariş in. 
c!rleri ter temizdir. 
İşlenmeden evel fü. 
mize edilm ·ştir. Tarif incirlerini her za. 
man tercih ediniz. 
Çocuklarınıza çukulata vereceğini%e enfes 
in<"irlerimizi yediriniz. incir 
hem· gıda, hem devadır. T ariş 
incirleri bütün dünya piyasa· 
farında temizliği ve nef asetila 
tanınmış fır. 

~aman i~keie"i • iş Han lzmir 

Neden 
Aspirin ? 

Çünkü ASPİRİN seneler
denberi her türlü soğukal· 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

fesirı şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etm :ştir. · 

A S P İ ~l i N in tesirinden 

emin olmak için lütfen EfY marka

sına dikkat ediniz. 

1 

YIL 
Kadın dikişleri ve 
şapkaları atö y 

Paris, Ldndra, Viyana mo
dalarının yüksek model le. 
ri takib ve tatbik edilir 

Yıldız atölyesi, giyimlerinde 
en titiz olan Bayan ları mem· 
nun etmektedır. Bayram için 
siparişlermızi acele ediniz. 

M. Etiman ve 
Saime Özgören 

Paris Dikiş Akad emisinden 

Diplomafı 

Hükumet co.dd..?s: 
Şamlı sokak No. 18 

I Z MIR 
Telefon: 253 

.......................... mırı: ... ._._.._.~~!i!!::JL 
ıı ... , .... !--':;. 

S. ·Ferid Eczacıbaşı 
Kolonya, Esans, Krem 

Eczacı başı 

KOLONYA 
VE ESANSLARI 

ve Podraları 
Yalnız lzmarin değil 

bütün T ürkiycnin 

terc'han kullandığı 

en latif en zarif 

şaheserlerdir. 

Alırken S. Ferid Eczacı 

oaş1 isim ve ti etıne 

dikkit ediniz. 

M. S. Ferid Şifa Eczanesi 

•• Doktor _... 
Kemal Tahsin Soydam 
Cild oe tenasül hastalıkları miitehassısı 
lzmir Belediyesi Zübtevi hastaiıklar ve tedavi evi doktorlu

ğundan çekilere1' yeniden açtı~ı Numanzade sokağındakı J 
numaralı muayenehanesinde hastalarım Pazardan maada hergüo 
sabahtan akşama kadar kabul ve tedavi eder. 

- Muayenehane Tele. No. 3416 Evi 5164 

Otelımizin bütün mobilyası tecdid edılmiş soğuk ve sıcak su 
banyo daireleri ilave edilmiştir. Otel yeniden telvin ve tefriş 
edilmiş ve müşterilerimızin her türlü istirahatleri temin olun· 
muştur. F iatler mutedil ve her keseye elverişudir. 
Kemeraltı caddesi karakol kRrs1sındA No. 7 '>. İzmir Tele. 2533 

~ 1111111111111111111uı 1 111ınr11ı. . Doktor ,,1111ıı1111111uıııı1111111 ıımıı == 

1 A. Kemal Tonay ~ 
~ Bakterigoloı w bulQ.fıcı, saltın hastalıkları mülehessısı ~ 
§ (Verem ve saire l = 
§ ilfmahıne iltuyonu karp11adaki Dibek eobk batındı 30 HyUa _ 
E5i e~ T9 muayeııehanaillde eaheh uaı 8 d• akfam iM' 6 ı• -

1 kadu hastaJ..anm kabul eder 

111111 lfl lll lll lll lll llf ili 111 111il111111 111111111 1 1111111111111111 il llJ Tele fon 4 1 1 S 111111 

Nihat Kar 
1-1imar l't!malettin caddesi Akseki bankası karşısında No. 35 

Garod oıomatik Radyoları 
En tabıi ses, en kolay kullanış, en şık moble, en hassas aparvf 

alor·fer Te i atı 
ILt büyük müesseselerden itibaren bir kaç odalı evlere 

kadar bi lhassa apartmanlar için kat k lorıferleri 

Cihet Antenleri 
fe-nnin en on bedıyeıi, pratik, kuvvetli ve emin aletler 

Neôn tüpleri ile tenvirat 
Mağazalarınıza ve müesseselerinize güzellı verecek bu 

t s ~q t :ı yni zam anda size büyuk b .. ,. .. •.... ~ 
. ··~:. ,. lam vaa.tası da o.ac"ktır ...... -.ılt., .~ ...... . •. . . '"7 .... ,,,...., "" ' 



Pastil Pektoral Doktor Şahap Göğsi1 yumuşatır, balgaf!1 söktürür, öksürüğil 
söktürür, tesirli bir OKSüRüK pastilidir 

}':.:(:". - . ' .• . . 

Hassas ve temiz iş 

l\lutedil fiatle 

Sözverilen gnnde 

Makine tamirha· 
neainde yapılır 

lzmir Kestane pazarı demirciler 
No. 16. 18 . 

Telefon: 3993 
't 4 ·~ . . 

.. 
EN MÜKEMMEL DİŞ MAC.U UOUR 

Foto Köroğlu 

Hamza Rüstem 
En meşhur fabrikaların fotoğraf makineleri, film, cam, ka~ıt, 
kart ve bilumum fotoğrafçılıkta müstamel ecza.ar, fotoğra.i aıat 

ve edevatı, tont ve sehpalar. 

Fotoğrafçılığa müteallik her nevi malzem~ 
Zevki okşıyacalc resim ve ağrand:smanlar, senedat ve evıa~ 

istmsahlan ve kopyaları kemali dıkkatle yapılır. 

AMAl"ÖR JŞLEHl 
Developman, kopya ve her nevi ağrandisman sürat ve nefa· 

setle yapılır. 
fZMIR: Emirlerzade çarşısı No. 28, 4, 5, 6, 7, 8, ) 
Telefon: : 675 Telgraf: Rüstem İzmir -Haraç«;ı kardeşler 

Büyük mobilya ve mefruşat ma
ğazaları emrinize amadedir~ 

.'· . 1 . . . ' . 

MERKEZ ŞUBE 
lZMlR ANKARA 

~t<ı]l 
1 

Temiz, zarif eşya, elbise ihtiyacından evel gelir. Herkes kendi 
balıne göre temız b r eve, mısatırlerıni kabul edecek bır salona, 
ı hat )aşıyacak eşyaya muhtaçtır. iyi bir mobılya ıçınde kend.aızı 
\ e &ılt: ızı muhite daha ıyı tanıtabıliuiııız. Evıuız o cşya.:ü bayau· 
u.z 11 t:tıı..eta old~u unutmayınız. 

M-.nı..ı, l.ır..ı l O taksitte veresiye muame. 
lesi yapılır. 

• FotoOr Sıhhat Balıliyağı 
Norveçyanın halis Morina balıkyağJdır 

1 N 0 N 0 Cad. No. 2() 
Atölyed! 

En güzel pozlar 
çekilir. 

I 

iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 
Hamdi N iizhet Çan4;ar 

Sıhlıat Ecza ıaııes · 
Büyük Salepçiofla lıanr karfı11ıncla Baştlurak 

Amatör iıle1' 
Temiz çabuk 

ucuz yapılır 

Diş Tabibi 

Cevat Dağlı 
ikinci Beyler sokak Nc;a. ~ 

Telefon: 30SS 

Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türlü idrar, kan, 
balgam ve ıaire tah-

lilleri .Yapılır 
Mllracaat yeri: 

lkincibeyler eoka 

Telefon 3869 
·-~llmlll!~~-~Birinci Sınai MutahUlll 

Dr. Demir Ali 
Kam~ ofla 

Cilt ve T ena•UI ha•tahk· 
ları va elektrik tedavi• 

lzmir • Birinci beyler aobfl 
Elhamra Sineması arkasında 

Tt!lefon : ~479 

DoktOr 
Ali Agiih 

Çocuk hastalıkları 
mu tahassun 

ikinci Beyler aokajı 
No. 68 
Telefon 3452 -------~---~~~ -G .• H k. • oz e ımı 

Mitat Orel 
Adreı: Beyler Numan so

katı No. 2j 
Kabul saatleri: Öğleden evel 

saat 10-12 öj'leden sonra 
15,30 • 17 Tele. 3434 

1938 Modelleri geldi 

Şevrole Otomobilleri 
Kuvveti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok 

ve cihanın en beğenilmiş otomobilleridri 

Vedi.ek parçaOar mevcudldur 

. Old~mobil otomobilleri de her tOrlO evsafı haiz, sağlam, 
· eı,,~ı·işli, ~Qzel ve lok~ makinelerdiı· 

Izmir ve bölgesi bayii : O. Kutay 
Birinci kordon telef on 2704 


