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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ OKTEM 
Neşriyat miidiirü: HAMDI NÜZHET 
Adres: İzmir İkinci Beyler sokağı 

Abone şartları: Seneliği 700, altı aylığı 400 kuruş 
Resmi iluıılar için: Maarif cemiyeti illinat 

bürosuna müracaat edilmelidir. 
Hususi ilanlar: idarehanede kararlaştırılır 
Bas;ldığı ye;{ANADOLU)Matb~ 

Yıl : 4 - No : 923 Telefon: 2776 

• ULUSAL e 

İzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

Salı - 9 Şubat 1937 

Italya 
İspanyol asilerine yar. 
dım için 16 bin kişilik bir 
kuvvet göndermiş. 

Fiati (100) Para 

Niğde Seylabında 14 Kişi Boğuldu. 70 Ev Yıkıldı 
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Hariciye Vekilimiz Ankara'da Amerika 
Rüştü Aras, bugün C. H. Partisi Ka- Seylaplardan kur. 

tulamıyor 
mutay grubunda izahat verecektir. Los-Ancelos, 9 (Radyo( -

Burada şiddetli yağmurlar 

yağmaktadır. Film almakla 

meşgul olan otuzbeş aktor, 

sular altında bulunan Kpan

Kovil havalisinde sular orta· 

sında kalmışlardır. Bunlardan 

----~----~--·~---------Kamutay, Cuma günü kış tatili yapacak 
Doktor Tevfik Rüştü Aras üç gün 
sonra Atina'ya hareket edi"cektir-:-

pç~ boğulmuştur. -~-___ _ 

~----+••-----

Franko orduları, niha
yet Malagayı aldılar -------Madridin de tehlikede bulun- ı --

doğu söyleniyor, ihtililcile· 
-=-:-- riiı telef atı Öıühimdir 

ceıaı savar ' 

Kamutay toplantı halinde 
Ankara, 9 (Hususi) - Ha- saat 15 te toplanacak olan 

riciye vekilimiz doktor Tevfik C. H. partisi kamutay guru-
Rüştü Aras ve dahiliye vekili bunda, Cenevre görüşmeleri 
Şükrü Kaya, bu sabahki Is· Milano ve Belgrad mülakat-

tanbul ekspresile şehrimize ları hakkında izahat verecektir. 
gelmişlerdir. Ankara 9 (Hususi)- Hariciye 

Rüştü Aras, Ankara istasyo· Vekilimiz Rüştü Aras, Perşem-
nunda başvekil, vekiller ve be veya Cuma günü buradan 

mebuslarla binlerce halk tara- Istanbul'a hareket edecek ve 

fından hararetle karşılan· lstanbul' da birgün kaldıktan 
mıştır. sonra Balkan antantı hariciye 

Hariciye Vekilimiz, bugün nazırları konseyine iştirak et-

-----------~--------

Almanyaya müstemleke 
verilmezse çok mühim

hadiseler olacak -------------
Japonya hariciye müsteşarı, 
Versay muahedesi için ne diyor 

Londra 9 (Radyo) - Al- temleke verilmezse büyük ha-
manya'nın Londra büyük el- diseler olacağını iddia ~.edi-

çisi Von Ribentrop, hariciye yorlar. 
nezareti müsteşarı Lord Ha- Londra, 9 (Radyo) - Al-

manya'nın müstemleke talebi , lifaks'la başladığı müzakerelere 
muhafazakarlar partisine men

devam etmektedir. sup saylavların mühim bir 
Von Ribentrop, Almanya-

kısmı tarafından haklı görül-
nın müstemlekeler hakkındaki mektedir. 
noktai nazarını kat'i olarak 
lngiltere hükumetine bildirecek Deyli Herald gazetesi, Al-
ve cevap aldıktan sonra Ber- manya'ya müstemleke ver i-
line gidecektir. mesi lazım geldiğini ileri sür-

Von Ribentrop 
Berlin siyasal mehafili, müs

temlekeler mes' elesinin son 
şeklini aldığını ve Almanya
nın daha fazla bekliyemiyece
ğini ileri sürüyorlar. 

Alakadarlar, Almanya müs-

mekte ve bunun zaruri o ldu

ğunu kaydeylemekted ir. 

Tok1 o, 9 (Radyo) - Ja
ponya hariciye naz ı rı veki li 
Stasiro, mühim bcyanat ,a bu
lunmuş ve Almanya' n ın müs· 
teınleke istem"!kte haklı lrn
lun<luğunu, Vt.• rsay muahede
sinin, artık hükümden iskat 
edilecek bir muahede oldu
ğunu söylemiştir. ---···---Ukranya'da 
Tevkifat de
vam elliyor 
Paris 9 ( Radyo ) - Tas 

ajansı, Ukranya'da Troçki ta
raftarlarından bir çoğunun 
tevkif edildiğini ve bu tevki
fatın devam etmekte olduğu· 

nu haber vermektedir. 

mek üzere Atina'ya gidecektir. 

Ankara 9 (Hususi)- Kamu
tay Cuma günkü toplantısında 
kış tatili kararı verecek ve da-

ğılacaktır. Hariciye Vekilinin 

yarın da Kamutayda beyanatta 
f Deuamı 4 üncü sahi/ede J 

---···----
M. Antonesko 
Gripten hastalandı 

lstanbul, 9 (Hususi) - Ro· 
manya hariciye vekili M. An· 
tonesko, ansızın gripten has
talandığından dolayı Ankara 
seyahatını tehir etmiştir. M. 
Antonesko, ancak Atina kon
seyinden sonra Ankara'ya 
gelebilecektir. 

Bu hafta içinde 
lzmire gelecek 

f stanbul, 9 (Hususi) - İk· 
tısad Vekilimiz Celal Bayar, 

lzmir' de bazı tetkikatta bu

lunmak üzere bu hafta içinde 

C1tltil Bayar 
lstanbul yolu ile lzmire gide

cektir. 

~---~-------·~·~· ..... ı .. --~-------

F r an sa parlamentosu 
feshedilecek olursa 
, .. 

Saylav seçimine derhal baş-
lanacaktır. Vaziyet çok 

mühim görülüyor 

M. Jleryo 
Paris 9 (Radyo) - Ayan başlamıştır. Bu layiha etrafm-

meclisi, Leon Blum kabinesi- da şiddetli münakaşalara yol 
nin finansel tedbirler hakkın- açılacağını söyliyenler vardır. 
daki liyibaıını tetkik etmete Alakadarların verdiji ma· 

Asiler top lbaşında ·~ 
Paris 9 (Radyo)- İhtilal or- din mukadderatını tayin ede-

dularının, çok kanlı bir mu· cektir. 
harebeden sonra Malaga şeh- Milisler, bu vaziyete kar11 
rini zaptettikleri tahakkuk et- itidaJJerini bozmamaktadırlar. 
miştir. Gelen haberler, halkın Eondra 9 (Radyo) - lı· 
ihtilalcileri sevinçle kabul etti- panya ihtilalcilerine mensup 
ğini bildirmektedir. donanma, Motris bava .istu-

Malaga zenginlerinden ve yonunu bombardıman etmif 
eski ispanya başvekillerinden ve bir tayyare de, Almerya 
Kont Dorumanunes, general şehrine beyannameler atmıı· 
Frankonun emrine otuz milyon tır. 

ve Kont Dalya da 25 milyon Londra 9 (Radyo) - Dey· 
Peçeta teberrü eylemişlerdir. li Herald gazetesinin yazdıtı· 

Malaga taarruzunda ihtilalci- na göre Berlin'de Hitlerin 
~~rden maktul düşenlerin bin sarayı önünde toplanan halk: 
ikiyüz kişi tahmin edildiği ve - Bir hafta evvel ispanya-
milislerin, daha büyük bir za- ya giden giden ÇC1cuklarımızı 
yiat vermek suretile Almerya bize iade edin! 
ya ric'at ettikleri bildiriliyor. Diye bağırmışlardır. 

ihtilalcilere mensup harp 
gt!mileri, Almerya sahillerini 
bomblrdıman etmekte devam 
ediyor. 

Malaga hükumet erkanı, 
dün gece şehri terketmişlerdir. 
ihtilalcilere mensup donanma, 
bu erkanı hamil olan vapur· 
lardan birini yakalamıştır. 

=._ çoktanberi Malaga'yı ter· 
ketmiş olan İtalyan konsolosu 
tekrar vazifesine dönmüş ve 
ihtilalcilerle halk tarafından 
hararetli surette karşılanmıştır. 

Paris, 9 (Radyo) - Londıa 
~gazeteleri, Malaga'nın suku
tunu oüyük bir hadise olarak 
t elakki ediyorlar. 

Paris 9 (Radyo) - ihtilal· 
ciler, Machid'in cenubunda 
mühim bazı muvaffckiyetler 
temin etmişler ve Valans ile 
Madrid arasında ki yolu kesme-

- muvaffak olmuşlardır. 

Paris, 9 (Radyo) - Gene
ral Mola, cenup cephesinden 

Madrid şehrini tazyik etmek
tedir. Bugünlerde başlıyacak 
olan şiddetle taarruz, Madri-

lumata göre, finanse! tedbir
ler layihası ayanca kabul edil
mezse, Fransız parlamentosu
nun feshine gidilecek ve der· 
hal yeni intihabata başlana
caktır. 

Vaziyet çok mühim görü
lü1or. 

Taymis 
Nehri taıh 

Londra 9 (Radyo) - Tay· 
mis nehri taşmıştır. Vinçur 
ve Şeyin havalisi sular altın· 
da bulunuyor. 

••• 
DoktorŞaht 
llNe diyor? 

Doktor Şahi 
Berlin, 9 _ ( Radyo ) - Al· 

manya finans bakanı doktor 
Şaht; Bal' deki beynelmilel 
banka meclisine Almanya'nın 
ancak başka şartlarla ve diğer 
devletlerle ayni hukuka malik 
olmak suretile iştirak edebile
cetini ıöylemiıtir. 



~ Zabıta Romanı: 
Meçhul bir kıyafet 

.. -12- .. 
Karter, birinci defa Dif mahalle (Sıçan deliği) denir· 

denilen mahale girmek isti· di. Diğer bir kapı daha var· 
yordu. Mahalli mezkur ise dır ki o kapı alatı mahsusa 
zikir olunan mahzenlerin en ile açılır ve katil, cani kimse· 
IJ!Ühimi ve en büyükü idi. ]erin saklanması için yapılmış 
Gerek bu bina ve gerekse gayet sağlam bir mahaldır. 
civarı gayet korkonç olduğun- Bu şeytan herifler, şayet bir 
dan, şayet gündüz esbabı ser- cani veya katilin kurtarılması-
vetten birisi oradan geçmek nı arzu ve iltizam etseler, o 

(Ulusal Birlik) 

Arap çeteleri ! hazırlığa başladılar 

Filistin'de vaziyet el
an düzelmemiştir 

Karşılıklı kapın kurmuş olan 
Arap ve Yahudiler, Lon-
dra'nın kararını bekliyorlar 

9 Şubat 937 

Feci bir kaza 

Siirek avında bir 
adam vuruldu --Karşılıklı yer almış olan iki avcıdan 
biri domuzu vuramayınca, kur· 

şun arkadaşına saplandı .. 
Edremid (Hususi) - Hav· ürkütülen domuzlar bu aradan 

isteseydi son derece korkardı. kapı dahilindeki mahzene ken· 

caktır. Komiserin bu seyahati 
haberi üzerine tebdili şayiası 
da çıkmıştır. Filistinde İngiltere 
memurları arasında bir takım 
tebeddülat zaten başlamıştır. 

ranm Eğnir köyü ihtiyar hey- geçmeğe başlamışlar ve av 
etinin tertip eylediği sürek kızışmıştır. Bir aralık, Ahmed 
avında, çok feci bir kaza ol· 

oğlu Hüseyin, süratle geç· 
muş ve bir avcı parçalanarak Çünkü o mahalle bütün fakir di.:1ini kabul ederlerdi. icabı 

ve sefil adamların meskeni halinde zabıta memurları, 
idi. Bu caddenin evleri ıse mezkur mahzeni teftiş edecek 
gayet alçak olmakla yalnız olsalar, kabil değil orasını 
bir kattan mürekkep, fakat hiçbir veçhile bulamıyacakları 
tahtelarz müteaddit tabaka· muhakkaktır. 
)ardan inşa olunmuştu. Mezkur mahzenin direktörü 

Karter'in gideceği Dif Mak oraya hiçbir polisin gireme· 
Günifal mahzeni ise sefiller diği için memnun ve müftehir 
meydanı nam mevkiin yakı- bulunduğu oraya devam eden· 
nanda vaki idi. işte mezkfir lerin malumudur. Buraya iltica 
mahal, Kroser gibi alçak, sefil eden caniler ise kendilerinin 
ve mücrimlerin saklandıkları emin bulunduklarından sevi-
bir hususi mahal idi. nerek yaşarlardı. Oradan baş-

Hırsızlar yatağı unvanına ka dahi birkaç oda vardır ki 
pek layik olan mezkur mah- hepsi alatı mahsusa ile açılır 
zen yer altında bulunduğun· ve kaffesi (Sıçan deliği) deni
dan oraya gidenler caddeden len mahallin etrrfında kaindir. 
birkaç metre aşağı inmeğe Bütün bu odalar yatak ve is· 
mecburdurlar. Mahzenin ka· tirahat için tahsis olunmuştur. 
pısı kalın bir demirden gayet Bunlardan başka forada ga
sağlam surette yapılmıştır. yet gizli bir oda dahi vardır 
Kapı açıldığı zaman ilk görü- ki orayı yalnız direktör ile 
len, geniş bir taşlık, taşlığın devam edenlerden birkaç kişi 
nihayetinde büyük bir lezgah biliyorlardı. işte (Mutfak ce· 
vardır ki orada rakı, şarap, hennem) caddesinde kain 
viski ve müskiratın hepsi satı- mahzenin muhtevi olduğu 
lır. Müskirat ise müteaddid evsaf!... 
şişelerde ve tezgahın arkasında 
olan büyük bir dolap içinde
dir. Taşlığın dört tarafı küçük 
masalar ve sandalyalar ile 
dolmuştur. 

Karter, oraya girdiği zaman 
herkes sandalyeler üzerinde 

kadınlarla oturmuş ve içki ile 

meşgul olurlardı. Burası her 

vakit serbest ve herkes için 
açık bir mevkidir. Rakı tez
gahının iki tarafında iki demir 
kapı vardı. Kapılarda iki bek
çi daima ,bekler ve yabancı 
adamı kapıdan içeri hiçbir 
vakit sokmaz. Bu kapılardan 
içeriye girmek gayet müşkül 
hatta kapılardan birisini aç
mak, bir hazinenin demir ka· 
pısını açmaktan daha güçtür. 
Mezkur kapıların açılması, 
orada bubnanların aralarında 
tanınmış olan rümuz ve şifreli 

kelimelerin bilinmesine bağ
lıdır. 

Sağ taraftaki kapı büyük 
taşlıktan açılır, içerisi dans 
etmek ve çalgı çalmakla işti
gal etmek için yapılmış bir 
yer olup burada daima bii 
genç adam dans edenlerin 
hizmetile meşguldür. 
Sol taraftaki kapının içerisi 

her çeşit yemeklerle dolmuş 
güzel bir bufe idi. Oraya ge· 
len ahali kibar, zengin kıya· 
fette resmi elbiseler giymiş, 
pırlanta, elmas yüzükler tak
mış, altın gözlüklü, gümüş 
bastonlu insan hey'etinde bir 
takım eşkıya ve rezil alçak
lardır. Bu canilerin kendi mes
lek ve meşreplermde• bulunan 
bir takım rezil, alçak cinayet 
ortakları, şer kahramanı ka· 
dmlar vardır. Bu namussuz 
alçak kadınlar ise her türlü 
cinyetin vasıta ve aletleridir. 

Velhasıl bu mahzen eşkiya 
ve hırsızların yuvası olmakla 
beraber memurin zabıtanın 
öğrenemediği ve öğrenemiye· 
ceği bir mahal idi. Hırsızlara 
mahsus olan tabiratta mezkur 

... . ... 
Şimdi gelelim Mister Ni

kola Karter' e: 
Mumaileyh bu mahzeni bilir 

ve oldukça sırrına vakıftır. 

Mahzenin direktörü Mak Gü
nifal'i tanırdı. Zira Karter, 
birkaç kere bazı emirlerin 
itası ve canilerin teftişi için 
direktşrle görüşmüş, icabı ha· 
linde mahzenin taşlığına girer, 
direktör ile konuşur, birkaç 

kadeh şarap içer ve geri dö· 

nerdi. Fakat içeride olan hu· 

susi binalar ve o binanın 
rollerine maalesef vukuf hasıl 

edemiyordu. Direktör, Nikola 

Karter'in zeka ve faaliyetini 

bildiği için müşarünileyhten 

korkar ve kendisile daima hoş 
geçinirdi. Ancak Karter'in, 

iizli yerlerini. öğrenmemesi 
için bir gün direktör bir hır· 

sızı - ki henüz bu teşkilata 
iltihak etmemişti • derhal ya
kalayıp Nikola Karter'e tes· 
lim etmişti. 

Mahzenin birinci kapısını 
çalınca bekçi kapıyı açtı. Kar
ter, o heybetli, •korkunç sima 
ile içeri girdiği zaman taşlık· 
ta bir çok erkek, kadın ma
saların başında oturmuş içki 
içiyorlardı. Bu korkunç çeh
reyi görür görmez hepsi bir
den yüzlerini Karterden çe
virdiler. Karter, tezgaha ya
naşarak orada bulunan herif· 
ten şarap istedi. Birkaç ka
deh attı ~ tan sonra parayı ve· 
rip sigarasını ağzına alarak 
orada duran adama dedi ki: 

- Misk Delanay sen misin? 
Garson cevap verdi : 
- Hayır mister 1 Şu ikinci 

tezgahta durandır. 
- Öyle ise sen Cimi Dam· 

say'sın ? 
- Evet 1 
Sonra garson dehşetle Kar

tere bakarak dedi ki : 
- Siz kimsiniz? 

(Arkası flQI') 

Londra' dan gelen bir telgrafa 
göre Büyük Britanya hükumeti 
Filistin mas' el esini müzakere 
etmek üzere daimi mandalar 
komisyonunun hususi bir içti· 
ma yapmasını Akvam cemi· 
miyetine teklif etmiştir. Bu iç· 
tima ayın 30 unda yapılacak· 
tır. 

ölmüştür. mekte olan bir domuza ateş 

Hadise şöyle olmuştur: Sü· etmiş ve çifteden çıkan mermi 
rekciler, sabahleyin erkenden domuza isabet etmiyerek, 
köye bir buçuk saat mesafe· karşı tarafta yer almış bulu· 
deki büyük Şapçı deresine nan Ali oğlu lsmail' e tesadüf 
gitmişler ve ormana girerek etmiştir. Zavallı adam, aldığı 
karşılıklı yer almışlar, domuz· yaranın tesirile derhal ölmüş· 
ların geçidini tutmuşlardır. tür. Adliyece tahkikata devam 

Biraz sonra, daha ileriden edilmektedir. 
~~~~-----..-.··~.-.----~-------

Filistin lngiliz ali komiseri 

Kudüste'ki İslam meclisi 
reisi Emin Hadi de, lngiltere 
kralı altıncı Corcun taç geyme 
merasiminde bulunmak üzere 
Londra'ya gitmiştir. 

Ticaret ve sa- Jupon meddahları 
Japonya' da bizde eskiden 

nayi odaları olduğu gibi meddahlar hala Kudüs - Filistin tahkik 
hey' eti Londra'ya gitti. Filis
tin' de gördüğünü ve duydu· 
ğunu raporuna yazarak hüku· 
metine bildirecektir. 

Onlar gittiler ve Filistini bul· 
dukları gibi bıraktılar. Şimdi 
Filistinde Arap · Yahudi kamp 
ları karşı karşıya duruyor. A
raplar gene istiklalden mah
rum. Vatanları istismar altında 
kaldı. Yahudiler mandater dev· 
Jetin himayesinde gene Arap· 
lığı ifna yolunda serbest bıra
kıldı. Bütün ümitler tahkik hey 
etinin vereceği rapordadır. 

Tahkik hey'etinin raporu he· 
nüz neşredilmemiş olmakla 
beraber bununu tanziminde 
hayli zahmet çekildıği anlaşıl· 
maktadır. 

Tahkik heyeti reisi Lord 
Bil Taymis gazetesi muhabi
rile yaptığı mülakatta, Filistin 
meselesinin ne kadar çetin 
olduğunu iyice anlatmıştır. 

Biz Filistin'e gitmeden önce 
bunun bu kadar karışık ve 
güç bir mesele olduğunu tah· 
min etmiyorduk. İngiltere hü
kumetinin Filistin meselesine 
mahsus güçlükleri layıkile kav
ramamış olduğunu sanıyoruz. 
Raporumuzla meseleyi tenvir 
edebilirsek, bahtiyarız de
miştir. 

Büyük Britanya ve Şark 
adile. çıkmağa başlıyan eski 
Nir lst gazetesi de tahkik he· 
yeti raporunun lngiltere-Filis
tin siyasetinde mühim bir tesir 
yapacağını kaydediyor. 

(Filistin tahkik hey' ~ti) tah
kikatlarını süratle ve muvaffa
kiyetle bitirdiler. Raporlarını 
da ayni şekiJde tanzim ve it
mam ederlerse, bütün Filis
tini tanıyan herkes memnun 
olur. 

Bu raporun verilesi, okun
mas .. ve ona göre alınacak 

hattı hareketin tanzimi çok 

açil bir iştir, tehir tehlikelidir. 
Filistin meselesinin ehem

miyetini ve meselenin hallin· 
deki teehhürün tehlikesini biz· 
zaat tahkik komisyonu azaları 
da anlamışlardır. Ve bunu 
gazete muhabirlerile mülakat· 
larında söyledikleri gibi rapor· 
larında da tasrih etmişlerdir. 

Tahkik heyetinin raporu 
hükumetçe okunduktan sonra 
aleni şahadetlerin de aynen 
ilavesi le neşredilecektir. 
Tahkik hey'etinden sonra Fi· 

listin Ali komiseri de Londra· 
ys. gidiyor. Hey' etin raporunun 
müzakeresinde hazır buluna· 

Meclis reisinin ali komiser· 
liğin bu teklifini kabul ederek 
Londra'ya gidişi dedi-koduları 
mueip olmuş ve nihayet üstad 
Emin, Filistin'in dargınlığı 
gene baki olmak üzere bu 
bu daveti kabul ettiğini söy
lemiştir. 

Filistin Arapları komşu 
Arap emirlerinin tavsiyesi 
Üzerine tahkik komisyonile 
temas etmiş olmakla beraber 
gayri memnun vaziyetleri ber· 
devamdır. Verilecek kararı 
bekliyorlar, tatmin edilmedik· 
leri takdirde gene harekete 
geçmek üzere teşkilatları ha
zırdır. 

Fratelli Sperco 
vapur acentası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
SiS "HERMES,, vapuru 6-

2-937 beklenmekte olup yükü
nü tahliyeden sonra BURGAS, 
VARNA ve KÖSTENCE için 
yükliyecektir. 

SiS "UL YSSES" vapuru 

tahmil için 8/ 2/937 günü ge·' · 
lerek ROTTERDAM, AMS
TERDAM ve HAMBURG 
limanlarına yük alacaktır. 

S/S "GANYMDEDS,, va· 

puru 18-2-37 tarihine doğru 

tahliye için bekleniyor. BUR-: 
GAS, VARNA ve KÖSTEN· 
CE için mal yükliyecektir. 
SVENSKA ORIENT LINIE 

SiS "GUNBORG,, vapuru 
11-2-37 tarihine doğru lima
nımıza gelerek yükünü tahli
yeden sonra ROTTERDAM, 
HAMBURG, GDYNIA ve 
SKANDINAVYA limanlarına 
hamule kabul edecektir. 

SiS "NORRUNA,, vapuru 
27-2-37 de limanımıza tahmil 
için gelmesi beklenmekte olup 
HAMBURG ve SKANDI· 
NA VY A limanları . için yükli· 
yecektir. 
SERViCE MARITlME ROU· 

MAiN KUMPANYASI 
SiS "PELŞE,, vapuru 12· 

2-37 tarihine doğru limanımıza 
gelip PiRE, MALTA ve MAR
SlL YA için tahmilatta bulu· 
nacaktır. 

S /S "AEBA· JUL YA,, vapu
ru 26-2-37 gününe doğru bek· 
lenmekte olup PiRE, MALTA 
ve MARSIL YA limanlarına 
yolcu ve yük alarak hareket 
edecektir. 

"SUÇEAVA,, vapuru 21 

• • vardır. 

Varidatın yüzde onu 
bankaya yatırılacak 

Ticaret ve sanayi odaları 
nizamnamesinin 125 inci mad
desi, icra Vekilleri heyeti ka
rarile değiştirilmiştir. Yeni 
madde şekildedir. 

Ticaret ve sanayi odaları, 
her sene varidatlarından yüzde 
onunu ihtiyat akçesi olarak 
ayırmak mecburiyetindedirler. 
işbu ihtiyat akçeleri, Türkiye 

ticaret ve sanayi odaları ban· 

kası namile teşkil edilecek bir 
anonim şirketin sermayesine 
tahsis olunacaktır. Odalar, 
ihtiyat akçeleri nispetinde ban
kaya hissedar olacaklardır. 

Banka teşekkül edinceye ka· 
dar toplanmış ve toplanacak 
ihtiyat akçeleri, menafi hisse· 
leri nisbetinde odalara ait ol· 
mak üzere umumi mağaza ve 
ya depo tesis ve inşası ile 
idaresi maksadile kurulacak 

Mahalle veya büyük yerler 
kahvelerinde ücretli bir med· 
dah her zaman bulunur; bizde 
şimdi gramıfon veya radyo 

çalındığı gibi Japon meddah· 

]arı da muayyen saatlerde hi· 

kayeler anlatırlar. 

Bu meddahların anlattıkları 

ekseriyetle kısa fakat manalı 

hikayelerdir. Bunların kıymetli 
olanlarını Japon 'lar bir kitap 
halinde neşretmişlerdir. 

Bu kitaptan bir örneği ter
cüme ve dercediyoruz: 

ihtiyar ve iş bilir bir Japo· 
nun zeki bir oğlu vardır. 

ihtiyar bir gün evinin kapı
sını tamire kalkışır ve oğluna 
der ki: 
(Devamı 4 üncü sahifede) 

anonim veya Limitet şirketlerin 
hisse senetlerine yatırılır. Oda· 
ların bu şirketlere iştirak nis· 
betini ve miktarını iktisat ve· 
kaleti tesbit eder. 

Bir verirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen paran heba 
olmamıştır. Hem yüzlerce vatandaşınızı zengin etmiş hem de 
yurdunun göklerine birkaç filo kalmış olursun. Bu yüzlerce 
zenginden birinin de senin olmıyacağını kim iddia edebilir. 

mart 937 tarihine doğru lima· ikinci Kordonda FRA TELLi 

mmıza gelerek PiRE, MALTA SPERCO vapur acentahğma 
ve MARSILYA limanları iç.in müracaat edilmesi rica olunur. 
hamule ve yolcu alacaktır. Telefon: 4142/422112663 
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Temel Reis kıyıdaki balıkçı 

kahvesinde ağ dokuyor. 
Hava rgüneşlik.. Denizden 

ılık bir yel esiyor. Bugün 
deniz sakin, yalnız geçen gün· 
kü fırtınanın ölü dalgaları 
ağır ağır yuvarlanıyor, . kahve
Uin önündeki geniş kumsalda 
beyaz köpüklerle çatlıyo; .. 
irili ufaklı bir sürü çocek, 
çocuk, gürültülü bir neşe içın
de ~ çatlaklaı la eğleniyor, bir
bfrini kovalıyor, yüzüyorlar. 

Temel Reis, ak sakallı, ka
rışık yüzlü e\'vdce büyükmüş 
de sonı adan mihnet yükleri 
altında ezilmiş küçülmüş gibi 
çökük görünüşlü bir ihtiyar· 
dır. Biraz meczuptur. Kimse· 
ye zararı dokunmaz, ağ do· 
kur ve bununla geçinir. Köy
lüler Reise deli derler amma 
hepsi de onu sayar.. Çocuk· 
lar ondan korkarlar, onları 
deniz kıyısında sularla oynar 
görünce kızar kovalar, dinle
mezlerse arkalarından taş 

atar. 
Temel Reisi deli eden ma· 

salı bütün köy bilir. Bana da 
çok kimse anlattı bunu: 

Reise sorarsanız aradan kaç 
yıl geçtiğini hatırlamaz, vak'ayı 
dün oldu sanır amma o acı 
günün üstünden belki yirmi 
yıl geçti. 

Temel reisin elli tonluk bir 
takası vardı. İki oğlu ve iki 
de kardeşinin yetim kalmış 
Çocuğile beraber çalışırlardı. 
Yazın İğneada' dan lstanbul'a 
odun kömür taşırlar, kışın 
takayı karaya çeker, ağ dokur, 
halık tutar geçinir giderlerdi. 
Köyleri deniz~ tepedeıı bakan 
dik bir yamacın kenarındaydı. 
Fırtınalı kış günleri ayaklarının 
altında kuduran denize bakar
lar, geniş kumsalı aşıp yama
cın kayalarına kadar gelen 
dalgaların sesını dinlerler, 
böyle havada denizde kalmış 
hemicilere Allah acısın diye 
dua ederlerdi. Dertsiz bir 
Ömiir sürüyorlardı. 

Bir gün gene İğneada'dan 
odun yüklemişlerdi. Deniz sa
kindi. Havada içe sıkınti veren 
bir ağırlık vardı. Temel reis 
takanın kıç tarafında güvrteye 
serdiği koyun postunun üstüne 
uzamış, hava çıksa da Istan
buJ yolunu tutsak diye bekli
Yor, kendi kendine hayal ku
ruyor. Bu yıl işler iyi gidecek 
galiba, acap kışın da çalışıp 
tüccar malı taşısak seneye 
takaya bir motör koydu re bilir 
miyiz? Diye düşünüyornu .. 

Küçük oğlu Harun takanın 
baştarafında ortasından ikiye 
bölünmüş gaz tenekesinden 
Yapılma mangalın (başında 
fasulye ienceresini karıştırıyor 
iki yeğeni yelken yamıyor, 
büyük oğlu Ali denize çapari 
salmış istavrit balığı tutmaya 
çalışıyordu. 

Fasulye pişti, Alinin tuttu
ğu balıklar ayıklandı tava ya· 
pıldı, güle eğlene yemek ye· 
diler. 

Havanın sıkıntısı da artı
Yordu. Boğaz tarafı kararıyor, 
bulutlanıyordu . Fırtına yakın
dı amma lodos tarafında ol
duğu için Reis pek de aldırış 
etmiyordu. Derken rüzgar 

.a~ır ağır üf c::rmeğe baJadı. 
~-

Denizler yavaş yavaş kabardı. 
Limanda yatmaktan denize 
çıkmak hayırlıdır dediler, de
mir alıp açıldılar. 

Hava bindirdikçe bindirdi . 
Denizler büyüdükçe büyüdü. 
Yelken küçülttüler olmadı 
odunları bağlayan halatları 
kestiler, sular güvertedeki yü· 
kü aldı götürdü amma tekne 
gene hafiflemedi. Gece · yarı· 
sına doğru anbar. kapağı su
ların yükünden çöktü. Küçiik 
tulumbayla suyu yenemediler. 

Bu rüzgar sanki cehennem 
rüzganydı. Bu denizler kudur
muş birer devdi sanki.. Su 
yüzünde güçbela duruyorlardı, 
Bu kadarı yetmezmiş gibi di· 
rek korkunç çatırtılarla kırıldı 
denize gitti, bir feryat duydu· 
lar, direk uçarken çarmuh Ha· 
runun başına vurmuş onu yık· 
mıştı. Koşup bakana kadar 
çocuğu deniz aldı. Ağlamak· 
tan başka birşey yapamad ı lar 
(Temel Reis bildiği bütün du· 
aları, bütün sureleri okudu. 
Fakat hiçbiri para etmedi. Sa
baha karşı küçük tekne iri 
denizlerin içinde kaynadı gitti. 

Reis facianın gerisini bilmi
yor .. Yalınız bir ara eline ko· 
caman bir seren geçirdiğini, 
serenin üstündeki bir inceye 
kendini sıkı ·sıkı bağladığını 
hatırlıyor. Reis tarihleri hatır· 
lars denizde kaç gün kaldığını 
söyliyecek amma o hiçbir şey 
bilmiyor.. Köstence'den bo
ğaza inen bir Yunan şilebi 
onu kurtardığı zaman o bay-
gın haldeydi. Ayılttılar, ağzına 

konyak akıttılar. İlkin şaşkın 
şaşkın bakındı, sonra oğulla· 

rını sordu.. Türkçe bilen bir 
tayfa vardı ona yalvardı: 
Az ıcık arayıverin onlar da 

şuradadır diye .. 
Halbuki o azgın hava dur

muş deniz düzelmişti .. O ge· 
cenin üstünden hiç değilse iki 
gün geçmiş olmalıdı. Tabii 
kimseyi bulamadılar., Üzün· 
tüden deliye dönen adamca
ğızı avutmak için: 

- Bir iki saat önce yuka· 
rıya bir Rus gemisi geçti belki 
oğullarını o kurtarmış dediler. 

Temel reis o günden sonra 
bir daha denize çıkmadı. Hep 
kıyıdaki kahvede ağ dokur ve 
denizi gözler. Zaman zaman 
karşısında biri varmış gibi 
kendi kendine konuşur: 

- Ben bilirim işin aslını.. 
Onları düşman esir aldı. Oğul· 
larım sağ ... Sağ olsunlar .. Hiç 
Allah benim gibi ihtiyarı hıra· 
kır da onları alır mı.. Yarın 
öbür gün gelecekler. Düşman
ların elinden kaçıp gelecekler. 
Oğullarım sağ .. 

Ve sonra uzun uzun denizi 
gözler .. 

• . ~ ' . . . . - . ~ 

Birinci sınıf ınutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
lzmir · Birinci beyler sokağı

Elhamra sineması arkasında 
No.: 55 

Telefon: 3479 

Pür.en aha 

1 

1 

1 

Der Zee vapur acentası Türk A. Şirketinin 
& Co. Birinci Kordon Re es binası Halkapınar kumaş fabrikası 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE T 
Hamburg LONDRlı.i1~~ı Tarafından mevsim dolayısile yeni 

"MANISSA,, vapuru 3 şu· "GRODNO,, vapuru 15 ikin- çıkardığı kumaşlar: 
batta bekleniyor. ROTTER· ci kanunda LONDRA, HULL Sagv 1 a m 
DAM, HAMBURG ve BRE· 

ve ANVERS'ten gelip yük MEN limanları için yükliye-
cektir. çıkaracak ve ayni zamanda zarif 

"MILOS,, vapuru 17 şu· LONDRA ve HULL için yük 
batta beklenilmektedir. ROT· alacaktır. V d 
TERDAM, HAMBURG ve "FLAMlNIAN,, vapuru 25 e UCUZ U 
BREMEN limanları için yük- ikinci kanunda LONDRA, 
liyeccktir. HULL ve ANVERS'ten gelip 

"ANGORA,, vapuru 28 şu- yük çıkaracaktır. 

batta beklenilmektedi. HAM· "THURSO,, vapuru 7 şu· 
BURG ve ANVERS'ten yük batta gelip LONDRA ve 
getirip boşaltacaktır. HULL için yük alacaktır. 

"POLO,, vapuru şubatın 
AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSAIP 

CORPORATION 
"EXMINSTER,, vapuru 4 şu· 

batta beklenilmektedir. NEV
YORK için yük kabul eder. 

"EXILONA,, vapuru 7 şu
batta beklenilmektedir. NEV
YORK için yükliyecektir. 

REEDEREI H. SCHULDT 
HAMBURG 

"DUBURG,, vapuru 12 şu· 

batta beklenilmektedir. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanları için yük 
kabul eder. 

"MARITZA,, vapuru 28 şu· 
batta beklenilmektedir. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanları için yük 
kabul eder. 

JOHNSTON WARREN 
LINES LTD. 

"JESMORE,, vapuru 7 şu-

batta beklenilmektedir. LIVER
PUL ve ANVERS'ten yük 

çıkaracaktır. BURGAS, VAR
NA ve KôSTENCE limanları 
için yük kbul eder. 

D. T. R. T. 
"DUNA,, vapuru 15 şu

batta beklenilmekte olup 
BELGRAD, NOVISAD, BU
DAPEŞTE, BRATISLA VA, 
VIY ANA ve LINZ limanları 

için yük kabul eder. 

DEN NORSKE MIDDEL~

HA VSLINJE - OSLO 
"BOSPHORUS,,:vapuru 12 

şubatta beklenilmektedir. Pi
RE, ISKENDERIYE, DIYEP 
ve NOSVEÇ limanları için 
yükliyec~ktir. ---

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

" DUROSTOR ,, vapuru 
9 şubatta bek.e11ilmektedir. 
KôSTENCE için yük ala
caktır. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde giri·i 
şilmez.,, 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

Doktor •ı 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 

mütehassısı 1 
lkinciBeylerSokağı No. 68 

Telefon 3452 -

sonunda LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka· 
racaktır. 

LINERPOOL HATTI 
" THURSO ., vapuru 25 

ikinci kanunda LIVERPOOL 

ve SWENSEA' dan gelip yük 
çıkaracaktır. 

"DRAGO,, vapuru 15 şu· 
batta LIVERPOOL ve SWEN-
SEA' dan gelip yük çıkara· 
caktır. 

DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 
"GALILEA,, vapuru 2 şu

batta HAMBURG, BREMEN 
ve ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği
şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

Mücellit 

Ali RIZA 
Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAV AFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin 
KANDEMİR Oğlu 

caddesinde F AHRı 

'-----------------------------~ 
IZMIR 

Pamuk Mensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

1 BaJ:durak. Büyük Salepçi oğlu hanı I 
; • karşısında . -. 

•.A!~~ 
o 11 ıu ll• 

- 1 

1 Z.i'roetl ... 
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Beş köy sular altında kaldı. 14 kişi bo- Frosini, Ali paşaya bana acı· 
v 1 d y t · k 1 d mazsanız, hiçolmazsa şu iki gu u. e mış ev yı 1 1 masum yavruya acıyınız dedi 

Tepelere iltica etmiş olan halk, geceyi yıyeceksiz ve açıkta 
geçirdiler. imdada gelen kuvvetler, suların fazla-

1lığından hiçbir iş gorememektedirler. 
lstanbul, 9 (Hususi) - Buraya gelen haberlere göre, Niğ· sular götürmüştür. Sular henüz çekilmediği ıçın, 200 kadar 

de'de 6 köyü sular basmıştır. Dağlı ve Turhan köylerinde evin de yıkıtacağı tahmin edilmektedir. İmdad için gönderi-
vaziyet pek fecidir. Seylapzede halk yiyeceksiz kalmış, vila- len askeri kuvvetler, suların fazlalığından hiçbir iş göreme· 
yetten yardıma koşulmuşsa da bu yardım mevzii kalmıştır. Su· mektedirler. Yüksek tepelere ilca etmiş olan binlerce halk, 
ların hücumu pek ani olduğundan, bazı evler birdenbire çök· geceyi açıkta geçirmişlerdir. Kızılay merkezi, selapzedelere 
müş ve birkaç kişi ankaz altında kalarak ölmüştür. Üç çocuk, çadır, yiyecek ve giyecek göndermiştir. 
suların cereyanına kapılarak sürüklenmiş ve L oğulmuştur. İstanbul 9 (Hususi) - Son gelen bir habere göre, Niğde 

70 den fazla ev yıkılmış, 18 bin kilo buğday ve 48 davarı seylabında 14 kişi ölmüştür. 
._. ................ -eı-----

Küçük. antant 1 ltalya, ispanyaya 16 bin 1 Çin ilsileri 
Eksper!':r~~:~grad'a kişilik kuvvet gönderdi ş~:::.;r: ı:.~~!lar Asi 

Belgrad, .9 (Radyo) - Kü- Ad • ••d h·-ı·-•k •t • p Çin ordusu, Nankin kuvvetleri 
çük antant eksperleri, Ragu· eml mu a a e Oml esi, er kumandanı Pan-Çen'o teslim 

za'da toplanacak olan finanse! b •• •• t ) k Al o1muşlardır. Asi kumandan 
konferans hakkındaki esasları şem e gunU Op anaca • Koçonor, henüz belli olmıyan 
h 1 k .. b el b •• • • bir semte doğrn kaçmıştır. 
~:~:;d~r~ uzere uraya g . mayanın ceva 1 musaıttır ..... --

---·· Paris 9 (Radyo) - Cebelüt- panyaya vazedilecek kontrol fngİJtere 
ine bolu faciası tanktan verilen haberlere göre hakkında alakadar devlctleı--

---· son hafta içinde İtalyadan 16 den cevap gelmiş bulunursa Amerika 
istikbal suı:arisinin bin ltalyan askeri Malaga ta- komite, kat'i kararlar verecek· Roçiman raporunu 
de ifadesi alınacak arruzuna iştirak için ispanya -

topraklarına çıkarılmıştır. Bu tir · verdi 
İnebolu faciası muhakeme· 

sine dün de devam edilmiş 
ve lstanbul' da bulunan, ora 
Ağırceza mahkemesince istic· 
vap edilen kamarot Haydarın 
ifadesi okunmuştur. Kamarot, 
bu ifadesinde faciayı şu su· 
retle anlatıyordu: 

•Antalya' dan hareket et· 
tikten sonra, vapur sağa sola 
yatmağa başladı. ikinci ve 
üçüncü kaptanların nezaretleri 
altında, güvertede bulunan 
malları bir taraftan diğer ta-
rafa aktarma ederek ve iki 
gün iki gece uyku uyumadan 
bitap bir halde hadise mahal
line kadar geldik. Burada ge
minin batma tehlikesi başgös
terince, yolcular can kurtaran 
yeleklerini almağa koştular, fa
kat üçüncü kaptan Rami mani 
oldu ve halkın yelekleri alma
sınr.ı müsaade etmedi. Geminin 
daha fazla battığını gören yol
cular, bu emri dinlemediler ve 
simitleri, yelekleri alarak vü
cudlarına bağladılar. 

ikinci kaptan Besim, gemi 
batmak üzere iken bir filika 
indirdi ve birkaç tayfa ile 1 O 
kadar yolcu aldı. Fakat ipler 
koptuğu için filika devrildi; 
yolcular, tayfalar ve ikinci 
kaptan denize döküldüler. 

Bizim vapur İmdad düdüğü 
çalmağa başladığı sıralaı da, 
istikbal vapuru yetişti ve bize 
halat attı. Gemide panik baş
göslerdiği için, bu halatı hiç 
kimse tutamadı. 

Gemi birdenbire çıkan rüz
garın ve fazla yük almanın 
neticesi olarak batmıştır. Mal
lar da müvazenesiz istif edil
miş bulunuyordu. 

Başka dinlenecek şahid bu
lunmadığından ve fnebolu'yu 
kurtarmağa gelen istikbal va
puru süvarisi Mustafa kaptan 
ile üçüncü kaptan Ômerin de, 
İstanbul ağırceza mahıeeme-
since alınan ifadeleri henüz 
gelmemiş olduğundan mah
keme 15 mart pazartesi gü
nüne bırakılmıştır. 

asker, büyük bir ltalyan vapu· Son haberlere göre, Alman- Londra 9 (Radyo) - f ngil-
ru ile Cebelüttarık'a gelmiştir. yanın cevabı bugün gelmiştir. tere Ticaret Nazırı Roçiman 

Askeri hamil olan vapur, bir Bu cevap müsaittir. Amerika seyahatine dair olan 
torpitonun mu haf azası altında Deyli Herald gazetesi, hal- raporunu tanzim etmiş ve dün 
idi . yan'n ispanyaya asker sevl:et· ba~bakan Baldvini ziyaret ede-

Londra, 9 (Radyo)- lspan- meğe başladığını? gözönline rek kendisine takdim eylemiş-
ya işlerine ademi müdahale getirerek, Mussolininin ümit tir. 
komitesi, Perşembe günü top· edildiği gibi cevap vermiye· 
lanacaktır. O güne kadar Is· ceğini yazıyor. 

~~----... ·~·~·~·--.. --~~~~-
Şehir meclisinde ha-

raretli bir ·celse ----------Yolların genişlemesi ve düzelmesi için ev-
lerin tamiratına müsaade edimemesi hak. 
kındaki madde komiyona havale edildi 
Şehir meclisi, dün belediye 

reisi Dr. Behçc Uz'un riyase
tinde toplanmıştır. Geçmiş za
bıt okunarak aynen kabul 
edildikten sonra, beş ·yıllık 

iınar programı görüşülmüştür. 
Fabrikaların Halkapınarda in
şası hakkındaki madde Cüze
rinde uzun münakaşa olmuş 
ve neticede madde 12 rt.:yle 
aynen kabul (edılıniştir. 

- İzmir sokaklarının han· 
gisi dört veya altı buçuk met
reden geniştir. Burada karar 
verirken ve tamiratı esasiye, 
en küçük tamirat olduğuna 
göre İzmir'i bu halile bir ha
rabe olmak üzere bırakacağız 
demektir. Çünkü hiç bir ev 
tamir edilemiyeceklir. Buna 
müsaade edemeyiz. Bir komis
yon teşkil edilsin ve bu mad

Y eni yapı kanununun 6,5 deyi, komisyon tefsir etsin. 

ınd rcJen dar, eğri · Lüğıü so· Dedi, teklif kabul olundu, ni-
kaklarla ç ı kmazlarda yeni in· zam ve daimi encümeni aza

şaat ve esaslı tamirata müsa· 

ade edilmemesi hakkındaki 
maddesinin tatbik ciheti hak· 
kında belediye fen heyetinin 
hazırladığı tatimatname mad
desi de gene birçok münaka· 
şalara meydan verdi. Avukat 
Cemil, bu maddenin tasarruf 
haklarını ! tahdidedcceğini bil
dirdi ve: 

ları ile mühendis Aziz' den 

mürekkep bir komisyon seçildi. 
Belediye un fabrikası muhasibi 
lzzet'in zatazaman ve fabrika-

nın 933 senesi kat'i hesap 
cedvelleri bir araya' konularak 
aynen kabul edildi, ihtiyaç ve 
yeni icablar nazarı dikkate 
alınarak belediye makine ve 
elektrik mühendisliği tarafın-

- H erkes binasının sahi- dan hazırlanmış olan taksi ve 

bidir, onu tamir ettiremezse 
ona tasarruf edememiş sayılır 

ve o bina yıklır. Böyle bir 
kararı meclis nasıl verir? 

Mühendis Aziz, 
- Burada istenen şeyin 6,5 

metrelik cadde ile eğri büğrü 
yolların tarifidir. Dedi. Bazı 
azalar daha söz söylediler. 
Eczacı Faik söz aldı ve: 

kamyon talimatnameleri tetkik 
için nizam encümenine havale 
edildi. 

Vezir ve Osmanağa suları· 

nın kapanıb açılması için 50 
kuruş ücret alınması, Karşıya
kada oturub da Yamanlar su
yu alanların evelemirde muka
vele akdetmeleri, her abone· 
den üç ayda 15 metre mikabı 

su sarfetmeğe mecbur olduğu 
ve su parasının muayyen tak
sitlerde alınması, lzmir' den 
Karşıyaka'ya ve Karşıyaka' dan 
İzmir' e nakledilecek cenazeler 
için lzmir'den asri kabristan'a 
nakilde alınan ücret derece
sinde ücret alınması, şehirden 
diğer bir şehire nakledi
lecek cenazenin tabut)anma
sında bulunacak doktor için 
beş lira ücret tahsili, müşte
reken gaz ve benzin satanlar· 

dan hafta tatili kanunu muci

bince yılda 15 lira ruhsat har

cı alınması teklifleri de kabul 
olundu, eczanelerden de hafta 
tatili kanununa göre bir harç 
alınması hakkında Dahiliye 
Vekaletinin emrinde hukuki 
vaziyet mevcud olduğundan 

teklifin evvela nizam encüme

ninde tetkiki kararlaştırıldı. 
Beş yıllık imar planının, ha

zırlamakla meşgul olduğu ko
misyondan alınarak meclis he· 
yeti umumiyesinde müzakere 

edilmesi kabul edildi. Azadan 
Sadi, bütçe darlığı sebebile 

geceleyin yakılamıyan elektrik 

lambalarının sabahleyin erken
den işe gitmek mecburiyetinde 

olan işçilere bir kolaylık ol

mak üzere saat 5,30-6,30 ara· 
sında yaktırılması hakkındaki 
teklifi okundu, reis, izahat 
verdi, bu teklifin, parti dilek· 
leri arasında da mevcud oldu
ğunu ve bunu önümüzdeki kış 
mevsiminde yapmak üzere be· 
lediyenin elektrik saatları sipa· 
riş ettiğini söyledi. 

Celse tatil edildi. Perşembe 
günü saat 16,30 da tekrar top· 
lanılacaktır. 

- Panayamu,. fçerdekilerin 
Allah yardımcısı olsun! demek 
ten kendilerini alamadılar. 

Ali paşa, Frosini'nin Üzerine 
bir kaplan gibi atılmak üzere 
iken durdu. 

Niçin? diye düşünmeğe ha
cet yok. Önünde, gözleri yu
vasından fırlamış, korkusundan 
donmuş kalmış olan bu beykes 
ve bütün kabahati çok güzel 
olmasından ibaret kalan ev 
yahut oğlu Muhtarı sevmek 
olan bu zavallı kadını bir an 

için acıdı. Vicdanında derin 

bir ıztırap duydu. Hayır duyar 
gibi oldu. 

Buraya kadar geldikten son· 

ra dönmeği aklına sokmamak 

için bir iki adım daha attı. 

Bu sırada Tabirin başında 
bulunan izbandut gibi iki si
lahşor, Kira Matini'yi dışarı 
davet ettiler . 

Kira Matini de zaten ne 
şuur, nede hayattan eser kal-

mamıştı. Bu işaret üzerine, 
manyatizmaya uğramış bir in· 
san gibi dışarı çıktı. 

Azılı hırsız --····· Kendisini yakala· 
mak istiyen ev sa

hibini öldürdü 
f stanbul, 9 (Hususi) - Me

mur Hasan Basrinin evıne 
giren sabıkalılardan Nazmi 
isminde bir hırsız, evsahibini 
kundurecı bıçağı ile öldürmüş 
ve kaçarken kendisini tutmak 
istiyen üç kişiyi de yarala
mıştır. eAzılı katil yakayı ele 
vermi~tir. -----.···---

lstanbul 
Lik macları 

' Istanbul 9 (Hususi) - Lik 
maçlarında F ecıerbahçe, Ga
la tasar ayı 4-1, Güneş te Be
şiktaş'1 2-1 mağlup etmişler

dir. 

~~~-·-·~~~-
Jupon meddahları 
(Başlara/ ı 2 inci sahi/ ede) 

- Haydi oğlum komşu· 
dan çekici al da kapıyı tamir 
edelim. 

- Olur baba .. 
- Çocuk komşuya gider, 

nezaketle: 
- Bay, babamın selamı 

var. Sizin çekici biraz istiyor 
der: 

- Olur amma.. Bu çekiç 

ile demir çivi mi yoksa bambo 

çivi mi çakacak? Bunu bilmek 
ıs terim. 

- Demir çivi, bay. 
- Ya.. Şu halde çekici 

veremem. 

Çocuk dönüyor ve baba
sına: 

- Komşu çekici vermiyor 
der. 

Babası da bir Feylesof gibi 
mukaderata boyun eğer ve: 

- Haydi oğlum bizim çe
kici getir. Hasis adamlarla 
işimiz ~ki.. ~ 

Frosini, en büyük bir deh· 
şet içinde bu hali seyreJiyor· 
du. Birdenbire kendini topla
dı; ve en acınacak bir tavırla 
Tepedelenli'ye: 

- Şanlı vezirim, çocukları
mın süt anasını ne yaptınız? 
Nereye gönderdiniz? Benim 
arz üzerinde tek candan insa· 
nımdır; beni bunun can yolda
şından niçin ayırdınız? Beni, 
beni değilse şu masum iki 

çocuğu olsun acıyınız; sizin 

merhametiniz çok büyüktür, 

bizi rahmu lütfünüzden uzak 

bırakmayınız. Diye yalvardı. 

Ali paşa, munis görünmeğe 

çalışarak: 

- Süt anayı su getirsin diye 

gönderdim. Şimdilik gelemez. 

Hem F roso.. Süt ana gelmez 

ise bile, sen kendini yalnız 

ve himayesiz addetme. Çünkü 

bak, yanında ben varım. Ben 

Vezir Tepedelenli Ali paşa .. 

merak etme Froso! Ben bura· 

ya, seni önümde korkmuş, diz 

çökerek yalvarır bir halde 

görmek için gelmedim, teselli 

bul, korkma! ben senin baban 

yerindeyim. Kalk Frosol Üşü

yor musun ki böyle titriyorsun 

gel yanıma, ben seni ısıtırım. 

Dedi, Frosiniyi elinden tuttu 

ayağa kalkmasına yardım etti. 

Frosini, sükun bulmuş gibi 

idi. Zavallı güzel kadın, Ali 
paşanın bu teminatını adeta 
ciddi sandı. 

Bu aldanış ile Frosini ihti
yar vezırin ellerini öpmeğe 
başladı Tepedelenli Ali paşa· 
da bu ilk histen istifadeye 
kalkmıştı. Guya bir baba hi
maye ve şefkatile genç kadını 
kolları arasında siktı. Çoktan
beri hayalinde hasretini çek· 
tiği genç kızı bu şekilde kol
larının arasında bulunca, vezi· 
rin ihtiras damarları kabardı; 
Frosini'nin vücudünü büsbütn 
başka şekilde okşamağa ko
yuldu. 

Bu vaziyet, Frosiniide hasıl 
olan ilk emniyet hislerini kö
künden yıktı, Ali paşanın 
böyle gece yansı evine ne 
için geldiğini tamamile anladı. 
v c ihtiyar aşıkın kollarından 
kendisini kutarmak için ne 
kolay ve iyi usul olarak diz 
çökmeği buldu. 

· Arkası var -

Hariciye vekili 
miz Ankara'da 
( Baştara/ı 1 inci sahi/ede) 
bulunması muhtemeldir. 

lstanbul, 9 (Hususi) - Teş
kilatı esasiye kanununun siyasi 
müsteşarlıklar hakkındaki mad
desi Kamutayda müzakere ve 
kabul edilmiştir . 

Buraya gelen haberlere göre 
yeniden üç Vekalet ihdas edi· 
lecek ve Hava Vekaletine Ha· 
va kurumu başkanı Fuat Bulca 
propaganda nezaretine Recep 
Peker, münakalat vekaletine 
Aziz Samih getirilecektir. 


