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Bütün AWupa, Avusturya hidiselerile meşgul Amerika, Avrupayı kendi derd 
Rayiştağdan sonra A vus- lerile başbaşa bırakıyor! 

t f d 1 ı • • d Amerika Hariciye Nezaretinin, Almanya -Avusturya urya e era mec ısı e hadisesi etrafındaki fikri çok mühimd.r 

~ - içtimaa davet edildi Yeni Alman-~anevrası, Çe-
Aimanya Av_usturya birleştiler mi? lf.evil Hentl~aon, koslovakyayı hedef tutacakf 
Bitler -Şuşnıg millakatından pek muphem malumat • 

alabilmiştir: !/itler~en .. aonra Avusturya ugünkü vaziYet, ı);~~ki'.asilerin ve bilhassa 
başvekilı de bır soylev verecek lngilterenin hata ve zaaflanndan ileri gelmiştir 

Almanya, bugünlerde tedbirler alacak Diktatörlüklere karşı durmak zamanı 
Suriye - Irak -- -- geçmiştir. Meğer ki bir harp göze alına! 

a b t V .. lagtoa. 17 (A.A.) - BilhH .. 
m na•e a ı Yarın .aı.hiye&•ar ola• y•n rea..S meıa •• 

B. C Mard 
filı mıaıub bir sata gör-, Hariciye am N ... n&i; AYaıtary• lal dileleri dola· 

• Yirmi dört Hal• yıate p~k bedbiadir. Hariciye N~· 
'ti' ..a~ /aa/ı ._ __ JG 6.. ••Nti A•uaturya iıtikllliaia balib• •l IUT llUIUj kevı• açılıyor sarda hakuku mncud M fakat fii• 
vanatta 6alandu ... ortadan blkmıı oıauıu f ike 
"' riadtdir. 

vı...-,,. i61r 1ör1ıtlf 
ı..ır.. 11 (B.ad10) - A•a• t ••it 117lulardu ...... 111 il• .... .... .....lı;. ı.ı....... ... " ....... eı71•'11$ın 

&1- lıU-&• ......_ - Allibtaaaa ııta ........ 
4'•11tilr11kl• teber an111üalaa oı. - Sona 3 il11cll _,,l/etı. -

Alman, ltalyan konsolos
hanelerinde matem 

- . = 

Meraaim, Dahili,• 
Velıilimizin nutka 

ile baılıyaealı 

Bir Alman vap~ru b~ttı, tayfalardan 
' .-,.,., ..,..idil & c. Mwam kimse kurtulamadı ualıillg• Velcili •• Puıı a.-.... u1!J.6;.A.J - Bet..til C.. el S.luewlıllls Şikrll KQtı 

.O a., .. a..7aaana ... Dbıı ltalyq •e Alma11 koD10• bir bldiM oldaJa içiD. bfsim flkıi• Aabn. 17 (A..A.) - 10 ıabat 

._..!'ik.ıu,.... Dkaı .. 1ıa1. lollaaeleriade, bayraklar yanya ka· mbce, bayrafa• yanya ladiribaell. puar gfllltl ıaaı lS.30 da Dalalliye 
,..a ~-· pHall• itibarile IJlr •ar çekihDiı •• ba ıantle, matem oba oı ... Ciyamikolo aduıdaki itil• Vekili ft C. B. P. ,_.ı aekreteri 
111111 .... ...... Frauu ... na. edilmiftir. Bir Almlll •ıpar1111· , ... TaparaaDD C.bellttank açıkla- Şllkrl itaya A.abra Halkmade ... 
........... üimf kaclronaa •tlteal- da da ayai mtnıim J•pdmııur. nada kaybolmaıındH ileri pbaifllr. noett hlr 16yltTlı ,...Wea '2 Balo 
ilk .._....._ •-•• .... ik• Alıaaa koaaolmaMd Te ••po• Dlnkll alıbamısda haber Tenil&imlı keTilli açacak Ye lla ıueale uyılan 
...ı ... ...._ 'f• ,.kuaa _haktaki raama hmaa yapıp. pmal clıailiad.. Teçhile, ha ••par teJU.le İltimdat 209 u balu BalkeYleriala albDoı 
.... riD ..,..... -~•Ua bir ... --ki bir Alm•• Tapuruaua fırt111a ... ıımit. yıriai dı blldirmittir. Ba• yıld6atlmbl kaalulama ıOreai yap• 
,.a tetkil edileeekdr.. dceeiade a..&aauı •• batla tayfal.. laeriae İıalyaa barb gemileri U. lacaktu. Ş.lair llyatroaa artiallerlle 

•elrel daaarlan ıa-..••arı llt naıa bolalmHıcbr. Bldlee dla IA• .:ıı' Balkni ımat6rlerüaia temlll .a .. 
._. • kklaclaki ~ 1.aJa tılaisle .. bu alıDmııtır. ııaiter bHı ticaret ıılDileri oraya 
..--llıri • • •tsakeraleıe •h• k Hl kotmuıJar, fakat •ıpun bula•lmlf" cıkleri Timur piyeei ile mır-..e 
..._ .. ilmekte olab h babdakl .uuJ• oa oıbıuaiaia mıtım aihayet Terilıctklir. 
... .. Mili •••iıtl i"' konaoloıhaaınia ifa· lar~ır. A.ulaıılan oıılaraa yetiı•eaiJa• 
~ - .... . ., •dilmH " tltai11ce Yunan prıaai NikoJuua Tt• kadar, vıpur dı batıp gitmiıtir. Ge(e11 bir yıl içiade Balketı .. 
.... ... ..... , .,-pahr J•pıllDM . 
Jnlt .a L~• • i . L b-' dil 1• fatuıdaadır. Halbuki prtaı Nikola• Nitekim dün de. ba ••par bak· naı koaferaıı" derı, hun, le•lil. 

w•f-aen ÇIJI aa IU • ... d s 8 • • l..f/ı ~ ola •..ıara m6muit' t1aalar ıılahl- aıa 611111.a TO ıfni •pe•cı e61tirniı kında ma'umıt ılıoamamııtır. - ona ıncı san eue -

1 .... lıl• .. iti•• batlu•cakbr. ---
bant .. ._ .. tmtiya11m11 teodi. Tütün zeriyatının tahdidi meselesi 

• .. lda..t•lri •wkereler dtfta 
eUMlde4lir. Sariye eeaıbi •rmaye
a.n •1t•aa lietbdir. Faka& ber iki 
..,.,. .... faatial ..... r ... •••eti 
lbül• eyle•ektMir. 

Ismir-Istanbul 
yolu 

Bandırma hattı il• 
••,alaat 14 ıaate 

intlirileeelı 
r....hl·B•duma•İımlr yolaada 

.,..., maddeliala H ••te iadiril· 

..- lfia d..ıeı d••iryollan idare• 

...... aetkibı yapılmaktadır. Bam-

..... p.....-Jara g6re, Budır .. 
tnm ... frdea lahaJılan ... t Mkil• 
.. lrellr••k .. akı•• awl bette 
._ .. ,.aya ftraaakbr. Baadırmadaa 
llratll wparlarla hı ıut urfıada 
Ll••ala ı•lecektlr. 

llaMı aldıtıaıu fire, J>eals. 
•maa 7ul ••parltn gelir pi•• 
•ıuluma laattıada yeal propuDlll 
~W.. baflaaaeaktar. bk olarak 

1Wk ..,.,. da Baac1u .. J.a•W 
.............. ..W.aekdı. 

lktısat Vekaleti bu mevzu Dze
rinde tedkikat yapıyor ........... 

Tahdid iki şek.ilde yapılabilecektir. Evvela mOstahsille
rin zeriyat mikdarlarınıu sonra da zeriyat 

mıntakalarının tahdidi dOşftnOIQyor 
Ar-karadan gelen haberlere leri kongresinde de bu mesele Türkiye, Yunanistan ve Bulgı· 

ıöre lktıaad Vekaleti tütün iı· mevzuu babı ve münakaşa edil- riıtan tütün ı erinin senevi iıtih· 
tihulitınan tahdidi meselesi mifti. ıalit miktarı 160·18() milyon 
üzeri~de tedlcikler yaptarmakta· 8111 yıllar tütün rekoltesinin - Sonıı 6 ıncı salıi/ede -
dır. Vekil B. Şakir Keıebir yüksek olması tütün satıt fiat· 
ıehrimizde bulundutu ııralırd~ lerinin düşmeıini ve müıtıhail· 
Tiuret ve Sanayi Odaıında lerin zarar ve ııtarablarını mu
ihracatçılar toplantı11nda tütün cib olmaktadır. 
kumpaaya11 direktörlerinden Konrrede tahdit meaelesile 
birinin 111aline verditi cevabta birlikte görüıiilen diter meıe
tütün zeriyatanın tahdidi timdi· leler Bulgar murabhaılan tara
lik mevzuu babı olmadıtmı fından ihtırazi kayıtlar dermeyan 
ıöylemitti. Zaten weçenlerde edilerek kabul olunmamııtı. 
Jetubulcla taplaau $ark tGtün• Şark tiitialtri a..W. aııılan 

Dr. Memduh 
Sayın cevabı 

Bay &. ()catoılunuD dflllkl 
g•Ht .. in de çık•n (Ne mi ya ph?) 
baıl•klı yaıı1ta•, doktor Bay Mem. 
dab S.1 yanald .. yımısda cnab ... ~ 

\.. r. 

Amerika Barieiye dair.... AJ. 
... ,.... laAmladeki 111aaen ... ıa 
Çtk01lo•akya iıtikameti.. temi .. 
•thü ıalamia etmektedir. a.,... yapılı• tabmlal•• g6re 
AYDıtmy• •ıkayil demoknıllleria •• 
Nlha.,. fagiltereaia bir ~ok .. a .. 
len..lıeri itl•ri ıtlrbce..ctı bırake 
.. ktaa lbareı olaa aıaJleri•ba w 
aaflaruwa bir aetieeeldlr. 

- So11a 8 inci •alıl/J• - M. Ranelt 

illyet U. me · n-· ldllır.ıc 
geçen müzakere 

. . 
Bir a.za le H. Vilayet kanununda 

tadilat icrasını istedi 
Viltytt a•aal mecliai db 61• 

le.fe11 MDra •All B. Fuh GCllecia 
riya•liado toplaamııtar. Mecliff , .. 
l• mabtelit dilekler okaaarak aid 
eldakluı eaetl••Dlere lı•~•le edil· 
•it H rana•tdı ~ıalecek :1tir 
it bulumadataadaa .ı..ye ailıayıı 

ftrilmiftlr. 
lleolilia dbka içtiaauadt; M .. 

•••• a711i B. Kemılia itlarti hu • 
lllliyei Til&yat kaDDDDDDD ıebdil 

edilmeli içla tetebblıte ltaluaul
mua bakbadaki takriri de okaa • 

Bugün 

maı Ye ailek eacG•elliu ...... 
olmımuttur. 

B. Kemalin takririaCI .. 319 ;,;. 
aeeiıade hanrlaa•• bu bınua• ili-. 
liyacab tatmia edebilecek TUİJea. 
olmadıj1, buaan tecd~lırlı 1alııla 

bu~uodu&a. parti k.on4"eleria de .. 
ayal ıraaaaa izhar ed ilditi hlWl• 
rilmekıe, maarif itleriaia .... 

•matasa• •• e1Uh bir .. kil.. ,.. 
rD19biJmeli, k•u yol jflerhaia IWo 
ye aynlırak mGbim ana yollarba .. 

- Sona 8 inci salai/•tl• • 

Misafir Beşiktaş takımı 
Alsancakla karşılaşıyor 

lzmirde ne tefevvuk, ne müsavat 
iddiası kalmıştır. Elverir ki, 

iyi bir oyt!n görelim 

... 
Beıilctoı talcıını 11111ıaga çıkarken 

- Yazısı ti ınoı aahifemlzde 



Ok m e~ rb rliği 
lr/ an Hazar 

M jane k t hane ı de mevcad ola yüz •1 i bin cild kiıabı, daz 
l>fr fO yoluna dizmi~ olsak, tam OD dört kilometrelik bir tnh:ıyı eıkı sıkıya 
doldurormu~ .• Asır ard n ni :ırb ve enrk %eku nın a:mlı rhk vuifcsini gö• 

ren hiHlıo kilabfarım, ve onların iı_ind ki hüıuo terakki onıudannı takri• 
hl bir surette hesab etmeğc kalkmak ııkıl oynaklığına d )illet eder! 

Bir garb mfitefekkirinin dediği gibi, med niy der h'1' bu çelimsiz, 
; .. ri bii~rü, Te Hn yapraklı cildlerin sıneeindc yeşermic. yaprak: ve çiçek 
açmııttr. Her me leketfo kilo etre murabbaın i bet d n in a adedini 
M~rken, bunun yanın Jcilomeıre morall mıı i ııb t eden kitabı da, rad. 
yoyu da ilu ve curck artık zaruri ~ıl i bir {ey oluyor. 

Fakat aaıl mesele, kitablan küt6 ban erd,. uykuya dalmamalan, on• 
lann uyaııık, diri ve ıhhaıli adıc:ılada eJdeo ele, kucaktan kuı-11ğa, ceb· 
den cebe gezm" l ri kt>yf iyetidir. Onlıır elbette kendi cndilerine yilrüy • 
mızlorl Kitablan yarutecek. ı vecek. eofgaa yanaklarından öpecek: oJınlar 

filpbe yok ki biderız. 
Evelki gilo lime h

0

r ANADOLU gazeıeei geçti. Eırefap adan Tilkiliğe, 
Tilkiliktea Busmaıı ye, Baamancdon ti Karantinaya kadar meşakkatli bir 
dnrilllem yapan ha gazetenin kenarında bir ço iıpzalar, besablıır, hatıra• 
Jar yauh idi. Gazeteri veren dostum, i~in içinden çıkıımıyacıığımı anlıya• 
rak bana 'o izahatı verdi. 

- .Nöbetle gazete o yoroz. Dört ı;ün • hi ze , bize kifayet edi· 
yor. Ancak durt gtln sonra gaıele, en çok pıra vermi~ olan da kalıyor. 

lıleMla beo kuruvı. iki kuroıla iotuıık den, ANADOLUnun sahibidir. Am· 
ma gazete, bir se tı n diğer semte tak:ai gibi i9lıye · liy param parça 
keliliyor? •• 

Şartlann dctfümeeine rağmen bıtka memleketlerde üç buçuk, dört 
milyon on ha ba a ~azetoleri Jm a dıı hatırlıyorum. Yığıoı okutmak 
içia bfiyGk ve bamba ka bir te~kilıita iht yaç var.. Okutma 'e matbuatı 
yayma uferberHıine artık: balşamalıyız. 

........ .. . .. 
--~- ... -·----·--

ARADA SIRADA 

L R 
•• 

Lokantada 
Müşteri - Garson! Bu büf

tek her zaman iki p rça ge· 
lirdi. Şimdi neden bir tek, 
böyle? 

Garson - Efendim, çının 
işi çokta ikiye bölm k için 
vakit bul mauıı tır. 

iki yolcu arasında 
Biri; [ yold dalgın dalgın 

yürüyen birini yakasından 
tutarak] 

- Vay, Hayrullah, bu ne 
tebeddül!.. Sakalına, bıyığına 
kadar her şeyin değişm"şl 

Dedi. Diğeri: 
- Yanlııuuz v r, benim 

adım H yrullab değill Dedi. 
- Ay... Adını da mı deği .. 

tirdin? 
Ne gap ın 

- Niıanbm beni öpmek is· 
tedi.. Ben de kızdım: •Yüzünü 
ıörmiyey"ml. Dedim. 

-Ya?I O ne y ph? 
- Elektriği söndürdü!. 

Çocuk 
Merlıum ve me bur Zaro ağa, 

bir alc,am ailesi efr dile oturu-
1orda. Yanında bulunan doksan 
yqındalci en küçük oğlu bu 
ıırada akaırıp öksürmeğe baş· 
layınca, Zaro ağaı 

- Hey gidi zamane cocuk· 
laral Dedi. Amma d çürük olu

Jorlarl 
Dagandığı kadar 

Güzelyah tramvayı ğzına 
bdar dolmuş, sarsıla sarsıla 
ıidiyordu. Müşterilere bilet ve· 
ren kondoktör arka s h nlığın 
buamaj'ınua bir Yahudi çocuğu 
ıördü. 

- Bilet! 
- Valla param yok. 

Defol öyle ise! 
Kondoktör, çocuğu kolun· 

dan tutup indirdi. 
Lakin öteki istasyonda, ço

cuk gene eski yerinde idi. Bir 
tekme daha yedi. Ve bir d ha 
indıf 

Üçüncü istasyonda çocuğu 
yni yerde görünce kon doktör 

onu kulağınd n yakaladı ve 
sordu: 

- Ulan! Bu nereye kadar 
dev m edecek, böyle? 

Y budi çocuğu, gayet ciddi 
bir tavırlıı: 

- Krçim dayanir , Güzel· 
yalıya kadarl Dedi. 

Feci bir ölüm 
Bayındırda ihtiyar 

bir kadın yandı 
B yındırın H cıibrahim ma· 

hallesiode feci bir ölüm vak'ası 
olmuştur. 

Y nıkkavak sok ğmda oturan 
Mehmet kızı 70 yaşlarında Fat· 
ma Alköser, yalnız bulunduğu 
evinin bir od sında ocağa yakm 
bir yerde oturup ısınırken ü:ıe· 
rine teş sıçramı , elb·sesi tu· 
tuşmuş, zavallı kadın ha ta ol
duğu için tqi söndürememiş 
ve yanarak ölmüştür. 

Öğretmen tayinleri 
lzmir kız öğretmen okulu me· 

zunlarından Bn. Sabah t Ôcgü· 
der lzmir v layeti okullarından 
birine tayin edilmek üzere vila· 
yet emrine verilmiştir. Gene 
lzmir kız öğretmen okulu me· 
zunlarından Bn. M c·de N·gar 
imece Menemenin Kubilay okulu 
ö~retmen ine tayin edılmişfr. 

ANA ooı .. u 19 Şnbaı 
t - t 

• ' Azılı bir hay 
Haber lerı dut yakalandı 

••• 

arın 

arşıyaka Halkevi 
açılıyor 

er U. müdürü ted- Bu C:~~avar 
r·ne başladı Ev halkını kur

şuna dizmiş, ya
ralıları yakmışh 

Yarm öğled rı so!Jra saat 
15 de Karşıyaka Halkevi aç l· 
m töreni y pılacaktır. 

Hallc:evi, Parti binasmda açıla· 
caktır. Bütün Karş•yak genç· 
leri, açılma törenine davdJidir. 

Fuarda 
Toprak ürünleri 

müzesi •• 
Fu r komitesi, fuar sahasında 

Ziraat Vekaletince inşasına ka· 

·-·--hra at ve idhalatçılarla 
-A&Ar komusyoncuları 

dada toplandılar 
ithalatc larla gümrük komusyon· 
cularmın mütalealarmı öğren· 
mek istemiştir. Bu arzu üzerine 
dü ithalat ve ihracatcıJarla 
gümrük komusyoncularını Tica· 
ret ve sıına}".İ odası salonunda 
bir toplantıya çağırmış ve ken. 

Ciresun, - Şehrimizde Sun· 
dan yedi sene evel tüyler ür
pertici ve en taş yüre li eri bile 
iğrend rici müthiş b·r facia ol
muştu. Bütün araştırmalara rağ· 
men buluna'Dıyan facianın ca· 
navar ruhlu kahramanı nihayet 
yakalanmış ve cumhuriyet adli· 
yesine teslim edilmiş bulunuyor, 
tahkikata ve söylendiğin~ göre 
facia şöyle işlenmişti: ırar verilen toprak ürünleri mü· 

zesi inşaatını müteahhide ihale 
etmiştir. 

Müzenin inşaatı, fuar zam -
nına kadar yetiştirilmiş o'acak· 
tır. Bu müzede memleketin muh· 
telif topr k mahsu'leri teşhir 
edılecektir. 

Şehrimize geldiğini dünkü sa· 
yımızda yazdığımız gümrükler 
umum müdürü B. Mahmud Gün· 
düz, dün refakatinde şehr"miz 
gümrük başmüdürü B. Seyfi 
Aydın bulunduğu halde gümrük 
teşkilatım tedk k ve teftiş et· 
miştir. Gümrükler umum mü· 
dürü, gümrük muamelatının ga· 
yet kol y bir şekılde yürütül· 
me ı ıçın neler yapılması l,i. 
zımgeldi i hakkındııı ihracat ve 

Facia zanlısı, şehrimiz köyle.· 
musyoncuların gümrük muamc- rindea Yavuzkemallide oturaa 
leleri hakkındaki muhtelif di· Osmandır. Bundan yedi len& 

dilerile gÖ"Üşmüştür. B. Mah· 
mud Gündüz tüccar ve ko· 

lcklerini dinlemiştir. 

r ar hakkında Dahi
Kub · AY ab;d i 

Tepe tamamen 
ağaçlandırılıyor. 

aıetinin mühim 
bir tamimi -Menemende Kubilay bidesi· 

nin bulunduğu tepe ve civarı 
tamamen ğaçlandırılacakbr. Vi· 
layet fidanlığından 40 çam, 
200 mazı, 400 selvi, kazorina, 
200 isfendan, 250 liküstrüm, 
200 kdiken ve istenildiği le: • 
dar dut fidanı yrılmıştır. Bu 

Vekalet, ordu da tatbik edilen usulü memur
lar için de faydalı buluyor 

fidanlar derhal Menemen kay· 
makamlık n gönderilerek ha· 
zırl n çukurl ra konacak ve 
muntaz man sula acaktır. 

Vilayet U. Hıfzı. 
sılıha Meclisi 

Vilayet U. H fzısıhha meclisi 
dün ö leden evel Sıbh t ve iç
timai Muavenet mudürfü~ünde 
Dr. B y Cevdet Saracoğlunun 
riy setinde t pi nmış, vilayetin 
sıhhat işleri üzerinde müzake
rede bulunmuş, bazı kararlar 
almıştır. 

Oda mecli•i seçimi 
Ticaret odası meclisi azasını 

seçmek iç.in paz rtesi günü öğ· 
leden sonra odada bir toplantı 
yapılacaktır. Münteh · bi saniler 
bu toplantıda ·30 kişiden ib ret 
od meclisi az sını seçecek· 
!erdir. 

Define 
Seydıkö de jandarma karako· 

luna müracaat eden Konyalı 

Mustafa, Çarşı mahallesinde 
topçu Bay Hasanın arsasında 
30 altın bulunduğunu bildir· 
miştir. Tahkıkata başlanmıştır. 

Denizde kaza 
Limanda Briyoli vapurunda 

çalışan deniz melesinden İz· 
mirli Emin Ôzuygun, elini vinç 
demirıne çarptırmış ve iki par· 
mağt kesilmiştir. Yaralı amele 
hıastahaneye kaldırılm1ştır. 

Dahiliye Vekaletinden vili· 
yetlere gönderilen bir tamimde 
deniliyor kiz 

"B zı vilayetlerden gelen ya• 
zılarda, k ymakam, emniyet 
müdürü ve zabıta amirlerile 
komiser ve nahiye müdürle
rinin, hatt müntehib belediye 
re ·sıerinin tenbelliklerini, ikti
darsızlık arını bildirerek veya 
maddi deliller güsterilmiyerek 
hissi sebep1erle yerlerinin de
ğiştirilmesine lüzum gösteril· 
mekte olduğunu görüyorum. 

Amirliği:ı birinci vufı, ma· 
dunun bütün k bıliyetlerinden 
istifade etmek, noksan1arını ik· 
mal ederek onu yetiştirmek ve 
memleket için faydah bir un· 
sur haline 2etirmektir. Her me
m urun bazı nokaan taraflara 
olabilir, bu noksanları izale er 
mek, onu iyi memur vasıflarile 
techiz eylemek İcab ederken 
onu mevcud noksanile diğer 
bir yere atmak, hem yurdun 
bir evladını körletmek, hem de 
bu noksana yurdun d ğer bir 
köşesine n kletmek olur. 

Bu, hatayı tasb "h değil, za· 
rarı teşmildir, bizim, ana vasfı
mız yurdun her ferdinden mut· 
laka istifadedir. Bundan başka 
bazı amirler şefkat veya diğer 
insani hisler sebebile bu gibi 
memurlar hakkında sicil 1stenil· 
diği zaman iyi sicil vermekten 
de çekinmiyorlar. Eğer bir me· 
mur, memleketin hır lcöşesinde 
zar rlı ise bu zarar yerinde tü· 
ketilmeli, d ğer bir köşeye nak· 
ledilmemelidir. 

Orduda tatbik edilen bu sia-

Gösterilecek 
olan 
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verdiği görülmektedir. Subaylar 
tayin olunurken komutanlara so
rulmaz ve bu komutanlar gelen 
subayı şu veya bu nokıanındıo 
dolayı tebdil ettirmek talebinde 
bulunmaz. Onun noksanlarını 
izale eder, onu yetiştirir, yurd 
ve meslek için yararlı eleman 
haline getirir. 

En sıkı inzibat, en çetin ça
lışma ve en çok fer.agat istiyen 
askerlikte bile amirlerin sicile
rinde madun yetiştirmek, ma
dun kullanmak ve maduna sicil 
vermek gibi notlar kullanılır. 

Vakıa idare memurlarının yt· 
tiştirilmesinde cumb riyet:. id~ 
res=.nin başiac.hğı metodlu tedris, 
talim ve terbiye, staj ve kurs 
usulleri henüz bütün memurin 
ferdlerini ihata edip bir şümul 
iktisap etmemişse de az, çok, 
bilbusa idare amirleri en kü
çütünden en büyüğüne kadar 
ayni ilim seviyesin<le olôuklan, 
meziyet ve nolcsanlarda mÜ§te· 
rek vasıfları hiiz bulundukları 
nazarı dikkate alınırsa, idarede 
ayni sistemin tesisi yurd için 
faydalı bir hareket olarak kabul 
etmek zarur dir.,. 

LiMANDA: 

Seyyah vapuru 
geliyor 

Letitiça seyyah vapuru per• 
şembe günü sabahleyin lima· 
nımıza gelmiı bulunacaktır. 'lıt

pur, burada on iki saat kala· 
caktır. 

Vapurda bulunan 250 lngiliz 
seyyahı, otobüs ve otoraylarla 
Bergama ve Efeze gidecekler 
harabeleri gezecekler, ak~m 
dön~ceklerdir. Leftiça buradaıı 
lskenderuna gidecektir. 

GBlen· Giden sapurlar 
Dün limanımıza bir Alman 

ve bir F clemenk vapuru gel· 
miştir. Bugün de bir Türk va .. 
puru latan bu iden ve bir Türk 
vapuru da Mersinden gelecektir. 

Deve güreşi 
BornÔvada, h sılab parti bi· 

naıımn inşasına sarfedilmek 
üzere Pazar günü saat 14 de 
spor alan oda bır devo güreıi 
yapılacaktır. 

Araba kazası 
Burnavada Manisa hanı kapı· 

sında Mehmed oğlu Mustafa, 
idaresindeki yük arabasmı dört 
yaşında Hayriye çarptırmış, köp
rücük kem ğmm kırılmasına ae
bebıyet verm ş ve tutulmJştur. 

evel köyde her dediğini yaptal"" 
mak arzusunda bulunan bu 
adamla ayni köyden Gençağa 
ara11nda bir tarla meselesinden 
ihtilaf çıkmıştır. Tarla İ§iain 
halledilip unutulmaaına J'ağme9 
Osman Gençağaya kin beıle
meğe ve ondan intikam almağa 
karar vermiştir. Osmaa bir ge
ce, Gençağanın evine gitmiş, 
misafir olmuş, adamcağızın ye• 
meğini yemiştir. Fakat bir ar 
lak tabaıacuanı çekerek ev 
hibine kıpırdamamuını aöylo
miştir. 

Osman, neye uğradıtıaı Pli• 
ran zavallı ev sahibini kıskıvrak 
bağladıktan sonra odadanJ çak• 
mış, bedbaht adamın kanıını 
da ayni şekilde batlamıştır. O.. 
navar ruhhı adam bununla da 
hıncını alamıyarak evde bajn~ 
şıp ağlaşan masum yavrulan d 
sımsıkı batlamış ve belinden 
tabaocaamı çıkararak bütün n 
halkına teker teker atq etmı .. 
baı amışbr. 

Ana, baba, çocuklar da da. 
bil olmak üzere bütüa bir aile
nin vücudlerındon iraP1... ftşkı• 
rırkea. yürekler brmalayıca ..
feryatlar yükselirken, kana lll't 

sayan canavar tabancasını be
line sokmuş ve büyüle bir -. 
ğuldcaDlılıkla evden dı,..a çık• 
mıştır .• 

Fakat cauavana vahpti ~ 
nunla da bitmem ştir. Cebincle11 
çıkardığı kibrıtıyle evi atetle6 
miı, içindeki yaralılarla birlikte 
ev yanıp kül oluncıya kadar 
vahşi bir zevkle yangını ıeyret• 
mi~, ondan sonra köyden uza~ 
laşıp gitmıştir. Facıa gece ce• 
reyan ettiği için hadiseyi lc:öyck 
ıörenler pek az olmuştur. 

Rıvayetlere b.Bkılıraa, faciayı 
röreo bazı Şahitler, bu canavar 
ruhlu adamdan korktukları içilt 
ıehadette bulunamamışlar, ba 
Dursun adrnda bir adam, Oa
man aleyhinde ~ehadette bu· 
lunduğu için esrarlı b·r şekilde 
öldürülmüflür .• Katil Osman da 
o vakittenberi gizlenip saklana 
mağa muvaffak o muştur. 

Fakat o vakittenberi yapılaıl. 
sıkı araştırmalar neticesinde 
Osman nihayet yakalaamaı ve 
Giresun ağırceza mahkemesine 
verilmiştir. 

Bir adam asıl 
rak öldürülmüş. 
Bıuuı yapanlar zabı. 

taca aranıyor 
Ödemişte Bebekler köyüode 

müthiş bir vak'a olmuştu • Köy 
halkından Mustafa oğlu 23 ya· 
ştnda Mehmed, evimn damında 
aaalmış ol rak bulunmuştur. Ci· 
naycti yapanlar henüz meçhuı• 
dür. Ôdemış ad iye ve zab t s, 
bu cinay~t üzeriae eh .. mmiyctlo 
tahkıkata ba, am~t r. 
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Bi avu 
Piya e efendi, fırtınadan sonr s .. kiinet bulan v 

bir den:z ibi sustu, fakat içi kan ağ yordu Madalya alan sancak - B:r ahcı ile Modern insanın 
F . l k d ' günlük planı' 

Sinan bey başını salladı ... 
Karşısında Piyale oturuyordu. 
Başını orıa doğru çev:rerek hly
dudun g:lmes:nden evci başla· 
dığı sözüne devam etti: 

- İşe böyle Pıy\re efendi!. 
Hepimize hakim olaıı takdiri 
ilahidir. Başımızdan neler gelip 
neler geçeceğini bilmeyiz. Be1 
dakika ev~! yaşıyan, beş dakika 
ıoara kaybolur. Bugün S3hibi 
şevket olan yarın haki zillete 
düşer. Banlar kaza ve kaderin 
işleridir. 

Piyale başını salladı: 
- Doğru söy;üynrsun Sinan 

beyi 
- Sonra .. Bazın din ve m!I· 

Jetin maslahatl.rı, şcr'i icabat 
ve ahvali sa:re dolayı sile ani 
ve fevkalade işler de olabilir. 
Padişahım zın ef'al ve hareki· 
bndaki isab:tler:nden emi ı ol
malısın üstat •• 

- Hay hay Sinan beyi. Ben 
hakanı muazzamın kahraman· 
lıklarına hayranım. Di.iyorum 
ki, efendimi af buyursunlar. 

- Cenabıhak da affetsin Pi· 
yale efend.I. Neyıe uykunuz 
gelmiştir. Buyuıunuz. 

Piyale kalktı, elini göğsüne 

koyarak: 
- Hoşça kılın Sinan bey, 

dedi, görüştüğümüze begayet 
memnun oldum .. 

- Bendeniz de öyle, bende
niz de öyle mahzuzum .. 

Piyale efendi, kapıdan çıkınca 
bir nefer, el.nde fenerle kendi· 
aine yol gösterdi. 

Piyale, acele ed:yordu. Efen
disi belki uykudan uyanmış, 
endiıe etmiş olabilirdi. 

Artık misafir bulundukları 
eve girmişlerdi. Oda kapısından 
içeri girince şehzadenin yata• 
tına baktı. Siyah bir örtü .• 

Durakladı, ,aşırdı, akzı açıldı, 
gözleri fırladı: 

- A... Acaba ben mi ört· 
tüm!. 

Sapsarı kesilmişti. Bir adım, 
bir adım daha... Yak:aşh. Tit· 
riyen eli ıiyab örtüye uzandı. 

Piyale efendi; dedik ya, ze· 
kiydi, husastı.. Her şeyi anla· 
malc çok uzun olmadı. Cesedin 
üzerine kapandı ve .yırtılırcasına 
bağırdı: 

- Şehzadem, devletlum, ıe
ni ben, bu halde mi görecek
tim!. Halle, bir 11niye için yü· 
z6me bak, bir ıaniye için beni 
dinle!. 

Vefakar adam, söylüyor, ıöy· 
lüyor, hıçkırıyor ve dövünü· 
yordu.. Yeniçeri ağaıı yanında 
dört neferlcı içeriye girdi. 

Piyale, taş bebek gözleri gi· 
bi açık kalan gözlerini ağaya 
d:kti. Onu çarçabuk tanıdı: 

ANADOLU ' 

Yazan: M.Aghan 
-82-

Behey yalancı, dedı, gene 
sen mi geldin!. Henı gene Si· 
nan bey mi çağır yor? 

Ağa, yav.ış y vaş Pıyale den· 
diye yaklaştı, ş•hadet parını· 

ğını dudak.arına göl.irdü: 
- Su , m ıtedil ol hoca'lll. 

Ben ne yapayım?. F nnan ba· 
ladan geliyor.. uı le•nre itaat 
borcum.ızd.ır. Sen sığ o.I. 

P ya." dend., fırtın:ıdan son· 
ra sükil.ıet l>'l n bir deniz g bi 
sustu, fakat iı;irı içın hala ya· 
nıyor, kıvra.ııyordu: 

- Artık bına da 
haram oldu. Hayatt 
yok u ve yoktur. Ben 
dimi taki b etmeliyim. 

yaşam 

kims.m 
de efen• 

Ertesi gün, Korkud efendi· 
nin de cenazesi he2ırl11ndı, sar• 
malandı, tabutlandı ve yola çı· 
karıldı. Hakan, irade buyur
muşlardı: 

- O ıu da ecdadımızın me· 
zarlığına gö:nfüıüzl. 

Cenaze o g:in öğle vakti Bur· 
sanın tenha sokaklarından ge• 
çirilerek sultanlar makber.eıine 
götürü1dü. Sultan S'lim, bittabi 
gelmemişti. Gelemezdi de .. Kor
kud efendinin arkasınd .ı yal· 
nız bir kişi ağlıyordu: 

Piyale!. 
Cenaze, merasimle topraklara 

indirildi. Hoca telkini veri b çe
kildi. Arkasından ihtiyar, yor· 
gun, bıtkin bir vücud bu kam· 
bur ve taze toprakların üstüne 
kapanıb ağlamağa başladı. 

- Ah efendım, ah devlet· 
lum ahi. 

Bu tek kişi, bittabi Pıyaleden 
başka kimse de}ldi... 

• 
* * Kış geçmiş i. Hakan südünü 

içiyordu. Hali Bursada idi. Si
nan bey içeriye girdi. Padişah 
ona baktı: 

- Ne o Sinarı?. Bıyıkların 
kamçı gibi düşm:iş? 

Sinan bey ellerini oğuşturdu: 
- Devletluıı maruzatta bu

lunmak isterdim de .. 
- Söyle!.. Kardeş m Ahmed 

için söyliyeceksin değil mı? 
Sinan bey gözlerini hayretle 

açarken padişah ta güıdü: 

- Sen zek:sin amma Sinan 
hele hele bir kaç ölüm tehlılıeıi 
atlat ta ondan sonra. 

Sinan bey ürperdi: 
- Allah efendimize ömürler 

venin. Kulunuzun hayatı kaç 
pıra eder ki .. 

Hlkan, südünden bir yudum 
daha içti ve sordu: 

- Kardeşim, Amasya taraf.. 
!arındı epeyce edepsizlik yapı· 
yormuş değil mı?. 

Sinan bey boynunu büktü: 
- Vallahi padişahım, kulu-

nuza bir şey söylemek düşmü-
, yor. Şehrıyarımca, her şey ayan 

Günlük siyasar gazete ve beyan .. 
ı---"'::ı""&hl,....,.6-,.-• ..;n ... -,m-uil.-• ..;:,;.,rin..,.---ıır Hakan ayak ayak üstüne attı: 

Haydar Rüşdü OKTEM - Haydi, haydi, sen merak 
Vmııml ııetıiy•t ve yazı ifleri müdıı. etmel.. Bir kaç gün ıon ra ora· 

a&.:llamdi Nlldıeı ÇAfıiÇAB ya da yollanırız. -iDAREHANESi S rıın bey çıkarken güliiyor· 
Jrmir lklııci Beyi• '°k"' du. Fakat padişahın yüzüne bak· 
C.Balk .l'anlai biııaaı içinde mağa h ç te tahammüıü yoktu. 

Telgraf: İmıir - ANADOLU Hakan, bugüıı emin bulun· 
l-ı_._ı._ro_.,_,_2_7~7-6_-_F_o_oı_•_ı._u_ıwı_u:_4_o_s_11 duğu bir kaç valiye aşağı yu· 

Alıone feraİlİ karı, şu mealde mektup yazdı: 
l.ıJ.l.ıl.ı HCO, alb aybgı 800 - Memleketin ahvalini ıslah 

lu•rt>ttur ıle tebeai şahanemizin istirahat 

l'ıhnn meml~r için eeııelik ve huzuru daimiıini temin için 
oboııe ccrcti 21 liradır her türlü isyan ve ihtilalleri 

1 
şiddetle kahrü tedmir etmek 

~ A ALOLU 1ıl.ı'111AM>ll\DA 
IJASIUU~'UR 1 gerektir. Amısya ve havıılis;nde 

...... - .... -....... şehz1de Ahmed efend.niu h • 

rekat;, nezdi şahanemizde çok 
menfur olmaktadır. Kendıı.-rinin 
ma~sad ve e;nelıerirıı layıkile 
&nlıyar k mu' tııuy· maslahatı 
yerme getırm le üze: dt"rhal 
taraf nızdan ona mektup yaz nız. 
Ordu ve halkın kendisini s.: .ri 
saltanatta görmek arzusunda 
bulunduğunu, benim şıdd~tii 
ve zalim ıne ha·ekatla k•1lia ı· 
mın kalbini kırdığımı bıldiriniz. 
Y J ıi ·su et<c· kcnd nizb de ona 
t.ır.ıftr oi<luğunuzu ve müzs
heretın zden emin bulunmasını 
lam edin z. B kalım, neyli· 

)ecek? 
Padiıah; tezkereci efeııdiye 

bu me~tupları yazdırdıktan so;ı· 
ra S pahilerin, Yen'çerilerın, 
yayı.tarın ağslarmdan bir kaçını 
ç•1ırdı. Onlara iltifat etti, son· 
ra hazırlanmış bır kaç mektubu 
uzatarak: 

- Sorırı var -
! .................... ... 

Hal evi köşe i 
1 - 20/2/938 pazar günü 

saat 14 de H ~11'evlerinin ye
dinci yıldönüm'inü kutlulama 
töreni yapılacaktır. Bu törene 
bütün yurd.iaşlar davetlid r. 

2 - 25/2/938 cuma günü 
akşamı saat 18 de mimar Nec
meddim Emre tarafından (Ay
dın oğullarına dair mimari eıer· 
ler) mevzulu bir konferans ve· 
rilecektir. Bu konferansa bütün 
yurddaşlar davetlidır. 

3 - "Fakirler. dergimizde 
gençliğe bir sahife açtık. Mak· 
sadımız, bugünün kapasitele ini 
yarına dab k..ıvve•li bir şekilde 
hazırlamaktır. Yazı vermek iıf· 
yen gençlerin yazıların (Halke
v·nde Fua' Edip ) adresine yol· 
lamalarını bildiririz. 

4 - Evimiz salorıunda her 
hafta perşembe günü ilkşamı 
saat 20 de bütün yurddaş· 

lara Karagöz oyunu oynanacak
tır. Parasıı olan bu Karagöı 
oyu11una bütün lzm:rliler da· 
vetlidir. 

5 - Ha1kevimiz Müstahkem 
mevki bando şefi Bay Galibin 
idaresind. bir Halkevi bandosu 
teşKil edecektir. Devamlı ve 
hevesli ça ışmak hevesinde olan 
müzısivenlerin kavıtlarını yap
tırmak üzere evim.z sekreterli· 
ğ ne başvurma!arı bild rilir. 

6 - Halkevi, bir Halkevi 
marş müsabakaya koymuştur. 
iştirak etmek arzusunda olanlar 
nihayet martın ılk haftasına ka· 
dar eserin ı evimize teslim et· 
melidir. Müsabakada muvalfak 
olan eserin sahibi mükafıtlan· 
dırılacaktır •• 

7 - .19111938 cumarteıi gü· 
nü saat 15 de Temsil ve sa t 
17 de Ar komitelerinin haftalık 
toplantısı vardır. 

---·--ı Dr. Behçet Uz 
Çocuk hastalıkları 

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

Muayenehane telefona 3990 
Ev telefonu 2267 

''-----~--Ustura ile yaralamış 
Çorakkapıda Alaca so~akta 

Beyşeh·rli Hali: Etem v arka-
• daşı Hasan kavga neıicesinde 
lstanbullu T"rırudu ustura ile 
baş·ndan ve dudağınd · Yar:ıl.a
mı~·ı.rd:r. 

ransız ışg n anı _9_· 

arasındaki görüşme .. 

Maraş 

Maraş, bugünkü cenub hu· Madalya a 1an bir bayrak 
dudlarımızı teşkil eden şehir ve Fransız ışg;ılınin devam ct.i-
kasaba:ar arasında düşmanı ilk ği günlerde idı. Bir Cum.ı sa· 
kağan ve istiklalini ilk kazanan, b1hı, mutad hilafına kaleye 
bu suretle d;ğerlerine örnek olan Türk bJyrağının çekilmediği gö· 
yığit bır şehir payesıoı taşır. rüldü. Bayralclarınıo her Cuma 
Bu topraklarda yerleşmiş bir günü kalede dalgalanışına alı. 
avuç Türk, içerisinde bulunduk· şan ve bu suretle teselli duyan 
farı sayısız mahrumiyetlere rağ· halkı derin bır heyecan kapla· 
men döğüşme yerine atılıp ünlü mıştı. Herkes bunun sebebini 
bir varlığı kendi hududlar oda soruyor, bayrağın ne olduğunu, 
boğmJş, celadet ve şecaatleri neye çekilmed ğini tahk k edi· 
bu kadarla da kalmıyarak kom· yordu. Nihayet öğrenilmişti ki 
şu vilayet ve kasıbalann yar· bayrak, Fransız işgal kuvvetleri 
dımına koşmuşladır. kumandanının emrile bir daha 

Tarıhe layık bir zafer ve çekilmemek üzere indirilmiş .. 
kah~amanlık destanı yaratmış Bu haber halkı galeyana getir· 
olan yiğit Türk şehr.nin üç meğe kafi geldi. 
hafta sürerı müdafaası, hepimi· Cuma namaıı kılı ımak üzere 
zin göğüslerini kabarıacak ve Ulu camide toplanılmıştı. Bü· 
hepimizde defin iftihar hisleri yük mabedin içi binlerce insan· 
uyandıracak binbir şthamet ve la dolup taşmıştı. Bu binlerce 
hamaset menakibile doludur. innnın yüzlerinde son bayrak 
B!nzerine cihan tarihinde ender hadisesııı .. ı hıısule getirdiği acı 
rastlanan bu müdefaayı bizzat ve gözlerinde, kalplerindeki ya
istıli ordusu komutanları da ranın verd ği •ıtırab okunuyordu. 

Bu sırada idi. Bir gencin 
takdir etm:ş ve bu müdafaaya 
ait hatıralarını muh.evi asarda ayağa kalktığı görüldü: 

- ÇoK ağır bir hakaret kar· 
Maıaşı saygı ile anmışlJrdır. şısındayız. Türk olan bizler hu 

Maraş, her türlü m :harebe derece :ığır hakar~.e tahammül 
vasıtalarından mahtum çık bir edemt'y·... Namazı kalede 
şeh.rdi. Top, tayyar~ ve ahkı ve yeniden dalgalandırac .. ğımız 
değil, mıidafit, ·ine yetişecek şMI. bayral'"n gölgesinde kıl· 

miktarda s ·ı., ve cephs'leleri malıyız. 

dahi yoktu. Müteaddid defalar Bir tük adam haykırır gibi 
tekrar e~!ilen araşt'rrna 1 ar so· binlerce insanın ağzından şu 
nunda av tüfeklerine varıncıya kelime1er döküld:;: 
kadar toplanmış ve n.usadere - Nınıazı kalede ve bayrı· 
olunmuştu. N_ içerde bir asker, ğımızın a.tında kı .. cağız .. 
ne de dışarıdın bir yardım ııör· Sonra" .. 
mesi im• i ıı vardo. MevcudJ; Evet, sorıra? .. Camideki aan-
yerli Ermenilerin de iltihakıle cak alındı. 
on binleri aşan ıstili ordusu Bütün sokakları bu insan seli 
ise, son sistem siliihlarla mü· kapladı. Aradan beş dakika 
cehhez ve korkunç bir kudretti. geçmemişti. Kale ve toprak ye. 
Şehri dört yandan kuşatmış, rine karıncal~mış bir insan 
müteıddid s:per ve istihkamlar kalabalığı, mahşeri bir manzara 
vücude getirm.şti. Hakimiyetin- gözüküyordu. Bayıak ç"kilmiş 
den o derece emindi ki, ufalc ve mehio kitle namazı bu bay· 
bir mukabele ile karşılanacağını rağm altında kılm lıt idi. 
bir an için tahmin ve tasavvur Cumhuriyet hükümeti bu şanlı 
etmiyordu. sancağı istiklal ma alyasile tal· 

Fakat bir gün; kımıldıyamız tif etti. 
aandıtı bu kütlenin saldırışı 

karşısında kalınca neye uğradı· 
ğını şaşırdı ve a•rsemliğı üs· 
tünde, ancak iiç hafta karşı du· 
rabildı. Yirmı ik nci güııü gece· 
si Türk yumruğundan kurtuıa· 
bılmış bir kısım efradile bir· 
lıkte soluğu kaçtığı yollarda 
aldı. Bir avuç silahsız, bir 
avuç Türk silahsızı bu müdhiş 
kudreti çil yavrusuna döndür· 
müştü. Ve bu hal on !ıra bir 
Türkü yenecek bir kuvvetin he· 
nüz mavcJt olmadığını bir kere 
daha öğretmişti. 

Kahraman şehrin, 18 inci 
kurtuluş yJdö.ıümü münasebe
tile sevinç içinde olduğu bu 
günlerde okurlarımıza onun sa
yı. ız şel·ame menıcıbelerinden 

birisini vermeden ııcçeıoem: 

Bir konuşma 
Fransızlar gözleri ö.ııinde ce• 

reyan eden bu hadise karşısın· 
da ..:n ufak bir harekette bulu· 
namadılar. Halktaki heyecan bu 
mağrur müstevlileri korkutmuş, 
hep bir yere sinerek görmemez· 
likten gelmişlerdi. Küçüic: bir 
müdahalenin kendileri ha kında 
vah'.m neticeler doğurabileceğıni 
takdir eylıyen Fra.,sız işgal ko • 
mutanı, işi s:yaıete dö' tü. Er· 
tesi gün beraberine aldığı elli 
altmış maiyetile çarşıyı dolaş

mağa ve T Jrklere kendi aklınca 
ic·ayi nasihale başladı. 

Saatlerce devam eden dolaş· 
masından hıı,; b r favch gike· 
medi, tabi. B r çokl· ı o söy
lerken iş ve gücü;' ıraş yor, 

1 • 1 . ' • ld ,. da • 1 azı arı ı; .... o U4UO D ıJ • 

J.mnastık ve sporlar vücud 
bakımı iç:n her gün el:Ie kalan 
az vakit içind! dahi olsa fay
dalı ve tesirlı olın:ılıdır. Neti· 
celer ni vaktinde ve erken gös· 
termiyen her jimnastik m tod11 
tatbik edi:memel d . insan ha• 
yat, enerji ve yordamının yük
se:diğini hiss.tmelidir. Bunun 
için yapılacak jimnastikler bir 
taraflı olmamalıdır. Hedefe uy• 
gu•ı ve birib:rine al5.<ası olan 
bir vücud tcrbıyesi şeklinde 
olmalı ve vücud bakımı nokta· 
sından uygun olmalıdır. insan 
hayat kudretinin ifadesi ancak 
bedeni ve ruhi kuvvetlerinin 
bütün tutarıdır. Yapılacak jim· 
nastik ve spor ha.eketlerinin 
şekilleri heves uyandırıcı ve 
faydalı olmuı icabeder. ·Eğer 
j;mnastik ve spor hareketleri• 
nin şekilleri, vücud için kaza· 
nılacak kuvvet, yüksek derece
lerde olacak oluna; bu hare
ketler büyük bır zevkle yapılır. 
Bundan başka bi~ yarış kazan• 
mak, yüksek bir dağ tırman• 
mak, bir nehri yüzerek geçmek, 
doğru bir tenis öğrenmek gibi 
elde edilmesi istenılen bır gaye 
olursı, bu da daha başka kuv· 
vetli arzu tesiri yap~r. 

J mnastiği, vücud sağlam! ığı 
ve terbiyes' için kend.lerine tat• 
bik edenlerde bu hareketler • 
büyük sevinç du; gcı arını 
uyandırır. Eğer yapıJqcak spor 
ve j mnastik harek tleri ruhta 
kıvanç ve haz tevlid etmezse· • 
yapılması faydadan ziyade zarar 
verir. 

Bugünun insanları yorucu mes
leki çalışmalar gaek manev·i ve 
gerekse maddi 1>ır ço.c >·oksuz• 
luk ve ihtiyaçlar iç nde kıvran• 
makta ve üzülmekt dirler. in• 
sanı yüksek ruh duygularına 
yukselten jimnut k ve sporlar 
ne kadar doı,lerli olJukları bili· 
nen hır me3eledir. J mııastik ve 
sporlar insanı kerıd si ne çeke
cek biçimde ayırt edilmiş olma• 
lıdır k;, çalışma ve iş yapma 
ısteği için gelen bir ihtiyaçtan 
doğmuş b ılunsun. 

- Sonu garın -

Ba «ac.? 
Başdurak'a .Sıhhat, Karanti• 

nada B. Eşfef, Kemerde Kamer, 
Eşrefpaşada Eşrefpaşa Eczaha· 
neleri nöbetçid rler. 

•ılllİıııı ______ _ 

hisl<: sözLi yarıda bırakıp ayrı
lıyordu. 

Kolon el bir aşçı d ü:Ckanının 
önünde durmuştu. Lokantanın 
sahıbi olan ihtiyar Memikten 
sordu: 

Senin adın ne? 
Mem•kl 
Benı tanıd'D, tabii? 
Ne olacal«ı? 

- Bir şey soracagım. Dün 
neye benim emrim olmadan gi· 
dip kaleye sa:ıca.k çektiniz? Siz 
Fransızlardan, Fransız vrdus n• 
dan korkmuyo~ musunuz? 

- Kumandan, bizim iç.n bay· 
rak demek, namus demekttt. 
Ô'.ür de ond.ın ayrı yaşayam • 
yız. OnJ değıl bır gü ı, İJır s1at 
gör.:mezsek İç rıiz ıç mize sığ· 
maz. Nıtekım s ğmadı işte .. 
Korkmak meseles·,ıe ge!ince; 
bizim g:bi bütün ömrünü harp
le de g~çirm ş b'r millet için bu 
kelımenin manası yoktur. Sonra 
dedim y , biz nğ k ldıkÇ<l bay· 
• Dct111mı 7 () uneu sııhifedo • 



=-=~~~=:!'-- ..... .-ı ............... ... 
ltorsa 

18·2·938 
uzum satrşları 

- 8 '} - Y ozan: Alekstilndr LJüma 
--------~ .... -· .... g 

Kral, taşları sayınca hakikaten on iki taşın 
kraliçenin omuzunda olduğunu görmüştii 

Kral sevincinden vo k rd .. 
11al do.- kederinde!'I irkilm ş i; 
bununla beraber, kral çeden 
uzak bulundukları için taşları 
sayamıyorlardı. Şüpheleri yalnız 

taşlarıı:a 011 yahut on iki olma· 
sındao ibaret kalmışt . 

Bu esnada kemanlar balet 
•aretini verdi. Kral başvekilin 
madamının yanına gitt ; o onunla 
ve baş.vekil de kraliçe ile dans 
edecekti. Her biri yerini tultu 
'Ye balet batladı. 

Kul, kraliçenin karşısına ge· 
çerek her yanından geçişinde 
rözlerini elmaslara djkiyorsa da 
adedini tayin edemiyordu. Kar· 
dinalin aloını soğuk bir ter 
kaplamıştı. 

Balet on altı fasıla Ue bir 
.. at devam etmişti. Bütün hal· 
lan alkışlan arasında balet bit· 
miı ve herkes oynadıtı hanımı 
yerine bırakmıştı. Kral da kendi 
eıi madamı yerine bırakmak 
fırsatından istifade ederek t~ 
lişla kraliçenin yanına gitti. 

- Madam, dedi, arzumu ye· 
rlne getir:aôş olmanızdan dolayı 
ıiıe tetekk.ür ederim, fakat taş· 
lumızdao ıkiaini ebik zannet· 
titim için buaları aıza getirdiınl 

Bunu ıö,le.ken kardinalin 
vermiı oldutu ilci taşı kraliçeye 
uzatıyordu. Genç kraliçe hay· 
rete dqerek bağırdı: 

- Naııl. efoadim'zl Şu hal
de baoa iki tat daha veriyor• 
ıanuz; demek on dört tatım 
olaca ki 
~.l t=ı'e=ı ••r·ae• ·~ L.Ljlı ... , 
bten oa iki tqan kraliçenin 
omuıuada görmüştü. Kardınali 
janına çatırdı. 

- Bil ..- demektir, M. lö 
Xardiı.&? diye of"-.li bir halde 
ıordu. Kardinal cevıp verdı: 

- Demek iaterim ki, efen
dimiz, bu iki taıı kraliçe haz· 
\'etlerine takdim etmek istiyor .. 
dam: fakat b"zzat takdime ce
aret edemediğim içiıı. kabul 
buyur-1arıaı temia makaadile 
bu 1olu tuttum. 

Avuturyala An bu şeytanca 
zlrafete aldanacak ahmaklardan 
olmadıjıoı göaterir bir şekilde 
plümıiyerek cevap verdi: 

- e. iki taşın size kral haı· 
retleriniD on iki taşından da~ 

·-. -· pahalıya mal oldu unu takdir 
ettığ m için bilhassa teşekkür· 
ler eder Pı. 

Bunun üzer'ne kral ve kar· 
dinali selamlayarak 2'İyinmiş bu-. 
luoduğu odada balo elbisesini 
çıkarmak üzere gitti. 

Bu babın başuıda ismi ge
çen değ~li sahsiyetlero vermek 
mecbur.yetinde bulunduğumuz 
ehemmiyet, Anın kardinale icar• 
şı kazandığı bu mühim galebeyi 
medyun bulunduğu kimıcden 
bizi bir bir zaman iç·n uz.aklaş· 
tırmı~tır. 

Kalabalık içinde göze çarp ... 
mayan, tanılmıyan ve adeta 
kaybolan bu kimse bir kapımo 
önünde durarak oradan. kral, 
kraliçe, kard nal ve kendisin-
den, bu dört kişiden baıkala· 
rma malum olmayan bu salt
neyi seyrediyordu. 

Kraliçe odaya girdiği esnada 
gi'" ek ü~ere bulunan Dartan .. 
yanın omuzuna bir el dokun· 
muştu; baş nı çevir'p bakınca 
kendisini takib etmes'ni işarot 

eden ge.nç bir kadın gördü. 
Yüzü ıiyah kadife ile örtülü 

olan ve bu ihtiyatı keadisindon 
ziyade başkaları için yapmakta 
olan bu genç kadının kendi 
rehberi olan şen ve zarif ma· 
dam Booasyö olduğunu homeıa 
tanımıştı. 

Bir akpm evel uğrayıp ça.. 
ğırttığt laviçreli Jermenin apart· 
manında biribirlerini bir lahza 
görebilmişlerdi. 
A._.ı• ille.üt ı., mtice 

ile avdetini hanımefendisine 

müjdelemek için acelesi oldu· 
ğundan iki aşık ancak bir iki 
lakırdı edebilmişlerdi. Dartan· 
yan madam Bonasyöyü aşlc ve 
nu'!rakla karışık bir heyecanla, 
takib etti. 

Yolda giderlerlcea ve kori· 
dorlar aittikç.c tenhalaşınca Dar· 
taoyan genç kadını durdwııaalc, 
kucaklamak ve bir aa içia ol· 
s yuzune bakmak istiyordu; 
fak at kadın bir kuş g bi sü· 
ratle onurı ellerinden keymıı 
ve lakırdı söylemek istomeaine 
karşı da bir az taha~küm tavrı 
takınarak parmağ,m ağzın• ko· 
yup körükörüııe itaate mecbur 
bulunduğu bir kuvvet altmda 

olduğunu ve buna karşı ufak 
bir ş"kiyete bile hakkı olmadı· 
ğını hatırlatmıştı. 

Bir iki dakika bu suretle 
yürüdülctea sonra bir kamara 
kapısı açarak karanlık bir oda· 
ya Dartanyana sokmu,ştu. 

Kadın orada tekrar sukut 
işareti yaptıktaB ıonra halı ar· 
kasında sBıdı bir kapıyı açmı,ş 

ve parlak bi.ı aydınlık gösteren 
bir odaya girerek gözden kay .. 
bolmuştu. 

Dartanyan bir an için donup 
kalmış ve nerede olabileceğini 

düşünmüştü; fakat kapının ara· 
lığından giren bir ıştk_. bu ış~la 
~raber geJeo sıcak ve güzel 
kctkulu ha:va, hürmetkar ve na· 
zi k konuşan iki üç kadıa sesi 
ve bir kıç kere tek1::ar edilmiş 
olan efendimiz kelimesi kendi
sinin kraliçen'n odasına bit ş"k 
bir odada b .. lunduğu1111 bıldi· 
riyordu. 

Deltkanlı karenuk odada du· 
rup v.kuab dinliyordu. Kral'ç.e 
neşeli ve mesut görünüyor, et· 
rafında bu1unup onu her zaman 
kederli ve dü.şüoceli görmeğe 
al\§mış olan kimseleri hayrete 
düşürüyordu. 

Bu neıeli halinin ziyafetin 
mükemmeliyetinden, baletten 
duydutu zevkten ileri geldiğini 
anlatıyor ve bir kraliçe gülme
sinin yahut ağlamasınıD aebe
bini tekzip etmek mümkün ola· 
mıyacatı için kendisini dinli· 
yenlerin kepıi güzel Pariı şehri 
belecliy•İ ıerlcinıaın fedakirh· 
tından bahsetmek busuıunda 
birıbirleriae rekabet ediyordu. 

Dartanyan kraliçeyi şahsen 
biç tanımamakla beraber, söz· 
lerindeki hafif ecnebi şiveıinden 
ve hükümdarların sözlerinde 
dm111a gGrulen gururlu halden, 
sesini tanımıştı. 

O, yarı açık kapıdan krali
çenin yakınlaşıp uzaklaşmasını 
farketmiş ve hatta iki üç defa 
aydınlık önüne duran b r vücu· 
dün yere düşen gölgesini de 
görmüştü. 

Nihayet şekil ve güzellik iti· 
barıle insana hayret verecek b r 
halde bulunad brr el ile bir 
kol kapının aralı§ındın girdi. 
Dartanyan bunun k~ndi hizme· 

C. Ahcı K. S. K. S. 
208 1 hisar ida. 10 13 375 
133 M.J. Tarantol2 75 14 75 
88 A.R. ı.izümcü12 14 25 
63 A yotı bira. 16 25 17 75 
47 Ş. Rıza H. 12 14 75 
12,5 Paterson 15 25 15 75 
11 M. izmir 15 25 15 25 
9 Ş. Remzi 14 50 14 50 
8 P. Paci 12 50 12 15 
7 A. Fesçi 12 13 
4 J. Koben 14 25 14 25 

591,5 Yekilo 
225951.5 Eski yekun 
226542,5 Umuıu yekun 

Piyasa flatlsrı 
18·2-938 çek rdeKsiz üıiim 

orta fiatleri: 
No: 7 12 50 

.. 8 13 00 

" 
9 13 so 

.. 10 14 7S 

" 
11 16 so 

Zahire aat•tlara 
Ç. Ciosi K. S. K. S. 

325 Susam 15 625 ıs 75 
121 Börü~c.. 9 25 4 75 

7 Palamut 240 515 
67 B. Pamuk 28 34 50 

Çeşmede 
Halkevi açılıyor 

••••• 
Bina hazırlandı, nqlı. 
sanlar tamamlandı •• 

Çeşme, (Hususi) - Pazar g~ 
nü Çeşme de b 'r Halkevine b-
vuşacaktır. Huırhklar sona er• 
dirilmiJ, bütiin Çeşme balkının 
iştirakile binanın noksanlara 
ikmal edilmiştir. Bina, !taştan• 
başa yath boya ile boyanmııtır. 

lzmir Ortamekteplerinde ve 
liselerinde okuyan gençler, bay· 

ram tatilinden istifade ederek 
burada bir müsamere vermişler, 
hasılatını Halkevi ihtiyaçlarına 
tahsis etmişlerdir. Halkeviain 
kurulm•ıı işinde parti başkanı 
Bay Hasip Kabadayı da ballda 
birl kte çalışmıştır. Çeşmeli renç· 
lerin müsameresi, büyük alaka 
görmüştür. 

tine mukabil bir mükafat oldu· 
ğunu hemen anladı; diz çöktü, 

Jile tutup hürmetle dudaklarına 
temas ettirdi. 

Sonra el geri çekilmiş ve 
kendi eline yüzüte benzer bir 
şey bırakmıştı; kapı hemen ka· 
panmış ve Dartanyan kendisini 
tekrar karanlık içinde bul· 
muştu ... 

- Sonu var 

Tıfrika No. 
88 lnkılab hatıralarında y~ 

M. DoAaa 

Merkez kumandanlığı işe vaz'ıyet etmiş, her tarafta silihh müf
rezeler g zdirerek fazla heyecan ve asabiyetin önüne geçmişti 
h8di~i~ ~eMllinilc cephe- ı de ses~z, s~d.as z g~ç~r~i~i gü~· Kendiliğinden çekilmipe, çek l· ğımiz askeri müdaf•ai hukuk 

..1inden ıorunuıu: ler g bı geçırıyor gıbı ıdı. Se a· meğe sailc ne idı? Buraları cem yeti azası kimilen kulübde 
Otuz bir Mart Salı aababı nik akşama kadar hiç bir ho· meçbul kalmıştı. ilaveyi oku· toplanmışlardı. ilavelerin mün· 

hadiseye ait Selanığe hiç bir yecanh haber alm•mıştı.. yanların renkleri bembeyaz ke· derecatından haberdar olan 
haber 

1 
zmamışh lstanbul tel- Mahmut Şevket paşa ordu siliyordu. Tüccar. esnaf, memur, dığer zabitan da kulübde top· 

rrafhuesi Abrar f rkasının kon. kumandanı o makla beraber o asker bütün halk mensup ol· lanmağa bqlauaııla~dı. 
boluna g"rm ftİ. Ali Kemal tel· günlerde müfettiş umumi vekili dukları kulüblere akmağa baı· Elde m~vcu~ . nızamoıaı"ye 
lerden bır damla haber sııdıre de bulunuyordu. Hükumetin lamışlardı. H r çehrede bir na~ar~ bır had~ ıuburunda 

k 
. . 1 d ı1c· ün müsaadeaile akşama doğru çıka· asabiyet Ler kafada bir baş lttı~ad vo Tera~kıatn lstanbul· 

mama ıçınçaışyor u. ı g 1 ·1A 1 S IA 'k , ı~ dakı um A k . d b be 
evel Meb'tJAn mecliıiod bir 11 an 1 •8~e er e anı te bir bom· dönmes· görünüyordu. Akşamı. uma mo e~lA el) ~ . r 

1
- ..J_ d la .__b. t• t ba tesm yapmıştı. Bütün halk 1 ht b d .... 1 alınamadığı takdarde Selanak 

meıe a.ucn 0 yı AG ıne 1 una ki arı rı ım oy arın a goru en vıliyet m k h f k . 
reyi almı·•t.. G rek kabine ve ilave satan çocu arın üzerine neşe ve şetaret yerine yumruk· un. m"ı ver "feı . eye.~· m~rdezı 

• l 'b' I" el · k ı ... u azı esını go eceğın en 
gerek~ mecl s bir fırtına atlat· atı ır gı ı ı av erı apışıyo ar lar sıkılıyor ve sallanıyordu. esasen yara da fa l • a•k-

" d' 1 "velerdc fazla k k b" n n za 1 
,. -mııtı. Tab i bu f1rtına bir kaç 1 ı. a y l . e sı ır Merkez kumanda ılığı ışe olan Sc inile morkez hoyeti de 

.. ._.. · kt" Y · şey yoktu. 8 nız. ' t t · h f 'l"hl L ay su&uaot getırece ı. anı . . . vaz ıye e mış, er tara ta sı a ı ,,u meyanda kulübe g ... lmiftİ. 
dahili s.yaa t şöyle böy e bir Ba ıra~eı senıye teşekkül müfrezeler gezdirmek suretile Kulübün dışarısı ma.QmAt almak. 
kaç ay garanti edılmişti. Or· eden kabıne şu zevattan ıba· fazla heyecan ve asabiyete ordtJnun meşrutıyete karşı içtiği 
tada şüpnclenecck ve kabine rettir, denılerek sa.drıazamdan meydan verır.emeğe çal ş yo du. andı nasıl yerina g tıreceğini 
buhranına sebep olacak hiç bır nıhayete kadar yen.ı k~bioeye Bütün halk, yavaş yavaş Beyaz· görmek, ÖğFe11111ek için topl • 
bid se ve sebep yoktu. dahil olanlarıo bır lıstesı vardL ku enin önündeki aıkeri kulübün nan on b · n ere, halk t raflndau 

Vukllattaa haberi ohaıyan Sa- Eıki k~bin~y~ ne olmu,tu?. l1ı önüne doğru yürüyorlardı. Yu- dolmuşt • 
linılc vo batta Rumeli o r\iQÜ tifa etüt'lıldi 111 ıebeb no ıdı? karıda teıtk ü•ünden babaott • - Sonu ver -

N 
ahiret an ı 

'J 
Yaıa11; 

Şeyh 
KUşteri e Kt u p ı arı,.. 
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Hafız Durmuşu nihayet KeQler 
ka•akolunda bulmuşt-uk 

Onlar yataklarını, yorganla· 
r nı topladılar, Hafız Durmuı 
heybeıioi omuzladı. Hep bera· 
ber güverteye çıkvak merdiveni 
boyladık. 

Denizdeki çalkaotı sobebile 
kay1klar apğ , yukvı sallan
d ıkça: 

- Amana n yalakla toauye 
Diye barbar batıran Haf z 

Durmuşu; mavunaya camuz 
bindirir g'bi_, ite kaka kayığa 

soktuk. 
Kaytjıa küpeıteaiai ıımsıkı 

yakalıyarak denize '~yetler 
içiade bakan Hafıııa manzaruı 
cidden görülecek şeydi. Sandal 
inip çıktıkça korkudan bayıla
cak bale geliyor, iki eliyle 
yapıştığı küpeşteyı delecek gibi 
sıkıyordu. 

Her ne ise, güç bela karaya 
ayak bastık. 

Onlar Namaıgabtaki Kurıun· 
lu medresey.o gitmek üzue 
bizden ayrıldılar. 

Hafız Durmut erteai ıün bizi 
HMJ ecıahaneıinde bulaca~ı. 

• •• 
Aradan iki gün goç\i. lnti· 

zardan çathyacatız. 
Belde, belde, HafıJ )'ok .• Ke

mal Kamile sordum: 
- K~malciğim, bu adarnan 

başına bir it gelmiı olıDA•m?. 
- Ne iıi p.lebilir be bir.

der? Ayı ar••" aramıı buı.
nıa .. ııtır. 

- Olmaı... Kılk bıkaJua 
da ıuau arıyalım •. 

Kalkta, yolı düzüldük. 
Kurıu.nlu modrcaedo yok. •• 

Gelditinin ertoıi günii ıokaja 

çıkmış. bir daha dönmeıaiı. 
Til~lilc, Hatuniy~ Basmahane, 

Kemeraltı, İkiçoımelik, hw ta· 
rafı dolftb~ k•hvelerc l>Jkt,k; 
yok, yok, yok ••• 

Felaketi.. 
- Aman K .. aı. poliae mü

racaat edelim.. 
- Hafızın pol ılik ne iti 

olur a canım?. 
- Horifin adama benzer 

tarafı yolc; ıobir içinde bayvı· 
natı vahfy4 dolaŞDlUe ya.-ktır 
diye belki tutmutl•rdır. 

- Haydi bakalım ... 
Kal"bk, pQliı müdürüne git· 

tik, keyfiyeti anla bk. 
Efeodim; telefon telefon üs

tüne .. Şu karakol, bu karakol 
der~en Kemc;r karakolundan 
"buradadır. deQleılcr mi?. 

- Gel arabac r .. 
Poliş müdüründen bir kağıd 

ald k, o canım yoUarıo üstünde 
sarsılmaktan ıçımız dıııııuza 
çıka, çıka Kemer karakolunu 
boyladık. 

- Afledersıniz poliı efendi; 
komiser bey nerede? 

- Buyurun efendim, oda· 
anada ... 

Tık tık kapı. içeriden •gel,. 
liCI , öııde Kemal Kamıl, arica
da ben; komiserin huzuruna ... 

Polıs müduriınün kağıdmı 
uzattılc, okuduktan sonra bize 
yer gösterdi, oturduk. 

- Efeadim, bu aradıjınız 
adalJl ı fi gözlü, çopur suratı,, 
kılıksız, p • bir ıofta detll mı? 

- Evet efendim .• 
- Adı Haf~ Dwımuş. .. 
- Ti kendi&i ~fendim.. 
- M vkuftur •• 
- Aman? .. 
- M ama~h kefale• eders~ 

niz serbest bırııkabilirim. 
Tevk•fne. ıebeb ne efen• 

dim? 

- Umumhanode rezalet ça• 
karmak, camlar-1 kumak .. 

- AcaipJ. 
- Bu kadar da değil, içinde 

bulund\lğu paray•<tao Y• ahyaıa· 
lar ve yaralana 11lar da var. 
Gerçi bwalar malUm ise de ha· 
fazın da işle .ala:C:ası aşikirdv. 

- Allah, A lah ... 
- Evet.. Şimdi kefal oluyor 

musunuz? 
- Daha evel kendisini göe 

remez miyiz? 
- Hay, aay... 
Kornisu zile buta, içoriyo. 

giren polise: 

- Git, şu Hafızı ~an 
getir 

Emrini verdi. İki dakika aonra 
büsbütün peritaa oı..._ kıyaf~ 
tile, aapun benzile Hafız gö. 
ründü . 

Bizi görür, görmez iki gözü 
iki ç~e atlamap batl .. 
maz mı?. 

- Agaal\ Hafız sus. 
- N ye auaacatam? Bea bit-

tim gayrik. 
- Her şeyin çarui bulunur. 

Söyle bakalım, seDia elinden 
kaza falan çıkmada ya?. 

- Ne kazası? 
- Adam bıçakladın mı? 
- Amanm gayrjk, ben öyle 

iş eder miyin? 
- Teliş etme. Biz sana k• 

fil olacatız .. 
- Dabanmı yalayın, bell.i 

burda goma .. 
- Bırakmam, korkma .• 
O sırada kefaletname yazıldl. 

imzayı baatık ve Hafı• be....._ 
riıpizo alarak karabf d• oılttrk. 

Bu iş nasıl olmuştu, Hafız 

Durmuşun umumhanedc işi ne 
idi. karako]a nasıl düşmüştü; 

kendisinden alelttıfııl ötrendık. 
Hadisenin cereyan ıeklini si

ze de anlatayım: 
• •• 

Keçeciler içindeki ( ••••• ) 
Yahud hanesine • ki şimdi iami 
• Aile~vi. ol•111tw' • caddenin 
üstündeki kapıdan, dar b"r deh· 
liıden geçmek suretilc girilir. 
Dehliı biter, bitmez kendiai:ı.i 
geniı bir meydanda bulursunuz. 
Bu meydanın etrafında çep
çevre odalar vardır. Meydanın 
zemini arnavut kaldırımı date· 
lidir .. 

Uzun, ince boğazlı, davul 
karınla bir şişe tasavvur ediniz; 
bu fİşcyi yan yatırınız; işte size 
( .••.. } Yabııdıhanesinin ıekli. 

Loıtrocu Hamit, turşucu Av· 
ram, çaJJJaşırcı dul Rabek' 
köçek Servinaz, tenekoci Mişon, 
lağımcı kör Mustafa, dızdızcı 
Velı, paçacı çırağı Abdullah, 
eılci rubacı Bobor, evli veya 
bekir, hep burad• ikaqac;t 
ederler. 

Bura11, sabahları ve akşşm· 
ları, b34ka bir alemdir. 

Yirmi sekiz aıleyo iki abdeıt
h_,.e kifi gelomiyec ği ıçıo 

odıılardın da feci ko~ular f ş· 
kırır. 

Yaz , her odaam yemeti 
a uda, ç..ı • ç mu sıvan mı 
yarım g z tenekesinden mamul 
ocakların üstti de p şer. K·şrn, 
bu Qcaklar ayni zamanda man • 
gal vazif s ni de görmek üzr , 
içeriye alınırlar. Beş mifJsun 
b r arada yatıp lcallctığı bu oda· 
larm kıı .. al er büıbü ün ef • 
ca'laş r. 

l 'l! 
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amiı'alinin ln1tilte419eyi tehdidi o? Rus. ':. Vı remle mücadel ,, Milli mfJdalaa iıidir,, 

1adivostokta bektedi~i Japon taarruzu Verem mücadele cemiye-
Dünya sila yarışında, Ame- tinin yllhk kongresi 

rikanın vaziyeti nedir? dün toplandı 
Münakaşalar olciu. B. Refik ince, Behçet 

Cenubi Amerikada 

Almanya, Italya 
propagandası 

••••• 
Amerika çok ihti· 

.)'atlı hareket 
ediyor 

La Tribune deş Naliou.stla 
Piger Dominik gazıgor: 

Çin harbi büyük Çin vadile· 
rini kana bulamakla kalmıyor; 
bütün Paı:fikte ve batta uzak 
Avrupamn kalbinde akiıler 
uyandırıyor. Son zamanlarda 
bu harb iki yeni hadiseye mey· 
dan vermiıtir. Cumburreiıi Ruz• 
veltin mesajı ve Cenevrede dev• 
letlerin reaksiyonu. 

Cumburreisi Ruzveltin kong
reye bazı askert masraflan tav• 

iye ıçın yaptığı mesaj çok 
ıehemmiyetlidir. Bu mesaj. yal· 
n•z Amerikayı kaplıyarı si"ah. 
!anma endişesi bakımından de· 
ğil, ayni 2amanda nutkuo metni 
itibarile de mühimdir. 

Ruzve't, evveli endişesini fz. 
har etmektedir: • Harb !edenler 
de dahil olduğu h.lde memle
ketlerin en çoğunda millet:erin 
en çoğu sulh içi lde yaş1mak 
istemes·ne rağmen dünya nüfu· 
sunun en az dörtte birı amansız 
kavgalara karışm ş bulunmak
tndır.,. H,.psi bu dan iharet 
değıl. Harbde olmıyan mi letıer 
de hummalı bır şekilde s lah· 
lanmaktadırlar. • D.ğer m.1 letıer 
deniz ve kara ordularını öyle 
bir niıbette arttırmaktadırlar ki 
bu, dürıya em'l iyeti ve sulh için 
b r tebdid teşkıl etmekted r. 
Bundan çıkan netice şudur ki 
Birleşik devletler de silahlanma 
yarışından geri kalamaz •.• • 

Cumburreiai nihayet kullan· 
dığı bir tabiri tarif ederek iıa· 
ve ediyor: 

- Hususi müdafaa tibirlerile 
yalnız sahillerimizin değil, fakat 
denizaşırı topraklarım1zın da 
'korunm sını tem n edecek bir 
müdafaayı kastediyorum. Hu
dudlarımızdan yüz binlerce mil 
mesafede toprak hududlarımızı 
'her hangi bir dü,mana karşı 
koruyacak vaziyette olmalıyız. 
Müdafa1mızı bir O:Cyanusa in· 
lbisar ettiremeyiz.,. 

Bu metin çok mühimdir. Çin· 
kü bir taraftan Birleşik *devlet· 

i lerir. Filipin adalarını terketmek 
niyetinde olmadıklarını göster· 
mektedir. Ayni zamanda Ame· 
rikanın Atlas Okyanusunun mü· 
dafaaaını yalnız lngilterey" ter· 
ıJcetmiycceA-ini ifade eder. 1 Niha· 
yet Amerikanın, donanma fi1o· 
larını bir Okyanustan diterine 
serbestçe geç·rmek imkanını 
muhafaza etmek istediğini d. 
ifade eder "ki, bu, büyüle Nika· 
ragua kanalının açılması ve Bir· 
leşik Devletlerin merkezi Ame
riksva bakim ·yeti meıeleaini or 
taya koymaktadır. 

Filipin adalarının müdafaası 
yalnız kara ve bava vasıtalar.le 

•lemin edilelmez. Onun için ce· 
nubi Çin doııiıinde, yani l>ir 
,-andan Çin ve Hindi Çini sa• 
billerile, öte yandan Filipin 
,edalarile, Jeva, Bornoı ve For
' moz ile çevrili olan pasif ık bav
~asında hakimiyeti icab ettir r. 

Amerika donanması 
miyet kurmak inikinı yoktur. 
Öyle ki, Birleşik Devletlerin 
Filipin adaları üzerinde haki· 
miyetinin, bilhassa deni2c lık 
sa has nda, Amerika ile yukarda 
zikredilen üç Avrupa devleti 
arasında sıkı bir anlaşmaya 

bağla olduğu bir ka "de o arak 
kabul edilebilir. 

0.§'er taraftan, oyalamanın 

politika sahasında olduğu kadar 
askeri sahada da mahir bır ma
n 0vra olduğu kabul edilebilir. 
Cenubi Çin denizinde daha iyi 
kazanmak ıçın, Amerikalılar, 
şimal Pas fikinde bir oyalama 
orgrnize etmelidirler. 

Burada, bır harb ha.inde çok 
işlerıne yarıyab. 1cc •k ohn Ale• 
utiyen adalar na sah bd r er. 
Ame ikn ılar bu sahad , v zıyet 

icabı bu sefer S \yetlerle iş 

biri ğ yapmak mecburiyetin e 
kalac k ardır. Bununla beraber, 
adım adım ve ihti atla yü~ü nek 
niy tirıde olan Amer ka, açık 
veya kap lı bir ittıfaklar s ste
mine girmeğı istemektedir. 

Esasen böyle bir harek~t, bi· 
taraflık taraftar olan Amer ka 
kamoyuna karşı büyük bir ihti· 
yats zlık olurdu. 

Amerikanın, Atlas denizinde 
münakalelerin emnıyetini tek 
başına lngilterenin kontroluna 
bırakamıygcağını yukarda söy· 
lem · ştik. 

Filh kika, Amerika, bir müd· 
dettenberi, ya kendi nüfuzuna 
veya demokrasile muhalıf • Bre· 
zilya buna en açık delildir • te· 
z hürlerle, Alman'a ve ltalya· 
nın cenubi Amerikada harekete 
geçmesinden endiş:ye kap:ldı. 
ita.yanan faaliyeti bilhassıt Ar· 
jantinde, Buenos Ayresin kala· 
balık ltalyan kolonilerine isti· 
nad etmektedı r. 

Almanyanın faaliyeti do Bre· 
zilyada, Şii de ve Bolivyada 
kendini hissettirmektedir. Bun· 
dan başka, Almanya, Ekuat ör 
ve Kolombiyada kendi de ehem· 
miyetli petrol imtiyazları ver· 
dırmiştir. Nihayet orta Avrupa 
nın küçük devletler nden bir 
çoğu Brezilya gıbi antidemokra· 
tik tezlere kapılmıştır. 

Roma-Berlin mihveri devlet. 
lerinin yeni pazarlar ve ıömür· 
geler aramak için merkezi A· 
merikada faaliyete geçmeğe ka· 
rar vermiı oldukları batara ge· 
lebilir. Çin, Japonyanın ekono· 
mile nüfuzu altına girmek Üte
reykea, Bırleşik devletler, yeni 
dünya~a da bu ıuretle tehdide 
maruz bulunmaktadırlar. 

mecbıır kalacakhr. Şimdiki ka· 
nal 35,000 tonluktan daha bü· 
yük gemilerin geçmesine mü
sait değildir. Halbuki Japonya 
35,000 tonluktan daha büyük 
gemiler yapacaktır. Bu itibarla 
Amerika için ya Panama kana· 
lını genişletmek, yahut da Vi· 
karagua kanalını kapamak lüzumu 
aşikardır. 

Japonya ile bir harb vuku· 
unda Pan tmıı kanalının bom· 
balJr a bir kaç h1fta kapalı ka· 
ac k şek ide tahrib ed lmesi 
ihtimal de Amerikalılar düşün· 
dürmektedir. Bütün bunlttrdan 
ç kan netıce şudur ki, Amer ka 
gt çerı sene s ih yar ş na g.rm ş 
olan lngiltereden bır az te .ı h· 
hıırla da olsa, yeln z yen difo. 
ya üzerinde hik • .m y ıl ve Pa· 

ama g ç d niıı ı a esını değil 
ayıı zamanda Oky nuslarda 
münakale emn yet ni temın çİ'l 

de bütün mümkün tedbirleri a • 
makta ge ı durnıı yac ktır. 

Son g nlerde de, Cenevrede 
mese y müzake e Eden Sov-
Y tbr Birliğ Fransa ve 
lngiltereyi ener j k karar· 
lar almağa teşvik etme· 
mıştir. Çünkü Vaşingt orı mese. 
es nin eheınm yetı kadar, Ja· 
po ıyanın göstereceği reaks.yon· 
lar n şiddetini göz ö.ıünde tut· 
maktadır. 

Brükselde Amerikanın J ıpon· 
yaya kafa tutm"ktan çekind ği 
görülmüştü. 

Vaşington, kendi kamyonunun 
enternasyonal meselelere pek 
mahdut ölçüde vukufu olduğu· 
nu da bilmez değıldir. Vas ı t 
seviyeli Amerikalı bala iki Ame· 
rikaya hakim olduğu ve iki Ok
yanusla hımaye edıld ıği düşün· 
ces"ndedir ve yirmi otuz sene· 
denberi bugün ~re~ılyanın 44 
milyon nüfuslu bır ımparatorluk 
olduğu cenup Ameri~asıoda ve 
bilhassa Pasif kte vazıyetin değiş· 
miş olduğunun farkında değildir 

Amerilc:anm. alakasız denemi· 
yecek bu ihtiyatlı hareketı Lon· 
dra, Paris ve Moskovayı herhan· 
gi bir kollekti~ müdahaıeyi ve 
hatta Çin lehınde huıusi bir 
müdahaleyi re~de scvketmiştir. 

Bu büyük bır enternasyonal 
hadisedir; ~e .. hu hadise general 
Matsuınin lngııtereyi tehdıd ettiki 

ve Sovyetleri;d;f İla~ivostoka bir 
taarruz bek kt d erı b .r ıırada 
vukuagelıne e r. 

itiz.ar 

Uz, Mitat Orel söz söylediler 
Verem Mücadele cemiyetinin 

yıllık kongresi dün akşam Bey· 
ler sokağındaki cemiyet bina
sında toplanmış, geç vakte ka
dar müoakaşalarla devam et· 
miştir. 

Vali B. Fazlı Güleç, Vali 
muavini B. Cavid Oııver, Ma
nisa Mebusu B. Refik ince ve 
belediye reiıi Dr. B. Behçet 
Uz, Cemi yetin azası sıfatile top· 
lantıda bulunmuşlardır. 

Cemiyet reisi Dr. B. Mitat 
O:el, kongreyi açtıktan sonra 
nizamnameye göre kongre reisi 
vo katiphlderi seçimi yapılmış, 
Vali muavini B. Cavid O.ıver 
reisliğe, Dr. B. Sami Kulakçı 
ve B. Mehmed Ali katiplıklere 
ıeçilmişlerdir. Evveli ldare he
yeti raporu okunmuştur. Bunda 
veremin camia hayatı ve ferd· 
lerin vücudleri üzerinde ne de
recede tahribat yaptığı izah 
edili yor, Cem yetin yaptığı işler 
bildiriliyordu. B r yılda Cemi· 
y:tin dispanserinde 1668 hasta 
muayene ve tedavi edilmiştir. 

Bunlardan 482 si Akciğer ve· 
remi, 72 si de mide ve barsak 
veremidır. D ğerleri ise sıtma 

ve sair hastalık . arıdır. 15 ve• 
rem i Cemiy.:t tarafından sarıa• 
toryu na gönderilmiş, 15 hasta• 
nın da iaşeleri evlerinde temin 
edi !m ştir. 

Yamanlar k'mpının 2·s Ha· 
z randan S Eylul;! kadar açık 
kaıd ğı ve bu müddet zarfında 
364 k ışın n kampta bakıldığ , 
k mpt ka an ar• ıı en az b , k o 
en çok )edı kı lo aldığı. burada 
30 k ş' nin meccanen bakıld ığı 

bildırılm ı ştir. Kampa ham e ha• 
l nd.! müracaat vu.< bu duğu ve 
faza müracaat karşısında bir 
kısım halkın kampa alınamadığı 
propaganda işıne ayileô.duğu 
derecede ehemmıyet verileme· 
miş olmakla beraber mektep· 
lerde talebeye ve mağazalarda 
ameleye verem halckıırda ko1-
ferans:ar ver ld ği kayd«lilmişti. 

Raporun okunmnı bittikten 
sonra Dr. B. Mitat Orel söz 
ald, rahatsızlığı y .. zünden H1· 
zirandanberi lzmirden ayrıldıtı 
için cemiyet işlerile layıkile 

alakadar olamadığını söyledi. 
Rapora hastane inşası mesele· 
ıi nin ilavesi laz mgeldiğini an· 
latt•. B. Miiat, geçen kongrede 
verilen karara göre cemiyetin 
20 yataklı bir verem hastanesi 
inşa ettirmesi ve burada 20 
veremliyi tecrid ve tedavi et· 
mesi için verilen karar üzerine 
yap lan teşebbüsleri anlatmış 
ve demiştir ki: 

- lzm·r halkı çok hamiyet• 
lidir. Nümuneıi meydanda du· 
ruyor: İzmir memleket haataneıi. 

Mubasobei hususiye ve bele
di yeden ahnacak para ile ha.
tanenin temelini şimdiye kadar 
atacaktık, Hastanenin 20 yataklı 
olarak kurulması ve idaresi 13 
bin liraya mümkün olacaktı. 

B. Mıtat, vilayet umumi mec• 
lisine verilen istidanın müzake· 
re edilmeden vilayete ha nle 
cd ldiğ ini, vilayet ve belediye 
nezdindeki teşebbü:.lu üzerine 
bu mevzuun içinden çıkılmaz 
cev bı alınoığını söy.emiş, Fran• 
1ada bütün d,.partman .arın büd· 
c,.lerine verem ha1taneleri için 

ta:ıe, sanıtoryomdan evel gelir. 
Demiş, 3·4 bin lira ile has· 

tanenin başlanması muvafık 
olacağını anlatmış, parti yar· 
dım komites·nin 3500 lira ve· 
receğini vadettiği halde verem 
mücadele cemiyetine ancak 
1250 lira verdiğini, mev'ud 
2250 lirayı vermediğini ıöyle· 
miş, bunların da r:ıpora ilavesi 
icap ettiğini bildirmi$tİr. 

Sonra B. Necati Ç f tçi tara· 
fından murakıb rapora okun· 
muştur. Bunda yardım komite· 
ıinin cemiyete ka şı aldıtı va· 
ziyetin acılığından babsedılmiş, 
propaganda, fenni aletler ve 
tevziatı işlerinin iyi gitmediği 
bildirilmiştir. Varidat ve kamp 
masrafları hakkında izahat ve· 
rildiii sırada toplantıda bulu· 
nan belediye reisi Dr. B. Bch· 
çet Uz cemiyetin mai vaziyeti 
ba:kında izahat istemiş, mura· 
kıb ile az' izıhat vermiştir. 

Cemiyetin, müesıiı ve azasın• 
dan B. r\ef i'< ince aöz almış, 
cemiyetin :Clisik ve metodik 
b r şekilde çcwşmakta olmasını 
tenkit etmiş, bu müesseseye 
yeni hamle verilmesi lizımgel· 
d ğini anlatmış ve demiştir ki: 

- Cemiyete kafi miktarda 
yardım ed.lmemiş. Y .mi umduğu 
da ~lara kar yağmış. Vıliyet 
Umumi mt:cl si, ve belediye, 
ist,.,1ilen yardımları yapm.ım·ş .• 
Bütü ı bu vaz.yet!erdcn sonra 
cemıvetin varlığının korunma· 
ıına çal şılmış ve korunmuş. 

B. Refik ince, cem r·tin fay
d:uının hmim edılmcsi lüzu· 

·manu işaret etmiş v~ demış
tır lci: 

- lzmir, mühim davalarda 
daima birincidir. Mü 1evve İz· 
mirlılerin çok mühim ve güzel 

1 bu uşl uı vardır. Türk dilinin 
inkuib mücadelesı lzmirde baş· 
lamıştır. M ııi ıktısad davasına 
başlıyan İzmirdir, ilk mııli ıktı~ 
sad kongresi burada toplan· 
mış, arkasından yerli mallar 
davası gelmiştir. Milli kütüpane, 
lzmirde bir dava olarak ele 
alınmış ve muvaffakıyet temin 
edilmiştir. Bunları nymağa lü· 
zum yoktur. Verem Mücadele 
cemiyeti, davasını yürütebilir. 
16 sene yış ı yan bu müessese 
daha cok yaşayacaktır. Diğer 
şefkat kurumlarını devlet tutu· 
yor, meclisi umumi ve beledi· 
ye de lzmirin ba müessesesine 
yardım etmelidir. Verem has· 
tanesi, çocuk sinemasından çok 
daha mühimdir. 

B. Refik ince, yeni bir baleti 
ruhiye yaratmak, mevcuda yeni 
bir ıey ilave etmek, klasik ve 
metodik çah~ma tarzından vaz· 
ıeçmek lizımielditini anlat· 
mış, toplantıda bulunan vali ve 
belediye reiıinin buna bir çare 
bulabileceklerini, cemiyeti tuta
rak davayı yürütebileceklerini, 
işe kuvvet vermeleri lizımgel
dij-ini, lstanbulda Verem müca· 
dele cemiyetir,in Kızılay kurumu 
ile birleşerek bir sanatoryom 
inşa ettiklerini. şimdi bundan 
varidat bile temin edildiğini, 
300-500 lira verecek zenginleri· 
mizin bu hastanede kendi nam· 
larına birer yatak yaptırabıle· 
ceklerini, teıisten sonra basta· 
nenin idameıi meselesinin ko-

tahsisat konulduğunu~ bu .... '!e· laylaşacat. nı, parti yardım ko· 
de Fransada vereman onune mıt•ıinin vıdcttıği parayı cemi• 

BugiJn 
Alsancak.Beşiktaı 
karşı 'a4'ıvorlar 

Bugün ögledı-o ııoara Aluacak 
Hban millt ktime miiaabakalarıaıa 

ea hararetli Ye en ıı:evkli maç\frıD• 

ıhn birinin ubneai olanktır. Mil!! 
k6me>• ı;iren Aluucak \'e Üvok ta• 
lumları11:uzla knıılaıma.k Grere ı .. 
t.ıaobuldan ochrimiıre ~elen Terkiye• 
uia 37-38 uama~hlb Begiktaı takım~ 
bugııo 15,3ıJ da ilk maçını Alaaucak 
tııkımı ile yapacaktır. Bu mtı•aba. 
kayı İzmirli hakemlerdeo liçoklo 
Bay Muetafa idare edecektir. 

Mi lfir Beıiktao takımı nokua 
kadro ile gelmif İle de don akıam 
eaaı oyuucularıodao bazılarımD Ban• 
dırma po taeile ~elmeıi ile tam 
kadroıuou bulmuotu"· 

Binaenaleyh ı"rek bagüo Ye 
yarın Alıaocak HhHı İzmir talum. 
ları için çeıin ve neticHi pek de 
i'tifatk:ir olmayan bir tecrübo ıab• 

neti olacak gibidir. Çiioka Boşiktaı 
takımı •eıorıun nama~lılb ve lıtlD• 
bıaluu eD formüudo dur&D t.ir hkı. 

Maamafib, İzmir, eeaMD b11 H• 
badaki iddi.tlarıoı çolı:taa lurakmıı· 
tır. Eter Alaaocak takımı g•çeD 
b•fta Otoka kartı tutturduğu gdıel 
oyoDuoa bugünkü maçta da gönu. 
mego muYaf•ak oloua, neticodııcl•a 

earfıoa11r, gihol, h"recaalı •• ••Tkli 
bir tema1 ~örülecektir. 

Tütün zeriyatının 
tahdidi meselesi 
- Başı 1 inci sahi/ede -

kilo arasındadır. Bunua 110-120 · 
milyon k.losu Amerikayı ve 
d.ğer ecnebi memleketlere sa· 
tılmakta, mütebakisı de istih· 
111 edıld .kleri memleketlorde 
istih ak olunmaktadır. 

Tahd d hususunda mutabakat 
hasıl olunca bu üç hülcQmet 
birıb rini haberdar ederok bu 
usu.Ü tatbike başlıyacaldardır. 
Fakat kongredeki m.Alcarreratı 
k buldcn ihtiraz ett tı iç·n Tfir
k:yc ve Yun;ırıista 1 tiüı.: Q:uctled• 
kongr de görüşülen meseleler 
hakkında B.ılgar hükumeti aeı• 
dınde eşebb-.islerde b ılun \C&k• 
lard r. lktısad ve Ziraat Veki· 
letler nce şimd ye Kadar tütün 
istihSHlaunm tehdidi için y pı• 
lan tedkı kler iki mühim nokta• 
dan yap . lmışhr: 

B.rinc si, miiıtabs:llerin zeri
yat miktarının tahdidi. 

Hükumet, 'küçük tarlalarda, 
bütün ev hılkile çalışarak tü
tün istihsal eden rençberlere 
azami yardımda bulunmak ka· 
rarmdadar ve onların iıtih11l 
edecekleri tütün miktarımo tah· 
dıdi mevzuu babı değıldir. Fa
kat fazla işçi çalıştırarak mub. 
telif ziraat aletlerile ·gcniı ara
zide tütün istıhsal eden ve 

hatta büyük kumpanya veya 
tüccarlar namına tütün zeriyatı 
yapanların zerriyat miktarlarmı 
tabdid meselesi üzerinde durul· 
maktadır. ille tetkikler, bu gi· 
bilerin zeriat miktarlarını tah· 
did etmek suretile tütün zeri· 
yatının tahdidi busuıunda baı· 
kaca tedbire lüzumbaaıl olml· 
yacatlnı göstemektedir. 

Fakat bunun kafi gelmiyece· 
ti anlaşılacak olursa tütün zer• 
iyatına elverişli sahaların tahdi• 
di meıelesi düşünülecektir. Bu· 
nun için de evveli tütün zer· 
iyatına elverişli toprakların han· 
gi mıntakalarda nerelerde bu• 
lunduğunu birer birer tesbit e-':· 
tirmek lazım gelecektir ~ bu 
uzun tetkikata lüzum. (öıteren 
bir iştir. 

Fakat bu havzada lngiltere, 
Fransa ve Holl nda ile anlaş· 
'"llaktan baıka bir ıuretle haki· 

Bu çifte tehlikeye karşı koy· 
mak zaruretinde olan Amer•kı, 
Pan ma kana\anı i.kileştirmetc 

Edebiyat ve gençlik aabife
miz, oeşriyat fazlalığı do'ayısile 

k hafta b ~ l gelecc: . . Ugune ka mıştır. 
ôıür dılerız. 

\...___.... ----~----------~·""' 

geç lmesinc çahşı.dığını anlatmış: yete tamamen vermesi lazım gel 
- Bizdo nedcnıe bu; lüzum· diğini, cemiyetin fazla s·y neti ) 

s\lz aörülmüştür. H3lbuki hıts- - •onu B inci sahifede -

Netice itibar}U şunu kabul 
etmek lizımdız ,ki, çok zaman 
ıonra bile olsa • fazla tütün 
iıt i bsal edilditi yıllarda fıat 
d!:tükt.ütü yüzünden • müstah· 
silttı ııtıı ahına meydan verme· 
mck için hükumet tütün ıcriya· 
tımn tahdidini kararlaştıracalıt 
ve t"th k ,.r1 c•'·• 
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Yazan: A. Kuprin Çevir•n: A.tam H••i6 Aıl11111olhı 

Yedi gün ve yedi gece, Süleyman peygamber ba- San 'i altın yapılabilir mi? Sualine orta devrin 

pm ceylin Sülimitin göğsünden kaldırmadı ceoabı: Evet • • • 
aım)'Clgerınm 

Ve, Slle,maa PoyplMr yedi yaktı. Damarlarımdaki kanlar ve yeni zevci Sulamit •ık ıün 
ı&a ft ,._, dilber kar lazıma bynadı, batım döndü, bütün ve ıecelerini böyle ıeçiriyor· 
.U. .-t ft •••iliz aıla ile babç", bütün cihan etrafımıla lardı. 
•"'- oldr. fabt bu qka bir dindü. Sen benim merkezim. Bir pn. gene böyle bir aık 
t&M 4efmak bU..di. Saadet, beaim aiiııetim, benim mibve- ve iatitrak giiniinde, Salımit, 
... w -•i •et• S&leyman rim, benim her teyim oldun! Süleyman Peygambere: P.......... Jllalade, ıhmek - Sulamit, güzelim, sevgi· _ Sevgilim, sen sayısı belir· 
wı.. Wr ,a.., ıibi parla· liml Sına ilk seslend .ğim za· ıiz kadın gördün; sayısı belir· 
rorchl mao, aen dönüb bana bakmış 

tv_. ıiz kadanlardan zevk ve gam 
Ulfl lsapliD clerlllatlea yıpıl· idin( Hafif bir rüzgir, senin aldınl Arzda biç bir kadın p 

... ,..tipicin tlyll bir 1atak, ipek elbiseni vücuduna yapış· ._ r...M• pdenberi ıe· brmııtı. Senin güzellığini, vü· zelliti kalmamıştır ki ıenin kol• 

--··~ ........... __ 
Nitekim bugiin 
kü kimyager de 

bunun üze
rindedir 

-1-
Ne denilirae denilsin... Altın 

en kudretli bir mabuttur; •ltın 

llp ..... pbelerin ili.; biriıiae cadunun barikulid~ ıüzelliğini lannın araıınd., senin zevldDe 
llMllt a1.., •• qk •aceralann., o zaman~o ve bır . anda anla· hizmet etmiş olmasın. Bunun 
.... aeftleriae .U.e olda, mıftlm. Balaea, aenı ne kad~r içio, kend:mi aana laiç bir ve9-a.a · ~k aeviyonam? Bu güzel vu- hile layık aörmGyorum. Senin 

Sata.it, bta lau atakta euduaa ıünet öpmüt. ıüneı yanında mahcubiyetten ölilyo-

·öyle bir mabuttur ki berkeı, 
her m ·uet efradı tarafından ayni 
yükıek hisle sevilirl Ona bitüa 
i11aanlar taparlar! Arz üzerinde 
belki her fey kıymetten düıü
rülür, falcat altın kıymetini laer Orta ıleoirıl• 6ir ........ r ,.,,.,.,,_,,,.. 

,.., ıGll eli .. e ~ k böyle yaldızlamııtırl Gözlerin.. rum. Çünkü, ben, o yiizlerce 
zaman muhafaza ederi aın tarihi ve feani bı•n• ı• Ye aliirl Yul aim,.,., Duwin· 

ıa..1. Sil,. ve ıeeep çı ba yda• Nurdan bir pvercia ~ibidirl. pzeller aruında ıöniik bir yıl• Ş11 bir kaç günlük albn he
yecan ve paniti bana bugiioldi 
yazımı yazdırmata vesile oldu: 

çiyorum. den çolc urlar ewel Truafw· 
..,. eyman en•• er 0 o Se ·ı· b ·· ı · d ·b· · Bu il b ki Jedl _._ di b b - .• vgı ım, u ıoz eran ız gı ayım. na ı p e yo 

• • • miıt idil Aradaki fark .. -. 

L ..... •-~!9 !:9u. ~~n~ beni ıımartacakl Ellerin beni Tenim beyaz ve yumutak de-••ra Uuıran •-0 ...... u• Let~ k B · k lb" · "ld" .. clii Ü · -" 4-1a baemı blclarmacb. •:us ~ ıyor.. enım a ımın tı ır, vucu m n renrı ... neı 
Henüz çocuk idim, biyük 

ltabam, Benli Haca Bekir. ata 
otlu Mehmed Rifat ' bey ön 

Polonyalı bir kimyager, ıun 'i Simyaaer tranaformizmi bltla 
olarak albn yaptıtıaı iddia kiiData 1&mil rörilrl 

•-1a-a. d • bl be runet•· Sen, ınsan lardan baıka altında kavrulmut bir bal al· 
etmiı, fakat bu adamın baait - Sona filli' -

~ -" ..,. r oez ve · 1 d "k le b" d d. 'tk ltlncle Sille an p0 m• IDUD ar ·~ yu ıe ar mevcutıun mııbr, e ı. 
bir dolandmca oldutu aalqal- Ailem Nasip Ad-efl• 

IMria cl•dald.:.:an dl:ıen _ ltt~e·:_ ~u~~~~~ ~ ~ _-:-~ "-"' -
aafta relen bir hattat, ayni za. mııhr. 
manda da •ilmi Simya. merak· Bu aetice üzerine, 011 doku
bıı idi. MalQm oldutu üzere zaacu aıar kimyaprleri fibi 
Simya, on dokuzuncu una dilıünen fen erbabı: =~·ıw bir •ezmur ribi Ulucakta ağaç bayramı 

Sulamit, SOleymaa peyıam- k ti 1 d kimy11ının orta devirl•deki - Eaaıen awa 'i olarak altın 
WİD PzlerindeD kalbiDİa İçini u u an 1 teldinin adıdır; hedefi de bil- yapmak imklıu yoktur. 
s&'•el• vahtaraln 

- Saltaaım ılyle baaa, Y• 
va atka•a.. llylel Seal vakaa 

: .. ~,:1;~ =d~;~~ 
lllı: ıördGtGm aaı dGtiiniiyorum: 
laea ulaa ıeni ıörmeden, yalnız 
Mliai İfİttifi• aada aeaia ol
••tbl• Yamma yaldqbjıa 
... aa lralblmla ıetlrditi laele
unı hlll kiuediyo•am. Ben, 
Mllİ W,le Ye bu kadar pbuk, ...................... 
aevclia mi? dedi. 

Süleyman peypmber bquu 
&tide •idi, fakat manalı bir 
ail ...... u. 

- Sev,uim, pzelim, nakamı 
-- ewl binlerce Atıla•, 
w.ı.c. kadıa bau bu ..U 
....... w MDden, bendea 
ftel ele .... Jlz binlerce Atık, .... ..,. .... 1m.... ayni 
..... Qftarlar. Seadea IOa

ta ela Jibleroe urlar, ba IUal 
........... daracaktır. Fıkata 
...... allauda d6rt ıey var
... ki, ..._ tayin bizim için 
~ cletUdir. Kartalın ıölc 
,adade, yalaaaa yer albada ve 
plllııiain deniz üzwinde bt'ettiti 
fD1; ~dünciilü do, kadım er
~ kalbine ıötüren yoldur. 811 
....... laeaim detfdir; Yakenin 
otla Aalmra aittir, cevabmı ... 

Kadın, erkek seferber edilerek 2800 
ağaç dikildi 

huu •Aba hayat. ve •alb11. Demiılerdir. 
yapmaktar. Acaba hakikat böyle midir? 

Bundan 44 aene evel, büyük Buit bir maden, bqka buit 
babam, zamanın Vezirlerinden bir madene, daha dotruaa al
çolc yalandan taaıtbl'ı ve ayai tıaa tabavvill edebilir mi? 
merakın Hlaiblerinden ola• Orta uırlann ıimyarerleri 
Kürd Said Paıaya bilıimya al• birinci ıualo menfi cevap ve
ba yaptatını röıtermiı ve hab· rirlerkea, ikinci suale de gö
nmda bldıtına ıöre kurtua• tilaleriai pre, ıere: 
albn yapmııbr. . - Evet.. Baıit bir madeni 

Ba altanı erteıi fÜD baba• altın Japmak mümkündlr. 
Ahmed Şemaed:lia Benli ku· Demiılerdir. 
.,.._1ua ıömrmif .,. .,.. Oa dokwaca uır kimya-
14 olu haliı albn oldajulla rerlerl iıe böyle bir ihtimali 
ulamııbr. Fakat, b&yük babam, akıllanna bile ıetirmemiılerdir. 
o zamanın modaaınca •ham. Yirminci uran lamyaıerleriıe, 
tabir olunan ıofuiarclaach; b.. müıpet ıekillerle orta devrin 
bamın: ıimyaprlerile kanaat birlitin e 

- Yapmata muvaffak oldu- dotru yürümektedirler! 
tunuz baliı ve 14 ayar albn- Evet; ıarbın büyük liboratu-
dirl Haberine: arlanndan bergiin radyumun, bu 

- Eyvah.. Hlli mavaffak basit maddenin, bati ıuretto 
olamadım demektir. Boa kur- rene b11it bir madde olan kur
ımaa 19 ayar albn haliıae aok-
aadaa biç bir kim..,. vere- ıuna ve Helyüme tabavril ettiti 
mem. Atemin laaklanı Jiyem .. ı ı6rillmlyor mu?. 
Demiı :ve formülGaG bir kim- Bu baıuıta daha ileri F 

Altı~ ılllc111• 6agruıuul1111 ild lıtff6a •ye IÖylemedıktea bqka bir derek: 
H - Bupnkü fen, elektronlarla 

Meaemea, ( uıusl) - Menomenia Ulacak köyünde tertib ecir daha da ayni ayarda altın yap- bombardıman ederelc atomları 
ı... ataç bayramı çok iyi aeçmiftir. Bayram pü kadı•· •kek. mamıttırl Kendince matl6b olan 
toluk- çocuk bütii• köy balkı aeferber edilmif, her evia öniiae. pyeye eritmeden e•anaı da parçalamakla, istihfaf edilen 
bahçelere (2800) muhtelif nevi •taç dıki lmittir. Bayram, daval beraber rötürmüttür. orta devir ıimyagerleri gibi ha· 
mrnalarla kutlalanm ı. mektebliler ellerinde •Ataç dik. levha- Jlu, l:»ir maaal detildir; hiç' ~::ıt etmiyor mu?. da diyebi-
larile geçid rumi yapmıılardır. yalan aöylemeditine kendiaiDi 

Ataç bayramı; köy muallimi B. Raif Necdet, Receb Sülün ve bilenlerin ittifakla ıahid olduk- Son aaarlaran en müspet ilim· 
P ti k b 1- R if tar f d b ı t H ı t kr lan babam da ben:;• ••t.ı___ lerinden olan •kimya. orta de-ar oca q"anı a a ın an azır anmıı ır. er ya e • ... uu: 

dil L b ı k b" d h -L t ... ı. Bı"ze aa·d ola.. bu L-bramdan virlerin • 19 uncu aı rda baştan-• ece., u ıuret • ıaa ar zaman a er tarann a ı..-nmu .. 1111 

temin olunacaktır. aonra, altın yapmak hammua• bqa hayal ve evham olarak 
---------••••••••-••••••••••••••••••-! bbal edilen- ıimyaııadan dot· 

M k ek d d • 1 muttur. Bu hakikat yeni baıtan e sı a a, orta evır er : .. ~:.:n;:~::.::~kilerile 
Eaki zamaalann en b6yük 

hayatı hu .. ku·· m su·· ru·· yor hatası, keıiflerin pek çotunun 
(111') olarak aaklanması ve pek 
çok kaymeti olan keıiflerin bu· 

C hil b ık d k • • b•• •• •• f lanlarla birlikte toprak altına 
8 8 t 0 tor IStemıyor t uyucu, e SUDCU götürülmesidir. E}'er bu hata 

B d h t k li clir olmasaydı. kimyanın yirminci 
arıyor. ura a aya ço e m asırdaki inkiıafa, biç ıüphesz 

- Ewt aevrilim. lnılDa .., 
W- ,.ı..z bular mıdır?. Az 
ıw.1. aeaiale beraber yemek 
JiJOfkeD 1anımda ~çekler var
da. Dikkat ettimı batla çiçek
ı. una dönmiif aibi idiler; 
~ktell blkbk, çiçeklerin ko
blanaa• MDI• arkandan ı.u. 
ntl• -a reldiklerini farket
... S.un için, çok defalar 
badi ı..dimdea ıormal• mec
... lralclamı C ilanda aenclea 
......... aevmek mii•kiin mil· ••1 .... ,. .... ol••Yaa 1aer ,., Onlarca hastalık ya Allahtan, ya 
~._.::. d=:~;,~i!:'. habis ruhtan gelen bir şeymiş 

mukabil Allah tarafından rön- bir kaç asar evel elde edıle· 
derilmiş bir muıibet ve feli· cekti. Çünkü, simyagerlerin 
kettirl Bir kısma göre de, has- ıun'i altın iddiası, biitün altın
talılc babiı rublaran vücudü, ların elektron, proton ve nôtrOll· 
kalb ve dimatı iatiliııdır. Ha· dan mürekkep oldutunu bilclik
biı ruhlar eıaıea inaanlara terinin delidir. Halbuki bu ba
Allabın bir belia dır. Allabın lcikat ancak yirminci asırda 
sevditi kullara, Allaha itaat ve kimyagerlere malum olmuşturl 
ibadet edenlere, bu babia ruh· Simyagerler hatta yirminci asır 
lar batta yaldapmular; fakat kimyagerlerinden de ileri git· 

faıQaf Bir lnfiliz aeyyahı, M. Golç lara benziyen insanlar, batta 
- Sullmit,. Ben de, aeni Mirps Londrada seyahatleri Ruıyanan köylerindeı bile yok· 

,oha•a11 üzeria-e çıkaran Allaha hakkında. güzel ve itimada li· tur. Papa ve engiziıyon erki· 
tefe,kklr ederim. yık bir kıtap neşretmiıtir. nının hakim olduklar& devirler 

- Bupn gibi, olduğu fibi Bu kitapta Mebilca ve Mek· insanlar ancak bu kadar ıeri 
lıabrlayorum: Seai ilk gördüjüm ıika köylüleri hakkında çok kafah olabilirler, hepsi de cahil, 
sün, bahçede ben bir tq (ize- rüzol ve kuvvetli miiıabedeler hepaide hayattan bumiı veya 
riae oturmu,tum? Sen yamma . vardır. Cenubi Amerikanın bu korkmuş. hepsi de ıeri insan
,etcfin. elini, elimin üatiine kor orta laımıada yqıyu köyler, lardırl 
dua. Elinden ıelen bir ateı beaiiz orta devirler hayat ve Bunlara ıöre, baatalık ancak 
Dl'-'•• kadar ifledi; kalbimi ,.....Hllll "ai 1aıamaktadarlar. Bu0 • inıanlana ~ ve ha ranı 

günah iıliyenlere bu habiı rub- mişlerdir. 
lar kolaylıkla bikim olurlar. Bu Simyaıerler canla ve canıız 
habis 'ulalar vücude girince: diye bir taksimi red etmiıler· 
haatal Tın her çeıidi baılarl dir. Onlara göre (albn) cınlı· 
-Sonu 10anca 111/ıi/etle - dıri altan dolar, tekamül eder 

Meı har bir aalate
kô.r yakalandı 

Ba adam, aalıte çele 
lu aıJriiyorda 

Bütüa dünya zab&taaı tarafın· 
dan aranılan müdhiı bir ula
tekir, reçen hafta Atiaaclald 
matuında yakalaamıt •• clerbal 
mahkemeye verilmittir. 

Sabtekir, Zarifi adında bit 
Yunanlı sarrafbr. Bu adam, 
aruara Avrupanın muhtelif fOe 
hirlerini ziyaret ediyor ve her 
aeyabatinde bir sahte çek sarf 
etmete muvaffak oluyordu. 

Zarifi, Şıra adasından 1934 
yılanda Atinaya gelmiş ve be-
raberinde de ada t caret oda
ıan dan alınmış çok kuvvetli ve 
itimada şayan evrak getirmittir. 
Zarifi, bir müddet sonra orta
dın kaybolmuş ve o zaman 
Dramaya giderek 1,S00,000 
drahm lik aabte bır çek aürdiik
ten ıoara tekrar Atinaya dön• 
müıtür. 

Yaman sahtekarın, daha bazı 
arkadaşları bulundutu ve Za· 
karsoy adını taşıyan iki Yahu· 
din·n de Zarifıain ıuç ortaklara 
arasında mevcud olduğu anla• 
ıılmıştır. 

Haci Argiros adında d ğer 
bir 11htekir da, bir kaç gün 
evel 380 lngiliz lirası iç·n aah· 
te bir çek yapmıı ve siirmete 
muvaffak olmu,tur. Bu adamın 
da, Zar fanin ortaklarından ol
dutu tesbit edilmiştir. 
Zabıtaya taarrazıın cezaa 
Bayındırda ·Hıcıibrabim m•· 

hallesinde oturan lbrah m ot 11 

Mehmed Sapmaz. geceleyin dev· 
riye jandarmalara taarruz dlı• 
tinden tutulmuş, ad.iyeye • 
rilmiştir. Meşhud cürümler .. 
nununa göre mı..bakemesi y 

lan Sıpmaz bir ay hapse m 
kum oJmuıtur. 
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1" VeremlJ m CTI"4e. .l.i mü.,nf .• a-işidi. ,,jŞehi-.-ci.-itt:-

·· c . le ce "y - Şe~ri 
Buf(iinkü pr:>gra 

lstanbul rad o u 
Öğle neşriyatı: Saat 12,30 

P:akla Türk musik sı - 12,50 
Havadis - 13,5) Pıakla Türk 

musikisi - 14 Son. 

1 Keler Be a : Det.i~~ce 
de Temple. 

2 Waldteuefel: Retour du 
Printemps. 

İ yıllı ongr Sİ Agaç andır a 

Akşam neşriyatı: Saat 18,30 
P.ikla dana mu iki:ıi - 19 
Vedia Rıza ve arkada !arı tara· 
fından Türk musik:sı ve halk 
,arl.:ıları - 19,30 Konferans: 
Selim Sırrı Tarcan ( J ponyad 
çocuk terbiye i) - 19, 5 B:ı 
haberleri - 20 Sadi ve ar a· 
daşlan tarfından Türle musik.si 
ve halk şarkıları - 20,30 H va 
raporu - 20,33 B. Ömer Rıza 
tarafınd:ın araµça söyl .v -
20,45 B:ıya S.:n:ıha Özden· 
ıeı ve ar. ·ad ş!arı tarafından 

Türk musıkısi ve halk ŞJrkılan 
( Saat ayarı ) - 21, 15 Klasik 

Türk musikisi: Okuya!l Nuri H :1, 
keman R ,at. kem-ıınç .K 1 

Nıyazi, tambur Dur.Ü. T Jran, k&· 
nun Veche, nısfıye SaUhattin 
Candan, ut. Sedat, ut Cevdet 
Kozan, kemançe Fahire, tam· 
bur Refık ,Şeınıettin - 21,50 
Orkestra: 

1 - Saint-Saen : Samson et 
Dalila. 

2 - Hermen • Hommage : 
Valse. 

3 Drigo : La foret en· 
chantee 

4 Tschailcowsky: Daose 
ara be 

5 - Tosti : Romıınce. 
22,45 Ajans haberleri - 23 
Plakla ıololar, opera ve operet 
parçaları - 23,20 Son haberler 
ve ertesi güoüı:ı programı 

23,30 Son. 

Ankara radyosu 
Ôğle neıriyalı: Sa t 13,30 

• 13,50 Muhtelif plak neşriyatı 
- 13,50 • 14,15 Pıakla Türle 
musikisi ve halk arlı:ı!arı -
14,15 • 14.~0 Dahili ve harici 
haberler - 15,30 daıı itil;ıareo 
müzik öğretmen mektebinde 
naklen Cumhur Başkanlığı Filar
monik orkeııtr heyetinin kon· 
aeri Şef Pnıetoı:ius. 

Akşam neşriyatı: Saat 18,30 
• 18,35 Plak neşriyatı - 18,35 
- 19, 10 Çocuklara Karagöz (Kü
çük Ali) - 19, 10 • 19.35 Türk 
musikisi ve halk şarkılan (Mak· 
bule Çakar ve arkadaşları ) -
19,35 · 19,50 Saat ayarı ve 
arapça oeşrıyat - 19,50- 20,15 
Türk mu si kisi ve halk şarkıları 
(Cemal Kamil ve arlcadaşları ) 
- 20, 15 • 20,30 Hukuhi konuş
ma (Hukuk ilmini yayma kuru· 
mu tarafından) - 20,30 • 21,00 
Türk musikisi ve halk şarkıları 
( Salahattın ve arkadaşları ) 
- 21,00 • 21,15 Ajnns baberlerı 
- 21,15 • 21,55 S.üdyo salon 
orkestrası: 

3 - 1. Va~ov : Suite Can• 
cu:enne. 

21,55 - 22 Yarınki program 
ve istiklal mar~ı. 

Muhtelif Avrupa istasyon !arı
nın bıı akş;ımki p ogram özü: 
Hafif konserler.: 

7,10 Berlın kısı dalgası: 
Hafta sonu ko:ıs ri, ( 8,15 de· 
vamı ), 10. 15 Ber in kısa dal· 
gası: B Jrul u alet er ve p yan o 
mus'kisi, 11,15 Pıyano ve yaylı 
o ·estra, 12 Karışık konser, 13 
H fıf mu iki, ( 14, 15 devamı ), 
13, 15 BükrC'ş : Pıak mus ıkıs , 
( 14,25 d vamı ), 14, 15 Paris 
Ko o y 1 : Konser, ( 15 Keza ), 
17,45 Berli ı kısa dalgas: Halıc 
konseri, 18,50 Berlin kıs~ dal· 
gas:: Haff konser, 19, 10 Peşte: 
Opera orkestrası, 19, 10 Be'.grad: 
Radyo orkestrası, ~0,30 Peşte: 
Rıdyo orkestras, 21 Varşova : 
Leh musrfcisi, 21,3() Prag: Bü· 
yük eğlenceli konser ve bando, 
22, 45 Peşte ! Çiga:ı orlcestrası, 
23,45 Peş e: Çgan ork,strası. 
Opera 'ar, operetler: 

20,25 Vıyana: D.e Taenzerin 
Franny isimli operet piyesi, 
20,35 Bükreş: GouuoıJ'nun Fa· 
ust op•r sı, 21 Belgrad: Tere· 
s;na isimli operet. 
Resitaller: 

15, 15 Berlin kısa dalgası : 
Şar(,fa•, 18, 15 Varşova: Pıyano 
ı es tali {Ducar, Fare, Debnssy) 
19,15 Varşo•a: Şarkı p.aklım. 

d··n toplan 
Müna aş:ı ar olau. B. Refik ince, Behçet 

Uz7 Mi at Orel söz öyledii r 
Başı 6 -ıncı sahi/etle - pagan da yapıoas. liizımgeldği°~i 

ıcap ett•g•ni söylemiş. anlatın ş: 

- Geçen gün ismini vermek - Ben valı sıfatile değil, 
istemiyen Raş d ad nda bir zat P<'rti başkanı sıf tıle lzmiı: hsl
bir bastanem.z~ on bin lıra kını alakadar eden bır mesele· 
vermiştir. Bu kadar büyük bir ye karşı lakayt kalamam. lzmir-
parayı vermek iç'n bir insan !ilerin isted k.erı bir şey benim 
yüreğinin ne derecede tei.:amü.ü için emirdir, onu ba armak he· 
liiz:mdır, tasavvur buyuru:sun. defimdir. 

Ben burada bı:unmasam b.le, Demiş ve alkışlanmıştır. 
bir defara mahsus o:ma'< üzere B. M tat Orel, cemiyet reisi 
300 veya 500 lira vermekte sıfatile söz alarak müessesenin 
müşkülat çekmiyecek bir çok kendi yagıY:a kavru?dığunu, 
vatandaş bu:acağ ıo ümid edi: borc.ı buiunmadığını, ma.i vaz-
y•rtım. 'yetin,n düzgün olduğ.ıu, y ıpı· 

B.ı sözlerden sonra belediye lan 5000 1 r 1 k büdcede:ı 250:> 
re si Dr. i3. öehçe Uz s"z İs· !ıranın tahakkuk etmeyınce sı· 
m'ş, cemiyeticı cılız olduğunıJ kıntı çekıld.ğini söylemış: 
söylem:ş, muhtelıf tenk dlerde - Bu cemiyet ölmez, ayak 
bulunmuş, neşriyat ve propa• üzerinde dımdiktir, parası nis· 
gınıla işine ehemmiyet veril· betinde iş görüyor, demiş, ten· 
mediğini, ceıniyefn hastane in· kitlere birer birer cevap vermiş, 
şasma ve onu yaşatmasına im· Kızlay ile müştereken hastane 
kin olmadığ'ını, bu işin yüz ınşası ıçin merkez nezdinde te· 
b nlerce lira sarfını lüzum gös- şebbüste bulucıduklarını, bir ne· 
teren bir mesele olduğunu, d:s· tice çıkmadığını, 1931 senes;ne 
pansenn ıs! hı lazımgeldiğ.ni kadaıı cemiyetin gardenparti 

söylem ştr. besılatı, mubasebei hususiye 
Bn. Dr. Saada veremlilerin yardımı, mukayyed an varida

tecr·di meselesinin ehemmiye· tından senevi 13030 lira para 
tini anlatmış, hastaların, sağ- alırken idarcsı kolay olduğunu 
lamları aşılamakta olduklannı sonraları güçleştiğini, bunun 
söylemiş: muhtelif sebepleri bulundı1ğunu 

- Veremle mücadele millı anlatm ş: 
Dant musikisi: müdafaa işidir, nüfusumuzu kay· - Bir senede y ptığımız iş- • 

16,30 Berlin kısa dargaaı: betmek, servetimizi kaybetmek !er az görü:memelidir, Yaman· 
21,30 Berlin kısa dalgas: 21,45 demektir. Dedi. Dr. B. Kamüran !arda elde edi en netice küçük 
Stokholm: (Kahn kısa dalg sı) Örs, meclisu umumi azası sıla- görü emez. Dispanserde yapılan 
22 Varşova: 23 Stokholm:23,10 tile söz ~öylüyerek vilayet büd· işler büyüktür (ve daha izahatta 
Peşte: ( Plakla ) 23,30 Prag_: cesinden ayrılan tahsisatla Te· bulunarak) bütütı bunlar az mı• 
23,40 V•yana: 23,45 Laypzig : pecik Emrazı Sariye hastane· dır arkadaşlar? Cem yet abl 
(Opera balo!undan nakil). ıindeki veremlilere a•t 20 ya· ıalm t d ı· k amış ır, emış ır. 

tağın 50 ~" çıkarıla cağ:nı, ila-Amerik a Av upavı Bazı azalar daha söz almışlar, 
.r veten inşaat yapılacağını söy· muhtel f mütalcalarda bul.ın• 

k neli/erine bırakıyor ledi. bulunmuşlardır. Neticede idare 
- Başı 1 inci ıahifede - Yali B, Fazlı Güleç: heyeti ve murakıb raporları 

Şimdi di.kıaıörlüklerin terakki· - Te'lkide maruz kalmak, ittifakla tasvıb ed.lmi§, 938 
lerino mani olmalı: içın vakit geç• bir cemıyetin yaşama kabiLye· büdcesi 5266 lira varidat ve 
mlılir. Mo~er ki bir harb göıe alı• tinin ba~laması demektir. Bina· 
na.. Ba ı•rait dahilinde Amerik•a masraf olarak müfevazio şek.ide 

enaleyb cemiyet hayatında yeni ı. b 1 ı 
d Un uıı:.umİJC "nin iol;rat politi· .. a u o un muştur. 

bir devre başlamış oluyor. T ı. d b K kacılarınıa ı zlerin• iııiralı: edcc~&i op ... ntı a u onan asta-
tahmia cdilm•lı:tPdir. B.. ıezlcr• D:ye söze başlamış, hastane monu saylavı B. s~ad söz ala-
giiro Amerik.anıa menfaaıi Avrupayı inşaaı meselesini sıkı tutarsa rak cemiyet için hü<umetio 
kendi dordleri il• baıh•ı• bırakma• cem yetin muvaffak olacağını, yardımının istenmesi, diğer bir 
ğı lmlıdirdir. vil.iy t bütcesinin ağır yükler aza da aidat tabsiıatında mü· 
Fenni zeytin b:ıkımı altında bulunmakla beraber ve- racaat şektinın daha pratik bır 

Bütün zeyti11 mın~a~alarl'lda rem mücadeles için çalışan şekle sokulması d te~inde bu-
zeytin l:udama iş ne büyük müesseseyi yaşatacak yardım- lunmuşlar ve bu dilekler kabul 
ehemmiyet verilmekted:r. Bu· !arın yapılmakta olduı?unu, bu- edilmişt.r. G zli reyle yapılan 
dama amelıyesi, usta zeytincıler "lif daha Lz.alaştırılacığını, seçımde- yeni idare heyetine 
tarafındın ve fen<ıi bir şekilde Parti yardım komitesınin, mub- Bn. S ada Kağıdçılar, Hasene 
yapılmaktadır. iyi ve fenni ba- telıf cem yetlere bir nisbet da· N ılan, Cevr.ye lsmail, Ferzan 
kım sayes nde m nta"amızdaki ires nde yardım ettiğini, yalnız Tomaniç, B. S ıleyman Fak 
zeytınlikl~rden her yıl iyi mab- bu mü ssese~in Kızıl Y gıbi ta· Ôzkan, Mitat Orel, Cevdet 
su! almak mümkün olac1ktır. ammüm etmesi v" gcn"ş pro- Alanyal., Dr. Al• Halim Bayer, 

:,::;.=~==~;::=;;;;;~~~;;;;;;;;;;;;:;;ı::;:==::;:~~ci~og:.:ru~.~~O~ı:un:"~ıç:i:n~~b:u~k:~d:a:r~-::b~ıl:se:n~. ~üçükten aldı, büyüttü. 

1 il Kız il 
tehlıkelere katlan.yorsun. Bana Sana karşı her türlü itinayı 
g~lince... Benim için hiç bir gösterdi. Seni ideal bir kız 
şey yapmak istemiyorsun, neden? olarak yetiştirdi. Bütün bunları 

~=== ... =A=.=,A=N=.=. ===============ı=,==ii;;i;;;=IJ1 - Yanlış anlıyorsun Şanda. kendi menfaati, işleri için yap· 
, ,, ÇhV ili. : f b' 

Sax Rohner Sezal Yaşıt Ben doktor Hartona, sır ızinı mıştı. Fakat seni Kahirede kar-
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İKiNCi KISIM 
Hindli yalvarır gibi inledi: 
- Mıskal 
- Olamaz, rica ederim bana 

böyie şeyler söyleme! Ben seni 
en yakın arkadaşım olarak bıl· 
mele isterim. 

Yere eğildi. Bir az evci Şan
da Lalııı başından çekip attığı 
takma saçı aldı, kapıya dc.ğru 
yürüdü. 

Hindlinin korku~ç yİizü ka· 
rıştı. Gözlerinde şıınşekler çak· 
mağa, gözbebekleri alev gibi 
parıldamağa başladı. Dişlerile 
dudakların• lcerniriyor, yumruk· 
)arını sıkıyordu. 

- Anlıyorum, dedi. Tekli· 
fimi aıdea rıddettijiııi bılmi• 

yorum zannetme. 
Genç kız durakladı. Şüphe 

do!u gözlerle Hindi ye bakb. 
Şanda devam etti: 

- Evet bir kaç zamandır 
şüphe ediyordum. Elimde olsa 
seni bir dakika yaoımdan ayır• 
malc iıtemem. Fakat işlerim o 
kadar çok ki, lakin bu akşam .• 
Ateş saçan göılerioi ıenç kızın 
yüzünde gezdirdi: 

- • • • Bu akşam ıeoe ona 
gittin değil m ? 

Miıl..a ellerini Hindliye doğ• 
rıı uzattı: 

- Oh... Söyleme Şanda, 
yalvarırım ıöylemel 

- Demık ki tahmiolorim 

aleybimizde neler bildiğini öğ. şısına çağırd•ğı gün, ah .• O gün! 
renmek için gidiyorum. Halı:- Hayatımın en işkenceli günü 
kımda bu kadar fena düşünnıe geldi banal 
kuzum.' Bir kaç senenin sende yap· 

Hindli birdenbire yumuşa- tığı tebeddül, gi•tikçe artan 
mışb. 

_ Fakat niçin? Benim bütüıı 
bunlardan haberim yok? 

_ Onu yalnıı Fo·Hi bilir. 
Onun düşüncelerine k~rı.şmağa 
hakkkımız yok. Q;ıun fıkırlerini 
kimse bilmez. 
Şanda Lal tekrar kızar gibi 

oldu. Yumruklarını sıktı: 
- Ben biliyorıı~, d.ye ho· 

murdandı. Bütün planları, kafa· 
sından geçenlerin_ bepsiııi bili· 

M. k şımdı sa b yorum. ıs a, na er 
şeyliy~ceğı nı. 

Senin için n• düşUııeelorı var 

sehhar güzeli ğin onu fevkalade 
hayrete düşürmüştü. Siyah göz· 
!erinin şa,ırtıcı cazibesi Fo·Hi· 
ye, ne olursa olsun, neticede 
bir insan olduğunu ihtar et· 
m'şti. 

O günden sonra seni dalma 
kendisinin telakki etti. Bunu en 
büyük sırrı olarak saklıyor. 
Dünyanın en korkunç canava· 
rının, b:ç b r şeyden yılmıyan, 
her yere ölüm götüren bu hun· 
har herif:n de kalbi olacağını 
hiç düşünmedın m(? 

- SJs Şanda, beni çıldır• 

- Başı 3 ncii sahifede 
katmak ve güzelce tedk k et· 
mek laLım -re lirken b ç hır ted· 
k ke ibt yaç görülmeden "teşcir. 
diye b:r çok yerlere bir çok 
münıseb tsiz ve işe yaramıyan 

ataçların gaf's olunduğu görü
lüyor. 

Ağacın caddeyi daraltmaması 
lazımgeliıke:ı ve batta yaya 
paldırımına rğaç dikilip diliil
memesi bir zama'liar gerek ka· 
nuni ve gerek şebi, ciı k noktai 
nazarından Avrupada uzun mü

nakaşalı badi olmuşken bizde 
yaya kaldırımını daraltan, insa

nın yolun:ı kesen, yüzüne çar· 
pan ağ;ıç!ara sık sık tesadüf 

ed.lmektedir. Dikilen ağacın 
şehir ağacı o'up olmaması da 

ayrı tcdlcık olunmağa değer bir 
meseled r. Öyle kocaman g niş 

caddeler vardır ki ortalarına 

şehirlinin hiç bir işine yaramı· 

yan küçük aleb ağaçları dikil
mişt r. 

Bakmasına masraf etmesek 
bile bı.itün bu teşc:r faalıyetı 

bizi'! oldukça mas•afa badi olu· 

yor. Ve bu sad olunan pa· 
ra, tabiidir ki, hll şerait altında 

biç bir işe yaram yo • ve ziyan 
oluvor. Teşcir fıkri çok güzel.. 

Fakat bu fikri icabat le bera· 
her tedkifc ve tatbık edersek 

memlekete mülid b,r iş görmüş 
oluruz. Yoksa menfaat yerme 

ortaıığı pisleterı ve muarrat 
ilka eden odun ve kuru yaprak 

küm sınden ibaret bır şey elde 
etmiş o uruz. 

Belediyemiz.o bunlııra mun· 

tazaman bakılmas·nı temin iç:n 

büdcesiode bir yer ayırması la· 
zımdır. Az d•kilııin, ziyanı yok .. 

Fakat dıkt:rdiği şeyler bize is
tediğ;miz faydayı, şehirlinin 

sıhhati için laz· mgelen istifadeyi 
temio edecek, geçeceğimiz yo -
!ara engel olmıyaeak, evlerimi· 

ze karanlık vermiyecelc, haşın 

ve eğri büğrü gövdelerile gö· 
zümüzü hırpa am. yacak ağaçlar 

olsun. Güzel ve modern bir 

şehre lay k ve metodik surette 

ağaç dılcilsin.. Yo.·sa bo bal 

ile teşcirin bir manası, bir ıfa· 

desi yoktur. 
Dr. N. S. 

Şükrü Nuri lşs zen, yedek az 
!ıklar D . B. Lütfi Sabri, Kas. 

tamoııu saylavı Dr. Saad, Dr. 
Sami Sılıb seçilmişlerdir. Mu· 

rakı plıkleri de B. Nec ti Çiftçi, 
D . Mehmed Ah Samancıoğ!u 
<n ihap e-dilmişlerdir. 

tacaksınl 

- Susmıyacağım. Sen gör· 
müyorsan beni de görmüyor mu 
zannediyorsun? Senelerdenberi 
bütün dikkatimle her türlü ha· 
reketinizi takib ediyorum. Ni· 
bayet tehlike göründü. Yarın 
ben gidiyorum ve sen... Sen 
ya!n·z kalacaksın. O bu fırsat· 
tan istifade edecek. 

Miska korkudan kısılan se· 
sile inledi: 

- Şanda.. Sııs sesini duya· 
cak .. Mabvolacagız, yalvarırım. 
Git şimdi. Hayatta yegane do -
tum sensin, Şanda. Seni kay· 
betmek istemem. 

H ndli teessüründen titriyor· 
du. Başını öaüne e~erek ceva b 
vermedi döndü. M skaııın gel
diği kapıdan mahzenlere indi. 

Genç kız gör.lerine hücum 
hücum eden yaşları saklıyama· 
dı. Dolu gözlerle Şandanın 
uzaklaşmasını takib etti. Sonra 
demir kap dan ıçeri, esrar çe-

V.'liyet U. meclisin· 
de g"çen müzakereleı 

- Başı 1 inci salıifede -
mnvazl'ı.ı ı umumıyeye al.Jnmaıı, Lü· 

y(fı( ... aıhhiye ıeşkilAııom vililyet büd· 
ce•i ile değil Sıbb!ye Ve aleti blld. 
ce"i ile id ır l"•• bu u l idare me. 
mDTlarıoın tfa deTlet memu.l ı hak. 
larıod •n .i.•ılf.ıdd et tırilmeıi i.st&a• 
melte•1ir. 

Bu takrir, dilelı: encüm "ndıt 
tetkik. ediJ~cekıir. 

Büdce hazırlıkları 
BüU'ce eacılıaeni •A•lart ile di. 

ıer enc6meoler reiıleri 1'e ınııbata 
muharrirleri parti biıı .. ıoda ıık k 
toplabtılar y•pmakı •e- bıtdce bao 
zır;ıkları ile mo .., ı ı kıad rlar._ 

Yar 24 H l?evi 
ac•lac ..•. ır • 

- Başı 1 inci sahifede 
kouıer, mütıııt]e,., •por gibi ısebcb1erle 
gelib faydalanan yu<dda~larıu aayuı 
allı milyonun 6 tündedir. Ilalkı,.J.,.; 

geç"" yıl içiııd• u•ha meıodlu ve 
programlı t•lıtmalı: yolunu ıuıtok• 
ları niıbetle muvaffak olmııtlardJr. 

.MO•b•I ve ıümullil y•rarlıkhr 

f!ti~tere·ı Halkevlerinio ha;ın,la An• 
kara, Artvia. l)a ıke1ir, B..trtın, üur• 
ıııa, lli•yo )ut Deuozii, Dıyiiilrh•kır, 

Enıinı1 11ü, 1zrulr, fzmit, Gaziant..-p. 
llla ııae, lnegöl, C9ak, Zoııtılldalı 
Halkevl ri .ardır. 

Besalap_-.· 
çıkan R s f{ • 

zaıtel ri k p • ıl ı 
Bükre(I, 18 (Radyo) - Patı

rik Mııon Kriste.ı kabınca, 

Besa ap ada çı an Rus ı z~
telerim tatıl e mi t r. 

1-------------
Akh. ar h le-

dıye · n: 
Y rmı se.ıc:iz b ı uç yüz on 

dok z !ıra keşi!L şehrin elek· 
trik şebeke işle::i 15 Şuha• 938 
tarilı ndt'n itıbar n b ay müd· 
det e kap.a' ı zarf usuıile eksilt• 
meye çıkarılmıştır. Keş f ve 
şartname ile icabeden proje ve 
resimler 150 kuruş mu a.ıilinde 

verilir. ~ksiitme 17 Mart 93 
Per mbe günü saa.t 14 de Ak· 
b sar belediyes.nde yapılııcakt·r. 
Muvakkat teminat miktarı 2123 
lıra 92 kuru ,tur. Tekııf mek· 
tupları en n h1 et 17 Mart 938 
Pcr embe gi.inü saat 13 e k dar 
kabul edıJec~~i ııa 1 olun ur. 

18 23 28 5 

TAKV!JI 
Rumı · l • .>J ' Araai • .Ji.i 

Şulıat 6 :lı!hicce 17 

-

t 

' j 

ö 

ŞUBAT 

16 
1 

Cumar es· 

~ 1~ 17,4• 
6,42 l;l,27 ıc- l,3119,lô 
!l,38 ıs,z,ı: lınrak 11,26 t,ı:; 

kenlerin inine daldı. 
* .. * 

Yüzü yaralı adam 
Doktor Hırton ö~ündeki ka· 

ğıdları dikkatle o 1cudu. Bunlın 
biribirine iğneliyerek büyük bir 
zarfın içine koyup kapadı. 

O gece heyecanlı fakat çok 
tehlikeli bir maceraya atılıyor· 
!ardı. Ab-Fang·Funun evini zi· 
yaret edece1de•di. Bu ziyaret 
bir baskın şeklinde olmıyacaktı. 

Bunun bir ço'< mahzurları vardı. 
Çünkü Ab-Fang·Fu böyle bi.r 
taarruza karşı herhalde uyuı11u· 
yordu. 

Gaston Maka epey düşün
dükten soo a bıa batakhaneye 
bir ziyaretçi, daha doğrusu ta• 
nıdık bir müşteri gibi ıirmeği 
muvafık bulmuştu. 

Maks şark lisa olarına pek 
işina değildi. Onun ıçın dok· 
tora beraber ıritmtlti t .. W ,,.. 
m ~ti 

- .;QllU. ""' -
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Deliler Büyük köy hikdyesi 

Billôr Kö·şk 
arasında 

- .. ·~··· ..... 
St!v~ili, köqlü ktırdtJ.şlel'ime ·armafan Altı yll nasıl yaşadım? 

YAZAN: 
Nezihe Muhiddin Bir del~ ve -sinekleri ~· 

- ıs- ~~~~~-~--~--~ 

Deli; sinekleri okşuyor, küçü-
cük yavrularım, diyordu 

,,, 
' .r 

Su yeşil çamlar, bu güzel bıı· Hain yarim eller elinde gez~ 
zular , ne sadık, ne vefalı arka• Gün · kararsın güneş sönsup 
daşlar; onların yanında iıtediti göklercte 

Genç ve güzel bir kadın da aklını.-~ 
gibi yüreğini taşırabilirdi . Kuzu· Belki o yar benim rüyama gire\ 
larmı iki büyak çam gövdesi• l 
nin arasındaki çimeni ğe bıraktı. Derlerdi ki kalpten kalbe bir 

111 
Yavrular analarile koklaşırken yol var bozuyordu. Bu bendim! .• 
kendi de düz bir taşan üstüne Dağlar kavuşmaz amma, ka· 

l k . 1)1 oturdu. Siyah kadife göz eri sı vuşurmuş ınsan ar 
ormanın görünmez loşluklarına Bu dillere artık yoktur inamfka 
dalmıştı. Aylardan beri her sa· Ağu gibi dağlarken yüreğiı/I' 
bah bu ormanlarda dolaşırken Fadime artık ağlıya ağlıyıa 
duygulu ·yüreği her kuytu köşe- bu son manjyi söyledi: .r. ' 
d en bir ümit beklerken bu sa· Kırlangıçlar sevişiyor dallardh 
bab genç hayatına içten küs- Yanık bağrım külmü olsun. 
kündü. Fadime her sabah, kim· derdinl'c 
senin görmediti bir gönül yol· Sus ey gönlüm bir az. da fo 

daşile bu ormana dalar biç kim· söylesih 
senin işitemiyeceği iç sesile Ey vefasız nerelerdesin? nerde? 

..,.J 
onunla konuşurdu. Doğanın par· Fundahklarm çıtırtıları arası~; 
lak gülüşlü hayali yanından hiç da bir ses cevab verdi: ! ~ı 
eksilmezdi onun... Şimdi bu - Buradayım! Beni mi Çl"ı 
dünyada garip, avare eşsiz bir tırıyorsun Fadime?. · ,1 

kuş gibi yapayalnız kalmıştı.. Bu 5es, bu tatlı ses ıökler·. 
Hıç ses vermiyen bu loş orma· den mi iniyordu, yoksa Fadime~· 
nın durgun bağrından acıkla bir nin sevdah yürej'inden mi taş~ · 
ah duyarak yürei'i eziliyordu. .mıştı? Fakat birdenbire yeşil 

Yüce dağlar ah ediyor de- fundalar çatırdadı ve Doğanı;ı, 
rinden levent endamı bu yeşiJ çerçe·.· 

Ağlamaktan gayri ıclmez venin ortasında görünüyordu:(' 
elimden Fadime, daha gün ışımadani 

lssız orman ııice böyle su· nefti ormanların ıssızlığında ağ~ Çeviren: Haz.ar 
sarsın? lıyarak çağırd1ğı sevgilisini bir~·: Tercüme ettikimiz bu maka· 

Yüreğime benim ağu katarsın denb'ire karşısında görünce do~~ leyi hazırhyan Claire Oeval tam 
Sazlı dere ağla benim der• nakaldı. Tevekkeli dağların taş·ı altı yıl, deliler arasında hasta· 

dime farın kulağı vardır dememiıleı:.·::. ı bakıcılığı yapmış genç ve güzel 
Fadimenin duygulu yüreğin· Şimdi ne edecekti Fadime?· bir kızdu. itiraflarında tamamen 

den taşan içli ıezgi çamlarm Go··nıu··nu-n bütu"n sırlarını mer·.·irr · ·d· B.. ı b· ·k 
samımı ır. oy e rr vesı ayı 

derin hıııltııile yamacın kıyısın• dana do"'-miic.tu." Ah yer yar·l·· d d ı 
K. y • karilerine vermesin en o ayı 

da tatla tath akan Sazlı derenin u da yerlerin dibine ıakla~·.1 

ıırıltııına karışıyordu. d ... . Parisli meslektaşımız sevin· 
Çepkenimin kadifesi aldır al ııy ı... 5~ı mekte ve kendi kendisini tebrilc 

1 Genç kızın şaıkı n ve utangaç· etmektedı'r·. 
Tilre-ııın n yarasına hançer aa v 
Ben burada garib ıa~ib ağ· halini yürek aevgiıile seyrede~ - Hayatımın altı yalanı de· 

larken Doğan: ; • lilerle birlikte geçirdim. Şüphe 
Sen ellerle safa edip hoşça - Fadime; yavru kuşlar gibj~ yok ki, bu ömür istenilecek 

kal cıvıltılarını dinledim. Ben bura~ı bir şey değildir. Bir tarafta 

Fadime güvez yemeniıinin uca larda senden önce dolaşıyor·j kahkahalar, bir tarafta inleyiş-
ile göz pınaranda biriken yaşları dum, dedi. · .. ., · ler, bir tarafta kavgalar, gürül-
sildi: Do~an, cllcrilc yüzünü kapa-? tüler insanı her halde memuun 

Yeşil giymiş iıte Niaan sabahı yan Fadimeye doğru iki adımı edecek şeyler değildir. 
Bir kez olsun duymadın mı atınca genç kız bir çığlık kopa·ı~· Fakat, nasıl söyliyeyim, bil· 

bu ahı? rarak kaçmağa davrandı. Faka~J mem; bavulumu hazırlarken 
inkisara dilim varmaz ey delikanh iki üç adım seğirtişi~~ gayri ihtiyari içim sıkılıyor, bu· 

gönül o?u sımsıkı yakaladı. Fadim~..Jl radan ayrılacağıma pişman 
· Bin:yaıasın benim rönlümün nm artık 1"f111ldıyacak kuvveti/l oluyordum. Evet, bu hayatın da 

şahı kalmamışt~. ':, or~un başı Do:~ kendisine göre bir cazibesi vardı. 
Fadime bir an ıuıtu. Dudak· ğllnın genış goğıune kapanara~i. Bu cazibe beni her an kendine 

farının' kenarlarında aCl bir gÜ• hıçk~rdı. . .. . .··1 çekiyor, adeta ağzın\ açmış, 
lümseme büküldü. Bır dakıka çamm ~ovdes~.~~~ · beni yutmak istiyordu. 

Neyleyim lci ıöz dinlemiyor dayanarak sustular. Dogan, gog·ıt ' s ·ze şimdi anlatacağım öir 
·. gönlüm ıünd~ sessiz sada~ız yatan buı ·. kaç hatıradaki (mantıksızlık ve 

Yok yere inlemiyor gönlüm ateşlı genç bJtşın ıpek saçlarını · akılıızhklar) şüphe yok ki, gün 
Kızmayın bana dağlar dereler okşadı: . .. ... . . . gibi gene meydandadır. Lakin 
0 yari hiç kiolemiyor gönlüm - Fadıme; yureg.m nıçın .. bu itiyadla bu akılsızlıklara insan 
Fadime, birdenbire ıuıtu, bir kad~r. y~ralı? Senm .. o guze pek i li altşıyor ve delilikleri 

çıtırdı iıitmişti. Pınar ba~ında kalom~ kımler kırdı b~yle? f' tabii bulmağa, onların da birer 
ürken bir yavru karaca gibi sil· Fadıme başını kaldırıp •sen muhakeme ve mantık mahsulü 
kinerek etrafına bakındı.. Bu diyecekti, fakat sustu, dah~ bulunduğuna inanıyor!.. 
çıtırdı ne idı? Acaba şafak !azla s~kuldu. . : . Dikkat ediyor musunuz? Be· 
vakti yem arıyan bir tavşan mı? ' - Soyle bana Fadıme .. Senı '. nim için ilk uçurum, ilk tehlike, 
işte şuracıkta ana •koyun Fadi· böyle ağlatan yavuklun kimdir? ilk yolumu şaşırdığım dakikalar 
menin acıklı sesini dinliyerek Fadime naııl ıöylerdi bunu? işte böyle başlamıştı. Fakat 
kuzularmı emziriyordu. Tekrar Niçin hala kalbini kırıyordu' bugün şükür ki aranızdayım; 
kulak verdi. Do~an?.. . '! sizin gibi düşünmekte, sizinle 

0rtalık derin bir scaaizliğe Fadime kngın başım çekmck·J beraber yaşamaktayım. Yoksa .• 
gömülü idi. Çarpıntı11 geçince i~tedi, fa~at .. Doğan onu dabaı • • * 
Nisan :meltemi kadar nazlı ve zıyade go~sune ~astırara~: ~ Tımarhanenin duvarları, aşıl· 
kıvrak ıeıi gene çamların nefti .. - Fadıoı~ dıole be.nı sanaıı1 ması kabil olmıyacak derecede 
gölgeleri arasında dolaşmağa soylıyecek. hır ~~k. sö~le~ıın ~ar .• ~ yüksekti. ilk tanıdığım deli, 
başladı: Amma hıç bırın1 soylıyemıyo~ kırk yaşlarında bir kadındı. 
Gerdanımda incilerden bir dizi rum.. ~~k YÜretim nasıl çarpı··t Halinden memnun olarak altı 
Onlar benim rözyaılarımın izi yor? ~un gece hiç uyumadım .. ~· yılını bu dört duvar arasında 
Soldurdu gül yanatın rengini F~dıme yavaş~: • ben de .. 

1 
g~çirmi~ti. Yüzü çok ahenkta~, 

Yüretimde hiç unmıyan bu sızı dedı. ., çızgilerı çok muntazamdı. Vu-
- Sen de uyumsdın mı Fad ı-~J cudündcki hatlar da hakikaten 

me? Ben seni kaç giinlerdir.~ temizdi. Hulasa, benim karş1m· 
aradım .. Niçin köyden kaçıyor• ·f da tam manasile güzel bir 
dun Fdı~e~.. Bir cey)in gibi ~ kadın duruyordu. 

Gömleğimin bürümceti pek 
ince 

Ömrüm artar 1en rüyama 
girince 

Bu hasrete dayanmıyor yüre§im 
.Görün bana artık bir yol gizlice 

Sabredenler belki murada erer 

benden nıçın kaçıyorsun? ... Bu~' Size deli arkadaşınım vücu· 
gece sabaha karşı kalktım .. O(·!i dundan bahsediyorum; sakın 
mana daldıt.m zaman bir çıt;i onun, arasıra bana vücudunü 
bile yoktu.. · ! gösterdik"nı zannetmeyiniz. Ha· 

- So111ı oar - ' y,,, yeni dostum alh yılını da 

Delilerden bazı tipler (solda deli baba ve oğullar gözülciigor) 
burada çırılçıplak geçirmiştir. 
Elbise nedir bilmiyor.~ Çıplak 
yatıp, çıplak kalkıyor ve çıplak 
geziyordu. 

Ona, en çok bahçedeki sıra 
üstünde yahut karyolada rast 
gelirdim. işi, gücü sinek besle• 
mekti. Odasmdaki bütün sinek· 
leri o iaşe ediyor, onlann mun• 
tızaman yemeklerini ve ıular1n1 
veriyordu. 

Bir gün, dizindeki ekmek par
çaları üzerinde pek fazla etle· 
nen küçük bir sineğe şefkatle 
baktı, sonra yavaşça: 

- Artık yetişir; haydi git 
yavrum, şimdi sıra başkasına 
geldi. Dedi. 

Bütün bu meşgalesi sırasında 
zavallı kadın pek mesuttu; si· 
neklere bakarken: 

- Yavrular m, küçük yavru· 
larım, diye mırıldanırdı. 

Tanıdığım ikinci kadın da 
gençti ve güzeldi. Tedavisine 
ça!ışan doktoru görür görmez 
elbiselerini bütürı bütün kaldı· 
rır, yahut yırtmağa başlar: 

- Gel, gel! Yanıma gell Is· 
tediğini sana vereceğim diye 
bağmnağa başlardı. 

Bu kadına doktorun bakabil· 
mesi, ancak muhafızlarla imkan 
haline girerdi. 
Gördüğüm delilerden üçün· 

cüsü çok asabi, çok bağırtgsn, 
çok hassas genç bir adamdı. 
Karanlık odasında D)Ütemadiycn 
oturur, hiç dışarıya çıkmaz, ka· 
pısının önünde yapılan en kü· 
çük tıkırtılara bile tahammül 
edemezdi. 

Bu zavallının da bir aşkı 
vardı. Bu aşk, şuna buna değil, 
kedilere aitti. Odasında küçük 
bir kedi ailesi vardı. Kendi ta .. 
birile baba, anne ve amcadan 
ibaret olan bu kedi ailesine 
genç (Sylpbe) 'ideta çıldırırdı. 
Bu kelıme de nereden çıkh de· 
meyiniz. O, kendisine Sylphe 
adım takmış, eski adını çoktan 
unutmuştu. 

Bir akşam, her nasılsa (Kedi 
amca) ortadan kayboldu. Bütün 
hastane altüst edildi. Bay •m· 
cayı hiç bir yerde bulamıyor· 
duk. Sylphe durmaksızın bağı. 
rıyor, ağlıyor, inlemeleri lcori· 
dorlarda akisler yapıyordu. Bi
çare genç, amcanın gaybubetin
den soııra günlerce uyuyamadı 
ve hakiki ıstırap saatleri yaşadı. 

Birkaç hafta sonra onun yeni 
bir aşkına şah"t olduk. Bu ma· 
şuko bahçede buldıığu kara 

kurbağa idi. Hakikaten üç beş 
gün içinde aşık ve maşuk öyle 
biribirine ka ynqtalar ki, tarif 
edemem. Yidilcleri, içtikleri laep 
beraber gidiyordu. Kurbağa kedi 
gibi bir şey olmuştu. 

Bir akşam bana kurbağayı 
gösterdi: 

- Dün mezuniyet güniiydü, 
dedi, refikası kapıya kadar ıel• 
m:ş; onu bekliyordu. Görseydi· 
niz ne güzel bir kadındı ol 

Devam etti: 
- Ben, muhakkak büyiilc bir 

adamımf.. · 
Bir saniye sonra da: 
- Dünyanın en aşağılığı ol· 

duğumu pek ala biliyorum. Fa· 
kat benim asıl kuvvetim bu 
alçaklıktadırl 

Dedi. 
Meşguliyetinden bir kısmı da 

yıldızlarla uğraşması, onlarla 
konuşmasıydı. Bir gece hademe 
kadınlardan birisi yınım.zdan 
geçiyordu. Genç deli, beni 
dürttü: 

- Bak, dedi, ne çirkin, ne 
pis, saçları ne kadar deli saç· 
larına ben:ziyor; ndıl kadın bu 
böyle? 

ilave etti: 
-Siz ki zeki ve şık bir ka. 

dınsımz, rica ederim, arasıra 

budala budala durmayınız! 
Bu çiçek ne çiçeğidir biliyor 

musunuz? 
ş·şman bir aşçı kadınımız 

vardı. Zavallı Sylphe ona mu· 
sallat olmuştu. Ancak bir deli
de mazur göreceğimiz açılıp 
dökülmeden sonra lc:ıdıoın üı· 
tüne nasıl çılgınca atıldıtını 
azıcık ıör1eydinizl .. 

Gene genç bir erkek tanıauı, 
tım. Harikulade güzeldi. Onun 
yatakta yatışına ve uyuyuşuna 
bakmak benim için bir saadetti. 
Oturdutu yerden kıpırdaınıyan 
bu deliyi ancak sigara ile ye-
rinden kaldırabilir, bir kaç 
adım yürütürdük. Hedefe var
mak için attığı her adımı yirmi 
dakikada ikmal ediyordu. Bu 
misal onun tembellik dereceıini 
gösterir ümidindeyim. 

* ~ * 
Yıllardanberi beraber çahı· 

tığlm genç bir bastabakıcı ka· 
dınm bir akşam, yemek yeme· 
den odasma çekildiğine ve gece 
yarısı derin inlemelerden sonra 
yavaş yavaş yükselen bağırma· 
fardan sonra ne m üdbiş b r şe· 
kilde aklını kaçırdığına b"zzat 
şahid oldum! Onu .2Özlerimin 

~ah1'•., 

Pariste kati 
karı, koca 

• ••• 
., 60 yaşındaki k 

dını nasıl öldür
düler? 

Katil karı ve koca 
Pariste altmış yaşındaki Ma· 

dam Braultu öldüren Bouysse 
namında birisi ile genç karısı 
zabıtaca tevkif edilmişlerdir. 
Kadın diyor ki: 

- Kapıcıya görünmeden ko~ 
clmla birlikte Madam Braultun 
apartmanina çıktık. Bir rovel· 
ver, bir de demir vardı. Madam 
Brault üst katta bizi karııladı. 
Kendisine kiralık odalardan b:. 
risini görmek istediğimizi ıöy· 
ledik. Bize, buyurunuz, girioizl 

- Lütfen ceouiniz -
Önünde sımııkı UrflOI VllrffiUŞ" 

lardı. 
Gene genç ve sempatik bir 

bastabıkıcı bir kadın vardı ki, 
deliler en çok ondan hoşlanır
lardı. O da delileri büynk bir 
alaka ile severdi. Her koğuştan 
o istenir; onun adı dillerden 
dütmezdi. 

Bir gün bu kadın da geceleri 
uyuyamaz oldu. Sazan dehşetli 
kabuslar geçiriyor, hazan da 
koğuşlara doğru kendisini çeken 
bir kuvvetin tesirile Yorgun v& 
argın ne yapacağım şışınyordut 
Bu sıkıntı yalnız geceleri değil, 
gündüz de gelmeğe baılamışb. 
Lakin gündüz, delile:rin arasında 
ve onların yarattıkları gamsıı 
bava içinde yaşaması kendiıini 
bir az ferahlandırıyordu. 

Bir vizite saatinde, bu genç 
hastabakıcı kadını, mütehassıs 
doktor yanına çağırdı. Kendisini 
iyice bir muayeneden geçirdi. 
Ona müteaddit sualler sordu. 
Sonra, kat'i bir kararla şllnları 
söyledi: 

- Yavrum; biliyoraun ki, ıee 
nin küçük bir çocuğun ~ardır. 
Onun büyiitülmeıi, ona bakıl· 
ması lazımdır. Sen buradayken 
bunlarm biç birisi mümkün ol· 
maz. Binaenaleyh yaran burasını 
terkedeceksin 1 

Bu icadın, doktorun ne demelc 
istediğini derhal anlamıştı. Daha 
bir ay önce hastabakıcı arka· 
daıının başına gelen felaket 
meydandaydı. Buna rağmen delı 
dostlaranm yanından ayrılmak 
onun için çok müşkül, çok tstı· 
raph oldu. Tımarhanenin kap· 
sından çakarken genç kadm göz· 
lerinin yaşını ıaptedc-nedi. Altı 
yıldanberi birlikte yaşadığı za· 
vallı insanlar hayalinden birer 
geçiyordu. 

Bu kadın kimdi? 
Söylemeğe hacet var mı? 
Bu kadın bendim. Zsvalh 

ben .. 



Meksikada,:-r;,rta de
vir/ r hayatı hük .. 

SÜTÜ}10 r 

- Başı 7 inci ahi/ede -
Meks kahları hastalığın mikrop· 
larla kaim olduğun inandırmak 
mümkün değildır ; hast hk, ilaç 
ile.: tedavi edilemez! 

Buralard doktorlara iş yok· 
tur. Hastahkları bir takım ef
suncular, büyücüler ve okuyu· 
cular tedaviye ç lışırlar. Bunlar, 
en c hil ve dar düşünceH in· 
sanlardır. Bu sebeple merkezi 
Meksik da bunların yüzünden 
ölenlerin haddi ve hesabı yoktur. 

Bu c bil kim eler·n tedavi 
usulü iki e s1ı kısma ayrılmak· 
tadır: 

1 - Efsun, dua ve garip 
Teket1erle tedavi. 

2 - Nebati m ddelerle 
davi. 

ha· 

Nebati maddelerin, bazı bas· 
tabl:lara fayda ı muhakkaktır; 
tedavi vazife i üzerine alandan 
ıiy de asırl rdanberi sürüb ge
len tecrübelerin neticesi olnrak 
nebati bir maddenin bir mide 
sancısına, bir karan ağrısına 

veya baş ağrısına tesadüfen 
faydalı gelmesi mümkündür. 
H tta, bazı nebatların hafif 
uyuşturucu mahiyeti bir çok 
sancılara ve asnbi hallere, bir 
kısmın n da· Mesela P ssiflorus 
denilen nebatın·kalb, ıç sıkın· 
tısı, baş dönmesi veya tansi· 
yona iyi ge mesi ihtimali çok· 
tur. Sahte hekim, bunları isabet 
ettirebilir, adeta büyük adam 
mevki ve itibarını kazanır. Fa· 
kat, efsun, dua, büyü ile tedavi, 
.en fecı tedavi usu ıüdür. Birinci 
kısmında tedavisi mümkün gö· 
rülm yen hastal r, deliler, ağ'ır 
ve korkunç hastalıklar bu şar
latanların elındo kat'i bir ölüme 
mahknm kalırlar. 

Bunlar, mezarlıklar rasmda 
dolaşırla , ölü kafalaTını top\ r• 
Jar. Bu kctfalann bazı k·sımla· 
nnı döv.eıek toz h inde hasta• 
lara verirler. Bazı parçalarını 
da hastalıkları karşılamak üzre 
tı111m olarak satarlar! 

Bunlar ayni zamanda bir ka· 
dının evdasını temin edecek 
tılsımlar veya efsunlu uüabalar. 
da y pıp satarlar. 

Meksika hükumeti bu köy· 
lerde hüküm süren battl itikat· 
1 rla mücadeleye karar vermiş· 
tir. Çünkü son çıkan s ri has· 
talıklarda, bilhassa bir çiçek 
salgınında, köylüler, doktorlarla 
sıhhiye memurlarını ıilahla kov· 
muşlardır .. Bu devirde bu ıih· 
niyetin devamı tehlikeli ve 
ayıb addedılmektedir. Bu ıe
beble ef unculuğu, büyücülüğü 
kat'i surette yasak eden bir 
kanun neıredılmiştir. 

Bakalım?. Bu kanun bu cahil 
mub"ttc ne kad ır tatbik kudre· 
tıni haiz olabılecektir? 

A. H. A. ____ ._. ______________ -------ı 
Dedi. 

işte bu ııuda kocam 
mm üzerine abldı: 

- Çabuk, p alan 
fDedi. 

Mada· 

çılcarl 

Madam, büyük bir 'korku 
"içinde b ğ rmağa be ladı. Ko· 
cam, evvela rüvclveri çıkardı; 

fakat, silah sesile y kalanaca· 
ğımızı anladığı için demiri de 
cebinden çıkardı; ve kadına 
olanca kuvvetıle vurmağ baş· 
ladı. Bir kaç dakik içinde Ma· 
dam yıkıldı ve öldü. 

Bu hadiseden sonra kocamla 
beraber sinemaya gittik. Polisin 
bizi bu kadar ç buk yakalıy • 
cağını hiç tahmin etmemiştik. 

Bundan sonra yapılan araş
tı rmalarda silahla beraber katil 
vak.' sına d ir çıkan g zetelerin 
kuponları odalar•ıda bulunmuş· 
tJr. Katillerin her ikisi de t~ 
kıfha ıeyc evkedilmiılerdir. 

Kaıısını dövmüş 
Bayındır kazasını n Kurt ma· 

halles nde Yaşar oğlu Raşid 
lnkas, geçim izlik yüzünden ka· 
rısı 24 yaşında S tdıkayı döv
müş ve yakalanarak adl"yeye 
ver2lmiştir. 

Dövmek 
Kemeraltı caddes"nde Ali 

Gömlekç·, lacak meselesinden 
B. Ahmedi ve l ı föıü caddesin· 
de R:zeJi Kazım, AH Karg:yı 
yumrukla dövmüşlerdir. 

Yankesicilik 
Alipaş meydamnda Kayse

ri!. Mehmed, Ur'ah Huliisinin 
37 lirasını, Ayı Môhmed de B. 
Fikrinin 20 lirasını yankes:cilik 
suretile çaldıklarından yakalan· 
mışlardır. 

Yankesicilik 
Ödemişin Yenice köy~nde 

Sabit oğlu H m, M bmed oğlu 
Abdullahın cebinden parasını 
çalarken yakaknmıştlr. 

Kumar oymganlar 
Ödemişte Tuzcu han nda ku· 

mar oynarken görülen O .. kügJü 
lskender Yumak, Söıcelı Hüse· 
y·n Serriz, S ndıkhlı Yusuf Ba
cak yaknlanm1şlardır. 

Kadını yaralamış 
Ödem· tt: Yenice öyünde 

Mehmed kızı 25 yaş oda Nazi· 
mey bıç kla elinden y.nr.ahyan 
Ahmet oğlu Ali z bıt ca yaka· 
la .mıştır. 

Bıçak çalmak 
Ödemi ın Bırgi nab"yesinde 

Kurtboğazı mnb llesmde mey· 
h necı Ziyanın lokantası dan 
bıçak çalan Ali oğ'u Mustafa 
Susamcı tutulmuş, adliyeye ve· 
rilmiştir. 

a Sl 
- Başı. 4 üncü sahifede -
raksız yaşıyamayız. 

- Peki mma siz"nki bile 
bile ö mek d mek · r. Ben ister 
sem toplanmı, tayyarelerimi ü:ze· 
rinize çevırfr, ta taş üstünde 
bırakmam. 

- insan vatan uğrun da el· 
beUe bile bile ölür. Top ve 
tayyare, bizim aııştığımız şey· 
lerdir. Taş taş üstünde ka'm • 
ymcıya k3dar uğraşmak her 
insan için bir vatan ve millet 
borcudur. 

- Böyle yapacağınıza biz mle 
anla sanız, Mustafa Kemalin 
telkincilerine kulak aımasanız, 
daha iyi olmaz mı? Fransızla~ 
dan kim zarar görmüştür? Biz 
memleketi imar ve sizi refaha 
kavuştururduk. 

- Bızim ar.amızda telkinci 
var sanıyorsanız, ald nırsınız. 
Mustafa Kemal yalnız Maraş n 
değil, bütün Türkiyenin büyüJü 
ve gözbebeğ dir. Biz onuıı 
memleketi imar ve halkı refaha 
kavuşlı.. r cağından şüphe etmi· 
yoruz.. 

Ko1onel gü.ümsiyerek: 
- O, der, sizi felakete sÜ· 

rükliyecek. N .... canın z kalacak, 
ne malınız. O zaman akhnız ba
şınıza ge'se de fayda vermi· 
yecekl 

Maraş harbiode bir çok ya· 
rarl k an görülen yığit Memik 
ileri giden bu adamın densizlıği 
karşısında kaşlarını çatmış ve 
biddetı i bir tavır takınmıştı: 

- Kumandan, rica ederim, 
işinize gidıniz, biz do işimize 
bakalı mi 

Ali Enver Toksog 

Akdeniz e fııtına 
Marsilya, 18 (Radyo) - Ak· 

denizin garb sahillerinde müt· 
hiş fırtınalar hüküm suruyor. 
Bir çok yük ve posta vapurla· 
nnın aktbetinden endişe edil
mektedir. 

Karar. bug 
tefh · edi. lece 

Bornova nahiyesinin Naldöken 
köyünde muhtar B. Zeynel ile 
kayın b ıraderi B. Az·zi öldür· 
mekle maznun Kazım ve kar· 
deşi ibrah"min nakz üzerine 
muhakemelerine dün ağırcezada 
devam edi miştir. 8.J celsede 
maktulün veresesinden Aziz·n 
anası Bn. Zeliha: 

- Bu suçlular, oğlum Azizle 
damadım Zeyneli öldürdüler, 
bezalandırılmalannı ve tazminat 
ister m. 

Demiştir. Maznun Kazım: 
- İki buçuk senedenberi 

haks z yere m hpusum. Bu ci • 
nayette hiç bit ala am yoktur. 

Ve lbrahim de: 
- Adalet isterim. demişler

dir. M hakeme sona erdıği iç n 
suçlular hak ında bugün karar 
verilecektir. 

Bela 
Vı ... şl rı:ıın 

c ~ası · tendi 
Menemrn kazasının Kumtepc 

köyünde G ridli Mrtmıed Emini 
öldürmekle maznun Beta Mus
tafa kardeşleri Ahmed ve Mu· 
harrem ile arkadaşı İbrahimin 
muha emelerine dün şehrimiz 
Ağırceza mahkemesinde devam 
cülm ştır. Bil celsede iddiasını 

serdeden Müddeiumumi mua· 
vıni B. Şevki Suner, maznun· 
lard n Must fa ve Ibrahimin 
Türk c z kanununun 448 inci 
maddesi muc binen mabkıimi. 
yetlerini, Ahmedin suça iştırak· 
teo tecz ·;)'esini ve suçu s bit 
o)mıy n Muharıemin beraetini 
istemıştir. Muhakeme, müdafaa 
için b:ı k bir gü o bırakıl· 
m tır. 

Kızını kirleten 
baba 

Ağırcezada mahkum 
oldu 

lzmirin Değirmeqder~ nahi,ye· 
s·nde 14 yaşındaki kcndı kızı 
Zübeydeyi zorla kirleten tene· 
keci Ömer Hilminin şehrimiz 
Ağırceza mahk .. mesinde cerey n 
etmekte olan muhakemesi sona 
ermiş, suçu ıabit olarak dört 
sene, altı ay ağır hapse mah· 
kum edilmişfr. 
Hilminin, kı zı üzerindeki vela}et 
hakkı da kaldırılm ıshr. 

Buca cinayeti 
Buca n hiyesinde Giritli B. 

Hamidi öldürmekle maznun fı· 
rmcı B. D mir A.ınin muhake· 
mesine dün şehrimiz As?ırceza 
mahkemesinde devam edılmiş. 

İ:ı:mirden her giin kslka'l tren. 
Jerio h areket Matleri .. 

Aydın htdtı; Alsancak: 
12mir-Karak:oyu0 Aokara: Paza r• 

tcsi, çarşamba, cuma, pazar günleri 
saat 21,ii5 de. 

1zmir • Nazilli: Her güo at 
15,40 da 

fnnir·Denizli: Sah. per_şembe, , 
~umıırt i f?iinlcri Fant 6,30 da 

1zmir·Tire-Ôdemiş: llersabab ııaat 
5.35 de bir katar; h r .akv m saat 
17,30 Ödemişe bir tren, 16,30 J a 
Tireye otorav. 

Afyon hatlt; Basmaneden: 
1unir·İ~tanbol·Ankıtra: Her ı;ii.n 

t 7 de fpazar, comı. çar :ımba 
gilnleri yataklı n gon-büfe bulunur] 

İzmir• Ala ehir: Her güo ııaat 
15,28 de 

1ır.mir·B ndırmıı: Pııı.ıır, AAlı, pet· 
:şenıbe ve cumartesi g(lnlr.ri sabıılılu. 

yU: saat 7,20 de muhtelit katar: 
pazartesi, çarşamba. cuwa güoıeri 

ekspres l!llllt 12 de 
1zmi:o.Soma: Panr t'e pazartc3i 

gfinleri t 15,28 de 

Her zaman lazım olan tele· 
/on numaralar 

Yangın ihbarı: 2222 • §ehir tele
fonu mUrncaat numara ı: 2201) • şc• 
hirlernrau telefon müracaat nama• 
rnBl! 2150 • elektrik ,irketi: 209 & • 
havagnz.ı: 2326 • polh: 21,63 • imdıı lt 
sıhhi: 20~0 • B mano i taqvono: 
3638 • J\lanncak istaS) nnıı: 21J • 
P port upor iskelesi: ~B:il ---~ehir nakil \nsııatarıma Nhah· 
leyin le •o seco ı;on h e et 
eaatfori: 

Tramvaglar: 
Her Eabab Güzelyahilıt'l Mııt 

beoto bir namvay h reket eder. 
Dunu saat altıda hareket eden ikia· 
ci tramvay ta ib eder. Bıından 
f!Onra h r durı · • ı.i:ı ı.ur trauı· 

vay ~ardır. 

G co n tr rnvay Cüzelyalıdu 

24,5 declJr. 
Konaktan Giizelvalıya ilk. tram• 

vay ED.lıableyiıı S,26 dadır. lkiaai 
ulllllvay bir euı ıonra; 6,26 d4 hıı· 
rekat eıl r. 

Kouo tan Güulyalıya ge.ce eo.ıı 
lramvny eaııt birde hareket eder. 
Bundaa e\"el 2" do bir ıramvay 

ardır. 

Vapurlar: 
hmirden Kar~yakaya !lk •apnt 

aaat 5,45 ıe Pasapo.rtlao kalkar. Geco 
. soa vapur uat .H,30 da Koııak· 

tan hıırek.et eder. 
Karşıyakadao İımirc ilk npnr . 

at 6,20 dodir. Şou vapur da gcoo 
eat 24 dedir. 

GnudiU h~ yanm .aatto bir 
•apıır vardır. Ak§ ın eekizdeo iOutıı 
seferler ~ıuıtte tnrJir. 

Jzmir S.cili T.caret 
memurluğundan: 

(Mehmet Hazani Belik) Ti· 
caret unvanile lzmırcıe kuyum
cular çarşısında 11 numar,ada 
saat ve mücevherat ticaretıni 
yapan Mehmet Hazani Bel kin 
işbu ticaret unvanı ticaret ka· 
nunu hükümlerine göre sicilin 
2189 numarasına kayt ve tesc 1 
edildiği ilan olunur. 

lzmir Sic:li Ticaret memurluğu 
resmi mührü ve F. Tenik imzası 

Yeni Neşriyat: tar. B:ı celsede Miai Emlak 
müdürlüğünden gelen bir kağıt 
okun!lluştur. Bunda cinayett' se- yeni Adam 
hep olan arsa ve k:ıyunun Nu· Yeni Adamın 212 inci sayısı 
riye adında bir kudınla B. Ha· çıktı. Bu sayıda lsmail Hakkının 
mide müştereken ait olduğu ve (Türkleri eğlendirin), Hüsamct• 
katıl Demir Alinin hiç bir ala· tin Bozokun (Yahudinin suçu 
kası bulunmaaığı bildiriliyordu. ne), Hüseyin Avninin (Nasyonal 
Miiddeiumomi, mütaleası serd sosyalizme hayran Doçent~ gibi 
etmek üzere evrakı istemiş, mu· çolc şayanı dikkat yazıları var· 
hakeme, iddianın serdi iç·n dır. Ayrıca Celal Nuri, Lütfi 
başka b·r güne bırakılmıştır. Erişçi, Ahmed Naim imzalı 

yazılar vardır. Gazeteye ilave 
Akhisar Marmara na. olarak Ans·k opedinm son çıkan 
hiyesinde satılık tarla '~f·o-rm~s.• .v.er-illl!l!lln~e-kt_d_r. __ _ 

ve mera 
Mani ad Buldanlı Ali kızı 

Bayan Fatrnanın ~khisarın M r· 
mara nahiyesi cıvarında Yatçı 
demekle maruf 3000 dönüm 
mutasarrıf olduğu ~arla ve me
rası pazarı ık suretıle satılıktır. 
Talip olanları~ . Baya~ Fatma 
ile vekili umumısı Akhısar dava 
vek.llerinden Hüseyin Hüsnü 

olunur. 
Ôzkurda müracaat etmeleri ilan 

D. 15 

Hir mütercim 

arıyoı·uz 

Gazetemizin Fransızca ve 
Türkçeye iyice vakıf, tercüme
ye muktedir ve gazetecilik 

mesleğine hevesli bir arkadaşa 
ihtiyacı vardır. T lip o 'anl arın 

idarehanemize müracaat l arı. 

Kadın 
şap 

• e 

Paris, Londrr., Viyan!? mo
dalarının ·nük ~ek model le. 
ri taki ve t · e ilir 

Yıldız atö]ye i, g=vimler"n-:le 
en tit"z olan Bay rı m ' ffi• 
nun etmektedir. 

M. Etiman V:! 

Sime 
.. 

n 
Paris Dikiş Akademisinden 

Diplomalı 

Hükumet cadı ... i 
Şamlı sokak No. 28 

I Z MIR 
Telefon: 2535 

t 

mu 
ı ~ ı Is anhul 

yon undan: 

af az" 

sa ın 
genel komu· 
alm komis· 

1 - Günırük muhafaza ratı iç n 3409 takım yazlık elbi· 
sen:n 7/ J /938 p azartesi günü ., at 11 de kapalı z rfl eksiltmesi 
yapı ncııktır. 

2 - Tasın nan tutar:ı 18749 lir 50 kuruş ve ilk teminatı 
1407 l iradır. 

3 - Şartname evs&f komisyondadır görüleb lir. 
tl - İsteklılerin o gün eksiltme sa tinden 1 saat evveline 

kadar 2490 sayılı kanunun 32 ·ncı maddesi hükmüne göre ha· 
zıdıyacakl ar,.ı teklı f mektuplarını Ga at eskı idhalat gümrüğü 
bin sındakı komi yona ve melcri 16 19 24 2 785 

iledir. A mak istiyen lerın ihale 
va~itlerinde muhammen kıyme• 
tine göre % 7,5 depo akçesi 
veya m lli müteber bir banka 
mektubu ile % 7,5 nisbetinde 
b ssedar bulunanlar için depo 
akçes·ne lüzum yokturA icra da· 
ire inde hazır bu unma arı ve 
fazla izahat ist yenlerin bu gün· 
den itibaren açık bulunan şart· 
nameyi göcüp tetkik eylemeleri 
ve bu mülkler üzerinde her 
b ngi bir suretle hak ve alacak 
iddiasında bulunanların 20 gün 
içinde vesikalarile b:rlikte da· 
ireyc müracaetlan aksi halde 
hakları tapu s cilil,e sabit ol• 
mıyanlar paylaşmadan hariç 
kalacakları ilan olunur. 529 

Kemalpaşa icra memurluğun· 
dan: 

Mehmet Azmiye borçlu yu· 
karı kızılcalıdan Mehmet oğlu 
Osmanın evran gölü Mevkiinde 
şarkan Hatice gtı rben Fevzi 
şimalen kasaba yolu cenuben 
sahibi senetle mahdut 2 dönüm 
2 evlek bağı 430 l ıra ve savan· 
da mevkinde şarkım Fevzi gar• 
ben ve şımalen ark cenuben 
şosa yolu ile mahdut 3 dönüm 
bşhçesi 230 lira bedel muk -
bilinde ihale edilerek müşteri· 
n·n bedeli ihaleyi v rme n esin· 
den dolayı ihalesi fesh ed ı laı ş 
olduğundan farkı fia'ten miite· 
vellit zarar ve z yan le teehhür 
faizi müşteriye ait o.m k üzer 
15 gün müdetle tekrar müz:ı .. 
yedeye veri l mişfr. 7·3·938 pa• 
zartesi günü Kemalpaşa ı cr 
dai resiı. de saat 11·12 de yapı
lacak olan art rmada a lmJk s· 
tiyenlerin hazı r bu'unma arı i al 
o)unur. Dosya No.cı 9 l / 8 74 518 

İzmir S cili T .. ca e 
memuriu n-un ·a ~: 

(Yahya Ç• p ci) T caret unp 
van•le lz ın rde kuyu c l ıır çar· 
şısında 14 numarada mücevhe· 
rat ticaretıni yap n Yaha Çi -
picinin işbu t ı ca ret unvan t • 

caret kanu:ıu h ıkü.mlerıne göre 
sicilin 2188 n ınııras na ka ~t 
ve tesc l ed ıdıgi ıla ı o u ıu ,,. 
lzmir S .c ı ; Tı a t m ıu.ur ug ı 
resm ı muhr..i v~ F. Tenık ımz.-:tsı 
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atetlt perco DEUTSCRE t-E.. Emıak ve Eytam lıaoltası an: 

K'lr Vapw- Acentası \ ANTE -UNlE 
ROY~ N!ERLANQA~ G rı 

trut.PANlV AST • M. a u .. 
110180N,. vapur11 7-2-938. HAMBURG 

tari ·nde beklenmekte olup r EUTSCHE LEVANTE· 
ROll'\'!RDAM, AMSTERDAM Ll~ IE, A. G. HAMBUR6, 
ve HAMB&JRG. limaol. iç n A iLAS LEVANTE LINI& A.G. 
yü lacaktar. BRE•..c-

•-STELLA,, vapuna ~· 3.3 mı:.N 
be~nnlllltt• olap yiiltünii tah-- "ERNST L-M RUSS,, vapum 
tiyeden ıen,.. BtJRGAS, VAR- 17 Şubatta beklcnıror. ROT-
NA ve KôSTENCE limanları TERDAM iç n yük alacaktır. 
için yük alaakttr. "ADANA., vapuru 18 Şubatta. 

"lJLYSSES., vapuru 18-2-38 belden yor, HAMBURG ve 
tarilılnde beklenmekte olup BREMEN için 

1
yuk alacakbr .. 

yüklnii tablitıeden sonra BUR· ARMEMENT H. SCHULDT • 
GAI, VARNA ve KôSTENCE HAMBURG 
lim•ları için yük alacaktır. "Gt0CKSIMJRG" Y9Ftt 8' 

0 5TELLA.. vapuru 21·2·38 MMitta' bıeJcle..-,._. R9T:FE"9 
tarilllnde beklenmekte ofup ·-r-·· 
ROTI Elf>AM. AMSTERDAM D~ll'; HAMBURG vl! BREM EN 
~e ffAMBURG limanları ıçın içın yük alacaktır. 
yük alacaktır. SEi.\llCE MAIUTIMlt 

SVENSKA ORIENT ROUMAIN 
LINIEN B U C A R E S T 

••f1NN,, vapuru 72·2·38 tari· ''OıTUZ,, vapuru 22 Şubaıta 
hindlt gelip ROTTERDAM.. bttldenıyo , KôSl ENCE, GA-
HA•BURG, GDYNlA, DAN· LATZ ve: GALA TZ aktarması 
Zl<4 uANIMARKA. ISVEÇ ve TUNA liman.an ıçiıı. yük ala-
BAlmK-lima-aları iç n yük. ala- cak r. 

caker. IM2 • DUR<> STOR • vapura 18 
~u:1' Matıtta bakıen yor, KôSTENCE, 

.. SUÇEA VA,, vapuru 14-2-38 GALA TZ ve GALA TZ aktar-
taribinde bekleneekte olup masa TUNA limanları için yük 
MALTA ~YA limanla"' alacaktar. 
için yük ve yolcu kabul eder. JOflNSTON WARREN LfNES 

Daha .t.alaı tafsilit içinı ikinci LIVF.RPOOL 
•ordonda f RATEUJ SPER· "fNCEW.ORE,, vapuru 27 Şu· 
CO vapur acentalı§'ına müra· batta beklen yor. BURGAS, 
aa • ~·ıa ·ri rica olan-. V ARNA, KOSTENCE, SULINA 

t6vlualllrdaki ve ilinlarclakiı GALAZ ve İBRAIL limanları 
deftildilderden acellte mesuliye 
kabul etmez. içiD yük alacaktır. 
TelelM: 4Ht/42Cl:26'8141!1 Dl:.N l\ORSKE MIDf.L. 

HAVSLINJE 
Oli • .,. ve o s L o 

"BAGHDAD,, motörü Mart 
Ş-drekisJ ortaları nda bekleniyor. DlEPPE 
ı imiMcl ve NORVEÇ için yülı. ala· 

caW.r. 
V apar Acentmı ARMEMENT DEPPE 

Blincikordon Rees bİDall ANVERS 
Tll. 2441 11ESPAGNZ,. vapuru Mart 

tı..-..... P.'!11 ·-r.-Jı~•~~~.-..... dda lteW.aiJor, ANVERS 
• vapuıu Şubat ortrr- içia yük alacaktır. 

and LONORA. HUU. ve AMERICAN EXPORT LlNES 
AN\1ER&mn gelip yük çık.,. THE EXPORT STEAMSHIP 
raca w- tylli zamanda LON· CORPORA TION 
DRN ve HUl.lt iti• )'ik ala- 11EAHIBITOR,. vapuru 20 
calml:. Şubatta bekleniyor. NEVYORK 

-GITY: Of EXFORD,,. v.. içia yük ılacaktwr. 
puruıt.t.l i~dılmlla LONDRA, S'EE ROY ALE HONGROIS! 
HUIL ve ANV2.Rsten ıelipı DANUBE MARITIME 
yük ancak ve •yni zamanda "DUNA,, motıörü 25 Ş--L.w.... 
LO w• HUU.. İCİll' yük 1111&1.-
alac: * a belden·yo, BUDAPEŞTE, BRA· 

HAm TISLA VA, VIY ANA ve LINZ 
için yük alaeelmr. 

upuro 20 llinlaıdaki hareket tarible-
Sab#ta ~l'P. ~VERPOOJ. ve rile r.i v unlardaki df'Çisi lik· 
GLASGOW 1'i• yiık alacak. 

1ıESBtJltt., vaparu Şu hat lutlen iu ola h ç b r ~c~ 
ortatnda LlVERPOOL ve SW· ka~ tiınez. 
.&.r.ı• MftAN ıelip ,,.ük çıır.,.ra· L aha fı~la ta s lit alm' içiaı 
;k_~" # •• Bir ne loıocr.d& ._ F. H€ tıtt 

DE V ANTE--~ VAN DER 7.EE &.. Co. Mi V. 
9 Ş 'ı.pur acentalı~ına miu ac-'"'' '~lllW~. vapur•ı ll· • 

WllMIURG, B :Wilt c,._ . ol•r· 
ve VERSTEN ielip yiık ça- ._. __ .... _T_e_ıe_fo_n_N_o •. ,.2_00_1_ı_2_l .a .... 
kar 

en son-resımlerı 
Büyük eb'atta Başvekilimıt 

S.Wiatiniıi ... -... & ~ e.,.rı l•tf.eiileti 
nazı 11kıntıl- H8ca MW• ctı•da 
meMilsi if'tallltr lmetie Je ... foto, ressam B. fsmaılden tedı • 
lmw~ ve kudret ubibi olmak rik r.dcbilirsiniz. 

..... ta keyf ve net'e ile lll-i..--..ıiıııiiiılıı-...-------1 
ım aeçirmelc istiyor•• 
c1aJı fabrik••'- b.-. 

ram ne, ea iyi, en ııhbi 
•••• ve m mugaddi ve ne-
fİI tiümlerimiz~aı çı~: 

----ADAYf 

ord 
üksel 

~arından a mağı unutma• 
~ Bun ar gıda, ıifa ve sefa 

6a ,.., t .... CM~la· 
nm, ilmt neşrıyatı ve d!'oya 
edebiyatının en güzel parça· 
larını netreder. 

Hitbiı mb..,tır, .,ir .ço.cqle 
babuı KÜLTÜR ü tak pteo 
uzak blMUZ· 

Yıllık abone 6edca .248 
tıltı aglılı 130 dar: ->aga.1 .. ..,.,,,... 

Adres: lzmir KUltUr 
mecmuası 

D,s 1 dı,_ , .. _. 

Oepozilo• 
Esas no. Yeri No. su Nevi T .. L 

A.629 3 Karataş Or.luuM.,.aokak. 3 E-. 9.9@. 
., 70112 B. ,. Dokuz E1Jü ,, 124 ,, 7.SD 
,, 701/1,A. ,, ,, ,, •• 118 ,, 12.30 
,, 975 Kasaphmr mahallesi lcuyumculaı sokak 41 Dükkin 12.30 
,. 1000 Oraçreis mah. çirkin so~ak 11·21 Ev S.40 
.. 34~ Ser.vili banda Sst4 Mat- 6.15 
,, 701/2.A. Karataş dokuzlEylül sokak 100 Ev 9.91) 
.. 229/ 1 Osmaaıye caddesi 43 Mata•nan bölünmüı kısmı 8:25 
,, 229/a ,, ,, 43 Mataa 14.25 
B. 3/2 Saman iskelesi hamalbaşı Salih ağa hanı 1,2,3 Odal• tS.-
C. 5619 Sama°' iskelesi ilcineikordon 51 Dükkin 67.50" 
C.189 Gazibulvan 24 ,, 36.-
C.228. ~ lkıoc· Sü eymarriye m~ yüzbatı Hasan ağa sokak 73 " 9.45 
C.258110 Karataş tramvey caddesi 176 Aile evinde 10 ao.da ~4> 
C.56/11 Bir ne kOT1don 4 Oda 39. lJ 
G.39 U1'8 ~esi 1025 EY 31-
C.186 Bıioa H~ caddeli 21 ,, 21.60 
<:.133 Manisa İlyaskebir mahallesi ,, 11.25 
C 184 ,, Atik çarşı Kaımb"sar Allbe)" ıokak ~ll ,, 13.50 
C.136 Man ta şeh tler mahaUeai 52.51 ,, 13.50 
C.156 ., Deveciyan mah, Basr' sokak ,, 27.90 
C.138 Man sa Vero~lu caddesi ,, 32.41 

C 177/193 Kısaba Camiıkebir mah. Subaşı sokak Ev ve dükkan 45.-
Izahatı yukarıda Y.azılı g ıyri menkuıleri n 28.2·938 Pazartesi günü ••t onbirde kiraları azt:r· 

maya konuJmuştur. l:ıt klı oları' ar n hi za l arında "Zılı ciepozito akçelınimi vaoem u \MlrANlr-
artırma 19 26 492: 

İr.mirr Letazım cm rl f:İ ilanlar! 
İzmir Levazım inıiıJiği sat n alma komisyonundan: 

M. -Sı11iic u,_. 
DahilT haalahklar 

mutahassısı 

lkincibeylcr ıokak No. 82 
Telefon No. 3286 

Kiralık hane 
Karantinada bahçesi büyük 

mükemmel bir hane kiralaktır. 

Talip olanlar Karantinada bak· 
kal Bay Nez;re müracaat etmt-· 
t.ri • alnıau. 

IZMIRDE 
• YENIADA 

• 
AHMET ETIMAN 

KIT APEV.INDE SA TIUR 
Adt .. K°"a Q.. 

1 - Bcrgamada alay deposunda me\cut 1314 çift kobne 
fotin açık a rtırma sureti le satılac lktır. 

2 - ihalesi 21 Şubat 9:38 Pazartesi günü saat 15 te Be . ga
mada askera satın alma kom ısyonunda yapılacaktar. 

,._ar Kemalettin caddesi Ak..W ltaıkı• brfa11ada No. 35 

3 - Taliplerin ıhale günü ve saatte komisyona mürac1abo 
lan 8 11 15 19 411 

lzmir evazım am r!iğı Sat. Al. Ko. Ra. den: 
1 - Manısada tümen ihtiyacı için 8880 ki.o zeytinyatı açık 

ekttltme ile münakasaya vaz olunmuştur. 
2 - Münuaaan. 2112/938 Pazartesi günü saat 15 dedir. 
3 - Tabmna bedeli 3108 liradır. 
4 - Mu11akkat teminatı 233 lira 10 kuruıtur. 
s - Şartnamesi her gücı tümea sabn alma komisyonunda ri· 

rülebilir. 
6 - isteklilerin münakuq.a işüak ede bilmesi için ticaret odı· 

sanda mukayyet ohnaları lil'l mdır. 
7 - Münakasaya girecekler teminatı muvakkatelerile birlikte 

münakaeanın icra kıhnacajt belli olan sauaı.. ManiAdat 
)imen ıatan alma komiıyonuna müracaatta... 

5 10 ıs 19 378 

lzm,r Levazım amirliti Sat. Al. Ko. Rs. dem 
l - A••i .. da timea ibtiJacı için 29550 kile pili119 kapab. 

zarf usnlile münabaay9 vız olunmuıtur. 
2 - Müoaka•• 21/21938 Pzartesi günü saatı 16 eladır. 
3 - Tahmin bedeli 5910 liradır. 
4 - Muvakkat teminab 443 lira 25 kuruştur. 
5 - Şartnamesi hor gün Man=sa ti•on satan alma kom.iıyouun• 

da görülebiılir. 
6 __:. lıteldiwmn mün••llf& ittifalt edebilmesi için ticareti 

odumda mukayyet olmaJ .. lizımdl.. 
7 - MObakasa1a girecekler teminatı muvakkate ve teklif mek· 

tepi.arım münabaanuı icra kıbnacatı •attan bir ıaat evet 
Ma-.d tümen utuı alma komityonuna vermit elmalıdar. 

s 10 15 19 380 

lzmır Lvazım amirliği :;at. Al. Ko. Ra. den= 
1 - Mlwaada tihneo ibbyw için. 18120 a.. ıall• kapıa. 

zarf uNlile münab11: ya vazolunmuştur. 
2 - Miinebuı 2112/938 P•artesi günü aaat 16 dadar. 
3 - Tah.aun bedeli 5817 lira 20 kut111tur. 
4 - Mbllakkat te• nah 421 lira. 2C} klllllf•. 
S - Ş1Nn.amesi her gü:ı tümen ataa alm• komi1J10nmdil1 '1Ö9 

rik;bilır. 
6 - lıteklıterin münakasaya iıtiTak edebıtmeıi için ticaret 

odasında mukayyet ohnalm Jlzımdır. 
7 - HiiuM11rra iştıİlılıle edec.Ww .ı-... •ı .ı 1 'ı .. hil r 

hf melduplaranı münakasa saat ndan bir sut evel M'ani
sada tümen satın alma komisyonuna vermiş olmalıdır. 

' t 15 19 379 

Sat ş Lira K. 
1275 2:ci Süleymaqift Kamil plfl ualatanda lt..taj 50 00 

no. 1 ev 
lt76 Karşıyaka D••W • ~· ~ taj 80 00 

no.. l ev 
1277 Karşıyaka Alaybey Gündoğdu ı. 8 taj nada ev 100 00 
1278 Mersınli Bornova c. 29 taj no. lu harap kah· 210 00 

vebane 
12&1 H•pın..- M•ıiı91i c. M ttıi aca. ha ı._, 200 00 

bbvebane 
l2N 3:ı:ü ~aı ~ a.. 34 yelli no. lu ev 75 00 

Yalcarıda yazıla emvalın mülkiyeti 15 iü~müddetle açık ar
ltflDıly.& -1.o,rhrıctıh• lbıalwli 7-3'.~ . 1NZMIP1i günü 
saat 1S dıetW. nliplet-ia- Milli E~mildltlilllbe müracaat-
arı. 19 2 531 

Ga rod Otomati~ o ... -..... 
Ea>tabii ses, en kolay kullaDJI,. • ..._,...,., en baısu apareJ 

Kalorif r isatı 
En büyük müesaeselerdea iti~ bir kaç od ftllnı . 

kadar bilhuıa apartmanı İIİb' bt kalorifmeri 

Ci~t A t leri 
nnin en aon hediyeıi, pratiltt k-ıMi ve emiD iletler 

N_. tiJpl•i ile ıwaoirat 
Matazılarınaza ve miieaseteleriniae ..... lilc verecek bu 

1-i•t a)'lli-- zamanda size la? .. bir r"~. 
lim vasıtası da ols)J' 
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Hassas ve temiz iş 

Mutedil fiatle 

Sözverilen gQnde 

,_. ____ --'ltılıine tamirha· 

H •İnde yapılır 

/%mir Kestane pazarı demirciler 
No. 16. 18 

Septolin 
DIŞ 

macanana 
=ıı::o 

blla1111• 

Telefon: 3993 

Toptan 
aafıf yeri 

Peı tem11l cı larda 

Lütli Krom 
Ecza deposu 

Foto Köroğlu 

Hamza Rüstem 
En meıbur fabrikaların fowtraf makineleri, filın, cam, kitıt. 
brt ve bilumum fototrafçılıkta midtamel eczalar, fotojTaf alit 

ve edevata. font ve aebpalar. 

Fa fofralçılıfa miJteallilı her neoi mal~eme 
lc4iki olqıyac:ak reıim ve atrandi11nanlar, aenedat vo evrak 

iatinablan ve kopyaları kemali dikkatle yapıl11. 

AMATÔR iŞLERi 
Detelopmaa. kopya ve her nevi atrandiaman aürat ve nefa-

1etle yapıları' 
IZMIR: Emirlerzade çarıısı No. 28, 4, S, 6, 7, 8, ) 
Telefon: : 675 Tei af: Rüstem lzmir-

Sıhhat Balıliyağı 
Norveçyanın halis Morina balıkyağtdır 

iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 
Hamdi Nüzhet Çançar 

t Eczal 
lıant ilm'sr1eınJn Başdarak 

Mücellit 
Ali Rıza 

••• 

En temiz ve en zarif itleri 
ıüratle yapar. 

Bir kere müracaat 
ed:niz. 

Yeni Kavallar 

çarı 1sı No. 34 

• Diş Tabibi 

CevatDağh 
ikinci Beyler aokalc No. il 

Telefon: 30SS 

Baktiryoloğ, 

Zühtü Ergin 
Her türlü idrar, lıan, 
balgam oe aaire tal.. 

lilleri :vapılır 
Mtıracaat ,·eri: . 

lkincibeyler mkak 

Telefon 3869 
·-~-.ıı!ll~-~Birincı Sınar Mutab•-

Dr. Demir Ali 
Kamçı oil• 

Cilt va T anaaUI hastalı~· 
ları ve elektrik tedavlel 

lzmir • Birincı beyler -kata 
Elbamra Sinemuı arkuında 

T f!lefon : 3479 

G•• u~' • i oz V!'~kimı 
~;tat Oral 

Aclrea: Beyler Numaa • 

1 
kıtı No. 2J 

Kabul saatleri: Otleden evel 
aaat 10-1 :l ötledea llODl'a 

15,30 • 17 Tele. 3434 

H ara t;t; ı kardeşler 6 

1938 Modelleri geldi B y 

Temiz. zarif eşya, elbiae ihtiyacından evel gelir. Herkes kendı 
haline göre temiz bır eve, miaafirlerıni kabul edecek bir aalona 
rahat yatıyacak eıyaya mubtaçbr. lyi bir mobilya içinde keac:liıaizi 
ve aılenizi mllbite daha iyi tanıtabilininiz. Evinizio cıyua bayab• 
nı&ID etiketi oldutunu unutmayınız. 

Memurlara 10 taluitte veraiye maame. 
lesi yapılır. 

ole Otomobilleri 
Kuvveti çok, fiati a7', masrafı u, mukavemeti pek çok 

ve cihanın en beğenilmiş otomobilleridri 

Yedek parçalar mevcuddur 

Oldsnıobil otomobilleri de her tQrlft evsafı haiz, sağlam. 
elverişli, gazel ve loks makinelerdir 

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


