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lmanya ve Italya, Balkan
larda siyasi hareketler 

için hazırlanıyorlar 
Musso~ini ve Hitler, bu hususta mutabık kalmışlar, ih
tilalci ispanyaya asker gönde meğe karar vermişlerdir 

Londra, 28 Radyo) - Niyüz Kronik! gazetesine göre; ltalya, yakında ademı müdahale komi· 
tesınden büsbütün çekilecek ve müteakiben ihtilalci İspanyaya elli bin kişilik muntazam bir ordu 
gönderecektir. 

Paris, 28 {Radyo) - Ôvr gazetesi; Almanyanın, yakında ihtila'ci ispanyaya mühimmat ve 
s ıa:.ıtan başka Hamburg, Stenin ve Bremen limanlarından peyderpey on beş bin kişilik bir 
kuv~eı göndereceğini ve B. Hitlerle Mussolini arasında bu hususta mut1.bakat hasıl olduğu gibi, 
Mayısta da bütün Balkanlarda siyasi bir takım hareketlerde bulunmak iç,n iki diktatör tarafından 
ıııüt.cfııcan karar verildiğini yazmaktadır. 

M. Cemberlayn • 
Ni.li müdafaa komi

.es:nde beyc:natta 
bulunacak 

Londra, 28 (Radyo) - lngil· 
lrre Başvekıli M. Çemberlayn, 
önümüzdeki salı günü toplana· 
c k olan Milli müdafaa komi· 
tes ııde beyanatta bulunacak ve 
ng :terenin muhtelif yerlerinde 

yen. bava istasyonları tesis edil· 
m•sİnı istiyecektir. 

Alman yada 
şenlikler oluyor 

Doktor Göbels, bu gün 
a a soyceu 

verecek 

........... ~.-. .. ----~~~-
Kambiyo hakkında yeni 

bir emir verildi 
Her nevi esham ve tahvilat kuponlarının ih
racı mukabilinde Ünitürk idhal olunabilir 

lstanbul, 28 (Hususi) - Kambiyo hakkında yeni emir gelmittir. 
Buna göre, her nevi ecnebi esham ve tahvilat kuponlarının ihracı 
mukabilinde bu günden itibaren Ünitürk idhaline müsaade edil. 
miştir. Hariçte bankalarda parası bulunanlar ile esham ve tah• 
vilatı olanların bu paralarla basıl olacak temettü ile Onitürk 
idballerıne de müsaade olunmaktadır. 

Hariçte iradı olub ta bunun has·latından doğacak dövizlerle 
esham ve tahvilat alınması da mümkün kılınmıştır. 

Bundan başka ihracat emtiamızın satışından Türkiyedeki komuı• 
yoncular lehine tabassül eden komusyonlar ve bunların tutarile 
Ünitiirk idbal etmelerine de müsaade edilmiştir. 

Hariçteki müessesat, eşhas lehine Türkiyede yapılacak her 
hangi bir muameleden doğacak hizmetten mütevellid Ünitürk 
idhal müsaadesini de Maııye veıraret crebıteccktlr. 

Gemlik ipek fabrikası ya
kında açılacak 

------

s~rbest aütunlar: 

Terbiye işlerimiz 
Talebe - muallim ve mek-

Mareşal Bloşer tep otoritesi 
Moskovadan Viladi. 
vostoka hareket etti 

Moskova, 28 (Radyo) - Bir 
müddettenberi burada bulun· 
makta olan Uzak Şark Rus or
duıu kumandanı mareşal Bloşer 
bu gün Vilidivostoka hareket 
etmiştir. 

Tekirdağlı 
Londraya gidiyor 
lstanbul, 28 (Hususi) - Te· 

kirdağh, ecnebi pehlivanlarla 
güreşmek üzere bu akşam Lond· 
raya hareket etti. 

Hayırlı bir müesse. 
senin temelleri atıldı 

lstanbul, 28 (Hususi) - Cer· 
rahpışa hastanesi göz kliniğinin 
temel atma merasimi bugün ya· 
pılmıştır. 

Mısır başvekili 
3 Şubatta parlamen

todan itimat reyi 
istiyecek 

Kahire, 28 (A.A.) - Sözüne 
inanılır bir membadan öğrenil· 
diğine göre, yeni B•ıvekil Mah
mut paşa 3 Şubatta parlamento 
huzuruna çıkarak itimad reyi 
istiyecektir. Hükumet progra. 
mında miktarı 40 bine çıkarı· 
lacak olan nizami ordunun ge· 
ııiş takviyesi bilhassa mühim 
bir yer alacaktır. 

Tirede 
Bir alayımıza •ancak 

Cumhuriyet refikimizde bay 
Yunus Nadi, aşağı yukarı şu 
serlevha içinde mütalea edile· 
bilecek dikkate şayan bir yazı 
neşretti. Manevi cezanın kifa· 
yetsizliğini anlattı ve maddi ceza 
zaruretini ileri sürdü, ertesi gün 
ayni refikimizde, maddi cezanın 
muhtemel bir yanlış telakkiye 
uğramaması için, dayak değil, 

izınsiz, tevkif ve emsali cezalar 
olduğu tasrih edildi. Anadolu, 
Türkiye matbuatı ıçinde bu 
mesele üzerinde zaman zaman 
çok hassasiyet gösterdiğ için, 
bunu b len karilerimiz bize bazı 
mektoplar göndermeğe başla· 
dılar. içlerinden mevzuu aydın· 
latabilenleri neşrediyoruz. işte 
bir tanesi. 

* • * 
Bu ders yılı başından beri mat· 

buatıı üç feci talebe hadisesi 
aksetti. Numara için öğretme· 
nin ölümle tehdıt edildiğini, 
hatta bir Ortam ektep müdürü· 
nün hayatına son verildiğini 
gördük.. Tüylerimiz ürperdi .• 
Manzara çok acıklı idi: 

Öğreten, adam etmek için 
nefes tüketip, ciğerlerini parça· 
lıyan ve memlekete eheliyetli 
değerli vatandaş yetiştirmek is· 
tiyen muallim, mükafat olarak 
bir kurşunun kurbanı olmuştu. 
Oğrenen, feyz alan talebe hür· 
metini, saygıs nı bu şekilde gös· 
termiş; muallimine karşı olan 
borcunu bu şekilde ödemişti. 
Manzara on un için tüyler ür
pertici ve onun için acıklı id . 
Son hadise üzerine vaziyetın 
vehametini çok iyi takdir eden 
bay Yunus Nadi Cumhuriyet 
gazetesinde (Mekteplerimizde 

Haber aldı&ımıza göre, lindmil•· terbiye usulü süratle ıslaha mub 
deki oolı gilall 'firedeki alayımıza taç görünüyor) başlıklı makale• 

verilecek 

meraoimlı oaocak verilecektir. Tire. sile çok mühim ve hayati bir 

manlarda· cereyan eden ôyle 
hadiseler var ki bunları iş:tince 
insan, kabil değil, heyecan ge· 
çirmeden, ürpermeden kaiamaz. 
Ne oluyoruz, nereye gidiyoruz? 

Çalışmadan haki Bu nerede 
görülmüş? 

Her türlü serbestlik iç ınde 
canı azizini yormığa lüzum gör 
mediğınden dersini yapamıyan 
ve marazi bir baieti ruh•ye ıle 
hak iddıa eden anormal bır ta· 
lebe tenha yerde öğretmenine 
savurduğu bir tehdıt sonunda 
eğer muzaffer olmuşsa r.uma• 
rayı goırantiye bağlamış ve do· 
layısıle sınıfı atlamış oluyor. Bu 
şekilde bir talebeyi ehlıyetıız 
ve bilgisiz olarak hayata bıra· 
kan mektep ve muall m acaba 
vazifesinı yapmış mıdır? 

Ş!iphes z ki hayır! 
Mektep kabul edilen terbıye 

ıktizası onun serkeşlik ve küs· 
tahlığını hoş görmüş, muallim 
de canını kurtarmak için onu 
başından defetmiştir. Fakat ne· 
tice itibarile cemiyete insan ha· 
zırlıyan mektep, ideal mektep 
rolünden uzaklaşmış bulunmu· 
yor mu? 

işte ciddiyetle, önemle üze· 
rinde durulacak nokta budur. 
Mekteplerimizde serbest terbiye 
s·stemi tatbık ederken memle· 
ketin istikbali, hayatı namına 
bunu nazarıitibara almak lazım· 
dır. Çok feci hadiseler göste· 
riyor ki, bizde talebe kuvvetli 
müeyyidelerle zaptu rapı altına · 
alınmadıkça bu gibi vak'aların 
sonu kesilmiyecektir. 

Bertin, 28 (Radyo ) - Nas· 
nal Sosyalist partisinin iktidar 
mevkiine geçtiği günün beşinci 

yıldönümü münasebetile bu gün 
Alınanyanın her taraf.nda şen· 
likler oluyor. 

Küşad resmin Je Bu .. yu .. k Şer.ı·mı"zı'n m ••• •imdiden bayram ba•ırlıktarı· memleket, bir terbiye işine eı 
uı T l Dl başlamıılardır. J koymuş oluyor. 

Her mektepte bir kaç bozuk 
düzenli t.alebeııin küstahcıı ha· 
reketlerinin yaıları her tiiıiu 
terbiyeyi almağa çok müsait o an 
iyi talebeyı de ayartmakta ol· 
duğunu gözönünde tutarak ll\tk· 
tebin, sosyetenin selameti na· 
mına çirkin hadiselere se ep 
olanları şiddetle ezcalandırmak· 
tan çekinmemelıdir. Talebe ta• 
rafından öğretmene yapılacak 
hakaret ana, babaya yapılmşı 

gibi telakki edilmeli ve Ceza 
kanununun en ağır hükümler n 
çarptırılmalıdır. 

Propaganda Nazırı doktor 
Göbels, yarın Alman milletine 
h taben radyoda bir söylev ve· 
recckt'r. 

M. Hıtler, Nasyonal Sosya· 
1 st partisi erkanına bizzat ni· 
şanlar verecektir. 

Vıyana, 28 (Radyo ) - Al· 
manyanın bura ıef ri Von Papen 
şeni klerde ve Rayhıştağın fev· 
kalade toplantısında hazır bu· 
lunmak üzere bu gün Berline 
hareket etmiştir. 

Von Papen, M. Hıtler tara· 
fından kabul ed lecektir. 

Yunan Veliahdi 
Zevcesi ·e birlikte 
Kayıer Vilhelmi 
ziyaret ec.'ecek 

Napoli, 28 (Radyo) - ltalya 
veliabdi prens Omberto, bugün 
zevcesi Joje Disavdiya ile bir· 
tikte Yunan vel ahdi prens Pav
lo ile zevcesini zıyaret etmiştir. 

Yunan veliabdi prens Pavlo 
ve 7.evcesi buradaı lsviçreye 
gidecek ve oradan Hollandayı 
geçerek Kayser Vilhelmi ziyaret 
edecek ve V.yana yolile Ati· 
naya dönecektir. 

M. Staline suikast 
Loodn, 28 (Radyo) - l'rl. Sıali· 

ni oldürmok iııiyen hır blok mey• 
d Dl ç-1karılmı~1ır. 

Blok, Kn-mlio arıyı mobafıı 

lo.ııaaıı •ubıylarıntlın müıerekkildir. 
Suık .. dçıl.u, .\1. Sıaliai taraydao 
çıkarkrn üldürt>f t·~lf'rdi, 

Tao A j o ın o buna dair bir tth• 
lig or1reıme11 bd.leoiı or. 

de hazır bulunmaları muhtemeldir\ ~---11-1---- Hakikati olduğu gibi açığa 
lstanbul, 28 (Hususi) - Başvekil Bay c~ıaı Bayar Yalovadan G. ırıetaksas vurarak söylemeliyiz ki şu bir 

Ge~lığe gıtmiş, resmi küşadı yakında yapılacak olan sun'i ipek Şubatın 12 inde An- iki sene zarfında mekteplerimiz. 
fabrıkasmdaki haz rlıkları gözden geçirmiştır. de terbiye gevşekliği tam ma· 

Bü fabrikamızın küşad resmınde, Büyü< Şef Atatürkün de hazır karaya hareket nasile baş göstermektedir. Bunu 
bulunmaları muhtemeldir. edecek teyiden anlamak hiç zor bir şey 

Mektepciliğin bu aksak ta· 
raflarını gördükten sonra terb. 
yecileri mizden, memleketi miu 
has bir sistemi bulup ortaya at• 
malarını ve talebe terbiyesini 
mektebin otoritesine uygun bir 
şekild~ ıslah edecek çareleri • 
bulup göstermelerini beklemek 
hakkımız değil midir? 

Niyagara köp-
•• •• rusu 

iki soniya içinde 
mah o ·du 

Niyagara, 28 (A.A.) - Yıkı· 
lacağı 24 saattenberi tabın n 
edi mekte bulunan N:yagara 
şelalesin n üstündeki köprü dün 
akşam b rdenbire b~zların sü· 
rüklemesi tesirile yıkılmıştır. 
Köprü üzerind~ çalışmakta olan 
ve bır müddet hayatları hak· 
kında endişeye düşülen 10 işçi 
köprünün yıkılmasından bir kaç 
dakika evel tehlikeyi hissederek 
kaçmışlardır. Köprü iki saniye 
içinde mahvo muştur. 

N agara, 28 (A.A.) - Kana· 
da ve Ameriıcalı 10 bin ziya· 
retçi, yıkılmış olan köprüyü gör· 
mek üzere buraya gelmişlerdir. 
Köprüyi.i tahrip etmiş olan buz, 
duvarı, dumbazları, ufak evleri 
hangarları ve gemileri sürükle· 
mek suretile Nigara boğazla· 
rından aşağı in ınektedir. 

Ontario elektrik şirketi me
murları 20 metre kadar irtifai 
olan fabrikalarının b r milyon 
dolar zarara uğramış ol::luğunu 
tahmin etmektedirler. Fabrika 
irtifaının ancak 6 metresi buz· 
ı~rın yukarısında bulunmaktadır. 

M. Vandervelt 
Dün Ba:se.'ona ha. 

rek>t etti 
Brüksel, 28 (Radyo)-Belçika 

Sosyalist partısi lideri M. Van· 
dervelt, ıhtilalci İspanya parlü· 
mentosunun küşadında haz•r 
bulunmak üzer~ bu gün zevce
sile birlıkte buradan Barselona 
mütevecc ben hareket etmiştir. 

Frangın sukutu 
Amer:ka piyasa•ını 

müteessir etm;f 
değildir 

Vaşington, 28 (A.A.) -
Frank kıymetindeki temevvüç
lerden bahseden M. Morgent· 
hau Amerika piyasasının bun· 
dan bil'mel müteessir olmadı· 
ğını beyan etmiştir. 

Geçen !erde akdedilmiş olan 
üç tarallı itilaftan bahseden 
mumaileyh mümkün olduğu ka· 
dar fazla memleketin kambiyo· 
!arın koııtroluna müracaat et• 
meğe mecbur olmamasının bey
nelmilel ticaretin menfeatiııe 
hadim olduğunu söylemiştir. 

Altın alım satımı için 
dört banka ayrıldı 

lstanbui, 28 (Husuıi) - Al· 
tın alım satımı için Maliye Ve· 
kaleti dört banka ayırmıştır. 

Atina, 28 (Radyo) - Yunan 
Başvekıli General Metaksas, 
şubatın 12 sinde buradan Anka' 
raya mütevecc hen hareket ede· 
cektir. 

General Metaksas, lstanbulda 
bir gün kaldıktan sonra A11ka· 
raya geçecektir. 

Başvekil, bu münasebetle dün 
kral tarafından kabul edilmiş 
ve üç saat konuşmustur. 

Selanikte 
Tayyarelerden ko. 
runma tecr'iibeleri 
Selanik, 28 (Radyo) - Tay. 

yarelerden korunma tecrübeleri, 
bu gece Harbiye Nezareti müs· 
teşarı General Papadimasın hu· 
zurile başlamıştır. Bu tecrübe
ler, yarın akşama kadar süre
cektir. 

Bağ bahçe tütün 
için 

Kimyevi 
Gübreler 

VE 
Ziraat aletleri 

Hacı Davut zade 

Rahmi Karadavud 
Halimağa Çarşısı No. 31 

i Z M 1 R 

değildir. Bazı talebenin küs~ah· 
lıklarını anlamak isterseniz şu 
kültür aşkile didinen muallim 
muhitine sokuluveriniz. Matbu· 
ata aksetıniyen ve talebe ile 
muallim arasında • her yerde 
b lhassa karnelerin verildiği za· 

Şehir Gazinosunda 
Sayın lzmir halkının gösterdiğ. 

yüksek alaka dolayısile 
Bu defa 

Celbedilen onn d6rt arti&tin iştirakile 
yepyeni numaralar 

Matine saatleri: yalmz Pazar gilnd saat 17 de 
Silvareler her ak am saat 21 de haslar 

' 

Elhamra 

~rODÜRİYET 

idaresinde Milli Kütüphane 

SIN EM ASI 

1 Ç • p Baş Rolde: - ıngene renses A N N As EL LA 

2- Şen "umurcak sornLEY _T~:1mLE'in ıon .-e 
ı 1 en gi!sel filou Frao11zc• aod 

3 - Yunan Veliabdinin Hleome n.eraaimi 
4- Çin sularında Amerikan PANAY zırhlısının JAPON 

tayyareleri tarafından batırılması.. Türkçe Sciıı:lü 
5 - Bilmediğimiz Hakikatler .. Kültür film.i 
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Ko~ ku , yeğenlerinin bili Borsada nezaret 
~ t nda bulundu olduklarını zannediyordu 

Bölük ağas1 , kelimeleri tarta 
tarta, fakat büyük bir itimad 
telkin ede e e, kendi kafa11ada 
hazırladığı hikayeleri anlattı .• 

- Demek, kardeıim çek ~ 
na hareketlerde bulunuyor. Mil· 
let ve ordu memnun d.ıil hıl 

Muntazır bir oetıiceL. Bir 
evlad ki, sulbüpakfoden düaya
ya geldiği bir pederi bile taç 
ve tahtından, huzur ve saade· 
tinden mahrum bırakarak onun 
bir an evel daribekaya göçme· 
sine sebeb olmuştur. Ondan 
kime ve ne hayır gelir? Onda 
adalet, insaf ve merhamet, on· 
da başkalarına karıı şefkat bu· 
lun r mu Aga? .• 

Sahte elçisi başını salladı: 
- Kullarınıı da ayni müta· 

leadadı J r devletliim.. Ne oldu 
ise oldu. Şimdi şevketlu ikba .. 
l nizi temin gerek.. Bütün hata· 
larımızı tamire al ımiz vardar. 

Sevincinden hala itid.füae 
hakim olamıyan şehzade: 

- lnıaallah. ded~ btı iki 
taraf için iyi olur. 

Korkud, ellerini çırptı, Kapı· 
ağası göründü. Şehzade Yeniçeri 
ağasını gösterdi: 

- Ağa misafirimdir, huzur 
ve rahatında kusur etmeyesiniz! 

- Ferman sizindir efendi· 
mizl. 
Ağa ayağa kalktı. Şehzade 

onu kapıya kadar tcıyi ederek 
•kasmı sıvazladı: 

- Yarın ola, bayır ola!. Co
vabı mı bu a~, yahud yana 
ıabah ihzar ederim.. 

- Baş üstüne ,ehriyuL 
Yeniçeri ağua, pyet mutt-

dildi. Rolünde mu"Mffak ol-
muştu. Kendi kendine: 

- Korkudua enıHiade bir 
kılıç görüyor gibiyim •• 

Diye söyleniyordu. 
O gece; ıehzade bir sohe, 

zengin bir içki ıo&uı hazır
latmışb. Şehzadenin, ımuruna 
payan yoktu. içiyor, içiyordu. 

Sofranın bir kenarında, latan
buldan gelen yeniçeri ıpaı qtu
ruyordu. Şehzade: 

- iç ağa iç! Diyorchs, nail 
olacağımız saadet ve nimetin 
ıerefine içi. 

Bu sözlere mukabil Yeniçeri 
ağası da mırıldaDıyordu: 

- Hem do öyle bir saadet 
ye nimet ki, Allah düıman ba· 
ş\oa vermesini. 

Korkud efendi, .-wlNa ~ 
' baha karşı .....,11 e~ ._. 

ra (Hayırlısı ile ve akla seHmi
ne malik olarak) yazmata baş· 
ı.dıı 

Kullarıml 
Eter ~1.ıMk Hfiri Alta· 

natı bana nasib eder ve ben de 
padişah olt1rsım, •"ere ı~ 

ANADOLU 
Günlik aiyual gazete 

S&iJI) • L;;:DbUriri 
Hagdar Rlf"' DK'IWll 

VmDIDI HfdJM tıl f88 leW .... 
ıti: H_. l'._ ~ÇAB 
ilah._...,._ .... 
C.Htlk .PP.lili ...... IPI& 

Telgraf: tamir ...ı. ANADOLfJ 
Telefon: 2174 • l'Olla ~ 485 

Yazan: M. Ayhan duldannı bilmiyordu. 
- 68 - Korkud mektubunu bit

0

rmişti. 
rece~im riayeti bütün tarihler Artık ortalık ta iyice ıtydmlan· 
kaydedecektir. Sizin hakkınız mıştı. Güneş doğmuştu. Şehza· 
refah, şefkat, adil vo ihsandır. denin ümidlori çok kuvvetli idi. 
Ben de bunun haricine çıkmıya· Artık Manisa nazarında bir cen· 
cağım. Biraderim Şehzade Ah· neti abada dönmüıtü. Murad 
med efeııdin•n oğulları ile ye· dağının sert, kuru göğsü bile 
tenlerimizi lstanbula gf'tirerek ona inş·rab veriyordu. 
onları ölünceye kadar terfih ve - Yeaiçeri atasa kalkmış 
meaud edeceğiın. Hanedanımıza olacakl 
mensub olan şehzadelerin Bur· Filhakika Yeniçeri atuı hem 
sada mabbus bir vaz:yette kal· kılkmıı, hem de Korkudun sa· 
malan reva dekildir. Yakında rayına gelmişti. Çünkü o gün 
darüssaltanayı kabı ve teshiri· hareket etmete karar vermişti. 
me geçirmek için hareket ede- - Ne olur, ne o maz, diyor-
cefim. du, bir gaf yapar, atzımdın bir 

Korkud; yeğenlerinin bili kelime kaçırırsam bile padişah 
Bursada nezaret altında bulun· öldürtür. Çünkü plan bozulacak. 
duklarmı zannediyordu. Onların, En iyisi, buraya kadar komazcı 
nezaret altında değil, Bursadaki becerdiğim bu işin bir an evci 
sultanlar ailesi makberesiadeki sonunu almaktır. 
topraklar altında yatmakta ol· - Sonu var -

* 0 
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ARADA SIRADA 

ŞEN FIKRALAR 
Çocıılc a/cl ı: 
Baba - Allah, Allah.. Saa· 

tim durmu~. Galiba silinmek 
istiyor?. 

Oğlu - Yolc babacıfım, ben 
daha demin onu aabunla sildim. 

Gıdı 
- T.kdim ederim, zevceıal 
- Ya... Şerefyab oldum. .. 

Ben bayanı kayınvalidcaiz ıanı· 
yordum .• 

Se11tlcn 6irinei: 
- Oihım, aöyle baka11m, 

sınıfın kaçaocıaısıD? 

- Otuwıcul .. 
- H.ni geçen hafta yirmi 

dokuHOOUIU idi ?. 
- Düo yeni bir çqc;uk daha 

geldil .. 

Aşblsuıu 
Kadın - Emin ol ki; belli 

böyle gml~pl~ aeııden ~ka 
ancak annem ıörmijatür. 

Erkek - Ya beni?.. AaDem 
bile öyı. görmemiıtirl. 

F ulıl ui golcıa•ı: 
Salamon, geçen sün havra· 

dan çakarken hahama bir az 
llübaliyane bitab etti. Haham 
lcızcla ve: 

- Baaa boyle likirdi edilir 
aıi?. 8ea kimim biliyor muıun? 

Diye sordu. Salamon da IU 
cevabı verdi: 

- Biliyorum, 11n da benim 
yibi Y alaudiain ? ... 

Tulle dt!,..lııtle: 
Muallim - Oğlum, anlat ba· 

~vım, 1313 senesiade Türkiye 
kiıaielo muharebe etti? 

Talebe - Vallalai bilmiyo· 
,.. efeadim. Bir aydır gazeto 
01',,ıclqtum yokl •• 

H•gret-. 
- E1"4~· tfet'- "' ••e

ıiai verdll .• 
- KatirJH inanmam, o kim· 

seye btr teY vermeıl •• ...... 
W... ...aW11ılıl• birini oruç 

yerkea y.uiaau,lar ve IOI'• 

derd yanmış. O da cevab ver 
ımı: 

- Keder etme, erenler de
miı, o senin kaçırdtl\n oru9 ya· 
bana gitmedi, b;z tlltuverdilı:I.. 

Halk Diyor kİI 

Halkevinin 
Karagözü 

Ve mekt•pais l&ayler 
Kemalpaşa okuyucularımızdiıı 

B. N.c.ti yaz,yor: 
lzmir Hallcevi Karagözü ilçe· 

rt.ize gelerek ilk gece Halk par· 
tilinde balkı, ikinci gece de 
okıWla oku ötreııcilerine ve 
ÜÇÜQcii a.c- okulda ötreDici 
velilerine oy.namıştır. 

Koaularıada terbjyevi iilküleı 
t,şıyan bu eıki aalu5'1 oyunu· 
muza halle coşkun bir rağbet 
göstermiştir. 

lzmir Halkeviıain bu yerinde 
teşebbüsünü alkışlarken, halk 
terbiysinde önemli bir rolü olan 
Karagözün okulauı köylere de 
gönderilmesi temia edilirse, mu· 
bakkalc ki çok faydala olacaktır. 

Postalar yerlere 
atılmıyacah 

Trenlerde postalann )erlere 
atılmaması hakkındaki neşriya· 
tımız alakadarlarca nazan dik· 
kate alınmış ve bu hususta te
ıebbüslcrde bulunulmuştur. 

İzmir poı~ T. T. müdürlü· 
ğünün bize gönderdif mektubu 
aynen yazıyoruz: 

•Gazeteaizin 17· 1 t8!7 \a .. 
rillli nilN••dıki (Trell&.rcko 
poetele• 1#• atılm••l!dir) Mt
lılda yaıı Wrioe ,.pılın t.h· 
lciut aeticıMiad• Uhloak iat• 
yoauada treain Wr clakilladM 
bile clalıe u ---- if" 
taıyon memurunun seyyar ... 
•tm1•• •• ,.... .... ... •. ,.. "" ....... ~ 
Wzzırure bu ...,.tle hareket 
.amek mecburiyetinde kalclaa. 
•lııılmıt v• •ÜlllAIİI ıllvalia 
•korririll!I' malı.al blmamak 
lıere katar ve i•tasyon memur· 
ltnnın daha aıiite,akkız bulun· 
•alarıe11a _.w D. dtllir19l· 
lerı 8 i nQİ itletme llid&,lütün· 
... rica ~e •eYYtrlıryı ela dau 
t.dttkıli ._.ket et .. eleri al&U
clarlua ..ı>lit ~hqtir. Saf· ..... 

.;;;'-· _.._---.~:sı... --
- -...u.•~- ~--

Saldırma taşıyormuş! 
-

Zabıt varakaaındaki imzanın ken-
disine aid olmadığını söyledi 

Dün birinci Sulhceza hakimi 
Niyazi Ferruh Adalının huıunına 
bir delikanlı çıkarıldı.. Ahmed 
otlu Hüseyin admdaki bu genç, 
bir saldırı.na taşımaktan suçlu 
idi. 

Hakim sordu: 

- Saldırma tgımışsın? 
- HatırlayamıyorumJ 

- Kolunun altında kocaman 
saldırma taııdığın halde hatır
lıyamadıtına aklım ermiyor? 

- Bende her vakit bıçak, 
kama, saldtrma bulunur dal 

- Ha, hangisi olduğu aklına 
gelmiyor disen e? 

- Evet. 
Zabıt varakası suçluya gös· 

terildi: 
- Şu imıa senin mi? 
- Hayırl 
lı çatallaştı: 
- Peki; sen Burula Hiiıvia 

detil mi,in?. 

- Evet. 
- Bu zabıt varakaıı da sana 

ait. 

- imza benim değil. 
Suçluya bir kagıt üzerine im· 

zası yazdırıldı, zabıttaki imza 
ile karşılaştırıldı ve ayni olduğu 
görüldü: 

- itte imzan benziyor ya? 
-Pok ali.. Benim olsun 1 

- Daha evciden söyleien ol· 
maz m&? Sea ne diye mevkuf· 
sun? 

- Biriaini yaralamıştım. As
liyecezada muhakememiz devam 
ediyor? 

-Hah şöyle •. Onun için sal
dırmaya sahih çıkmıyorsun? 

Şahidlerin celblerine, doğum 
tarilaioin ötronilme•ine vo aali
yodeki dava mahiyetinin sorul· 
maııu kuar verilerek duruşma 
halka bir ıüoe bırakıldı .• 

iki hırsızın duruşması 
Biri çalmadım derken, diğeri ben 

saqa ~özcülük yapbm, yalan 
söyleme diye bağırdı 

Htnıwhktao 10f1Uları yapıl
mak üzere dün hiki• Naci 
F.reH• huzuruna biri zenci oJ. 
ıaak lbwe iki aabdmh çıkantch. 
Hikim suçlulardan Abdi otla 
~mede eordu: 

- Soyadan? 
- Kireçcif • ·- · -
Bu adamın baıı keldi. Tepe

aine beyaz bir madde sürıai!ftü. 
Diğer suçlu Zenci Ramaıaaa 

bitab etti: 
- Senin soyadm? 
- Geçi 
Bu iki omuzdaı, Kahraman· 

larda Feyzinin evine ıirmişler, 
her tarafı kaldırmı-1lar, p3ra bu· 

Ne kadar içtiğini 
bilmiyormuş! 

Şiş• ile defil, AodeA!e 
içerim,. di:yor 

ikinci Sulhzeza hakimi B. 
Naci Erel, sarhoşluktan •uçlu 
lımaile aordu: 

lamayınca birer. icat elbiseyi 
iberlerine geç·rmitler, çıkıp git· 
mitlerdir. Taharri memurları bu 
iki sabıkalıyı Bitpazarında yır 
kalamıtlardır •. 

Hakim Ahmede aorclu: 
- Ne di1eceklin?. 

-::. Kumar OfDA .. -. maaita-
cılık yaparım. Dolandırıcılıktan, 
sarlaQJ!uktan sabıkaın vır. Fa· 
kat Allahım şahit olauı , bu ya· 
ya•m• ıeldim, kimsenin evine 
ıirmedim. 

Ditcr suçlu Ramazan, arka· 
daşının ıuratına baktı ve şöyle 
dedi: 

- Yalancı herif; ben güzcü
lilk ederkan, sen içeri rgirme· 
din mi? 

- Senden başka dotru ıöy
liyecek yok mu?. 

Ramazan, hakikati teferruatile 
anlattı. 

Hakim, her ikisinin de tev· 
kifine karar vererek suçluları 
cezaevine, evrakı da iddia ma· 
kamıaa yolladı. 

- Ne kadar içtin? Palamutcular 
- Kardeşim meybanecidir. ~ 

Ne kadar içtitimi habrlayamı· ihracat yapamadıkla .. 
yorum! . Ö lü l 

-Desen e bedava buldatun r'nı • ıy ıyor ar 
için fırsatı kaçırmadınl Şehrimizdeki palamut ihracat· 

_ AıalN bu, IMr za._ el· çılan dün vali B. Fazla Güleci 
ziyaret ederek, mer'iyete giren 

ınaz. Altı ayda bir defa ya içe- palamut ıtandard nızamnam& 
rim, ya iflae•I tinde teaadiif ettikleri müıkiilleri 

- Hidiae çalcır~ ... 1 ınlatmaelar ve bu vaziyetin lk· 
- Hayır, laafif bir neıe ile tıaad VokiletiQe 111101 rica ot• 

kendimden geçm"ıimt mitlerdir. 
- Hafifi böyle i11e, •tın kim· ihracatçalar, bilhassa palamut 

bilir nul olur? ta taı niıbetinin yüzde yarım 
- Ne yapayım.. a.. raln,ı olarak tesbitinden tikiyet et· 

ıite He içmem, bu mel»ebten mitler, bu sebeble taabhiidlerini 
beabını kaçınyoruml yapamadıklarını ve yeoi taalı

Suçluoun ubıkasıoın sorul• hüdlere de giriıemediklerini ilori 
mll\D• karar verildi ve d,ruş- ıürmüılerdir. Vı 1iyet, vaziyeti 
ma b~• bir rüne talik edildi. teclkilc ederek elzem görüne 

llll•••llllllllllllll!l~•llll"'Wll keyfiyeti Vek" Jete bıldirecektir .. 
medcliD Tur.ucllu 11.aymaka. 

Ti•atroau mı na o.da ziyaf efi 
.,.. Turgudlu. ( Huuıi) - Uıak 

TAN ıiııemaımı/(I kwmak•.U.tına taY.•• odil• B. 
Kemal Akıündiile. ötretanenler 

fflft • ılerilte ••"""' tareitndu bir ved. ıiyafeti v~ 
Caz • ve"l'•le . .., ...... r rüittir. Ziyafet 11mi.U '-bı· 

muhtelif e tence}er balhrle ı~iı, 1" vakte k• 
................... __ il' cllr devem otaittir • 

·---
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Sağ~ık 
bahisleri 

Dahili halaWdar mtil•baıaaaıau 
Dr. M. Şetti Ugm diyGı 'i: 

( Algömlek) • Kızıl 
-2-

Kızıl mikrobu vücude girdikten 
bir gün veya bir ~aha batta on 

gün sonra baıtalık tablosu teessüs 
etmiş o!ur. Bu devrede hasta· 
lar hafif bir kırıklık hissederler. 

Sonra hücum devri başlar. 
Birdenbire bir kaç defa titreme 
gelir h.ıraret derecesi az za· 
manda kırka kadar çıkar. Bu 
devrede hastalarda kusmalar, 
ishaller, çocuklarda konvülsion• 
lar görüldüğü gibi pek ziyade 
düşkün de olurlar. 

Geceleri sayıklarlar; kol, ba· 
cak, bel ve hatta baş ağrılan 
çok şiddetlidir. Boğazları kurur, 
kızarır ve şişer, alt çenede be
zeler de şişerler. 

Bir lcaç saat veya bir buçuk 
gün sonra üçüncü devre başla· 
mış olur. Bu da birinci veya 
dördüncü rünü ciltte lekeler 
görülür. Bu lekeler boyundan 
ve göğüsten başlar, bir iki gün 
zarfında bütün vücudü kaplar. 
Yalnız ağzın etrafında lekeler 
yoktur. Hasta bir Algömlek 
g:ymiş gibi olur. 

Dil çok paslıdır. Beş ve alh 
gün sonra dil adeta ağaç çe
l iği manzarasını alır ve ateı 
düşmete baılar. Ciltteki leke
ler de solar ve kayboJmağa 
başlar. 

Bundan sonra fenes devri 
gelir ki, o da hastalığın alb 
veya dokuzuncu günü hararetin 
düımesi, ciltte kabuklar çakmağa 
başlaması ile olur. 

Evveli b.oyun, götü.. kol. qı• 
calı:: ve vücudün her tarafı 1o

yufur. Parmaklardaıt aaeta eı• ~~~-~ 
diven parmağı giliı a uklar 
çıkar. Bu devre de iki veya 
dört hafta sürer. 

-Arkasr 'Clar• 

1 N'li61iiçi eczalannelffr_J 
1 

Bıı S(ece 
Başdurakta Sıhhat, Karantio&• 

da B. Eşref, Kemerde Kameı-1 
Eşrefpaşada Eşrefpaşa ec.zanleri 
nöbetçidirler. 
~~~~---------~---
Yeni Nezrlyah 

Türkofisin almanafl 
Türkofia, memleketimizin muh

telif mahsulleri hakkında deterli 
malumatı ve yurdun her köıe-

sindeki ihracat ve ithalitçılanmızı• 
isimlerini muhtevi Türkçe • Al· 
manca bir a manak çıkarmııtar. 
Mükemmel bir kap içinde, en 
mutena rcs:mterle süslenmiı ola
rak neıredilen bu eıeri bazarl .. 
yanları takdir ederız. 

Fazla yo cu alan 
otobiisler 

Belediye, mülhakata işliyca 
otobüs ve kamyonları sıkı bir 
kontrola tabi tutmaktadır. Fazla 
yolcu aldıktan görülen 4 ote
büsün sahipleri tecziye edil
miıtir. 

R~ • lJlJ 1 Arabi· ~3j~ 
]Uowaauni 16 Zilkade 2 7 

1 
g 
3 
8 

Kcinıınua ni 

29 ı 
9 
3 
8 

Cumartesi 



·------

A~ADOLU 

t Iktısad 
-;;....---•ı 

Takas işleri 

- 13 - Y ozan: Aleksandr Dütna 

Bonasyö derin bir düşünceye daldı. Kardinal ve 
kraliçenin gazaplarını z ·hnind n geçirdi 

Takas aıevıuatının bu günkü 
ihtiyaç ve zaruretlere göre ta
dili düşüııülmekte ve bunun için 
da tedkıkler yapılmaktadır. 

Takas kararnamesinde bu 
günkü zaruret ve icablara göre 
tadilat yıpılmasını ıstemiyecek 
biç bir alakadar yoktur, sanırım. 

- Haydi karaıın,zı verdini:ı. 

mi? diye IOl'da. 
- F.Ut a:ı.i:ı. sevı·liml Ben· 

de• ı.tedıti• .. yi bir a:ı düş&
nihtib. t-dra Paritten çok 
uzaldlr ,.. Hna yapt.rıııak i te• 
ditillİı İl ite be.IY teblikeı::ı. 
delildir. 

- M,-atb bulunuraaaız ne 
ol .. lr iı.timali vır? 

- ey... adam, her ne 
, ... kat'i olarak reddediyotum. 
Eacrilralar beni korkutuyor. Ben 
:ııncluı rörctlaı; ben... OfL ... 
Zılldaa de tli yeri düşJncesi 
bile el!erimi titretiyor. İşkence 
ile aöaümii yıldırdılar ı lticence· 
nin ne oldutunu biliyo• •u11111? 
ln1&D10 bacakları arasına odım· 
dan sitiller koyup kemikleri 
fırlayıncaya kadar sıkıştmyorlarl 
Hayır, kat'iyyın gidemem. Çok 
py, hem niçia ıiz ritmiyorau• 
nuz? Dotrusu ıimdıye kadar 
aldanmışım. Ben sizi erkek gibi 
hem de ceıur bir erkek jibi 
zann6diyordum ... 

- Ya ıizf Siı: de sefil, ah
mak ftl hissiz bir kadın gibısi· 
niz. ICorb,onullUZ, detil illi? 
Pek ili. •tw 111 dakikada yola 
çılc.n o ız Mil de ırizi krali-
çenİll ••İl• t•vkii ettirip o 
ödiiıliili pMılat• :ı.ıaclaaa atbo 
raoıt:a ... 

81 119 6 4-in lrir ıli.~ ıa)'9 
daW... Kardinal v ~nin 
gaupl zibniada pçirdi. 
Fakat ka • gcabı ı daha 

~o~.__.,_ 
•if ettirin· dedi. Ben de kar· 
dinel h•relleriae iltica ederim. 

Madam Bonasyô arbk çok 
!leri ıftnıit bulunduğuııu anla
mıf •• iN tqfanlıtından dofayı 
korrn..tı bqlaınıştı. Her apUil 
kothfın' J'&Ptıtı gibi inadında 
,...., ,a'ıteren budala kocasının 
nlalr 'iıllııe bir an için çekı· 
nerek baktı. 

- P.c ili, iyi& el111n dedi. 
1ri tllı,ilntae. belki ha:.:lı.ıno:; 
.._ ""-ile erkeklerin ve- hu· 
...._ M. Boıı~ Sizin gibi 
kaninr.ale gör~en erkeklerin 
akı. liyu.ııelkadıtılvdan daha 
iyi 1nr. iunonlıt beraber, beni 
1eM!f'iDi zaıtt1ettlğim bir adı· 
••• liııana. alet'hımtetsizce da9· 

raaıauı ve hiç bır uzumu ye
rine getirmomesi bana pek ağır 
re'iyor. 

Bonuyö muzaffer bir tavırla 
cevap verdi: 

- Çünkü arzularınız çok güç 
olduğu rıbi emn yet te edemi· 
yorum. 

Genç kadın içini çekerek 
dedi ki: 

- Pek ali, o hıtlde vazgeç· 
tim. Ne hali yarsa görsün. Ar
tık bundan babtetmiyılim .. 

Roşeford tarııfıodall lı:11r191nın 
sırlarını ö;rımmesi tenbib edıl• 
miş b. luo doğu klına gelen Bo
nasyö sordu: 

- E•et, fakat Londrad• ne 
yapacağımı olsun söyleyini:ı.. 

Artık kendisine eaın·yet ede· 
ıaemek histi gelınlt balıınan 
genç lı:adın cevap verdi: 

- Bunu ıı:ı.e ıoyleıııek f•y· 
damıdır. Kadınları alakadar 
eden bir alışverişti lı:i, bu Mı· 
retle ~ok para kaıaearak ihti
mali de vardı .• 

Ger'ç lı:.adııt söyleınektcıı çe
kindH«{e kadıntr'I kendis;ne töy· 
!entele istedit sırrın epemmi
yetı BonasyöD:Ün gözünde daha 
ziyade büyüyordu.. Hemen Kont 
dö R-0şefortu11 evine giderek 
kral ~enin Loıtdrıya göndermek 
i'in lıir adaııt aramaktıt ol<hr 
tuna habeT vermcği kal'arlaş• 
tıırdı. 

- Sizi yalnı:t bırakacağım 
i~io affınızı dilerim. Az ıim ma· 
...ı-- Q •••• -"'At-•·'--~· 
bilemod'tğı i.U. bir ahbebnala 
buluşmata söz vermiştim. ça· 
bulc gelırım ve ' kit goçirmekte 
bulunduğu için, o dostumla işi• 
ıııi bıtirır bitirmez geline ye 
kadar beni beklerseniz siz Luvr 
aarayına götürürüm. 

- Teşe"kür ederım, efendim, 
siz de benim işime yar9yacak 
kadar cesaret yok. Ben Luvra 
keodi kend,me selametle gide
hıil rim ••. 

Diye Madam Bonasyö cevap 
verdı. 

- Nasıl isterseniz, madam. 
Sizi yakında tekrar görmekle 
şereflenecek miyim? 

- Evet, zannederim gelecek 
hafta işimden ltuttulnıağa fırsat 
bulurum ve o :taman gelip şu 

darmadatınık ortalığı intizama 
koyarım. 

- Pek güze!; ıizi beklerim. 
Bana darılmadınız y ? 

- Kim, ben mi? Ahi Hiç 
bir zaman .• 

- O halde o :ı.amına kadar 
adıyöl 

- O zamana kadar adiyöl 
Bonasyö karısının elini ope· 

rek koşa koşa yoluna düzüldü. 
Kocası sokak kapısını kapadık· 
tan sonra yalnız kalan madam 
düşünüyordu: 

- Çok ala! Bu zavallının 
Kardinal t•raftarı olmasından 
başka beklenilen bir şey yok
tu! Halbuki kraliçeye ben !onu 
tavsiye etmiştim! Ben ıavallı 
hanımıma söı vermiştim! Aahl 
Allahıml Allahıml Ş meli beni 
de sarayı dolduraır alçaklardan 
zannedreek, etTaf.nı kuşatan ca· 
91ls' ardan sanacak! Ahi M. Bo· 
nasyöl Ben seni hiç bir zaman 
sevemedim. Şımdl ise nefret 
ediyorum göı üyorsunl Vallahi 
bunun cezasını çekeceks nl ... 

Tam bu sözleri söylediği sı

rada tavandan b .r vurma sesi 
geld ği için başını yukarıya kal· 
dırdı ve tavan arasından gelen 
bir ses şun! rı haykırıyordu: 

- Muhterem madam, küçük 
Ot"takapıyı açınız. Yanınıza gel
mek istiyorum!. 

xvııı ... 
Aı·k v_e hoca 
Geıç kadının açmış olduğu 

kap dan giren Dartauyan dedi ki: 
- Ahi Madam, pek bayağı 

bir kocanız olduğunu ~öylemek· 
liğıme müsaade buyurumızl 

Madam Boıwı.syö Dartanyanın 
yüzüne endişeli bir nazarla ba
karıık telişla sordu: 

- Konuştuklarımızı duydu
nuz mu? 

- Hepsini! 
- Fakat, nasıl, yarabbi! Bu· 

na nasıl cür'et ettiniz? 
- Kendımce nıa1um olan bir 

yolla. Hatta kardınal zaptiyeleri 
ile olan daha ehemmiyetli mü
kalemenizi de işittim. 

- O hırlde konuştuklarımız· 
dan ne anladınız? 

- Sonn """ -

Bu gün mer'i olan takas ka· 
rarnamesi, malum olduğu üzere, 

933 yılının 18 ey ulünde tatbi· 
ka başlanm~ştı. Bu kararname 
hazırlanırken, devletlerle kliring 
anlaşoıa!arı henüz yapılmamıştı. 

Devletlerle kliring anlaşmala· 
rında vazolunan formaliteler ve 
müeyyideler, takas kararname
sinin baıı hükümlerini liizum· 
suz hale getirmiştır. 

Esasen yapılan anlaşmaların 
formalıtelerine göre, ihracatın 
filen gümrüklendıği tevsrk ve 
tasdik edıloıekte, huna aid men· 
şe şehadetnamesin;n (B) nüs
hası alın oıakta, ihracat bedeli 
hususi takas hesabına Merkez 

Bankasına bildirilmekte ve bü 
tün bunlar Merk~z Bankasınca 
ve Kambiyo dairesince kontrola 
tiıbi olmaktadır. 

Şu halde, bütün bunlar, ta· 
kas işlerinde her nevi sakat mu· 
amelelere mani olacak mücıyyi
cfelerdir. 
Anlaşmamız olınıyaıt memle• 

ketlere gelince, bunlara yapılan 
ifıracatın da gene karşı memle· 
ket giimrüklerinden geçtiği men· 

şe şehadetnamesinin •B. nüsha· 
sile tevsik edilmektedir. 

ihraçtan evel ithal yapılmışsa 
bunun bedeli yüzde yüz depo 
edilmek suretile Merkez Ban· 
kasına ödenmiştir. 

Bu müeyyideler sebebile ha· 
len _., olan katarnaaenin 

lüzamSU'Z kalmış maddeleri ol
duğıı gibi tatbıki müşkül görü· 

nenleri de vardır. Şüphe yok ki 
her ikisi de vakit kaybettiren 
faydasız formalitelerdenclir. 

Ş-mdiki kararname hükümlerin· 
den olan temhir ışinin belli 

başlı maddelerimiz için tatbiki 
çok müşküldür, hatta imkan• 
sızdır. 

Yeni t•kas kararnamesinin 
bütün bunların nazarı dikkate 

alınarak hazırlanması zaruridir. 
Ve, her hıdde lüzumsuz forma

litelerle, tatbı ki müşkül kayıtlara 
yer verilmemesi bugünkü iktısadi 
prensiplerimizden olsa gerektir. 

Nejad Böğü,tlen 

Tefrika No.. 
72 lnkılab hatıralarından Yazan: 

M. DoQan 

Hataydason 
t • 

vazıy 
• 1 •• il& 

Ta%yih 11e tedhiş de. 
vam ediyor 

Bir Arab gazetesinin dik· 
kate şayan yazıları 

Antakya, (Türk Sözü muha· 
birinden) - Bir kaç günden
beri Antakya ve İskenderun 
merkezinde yeni bir hadise ol
mamış. mülhakatta tazyik ve 
tethiş hareketi de durmamıştır. 

Kmkhanda Hamit adında bir 
Türk, iki davacıyı Halkevine 
götürdü diye zaptıyeler tarafın· 
dan tevkif ed lmiştır. Geçenler 
de üzerinde tabauca bulunduğu 
söylenerek tevkif edilen Selim 
Zerik ve Ahmet dün Beyrut dı· 
vambarbine gönderilm.şlerdir. 

Şehrioıiz Türk başkonsolosu 
B. Firuz Kesim, dün akşam ge
nel başkan ve faal heyet aza· 
lan şerefine evinde hususi 
bir akşam yemeği vermiştir. 
Hataya dönen Hataylı Türklerin 
on dol(uzuncu kaf.lesi evelk 
akşam lskenderuna gelmiş ve 
dün Hatayın muhtelif yerlerine 
dağılmışlardır. 

Eluruba gazetesi •ittihadı 
vatani• adı altında kurolan si· 
yasi cemiyetin programım tah
lile devam etmektedir. Bu ga
zete, programın vadettiğı ısla

hattan madde madde bahse
derken, ezcümle şunları yaz· 
111aktadır: 

"Peki siz bu vaitlerde bulu. 
nuyorsunz. Bunlar güzel şeyler· 
dir. Fakat sormak isteriz: Yarın 
tekrar iş başına geçmek gayre· 
tinde olan sizler, dün olduğu 
gibt bu gün de iş başında bu· 
lıınmuyor musunuz? Yarın yapa· 
cağınızı vadettiğ;niz bu ıslahatı 
dün ni9in yapmadınız? Bu güıt 
niçin yapmıyorsunuz?. 

Evet, itıraf mecburiyetinde 
kalı yo ı sunuz ki, liu gün ıslaha 
muhtaç görülen bütün işle , liep 
s zin zaoıanınızda bozulan işler

dir. lskenderun tuz ihtilisı, Bey· 
lan ve Antakya maliyesi i~leri, 
Ziraat Bankası kepazeliği hep 
s zin zamanınızda olan işlerden 
değil mdir? Elektrik projesi 
sizin zamanınızda suya düşmü~ 
seı çıkarılmamıştır. ipek mah· 
sulü sizin zamanınızda mahvolup 
gitmiştir. 

Vergileri indirmekten bahse
d;yorsunuz: 

Demek ki siz de balkın düş· 
tüğü fakir derecesini görmeğe 
başladınız! Fakat bu vergileri 

defeden kimlerdi. Sizler değil mı?. 

Bayındırda bir garalanmrı 
Bayındırda Fırınlı köyünde 

Ali glu Hüseyin Yanık, bir 
kavga yüzünden Hüsey n oğlu 
Hamidi b1911kla karnından ve 
sol omuzundan ağır surette ya· 
ralamıştır. 

ıttibad rr -'-k• k • d .. ·· 1• b. ı:.••kA t .1 Halkevi köşesi ve .a.er .. ı ço genış uşunce ı ır ııu ume programı eılllİl-•---..---

t-' b • • • 1 - Fikirler dergimı:ı.degenç• 

Bors 
28-1-938 

Uzam satışları 
(j:. Alıcı K. S. K, S. 
78 inhisar ida. 1 l 14 25 

129 M. J. Taran. 13 625 18 
83 Paterson 13 50 15 
41 Ş. Rıza H. 15 25 16 5 ~ 

40 Ş. Remzi 12 14 
26 P. Klark 14 14 7 
21 K. Taner 13 75 13 7!:ı 
17 P. Paci 13 13 
16 Vitel 14 25 14 25 
16 Esnaf Ban. 14 14 50 

967 Yekün 
216339 Eski yekun 
217306 Umum yekün 

Piyasa fiatleri 
28-1-938 çekirdeksiz üzüm or· 

ta fiatleri: 
No. 7 12 75 

.. .. .. .. 

8 
9 

10 
11 

13 25 
13 75 
14 75 
17 00 

Zahire satışları 
Ç. Cinsi K. S. 

1515 Buğday 5 
1uo Bakla 
~82 Nohut 5 50 

6 K. D. 
380 Ken. Pala. 250 

1022 B. Pamuk 33 

Bıçak bışımak 

K. S. 
6 2 
4 75 
5 75 
7 75 

515 
42 

Dolablıkuyılda Hasanda ıe 
Çorakkapıda Hü3eyin oğlu lb
rabimde birer bıçak bulunmuş, 
zabıtaca müsadere ed imiştir. 

Hüoigelini saklamış 
Başkeına aid nüfus cüzda· 

nını taşıyan Basmane istasyo· 
nunda arabacı lbrabim oğlu 
Mebmed yakalanmıştır. 

DÖ'Omek 
Baıımane ıııtasyonunda sıra 

beklemek meselesinden arabacı 
Mehmed, arkadaşı Nuriyi döv· 
müştür. 

Kadın nara atar mı? 
Hükumet önünden otomobille 

geçerken sarhoşluk saikasile 
nara atan Tabir kızı 18 yaşında 
Yııdız zabıtaca tutulmuştur. 

Sar!ıoşluk 
Balcılar caddesinde Said otla 

Ramazan sarhoş olarak gürültü 
yaptığındarı tutulmuştur. 

Ytı>'ttlama 

Çorakkapıda Alidullab efendi 
mahallesinde Bedava sokağında 
Hüseyin kızı 29 yaşında Emine 
bir nalın meselesinden Halil 
kızı Fatmayı hafif surette yara• 
lam ıştır. 

Nuri yakalandı 
Bayındırın Firınlı köyünde 

Koca lbrahim oğlu Mehmedi 
tabanca kurşunu ile yaralıyao 

ve sağ ayağını kıran Manav ot 
lu Nuri jandarma tarafındah 
yakalanmıştır. ------

ortaya 8 11mq Ve eJlleD lttaata geçmtŞti !iğe bir sahife açtık. Maksadı· 
lltaa KW İ9'11ftlen şeka- vudluğun bunda- tarıhi bir bak- velhasıl yirminci asnn tekamü· gibi anasırın b•şına geçip hasis mız, bu gü~ün. kapa~itelerini ya· 

vef ,a:ıii9ıURt çıkeışt,,. Oirter kı var mıdır? Bu günkü Arna· lüne ulaşmamız için vaki~ ge· menfaatler ne mensup oldukları rına kuvvetlı bır şekılde . h?zır-

Ankarada 
Fuardalıi gibi bir 
havuz yapılacak 

Ankara belediyesi, Ankar, 
Cuoıhuriyet meydanında büyuk 
bir havuz yaptıracaktır. Kültür• 
parkta fuar gaz nosu önündeki 
havuz, nümune olarak kabul 
edildiği için öu liavuzun kim n 
tarafından yapıldığı Ankara be
lediye reisliğince şehr . m z bele· 
diyes ı nden soruloıuştur. 

etJa.,aıiP :ııi1adeleşardikçe hü· • vudluk şekline bakılırsa Arna· çirilmeden elele verip çalışmak, milletleri alet eden 0 günün bu lamaktır. Yaıı vermek ıst~yen 
kilıaa » eaaelerine biamitı vudlarla oıes. u.ı yerlerin yarı• içtimai nolcsanlarınıızı ikmal et• cidalci adamlarına düşen en gençler, yazılarını. (Halkevınde 
tedib etmittir. Biz mekteb i• sın dan fazlasının ağyar çizme· mek laıııııı iken Arnavudluk it- birinci iş elele verip çalışmak· Fuat Ed'.p_). adresıne yollamala· 
teriı:, yol imrl:t, asker \le vergi lcıri altında inlediğine göre tilıadı, Kürtliik istik.at. gibi hıt- tan maada güzei bir çare ola· rını bildırı~ız.. . 
veriyoruz. Mülcamet bize bak· ~le bir hakkı olmadığı anla· ricianilmerkez bir takım yutucu mazdı. Fakat dadlğimiz gibi 2 - Evunız, lznurde bulunan 
mıyor. Biz insan gibi yaşamak şılıyor. _ kuvvetlere lokma olmağa kal· hırs ve tamah bunları şaşkın Üniversiteliler onuruna 30/1/938 
id,.rd F~• aileıa 1ıı· iall _Sonra bu te~ekkul eden ce- kışmak hakıki vatanperverleri bir köre benzetmişti. pazar günü akşamı saat 21 de 
için ıiındiye kadar lıiç bi\' İl- mıye"eY hep hır iğızda'1:. .. düşündürmeğe kafi gelmişti. Büyük kumandanlardan en kü· Ege gençlik gecesi tertip etmiş· 
yan çılı:mınnışbr. Böyle bir ıııil· -:lıtı~~tf ve Tetakk_ı bır Turk ltt had ve Terakkı çok geniş çilk rütbeliye kadar zabitan kad· tıt. Yuksek tahsilde olanların 
leti' hıtd• lialilfe' liırakmak fe- celllt)'etıdir, ~ıına ne lü:cum var· düşünceli bir hükumet progra· rosunda Arap, Arnavut, Çerkcs her gün saat 16 • 17 ye kadar 
li~ ~tffi eder. Hele yabllncı dh. Nfe.ckmkı Tüıkler böyle is· mile ortaya atılmıştı. Bu.undu· gibi milletlere mensup zabitan davetiyelerini almak için Hal. 
bir cfe•fetle- budud teyffyeti tiyorl~r bıt de biışı_mızin çare- ğumuz zaman yirminci asır me· istenildiği kadar vardı. Askeri kevine müracaatları .. 
varU, b.!!Mlar mübateki olur. sine bakmalıyı~ ... Dıyor~ardı~ deniyetıdır. Hiç bir vakit öyle mekteplere kim müracaat et- 3 - 29/1/938 cumartesi gü· 

Jt ıalldliaflll (ih'fkı111~ kuliib- Görülüyor k~; ılan edı1etı Meş· bir ve hatta iki üç milyonluk mişse alınmış, okutulmuş, yetiş· nü akşamı saat 20,30 da Hal· 
lerr 19 8"""' cferd içinde li:ı~ r•tiyetı idarenın ferdasında ma• gibi ufak bedevi bir h•yata tirilmiş ve başkumandanlığa kıt- kevi salonunda evimiz temsil 
ıuı..,..,lltı MQııtakil bit' Arn...- yei asli olan Türklüğe ve bu oıalik kütlelerin, bahusus harici dar çıkarılmıştı. Mülki memuri- kolu tarafından •Ana. piyesi 
vu .ık Bil ~k ~· hlnıdeıt, idareyi ilana ınuvaffak olan ce- bir tutamağı olmıyan islim mar· yetler de böyle olmuştur. Rum· temsil edilecektir. 
irfawJı ı~ pçmiş medeni~t1el'~ miyete gayet hainane bir taar· kası altında müstakil b rer hü· !ardan, Ermenilerden bile vali· 4 - 29/1/938 cumartesi gü· 
iz Mklliftl ııııiıle r i~in ö cfük· ru başıaln ştı. kumet Ş"klinde yaşamaları ne lerımiz, Vtzirlerim z vardı. Hiç nü saat 15 de tems.! ve saat 
ten< ,..rır d!Pilmek güzel bir Nfemleketl imar için, temed- görüımüş ve ne de tecviz edil· bir kıskançlık düşünülme111i1, ha· 17 de Ar komitesinin toplantı· 
emtıl: .-ı~. Fakat Arnll• dün iı,;in, ma.ııif n yayı ması içın ınış ş~y'erden o'.madığındao bu tıra bııe ll'elmeııı.şti. ıarı vardır. 

- - 5 2 

Dr. Be6.çet Uz 
Çocult lıa'Stalıkları 

mütehassrsı 
Hasta lannı 11,30 dan bire ka· 
dar Beyler sokağında Ahen K 
matba sı yanında kabul eder. 

Maa11enelıane telefonu 3990 
Ev te fe/onu 2267 

• 
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a 

i .. 

---------.. • 
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Fransı:~ dahili siyasetinde 
harici müdahaleler mi var? 

Bir Fransız gazetesinin Rus 
yaya savurduğu hakaret! 

Ve komünist bir Fransız gazete
~inin de verdiği ağır cevablar 

MoskoTJadan 
Dünkü sayımızda Fransada 

kabine buhranın d:ş politika 
zaviyesinden tetkik eden iki 
mühim gazeten n mütalealarını 
iktibas etmiştik. Son kurıye ile 
gelen gazeteler arısında bazı 
gazetelerin de Fransız kabine· 
sinin buhranını dış politıka çer• 
çevesi içinde tetkikleri görül· 
mekted.r. lstitrad olarak şunu 
da kaydedelim ki bu mevzu et• 
rafında "Temps. gazetesinin 
yazdığı makalenin bazı parça
larını Yugoslav gazeteleri d:ı 
telırraf haberi baiinde ,,e fev• 
kılade ehemmiyetli bir had se 
olarak ve bilhusa tebarüz etti• 
rerek neşretmektedir. Temps, 
bu yazısında, Frans z iç siyase
tinde harici [müdebaleler oldu. 
ğunu ehemmiyetle iaaret et· 
melctedir. 

Sağdan • Journal des Debast. 
gayetesi bu mevzua tahsis ettiği 
makalesindeki fikirlerini "Petit 
Parisien. gazetesinden nakletti· 
ğimiz aşağıdaki habere istinad 
ettirmektedir: 

"Komünistlerin kabineye karşı 
aldıkları vaziyetin harici poli· 
tika icablarından ve Fransa • 
Sovyetler paktının genişletilmesi 
hususunda Moskova tarafından 
ileri sürıilen talebe karşı gös· 
!erdikleri açık muhalefet dola
yısile Fransa Hariciye Naz:rı 
Delbosa ve Başvekil Chautam· 
psa karşı besledikleri husumet
ten ileri geldiği temin olunuyor. 
Bu iddıaya kıymet veren şey 
Sovyetlerin bir müddet eve! 
bu hususta Moskova sefirimiz 
üzerinde tazyiklerde balunduk· 
!arının tem'n olunmasıdir. B:z, 
bu haberi, tekz. p edileceği üm:
dile neşretme.deyiz .• 

• Journal des Dcbats. bu ha· 
beri yazdıktan sonra şu müta· 
leaları ileri sürmektedir: 

"Bir tekzip yapılsa bile bu 
habere ehemmiyet vermek ge· 
rektir. Moskovada ki stfirimiz 
üzerinde böyle rezilane bir taz· 
yik yapılm ı ş olsun veya olma· 
s:n, komünistlerin bu tazyilcı 
vukubulmuş ve muhtelif tarz
larda icra edilmiştir. Delbos 
•Halle cephesi. nin mevcudiye· 
tinin imkan bıraktığı derecede 
Bolşevik diplomasisinin tesir· 
!erinden uzak kalmak basiretini 
gösterm;ş olduğundan Mo kova 
ve Franıadalci ajanlan Delbosu 
arzu edilmıym bir nazır telakki 
eylem şlerdir. Bunun için Del· 
bosu uzaklaştırmak hususunda 
büyük bir gayret sarfetm şler· 
d:ı. l:lundan başka Fra ıı sada 
baivcki ete, bakıki aakeıi an· 

bir manzara 
)aşmaları muhtevi olacak bir 
Fransız-Sovyetler ittıfakı yap· 
mağa meyyal bir şahsiyetin gel· 
diğini görmek istemektedirler. 
Bolşevik hükumetinin dahili iş· 

!erim ıe bu suretle müdahalesi 
yeni bir şey değildir. Bu mü
dahale Fransa mecrsi mebusa· 
nında ki komünist ve Moskova 
mümessili mebuslar mar,fetile 
yapılagelmektedir. Bunlar "Halk 
cephesı.nin vücud bulmuş ol· 
ması ve hükumetin onların rey· 
!erine muhtaç bulunması dola· 
yısıle mütevali bir surette tesir· 
!erini icra etm• ktedirler. Her 
halde yabancı Sovyetlerin bu 
müdahaleleri son zamanlarda 
cidden bariz ve utanç verici 
bir mahiyet almıştır. 

Bu ahval da:resinde Moosko· 
vanın emirlerini bir hızmetçi 

gibi icra ve infaz eden komü· 
nistlerin kabineye sokulmaları 

fikrinin bir an için doğmuş 

olması hayrete şayandır. Bun· 
dan maada böyle bir projenin 
nefretle reddedılecek yerde, tat· 
kik edilmesi ve bazı şartlara 
talik olunması şaşılacak bir şey
dir. Bu proje akim kalmıştır, 
fakat sistematik bir tan.da alda
tılan Fransa efkarı umumiyesi 
bu ihtimale alıştırılmış bulunu· 
yor. Bundan başka hariç efkarı 

umum"yesinde bu projenin ta· 
hakkuku kabil old , -ıu intibaı 
husu~e gefrilmiştir. Bu yüz:len 
beynelmilel vaziyetimiz b r az 
daha sarsılmıştır. Mos'·ovanın 

Fransanın dahili kar ı şıklıkların· 
dan istıfadeyi ısrarla arzu etti· 
ğ . nı hariçte bilm;yen yoktur .• 

Komünist ("Human,te. - 18· 
1-1938) gaze tesi dahı buhran 
ve har:ci politika meselesini 
"Pet t Par.sien. gazetesinin neş· 
rettiği fıkra çerçevesi iç"nde 
tetkik etmektedır. Gazete bu 
haberi neş 'r ve bunun Fransa 
Har:ciye Nezareti tar~fından 
tekz p edildiğ i ni tebarüz ettir· 
dikten sonra şu mütalealar. 
ileri sürüyor: 

•Biz "Petit Parisien,. gazete
s:nin namussuzca tecavüzlerine 
ötedenberi alışkın bulunuyoruz. 
Fakat bu defa maruz kaldığı· 
mız tecavüzün saçmalığı ve fena 
niyetlere makrun oluşu itibarile 
mutad tecavüzler hududunu aş· 
m·ştır. Fikir ve gayelerini giz· 
lememiş bir fırka varsa o d.ı 
biziz. Memleket dahilinde ve 
Meclisi Mebusanda ayni tarzda 
idareı kelim etmiş bir fırka 
o da b·ziz. Chautemps kabine· 
sinin sukutunu icab ettiren amil· 
ler b.ıı:im için tamamen ayan 

A!'llADOLU 

Japonlar, ileri harekete 
teşebbüs etmiyorlar 

ita/yanların balandakları mıntakaya bir 
bomba atıldı, J:ıponlar, (Hankov) u 

bombardıman ettiler 

Çin şehirleri sokaklarında feci manzaralar 
Şanghay, 28 (Radyo) - On 

Japon tayyaresi, bu gün tekrar 
Hankov istasyonunu bombardı· 
man etmişlerdir. Söylendiğine 
göre Çinlılerin yedi tayyaresi 
düşü ülmüştür. 

Düşürülen tayyare Rus 
malı imiş .. 

Şanghay, 28 (R.dyo) - ja· 
ponlar n, şehir civarında düşür· 

dükleri bir Çin tayyares ni 
idare edenler n Rus zab.ti ol· 
duklarını ve tayyarenin de, Rus 
fabrikalarında inşa ed.lmiş tay· 
yarelerden o.duğunu tesbıt et· 
mişlerdir. 

ita/yan mıntakasına bir 
bomba atıldı 

Şanhay. 28 (RaJyo) - ltal· 
yan kuvvetlerinin bulunduğu 

mıntıkaya bir otobüsten bomba 
arı im ıştır. Atı lan bombalardan 
hiç bir zarar olmamıştır. 
Japon sefiri Çin toprakla

ri.nı terketti 
Şınghay, 28 (Rady.>)-J pon 

sefıri, bugün Şanghay Maro 
adlı vapurla Tok oya mütevec
cihen hareket etmiştir. 
ileri harekete teşebbüs yok 
Şanghay, 28 ( A.A.) - Çin 

membaından gelen telgraflarda 
Pukov· Tıentsin şimendıfer hat· 
tın da vaziyet n sakin olduğu 

bildirilmekted r. J ponlar, Çin· 
liler;n yaptığı çete harhleril<" 
uğraşmakta olduklarından şimdi 
yeni bir ileri har. keline teşeb
büs etmemektedirler. 

Şanghay, 28 (A.A.) - 12 
SonKanunda cereyan e.:len ve -şeylerdır. M 4amafıb şu da b r 
hakikati r ki, bız harici pol ti· 
kamız ha:Ckındaki duşünc.lük er.· 
m"zi sık s k ortaya ~ürdüıc ve 
bu politakan n 1936 ıııtıhaba
tında int hab edi lenle. in imza
ı ad kları p rograın:ı uygun ol· 
mas ııı ı istedik. Yok S3 bu bir 
günah mıd r? B z hüku netimi· 
zın demokr.ıt k ve m Jstakil b.r 
Frans z s.yaseti tak b etmesini 
s.ed k .• 

Makalede bundan sonra •Pe· 
tit Parisien" in Aım anya Pro· 
paganda Nazırına satılmış o.· 
duğu beyan edilıyor ve şu mü· 
talealar ileri sürülüyor: •Ayni 
• Petit Par s en. gazetesinin Lon· 
dra muhabıri lngılız efkarı umu· 
miyesinin Londranın Hıtler ta· 
rafları mabfelle inin hoşuna gıl· 
miyecek bir Frans· z kabinesine 
karşı tahammül göstermiyecek· 
!erini işaret cd Yordu. Halbuki 
lngiliz efkarı umum yesinin Cıty 
efkarı umumiyesinin ayni oldu· 
ğu iddia edilemez. İngiliz libe
ral ve işç , Jerinin halk cebhesi 
et afında toplanlllış buıunan 
Fransız milli •.ttıhadı programın a 
karşı gösterdıkleri samimi ka· 
bul bunu isp_aı eder. Ayni te· 
zahüre B rleşık Amerikada ve 
Çekoslovakyada dahi şah d ol· 
dıık .• ,. 

bir Japon nöbetçi neferinin Je· 
be Ali son isminde bir Ameri· 
kalıya bir tokat atmasile hasıl 

olan had se hakkında fikri so· 
rulan J apo~ya namına söz söy· 
!emeğe salahiyettar bir zat şun· 
!arı söylemiştir: 

-Nöbetçi vazifesini yapmıştır. 
Japon nöbetçilerine itaat etmi· 
yenler yalnız to<:at yemekle kal· 
mazlar bir kurşun da yeyebi· 
1 rler. 

Nöbetçi haklı olduğuna 

göre J ~pon kumandanlığının ni· 
çin bu hadise üzerine tarzi~e 

ver d ği sualine karşı ayni zat 
bunun bir nezaket eseri oldu· 
ğunu söylem ş ve şu sözleri 
ılive etmişt r: 
-Jepon askerleri Salı günü ce

rey• n eden bir hadiseye daha 
büyük bir ehemmiyet atfetmek· 
tedirler. Bu hadisede John Al· 
lison da methalderdir. Bir Ja· 
pon pol isi AIFsona refakat et· . . .. ...... ..... . 
mek üzere onun bind.ği o omo· 
bile atlamağa teşebbüs etmış 
ise de Allison o~a yıımruğunu 
görtermiş ve aptal demiştir. 

Yüksek rütbdi iki Japon za· 
biti tayyare ile Tokyodan Nan· 
kine giderek askerlerinin şika· 

yeti muc .b olan tarzi hareket· 
!erinin neden ibaret olduğunu 
tet kık edeceklerdir: 

ilk hadıse hakkında izahat 
vererı Japonya namına söz söy· 
lem ~ğe sa lahiyettar olan zat 
aşağıdaki tasrıhatı ilave et· 
m şiir: 

-All sson refakatinde diğer 

bir Amerikalı ve Japon jandar' 
ma arı olduğu halde Amerika
lılara aid bir binada taarruza 
uğradığı iddia edılen Çı nli bir 
kadın hakkında tahkikat yapar· 
ken ıki A ;nerikalı Japon asker· 
leri içın kışla İtııhaz edilen 
Çinlilere aid bir binanın arazi· 
sine girmişlerd r. Buradan çe· 
kilmek istrmed,kleri için her 
ikisi de yüzlerine b;rer tokat 
yemişlerdir. 

İng. :iz konsolosunun fe 'graJ· 
[arı sansür ediliyor 

Şanghay, 28 (A.A.) - lngi
liz general konsolosu teigrafla· 
rın Japonlar tarafından sansür 
edı.mesi yüzünden vukua gelen 
hadiseleri Japon general konso
losu nezdinde üç defa tahriı i 
olarak protesto etmiştir. 

Bu protestonamelerin birin· 
cisi ticari telgrafların sansür 
edilmesi, ikincisi Royter ajansı· 
nın ve Manche•ter Guar diaıı 
gazetesinin b.rer teıgrafının ım· 
has', üçüncü~ü de dün gene bu 
gazeten n bir te grafından 90 
kel menin tayyedılm si aleyh n· 
dedir. 

Amerıkalılar da ayni zamanda 
protestoda bulunmuşlardır. 

B. Hirota ne diyor? 
Tokyo, 28 (A.A.) - Mebusan 

mccliıinde b.r mcbuıun ıualııı .. 

Kutuplardaki fenni 
c;alışmalar 

Rusya, bu seferlere ehemmi
yet veriyor 

Profesör Oto Şmit tayyare 
önünde ve kutupta kalanların 

g~rlerini hazırlıyorlar 
Dört kişi yedi aydanberi şi· 

mal kutbunun tam kutup nok· 
tasın da bir buz kütlesi üzerinde 
yaşamaktadır. 

Hatırlardadır ki, bundan yedi 
ay kadar eve) Sovyetlerin Vo· 
dopiyanof ismindekı pi oru tara· 
fından idare edilen 170 numa• 
ralı bir Sovyet tayyaresiniıı tam 
kutup noktası iızerinde uçmağa 
ve müteakıben de oraya pek 
yakın bir buz tabakası üzerine 
inmeğe muvaffak olduğunu tel· 
guf:ar haber vermişlerdi. Tay· 
yarede meşhur profesör MOtto 
Şmid. in idare etoıekte oldutu 
bir ilim heyeti vardı. Bu tayyare 
pek heyecanlı devam etmiş olan 
altı saatlik bir seyahatten sonra 
kutup noktasına varmış bulunu· 
yordu. Otto Şm; d daha o nman 
avdet etm.şti. Fakat arkadaşla· 
rından dört kişılik bir heyet 
ha i l<utup noktasındaki buz 
kütlesi üzerinde y .. şemakta, ge• 

i gündüzlü ilmi tetkikat yap· 
maktadırlar. 

Bütün arz üzerinde hüküm 
süren hava cereyanlarının kutup 
noktasında teşekkül ettiği ma• 
lıim olduğuna göre bu ilmi tet• 
le k•tta büyük tecrübelere inti· 
zar o.unuyor. 

Şunu da i'.ave edelim ki şim. 
d ıye kadar kutup noktasına dok· 
san beş heyeti sefer ye gitmiş 
ve bu heyetlere 4200 kişi itti• 
rak etmiştir. 1936 senesine ka· 
dar şimal kutbuna müntehi ol· 
mak üzere elli dört i& tasyon 
tesis edilmişti. O zamandan bu 
güne kadar da yeniden üç i .. 
tasyon ı hdas olunmuştur. Rus
ların şimal kutbu sefer heyet· 
!erine tahsis ettikleri para her 
sene artmakta ve mühım bir 
yel.un" baliğ olma<.tadır. 

·von Bohlen, 
seyaHatinden döndü 

Berlin, 28 (Radyo)-Nazilerın setine karışmaktan meneder. 
harici teşkilat reisi Von Bohlen, 2 - Alman ekalliyetlerine 
Budapeşteden dönmüştür. kerşı yalnız kültürel bir alaka 

Budapeşte, 28 (AA.) - Ya- besliyen Alman hükumeti bu 
hancı memleketlerde oturan ekalliyetlerin s"yasi vaziyetleri 
Almanlar teşkilatı şefi siyasi ile kat'iyen meşgul olmamak· 
müsteşar Bohlen beş gün süren tadır. 
resmi bir ziyaretten sonra dün Alman hükumetinin resmen 
akşam Beri.ne hareket etmiştir. aldığ bu vaziyet Macar hükQ· 

Budapeşte, 28 (A.A.) - M l" metinin Almanyayı gücendir 
lum olduğu üzere B. Bohlenin mekten korkmadan Nasvona!izm 
Macariıtanı ziyareti Macar Baş- hareketlerine ve Paııcermanizm 
vekili M. Daraninin Berlin se· ajanlarnına karşı şidde ~ li ted
yahati esnasında kararlaştırıl· birler almas n ve Daranyi hü· 
mıştı. M. Bohlen Budapeştede kumetin dah li siyaset sabaiın· 
ikameti esnasında hükumet aza- da vazifesini tam olarak gör· 
sile bir çok devlet adamlarının mes·ni mühim miktarda kolay-
huzurunda söylediği bir nutuk la~t ı racaktır. 
ezcümle şunları kaıdetmişt.r: Eğer salahiyettar b:r Alman 

1- Alman hükumeti yabancı makamı Budapeştede lop lanacak 
memleketlerde yaşayan tebaas·nı olan dünya o:Caristik lcongres ne 
kendilerine mısafırperverlik gös· Alman kato.iklerin işt rlc:ine mu 
tereıı memleketin dahili s.ya· halefet eden bir vaz yet takın· 

cevap veren har c.ye Nazırı B. 
Hirota demiştir ki: 

- J1ponyanın Çnden istiye
ceği tazminat yalnız hır harb 
galibine adet olarak verilecek 
tızminatı değil; fakat ayni za· 
manda Japon tebaalarının zarar 
ve ziyanlarına mukabil tavizatı 
da ihtiva eyliyecektir. 

Şanghay, 28 (AA.)- Bu sa· 
bah Nankın ve Szechuan yolla· 
rının köşesinde kain olup Çio 
gazetelerini kontrol eden Japon 
sansür memurlarının bulunduk· 
ları büroya bir bomba atılmış· 
tır. Bomba, binanın ahşap kıs· 
mına tesadüf ederek geri dön· 
müş ve kapının önünde pitla· 
mıştır. Telefat yoktur. H .ç kım· 
se tevkif edilmemiştir. 

Fransız mıntalcasında Şanghay 
beled ye reisi M. Chenchunnn 
evi önünde diter bır bomba 
patlamııtır. 

mam•ş o~saydı mutedil mehafi
lin Alman- Macar münasebetleri 
karş sındaki memnuniyetı B. Boh· 
lenin yukarıdaki beyanatile ala
kadar olarak cidden tam olı. 
caktır. 

Almanya 
iateklerini müteaddit 

defa bildirmiştir 
Betlin, 28 ( A.A ) - Siyasi 

mehafilın tebarüz ettirditine 
göre Almanyanın istekleri mü• 
teaddid defa bildirilmiştir. Ve 

bunlar arasında müstemleke 
meaelesi de mevcuddur. Ber· 
linde haasaten kaydedilditine 
ıröre müıtemleke meıeleıinin 
daha evciden halline gidilmek
ıizin Avrupada a-erginlığin iza· 
lesinin ve binnetice Avrupa 
ekonom ıinde iyilıtin avdetinio 
ihtimali )'Oktur 
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TARiHE MüsTENln rEFRiKA -- cengizin hafidleri jMEMLE'KE'ITE) 
Süleyman Peygamberin Aşkı 2 nasıl yaşıyorlar?1 

Manisa elektrik 
A santralı 

Süi~;~;;;rpeygamber birde~bi;~ J;;rd;: l{";j~'ğı- Çad~da doğanlar, -~~li at üs-
. ·· ı b. k dı • ı· d tünde vurulup oluyorlar 

D& ÇOk. yakından guze Ir a D SeSI ge ıyor U Bu gÜn Moğolistanda, Moğol· 
- 2 - lardan sonra bir mikdar Çin ve 

Ari111iler daiı 1 Rus yaşar. Vaktiyle dünyanın 
Moloh mabediniD garbında ve yarısından fazlasını zapteden 

Basenelbav dağının cenup ya• Cengiz banın bu günkü hafit• 
macinela Süleyman peyg•berin leri, eski dirilik ve çevikliktcn 
bir batı van(I.. Süleyman pey· hemen biç bir şey kaybetme· 
gamber, bu bap çok 1ever ve mişlerdir. Cengiz hanın zama· 
bur.aya sık, sak ~der, ken• nanda olduğu gibi bu gün de 
b1'1111n koqlu şarabmı içer&. ayni hayatı sürüyorlar •• 

Bat büyük ve genitti. Her Kavgacı, mücadoleci ve çe· 
zaman içio dikkat ve itilta ite viktirler. Kaybettikleri yegane 
tıuau edilir, dört tarafı da ım· şey, dini akideleridir. Bu günkü 
lük ve ç.içeldikti. Bajan bir ke• Moğolların üçte ikisi Lamist 
narından IOÇOD yol kaaaıı da dinini 1292 yılında resmen ka· 
yübek ve lcaho Wr duvarla mu• bu\ ederek, duygulan uyuttu• 
hafaıa lll6a ..... 11\1. rulmata başlanmıı v·e manas· 

Süleyman P~in bu tırlarda bir nevi inzivaya çeki· 
bata ve bqın y .. acLtı data lerek keşiş kıyafetleri ile do- Deve üstünde bir Manga. 
mec1Gbiyeti çok büyüktü. Sina laşmağı başlamışlardır. süvarisi 
datı ıibi burMI da onun ilham Keşiş olmıyaıılar ise, atlar mı yan arazi Moğolu, çok def 4 
ve... qlc1 aeıe kaynaiı idi. üzerinde cenk talimleri yapara\c, aç gezmeğe mecbur eder. Bu 

Süleymaa Peyıamber bir pn, komşularına baskınlar yapmakta bayata alışık olan bu insanlar 
hen6ı ıafak ıökerkCD maiyetineı devam ediyorlar. günlerce aç dolaştıkları halde, 

- Ben bu ıiin Buenolhov Manastırlarda yaşamıyan kı· enerjilerinden bir şey kaybet· 
datıııa. bu dafdaki bata fİdi- sım, çergi hayata suroyor, ve mezler. Bütün zorluklara karşı 
yor11m. Homon )'N sJcılıınl ıeyyar bir halde bulunuyor. mukavim, yoksuzluklara alışkın 
Dedi. Keçi, koyun bcsliyen Motollar, oldukları için düşmanla karşılaş· 

Süleyman Peyıamber, mutan; Dilber Salamit kızı N P•gıamber Siilegman sürülerinin arkasında dolaşmak- takları zaman korkmadan ıleri 
tan Ye muınam bir alay ile halde, üzerinde fecrin kızıllık· lada ve bu ses de yavaş, yavaş ta, onar kilometre aralıkla kaz· atılırlar. 
batın yolunu tattutu wldt. rü· lara arasında güneıin yük11ldiği kendisine dotru yaklaşıyordu. dıkları pınar başlarında topla· Küçük çocuklar, hiç kimseye 
neı ancak dotmuıtu. Güneı Lut gölüne bakıyordu. Az sonra da •şeceri Süleyman. narak yaşamaktadırlar. güvenmcmeğe, kend.ne itimat 
dotar dotmaz Siileyman Pey- Lut denizinin her zaman için denilen Sedir ağaçlarının gölge• En mukaddes addettikleri şey, beslemeğe alıştırılır ve meme 
ıamberı aj1r olan manzaraıı, ıabahan likleri altma kadar geldi. beygirdir. At çalanlar kudsi bir emmekten vazgeçtiği gıbi, bir 

- Alay yavıı, yavaş yanıma fecri altında bir kat daha ağır- Süleyman Peygamber artık şeye hakaret etmiş sayıldığı için büyük adamın yiyeceği her ş~yi 
ıelıin. Ben bir az yalnız geze- lqmıştı. Daha ileride de Anam dayanamadı; sedırlere doğru bütün kabileler at üzerinde hır· y meğe başlar. Üç yaşında ço· 
cetiml tepeleri daha korkunç ve düşün· gelen yolun üzerinde olduğu sızların peşine takılmakta so. ıoo cu1dar at üzerinde gezdirilir, 

Dedi ve albn itlemeli, en dürücü bir heybet arzediyordu. muhakkak bulunan bu şarkı kilometre mesafelerde de olsa böylclık'.e at idare etmeğe alış· 
kıymetli kumqtan yapılmıı Şarktan esen güzel ve hafif söyliyen kızı görmek hevesine öldürmektedirler. tmlır. Attan düştüğü takdirde, 
peygamberlik ve saltanat man• bir rüzgar civar bağ ve bahçe- kapıldı, yapraklara bir az ara· Moğollar, gayet misafirper· ağlam sına kulak asan olmaz, 
tosunu bıraktı, tahtırevandan !erdeki çiçeklerin güzel koku· lıyarak baktı~ lrıce ve haf f mavi verdir. Üilların çergisine gelen düşmekte devam ederse, atın 
indi. Maiyet süvarilerinden bi· larını Süleyman Peygambere ka- tülden güzel ve sad~ bir elbıse bir misafır ııtedıği kadar kala- üzerine sımsıkı bağlanarak, ala. 
uaıaıa =-ı ıauc •111&aa """ ........_ g·~ a•)l'ct güzel, genç b;r k r bilir. Bu adet sarsılmaz bir bildığıne koşturulur ve çocuk, 
kuvvetli atını bindi;.ıalnıı bı· 
şına ilerlemeğe baıladı. 

Bir az sonra, mahmuzlanın 
' haliıkan at ıüratle ileri ıhldı, 

gözden kayboldu. 
S&leyman Peygamber, bir az 

sonra batının dışında güzel ve 
gölgesi bol ataçhk bir yerde 
durdu; atından indi ve orada 
ancak kırlarda bulunan iptidai 
maddelerle hazırlanmış bir iı· 
kemleye oturdu. 

Havada ıecenin ser:nliği ve 
gölaelcri bili vardı. 

Süleyman peygamberin ıır· 
tında çok sade ve beyaz bir 
elbiıe vardı. iki omuzu üzerinde 
de, Mısır üılGbu ve timsah şek· 
linde iki altın düğme vardı. 
Timsah, Mısırlılar için ve Filiı· 
tinde Scbab mıbudunun remzı 
addedilirdi. 

Süleyman peygamber, başını 
eline dayamış ve çok dalgın bir 

R k k l kızın n kendisi gibi güz~l çiçck-
üzgar, yü se ve siyah se • an'ane hükmündedir. Çünkü, mi· feryat ede ede korku ıçinde bu 

·ı · h · · h f.f ler arasında dolaştığını gördü. vı erın eyetı umumıyesini a ı safir eden bir Moğol, bir müd- vaziyette bırakılır. 
hafif sallıyor, zeytin yaprakla· Genç kız; bir an için olduğu d · f. l "d le 

yerde durdu, bir şey almak ıs· et sonra mısa ır o ana gı ece Moğolların hayatma dair bir 
rının da gümüş pullar gibi pı· tıyormuş gibi yere kadar eğildi, ve onun çergisine yerleşecektir. . eser neşreden T. Şoriç Çeng:z 
rıldamasına sebeb oluyordu. sonra gene kalktı ve çiçekleri Tabiat itibarile çok konuşkan, han zamanı ile şimdıki Moğol· 

Süleyman Peygamber başım toplamağa başladı. şen, latifecidirler. Pmar başlı· larm hayatı arasında hiç bir 
kaldırdı; ve kulak kabartarak Genç kız, eğilırken bir an rında günlerce söhbete dalarlar. değişiklik olmadığ nı yazıyor. 
d :ldcatle dinledi: Çok uzak ol· için susmuş idi; ayağa kalkınca Dünya havadislerini öğrenirler. Şu farkla, ki bazı mıntakalarda 
mıyan bir yerden, sık bir ağaç- şarkı söy.emeğe yenıden başladı. Kab lece karar alır, aldıkları şimdiki Moğollar terakki eser· 
lığın arkasından çok güzel, çok O çok güzel kız, çok ta.la kararları noktası noktasına bir· leri gösterme-ğe ve kültürleş· 
tatlı bir kadın sesi duyuluyor· ve muessir sesilc bir aşkı mez· lik halinde tatbik ederler. Bu meğe başlamıştır. Moğollar ı bir 
du. Ne temız, ne pürüzsüz, ne murunun: sohbetlerde alınan kararları öğ· dereceye kadar uyuşturan cihet 
tannan ve tatlı sesti bu! Saba· " Sehe,. rüzgarı eserken, renmek üzere, gtinlerce uzak Lamaizm dini olmuştu. Şamani 
hm seher vaktinde, dünyanın yapraklar harekete geç~rken, mesafelerden atlılar gelir, kendi dininde iken Moğollar bu de-
her türlü endişe ve ıztırabların· sevgilim sen de, bir cegran yaşayışlarına dair son haberleri receye düşmemişlerdi. MJama-
dan uzak olduğu muhakkak bu- /dal keçisi] veya bi,. cegldn getirdikten sonra, yenilerini ve fih, kanlarında enerjı deveran 
lunan bir kadın, her halde genç gibi bana dön/ ,, dünya havadislerini de öğrene· eden bir ırk hak ı<ında, gördük· 
bir kadın dalm· ş, saadet ve Parçasım teganni ediyordu. rek arkadaşlarının yaşadığı baş· terini, Şoriç şöyle tasvir ediyor: 
neşe içinde mest olmuş gibi v~. böyle şarkı söyl'yerek, çi· ka bir pınar başına dönerler. Moğol!arın merkezı olan U ga 
güzel bir şarkı söylüyordu. çek toplıyarak Süleyman pey· Yaşadıkları muhitlerde, yaz şehrine 190 kilometre mesafe· 

Süleyman Peygamber şimdi gamberin bulunduğu yerde, yap· günleri sıcak, kış günleri soğuk deki Gobi yaylasında 4~00 
de bu giizel ve gaşyedici nağ· raklar altında kalmış duvara olur. Müdhiş soğuklar çok kere kişilık bir Çin garnizonu bulu· 
mclerin tes rleri altında • ihti· kadar geldi. sıfır altı 50 dereceye kadar al- nuyordu. Baron Ungeru Şteren· 

inşaat :terliyor 
Manisa, ( H Jsusl ) - Yapıl· 

makta olan elektrik santral bi· 
nasının duvar kı smı inşaata ta· 
mamen ikmal edilm ştir. 

Demir çatı k sm ı inşaatının da 
iki nya kadar b .t rilcceği tah
min edilmektedir. Kuvvei mu· 
harrike ve e ektr'k ye esasen 
daha evel mliteahhitlere veril· 
diğinden su soğutma kulcsin n 
inşaatı da bitmek üzeredir. 

May s sonlarında elektrik ve 
buhar makinele·inin montajı ya· 
pılm .. k suretile man sa bütün 
ihtiyaçlara cevap verecek u.o· 
dern bir elektr.k santralı bini· 
sına kavuşmuş o!acaktır. 

Menem2n pazarı 
Menemen, (Hususi) - Mene

mende haftanın iki günü.1dc pa
zar kurulması m :ıvafık görül· 
müş1ür. Esle den yalnız perşem• 
be günleri kurulan pazar, bal· 
kın gı da maddelerini ucuzca 
temin edebı lmesı mai<sadilc ıim· 
den sonra pazar günleri de ku
rulacaktır. 

Pamukov:J gençler 
birliği faaliyeti 

Kuyucak, ( Hususi) - Nabi· 
yemizde bır sene evci kurulan 
.. Pamukova gençler birliti,. be. 
nüz p ek genç olmasına ratmea 
faydalı ışler görmektedir. 

Birlik gençleri nahiye halkına 
"Devrim yo~culara,, piyesini tem· 
sil etmiş, alaka ıle takip edilen 
bu müsamerede gençler takdir 
edilmiştir. 

B. Kemal Yıldızdağ da, genç· 
lik ve Kamal zm hakkında bir 
konferans ve miştir. -- -----bırlıkte, başıarında bır başbuğ 
bulunan 300 k işi den diğer bir 
Moğol kafılesi ile ittifak etti. 
Moğollar bu garnizona hücum 
ettiler ve tek insan kalmayan• 
caya kadar kılıçtan geçirdiler. 

Cengiz ve Kub.lay han deY. 
rinde Avrupa ve Asyanın yara• 
sandan fazlasını istila eden 
Moğo lar, edebiyat ve san'at 
a leminde hiç bir eser bırakma· 
mtŞhr. 

Maamafıh, cesaret ve lcabr .. 
mannk!arından da biç bir şey 
kaybetmemişlerdır. 

O.lların n.ıhunu kısmen detif
tiren şey, Lamaist ik olmuştur. 

Bu din, cenge ve savaşa aleyh
tardır. Bır Moğol hastalandıtı 
zaman )anındakıler hastanın 

yanından uzaklaş r, 1.asta ölür. 
Bundan dolayı Moğo lar ara

sında basta ve sakatlara tesadüf 
ed lemez. yarsız olarak • düşünmeğe baş· - Devam edecek - çalır. Suları kıttır. Münb t ol· berg maiyetindeki kazaklarla ......................................................... . ........................................................ . 

Dilimize çeviren: Yazan: 
Şiikrii Kaga 

--------------------
Hanri Bero 

35 
•özünün "kart bir çırak genç katında hür bir kadının günün 
bir uıta olur,. dediği gibi. İşte birinde razı olması emsalsiz bir 
bunun içindir ki aiz de günün şey olur. Yalnız vakit ve saatini 
birinde o çok ıevdiğiniz kadını beklemeli. 
yatağınız da buluverecelıı:ıiniz. Dedi. 

Mösyö Kanabol konuşurken - ister istemez bekliyeceğiz, 
kendimizi otelin kapısında bul· elden başka ne gelir? Fakat 
duk, Gözlerimi sevgilimin oda· mosyo Kanabol size kızg;nım, 
sının pencerelerine kaldırdım. bütün hulyalarımı tarumar et· 

Pencerelerin kanadları kapalıydı, tiniz. 
demek ki daha uyuyordu. Kendi - Ben hulya la rınızı sizi mes• 
kendıme: ud edecek bir hakikate kalbet· 

- Güzel çocuk! tim. 
Dedim Mösyö Kanabol gü· - lnşaa11ah Mösyö Kanabol. 

lümsedi: Biz bunları konuşurken yuka· 
- Bu kadar ı"!vilen ve hare- rıda bir pencere kanadı gıcır· 

dadı. Gözlerı mizi ka d rınca desinin kilise ile eski çarşı ara· 
yeş 1 çubuk:u ipek bir gecelikten sına girdiğini gördüm, ben de 
çıkan Beyaz ve çıplak bir kadın otele girdim. 
kolu sonra saç arı darına da· 17 -
ğınık bir baş ve bir tebessüm Yeni ve garib bir şey oldu 
gördük. rica ederim bunu dinleyiniz: Bu 

- Ol sabah bana sevdalı sevdalı 
Dedim mosyo Kanabo, o 

büyüle filezof şapkasını itina ile 
çıkardı ve elini uzatarak: 

- Tr~rik ederim azizim. 
Dedi. 

Hanımefendi pencereden çe
kilmişti. Ôğ'e vakti yaklaş&· 
yordu. Gemicıler meyhanelerin 
önlerine oturmağa başlamışlardı. 
Havada ekşi ve yumuşatıcı bir 
şey vardı. Ben ve mösyö Kana· 
bol biribirimize söyliyecek bir 
şey bulamadık. O, muntazam 
ve ağır adımlarile uzaklaştı ar
kasındaki sof ceketin bir mu· 
harebe filinin sırtındaki kalkan 
gibi parladığını görüyordum. 
Meydanı geçti sola snptı, aza· 
illetli · çehresinin, haşmetli göv· 

baktı evet azizim sevdalı; o hali 
başka bir kelime ile ifade ede· 
miyeceğim. 

Yeri sağnakla kararmış ve iki 
tarafına dört sıra çınar ağaçlan 
dikilmiş ve her halde geçerken 
çok ıftihar etmediğinız ve sizin 
bulvar dediğiniz o yolu takib 
ediyorduk. 

Konuşuyorduk. Kırdan şehre 
gelen kaldırımlı yolda bir araba 
görülüyordu. Araba çıngırak ve 
davul seslerine benziyen bir 
gürültü çıkararak tırıs ge!iyordu. 
Bulunduğumuz yerden yalnız 
atiarın baş•nı, kamçının ucunu 
ve marullarile lahnalara arasına 
oturmuş çenesi kırmızı bir poşu 
ıle sarılı bir arabacıyı görebili-

mın ın11n etf 

yorduk. 
Hava; hafıf ve ılık nefeslerı 

ve ağaçlardaki uğultularile haki
l"ten sevdalı idi. Arkadaşım 
şemsiyesi koltuğunda elleri man· 
şonunda yürüyordu, ben de ıslık 
çalarak yanında gidiyordum. 
Sonra bir şey nakletmeğe baş· 
ladım. Pencereleri daima kapalı 
o eski konağın tam önünden 
geçeceğimiz sırada elini kolu· 
mun Üzerine koydu, durdum. O 
zaman bana öyle bir bakışla 
baktı ki ... izam etmiyorum fakat 
bu bakış alelade bir bakış de· 
ğildi. Şaşırdım kaldım, tekrar 
yurümeğe başladı, iki üç adım 
attıktan sonra: 

- Devam ediniz azizim. 
Dedi. 
-Neye devam edeyim? De· 

dim. 
- Hikayenize. Dedi. 
Anlaşılan b ir hikaye söylü· 

yormuşum. Lafın ucunu şimdi 
nasıl bulmalı. Ben ne abdııl ne 

de hayvanım fakat ah o baklf .• 
Maamafih lakırdıya devam da 
laz mdı. Münasebetli mi müna· 
sebetsiz mi bakmadan aşkımdan 
bahsetmegc başiadım. Kahka
haları salıvermesini bekliyor· 
dum. Hiç te öyle olmadıl Ta
mamile bana yaslanm.ş, başını 
benden tarafa eğmiş de cv"eli 
bu sükut ve ciddiyet bana 
cesaret verdi; sonra da cesarctı· 
mi k.rdı. Bır kaç ~öz söylemeğe 
başladım sonu lu getırcmcdim. 
K sa kestim: 

Gayet tab ıi bir sesle bana: 
- Dün akşam ve bu sabah 

kimi gördüm bilin bakalım? 
Dedi. 
- Ne bileyim? ... 
- Kocamı. 
Hopladım: 

- Demek ki bize gene kaç· 
mak göründ ü. Dedim. 

- Korkuyor musunuz? 
-Korkmak mı? Efendim gül-

- Sonu .. , -
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RADYO Uluslar sosye si konseyi Bulgar 

içtimalarına devam ediyor intiha~.~.~ Bu günkü program 
lstanbal radgosa: 

Öğle nejriyatı: Saat 12,30 
Plak.la Türk musikisi, 12,50 
Havadis, 13,05 Plakla Türk mu· 
ıikisi, 13,30 Muhtelif plak neş
riyatı, 14 Son. 

Akşam neşriyata: Saat 18,30 
Plakla dans musikisi, 19 S:ı
f;ye: Piyano ve kema ref aka tile, 
19,30 KoDferans: Selim Sırrı 
Tarcan, (Çocqk terbiyesi), 19,SS 
Borsa haberleri, 20 Sadi Hoş· 
ıes ve arkedaşları tarafından 
Türle musikisi ve halk şarlcılan, 
20,30 Hava raporu, 2-0,33 Ömer 
Rıza tarafından arapça söyl-ev, 
20,45 Semıbat Öz~nses ve 
arkaclatlırt tarafın;Jen Türk 
muıikisi ve halk şarkılan, (Sa· 
at ayan) 21, 15 Orkestra: 1 -
Vagner: Lobengrin prelude, 2-
Rimsky-Korsakoff: Schehrezade, 
3- Morena: Straubfedern, 4-
Sibeliua: Valte tt'iste, 5- Cün· 
kale doute, 22, 1 S Ajans haber• 
leri, 22,30 PJikla sololar, 
opera ve operet parçaları, 22.50 
Son haberler ve ertesi günün 
program1, 23 Son. 

Mubtelıf radyo istasyonlarının 
program özü: 
Hafi/ konurler: 

7, 10 Berlin kısa dalgası: Hafta 
sonu konseri, ( 8, 15 devamı ), 
9,30 Berfin kısa dalgası: Sabah 
balosu dans, 10, 15 Şen plaklar, 
13 Bcrlin kısa dalgası: Hafif 
musiki, (14,15 devamı1), 17,0S 
Prıg, Brüno vesaire: Hafif mu· 
siki 19, 15 Varşova: Operet ve 
sesli film musikisi, 20,30 Graz, 
Vjyanı: Eğlenceli konser, 21 
Varşova: Kartş1k konser, salon 
orkestrası, 21,10 Laypzig: Ka· 
nşık şarkılı konser Sopran, Te· 
nor.. 21 Belgrad: Bohemya su· 
varesi, 21,05 Prag: Folc orlces· 
trası, 21,45 Viyana: Karışık 
program, 22, 40 Peşte: Orkestra 
Va lacc, Yoı.ıfferoff, Fıumana vs. 
22,45 Bükreş: Lokantadan hafif 
konser nakli, 33,3!) Pcag: Gece 
~OASerİ. 
Op.ralar, operetlel': 

13, 10 Bülcreı:Operet musiki.si 
plildan. 
Oda mruilcis6 

17,15 Varıova: Şrammel ku· 
art eti. 
R••İiallerı 

10,30 Berlin kısa dalgası: 
Mozarbo ıarlcılarmdan, 14,25 
Biikreş: Rumen mus:kisi plakları, 
18,15 Varşova: Solo şarkı kon· 
aeri, 22,50 Viyana, Graz:Joban· 
net Brabmıtan piyano. 

il.na musilci.si: 
18,02 Bükreş: lG,30 Berlin 

kı• algaıı: 18,30 Peıte: 13, 15 
Belıad: 21, 15 Bülcreş: 22 Var• 
ıova: 23, 15 Belgrad: Plakla. 
23,30 Liypzig: 24 Viyana: 
plik. 

-Başı 1 inci sahi-/etle
Cenevre, 28 (Radyo) - Ulus· 

lar sosyetesi konseyi, bu gün 
öğleden sonra saat 16 da lran 
Haricijle mÜstefım B. Mustafa 
Adlinin riyasetinde toplanmış 
ve Hataya giden Uluslar sos· 
ye~si tahkik heyetinin rapurile 
Türkiyenin intihabat nizamna· 
mesi hakkındaki itirazı üzerine; 
Tür iye Hariciye Vekili B. Tev· 
fik Rüıtü Aras, Fransa Hari
ciye Nazırı B. Delbos ve Hatay 
tahkik heyeti roiıi B. Rey ıöz 
aöylemişlerdir. 

Türkiye Hariciye Vekili B. 
Tevfik Rüştü Aras demiştir ki; 

- Geçen sene Mayısın 29 cu 
günü Hataya bir heyet göDde
rilmesi için burada mutabık 
kalmıştık. Fakat giden heyet, 
mesaisi için bir program yap" 
madan ve bizi de haberdar et· 
meden tahkikatını yapmış ve 
maksattan uzaklaşarak karııılc: 
ve karanlık bir vaz;yet ihdas 
eylemiştir. 

Heyet, itilafnamemizin 15 ci 
maddesine göre, Hataydı balkı 
dinledikten ve intihabatın nasıl 
olması lazım geldiğini layıki e 
tesbit ettikten ıonra raporuna 
yapması lazım gelirken bunu 
yapmamış ve hükumetim, bun· 
dan dolayı protestoyu mecbur 
kalmıştır. 

Hataya giden heyetin ihdas 
ettiti bu vaziyet, bir tesadüf 
eseri değildir. Bunda bir kasd 
vardır. Zira heyetin Hatayda 
yaptığı işler, balkın emniyet ve 
itimadını ortadan kaldırmıştır. 
Halbuki, Hatay halkının intiha· 
bat için tam bir hürriyet içinde 
hazırlanması Konseyce de kabul 
edilmişti. 

Türkiye Hariciye Vekili 8. 
Tevfik Rüştü Aras devam ede
rek: 

- Türkiye, Hatay mesele· 
ıinde Fransa derecesinde ali· 
kadardır. Bunun için, Kooıeyin 
dikkat nazarını celbed-erelc di· 
yorum ki, esasen 921 de yapı
lan itilafnamede, Hataya tam 
bir mubtar·yet verileceğ'i ve 
Hataydaki Türk ekseriyetile be· 
raber Tark kültürünün nazara 
alınacağı taAbhüd edilmişti. 

Fransız dostlutuna büyük bir 
kıymet veren Türkiye cumhuri
yeti hükumeti, bu meselede bir 
hal çueıi bulunacağından ümit. 
vardır.,, 

Diyerek sözünü bitirmiştir. 
8. Tevfik Rüşdü Arasdan 

sonra Fransa Hariciye Nazm 
M. Delbos ıöz almış ve de· 
miştir ki: 

- Meseleyi tahlil etmek, 
uzun sürecektir. Halbuki bizi 

KIZIL AKREB 1 ) 
ÇEV IU!'N: 

Sezai Yaşıt 
- 25 -

iKiNCi KISIM 
otoQJobil ıöründü, geliyorlardı. 
J,ıo benim için fırsoıt. Otomo· 
iMi ıcçer ıeçmez peşlerinden 
ablır ve ıittikleri yeri öğrenir· 
dim. Otomobil önümden geçer· 
ken pencereden dışarıya doğru 
etilen yüzü yaralı adamı fark .. 
ettim. Bir az ilerideki boş ara· 
bamı rördüler. Sakallı dostum 
herhalde umduğumdan çok zeki 
olmalı ki o da benim kafamdan 
geçen imkanlan düıünmüş 
olacaktı. 

Çünkü bot arabayı görür gör
mez sara otomobil, benim yC4 

rimden kıpırdamama vakit bırak· 
madan yıldmm gibi bir anda 
uzaklaıtı gıtti. 

Büyük tehlike atlatmış ve ayni 
zamanda çok büy.ük bir fırsat ta 
kaçırmıştım. Yalnız şunu öğren· 
miş oldum: Beni tanımışlardı. 
Çok zeki ve korkunç düşman· 
larla karşı karşıya idimJ 

•• 
* 6 mühiJ.rlü zarfın esrarı 

anlaşılıgor; 
Ertesi günü akşama kadar 

odamdan dışarı çıkmadım. Va
ziyetimi gözden geçirerek saat· 
lerce kafa patlattım. 

Acaba yüzü yaralı adam ken· 
disini takı b ettiğimi nasıl anla· 
mıştı? Herhalde meyhaneden 
çıkıp ta peşinden koştuğum za· 
man şüphe etmiş; nehir k.ena• 

meşgul eden nokta. bu 
etrafında esash surette 
maktır. 

mesele Bulgaristan için bü. 
uzlaş· yük bir imtihan mıdır? 

Fru sa, manda kadrosu da
hilinde Suriyeye ve Lübnana 
olan taahhütlerini, 17 Teşrin· 
evel 1937 tarihinde Türkiyenin 
Paris sefiri B. Suad Davaz va
sıtaaile Türkiye Cumhuriyeti 
hükumetine verdiği mektupta 
bildirmiş ve muayyen hatlar 
dahilinde Türkiye ile konuımağa 
hazır olduğunu i ive eylemişti. 

Türkiye Cumhuriyeti hükll· 
meti, bu meselede Fraosanın 
itilafgiri:dik göstermek istemi· 
yeceğindeo em:n olmalıdır. 

Hataya giden tahkik heyetinin 
vazifesini liyıkile yapmadına ge
lince, bu hususta da konuşmağ 
ve Suriyenin hakimiyeti nazarı 
dikkate alınmak şartile bir hal 
çaresi bulmağa b z1rız. 

M. Delbostan sonra, Hataya 
biden tahkik heyeti reisi M. 
Reı de söz söylemiş ve Hatay 
tahkikatında bir bata olmuı ise. 
bu hatanın tamiri için arkadaş· 
larile birlikte çalışmağa ve bu 
hususta izahat vermeğe hazır 
olduğunu söylemiştir. 

Hatay meselesi rapotörü Is· 
veç Hariciye Nazm M. Sandlere 
vekaleten M. Onden bu hususta 
bir P.lin bazırlıyarak hal çaresi 
bulacağmı beyan etmiş ve bu, 
gerek Türkiye Haric ye Vekili 
8. Tevfik Rüşdü Aras ve ge
rekse Fransa Hariciye Nazın 
M. Delbos tarafından kabul 
edilmiştir. 

M. Onden, teklif ettiği plim 
acele ve bu içtima devresin
den evel hazırlıyacağıuı vadet· 
miş ve Hataya giden heyet re· 
iıi M. Reeyden lüzum gördüğü 
noktalar etrafında izahat istiye• 
ceğini söylemiştir. 

Konsey, müteakıben başka 
meselelerin tetkikine geçmiş ve 
geç vakte kadar meşgul ol· 
muştur. 

Be•Lı, 28 (Radyo)- Bitaraf 
devletler murahhasları Pazartesi 
günü toplanacaklar ve lsviçre 
Cumhurreisi M, Motamn 16 cı 
maddenin tadili hakkındaki tak
ririni tetkik ve müzakere ede· 
ceklerdir. 

Filistinin her tara. 
flnda müthiş bir iş. 
si~lik hüküm siirüyor 

Kudüs, 28 (Radyo) - Filisti
nin her tarafmda müdhiş bir 
işsizlik büküm aürmektedir. 

Son günJerde serma)'edarlar 
aleyhine ciddi bir cereyan baş
lamış'ar. Bu cereyanı kuvvatlen· 
dirmek için bazı yerlere yafta
lar y .. p ştırılmış ır. 

rındaki sol akta bir eve sakla
narak beni gözetlemiştir. Böyle 
ise ikinci sefer benim otomo
bille buraya geldiğimi ve dok· 
toru aldıgımı da görmüştür. 
Acaba doktoru benimle bera
ber mi çalışıyor zannettiler?, 

Veyahud iş esasından da bo
zuk olabilir. Beni ta Paristen 
toıkib edip Şarl Malet kılığına 
girdiğimden bu zamana kadar 
peşimi kollanı ş olabilirler. Ben 
ODiarı takib ediyorum derken 
onların beni gözetlemeleri pek 
mümkündür. Belki de Parisle 
muhab~releriıni kontrol etmiş
lerdir. Velhasıl neticede benim 
kim olduğum meydana ç1 ktı 
demektir, 
Aklıma Sen nehrinden çıka• 

rılan J n Saj geldi. Vakıa bu
rada Sen nehri Yoktu amma 
o ndan daha büyük bir Taymis 
\.ard... Hem canım, öldürdük
ten son·::ı atacak yer mi bula· 
mıyacaklardı? 

Hükümetin organlığını yapan 
Dnes gazetesi •Büyük imtihan. 
başlıklı başy.azısını Mart iptida· 
sında yapılması kararlaştırılmış 

bulunan mebus seçimine tahs·s 
etmiştir. Gazeteye göre ortalıkta 
önemli ve ateşli hazırlık vardır. 

Bilhassa eski parti liderleri ara· 
ımda göze ç..-pan faaliyet çok 
büyüktür.Gazetelerin ilin ettik· 
leri namzet listelerinde bunla· 
rın da isimleri vard11. 

Bunda tenkit edilecek bir 
cihet yoktur. Bu, her: Bulg•r 
vatanda~m hakkıdır. 

Ancak yeni seçim kanununun, 
ıözö1ünde tutulması gereken 
maddesi vardır ki, bu, müstak· 
bel parlamentoya i ştirak etmek 
niyetinde olanlar hakkında bazı 
kayıdları istilzam etmektedir. 

Muharrir, bununla yeni inti· 
bap kanununun •namzetlerin 
berveçhi peşin parlamentoda 
partizanlık yapmıyacaklarını; 
politik gruplar teşkil etmiyecok· 
lerine ve ımıf mücadelelerine 
ahlmıyacak1arına daır noterlikçe 

musaddak bir beyan name verme
leri. hakkındaki 22 ci maddesini 
k:asdetmekte ve bu maddenin 
alelade bir formalite olmadığını 
bunun namzedler için ahlaki 
bir and demek olacağını hatır
latmaktadır. 

•vatandaşların reylerini isti
yecek olan namzetlerin bu ye
mine sadık kalmaları, yalnız 
kendi ahlak ve meziyetlerinin 
icabı değil, yurdun da menfa· 
atleri iktızasıdır., diyen yaz1 sa· 

bibi, bunun müşkil geçecek olan ve 
fakat zaruri bulunan bir imti· 

hao olduğunu bazılarınan telakkit 
ettiklerigibi bunun kanaatleri tabdit 

mahiyetinde telakki odilmemesi 

lazım gelditini, memleket men· 
faallerinin bu gün bunu zaruri 
kıldıtını ilave etmekte ve poli· 
tik bayatın ancak bu cihetlere 
dikkat edilmek şartile normal 
duruma erişileceğini kaydeyle· 
mektedir. 

Bir Amerikan torpi. 
dosu Napolide 

Napoli, 28 ~dyo) - (Ral
ley) adındaki Amerikan tor~i
dosu, bu gün buraya gelmiştir. 

Japonyanın cevabi 
notası tatminkar 

değildir 
Londra, 28 (Radyo) - Ledi 

adlı bir lngiliz vapuru hadise-
sinden dolayı J~ponya tarafın. 
dan lngilteıeye verilen cevabi 
nota tatminkar değildir. 

Birdenbire akhma bir plan 
geldi. Çok tehlikeli bir şey. 
Fakat bulunduğum vaziyetten 
daha !tehlikeli olımazdıl 

Gece olunca otomobilime at
ladım. Doğru bir gece evelki 
meyhaneye gittim. Arabayı ka· 
pıda bırakarak içeri girdim. 
Belli etmemeğe çalışıyordum. 

Fakat çok heyecanlı idim. Çün
kü ölümle oynadığımı hissdi
yordum. Bir az sonra kapıdan 
içeri yüzü yaralı dostum da gir
di, beni görünce selam verdi. 
Şimdi bir şey daha öğrenmiş 
oldum. Bir gece eve l kendisinin 
beni takib etmediğinden habe
rim olmadığını zannediyordu. 

Beni masasına davet etti. Bir 
şişe konyak ısmarladı. ilk ka· 
dehleri tokuşturup içtikten sonra 
planımı tatbike başladım. Etra
fıma şüphe ile baktıın sonra 
bir az daha eğilerek sordum, 

- Zannederim bu civarda 
bir iıın var, arkadaş? 

Lüzumlu notlar 
TRENLER: 
tamirden her gQra blk111 tMa. 

Jerin hareket saatleri .. 

Aydın lıattı; Alsancak: 
lamir.JCarakuya•Aakara: Pua.r

teai, çaroamba, cama, peıu giuleri 
uat 21,35 de. 

İ2mir • Nazilli: Bet gôD saat 
15,40 da 

lzmir0 Ddnisli: Sah, peqembe. 
cumartesi giluleri ... , 6,30 da 

İmıir·Tire.Öde1aif: Hwubab 11at 
5,35 de bir katar; her ~ uat 
17,30 da otoray. 

A/gon lıattı: Bamaned11n.: 
lsmir·İıtanbul0Ank:uc Der gan 

... , 7 de (puar. cuma, ~mba 
~leri yatakh •agon·bllf'e baluaar) 

t.mir • Ala..,tıir: Bor p IUI 
15,28 de 

İsmir-Bandırma: Puar. talı. pero 
ıembe •• camarteti gftaleri ubahlı • 
yic saat 7,20 do muhtelli katar; 
pazart-1. wıaaabıı. cuma ~eri 
ektpree aaat 12 de 

hmiı:'·Sonıa: Paat Ye ~rteli 
dulori ... t 15,28 de 

Her %aman ldzım ola tel• 
/on numaraltB 

Yangın ibban: 2222 • tehir tele· 
fonu m6raoaa& numaraa: 2200 • ı• 
h.irlerarw telof'oıı mflncut :oama• 
raaı: 2150 • elektrik ıirketi: 2091 • 
ba••gaaı: 2326 • ~lit: 2463 • tmdadı 
uhbt: 2040 • Baımane ietuyoıau: 

3638 • Alaancak iıtuyonu: 2llfı • 
Puarrt ••par iakoleei: 285-i 

· Şehir nakil vımtalarınm eabah· 
Juin ilk Yo gece aoa laarekoı 
saatleri: 

TramfJaglar: 
Her eabab Gib;clyalıda11 eaat 

beşte bir uamtay hareke& eder. 
Bwau .,., .ttıdı harebı edu ikin
ci uamvıy ı.kib eder. Bundan 
eonrı hf'r dört dakikada bir tram· 
ny •ardır. 

Gece ton trımtay GGMlyabdaa 
24.,5 dedir. 

Konaktan Gbelyalıya ilk itam• 
Yay .. bahle~ 5,26 dadat. İtiaci 
tramvay bir ıaat aonra, 6,26 da ha• 
re.ket eder. 

Konaktan G6selyahya gece .on 
tramvay IUl birde banket eder. 
Bnndaİl eve 24 
vardır. 

Vapurlar: 
ı&mircı.n ~Y'.aka~ ilk va~ 

saı& 5,45 te Paeaporttan kalkar. Gece 
son vapur eaat ll,30 da Ko11ak· 
tan hareket eder. 

K.arııyakadao İzmire ilk •apur 
uac 6,20 dedir. Soo Yapur da goee 
.... 24 d.dir. 

Gllndb ber ymm •utto bir 
vapur vardır. Aktaın 1ekiı:cloıı aonrıı 

eef erler ıaatt• birdir. 
Ziynet altınları piyasası 

Ziynec altuılanıwa alq Ye Mbf 

fialleri: 

Beıibirgerd•l•r: 

Repdiye 
Bamidiyo 
Vahdetliıı 

Armalı Reead 
.. Bamicl 

Tek altınlar: 
Tek Re .. d 

" Hamid 
" Vahdettin 
" Cumhuriyet 

Alıt 
5850 
5550 
S250 
6400. 
6700 

S.bJ 
5900 
5600 
5300 
6500 
6800 

1125 1150 
ısoo ıaso 

1200 1225 
1200 1225 

Sofya zabıtası ...... 
Araştırmalarda 

bulundu 
Sofya, 28 (Radyo) - Bulgar 

zabıtası, bu gün araşttarmlarda 
bulunmuş ve komünistlik için 
propaganda evrakı basan bir 
matbaa kapatılmıştır. 

Zabıta, araştırdığı evlerde dik· 
kate şayan evrak ve bir takım 
vesaik elde etmiştir. 

Paristeki işsizler 
Bu giin miting akde. 

yarlar 
Paris, 28 (Radyo) - işsizler 

yarın burada büyük bir miting 
akdedecekler ve hükumetten 
İş ve yardım istiyeceklerdir. 

Miting, ıenedikalar tarafın• 
dan tertib edilmiştir. 

Leningradda 
Altı mühendis kur. 

d .. ,d. 
şuna ızı~ t •• 

Leningrad, 28 (Radyo) - Si
lah fabrikalarında çalışan bazı 
mühendiı'er, hükümetçe şüpheli 
görülerek tevkif ed;lmişler ve 
derhal mahkemeye verilmit
lerdir. 

Tevkif edilen mühendislerden 
alta kişi, bu gün idama mah
kum olmuşlar ve hemen kur
şuna dızilmişlerdir. 

( ~ n ) gazetesinin 
yazdıf ı esastan 

dridir 
Ankara. 28 (A.A.) - 27/1/ 

1938 tarihli Tan gazetesi •Yeni 
seçime hazırlık) başlığı altında 
neşrettiği bir fıkrada Büyüle 
Millet Meclisinin içtima müd
detin in yazın hita na ereceğin· 
den ve yeni mebus seçiminin 
do bu yaz yapılacağm dan balı
ıedılmektcdir. 

1935 de intihap odileo. Qij. 
yijk MiJlet M:clisınin 1935 M~ 
tındaki içti maa tqkilah eauiye 
kanununun 25 inci maddesi mu• 
cibiocc fevkalade bir içtima 
olu(? mecl 'ıin asıl içtima dev• 
resine 1935 ikinciteşrinde baı· 
lamış olmasını ve teşkilata 
es.as ıye kanununa göre Bii• 
yük Millet Meclisinin bir 
devresi dört ıene devam ede· 
ceğino nazaran bu günkü B. 
M. Meclisi vazifesinin 1939 •~ 
nesi ikinciteşrininin ilk gününe 
kadar devam etmesi tabii oldu· 
ğundan mezkur havadisin asıl 
ve esastan ari oldutuzu beyana 
Anadolu Ajansı mezundur. 

Kaçakçılıkla 
mücadele 

Ankara, 28 (Radyo) - Güm· 
rük muhafaza teskilitı son bir 
'hafta zarfında 85 kaçakçı, 148 
kilo gümrük kaçağı, 74 kilo in· 
hisar kaçaA'ı, 285 Türk liraaı 
ve bir tabanca ele geçirmiştir. 

- Evet; arada sırada ıelirim. kalın bir zarf var. Eter bazı 
- Bu taraflan iyi tan11mısan? kimseler bunun bende olduğwıu 
- Şöyle böyle, malum ya bilseler binlerce lirayı gözden 

Londranın (yabancısıyım. çıkarırlar. 
- Sanki kırk yılbk doatmuıuz Bir kadeh konyak daha dol· 
gibi omuzuDa vurdum. .durdum. Şişe bitmişti, Bir fişe 

- Öyle iae sana arkac:IM~ de ben ısmarladım. Sakallı dü· 
bir tavsıye: Buralara elinden şünceli dü.şünceli beni süzüyor· 
geldiği kadar seyrek gel. du. Bir az daha yakl.qbm. Fı-

- Ne diye? mldar gibi konuşuyordum: 
- Tehlikelidir de ondan, Be- - Bu cebimdeki zarfın içİD• 

nimle çabucak arkadaş oluşuna deki malumata tam beş b D lngilia 
baktım da sana onun için bu lirası toklif ottilar de vermedim. 
tavsiyeyi yapbm. Olur olmaz Çünkü daha henüz tamam de
herkese itimad etme öyle. Bak ğildir. Eğeı tamamlıyabilecelc 
sana bir şey söyliyeyim. Dün oiursam muhakkak iti yirmi bin 
akşam civn ıokaklaran b"rindeo liraya satarım. Fakat tamamı~ 
bir doktor doatumUB evine ka- madan beni öldürecekler diye 
dar beni taki b ettiler. kQrkuyorum. Bunun İçin ne 

Sakalh adamın surah kanştı. yap:aak fıkrindeyim, biliyor 
Dudakları uuracakmış gibi biri- musun? 
birinden ayrıldı. Zorla gülüm· - Ben daha senin neden 
sem~şti. bahsettiğini anlamadım ki ne 

- Senin gibi gar;b bir şoför yapmak fikr nde olduğunu biley;m. 
görmedim, dedi. · Ziyan yok; ben neden 

- Ohtoillr, şu •iç cebimde - Sonıı oar -
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Çocuklu bir ~ocuk hastanesi 
kız oğlan kız! I . h t• d. 

Mahkeme huzurun- YO Un nl aye 1 lf 
da qyle şeyler 
anlatıyor ki! •• 

Çocııklıı bir kadın 
Bu gün size, an'ane bakımın• 

dan çok dikkate şıyan ve yeni 
bir hadiseyi nakledeceğiz: 

Orkney adalarında en yükıek 
hakım vazifesini gören Lord 
Maç Kayo Mis Gean Mak Adi 
adi. genç, çok güzel, resmen 

kızoğıan kız, fakat kucağında, to
sun gibi bir erkek çocuk ol· 
duğu halde bir kız, müracaat 
etmiş ve: 

- Bu çocuk benimdır fakat 
David Vorktan olmuştu.! Demiş 
ve bunun üzerine şu muhavere 
başlamıştır: 

"'aenlt•nH 
cuğunu tanımıyor mu? 

- Hayır. Tanımak istemiyor 
ve "be~den değildirl. Diyor. 

- Ya... Şu halde bir sual 
sormak mecburiyetinde kalıyo
rum. 

- Buyurunuz, sorunuz .. 

- Sizin geceleri evinize de· 
likanlılar kabul etmek adetiniz 
midir? 

Genç kız hiç utanmıdan ve 
kızarmadan: 

- Evet. Cevabını veriyor. 

- Pekala .. Bu delikanlılarla 
bir arada yaimak da adetiniz 
midir?. 

- Evet. Bu adat esasen bi· 
z;m adaların çok eski bir an'ane 
ve adeti demektir. 

- Ne dediniz? 

- Aşıkardır; bizin Orknes 
adalarında genç kızlar, gecenin 
her hangi bir saatinde delikan· 
lılarm z.yaretlerini kabul ede· 
bilirler. Ailelerimiz bu hususta 
b ze zerrece tekdirde bulun
mezlar. 

- Ya?. Bızim bildiğimize 
göre hır genç kız, erkenden ve 
yalnızca ev ne girer, kapılarını 
ancak ertesi sabah açmaıc; üzere 
kapar! 

- Sizin bildiğiniz şekle göre 

delikanlılar da genç kızların ya· 
nına pencereden girerler 1 
-Vork da sizi gece ziyaret et· 
ti mi? 

- Evet. Elli defa kadar·. 

- Çok garıb idet.. Fakat 
çocuğJnuzun babasının Vork ol· 
duğuna hükmetmek müşküldür, 

çünkü gece ziyaretçilerinizin çok 
olduğunu sız söylüyorsunuz .• 
Maamafıh, sizce muteber bır 
adet mevzuııhahs olduğuna gö· 
re ortada gayri ahl;i.j bir me• 
sele de yoktur. Dava kapan• 
""'§lır. Çoc 1k, onu.ıdur,,. 

Geçen yazımda çoc.uk hasta· 
nesinin azami elli yataklı olması 
lı:ifi oldıığunu ve bir hastaneye 
ilave tarzında olursa, şehrimize 

daha ııpifit ve daha iktısadi ola· 
cağını bahsetmi.ştim. Fakat bun· 
dan btıhsederken şehrimizin ço· 
cuk işlerinde yolun neresinde 
olduğunu tetkik etmemiştim. 

Halbuki çocuk hastalıkları ve 
çocuk vefiyatı: bahsinde şeh· 
rimiz balen bahsin mebdeinde 
bulunduğunu ve o yola daha 
rirmemiş olduğunu söylemek 
bir vazifedir. Modern çocuk 
hastanesi fikri nihai hedeftir. Bu 
hedefe vasıl olmak için geçece· 
ğimiz, bütün ıııilletlerin geçtiği 

bir yol vardır, o yoldan geç· 
meğe mecburuz. Bu yol ıse süt 
emen Türk yavrularımızın ö iim· 
den muhafazasıdır. 

Nüfusun terakkisi bir taraf
tan tevellüdatın fazlalaştırılması 
cihetile med kal ve sosyal bir 
mesele iken d;ğer taraftan ço
cuk vcfiyatınm azaltılması es· 
babının ihzarı tamamen sıhhat· 
çilere ve (vaz fesinin yüzde dok· 
sanını sıhhi işler teşkil eden) 
belediyelere terettüp eder. 

Bunu gayet iyi takdir eden 
vazıı kınun Hıfzıssıhha kanunu· 
nun çocuk koruma k•smlllda 
şu suretle hulasa etmi~tır: 

"Nüftı.'u on binden fazla olan 
mahallerde belediyeler bir süt 
çocuğu muıyene ve müşavere 
evi tesis ederler, kırk binden 
fazlı olanlar buna merbut ol· 
malı: üzere süt damlası tesis 
ederler. Yüz binden fazla olan· 

_...._._, ildiyac;a 
göre tezyit ederler .• 

Bundan maksad ilkevel Fran· 
sada profesör Budin tarafındın 
tesis olunan ve sonraları gayet 
müsbet neticeleri görülerek tez· 

yid olunan (consultation de nour· 
risson ) müesseseleri yani kanun· 
daki süt çocuğu muayene ve 
müş& vere evidir ki bu sayede 
mesela Diepte binde 191 vefiy· 
yatın adedi 24 de tenezzül etti· 
ğinden bahsederler. Süt çocuğu 
müşavere ve muay~ne evleri 
hali haz rda pek ılerlemiş Al· 
manyada (Sauglinslürsorgstellen) 

. namı altında, ltalyada ( Consül
tari per lattenti ) namlarile bü· 
tün şehirl.-rde müteaddit mües· 
seseler açılmış ve bu faaliyet· 
!erden gayet parlak neticeler 
alınmıştır. Açılmaları şehır iktı· 
sadiyatınl\ fazla müessir olmıyan 
bu müesseseler, hali hazırda 
daha ziyade tekemmül ederek 
muvazz .f z7yaretçi hemşireler 

tarafından çocukları evlerinde 
de takib ve aileyi tenv r etme· 
ğe başlamışlardır. Bunların fay· 
daları pek &çık ve sarihtır. Ço· 
cuk vefiyatının önüne geçildi· 
ğine dair istatistikler çok kat· 
idir. Bu müşavere evleri net.ce· 
sinde Torinoda çocuk vefiyatı 
yüzde 16 iken üç buçuğa, Ru
ende 13 iken üçe, Versayda 14 
iken beşe, L"yonda 21 iken 4 
buçuğa, düşmüştür. Bütün dün· 
yıdalci çocuk hekiınliğine ait 
1.tteraturlerde buna mümasil ra· 
kamların yülercesi görülür. Ka· 
nunun ikinci olarak bahsettiği 
ve beleıiiyelere tesis ınecburiyeti 
verdiği süt damlasi ise Fransız· 
!arın (Goutle de lait) ~edıkleri, 
keza Alınanyada ( Milchküche) 
namı verdıkleri tesisattır ki, an· 
nne sütü yetmiyen c;ocuklara 
y3rdımcı olarak, em n, ıyi ve 
slerilıS! süt tem•n etme gayes le 
ve iık olarak Dr. D.ıfour tara· 
f nda.ı tcs s o'.u ımu~tur. Ekıeri 

A ımın in11 

Yazan: /). M. S. 
yerlerde müşavere evi ile müş· 
terek çalışmaktadırlar. 

Bu tesisatın gayesi anneyi 
en tabii süt verme tarzı olan 
meme vermeğe ılıştırmak ve 
tahrik etmek, meme çocuklarına 
kiili gıda verebilmek, annelere 
çocuk bakımı usullerinı öğret· 
mektir. Neticesi ise çocuk ölüm· 
lerının önüne geçmektir. Bu iş· 
ler ve bu tesisat nüfus tezayüdü 
meselesinde belediyeler hisse· 
sine düşen vazifelerin bir kıs· 
mıdır. Bu kısım çocuk hastı1ık· 
!arı meselesınin ilk merhalesini 
teşkil eder. 

Bundan başka bir de Kreşler, 
Pouponnierler ve bir de metruk 
çocuklara ait yuvalar vesaıre 

vardır ki, bunların da tesis;, 
amelesi oldukça bol olan şeh· 

rim zde en elzem bir iş, ve bü· 
tün medeni memleketlerin çocuk 
bakımına karşı yürüdüğü çıkar 

yoldur. 
Tetkık edersek şehrimizde 

vaktıle tesis olunan ve haliha· 
zırda altmış, yetmiş yatağı ol· 
duğunu zannettiğim b·r çocuk 
yuvasile bir de sabık valimiz 
General Kazımın tesisine çok 
uğraştığı ve emek verdiği çocuk 
kreş'.eri namı altındaki teşkilat 
vardır. Esasatı çok noksan oldu· 
ğundan dolayı bu müease1eler 
çok az randımanı olan müesse· 
seler haline inkılap etmişlerdir. 
Mesela çocuk yuvamızda ijiyen 
kaideleri tamamen tatbik olun· 
mamaktadır. Fenni bir süt mutfağı 
B.beronneriesı yoktur. Verilen 
süt !erin menşei tetkike ve süt' er 
iter aiie bakteriyolojik veya kim· 
ycvi b r esseye tabi tutulma· 
maktadır. 

Bu işde bihakkın ehil yetiş
miş fenni hemş·relere malik 
deği!dır. Ve bınnet ce burada 
çocuk vefiyatı her an muhtacı 
münakaşa hir hal almaktan çık· 
mımaktadır. Ve bu halile mü· 
tehassıs bir çocuk hekimınin 
cocuk yuvası ismını vermeğe 
vicdanen kail olacağını zannet· 
miyorum. Çocuk gündüz bakım 
evlerı ydni kreşlere gelince, iyi 
fıkirlerle, takat binasızlıktan 
kısmen cami altında barındırı· 
lan bu müesseselere bır zaman· 
!ar iyı bir a.i nıevud iken bu 
gün hıfzıssıhha kavaidinden 
mahrum ve belki b ze bir se· 
bebi s·rayet temın edebilecek 
muz r yerler hali ne geçmeğe 
müsaid yerlerde bulunmakta· 
dırlar. Bunlarda ne bir müte· 
hassıs doktorun vazife ile ça· 
lıştığın•, ne de bir işinin sahibi 
hemşirenin bulunduğunu işit
medim ve görmedim. Bu bakım 
evlerinde modern bir süt mut· 
fağı ve çocuk mutfagı yoktur, 
Dortuvarları, oyun yerleri, yı· 
kanma yerleri eğer varsa, mun· 
tazam ve ijiyen şartlarına mu· 
vafık değildir. Fenni vasıtaları, 
oyuncakları vesair şeylerini tet· 
kike lüzum yok. 

Bundan başka sair Avrupai 
tesisattan da bahse hacet gör· 
müyorum, burada keselim. 

Bizce çocuk hastaneleri İn· 
şasından evci düşünülecek, yani 
yolun nihayetini gözetlemeden 
eve! yürünecek oldukça müşkül 
yolumuz var. Bu yoldan yürü
meden evci hastane açış şehre 
bisut bir binanın ve masrafın 
ilavesinden başka bir işe yara· 
mıyacıktır. Bu yol yüründükten 
yani çocuklarımızı ilk yaşların· 
da kaybolmaktan kartard•ktan 
ıonra ancık bir hastane açma· 
ta bir hak kazanmış oluruz. 

MENEKŞELER 
-----------.. -------------· Ç .. ira: FUAD 1LTER -Sabahleyin uyanır uyanmaz - Yani beni sinemaya ge-
keodini (aynanın önüne attı. tirmeni. 
Çirkin görünmekten korkuyordu. - Niçin mi, sadece seni ne· 

- Mina diye seslendi! şolndinnek için. 
Hasta yüzlü, küçük bir kız YaYafÇa beni 'kendine doğru 

kahve kokusu gelen oda kapı· çekti ve rözlerimden uıun uzun 
sının eşiğinde belirdi. öptü. Ben 0 anda saadetten 

- Ne istiyorsun? 
Elinde henüz genç dişlerinin 

izini taşıyan bir ekmek parça· 
sını tutuyordu. 

- Mina bu sabah beni nasıl 
buluyorsun? 

Küçük, ekmeğinden bir lok
ma daha ısırarak dolu ağzile 
cevıb verdi: 

- Her zamanki gibi. 
- Bana bu gün daha güzel 

veya daha çirkinim gibi geliyor, 
Mutlaka bende her günkünden 
başka bir değişiklik var. 

- Hayır, emin ol ki her za· 
manki gibisin. 

Henüz sıcak kahvesinin ba. 
şına geçmişti ki ayaklarını san· 
dalyasının bacaklarına dolayı· 
rak anlatmağa başladı: 

- Senin haberin yok. Dün 
gece ben eve çok geç döndüm. 
Sen uyuyordun. Dün gece güzel 
bir tesadüf beni hayalimde ya· 
şattığım adamla karşılaştırdı. 

. . . . . 
- lık görüşte sevditim ve 

ölünceye kadar seveceğimi ümit 
ettiğim bir adamla, Bernardla ••• 

On sekiz yışlırındı, belki de 
yirmi, yahut otuz... Bilmiyorum. 
Fakat güzel, çok güzel; bendcli 
mavi kıravatı, açık gri bir kaş
kolu vardı ... 

Adetim üzere menekşe sepc
timle Boiaııy • d' Angloa soka· 
ğının köşesinde idim. Saat ak· 
şamın sekizi olmuştu. Hemen 
heıııı::a sepette daha yirmi demet 
menekşe kalmıştı. O bana yık· 
)aştı: 

- Bu saatten sonra bu ka· 
dar çiçeği satabilecek misin, 
diye sordu? Yarına kadar oon• 
tarın hepsi solar, güzel çiçekıç; •• 

Çehresini tatlı ve munis bul· 
duğumdan olacak ki gayri ifıti· 
yari tebessüm ettim. 

- Bütün bu menekşeleri eve 
geri götürmek seni üzmiyc
cek mi? 

- Üzmek mi? Hayır, diye 
cevab verdim. 

- Bunları bana sat... işte 
elli frank, yeter mi? 

- Oo .. Fada bile veriyorsu· 
nuz elendim. 

Portföyünden yepyeni bir ka· 
ğıt para çıkardı. 

- Bütün hepsini bir demet 
mi yspayııu, diye sordum. 

- Ben ç çekleri istemiyorum 
güzel çiçekçim. Evet onları bü· 
yük bir demet yap ve koluna 
al. Bak bu sana ne kadar ya
raşacak! Bana bak küçük sen 
kaç yaşındasın? 

Henüz on altı yaşındayım. 
Ya ismin? 
Ninettel 
On altı yaşındasın ha, is-

Binaenaleyh muhterem bele
diyemizden, bütün medeni şe
hirlerin, bittecrübe yerüdüğü 
ve kanunun göıterdili bu yol· 
dan yürüyerek işe bqlamasını 
ve çocuk haatıneıi projesini 
sonra sahneye vazetmesini rica 
edersek fazla bir şey iıtemiş 
olmaz, bilakis şehrin sıhhat ve 
nilfusu namına iyi bir iş rica 
etmiş addolunuruz. 

Çok mühim olan bu meseleyi 
ben şehircilik ve şehir ijiyeni 
namına mütılea 'ettim. Bu hu
ıusta aöz daha ziyade meılek· 
leri itibarile çok kıymetli olan 
çocuk mütehassıslarımıza te-
rettub ed~r. D. M. S. 

... ıin Nlnette, Ninette çiçetil. 
Ey söyle bakalım ıüzel, hem 
de çok güzel olduğunun farkın• 
da mısın? 

Ninette bir lahza sustu. Kah· 
vesinden bir kıç yudum çekti. 

- Bense çirkin oldutumu 
zannediyorum, dedim. 

Bunları kim uyduruyor sanı? 
- Hiç kimse, aynalırl .. 
- Onları bıkma sen Ninette, 

onlar her zaman yalan söylerler. 
Şimdi mademki bu çiçekleri ıat• 
tın. Yapacak hiç bir itin kıl· 
madığına göre ister misin se
ninle bir pastaneye oradan da 
bir sinemaya gidelim? 

Bir deli ile karşılaştığımı zan· 
nederek onu derin derin süz· 
düm. Lakin o c· ddi bir tavırla: 

- Memnun musun diye sordu? 
- Beni mesud edeceğinizi 

düşünüyorum. F dkat benim gibi 
fakir giyinmiş bir kızın sizin 
g bi şık, kibar bir adamla si
nemaya gitmesi yakışık almaz 
sanırım. 

- Sen böyle şeyleri düşünme, 
haydi şu sepeti bir köşeye fırlat 
da benimle gel. .. 

Ona şaşkın gözlerle bakıyo· 
rum. Ne kadar güzeldi bilsen! .. 
Sana onun hakkında fikir vere· 
bilecek hiç bir şey göremiyo· 
rum ki •. , Ve ben kendimi şimdi 
bu halde olduğum gibi pis ve· 
pejmürde zannediyordum. Kolu· 
ma girerek: 

- Haydi, dedi. 
Royale caddesine doğru ileri· 

!edik. Asıl işin hoş tarafı onun 
gibi şık ve kibar bir efendinin 
bu caddede benimle yürümek· 
ten utanmaması idi. Laduree de 
bana üç pastı ısmarladı. Hatta 
altı tane yiyebilseydim gene bir 
şey demiyecekti. Sonra da bir 
kişi için 15 frank olan bir sine· 
maya götürdü. On beş frank 
Minal.. Hemen hemen ikimizin 
bir günde ancak kazanabildi· 
ğimiz para .•• 

Mina sabırsızlanmıştı: 

- Peki, ismini ne zaman öğ
rendin?. 

- Acele etme, yaklaşıyorum, 
11ra ile anlatayım.. Karanlıkta 
yınınıa olurduğumdı kendimde 
bir beyecan hi11ettim. Arıdan 
epey zaman geçince ancak is· 
mını ve niçin bunu yaptıtını 

sordum. 
isminin Bernard olduğunu 

söyledi ve 
- Bunu 

ilave etti: 
demekle ncyı 

detmek istiyorsun? 
kas· 

{öleceğimi zannettim. 
- Ôlmelı: mi diye, Mina bir 

çıtlık kopardı!. 

- Evet. fakat ölmedim. O· 
muzuna dayandım, kaldım. Bizi 
kimse görmiyordu. Perdede 
eşkıyalar, şık elbiseli ıüzel ka• 
dınlır ve biribirine sarılmıt çift· 
ler ıeçiyordu •• 

Ne kadar zaman geçtiğinin 
farkında değilim, birdenbire: 

- Ninette, dedi. Senin kal· 
man ve güzel bir ıece geçir
men lazım; ben i1e ıitmeliyim. 

Kalktı ve elimi sıktı. Ona bir 
fey söylemek istiyordum, fakat 
keliıoeler botazımda düğümle
niyordu. O uzaklaştı, karanlık 

içinde kayboldu. 
Gece yarısı sinemadan çıktım 

Akşam sepetimi bırktığım yer 
den aldım; yağmur yağıyordu, 
koşarak eve geldim, mesudum 
Mina. Onu ne kadar sevdiğimi 
bilmezsin!.. 

Mina, onu tekrar görecek· 
misin diye sordu. 

- O mutlaka bu akşam tek· 
rar gelecek. Eminim ki beni 
seviyor. Ben kendi çirkinliğimi 
bildiğim halde mademki bana 
güzelliğimden bahsetti. Söyle 
Mina, söyle bu aşk değil mi?. 

* * * Tam bir sene her gün ak. 
şıma kadar Boissy • d' Aoglas 
sokağı köşesinde kızc::ğız me
nekşelerini satıyor. 

- Menekıeler, güzel menek· 
şeler, sevgilileriniz için menek· 
şelerl. 

O her gün akşamı kadar 
sokaktan geçen bütün insanlara 
bakıyor, onu arıyordu. 

Bir gün bir çiftin kendine 
doğru ilerlediğini gördü ve Ni· 
nette erkeğin eşine: 

- Menekşe ister misiniz? 
Dediğini duydu. 
Genç kadının omuzunda kıy· 

metli, siyah bir tilki ve bu 
kürkün çerçevelediti zarif, ince 
hatlı yüzünde insanı neşe ile 
bakın bir çift parlak, munıs 
tözleri vardı. 

Bır demet seçti. Bernard -bir 
frınırı satıcı kıza uzatırken göz· 
leri mazinin hatıras le parladı: 

- Ninette 2ene bütün me
nekşeler satılacak mı? 

Genç kadın menekşe deme-
tinı yakasına ıliştirırken: 

- Bu küçüğü tanıyor musun? 
Dıye sordu. 
- E et, tar.m n eder nı s • 

- Lütfen çeviriniz 
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D rsturmer 
•• 

G:ızetesi tekrar 
çıkacak 

Bel , 28 (Radyo) - Y~ 
dilcrle daimi biı miicadele ha· 
linde bu1unan ve bir kaç gia 
ö:-ıce b jkumet t•a&ndan kapa· 
tılan lJ sturmer gazetcai.oin 
tekrar çıkmasıaa müsaade edil· 
mı~t r. Gazetenin başmuharriri 
hukumetm emrile deJiştirıtm,iftir. 

Pariste 
Lodoa, yelntur • lı• 

birib ·rini taltill .tfi 
Pans, 28 (Radyo) - Ola. 

şiddetlı bir fırtlM ~öda 
miş ve müteabbea * 111-
mur bapauıbr. Y .. ••• Mrli 
devam etmit ve akp .. clolıa 
kara çevirmiıtir. 

Italy n tayya
releri 

Boenoa. A,,. ... de 
g·decelıler 

Riyo de .Jaaero, 28 (Radyo) -
it• yadan bur•ya ıeJea iç ltaı
yan tayyarelİ, Boeaea-Ayıwe ele 
gitmek için emir •hmtludlr· 

Ga zede 

Reksistler 
Mitin• Mteck.U,e

cılller 
Brüksel, 28 (Radfo) - Rel

ç&a ct.hillye nezareti, Rebist
lerin yarın yap....k i•ıMIA•i 
mitingi yuak etr"zti:. B •• 
sebebi da parli .. nto dıa nlma 
gelen miwif Wcli11 ..... 

Rebiall lia lideri Leoa n..· 
rel, mm.;. be,uatta ..._.. 
cağmı ac;,lemi§tir. 

Zayi 
9/21935 tlırillinde lalir &..f 

ve Alaali tnıkuı ÔClemit ...,._ 
.... .... cLta• 6790 ... 
....... iki ac:t.t .... au ödea
llİI yinai li..llk mnMkat W... 
-.tleriai laJi eltim. y ••iliai 

....... --- kiik..:i 

.... cbtı .. illa ederi-. 
ôdeaitia Adaıide ... 
lü,..uaden l)opık sa. 
'Q.• otl• SilıJ •• 

D. 3 

Satıbk Ev 
Karatat Te,Yiki,. .-.ı..cta 

4 ..... ah kagir 1ç katla oa 

iki oda üt .. tbU "• üç koft. 
darlu dört demir .... ip.il 

bt•• ki'llile• oda " • ı•ıh 
ve d• 11Y9lan ikm.& edilmiı ve 
betota taraçü ~e all iki blı 
..... bir bab laue aablaktar. 

Bir ev yılnldı, 6ir ia. 
dın S çoc•i 61Jfı 
Kudüs, 28 (Radyo) - Gaae 

kasabasında ş ddetli )'~ 
dan lı111uie gelea seller • .,.elıaila An.u edenıer iıtediti ••• 
hasara ta a bebiyet ..,..;pir. &.r pebi&irl er. Tal ipler, Qlli evde 
ev yıkılmış ve içiacle lıMalun• ot...... emeidl Jm.iswl.O. 
bır kadınla be, çocuk, .S. MiWll B. TMfi~eaüıac:aMede• 
altında kalarak <»•iftir. bilirler. D.S 

M. D6 Valera ge .. ece, İzmir ahkamı ıahaiyo s-.lh 

intihabatta na~etü • .ffak'* malakemeaiAdut 

f ini ltoymıJ'Qftllt.. lz•de ~Mlar maa.ı.. 
D lin, 28 (Radyo) - Müa- leania 91 Na.la adada üia 84 
kıl lrlanda hükumeti reili M. metre marabhetndald .,.... .. 
ö Valera, gelecek iatiba* sahibi Seyfeddin oğlu Saffet 

l mzetl Dİ koymıyacakbr. 930 yılında ölmüftür. Ôlünü,ıı 
Bunun ıebobi; laıiJtereaia, 

ş mali 1 1-damn iatildiWDi ka- vari.tcri VU' .. tarihi üiadau. iti· 
bul etmemesidir. ar• üç ar içiade mahkemeye 

nız lıcı b r rece onu s nemaya 
götürmek delitifinde bulunayım. 
Onun "çia çok mel8t sayılan 
o geceyi bw luac.tt1: aiae b~ 
u dur. Bem ıeY<litirıııi .c;yledi
ğın iz gece idi. Evinızdoa deli 
gıbı ç km·~bm. 5-det•çılm.. 
mışa benziyordum. B.. lıMdet· 
ten a utlaka birinin de ilti'-de 
etmcsı lizuad.ı. Bca küçik kaz· 
cağız o gece de burada idi 
Genç kıZ bana o anda bütün 
hayata, bütün qkı, bütün ka· 
dınlıAı hu asa ediyordu. o gece 
"stiyordum ki düfU'anın bütln 
ınsanları senin ıı bi, benim gibi 
mesut o sunlar!. Ninette, gözel 
ve ıev ıan bir k12dt. Ko.kak, 
sess z, tapa acak IMr h•li varit, 
o gece o :-ıu k >llanmcla -..., 
öpme - Öpmek Pt~ 

- Be i k skMÇ J&ı-e••ınm 
Bernard. 

- ,ilr ne1qe 8Mlcıı'D"iaa 
mı beai kukanacakaaa? 

* •• 
N"aeUeyi Saint Mutia kana-

lından çıkarcllklara za91an ne
den kend "ni suya atbtın1, ne· 
den ölmek istediğini söyle· 
temedı ler. o donuk rözlerile 
bakıyor, sadece iS111inio ruete-
lere geçip geç'lliyecetltti ıora
yordu. Doktor: 

- Şayet buon ~ lrenclNai 
kanala attın i.e 191andtt taa aa• 
rım, d;yor "e ilive edi,oftlu. 
Sen ne bir düşes ne de bir • 
nema yıldız •n.-

M nette uzun zam• diitinceli 
kaldı. N hayet: 

- Mademki ölclipmıılı• bile 
haberi o1mıyacak dedi ft bta 
iabllann gcaç adama llytk el
m n dı ğını anladı. 

. . . . O günden ıonra çiçekti 
kız hayata başka nazarlarla b.k

l adı. 

gelerek ııfatJanm bildwmedik· 

leıi takdirde ve iç•'! da p
çerse ölinin metrukitınıa la•i
neye devredileceti ilin olanr. 

!Ul 

--- .. -~-- • ~ • J 

ANA.DOi.ii 

lzmir Defterdarlığından: 
5-bt llD. Lira K: 

1185 T•• Men.elen c. 196 tıJ no. lu 612,50 M. 183 15 
M. ura 

1195 Şehitler Mızraklı s. 23 tai llO. lu 56,25 M. M. 39 38 ..... 
1203 Gilzelyalı Metres tepe ı. 4 tef no. lu 141.25 10 75 

M. M. arsa 
1205 Süvari m. Keıemithane a. 8/19 taj no.lu 49,50 21 32 

M. M. arsa 
1206 Süvari m. Keremithaııe ı. 8114 taj no.lu 77,SO 71 12 

M. M. arsa 
1207 Süvari m. Bardakçı s. 8/6 taj no.la 28 M. M. 

1208 

1210 

1216 

1217 

1220 

1226 
1227 
1229 

1230 

1251 

12.$2 

1253 

arıa 

1 
Birinci Karantina Tevfikiye a. 3 taj no. la 1022' 

29 M. M. arsa 
Süvari m. Kire•ithane ı. 8/18 taj no. lu 85,50 

M. M. arsa 
Süwıi m. Kiremitbaae L 8/17 taj no. la 43 

M. M. arsa 
Süvari m. Kiremithane L 8/3 taj no. lu 77 M. 

M. ar• 
Karpyaka donanmacı Sezai s. 33 taj no.lu 95 

M. M. arsa 
Albndai köpri cWıiliade 213,7S M. M. arsa 
Salhane Selimet s. S no. hı 9S M. ~ ana 
,, lılabane s. 107 bpı 126 M. M. arsanın 314 

biııesi 

GüzelyaL Akıöz L 753,229 kapa no. Ju 6890 
M. M. tarla ve içinde t 9 zeytin ağacı 

tci Tepecik Altay a. 19 tai no. lu 71,53 M. 
M. arsa 

Buraova Gürq s. 20 kap11 no. lu 69,56 M. 
M.ana 

Köprü Mısarh c. 299/1 taj no. 1a ~ M. M. 
arsa 

9 80 

408 80 

2992 

ıs os 

26 8S 

93 00 

ıs oo 
19 00 
25 20 

150 00 

51 08 

34 79 

7S 00 

1254 ,, Rahmet L 5.7.9.11 yeni no. lo 574,SO M. 574 SO 
M. arsa 

tı5S lci Karata, yeni Türkiye ve Terakki ı. dan 3.30. 1500 00 
32.34 tai no. alan Rum kilileıı ve milıtemilib 

1256 Karatq Altıntıı L 17 taj no. 1u 215 M.M. ar• 
125.9 Gazilw Çolak L 28 tai no.lu !2 M.M. arsa 
1260 Buraova Kurtuluı s. 4 taj no. fu 140 M.M. ana 
1266 Güalyah Tramvay c. 570 M. M. 1180 taf 

ite. 111 ... 

53 15 
4800 
4900 

24'180 

1274 lci Karataı dokuz Eylll s. 421 M. M. 72 taj 105 U 
-.1a

Yubnda y.zah emvalin mül~i li gün middetla atık_... 
maya konalmuttur. ihaleli 10-2-931 taıiWade l*t••lte tini IMt 
ıs dedir. Taliplerin miMi emllk müdüriüllae •irw"'9n. iM 

___.... .... -.4~- .. ---- .. -- ---· 

Akhisar C. H. P. Ba,kanhğt·IHltlDC 
Bedel -- 450P'> lira olalı AkW.. .-m ve balkni q•ı

aıa 11P'ı..• iti kıfpah urf usulile elsliıt.eyo ba~tu,. 
ihale 2&2-938 ~•teli 1Wıü aat 10 da parti biDMl.DCla aaii

tqekkU komiayc>ada yapalacakbı. 
Talipleria tada•~ aaukavelename 11retleıile projeleri 7.$ lira 

mukabililMlıe parti Mlkau.lljaac:t. ~labiloc:elderi iliA ol•nur. 
29 2 8 13 'B7 

' '· "1 

= 
,.,,., Le....,. flmirlili ilanları 
f.&ıair Levuım imirliti Sat. AL Ko. Rs. den: 
1 - Diy•bakır4a üç bangarıD ıoıterilecek .mahalde keıif ve 

taıtDameleri aıucıbince yapılması kapalı zarf usulile ek· 
ıiltmeye kooelanı,tıır. 

2 - Tahmin bedeli 27431 lira olup nttWaklrat teminatı 2057 
lira 33 ku "ft•. 

J - ihalesi 21 Şa&at 938 pazartesi rünü 15 de Diyttrbakır 
Lv. amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktrı. 

4 - Fenni şartname ve keıiflere görmek istiyenler bir lwa 
otuz sekiz kuruı bedel mukabilinde tayyare alay koa~ 
taniığı inşaat ayniyat muhasiplitinden alabilirler. ihaleye 
gireceklerin mezkur gün ve saattan bir uat evci teminat• 
tarile ve Nafta Veki etinin miteahhitlik vesikalarile bi,. 
)ilde Diyarbakır Lv. lmirliti aahD abaa komisyonuna 
miiracaatlan. 29 4 9 15 317 

İzmir Lev.ızım imirJıği Sal Al. Ko. IU. den: 
l - Müstahkem mevkide göateıecek yerde (2738) bra doksan 

kuruı bedel keşifli iskele tamiriain açık ekailtme suretile 
yapJan münakasasında talip çıkmaclıtından eksiltmeye 
on gun uzatılarak ihalesi 7 Şubat 938 pazartesi günü ıaat 
10 da kıılada lzmir levazım imirliti atan alma komilyo
nuuda yapıiacaktar. 

2 - Teminat mu•akbta akçuı (~5) lira 42 kunqtur. 
3 - Şartnamesi her giin komiıyoauada prülebilir. 
4 - istekliler ticaret odasında kayıtla oJdak.lanaa dair vesika 

göltermelc mecburiyetindedirler. 
5 - Elcıiltmeye iştirak edecekler 2490 uyılı kanunun 2 ve 

3ncll maadelerinde ve ıartn_.aeainde yuıh vesdraları ve 
teminat IHvakkatalarile birlikte ihale saatinden evel ko-
miı)'ODA miiracutlara. 316 

Bornova askeri utın alma komisyonundan: 
Madde 
1-Bornovadaki krtanm ihtiyacı olup 18-1-938 salı günü açık ek· 

atlbneli yaptlaa 14400 kilo ııtır etiae talip çakmadıtıadea 
bir ay zarhada pazarhk turetile alınacaktır. 

2 - Pazarlttt 2·2·938 ÇMtamba günü saat 10 da yapılacalcbr. 
3 - Umum tahmin tutan 3600 lira olup muvakkat teminata 

270 liradtr. 
4 - Şartaameıi komieyonda görülebilir. 
S - •ateldilsia •uayyea vaktiade Bemovadaki ukeri aatua 

alma komilyonuoa gelmeleri. 243 

lzmir Lv. imirlifi Sat. AL Ko. IU. den 
1 - Çorluda yapbnlacalc: F tipi iki a...,_ laamam mutfak •• 

tesiaab ve 6 adet erat pnfCllN intaab kapalı zarfla • 
ıi&-.ye kOlllDtlflw. 

2 - Bu İllfUlın beyoü ...... ;,eaioia ketif bedeli 85252289 
..a. yit elli iki bin ~ ~ yirmi iki lira sekıea dokuı 
lalrQIWI. 

S ._ Ebil'9 17 Subat 938 Pereeabe riiDü saat 15 de Aııb
rada M.. M. V. sab.u alma komiıyoounda yapılacaktır. ' - "'*' PtOİ.9 Vt ..... r 12 lira 63 1r ....... M. M. v. 
..-. ~ ~om»Y9.lluodla. nır. 

5 - Eksiltmeye rirecelder (378Sl~ . J.uui ilk . 
&uile 2490 Ayılı bnunua 2 Ye 3 ncü madcleı.isda ,..._ 
ve idari prtnamenin 4 nci 19adcleıiDio F fakrumda ~· 
veaiblarile birlikte teklif mektupı.rını yakanda yuılı 
iule uatinden behelD9hal bir uat evel M. M. V. aaba 
alma komi•yoHB• vermel.ri. 23 29 S 10 

T. H. Kuumu Nazilli şubesi bat
kaolığındauı 
ŞalNmiaia tabmiDen 7000 adedi •ulacak olan kurban derileri 

açak aıbnnaya ltoamNtur. haal.i 7·2-938 Pazartesi sini yapla
eaktu. llteldiı.in Nuilli T. Hava K..,....a airacaat etmeleri 
ilin olmur. 26 29 1 4 266 

lzmir vakıflar madorlağOnden' 
S.neliti 
Lira MeWii 
~ Maarhkbata 

Ciltli No. Vakfı 
Vak.S. pziaosu 397 Mezarlıkb41& 
iiltiincle yeni ya· 
pılan bia-, 

400 Kemeralh caddesi Büyük Selepçior 185 Salepçiotl• 
la hanında 16 oda-
dan iberet otel 

Yakan• miifr .. ll JUlla akarata vakfiye 31-5-939 gayesioe 
k•dar kiraya verilmek üure lliza,.-7• çabnlmlfbr· lb~si 
31-1·938 Puanui günü apt • Mtedir. Taliplerin vakıflar ıc:la-
reıiae müracaatlara ilin olu,.,. 21 25 28 31 206 .. 

uyOk piyangosu 
4 inci ,_,id. 11Şııbııt1931 "8ılir 

B6Yllk ikramiye 50,000liradır 
lqact.n Mıb· 15.000. 13,000, 10.00Q liralık ikramiye

... <a0,000 ve 10.000) liralık iki adet m~at vardır. 
Ayrıca: (2,000) liradan1-byarak (20) liraya kadar büyük 

ve küçiik birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu zengin 
liıadın iltifade etm için bir bilet almaktan çekinmeyiniz. 



Frıatelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 
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Olivier ve ~ YILDIZ- Siz~~ M ETALLU M "D" ;t:;::ıı:rını 

Şiirekist Hem bel ışık almış olur, hem iktısat «tmiş olur, hem lamba 
deği,tirmekten kurtu lur, hem de sarfiya tınızın eksildiğlru 

limi(ed ilk faturada görürsünüz. 

"OBERON., vapuru 18 Ka· 
_..usanide beklenmekte olup 
IURGAS., V ARNA ve KÖS· 
TENCE limanları için yük alr 
•ktn." 

"TRiTON,, vapuru 24 Kinu· 
nuınide belden~ olup 
ttOTIEDAM, AMSTERDAM 
w HAMBURG limanları için 

1'k alacalllu. 
SVENSKA ORIENT 

UNIEN 
-lsA,, vapanı 24 Kinunusani 

de bek&ea .. kte olup ROTTER· 
DAM, HAMBURG, GDYNIA, 
DANZIG, DANMARK ve IS
VEÇ w BAL TIK limınlan için 
yük alacaktır. 

ZEGLUGA POl..SKA 
1'LECHISTAN,, motörü 13 

Kanunusani tarihinde gelip 
GDYNlA ve DANZIG liman· 
limanları için yqk alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

.. ALBA JULIAu vapuru 25-
Kl•euanide titnanıauza gelip 
MALTA, MARSILYA limanları 
itjn yük ve yolcu kabul eder. 

ilandaki hareket tariblerile 
navlun lardaki det~ikliklerd~D 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Daha faz.la tafsilat için ikinci 
~ erdoncla FRATELLI SPER
CO vapur ACCQtalığına miiı• 
cut edihne.i rica oluam. 
Tf)efon: 4111/4242/2663/4221 

DEUTSCHE LE
\' ANTE - LINIE 

Vapur Acentaaı 
Birincikordon Rees binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

••ALGERIAN,, vapuru 20 Son 
kin.da gelip LONDRA, HULL 
ve ANVERSten yük ç karacak 
ve ayni zamanda LONDRA ve 
HULL için yük alacaktır. 

Kadın dikitleri ve 
şapkaları atölye i 

Paria, Londra, Viyana mo
dalarının yitlııelı model le. 
ri takib VB tatbik edilir 

•HERON,, vapuru Son ka· Yıldız atölyesi, giyimlerinde 
nun sonunda ve Şubat i&tida- en titiz olan Bayanları mem· 
ıında gelip LONDRA için yük nun etmektedir. Bayram için 
alacaktır. sipariflerinizi acele e~iz. 

·ırow • .-~pıwu Şub:.t crtıı- .aı. C't·•man ·•la 
sın41a lONf)RA. HUU. e 'r.I! ~· , ~ 
ANYERSten getip yük çı1ca· Saime Ôzgören 
racak ve ayni zamanda LON-
DRA ve HUU. için yük ala· Pariı Dikiş Akademisiodeo 

......_ Diplomalı 
ca1rnr. 

LIVERPOOL HATTI Hükiimet caddesi 
"MARDINIAN,, vapuru Şu· 1 

bat ibtidasında LIVERPOOL 1 Şamlı sokak No. 28 
ve SWANSEADAN gelip yük J Z M I R 
çıkaracak ve aynı zamanda Ll· Telefon: 2535 
VERPOOL ve GLASGOW iç;a ~~llll·~----.-ıı~---111111111~~!11!!!!!!!!!!!!!!! 
)'Ük alacsktır • 

.. LESBİAN,, vapuru Şubst 
ortasında LlVERPOOL ve SW· 
ANSEADAN gelip yük çıkara· 
cak ve ayni zamanda LIVER
POOL ve GLASGOW için 
yük alacalctır. 

DEUTSCHE LEVANTE- LINIE 
11ILSE L. M. RUSS. vapuru 

!1 Son kanunda HAMBURG· 
TAN gelip yük çıkaracak. 

Uaşvekilimizio 

en son resimleri 
Büyük eb' atta Başvekilimiz 

S. Ferid Eczacıbaşı 
Kolonya, Esans, Krem 

Eczacıbaşı 

KOLONYA 
ve ESANSLARI 

ve Podraları 
Yalnız İzmirin değil 

bütün Türkiyeain 

tercihan kullandığı 

en latif en zarif 

şaheserlerdir. 

G. m. h. R B. Celil Bayarın fotoğrafileri Alırken S. F erici Eczacı 
HAMBURG yalnız Hacı Alipaşa otelinde 

DEUTSCHE LEVANTE· foto, ressam B. lsmailden teda· 
UNJE. HAMBURG. A. G. rik edeh"lirsiniz. 

ATI:A~JIAt'l:f2.ueAOtr"' ~ llMo• lan• ama•e." 
BREM EN 

"MACWONIA,, ' vapuru 28 mir şubesinden: 
i}dncikiaunda belde.iyor. HAM· 
Bl1RG, BREMEN ve ANVERS 
li ........ yülJ; çtkaracaktlJ'. 
AMER1CAN EXPORT UNES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
.. -UMINSTER., vapuru Şu-

1- iptidalaıında bekleniyor. 
NEVYORK için yük alacaktır. 

UMOOR.. .. ..,.... flO Ş..· 
b-. betdeaiyor. NEVYORK 
iç'9 yik tlecuhr. 
•EAHIBIT~, "apuru 20 

~tta bekleniyor. NEVYORK 
içil yük alacabr. 
Si'~ jtOYAU: HONCROISE 

DA-NUBE MARITINE 
*TISZA.. lll.otörü 19 ikinci 

illi••* ·il ıılldeaiyor. PORT·SA· 
ID ~)';E i~ Jik-

Kurban bayramında lzmirde ve 
lımire batlı kamun ve köyler 
~lkmm kurumumuza bağıılıya· 
cağı kurban derilerile kurban bar
•kları satılmak üzere ayrı ay.rı 
•Üzayedıeye çıbnl•ıştır. Kati 
ilaaleleri 4/2/938Cu .. günü aaat 
16 da y.,ıtacatındaa isteklilerin 
,eraiti görmek ve fiat vermek için 
her fiin kartıWW artumay.a iftirak 
için de il.le günü saat15te şube· 
müze uğramaları ve lzmir böl· 
F.•iodeki şubelerin deri ve bar· 
uk şartaameleri dahi ıetirihaiı 
o&cluj-undan iMMlilerin bu şu
beler şeraitilai de tubemizdeo 
prehilecekleri ilin olwıur. 

19 23 29 183 

başı isim ve etiketioo 

Adikb edi. 
Eczanesi 

Doktor 
Kemal Tahsin Soydam 
Cild.,. tenaatll hatalıkları m.v.hauuı 
İzmir Belediyesi Zührevi butalıldar ve tedavi evi doktorlu

tundan çekilerek yeniden açbj1 Numanzade tokatuıdaki 3 
numaralı muayenehanesinde bastalannı Pazardan maada bergün 
sabahtan akf&ID& kadar kabul ve tedavi ed•· 

Muayenehane Tele. No. 3416 Evi 5164 

Otelimizin bütün mobilyaaı tecdid edilmit soğuk vo acalc S\J 
banyo daireleri ilive edilmiıtir. Otel yeniden telvin ve tefrit 
edilmiş ve müşterilerimizin her türlü istirahatleri temin ohlD· 
muştur. Fiatler mutedil ve her keseye dveriıiıdir. 
Kemeraltı caddesi karakol kar,ıııAda No. 7'2. lzmir 

li,_,ktir. 
SERViCE MARITIME 

ROUMAIN 
BUCAREST 

ilin 
lzoıir il daimi e•-= ıuııııııııııııwuıııuuıııııı.. Doktor .ıııııııııııııııııııııııııııııııııı! 

== A. Kemal Tonay i .-ı>UROSTOR,, vapuru 10 Cftmeninden: 
S..tta KôSTENCEye hareket 

ertı.elrtir. 
JQHNSTON W.ARRi.N UNES 

Ll~ 
•JESSM~ 1"1"f•• il 

ilılMikinunda beldeniyor. BUR-
CN, VARNA ve KÖSTENCE 
iR ,tik alacaktır. 

DEN NORSKE MIDEL
HAVSLINJE 
OSLO 

1AALBEEK.. matörii 14 
S•tta bekleniyor. DIEPPE ve 
NC>aVEÇ limanlarına yük alr 
c:aMır. 

!anlardaki hareket -~ 
rilit navlunlardaki dejifiklik· 
~o accnta meauliyet kabuA 
etmu. 

Daha fazla taf ıilit için Bi· 
riaci kordonda W. F. HENRY 
VAii DER ZEE & Co. N. V. 
~a.,.- accntalığına müracaat 
cdil8ıai rica olunur. 

T.WV. : No. -ıa.>7/?ltl!IA 

Ağamemnun ılıcalarında ya· 
ılacalk modern tesisat ve bina

taır .,.eli lifin._...., .... 
ıiftinlk -- .... -.. 

rinae gerekli teCllc&at yaptırı· 
laralc neticede 1881 rlmaılla 
proje sahibi mimar Celil ve 
~ Sa••• birinci dersoede, 
Ar 7926 numaralı proje aabibi 
mimar l\ıtm Kömürcü othmun 
ikinci derecede ve 13333 rü
mazlu J>tOie Ahi bi Bekir 11a. 
san ve Muhittin Gürelinin .-
3 üncü derecede muvaffak ol· 
duklars aalaşılmakla laeyfiyet 
~lift olanur. 2629 '267 

Usta aranıyor 
2 elektrikçi, l>ir -Mliyeai -us· 

UllU ·btiyaç vırdtt. Talib °'-1· 
ların Halkapınarda Türkiye men· 

sucat fabrikalarına müracaatları 

illa oluar· 

§ Balcterigoloa ve balQfıcı, salfın · lıut11lı/cları miite/ıess111 ES 
5 {Verem ve saire) 5 
= ••mahane ilC..,.... bqıaadaki Dibek eobk • ela 30 a-1. ~ 5 ,_ -

.,, ••• , +zr ........ ~·-~ .... 611 = 
"""'"'111111111111rrmtH1nm:rmrfmiıiMı;;iiiirm.a;.e,..,n: 411 s 111111111 

Nihat Kar 
Mimar Kemalettin caddesi Akseki bankası karşısında No. 35 

Garod 0tom•lilc Radyoları 
E.. ta&;i ses, en kolay kullanış, en şık moble, en hassas aparey 

Kalorifer Tesisatı 
Ü ltüyük müeneselerden itibaren bir kaç odalı evlere 

kadar bilhaua ap,aı"tl81Dlar için kat kaloriferleri 

Cihet Antenleri 
Fennia en son hedi)leli, pratik, kuvvetli ve emin aletler 

Neon tüpleri ile tenvirat 
Makazalarınıza ve müeıseıelerinize güzellik verecek bu 

tPs;sat ayni zamanda size büyük bir rek· 
lim v11ııg11 da al•calcbr 

Cevfik Baykent 
Elektrik. telefon vemalzemesi deposrı. 

Siemens fabrikaları mümessili 
Peşetmalcılar 77 • 79 telefon 3332 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 
Halkapınar Kumaş Fabrikası 

!f arafından mevsim dolay14ile yeni çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam Zarif 
VE U•~UZDUR 

Yeni yaptırdığınız elbiseler jçin bu mamulatı tercih ediniz 

SATIŞ YERLERi 
Birincikordoada 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. ~· 

T. 1. V. Z. B. 

iiziim kurumu 
Liinitet şirketi 

Bütün dünyaca ta. 
nınmıı olan bu mar. 
lcayı siz de tanıyı., 

nız. T ariı üzümleri 
temi zfifin, nefiali. 
fin, güzellifin ve 
am'1alaj zara/etinin 
nümuneıidirler. Üziim; Vitamin lıompri. 
meaidir. Çocuklarınıza her mevsimde, her 

H W 

zaman Uzam yediriniz. Uzüm Kiirü hayatı 
uzatır. Bu markayı aklınız. 

dan çıkarmayınıı. Üzilm K.ıı. 
rumunun iıletme teai•atı, fen. 
nin laarıkaaıclır. El delmeden 
iş lenmif ü~ümler ancak Tariı 
üzümleridir. 

Sa1nan i~etesi - it ban zmir 

lzmir Memleket Hastanesi Baş 
Tabipliğinden: 

İzmir Memleket Hastanesi altı ayhb ihtiyacaaı karşılıyacak olan 
5700 me~e ve beher m~~esi 25 kuruş kıymeti mu ham menli yerli 
kaput bezı 17/1/938 tarıbındeo 31/1/938 tarihine kadar on beş 
tün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmııtır. isteklilerin nümune 
ve 'I"' ait münakaaayı görmek üzere her gün lzmir Memleket bas· 
tane ser tebabetine ve eksiltme günü olan 31/1/938 tarihine 
ras~lı~ao ~~zart~ıi ~nü saat ondan 12 ye kadar lzmir vilayeti 
Daımı encuoıenıoe yuzde yedi buçuk niıbetinde teminatı muvak-
ikate mektubu ve banka makbuzu ile müracaatları ilan olu-
nur. 21 25 27 29 204 

Karacasu kazası malmodorlüğün
den: 

Kızamızın Dandalaz mevkiiDdelci bulunan fop kıyoıeti 16 lira 
56 k~r.UJ üzerinde müza~ye çıkarılan 150 ton .zimpara cevherı 
25· 12-937 tarihindeo itibaren bir ay müdpede müzayedaye çıka
rılllllt ve Anadolu gazetelinia 30-12·937 ve 1395 no. Ju nüsha· 
11nda ilin edil~iş ise de beher tonuna 210 kuruşa talip ç kmış 
v! ~aş~aca .talap çıkmamış olduğundan komisyonca haddı layik 
goru lllıyea ışbu satış 25· 1-938 tarib .ııdea itibaren on gün daha 
uz

1 
atılarak 4·2·938 cuma günü ihalei katıyesi yapılacağı ilan 

o unur 312 -



~- _ ___ _;,_;;.__ ______ ..;...... ____ __.. __ ~--------------------- ANADOLU ---------------~--~-------~--~~·~-ıs_u_n_ua_uı_ını~ 

Pastil Pektoral Doktor Şahap Göğsii yumuşatır, balga!JI söktürür, öksiiriiğü 
söktürür, tesirli bir OKSüRüK pastilidir 

.JI,;.,;-. • ~ - • • • ' ~ 

Hassas ve temiz iş 

Mutedil fiatle 

Sözverilen gonde 

_l!!W __ _.._
8 

lf akine tamirha· 
ıne•inde yapılır 

/zmir Kestane pazarı demirciler 
No. 16. 18 

Foto Köroğlu 

Hamza Rüstem 
En meşhur fabrikaların fotoğraf makineleri, film, cam, ki~ıt, 
kart ve bilumum fotoğrafçılıkta müstamel eczaıar, fotoğraf atat 

ve edevatı, tont ve sehpalar. 

Fototralçılıfa mlteallik her nevi malzeme 
Zevki okşayacak rcıim ve ağrandiımanlar, scnedat ve evra" 

istinaablan ve kopyalan kemali dikkatle yapılır. 

AMATÖR iŞLERi 
Developman, kopya ve her nevi ağrandisman ıürat ve nefa· 

actle yapılır. 
JZMIR: Emirlerzade çarıısı No. 28, 4, 5, 6, 7, 8, ) 
Telefon: ~'675 Telgraf: Rüstem lzmir -

Hara~~· kardesler 
Büyük o ·ıya ve mefru at m 

M v ları emrinize .. " IQM.,ltQ 

lZMlR 

Temiz, zarif eşya, elbise ihtiyacından evel gelir. Herkes kendi 
haline göre temiz b.r eve, misafırlerıni kabul edecek bir salona. 
ıahat ya~ıyacak eşyaya muhtaçtır. İyi bir mobilya içinde kendinızi 
ve ailenizı muhite daha iyi tanıtabilirsiniz. Evinizin eşyası hayatı· 
nızın etiketa olduğunu unutmayın ız. · 

M~nıu.-lara 10 taksitte veresiye mııame. 
lesi yapılır. 

' " ~ • ~ • .,, 'lı 

Sıh·hat Balıl{vağı 
Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır 

iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 
Hamdi N iizhet Çan~ar 

lıat Eczalıanes 
Salepçiof lu lıanı kMşısında Başdurak 

biri 

• 
FotoOr 

J N 0 N 0 Cad. No. 20 

Atölyede 
En güzel pozlar 

çekilir. 
Amatör işler 

Temiz çabuk 
ucuz yapılır 

Diş Tabibi 

Cevat Dağlı 
ikinci Beyler sokak No. 6i 

T clefon: 3055 
\ 

Baktiryoloğ 

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

lilleri yapılır 
Mnracaat yeri: 

1kincibeyler aokak 

Telef on 3869 -
Birinci Sınıf tJ:husıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oflu 

Cilt ve T enaauı h••t•llk· 
ları ve elektrik tedavisi 

lzmir • Birinci beyler soQia 
Elbamra Sinemuı arkasında 

T t!lefon : 3479 

oktor 
Ali Agiih 

Çocuk hastalıkları 
mutabassısı 

ikinci Beyler aolıcıfı 
No. 68 
Telefon 3452 ___ .... ___ _ 

Göz Hekimi-I 
Mitat Orel 

Adres: Beyler Numaa so
katı No. 2J 

Kabul saatleri: Öğleden evel 
aaat 10..t:l öğleden sonra 

15,30 • 17 Tele. 3434 

1938 Modelleri geldi 

evrole Otomohi leri 
Kuvveti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok 

\ 1e cihanın en beğenilmiş otomobilleridri 

Vecdlek pa1rçaDa1r mevcucdlcdll\Jlır 

Oldsmohil otomobilleri de her tftrlo evsafı haiz, sağlam, 
elverişli, güzel ve loks makinelerdir 

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


