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M. Stoyadinovi~ 
Bu gün Berlinde büyük me· 

rasimle karşılanacaktır 

Amerika, M. Mussolininin 
ısrarını kabul etmedi. 

M. Mussolini, İtaly:ı imparatorluğu namına 
imza koym:;k istiyordu. Bu ise Vilson 

prensiplerine aykırıdır. 

- İbrahim agu be, evddon ··lbo. .tiye •ana diyorlardı, 
ıll7• oıolıG'1eriae oli7orlaı, aall 1ı.ar,a7• lıa&I 

Şia.ti tle ...... 



FIKRA=---------..... ..._____.... 
1 · Şehir dahili h berleri -- . 

ilci hikdye 
'·~--------------...--. .................... _. .... _, 8elpkUID •• Ntnaaiıı mubanlri Miutice il tlerli"e', ı._etmit '9di ya· 

...... .... 11111 eHlı Te 81 eli Jtk ........ 8a "J 1 IODuDd.. tauJ glole• 
p.p.ektt oldalq bir Fraatıs k67ilade lıany6 yaplDak 'llzer!' ~itdi i 

..,... ~- O eİHIUI ........ ae•ar keruca Urıfıadad ya• 

..._•ıttır. 

Gayri mabadıl Kdy ıa arile lıadınları ·~in 6 , ..... ~ıia le 

.. b~~!arı Kızllçullu öğretmen oku· K.aca •aya keaanaclaki ")narada yıkanmak yuakur!" ı..ıwuaı 

Maliye Vekdt ti bir lunda hazırhk yapıhyor. ıı ı erek: 
- Okammıa, yumuıs yek ma IUia? 

ldyiha lıa%ırladı . o ae ..... • • s o. f 

1 - .Maale.ef Tat! 
- Öyle iee as blslmlı alay • .. l,ortua tiı? Gayri rnübadi lere aid bono• Köylü kadınlara Jiki,, biçki, ev iJa· - Maaleaef bayır! Fakat ne yapayım ki m.. INıa 111f9 pliDf» pelk 

larm fiatleri geçen gün birden· ll8bl olamtfOt. 
- Peki, pe~ M'flM klik i.a. .. -. Veria INıaa ailfu U~ıdınıst. 
llaeterlinck, nlfua U dı yamada bulaamadığındau, hlYi7eıiai bildiJ'. 

.... lilr• lilhife dalftlİlie giderllea korucu ile kon•t•at• b.tla•ıt •e oaa 

bire 1~ liradan 2~ traya yük· reıi, okuma, ya%ma öfretilecek. 
seldi, sonra 23,25 liraya kadar Köy kız ve kadınlarına köy· cektir. Kuasa gelecek kadınların 
diiftü. Şimdi bir at dıba yük lerde geçen ev işlerini göster· köylcrile mektuplaşmaları okul 

.., ....... ıporca olcla&aaa, l.okl ı .. çı .. "•nka kuıu .. ııa ttrdh etti· 
ilaİ. ya.meti .. ka bile GıUln tuttalDDU aalıtmıt H hunları dıaleyıb bir 
.... ~ıbramıyu korucq ia, aalıiye •fldiirunh yanına girerken, kapıdan 
.... tıldifll 

•emiş bulunuyor. mek ve öğ etmek iç'n Kııı çullu direlctörlütil tarafındu temhı 
Ankıradan gelctn tiabetler6 köy öğretmen okulunda bir kurs edilecektir. Kurstaki hemıire, 

fÖre, Maliye Vekaleti, gayri eçılması muvafık görülmüştür. kız ve karılarını ıörmeje ıele
mübıdiUer talc:diri kıymet lco- Haber aldıtımıza göre, bu kursa ctlder bir gece ekalda miaflt 
ınisyonunun faaliyttine yakında on beşle otuz beş yaı aras:ndaki ed lecelc:letdır. 

- Sise ae decli&hıi bil•iyea bir adam getirl7011UD; derhal tıtıaarbaa• 
,.,. toacWl•ııi• IJI edenlala. 

nihatyet verecek bit kanun li- köylil kız ve kadınlan atanacak· Kur1a pleeek kadınlar ve • • • •bası hazırlamıc.tır. 811 layihada t B d k d'I . d"k" katlar kun tnllddetlnce okulda Nebel m61ı.lfabm kuaudıgı zaman lınçteü tlr•de 8iymek Cb•e bir 
1 ~ ır. ura a en ı enne ı ış, . . . k kalk k lllta4iı .. plı.a aliıln utemlt olaa Amatele J'rıace. ••radıA• •ı1U&ada hfı• 

Da uyguauau balamayıb çıkarken, kapının kenarında bır ıey •yri içUı dar· 
dtıtıa •n41 •racla kalak miaafiri elda&u malaa'fereyi ıiyl• lııtkl7• .. er: 

fayrİ naübacJil bonolarının kıy- ~içki,. eY id.ıreai, okuma, ratma ~l::ıe;re~kıb y:::celder=. ft 

motini yükseltecek bazı madde· oğretılecektır. K k d 1 
ler de vardır. Söyl!nd line göre, urstan ç1 anlar ev et para-

f»ll~ flN~ - tJ'lbt ··- mifle*iJa lliUaa •W.b aif - s.,.,., aea nrdı? ıayri ıaübadıl bonolan, Beraa- Kura, bir kaç . a~ devam ede- aile kendi ldSylerine ,anderil• 
d4 kote edilecek •eya eu.lllt cek ve kur11 ııtirak edecek celder, dikit 6trenınlere taklitle -. Yu•, bamltu, ıoaib hir itap. 
ıniluy&deler nde dlter bonolar köy laılarile kadınlanna, dera dikit makineai verilMektir. - Olur ye! 

- E•et, ballı ahmat kafuL 
• • • 

~oruca Maeterllatt:i deli •• ..pkaeı fll'tlt da rraacel ••mık ........ .,. 

ribi para 1erine kabul oluna· gösterecek otretmenler de tama· ilk tedriut mlfettiılerl. •t
cakb,. men kadınlardan olacaktır. 811 radıldan klylerde halkla bu 

Bir gazetede çıkan bir ba· kursun, biitOn hizmetleri ve i.- me•l.,i görGterek kuru ifti
bete göre, l.ta.ıbulda ga~i mü· leri, erkeklern bulunmadıfı rak edeoelderin ad ve unlannı 
badil bonol•rtl\to 25 liradan müıtakil bir dairede yürüy~ teabit edeceklerdir. 

Mee .. rliaek konıeuya •• Fra•'-'e de ııpbcı y•ma'1aa blllla 1Mtlulal 
_,.,.,..ıuda, ı .. bmia edilir ki. tor11c11 tbeteılU.ekill 4ellhldcle, M J••lls u 
Frauceıa ehm•klıgında deha çok mu ederlerdL 

111 ki yuaolar aalıyaalar için yasarlar. aşıtı dllınıeme11nın sebebi iz. Bir lıatl n b I ,,, 
ın rden lstaııbula mubim anık- 1 a ırıy : 

Anana• va çoraa> 
A lanas o z ın ve belkı de bü· 

tün c.hail ç n hır meyvadan 
başlca b r fey det ldır. Fakat 
Awatraıy1tuao S.dney ıebrinde 
hal böyle det ldır. Orada Ana-
DU Çbrap imaline yarayan b r 
_..1Mı1ed rl 

iM • latanbulun baza çorap 
llll&'m•ları, toıuk~ı a1ak üze· 

rİa• kendilıtJncfen gelen, ikı 
• t J.eaiı ıyen çoraplar yap

makta wlar. Acaba, d yoruz, l>u 
çoraplar Ananastan mı ma· 
muldür? 
B&arun deO'ttlrmek modası 

Mocl anın en son· telcilleranden 
İtırİIİ burua d i ıtirmektir. Bu 
aCMla • ziyade Amer kada re
yaç balmuflur. 

Amerikanın zenfin kadınlan• 
DID hemen hemen yüzde yetaa · ıi 
Norma Ş.rer veya Gnta Garba 

bl "ir lturana malik olmak 
,...,...in• dtiımOıler ve ellet k 
llboratt1varla11na kotmuılatda. 

iki kardetln m•oeraaı 
lılevyorkta Bon Vilyım ılimlt 

Mr 81akaah ve Meri Cokiıa 
adla ıeao bir kızdaa mürekkeb 
bir aile vardır, bu aile 90k me
•d idi. Fakat ant bır bidlse 
M ..adeti bozmuı vo bu karı 
-•ıa brd .. oldupn •e1" 
dlaaa ~btmıfbr. 

Umumi barb ııralannda ök· 
.az kalaa bu ıld kardet ayn, 
•1" yetim çocuk yuvalanna 
ptırılmıılardır. Bunlar ı çen 
aım MDeler u fanda b rıbırle
riai anutmutlu ve bir teNduf 
ale de aeviferek evleamiıletdir. 

Ne çirk n facia! 
tt.Yll ,_..ıarıllda tetakkl 

'-'• ile Londra aruında ilk 
a.. .. f>O'lAll banclan otl .ekiz 
1eae nel yani 1919 ae.- ltf' 

ul · ı nele ltatlamıfbr. Bu ilk 
lef• 3tiO be plık ve ıaatte 
80 •il bte4oo lıtir taypr• ile 
,apalaaftır. 

D J008 
.. kin 

•• :flliô.-..~t-· •r·'9illllbi 
im• 

ta1111• po tltr111da bir 
....... 1 Y.< Ü' t yarim .... 

idı. Bu ıuo ite ... 
~ b r buçuk Jenidft. 

darda bono gönderilmesi imi,. ''Damlacıkta bı·r adamın 
Halbuki lzmirdeo latanbula 

bono pnderild tı yoktw-. Çün· başını ke m·şı 
kü Hten fam tde f8yra müt»adil 1 er 9f 
bonosu çok aıdır. 

F•reler ye lnglltere Kadif ekaleye Halbuki ne ölen var, ne wran .. 
Amer&kan1n bır numarala halk Bu yıl 4000 fidan Kadın, delidir, diyen er de v .. 

düımanı mabud ı bir baydud a- Dün .. bala Damı.ak yoka- i-----.--·-----
ndır. lnri ızlerin de böyle bir J"/ıilecelı/ tunda Ba,,amyerinde balla t.. C? /air meclİ•İ 
duımanı vard r; bu da farılerd r. ı<adifelcaleıinln belediJectt life veren bir vak'a olmuıtur. "I' 

Bir çok kuvvetli e111iara i.. aga~landırı masana ~hııldıtını Burada bir evde oturad ft 6te• 
••••• 

tinıd eden bir tahm ne gö e y zmıtlık. VılAyet ı raat müdilt· ı 
Büyük Br tanyada 145,000,000 denberi komşu arına bıkıret et• 
fare varctr. Budlanı mühim lüğü de bu iı ıçin alaka gôa· tiğı a6ylenen "" deh oldala 
mikdarı lıınanlat w limaal1ra termektedir. Ceçen ıene vJiyet iddia edılell bir kadıaı: 

tarafından d ktirilen !SQO .Xt.... y ı ~.;...t . • ..1 __ tılr'Jvtı.ıır yaparlar •attaile: ıe.I· ,- - ebıia ,llll~ ,... ..... 
.,- tın fıdanından 2000 tanesi tut· ı 

miftir. Gene kuvvetli '-ir tah- dürdü er. 
mine ıö e bu farelerin 45 mil· muştur. Vili B. F zlı Güleç, bu Diye batırarak civardan ge• 

ıenede Kad fokaleaiPe faz a ağaç 1 *-
yonu ınültecid1rl dık lmesinı alakadar .ara emret· çenleri evi önünde toplagudaa 

Tuhaf bir tedbiri sonra komtularından adlarını 
m ıtır. Fakat buraya eli ilecek 

Nevyorkta ve diter bası bü· f danlann aulanması ve bık.t. alyled 1 ıki kı•inin geceley'a 
yük Amorıkan ıeh r erinde yal- ka•ı• ett klerini, birinin Otekiai 

maaı dilşuniilerek Ziraat müdür mz kadmlara aaldıraa bızı ca- bteılda yaraldıktan ıonta baıııu 
ı h · ,. B ı lüğüoce b r bekci ikame edıl .. nı er zu ur etmıı ır. un ann kutıtini ve oeadini, evinin bod-

d. et• A 'L- ._ d ı cektir. Bu Vll Ka Ufekaleıuade mevcu ıy ı meraliil •• n a- ,. rum lrıslbına atbtını ı&ylemiştir. 
rında o kadar büyük bir deh· Zaraat müdürlütü tarafıodao 4000 Deli kadlftift yaygarasına topla· 
ıet husu e r•tirınitt r. çuk• açtır lacak Ye buraya fa• nan ballc, gittikçe blabe ıkl .... 

Amerıkanın bi hassa itlerin- dan ar dık lecektir. Zeytine lik mıfl Poliı de 7etitm ıtir. Poliı• 
den ftt d6nen kacfınlan, bu muteLaasısı, bu tin fenni cihe- ler kalabalıtı datıttılctan 10Dra 
tedh ı altında şu t•dbin b f tile meşgul ohnıktadır. deli bdınııı ıöyleditl evin bod· 
vurınuılardır: Bet, on kadın bir rum katını arıttınıutlar Ye ce-
arada küme bal nde evler ne Bulgarr:O çift. sed bulunmadıtını ıörmuılerdir. 
dönDıeltte ~· her lı:üıaecl• bir lif inde/ti evler.. ondan aonra da öldürüldütü ld· 
de f6zyaşı verici bomba bu- Buleaırca Aiftlil nde Hlu·- dia edilen adamla cinayeti iıle-
unmaktad rl •- " - d ti söylenen adam •raıbnlmıt. 

metruk mallardın buı evlerin k b 
Ô1'+4•fm nlerin mea. i isi de evlerinde uluamuflar. 

6 , ll;i ıatılmuı lcararlqbrılaa ftı. Halkı ı.lite dütirn ._ sac; 
hn 6ıdelleri M liye Vekaletinden Defter. taani ederek tabıtayı inal eden, 

ftlt ötretmenler a ıeçmif 1e- dttlıta plen yıldınm ıaretli kadın hıkiında takibat yapıl· 
nelere aid meaken l>.delleri bir telırafla bularan ıataılan. makbdır. 

nın durdurulma• bildi limittir. .... .............. 
KiltOr direktör üğil ce ct.tadıl- Ttıtan tolıamlatı 
makttdır. Baıı ötretme!blt!rift Bir lıayralı 6ir liraya! 
meıken bedelle i, ı'c:ıl üzerin- Aalced •••• maatıkada tem ·sleni,or 
den tahakkuk ettirilmekte, tim- alke ler tara nd n yaban do- Villyet ziraat müdürlüfl, tl-
di lzmirde bulunmayan, fakat mualanndan lldiriilecek olan tGn tohumlanftı teuıızlemek için 
eıkı yıllardan metlc:ea bedeli her biri için birer lira verilmeai bit makine getirtmlftir. 811 •a
alac:atı olu ötretmeDlere de z raat nsOdilrldlüaıte "ararla,. kine ile tütün tüccu " miil
adreılerine gönderil•tll lleN tarılmııt r. V l.yetin mubtebf tahıilleri tanfmcl.. dildl ... k 
1ia1di bulundutu yerl11 telbit mınta aa....ada llrelca•a.. ter- tütü ı tohumlan param temiz. 
edllmelctetlir. tih ne ba,ltt1'h1fbr. lettinlmelctecl r. 

I ..... hlliin Mıuilci .. s;,,.,,.. merJıııları 
TAVVA E SINEMASI DA 

Ghteri en (.2) Guael fi m ıör_.k üaere kotacak Ye candan alkışhyacaklardır 
lü,ük Franam 'fı' ;~ 11;•••••r;··•;;:·;"'-·;"1j';1

"; .. lü"b" .. ;'tiin B rlikte 
artııti ..... _...................................................................................... eevird klerl 

EBEDi ENFONI 
Caih ve mükemmel Mminde gösterdiklerı harikulade muvlffalıı1et b&Jilk takclitlert. 

laaqı Atıacakbr.. Güzel Muı ki • Kı1aı kabul etme• tatlı bir mevzu 

AYRICA: KütGlderin ~diti Kll~aJc t!/RLEY rEllPLE Tarhclan 'epflllll ltlr 
biyOklerla takdır etut "' .,. tar!da tenıttf -edilen 

Ç l N Ç 1 N fevk• ide lfize Komtklıainde Çince tarlalar .. Heyecanlı 
-aeter •. Etletıeeli vt taet••lı n1am ralar görulecektır. 

AYlte I' llOUNr OflRN L 
ı: .............. lliıiiiiııııilll• 

l ıa6atta toplantıla· 
rına 6aılıyacalc 

Şelait meclisi 1 ıubtt ula p• 
.. ~ .. •Vl'tfıl 
başhyacakt1r. 

Haber aldıtımıza töre itele· 
diye reiıi Dr. Beboet U.. lıtir 
90k iıler ba~nda izalaıt ....
aelc ve talaıi1at iıtlyeotktir. 

Dere içinde 
Yedi 6u~ıılılalt mır. 

mi patladı 
Kemalpata kua•aın Armudla 

köyü civanndaki derede bir top 
mormiıi ınfılik etm f ve civarda 
epeyce telaı olmuttur. Patlayan 
merminin kovan parçalan bu
lualbuıtur. Merminib yedl bu· 
çuklulc bir tahra t6pu arae~ıniıl 
oldulö Yalaan fıt'li esaıuınd• 
•bldıtı, medli11 \umAl ôhıta-
aahdıtı dôlayt a zaman blfillk 
etmediti, üzeriai ıt•t fil IWI 
kapl&yadk t •diyt kadar tirül· 
mediti ve ıoa zamanda yatmat 
aularile iilerinclea toptaklar p 
tlı•ce m ... iaia tqlar üıetine 
diferelc patlaclrjı aalaııl•ıtır. 
Za,iat yoktar. ----Kıs kaçıranlat 

Tirede Gimütli çiftlijinde 
Balaçevanclere ıokatında oturan 
15 yqında Haı be1i zorla lca· 
t tmal• te.-bbla eden Hakkı 
otlu Nuri zabıtaca aranmakta· 
clıt. Nurlaf•, ka.,...ak iateclıti 
kail kol..adae tutanll llrükle
diti ft hatta ıililıla tehdid et
tltl aal11ılaa11tar. 

• •• Tire ltaza11n11ı K&;GkWe k&-
,cl11de oturan Mustafa otlu Ali 
Atcı, ayni köyden mubacır Q,. 
IHn klll 17 yaıtada F•tnıayı 
r w le kaçırmış ve tutularak 
.cllipt• ••vltecld111tt"r • 
·~ Belecliy• cezaıı 

Bvelld ıece belediye zabıta· 
ııoca B rinc kordon lizerinde ya· 
Mk prletdtt dutaa bet bınek 
watM.a ile iki tallll eeMl••ı
ralmlfbr. 

Fransada kabıne 
ha/ıranı 

- Baıı 1 inci &alı· 'ede -
hiç bekl••l,.. ita aa aıa • angıj 
birdenbire tepetftlala- hır oekıldt 
yaTulaam-ta bat).m11ı kapıtaliltleıı 
ria mltm ft lll1ltlld olan bu OJ1llli 
lanlldu IMtb bJO IJir eebebe atfoe 
ı ....... 

it- hHtm.a ekMl'ıyetiadea 
kbTtet tlarak• eaerjık bir hareketle 
h pua otuııunun &ıUIH geçem .. ae 
•ltarekedeaberi her defa tekerrilz ... 
titi ~i gene yu•arlaoacak Te Fraaaacla 
kimbllir •e kadar de••• edectk 
1•t .htr 1Hlk4met buhtabt badg6ıte
recektir. Babuıqı bu defa ııon greT• 
Jerde hilkdmelia aldı~ tedbirlerden 
itlııilltr d.a,d.klan söylenen koma. 
atitler de eltlttiyeti teıkil eden pa~ 
lerd• •yrdmak gibi kendi beıabla· 
naa b671.k bit bata olan Lir huet 
k .. a. Watutf tt IOIY•liıtlerle neli• 
tal IUIYalinled lltllı:Gm1t tetltll ldee 
•iyeeek llael1r HJlf dif1lr6rl ... 
ba buhran oldukça uıan ıdrecek " 
ihtimal ki eollanndan yeıe dfl1me19 
bafhyaa radikal totyallatletl ••I oee 
mh partilerilo UT11t•al•1 J8ai lupie 
talietlerta ekmetuae yal •••ete 
mecbm edeeektir. 

c.aı.rcle bilmlnuebe yHda• 
il• gibi Fruua içtimat bir lbtillle 
phedir. Biltb bn gre•ler, bu patır. 
dalar, b11 para oyua1an 'le .. ire gebe. 
litia doA11m uncıluuıdan baıka bir 
rey delildir. laualıtın İltıkbalı ... 
mıaa temeanl7• 1a7andır ki yaba 
•• ı..ııtl de pek yaba bit Atide do. 
tacak olu bu çoeuk Fra 11yı da 
otorlter blk6metler ai temine .~ 
rlklemeeia!.. 

Vildyet Hzf ~ıss laha. 
m•cliai 

Vıliyet Umumi H fz ssıbh• 
mecli.t diiıı s hhiye mudürü Dr. 
& Cffdet Saracoğ unu11 r ı ıii 
alt1nda dllihtelıf Htlık ı er ni 
laMla11nuıtut. 

lne6olu davası 
lnebohı fa111~ maznunlannua 

muhakenıeler ne ön mu de i pa· 

zartelİ fiinü ötleden ıonra tcb
rimiz .._,... ..ı.1t.-. nde 
dM dtle~ 
mununlann vekillen, 
lanaı yapacaklardır. 

Yolana keıip varda 
2.velki ı•oe J(emalpaşa ba1t• Atmudlu köyilnde Ha

... ot(u Saraç Mehmed bir 
kav,a neticeiınde Mustafa otlu 
Halıl Yelın yolund beklemiı ve 
OIMI bıçakla arkasından •tır 
... tte ,..._a.mııtır. Ha ıl yar• 
l•nınca bıçatı ah1ıak ist tniı, 
elinden ve parm larından da 

laataııtır. S raç Mela .... 
bçtnııtır. 

Yar•la Hal~ lzmlr me111l~ket 
butaneı ne get ritm' 1r, 

M. Mu,solini 
Aralarını bulmafa 

Ç l ftJCak 
Roma, 14 (Radyo) - Aıaa ... 

ya ile papaltlc araa rulalri bt la-
fın ortadan kalkmüı iofö 1 atya 
Bapekıll M. Muıto lai araya 
rirecek ve M. Hatlerın, papa 
tarahndaa k bal edılmeıini w 
1111tt edecektit. 

Vatikan mebafili, bundan ba· 
berdar g&-ünmemekte, bir de.
let adımının, papayı kolaylı la 
1ı1a et edebllecetl ve bunun 
pek tab i oldutu kanaatini ıa.
termektedir • 

Alakamız 
oktu •• 
(ice Tecim ve Endüıtri Kıl .. 

Ydu) .tile 91kar lan k tıpla 
Anadolu pzete ~ mOe11ete· 
ainln maddi ve mane~i bıç 
a1akası olmadıtı Dl eö d tümuz 
liiaum üzer ne bi d ri ız. 

(AnA 

• 
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1 .1. donan • d Başvekilimiz 
ngı iZ ası, nısan a Ankaradan 

b •• •• k J k lstanbula {fidecek uyu manevra ar yapaca ve~::a~~~ 1·c:ia1<~:~::~> b~ :;iş~ 
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y.rmisinde Ankaradan şehrimize 

Atlas manevralarına Akdeniz filosu da iştirak edece ' gelecekt 1~- .B. Ceı~ı Bayar, bir 

l . J müddet ıstırahat ıçin buradan 
Singapurdaki üssübahri, Uzak Şark mese esınae Yalovayı gidecekt:r. 

lngiltere, Fransa ve Amerika birliği Yeni Meclis 
Londra 24 (Radyo) - lngiltere donanmasının, N.sanda Atlas denizinde yapacağı ~an.evralara binası 

büyük ehemmiyet verilmektedir. Bu manevralara, anavatan filolarından başka Akdenız fılosu da 
iıtirak edecektir. 

Londra, 14 (Radyo) - lng !terenin, Sı ngapurda yapmış olduğu yeni üssübahri, Şubatın 14 ünde 
büyük merasimle açılacaktır. 

Planı hazırl:ımak için 
bir cok mühendisler • 

Londra, 14 (Radyo) - Singapurda 
FraM z torpidosu iştirak edecektir. Bu, 
için ihtiyar edilmış bir harekettir. 

yapıl:ıcak olan İngiliz mannevralarına üç Amerikan ve üç 
Uzak şark meselesinde üç devletin yekvücut olduğunu ıspat 

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

ihtilalciler 
Noryoyu bombardı. 
man ettiler, deniz 
kazası tafaildtı 

Barselon, 14 (Radyo) - lbti· 
lalci!er, bu gün (Noryo) kasaba· 
sını bombardıman etmişlerdir. 
Atılan bombalardan ölenler ve 
ağır surette yaralananlar vardır. 

Oran, 13 (A.A.) - Guaruja 
kargo:unun felakete uğrıyanla
rını toplamak üzere Almeriadan 
hareket eden Pomone Fransız 
torpido muhribi dün akşam O· 
ran limanına girmiş ve bir az 
ıonra da 40 kadar zabit ve tay· 
fa karaya inmiştir. 

Bunların söylediklerine göre, 
Guaruja bir kayaya çarparak 
ikiye bölünmüştür. Kurtarma 
işine derhal başlanmış ve fakat 
bu gidip gelme esnasında ku. 
mandan da dahil olduğu halde 
bir lcaç kişi yaralanmıştır. 

Kumandan hadisenin sebebi 
bakkkında fırtınanın vapuru 
yoldan çevirdiğini ve kaya üze
rine attığını söylemiştir. 

Mürettebattan bazılarının be· 
yanıtını göre fırtına manevrayı 
imkansız bırakacak şiddette ol· 
muştur. Ve Kargonun Centaya 
getirilmek istendiğini öğrenen 
tayfa buna muhalefet etmiştir. 

Bununla beraber bu haberi 
ihtiyatla telakkki etmek İcab 
eder. 

Almanyada 
Toplanan Katolik 

koııgreleri 

Deniz bank Umum müdürü gaze-
tecilere beyanatta bulundu 

Halen çalışan memurlardan kimsenin 
acıkta bırakılması mevzuub ıhs değildir 
lstanbul, 14 (Hususi) - Denizbank Umum müdürü B. Yusuf 

Z ya Ôniş tetkiklerine devam etmekted r. 
Matbuat mümessillerini kabul eden B. Yusuf Ziya Ôniş, De· 

nizbankın faaliyeti ve bu müessesede çalışacak memurların vazi· 
yeti hakkında beyanatta bulunmuş, demiştir ki: 

- Evvela kuvvetli bir İstanbul şubesi teşkil edıldikten sonra, 
merkezde teşlcJat işine girişecektir. lstanbul şubesi müdürlüğüne, 
Müdıri umumi muavinlerinden birisini tayin edeceğı z. 

Biri limited şirketi halinde, diğeri de grublar halinde müdüri· 
yeti umumiyeye bağlanmak üzere müesseselerin idaresi için iki 
şekil düşünuyoruz. 

Halen idarede çalışan memurlardan hiç birinin çıkarılması 
mevzuubahs değıldir. Böyle bir şey de düşünülmemiştir. Zıra de· 
nizcilik yaştan ziyade ihtisas meseles·d r. 

Paris elçimizin ziyafeti 
Paris, 14 (Hususi) - Parıs büyiik elçimız B. Suat Davas ve 

refikası; dün öğleyin Fransız Başvekili B, Şo' an ve refikaları şe· 

refine bir öğle ziyafetı vermiştir. Zıyafette Har ciye Nazırı Bay 
Delbos, Maliye Nazırı Bay Bone ve refı kası, hükumet azaları, 
mebuslar, Hariciye Veka.eti ileri gelenleri, diplomatlar hazır bu· 
lunmuşlardır. Zıyafet samimi bir hava iç nde geçmiştir .. 

Kudüste Araplarla jandarmalar 
arasında çarpışmalar 

İngiliz jandarmaları, Araplar üzerine 
lambalarla gaz sıktılar 

tu-

mür :ıcat.ıt ettiler 
lstanbul, 14 (Hususi) - Yeni 

Şehirde Devlet mahallesinde 
ınşa edılecck Büyük Millet Mec· 
!isi binasının planını hazırlamak 
için bir çok yüksek mühendis· 
ler talip olmaktadırlar. 

Bu işe iştirak etmek üzere, 
lngılterenin maruf mühendisle· 
rinden Robertson da yakında 
şebrim , ze gelecek, buradan An· 
karaya gidecektir. 

Ş"rk paktı 
Büyük M:llet Mecli. 

since tosdik edildi 
Ankara, 14 (Hususi) - Büyük 

Mıllet Mcclisinın bu günkü içti· 
maında, Turkıye · lran - Irak· Af· 
ganistan arasında imza edilen 
Sadabat paktı tasdik "edilm ştir. 
Meclis pazarertesı günıi topla
nacaktır. 

Kacakcı-• • 
lıkla mücadele \ 
Bir haf ta~a 60 ka
çakçı yak ... landı .. 

Ankara, 14 (Hususi) - Son 
bir halta zarfında ık si ölü, biri 
yaralı olmak üzere 60 kaçakçı 
yakalanmıştır. Bundan başka 855 
kilo gümrük kaçağı, 14 kilo 
inhisar kaçağı, 309 defter sigara 
kağıdı, 52 Türk lirası, S tüfek, 
60 mermi, 17 keşif hayvanı, 19 
kaçakçı hay~anı ele geçirilmiştir. 

G.,yri mübadil bono. 
ları tekrar vüksel. 

meğe başladı 
lstanbul, 14 (Hususi) - Son 

bir kaç gün zarfında 17 liraya 
kadar düşen gayri mübadil bo· 
noları yine yükselmeğe başlamış 
ve bu gün 21 liraya kadar çık· 
mıştır. 

Berlin, 14 (Radyo) - Evelce 
Hitler, şimdi de Rozenberg tara· 
fından çıkarılmakta olan Nas· 
yona! Sosyalist mecmuasında 
•Romanın Nasyonal Sosyalist• 
ler aleyhindeki papaz siyaseti. 
başlıklı bir makale intişar eyle
miıtir. Bu yazı ile Papaya şid• 
detli hücumlarda bulunulmakta, 
Almanyada Katolik kongreleri· 
nin toplanması takbih edil· 
mektedir. 

1 B. Bek, B. Hitler ta. 
rafından kabul edildi 

ltalya. YuYoslavya 
Belgrad, 14 (A.A.) - !tal· 

yan • Yugoslav iktısat komite· 
•İnin ilk celsesi çarşamba günü 
Belgradda açılmıştır. Komiteye 
Yugoslav Hariciye müsteşarı 
Pılja ile ltalya Hariciye Neza· 
reti i ktısadi işler direktörü Gi· 
anini riyaset etmişlerdir. 

Bu celse esnasında ticaret, 
maliye ve nakliyat işlerinin tet· 
kiki için üç komisyon teşekkül 
etmiştir. Bu komisyonlar iki 
memleketin iktısadi münasebet• 
lerıni allkadar eden bu sahalar· 
d '. aı<ı meseleleri tedkik edecek· 
!erdir. 

Arab reislerinden bazıları 
. Kudüs, 14 (Radyo) - Ôıü bulunmuş olan lngiliz asarıatika 

mütehassısının katilleri olduğu zannedılen Araplar, bir evde ah· 
luka edilmiş bulunuyor. 

lngıliz jandarmas" tulumbalarla evlere raz sıkmışlardır. Araplar, 
jandarmaların üzerine ateş ederek üç kişi yaralamışlardır. Arap· 
!arın bazıları kaçrnağa muvaffak olmuşlardır. Bunlardan biri yaka· 
lanmıştır. Katillerin saklandıkları evin sahibi, atılan kurşunlardan 
birinin isabetile ölmüştür. 

Milan Stoyadinoviç bu gün 
Berlinde bulunacak 

Bertin, 1 (Radyo) - Bu gün 
hududa hareket eden bir heyet, 
yarın buraya gelmesi beklen· 
mekte olan Yugoslavya Baş ve 
Dış Bakanı Milan Stoyadinoviçi 
karşılıyacaktır. 

Mılan Stoyadinoviç, Anhald 
istasyonunda büyük merasimle 
karşılanacaktır. 

Yugoslavya Hariciye Nazırı, 
meçhul asker abidesine giderek 
çelenle koyacak ve müteakıben 

Bertin, 14 (R dyo) - Polon
ya Hariciye Nazırı B. Bek, bu 
gün B. Hitler tarafından kabul 
edilmiştir. 

Almanya Hariciye Nazırı Ba· 
ron Von Nöyrat, B. Bek şere
fine bir ziyafet vermiştir. 

Berlin civarındaki yeni yapılan 
tayyare istasyonunu gezecektir. 

Milan Stoyadinoviç, General 
Göring ve Hariciye Nazırı Ba
ron Von Nöyrahtla birer uzun 
mü.akat yapacak ve bilahare 
B. H tler tarafından kabul olu· 
nacaktır. 

Yugoslavaya Baş ve Dış Ba· 
kanı, Pazar günü general Gö· 
ringin malikanesine gidecek ve 
av partisine iştirak edecektir. 

Bertin matbuatı uzun maka· 
leler yazarak Milan Stoyadino· 
viçin meziyetlerinden bahset· 
mekte ve kendisıni seli11lamak· 
tadır. 

-
ilmi Bahisler 

Kadın-Erkek 
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''Dünyada bana kalan biricik 
servet ve nimet, hazan ağ

lamış olmakhğımdır,, 
2 - Şiddetli şehvani nöbet. 
3 - Nauzi uzuvların, et ve 

sinirlerin gevşemesi ile damga· 
lanın ve şahsı dinlenmeğe da
vet eden bir düşüş safhası. 

Birinci safhada bütün uzvi 
vazifelerin faaliyeti artar: Ter 
leme, ağız sulanması, burun ak· 
mas., teneffüs ve kalb hareket· 
lerinin çoğalması uykuluk gud· 
desi (Derekı gudde) ş şer ve 
bundan dolayı boğazda bir tı· 
kanıklık, sıkılma his olunur.Göz 
bebekleri büyür, rüyet bulanır, 
bundan naşi gözlerin kapanma· 
sına meyil hasıl olur. Damar 
tazyıkı artar. Kddında bu saf· 
hada tenasül uzvuna mülhak 
bütün guddelerın hakiki frazatı 
görülür. 

ikinci safhanın sonunda ka
dınlarda rahatlık ve huzur hissi 
daha çabuk hasıl olur. 

Bazı kadınlarda bu safhadan 
sonra, sar' a asthme, yarım baş 

ağrısı gibi asabi arızalar görü· 
lürse de bunlar cinsi heyecan· 
dan değildir, cinsi heyecan an· 
cak evciden mevcud olan arı· 
zaları meydana çıkarmıştır. 

Hayvanlarda ve hatta insan· 
!arda fiz yolojik vazife bitince 
ayrılık ve biribirini unutma bal· 
!eri başlar. Fakat bazı defa cins· 
lerin mukarenetinden sonra yal· 
nız lakaytlık değil; fakat husu• 
met de görülür. 

Gazetelerin havadis ve zabıta 
vukuatı sütunlarında bazı müte· 
reddi insanların çok defa hay· 
vanlardan aşağı tıynette olduğuna 
vakıf olarak yüreklerimiz parça· 
lanı yor. 

Müşfik heyecan 
Bazı filezoflara göre, müşfik 

heyecan menşeini ilk meyelan gib 
sayılan analık iç güdüsünden 
alır. Bazılarına göre müşfık he· 
yecan sempatiden doğar. 

Sempati, bir şahsın başkala· 
rının heyecan hallerile uyuşma· 

ğa olan meylidir. Halk dilinde 
sempati kelimesi, kalplerin bir· 
lilcte çarpmasını ifade eder. Fa· 
kat sempati haddizatında daima 
diğerendiş değildir. Bir ıztırap 
manzarası sempati dolayısile te· 
maşagerde ayni bir ıztırap uyan
dırabilir. Fakat böyle elım man· 
zaralara şahit olanların bu elim 
fh\isastan kurtulmak için çok 
defa nasıl kaçtıkları da malum· 
dur. Müşfik heyecıın Affektif 
bayatın tekamülünde ileri bir 
derece gösterir. Bu heyecan ile 
hodbin heyecanlar devrini ge· 
çeriz. 

Bu müşfik heyecan çocukta 
i1k gülümseme ile başlar, hazza 
yakın uzvi aksülimellerle aşikar 
olur. Deveran ve teneffüs hare· 
ketleri süratlenir. Fakat şefkat 
tezahürleri umumiyetle sevinç 
tezahürlerinden daha az gürül· 

tülü olur ve daha fazla g,zli 
kalır. Elemin bariz vasfı olan 
göz yaşları müşfik heyecanda 
da görülebilir. Layemut hassas 
şair Alferd de Musset ne güzel 
söylemiştir: "Dünyada bana ka· 
lan biricik servet, nimet, bazan 
ağlamış olmaklığımdır. • Dökü· 
len göz yaşları rikkat, meserret 
veya keder heyecanlarının dela· 
le tine göre, b r az farlclı olur. 
Rikkat, şefkat göz yaşlarında 
kan tazyikı yüksel.r. Gözler gerçi 
nemlidir. Fakat bu gözlerde hu
susi bir parlaklık vardır. 

Kederde ise bilakis kan taz
yikı düşer. Göz yaşlarının bir 
az gecikmesı ve fakat fazlalığı 

ruhi darlığın bir az genişlediğ:ni 
gö~terir. Diğerendişlik hissi olan 
şefkat bütün meyelanlar gibi şa· 
hıslara göre son derece müsa· 
vatsız surette tevzi olunmuştur. 

Bir kısmında çok kuvvetli, di· 
ğerlerinde çok zayıf olan bu hıs 
muhtelif şekillerle tezahür eder: 
Teveccüh, merhamet ve ilh .. 

Garpte ölüleri taziz ayinleri, 
b zde ölülerimizin rubıına ithaf 
edilmek üzere okunan mevlutler 
esasta şefkat heyecanının bir 
ten hürüdür. 

Şefkatin en güzel misali ana 
muhabbetidir. insanda diegeren· 
dişlik meyelanları doğuşdandır. 
•Saadet susuzluğu insanın bi· 
rinci ibadetidir .• 

Victor Hugo 
insan, faaliyetini sarfetmelcle 

bir haz duyar. Bu faaliyet, ah· 
vale göre, ya yıkıcı veyah ·t ko
ruyucu olur. Tahrip eden faali· 
yette de bir zevk vardır, fakat 
marazidir. Çünkü fenalık yapar. 
Muhafaza eden faaliyetin verdıği 
zevk temizdir ve sonra bıraktığı 
his de çok hoştur. 

- Devam edecek -

Rusya 
Değerli paraşütçüle. 
rinden birini kaybetti 

Moskova, 14 (Radyo) - Bu 
gün intişar eden resmi bir teb
liğde; meşhur Rus paraşütçü le · 
rinden B. Yusençofun, uçarken 
düşerek parçalandığı bildiril· 
mektedır. Bu haber, Rusyada 
derin bir teessür uyandırmıştır ------Bağ bahçe tütün 

için 

Kimyevi 
Gübrele· 

VE 
Ziraat aletleri 
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Abmeclia ottu, paraya ...... 
taçtı. Derhal emir verdi: 

- Verıil. 
Ertesi gün balktan zol'O n

runa ve mühim miktarda ver· 
giler toplanmap başlandı. Kimse 
ıeı çıkarmıyordu. Fakat bir kaç 
ıün sonra, her fey bütün çıp
\alclıfı ile meydana çakmıı ve 
S11Itao s~Iim bundan haberdar 
olanlc: hiddet' nden adeta ken
dini kaybetmişti. 

Selim, derhal divamnın top
Ifnmasını emretti. Bu divana, 
vez'rlerden başka diter mühim 
erkanı devlet te ittarak etmit· 
lerdi. 

Hakan çok hiddetli ıörünG· 
yordu: 

-Gördün6z ya, diye batırdı. 
Ben, bu dalcıkaya kadar baba
mın vaı'yetini tuttum. Onlarla 
kıl ç kılıcı gelmek istemedim. 
Çinkü merhum pederim, kar• 
deılerimle iyi rec; naıelclit mi 
ıöylem · şti. 8 JfÜll is~ onlar bat 
kaldırdılar. Memleket ve mil· 
Jetin işlerine feud ıolcmak iıtı· 
yorlar. Ben de arbk mukabil 
harekete geçmep hak kazan. 
dım. detil mi? 

Bütün baılar birden etildi: 
- iradenize muııtazanz efoa

dint"z, hak ııınızl. 
Paaişah, işi bir fırpıda hal· 

letmışt. D.vanın toplanması, bir 
usulden ibaretti. Yolcca, S Jltan 
Selim, çoktan kararını vermişti 
ve bu kararından onu kimse 
çeviremezdi. 

Pad şah bundan ıonra, sadn· 
izam Mustafa paşaya baktı: 

- Pa,al.. Bir pyler iıitiyo
tam. Yenıçeralerle Sipab kul
Jıanmız n arasında bir nifak 
varmış.. Hatta biri birlerin· o ka
mu kadar göz dikmftler .• 

MUıstafa paşa pşırdı: 
- Dotrudur, padiıah m, fa· 

iıt ııaleııne pyret ediyoruz .• 
Filhakika, orduda bir takım 

anlaşamımazhklar olmuftu. Pa
dişahın adamları, daha dotruıu 
casuılan keyfiyeti derlaal ıultan 
Selim bildirmiflerdL Padiph 
ayata !cılktı: 

- Memlekette en ktı~ laa
rekete tahammülüm yoktur. Her 
kes billin ki; ben, her itin 
hakkından gelirim. Kullanma 
söyleyin, rahatla otursunlar. Yrr 
kında onlara yeni harpler, yeni 
muıafferiyetler balışedect t · m. 

Sultan Selim bunu 1Diitealnb 
emretti: 

- Ottum Şehzade S&leJIUD, 
latanbulda kaymakam lcalacmk.. 
Ben, Şebaade Aluaed111 Gatri.., 
Mallcoçoğlu Alı Bey Buna 
lzerine yGrüıecetiz. S.tlnhala 
pqa, .en de bana refakat ede
cebiıa.. 

-

Holkt(Jn alınan fazla paralar 

lstanbulda yaplla· 
cak büyük işler 

Sağlı 
bahisleri 

Uumumi asabi halJeri veya 
bu hallerin husuhinden IOnra 

tevellüd eden b'r kalb bozuk.o 
lutudur. Asabi bünyeler bu 
hususta pek m"him roller oy
oamaktadır. 

Ruhi ve bedeni şiddetli teair
ler, uabi bü yede olmıyan lcim
selerde bile bu ha ı tevlıd ede- -
bilir. Nevrastenık o an insanlar 
bu bale daha çabuk utramak .. 
tadırlar. 

Bunda irsiyetin de önemli roli 
vardır. Asabi ebev y d n &e
men daima nevras eni yavrular 
doğabilir. Bunun boyle villdi 
olmakla beraber k sbı de ola• 
bilar. 

Şuraaı uoutulmamahrdar ki: 
teoaıüli ıuiiıtima ler, iıtimna 
ve kesik cınsi monas etler da
ima kalbde asabi tegayyürlere 
sebebiyet ver rler. Ço defa da 
midenin dolarak ka 111 boşluğu· 
nu göjüa boşluğundan ayıran 
bicız preıını yukar ya ıtmeai 
kalb hareketlerınde sabi bo
zulduldan muc b olmaktadır. 

M~ ŞevRi U tur 
it; lıutalıkları müt•lıcus11ı 

Polonya - Lit· 
vanya 

Mtt~!Jlıereleri 
lıdnsızdır 

• 
ım. 

Var40va, 14 (l-lesusı) - Po
lonya • L tvanya arasın da m• 
zakerelerıo yeniden baş ıyacatı 
haberi tekzip ed lmektedır. Lit• 
vaayadaki Po onyalı ara yapılaa 
fena muameleler dev m ettitin
den, böyle b r şeye ımkia p 
rülmemektedfr. 
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1 e. Kt upıarı KUşteri 

iki bin sene evel azap ve ızbrap 
•• 9io• ..... 

Kraliçe, dUn akşam elmaslarından blrinln koptu
ğunu ve kuyumcuya gönderdiğini, söylemiıti 

.... ·-... 
- Ewet. mın kutu)u tekrar ıetirmiı mi? 
- Nwede? - Hayır. 
- LuwdL - Bu kutuda ne oldutun• 
- Buna emin milr/I Mm. Llnney biliyor mu? 
- Tamamıle eminim. - Evet, kralın kend ıine ver· 
- lildltlniı ıibi 1111 çok mit oldutu elm11 ıerdanhk.. 

adık olan madam Lannoy. - Demek ıeldilı 111naa ka-
- Daha evel niçin bildlr· tuyu ıetirmemiı? 

medl? - Evet. 
- Va tesadüf, yahut ifmat-ı - Mm. Llnney onlıra Bu· 

ıızlılr yGzilnden. Bilemiyorum, kh?thım• verdili fılcrinde mi? 
fakat Kral çe Mm. dö Surgiıi - O buna emin bulunuyor. 
onua odaı ada yatırarak ı>nu - N uıl? 
bütilla liln kapalı bırakmtf. - Erteıi ıün Mm. Llnney 

- Demek mat' up oldukl ba1.,..kalf a odasında bu kutuyu 
. Ş"mdi ibtlltalb alm•ta QalatahtlL aratlıraut ve ı&reoıedatı için 

- S :u bütüa kalbimle 7ar- mltHuir 16fGD_.. lltaliçe,. 
claa edecetim, ef111dimlıl Buna •orıauf. 
•llia oluntu... - Kraliçe ne demit? 

- Bu it nanıl olm•ı? - kral• kıpkarınıll keail• 
O. iki buçukta kraliçe rek dün aktam elma~larından 

neJl11a•llli 11• bitlıkt• bulwıt•· biri koptutta ı\ıih kuyu• dtttua• 
yormu1-.. gönderdiğini ıeiylemiı. 

.... Nerede? - !Jbett• kuyumouclaa .,. 
- kendi yatak odaıında.... rul n• 1t11? 
- Pek ili. - Oraya uttadıaı da geldim. 
- O eanada ~mııır~tuıdan - Kuyumcu ne dedi? 

kendiıine b r mendil ptirmiıler. - Hiç bir ıeyden haberi ol-
Söııtal Kran~ betnell bfi. mıdıtını sö ,tfedı .. 

yük bir tellş ıthtermit; bur - Dolrul lyil Ra..,.., henüz 
daa b~ kıpkırmım Jk6 beıa• fırsat kaybedilmiş dt!fth Hat-
.,.. olm91o.. tL.. Hatta it laenüa 1olandaL. 

- Y ı, aonra? .- Dotru, batta emiaita ki, 
- Sonra ayata kalbrak tit- efendimizin zekaıı .... 

nla Mıl ... i •Madamlar, beni on ..... Muhbirlerinin hıtalmm 
dakika bekleyiaiı. timdi pli· tatair edecek... Drtil tnı? 
n... l>elaİla Sabra .buuat _.. --. Efeadim ı, ıöaimü ltitir-
- .. ,..... açerak ........ melclitimo müsaade .,.,...... 

._ .. l..aney .-Meali ~ wch ....... biri• 8iyıi,.. 
lip ıite neden haber vermemit? cektim •• 

- Jliı. t.y aahy ..... •t; bda- - .Şimdi DüfOI cl6 Şevtöa, 
clla Mtb kraliteı M•da•lar ile Da dö B.kinp..m nereye 
... belcl8Jiniz, clediti için iN amı-dikleriai biliyor muuauz? 
-.. laillfına hare._ cearet - Hayır, efead mizl Adam

- ~..,.,,... ... 
- M&Da ' aedimeleriadea 

WIDMJİ ablaıınıı nu? .... y .... ,,...........,.. ,. .... .. 
Soera pl•it •I? 

- Eftt& fakat lurinde kea. 
41 IMrkü bulunaa lcilçlk bit 
,. •l*ıt bba allllıt: laeme11 

--· titmit-
~ lolW*t tekrat ıefditf ıa-

lan• da bu baauta bir tef 
bilmiyorlar. 

- Fakat ben biliyorumL 
- Si"- efeadimiı mi? 
- Evet; yahut tabmi11 ecli· 

yorum. Oalardan biri Nujirar 
aokatında No. 25 te ve d teri 
de H~p ıolcatında No. 7S te. 

J. Efeadimiz, ikilinin de be
mea tevkifini emrediyorlar mı? 

- Ge9 ka.aadı; aitm ı ola
caklardır .• 

- F alcat emio olmak için 
bir araıtırabiliriz. 

- Muhafızlarından on k"ıi 
al ve o evleri iyice arL. 

- Şimdi, efend"miz. 
Bunun üzerine Raşefor hemen 

odadan çılctı. Kardihal yalnız 
k~ 'ı hca bir az dıiıündii ve son· 
r4 ilçilncil def ı olttak çın;ırıtı 
çaldı. Ayni ublt tekrar gö
ründO. Kardirıal 6fta etnretti: 

- Mıtht>dSU t~krar ıetir! 
M. Bott11)'& ttktlr tetiril

mişti. Kardinalin işatetı herine 
zıtblt dııartya 9'kt1. Katdltıal 
tetılikle ona ıordu: 

- Siz betli ald,ttıtuıl.. 
- Beb mil Ben efeadimiıl 

aldattım hal. 
- Kantlt! Vujirir WI Hırp 

ıokalllınıaa çamıııtcalat ı• 
gitmiyotdu. 
~ S&yleyinis, Allah aşkını. 

kimi görmete gidiyordu? 
- Düşea dö $evrm ile Dilk 

B•kiaıhamı ıirmep tidiyordu. 
Bonaıyö bCltün babralatını 

tctpla1arak b•itrdu 
- Eveti Evet, dojndllt'. Er 

fendimiaia bakla ••· Ben ütt
ma 9Amaıarcıların böyle evlerde 
tabeliaı falan olmıyan evlerde ... 
bulunacaklarına flfbtuaı laer 
zaman ıöyledim ele o bua ba· 
kıp gülerdi •• 

Bonuyö, Kardinalin ayakla· 
nna kapanarak ıöziinde devam 
etti: 

- Ahi Efendimizi Ahi Siı 
Kardınıl11nıı. Aı••etli kardi· 
nal; nki•a brıı•ı"dl d6nyiya 
düşündüren zataınız •• 

Kardi"a~ prurlu bir adam 
olmamakla beraber, Sonuyö 
siW acli talNılradea bit 1a__. 
nin üzerinde ba11I edebilditi 
alfuz i~ bit lihıa aevinmişti; 
ıoara ıkllda yeai bit ılt1 rel
mit tibi Bonıl)'&te dedi ki: 

- Kalk, iJI dottıam, m do• 
1'11 bir aclamııllıL 

Bodaayö batermata -.ıadn 
- K.rdinel btına elini do

kwaclurdul Bil,Ok bir zabn eli 
baaa clokndul Büyilc •t bana 
dostum ded.L. 

Kardinal buaa takınMımı 
becerditi ve fakat keadiıini t.
nıyanlara aldatamıyan bır baba 
tavrı takıadı: 

68 M. J. Taran. 11 25 13 5 
44 M. z. Ahmet 10 13 7 
11 L. Gaiamidı ı 1 50 ıs 50 
~ K. r.- ıs 13 

A .-J:tj 14 50 14 4 o. IVlP 

4 K. Nwi 17 17 
3 Şınlak o. 15 ıs 
tt50 Yekin 

203244.5 Eski taht 
04SJ4.S Umum yekun 

lnolr ••lltl•M 
ç. AhGI K. s. K. s. 

28 S. SüleymL 8 50 8 S 
t 24947 ıtkl •bı 
124975 Umum yekGn 

Pir••• fl•tl•rl 
t +t-931 9ekirclekaia illll _.. 

ta ffat*i: 
No. 7 12 50 

" 
" .. 
" .. 

a ıs 25 
9 ıs 75 
ıo ıs 25 
tt 17 25 
ll - Mal yok 

Zahire satatlaM 
ç. Cinıi it S. K. S. 
t 920 Butday 5 75 6 125 

20 Ton Butday 5 75 6 12 
1 V •'l· Arpa 4 2S 

80 Çavdar 4 875 
460 Ken. Pala. 240 460 
3 t 8. Pamu\c 2 2S 3~ $() 

- Evet, dostum; eveti Siı 
babaca zan albna ~n1D\I bu
luadutıuu11 iofa *9 tMminat 
verilaek lbımı fa yll piitol
lult kneJI alıaıı n MM .ıfe
dinizl •• 

lk»Duyf, verilmek İlteeiaı 
bu bed\yeai• alay .-... ibti· 
malib41• ko .. kup: almakta tered
düt göaterdi ve dedi ki= 

- Ben mi efendimizi affe._ 
c'iiml Halbuki, ıiz beni bapıe, 
it~encep ve hatta Ubrmai'• 
bile kaClir, bir efendiauıiait. BO-
na olanca mevcudiyetimle itini 
ecleria\. Sı'l efeodıaaizi atfetmek1 
Böyle ıöylemeyiniz efendimizi 

- Ahi azizim Bonuyö, bu 
huautta lliceoapla1t 1ô1teriyor· 
ıunuz ve!t bundan dola)'I tepk
kür ederim. Bununla beraber, 
ıu keteyi alınaı da haltkannda 
yapıl•lf olaıı t11u1111elechb db
layı meJU• ol•ıymak stdlaıı. 

Beıa aaelrdl' alarak stde
cetim. 

- Haydi, •tarlat ôll•n; tim· 
diki bal4e tekrar ıörilteeefinaili 
ü•it ~ttıti11i eöyl•i• 

. s. ........ 

elrlb No. 
80 lnkılib hatıralarından Yuu: 

M. Dolan 

tirkü yetiıtiren 317 sınıfı inkıliba çok biiytik hizmet etmiıti. 
Adeta inkılib bu sınıf ile doğmaı ve biıyiimüıtür ••ra IC~mal Bey eve ce de . Ömer Naci merhum da api deltanı ökunuattur. yorct.. H~ fd -.ta •ldte 

.. lti~ a'bi !11 yıbtadt kııımda idi. O zamanlar, ekuo- 8Ut ..a,tlat' vltdıt ki; N~ .n- yan•akta öldulUfad• '9Pıl111 
Mektebi H.tt>l,.edett ıkincl mlla maaı memnu olan ~ran ız mkı· de11ba d• ll11rtk Yiblıtt •e ptbpil*acla detlaal ~altlal ıat--
1111• olarak çıkmtt. erkanı libı kob rı elden ele dolaşırdı. ~e de falain meıgul oluşa 191tl teriyordu. Selinikte bir bo _. 
t:,~,. aJnlmı.-tı. Mektel>i Bazı cuma ıüıaleri metd•bde ~d •~bler olmı~ıztn a~rl- ,eeelert 1'P•I-* talaBf iflethte 

&'de it le1'e •fında kimsel~rin butunmadı~ zaman- lur, bu bır hı~ftir. insan om• taBla '9dll•lttL Maeati o .. 
WSllklaiu <branlık kııım na- lat' Bııtsalı H kkı (etkı Bana . ~il. ~. rlf• bldiftl~~tlen bir küp, Serezde de ıubeler' açala 
..O. •ruf olan) bırioci kııımcla mebU&\l Hakkı Baha) .e dthı ıluıını battndan geçırmıştlt. T_.. ID'ltl. 
......... muhafaza etmit ve bir tdk ıılt•dQlat tataftfttla rih~ de riya ümer ne •l••e. H na . la 
...... af arkadaı'ara berinde Fttanılbıb ba,Glt iHtlihnh..,. hidilltl• jualalllfbr. M..ıt Jaa tiler YI ._Yettele •ar _j~·t~..: 

Wt hilrmet •e blulaabbet lıHıtlA tabloter "Mil *li- D.4' prcRti rdya 6-'ine • Je e fUDe ' ftrw. or" 
8JllMıt-.fb. B•ı. den1Wind6 lir4, ta.ta abl filli " Fran.rı llatw• umwiyetle iiler arb ..... iha-
..... olti arkadııtan UlıUhDf Atatürkü ~lt*9• 11'7 .. ıh ...._. .. ..._... retti. Bu Üf •k.41..... Wri 
illtiU.lann den kesimlerta• memlekete w hlkılia.. pek '" M..ttlfa ICıe•lia -• ... merlca heyet w irtilNdl tıeııillla 
h·ın ı ft.;lar, 0nlan talııhnt ve yilk bia...._ tıtmittir. Aıcltr. ciali bır n,. üzerine M_. ederdi. -S.• ..,._. "'tc. t9çmelerine ı•yret ederdL ink lib bw ..., iN •ı. Ye K ...... ilk 4n.m ett ti F.,.ıy. T aalaih 

, zarf endamı, eler nlai bipmüftÜ'· Bütltl bu hareket- mektebinden ahaıı ve eak.t D 
.... föalvi, kısa ve lcat'i sör leria batında Muataf a Kemal Rü,diyeline vermittir. Alker Gnkü nGalaamı11n IOD ~ 
le1' lazaltutlu bqbut mebalte- bir ıah"kai kudret ıibi ı,.-... olarak yetifea M•ttafa Ke•al latında vatan ve lailrtl,et admda 
11111 •dır• 1açlan oaun dibaya· mllf(Ur. de \19taaaı aaraa eiitmanlaa t.. bir cemi1et tetekkil etmifti diJe 
ela ••ııltia biyük bir adam ileride 11raı1 te1d k91 yazıla- pelemek wetit. ••ekeli kur- ra11lm11tar. H.lbuki ba (Vataa 
0 laCllt kanaatini vermitti. 8ii- catı ibere Trabluı vüalarıacla, t.,.ıf •• keacliai 41e liyılc ol- ve Mltriı+et) •daide bit .-• ...,_ 
• •d1tlar Muaafa Ke .. lia Çat.aka.le kayalaldatnada, AM- dMI• lbalcame yikee 18 tt r. hfkil etlllitti .-nade ,_... 
~~ .... Hft tutmakta deha 1•1lart0da IMp M..aıfa Terakki ve lttilaecl _.i,- c.lsta. Sebwtt ftki olaD iM .... 
..._ bir aevk cl.rarclık. ıc...a tarpı..... ... ve ufet' p.4eo _.. lr.vveMi .,._. maalituiR 1111• U. tılua•• 

içınde nasıl vtdat etmiştim? 
Can sılc:ınhıından çalışa, ça

lışa meydana getirdiiim takvi· 
ille baktım: 12 lcinunusani :3938 
tarihini gösteriyor. Şu halde bea 
ileli tamam 2000 senet olmu .... 

iki bin ıene bu ... Ne azaplar 
çektım, ne maceralar geçirdim. 
Gerçı son yıllardaki rahatım 
fena detıl amma bta bale ge
line "ye kadar baıımdın geçe ... 
leri yuaam meydana bin cilcllik 
bir kütüphane çıkar. 

Altmıı senedenberi •Aııiret. 
iıimli btr ••zete nep-ediyoram. 
Zalw benim diinyadaki aaa'abm 
da tuetecilikti. Olmı,acak ba· 
Cl1' cine üthde 111• _...,.. 
•tt; ad .. olmıyacık aablGkata 
da Allah mirekkebi yalatır • 
&. •Mkkebi Jalafmdan artık 
ha11r bekle•e)'İtlia. Baıvekilet 
sandalyesine bile otursa aklı, 
fılcri ı-e •akine priktiaiiade, 
kumpaa tıkır.tıaıoda. petrol ko
lcuıunda. halin guetecilitia 
o tatla Hrt lıa19bacladU'. 

Sin talcum, taklavab da •· 
yayım: Ahiret ıazetesinia Cıea· 
net mubabirlıtiAi diinyacia iba 
Ahenk aazeteai 8afmubarrirJi. 
iiai yç.a Mehmet Şevki. Ce
hennem muhabirlitini Miiavat 
gazetesi Bqmaharriri Hafız ı.. 
mail, Araf multabirliiiai 2000 
sene evel lzmiria mqlaur tipi 
Velespit boca yapıyorlar. Gaze-
tenin matbu11 ve idarehanesi 
aeyyardır. Neıriyabmız Cenabı 
llaklan hopna ıiderie ba ira4e 
Cenne'te naldec1iyorut, kendı&ini 
kızd rdık mı ıolatu Ce\ıeooem • 
de alıyoruz, iayl, ıabulla ao-
4cunmadığı mll zamanlır4a me
kanımız Artftır. Bereket veıtiö 
Cebrail Aleyhiuella.1a atallı 
i,l d• çü1>aldıpaz teta!at 'Glm 
ıilıtaGyOl'. 

Gazeteye bit teıttib \tf&ti 
dhiinte1e btlat taa!a ~iti ttne 
atrlfbm. Dtnylcla lkea ta'ftl"&· 
tı• mlrtttipterd• hit, 'atır1Da 
b~ birili c.-al\ete ıitıneaif, ki
mi aradıf'e'Dl ceııten•relnlle be~ 
da11a. 

•f.'blnlıun bia•erı ~ -..M
deti bakiyelerinin affı. ~çha Al
la1* vdilh• !alaat Hti•twrm 
haddi, habı ,olt1*. Mta,et 
~.te1'ıi ...... nıtau .. • 
i&. Mi lifti lhbayı, LAi Melt· 
medi, MafatSlitwi~,Na~. ~ 
.. ,... ıa-diyi, Alt•d ~. 
R~ -..,., baib.,._.., Ye· 

Ket11al Kimi) hükumete hükii
mat, benz.ne baazın dediği itin 
diliAden bir ağaca ası ID ş, bak· 
liyor. Galiba cezasının b tmesine 
yirtni gün kadar bır rY kadı. 
Gene dünyada iken avukatlık 
yapan Hacıotla Sadık be11üz 
hafta.. Aklı batı•• ge dıti 
gün oae da uad edeceklu-. 

Evet.. B• gün 12 kinuDUilni 
3938-

2000 aene eYel dünyadan ihi
rete naml iatikal ettilimi diıii· 
nüyoram da zavallı ıulaamun 
tüyleri ürperiyor. 

Hiç autaam: Tam yılbaşanda 
hasta olmuştum. Oinyanın, bir 
teY biliriz zanoe'ttıkleri halde, 
hiçbir fefd• alaınıyan hekim· 
leri b... t- 11 güa çeşici, ça
tid Ki ..ı.r içird11er, irili .ı .tlda 
baplar ~. Hele SUCP 

lar. ıda'aplar içinde geçit'dıtim 
son ~ceaia dehşetini k. •• t.. 
MYftl' ~cma. 

- Kim llu?. 
- Heki• Aa.bed bey-. 
- Kim ita?. 
- Hekim Mebmed bey .• 
T.-r, toaaH •aiüekii mar

t.vals ~ kitıd ar .. t şe, tP 
f8. k.tu. tuba Uiçlar. aer birio· 
d• ret.• "eıid ukala aasill.ti, 
mikrop, megalop, kan tahl."li, 
rontpa, taalİpll. operuyö'a. 
lcıvırdilupoa chlbn ~e ecuo
lara ,._ Iİfe .-e rubu ~ 
kantna IÇİa awç clolu• p•altl
TI da öclediktea _.. bir ... 
ba .. aift dol-le. oclaMll •MP 

ZID mıpian ~-- tt;r ilakdı• 
dı; -- AMab.. •• 

fAl"lıl•• tt.ı. •• ı .... ..,. 
dea taiiaı•mr id •. 

lli•ic ...... ..-............ 
z11a llir ... t y-. ılllllf 
Telif içiMe. ~ 
ıo...-: . 

- Stı ... "' ı? 
. 

K.ı.t-• 'fıl MıT~ cwab 
'Vereli: 

-a.. ee .... • ıı1c ti.-.di, 
aana selim• vac, adam Amraıld r • 

.Neeeeee? 
Aırail mi? 
Tly1erllft ürperai, bqtazım 

kurudu, gözlerim br.arc1ı. 
1latırmak iıtedım. yapama

dım. 

,.,., Mr de dief9Mi -kime 
rupline ıigara ~. _.., 
tim IMltacla 4.ile twlledelliflln 
~illartanp-.t'ib-,.. 
tilli dldüm.. Mwldni 11·1:.aizi. 
bdçe,.tHtdi S.ltlllrddill ~.,_. 

Azrail yavaş, J••af yanwna 
aokutda. Sot ko1u muazzam bir 
~di. P•malCları m1balepa1 
onu mtlre ic!i. A.ucu dem· 
laeka\tan çok daha müthişti. 

Sal kolu iıe. ôte'kiaiıı aksin 
mft riW, a&np sibl ipin 
·~4u. 

1ri, bnla 16ı1eriai bana 
c"la .al. 'Sol elile 1eknu1 vüc 
dama 1aaban içine ata.. Sa 
eliaia aürat ve dehfelle karnı 
mın ;çine ~ltiliai hiuetti 
Gölt&mlD tam ortaan4aki mi • 
mİlll .bir ~1cur4a tabamm 

~tetdn Mire •ildlri; dia
yada ik9'I ~ ımidiirllti
n li ,...,._ 16'tlıla11D.. ..,. Ji
yip i ..... t>i..-al9'1a ,.. 
ibtipaoa ol.-dıil Wcle ..aa. 
rek azıtı ı bir tiri& •ça ..... 
yor. Can çakmt ... a -., 
y ....... 
FaikŞ• ....... Kimi, Adı

-. IGe•l nMt. Orhla Rala
mi ..... ,.t Haydar ... , 
ile ı.,..ı 8eli• .._.. dJbsa 
-den m_.t,et alıp .-.,.. '*· .._.._ .... •ıshsı.-. 
_.. Ha,., ltüflllala _,. n• ... 38 ble. ıe,.ı 
boynunda 32 Ma M flfl/IA 
a• HetfMel de._ .. 
ı., ne111t1 kadar "9ifllıt ...... 
Ma.-fih Yan• 
nudaob4-o"* 
a••" .. • ;ulsı:tle .,,.. 

Oia,.. ._ ~•calak 1aJ*la 

bit ki ddJdum. lerail alejhı 
.ılm; C11U•n 'içinde mih 
~ •dk -çekme 
....................... k ...... 
~ .... ..... ....,.., ............ . 

ceaedim ölü olda. Derlıtlıl taa 
,......._ ,_dey-. .. ı ...... 
litii ...,.,. ...... ..,.e o 
..... ~ , .... -WC.*-; 
-.Yi...,.... ~~du. 

Qek4ursm;-.111111rıra1M111 
dan1ldl......., 1Rr_.lt 
likGn etti. l.ni ...._ 

~ .°'..... bi' taht 
iilt&ne çlfll. çıpWt . aatb 
ima• efnd iııazretteri: 

.... •ind-'V.U-
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FRANKO CEPHESiNDE Japon ültimatomunun müd-
vern, yabanci~~!~ier çarpışıyor? deli dün gece bitti 

ita) 1 b. k.. .. . al dl d h l ltal- ......... . yan ar ır oyu 1§1 e nce, er a Japonların, Çinde umumi ve cok ıiadetli bir taarruza geçecelcleri 
yanca levhalar, tabelilar asarlar ·~ylen yor, Jcpr-~ kabineai mühim kararlar verecek 

Tokyo, 14 ( Radyo ) - Ja· 

General Franko cepl1.esincle 120 bin ltalyan, 20 ponyanın, Mar~ıaı Şan-Kay· . l F .. ll . J. Şeke verdiji ültimatomun müd· 
bın A man ve 2000 ransız gonii a varcıır deti, bu rün ıece yarı•ında 

Fel.,,..nlc ıuetelerinllen sona ermektedir. 
F. G. Sterlc, ı•ner•l Fr•nlce Mareşal Şan-Kay·Şek ültima· 
ortlaluındtı tliJrt tl!J balan• toma red cevabı verirıe, J a· 
11111fbır. Senrcd11n, ıeur11l ponyı, Çinde umumi ve çok 
Frtınlca, lcendiıine lcızmıı, /tı· ıiddetli bir taarruza ıeçecekt r. 
luıt t.olcl/ ettirmemiş, mıı· Bu gün toplanan nazırlar 
/uı/a• •ltıntl• lıatlııtla lca· m~cliıi, imparatorluk konferan· 
""' ılntlermiı, msm elc.et tlı· ıının bu busuıtaki kararlannı 
ıın. çıluırtmııtır. Bıı ıazeteci, taıdik eylem ştir. 
••l /•p•ng•tl11 ıördiilcl11rini Tokyo, 14 (Radyo) - Ja· 
D~•li Heraltl ıazet.ıind• ga• ponya Hariciye Nazın B. Hirota, 
#&Jor: bu fÜJ1 Almanyaaın bura sefirini 

• • • kabul etm.ş ve imparatorluk 
•oart ay Franko orduıile konferans nda Çin hakkında 

lııal altına ılren Çin ıelırintle Japon ulcerl.n 

harb uba?arına ıayet yakın bu· verilen kararlan bildirmiıtir. 
laadum. B.a itabarla yızacatım Siyaıal mehafil, B. Hirota ile 
bu Jlll, pyet menuktur: Almanya sefiri arasındaki mii-

Ba pa iailerin kumanda11 Terııel ı:eblıninde malli6 ol•n bllmn 6lr topçu htargası likata büyük ehemmiyet ver-

albnda 500,000 kiıi vardır. Bun- tirmek, götürmek için muntazam Yeni muharebede bu yaban· mektedir. M'iihim ludhol temaalarına hazırlanılıyor 
ların içinde ltalyanlar, Alman• bir otomob 1 ıerviıi vardar. ctlar lejiyonuna karıı olan iti· Tokyo, 14 (Radyo) - J•· .-.-----!!!'-----
lar, bir miktar Fran11z, bir az Bunlar erken kalkmazlar. Uyan· mad ve bu kuvvetin eıki inti· ponya kabinesi, y~ran toplanacak Antrenor kursu Ankarada 
laailiz ile birlikte Fulılar Ye ma ıaatleri yedi, ıekizdir. Oto· zamı kalmamıştır. Hattı, bun- ve Japonyanın, Çinde alacatı 
··~nyollar bulunuyor. mobiller, önce erbaşlara, ıor..ra tardan bir kısmının kalben bü· yeni te~birlerden bahiı~e reıml martta açılıyor 

lttıı,11nllll': makiniıtleri, ıonra subayları alıp kOmetçilere tarafdar o.dutun- b r teblıt neıredecektır. 
ltalyanların hususiyeti tudur. ıötürür. Otleyin yem,te ıelir· dan bile ıüpbeleniliyor. Halk, bu tebliti merakla bek· -

Bunlar, lıpanyada bulundukları ler, ikide dö:ıerler ve altıda it· F11lılar, orduda daima en lemektedir. 
halde Frı.oko ünitelerine dahil leri biter. T•bii ıeceleri nöbetçi iyi barbieden aakerlerd r. Ban· 
deiilclirler. Bular, ltalyaa üni- olanlar kalır. lann yara1

1 ve ölü olarak bar· po~:~b::· ~! ~~d~o~~dif!: 

TiJrlı ludbol aiatemi tesbit ve b'ii!ün 
memlekete temşil edilecektir 

Genntıl Franlco 
formuı fiyerler, ıilibları ltal• ,.D ail&bı.ndır, abbiye tqkı• 
lltları ltalyandar. 

Demiryollanada ıivil bir mü
fett " bir lıpanyol yüz baııaıoa 
evrakını veaaireıini ıorabil r de 
bir ltalyan neferine tek bir ıual 
aoramaz. Bu iıtiınai muamele, 
çok defa lıpanyollar arasan da 
hoınudauz'uk uyandırmaktan 
pri kalmamaktaclir. 

ltalyanlar, bir köyü iıgal et• 
tilderi vakit, oraya tamamile 
ltalyaoca levhalar, tabe.ilar, 
ilirılar asarlar. Bunu gören bir 
kimse, kendııini büyük bir ltal· 
yan manevruında aanabil r. ltal· 
1anların iııal ett k1eri bö reler 
tamam le onların hü,üm ve ıda· 
resi altındadır. Buralarda me
aeli bir levha ı~ 1lrıiiniiz: •com· 
mudantia ltaliana. 

Buaun altında bir tümen, ya
laud bir bölülc numara11 vardır. 

Hele cephane depolaranı ltal· 
yanlar, lspanyollara ula barak· 
maılar; çüokü kendilerine itimat· 
ları yoktur. 

Tayyarecilik te öyledir. Al· 
•an p ilo !arandan bir kıımı r •. 
panyol hyyarelerine tak.im olun 
dutu halde ltalyanlar, yalnız 
keneli tayyarelerae uçarlar. ltal· 
J9D la1Jant1i, ltalyan pilo' ul 

ltalyan ta11arelerinin bulun
dutu tayyare meydanları yalnız 
ita yanların kumanduı altmda· 
d r. Bunların subaylan, yarıu· 
bay' ar, erbatlan c var öylerde 
o tururlar; bunları her ıün r•· 

lıpanyada ne kıdar ftalyan bin başındanberi verdikleri ka
lerini; köprülerini ve bir çok 

vardır? Benim tahminime ıöre, yıpların mecm
1
uu 70,000 kiıidır. yerlerini müthit ıurette bom· 

120 bin kiıi. Bunlar dört müa- Frankonun ıpanyol aakerleri bardıman etmiılerdir. 

Antrenör &. .Ş...-nlc, lımir 
fudbolcularını çalııtırmak iiiere 
bir hafta ıonra ıebrimize ge· 
lecektir. 

takıl tümene ayrılmışlardır. Bun· üç kısımdır: 
dan baı:Ca bir de •S.yab oklar,. 1) - Reketler (yıpanca leji· Atalan bombalar, yüzlerce ton 
isimli bir ıönüllüler tümeni var· yonunda bulunanlar.) atırlıtındadır. 

Bunun ıebebi 12 ıubatta 
lzmirde Atina mubteliti ile kar
ıılaıacak olan lzmir mubtelıtini 
hazırlamaktır. dar kı bunun zayiatı lspanyol• 2) - Flangiıtler ( aşiatler) 170 tayyare, ıaatlerce bomba 

larla doldurulmaktıdır. Bu iti· 3) - N zamiye orduıu. atmııtar. Binlerce inıanın öldü· 
barla ıönüllü tümenin )'\izde ilk ikiıi uu itibarile ıönü • tü aöyleniy_o_r. __ _ 

Fudbolcularımızın B. Şivenkin 
derslerinden iatifade edecekleri 
tabitJir. Çunkü bu antrenSr, 
evelce de Karı yıka kulübünde 
çalıımıı ve muvaffak olmuıtur. 
lzrnir ıpor efkirı umumiyesi 
lzmir·Atina mubteliti müaaba
kaıına büyük ehemmiyet ver
me ktedir. 

otuzu timdi lapanyold•r. ,Ü.erden mllrekkepttr. Harbia B. v alera 
Almanları baılanııcanda bu, böyle idı. Fa· 
A manian o vaziyeti büsbütün kat ao ıra bir ço' zayiat veril-

farklad.r. Bunlar, bir takım tek· mit ve ekıik.er, kuraaı çıkan 
niıyenler, pilotlar, muallim ler neferlerle do durulmuştur. 
göndermıılerdır v .. bunlar bütün Eğer buniar, kasabalarda, ıe· 
Franko ordusuna datatılrnııtır. hirlc=rde oturur, katip sınafmdan 
lapanya barblerinden biç b.ri· kimaelerae F alanıiıt, köy .ü ise• 
ıino b ç bir Alman ııkerinin ler Reket o urlar. 
itt rak etmedıti söylenebilir. Reketler 80.000 kiıidir. Bun· 
Fakat bunların aık"i harbe lardan on ıek.zden yükseic o .an· 
hazırlamak hususunda oynadık· ları harbe iıtirak e terler. Daha 
lan rol büyüdür. küç i k olanlan da harb için ha· 

Bütün telsiz irsal itleri Al- zırl ınır. 
mınların kontrolu •tındad r. Falang"ıtler 45.000 k"ıidirler 
Kullanılan bütün malzeme ve ve bu miktann yüıde onu gö
müteba11ıı ar Almandır. Tay· nül üdü ; ger ye kala ılar m c· 
yare ve tank daf topları da bu i b zmet gö m: k üzere ıe· 
tamam le A lman ar n elı ıd d r. l ırler. 

Asi ord .ınun bütün genç su· 150.000 kiş lik n zam ye ordu· 
bay ve y t ıı.ıbaylarını Alman ıu 1u da yukımkı rukkamlara 
muallim er yetıştirır. live edecek olursan z, o zaman 

Bunlar, her ik ayd bir, baş• lspanyol iıı erın n guvendıkleri 
laranda Alman mua lımleri o. yar m m yon uk ordu m ydana 
dutu haıde teftaı er v rirler. çı krnış 0 u • 
Kaç Alman vardır? Aşatı yu· Frons1, Avu• ıırga "• ltalga 
kan ~0.000 k ş. Bu Almanlar, arasında ıörüı Jarlcı var 
bütün mern e"ete yayı m tır. Budap şte kon er nı Franı z 

gazeteıerinin ehemmıyetle dıkka
ınıilizler • Fransızlar: 
Ası lıpanya ordusunda bir tmi çekmektedir. 

mikdar 1 riliz de vard ır. Jurnal gazetesinin Budapq
zooo Franıız da Fraokooun teye ıönderdıti muhabiri ya

zıyor: 

tarafında bulunuyor. • Avuıturya ile ltalya •rasında 
Bı r çok eski Fransız askerleri konferanaın ilk bedefı hakkında 

yabancılar lej yoıundadırlar. gönit farkı vardır. A manya ile 
Fulılar o• gahancı ıejigen• karıalaşmamatı bir çok aebeb

Faahlarla yab~ ı cı Jej yonu, Is· lerle iıtiyen ltalya Berliain kay· 
panyol iç barb ı l ı en teblakeli rıl .. nı yatııtırmata ve yeni 
k. ı m arana ıirııır!er. ımparatorluk menfaat eri üçüncü 

Yabancılar lejyonunda lS,000 Rayhı menfaatlerine bikiın bıı· 
kitiden fazla mevcud yoktur. lunacak yeni bir Tuna ırupllf
Bunlar da biner kitilik m'1fre- masandan bahseden ıeıleri ıua· 
zelere ayrılmıılardır. turmata çalaııyor. Buna binaen, 

Bunda yalnız yabancalar bu- Roma ıazetelerinin huıusi IDu

hanmaz. Bunlaran bir çotu f,. habirleri, bütün kararların ltalya· 
paayoldu • Burayı tere b etme· Alm ~nya dostlutu çerçevesi 
lerıne ıebeb, orduda pnde bir içinde ittihaz edilecetini bild r
nefere yırım peçeta gündelık mektedirler. Dün aabah henüz 
verild ti halde bu yabancılar Viyanada idim. Orada berkeı 
lej yo.ıuoda üç peçeta verilmek· -baska batka söylemekte idi .• 
tedir. T•n• "•••••ıntl• ... ,,., 

Şimali lrl:ındanın da 
aerbeatisini iatiyecelı 

Londra, 14 (Radyo) - Bat
vekil B. Nov l Çemberlayn, dün 

gece malikanesinden buraya 
dönmüş ve deı hal, müstemle
keler Nazın B. Malkom Mak· 
dona dla ko:luşınuştur. Bu ko
nuımalar, lrlanda bükümet reisi 
B. Dö Valeranan Londra ıe· 
yahat le aıikadardır. 

B. Nov.l Çemberlayn, alqam 
üzeri tekrar malikines ne avdet 
etmiıtir. 

Başvekil, pızırteıi günü Lon· 
drada bulunacak ve B. Dö Va· 

Antrenör lcıırs11 
Fudbol aPtrenör kursu Mart 

ayında Ankara ıtadyomunda 
açılacaktır. 

Antrenör kursu bq ay de· 
vam edecektır. Avuıturya fede
rasyonu bu kuıı için halen iz
mir takımının antrenörü Hir 
Linderi tavsiye etmiştir. Bu an· 
trenör evelce üç sene Lebiatan 
milli takımını ve iki sene de 
Mas r milli takımına çalııtarm ıtır. 

lera ile konuşacaktır. Bundan başka 8. Köbler adın-
Alikıdarlar, lng ltere ile lr- da Awsturyala ikinci bir antre

landa b kümeti arasında bir nör daha anıai' edi im ştir. Bu 
deniz muahedesi akdolunaca• antrenöriin de lzmire gönde-
ğından babsedıyorlar. rilmeaı muhtemeldir. 

Bazı mehıı f le göre; B. Dö Türle Jııtlbal •İstemi 
Valera, ıimali lr andanın da, Fudbol federaıyonunun mem-
cenubi lrlandaya iltihak etmek leketimize getard ti antrenörler 

muhtelit mantakalarda tedkıkler 
ıuretile serbest kalmaaaaı istiye-
cektir. yaptıktan aonra Türkiye için 
------=====-----• bir oyun sistemi teabit edecek· 

luır11ılc ler ve bu oyun aiıtemi, bütün 
Jur ıueteaiade Jou Rey memlekete teımil olunacaktır. 

diyor ki: Bu listem, antrenör kursunda 
•Tuna havzumda vazi,.t biç çal11bnlacak elemanlara da öt

bir zaman timdiki kadar karııık retilecekt r. Antrenör kursunun 
olmımııbr. Ve ltalyanıo müda- ilk devreye aid kadroıu on ki· 
baleıi de biç tüphe4iı bu vazi. ıil ftir. lzmirden de talip olan. 
yeti aydanlatmamaktadır. ltalya- lar kabul edilecektir. 
Avuaturya-Macariıtan ırubunun Milli lciüne ,,....IHıluıl•n 
hikmeti vücudü Tuna toprak Milli küme müaabakaları 13 
ıtatükoıunun müdafaaaıdır. imdi, Şubatta baılayacaktır. Genel 
Almanyayı bu grupa !okmak, mertrezc! t :s::!ik edilmiı olan 
kurda koyun ağılının kapııını tabmatname yakınd• bölgelere 
açmak demektir. Berlin, ilk ne- teblit edilecektir. 
ticeai Anılua ve ikincisi de Ma· Mi li kümeye lstanbuldan Gü
car ekonomisine el koymak o a· neı, Beıiktaı, G ılataaaray ve 
cak olan bir politika takibi im· Fener takımları, Ankaradan da 
kinına dütünmektedir. Bütün Harbıye ve Mubafı:rpcü takım• 
reımi teblii ere ratmen, Buda. ları aeçilmiılerdir. lzmirden de 
pefte konf eraaaı Roma protokol Oçok ve Alaancak takımlara 
devletleriDi 1•klattırmıyor. iıtirak edeoelderdir. 

Milli takımlar miıt16"""l11rı 
Futbo F ederaıyoma önümt;z. 

deki Nasan ve Mayıı aylarında 
Rumen, Yugoslav ve Yunan 
malli takımlarile müsabakalar 
vapalması için teıebbüılere ıi· 
rifmııtir. Bu müsabakalar, Aa· 
kara ıtadyomunda yapılacakbr. 
Bunlarla beraber, ikı de temıah 
__ .,... Jap~ . ..... 
lerdan b~ ı n lzmir, ikioQ.i11l 

de lstanbul mubtelitleri OJlllYa• 
caktır. 

940 olimpiyatları 
Japonyada olacalıtır. 
Fakat ahval detiıtiti 

takdirde .. 
Şibgo, 13 (A.A.) - Ameri

ka olimpiyat komateai reiaiA...., 
Brundıge 1940 olimpiyat oy.o
larının T olcyodan baıka bir 
me1Dlekete nakline dair oı.a 
ıayialar hakkında beyanatta .,._ 
lunarak bu meıeleniıı balea 
mevzuu babı olmad tını, Ame
rika komitesinin kanaatince po
liti kanın spor iılerine müeaair 
olmaması İcab edecefini, bu
nunla beraber uzak dolu itleri 
Japon hazır ıklannın ikmaliae 
mani oldutu takdırde 1940 
oyunlarının tehiri lizımgelece
tini. çünki bqka bir memleket 
tarafından bazırhklarm telDİDİlle 
kıfayet edecek kadar za•an 
kalmadıtını bildirm ıtir. 

Bir ltalyan heyeti 
Tokyoya gitl.:elc 
Tokyo, 14 (HU1U11") - ltal

yan elçiıi, Hariciye Nezaretine 
ıiderek B. Hirotayı ziyaret et
miıtir. Elçi, ıiyaıi ve iktaaaclt 
bir ltalyan heyetinin yalanda 
Japonyayı reımen ziyaret ede
cetini bilclirmiıtir. 

Bizerte lıdtliaeleri 
Tunus, 14 (Huıuai) - T•ua 

umumi valıa , Biıertedekı kaah 
hadiselerden sonra ilk defa be· 
yanatta bulunmuı, milli part • 
den Huan Kurinin ıhracıaı bakla 
ıöıtererek, tenkil aiyuetinin 
merhametı zce tatbik edilece• 
tıni ıöylemittir. 

Yeni mühim tedbirler aha
mak üzere, mülki ve aalcerl er
kin toplantaya c;atıralm1tbr• 
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KARA KORSANLAR ŞEF/ / 
Deli değil! --····· 

Dilber kadın korsan 
- Aşktan başka kuvvete baş eQmiyen deniz kızman maceraları... Aydın haber eri 

Tilkilik cinayeti 
davası devamla! 
Tilkilikte Hatuniye camii ci• 
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Karasakal, körfezdeki gemiler içinde sade birisi- Çine, Karacasu, Nazilli 
ni, en zengin. olanını zaptetmişti okulları ikmal edilecek! 

varında Turanı sarhoşluk yü· 
zünden öldüren Hamdullıhın 
dün Ağırcezada muhakemesine 
devam edilmiştir. Hamdullah, 
bundan evel deli olduğunu id· 
dia etmiş, müşahede altına alın· 
mış, neticede deli olmadığı an· 
laşılmıştı. Ö ldürülen Turanm 
bıçağını sakladığını söylüyen 
aşçı Fadıl adında bir tahid 
aranıyordu. Bu şahidin İstanbul· 
da olduğu mahkemeye bildiril· 
miş ve ifadesinin istinabe sure· 
tile alınması için İstanbul Atar 
ceza mahkemesine talimat ya· 
zılmasına karar verilmi ş, muha· 
kemenin devamı başka bir güne 
bırakılmıştır. 

- Evet, ben lkaptamm! 
- Ala.. Zahmet ette bizim 

gemiye geç. Şefimiz Karasakal 
seninle bir az görüıecektir. 
Y almz • bir az acele etmelisin? 
Çünkü bizim şefin cesareti ve 
hiddeti ne kadar büyülese sab· 
rı da o kadar az ve küçüktür! 
Küçüle bir teahhur, baıınıza 
bin bir türlü bela getirebilir! 

Portekizli kaptan da bu ha· 
kikati kafi derecede biliyordu. 
Bilmesine de lüzum yoktu? 
Çünkü mukadderatı korsan ge· 
misinin eline düşmüş bulunu• 
yordu. Bunun için iki dakika 
gibi az bir zaman içinde Por· 
t ekiz gemisinin kaptanı korsan 
gemisine geçti ve Rişann ya· 
nına vardı. 

Karasakal Portekiz gemisinin 
kaptanını güler yüzle kabul etti. 

- Hoş reldinl Dedi. Beni 
dikkatle dinle ve sanı diyecek· 
lerimi iyi ınlL Vakit kaybede
cek mevkide değiliz. Sen, beni 
üzmeden buradaki gemilerin 
içinde en zengin hangisidir gös
ter. Sakın ha beni aldatayım 
deme. Sonra işin fena olur. 
Görüyorsun ki çok intanca ha· 
Teket ediyorum. Bu kadar ge
miyi zaptetmek, eşyasını almak 
istemiyorum. Bir tınesile iktifa 
edeceğim, fakat bu bir tane, 
çok zenain olmalıdır. 

Portekizli kaptan böyle bir 
teklif ile karıılaşacağını aklına 

bile getirmemişti. O, gemisinin 

.z tcdileceğini ve kendı sinin öl· 
dürüleceğini, yahud en zayıf bir 
ihtimalle kürcte vurulacağını 
sanmıştı. Bunun için Karasaka· 
lın teklifine birdenbire cevap 
veremedi. 

Karasakal biraz sükUttan son· 
ra, çirkin bir gülüşle: 

- Hile ve kaçamak yok ha. 
Benim emrim mutlaka yerine 
gelmelidir. Emri yerine getir· 
mezsen seni şurada kıyma gibi 
kıydınrıml. Dedi. 

Ve, Rişar belindeki kocaman 
bıçağı çekti, Karasakalın bir 
işaretini beklemeğe başladı. 

Karasakal, bir az yumuşaya. 
rak: 

- Rişar be ·dedi· bu deli· 
kanlıya bir kadeh rom ver, Akla 
bir az dağılmıı da yerine gelsin 

Rişar, kamasını kınına koyup 
beline soktuktan sonra Porte· 
k izli kaptana bir kadeh rom 
verdi. 

Kaptanın böyle bir vasıtaya 
ihtiyacı hakikaten büyüktü; ro· 
mu içtikten sonra · aklanı bir az 
başına toplıyabildi. Körfez şu 
anda Karasakalın elinde de· 
mekti. Buradaki tüccar gemile· 
rini bu haydudun elinden kur
taracak b ir kuvvet yoktu, civar· 
da imdada yetişecek bir harp 
gemisi de yoktu. Bunun için 
gemilerin bamuleleri hakkındı 
en mükemmel izahatı vermeği 

tek kurtuluş yolu saydı. 
Karasakal, Portekizli kaptanın 

verdiği malumatı dikkatle din· 
ledi. Bir çok tecrübeleri saye• 
sinde bu izahatın doğruluğunu 
anladı, ve: 

- Teşekkür ederim kaptan, 
namuslu bir adam imişsin! dedi. 
Hele bir rom daha içi Bundan 
sonra da kendi gemine dönebi· 
lirsin. Sana benden burada hiç 
bir zarar gelmiyccektir. Fakat 
sen denizlerin en talihli bir in· 
aanısml Çünkü Karasakal kap· 
tan Tiçin eline düşüp de sağ 
olarak kurtulmuş tek insan 
ıensinl. 

* • • 
Portekizlilaptan, en büyük 

beladan böyle ucuz kurtulduğu· 
na teşekkür ederek kendi gemi· 
sine giderken, kaptan Tıç de, 
körfezde bulunan en zengin ge· 
miye yaklaşmak manavrasına 
geçti. 

Bu gemiyi zaptetmek Kara· 
sakal için çok kolay bir iş ol
du. Geminin mukavemete kud· 
ret& yoktu. 

Karasakal, zengin Portekiz 
gemisini zaptettikten sonra, ye· 
dekte sahile doğru çekti ve 
bundan sonra kumandasını Ri· 
şarda verdi. 

Meri bu hadise üzerine gizli 
kocası Kliffordı: 

- Bak, dedi. Bizim Karasa· 
kal neler yapar? 0 .1un basit 
bir insan olmadığına söylediğim 
için b ç bir hatada bulunmuş 
olmıyorum. Bu adam bir hari· 
kadırl 

- Her halde kötü bir adam· 
dır. Ben sadece cesur fakat 
kötü bir adam o!duğuna eminım. 

Klifford, Karasaka 1 ı adeta 
kıskanıyordu. Merinin kap. 
tan Tiçe meyli olduğunu sanı· 
yordu. Neri, g izli kocasının bu 
hissini belki de anlamadığı ç · n: 

- Karasakal iyi bir adam· 
dır. Dedi. Bu adamın cesareti· 

nin hayranıyım. Seni ise sevi· 
yorum. Fakat cesaret ve kah· 
ramanlıkta Karaıakala benziye• 
cek bir inıan tasavvur etmiyo· 
ruml... 

Merinin Kliffordu sevdiğine 
şüphe yoktu. Fak at Kırasakala 
da hayranlığı aşikardı. Sabık 
lngiliz zabiti, Merinin bu hay• 
ranhğmı kalbi bir münasebetin 
izi addediyordu. 

Haklı mı idi?. ister bakla, iı· 
ter haksız olsun, Ceymis Klif· 
ford Meriyi nikablıyarık kendi· 
sine zevce yapmı ş idi. Meri gü· 
zel bir kadındı. Bunun için k11-

kamyordu. 
- Arkası var • 

Kopenhagda bir 

Hava kurumunun faaliyeti - Aydın 
Halkevi bir mecmua cıkaracak. 

• 

------Fuar afiş ve 
kartpostalları 

konferans toplanıyor Agdında geni inşa edilmekte olan biigük beton köprü 
Oslo, 14 (Radyo) - Belçika, Aydın, ( Hususi ) - ilimiz pamuk ıslah iıtasyonu müdürü 

Fuar Komitesi; bu seneki fu. 
ar afişleri için san'atkarlaran 
hazırhyacskları nümuneleri tet• 
kik ve en güzelini intibah ede
cektir. Ayrıca fuar lı.artpOltal· 
ları da bastmlacaktır. Bu kart• 
postalların üzerinde (1938 lzmir" 
Enternasyonal fuan) yazııı bu•_ 
lunacıktır. "" 

Hollanda ve Skandinavya hü· Hususi Muhasebe büdcesinde Tahsin, Aydına gelerek bu yıl 
kiimetleri arasında imzalanan 936 mali yılındanberi başlıyan bu kazalar çiftçilerine dağıt&la-
muabedenin bazı maddelerinde inkişaf, ilin muhtelif hizmetle· cak tohum ve dejenere olmuş 
tedkikat yapılmak üzere Pazar· rine her yıl daha fazla tahsisat tohumların il ıının dışına çıka· b in, Çine 12 bin lira fazlaıile 
te3İ günü Kopenhagda bir top· ayırmak imkanını vermiştir. rılmuı işlerile meşgul olmağa 15 bin, Karacasu ve Nazilli 3er 
lantı yapılacaktır. 936 m~li yılında 746 bin, başlamıştır. bin lira fazlasile 8 bin ve 28 

Nüfus müdürlüğü 937 de 783 bin lira olan il hava Kurumunun faaliyeti b in, Söke ilçesi de 7 bin lira 
Vilayet Nüfus müdürlüğüne büdcesinin 936 mali yılında ilimiz Hava Kurumunda 934 fazlasile 20 bin liralık büdce 

vekaleten Vilayet daire müdürü 90J bin ilrayı aşacağı anlaşıl- mali yılındtm it ibaren büyük yapmışlardır. Bu güne kadar 
B. Sabri Tuncay tayin edilmiş, maktadır. 938 büdcesinden, bu b ir inkişaf ve ilerleme görülmek· olan tahakkuk ve tahsilat, ilçe-
işe başlamıştır. yıl temel ve ilk kat duvarları tedir. 933 yılında 7000 lira olan lerde de muhammen rakamlar· 

- • yaptırılan Çine, Karacasu ve kurumun geliri 934 de 34 bin, dan fazla gelir temin edilece· 

ffalkevİ köşesi Nazilli il4Cokul binalarının ta· 935 de 90 bin liraya çıkarılmış ğini göstermektedir. 
tamamlanması için 60,000 lira, 936 mali yılı ilk yedi ayanda da Köprü inşaatı 
ilkokul öğretmenlerinin mesken 37 bin küsur lira gelir elde Aydın parti ve uray alaoıan 1 - Halkevi, geçen sene 
bedelleri ayrılacağı gibi öğret· edilmiştir. Kurban derisi ve aras.nda ve demiryolu ÜllÜD• 

olduğu gibi bu sene de aile 
O men kadrosu da genişletilecek· barsak paralarile beş aylak tah· Nafıa Vekaleti tarafından yap• 

toplantalanna başlamıştır. ye-
tir. Yeni büdcede sıhhat, ziraat silatın geliri geçen yılki m'ktara tarılmakta olan boton köp..._ bi-

lerimiz l>u toplantılara kendile· '- d K 10 000 
ve bavtarlık i11leri için de ge• yükselece~i ümit edilmektedir. tirilmcll' üzere ir. öprü , 

rinc evelcc verilmiş olan daimi 1 
Y l5 1 

çen yıllara nazaran mühım tah. Geçen yıl kurban derisinden liraya ihale o unmuştur. 
davetiyelerle geleceklerdir. Bu S · 20 d' B 

sisat ayrılacaktır. 12,000, barsaktan 1340, fitre Boyu 1 ' ena metre ır. u 
aile toplantıları her hafta Pazar b k b 

İlbay yeni büdce hakkında: ve zekattan 6200 lira alınmıctı. köprü iki alanı irleştirere fe • 
günü saat 17 de başlar. " d 

/ ı"Umumi meclis azalan arka- Bu yıl fi tre ve zekat geliri 6500 rin güzelleşmesine yar ım e~•· 2 - 15/1 938 Cumartesi gü· 
daşlarım mütevazı'n ve müsbet liraya yükselmiştir. ceği gibi ekseri törenlerin fil• nü saat 15 de evimizde ilkmck· 

K büdce yapmakta çok hassas ve Kurum, Aydında modern bı'r dıldığı bu alanda daha fazla tepler için aragöz oyunu var· k 
d titizdirler.,. bina satın almış, kamun mer· halkın biri mcsini ve yer alma• 
ır3 - 15111938 Cumartesi gü· Demiştir. Hakikaten üç yıllık kezleri- şubeleri de ıslah edi le· sını da temin edecektir.Gönder• 

nü saat 17 de Ar komitesi ve tahakkuk ve tahsisat nisbetleri rck hnkiki bir faaliyet kaynağı diğim fotograf köprü inşasının 
saat is de Temsil komitesinin yapılan büdcelerin tahmindeki haline getirilmıştir. son durumunu gösteriyor. 

haftahk toplantısı. isabeti göst~rd;_ği _gibi, t~bak· Hava kurumu genel merkezi Dil kursları 
4 - 15/1/938 Cumartesi gÜ· kuk ve tahs ı l ışlerın_de ılbay· bu mtitebariz faaliyetten dolayl Halkevinde açılan Fransızca 

nü saat 17 de evimiz köycüler lıkça alınan s ıkı takıb ve ted· kurumun fahri başkarıı ilbay Ôz· ve İngil izce ders kurslara çok 
komitesınin umumi toplantısı birlerin tesiri görülüyor. demir Gündaya takdırname gön· rağbet görmüştür. Her iki kursa 
vardır. Akala cinsi pamuk dermiş ve Kurum başkanı Ah~ bir çok münevver ve öğretmen-

5 - 15/1/938 Cumartesi gü· yetiştirilecek met Emin Arkayıu da direktör ler devam etmektedir. 
nü akşamı saa, 20,30 da evi· Geçen yıl ll ı mizde Nazilli, tayin ederek Aydına bağlı ilçe· Bir mecmua çıkarılacak 
miz temsii kolu tarafı ndan Dev· Bozdoğan ve Karacasu ilçele· leri de Aydın şubesine bağ1 a· Aydın Halkevi, 23 Şubat 
rim Yo.cu ları admdaki pıyes rinde Akala cinsi pamuk tohu· mıştı r. 1 Ağustos 937 den iti· halkevleri açılma yıl dönümün· 
temsil edilecektir. Evimiz her· mu e ilm şti. Bu yıldan itibaren haren tatbik olunan yeni teşki· den itibaren aylık Tıral adla 
k se aç ı ktır. Aydın Merkez, Söke ve Çine latrn faydası da az bir zamanda edebi ve fikir mecmuası çıkara• 

12 yaşmda :.Cadar olan ço· ilçelerinin de Akala mıntakasına görülmüştür. Bu yıl Boıdoğan caktı r. Mecmuanın çıkanlması 
cuklar ge:tirilemez. .ahnacağını yazmışt m. Naz ı lli şubes• 10 bin lira fazlas ı le 14 iç'n hazırlık lar bitirilmiştir • ........................................................................................................................................... 

25 
tatlı ve hafif bir N :san saba
hıydı. Hava da insanlan ruban 
lcnıştığı kardeşlerine karşı so
kulgan yapan ıl k nefesler vardı. 
Evvela havanın güzellığ. nde iki
m z de mutabık ka dık. Bunun 
Üzerine yanında bir yer gösterdi 
ve beni davet etti. B r arkadaş 
deha kazanmıştım. 

Bu zatın adı "Kanabol,,muş. 
Ve zannederı m ki bu civarın en 
m şhur o buru bu zatm ş. Göğ· 
sünde bir n işanı vard ı. Nıçin 
ve ne münasebetle a ld ı \oını bil· 
rniyorunı amm:ı h er halde bu 
niş ana ço.<: !ay k bir adaınf 

Yazan: 
Hanri Bero 

Görseniz birader, ne babacan, 
ne babayani b .r adam! Öteden 
beriden konuşurken ben hep 
caket nin yaka arına taşan siyah 
sakalına b, k yordum. Nışanının 
k rmızı ko rdeles ı sakalının ara· 
sında b r k vı . cım g bi parlı· 
yordu. lk miz de tamamı tama· 
mına ayni okkada im'şiz; bu 
hal, yüz k~loiuklardan Ü:,tün 
olanla da bır ani şma, bir se· 
vişme hıssi verir. 

Ben bütün faziletler arasında 
ketJmluğa çok ehemmiyet veri
rim amma mösyö Kababola kal· 
bimin sırrını dökmekten kendimi 

alamad nı. bent gatı başını sal· yaraıuaz ve hırçın kadınl a r tam 
lıyarak ve arasıra yeleğ ni tulum b z m için yaratılmış gibidirler. 
şe ıdindeki karnının us.une çe· Üm d nizi kaybetmeyiniz. Eğer 
knek c idd yetle dinledi. Bitir· benim tecrübeme inan ırsanız, 
d ığım vakit elıni uzattı: Tam bu kadın s·zi seviyor, bir akşam 
dedi: sizin en bekleIDediğiniz bir sıra· 

- Tıbkı benimkine benziyen da o sizin tıbkı bir döşek g bi 
bir kadını seviyorsunuz. S z an· olan yumuşak kucağmıza latif 
latırken gördükleri ayni yerleri ve tath bir surette düşecektir. 
b 'ribirler ne anlatan seyyahlann Ş mdı onun s z ı böyle didikle· 
duydu~u zevki duydum. Sevdi· m s caketimizin ko una saklıya-
ğiniz kadın adeta karımın c ldı bileceğ . miz bu mini minj. ka· 
sanısı gibi bir şey. Efend m dınlara karşı b zdeki o esra~ng z 
b z m refika da t bkı öyledir. kuvvetlere tabi olduğu içindir. 
Sırası geld i de söylüyorum, evde Şımdi o sizi oynatıyo um zan· 
bazan mese!a bir o ka kezzabı nediyor, s z de onu güldürüyor· 
bir kağıda sarda getir diye sunuz. Fakat bir boğa boynu 
tutturur. 

Mösyö "Kanabol,. böyle an· 
latuken ben yüzüne bakıyor· 

,.tlum· O hem sigarasını sarıyor, 
hem de karısının hayaline karşı 
gülümsüyordu. 

- Sızin bu kadını daha evci 
s~vmemiş olmanıza hayret edi
yorum. Bunlar! Bu müstehzi 

kadar kalın enseniz ayni za· 
manda onun kalbine itimad 
veriyor. Kollarını boynunuza 
dolayacağı gün de :.ızak değildir. 
Bana inanınız. Çünkü ben laf· 
ları mı bilerek söylerim. 

İşte Mösyö Kanabolun bana 
söyledıkler ı bunlardı. So rıra daha 
başka şeylerden de bahsett k. 

Sözlerımiz hep namus da ıre · 

sinde geçti. Dah'l uf k çapta 
iki adam arasında olsaydı kım 

bilir biribirlerine ne arsızca 
hika yeler an latırlardı . 

Sırası gelmişken söyleyiml. 
Ş şmanlar zevzek ve çapkın 
hikayelerden ve b şkahrına aid 
münasebetsiz manzaralardan hiç 
hoşlanmazlar. G evezeler ve kapı 
aralığandan başkal arının ne yap· 
tığına bakanlar ekseriya göğüs· 
}erinin genişliği seksen santi· 
metreyi geçmiyen adamlardır. 

Bu, muhakkak ve müsbet bir 
şeydir. 

Bana öyle geliyor ki Mösyö 
Kanabol yuvarlak \ 'C toparlak 
kimselerin sevda ve aşklarını 
iy'den i yıye tecessüs ve tetkik 
etmiş. Anlaşı lan şişmanlar en 
çok ka lem gabi ince, zayıf, cılız 
ve b ir az da a ksi kadınlara se· 
verle rrn iş. Tabiat bunu böyle 
islermiş. Tıbkı büyük balıkların 
oltadaki yapına sineklere kapıl· 

mnsı gıb ı. 

Anlaşılan yağ kitlelcrıni cahz 
kadın ların ayaklarına kapandır· 
mak tabiatı n ezeli bir lıcanunuy· 
muş. Roma imparatoru kocaman 
"Vetyelyüs,.ü karılara •Petronya. 
ve •Galerya,. da tabkı böyle 
imişler. Yarın buna dair ıiıe 
bir h kiye anlatacağım. ... 

Çok okka çeken erkekler, en 
bü) ük saadetlerini zayıf bir ka· 
d nm nefesi karşısında tüy gibi 
t itremekte bulurlar. Çöp ıibi 
farlamalarda bayram yerlerinde 
cambazlarda gördükleri dev gibi 
kadınlara göz atarlar ve mer• 
diven kurarak aşk yapmak bul· 
yasına düşerler. Bunun böyie 
o lması da pek miinasib bir .şey. 
Çünkü başka türlü olsaydı yer 
Yüzünde bal kabaklarile süpürge 
saplarından başka bir şey kal· 
mazdı. 

-8-
Küçük hanım beni pekte 

- Sonu 11ar • 
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Bu günkü. program 
S.n/oniler: 

21 Kolonya: Halk ı~nfonik 
orkestra heyeti (Mahler, Spobr, 
Rorir, Brahms). 
iN/ii lıo11.erl11r: 

7,18 &erlin kısa dalgası: Hafta 
SGDa konseri, ( 8,15 devaau ), 
9;20 Paris Kolonyal: p,ik, 10,45 
Bertin k11a dalgu: Küçük kQlh 
.. , 13 Berlin kısa dalgaSL: 
Hafif musiki, ( 14, 1 S devamı ), 
tS,10 Bükre,: plak, 14, 15 Parıs 
Kolonyal: Konser nakli, l SKeza, 
15,15 Berlin kısa dalıası: Macar 
muimi, 18,02 Bükreı: Rumen 
musikisi, 18,30 Peşte: Çıgın 
orlceatras1, 18,30 Roma kısa dal
gası: Kanşılc musıki, 20 Flor•hS, 
Nıpoli: Şarkılı konıer, 20,30 
Haf f kırışı~ konser, 20,20 Prag: 
Askeri bando, 21 Belgrad: koro 
21 Liypz·g: Orkestra, Akorde· 
on, flüt aletlerile bir radyo 
akeçi, 21 V1r1ova: Halk muli-
kili. 21,30 ltalyan postalan: Ka
nt&k hafif muaıki, 22,40 Belarad; 
Büyük radyo or~eıtruı, l2,4S 
Bikret: Sudu Marka or\ı.estr.aaı, 
23,30 Praı: Brüno, Ostrova: 
Karaplc etlenoeli musiki. 23,40 
P91te: Orkestra. 
o,,.ralar, operetler: 

9,30 Berlin kısa dalrası: Fre
iscbütz operasından avcı ve aık 
şukıları, 12, 1 S Roma kısa dal· 
gaaı: G ordanonun ( Fedora ) 
operasa, 20 Peşte: Lcbarm Şen 
Dul opereti, 20,30 Viyana, Graz: 
Robe.ıt Stolzun kaybolan vals 
opereti, 22 Brüno, Praı: Operet 
musıkiai, 22 Roma b• dalp11: 
Puccininin Madame S..terfiy 
operut. 
Od• maslldıfı 

13, 15 Roma ima dalpsı: Sesli 
lmartet lcoueri, 17, 1 ' Roma 
km clalıam: Oda kuarteti. 

~ . .,,,,,,.,., 
..... kı• dalpaı: So• 

lilder ,.rb a&ynyc;;Nr, 12Beri-
.lill .... dalraaı: Güzel havalar, 

4,25 Bü1:re11 Nqell prlalar, 
11,15 Betırad: Halk prlalan, 
18,45 v.,_a: Awttarya halk 
111'1a1ara. 19,15 YUIOY&! Janette 
tMa 0-ald ve Neltonua pllk· 
~ 20,35 Biikreeı Roma fll'kı· 
._ 21,SO Belaradı Halle _. 
kaim. 
o... lllUilcUll 

16,39 &erlin ima dalpıu 
20.10 Lan>ziı, 21,15 Bükreı, 22 
Vaqova, 23,30 Koloaya, Münib ... ,.. ----Tolc,oda manidar 

6ir yangın 
Tokyo, 14 (Radyo) - Birin· 

ci orcla IDflfettitlifi binunıda 
..... J&DllD birdenbire PDİf· 
ı-. bina klmilen yanmııbr. 
Mllüm Yeliblar kurtanlmııbr. 
Y-.ımn aual çıktılı ve aebeb-

- Baıı 1 inci salıi/ede • lunn bertaraf etmiıtir ki, bca da •Halle cephea.l,, ı ifleı:i sevk ve idareye istifa eden 
8. Bone, rece geç vakıt mat- biz m için bükOmet beyanname- D ye bağırmışlar, ut cenah kabıneyi memur etmiftir. 

baut mümessil erıoi daveı etmiş ıinde en mühim noktayı teşkil da buna: Raris, 14 (A.A) -- B. Blum 
ve beyanat'a bulunmuştur. Bu t-tmf'lttedir. Halbuki sosyalistler •Moskovayal,, tarafından Başvekil B. Şotana 
beyanat, yarın intişar edecek kambiyo kcntrolu lüzumunu teyid Diye cevab vermiştir. verilen meklub metni aşağı· 
olan gazetelerde çakacaktır. etmişlerdir. Para mesele•i bale- Mebuslar başka bir hadise dadfr: 

Parıs, 14 {Radyo) - Ekseri· kında tereddüd ortadan kalk· o.madan çekilmişlerdir. Sosya· •Etrafınızda halk cebbesi ek· 
yet partileri aras1nda anormal malıdır. lıst grubu son müzıkerelerı e9" ıeriyet ni oldutu ribı mııbaf ua 
bir vaziyet başgöstermiştir. Bu Sosyalist Cumhuryetç Jer bir· nasındA hükılmettei<i mümessille· ıçin ründüz ve gece pek zıyade 
partilerm hepsi de ktidar mev· liti adına B. Frossard, Radikal rınin istıfası sebeplenni izah çalıştık. Fakat celse esna11nda 
kıine geçmek istemekte ve ara• Soıyalilt grubu adına B. Serol eden şu karar suret ni kaleme vulcubulan ve Sosyalist karar 
larında bir anlaşamamazlık bü· beyanatta bulunarak, halk ceb· almıştı: suretinde kaydedilen bid'seler, 
küm sürmektedir. hesini idame arzutanda olan .. Halle cephesine bağlıhğını şimdi bız ist fımm vermek 

Son d•k le.ada alınan bir ha· grubunun itimat reyi vereceğini bir kere daha teyid ve milletin mccburiyetınde b rakmaktad1r. 
bere göre, Franuda umumi grev bildirmittir. menfaatı adına hulcUmeti şid· Bize karşı daıma göstermiş 
bazırlanmıktadır. Bunun üzerine Komünistler detle müdafaaya daima amade o.dutllnuz itimat ve dostluktan 

Maahaza umumi grev, tetek· adına Ramette söz almış ve B. oldutunu beyan eden ve bil· dolayı teşekkür ve sevgi hiıle-
kül edecek kabinenin itçilere Şotanan halk cebbeai propa- baısa dahılde cumhuriyetin mü· rimizin kabu ünü rica ederiz . ., 
kartı alacıtı vaz·yete hatlıdır. mını noktası noktuıaa tatbik dafaası ve hariçte de banş or- Paris, 14 (A.A.) _ B. Şotan 

Pariı, 14 (Radyo) - B. Pol etmek iıted tini bildirmemesinin ganizasyonunun ehemm yet kes· ve hü umet azası sabah saat 
Ronyo, kabinenin ist fasından cıefe dcter oldutuaa bildirmit bettiti şimdıki ahval ve şerait 5110 da Elize sarayına giderek 
sonra kendisine mülaki olaa Ye partısiain sosyal taleplerıni içinde intihabatla teeyyün eden Cumhur başkanına kabinenin 
guetec lere beyanatta bula- 1&ydı ktan ıonra, itimad takriri politikaya devam karannda bu· ist fasına vermişlerdir. 
narak dem"ttir im aleyhinde rey Yermiyereln funan grup son celsede komü- Nazırlar saat S/lO da Elize 

- Franıada yalnız mali bir -• Bu mtlobaıaran demittir. nist part ıinin ekseriyete ittirak sarayından aynlmışlardar. Sa· 
buhran yoktur. Soqal Ye iktı· Hak cebbeain flkmak içindir.. etmemek niyetinde oldutuno rayda yaln z B. Şotan kalmıı ve 
sadt buhran ile buna inzimam Buna 8. Şotaa ıa auretle ce- bildirmiı ve Batvekilin de bu B. Lebruo ile göriiımeaine de-
edea harici siyuet buhranı, yab vermiftir: partiye aerbestiıini iade ederek vam etmiıtir. Göriifme ıaat 6 da 
Fransayı uçuruma sevketmek· -" B. Ramette, büyük bir bu suretle bükQmetin politika· henüz de•am etmekte idi. 
ted r. Buna mani o'mak içia, açıklıkla söz söyledi. Meclilten sına başka b"r veçhe vermiı Parla 14 (Radyo\ _ Hak 
Franm milletinin bırletmeti ve franfın vaziyetıni takv ye içın olmaaını tee11iir ve teeııüfle " 
ibt lafları bir taıafa barakmuı bükimetın etrafında toplanma· tesbit ve müşabade etmiıt r. cepheli ırup an, ötleden soora 
lizamdır. ıını iatemiftim. itte tam böyle Bıı vaziyet karıısında hiikt· top anmıılar ye kabinenin istı· 

Kırk milyon nüfusu olan Fran- bir zamanda B. Ramette, par· met arbk kendisini halk cep- fuından aonra busule ıelen va
.., her sün harb için hazırla· tiliaia geniı isteklerini ortaya hesi hükGmeti olarak tellkki ziyet etrahncla müzakerelerde 
nan yüz on milyonluk iki büyük koyuyor. Verilen aöze daima edemez. Buna binaen grup hii- bul"nnauıwdu. 
devlet arasında bulunuyor. Bu sa.dakım. Aail Fıan•ız milleti kumetteki sosyalist azanın bü· Berlindea ahaaa haberlere 
nokta Fransız milleti için eh•• biasiyatımn bızden en iptidai kumete miizaharete devam ede- göre, Almanya siyasi mehafili, 
miyetle düıünülecek oluru, bu vekarı bir tarafla bırakmakutı· miyecet ne karar vermittir. 8. Şotan kab neaınin :stıfasından 
günkü vaziyeti• ne kadar tehli· mızı ıstemif o acatını zannet• hayrete düşmemiftir. Lıa bu 

miyorum. B. Ramette aerbeati· B.. Blum Nat dördü bir • iıtifa, eaaaea beklenmekteydi. 
keli oldutu kolayca anlqıhr. sini istedi. Keoda hesabıma ba- geçerek mecli1e ıelmiı ve istifa ~ariı, 14 (Ra..L-.\ - B. Şo-

Paria, 14 (A.A.) - Kabine- . mektubunun yazdmuıaa iftirak urvı 
deki 10ıy'alist miimeasillerinin nu verıyorum.. tan, Eıize aara•ıncılan çıkarken. n .. _ k·ı· b - ı · .x. ederek bu mektuba 8. Şotaaa ı 
hükumetle tetrilci mesailerine "'fflfve 1 10 u soz en "• ce- matbuat mümeMillenne beya-
nilaayet vermek kararları GzeriDe nahlarla merkezde ve bazı aol vermiftlr. natta bulunmuş ve: 
Şotan kabinesi ıtifa etmiltir. cenah ııralarında tiddetli alkar B. Şotaacla kabiaeaia kol- - Cumburreisi B. Lebruna 

larl 1-- 1 t lektif iatifuını bazarlamıı Ye 
Hi .... ~ae •••~daki ıekilde cere• • 1U1rfı anmış ır. parllmentoda cereyan eden bü-

"" --•· B Şot b L .. d b·ı · d istifa &41en kabine aaat SiS te vaa etmittirı • anın ° -.u • 91••n en tün müzakeratla umumt vaz yet 
ır ·~ B .. .Flin.diQ teklmai .,rcri meclisten aynlarak Eliae sara- haklrında bahat ftl'clim. Ahn• 

Sal ceoala dife,eleriaie dila almış, reiı Elbet ve Serol itimat yına ıelmiıtir. 
akşamki toplantııında, aosyaliat• p · 14 (A.A.) B. Şota cak karar, artık bana değil, 

takrirlerinin reye konulacağını ana, - nıa cumburreiıine terettüb eder. 
itimat tanine bikG net tarafın· bı"ldı·rmiıtı"r B. Albert Lebran ile gör:1-mesi 

• ~ Benim temennim, deviet ve mem-
du iatenea para aerbeatiliDia Bu esnada Sosyalistler celse- üç çeyrek aaat ıürmiiftür. B. b k b 
muhafazası fıkr•n•D konulma.. nin tatilıni iıtemiılerdir. Fasıla Şotan saat 15 te Eli&e urayın• leket namıaa a rün ii ubra-

Ll---- }A at nın bir an ~ ail olmaaındaa na ıraUHlrllW ma un ~ermr esna11nda ıoayalist nazırlar 8. dan çakarken hidiaeler bakkın-
d f-1--t ~- · 1-1 • • ibaretıir. en muva ~ ouamayece" ennı Şotandan kendisin· hi'i halk da Cumhur Başkanına izahat 
bildirmiflerdir. cepheti hükGmeti olarak telakki verdipi bildirdılttea monra de· Demiıtir • 

Bu delegeler parlamento grab· etti.tine dair teminat almadık· mişlir ki: Par·s, 14 (Radyo) - Lilde, 
lanna müracaat etmııler va ba lan takdirde hükQmetten çekil· •Memleket beabına iıin müm· bitiln tramvay amelesi toplan· 
ınablar da 36 reye k&rfı 7S mek mecburiyetinde bulunduk- kün olduğu kadar çabuk ve mış ve umumi grev ilia eyle· 
reyle bu ıliveaiıt kabulüne ka· Jannı bildirm·ııer ve bunun üze- paranın aelimetiae ve Fransamn m ıtir. 
rar vermitlerdir. Buu mütoakab rine de kabine istifa etmişt. r. harici emniyetine lizım olan Pariı, 14 (Radyo) - Gıda 
meclil tekrar toplaomıı ve B. Paris, 14 (A.A.) - Meclis sükOnet ve iyi müsalemet ha- maddelerinden başka iptidat 
Heryo, Elbel ve Serolun itimad celsesi bu sabah saat 4,4S te vuı içinde halledilmesini te- maddeler de gittikçe pahalılaş
talairini okumuıtur. Azlık adına açıldığı vakit hükümet aza111na menni ederim.,. maktadır. Paril belediye reiıi, 
B.. Barey takrire qağadaki ili· sıralar bot bulunuyordu. Reis B. Şotan Cumhur Batkaaınm ekmek ftatine 10 11ntım daha 
venin yapılmaıını teklif etmiıtir: 8. Heryo Baıvekilin müzakere- saat 10 dan itibaren illiprele- zam etmittir. Bu vaziyet, fakir 

•Meclis kambiyo kontrolu nin bundan ıonrasile ali.cadar riııe Senato ve Meclis reisleri halkı düşiincllrmektedir. 
aleyhine olan evelki kararım te- olmaktan vazgeçtiğini bildirmit B. Jeanneney ile B. Heeyoytt Pariı, 14 (Radyo) - Frantız 
yid eder.,, ve bir az 1ema da celseyi tatil kabul etmek ıuretile bqlıyaa. bangerleri, Şotan kabioesinin 

8. Flandin bu teklife müza- etmiftir. ğını bildirmiftir. ist fa• üzerine altın paralannı 
herot etmiı ve ıöyle demiıtir: KGmüniıtler aalonu terkeder• Cumhur Baıkanı ye11i kabi· tekrar harice pndermete baı· 

"- B. Şotan kamhiyo kontra- ken: nenin teşekküliloe kadar cari llamıılardır. 

~:;;ı:=:=::=:====:=::====::==:==:=::==::=:==:ıı==:ı~~r~~~e~tle~r~io~e~ı~ö~n~d~eı~.ı~e~ce~~~t~~~Ha~-~f~•z~aı~ın~ı·öğr~ .. ~ea~d~ı~m•.Iİİİmm~;;im ~,,-,.--.-e-v __ t_e-/ıir 
Kızı L AKREB yatımı tehlikede biaetmekteym. Bir gün dostumun efendili T 

Günün birinde katledilecek olur- Moakovada ilcen Pariaten bir edildi 
·~~~----------mlllİllı;:m-.;:..... sam bu evrak .... ıacak ve i'"in- mektub ahr. Bu mektab ••---- ... ..,,. Y" muır •••• -

1...i el'aa meçhuldür. 

YAZANı ÇEV fN: deki malGmattan iıbfade olu- marter tiyatrolanndaki bir dan· 
8- Rohner . Sezal Ya91t nacakbr. söıdendir. Moktabta clanaöa, 
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dllfalai trorahllir mfyôD? 
-Caddenin brp tarafındaki 

.... lserladenl 
Ne ,.payım batka yer yoktu? 

T111UDuacaJA ..... -- karay& ..... 
Harton 1111.... Acaba deli 

.ı idi be acı.? Her laalde 
tAtllde bir ki- detildL 
Kim~ veba 

-r::.1.<..;: evriıade .. .-cLimızı 

mir.• 
- Ah bakaa ~ndimi takdim 

etmeti urıuttum. lımim Gaston 
Maksi 

Ne dedioiz? Fakat ben 
J&ıın Gaııo.ı Makaıo condJ 

üzerinde bir o&opsi yapacatım. 
Zehirlenib zehirlenmedı,tini an· 
laıaık iç nl 

- Zahmet etmey"n dolctor
cufum. O zavallı Gastoo Malca 
detifdir. Hem zehirlenerek öJ.. 
mcmiştir de.. Sö G 1le itimad 
edabilirmniz. Çünkü kendiılni 
botarak denize ben atbml ·' 

• •• 
-ikinci kı•ım-

.., •• M•lceın lıatıralı 
Eartırenfİ6 lt.•dut 

Atatıda yazm t oldutum ha· 
hrat iki kopya olarak hu rlan· 
mııtır. Bunlardan biriıı Par.ı 
diiora ele Londra po.is müdi&-

Bu mesele nereden ba,Jaclı Grand Dükün büyük töbretini 
ve ben bu maceraya nuıl atıl- ifiaib kendiaine hayraa oldu
dam? tunu ve bir illllalı fototnfmı 

Harbia aon 1eneleri idi. Ruı lütfetmeaiai •ilzadeden rica 
orduaunan en ileri relen ka- ediyormu1- Mektuba illveten, 
maadanlarıadan biri, Grand dile danıöz zarfın içine bir de kendi 
iv.o f .argi ziyaret etmitti. O resmini koymuf. 
zam\\ beni Grand Dııkün Pa· Reıim Grand Dük iizerinde 
riate emniyetini temıne memur fevkalide buyük: bir teair icra 
otaaiflerdi .. Ben do Ruı aailzade- eder. Hemen erteıi ıbü taaa 
sini• yegine af&tl Kumirle tarata toplayıp Par ı yola"u 
abbab olarak vazifemi ko •Y'" tutarlar. Bu kadını çabt1Daktaa 
laıtırımttım. Qrand Dükün bayle oldutu Monmarter tiyatrosunda 
lcan11k bir samaada Parı1e sahnede bir b~ defa seyrettim. 
plmeainde alelide bir ziyaret Aman yarabbi ne lcad}nl O r.e 
veya gezmek arzu1a bakikt bir güzellik, o ne letafeti. Dotruu 
aebeb olamallClı. Bunııa altmda Düke hemen bak verdim. 
her baldo bır icadın pır .. ta Fakat bu mesele beni feDa 

TflltDİnina t!o}ru ~ltı. halde kuıkuıandırd. Bu kadın 
Ogattbli l'umardon iatteJ ,1 • ..-ea - .Seoıı .,.,. -

• Bt111 1 inci Mii/ede -
yannamede, Sosyetenin kuYYet· 
lendirilmeli için biç bir yardımıa 
eeirgenmiJecefi bildirilecektir. 

lngiltere ve Franaa; konsey 
ic;timaını müteakıb derhal top

lanarak paktta ıılahat yapılmua 
itini konuıacık olan 28 ler 
komitesinde uıun milnakqa· 
lara yol açılmamuanı iıtemekte, 
bu münakaıalar neticeıiode çı.• 
kacak noktai nazar ihtiliflarmm 
cemıyeti zaafa duçar etmeamdea 
korkataktadırlar. 

lstanbul, 14 (Husu111 -Hatay 
intihabatı esası Üleriade hiikCl
metim z n yıptıtı itiraz konser 
de müzakere edilecektir. 

T. R. Ara• Cnn,,.,. 61dlgor 
lstanbul, 14 (Huıust) - Ha· 

rıc.7• Vekili B. Tevfık R~tlu 

A 

Ahiret 
mektubları 

- Baıı .S inci sahifede -
- lateizü b llih 
La k:ırışık sapsan cesedımi 

kayn• su ile yıkamağa başladı. 
Kaç defa eesedı m n ı ç ne gi· 

rerek "imamın suratı budur 
diye bir şamar aşk etmek ıst;. 
dim; fakat naşımm başmda bek· 
liyen Carlafıl ve Tartafıl s mli 
iki melek duhul teşebbiisüme 
mani oldular. 

Gözü kör olasıca softa ö,ıe 
kaynar ıu kullandı kı, biçare 
ce1edimin derılori yüzuldü. Sa
ğımı, solumu, karnımı tazyık 
ettiler, içiındekı hava gurultu
larla çıkarak hocalara •estağfı.&· 
rullah. çoktırdı. Ben de bundan 
memııun oıdum. 

YJcanma ameliyesi bittilden 
sonra muhterem yobaz aA"z mı, 
burnumu pamukla tıkadı. Güya 
ki, soluk alarac bay 1ta avdetım 
softanın itine reJm yordu. 

Beni tertemiz, bembeyaı 
bir ç&rflfa sardıktan sonta ba• 
ıımdan, a ağım an tutarai.C kal· 
dırda!ar, kendimı tabut den len 
daracık bir tahta kutun ıın içıa· 
do ıörünce h0oooop; tabutun 
üstüne koadum. Jçınde kal bım, 
dııında ruhum; omuz ara a ın
cLk. Evia içmdeki vaveyJi kifi 
gelmemıı gıbı kapın n önüne de 
bir muzıka geti m ı er, Gerda· 
? ye perdes nden D g.ib doğru 
merek ağ ar g b "za , ıar, zar, 
zar, güuüiimf,. yapı o . 

Ot k , benlti b p e rafımdL, 
"Muhum Yamanlar suyunu pek 
severdi • d yen er mi ara s n z; 
"Karı yakada C! a .n meyhane. 
sine bayıhrd ,, d yeııler mı dua• 
lerıiniz; .. lyidı, ho,tıı, faut di· 
lini biç tutmaı b r patava s zd • 

buyuranlaı4 •• k11 ~.Y'~·~ra,._ 
tf• ...,..e Dl'Hıa 81 

devaaı ediyoruz • 

istikamet; vaktıle Beled ye ,... 
isi iken bmırde bır •Asri .... 
zarlık. icad ve ıhtira eden, el• 
yevm Cennette ziraatle meşp 
S.y Azdln Kok uca altındaki 
ma ikinesi •. 

Ben hayatta iken •Asri me
zarhtı Aw bey yaptırdı. doır 
mek mümkün mu dür? Şim• 
müteveffayım da korkmadan sör 
liyebiliyorum. Öyle ya •• Güııila 
birinde lzDıirde bır doktor 
Behçet Uz belir p 1>eled ye reiai 
olunca aeleflerinın yaptıtı oe 
vJraa hepsini kendine mal edi
verdi idi. Doktor Uz şimdi .,. 
rfcla muauam meıe ağaçlannı 
söküp aırtanda bin k lometre 
taııdıktao aonra baıka yere 
dıkmekle meşgul. Hem aolalc 
almaca yok.. Mqenin birini .a. 
küp dikti mi; ötekini söküp ta
şımata mecburdur. Geçen ,aa 
bat Ddalri zebanilere bunun • 
bobini sordum; dünyada iken 
Kültürparkı sül yecet m dıye 
b~lediye par .. nı urfederek 
koıkoca çam ataçlanna beı 
defa yer defiftirmedi, ı"mdi 
çeksin bakalım cevabım Yerdi. 

- Sona filli' .-

Aras, Uluslar Soayeteıi konteyi 
içtimaına iştirak etmek üze e 
Cenovreye fidecektir. B. Rüfti 
Azu, tarın Aakaradan ha eket
le ıebrimize ıelecek ve bura 
d• Ceaevreye ıeçeceldir. 

Bin6a11 Rasel intilıa6at 

neso.r11t tldeeelc 
Brüksel, 14 (Hususi)-F.mekli 

binbqı Rusei, Mi letler cemı• 
yeti tarafından Hatay int baba• 
bnda nezarete memur edilmış· 
tir. Mumaileyh, bundan evel 
Yunan • Bu gar budud ıbt ifı 
lcomıayonu reisliğını yapmış ve 
lıpaova a da muş bıd o arak 
b-.nuamuı L&r. 
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' ki günlük hikaye - ;,; , • ' .. 1 • ' • • ı ~. 

Knid Af o 
- Dünden mabad -

Sen beni Biz nsın Lausus sa· 
rayında yandı sanma, ben dün
yada kadm, erkek çoluk çocuk 
milyarlarca insanda yürüyen, 
bakan, seven, sevinen gene hep 
benim. Göz1eri ışıktan ka:ııaşan 
kara baykuşlar gi,i, öteye be· 
riye çöken felaketler ancak bu· 
rada masmavi bir gedik, bir 
aralık bıraktığı ıçin ben buraya 
her akşam ay ve yıldız ışığile 
gelirim, ve eski yerimde geze· 
rim. 

Ben bir Şarklı aliheyim. 

• F 

e+as 1 
YAZAN: 

1/alikarnas 
8alıkcısı 

şı;.1n ve büyüyenler biribirlerini 

i
t seveceklerdir. Çünkü biribirlerini 

sevmekten başka her ne yapar· 
larsa biribirlerinin celladı olup 
yekdiğerini idam edeceklerdir. 
Hayat değil miyim? Bir özley"ş 
değil miyim? Ümit değil miyim? 
Bu günü yarma götüren hız ve 
musiki değil miyim? Değil mi ki, 
ben varım; insan müşkülleri hal· 
leder; ben olmasam müşküller 
insanları hallederdi. Sultanlar 
ve köleler tanyeri ağararken 
geceden artakalan gölgeler gibi 
önümden kaçarlar. Çünkü Afro· 
ditim, dalganm tepesindeki kö
püküm. Maddenin özü ve yara· 
dılışın son mahsulüyüm. Her an 
bütün güzelliğimle doğar ve 

çmlçıplak parl~rım. Bütün cemi· 
yetleri saran ölüm çemberini 
ÇG!er, daha engin, dahtl öte, 
daha güzel dünyalara insanı do-
ğurur ve vardırırım. 

Korku ve tedhiş 
evleri ile hayaletler 

------
Evet, orada bunlardan istifa-

de edenler vardır 
didır; amele yekunu akıllara 
hayret verecek kadar büyüktür. 
Fen ve san'at yurdu olan bu 
ıehi rde kurunuvustai zihniyetin 
henüz hakim olduğunu ıöylerıek, 
hayret etm~mek lazımdır. Maa· 
mafıh bu kurunuvustai zihniy~ 

tin Amerikanlaşmış şekli de yok 
değildir. 

Bu şehirde bulunup da gaze• 
telerden birinin ilin sahifelerine 
bakan bir kimse şu ilanla kar· 
şılaşırlar: 

.. Korku nedir? Bil'yor muıu· 
nuz?. Bilmiyorsanız, size biz 
ötretebiliriz. Göstereceğimiz va
lida bir gece geçircbilene tam 
2000 dolar mükafat veriyoruz ... 

Bu ilanın altanda bir de mu· 
vazzab adres vardır. 

Bu AmeriL.alılar kadar tuhaf 
mahlukat yoktur; bu ilim ve· 

İskelet kafaları renler halkan evham ve btıyal· 
Amerikada Detruat şehri, bü· lere düşkünlüğünü istismara kal· 

yük ve san'at merkezi bir ıe· kıımışlardır. 
birdir; cıhanm en büyük otomo- Detruada tenha bir yerde, 
bil ve traktör fabrikalara bura- lüks bir villa vardır. Bu villa, 

Asuriler bana "lştar,, dedı lcr. 
Finikeliler bana '' Ashtorcthl 
Ashtorethl " diye yalvardılar. 
Suriyede adım Atargatisti. Ba· 
billiler, Hititler ise bana Belit 
[Meiittal] diye tl\parlardı. insan 
insan olalı ve daha evel var
dım. Ben Astarteim. En derin 
hücrenizde kainatın her atomun· 
da kaynıyan hayat kaynağıyım. 
Hep idim, hep im ~e hep ola· 
cağım. Çünkü hayyim ve laye· 
mutum. Benim geçmediğim yer 
yoktur. Çünkü gerek mabed, 
gerek duvar, insan, hayvan, zın· 

dan, 'kale, saray, ordu, devlet 
ve medeniyet, bana yol vermi· 
yen şeyi ölüm çiğner ve bana 
yol açar. 

Seni ben doğurdum. Sana ilk 
önce ana şeklinde göründüm. 
Elverir ki seni doğurayım. Yer 
yüzüne bir yeni kafa çıkarayım, 
o doğuruşta güle güle ölmeğe 
razı idim. Prazitel bana kanad 
takmadı. Çün ~Ü ben malıhul· 
ya mamulatından ferişteh ve gıl· 
man detil, fakat bu dün1a ta· 
tından, topratından, maddesin-

Ben Knid Venusuyum. Bazan 
bana Havva, bazım da Meryem 
dediler. Zaten en eski Mısırda 
insan oğlunu doğuran lsis de· 
ğil miydim. Cithera ve Kypris 
değil miydim. Her zaman genç, 
her zaman güzel, her zaman 
doğan gene bendim. Öldürücü 
Azraile karşıhk hep müjdeler 
getiren Cibril ben değil de 
k"mdi? Fakat Uzak Şarkta beni 
tulum göbekli ve ağz•mdan ateş 

püskürür yapıyorlardı. Ben nsıl 
Knidde insanlığı ve kadının 

l•--•·-------••I oldukça sermayeli bir ş rket ta· 
teyim. Gençliğinin şafakında tit- rafından .. korku ve tethiş evi. 

den yapılma bir kadınım. Ve 
acı ile bu dünya maddesinden 
yeni beyin doğuran anayım. Ben 
yaradıcılık bamlesile yaratmak 
itine koyulduğum zaman, ken· 
dimden de öte hrlarım. Gözle
rim dotum işkenccıile çukurla
tır, kemiklerim açılır, etlerim 
parça parça parçalanar. Kanlarım 
akarken, eğer cennet varsı ve 
o cennette kanadlı melekler 
varsa, cennetlerinden de kanad· 
larından da utansmlar. Tepem· 
den tırnağıma kadar güzelliğime 
bak. Ben insanım. Kanadsız yük· 
ıelirim. işte ben bu güzelliğimle 
sana bağrımm südünü emdir· 
dim. Bu dünyaya gözlerini aç
tatın zaman ilk gördüğün bir 
ıülümıeyişti. işte senin üzerine 
eğilen, aana gülümsiyen benim 
gülümıeyişinı di. 

insanlar evelce beni bir ay 
alibeıi diye tanırlardı. Onun için 
sana eski ışığımla parlıyorum. 
Tarih başlamazdan evci bile 
bütün ıark beni otlara, ağaçlara 
can verici, hıyat, hareket bağış· 
layıcı diye severdi. Fakat o za
man bile enginle, denizle birliğim 
vardı. Çünkü deniz dünyanın 
en bilyilk yaratacıııdır, veluddur. 
Batnnda aever, sevdirir, çoğal· 
tar ve var eder. Onun için ayni 
zamanda bir engin ilahesi idim. 
Şarkta eveldenberi hayat, bep 
su ribi akıcı, yürüyücü, ılerle· 
yici bir ıey olarak sezilirdi.· Ma· 
dem ki ıııktım, aydım, den;zdim. 
Bittabi beni Helenler Afrodit 
diya, tanyerinin ufuktan atar· 
ması ıibi, enginin köpüklerin· 
den yarattılar. Kendi yıldızım 
V enuıun Egeden doğduğunu 
görmemişler miydi? Şarktan 
gelmiyor muydum? Onun şarkı 
Egenin mavi enginlerinden gel· 
dım. ilk önce bana derinlikler 
ilihı Poıeidor taptı. 

Şarktan geldiğim için beni 
evveli Cythera [ Kıbrıs ] hlar 
taph. Sonra Fınilcel ler uçuşan 
yelkeolilerile beni ıeride taıı • 

... ılar. Yunanistana vardığım za· 
man hayatı hayat eden ne varsa 
hep o idim ve onun için güzel· 
lik ve sevgi mabudesi idim. 

Bir gün ·geldi Prazitelin bey· 
ninde parlıyan bir şaheser ol· 
dum. Biribirlerine karşı yaratı· 

lııın cazibeli yarattığı gonüller, 
gelip önumöe yerleşirlerdi. iki 
ayrı şekil, ruhumda kavuşur· 

!ardı. Bana beyaz güvercinler 
getirirlerdi. Yaşamanın çılgın 
isteği, yaşamağı öz!emenin de· 
rin şarkısı mavi göklerde yüz 
binlerce güvercinlerimin uğul· 

tusuna karışırdı. Bak bu yerler 
şimdi harabedir. Fakat sen o 
şarkının burada sa) ısız renkle 
fı s.ltı ile çakan ve söyl yen 
ahengi duyuyorsun a. 

B r an geldı, sana sevdiğin 

kadınm gözlerinden parladım, 

dudaklarından gülümsedim. Bit· 
tabi bakışımı, gülüşümü görün· 
ce, beni aya, yıldıza, denizlere 
benzettin. Çünkü bakışım ve 
gülüşüm sana bnkan yıldızlardı. 
Sana gülen varlıktı. Eğer o an 
bir avuç toz olaydım. Beni se
mavata savurur, kchkeşanlar 

yaratırdın. Çün ü ben senin 
gözünde bütün insaniyeti temsil 
ediyordum. Bütün beşeriyeti bi· 
ricik gövdemde toplanıp, bütün 
beşeriyeti sana veriyordum. 

Sana bütün güzellıkleri veri· 
yorudm, kainatlara veriyordum, 
bana doğru uzattığın kollarına 
yüce dağların kuvvetini bağış· 
lıyordum. Gönlünün bana doğru 
atalışına bütun okyanusların son· 
suz vüsatini veriyordum. Sana 
bir an için cennet kapılarım 
açtım. Göklerin milyarlarca yıl· 
dızlarını kulaklarında çınlattım. 
Aylar, güneşler beyninde fırıl 

fırıl dönerken sana semavi ci· 
simlerin mus kisini dinlettim. 
Rüzgarlar seni arşıalaya çıkarttı. 
Bir an içinde sana ebediyetler 
yaşattım, gövdemle ölümüne set 
çektim, işte bu sebepten Afro· 
d 't m. 

Sevgi alihesiyim. Kanunum 
öyl~dir ki, berabc:r yaratılan, ya· 

saf ve dosdoğru lnstinctı oldu· 
ğumu gösterdim. Ve bu lnstinctım 
bütün insan oğullarının baka~u 

esasında o kadar güzel bir mu· 
vazPnede duruyordu ki, b r ti· 
cari meta imişim gibi alım sa· 
tım ve piyasada, banada para· 
ca hır kıymet b çilerek, durdu· 
ğuın yerden devrilmeseydim, 
varlığın erı tcm'z ve en güzel 
bir şeysi olarak kalırdım. 

Baloda ve salonda henüz 
çocukluktan yeni çıkmış dekol· 
teli kız , seksenlik milyoner 
sıska elleri kolları, sinek kap
mağa hazırlanan örümcek ma· 
temeng"z bacaklara gibi titre· 
meseydı . SJlanan ağzından sar· 
kan alt dudağı yolile salyası 
frakının beyaz plutronuna sığır 
salyası g;bi sulanıp akmasaydı, 
kendimden ve gövdemden uta· 
nacak neyim vardı? 

Doğan çocuklar bile, hakkım· 
daki uıalumab mutlaka g 'zli 
olarak mezbclele·den öğrenmek 
ve şehirlerin lağımlarına muvazi 
akan umumhane sokaklarında, 

iki yapmacık tebessüm arasına 
sıkışa kalmış, ve karın tokluğu 

haçına çakıla kalmış, kendi ilk 
pantomimasını para mukabilin· 
de meşk etmek mecburiyetin· 
dedirler. Bu böyle olunca, han· 
gi mekteb, hangi darülfünun, 
her şeyin temeli olan ve varlık 
işinin özü olan böyle bir işte 
bası 1 olan kirlilik telakkisini yı· 
kayıp tcmizliyebilir? 
Oğlumu ben dünyaya getir· 

dim. Ve onu seçe seçe kuvvete 
ulaştardım. Fakat kuvvete ula· 
şancı o beni aldı, sattı. Ve o 
b~ni seçmeğe başladı. Yaradı· 
lış işi ters kepçe saptı. Ve er· 
kek her bir ananın evladı de· 
ğil fakat mal diye, (ya ömür 
imtidadınca toptan ya saat he· 
sabile perakende) satılan bir 
esırın oğlu oldu. Fakat ben 
Knid Afroditiyim. Hürriyetim· 
den başka namusum ve haysi
yetim olaınaz. 

Ben herh1ngi şey;n üzerine 
par.arsam onu ıüz 1 eden Astar· 

riyen dudaklarla öpüşler ıayılc- olarak kullanılmaktadır. 
larken, sana rüyalarında gülüm- 2000 doları kazanmak veya· 
siyen ben·m. Peri adalannda, hud korkuyu öğrenme<: istiyen· 
fısıltılı kıyılarda büyülü dat ve ler buraya gelirler ve bir gece· 
yamaçlarda sana gülümsiycn, yi geçirmek teşebbüsünde bu· 
Mclitta benim. Deniz ve ırmak lunurlar. 
kenarında sana seslenen ben Detrua gazetelerinin iddiasana 
lsisiyim. Açık dudaklarından ko· göre, hiç bir kabadayı burada 
kular soluyan çiçeklerde, yağ· bir geceyi sabaha kadar geçi· 
murlarda, rüzgarda, renkte, şar· rememiş ve hiç bir kimse de 
kıda seni çağıran benim. Açık bu ıebeble 2000 dolan hak 
enginin fısıldayış1nda sana ko· edememiıtır. 
nuşan, hali paı ça parça edib Bu villanın her odası, ıalon 
geçm'şin üzerine yığan, fırtınanın 
sesinde çığlık salan hep ben veya her hangi bir yeri korku 

verecek şekildedir. Vılliya gi· 
Astarteyim. Her yabancının yü- denlcr ilk olarak karanlıkça, du· 
züne bir kardeş tadlılığı veren 

varları siyaha boyanmış bir 
gene benim. Sen her yüzde, odaya girerler. Bu odada ko-
her bakışta beni aradın, çünkü caman ve ağır yapılı bir dolab 
ben güzelliğim. Herkesin ben vardır. Gözler karanlığa bir az 
olmıyan kısmı yüzüme geçirilen alışınca bir köşede tavana asıl· 
maskesi midir? Her gözden ben B 
Astarte sana baktım. Seni her aıış bir adam görülür. u ada· 

mm yüzü balmumu gibi sara, 
gönülden sevdim. dili de bir karı~ sarkmıştır. 

Ay ışığı kirpiklerimin ara· Bu odadan meseli yatak oda· 
smdan gönlüme akıyordu. As· 
tartenin çıplak beyazlığı ay ışı· 

sına geçilirse, karyolada göğ· 
süne bir hançer Sllplanmış bir 

ğında gölge salmıyordu. Göv· maktul göze çarpar. 
desinde sanki nurdan bir kan 
cereyan ediyordu. Gözlerimi a~ Başka bir salona geçilirse, 

duvarlarda cehennemlere mah
maktan korkuyordum. Ebediyen 
böyle kalmasını özlüyordum; ay sus korkunç resimler vardır. 
aydının öyle gönlüme bir tatlı Hasıla, her yerde korkunç 
akışı vardı ki? Fakat yavaş ya· bir manzara. Bunlar yetmiyor· 
vaş aydınlık diniyordu. Nihayet muı gibi mekanik vasıtalarla 
ışık sustu. Uyandım. Gördüğüm bin bir hareket ve gürültü bü· 
rüya idi. Hareket rüyamda en- tün ıece hüküm sürer, iskelet· 
gin bir seyahatin tadını tatmıı· ler hareket eder, misafiri bot· 
tım. irkildim. Harabede kimse mak teşebbüsünde bulunurlar! 
yoktu. Yalnaz ay ışıldıyor rüz. lıte, Amerikanm korku ve 
gar fısıldıyordu. tedbiı evi budur ve bu, bir 

Birdenbire arıipelin ufku ay. ıirketin de iı ve pıra kazanma 
dınlandı. Sabah yıldızı, Venuı mevzuudurl 
denizden dışarı yükseldi. Gün 
aydınını müjdeliyordu. Sendeli
yere1c kalktım ve kayığa döndüm. 

Kayıkla Knidden uzaklaşıyor· 
duk. Şehir buğu içinde /izli 
duruyordu. 

Gün doğarken bir şehre ba· 
kanlar, şehrin uyanmasını, tram· 
vayların işlemesini, otomobille· 
rin hmltısı ve kHiksonlarını bele· 
lerler. Fakat Knidin üzerinden 
sisler eriyince ilelebed uyanmı· 
yacak olan bir şehri seyret· 
mekte olduğumu anladı.m. Za· 
vallı Knidl Bütün tayfa ile bir· 
tikte ona denizden çınhyan bir 
selam iÖndcrd k. lkı bin sene 
evcl ölen ıeh.r duydu nıu acaba? 

------
Madridde 

Müthiş bir inf ildk 
ela lıa oldu .• 

Paris, 14 (Radyo) - Son re
len haberlere göre, yeralb ti
mendife rleriode patlayan din•· 
mitlerden ıonra ikinci bir infi· 
lak daha olmuş, yüz kişi ölmÜf 
ve pek çok kimseler de yara· 
lanrnıştır. 

Cumhuriyetçi ispanya hükii· 
meti, bu hadiselerin, Frınkistler 
tarafından tertip edıldiği kanaa· 
tine varmış, Valansiya, Madrid 
ve Barselonda şuphelı olanların 
hepsinı tevkif eylem ıştır. 

Fransa mail vaziyeti 

Amerika 
••••• 

Fraosaya yardım· 
da bulunacak .• 

M. Ruz'llfllt 
Vaşington, 14 (Huıusi) - Ma

liye Nezareti, frank buhranımn 
inkişafını büyük . bir alaka ile 
takip etmektedir. Buna rağmen 
henüz üç taraflı anlaşınayı vikaye 
etmeğe matuf hi; bir harekette 
bulunulmamışhr. Alakadar me· 
hafil, üç demokrat devlet ara• 
sındaki para anlaımasına karşı 
alınacak tahdit vaziyeti, Amerika 
siyaseti üzerinde mühim tesirler 
buıule ietirebileceğınden, buna 
meydan bırakılmıyacaktır. Fra:ı· 
sanın vaziyetini düzeltmesi için 
eskiden olduğu gıbi Amerikamn 
yeni bır yardımda bulunması ih· 
timal dahilinde görülmektedir. -----------
ihtilal 
mürettipleri 

Dün yedi kifi daha 
tevkif edildi 

Pariı, 14 (Radyo) - ihtilal 
ıeıebbüıünde metdbalder olduk• 
ları zannenilen yedi kiıi daha 
tevkif edilmiı ve bazır orman· 
larda ıilihla cephane sandıkları 
bulunmuştur. 

Hain Çin 
komutanı 

Apoletleri söküldük. 
ten sonra harb diva. 

nına veri idi 
Hankeo, 14 (Radyo) - Şsn· 

tung kumandanı general Anfoço, 
apuletleri söküldükten sonra 
harp divanına verilmiştir. 

General, Şantung şehrine hü
cum eden Japon ordularına 
mukavemet etmiyerek çekilmişti. 

Kont Ciano 
Romaya dönclTı 

Roma, 14 (Radyo) - ltaly• 
Hariciye Nazırı ltont C ano, 
bugiin aaat 8,35 te Budapeşte• 
den buraya dönmüş ve istas· 
yonda maarit Nazırı ile Alman· 
ya, Avusturya, Macaristan ve 
ui iıpanya sefirleri tarafmdan
kırıılanmııtar. 

Yugoslavyada 
Ba,vekile kim ve. 

kalet edecek? 
Belırad, 14 (Radyo) - Neş • 

redilen bir kararname ile, ec· 
nebi memleketlere seyahat eden 
Bay Stoyadinoviçin yerine 14 
kinunsaniden itibaren başveka· 
lct, hariciye nezareti işlerini ted· 
vire Bay Koroçes memur cdıl· 
ıniştır. 

Prens Pol 
Belgrada döndü 

Belgrad, 14 (Radyo) - Yu· 
goslavya kral Naıbi Prens P~ 
ile zc\'cesi Prenses Ölga, Ati· 
nadan buraya dönmüşlerdir. 
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reket eder. 

Laaktaa Claetyalıya gece eoa 
ftaıHAf Mil t.lıü lratıltet Meır. 
........ » ........ , ..... 

V dJlllrlar. 
ı..w.. KMttr••,a • ..,. 

P• 1 •t-~ G... ._ opw 
.... 11,30 ... K.ea.... laaMeı .... 

Lıwı1•.a- ........ dit ftptaf 
~o dedir. Soıa .,.par• ...,. 

illa& 2' dedi:t. Genel•- ,.... .... Mı 
...... ~ Allt-• •k.iade• .... 
•ferler llatt• Wıdi,r. 

Zlg•t altuawı ,,ı • ..., 
Ziyae& 81hD18nNQ alat Te u&if 

füdere 
Be,t6 .. erdelt111 ...... ,. :.: = 

lhllidıp löst "'° 
V•h4enia 12SI ilOCt 
Anaala .... 6'0G 6iOO 

.. llamMI ''100 6800 
Tek allıalcrı 

Tek a....ı ıus ııso 
• Hdllcl 1389 13# 
• 1Wılıt1.. ı• ini .. C..••·· llM llu. 

En meşhur fabrikaların fotoğraf makineleri, 
kart ve bilumum fotoJ!'afçtlılcta müstam ecz , f 

ve edevab, font ve sehpa 

Fototralçılıfa m'iiteallik her neo· m 
Zevki okşıyacak reıim ve atrand'smanlar, sen t 

iatinaablan ve kopyalan kemalı dıkkat e yap 

AMATÔR iŞLERi 
Developman, kopya ve lıs nevi atrandismao sürat ve 

lede yapılU. 
IZMIR: Emirlerzade Ç81'1am No. 28, 4, 5, 6, 7, 8, } 
Telefon: ?67S Tel!l"'af: R' t 

Çün~ü ASPİRİN senel 
denb~ri her türlü soğuka 

gınlıklarına ve ağrelara kar 
tesiri 'aşmaz bfr ilAç olduğun 

lsbat efmişfir. 

A S P 1 R 1 N in tesirinde 
emin olmalc için lütfen 

kasına dlltkai ediniz. 

Halkapınar Kumaş Fabrlk ı 
'bfahdaa mewi• dolaf..le Jt11ai flk•Pı launaf1an 

Sağlalft Zarif 
VE l1CUZDUR 

Yeni Jipltrdıttt- e!Neler için- bu lll.-lib tercih 

SATIŞ YERLERi 
Biriacikordoada 186 numarada 

ŞARK HALI T. . Ş. 

'ilrk ava arama 

BOyOk piyango 
4a1ncı1lteıüle11Şabtıt1931 ddtllr 

llilyttlr ikramiye 50,000lırad 
Buadan batka: ıs.ooo, 12.000F ıo,aoo 

ferle (20,<m ve 10,000) liralılc: fki adet ariWfac ard ı 
Aynca: (2,000J liradanbtşlı,.,- (20) liraya kaı....., ...... 

ft k~ ~k ikramiyeletle: amortiletı •• 
pflnda Jatifade etm"k için bir bilet 111.a n k:inllM!M 

limir Meadefcet haatanesi dahıfl hat ılı la 
fk nci Be,lor aokaimda lnlbtarlar tiltilft sa 
111mda 65 No. L ma enehan•dde ha.talatıaı 
tecfir. r.ı.ı.. J!JJ6 

Ewü Gödt1/1!1 '#Nlnvag ctMltle.ı Cözteps a a 
lcal'f'flllda No. 1tJ1a Te e. 5 





Tariş 

Şarapları 
TOrki~·e iş ve Ziraat 
bankaları üıihn kuru· 
mu, bu sene yaş OzDm· 
den Şarap vaparak pi· 
yasaya çıkarmıştır. 
Tariş şaraplarını em· 
niyetle satın ulabilir· 
siniz. Fennin hütDn 
icabları tatbik edilerek 
imal olunan Tariş şa· 
rapları Sek ve Dömi· 
sek olmak Ozere iki 
çeşittir ve beyazdır. 
Şarap oeş'e, sıhhat ve 
kuvvet verir. S ı f ran1z. 
da daima şarap bulun· 
durunuz. 

.. 

Her yerde açık olar.1k veya kapalı şişelerde Teri, 
şarabı ar.ayınız. Kupala şişeleri l, 5 litel ktir. 

~ 
Diş Macunlarının en 

mükemmeli!. 

Dişler BeJ·azlatan, inci gibi parlatan, 
Diş etlerine kırmız:lık kuvv=t veren: 

SEPTOLIN 
Diş Macununu Kullan1ınz! 

~.11111111111111111111111111111111... Doktor ,,111111111mm1111111u111ın111~ 

1 A. Kemal Tonay 1 
S Balcterigoloı w 6al-,ıcı, •l1ı11 · ltaaüılılcl1Uı miltelıessuı ~ 
~ (Verem ve saire) =: 
§ B11mıbane ittuyoaa karpendaki DiJMık Mü haft•cl• 3~ uydı ;::;;; 
§ n w muayeaeh•a..U.cle uhala _. 1 ._ akfaaa llMl o 1• E 

1- bdar hMtalanm kabal ed.r ı 
111111111111Htlllll111111111llllH111111111111111 llllHUilllll lllll lll T e 1 e /on: 4115 1m1111 

H~ra~~· ~ardeşler 
Bü mOblly ve 

v z lar em ni 
M KEZ 

1ZM1R 

Temiz, zarif eşya, elbise ihtiyacından evel gelir. Herkes kendi 
lıalıne göre temız b r eve, misatirler ni kabul edecek bır salo.ıa. 
rahat yaşıyacak. eşyaya muhtaçtır. !~ı bir mo,bilya ıçınd" kendıoızı 
\'e aılenızı muhıte daha iyı tanıtabılın1ıuız. Evuuzııı c~yaı11 nayau· 
DIZın etıketi olduğunu unutmayınız. 

M~mu lara 1 O taksitts veresiya muama. 
lesi yapılır. 

FotoOr 
k at Balıliyağı 

I rorveçyanın halis ~1orina balıkyağıdır 
iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 

f N 0 N 0 Cad. No. 20 

Atölyede 
En güzel pozlar 

çekilir. 
Amatör işler 

Temiz cabuk 

'f 

Hamdi Nüzhet Çançar 

ıhhat Ecza ıanes 
Büyiik Salepçioflu hanı karşısında Başdurak İzm;.,, 

1 • • • '1o"· o ' . \ 

, 
ucuz yapılır 

Diş Tabibi 
Cevat Dağlı 

ikinci Beyler sokak No. 6j 
Telefon: 3055 

Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin 
-

Her fi. t idrar, kan, 
balgam ve saire ta h. 

lilleri yapılır 
Müracaat yeri: 

ikincibeyler ı:;rka 

Telefon 3869 

Dr. Dem Ali 
Kamçı oğıa 

Cilt va T enasUI hastahk· 
ları ve elektrik tedavisi 

lzmir - Birinci beyi r sokağı 
Elbamra Sint>n arkuında 

T,-Je o . T) 

Dok ~ r 
Ali Agiih 

Çocuk hastalıkları 
mutabassısı 

ikinci Beyler sokafı 
No. 68 
Telefon 3452 

Hususi lisan ve 
riyaziye deraleri 
Fransızca, fogil~zce ve Al· 

manca hususi gece dersleri ay· 
rıca Orta mekteh talebelerine 
riyaziye- dersler verilir. 

Karantina Köprüsü tramvay 
caddesınde No. 68S 

1938 Modelleri geliyor 

o e O omohil eri 
Kuv,·eti ~ok, fiati nz, masrafı az, mukavemeti pek çok 

'.~ c i lıauın en beğenilmiş otomohilleı·idri 

V~dlek p ırçaDaır mevcucdldlUlr 

Oldı; mobil otom( hi leri de her tOrlo evsafı l1aiz, sağtım, 
el, ı~işli, ~nzel ve lüks makiuelt!ı·dıt 

Izınir ve bölgesi bayii : O. Kutay 
Birinci kordon telefon 2704 

- ... _ 


