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Uluslar sosyetesi konseyi dün aleni toplandı ___ ..... ,_ _____ _ 
Hatay meselesinde müşkü
lat çıkmasına imkan yoktur 

--·--Bütün delegeler söz söylemişler, U.uslar sosyetesine sadık olduk-
larını bildirmişlerdir. Konsey bu gün de toplanacaktır 

Cenevre, 27 (R1dyo) - Ulus· ' 
lar Sosyetesi Konseyi, bu gün 
öğ eden sonra saat 16 da lran 
Har"ciye müsteşarı B. Mustafa 
Adlinin riyasetinde aleni bir 
top'anh yapmıştır. 

ihracatımızda 
Bir sena içinde 23 
milyon lira derece. 

sinde bir fazlalık v.:ır 
lıtaobal. 27 (Hoıu~i) - Son 

iıtatiıti~e göre, 193 7 aene11i içinde· 
ki itba'ltımıı, 114 milyon 379 bin 
.., ibracalım•zda, 137 milyon 983 
bin liradır. 

İhracatımızda 23 milyon lira 
dereceıinde bir fa~talılt gôrtlDGyor. 
Bu faı:lalık iktuadi Yaziyeıimiae 
HfİDÇ verecek halde oldo~uou ia
bat t't1nekt .. dir. 

Milan 
Stoyadinovic 

• 

MENEMENDE --·-· 
Kahraman bir alaya daha 

sancak verildi 

Ce se açıl nca lngiltere Ha· 
ric ye Nazırı M. Eden ıöz al· 
mış ve dcmi~tir ki: Berlinde hiç bir taah. Kahramanlar yürür.;or .. 

- Baıt büyü;c devletlerin 
Uluslar Sosyetesinden uzaklaş· 
mış bulunmaları teessürü mucib 
bir h1ldir. Faka bu, bir emri 
vakidır. Bunula beraber, Ulus• 
lar Sosyetesi, ıulh için mevc:.ı· 

diyeti elzem bir müeuedir ve 
bu müessese, her ne olurıa ol• 
ıun yaşıyacaktır. 

Devletler bu mü~kül zamın· 
larda çiban ıuıhu namına ne 
kur arabılirler1e kardır. 

UJuslar Sosyetesi, ıulhu lco· 
ruyacak yegane bir müe11eıedir. 

Büyük Brıtanya, Uluılar ıoa
yetesinin, daha müeasir ve 
daha faydalı bir şekil alması 
için llz m olan her ıeyi yap
mağa amadedir. Umarım ıei, 

dığer devletler do bu huıuıta 
yardıml rmı eıirgemiyeceklerdir. 

• Şımdi yapılacak iş, ist.nad 
etmekte bulundutumuz Uluslar 
osyeteıini takviye etmektir •• 

M. Edenden sonra Fransa 

Türkiye lng"ltere ve Fransa Dış Bakanları 
ycteıi etrafınd J yekvücud bir muhtelif devletleri burada bir
halde toplanmak v~ hergü ı b.r leştirmiı ve aralarındakı ihtilaf· 
az d lha artan teb, keleri kar· larin müslihane bir sur~tte ber• 
ıılamaktır. taraf olmasına h"zmet etmiştir. 

UIJslar Sosyeteıi, sulh istiyen Fransa, daima Uluslar Sos• 
deül ·tleri bir araya getirecek yetesi kadrosuna dayanmış ve 
en iyi bir vasıtadır. Çok defa, sulhun, ancak bu müessese Si• 

ıulh iç n bu müessesenin çevir· yesinde kurtarılabileceği kanaa• 
diA'i büyüle rolleri müşahede et• tini beslem:ştir.,, 
miı"zdir. Bu müessese, geçmişte - Sonn 8 inci sahifede 

Belediyenin arzusu: 

Su ve Elektrik şirketleri
nin mübayaası 

Hariciye Naz n M. lvon Delbos K f • t 
ıöz söylemiı ve Franıanın, Ulus- ey ıye mec iste konuşulacak 
lar Sosyeteıine udık olduğunu 
ve bu müe11eıenin atisinden 
ümitvar buluoduA-unu ıöylemiı 
ve: 

Y apacağımıı iş, Uluslar Sos· 

Bankacdarımız 
Londraya gidiyorlar 

& Mııammer Erlı 
lıtanbul, 27 (HJıuli) - Ban· 

ka direktörlerimiz, bu rün bu· 
raya geldıler. 

iş Bank111 ıenel direktörü 
B. Muammer Eriı ıazetecilere 
beyanabndıı 

- Pazar günü Pariıe fide• 
eeA' z, orada Merkez bankası 
genel dırektörü B. Salahaddin 
bııe iltihak ettikten ıonra Lon• 
draya gideceğiz. Londrada, ıe
çenlerde memleketimize gelen 
lngiliz bankacılarana iadei zi• 
yaret edecetiz ve bankalarımızı 
alakadar eden iıler etrafında 
görüşeceğiz. 

iş bankasının, Londrada aça· 
caA-t şubenin hazırlatın• tamam· 
layarak bu şubeyi derb&I aça• 
oatım.,, Dımiıtir. 

----~~---~~~~-
Belediyeoiu, elektrik ve ıu ıirkct• etnıekte olan te~ı;ir iıleri, öoQmüı• 

leri te1i1&tıaı utın •lm•k fikri ile deki yıl tamaıulırnacakıır. 

bu teıiutan kıymedoriai ıirketlerdea Belediye reiıi, oelıir mecliıiudea 
110rdugunu yıızmıtUk. Kadlfekaleıioio tamırioi, )Olunun 

Riy••et. ıobıt dnreıi toplantı• 
yapılmaıını, orada gOzel bir gasino 

11nda ıebi!' mecliıiade iki ıirhtin 
utıa alınmak iıtenmeei ıebeblerıni ioıaunı •enir te i at yapılmaaıoı da 
ilah edecektir. l\lecliı bunu tanib iltiyecektir. Kaleoiu oı tauııda bulu• 
edene, mfibayıaya giritilme i için nan aiarıatikadııı büyük lll'lnc'arııı 
Ndıa Vekiletiııe müracaat edile• barb zamanlarıuıla zelıirli gaıl1rdan 
cektir. k.orunm• için 61ğıuak halirı• getiril· 

Ay~ca turizm iıleri için de nıec. meai ve di,er zamanlarda lıir (yeral· 
liae bir teklifte bulunulacaktır. Ka. tı eğlence )eri) lıaliode idare edil• 
direkaleıiaio beı ıenedenlıeri dt'flll) meei de ıeı.: lifte ) er alacııltır. 

Fransada bir h 'lrek.,t! 

Maruf General ve Amiral
ler ne diyor ar? 

Alinanyaya müstemleke vermek 
ona en müdhiş harp imkanları

nı da vermek demektir 
Pari .. ~6 (A.A.) - Franaaa mo .. 

ıe111lekeler •DatitOıft lıüt6a Fr ... -.ıı 
milletine hitab•n General Gouraudun, 
Berangerin, Amiral Lıcazıa ve diğer 
bir çok tanıumıı Fran111 ricaliaia 
lmıaeı ile 11tıret1ili beyannamede 
b6tilo Franııı mihıenerlerini yarın• 
daa iıibare11 raaliyete ~e(mego ... 
Alm•D mtııtemleke talebleriaia iıafı 
tıkclitiada bubull Ahaaayaya ea 
mtldbİI barb iaak&ıı •• vantalarıuı 
•ermek olacaguıa balkı ikaaa duet 
olwuaaktadır. 

Loudra. 27 (A.A.) - İyi mald· 
mat alınakta olan mehafile göre 
Lord Halifabıa Berlia g6r6ımeleri 
eıerine •• bilbaııa Almanyamn mcı .. 
ıeaılek&tı mftteallik talebleri hık· 
Juada ae yapılm111 lbım gelecegiııl 
teltik• memur beynelmilel komite• 
niD mart ıonunda veya niıao ba~· 
lıogıcıadan eHI Berhoe bir muhtıra 
göodermeıine mani olac;ık de.recede 
mlıkGlita teıadGf etmi~tir. 

Bamlınladır kl iraıuulıırla ta. 

General Guro 
gilisler ıraaıada ıoot•tria ayında ya. 
pılmıt olan görüıaıelerde AJmıaya. 

nın Anqpa meıeleıiııio halli huta• 
ıunda iyi temayüller göıteroaeıiue 
tnukabil Almıınyaya iktıaadi veya aill• 
kt tni:ılerde boluoulmaaıoa karar 

hüde girmedi 

Milan Stogadinoviç 
lstanbul, 27 (Hususi) - Pariı 

ıszetelri; Yugoslavya Baş ve 
Dış Batcaru~ılan S oyadinoviçin 
Berlin ıeyahatind n bahsiJe uzun 
makaleler yazıyorlar. 

Bu g zetelere göre, Milan 
Stoyadınoviç, Berlınde Aman 
riealile yapt.ğı temaslarda h.ç 
bir taahhüde girmemıştir. 

Yerli antrenör 
_yetiştirilecek! 

-Kursu bitirenler 150 
lira maat; a acaklar 

.Futbol iedera yoou tara tından 1 
martta Anlı:arada atılacıık: (yerli 
antrenörler ) eti~tirrne L.:ur;ıu) na fz. 
a:iı:den de ııam:zeoJer alıuacaktar. 

1 - Antrenl\r kurııu; tanzim 
edilen müfredat programı dıtireeiode 
l marııa meııaıl!ine bavh} acaktır. 
Burada yalnıı fut Lol için değil, ica. 
bındıı aıletı:tın nntrenörliiğilnü ve gü• 
reı il• ıu ııporları mu1ı1Lakalar11u 

idare ye hakemliklerini yıpııbilecek 
Jı.abıli)elle elenıarılar yıtiıtirilecok.tir. 

2 - Azawi 5 ay devıam edecek 

l\leuem~a, 27 (Buıuıi) - llçe· TGrk milleti oımuıa alayımuıa ... 
mizdeki alaya 11ocık tCTdii t8.reoi ref ve namnıuaa emanet edilm.ittil. 
bo gün, bl\tda Menemen balk.ınıa Bu nıukaddeı emanet; biiUla moh•• 
ittirakile Y• coıkun tezabaratlı ya• rebe vuifelıriaıiıio bııarılmamula 

pıldı. Törene uat J0,30 da apor 18• en hüyıık iıtioıtgabımı~ olacaktır. 
Arkrdaılar; 

bannda iıtiltlll martı ile baılao dı. 
ı Hüyük. komutanımııa bepi•is 

.&lllteakıben Orgeneral neddia Ça. 0 8 z · k" m L .... 
amıoa u ~erıyorum ı, a ....... 

1ıılar bir Duluk irad ederek, HDCağı benio en 11lu11 k: r.ıınıanlarda dahi ba 
Atat3rk namına alaya ı vdi etmekte mnkaddu ıancağımızm terefini k.o-
olduğuno, hu mukaddea em neti rumak ıı.;ia icab edene bu uğur•• 
caula ba~la korumak alayın uzıfe~i k:ınl1rımıaı akıtmııktın çek.iamiy.ce• 
Lulundoğunu, 11nc #• d11ima cıef ~iz. Alayda tek bir ki~i eağ klldıkça 
kazaodırmaga çalı~ılmuı lılumgeltli• onun ıerefioi daiuıa koruyacaAız. 
~ini töyledi ve sancağı alay lrnwau• .Müteakıbea alay, ıauca~ıa ma• 

ba aza1ına andiçti. Geçid reımi ile 
dauıoa verdi. 

Alıy komındanı, ıubaylara ye 
arlere hitaben fU nutku irad elli: 

- Hei•İcumbur Atatiirke vekil 
olarak TO.rk milleti namına alayımı· 
an ıeror "' namoıuna emanet ola. 
rak verdi~iniz bu eanlı Nınca~a ka. 
•ueıugumua 9u anda, bayUk bir ıe. 
ıef Te if ti bar bi&1ediyoruz. 

Bilbal8a lıo mukaddea emanete 
Tarkila en büyük lcurtarıc11ı olan 
Aıatilrk devrıode, uğıırlo elin zlc: 
nail olmamız da ayrıca alayımız ta• 
rihi için en bilyük bir oeref ve hah· 
tiyırlık.tır. Bu me uJ aulımo yfik ek 
hııtırası hayatımızın bir ıembolü ola· 
rak kalblerimizdo en mütkul eart'ar 
altında vazifemiıio ifa ı emas oda 
bu mukaddeı emanelin mubafızlıAı· 
na lôyık oJdu~umuıu t iili}atla ishat 
edeceğiz ve sancağı zaferin eo yalı;:. 

eek ,alıikalarıoıt dilo.el·eğir. Bunu 
ıiıe ıöz veriyorum. 

Arkada~lar; 

Bu Gördüğunılı eıınlı uacak, 

meraaime nihayet varildi. Ôgle1iıı, 
belediye tarafıodaa Orgeneral .. re 
f ine 50 kiıilik ziyafet Terildi. 

iz.mitte 
sanc :ık m ?raaimi 

İzmit, 27 (A.A.) - Baıku· 
mandan A atürk tarafından 31 
inci alaya gönderilmiş olan •••· 
cak, bu gun mcras•m.e cumba-
'yet alanında Orgeneral Fab· 
rettin Altay el yle olay komuta
nına ver imiştir. 

Meı asi mde bütün alay ve aı· 
keri komutanlar, valı, hükumet 
erı<anı, mektepler ve halk bu· 
.unınuştur. Sanca~ı tesl m ahr· 
ken bütün alay: 

.. Bır tek er kalsa dah, Türk 
milletinin timsali, şerefı, namuıu 
ve istjk ar olan bu sancağı 
düşm na teslim etmıyeceğine. 
and içmıştir. 

Yeni Denizaltı gemilerimi· 
ze A atürk ad verdiler -----·-----

Denizaltı gem:lerımızın ikisi A ·mrınyc:da ae 
diğer ikisi de İstan.bulda yapılıyor 

------------~ İstanbul, 27 (Hususi) - Büyük Şd.miz; yeni denizaltı gemile. 
rim zin bir nesne (Saldı.ay), ikincisine (Yıldıray), uçuncusune 
(Bıtıray) ve dördüncüsfoe de (Ati ay) adın koymuşlardtr. 

Yeni d ·n ıaltı gemilerimiz n ikisi Almanyada ve d ğer ik. si de 
burada yapt 1 maktadır. bu kuraa i1tir11k ed•o antruoör nanı. 

zedlerioiD kıırı müddelİDCe maHrif İ r 
11ruri)elerine karcllık olmak üzece 
ayda 75 lira Gcrel Terilecelı.tir. Boo. 

BUGÜN ' 
daa baıka ltondilerine Tdrk ıpor 
karomu tarafından birer karyola ve 
ıllte ile ya.sık ve aynca yatacakları 

1• için müıterek bir lokal tem.in 
edil er.ektir. 

3 - Karta bitirenler, uınnf fa. 
kıyeı darcce'erioe !Öre, ayda ıoo.ıso 
lira lcret e Türk ıpor kurumu em. 
rimde çalııtanlacak.lar .,., me-aileri 
aiıbetindo bu ücret tedricen arttın· 
lacaktır. 

4 - Kuran ikmal eden aıııre• 
a6rlerio mahalli memuriyetlerine ka· 
du barcırablan, iaı• Ye ikamet 
JHmiyeleri de ayrıca verileceklır. 

Kur$a iştirak şartları 
S - Kur1& iıtirak edecek ant• 

ren6r aamudlerioİP Türk olmuı, 
bilınGbal aahlbi, ıeciye Te külUir 
•-viyoıU.io mduid buluomaaı, aaker• 
lıAini y11pmıı olmatı, ıp.o.r hıı)atıa. 
dan te10is bir ıekilde •) rıJmıı hu. 
lunmaaı, halen ıpor yapmakta iıe 
bu güokil duruuıuouıı iyi olmaeı ve 
7aıınıo miiaaid Luluuıo•s• liizımdır. 

- Sonu 8 inci sahiJede -

Peyg 
m 

m e 
n 

üley
ı 

Tarihi, zevki ve b··yük tefri
kamıza başlamış bu onuyoruz 

lns nclan başka perilere, cinlere, hayvan ara da hük· 
meılen Peyııımber Sü egman, kadim tarihin em;alsiz bir 
simasıdır. 

Sarayında b:ne yakın cariye ve 
odalıklar bulunduraıı Peygamber 

Size çok Jw} ccanlı, çok nlukal ı ııı ulıteşem bir 
hayatın bütün tef'. .rrüatı içinde gôziikccektir • • 

Mut aka okuyunuz! 
~-:------------------------~-----------' 



H ~·t a gı2nler"8 
ı li:yar 

· HülcGmetç, ••tın alının lzmlr 
cKo•Mjk &ıslele»P ıir~ti teı · ..
tııı hiikQmet P.•&P.ına ~eıellüm .-t· 
DSfk fizere fstanbul telefon mi
dlrfl B. Niyıı illa riyatttindt 
bir heyetin t.ıldl oh.ın.,.P.• 
YIJIQIJtı\. Nıfaa Veklleti, iMi 
~yı&c lım ·, J>Qlfa, telıraf Yf 
tflefon müdürü 8. Neim il~ 
şirketler 11 .. ·ıtri B. Halid Al· 
t•fnn dcılıit olmalarını mu••fık 
gfrQlilştQr, IS ?ıt yuj Pazarteli 
gln:i şehrimize geleçek. Jaeyrt 
t,şelckll ed rw t ...... -··· 
lpnıe baş ıyac:ıktar. 

Şehrin 

.. 

a 
1 mlrfua u 

h .... ırl nıy 
bil & ••• , 

Bir miJteha••ıı 6eldi, ted/ıikot 10P
tı ve çok iyi intibalarla ayrıltlı 

h yıl &.ir fverı, •11trilcle Y fUIC1I ,,.,.,.,.,,, 
flvkal&ııle lıtir .,kil• aJcbıla- FllU'J flltRfll lltırak •deet-
••cak, elektrikle pıuhtelif teıi • tini bilcjıreıı Yunan bü (Gmeti 
at vo otlcP.• vaatalln yapıla• İfil büJik bir pav·yon nı• et· 
9'ktır, lu i• if111 AI.-.,anıı tir lo<:atini y,auaıttık. Diil .,,.. 
Duseldorf aergiıi elektr le teıi• diyede toplanan fuar komtteal
Ntı-.ı 1•pan Alman müb,ndiıi ne ıehrim ı V qap cenerat kon
i. Tungthalt fdırimize davet ,.ıeeu da lttıNlc etıuit •• Yu
ıdilmiı ve •fit.ha•• iki vb• ftJD ••ViYtflUOllJI ilaı uiJ4e ... 
daıile ıılmiftı, 811 ııt, t~tkik· zır bulunmuştur. lntaata derhal 
J,riqi "it r•·e. At•••)'tJI ditt• batlto111kttr. 
wüdr, Pila vt r1porueu Al· VI L-ft-l ... I f ft 
••npdu rl•de,...ldir. h A ~ 
z•tı• .......... ılr• ,,., ... Jofan r·n~v t 
t.ı .. Mli blflk llıv ua ,.tsU il~ .. ., 
<telifljr.... •• li ... .. ... .... . ,.,. 
IPhM ••• • 15 ... 

'°"" ....,. •ctkttı, s.., ..... - .... ... 
_par .... ,. .. ..... 
ıp ,. ........ . 
Pu.,.··mr•tok .... 
~lcbr. 

Miibeıadiı pıraıtlt "81otiaf1J 
ele laı,1aqsl fqrette tenvlrini mQ
vafı1c J6r•01Hlr. 

KuloPiD ~q üıt IJı ımıaa lıJDiri 
y.ahy_.k bü)'iWiklt ~6,ak bit' 
pr9jpktar b~ ... vo urpı· 
'-• ile x..,,.~. •111•• qbj) 
~aV.JJJOldiodt: t.clatat 7apal"ak 
~uradaa havaya "fltt fıfkırıa~ 
'1UI cll tP.1ı7e tdil•ifti,, Ga
ıia.o iizeriDc ıçılar ktpuar Wr 
pk bar projok.W kooullPlllDI 
4a teklif edeceJt t.ab• alıa-

,.. .. , .... ~ 
lldl'W•llnl ............ .,..,., ..... 

d.f9 u.ta,d4ıt•• JH••fblı. 
(ılllt'efiR ffNIJi •lkll'flık ol· 
4up tabıldslllc etaifıiı., 
Adli~ yapılır, ı.Jakikata 

tör-, hadile ıiiaii Yıı•ufcuı •· 
.fınna Demır iıminde biri ııJ" 
•'1 Jceadtinin Kqq l&öyii b•J. 
lsılMIM •ldllt...,, ~ .. ... 
fiı»i ırafl t1nı tiı ...,t;ı, 
v..ı . ... ,.... ,ı,...tı• • 

...... _.... &ket ..... 1"9 

•iı8' r r• ,. Demiri • .,_. 
haztrıanu aof. ıy a. javet etrn ı· 

• D Pair. obmlp ,_ek yeme· .... 

Sıngapurd" 
••••• 4 

Maneprg/or için ha. 
zırlılılara b ılont:lı 
l..otdra, 27 (Radyo) - Sin

gapu.,. 110 logilJı tiarb tayya
rui ~ ol•11ftur. Bu ta)'J&

reler, Şubat llatid.ı1Jada baılı· 
7acak •la• ... ....ıu4ila -. 
lunacakbr. ,.,,.,...,. ...... ~. n 
torpitodan mürek"eb bir do
nanma filoıu da SiJı••Put• 
•w•let etm pir, 

Manevralar, 1111lral s·r Ram· 
aeyın kamanclasında cereJID ....... 

HP• kuvvetJoti Uare.,lı Slr 
Dolaner de S n~pura varmııtar. 

Japon ıefırl de 
Çini tırlı•l/iyor .. 
$eqglJt)', 27 (RJdyQ) .... Ja

po.,•11111 011 •tfiri IJ, l(pvtıcıy, 
yara._ Ş ıb Jd• T«>"Y~Y• kar 
re"-t ,,.tuktw, S,f,,, FrJBMf 
hnt yazlı mınta1ef111Jr!• ıi>r il'ii 
büaıfilD._,.,1,4,n .k>i•Yt F 1ıı-. 
•eear'.11 pa teffk~tr ttlllıür. 

Viyanadcı 
N ~Jler fl d tle to

i6 Q aruıyor 
Y y•a. 'il (Radyo) - Nui• 

l,,ria faa1~yetlerı hakk ndald ıa• 
l,ıta tahlc.lratı hı ar etle fleva• 
•tmektedlr .. Şimd 'fe kadv eWe 
•di.erı vesaik; Nı&ıl ewa .-c1 .. 
rinl lht1eti vıtaftİ)'e ilo ltha .. 
~ifi giril .. t.a . 
Loadrodo ,eroltı er. 

•alı tl.,,olorı 
Londra, t7 (Jilad;y°' - G'tf i 

Tt'1ıran ru.teıino 8i> e, L.oa.· 
clranın altı uta ıpuazzam d~po-

lar Y•ı>• mıı ve ~Ari mıkdarda 
'"'k depo ed u;a ,tir. 811 d.
o ~ci 1111 • lhı d P,9 1.r ıiJ>1 
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ANADOLU 

Rusya, Uzak Şarkta büyük 
hazırlıklara başladı 

Viladivostok lim::nına ge:en y:ıba .. cı po ... ta vc:pur lcrının radyo ve 
telsizleri derhal mühürleniJ or. Sevahil tahkim ediliyor 

Pariı, 27 (Radyo) - Sovyet 
Rusyanıo, Uzak Şırkta büyüle 
hazır ı ldara başladıtı söyleniyor, 
Vı . idıvoıtoktakiferdeo başka 

her gün parça halinde gelen 
tahtelbahirler, derhal montaj 
edilmekte ve denize indirilmek· 
tedir. 

V,fidivostokta bütün sahiller 
tahkim edilmektedir. 
Japonlar hesabını hareket et· 

t iklerinden dolayı tevkif edilen• 
ler, bugün kurşuna dizilmişler· 

dır. Vılidivostok limanına ge· 
len posta vapurları, geniş mik· 
yasta araştırmalara tabi tutul· 
makta ve limanda bulundukları 
mü J detçe radyoları ile te lsiz· 
leri mühür altına alınm,aktadır. 

Loodra, 27 (Radyo) - Le· 
ningrad limanının, Rus donan· 
ması için deniz üssü olması ta· 
karrür eylemiştir. 

Leningrad şehrindeki ecnebi 
devle:ler konsolosluklarının ka· 
patılması keyf;yeti, bundan ileri 
gelmi ştir. 

Leoingrad, yabancılar ıçın 
memnu bir şehird ir. Tıcaret va• 
purları, limanın huıusi bir mın· 
takasına ır:rib yüklerini tahliye 
edecekler ve ayııi mıntıkada 
mal alıb gideceklerdir. 

Rusya, Len.ngradda barb ge· 
mileri için büyük terHneler ya· 
pacaktır. Bu husustaki faaliyet, 
şimd iden başlamıştır. 

Yeni yapılacak Rus harb ge· 
mileri on beştir. 

Müteakıben Rusya Hariciye 
NJzırı M. Litvinof söz almış ve 
dem ştir ki: 

1 devlatlerin, mütecavizlere karşı 
s~y rci ka' drklarıoı ve bundan 
dolayı haksı :z: tecavüzlere sebe
biyet veri d .ğini, bu vaz yetin, 
Uluslar Sosyetesine olan urııumi 
güveni zaafa düşürd üğünü söy· 
lemiı ve bugün yüz m.lyonlarca 
insanın, sulh ı sted ı ğiııi , Uluslar 
Sosyetes 'ne d ahil devletlerin, 
perde arkasına çekilecek.erine 
sulhu knrtarma k üzere elele 
vermeler ı laz ım geld .ğini söyle· 
miştir. 

Çin murıhhısından sonra 
Romanya Haric ye Nazırı M. 

Miçesko da söz söylemiş ve 
U.uslar Sosyetesinin ideolojik 
bir takım hııre . etlerden sakın· 
ması lizım deld iğini Romanya• 
nın, başka devletlerin dahili 
işleri ne karışmadığın ı, teşriki 
mesaiye hazır olduğunu beyan 
eylemiştir. 

Bundan sonra, sıra ile bütün 
delegeler söz söylem· şler ve 
Uluslar sosyetesine sadık kal· 
dıklarını ilave eylemişlerdir. 

Yarın saat on beşte tekrar 
toplanılmak üzere celseye son 
verilm iştir. 

~~~~~~~~~~-

Spor işleri için 
bir layiha hazırlandı 
----------- --

Vilayetlerde spor işlerin~ valiler biz.zat 
riyaset edeceklerdir 

lstanbul, 27 (Hususi)-Spor işler i için yeni bir 1 ay'haya göre, 
Başvekal ete bağlı bir spor Başkanlığı kurulacaktır. Vılayetlerde 

spor teşki ı itının daha muntazam bir şekle ifrağı için bu teşki· 
li a valiler bizzat riyaset edeceklerdir. 

Yeni layiha, Türk gençliğinin, beynelmı lel yüksek bir unsur, 
seciyeli ve gürbüz insan olarak yetişmesi keyfiyetini temin ede· 
cek mahiyettedir. 

~~~~~~~~~ 

Panayot. isminde birisi bir 
Lazı öldürerek kuyuya attı 
Htidiseyi haber veren, Panayotun on yaşın

daki kızı (Mandır) dır 

- Rusya, iki büyük devlet 
çekildikten ıoora Uluslar aos· 
yelesine g iren bir devlettir. Bız; 
çekilen devietlerio tecavüzlerini 
baks:z gördüğümüz için Uiuslar ' 
sosyetes:ne girmek zaruretini 
hissettik. 

lstanbul, 27 (Hususi) - Beyoğlu~da oturan Marika ismindeki 
kadının 14 yaşındaki (Mandır ) adlı k ı zı , bu gün polis dairesine 
giderek, on sene eve! babası PanayotuQ, eve gelen bir Laz gen· 
cı ni öldürüb kuyJya attığını söylem ştir. P .ı nayot, derhal yakala· 
narak is>icvab adilmiştir. Kendisi, k ı zın rüya gördüğünü söyle· 
miştir. Ev -!eki kuyuda yapılan araştırma l ar netices nde hayvarı 
kemiklerı bu unmuştur. ' 

Mevkuflar 
Kısm?n tah!iye 

edi?ecek 

Nevyork 
Para borsasında 

son Vaz iyet Uluslar Sosyeteı'nin ilemşü· 
mul bir müessese olmasına ih· 
tiyaç yoktur. Yeter ki bu mü· 
eıs e sede aza olan devletler, az 
dahi olsalar, mütecavizlere karşı 
her zamın müşterek hareket et• 
ıinler. 

Uluslar sosyetesi, sulhu hlal 
ihlal ederek diğer bir devlete 
tasallut etmek istiyeolere mani 
olmak için teşk 1 edilmişt r. Aksi 
takdirde bu müesseseye lüzum 
yoktu. 

lngiliz ve Fransız hariciye na• 
zırlarının sözlerini memnuniyetle 
kaydederim. 

Sovyet Rusya Uluılar Sosye· 
tesinin müesseslerinden olma· 
makla beraber bu müesseseyi 
takviye iç;n teşrik i mesaiye da· 
ima amadedir._ 

M. L tvinoftan sonra Polonya 
Haric ye Nazırı Kolonel Bek 
söz söylem : ş ve Polonyanın 

Uius ar sosyetesine sadık oldu· 
ğunu, bununla beraber, esu 
nizamn11menio, mutlak surette 
tad ı li lizımgeldiğioi, hatta u ;us· 
lar sosyetesine dahil olmı yan 
dev:etler de beraber oldukları 
halde sulh için umumi bir teş· 
riki mesaiye taraftar bulundu· 
ğunu söy :em iştir. 

Bundan sonra Çin dcleg~ si 
V ıngton Ko söz söylemiş ve 
U .us.ar Sosyetes.ne dahil oları 

Paris, 27 ( Radyo ) - lhtilil 
teşebbüsünden dolayı mevkuf 
bu unanlardaıı bir ltısm nııı suç· 
suz ol duğu tahakkuk etme kted ı r. 
Bu g' b.lerin, hemen tah li} eleri 
mukarrerdir. 

A lmanya 
Müstem leke erini is. 
mekte ısrar ediyor 

Münib, 27 (Radyo) - Gene· 
ral (Von H~p) bu gürı metbuat 
miimessııler i ne beyanatta bulun• 
muş ve Almany:ının müstemleke 
meselesinde müfritane hareket 
etmek mecburiyetinde olduğunu 
söylemiştir. 

General (Von Hep) ezcümle 
demiştir ki: 

- Almanya kimsenin topra· 
ğına göz di (miş değildir. İste· 
d iği, eski müstemiekeleridir. 
Binaenaleyh bu müstemleler 
bi :ı:e verilmezse müfr:t olmağa 
ve her çareye baş vurmağa hak· 
kımız vardır. 

lskoçyada müthiş 
bir infilak 

Londrıı, 27 (Radyo) - lskoç· 
ya s ılih fabrikalarında müth :ş 
b ı r infilak olmuş, dünyanın en 
büyük fabr. kalarından biri olan 
(Arseoal Hadif) fabrikası uç· 
muştur. ôlu ve ya. alı çoktur. 

Nevyork, 27 (A.A) - Dün 
Nevyo:k bor sas ı , T • şrin i san i· 
denberi en fena gününü yaşa· 
m : ş ve kı ynı ~ tler b r çok kom· 
part i manlarda 1 i a yedi puvan 
kaybetmi ştir. 

Bors~ açılır açılmaz piyasaya 
çok mühim m ı ktarda esham ve 
tahv;iat arzo!unmuş ve sukutun 
önüne ancak akşama doğru ge· 
çi leb ; ım : ş • ir. Kapanış gün için 
de kaydedilen asgari hadlerinin 
bir puvan yukarısında olmuştur. 
1, 160,000 esham ve tahvilat 
üzerinde muamele yapılm ı ştır. 
Sukut kısmen reisicumhur Ruz· 
veltin gündeliklerde tenezzül 
yap ılmı yacağı hakkındaki beya· 
oatı rıa atfolunmaktadır. 

Almanya • Po
lonya 

ltifakının dördüncü 
yıldöniimü 

Berlio, 27 (Radyo) - Gaze• 
tcler, Al manya· Polonya ittıfa· 
kının dördüncü yıldönüınü mü· 
nısebetile uzun makaleler yaz. 
maktadır. 

Polonya matbuatı da Alnıan· 
ya • Polonya itifakının, müte· 
veffa Mareşal Pılsuskinin arzu· 
sile husule geld ğini ve bu iti· 
baria uzun süreceğini yaz,yorlar. 

Atatürkle Mısır 
Kralı arasında 
Teati olunan tel. 

graflar 
Aukara, 27 (A.A.) - Mısır 

kralının izdivacı mün11ebetiyle 
reisicumhur K. Atatürk ile Ma
jeste Birinci Faruk arasında aşa• 
ğıdaki telgraflar teati olunmuı· 
tur: 

Majeste Birinci Faruk 
Mısır kralı 

Kahire 
izdivaçları münasebetiyle en 

hararetli tebriklerimi ve şahıi 
s1adetleri ile kral hanedanının 
re fahı hakkındaki en iyi temen· 
oilerimi kabul etmelerini Ma· 
jeatclcrindcn rica ederim. 

K. Atatürk 
K. Atatürk 
Reisicumhur 

Ankara 
lzdivacım dolayısile göndermek 

lu funda buluuduğunuz tebrik· 
lerinizden ve temennilerinizden 
ziyadesiyle m Jtehassis olarak 
en samımi teşekkürlerimi ve en 
iyi temennilerimi arzederim. 

Faruk 

Paris halkı tees
sür icinde • 

Enkaz altından çıka. 
rılan ceaedler dün 

gömüldü 
Paris, 27 (Radyo) - Vilez· 

dif laboratuvarının infilakı mü· 
nasebetile has ı l olan teessür, 
bili devam ediyor. Bu ıün, 
binlerce halk, facia mahalline 
g:ım ş ve vaziyeti yakından gör 
müştür. Eııkaz altından çıkarı· 
lan cesedler defned lm.ştir. 
Ha~tahanede tedavi altında 

bulunanların sıhhi ahvali lehli· 
ke '. idir. 

Facia mahalli civarındaki bi· 
nalarda.1 k,rk hane, o: urulamı· 

yacak derecede harab olmuştur. 
Belediye, on beş aileyi muh

telif yerlere iskan etmiş ve ka· 
!anlara da nakdi yardımlarda 
bulunmaştur. 

Filistinde 
Çarpışmalar devam 

·ediyor 
Kudüs, 27 (Radyo)- 16 ıncı 

lng !iz bölüğü, üç gün yağmur 
altında devam eden araştırma· 
lardan sonra bu gün dağlardan 
Kudüse dönmüştür. 
Yapılan araştırmalar sonunda 

bir çok silahlar ve cephane bu· 
lunmuştur. 

Kudüs, 27 (Radyo)- Mutedil. 
ler partisi Lideri Elnatidi öl· 
dürmek istiyenlerin, Liderin ika· 
metgihı civarında bombalar 
yerleştirdikleri haber veriliyor. 

Tulkerim ile Nablus arasında 
da çaı pışmalır olduğu ve çete· 
!erin, jandarmalara ateş ettikleri 
yirmi Arabın tevkif edildiği, 
Tclavivle Hayfa arasındaki yol· 
!arın muhafazası için muhtelif 
noktalara karakol efradı ikame 
olunduğu söyleniyor. 

lngiltere 
Mısırdaki kuvvetleri. 

ni artıracak 
Londıa, 27 (Radyo) - lngi(. 

tere Harb ye Nazırı Horyelisa, 
Mısıra takv'ye kıtaatı gö?deri· 
lece§<ni ve çünkü, oradakı kuv
vetlerin kafi gelnıediğıni ıöyle· 
m ı ştır. 

Türkiye ve Yahudiler hakkındaki karar 
• 
1 in ''Türkiye müdafaa 

ehemmiyet veriyor,, 
"Hava kuvvetleri tahsisatı 2 

milyon lirayı bulmuştur.,, 
,5 

Yunan basını: 
Atinada çıkan Vradini ya· 

zıyor: 

Türkiye Büyük Mıllet Meclisi, 
Türkçe konuşma mecburiyetile 
Yahudi hicreti hakkındaki kanun 
teki flerini reddetmıştir. Bu ka· 
rar Türkiyenio yüksek medeni· 
yetini ve başka soydan olan 
tebaasına karşı beslediği hüsnü· 
niyeti bir defa daha ispat et· 
mektedir. 

Atatürkün Türkiyesi, her işte 
Türk milletinin yüksek manevi· 
yatını göstermek istemektedir. 
Bu hususta tama mile haklıdır. 

Çok sevgili müttefikimizin, 
bu güzel hareketlerini görerek, 
sevinç ve iftihar hisleri duyu. 
yoruz. 

E leflron Vima gaııgor: 
Beyoğluodan yazılıyor: "Hava 

kuvvetlerini takviye etmelı: üzere, 
yeniden faaliyete geçilmişt.r. 7 
milyon liralık munzam tahsisat 
verilmiştir. Bu sayede hava kuv· 
vetleri tahsisatı 28,5 milyon li· 
rayı bulmaktadır. 

Türkiyıı hükumeti müdafaa 
işine fazla ehemmiyet vermete 
başlamıotır. 

Son Posta gazetesinin verdiği 
malumata göre, eski Hamidiye 
kruvazörünün yerine, yelkenli 
bir mektep gemisi yaptırılacaktır. 

Türkiye ile Romanya arasında 
yeni bir tecim uzlaşması yapıl· 
mıştır. Bu sayede Türkiye hü· 
kumeti Romanyayı 2 milyon 
liralık mal ihraç edecektir. Tür· 
kiye ekonomi müsteş1rı, Bükreşı 
ziyartinden sonra Romıııyada 
Türk tecim evlerinin kurulma· 
sına lüzum gös :erm; ştir. 

Türk.er Y ;ıoanlılarla da bir· 
likte ticaret ve b !hassı tütün 
ihracatı iş ode uzlaşmak ve iş· 
birliği yapmak- niyetindedirler. 

Önümüzdeki mart ayı içinde 
Dr. Aras lran, Irak ve Efganis· 
tan payitahtlarını ziyaret ede· 
cektir. · 

Süleymaniye civarın da vaki 
kilıse camiinde Bizans devri e 
aid mezarlar bulunmuştur. 

Belçika 
Parlamentosunda say. 
lavlar birbirine gir i 

Brüksel, 27 (Radyo) - Bel· 
çika parlamentosunun bu gü .kü 
toplantısında gürültüler olmuş• 
tur. Reksistlerden (Kont Dok· 
roı) tarafından veril~o bir tak· 
rir yüzünden saylavlar biribirle· 
rine girmişler, dayak atm:şlard.r. 
Parlamento, reisi, üç defa ceJ. 
seyi kapıtmağa mecbur kal• 
mıştır. 

Sovyet 
meclisinde ve· 
rilen kararlar 

Moskovı, 27 (A.A.) - Sov. 
yetler birliği yüksek Sovyet 
mecliıı reislik heyeti 24 Kanu· 
nusanide M. Kaleoinin başkanlı· 
ğında topla•mııtır. Heyet ')'Uksek 
Sovyet meclisinin birinc ı dev• 

resinde kabul edilen kanunlarla 
kanuoi esasinin tadila tı ve 
zabıtların federe cuwburlulc
larla, Tatar Basgır ve Da· 

ğıstan dillerı üzerinde tab 
ve neşredilmesine, Sovyet• 

ler birliti yüksek Sovyet mec
lisi gazete si ismindekı resmi 
gazete neşredilmesine, Kızılord 
ve donanmanın yirmiııc: yıldJ· 

nümü münasebetile bir mndnlya 
ç . k ~ rılmas 'ne ve askeri ..,f i','... ı· 
na karar vermişt i r. 

Posta ve Telgraf 
umum müdürü me. 

z.uniyet aldı 
lstanbul, 27 (Hususi) - Pos

ta, Telgraf ve Telefon umı m 
müdürü mezuniyet aJm,şt•r. ..... !"'"".....,.._ 

Şehir Gazinosu 
Beyoğlu Gardenbarında pek 

alkış ve takdir toplıyan 
çok 

Sekiz kişilik korvin balet revüsü bu gün Aksu vapuru ile gelmiştir 
Ayrıca meşhur düet, komik, akrobıtik ıeler. 

Ruı fantezi dan ılır, Essi ev' s 
Meşhur Miki kuartet dans monden 

Muhtelif artistler tarafından yeni, eksantrik numara.a 
Pa:ıar günleri saat 11 de maline, sair flÜnler 

saat 21 de suare 

E 1 ham ra idaresinde Milli Kütüphane 
SiNEMASI 

Geçen hafta vadettitimiz HAŞMETLi proğram hazretlerini 
bugün matinelerden itibaren takd.m ediyoruz. 

1 - ÇiNGENE PRENSES 
Tabii Renkli • Franıızca Sözlü şaheser 

Baş Rolde: A N N A B E L L A 

2- ŞEN YUMURCAK 
Kürrei arz üzerindeki bir milyon çocuğun ıevgilisı 

SHIRLEY TEMPLE n Fransızca Sözlü en son ve en güz 1 filır.ı 

3-Yunan Veliahdinin evlenm~ merasirr. i 
4- Çin sularında_ Amerikan PANAY zırhlısının JAPON 

tayyarelerı tarafından batır ı lması .. Türkçe Söz ıiı 
S - Türkçe izahlı FOX Jurnalda en son hab , rle; 

6 - Bilmediğimiz Hakikatler .. Kültür film i 



Tez erecı efendi, dınrıya çıkb. 
B r sa t sonra her şeyi baz,rla· 
m ştı. Sa ıte mektup da kapa· 
tılm tı. Tezkereci rebka\.:ade 
b r bô k ağaii!e bu ra ç$tl. 

- Geldiniz ın i?. Bana bek 
a" al. Şu mektubu al calr, der· 
h l Maniuya giderek va 'i K r· 
k d ef ·ye ver~c .. ksin .• Zinhar 
a" zınd n b r şey kaçırma!. Bunu 
y n · çe ağ' Iannm, yaya&aıı lann 
gönderdikıerioi söylemekle mü• 
k llef sin. 

- Peki padi~ah:mf •• 
- Fak at dikkat eti Ostüne 

ıüpheyi davet etme(, Haydi ba· 
kalım vaz'fende muvaffak ola· 
maz an kartl gömleki giy de 
öy e g ıl. 

Bö ü .. ağası sarardı ve huzur· 
da eğılerek dışarı çıktı .. 

* • 
Korkud Manisadaki ~ ay n· 

dıı; can sıkıntısı içinde gezini· 
yordu. 

- Vaz yet ne olacak? .• Ah· 
met ir tarafta, Sel .n bir ta 
rafta, ben bir tarafta ... Padişah· 
Irk h k ben.md.. R.ıbwetii 

bab ımın hatalar.le tahta elim· 
den kaçırdım. 

Diye d jşünüyordu. Akıbeti 
iyi görmüyordu. Kardeşi Seli· 
m n, her hangi bir vesveseye 
kap larak kendisini öldürtmesi 
ıht ali fazlaydı .. 

Bu da hayat m ydı )&? •• Şeb· 
za k, vali! k bu ,un neres n· 
d ;d? Mutema3i b r üz.ınhi. 
mütema i brr endişe!.. 

K p ağası çeriye g rmiş, avak· 
ta dll/u~ordu, Korkud hali dü· 
~ . . 
şfi°oüfo' du. O kadar da dırmıştı 
k ı , Kap ağasının girdiğin.n fa,.. 
k nda bile değildi Atı ö ıü,. 
dü. Korkud başına lc:a d rdı; 

- S n buradam1ydın? Ne o, 
ne vcır?. 

Diye bağırdı. Ağı kekeled': 
- Şehzadem, 9'rzetmck .ster· 

dm ki .. 
Korkud s nir buhrana çin· 

deyd: 
- Arzetmek istemeyiver, 

kim g ldiyse kov!. Deffoıup giı. 
ıinler. Kımseyi görm~k istemi· 
yo um .. 

- Şehzadem bir mektup g~ 
lirdıler de •• 

Korkud, durdu: 
- Mektup mu, ne mektubu 

im iş o?. 
- Bilmiyorum, işte onun için. 
- Yan mektubu getiren ken• 

disi gelmek ishyor öyle mi? 
- Evet, ayni le ramet de\t• 

letlllm. 
- Ç ğır öyleyse bakalım!. 
Kapıağası dışarı çıktı. 
Kotkud: 
- Acep ne ola?. 
Diye mmldandı. Bir P. sonra 

----~9ml ............ . 
ANAD LU 
Gi:n iık s yasal gazete 

t-aılııb ve liatlPWl•niri 

Hay dar Rüıdü ÔKTEM 
UwL.mı ııe,riyat ve yuı itleri ltlıld• 

u •. l:l.amdi ~6zhet ÇA.NÇA.B -iDAREHANESi 
lrmir lkinci Beyler eoka&ı 
Cilalk Partiai bİllM& içinde 

Telgraf: İımir - ANADOLU 
'.l defon: 2776 • Joııa k•tu.eu: 41$ 

Abone ~ 
1 ılbiı 14 ~ tkı .,lııla 100 

k"81lllf -Yabancı nıea~ lclD ~ 
alıoııe '(kttti Z1 liradır 

Al\ AVOL\J MA 1 liAA~U.D.& 
114SUJrlIŞTUl 

Halcın SeFpıin adamı, bölük 
atası içeriye girdi. A~a, etra· 
fma ba ndı: 

- Kimseler yokl. 
Ejildi1 Korlc:udun ıteklerini 

öptü. Korkud, avuçları ıle saka· 
lını ya!:alıyarak düşündü: 

- Ben bu adamı tanıyorum 
amma nereden?. 

Bölükağasımn yüzüne d:kk:atle 
bakıyordu. Hat rlamışh. 

lstanbulda Yen'ç.eri medrese
sin ... mis f. r olduğu gecelerde 
ona rasgelmişti, 

- Hayır ola a~al. Bir ş .... y mi 
dı ersin? 

- Efend"mize beşaretav""r 
babcr.erı hamil bir ar.za i~tir• 
diru. 

- Kimden? Birader·m Ha· 
kanı muazzanıdnn mı? 

- Hayır ey Şehriyar, hayırf. 
B;z, onll Hakan olarak tanım· 

}Oruz ki .. Bizım Hakanımız zatı 
ha~metpenahileridir. 

Kork~d ıaımr iibi oldu: 
- Anamadım. Yoksa yanlıc: 

mı .şitiyorum Otur, şöyle otur 
bcıkayımf. 

Bölük ağa.r, b'rinci pntiyi ka· 
J•tımııt! . Mektubu ç kar ı ve 
Şohz.deyo uzattı. Korku~, bir 
hamlede mektubu kaparak sür· 
tı le okumağ~ pgiadı. 
Şebude her satırda reoktcn 

rer.7,e g·ı;yor, gözleri mesud 
bir teb~11ümle aydınlamyQr, 

sakal tıtrıyordu. Az kalın bö
lük ağasmın önünde mektubu 
opecek o du. Son aatm oku· 
fl.ıi••ca: 

.....,. Efendim, emindim, .,~er 
kullarımın banıı sadakatlerinden 
emindiıo. B n de oıılan seve· 
rırn.. Dedeıu Fa~ibten ıonr1. •• 
Haı1i fU kıs~c· k saltanat zama· 
nıın yok mu?. Ah, ah .. T• o 
zamendanoen ordu beni ı ver, 
ben de orduvu: 

Söylo bakılım, baıka neler 
var? 

Narlıde e cin 
davası! 
......,...~~----,.-~~~ 

Dünkii duruşmada idam mah umu· 
nan avukatı Bay Mahmud Esad 

• 

Bozkurt hulunam:ıdı 
Narlıderede sazlıkla arasında 

pusu kuımak surd ıle kasab 
M11stafayı çifte tüfeğ e taam· 
miiden ö d-rmek•en suç·u Ha· 
san ve oğlu lbrah min !.ğırc ·ıa 
mahkem~sınde yapılan duruş· 

maları net ce~ de Hasanın, ve· 
fa.ı i e onun hakkınd k 
amme uavasının Sllkl•tuoa VC 

İbrahim n idamına dair verilen 
karar, temyiz heyeti uınum yc
since bozulmuş ve ıade edılen 

evrak üzerine yeniden yapılan 
duruşmada bozma kararma ittı· 
baen karar verı lmişti. 

Bu karar üzer ne şr.hid celb· 
edtlmiş ve bozma kararı daıre

'inde dün m:ıvaceh leri yanıl· 
mıştır. Hid sey" daha zi ade 
bı.tirlıyabi.mek için şu t fsi 'at 
tekrar vermek mecb ·riy t ue)'ıZ: 

Ôlu Mustıl--nın karısı Zehra, 
icazı Meryem ve otlu Haaan 
namındaki çocuk bu hadi5enın 

şahididirler, ay, ıc Rıza, Güllü, 
lbr hım adındaki şahıslar da 
amme şahid i bulunmaktad:rlar. 

Dün bu şahıdlerden R z.1, 
G .. llü. Zebra, Meryem Ve; Ha-

n gelmtıler ve kısmen muva
cehe yapılmıı1ard ır. Evelce din· 
len-: Abb ş vefet ettigi içi!? 
ö ürn tar hi tetki!c edil~c ktir. 

Dünkü muv~c•heye gelınce, 
bu hidiseyı ilk defa Qıeıı mak'! 
tuliln karısı Zehra olmuıtur. 
Zebra kocasın n alkanlar i~inde 
yere yuv..-lanchtını ıörünee fer· 
yada batla•lf ve ilk det a kar-

1 Dem ştir. 

1 

Bu rı vacebelere lcartı ne 
d yeceğa çuıdan ıoruldu .. 

Suç! Abrabim ayl\ğa kalk ı. 
E\ erile parmaklık'arn dayand1. 
Ve mel· b r ifade ile: 

- Öl i Muıtafı, flrıadan mı, 
önden mı vurulmuştur? Şahitlere 
soru ıuz? d ye bir tek ıfte bu· 
lu du.. 

Suçlun\ln kerııı, lcoc&! nın 
arkadlln vuru!dJğunu söy eyincc 
suçlu: 

- ahi lıte yaian'ar nıoy-
dana ç ktı. Bunlardan bır kuııuı 
benim ön taraftan gelditimi 
gördüklerini söylemişlerdır. Ôıı
den gelen bir ıdaın, nasıl olu• 
<l!i karş sı .. dak;ni arkadan ya· 
ralarl Hem benim bir çok mü· 
d21aa şahidim verdır, bu.ılnrı 

da d=nl ym. ? dem ştir. 
Mahkeme ba~kanı suçluya 

b tab etti: 
- S zicı vekiliniz Mahmud 

E d. baata o'duğqndan celb· 
nameyı maouıtar. Hila ve i· 
liniz midır? 

- Evet. 
lb abamle Zelilıan1n muvaee

belerinin yapılmaaına, Mı.utafa· 
nm şalıid olarak celbine ve 
terhiıt e ılen jındaruıaJ..,ın bu· 

nduklan •ahallerin iandarma 
lcomu anlıtından ötrenilmeaine 
ve Mahmud E d Boıkurda ye· 
niden eelbname y tl!Baıına, 
duru,ma11ın 24 ş ıbat tarihine 
taliki rı e karar ver idi. 

1'AKV'ı~i ım• ıaatlıyao lçı:p Nor~oae 
Y sonra Rızaya üdiıeden ma· 11-.. Rwal .............. 1 ... ,""'J""J~,._.Al ... ~~-."'" ... •J"'..>,..i..I 
lumat ~r•iıtır. "'•ua•lllli ıs Zdkıfit 26 

Şahidlerden Rııll ve Giillü 
dtı.ı verd tderi ifadelerde: Kanana•Gııi 

- Zehr•ya Hıtladık; kocama ı 2 8 
katırcılar ...,clulaı; yer ıinl J 

J)jye muffn.t talep cttitini J 
aöJl•iıle~ir. 1 

Kiicük HA.an daa 

ı 
9 
3 
8 

- !eo evde idim, eaittem l~ ........ -~~ft~._ ..... .::::il 
Mutafa ıeldi. Babamın nerede 
old .. unu sordum. Abbaaıa ça,. 
datını ıittitini IÖyledi. B liha· 
•• ti• bu ütliff vvku.,.Wi. ıt::.:-•iıl.li;::::.:m~.:.ı:~ 

V ysel 
dün tevkif l·ıdı· 

E oinde y pılan raı !ırmaaa ç tabanca, bir 
kama, bir bıçak ve 150 fişek bulunmuştur 

, 
28 

111 

rı 
Dahili hı,s&•llfıdar cu i ınııu1111 

Dr. M. Se•ki Utur tli1or ti: 

Kızd .. ( Algömlek) 
-1-

KıııJ, gayet buhşıcı b"r has· 
• .. lıktır. Kıtıllı bir hastanın ya· 
mnda bir müdJet durmak, bu· 

34!! - • -fLE 
Meşhur esra.. kaçakçısı Vey· td,ıklarla malulüm.. Hırıızlık laşm:.ğa kifayet eder. Hastaların 

selin evinde dôrt kilo esrar bu· yapm•yorum. Namusur:ıla ç&I • kullandı~ı ya akıar, e.bise ve 
lunarak yaicQlandığmı yazm tık. şıyord mi çalı.aşırlar, kı~aplar, oyuncaklar 
Veysd hakkındaki evrak tek.,m· Subhi ıaçmal rına şöyie de· ve kab gıbi şeylere hastalık 
mili ettirilmiş, suçlunun ~ vk:'i vam etm:ştir: amili >·apışır; hattn hilstalık geç· 
talebile nöbetçı Suıhceza mrıh· - Esrarı tanının. Va.ktile ikten t.ıylarca sorıra b le mik· 
kemesine gö;:ıderHmı~tır.. epey arkadaşlık rptık. Kafır, 1 robu yaşatır. 

Okunl! ı kağıtlara gör•, Vey· benı ço. zanıarı aldatırdı. f Rk.at t Hastalar ihtilat eden sağ· 
se!: .. son gürı ~ .. d- ~.srat bıç k- imdi, a:o-.a... Ar ı .k benJen lam K•ın ... Jer, hı:. tal ğ n etraf 0• 
çılığ na taz "' chemnuyet verd ğı ieçtil daktlere sirayetıne sebeb ola• 
v~ evin e ın ··h m n ktarda es· Diğer suçlu Hüseyin, esrar bil"rler. 
rar bulundurduğu haber alınm ş satın almadığır:ı ve }..:rde bul-
vc alın n tert;bat üzerine evın ~ duğu uf.:k bir r.ıaddenin ne 
rırilerek mutbpkta, tavan ~ ra• oldu~unu ubhiye sordu~unu 
ıındau dört kilo esrar ve evin söylemiştir. 
m•ıhtelif mahallerinden de üç Hüseyinin tevk.fıne ve Sub-
tabanca, bır kama, bir bıçak binin serbest bırak.l &Jma ka·· 
ve yüz elli fişek çıkarılmıştır. rar ver.imiştir. 
Ayrıcı yattığı yata~ın altından S1.1bhi, yaşasın '"'umhuriyetin 
esrar parası olarak bin dört adil hkc ıeferi dive bak rarak 
yüz lira bulunmuş ve hepsi de mahkemeden ayrı1 mıştır. 
ır.ühürlenerek emanete tevdi 
olunmuştur. Sorgusu yapılan 
Vey•el demiştir ki: 
~ Ben esrar kaçakçılığından 

vazge(eli çok oldu. Zabıta, beni 
içoı iye ~Uırmaiıt içm bir plin 
} apmış, eviın. a l: pısını klrarak 
içeriye girmişur. Zc:vceme aid 
1400 lirayı almış ve bunlar ta· 
dad edilırken; dizer memurlar 
mı.ıtbabın tavanını sökmüş ve 
b rabc:rinde getırd. , esrarı 

tavan arasmdan çıkardıklarını 
şöylemişlerdir. Bunlar, bir prog· 
ram altında yapıla!'I tuzaktır •• 
H ç b risini kabul etmem. 

- Evinde bir ıürü silih çık· 
mıt, aen n evin cebbıQe depo
şu mu? 

- Orası başka mesele •• Be• 
nim dü,manım, dostumdan faz• 
ladır. Hayatım n m haf.tzası için 
bdunduruyornml 

Me' cud de ille e göre :;uç'u· 
nu tevk fıne ve evrakın iddia 
m "kamına te\'dune karar ver&l· 
m ştir. 

v~ysel: 
- Bu da geçer yahuf 
Oemiı, cez te\' n1 boylamıttır. 

Bir e&rar davas 
dah~! 

Sıı h: mahkemede 
neler ıöyledi? 

Dürı Hüseyin adında bif ıa
bıkah earark'.eş SuphiJ ·n esrar 
satın alırken y1kala11aa:ş, ikiıi 
de nöbetçi ikinci Sulbçeza mah· 
keme.sine göııderilmitlordir. 

Supb 1 bır ınudoet evol bir 
sene hapse ve iki yüz lira para 
cezaı:oı .rııahkOm ol1Dq bir 
ıabıkalıdır. Geçenlerde ı~nc 
earerdan mahkemeye ıolen 
Supbi, mahkeme hus ..... 
dei.lilc aliimi ıöıtermiı ve· kon· 
diıini balkooda11 apta at.ak 
iatemiıtir. 

Tıbbı actli müeueaiode b,ir 
müddet müıahede altıaa alıoao 
Suphi, tekrar .abverılmiıtir. 

HAL,. Naci Erel Suplai11 
sordu: 

- Soyadıa? 
- Y euaıüadotdql 

F;:rari Kani 
yakalandı 

.ı •••• 

l tanbuldan şehri. 
m · .ze get ~rildi 

Bundan bir müd<tet evel, Bo. 
Mahmure adında genç olr ka· 
dının, 4 Y•iındaki çocuA-uyla ve 
Kooy vapuri.e lıtanb \dan lı-

ıre gelirken vapu!da Kani ve 
lsmail admda iki ıahsın teca• 
vüzüne maruz kaldığını ve mü· 
tecavizler hakkında ci.ırmü meş· 
hud muamelesi yapılarak ikinci 
Sulhcezada mevkut~n yapılan 
duruımaluı aıra11oda Klninın 
nasılsa firara muvaffak olduğu· 
nu ve bun ardın lsmailin kırk 
Kanfoin 50gün müddetle hapis· 
ler ne karar verildigini ya:.ı: mıştık. 

Fraıi Kani lıtanbulda ycıka· 
lanmış ve JzUJir getirilerek 
ıahte hüviyet verdiğinden dol ayı 

tek ar mıthkeıueyo yollanmııttr. 
'ani bidayet~n 294 numaralı 

evde otu dutu halde 394 ola· 
rak gösterm ş vo Iataobulda 
bulunduğu müesse.:.enin adre· 
sini yanlaş olarak söylemiş v~ 
kc..ıdd Kasımpaşada ve oyl 
d.ği adres ha ricıude bir miies· 
ıesede buludmuştur. 

Hakim suçluya ıordu: 
- Ne diyo ıabtc hüviyetler 

ve numaralar verdin? 
- Korktum. Bu k:.,dın bizi 

atır bir ceza ıle cezalandıracak 
diye aklım gitti! 

- Daha mı iyi oldu? 
- Orasını takd r edemediml 
Sahte hüviyet verdijinden hak· 

kında ayrıca takibat icrasına 
ve ıuçl11nun mevcuden iddia 
maka1D na ıöndeı lmoaioo karar 
vorildı. 

Naz-illide çalınan 
elbiseler --· .... ···· Hır•ız • rtında elbi. 

y, ecek erle, bahusus süt il~ 
bastal K zehr nı kızıllı bir has. 
tadan ı1ağlam bir nsana bulaı• 
tırdığı çok defa vak" olmuştQr. 

A gömlek hasta g• ıa tutulmuş 
Q anlar, uzak vey yakından 

olsun gönderdaderi mektublarla 
da mikrobu se\ etmişler, hasta· 
lığı yaym şl ardır. Bu hastalığın 
faktörü, pek dayanıklıdır. O un 
için eşya iize inde aylarca batta 
yıllarca hayatını muhafaza et. 
mektedir. Sırayeti en ziyade 
hastalığın başla ıgıcındctn naka· 
hat nihayetine kadar sürmekte
dır. Bu bastalığa istidad ve ka· 
biliyet u numi değildır. En çok 
müsteid olanlar akı ve b ş ya• 
tına kadar olan çocuklardır . 
Meme emen süt çocuıdarında 
ve kırk beş yaşından yu .arı 
olan insanlarda istid ıt pek a.
dır. Hastalığın faktörü en evel 
bademciklerde ot ırur, buradan 
vücude girer. Bazan da cild 
ııyrıklarından v yaraiarından 
girdigı vakidır. Hatta lohusala· 
rtn rahim yartık nndan da git"

d.ği görülmüştür. 
-Arkası otır· 

1 t'/Qoec i .. r·ı 
Bu gece 

Kemeraltında lttihad, Güze}. 
yalıda Güzelyal , lrgadpazarın• 
da Asri, İkiçeşmelikte lkiçeı· 
melik, A'ıancakta B. Fuad ec
zaneleri nöbetçidirler. 

Mahkum oldu 
Tepecikte Ahmet Ôzbıçatı 

yaralayan Ramiz Barutun mer 
huden fÖri;len muhakemeıi De

ticelenıoiştİJ'. 

Suçlunun bir ay yirmi git• 
müddetle hapsine ve mevkuf 
kaldığı müddetlerin mahsubuna 
karar verilmiştir. 

hüviyeti tesbit edilmiş ve esua 
da;r müdafaası dinlenmiştir~ Hay· 
dar ifadeıinde: 

- Affedersiniz, fakat bu 
hırsız değilim. Bileğimden kan 
damlıyan bir ıan'atkirıml 

- Anladık amma, elbise üze
rinde ç• kıyor ya? ••• 

- Evet. Fakat ben bu elbl· 
seleri Kayserili Ü:>mandan yirmi 
liraya aatın aldım. Suçlunun top
lanan deliller karşısın da tevki• 
fine ve Nazilliye gönderılmek 
üzere evrakın iddia makamına 
tevdiine karar verildL 

- Senin dotmanla ortalığa 
ferahlık ,.1eee1c galiba? 

s!lerle yakalandı 
N.zillido yapılan bir hı11ııl k 

hidiaeaioio tuÇlusu Haydar adın· 
da bır t•bıı zabıtaca yakalAD'! 
nu•tır. Hidiıe tudur: 

Haydar, Naz llide bir hanede Dr. Behçet Uz 
yatıp kalkan Yuıuf admda bir Suplü apraı ıçb, ıöıinü ,..du. 

Bir llonferan1Ç1 ribi miitemacli
yea ıiyledi. Söyledikleri liflar 
arumt&aı 

- Ben bu millete çok laismet 
etti•. Merha .. tH •illeti•·· 
Baaa acı.. Şu laal me ltakınıı, 
baaa merlaamet ediail.. Aklım 
aaa tlıtildir; ruial •• akli uı 

şahıın ltir kat elbiıuioi, göm· Çocuk hastalıkları 
lekini ve atkısını çalmı1ı lzmıre mütehassısı 
ıelerek Meurbkbaıında iki dir· Hastalarını 11,30 dan bire ka· 
bea bir gek•rdok dolqırken, dar Bey' er sokağında Ahenk 
elbi.o sahibi tarafından rörül· matbaa•• yanında kabul eder. 
müı ve yakalaUtrılm ştır. 

Tavk f talebile Sulheeza mah· Maoysnehane telef onu 3990 
Ev if'lefonu 2261 

komoainlj ıönı.&oıileA suçlunun 11mmıı11ıu1 ___ ... _1111ı111ii1mı-•I 



ANAnOLU 
~;a-ilmı!!!"'-----·-------- -- --· -- --Borsa 

- 72- Ya.zan: Aleksandr Düma .......... 
Kard"nal, Fransız o mıyan ve spl\nya kalbi taşı

yan b·r kadının entrikaFarına kpnmayın, dedi 
- Hemen yola çıkacaksm•z; 

ıize bir mektup :vereceğim ki, 
biç üıeriniz,:ıel) ay·rmıyarak tam 
ıabibine teslim edilmek lazım •• 

- Nereye kadar gideceğim? 
...., Londraya. 
- B n Londraya gideceğim 

hal Şaka mı ediyorsun, benim 
Londrada ioim yok ..• 

--teveccühü muvak l\at bir şeydir. ford tarafından telkin edilmif 
Onun iç'n b r nazıra bel bağlı· olan cümlelerden biriydi ve B~ 
yan 11dam deli o' malıdır. B"r nasyö ise o ıu kuliarımık f ırsa· 
nazır kudretinden daha yüksek tında o'.d ığ ınu zannetmişti. 
kuvvetler vardır ki, b;ışka bır Madam Bonasyö omuzlarını 
adama yahut bir vak'a zuhu· si.kerek sordu: 
runa tabi bulunmazlar. işte böy· - Söy · ediğiniz membket hak· 
le kuvvetlere sarılmalıyız. kınd11 ne duygunuz var? Bas t, 

- Çok teess .. f e söylerim ki, müdcıraı;ız bir şehirli o:m kla 
- Fıkat, s:zin oraya 

nizi isHyenler var. 
gitme· Madam, ben kendis"ne hizmet kı:ı lınız da gözünüzü bü ~ ük ınen-

- Lakin o iıtiyenler kim? 
s·ze haber vereyim ki, ben ar
tık karınlıkta çalışmıyacağım. 
Yalnız yapacağım iıi değil, ki• 
min hesabına çalışacağımı da 
bil ek iateri •• 

- Yük ek mevki 11bibi bir 
kimae tarefıod n gönderiliyor
sunuz ve yüksek mevkıli bir zat 
taraf adan bekleniyorsunuz. Size 
ıöyl"yebileceA'im itte budur. 

- Gene entrika! Hep entri· 
kal Teşekkür ederim, madam. 
Ben artık gözümü eçtıml M. lö 
Kardinü bu hususta beni iku 
etti •• 

- Kardinal hal Siz kardinali 
gördi.inüz mü?t• 

l\uına.ş ı iftih rla cevap verdi: 
- Beni ~ğırdıl •• 
- Siz de gittiniz bal Ah 

gafil ad mi. •• 
- Fakat, gidip ıitmemek iı· 

tediğimi bilemem. Çünkü onun 
yanına iki muhahz arasında rö· 
türülmiittim. Şunu da itıraf 
ederim ~i, hatmetliyi tanımıyor• 
dum amoıı kimin huzur na fÖ· 
türikf üiüınü bjlı ydim ~ok 
vinocektiuı.. 

- .Size fena muamelede mi 
bulundu? Sizi korkqttu mu? 

- 8aaa elini v~r~i ıve bana 
dostum dedi ••• DottumJ lıitiyor· 
muıun, Mad4m? Beo büyük kar· 
dinılin doatuyuml.. 

- Büyüle JC.rdinalin hal. 
- Onun bu ııfata olan hak-

kını b lki kt,ııraınıg, Madam? 
.- Ohl Ben onun hakkım 

hiçe sayarım. Fakat bir nazırın 

t!lmek şerefine nail olduğum o fa.aller ta rafına çeviriniz .• 
büyük adamın fevkınde bir kuv· - EJıl eh buna ne dersin'z 
vet tasavvur edemiyorum. nası hatçi madam? 

- Kardinale h zmet mi et· - Bu par yı s ze kim v~rd ? 
tiniz? - Anlıyamad nız mı? 

- Evet madam ve onun bir - Kardınal m? 
hendesi ııfatile. S zio de mem- - O yani dostum Kont dö 
lrket.n ıelimeti aleyhine işlere Rişelyö .• 
karı,manızs yahut Frans·z o mı· - Kont dö R şe!yö hal Ya, 
yan ve ispanya kalbi taşıyan demek benı kaçıran adamdan! 
bir kadını.J entrikalarına yardım - O.abilır, madam! 
etmeni1:~ müsaade etmiyeceğim. - Sız de bu adamdan para 
Bereket versin büyük kardın&• a'dınız hal .•• 
limia:in gözleri açık olduğu ıçio - Kaçlrılış·mzın sırf siyasi 
her şey gö ür ve her kalbe seb.-pten ilerı ge diğini siz söy· 
nüfuz .eder. lemedin ·z mi? 

Bonas)'Ö, Kont dö Roşeford - Evet, fakat o mesele beni 
taraftndan kendisine söyleili.en han1meteudıme karşı ihanet et· 
b r cümleyi keiime kelıme tek- tirmek iç1 ndı. Bana işkence ede· 
rarhyordu. Fakat ıırf kpcasmı rek ağzımdan haşmetli bamm· 
güvenen ve icra içeye de ona efendinın nam.ıs.ınu lekelemek 
g iveııerek teminat vermiş bulu· ve belki de vücudüııü ka dırmak 
nan zavallı karısı, gerek kendi· iç n lakırdı kapmak istem ş:erdi. 
sini atmakta bulunduğu tebli· - MadAm, siz n haşmetli ha· 

Qkeden ve gerek düşmüş olduku nımefendiniz hain bir lspanyol-
ümitı z ~eziyetten dolayı hıç du • Bunun için kardinalın yap· 
ürkm,.miıti. tığı doğrudur. 

Bundao başka, kocasının ıa· - Efendi, ıizin korkak, c m· 
yıf tabiatini ve hususile tamah· ri ve ahmak olduğunuzu bilirim. 
karlığını b.ldıği için onu rzu· faK t şu dakikaya kadar alçak 
ıuna boyun iğd rmek hyıu unda oldu§'unu bılm:yordum ..• 
meyus olmamışt. Karısının hiddetlendiğini hiç 

- Oh demek lıcard nal ben· görmemiş olan Bonasyö, bu de· 
desi oldunuzl Öyle mi efendim? rece öfkeıi karşısında şaşıra· 
i<arınıza iıkencc ye kraliçenizi rak sordu: 
terzil eden b "r partiye taraf. - Madaml Ne ıöylü ol'.sunuz? 
tarsınız? diye hayktrdı. Kocasının üzerinde t.: krar bir 

- Umumi menfaatl;r karşı- az tuir Jçaınadığını farkedcn 
ıında hususi menfaat hiç mer· madapı Bonasyp sözünde de· 
ttbesinde kalır. Ben memlekete vam etti: 
hizmet edenlere taraftarım,. - Sef 1 bir fil ;ak olduğunuzu 

Bu sözler de Kont oö Roşe· söylüyorum! S yaset!e de uğra-
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ş yo sunuz değ l mt? Hem de 
kard.nalin siyaseti ilel Demek 
~endini, vücudünü ve can E!I pa· 
ra i.in şeytana sabyorsun hıl 

- Hayır, kardinale. 
- Bu ayni şeydir.. Rişelyö 

demek şeytan demektir ..• 
- Susunuz, madam, susunuz! 

Belk bir işiten olurl .• 

- Evet, hakkımı var. Sizil) 
aJçaldı,ınızı duyarlarsa rez l 
olursunuz •. 

- FakClt benden ne isniyor· 
sunuz? Söyleyiniz bakal·mL. 

- Size söylemiştim; ş mdi 
yola Çlkacaksınız. Size vermeğe 
tenezzül ettiğ.m işi sadakatle 
yapacak o'ursanız her şeyi af· 
feder ve her şeyi unuturum de· 
el ve elini ona uutarak, işte o 
vakit, aşkımı tekrar ş ze bağış· 
ıarım. Diy~ ~özünü bitirdi. 

Bonas} ö korkak ve cimri o[. 
rpakla beraber karısını sevi or· 
du .•• Artık yumuşamıştı. Elli ya· 
şında bir adam yirmi üç yaşın
dalc güzel kımsı ile uzun müd
yet dargın kalmağa tahammül 
edem t' z, Madam koc~s. nın te· 
r,eddüJünu görJyordu. 

Sonn vpr -

lnkıl3b hatıralarından 
1 

Yazan: 
M. OoQaıı 

Çok geçmeden Çerkes teavün, Kürd ittihad ve teavün, La~ ce
. miyeti hayriyeşi gibi milliyet güden cemiyetler kuruldu 
lstınbuta gelen Pce.nı Saba· ArJJdan çok geçmem ştı, Çe•· Sur yetiler içi.o adeta bir kal· makl~ beraber sarfiya çatk n 

beddin Beyin adem mcrke~;ye~ kes teavün, J(ürd ittibad ve kan ve siper olan H .!eb ve olmaları yüzünden Yıldız haze· 
cem Y•tine aid ki şesi ltbhad teavün, Laz cemiyeti ha)'riyesi c;var nda yetişme tarzına naza· les . .nin eleba§ıları sırasına kadar 
ve 'J..,aldci cemiyetinden bir gibi Jnill yet prens plcrine da· ıan Ebü.hediye denmekle ins1n çıkm §lardı. Bu yet şm yormuş 
kaç ev aşırı bir evıP kapısına y,anan bir çok cemiyetler te· yüzünü kızartan b r na:.n taşı· gibi bir de (Çerkcs teavün) ne 
aaılmıttı. şekkül etmişti. Babıa ıye yııkın ma,kla ıefahet _alemlerinde elden oluyordu? 

Gene o günle~de Beyoğtunda olması dolay sile bunların hep· ele do.a§arak lüyüyen ve en Kürt ittihat .ve teavününe ge-
Konrordiya tıyatrosunda evl da sinin merkı>,z Cat,aloğ'una te· nihayet Yıldız sarayına <Ç(lt- lince; 
arab tarafından büyük bir top- sadüf .etmişti. Bır kaç ay sonra makla şeyh Ebü.büda .efendi 
lantt otmuştu. 314 yılında Kule- Sclaıukte dçı'an Arnavud (Baş- olan bu· ah _i,slZ .herif Hama Kirt maariften, medeniyetten 
li aıkeri ~dadiıinde Abdiılha· kım) kulübııe Türkten say.i Is- kaıabas·ndaJ) Suriyeli,bjr A~abtı. mahrum asker ~e vergi de ver· 
midio hocalarından Şeyh Elıül· lim anasır.o adlarmı taşıyan Yıldız saraymın e1'g zısyon mez, bedevi bir hayat ge~:rir 
hüdaQın tretiıtirmr.Jerınden Hu· cemiyetler b rib rini koğalarca· mezalimin re' si .olan Necıb, Se· çapulcu bir milletti. O.ılar aşl· 
muslu S kib adında genç bir sma aiyaact sahnesine çıkmış· 1 m ve lskender Meıbameler bu r~t hayatlar~na 0 kadar aJı§mış· 
talebe Parise kaç ıfb. Meşry• la .. dı. üç jcar~eşler k mlerdı? ~uriyeli 
tiyet ilanından ıonra ~iğer.eri 8Jnlann istibdad devrinden ~a pi k bir Arab süla:es; ve!- lprdır ki; şeyhsiz, reissiz b ç pir 
ı:bj b~ Şeıeib ıBey de Jst_f,Qbu· a! cık bir hakları yo'< gibi idi. hasıl Arablık namı altında en İf yapamazlar. Ç,aldıklarınıo, 
la ıelmi ti. ııte bu Şekıb ba· Yukarıdan beri arzetm §tı'k. Bu- z ya de rol oynıyaıı ve Tür kten çırptıkiarınm bir çoğu reis erine 
şına topladığı bir takı g.enç r,ada da telhisen bir tekrarlamı'l uzaklaşan, kaçan (Haleb, Şam, a dJir. İlanı pıeşru : iy,etten bu 
Araplarla bir toplantı y pmıı yapahm: Beyrut) denilen Su iyeliler o.· gülle kadar geçen yıllar içindeki 
lttibadülarabt ce iyetini tesıı Arap ittihad c .. m·yeti ne is- qıuşlur. l}ürt isyanluım, şek.avetlerinı 
etmjşti. tiyordu? M bey l hümayun .kine Çe kes mınt"kası olarak bü- hepımiı tanırız. Bunları keodı 

O g'.inkü toplanbf& g'tmed k kat b ~lub meşrutiyetin üçüncü tin dünya Kafk ısyada mahdud ke~iflerine bırakmak demek aş:. 
bir ıarab çocuğu dahi ıkalma• veya dö düncü güoii milyon• bir mı11tak yı tanı -. Orada zu· 
mıştı. Şürefası ıdan, sadatından ı,rHe b~raber Avrup ıya kaçan lüm görenler Anada.uya, Suri· r~t hay.atına el sürmemek de· 
harq01MJ11~• ıkadar bütün rJıplar Ş ımlı İzzet Holo paşa Abdül· yeye ve 93 harbınde de kısmen wektir. Aşiret hah ise kullutu, 
bu toplnnttıya can atmışlardı. bamidın sağ' ko.u hü.cmünde Rumeıiye gö.nderılmışlerdi. B.ın· esareti emreder. Beş on 'eisın, 
Bu cem'yet tıükfimetin yapacağı ıd. Bu vatanı uçuruma sürük· iarın voz yetleri m.lıiyetçi b r ağanm hatırı ıçın milyonlarca 
fenal k ara meydan vermiyece'k. liyen hazeleniu ele,ba~ılarından d .n ka deş.iğidir. Bizden ve bu ınsan ne kul ve ne de köle 
arab hukuk nu mub.ıfaza ve aı• biri olan pu adı.tın Su:-ıydi Ara· top, aklardan • alacak.ar:ı vere· o:ur. 
vanet edecekti. bın ta kcndicıi ıdi. cekıe.i bir ~ey )Oktur. Böyle oı- - Sona flllr -

NAS RE~ • , , 
KtU 

Dedeb~şı mezbahası lie .. 
altından kalkabilen 

Birinci mektubu ahiret pos· 
tahanesine teslim ett .kten son· 
ra Nasradd n Hocan·n yanına 

döndük. Bütün cesaretimi top· 
lıyarak: 

- Hocam; dedim. müs8lde 
buyurursanlZ mektubunuzun b r 
noktasına ıl şmek isterim. 

- Hay, hay, buyurun .• 
- lımırın Kihtiirparkm,Ja 

yapılan şey ale'ade b.r göl de· 
A I; yüzmek havuzudur. 

- Yüzmek istiyenlerin göz
leri denizi görmüyor mu?. 

- Görmt'Z olur mu efend:m; 
elbette görüyor. 

O halde?. 
- Deniziıı ısuyu fada tu21u 

imiş. Bu f izla tuz, cilddeki 
mesamat vasıtasile insa ıın içine 
g r iyor ve kanına karışıyormuş. 

- Evet? .. 
Her şeyin fazlası ~ibi tuzun 

da faz ası zar8l' veriyormu~ .. 
Bu · sebeble halkan banyo ihti
yacını tath su ile temin etmesi 
dütünülüyor. Maksad halkın 
sıhhati.. 

- Sana bunları kim ıöy· 
ledi?. 

- Avukat Murad Çınar .. 
- Ne münasebet?. Şimdi 

de hekimlık iddiasına mı 
kalkt ?. 

- 8ıJ ,ciheti bendeniz de 
sordum efendım; (Hukuka devam 
ederken ara, sıra Tıbbiye mek· 
tebinın de ö ıü ıden geçerdim, 
ben bilmiyeceğ m de dokt.or 
Hotiboğ u Esad mı bilecek) 
diye kıyameti kopardı. 

- Sen ne cevap :verdin?. 
- Aman hocam; Murad 'Ç.ı· 

nard1n benim ödüm kopar, 
c vap vermek haddıme m dl.iş. 
müş?. 

- Pek ala.. Sırası gelince 
ona ben cevap Vı;ririm. Sen 
şimdi kılem , kağıdı al da ikin· 
ci mektubu raza!ırn. 

R ı.gi.rdan ka.emi elime al
dım, ufürükten kağıd ı da diirüp 
bü üp dizime dayadıktan 6onra 
hocan n scyledJclerini ya.zmağa 
başladım: 

A 

Ahı retten mek u ?J .. 
-2 

Karagöz Ağaya 
Evet; perde kurdun, şem'a 

yakt n ve ANADOLU Okuyu· 
cularına h kikaten "L.ılluhayi ~ 
gösterdin. Halbuki gölge ile, 
hayal ile peynir ,em sinin yü
rüyem yecekıni pek ala. domuz 
gibi bilirdin. Ben senin kim 
olduğunu tanımaz mıyım?. Sen 
de, ben de Sultan Orhan za
mananda doğduk, beraber bü· 

'yüdük, SJltan Yıldırım Be}azıd 
zamanında yaşadık. Sen mu· 
kavvadan adam olduğun için 
cismen ölmed n, bense 673 
h;cri senesinde cismen vefat 
ettım amma görüyorsun ki, iki· 
miz de marıen haia y1 ıyoruz. 
B.naenaleyh ANADOLU gaze
tesinin köşes ·ne ıkurduğun per
dede hakimane hareket edebi· 
lecek ıken la lakıyata kaçtığını 
ben pek ala takdıre mu~tedi· 
rım. 

Dedebaşı mezbahası işi kar· 
şıs ııqa ne yaptm?. Haıka "or4· 
dan et ,.ıamazsın, kırk kuru§ 
yerine ,sltmı§ kuruş verCfek )z· 
m rden alaıağa .mecburs\Jn.,, de· 
dikler; vman gırtlağına beton 
mu döküımüştü Jci ~etJ n çıkm • 
dı?. D ~ezhahada .su yok idı. 
se .son güne kadar hayvan ke· 

. Jmeııne neden göı yumulmuı 

ve hala neden göz yumulmak· 
tadır? Perde kurup şem'a yal· 
tığına göre bunıarJa uğr şma 

vaz fesiııi Üz!rine a dın demek
t. Halbuki belediye memı.ı l rı 
Karşıya ca halkının elilı den et· 
jeri ~hp İzmir mezbah sı 
sevk derlerk~n tınmad•n ~ıle .. 

M •ksad gene balkın sıhh i 
im ş.. Amenna.. Ben sa kcn 
bir gün ahbablard1n biris"n"n 
eviı1e ttim. balla kaymak ikr m 
ettiler. Ekmeğ mi bıtirdikten 
sonra kalan balı parma ıml 
sünnetlemeğe başladım. B lın 
bitmek üzere old Jğunu gören 
ev sahib telaşla: 

- Hoca; ekmeksiz bal içinı 
yakar. 

Dedi, derhal: 
- Kimin içi yandığını Allah 

bilir 
Cevabını verdim,, Bu işde ,:le 

ya halkın sıhhatini düşünenle
rin veya bizzat balkın içi yandı 
amma hangisinin yandığ nı Al· 
lah bilir. 

Eş, dost üstüme düşüp beni 
evlendirdiler. Akşam eve g ttim, 
kadının yüzündeki duvağı açıp 
~ir baktım ki felaket.. O zaman 
4ünyada bundan daha ç rkin 
kadrn olamazdı. Talih mize bo· 
yun eğdik. 

Sibahteyin kalktım, tam ka· 
gıdan çıkmak üzere ikeı kadın: 

- Hocafendi; dedi, er.kek 
akraband n kime görünüp kinı· 
de.ı saklanay m? 

- Kan, baııa görünme de 
kime ısterseıı görün.. • .. 

Deyıp tabanları kald rdım. • 
Dedebaşı mezb1hası iş i nde dt. 

beled ye halk n sıh~atin dü~ıin• 
rpeseydi de kimiıı sıhhatinı İs• 
~rse onu di~\inseyd .• 

Akşeh rde bakım k ed yor· " 
dura. Herıfin b ri ~etcf: 

- Efendim, senin alaca inek 
benim sarı ineğı karnından boy· 
nuzlay.p öldürdü 

l}edi. Kendisine cevap ver
d im: 

- Benim kabahatim ne?. Şe. 
riat mucibince hayvandan ,kan 
davası edilmez .. 

- Affedersiniz, ben yanlış 
söyledim: benim sarı inek senin 
alaca neği boynuz ayıp ö dürdü. 

Hemen doğruldum: 

- Ha .. Şimdı mes ·le çatal· 
laştı. Bana raftaki şu kara kap1ı 
kitabı indirin bakalım 

Dey p yerini buluverdim, ine· 
ğin bedeııni aldım. 

Sizin beledıye de et işinde, 
Dedebaşı mezbahas nm yerini 
karakaph kitapta derhal bulu· 
verdi ve sen bütôn bunlara 
karşı bir pıt gibi susup kaldın. 

Bir vakitler mahallenın zerze· 
vatçısına borçlanmıştım. Herıf 

bir güıı benı dükkanına çağırdı. 
- Hoca; hesabı gö relım. 
Dedi. Defteri açmasını söy

l~d m. Baktım ki 31 akçe bor· 
cum olmuş. Defter;n ötek sa
bif ·sine dikkat ett m, maha e 
imamının da 26 akçe borcu var. 

- Ba~ oğlum, dedim; ma· 
halle imam le oramızda h ç tek
i f ~oktur, biz onunla 26 a hçeyi 
qasıl olsa say şmz. Kaid mı ge· 
r.de 5 pkçe?. O beş akçeyı 
bana v.erırıŞİn; bu suretle Jkı ho
canın da hesabı tem;zlenir. 
Adamcağız m"mnuniyetle b ş 

akçe~i verıd • Ondan sonra d 
ölünceye kadar hu hesabın için· 
den ~ ftamadı. 

lzmirde mezbaha .. 
- .Spruı 10 un .. a sah."fede 

. . 
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60 e ke ·170 kız talebe ara .. 
sında müSim bir anket neticesi 

ÇOCUKLARIMIZ 
Neler olmak istiyorlar? 

~rkek talebenin 
cevabları 

Ulus refikimiz, b r Ortamek· 
tebin 160 erkek, 170 kız tale· 
besine şu ıuali sormuştur: 

·- Ne olmak isyorıunuz? 
Ref.kimiz eski Daru:fununun 

6 şubeli iken Üniversitem zın 
11 şubeli, eıki MektebiSanayiin 
4 ış kolunun ş.mdi 9 a çıkmış 

b~lunduğunu dikkatle İşaretten 
sonra, çocu~'.ard.ı meslek arzu· 
!arının nasıl kümelendığıni şöy:o 
anlatıyor: 

160 erkek talebeden 142 ıi, 
yani yüzde doksanına yakın 
olan büyük kısmı, orduda vazife 
almak ve ıubay olmak iıted k· 
lerıni bıldırm şle • dır. Bunların 
.arasında çok dilckate değer cc
yablar vardır. Buı:an, babalı· 
rının da zabit o.du}unu ve harb 
meydanında şebid düştüğünü, 

annes nin ve kendi arzusunun 
babasınm mes'.eğine devam et• 
mek olduğunu söylemişlerdır. 
Bazısı, zabitLğin temin e'tiği 
sağlam istıkbal kadar şerefli ve 
memleket sevgiıile rahat yaşı• 
mayı en çok telif eden, dimağ 
inkişafı ve vücud sağlamlığı 
veren bir meslek olduğ Jnu, bu 
itibarla onu tercih ettiklerini 
anlamışlardır. Fakat, zabit ol· 
mağı istiyeı1 yüzde doksan ara• 
ıında, bu mesleği tere hdo en 
çok amil olan sebeb şudu: 

•-B z, muhakkak yüksek tab· 
sil yapmak istiyoruz. A lemizın 
geliri ve ma:i vaziyeti, ba ga· 
yem zi isted.ği:u z sahalarda 
gerçekleşt.rmeğ~ müsıid d . ğ ı. 
d r. Askeri liseler ve harbıye 
leyi dır ve p ırasızdır. Başka 

mes'ekler için talebe yet.ştıren 
ley.i liseler yokt.ır. 

142 taleben.o yetmiş kü•uru, 
yani yarıs.ndan fazlası bu ce· 
vabı vermişlerdir. 

· 160 talebeden ıreri kalan 18 
talebe arasında en çok arzu, 
doktorluk ve miibendiıiıktir. Ço· 
cuklarım z bu •ki meıleğe gi· 
rerken, bir taraftan mem eicet.n 
doktor ve mübend.se olan ibti· 
yacına işaret etmekle ber ı ber, 
bu iki mesleğin şu husJsiyetı 
üzerinde duı uyarlar: 

•Mühendisler ve doktor:ar çok 
kazanıyorlar.• 

Talebeden birisi verd.ği ce· 
vabda d yor ki: 

•- Doktor o'mak istiyorum. 
Bu, iyi bir mesledir. insan sa~· 
1 ğ nı yer ne getirmek iç.n uğ· 
r şmak şere.lı ve ınsani bır iş .. 
Butün bunlarla brraber doktor 
olmayı zcng n o mak ıçın de 
is yorum. l,ıanbuld kı apa t· 
man arın sah pleri arasında en 
çok d kto tar bulunduğunu ga· 
zdeler >az yorlar. Komşumuz 

• 

oları doktorun da iki apartmanı 
ve gece rcyama giren şık bir 
otomobili vardır .• 

Mübeııd;ı o.mak istiyen bir 
çocıı ğumuzun cevabı, bakınız, 
doktor olmağa haz rlanan arka· 
dışına ne kadar yakındır: 

•-Yurdumun mühendise çok 
ihtiyecı vardır. Yapılar, yollar, 
sular, elektrik; huli5a ileri ve 
bayındır bir memleket oımak 
için çok mühendis lazım ... Mü· 
hendis, zor ve uzun çılışmadan 
sonra yetişen bır mesıek sabıbı 

olduğu için kazancı da o niı· 
bette yüksektir.Ben, hem mem· 
leketime çok hizmet etmek, 
hem de çok kazanmak istiyorum. 
Onun için mühend:s olmak is
tiyorum .• 

18 çoc·ıktaıı beşi mühendis, 
altısı do'.<tor o' m3k istemekte· 
direr. G riy~ kalan 7 çocu',.tan 
dördii har. c•ye memurluğu isti· 
yorlar. O.ılarda01 biri şu sat:rlaıı 
yazıyor: 

• - Dünyay dolaşmak, gö • 
me k, güzel ve ileri şeyieri Ö}· 
renmek ve h ı yat: mı memlekette 
bunların d1 y~r bu'm ı sına has· 
retmek is .yorum. C ban için· 
deki yer çoıc şerefi obn c m· 
buriyetin, daima it.bar gören 
bir v ıtJ ndlşı o arak, yurd dış ı n· 
da onu tems 1 etmek bence eşi 

buiunm yan bir uvktir. So ,ıra 

bir de a cmi g::i:mek var. B r 
görmenın bın ış tmekten daha 
f ıyjalı o'.duğunu da h~tırlamak 
laz:m ..• 

160 yavrumuzJn ger. k:ıla ı 

üçü de şu m.sleıt.eri seç .ıış· 
lerd r: 

Muallim, 
Tüccar, 
ç fıç ı •.• 
T caret bayatını terc"b eden, 

şehriın'z ' tanınmış b r tüccar.· 
nın oğludur. • Hab· mın serma· 
yesı mü sa. ddir. iş sabası ken· 
disinin daha çok para kazan· 
m. ıını mü kün kıl yor. Fekat 
bu ışde tekn ğ. eksık .. Yuksek 
t cırct tahsiıı y3parak bunu 
tdmamlıyac•ğ m .• d yor. 

Ç ltçı o . malı: isteye.ı talebe 

r 
160erkek 

VE 

170 de kız 
Talebe arasında 

yapılan bir anket 
Erkeklerden Kıslarduı 

142 •i Z.bit 
5 i Milbendiı 

611 Doktor 
4 Q Hariciyeci 
l i Muallim 
1 i Tilccu 
l i Çifıçi 

·127 ,; Muaılun 
l~ u Doktor 
14 6 Tayyareci 

3 il Kı m yagor 
5 i Hikiw 
l i Terzi 
9 i EY kodını 

Olmak istiyor , _______________ J 

Kız talebenin 
cevabları 

Kız talebenın verdiğı cevab 
erkek talebe arkadaşlar ı ndan 
büsbütün başka bir çığırdadır. 
Erkek talebenin yüzde doksa· 
nına yakın kısmının zabitıiıc is· 
tcmesine mukab.l, kız .ırımızın 

yüzde yetm şine yakın kısmı, 
muallim olmak stı)Or . 

170 kız talebe arasında mu• 
al\im olmak istıyenler 127 yi 
bulmaktadır. Kızlarımız, mual• 
limliğiıı cemiyet içindeki şerefli 
yerinı, kurtuluştaki büyüle vazi· 
fesini hatırlatıyorlar. 

Ve diyorlar kiı 
•- Muallimliğin meslekler 

arasındaki bu üstün yerıni ha· 
tırda tutarak, onun şu hususı· 
yetini de unutmayınız: M~allım 
mektepleri parasız leylıdir. Ve 
biz okumak istiyenler, fakat 
tahsil iç n a leler.nin gelirlerı 
müsaid olmıyanlar, onJ şüphe· 
ıiz ki terc.h ederiz.• 

Muallimliği istiyen kızla·ımı· 
zın ard.ndan doktor olma.c he
vesinde olanlar geliyor: Bunla
rın sayısı da 170 genç kız ara· 
sında 19 dur. Kıziarımız, n çin 
doktor olacaklarını anlatırken 
bir de kadın kalbinin izahını 
y; p yorlıu: 

•- Kadın iç•n en uygun mes· 
leklerdeıt birinin doktorluk o:
duğuna kaniiz. Acıyı dindirmek 
gıbi bir çok ruhi ve manevi ta· 
rafları da olan bir mevzu üze· 
rinde kadın hassasiyetinin daha 
verimli olaca~ına ınanıyoruz. Bu 
itıbarta doktor olmağa hazırla· 

nıyoruz. Köy ere kadar g derek 
ye,ıi hay ılın pre:ıs p .erini, z nde 
ve g~rbüz kalmanın parolalarını 
yızacağız .• 

Doktor.uğ ın peşi sı a tayya· 
r~cı ik gelıyor: 170 kızıın·ıdan · 
14 Ü, Türkkuşuna g rmek ve 
havacı ığı mesle" yap:nak arzu· 
sunda o du:<larını söy.üyorlar. 
Bır cevabı, berab.·rce oku· 
) alım: 

•- Uçan Türk kadını teıki· 
binde ın ıla? n başlı başına bır 
- .Son-ı 10 U"lCU salıi ede -

Be)p.azar.ıdır. y., • aı.esinin ge· 
n ş araz si vardır. BunıJr;n boş 
uurmasının kenuis ne büzü ı 
verd ğıni ve b r haz nenin k • 
itli duran kapısını hatırlatt ğını 

söyliyerek d yor ki: •- Ben 
ç.f ç.l ği kara sapııııa emeği ve 
enerj yı heder -~tmek manasına 
alm yorum. Turkıycyi mesud 
edcceıc büyük ça ışmanın top
rakla mu vazı 0 arak giden tek· 
nik bir çalışma olduğuna ina· 
nıyoru'D· Köylıınde bunu yapa· 
cağım. Yuksek Zıraat enst tü• 
süne a•rıuel'c haz rlbnıyorum •• 

Cumhuriyetçi'er, ihtila cilerin şimendi
fer hatlarını bombaladılar 

Elli tayyare, bomba attı. İhtilalciler de 
bombardıman ettiler 

Barselonu 

Londra, 27 (Radyo) - Gene· 
ral Frankonun, ordu ile bir 
net ce elde edemiyeceğini anla· 
dığından, son zamanlarda hava 
kuvvetlerile faaliyete geçtiğ ı ve 
bu suret.e Cumhuriyetçi lspan• 
yanın e.inde bulunmakta olan 
şehir !erde b r panık husule 
getirerek zaferi temin etmek . 
istediği söyleniyor. 

-- ~ 

Madrid, 27 (R ıdyo) - lbti· 
!ilci er bu gün de otomatik top· 
larla şehrı topa tutmışlardır. 
Ô'ecılerle yaralananların mikdarı 
henüz tesbit edilmemiştir. 

Barselon, 27 ( Radyo) - f h· 
tita·ci tayyareleri; bugün sut 
14,40 ta Valans yaya gelerek 
bombalar atmışlardır. Bu bom· Madrid cebhesinde gualı uakligati 
bardımım net ce•inde yüz yirmi Teruel cepbes·nde nıütbiş mu• Muhtelıf cephelerde hava mu• 
kişi ölmüş ve 208 kişi de ya• barebeler o.uyor. Cumhuriyetçi· barebeleri olmuştur. Tayyarele-
ralanmışt r. Bir çok b.na'ar, ta· ler, mevzilerımize hücum etmış· rimiz, 12 düşman tayyareıini 
mamen enkaz haline gelm şiir. lerse de püskürtülmüşlerdır. düşürmüşlerdir. 

Salamanka, 27 (Radyo) ·- Cumhur ye .çiter, tank ta kullan• Barıelon, 27 (Radyo) - Cum· 

_:r:e:sm:::_i _:t:eb:l:,::iğ~:---======m;;;;ıı;;,l•;;r=:d=ır=.=--------- huriyetçi ispanya Harbiyo Ne
zareti; Levan cephesinde ibti• 
lilcılerin top ateşine tutuldukla• 
rını ve bütün bu bavalido tab· 
şidat yapılmasına mümanaat 
edildiğini, elli tayyarenin, ibtilil· 
cilerirı elinde bulunan ıimendi· 
fer hatlarını bombardıman ettik· 
!erini ve bir düşıııan tayyaroai 
düşürü düğünü b, ldırmelctedir. 

100 Japon tayyaresi Han
kov şehrini bombaladılar 
Tayyarelerin a:tığı bombala dan yangınlar 

çı ..... mış, bir çok b."nalar harap olmuştur 

• 

Japon asbrleri dperde 
Şınghay, 27 (A.A.) - Vu· Şanghay, 27 (Radyo) - Yüz 

huya bakim bulunan Taku da· tayyareden mürekkeb bir Japon 
ğının zaptı için Çinlilerle Ja· hava filosu, bu gün Hangov 
ponlar arasında muharebe de· şehrini bombardıman etmiı ve 

vam etmektedir. Bir Çın tebl. ğ nde büyük tahribat yapmııtır. 
son 24 saat içinde Yangtze Tayyarelerin attıtı bombalar 
üzer ndeki on Japon barb ge- yüzünden yangınlar çıkmış, bir 
misinin Çin mevzilerine binden çok binalar barab olmuştur. 
fazla obüs attığı b.ldirilmekte· Tokyo, 27 (Radyo) - Japon• 
dir. Çin hareketi Contucusun ya parlamentosu; harbiye ve 
doğduğu şehir olan Cufudak bava kuvvetlerı r.ezaretlerinin 
Japon garnizonunun cenahını bu seneki büdcesine bazı tahsi• 
tehlıkeye düşürmektedir. sattan başka 4 buçuk milyar 

Sa.ihiyettar Japon makamatı (peııs) daha ilavesi hakkındaki 
Tients n·Pukov demiryo:u ceb· kanunu kabul eylemiştir. 
besinde değişik! k olmadığ nı Şangbay, 27 (A.A.) - Roy• 
bildirm şiir. Çin· J •pon kuvvet• ter Ajansından: 
!eri arasındakı mesafe on beş Tıentıin·Pukov demiryolu bo-
gü ıdür değişmemiş yani J ıpon· yunca Japon kuvvet erinın ileri 
!ar hiç ileri hareketi kayde me· hareketlerinde bır müddetten· 
m ş1 erdir. be i görü:en durgunluğun Tok· 

Tokyo, 27 (A.A.) - Bahriye yoyu endişeye düşürdüğünü gös· 
Nazırı Amiral Yonai dün akşam teren mühim de.ıller vardır. 
mebusan mecıiaindo beyanatta Her ne kadar havanın fenalığı 
bulunarak deıniştır le : ve lüzumu kadar kuvvetin bu· 
- Japonya memleketin bahri lunmayışı bunda amil bulunmak· 

müoaleası ba~ımından k~nd s ni ta ise d ·· Japo ııarın ümıd et. 
emniyetsizlik ıçinde hisseylemek· tiklerınden fazla mukavemete 
tedir. BunJnla beraber vak t maruz kaldıkları anlaşılmaktadır, 
geçti ten sonra hayflanm,mak inanılır bir kaynaktan a.ınan 
için diğ~r dev.etlerın f !o.atın· malQmata göre general Matıui 
daki ink ş1f hareketleri dıl..katle To yodan aöıt fırka daha kuv· 
tak p olunma1<tadır. Fakat bu vct istemiıtır. 
ana kada Jıponya mukabı1 ted· Bıtn"' n"a'n lüzum 
bırler a mak üz~ e bu d~ v.et· 
!erin pliılarına dair kafi dere- görmüş !er? 
cede mufassal m•lumata malık Moskova, 27 (A.A.) - Ha· 
değildir. vas mubab•ri bildırıyor: 

Şarghay, 26 (A.A.) - Se· Çarlık devri idare termin olo· 
nen n başındanberı ş .. nghay jis.nde kararname, emirname 
sokaklarında ekserisi hastalık· manasını ifade eden •Ukaı. 
tan, açiıktan susuzıuktan ö en• kel mes evelki ıründenberi ye· 
IHd~n ibaret o mak üzere on niden ihya edilmiş bulunmak· 
bin Çıuli cesedi birikuıışt r. tadır. 

Amerikada 
Dondurucu 
soğuklar var 

Ncvyork, 27 (A.A.) - Mom• 
lelı:etiu bır çok mıntalı:alannda 
bü~üm ıü. en aıfırdarı aıatı 24 
derece rüzgarlt soğuklar aebe· 
b ınden Erocker Soutbadıkotadı 
biri çocuk olmalc üzere 9 kiıt 
ölmüştür. Bir çolı: yerlerde do 
icar fırtınası yolları lı:ap&llllf vo 
trenleri durdurmuştur. 

A tina matbuat 
birliği 

Baıvekil general Me. 
takıaıa teşekk'iir etti 

Atina, 27 (Radyo) - Matbaat 
birliği idare heyeti, bu gün Baı· 
bakan ıreneral Metaksası ziy•· 
ret etmiş ve hükumetin, bor iıto 
ve her suretle muharrirlere g6ı· 
termokte olduğu ıübulot ve bi• 
mayeden dolayı teşekkürde bu· 
lunmuştur. 

M. Ruzvelt 
Ordunun mikdarını 
artırmak lüzumunu 

h ·ssetti 
Vatington, 27 (A.A.) ~ Sa· 

nıldığ,na göre Bay Ruzvelt, ya 
bu gün yahut yarın, Amerilca 
Birl~şik devletlerinin orduıunun 
balen ıilab altında bulunaıılar 
ve derhal ıilab altına alınac:alc. 
lar da dahil olmalc üzere 675 
bine çıkarmak niyetinde oldu· 
ğ . nu bildirecektir. 

iyi haber alan mehafilin tah
minlerine göre, Amerikan niza• 
mi ordusu bir kaç sene içinde 
ıs bin zabıt ve 180 bin nefer
den mürekkep olacaktır. Halon 
Amerikan ordusu 165 bin kiti· 
den mürekkeptir. Mıl i müd,.faa 
kıtaatı 210 bin kiıi, ıbtiyat iao 
120 bio zabit ve SO bın ne
fcrd r. 

B. Goga Nazırlarla 
konu'ffu •• 

Bükreş, 27 (Radyo) - Baş· 
vek 1 B. Oktavyan Goga, dün 
Harb ye ve Hava Kuvvetleri 
Nazırlarını kab~l etmiş ve uzun 
müddet konu uıuitur. 
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Peygamberin Aşkı Sülevman 
.t 1 

Yazan: A. Kuprin Çefliren: Adam Hosıb Adamojlu 

insan, cin ve hayvanlara hakim Peygamberin 
yedi yüz karısı, üç yüz odalığı vardı 

"" insanların sefliştilcleri miid· 
detçe, ruh fle flÜcul ıüzelliii 
insanlıjın en yüksele tıe fÜ· 
zel rüyası olacaktır. 

Eg Sulamit, gemin ederim 
lci, Hnin de adın ıuırl•rdon 
asırl- lıaroretle gadsdile
celctir/ 

• SUleyman Peygamber· 

-1 -
Peygamber ve zamanının en 

bıımetli, en kudretli hükümdarı 
Süleyman, henüz kemale gelme· 
miş ve ancak 45 yaşlarındayd·. 
Fakat dirayet ve kudreti, erkek
lık kuvvet ve güzelliği, hükmet. 
tiği yerlerin genişl.ği, idare et· 
tiği milletlerin çokluğile bayatı· 
nın en yüksek bir derecesine 
varmıı bulunuyordu. 

Siileymının sarayı, aade Filia
tinde detil, bu diyarın hudut
ları dııında da şöhret bulmuıtu. 
Asuri ve Finikeliler, yukarı ve 
aşağı Mııır, Arabiıtanın' cenup 
kısımlan, bütün Yemen, Baara 
kö ı fezi Süleyman peygamberin 
haşmet ve kudretini, saltanatını 
bi.iyor ve tanıyordu. 

Sü:eyman peygamberiıı bir 
dedıjii iki olmuyor, aklına ge
len her şey, • istediği kadar 
imkansız sayılım • hemen olu· 
yordu. Arz üzerinde insanlar 
için mukadder olan hiç bir 
zevk yoktu, ki Süleyman pey• 
gamber bundan kana, kana hi .. 
se almış olmasın! 

Has bareminde '700 kansı 
vardı. Buıılardan başka 300 
odalık ve binlerce cariye ve 
kölesi mevcuddu. Bunlar arzın 
dört köşes . nden, her milletten 
ıeç ı miı n güzel tiplerden 
idılerl 

Tevrat ve Zebura, Mezmurlara 
bakılırıı, Siileymın peyıramber 
bu binlerce kadının hepıınden 
de gam alıyordu. Kendisine 
fcvka , beşer bir ıevme:C: kudre
tini Yehva vermiı idil Sina 
dağ nda aldığı bu kudret saye· 
ıinde • Süleyman peyııamberin 
arz üzerinde mevcud kadın cinsi 
ve tiplerinden zevk alması mu· 
kadderdil Süleyman peygambe· 
re beyaz ve tonbul bir kadın 
kadar, sarııın ve narin bir dil· 
ber, esmıır ve güçlü, kuvvetli 
bir cenııb kadını ve ... iri kal· 
çalı, kırm ı zı dudaklı kuzğııni bir 
zene kadını da zevk ve neş' e 
verird.l Fakat, iri ıiyab gö,,ü, 
bevıız tenli, etine dolgunca ka· 

Dilimize çeviren: 

dınlırı hepsine tercıh ederdi. 
Süleyman Peygamberin ken· 

diıine isnad edilen şiirleri ara
sında "kadı nı ya nergise veya· 
bud baharın yeni açı .mıt altın 
ııülüne benzediği zaman çok 
severim. bıyti de vardır! Buna 
rağmen Süleyman Peyııımber, 
teni ve yüzü fiineıin ıiddetli 
harareti ile kavrıo!muf, iri ıi yah 
gczlü, gür s yah saçlı tunçtan 
bir h~ykele benziyen kır kadın 
ve kızlarını da sevmekten ııerl 
durmazdı. 

Sü.eyman Peygamberin göz· 
deleri arasında, Davud Peygam• 
berin ıon zamanlarında, ihciyar· 
bk demlerinde h;ıyatına hararet 
ve zevk katmış olan Avizonga da 
vardı; bu kız, Surıamitlere men· 
su'b idi ve Sur;ye ıle Filistıne 
yabancı bir ırktan değ idi. Ve, 
Sulamitlerden fakir ve zıva lı 
bir bakireyi her kadından ziyade 
ıevmiıti. 

• • • 
Süleyman Peyııamberin gez· 

diği zamanlar bindiğ. tahtırevanı 
uzak diyarlardan getirilen en 
kıymetli •taçlardan yapılmış ve 
gümüı halkalarla b ribirine bığ· 
lanmıı idi. Tentesi ı pekten bir 
kumaı ile yapılmıştı. Oturacak 
yerleri ve dayanılacak y11tı k· 
ları kuı tüyü ile doldurulmuı 
her tarafı da altınla işlenmiıti. 
Bu ıeyyar taht için kullan lan 
altın kıymetli taşlar, o zamanın 
zenırin devletlerin in hazinesini 
teşkil edecek derecede çok idi. 

Süleyman sağlam vücudlii, 
iri, ıüzel ve heybetli bir iıı
aandL lri ırözleri, ıık ve bol 
saçları, mevzun şekilli kafası, 
kalınca dudakları, irice burnu 
ile cazib ve hakim bır erkek 
tipi idi. Büyük ve dini günler· 
de tahtırevanı ile halk aras na 
çıktığı vakit, ona bir peygam· 
ber ve b r hükümdar olduğu 
için değil, en ziyade çok güze 1 
b.r erkek tipi olduğu için ba· 
karlardı! 

Büyük bayram ve şenliklerde 
Süleyman Peygamber de halkla 
birl.kte en fazla zevk ve şarap 
ile sarhoş olur fakat buna rağ· 
men hak,mine hareket ve ıöz· 
teri devam ederdi, ki bilhassa 
bu son ilci haslet halkın kendi· 
s ı ne muhabbetini kat, kat faz· 
lalaştırırdı. 

Kadınların kalbinin hakimi 
ancak Siileymandı; onu göfen 
k ıdın, muhakkak işılc;ı olurdu. 
Fakat görmiven kadı~lar b le 

Yazan: 
Şülcrü Kaga---~~---
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tecalc has•alıklı bir bıraret var. 
Fakat ıölleri ne büsbütün ma• 
nasız ne de fevkalade garip. 
Ya:nız !iftarında tıpkı"Senekin. 
tasvir ett ı ği gibi cenaze alayın· 
da hazır bulunan bir adamın 
sözleri gibi insana meiil veren 
bir hal var. 

Mösyö Kanabol, biribirinden 
pek ayrı duran bacakların n 
arasında tuttuğu butonuna çe• 
nesini day.mış, s igaras .nın du· 
ma nına bir de ~deb yıt kokusu 
ka, ıştırıyordu. 

- Ş ı zavallı vatındış (Bo· 
loı~n çıkı" omuzu arlc ... nı 

göstererek) şu biçare cılız şiş· 
manl:kta bize benzemek istiyor. 
Bu bize bir delilik alimeti gibi 
görünüyo. l Neden? Çünkü şiş· 
manlıktan utanmakla beraber 
bızzat şişman olduğumuz için. 

ltiru etmek iıtedım: 
- Müsaade buyurunuz; dedi. 

Dünyada böyle azametli oi~man· 
lıktan ender bir bal yoktur. 
Dünyada her keıten fazla yer 
itgıl eden b z'trde bir nevi 
utangaçlık hastalığı "ardır. Bu 
hdlimız bizi ancak, gübnı,: 0 (. 

manın en kötüsü olan işılc 
i ç omek davaaıııdan kur.ara· 

sade adını duymakla kalplerinin 
derin bir ihtiras ve iştıyak ile 
titrediJin ı hissederlerdi. 

SJleyman peygamberin elleri 
bir kadın eli kadar beyaz, yu
muşak ve g 'izledi; fakat hıri· 
kuli:le bir kuvvete malikti. Sol 
elınin o•ta parmağ'ında da •Ha· 
temi Süleyman., bu tarihi ve 
meşhur yüzük vardı. Bıı yüzüğün 
iri tışı kan kırmızısı idi. Bu tıt 
üzerinde eıki bir dille •Her ıey 
geçer. cümlesi y ı.ılı idi. 

Mukaddes tarih der ki: •Sü
leyman peygambere insanlar 
gibi cinler ve hayvanlar da bo
yun eğmişlerdir.. Evet, Süley• 
mın peygaın berin irade kudreti 
arslan ve kapla nları b.le olduğu 
yerde durduracak kadar kuvvetli 
idi. 

lıte; zamanının vak'anüviıi 
olan Ahilud oğlu Yuıefinın ta• 
rifine göre, macera'arını yazmak 
istediğimiz Süleyman peygamber 
budur. 

- Detıll'ft edeu/c -
ı-:-~~~~---~~~~~~ 

/ki kız kaçırma vak'aaı 
Burnava nahiyesinin Naldöken 

köyünde iki kız kaçırma vak'ısı 
olmuştur. Küçük Ali oğlu Meh· 
med, Musa kahyanın 15 yııın· 
dıki kızı Fatmayı ve Hasan 
oğlu llyas ta Mustafa kızı 16 
yıtıında Duduyu kaçırmıılardır. 
Zabıta, ikis<ni de yakalamııtır. 
Kızlar, kendi nzalarile kaçtık· 
larını itiraf etmişlerdir. 

Halkevi köşesi 
1 - Evimiz 1zmirde buıunan 

Oniverı .teliler onuruna 30·1·938 
Pazar günü akıamı saat 21 de 
Ege gençlik gecesi tertıb etmiş
tir. Yüksek tahsilde olanların 
her gün saat 16· 17 ye kadar 
davetıyelerini almak için Hal· 
kevine mür? Cdat . arı. 

2 - F kirler dergimizde genç· 
1 ğe b r sahife açtık. Maksadı· 
mız bu günıin kapasitelerıni ya· 
rına ku•vet i ı b r ş ekilde hazır· 
lamaktır. Yazı vermek istiyen 
genç:er 'n yaz ı larını (Hılkevınde 
Fuad Edib) adres ne yoilama· 
!arını bildirir ı z. 

3 - 28· 1 ·938 Cıımı günü 
saat 16 da evimiz Dil, Tar.h, 
Edebiyat kom itesinin ve sıat 

l 7 de yön.ku ul toplantıları 

vardır. 

4 - 29-1-938 Cumartesi gü· 
nü alcşamı saat 20,30 da Hal· 
kevi salonunda evım z temsil 
kolu tarafından Ana p iyesi tem· 
sil ed lecekt ir. 

b ı . yor. 

Mösyö Kanabol bunları söy
lerken gü ıümsüyordu. Sonra 
ş ışman bacaklarını biribirine 
kavuştu rdu. 

- B z ayarda olanlar bilir· 
ler ki ışkı elde etmek için çok 
uğraşmamız lazımdır. Bu bizim 
muvı.ff .. kı\etlerim iz i n kıymetini 
artırır. Galıb yetimiz daha sağ
lam olur. 

- Dahı 11ğlam mı? Demek 
ki s,zce en sevilmiyen aşıklar 
en sadık kad ı nlara ma;ik olur· 
tar ha? Diye bağırdım. 

- Bu kadar büyük bir hı· 
kik.ati ıöylemege diliniz varmı· 
yor mu? Ha: bu ki tecrübe göı· 
teriyor ki: 

Kırılın veyıhud oynaıları 
tarafındanen ziyade a ldıtı ınlır 

g ızel, yctkın, üstün, talıbl ı , yakı· 
ııklı delikarlılardır. Bu; bir 
kınund.ur ve bıı kanun aşk 
kadar eskidir. B çi msız bir ko
cayı aldatmaya talışın bakaıım. 

Çeşme tahrir~ arazi ko
misyonundaki teftişler 

Bir azaya işten el çektirildi. Vi· 
liyetçe tahkika başlanıldı 

TütiJncüler koçanl:ırı vize edilmediğinden 
p;;ra alamıyorlar 

Çeıme ılıcasının fi• pl8/ın ıualctan ıörünüıü 
Çetme, ( Hususi ) - Tahriri ciUk kuralın açılmıştır. Kuralar 

arazi işlerinde vaki yolıuzluklar yakında köylere de teşmil edi· 
hakkındaki neşriyatımız, vilayet lecektir. 
makamınca alaka ile kartılan· Bu gıl anason az 
mış, yapılan tetkikler, bu iddi- Meşhur Çeşme anasonu, ha· 
alarımızın doğruluğunu ve tah • vıların kurak gitmiş olmasın· 
rir iılerindeki yanlıılıkları mey• dan bu yıl gayet az yetişmiştir. 
dana çıkarmıştır. Tabii fiatler de yakselmiştir. 

Vıliyet tarafından gönderilen 
müfettişler, tetkikatı mahallinde Köylü, tohumluk anasonu güç· 

lükle 150 . kuruştan temın ede· 
yapmışlar ve zabıt varakaları 
tanzim eylemişlerdir. Diğer ci· 
hetlen kaymakam B. Mustafa 
da tahriri arazi işlerile yakı nda11 
alakadar o muş, Reisdere kö· 
yünde bulunan komisyonun fa· 
aliyetini teft ş etmiı, lco • 
misyo azası bulunduğu halde 
bir gün bile vazıfesi başına 
gelmiyen B. Saim Aldemire iş· 
ten el çektirmıştir. 

Çeşme, Alıçatı ve d ğer köy· 
ler halkı, gazetemizin neşriya· 

tından ve gösterilen alakadan 
ı,.ok memnun kalmışlardır. Şımdi 
komisyonun hataları tasbiha 
başlanmıştır. 

Zeytincilik kursu 
Burada yed ı gün devım eden 

bir bir zeytıncil ik kıırsu açıl· 
m ştır. Kurs Zıraat Vc:ka:eti 
mıntıka zeytin bakım memuru 
Nevzad Yılmaz tarafı ndan idare 
edilmiştir . Kursa devam eden· 
lere geceleri nazari, gündüz leri 
de şose kenanndak zeytinlerin 
budanması sureti le ameli ders 
gös erilmi ş, 22 zevt:nc ye bu· 
damı ustası vesikası ver i lmiştir. 
Ş imdıyc: kadar Çeşm ~ Ş bice· 
zires nin dört k !zasınd ' zeytin· 

- Heııını a.datmak ıstediğ m 
koca en yak şıklı deLkanlılardan 
birı olmakla beraber... Görü
yorsunuz yı hal ve vaziyet s:zin 
kaideyi tekz;b ediyor. 

- Emin olunuz ki teyid ede· 
cektir. Zaten aşk dediğin şey 
ıiirgit değil görgeçtir. 

• * * O eınada ağaçlıklı yo1un 
ucunda bir çift gözüktü. Yaşları 
ucuca konulacak olursa ancak 
otuz altıya varırd ı . Del kanlının 
ar:Casında beli kemerli bir bis k· 
let ceketi vardı. Ari.adaşı o 
kadar gJzel, o kadar taze, o 
kadar prnbe idı ki insan onu 
yalnız a.ıbab lırı yışamık ıçin 
yaratılmış zannedebil rdi. Arka· 
ıına doğru kayk ,larak gülmeden 
katılıyordu. Sebeb te ar.cadaşı 

bir ç nar yr prağile burnunu 
gıdıklıyordu. Biıi göroüler. 
Dtrhal oynaşmayı bıraktılar. 
Ko ko a girdıler. Fevkalade c ddi 
ve a1•eri aJım arla önüınuz-ıeo 

bilmişt:r. Bir fabrika sahib ı ile 
inhisarlar idaresi, avans olarak 
tevzi edilmek üzere 3 bin kilu 
tohum gönderm ş t ir. inhisarlar 
idaresi, ayni zamanda istihu l 
masrafını barıılıyacalc avanı ta 
vermektedir. 

inhisarlar idaresin n tohum 
ve para tevz ine böyle z \ma· 
nı nda baş '. amış olması zürraı 
ıevind . rmiştir. 

Tütün 11azigeti 
lnhis :irlar ekspenerı, tüccar 

tarafınd ln mübayaa edi . eı tü
tünlerin koçanlarını v ze etme· 
den devir yapılamaz. işte bu 
yüzden 11 gü ı denberi tütünle· 
rini kumpanyalara tesl im etmiş 
olan müstahsil pıra alamam ak· 
ta-fır. idarenin faali yete geçmesi 
lizımd .r. 

Bu da h:ıya f 
Bozyakada boş bir ars.ıda de· 

fıne mevcut o duğu ha kkın da 

Mi:ti emlak müdürlüğ i ne ihbar· 
dı bulunu lmuşt u. Y dpı ıan araş· 
tırmad ı hiç b ır şey bulun mamı, 
ve definenin ara,masından vaz
ııeç l mişbr. 

geçtıler. F d><at güım•mek ıçın 
kendilerini zor zabtett kleri bes· 
belliydi. Üç adım ileride ajiaç· 
tarın yapraklarındın süzülen 
güneş vücud erini mavi ve 
sırmalı lekelere boğduğu zaman 
kend.lerini z.ıbtedemediler kah· 
kabaları salıver d'1er. 

Sakalını okşıyan Mösyö Ka· 
nıbol: 

- Hayır! Dedi. Hayır dün· 
yada yalnız aşk değı l bir de 
gençlik var. 

Sesi değişti: 

- Böyle; bahçe' erde sıra· 
larda oturan eı keklere gülen 
genç kı zların kolunuza aııldığı 
yaşı geçtimi insa01 temc:t pilavı 
gibi tekrar tekrar önüne konu. 
lan aşk n lü tufkar lığ le iktifa 
etmeli ve11elim. 

Bıı muhakeme beni hayrete 
diişiirmüştü. Fakat o muhterem 
zat e.ini d z.me koydu: 
-Maamafıh bu hal hissiyata 

marıi defi. d ir de dı. Aıktı yaş 

• 
yesı· 

nin faaliyeti 
--.-..·--

Yeni bir 
sta:lyom ve belediye 
binası inşa ed.lecelı 

Turgudiu, (Hasusi) - Bele
d iye faal ıyeti takdıre şayandır. 
Kasabanın imar ve tezyini için 
muntazam bir şekilde çalıpıak· 
tadır. 

lk ı sene evel tesis edilen fi· 
danlıktın iıtifadeye baılanmıt. 
Kasabada teşcir itlerine hız "" 
r. lmiş, civar köylere bile fidan 
tevziine imkaıı bulunmuftur. 

Beled ye, Kasabada gençlik 
hareketlerinin her gün arttığını 
görmüş ve genç erin en mühim 
ibt :yaçlırından bıri olan ıtad· 
yom işini ele a'. naııtır. Şehir 
mec'. is n ·n bu 1dın e\lelki içti· 
malarında spor sahası olarak 
telrik etiği alan Kıyu mezar· 
lığında modern bir stıd kurul· 
ması kararlaştırılmı, v~ ı ~a~yo
mun projesi de hazırlattırıJ. 
mııtır. Yılla ra taks m edilerek 
büdce i mkanlarına göre inpııaa 
çalışılacaktır. 

Belediye binoıı 
Her kolu ayrı ayrı yerlerde 

bulunan beled ye teıkilitınıD 
bir çatı altında toplanması, İf" 
lerin daha düzgün ve kolaylıkla 
yürümesini temın edeceği ka
naatine var:lmış ve modern bir 
belediye b i nası inşaıı muvafık 

görül müştür. Binanın profaei 
hazırlanmaktadır. 

Cumhuriyet megılanı 
ş · mdık ı Cumhuriyet meydanı, 

kasabın ı n ibt yacını li)'ıkile kar· t 

şılıyamamaktıdı r. Belediye, yeni 
meydaııın bışlcı bir yerde ku
ru lmasını ve daha geniş tutul· 
m~ s · nı , burada Büyük Şef Ata· 
türkün heykellerinin de yer P. 
mıaını karırlıştırmış ve proj .. 
ıini tanzime başlam .ştır. 

Su işleri 
Mevcud sıı tesisatının ıalaln 

iç:n A manyadın beı kilomet
relik boru vesı r malzeme re· 
t rt ı lmiştir. Havalar düulince 
ı s ' ab ameliye s ı ne b•şlanac:aktır. 

Manisa · 
Vilayet umumi mee. 

/isi toplantıları 
Man sa, ( Hususi) - Umuıııi 

mecLs i çtimalarına devam et• 
mektedir. 

Dünkü toplantıda büdce es
babı muc beleri okunmutı 'il
yı mızın Ankara seyahati hak· 
kında göriişmeler yap ı lmıştır. · 

Birinci toplıntıdı büyükle
rim z: çek le11 tazim telgraflarına 
gden cevaplar alkışlar aruınd• 
okunmuştur. Enciimenler faali· 
ye t' er;ne devam etmektedirler. 

oı m<1z. O .a rı ve geçen bir teY 
·varsa o dı sevilmek ç•tıdır. 
insan bir defa o y•ş ı ııeçmete 
görsü, geçti mi Allah ııelimet 

vere. 
-iyi amma sözlerin iı biç te 

cesaret verecek mahi)'ett~ detil. 
- Neden olmasın; maacıı.ki 

bir defa gençlik geçti mi her 
kes bir oluyor. O v1:kıt İnlM 
ister zayıf, ister semiz, iıter ıö

bekli, ister kafes gibi kıburıa 
kemikleri sayılacak kadar sııka; 
ister ç ı fte gerdanlı, iıter ııırtlak 
kemiği koc1man bir badeııı 
gibi çıkık olsuıı ne farkı kabı. 

Bir defa kadın bizde gençl:k 
Cazibesinden başka bir tepe 
kapılıbta kendıni ıoğuk kanlı· 
lı kla verdi mi hiç bir fOJın 
ehemmiyeti kalmaz. K.tdınlann 
erke .. leri yakından ve inceden 
ınceye tedkik ettikler ne zabib 
olan .ar, gene erkeklerdir. Tıblcı 
burada söylen.len h r 

-Jinu 



tdlf~. 

RADYO 
Bu günA.i 1W9'1r(lm 

/stan6al ,,,._.,.,, 
ôtie QCfrlJtıb: Saat 12,30 

Plilda TWc •uik ai, 12,SO 
Ha.adi1, 15,M Plakla Törle mq· 
likili, t 3,30 Mahtelif plllı: 11e ı· 
ripb, 14 Soo. 

.Aktam qepiyab: Saat 18,30 
Pllkla daaa mulilrisi, 18,45 
sa.tls Törle: mu11kiıi, 19 Kon• 
f....., Ali Kamil Akyaz (Çocuk 
t_.,.ti), 19,30 Beyotlu Hau...I 
p....ıt kolu tarafıadu bir 
temsil ( B"r lcavK devr;Jdi ), 
19,55 lor• laaberle•i, 20 Neo
... iw Rı• ve arkad.tlara tua• 
'8i• Tlllc •ullııiai ve halk 
........ t0,30 Hava raperu, 
2b,SS O...r Rıza tarafından 
..... 16yl.v, 20,4S B Y"1 M• 
iiıilW 61111" Ye arbclqlan tara" 
•••• Ta.it muUmi ve haUc 
... lı l•ı, (Sut ayan ) 21, ıs 
Ork .... : 1 - Verdiı La fora 
del clestina ouverture, 2 -
Tiella&IL'eıky: Rome~, !1-Bel· 
JiD11 N.mıa faotuie, 4--Tldta • 
ik..-,. Val1e, 5 - Schubert: 
O. ftnderet', 22, 1 S Ajanı 
h .. lller; 22,30 Plikla aololar, 
OpeM ve operet paroalara, 22,50 
Soa ........ ., - .tui ıüaü 
proıramı, 23 Soa. 

Muhtelif radyo iltuyonların1n 
,.. ••• 6zib 

.S./..,,.,., 
to,25 Uypzig: Dreıdea fil· 

..... oailİ Jerger, Rahlveı, Schu· 
bert. 21 Vutova: Leh filbar
•..W. 
H'11/ loaerlen 

7,10 Berlin kıaa dalgasa:bntık 
•miki proıramı, (8,lS devaıv.ı), 
t,2QP1ri• JColoqyel:P ik koııeri. 
ıo.30 Berlia kı• dal su : Arsı..
_. cilaı laaftlvı, 13 BorliD kıH 
-911;· Hafif •Uliki ( 14. 1 s ,., ..... ). ıs.ıa Bükrow; Ptik. 
(14.JI ...... 15.15 BerliD 
lna dalruı: Bcrli,a koo-.vatu-
,..-. kouef aaldi. 17 Liypziı: 

Etlenceli Ufta ••• PfOlf•••• 
18,02 Biikree: Preclelku orke .. 
irim. ( 19, 15 DevalQı ), 18,SS 
B• • O.. oru.aıu., 20,10 ••11 Setli fılm pliklarında, 
20.lS Pweı: Alk.r beado, 22 
Be••• Haucllildia kwei, 
22 Praı,: o.-~ettr• Gltı1ck, Je
zek. .Jaaa-. 22 Uypzig, Ro-

-- •...aldll Wt aut. 23. 10 
Bülcnıs Plilda tn havalar, 
23,20 Oatrov., Prag: Neşeli 
autlild eiti. 23, 25 Pcıto: Pllk 
•Ollltlri. 
o,.r.ı.,, o,,.,.U•n 

3Q.JO P..Wı Borodinin Dük 
lpr t.i•lı opr~l'Ult 20.35 Bük
nt= Opera •kta• plikla. 21 
Vi YmciMI ıclam İIİ•li 
~k IMlalcl, 2ı Kolonya; 
Dtr Hel&ditll iti•li bir perd•· 
lik "9nebaetia operası. 

ANADOLU 

Ulus/.or Sosyetesi Ecrimisi~l•r hakkın. Şimal 
ROtMtl!'WE0topl"*'ı • be~ karar memleketleri 

4 .... 

- • .,, ' inol •lıi/ed• -
Dem:Şt'r. 

Ce~, 27 <R•d7Q) - Bal· 
bn ..ı_.., d4bU ~tYletler, 
l>u ain R<Jmanye Hariciye Na• 
JH'l M. M ~tko '11' ntzdınde 
toplanmı 'ardır. Bu toplantıda, 
i(uçilk itılif dtvletltri QIQl&Jl• 

fd. Miçeıkodan ba;kı kims nin 
fÖZ sijyJ1111t•04i t•Jc.rr"1 0,
lemiıtır. 

Ballc111 totaıtıoı da1ı·ı do~ 
letler namına da Tür"ıye HJri
eiye Ve ili B. Tevfik Rüşdü 
Arasan, Ankarada toplanacak 
olan Balkan antantı konseyınde 
beyanatta bulunm111 t kırriir 
ttmiıt r . 

Cea~vro, 27 (Radyo) - Frınıa 
Hariciye Nazın M. lvon Delbo•, 
bu giln de Türkiye H rıoiye 
Vekili B. Tohf k RO,dü A a 
~ua müddet koeqtauttur. 

Atikadvlar; San•lc ... .ı .. 
finde b"c; bir veçhıl• mlitkül&t 
çıkmıyacataaı ,,. bu .... ıcaın, 
tamamen be 1odil"9it pıarile 
bakılabiloceti1ti beyaı edıyorlır. 

Yerli antrenBrler 
yetif tirilecek 
• B111ı 1 inci aaAl/ft/• • 
IJa eenltl bai• talihler b61p 

fathol aj.ahJıaa aı•t• da ki •.tkalu. 
.. mlrac .. t ede.uı.rdq: 

Bir .W.kçe Ut pfirditi .,. 
.. yttQlıQ W ..._eli (tıdrtı .._ 
lmsa ile) ı.ild.irileMk. pelilten ıaı .. 
.lhal .......... t~dı .... .. 
.U ..ak.Janaaa bbu aMed, 11W..t 

••pora. .. .,Uk -~ d6rt ..... 
fdtolfal. 

Ba Tetiblarla •lı•••t edeeeık 
..Ubler bakkuacla t.olpce llıungeJaıı 
.-aamele yapıldık1an ıoan derhal 
4nkaraya t&ıadailaeelderdir. 

Tkk .,_ kUNI• paal ..-k• •ta .. '•'bol W•atJO,_D __ """ 
eıatrenGı J•~tiraek lau•aadaU ba 
... ehblaleri çok kıymetlidir. Ba •v• 

ı•tl• memlekette ıpor hakiki IDtDJ• 

elle yapalabilecetl gibi bir taraf taa 
.. Wı tok 1porealanm• latikhell .. "ai t...tıı •ait ola'8kl•'1•. 

Oda musilciai: 
17,40 Prfg: Yayla kuartet 

koueri, 18. lS Varıova: Piıctti 
. kııarteti, 24..0S Pettc:Caı niyoıu 
Reailaller: 

11, ıs Berlio lcaıa afrası: Ma· 
laya halk ıarkılır1, 18,3S Bel· 
grad: Piyano konserı 10,0SBel· 
grad: Ha,k ıarloları, 19, 15 keza, 
19, ıs Uypzig: Scbubert ve 
L sztin e1erleriadea ruital, 2~, 10 
Bükreı: Beethoveo ıoı1'tların· 
dan, 22,30 Bılıad: H•lk w· 
"ıl•rı. 
Do•• ınuilıi•ü 

1 l ,45 Berlia kısa dalgası; 
20.30 Vartova; Plikl-. 23,lS 
Bclırad, 23,20 V yana. 

EB il 
ÇlVİUN: 

Sezai Y•ffl 

Temyız mah- Arasınd:i~,'ii~k 1ıaıı· 
kemesi 

.. ,. ••• = i 
Bu kararında 

ne diyor? 
& u • •• • p w 

Gayri menkuHere aid eçriwi-
ıllıır bıkkındı teaıyiı m•hke· 
meai heyeti umumiy since bir 
(tevhidi i~tılatd lcarırı) Yll'il
miıt r. Şehrimizdeki alakadar
lara henüz t blit edilmiyeo bu 

kırara ıöre, ecrunııillorde mü· 
ruru zaman bır IOD yo indirU· 
1Pektod'r. 

Dun bu mtHle halclanda 
dofterdarblctın vı di .. r ılika· 
darlarJıq tihlcikıt 1•P~lr. aldı· 
1t1111 ma Oaaıta 16r•, Temyiı 
m1hkea1111nia ttvbicli l9ti1Md 
karın, hikmo bıtln••ı ol•• 
eç hniı Uer hılckutcla dcıtilclir. 
Muuveley• mU.ttnicl borçlar
dı, utt" bor~J., lctnununa 

ıire tıb•il tdı mektedir. Tomyıı 
btyetı tıınumiy•Iİ karanına, bu 
ribi mulcıveleli .ıacakl•• da 
ıl1anıll yoktur. Bu, yılnıı fuult 
işgaller hakkındadır kı • lzmirde 
pek çok lcimıeleri ı1Akadar et• 
111ektedir. Uzun zamandan beri 
pıillt em11k müdilrlBtB tarafın
dan idare edalmekte o'an met
ruk bina, arıa, bat, tarla ve 
bahçelerin fag llerlnd~11 hu idr 
renin tahakkuk ettırerek tabs.le 
teşebbüı ettitl para qaikdarı 
sııübim bir yekQoa bal t 0!111-"· 
tadır. Bunlardan bır kıııııı tak· 
titlere bat••nnaak aııretile tabıili 
yoluna g rmiftir. Bir kısma da 
muhtel f sebebJerdeı1 tahsil e::ai· 
lememittir. 

Bııa ıibi alacaklar 1\iıüdea 

olabi ir m:? 
Stokholm, 27 (A.A) - Hı· 

rici}• Nı:ı rı B. Rıcbard Sındr 
ler·n ş:mal devletler•pe nrııl
pıaz bir sulh ve tam hit 11ilii 
i•t idil temin et,ıelc çin ya• 
pı makta olan ihaari ml!aaının 
,bemmıyetindea bibiı oJaralc 
J .. oelerde ıöyle11tiı oldup nu~ 
tule do ıy ıile ıosyaliıtletden 

sıuhafazakarlar• vanacaya kt• 
dar bitüa ı ıeteJer üç 
lsiıandinavya clev1ıt ai ve 
Fınlind Y•Y• ibtivı ıd..-k t•dııo 
füi bP. ıttıf ık v6011de ıttir-lm .. 
•ııain v.y._b~t biç olmun aaüı· 
tercken ıakcri hcaı rl lc1ar yap I· 
tnaıını iıtc:cn kted rler. ~aıCQ 
$Qıyaliıt mcbµsludaq M. r ... 
derik Stro~ H•· içiyo Nazıımın 
bu outlcı,nu fİ~•l ıuonaleketlo
finin pkeri bir itt fakı lobiado 
töy1onaif surc:tindt tefo11 r ct.-ıiı 
ve So•Y•liıt tr 19 orıaaı calıa 
Sooıı& O ._.<»krıtıı bNınıkat.. 
ınde M. M. Stromun arkadq .. 

larınua tekai"ın• utraaak teh• 
lıkeı n• maru buluamadıtıaı 
~ ycleylesniı idi. 

Oı!o, 27 (A.A,) - Ş ID•I 
sıemleketlerinin askeri bir attı. 
fak yapmalara ibti•aU laailkanda 
Joruluıuı olan b r ıuıle c vap 
veren Mndaf aa Na11n M. "• 
derik Monıon ıöyle cle111i1tir: 

- Şimal dwl.ıleri nin teclafiit 
bir itüı•k alcd.taaol..t nı.,•lı•i 
t -atdiy• lcacl., Wt bir uıqaa 
JİY•li bir niyot ol1D1mış ve ... 
k~fi tt;1rikbaeıai fikri her UIDP 
reddedilmiıt r. 

~----..... a., ••• ,, ... ayıla ,,.ni 
bir Addi'" 

Bn. Ruzvelt 
J>inlerçe dava ~ılmıı, •8"1 , . .& ' h ·1 -1. 
Temyiz mahkeaaeıine intikal nn ane iıdTına 
et.-ıittı. Temfiı heyeti umumi· l L f · J · I 
)'eli, bir tevh di içtibıd kararilo saç arını R83 1.r ı. 

bu -.eaeJeye 11etlicıt ver119iftir, JJa• Nevyorktan 22 Kinuqqani 
renin malilnıata laarıoinde bir tar bıle bildiriliyor: 
g•]H'ı menkul itrel •dcrok YJJ.. Birl şık Aıuerilca Ctımhurre••• 
laroe ondaıa i•tifad• ed.,nleri9' B. Ruzveltin zevceıi •Bey z Sa· 

ray .n qıul ve arı'anelctrind•n 
borçları, tevhidi o had kara. bir.ıini, Birleşik Amerika hiikd· 
rına g~e, artak tahsil eclileıni. metinin teessüs tarihindenbdrı 
yeeelctir. Bu karar.ıa dava mil· devam eden bir an'aneyi bozmuı 
ruru zamanı bir •eneye "qdlril- ve saçlarının bir k11muu keıtlr· 
mektedir. mittir. 

Fakat gene haber aldıtımıza Bu modayı Cu111harıei1İ karı· 
göre, alakadar daırelcf veya ları içinde ilk kabul ecleo bayan 
eıhaı, bu sibi alacaldannı her Ruzvelttirl 

Bayan Rus\felt aaçlannı aıul 
ıeneye aic:I alacak için ayrı ayrı V! modaya tama•e• UYl'Jn ol ... 
dava açmak ve mahkeqaelere rak kestirmek iıtemiyotduı faleat 
müracaat etmek ıurotilt= artyı· •oa mübayaa ettiii tapkelaıı 
bil.c:eklerdir. lcullanabi.melc için mo(hya IM-

~•i•ill•r ha~kıodaki tevhidi men UJM"ıttır, Beyan Ruzveltia 
içtib•" karJrıqın bu aücılerdo 9açlarıraı Fra,eız blr berbtr, 
ıeC\rımiıdeki alikadarla.-a t•blıii Mijnt adlı bif ••rt'atkir k ... 
beldeQmektodir. miıtirl 

Qcbri ıwiio.üyoıdu. SoUk boa. 
boıtu. 

- 24 ...... 

""' tecrübe eoıaeliai aö1lcdım. 
Kauehı bir y11d\lJ1d• temiıledi, 
bet•nıniıti, p· dıh• vfrdi1a 
ve böylece on dakıke kadar 
~ep0- pldık. Sonta doıtunı b.aM 
hayırlı gecelw ı-.ntoai tdtr•k 
çıkt , gjtti. 

Dön ... lcteq bttka oarı Jolr 
"1. Otome>bili•i• b"1und.,to 
fert •vclot eıtit IQ Mman ... 
banın b&ıında bir poliıı btW• 
ı,u1d1111. a.- ,tçia ... ~ama 
bır•k•P f1tl•i•.-i sorcı,. Bir ,.. 
'8• "Yciuı duat. Müf\eri•ia kalp 
p.ııı verc;iitini Vt Olı\JA peti•• 

iKiNCi KISIM 
.. ne yapaıalı id m? Oto

mo\iU mi yoU. ioea adama mı 
lıllrılb ebQf'll idim? Ani karar 
••ık lbmd1. Dilttlnmeden 
...... pqine dilftOm. Otomo
llil lıae•ea ... 1claştı. Yavq ye
ftf adama ,_ldqtım. Kite ba
pada «lurdu. Cebiaden bir pro 
...... ttlı• ar.ıc ,.1ct1 IC,b,. .. 
tia •41iti 10lui lfllda lserıfla 
JiilıWi klfi •eoed• 16rdum: 
y, o idı, , ..... lh•· 

t,1-;J~;,... lk 1 
"- b tokt>IP 

te• IOar• .-d t arı, tara• 
futa ıe...ıc bir q il•ideki 
aıe1lt•neye l rdi. Br d• hemeq 
arpımı bir lce.,.r4 çtkip h11r .. 

fan pellü eo meyhaneye daldıqı. 
Yüzil yaralı ad m tezgAbın 

bat nda konyak iç yordq. Yı· 
nuaa yakI.şt. qı. Kadeh• yuvar
larken yüzuaü buruıturuyordu • 
Belli ki yabancı oldutu için adt 
ve sert konyatı dıyamıtla dı. 
Güdüm: 

- ieb11 111 ·~ maun ark;A4 
dq, lıllJt 101dum. 

- Do &yledia. Zehir sibi 
içil•i r •iaoa,.kl 

- eur.ı..- ••k '" iç"l
mez. insana içki ,.. ... pwol 
VOfifler. O yertk b r fİ~fl ·O\~,. 
tel. '•nı•rladım. B r kade b ktn• 
dıme doldurdu"' l$ir katıc; h te 
OQ&.t" ö.1 .. ilO aürdUnı B.r 'f• bu· 

Otomobil gara cilletindoa 
reım:şti. o bald, .,.. ac1.. ,. 
c:ivarda oturuyQrclu veya bura· 
d• biritile bqluttD•P ıtliy• 
dıa. Ar,butı oldutı yerde ba• 
lcarak yüıü yuah • ...._ p-. 

tin• d ıtc•· Bir (Ok •ald•P 
.dan ıe~ ktın aon•• ••lire cı
kan dar bır •raht• ı •ptı. He· 
111on peı:nde koşanı.aıona. Q~ 
ta '~ta aciaaıe yoktu. MutiıKa 
ben görürdü, Köftyi dönün~ 
ye kad•r ekled m. Soma ko
'eye ko4t\llA• Fıket htıy.et Qf• 

tad• le mıe1• Y""'"' ôa im 04'İ 
•abitn bir t•,•f ftda l4Hn bif 

llVJ• al b• d t Qe uıanayar d•· 
ğer •-' d b f t:uü rv •r 
vctr"ı. 81 ar ;ı~r o T v•i• 

elen kot •tu•" liki9 b•l••• 
4iıtımı söyledım. Ne tar.ta rit• 
•ii ~· aordu. Tar•f •tti.a, 
~ Tuhaf, dodi. Or•ları laop 

Ç nlı ın•b.Uel r dif. 8 zı ... and. 
bir insanın Qr•da ne ıti •l•bilar,. 
Ç nli a.atı.Uoltrı bal O.,kco 
~klır»a bir t01ler ft\lir ı-bi ole 
du: MikoliQ ıacylı~eMade •lioı• 
~lıp baktığım altın akrob bir 
Çuı iti ldil 

Htıa•ft ot mobile •tlayaıralc 
JakaUı doştumıJ lcaybe tif • 
sok .. !:• oğ 1,1 ilerleJ••· l<"m• 
11 r yq t , 8ir aı iitrid•lu 
nh"Pl• ç kt••· o ,..,.ca, ...a• 

~~')~ 

ŞEN FIKRALAR 
Yalnıalılc -

Bıy Ahmed carı ıılanbsından 
esneyordu. Karısı sordu: 

- Niçin esniyorıPD? 
- Caq şıkınbsııadanl 
- Y ıqınd• b~a yok aauya11, 

neden canın sılçılıy9r? 
- Ka11 ile koc;,, bir VÜC'Jt 

demektir de yalmıhktM C:.PllQ 

••kılıyor ••. 
A1121ı ın~glıul 

Sayan Melih•t4n ı;riA bir kıS\ 
vardır, Aaa11a biç 1'endieino 
benzemez. Geçep rijo erlcıdlt' 
lanndan biri: 

- Meliha, bY kıı •••• b ·ç 
benzemiyor. 

Dtyi11ce ıöyie bir c;'v'p vorcli; 
- Evet, bab111 çok çıpkındıl 

Tramv ıgtla 
Genç bir erkek, yanında ih· 

tiyarca bir kadınla ~o kapıdaq 
içerıye Jirerler, viıonun dahi
linde otqracık tok yer )'Oktur, 
bilıQecbı.ıriye kiıl de ••h•nlıkta 
•y•kta du urlar. 

içerideki yq!culardao biri kal· 
kar ve ~adına yerini te'dıf eder, 
Geııç erkek gGlijıpa 'yerek der ki: 

- Zahmet etıpeyil\iZ, elen
elim, lcay ovalldemdlr. Afcalda 
ela durab liri 

TirgakiniM /lkraaı 
Tiryakınia it rl Ramaıında 1 •kta• il•wi kit• minderine 

o urmuf, afy1>nu d daıı.larınıa 
•rııana almıı. t1anı beklermit. 
O •rada kulıttınm yınındaaa b r 
•ivritintk ıeç~ · t. tiryaki ~QU 
ezaa "" ıanqilo btmon lf)'u. 
PQltfl yqtmut. ıiııraımı çelclPie
l<ının 

- Aaau, dqait. eyol, cMı.. 
o~ın oku~unıd1 ki ... 

Bı~k taı ·gormıq 
lki~eımelık cadd sinde dola· 

tan iar•on lemailin Gzerlnde bir 
bıçak bulunarak alınmıştır. 

Kt1~a 
Gflmrfik ön ~n de elektrikli 

vinçlerin Hçaklarını tamir eden 
Mehmed otlu lbrahim, merdl
veH.a düterell ıat koJuodaa 
y:ua anmıı. hastahaneye kaldı· 
nlmıtbr. 

KaJııe luı•ıa•ı 
Ali icazı Hatace ve Fatmayı 

k ıllant;lık vQIQnden döven Hu• 
riya, EmıM ve Jftade adliyeye 
veıllm ılerdir, 

D""1ıilf 
S.novada Alı otlu Huanuı 

clülcklnına taarruz ederek ken• 
diıinı döven Oaküplü o,vut 
yalcalaamışbr, 

Bağ bahçe tütiin 
için 

Kimyevi 
Gübreler 

. VE 
Ziraat ôletleri 

Hacı Davut zade 

RQhm · Karad vud 
Halım ta C-11• N 31 

1 Z M l R 

lzruir il dai111i eo, lta.lycın ·n deniz 
inıaatı 

Fl'anıatlo tliklıt1ti 
c~lbediyo .. 

eftmeoinden: 

Parl•, 27 (Radyo) - l alya· 
nıa yeoı denız inıaatı proramı, 
Franaıı parllmentoıunda b r 
cereyan uyındırmııtır. Bu cere. 
yam yaratın .. yt.vluı Franı .. 
nıa d .. , yeni zırlahlar yap••k 
içiq 1erbeıt •'•I elde etmeıi 10. 
ıumuradaa balaaedlyorlar • 

14 Şul,at 938 ~ıarttı 
•••t 11 de ihaieaı yapıla"j' 

i 1 edi mit ola ı 1~5 ra 23 
urut keııf bedeli Gilbahçe • 

Karaburun ) el• ekı, gne• nıt1 
o günün b .. yram ta il ne r11da• 
•••dan Citürü 17 Şubat 938 
pcrtemb• gij ıü att 11 re ... 
raluldıjıt illno 1 uaur. 

26 ı 4 ll ff 2 

Türk Hava Kurumu 

Büyük piyangosu 
4 Oncı1 kqide 11 Şubo.t 193 '/eledir 

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

lerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mükifat varclw. 
Aynca: (2.000) liradanbetlayeralc (30) li,_Y• lıılder .,. 

v. küçül( birçok ibımiytlerle •..niltıi Nvi oı. '- ""IİQ 
pliodan ittiıade etmek içi" bif bikt ılıatıct.o ~W.aa11vi11~ 

bit b.r Jli•• Jlt•li• bq· 
ladı. Y ap1lacak b · r ıey )'Oktu. 
OtomeltiU ~ cluıaın 1c..,... 
telctrelc dGıün.o• v~ wllı 
te)'Ntmefe batla• .. 

l<artıdaı clotru bir a41ua p 
liyorda. !avalbn:n • pırd•lail 
ıo da maiyai vırd. 811 11· 
tanap. .!boda ıucut l döoe
C: :!kti. 

Arabayı görmiif olacak ki 
yaklaştı. Cama vurlf.ıt bof 
olup olmadıtını SQrda. Q ı~co 
yapacak bir i•i• olmadıtındarı 
ve daba dotr'll~ ıd•roc.ttu 
ıc•dıtımdan kıpıyı tÇaralc içıori 
ald -. Norey• ı,d~tiiai aor
dum. Oturd j1ı11a Qdalana cü
vannda. döıt b1t yiı •etre 
ilcıiNnd. bir adreı verdi. 

Sottak ar bouıboıhı. Biitün 
•ti •t• vtr•rek ym~i d1'kik•d• 
uıCi•••rirn\ ia• ıötürdie. lsıaı 
Kap ı H.ıtun olla bu at tok 
naı kı iş. ı:s~m ·oeri dtvıt .oe
rek r ıy ~r•11 tıti. Bır •• 

o uıdu-.~o ıo•ı ~_.ktua. l\.ı· 
pıdu çakarken birdenbiro irkıl· 
dı911. Kartıdaki ığaçlan11 ·
"nda bir rölge kayboldQ, ı. 
fa111a bir tlpbe tirdi, korllllaç, 
bir ibt 111•1: Acıaba bı yeni le&• 
yafetimde de kim olclot • 
anlıdalar au? ArıbQı atı.da• 
Yırmi be1t otu. •etn llAkler 
m ııtı m ki döl\Gp arb• bale. 
tam. Yolun kenarında, •taçla 
ftO dibinde, arqtıac.M qqp '-' 
.-upmba taııyan iri yarı bi 
•dam durma, peıimden b-.ı' 
bakıyorduJ 

B rQuaa kok11y• ~mlf• • T eb
liko vard r e·r kilom tre bder •n• k g tmittina ki "'° örii dul"" 
du dum. Otomobili yolu• keıa• 
rırta b rakaralc bir •ı Jerade 
har•b bir avın ö ıünd büyü. 
'°üt olu oahların ar s na aak• 
laadıın. 

Ar ~an iki dak ka geç nai .. 
ti ki ge.diğim yoldan h ·iyü bıt 

• Arkfil .,,.. 



' -
ANADOLV Sabtre ı 

Mizahi Hikdye Franstz k lbin!'ai nasıl düştJ; h -rict tesirler 
v :ır m ? Sol ve aağ gazeteler '" .vazıları! 

Bir hastalıtın feci 
tezahürleri 

Komünist gazete, cepheyi Kad!~.~ağız 
Açboğaz 

••-------- Na'/cleden: A. E,,.., Tolcsoy -·-

1 • J d d. Beni kocam vur-n gı tere yar ı, ıyor da, fakat ona do-

l ·ıt H.t .... 1 .... ~.--1 M 1. . kanmayın, dedi. 
ngı ere, 1 er e usso ını• - Karım iyi bir kadandı,be-
n •n emellerine yardım etmiş :~::,:~·:~~~~~~kiçin ne ya· 

-------ıe-.• Bu sozlerı, ekmek,.i Leru Pa· 
... ------~---~ y S .., t } •• • M k • t) d •ht• risin Binyon mahalleıi polis ko· ag gaze e ere gore iŞ, ar SiS er, Sa ece 1 l• miseriniıı önünde söylemiıtir. 

la"'li ve Moskovanın menafiini düşÜDJJ··yorlarmış Ve yukarı~aki sözleri söyliyen 
adam, leh ınde bulunduğu karı· 

Son Fran sız kabinesi bubra· 
nın ı müteakıb, Fransız m3tbua· 
tında, dikkate şayan bazı yazı· 

lar görülmüştür. Bunlardan ba· 
zılarını iktibas ediyoruz. 

Sağdan • Journal des De· 
b rts ,. gazetesine göre; Başvekil 
ittibad edilmesi hususunda ayni 
zamanda hem memlekete hem 
de par:amentoya müracaatta 
bulundu. Fakat markıiıtler ih· 
til31 ve Moskova menafiioden 
başıca bir şey tanımıyorlar; hem 
pazarlıkta bulunmak, hem de 
himayelerini cebren kabul et· 
tirmek ist iyorlardı. Bu . ~erait 
taht nda M. Chautemps vaziye· 
tin tahammülfersa olduj'u ka· 
naatini hasıl etti ve iıtifa etme
ği tercih eyledi. Bu bal, büku· 
met ekseriyeti arasında bir 
müddettenberi devam ederelen 
münakaşaların mantıki bir neti• 
cesidir. Radikaller, anlaşılan, 
"Halk cephesi. ne gird ıkleri 
zaman bunun ne oldupnun ta· 
mamile farkmda dttildir. Ra
dikaller Blumun ıiddetine kat• 
lanmak zaruret" nde kaldılar. 
Doğrusu M. Chautemps mark· 
tiıtlerden beklediii iı arkadıı· 
lai u __ .._ olamamıftıır. Ken· 
disı Maliye Nazın ile birlikte 
makul bir politika takib etmek 
iıtiyordu. En büyük hatası bu 
politikanı" tatbikinde mecl" si 
mebusanm makulittan en ziyade 
uzak elemanlarını dayanıbile· 
ceğin i zannetmiş olmaaıdır. 

Maliyeci, •lnformıtion. gaze· 
tesine göre; zuhura relen na· 
zırlar buhranı Fransız dış po· 
litikasmın kontinüiteıi mesele· 
ıini ortaya atmaktadır. Son in· 
tihabattanberi •halk cephesi. 
namına it başına gelen kabine
lerin her iki.i beynehnılel işler 
sahasında, mebusan mecliıinin 
heyeti umumiyeıi tarafındın dıi· 
ma tasvib olunmayan bir poli· 
tika takib etmiılerdir. Bunu te· 
bırüz ettirmek vak' al arı tefsir 
etmek değil onları teyid etmek· 
tir. lngiltere Başvekili Londrada 
Fransa Başvekili ve Hariciye 
Na7.ırı ile vaki olan mülakatla· 
nadan bir çok neticeler bek· 
liyordu ve bili beklemektedir. 
Dün meclisi mebusandı vaki 
olan münalcııaların takibinde 
lngiliz sef.rinin gösterditi alika 
ve dıkkat ciddi hir alimetf r. 
Politikanın tebdiH k .. bıleir. Fa· 
kat istifa eden kab·" '" 'l n tak.b 
ettiği harici politika oır Fran· 
aız-lngiliz dostluğu politikası 
idi ve o halde kalagelmekted:r. 

Çünkü frank meselesinde Mark· 
ıiıtlerle radikaller arasındaki 
tezad tam idi. Radikaller fran· 
lan müdafa11ın1 ciddi bir su• 
rette arzu ediyorlardı. Marksist• 
ler iıe para ve ıcrmayeyi yık· 
maktan başka bir şey düıün· 
müyorlardı; bütün harekatlarına 
Moskovanın ilham:.arı hikim bu· 
lunuyordu. Bu ıartlar içinde 
herhangi l,ir uzlaşma yapılma· 
ıana matuf gayretler önceden 
ak~mete mahı<um idiler. 
Malıyeci "lnformat ion. ve 

komunist "Humenite . Nazarlar 
buhranını dış politika . uv 

sına öldürmüştür. 

Leru, bütün gün çalııtaktan 
sonra evine dönmüş ve kendi· 
sini karşılıyan karıaı: 

- Yorgun görünüyorıun, hay· 
di sen iıtirahat eti Demiıtir. 

Bayan Leru kocasını yukarıya 
çıkarmış ve mülayemetle: 

- istersen seni yabrayıml 
Demiş, kocası da bu teklifi ka· 
bul etmiştir. 

Bir az sonra, kocasının ken
diıine doğru geldiğini gören 
kadıncağız, h" ç bir şeyden ha· 
bersiz bir halde: 

- iyi ettin de kalktın. Şöy-
le yanıma oturl Demek iıtemiş, Bay Nizameddin o akıam faz• 
fakat herif hemen tabancaıına la ac kmııtı. Gözleri, önündeki 
sarılmış ve kadıncağızı atır ıu• defterin yazılarını seçemiyor, 
rette yaralamıştır. midesinden yükıelen bir açlık 

Hadise ve tabancı ıeıleri h~ feryadı devamlı baygınlık ve-
men duyulmuş ve zabıta cina. riyordu. 

• 1 • Boğazına düıkün bir adamdı. 
yet yerane ge miştir. Bazı kımıelerin botaz:arına düt· 

Genç ve zavallı kidın 1011 
kün ve obur olduktan malQm. 

nefesinde zabıtaya: Fakat, Nızameddin bu çeıid 
1-ran•a Rttiıicamhııra M. Lebrun Baıo•kil M. Şotarı - Vakıa beni kocam vurdu, insanlara muhakkak taş çıkar· 

fiti M. Delbos fakat bu adamcağız hastadır, tacak vaziyette bir açboğazdı. 
ainden tctk"lc etmekte ve d ik· •m:hver., devletlerinin ihtir11la· nevreıteniktir, ona fenalık yap- Mübarek adam, sekiz insanın 
kate değer iki makale neşret• rına büyük bir pay ayrılmak mayınızl Demiş ve ruhunu tea· mideıini bir araya toplamıt gi-
mektedirler: üz.ere Fransa • ltalya ve Fransa lim etmiştir. bi yer, aldığı maaıın dörtte 

Komüni•t •Hum•nite. ga· Almanya arHında anlaşmalar ı--------------ı üçünü mutbata sarfeder ve H· 

zetesine göre; lng 1 z muhafaza· yapı lmasını arzu ediyor. Bunun Canavar düdükleri bahtan öğleye, öğleden akıama 
1-" 1 L d L h. L d kadar zor dayan1rdı. 11;ar arının or ot ıam, or için M. Chautempsnın söyledik· lzmir seferberlik müdürlüiii 
H l.f k L d L d d O gün, inadına iş çıktı. Öyle a ı a s ve or on on erry leri ini bir tehevvürün mahsulü tarafından satın alınan üç ca· 

bir i ş ki, bırakıp gitmenin ça· tarafından idare olunan ve Baş olan şelyer değildirler. Scbau· navar düdü""üaün tecrübeleri k d b 
5 reıi yok. Bjtün ar a aşları gi i 

vekil Cemberlayaa ilhamlardı tcmps sadece Londra bankacı· yapılmış, seslerinin az olduğu 0 da bu işi bitirmek için, me· 
bulunan bir hizbi bir kaç ay· larile mu haf aza karlarının emirle· görülmüştür. Maamafih tecrübe· sai vaktinden har iç de olsa ça· 
danberi Fransız halk cephesini rini yerine getirmektedir. ler tekrar edilecektir. lışacaktı. 
datıtmaya, vücudo getird :ği Çalıştı. Ne yapabilirdi? Onun 

eserin ink şafına mani olmaya Parisin göbegv inde gizli canı candı da, herkesinki pat-
ve halk cephesinin elde ettiği Jıcan mıydı? Sonra, Bay Niza· 

neticeleri yıkmayaabdetmiş bu· b·ır rakı ı·nbı•gv ı· bulundu meddin acıkmış, kime ne? 
lunmaktadır. Gözleri kararmış, mideıi ba· 

İıpanya harbinde lngiliz ser· ğırmıf, surata asılmış bir halde 

mayeıinin oynadığı rolü hatır· Rakı kaçakçısına müracaat eden daireden çıktı. Adım atmağa 
lıyanlar lng liz teşebbüıünürı mecali yoktu. Evi, çeyrek saat 

şümul derecesini anlarlar. Bu mÜ~terİ, pOIİS İmİ1:.. mesafedeydi. Boğazından artır-
:;•hada Büyük Britanya impara· ~ '!I' mık kabil olmuyordu ki, daire· 

d ıiae yakın bir ev tutabilsin. ığu a eta Avrupa irticaının Yürüdü. Etraf iyiden iyiye 
essili gibi hareket etmiş· kararmıştı. Ufak kasabadabiçbir 
İngiltere hareketlerile Mus· açak dükkin kalmamıştı. 

ıolini ve Hitlerin emellerine _ Vakit. ne kadar da geç· 
hizmet etmektedir. Franaada d d' 

miş, • ı. 
dahilde "Panse. ve hariçte de Saatine baktı. Yedi idi. Yani, 
"ademi müdahale komitesi" fi· her günkünden bir aut fazlL 
kirlerini telkin eden Jngiltere• 
dir. "Panıe.un manası para Fakat bunu müteakıp gaı:noda 
kuvveti karşısında teslimiyeti; arzedilea fiat nazarıdikkati cel· 
•ademi müdahale. ise Alman· bedecek / derecede düşkündür. 
ya • İtalya macerası karşısında Bu ıebeple zabıta, aizli bir rakı 
t eslim:yeti ifade eder. Bu neti· imalitbaneai olduiu şüpheıini 
celere varıldıktan sonra G ty baaıl et•iıtir. Bu şüphe üzerine 
maliyecileri yeni bir merhale yapılan tahkikatta, Pariıin mer-
atlamaya kalkışmışlardır: kezinde Sen Süpliı meydanında 

Bunların Fransada tatbikini Mure adla bir adamın dört batı 
iıted ıkleri pol tika evveli komü- mamur bir inbik itlettiti ve 
nist1erden ayrılmayı ıaniyen C. Mure MarteD ve utik ilimli iki 
G. T. teıkilitın n faal .yetine kifiDin yardım eltili anlatıl· 
mani olmayı icab ettirmektedir. mıtbt• 
Yalnız bunlarla ikt fa etmekte Günlerce ıüren ıiddetli ta· 
de~ildirler. City maliyecileri kibat, nihayet Mureye bir miil-
bunlardan başka Franılz diplo· terinin müracaatı ile nihayet 
maaiıinin lngiliz hariciye neza· bulmuttur. Mühim miktarda ka· 
retinin talepleri karşısında evci· Parisin ıöbeiintle ralışmakta olan ıizll ı~ki i11111litluınaai çak ralcı angaje etmek iıtiyen 

r y bu mütteri, dotrudan dotruya 
kine niıbeten daha bizmetçice Pariıte, şehrin göbeğinde cede iti azıttırmııtır. kaçakçılık bitip memar!~ıada~ 
hareket etmesini arzu etmekte- aizli bir rakı imalithaoeıi bu• - Bizim rakımızı temin edi· biriıiydi ve bu mütterının azı· 
dir. lngiltere Fransanın Sala· lunmuştur. yorlar. itiraza ratmea: metinden on dakika ıonra ku· 
mangaya bir mümessil gönder· Bu gizli ralu imalathanesini - Ben size beaı daha iyi. "Yelli bir polis müfrezesi küstah 
memesine tahammül edemiyor; işleten adam, çok şirret va küs· hem de çok daha ucuz rakı kaçakçının imalathanesini bas· 
Fransanın Fransa-Sovyetler pak· tah bir adamdır. Kl.şi meyda· vcrecetim. mıı, mühim miktarda çekilmiş 
tına gitikçe daha bariz bir riı. mndaki kahve ve gazinolarda Diye ıarır ve nihayet ıazino rakı, rakı çek:meğe mahsuı ip· 
yetaizıik iÖslermesini iıtiyor; ka~k r,kı teklif edecek der.. müdiiriiaü elde et•iıtir. \lclıi maddeler e:de etmiıtir. 

Kendisini acıkmakta haklı bulda. 
Karısı onun bu halini bildiği 

için en iyi yemeklerden hazır· 
ladı. Akşama kıymalı börek 
yapma11nı akşamdan tenbih et· 
miıti. Yolda, hep bu kokuyu, 
kıymalı börek kokuıunu duya· 
rak yürüdü? 

Ev;nin kapısını çaldığı zaman, 
biç takati kalmamıştı artık. O 
gün, çok, her günkünden çok 
acıkmııta. 

l<apıyı karıaı açtı. Telişh idi. 
- Niç"n geç kaldın? 
- Sen ol da kalma. 
Ve merdivenleri çıktılar. 
- Yemeği hazırladın mı? 

. . . . 
Odada sofra kurulmamıştı. 
- Böreti yaptın, tabii? 
--- .... 
- Dilini ara mı soktu be ya• 

hu, getir ıu yemekleri. 
Kadın ıuçlu idi. Yalvarıcı bir 

vaziyet aldı: 

- Kocacıtım, beni affede· 
ceksin. Bu gün düğüne g tmiş· 
tim. Şu, komşumuz Bay Celal· 
lcrin dütününe .. 

- Eeeee .. 
-Kaç defa kalkmak istedim. 

Bırakmadılar. Yemete kadar •• 
- Sonra? .. 
- Affet, sevgili kocacığım, 

yemek yapamadım. 
Bay Nizameddin hırsından 

botulacalcb. 
- Ş mdiye kadu böyle bir 

kabahat iflemedim. Bir daha da 
yapmam. 

- Ve ııkılmıyorun da de· 
til mi? 

... ... 
- Vazifen, bu zamanlara 

kadar düA-ünler de gezmek mi· 
dir? Sana kim izin verdı? 

- Çatırdılar, zorla gotür
düler. 

- Götüremez ol11ydılar, a· 
atin ıekizlerine kadar çalış, dı 
din, ıoora bir lokma yemek 
bulama, detil mi? 

- Bir defa oldu kocacığım, 
affet. 

- Şimdi ben ne yiyeceğim? 
-ôtleden köfte kalmıştı.Ha 

zırladım. 
Bay Nizameddin, daha fazla 

çıkıflldı. Ne çare ki, bu iş te 
toklukla oluyor. Aç adam, b • 
tırdıkça ac• kır. O da öyle o'· 
muştu. 

- Haydi, ~etir, d edi, get r, 
ve .... 

Kadın son kelımelcri i itm • 
yerek mutfakta hazır'adıgı köf
teyi getirmeğl! gitt:. 

- Eyvah ... 
Kt-di köfteyi de ycmı§ 
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atekiaden ~ımak NrUI• 
Her balda lltmiaa "*"'t'1 

öldükten ıonra, heabın altıa• 

dan çıkaıtt r a••• laMt bele• 
diyeı nin bu hcu1Mam altıncl• 

lzmir lu,lkuıın cvllt ve ahladı· 
nın evlit ve ahfadı ela kalıa-
anıyac.lctıri ' 111 4-nıa
lak Karagöz?. 

Ncı,rad:lın Hoea 
- De t1am ~dece le 

cevabı uermittir: me ın neşri tarihindeki mevcutlaram da bu deftere geç rirler. 
·- B~n, h ç bir şey detil, Ka•biyo murakabe ...,cit.i altua ticar•e ve .kaa lh• ._ 

yılnıı ev kıdım olacatım. Evi- ı~ımana • t muaaı,Jita aaiteallilc lallltlMba tetk k" çili ltulcalar• 
min itleriai kendim göreceti1U. ve aleJ4aıum eıbu ve aMiaaca.tıD ev ak ve deft..erini tetkike 
B r ev kıdıpanın vo ıaneoİQ ,.e- Mlibiyettardarlar. 
lor b·lıneıi Jizımaa, buaları ibti· Bankalar, şahıs ve ... üeıse1eaeı kambiyo murakabe ..,tileri ... 
ıu lıahP• ıetirfCetiaa. Bir tab· iıteailen y laız al 11a 111ü~~ıUik ber türlü aı tliiaııta bwalaıca tl)'İ• 
sil devr••i1tin ~ ifleri ötren· edilen müddet i~İD c jtıya •vrak ve veaaık tetlim• _.o
dıkten sonra çok fazla ıaau burdurlar. 
bırıkm"ıcıt nı sınned yorra.. Madde S - işbu kara,.uame oe~ri taribiaden muteberd;,. --------••••! M•dde 6 - işbu kar,amtmeaia icr ... a Ma'iyc VeWli ane-il daimi eocftme. murdur. A•l•n• agıandar 

T. C BAŞVEKALET NEŞRiYAT V& 
ni den: MODEVVENAT DA RESl MUDÜRLOGO 

S,yındır Tokatbqı • Mahmut· (161) 

1..,yoı.,ü..er•11dekı "ijpriiaiiqona· lzmir emlekel Hastaneai Baş 
rılma11 1273 lira 22 klQ'Uf aoa11 
tutan ile Yfl 1.S gün mucldetle 
aç k ~lcsiltmeye ko11uldgt11ndan 
istek i.erin 2490 say h yasa hü-

kümlerine ıare baıaılık rı ait te
miııat.arile birlikte 3/Ş b,t/938 
Perşemb gün saat 11 de il dı QIİ 
ençümeııine b.ş vunaaları. 

19 28 185 

ti Ka ah ı 
H yri iflas idare
sintleu; 

Miitliı Kaııbilı Ha,n alacalto 
lalanu lıonkordato teklif •tmit 
oid.teadu mizalı•e Ye karara 
raptedilmek ..... e 1711/'>!1 
Pe11eabe gün il Kard' çala ban 
61 No.da saat 1'1 da yapılacak 
toplantıya ıelmeleri alaoakhlara 
alin olunur. 284 

Tnrk genci muha· 
• 

eıp aranı yor 
U...a atm. •ulO tiea· 

ri,.,. vakıf b.U.alı bir• .. 
sip aranmalLtadır. Almenca " 
lnr·tizce bilenler tercih edilir. 

Adres: lkincikardon Şaphane 
ıokak No. 20 'r1 29 31 

Tabipliğinden: 
lınair Mem l'k•t Hııllftt1i alta ıylıla ihtiyıcanı kar11hpcak ot.n 

5100 m ı ve be t ..., • ., 25 k.;ruı k1,19ıati ıaubamaepli Jeriİ 
kaput b 17/l/938 tarilaiedee 31/1/938 tarilaiae bdar oa bet 
güa mudJ tle tlÇJk ebilt...ve ç.Qr&lmıfbr. bteldileıiD --
Ye ,.,. t aıünakauy rir• ...,, w.. riio lzmir Meaalıket ~ 
aneai ı tıbabttia• ve eklilttu ,Oai olan 31/11 38 tariW.ı 
rastlıy.. paıarteı J&MÜ IAt •elan l 2 ,. kadar bıair WAyeti 
Daimi •11ci••• .. Ji!d• ,ec1; ltuo•k nllbetiad. temi•lb muvak· 
kate mıktubta n •"- uklMma il. mlracaıtlan illa • 
11ur. 21 25 '/.7 29 2M . 

lzmir Defterci rhtıu.~ .... 
lcw No. 
297 Selait&. Yala IOlrak 3 No. • " l ••elif 
299 Cirit ..__. S214S No. h ••lua 1 ..... ili 
300 Meniali ,,,.., -·· ..Wit.cle takriltea 3000 

Ura 
100 
ss 

dinim .,.J dalaillacleld otfakiJeal• yalaıı iki .,..... ., 
301 l iaci Korcloacla D.il a.ı.1olan ta19irab m ... 

u.lri•• eit olmals .... ıki MDeliti. 24() 
v.-c1a ,..ı. ........ i.,. veril•k &ı• ıs tila •lcWetle 

açık .eır••Y• koo•I•••· l •• 7/2/9'J8 tar laiacle plllltelİ 
ıün uat 15 ı.dir· Talipllria Milli Ea•lk •lclwlljlae ...... 
•~ m 

lzmir vakıflar mOdftrlOğftndeu: 
Se..litl N..,i Meftli No. Vaid. 

2SO dükkia Ala.ettt• K-atrelb 165/3J Sales>tioll• 
llS ,, K.a.p Ha111 Hi• •yMaıltSIJ4 HilM' oamii 
Yulcanda •iifre4ata r..ı. ..,_ Jl Mayıı 939 seneli ai...,.._ 

udar kını• _..._ ü-. •üuJedeJe a.o..ı •• .-. 1-ıeleri 
ı .. 2.931 W P.i ._ ıs dedir. llteldilerıa wala8- w ... .ıae 
•üracutları i!iD oluaur. U 21 1 Ml 

:?a Kinun 

Endüstriye Türk A 
Şirketin en: 

o • 
ım 

Hissedar! rının b ... yeti umumiye toptant ., 28/2/38 tarihh'ıe rasth· 
yan pazaneai saat 10 da şirketin Dr. Hı1lu cadJeıi 46 numa-
nda bulunan burosu11da yapılacak~ır. 

Gecek asaleten ve ~erek vekaleten beş hisseyi s bib o1a 1 ann 
topJaatıdıa ft'vel tirket •erkezine müracaatla muvakkat hisse 
ıeaetlera mukab liade dulauliye karb almaları lüzumu lan olunur. 

Müzakere Ru7.oemesi 
1 - idare Med,li ıve murakıp rapor·arın n okunması 
2 - t 9J7 senesi t»ilinço ve kir ve z ırar hesabı 1m tetkik ve 

tasdik ile Mecliı ıdare ve murakıb o ıurası. 
3 - 4'met üüa tevıti haldmıda karar verilmesi 
4 - ~ 11rakıp i .babı ve ücretın tayini. 

Meclisi idare 

Ak~am Tecim Okulu Direktörlü· 
;,oııden: 

Akşam 

larına: 
Kız Tecim Oka u Mezun 

Bu ıüo• adar d;ploma almak İçift müracaat etmem ş mezun· 
larm 1Srun zarfında Okul Dir ktörl tüne başvurmalar , an olunur. 

llavayol arı De"let işletme 
si den: 

idare· 

1 - idaremiz içia uatihaala 8 tayyare makinisti alınacaktır. 
A - Taliblerin 11biaaderioın bavacıhta müsait olduğuna 

dair tam teteldclllii baıtanelerdeo aldaklari rapor 
B - Taluil Yttibaı 
C - Niihaı tezkereli sureta 
D - Poliatea muaddak laüınGhal ve.ikası 
E - 3 acled fototrafla 31/1/938 akıamın• kadar Ank .. 

rada Havayollan Uıaum müdürlüğü:ıe müracaat et• 
mit olma!an lizımdır. 

2 - lmtilıaa18r Aakarada idre merkezinde lstanbulda Yeıilköy 
teyyare iltUJOD müdürl_ütünde lzmırde Nafıa müdürlll· 
iüade 7/'119'38 paurtelİ gün& saat 10 da er edıleceldir. 

S - Makin atletin uamJ aylık üereti 80 lirada. 28-30-t 220/29S 

lzmir ikincı icra memurlutun· 
daa: 

Bir borçtan dolayı tahtı hacze 
alınıp uıuleo p raya çrvrilm11i 

onaylanan Dizel motör ve t~p ve 
tanbaın birinci artarmua 7 /'l/9"J8 
pazartesi ıünü ı t 14 raddele
rinde Maıtazlar civarında icıa 
lalınac:aktar. 

1 iaci arttrmı~" % 75 ı"ai 
bubaadıtı takdirde ikinci artır• 
.... 8121938 ,.t ıjnii a)'lai ~ 
at ve mahalde icra kılııaaCJtın-
4an talip olaolann % ıki buçak 
de'lilıye kendUerisae ait olmak 
izcre mahallinde memurUDJ mü
racutlan ilin olunur. 

lımir ikwci icra memp.rlutua• 
dan: 

u.Jıee.ı olup hu a P. 
rar yerilen la.mir Hwfid•Y• ... 
balJeŞ111in Kabasotu tok tanda 
18 yeni, 16 ..ki Du..,ah ve 
kaüttr~ 551 eda. 55 pane• 
lind• kayıtlı hane 700 lira kıy· 
aıet kpsıula.a .,,, Birinci .,-tır-

•asa 4131938 tarilıine •~•dıf 
cuma paü saat 10 da lzaair 
ikioc:i icra me1Quriut• od•ı•da 
yapılacaktar. 8!4 artırmada pyri 
meakul, takdir olunan kıy.et 
% de yetmiş beti bt.ldutu tak· 
dird.I en çok arttr na ilaale olu
nacaktır- % ele yetaaiı bt1i bu&. •AIM ea ço~ arbrqıJa taı~hü
dü beki kalmak prtiJ. 19/3/938 
cuaıuteıi pıaü arai ..atte • 
yibek b.d,Ue talip olu müt
teriy• illele 1>lunacaktar. il.le 
bedeli petüMlir. Bu b"ptaki ar. 
t .. ma MraımMi 212/9'38 tari· 
bin... itiltarea ta.k... ı~lc 

do ya oumaraeile memurayeti
.ze miiracaatJan ve dellil ye r• 
mi ile ferat harçlara müıteri,. 
aid olacağı lia olllölur. 

Z.,,i 
9121935 arihinde lzmir Esnaf 

ve Ahali ba11ka11 Ôdemif ıa.,._ 
eiadee Aba aldıflm 6790 nu
maralı iki adet tamamı 6dea
mit :rfr•i liralık muvakkat hiıH 
..-derini zayi ettim. Y caiıial 
1llae1tımdan eskısinin kükaatl 
olmadıtına nı~ ederım. 

ôdemişin Adııid• na. 
hiyesindeo Boıaak Si
leymao otlu Süleymu 

D. 3 

atılık Ev 
Karatq Teıvikiye sokağıacfl 

4 auıaaralı kagir üç k l • 
i oda iç mutb 11 ve uç ko • 
dorlu dört demır kapı ı uçöncil 

katın kimi etl oda ve m tbab 
ve dış sıvalan ikıual edılmış ve 

beton taraçalı ve alt iki katı 
avaıız bir bab ha e atıhktır, 

Arzu ed ler istediji zaaııa 
görebil rler. Talıp er, ayni evde 

oturan o idi ko n·sar e d•n 
Mililh B. Tevfike müracaat ed•· 
bilirl01. D.5 

Usta arQnıyor 
2 •lektrikçi, bir tesvıy ci ur 

ta na ihtiyaç vardı . Talib ol n• 

ı.na Halkapmarda Türkıye mea· 

sucat fabrıkalar1n muracaat arı 
ilin o1u.ıur. 

buluaa.ca~. llaıle edilen ldm1e 1-----------lzm· & hukuk mahkam .. bedeli wnaeıiitl takdirde ıc.a ar 
vo iflia kanua•ııun tJJ indi linclea: 
ıaacldeli tatbllc olunaeakttr. Ba Te1zcu Meacıt mahallesın·n 
pyri numku.. &zerinde her banıı Sot-k c;etm sak ğmd 10 em• 
bir ... iddiaı oda bulu11anlar lak ve 429 adanın S parsel nde 
tarilai iliadaa itıbaren yirmı ,On kiin ev ö.ü Em·n,.ye aıttır. Ôlil 
zerfmcla vea.ild ile ltirli~e icra Mustafa kızı Em nen n var ıleri 
daiNlia• •lra-t etmelidirler. var• t nlr'ı ılindan itıbaren 
.. üupcle,e iftirak için % ele üç ay içınde mahkemeye gelip 
7 lt•çuk pe' akça. veya m Ui ıdatlarını baldirmediklerı ve 
bir boka t•mlut •elmlbu ._.. •üddet geçtıti takdirde ölünün 
meI.ri ilamdır. Daha fazlz ma- aaetrükit un bl\Zineye devrcdi· 
l ... t • mak ilti)'oler S812104 lecetı ıtia olamar. 298 
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Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

ttQ8ERON,. vapuru 18 Ki· 
nunusanide beklenmekte olup 
BURGAS, VARNA ve KÖS
TENCE limanları için yük ala· 
caldır. 

"TRiTON,, vapuru 24 Kinu· 
nu11 pide beklenmekte olup 
ROTTEDAM. AMSTERDAM 
ve HAMBURG limanlan için r" alacaktır. 

SVENSKA ORJEN'l' 
LINIEN 

"]SA,, vıpuru 24 Kanunusani 
ele beklenm~kte 0

1up ROTTER· 
DAM, HAMBURG, GDYNIA, 
DAN~~ DANMARK ~ı~ 
VEÇ ve BAL 1 lK limanları içın 
yük ı 'acılctır. 

ZEGLUGA POLSKA 
0 LECHIST AN,, motörü 13 

Kinunusıtni tarih"ndo gel"p 
GDYNIA ve DANZIG liman· 
Lmınlın i~in yük alıcaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

••ALBA jULIA., vıpuru 25-
kinun u,.n. d e limanımıza gelip 
MALTA, MARSIL YA limanları 
için yDk ve yolcu kabul eder. 

lllndıkl hareket tar blerile 
aavlunlard•ki detiıikliklerden 
ıcenta me1uliyet kabul etm~z. 

Daha fezla tafıilit için ikinci 
kordonda F RA TELLi SPER
CO vapur acentaht11aa müra· 
•at edilmeı1 rica olunur. 
T•lıfon: 4111/4242/2663/4221 

DEU1,SCUE LE
\ ANTE - LINIE 

G. m. b. O. 
HAMBURG 

DEUTSCHE LEVANTE· 
LINIE, HAMBURG, A. G. 

HAMBURG 
ATLAS LEVANTE UNIE A.G. 

, vapuru 28 
ikincikinunda bekleniyor. HAM· 
BURG, 8REMEN ve ANVERS 
ı-.nlarmdan yiilc çıkaracakt r. 
AWFRICAN EXPORT LINES 
1 Hl EXPORT STEAMSHIP 

CORPORA TION 
11 •E.A MINSTER.. V8PU"U Şu. 

b,t iptid•l•nrıd• l ekleniyor. 
NEVYORK için yrk elacakhr. 

EXMOOR,, 'apııru 10 Şu· 
betta belden>°'• NEVYORK 
ioın y61c al•cıktır. 

11UHIBITOR_,, vapuna 20 
$abatta h.ldeaıyor. NEVYORK 
içki yük a!acakhr. 
STE ROVALE HONGROISE 

DANUBE MARITIME 
•TISZA. motörü 19 ikinci 

lclPunda btl'1en yor. PORT·SA· 
il> " lSKENDERIYE ı~aa yiık· 
liyocı.ldir. 

aERVICE. MARITIM! 
ROUMAIN 

BUCAREST 
'l)UROSTOR., vapuru 10 

Ş.t..tta KôSl ENCE ye hareket 
edeeektir. 
JOHNSTON WARREN UNES 

LIVERPOOL 
"JESSM ORE., vapuru 28 

i1drcı1'inunda bekleniyor. BUR· 
GAS. VARNA ve KÔSTENCE 
İçi9 yiı k a'acaktır. 

DJ:.N t\ORSKE MIDEL-
1-lA VSLINJE 
OSLO 

•AALEEEK,. mo•örü 14 
~tıa bekleniyor. DIEPFE ve 
NORVLÇ lınıan larına yiık alr 
~r. 

binJardıki hareket ta· ible
rile navlunlardaki dtJithlik· 
letden aunta n.eauli)et kabu! 
t'9lez. 

Daha f11la taf ıilit için Bi· ri_. kordonda W. F. HENRY 
\ı AN Dl:J< ZEE & Co. N. V. 
upur ıcu.taııtıu miıc~ 
t(i• ıreai uca o.unur. 

1 dtfon : l'to. ~007 /2008 

- -- · - -- - ANADOLU 

Olivier ve~~iiililiiiiiiiiiY~I LllİİİİİİİİİİİDiiiiiiiimiiiiiil.._Z._. 
Şürekası 
l imited 

Va.r:ur Acenta•ı 
Birincıkordon Rees binası,. 

Siz de M ETALLU M ''O " 
1 

LlmJalıı .. ıı 
al r.:.a uz 

Hem bel ,,ık almış olur, hem iktısıt etm ış olur. hem a a 
değiştirmekten kurtu lur, hem de sarfıya tınızın eKsıld ~ nı 

ille faturada ~orürsünuz. 

Tel. 2443 
LONDRA HATTl 

-ALGERIAN,, vapuru 20 Son 
kanunda ge ip LONDRA, HULL 
\'t- ANVERSten yük ç kıracak 
ve avn ıanıanda LONORA ve 
nULL için yük alacaktır. 

"HERON" vapuru Son ka
nun sonunda ve Şubat ibtida· 
ıında ge ip LONDRA için y6k 
alacaktır. 

•POLO. vapuru Şnhat orta· 
ıında LONORA, HULL ve 
ANVERSten gelip )ük çıka· 
11cak ve ayni zamanda LON
DRA ve HULL ıçın yül-: ala· 
caktır. 

LIVERPOOL HATTI 
"MARDINlAN,, v2puru Şu· 

bat ıbt dasında LIVERPOOL 
ve ~WANSE.4.DAN gelip yük 
çıkaracak ve aynı zamanda Ll· 
VERPOOL ve GLASGOW iç"n 
yük alac"ktır. 

"LESBIAN,, vapuru Şubat 
ortasında Lı VERPOOL ve SW· 
ANSEADAN gelip yük çıkara· 
cak ve ayni zamanda LlVER· 
POOL ve GLASGOW için 
yük alacaktır. 

OElJTSCHE LEVANTE- LINIE 
"iLSE L M. RUSS. vapuru 

31 Son kanunda HAMBURG· 
TAN gelıp yük çıkarr.cak. 

Haşvekilimizıo 

en son resimleri 
Büyüle eb'atta Başve'<ilimi:.s 

B. Celal Bayarm fotojrafileri 

yalnız Hacı Al paşa otelinde 
fot'l, ressam B. lsmaılden teda· 
rilc ed .. b lirsiniz 

A)dın Nafia 1'10-
dllrlOğOndeo: 

1 - Eks"ltmeye konulan iş: 
Aydın Vıliyetinde Gazi paşa 
mektebi karşısındaki planda gös· 
terilen mevk de ceza evi inşaaı. 

2 - Keşif bedeli 82330 lira 
11 kurur~tur. 

3 - 937 Mali yılı içinde 
başlanacak olan bu işin 20,000 
liralık .. iktaranın 937 maii yılı 
içinde b tirilmeai 1Arthr. 

4 - Aşağıda yazılı şartname 
ve evrak Ayd n Nafıı müdürlü· 
tünde parasız görülebilir. 

A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık "lerı renel 

ıartnamcıi. 
Ç - Keşif cetveli, ailailei 

f at cetveh, metraj cetveli. 
O - Vekilet yapı işleri in· 

ııat Hrtnamesi. 
E. - Fenni şartname. 
5 - Ekııltme l 5/2/938 tari· 

hinde Salı günü saat 15 de Ay· 
dan Nuıa dairesinde yapılı· 
C!ktır. 

6 - Eksiltmeye gireb:lmelc 
için iatekl ılerin 7273 l ra mu· 
vakkat teminat •ermt"Iİ ve b.10-
daa ba,ka aşajıda yazılı veı.
kaları ha z bul mması lazımdır. 

A - N ı fıa Vekalet nden alı 
nan 937 yılına ait müteabhıtlik 
ver ı kşsı. 

B - 937 yılına ait Ticaret 
odası veşikaaa. 

7 - r eklif mtkfuplan yu· 
karıda üçlirıci.i maddede yazılı 
aaallcQ bir saat evveliDe lcadır 
N .:tfıa müdürlüğünde toplanan 
komisyona getirılerek makbuz 
mukab !ınde verilecektir. Poata 
ıle g6.ıderılecek mektupların 
nibayc:t ilçüncii madd•de yazılı 
saate kadar gelmiş olmaaı ve 
dıt zarfın mühür ıau•" ilo iyice 
y•pışt rılmış bulunıuuı lizım· 
dır. Poıtıda olacak ı~k111eler 
kabul f'dilmez. 

23 28 4 10 192 

Kadın dikişleri ve 
şapkaları atölyesi 

Paris, Londr:ı, Viyan.:ı m:>

clalarının yüksek model/a. 
ri takib ve tatbik edilir 

Yıldız atölyesi, giyimlerinde 
en titiz olan Bayan ları mem
nun etınektedır. Bayram için 
siparişler in izi acele ediuiz. 

M. Etiman ve 
Saime Ôzgören 

Paris Oıkiş A kademisinden 

Diplomalı 

H fi iımet cadi.: s 
Şamlı ~ok k N :J. 18 

I Z MIR 

S. Ferid Ecz~icılla~ı 
K.olonya, Esans~ Kı·em 

~!!!!!!!!!! ve Podraları 
Yalnız lzmırirı dejıl 

Eczacı başı 

KOLONYA bütün Türkiyen·n 

Vi ESANSLARI tere han kullandığı 

en litıf en zarif 

şaheser· erdir. 

Alırken S. Ferid Eczacı 

başı iı:m ve etiketine 

dikkat ediniz. 

M. S. Ferid Eczanesi 

Otelimiıin bütün mobilyası tecdid edılmıf ıoğuk ve sıcak s\I 
banyo daireleri ilive ecfümittir. Otel yenıdcn telvin vo t~riı 
cdilmit ve miif terilcrimızin her türlü ııtirabatleri temıo uıu.a• 
muıtur. Fıatler mutedil ve her keseye c-lverıılldir. 
Kemeraltı cedd~si karakol karsısınd11 No. 7 ' İzmir 

Nıhat Kar 
Mimar Kemalettin caddesi Akseki bankası karşısında No. 35 

Garod oıomatik Radyoları 
En tabii seı, eo kolay kullanıı, ca tık moble. en laassaı aparey 

Kalorifer 'fesisatı 
~ büyük müeueselcrdco itibaren bir kaç odalı evlere 

kadar bilhassa apartmanlar için kat kalorıferleri 

Cihet Antenleri 
FeDDLD CD IOQ hcdiyeıi, pratik, kuvvetli v• emin aletler 

Neon tüpleri ile tenvirat 
Matualarınıza ve müeaseıelerinize güzellik verecek bu 

t As"sat ayni zamanda size büyük bir rt-k· 
lim vu.tası da olacakbr 

Cevfik Bayke 
Elektrik - telefon vemalzemesi depo1a. 

Sieuıens fabrikaları müme.ssili 
Peşetmalcılar 77 - 79 telefon 3332 

! . . . . :~ J..,t,.~i~ \.f; ~ ' •. . .... ~ : : ' . .. : ·,. ~ 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 
Halkap:~ar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsim dolayııile yeni çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam Zari 
VE Ut~UZDUR 

Yeni yaptırdığınız elb "seler için bu mamulatı tercih ediniz 

SATIŞ YERLERi 
Bırincikordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş. 
·l'J':~: ... . . ' . ..... 

'J '. l. V • Z. B. 

iizilm kurumu 
Limited şirketi 

incir, tabiatın, en 
nefis olarak yalnız 
b6lgemize ve dolayı. 
sile yurdumuza bah-
ıayişidir. T ariı in. 
cirleri ter temi~dir. 
/flenmeclen evet ıa. 
mize edilmişt .. ·r. Tarif incirlerini her .za. 
man tercih edini~. 
Çocuklarını%a çakulata verecef inize en/es 
inrirlerimizi yediriniz,. incir 
hem gıda, hem devadır. Tariı 
incirleri bütün dünya piyasa· 
larında temizlit i ve nef as etil e 
tanınmıffır. 

~aman i~kele~i - iş Han lzmir 

Gomrok muhafaza genel kom u
tanlığı lstaubul satın almakomisyo
ouodan: 

1- Gümrük muhafaza deniz vasıtaları için 75 ton ikinc 
benzinin °'/2/938 çuıamba ıiinü saat 11 de kapalı zarfla 
elıes hmeıi yıpılac kt ır. 

2 - T11ınlanan tutan 16875 lira ve ilk tem nata 1266 lıradır. 
3 - Şartname ve evıaf komiı}ondadır. Görülebilir. 
4 - lıteklileri o po ekı itme aaatinden bir sa t evvelıne 

kadar 2490 sayılı kanunun 32 ınci maddesi hukmü e 
ıöre b zırlıyacalcları tek.if mektuplarını Galata eski ıthalat 
ıümrükü bınasındaki komisyona vermeleri. 

12 18 22 28 96/87 

lzmir vakıflar modorJQğOndeu: 
Scnelitı 
Lı ra Mt>vkii Cınıi No. Vakfa 
500 Mezarhkbışı Vak flar ıazinosu 397 Mezar! kbaşı 

üatünde yena ya• 
pı an bina. 

400 Kemeraltı cıddeai BJyülc Salt pçioA-- 185 Salepç otlu 
ht hanında 16 oda· 
dan ibaret otel 

Yllk.,ıda müfredah yazıl ı akaratı vakfiye 31-5·939 gayesıne 
l kadar kirAya verilmek üzere müzayedeye çıkarılmıştır. ihalesi 
ı 31 -_1·9 8 Paıartesi günü saat on beştedir. Tal ıplerın vakıf ar da· 

rcııno muracaatlan ilin oluu"r. 21 25 28 31 206 



- - ~ .,.,. 
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Pastil Pektoral Doktor Şahap 
• 

Göğsü yumuşatır, 
söktürür, tesirli 

balga!J1 söktürür, öksürüğü 
bir OKSüRüK pastilidir 

Hassas ve temiz iş 

l\1utedil fiatle 

H 

Söz\'erilen gnnde 

akin! tc.mirha· 
nesinde yapılır 

lzmir Kestane pazarı demirc:l~r 
No. 16. 18 

Foto Köroğlu 

Hamza Rüstem 
En meşhur fabrikaların fotoğraf makineleri, film, cam, ka~ıt, 
kart \le biluıı:ıum fotoğrafçılıkta müstamel ceza.ar, fotograi alat 

\le edevatı, lont ve sehpalar. 

Fotofrafçılıta müteallik her nevi malzem~ 
Zevki okşıyacalc rcıim ve ağrand ı smanlar, senedat vıı evru 

isLnsablan ve kopyalan kemali dıkkatle yapılıt. 

AMATÖR İŞLER) 
Developman, kopya ve her nevi ağrandismaa sürat vıı nefa· 

setle yapılır. 
IZMIR: Emirlerzadc: çarşı~ı No. 28, 4, 5, 6, 7, 8, ) 
Telefon: : 675 Tt'lgraf: Rüstem lzmir-

'l_A ' ., "' , , • . , "' • , 

Ha ra~ ı kardesler 
Büyük m i ya ve e ru a 

"azal ı emr· ·z • 
MERKEZ 

IZMlR 
ŞUBE 

ANKARA 

Temiz. zarif eşya, clbiıe ihtiyacından evci gelir. Herkes kendi 
halıne göre temız b r eve, mısalırlermi kabul edecek bır salona. 
rahat }aşıyacak eşyaya muhtaçtır. iyi bir mo.bıly,a ıçınde kend,n.zı 
ve aıleıuzı muhite daha iyı tanıtabılirsuuz. Evıııızın c~ya~ı bayau· 
nızııı ctıl<etı olduğunu unutmayınız. 

M ~nı"', Lır ..ı 1 O tak:Jitta veresi ya mııam~. 
lesi yapılır. 

S hh t B ı ı ... ~: ·FotoOr 
ı a a ı iv agı A;~,~~J. Cad. N~ '° 

Norveçyanın lıalis r\lorina balıkva<1ıdır En güzel ,,azlar 

ık . J r .. ••[ •• t.. Ş b 'b. ~ ·ı ~ çekilir. 
ı ueı a suzu muş ur. er et gı ı ıçı ır Amatör işle.,. 

l lamcli N iizlıet Çan~ar Temiz çabuk 

Sıhhat Ecza ianes Di:c;:;,:;·'" 
Riiyük Salepçioflu hanı karşısında Başdu.-alt 

. . _,, . . " . :,.. . ' " Cevat Dağlı 
ikinci Beyler sokak No. 5i 

Telefon: 3055 

Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türlü idrar, kan, 
balgam ve saire ta h-

l illeri .vapılır 
1\1 flracaat yeri: 

İkincibeyler eokak 

· Telefon 3869 

-~Birincı Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt va Tenasül hastalık· 
ları ve elektrik tedavieJ 

f zmir • Birinci beyler aokatı 
Elhamra Sineması arkasında 

Tt'le'on : 3479 

Dok'·~· .... ~
Ali Agah 

Çocuk hastalıkları 
mutahassısı 

ikinci Beyler sokalı 
No. 68 
Tele/on 3452 

,::;;G;;ö:::z:;H;:e:;:ki:;.mı~;= 
Mitat Orel 

Adres: Beyler Num111 so
kağı No. 2J 

Kabul saatleri: Öğleden evel 
ıaat 1 O· ll öğleden sonra 

15,30 · 17 Tele. 3434 

1938 Modelleri geldi 
., vrole tomohil eri 

Kuv,-eti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok 
ve cihanın en beğenilmiş otomohilleridri 

Ve<dlek fP)aırçaDaır lfifilev<elUl<dl<dllUlır 

Oldemobil otomobilleri de her tOrln evsafı haiz, sağlam, 
elverişli, güzel ve lüks makinelerdir 

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

• 


