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Uluslar Sosyet~si 
Konseyinde 

Belgrad, evelki gündenberi tezahürat içinde - lnhisarlar 

B k•ı• • • B J d Bu sene 48buçukmil. 
aşve 1 ımızın e gra se- yonlir~ vari!'at 

yahati, A vrupada mühim hi!:!~:~:~j;ı~%~;:.~L:a!~; 
varidatı, 48 buçuk milyon lira• 

Lord Halifaks, İngiltere./talya anlaıma•ı 
etrafında uzun izahat verdi 

1 

Cenevre, 10 (Radyo) - Ulu-

k • J t ya baliğ olmaktadır. a IS er . yap le Varidatın, rittikçe artacağı 
tahmin olunuyor, 

Cenevre, 10 (Radyo) -Ulus· 
lar ıoayeteai konseyi az.ası, öğ
leden ıonra, genel sekreter 
Avenolun çıhıma odasında hu· 
ausi bir toplantı yapmıılardar. 

lar Sosyeteai kooıeyi, ba aabala 
saat 10 da Monterin riyueti•· 
de toplanmıı ve lngatere Ha· 
riciye Naım Lord Halifakı, 
lngiltere-ltalya anlqm•n etra
fında uzun uzadıya izahat v .. 
rerelc, ezcümle ıuaları ıöyle
miştir: 

Dün gece topçu kulübünde Başvekilimiz şerefine 
verilen ziyafette mühim nutuklar ·teati edildi •. 

(Vreme) gazetesinin mühim bir 'makalesi. 
lıtanl>GJ, 10 (Hususi) - Baı· 

vekilimiz 8. Oel~l Bayatla Hı· ·r 
riciye Yeki · iz B. Tevfik Rüş• 
tü Arıı, bugün Yugoılavya ri· 
~e ıiyaıi kocau1111alara baı~ 
.iıaıılardtı, 

8qvekllimlz: gece, ~ gos· 
lavya Baı ve Dıı Bakanı Milan 
Stoyadinoviç tarafından Topçu 
lculabü•de prdine verilen ziya• 
fette haı&r bu'-muftaidır. 

YugollaYJ• Ha11rlan, Balkan 
devlotı.tia(a Belp.d .-Whrl, 
f qo•"fa aıket1 tiaall • •r ' 
lavluı liyafettd Mlır buhl.., 
m..ıardar. 

Ba vekilimiı fsta&gontla ııjurlanırken. 
., .... umm ........ "., .D.9 ..... lcili-ic t-au, Türlc·Yugoalav do.tlutu-

Zi,afıt eı aııad Y"goılavya 
Btı "° D or ' 
L:..:-..ato..- · -
irad e iı "e 'f .. rk• Yugotlav 8. Celil Bayar mühim bir Dll4 - Sonu 6 ıncı salıi/etle -

tuklı mukabelede bulunmuı, ( . "\ do un day ğı kuvvetli 
.......... tebarüz ettirmiıttr. 

Dost memleket Bat ve Dı.t 
Belgra .. dda gördüğü ~ezıbürattan Felaketzede kar
fevkalade memnunıyet duydu· 

Hitler --MuSsolini 
Miildkatının hakiki ıümul oe manası, Muı. 
aoliniı&in ı•nl 86.ı,levinclen sonra anlaı ılaca lı 

'M. Bitle; Romada. 
..... 10 fA..l.) - Boyıer Ajan bildiriyor: 
luder • MaBOliai JDtllödlam hakkikt fGmal TfJ •nıu l\louoliniaia lt •)'lata CeneYada ı&Jliy•ceti autukta belli belli olıcalı:tar. MwııoliniaiD 

ta ••ikan~• İl•tran IİJ•Htini etrafile çiıı:atai bekleniyor. 
. Bora~ .... edildi~ne pe Muuollai SA••t Almaalan ıtatuıunan tıdio 

Ae de Almaa7•7a cliplomalik m811hantt• bnlaıımağt 't'ldetmcıltle beraber 
laerhaap bir harbe meydan Ytrmemeıini Bitlerden bilhuu rica etmiıtir. 

Bitltrla Almıa mGatemleke taleplerini de mnzau babie ettili t11hmin 
Qlu11ahillr. Fakat bu huauıta reımen hiçbir ıey ısnyltnmemiı olmuı İtalya· 
llta İagiltere ile lyi geçinmek: Ye fqiUı ıfklıı amami711fm ıucendirme-
~ inl'11&1•• &folumıktaliu. 

deşlere yardım 
Knvebir Te Yozıacl hareketi 

ara fellketzedeleriae clta yapılan 
teberrOltr, ıa tekili• teıbit tdil0 

miıtir: Lira Ki. 
Hamdi Bekir 10 
Zeytiacilllı: iıtasyo11a •fl• 
dGrl618 memurları 
Cuahuriyeı okatu S A. 
ögreaciltri 
Boroon HiUl ekalu 
x~-..ctcn 

• Ci 55 

s 75 
Buca Kızılay ıubelİ tara• 
fından ikinci defa 
Allı H Abm et Bunah 

70 20 
·100 

lı baakası 1ı mir oubHi 
memurları 87 71 
Hayır ıever bir zat tarafıadaD 10 
Oli•iye n ıilrekbı limitet 
vapaı ıcınteliği 
lıtiklll okulu öğrencileri 
Boraon :g:erı okulu ö&ret• 

30 
4 13 

mea 'fe ô~reaclleri 14 
KOltfir LiıHi öğrencileri 27 55 
Gamrflk komiayonculın 
birli~i 
Franıııı: Kıs okulu öğret• 

100 

men ve 6ğrencileri 16 
Karııyaka beleyiye memuılın 8 95 
Zeybek rakı fabri.kaaı 

ıahip Te iıçileri 

Ortau ltaımtıhcıulilli&i 
memurları 

Muıeti yetim mektebi 
•ı, 6Arencileri 

69 96 

21 29 

s 50 
Materl yetim mektelti mCl• 
dClrA Gıbriyel Boton 
BugQn toplanan 
Dllaka yek6n 
Umumi yekQn 

Dikilide: · 
• • • 

3 
593 59 

17505 05 
18098 64 

Dikilide k6yln ballwt fıJJktt• 
ıed• karcleılerimize 7aptıjı teber• 
rl, diAer kaıı:alara aflmaae olaeak 

derecede yClkael•iı •• bin iki yil.I 
lirayı bıılmuıtar. 

K6y1Cl tebemılerinia arkau ke• 
ıilince merkezdeki tıben6leria ka• 

haline baılaoacakbr. Dikiliuin, ilr.l 
bin liralık bir yardımda baluuaca• 
ğı kanetle tahmin edilmektedir. 
Fedakar DikUileri t•ltdir ederli. 

Jorj Bonne . 
Şimdilik memleke. 
:imize gelmiyecek 

lstanbul, 10 (Huıuıi)-Fransa 
Hariciye Nazırı jofj Bonnenin; 

· ıimdilik memle1cetimizi ziyaret 
etmeıi, mümkün değildir. 

Genel aekreter; yarmlci içti· 
mada, lsviçrenin bitratlığt bık· 
kındaki muhtırayı izah edeceği· 
ni ve müteakıben Şili bükii· 
metinin, Uluılar ıaayeteai 
esaa nizamnamesinin tadili için 
yaptat müracaatın müzakere 
olunacağtoı ıöylemiştir. 

<;in - Japon harbi 

-Biz bu anlaşmayı, cihan ıullı• 
için lüzumlu gördü~. Fransa ela 
bunu tasvip etmiı, Türkiye, 
Yunanistan, Romanya. ~uroı· 
lıvya da hüınii telakki ettiti 
gibi Amerika cumhurreiıi Ru· 
velt de muvafık bulmuıtur •• 

Lord Halifakıtan ıonra Fraa-
11 Hariciye Nazır ı Jorj Boa•• 
de, bu mevzu etrafında ıöz tör 
lemiş, Fran1anın da ltalya ile 
müzakerelere bqladıttaa beyu 
eylemiıtir. 

Japonların, kimya harbi yapmafa karar 
verdikleri Tolc,odan bildiriliyor. 

t Bundan ıonra, aıra ile clilw 
1 devletler murahbaaları da lil 
ıöylemiılerdir. 

Yalnız Rusya Hariciye Nana 
ıunlın ıöylemiıtir: 

:ı -Bu anlaıma i~in not aldık. 
Şunu ıöylemek liıımd1r ki, 
Uluslar Soıyeteıi haricinde v11-

ku bulan bu anlaımalar, korb
rım ki, günün birinde lıarp 
doğuracaktır. 

Konıey, yırın tekrar topla
nacaktır. 

Cenevre, 10 (A.A.) - Çin 
murahhas heyeti Milletler Ce· 
miycti umumi kitıbi Aveaola 

,1ftıron aJ&rlerrstperd,. - Sonu 6 ıncı sahifede -
N~yM~ 2o~a~~-Am~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

rilr•cl• bulunan Çinliler, arala· lnebolu davası 
randa bir iane defteri açmışlar 
ve Çin bava kuvvetlerini tak· dün 
viye maksadile dört yüz bin sona erdi. 
Dolar toplamıılırdır. 

Amerika tayyare mektebinde 
tahıil gören Çin gençlerinden 
yedi kişi, Hankova hareket et· 
mişlerdir. Yakında otuz kiti 
daha Çine gidecektir. 

Çin zenginlerinden üç kişi, 
ayrıca on beş bin dolar iane 
vermişler ve kafi miktarda da 
mualece alarak Çine gönder
mişlerdir. 

Tokyo, 10 (A.A.) - Domei 
Ajanıınm Cenevre m ubıbirinin 
bildirdiğine göre, Santunı cep• 
heaiDde bulunan Japon katalı· 
ranıo zehirli raz kullandıkl•rı 
hakkında Çia tarafından tevdi 
edilen yeni nota Cenevrede 
şüphe ile karıılınmıı ve bu no· 
ta nazarı dikkate alınmasını 
değmeyen bir propaıanda ma· 
hiyetinde telakki edilmiıtir. 

Şanghay, 10 (Radyo) - Roy
ter Ajanıının Tokyodan aldıtı 
haberlere ıöre; Japonlar, Çin· 
liler aleyhiao kim1a harbi yap
mata karar vermiılerdir. 

Japon tayyare filoları, bundaa 
ıonra Çin ordusuna ıaz bom• 
balan atacakludır. 

Bu haber, her tarafta fena 
teıirler uyandırmııtar. 

Japon donanması, (Amoy) 
adasını bombudıman etmiı ve 
adaya aıker çakarmaıtlr. 

B. Mehmed Ali kaptan 9 .ay 10 
gün hapse 72 lil'.9a ağır para 
cezasına mahkum oldu. 

Deni~bank, po!ia B. Necmeddine 1000 lira 
ölüm tazminatı verecektir. Diğer 

maznunlar beraet ettiler. 
İnebolu fıciau maınonlınoın 

ıehrimiı AAırceza mıhkemeainde 
asaa ıım aadanberi dnam etmekte 
elaa muhakemeleri ıona ermiı, dlla 
akıam karar tefhim edilmiıtir. 

Mahkeme heyeti, 11bah&aa iti· 
lıateD dna nrakını tatkile baıla· 
mıı, 6Alc yemeği tatilinden ıoara 

tekrar tetkikle medtol olmoı . bu 
tetkikat bCltlln tıbjtlerin if"deleri 
birer birer olı:uamak Ye dan doı1•• 
11adaki raporlar gözdeD geçirilmek 
earetile 11at 17 de bitirihaiıtir. Saat 
18 de mahkeme lr:oridoruadı bekli· 
yta maznaa B. Mehmet Ali kaptan 
ile Gçflncl kaptın B. Rami. birinci 
farkçı Salim ve ikinci çarkçı Halit, 
Deniıbaalı: il• deniEyolları iıteıme 
.. fi B. Zehriyanıa Tekilleri riyuet 
ocla11H çatnl•ıft kendilerine ıon 
defa bir diyecekleri olop olmadı&ı 
eoralmottar. Bepıi de baıka diye• 
cefderi olmıdıJını ıö ,ıeylnce B. 
Sereyya Orbuaaa riyaaetiodeki heyet 
bet clalı:ika ıonra mahkeme ıalonun• 
dıkl mnkllerloi inat ıt•irı mas· 
aaalar Te 'ftkilleri de çatnlmıılardır. 

Son karar mOnaıeheıile nktiD 
geç 0Jmı11aa ratmen •alonda kalı· 
HWs Wr dmll7ld. klllell rarıb. 

lluolarJD çoğa denia meuuptan idi· 
ler. Karar okundu. 

Kararın ilk kısmında lzmir 
körfezinde Pelikan feneri ,. 
kin.nde 11 yolcunun botulma· 
ıına ve yedi yolcunun kaybol· 
masına ıebebiyet vermekle maz. 
nun B. Mehmod Ali, Rami, S.· 
lim, Halid ve fazla yük alıA· 
maaı için emir vererek lcuaya 
ıebebiyet vermekteıa maın11&1 
B. Zekeriyanın, mesulü bilmal 
ı fatile Denizbankın mubak .. 
melcri neticesinde B. Mebmed 
Ali tarafındın Mersindo aidatı 
yükte hafif eıyayı ıeminia am· 
barlarına, diğer limanlard• 
aldıtı ağır eşyayı da ambar· 
larda yer kalmadığı içia ıüve,.. 
teye, mev:Cilere ve sitara salo
nuna, batta halat batlamap 
mabıuı dubaların Üzerlerine 
usulsüz istif ettirilditi, Aıatal· 
yadan itibaren vapurun iki ta. 
rafa meyletmete ba~lama11 

- Sfma * ,,.,, •f/ti/t4t 
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. IFDKRA 
Dinlemek san'atı 

Vali Bay Fazlı 
Gülec 

• j Şehir Da4ili Haberleri l 
' ~ K. Mendres kazala-1Xibar •e ıoc• iaun !kındıırini ılz ı6ylellı:en belli euigi kadar, ••iki 

endao doha fuJı dinltrkeu de belli eder. Muhıtabım11, hiltdn benliii, lı • 
lla duyul kabiliyeti ile içide bi11ett.iti enai1eleri, eeTİa~trİ beyccHları, 
likir n muhkeme mıhıullerhıi buibiri ukaaıDı alil !bir iaıaalık talla•• 
ıChü ile anlatırken cınun brpmndı eaeyi•ermek, g&ılmi anrı lıir it.Uta 
la 1•na b1dınnrmek oldukça ıJır bir kıbıhktar. 

B eledi yenin ısmar- G. sar'!!..!akımı ~:~~~y t:~f.i~~,;:k~~. 

1ad1 gv 1 1 o tra m bu·· s. Cuma ggtienltliyşoerhrimi .ze Küçükmcndres kazalarını teftişe 
çıkmıştır. Evvela Kuşadası ka· 

Derdiai ubtıa ibfr ••amı11; 4min.lD dilllenmeyifbıi garGtt eaı belki 
4erdiacles da1aa fada bir acı nrir. 

Ea blyGk ıatırıplıruaıaın teaelliıiai, ekMriya bisi ıtfkatli bir telles• 
ıla içiadı caalaaaa bir alaka ile clialiyan bir dcıll ya.inen aıcak umpa• 
dli•de bu'llıraL 

zasını teftiş edecek, oradan Öde· 
-----• Milli küme müsabakalarının miş, Tıre, Bayındır, Torbala 

ikisi haziran ayında diğerleri de lzmirdeki ıonunculara, Cumar· kazalarına · geçecektir. 

Muhatılnnı dialtaeıiai biten dam, bu ince UD'ıbn hlt6D zorlnklarıaı 
y .. erek ılyJeteae karı• kulaklarını Ye .ruhunun al.Akı bpıııııı açabilen 
adım auhatabıaıa in11ahk bıydyellai hlUla ıümulilo anlamıı H dialeyifi 
ile •• o •ayıiyelfa kınlaaaamm tuıdn etmit kibar ve daıan> aclamclır. 

teai ve Pazar günleri Alsancak 
zamanında getirilecek. stadında yapılacılctar. Bu mü11 Atraksiyon İfleri 

ba~alır için Galatasaray takı· Bcrlinde bulunan belediye 

E..c .Jhlemek; Cllale&aek ua 'abaclaa daha 611 pllıada gelu bir Jteıer 
tlD'abdır. Hele dinleailea bir tiyatro iae ... 

38 Nluaıiubed lıaubal ş.lalr tiyatreıu lamirde ıemailJer nriyor. Ba· 
kiki bir tiyatro yok..Uqaaan aeınnı lıltla deriali&i 1'e ıümulile day• 
muta olaa ı.alria un'at H\'lrleri maaletef 15 gün ıllrecek olan bu te•• 

ıWeri kafa •e g6al11eri.aia batan kabarmıı ittihau ile takip ediyor. İzmir• 
Ha. • ._, lair raya kadar kııa IGrecek olan bu temıillerdı; glaCll •• ka· 
falarıaıa payıaı mClmkün oldu!u tadar çok almak iıtiyorlar. Fakat tiyat• 
royı; DHıl IMr yerb •• aifia gittilderiai bilmeden gelıa bıu ıeyirciln 
clialeaek 11a'abnın tiyatro kuımaaı 161termeğe mecbur kaldı&ı hünerin 
.. nıflipai -.ıluııaclıkJan içia bakild un'at 11Hrleria zeTkiai balblıyor, 
.nildeda ta• 'at ctzMtlai beaay•lar. Oalar ltai mClnaaelıetaia •areketled 
ile ifiad• bir • •Mt atıaeıferillia ~badı&a liyatroaaa iltbt r•kı~i .. 
Jlyik olaadıklarıaı gftateriyodıı;, 

Bu mlauebetriz bartketltr eneli ttmıU. nktile gelmemekle batlı• 
yor. fllht ıeaebtlııtıaı aacak J.ir mabet Hıaidijind• gGıtarebilecek olu ti• 
7atreaaa lna tuılaCka&ua .. kill•eceıı ile•• açdu perdftiai blduaeı&ı 
Mklkı •••neaiir. Ba •HYJG H•••daa nel priae gelmiyea ldm11 
JN!ki: 

Belıdigınln gaptırdılı 
Belediyenin Almanyaya ıı• 

marlachlı 10 trambüıten ikialnin 
Haziran ıonun • doğru lzmirde 

~·i tra1J161itlerden biri. 
hattına tabıiı edilecektir. 

cAdet 1tua11r •• ıo•ra ıelir t»eam• eUbir!• .ti1•• köhne ıart kibıılı· 
ııaıa mümt11iliclir. Fakat o .. t bilmelidir ki bllyiık16&Clııd •• kibarlıııaı 
ltOyle yalıacı bir meraıim kaid11ine eıir olnıd.tıa almığa kalkhğı ••ki· 
•••• t.akikt laceliliai kaybetmiı Taaiyıte dteecektir. 

t'•aıil baılaiıktaa '.bet dakika IODra uloaa gjru ıllir kimıaye ~eni}en 
gldtd• cacaba !la malaıerem kimdir?• diyen bir ifade :bulaamu, l>illki ı 
.-tiyatroaua aıbet ataoıferiai Hull bu adım kimclit?• ai7ea blı ,..,., .. 
ııuı •• aı. 

1'emlll ••••• eclerkea; nezaket haduclaaa qıa UH lkalakılaalu, .ı.. 
a.,.i a•ıemek içla btltb dikkatini toplıyu kalaklua lllı yılan ıalı&ı gilt1 
.Wılkt1 JÜMk ı ... ltılarla mfltemadiytn konaımahr n nihayet tımıil 

.._ .... liııın fırl .. •I• blbD •ltuılik hareketler; inıalan yapanlann dlnt .. 
••k ••'•tıa• kıt'iyn •akıf elıaatlıkl11r1aı ptariyor. Per .. aia arka11niaa 
••7llaaa çıkuak .&le.U Matla nrlığımı•l• tatabil••k •• knnyabilmek 
ltla 4lialeaek tu'ıtıaıa icaplaraaa yeri•• getirmeklltimb ll11maır. 

Bahri Saucı 

. bulunlcağı, belediye reiıliA'ine 
bildirilmiftir. Trambüılerin At. 
manyadan satın alınacatı fab
rikada ıitai gBren belediye 
elektrik ve makine mülaendiıi 
B. Hmıit Çatlar, ,akında iz. 
mire dönecektir. Trambüslerden 
beıin in karuseriıi Berlinde, 
diter beşi de Şavnıuvakta ik· 
mal edilmek üzeredir. 

Mukavele mucibince zama· 
•ıada tealim edileceği anlaşı· 

~~~;~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~llanham~~~ik~ukçilidı~ 

e2 kocah kadınl 
Tıkuı rıulb mahkemesi, bu· 

pn1erdı çok rarip bir davı· 
aın rü7etine baılamııtır. 

Amerikadı, ötedenberi çok 
olan talik davaları içinde, bel· 
ki de emıali ıörülmemiı by 
davanın Teks11ta herkesi hay· 
ret• cliitllr•üı oldutu aalaııl· 
•lfbr. 

Dava111a kahramanı Vonflıa 
adıaclaki kaclua, koca11aa iha· 
net ettijiai uklamak lüauaunu 
hi11etaemiı ve mahke .. ye ve
.rilditi aüae kadar, yalaız 62 
kecue oldatunu ıö1liyerek, ıu· 
çunu elaemmiyetıiz göıtermek 

ilte•iftlr. 
Sardelyal•r bundan sonra 

yalsız mı olacak?. 
Portekiz de tuzlu balık tica • 

reti, çok inkişaf etmiı bir hal· 
de bulgnuyor. 

Tuzla balık ticareti yapanlar 
soıa zaaaalarda düıünmüıler 
ve kutulara, bundan ıonra müm
kün oldutu kadu fazla ıar· 
4elya lroymata karar vermiş· 

lerdir. Zir1, kutularda fıafa 
Hrdelya bulundukca, az zey• 
tiayatı ltoymak mimlcün olur· 
muı. Makaad, pabah olan zey· 
tinyağıadan laamak " İfİa ki· 
ranı fazlalaştırmakm11L. 

Mektup getiren bahk 
Peçc>ra nel-iri üzeriade kiia 

Ust • !jma köyü balıkçılan, bir
kaç zaman eve), bir sazan b ... 
lığı avlamıılardır. Bu balığın 
•ırbadı, ıırt küreklerine bağlı 
2 santimetre uıualutwıda ıelü· 
loitten bir kiiçülc ıilindir bulun
muı " bu silindirin üzerinde 
lngıliıce ve Norveççe olarak 
•içinde bir mektup vardır. 
cümlesi okuamuıtur. 

Bu ıazan balığı, hemen Sov· 
yetler birliği balıkçı it k enstitü· 
ıünüo Arkanjel ıubesine veril· 
miştir. 

Sılindirin içiaden ıu mektup 
çıkmı~tır: 

•Bu mektubun kut•ıa ile be· 
raber Oılo ıebri Zooloji müze· 
siae gönderilmesi rica olunur. 
Bu balığın nerede, hangi tarih· 

On taraftaki kıpı, 'hava tazyi· 
kile açılıp kapanır neviden, ar· 
ka taraftaki kapa, müıterilerin 
....-.-. ft!'tı.ez• oı-.lEQi. 'Ar 
rıca an tarafta şoförün 1nip 
binmesine mahıuı bir de kıpı 
buluaıcaktır. lzmir balkının ih· 
tiyacı için belediye tarıfından 
yapbrılmalcta olan bu tip tram· 
biialer, çok beA-enilmiştir. Hatta 
Batdat beledıye reiıi de, bu 
tipleri çolt betenmiş, Batda d 
içia fazla miktarda siparişte 

bulunmuıtur. 
Otobüsün yüksekliği 1,85 

metre, koltuklar arasmdaki ko· 
ridor geniıliti 8 santimetre 
olacaktır. Kordonda it iyen oto· 
büsler, Almanyada inıa ~dil· 
mekte olan on trambüs geldik· 
ten sonra Basmahane· Kemer 

te ve ne suretle avlanmış ol
duğunu da bildiriniz. Ayni :za· 
manda avlıyan balıkçının ismi· 
ni de yazınız ve bahğm sırt 
pullarından birkaç tane de nü· 
mune gö.ıderiniz .. ,, 

Sovyetler biri ği balıkçılık 
enıtitüsünde yap lan heHplara 
göre, bu sazan balığı, Ust • lj· 
maya gelebilmek için takriben 
4,500 kilometre katetmi~tir. 

2 büyük filim ... 2 büyük ıan'atkar temafOJIG defer iki eser 

lngil tere Tacınııı 
incileri 

419 senelik bir maziyi ihya eden bu filimi sayın müdaviml•rimize tavsiye edel'iz 
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ÜN TAYYARE SiNEMASINDA 
Seanılu: mgıltere Tacı 4,30 ve 8,45 te .. Ş rle~ 2.40 ~e 7 de 

Cumartesi, Pnar 12,1 5 te lrıg.l tere Tacı ı l ,. baş. ar. 

Belediye, Baımahaae • Ke• 
mer caddeıinin ıol tarafındaki 
adada bulunan bütün evleri iı· 
timlak ederek yıktıracak, bura· 
da pniı bir yol açtıracalıc:br. 
Bu ıuretle otobüı aeferleri teh
likeıizce bu reniş yolda temin 
e dileoektir. 

Belediyece. trambüsleri inşa 
eden fabrikaya bir genç ıön· 
derilmiıtir. Ayrıca daha ilci 
genç gönderilecek, bir aeae 
müddetle fabrikada çalıprak 
belediye trambüı ve otobüsle
rinin teferrüatanı, arızaların ta• 
mirini iyiden iyiye ötrenecek· 
ltrdir. Bu gençlerin Almanyada 
kaldıkları müddetce muraEWa. 

6ualeri yapM fabrika tara-
ç e.kilecektir. 

Asfalt yol 
BitiJ;miçinyüzcle 50 

tenzilat lıararı 
937 mali yılı iç·n tanzim 

edilen iptidai maddeler tenzilat 
cedveline asfalt yol inşaatında 
kullantlan (bitümden mamul 
emülsyon) madde.inin iliveıi 
ve 937 mali yıla iptida11Ddan 
itibaren b11 madde için yiizde 
50 iptidai madde tenzllit payı 
kabul edilmesi hakkında Vekil· 
ler Heyetince alman karar şeb· 
rimizdeki alakadarlara bildiril
miıtir. 

Bu karara göre, as(alt yol 
inşaatında muhtel if şekillerde 
kullanılmakta ve bitüm mik· 
darı da şekline göre değişmek· 
tedir. Silind"rle inıa edilmekte 
olan yollarda, eritilmiş asfalt 
küçük taş parçalarile kanıbn· 
larak kullanıhr. 

Makadam asfalt yollarda, taı 
aralarını doldurmak için yüzde 
S • 8 bitüm ihtiva eden taı ve 
kum mablutu iıtimal edilir. Yo
lun üst tabakası için bazan 
takriben yüzde 50 bitüm, yüzde 
4S ıu ve S kılevi maddeleri 
ihtiva eden bitüm emülıyoa 
lcullanalır. Kararname ile kabul 
edilen yüzde 50 tenzilat niabeti 
yolun üst tabakalara için kulla· 
nılan ve takriben yüzde 50 
bitümlü emülayona aittir. Bu 
tenzilattan sonra muamele ver· 
gisi tahakkuk ettirilecektir. 937 
mali yıla iptidasından itibaren 
gelmiı olanların vergileri de bu 
ıuretle tuhih ve tahsil oluna· 
caktır. 

Tayin 
lzmir icra memurlarından B. 

Bek· r Sıtkı Karsl oğlu, terfian 
Menemen · c a memuluğuna ta· 
yin edilm" ştir. 

mımn Cuma günü ~ehrimize elektrik ve makine mühendisi 
geleceği haber alınmıştır. B. Hurşid Çağlar, fzmir fuarı 

Gayri mübadiller 
Binaların v•r gileri 

terkin edilecek 
Gayri mübadillere tahsis edi· 

len malların vergileri hakkında 
B. M. Mecliıince kabul olunan 
kanun Maliye Vekaletinden 
tehrimizdelci alakadarlara teb
liğ edilmiştir. Gayri •übadil
lerin iatibkakına karııhk tutu· 
li• gayri meıakullerin, .. tıtarak 
lteacili Ye miiıterilerinc teslim 
olundukları tarihe kadar tabak· 
kulı: etmiı ve tahsil edilmemiş 
olan vergiJerj ve belediyeye 
aid resimleri kanonla terkin 
olunmuştur. Bu gayri menkıJl• 
lerin henüz ıatılmam•ı olanla· 
rmdın dahi, aatap müıterileriae 
teslimi tarihinelkadar tahakkuk 
edecek olan bu vergi ve resim· 
hri aranmıyacalcbr. Maliye Ve· 
kiletinden v1liyete Plen bir 
emirde teraküm eden vergilerin 
tediye edilmemeainden dolayı 
mqterileri namına tescil olu· 
naaıyan gayri menkwlerin ta· 
hakkuk etmiı verıilerinin ter• 
kiai ile tucil muamelelerinin 
hemen yapılma11 ve aabılarl 
•nıel olan verailer menleıi 
laalledilmiı oldutuna ıöre, sa• 

, ••ti•"• tan -editmell bildiril· 
miftü. 

Etibank 
lzmir f aarına iştirak 

ediyor 
Etibank Umum Müdôrlütü 

Jzmir fuaraaa iıtirak edecetiai 
ve fuar abasında yer aynlma
ıını fuar komitesi reiıliğine tel· 
rrafla bildirmiıtir. Etibanlc için 
m üaasip bir saha ayrılmıJtır. 

Etibank, fuarda cümbuiyet 
uaayiini, madenciliğini mükem· 
mel ,.kilde teşhir edecektir. 

Su şirketi 
Satıı mtJzakerelerİ 
ne 2!aman baı lı,acalı 

lzmir ıu ıirketinin, taahhüt· 
lerini yerine ı•tirmemeıi, teli· 
satı 11lah etmemesi ve yukarı 
mahallelere ıu verecek yeni te• 
ıisat yap mamaaı gibi sebepler 
yüzünden satın alıamasına Na· 
fia Vekaletince karar verilditini 
yazmıştık. Su şirketi müdürlütü 
Belçikadaki merkezini bandan 
haberdar etmişti. Dün akpma 
kadar şirketin merkezinden bir 
cevap ,elmemiıtir. Cevap ge
lince ıataı müzakerelerine baı· 
lıaacaktar .. 

TiJrkolis 
ihracatı artama ça. 
rel•rini araıtırı,or. 

Piyasada geçen sene mahıu· 
lünden 2500 • 3000 ton kadar 
kuru üzüm ıtolcu vardır. Bun· 
IHm aatış ve ihracı peyderpey 
devam etmektedir. Son ıpariş· 
ler sebebile üzüm fiatleri sağ· 
lamdır. 

Türkofiı müdürlüğü, busene 
üzüm ve incirlerimizi dıı piya• 
ıalıra fazla miktarda ib:-aç için 
tedkikler ya pmalcta, ihracatçı· 
larh görüıerek mütalealarmı 
teabıt etmektedir. 

için de tetkikler yapmaktadır. 
Atraksiyon eşyası imal eden 
firmalarla tem s etmiş, havuz 
fonlen lüminöz, gazino üzerine 
konulacak alta oklu projektör 
tesisatı, fuarda :gezilecek ara· 
balar ve fuar antresi tenviratı 
için liakadarlarla görüşmüıtür. 

Çay ziyaleti 
Vali ve Parti Başkanı B. Fazlı 

Güleç tarafından Halkevinde 
açılan resim ıerglıi münasebeti 
ile sergiye iştırak eden aan'at· 
karlar ıerefine Ankarapalaı ıa· 
1onunda bir çay ziyafeti verile· 
cektir. Ziyafete Şehir Tiyatrosu 
san'atkarları ile mekteplerin 
reıim, edebiyat muallimleri ve 
matbuat ee-k;.ıı da davet edil· 
mişlerdir. ----llalkevinde lıom•r 

Bag /ık.ender 11e bir ar'katlaıı 
1ttanbul Konservatuar muıl· 

limlerinden Violoniıt Bay lı· 
kenderin 24·5·938 tarihinde 
Halkcvinde güzel bir lconaer 
vereceğini haber al~ık .. 932 •e
neainde arkadaşlarile beraber 
lcendiıini dinlemiş oldutumuz 
bn kıymetli 11n'atkiran bu de· 
fa Malcı Bruch, Bacb, Mozartın 
kemin konaertosuoun ve daha 
bir çok güzel eserleri• bulun· 
dutunu öireoditimiz bu konıer 
için Halkevinde ıimdiden ha· 
zırhldara baılanmııtar. 

Cam lcırmalc 
lzmirli Dem·rotlu kaaap lı· 

mail, lkiçeıme1ikte hemşiresinin 
evinde kendiaini idare edemiye· 
cek derecede .. rboş olmuı ve 
ayatıaı pencere camlarına vur• 
mak ıuretile yaralanmııbr. 

Kaza 
Karııyalcada Banka aokatın· 

da lzmirli Naıiz, binditi biıik· 
leti Fuad otlu yedi yaılannda 
Muvaffaka çapbrmış, bap•dan 
yaralanmııına ıebebiyet ver· 
miıtir. 

Rus yada 
Beyaz ayı avcılıf ı 
Moıkova, 9 (A.A.) - Hiiku· 

met memu ları beyaz ayı avcı· 

lığını menetmiş idi. Beyaz ayı 
itlafına iki halde müsaade edil· 
miıtir. Ayının hücumuna maruz 
kalmak, kutup ıeyyahlarmın 
taze ete ihtiyacı olmalara. Be· 
yız ayıların kutup okyanuıunun 
cenup kısımlarını tedrici surette 
terkederek ş imale doğru mu· 
hacerct etmekte oldukları gö· 
rülmüıtür. 



Sahife ANADOLU 

Şehir tiyatrosunda 

Bir adam yaratmak 

M d •d h • d k •k• lngilterede lif.ya rı şe rın e, anca 1 1 leri ilrperten bir 

Üç gece evci Şehir tiyatro
sunda şair Necip Fazıhn •Bir 
adam yaratmak. ismindeki ese· 
rini ıeyrettik. 

Halk repertuann bu yerine 
telif eserine liyık oldutu kıy· 

Hamdi Nüzhet Çançar 
tan başka birıey midir? Müel· 
lif te zaten bunu ıöylüyor. Yal· 
naz eser ilerledikçe bu iddiayı 
biraz kaybolmuş goruyoruz. 
Bir adam mı yaratılıyor, yara· 
tılmıı bir adam mı ortadan 
kaldmlayor, bunu pekte tem· 
yize imlcin bulamıyoruz. aylık erzak kalmıştır KiJmür ':~~nlerinde meti vermiı, parteri tıkla• tık· 

lam doldurmuıtu. 
Muhakkak ki eaerde, onu ya· 

ratanlar da halkıD bu tehacü· 
müne liyıktılar. 

Arkadaşım Bahri Savcı iki 
üç gün evel Anadoluda çıkan -~ ....... . 

Muhasematın başlangıcındanberi şehirde ölenler, 1119 
ve yaralananlar da 35 bin 553 kişiye balij olmuştur. 

infildk olmuı, 12 
kiıi parçalanmıı tır 

Londra, 10 (Radyo) - Mar• 
kamdaki kömür madeninde vu· 
kuarelditi bildirilen feci infilak 
naticesinde 72 kişinin öldüğü 
vo 4S kişinin de tehlikede bu· 
iuaduğı.a ıöyleniyor. 

Bir adam yaratmak .• Afişler· 
de dram diye göıterilmiş olma· 
ıına rağmen bence daha ziyade, 
kadrosu iyi çizilmemiı, mevzuu 
biraz sisle örtülü, eıbaıı kıı· 
men müphem, bazı karakterleri 
lüzumu kadar tekemmül etme· 
mit bir trajediye benziyor. 

bir fılcraıında benim •Fidanaki. 
münaaebetilo yazdıklarımı tahlı l 
ederken bir defa da .,Bir adam 
yaratmak. piyesini görmemi ve 
ıonra fikrimi yazmamı istiyordu. 

Madrid, 10 (A.A.) - Havas . 

Ajanııaın muhabiri bildiriyor: ltalı•a - Fransa 
Caıtellon mıntak11ıada ve Te- ~ 

ruel civarındaki muharebeler 
hergiin inlciıaf etmektedir. Cum· 
buriyotçilcırin mukavemeti art· 
maktadır. Yağmurlar müdafaayı 

iki eıeri yanyana mukayese 
ederek bir fikir yürütmeğe ça· 
hımak maksadımı belki biraz 
daha iyi izah edebilmeme ve
sile olacak. Tavsiyesine uymağa 
çal•ıacatım. 

kolaylqtırmaktadır. 
Madrid, 10 (A.A.) - Ecnebi 

gazetecileri kabul eden Madrid 
belediye reiıi bir çoku çocuk 
olmak üzere 800,0!>0 nüfuıu olan 
bükGmot merkezinin iaıe vazi• 
yet hakkında izahat vermiştir. 

Bu izahata göre, tehirde he· 
nüz bir ay yetecek kadar but
day vardır. Yemiş ve Hbzeler 
muntazam gelm idedir. Ahaliye 
tevzi edilen et miktarını artbr• 
mak kabil olmamııbr. 

Belediye reiıi 1936 11neaJ 
llkteırininden beri ıelırin dörtte 
birinin bombardımanlar netice· 
ı·ade harap oldutunu ıöylr 
mlştlr. 
Muha11matın batlaaııcındaa 

beri 1119 kioi ölmüı ve 35553 
kiıi yaralanmııtır.I Şebria 11bhi 
vaıiyeti mükemmeldir. Bir.çok 
hastahaneler normal tel.:ılde 
iılemektedir. 

Sarıgo11, 10 (Radyo) -
General V arellamn kumanda· 
ıındaki kuvvetler, cumhuriyet• 
___ _.. __.._, ., • b D• • ..1...ı._ 

morıya iıgal eylemiılordir. 
Cumhuriyetçi kuvvetlerle fran· 

klıtler araıında oiddetli muba· 
rebeler baılamııtır. 

Antalyadaki iifii
riJ:kçiiler •• 

Antalya, (Huıuıi) - Ofürük; 
çülük ettikleri anlaıılan Galib 

e-.nll ve Bekir Mekkeli 
ldıad& 1d •dam yakalanmııtı. 
Bu yobazlara muhaltemeleri bit
miı bunlardan biri ikı bu~qk 
ay btpae 41 lira pıra cezasını, 
diteri de iki ay yirmi gün 
hapse, SS lira para ceza11aa 
mabkQm olmuşlardır. 

Manavgat kazası da\ıilindeki 
köylerde seyyar üfürülcçülülc 
yapan Mebmed Konyala adında 
bir adam da yakalanmış ve 
Adliyeye verilmiştir. Bu yobaz 
Antalya AA-ırceza mahkemesine 
verilmiıtir. Bu adamın yobaz· 
lakta ıa bıka11 vardır. 

Yunan kralı 
Garbi Makedonyada 

Atina, 10 (Radyo) - Yunan 
kralı ikinci Jorj, bugün Garbi 
Makedonyaya geçerek Grebne• 
Jİ ve civar kasabalara ziyaret 
etmiş, ballcla temaılarda bu
lunmuştur. 

Kral, yaran Fılorinaya gide
cektir. 

Köylüler, her tarafta büyük 
tezahürat yapmakta ve kralı 
aralarında görmekle büyük bir 
ıevinç duymaktadırlar. 

lngiltere kralı 
Tayyare kıt'atını 

teftiş etti 
Londra, 10 (Radyo) - in· 

giltere krala altınca Jorj, bugün 
Hendun tayyare kıtaatını teftiş 
etmiş ve teknisye nlorle konuı· 
oıuıtur. 

Müzakereleri, Kont Ciano ile Blondel ara. 
aında telcrar baı ladı. 

Paris, 10 (A,A.) - Salahiyettar mebafil ltalyaa•Franıız müza• 
keratının yakında tekrar baıhyacıtını beyan etmektedir. Ayni 
mebafil şu son müzakereler esnasında hikim olmuı olan müıald 
havanın M. Hitlerin Roma ziyareti yüıüsıdea tebeddüle utramı· 
yacağını ümid etmektedirler. 

M. Blondel Kont Cianonun Tirandan avdetinden sonra ve M. 
Hitlerin ltılyaya ıelmeainden evel Kont Ciıno ile iki defa ıö
rüşmüıtür. ltalya Hariciye Nazırı lagiliz.ltalya itilifına mümasil 
bir itilaf akdi için Franaa tarafandan 7apılan teklife kartı prenıip 
itibarile hiçbir itiraz ileri ıürmemiıtir. 

Roma, 10 (Radyo) - Hitleria Roma aeyabati mii•aaebetlle 
talik edilmiı olan ltılya·Fransa aiyual koauımaları; bupa, ltalya 
Hariciye Nazıra Kont Cıano, ile Fra•11nın Roma aiime11ili 
Blondel araıında tekrar başlımııhr. 

Güreşçilerimiz için me
sud bir h8dise 

BiJ;yük bir müaabaka f için Atatı1rktlm 
emrile (Atatürk kupaaı) kanda 

lıtanhul, 10 (Huıuıi) - S.rbHt güreıler için Atatürk&a em• 
.lyle (AtatUrk kupa11) koadu. 

Aakara, lıtaabal, lzmir, Edirne, Balıkesir, Adına, &ıarum, 
Kaatamoni, Samıun ve Kooyi güreıçileri karııla,.c:ıklardır. 

Atatürk kupaıı miisabık111 büyük alaka ile kırıılınmııhr. 
~L-L- l.a-•\ıl,.l• .. n• "-r tarafta i.umma l bir faaliye e f• 
fanmııtır. 

Müsabakaya iştirak edecek 1r11plar, 4 ve S Haziranda Ankara 
stadında karıılaşıcaklardır. Galip ırub, Atatürk kupaııaı ala
caktır. 

Ingiltere ve Fransada 
Dün vulıııagelen tayyare lıasaları, ıimtli:ye 
kadar giJrdlmemiı derecede dilıkateıayandır 

Liyon, 10 (Radyo) - Buıün bir Hkeri tayyare düşmiiı ve 
için dekiler parçalanmıştır. 

Bundan başka iki tayyarede havada çarpıımıı ve harap ol· 
muştur. Bu tayyarelerden biriDin pilotu, paraşütle kuP•.,1-.,,.,r. 

Lon<lr•, ıo (R .. .a,..) Au_.:... a~ ... rp tayyaresi düımüıtür. 
Hilton Hilıte düıen düşen avcı tayyareai pilotları ile parça• 

lanmıştır. 
ikinci bombardıman harp tayyareai ilo pilotları kömür 

olmuıtur. 
Üçüncü tayyare do Lınyon civarındaki kaza neticHinde düı· 

müı ve yalnız radyo memuru, atır yarala olarak ölümden kur• 
tulmuıtur. 

logilterede bugün tayyar• kazalırsadan 72 kişinin öldütü bil• 
dirilmiştir. 

Bugün vukua gelen tayyare kazaları, şimdiye kadar ıörühae
miı derecede dıkkate şayandır. 

-------------------Filistin de vaziyet 
Kudüı, 10 (Radyo) - Nabluı ıehrinde, bugün kınlı hadiseler 

olmuştur. 

Araplarla lngiliz polis!eri birbirine girmiılerdir. iki taraftaD da 
yaralananlar çok oldutu, son haberlerden anlaşılmııtır. 

Araplardan birçok kimseler tevkif edilmiıtir. 
Yafadan ahnan haberlere göre, Franıa parlamentosu reiıi Ed· 

var Heryo, Mısırdan dönerken Lidyaya çıkacakt11. Yahudi ce• 
maatinin Heryoya mutantan bir iıtikbal meriıimi hazırlamakla 
meşgul olduğu bildirilmiştir. 

Ölenlerin cesedleri taaıamı· 
yacak haldedir. 

Maden ocaklarının önünde 
toplananlann feryadları, yürek· 
leri parçalamaktadır. 

Loadra, 10 (A.A.) - Bu ıa· 
bah ekibler değiıtirilditi ıırada 
Derbiıayrde Markbam Dukman• 
ton kömür madeninde bir iafi· 
lik vukua ıelmittir, Tahliıiye 
ekipleri kaıa mahalline lco.
mutlardar. 650 metre deriali
tinde bir ıalerido .,. 200 ma· 
aen aaeleıi y.ukan çakmata 
huırlandtkları bir ıırada kaıa 
vukua rel•iıtir. Şimdiye kadu 
12 Jaralı · yukarı çıkaraJmıftır. 
Bir çok telefat vukua ıelmiı 
olm111adu endiıe edilmektedir. 

Arşidak Otto 
Arıidak Alireni Ha. 

IMbar g aileıintlen 
tar detti 

Budapeıt•, 10 (Radyo) -
Arıidülc Otto; Habıbarı ban•• 
duınıa reisi 11fatile, bir elan• 
ıöıle evi ditindea dolayı Ar· 
ıidO Alr ai, H bıburı aile
ıilıdea tardıylemiıtir. 

İtalya sefiri 
Roma miJz,a/ıereleri 
hakkında Metalcıaıa 

maliJmat verdi 
Atina, 10 (Radyo)- Baıvekil 

general Metalcaas, buıün ltal· 
yanın bıara sefiri (Baıtiyaa Nel) i 
kabul etmiı ve iki ıa•t tadar 
konuımuıtur. 

f taJ,ı. -aefirinln, Roma müza• 
kereleri hakkında general Me
takıua malGmat verditi söyle· 
niyor. 

Bolivyada isyan 
B. Kardonanın, aailer 
tarafından dlddrüldiJ. 

ftJ adyleniyor 
Roma, 10 (Radyo) - Alınaa 

ıon haberlere göre; Bolivyada 
bir iıyan çıkmıı ve Cumburreiı 
miralay Kardona öldürülmüıtür. 

Kırdonanın, kaçmak üzere 
iken asiler tarafıadan öldürül· 
dütü ilaveten bildirllmiıtir. 

lıyan hakkıada tafıilit ıel· 
mcmiştir. 

Bir adam yaratmak... Bu, çok 
büyük bir iddia .. Bir adam ya· 
ratmak bir nevi Atlab olmak· - Sonu 5 inci salıi/ede -

Hitler, dün gece Berline 
avdet etmiştir 

Erkenden, beı yüz bin kişi yola dökalmüı 
#itleri belılemiıti. Tesahürat 

emaalaiz olmuıtur. 
Münib, 10 (Radyo) - Hit· 

ler, bu 11bab buray' muvHa· 
lıt etmiı ve istaıyonıa kuşatmış 
olan binlerce halk tarafından 
tezahüratla karıılanmıı, ken· 
disine buketler verilmiıtir. 

Hitler, Hariciye Nazırı Von 
Ribentrop ve Voıı Himlerle 
trenden inerek kıtaatı teftiı et· 
miı ve Baviyerının ileri relen• 
lerile bir milddet konuştuktan 
ıoarı, tekrar trene binerek Ber 
line dotru yoluna devam eyi .. 
mittir. 

Berlin, 10 (Radyo) - Hitler, 
bu akıam ıaat 22 de Berline 
varmııtar. Dalla erkeaden, bü· 
tün Berlin balkı, yollara dökül· 
müı ve iıtaıyona riden yolları 
doldurmuştu. 

Hitleri hamil olan tren, iltaa· 
yona vardıtında. Hitler, vaıon· 
dan iamiı ve balkın emaalıiı 
tezahü,atı ara11nda kendiıini 
tarıılıyanlarıD elini ııktaktan 
ıonrı, Mareşal Görinrin irat 
ettiti (Hoş ıeldin) nutkunu 
dinlcmiı, müteakiben otumobi· 
liae binerek, dotruca Baıveki· 
lele ıitmiıtir. 

Hitler, milyonlarca balkın 
ılk.ıları arasında yavaş yavaş 
yoluna devam etmiıtir. Bıı ıı· 
rada muzikalar Alman marıını 
çalmakta ve toplar ablmaktı 
devam eylemiştir. 

Mısır kralı 
Ali Mahir paıanın 
iatiFaıını reddetti 
Kahire, 10 (Radyo) - Kral 

Faruk, buıüa Mıhir '(pııı) yı 
kabul etmiı ve lcendiıile uzu• 
müddet konuımuıtur. 

Kral, Ali Mahir (paıa) nın 
saray aaıırlıtından iıtifaaını red· 
dotmiıtir. 

Havr limanında 
Büyüle bir oapura 

ateş verdiler 
Havr, 10 (Radyo) - 26 bin 

tonluk Franıız bındırah ( Şim· 
plen) vapuru, an11zın ateş al
mııllr. 

Gemi mürettebatı, derhal 
tertibat almıı ve yangını ıön· 
dürm•t• muvaffak olmuştur. 

Hidiıenin, bir ıuikaıd eseri 
olduğu te1bit edilmiıtir. 

Casus kontes 
Y akalanaralı t•vlıil 

edildi 
Berlin, 10 (Radyo) - Em· 

niyet teşlcilitı, bugün Kontes 
Penafortu tevkif etmiştir. Kon
tesin, Almanya aleyhine casus· 
luk ,. .... ;ı;; tf"~ni'" P...filmiştir. -

Şehir Gazinosunda 
Perşembe akşamı 

Konga Dans Müsabakası 
Tango Kralı Edvar Biyanko 
tarafından tertip edilmiştir. 

Birincilifi kazananın, iiç bin lira mükafat 
kazanmaaı ihtimali vardır. 

Franaıs donanmaıı 
ilkbahar manevra. 

ları yapacak 
Broıt, 10 (Radyo) - Fran· 

ııı donanma11, Amiral Labur 
dun kumaada1111da bugün Faı 

Belçika parla.A.mentosunda ıuJarıDa hareket etmişt~r. ~====--~================~ 
Donanmı, orada ılkbabar #-

Büdcede bir milyar ikiyüz, milyon açık var. manevralan 7apacıktar. • lıtan~ul ~elediyesi Elhamra SinemHında 
Kabinenin istif aaı muhtemeldir. Okta oyan Goga mı ili Şehır Tıyatroıu Bıa .ıc,.m 

Brüksel, 10 (Radyo)- Belçika parJimentosu, bugün topl&~· meraaimle gömülecek Atecbo·· cegv ı· f\tJll&Uf Btlldı.,nı 
mış ve kabinenin mali projelerini tetkike b11lamıştır. Bükreş, ıo (Radyo) - Ok· "f' Komedi ~thirTiy&Jf roSl! 

Belçika büdceıinde bir milyar iki yüz milyon frank derece• tavyan Goıanıa, milli mera• 12 " Perşembe Sözün kıaaıı ., lJlllllllllllll j ' 
ıinde bir açık mevcut oldu§'uadan, kabine müşkül mevkie düş• ıimle gömülme1i1 hükumetçe 13 • Cuma Kral Lir Dram 
müıtür. kararl11tırılmııtir. 14 Cumateai 111 ı 

Müzakereler esnasın da Reksistlor tarafı adan salona beyanna· Sabık blşvekilin, ceaızesi, ıs : Pazar : : : I · 
meler atılmış ve parlamentonun feshi için ıiirültüler yapalmııtar. buıün Tranıilvanyadaa barıya Dikkat:Yalnız Kral Lirtemıili saat 20,30da b:ı .. ı::"· 0

' 

Kabinenin istifası kuvetlo muhtemeldir. ıetirilmiıtir. • ı 1111111111 I• 
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Sahife ~ ANADOLU 

Bir adam yaratmak. 

, 

- Başı 3 iincü sahifede -
Ayn bir janr da yazılmış olan 

Fidanaki ile "Bir adam yarat· 
mak,. piyeslerinin mukayeıesin· 
den çıkardatıaı şahsi kanaati· 
mi bir netice halinde hulasa 
etmiş olmak için şöyle bir mi· 
aal vereceğim: O gece tiyatro 
t&klım tıklım dolu idi. Son 
perde kaptnırken ıiz etrafınıza 
baktmız. lzmirde tiyatro kapısı 
inüade birikebilecek nakliye 
Midiye vaaatalarıaan kabil değil 
l»u derece kr:sif bir kalabalığı, 
bir ada boşıttamıyacağını kes· 
tirdiniz, kapıdan çıkar çıkmaz 
._kes mütereddid, miitelaıi 
bir tramvay, 'bir otobüs veaaire 
ararken siz dosdoğru bir tak· 
ıiyo yürüdün üz. Beı dakika 
aonra evinizde, yirmi dakika 
eoara •ykuda i~iniz. 

Halbuki ben kapıdan çıkın· 

caa evveli otobüalere saldırdım. 
Birer birer hepsini dolu bul· 
4.am. Tramvaya koşayım dedim, 
l.11 mübarek te o zam••• ka
dar tımamile dolmuş, yola çık· 
mıtta. Anladı• ki evime git
•ek için paraya kıymakta• 
Htka çare kalmamııts. Takıi· 
leria bulunduğıı yere saldırdım. 
He1bat... Hepsi çoktan müşte
filuini almıı, ortada bir tek 
tabi bile 'ka1•ı•ıta. ister iı· 
aemez bir arabaya doğru 'Jirü· 
... Y•ta•a girditim zamaa 
tiJatrodan çıkalı tam bir buçak 
... t oı..a,tu. 

Siz de evillize fittiaiz, bea 
ele. Fakat m yirmi dakika ton· 
ra yatal'iaııda idiniz, ben ora• 

l
a ancak bir buçü aat •Olll'& 

av111abildi m. lıte aramııdaki 
ark a• in, F'••• ile CBir 

•dam yaratmak) araıındaki fark 
odur. Fidanakide müellif realist 
w adam ıÖlile bayatı görmiil, .... ~ ·=~· .. · i'i!7 eaz ODQD emen 
lcarıılqtırauftu'. Bir adam y•· 
ntmllk iH baaa benziyor. ilk 
,.,.,.., hareketi ee ıona bı· 

rakıyor, belki de biç yapmıyor. 
Sizi hayatla cletff, edebiyatla 
- ..ıriyeti meçhul bir maraZla 
•alili bir bayatla karıılaıbrı· 
70'· 

Fidanakide müellif hiçbir ma· 

illet bJdıır. fıdınıki de vak'a 
tabiidir. "Bir adım yaratmak,. 
ta vak'a yaratılmıştır, yani ... 
aun 'iair. 

Bunu müellifin aleyhine kay· 
dedıyorum zannetmeyiniz. Ha. 
y r, bilakis, müellifin mevzu 
intibahı hakkına tıürmet etmek 
vazifemizdir. O, naevzuunu iıte· 
diği g;bi iotibap etmekte ser· 
beatİf'. Buna mukabil ıbizim 
ondan bekliyebi bceğimiz birşey 
varsa o da intihap ettiği mev· 
zuun icıbatma sonuna kadar 
tadık ka1masıd r. 

Bir adam yaratmak müellifi 
mevıuunun icaplarına sadık kal· 
mış mıdır? 

Eğ'er aldanmıyorum şair 
Necip Fazıhn Hüıre~in şahsan· 
da teşrih etmeğe çalıştığı bir 
otoıdzjesiyon hidi.scsidir. 

Bir müellif bir dram yazmış 
ve bunda gayri ıuuri olarak 
kendiıi nin hayatını mevzu diye 
almıştır. Büyük bir muyaffakı· 
yet kazanan bu eıerin mevzu· 
unu müeJlif 'kendi hayatında• 
aldıtının farkında detiLdir. On• 
berşeyi görmek, 'kırışfırmak 
pnl•rmdan olan gazetecilerin 
ıualleri kendisine ötretıcektir. 
811 aaaller onu• gayri 
ıuurwnu uyanduan, tuur saha· 
ıına çıkana birer bınçı gibidir. 
Ve itte clra m ıbund• dotacalc. 
b• ıuretle b&th1acakbr. 

Eserin bütün seyri •iidde
.tince Hüsrevin göıterditi muh· 
telif .saf balar haldcı•da bir fikir 
beyaA etmek Mlibiyetiai un· 
dimde bulmuyorum, hu ancak 
akliye mütelta•.tal'I••• iıidir. 
Fakat muhakkaktır ki müellif. 
._... :bitıüa fi]ııılai ..-uzlarına 
yülcledifi Hüarev tipinde mev
zıuaa• bütiia icaplanna aadık 

kalmıştır. 
Buna mukabil djğer şabJılar 

pC"k .av ıu.r.uwu k•d..- YUMrbla 

gösterilmemiştir. Mesela yalnız 
bMnci perdede Y•Y&D fakat 
eteria lteyeti umaamiyeai üzain· 
de laikim ai malardaa biriıi olan 
Sel•• pek silik olarak çiıilmir 
tir. Hüarev keadiıine izdivaç 
teklifinden bab.ettiti zaman 
..... redMcle• Seı .. ma bu 
reeldi 11erell• ileri plditini 
...... kim" • o1ıyamıyor. Sel· 
ma bize ıbt1n tabii göıterecek, 
izah edecek biç bir emare ver· 
memiıtir. Halbuki oyunun ıon• 
larma doj'ra Selmanın hatıra 
delterı Dıcyııl•n• 9•IE·n-_.aaı.,.•
ruz ki, ıenç kız bu teklifi sırf 
Hiisrevi aevditi için reddet
miştir. 

Gazetcc Ş•rcflc dolctor Nev· 
zad .n sahs y~ leri de biz ı diğer 

perdelerde ö ıümüzü görmeye 
sevıeedecek şekilde ve o mik· 
tarda ç z : laaernış, ınoksUı bıra· 
k; lın : ştır. 

Hatta bundan dolayıdır ki 
doktor Nevzad Hüsrevin anne· 
ıini kendi kliniğini gezmeğ.! 
ikna için uğraştığı zaman biz 
bunu Nevı:adan ıhüsnüniyetine 
atfediyoruz ve kendisine samİ· 

ımiyetle yapılan bir teki.fi kabul 
etmedi diye U.viyeye adeta 
kızmatı başlıyoruz. Eıerde 
(Zeynep) ile Hüsrev arasında 
gtçmiş bir aşk macerasının kı

rıntı1arına da şah d oluyoruz. 
Nef ce üzerinde büyük bir te
siri olan bu maceraturı seyırciyi 
ayCfmlatacak kadar olsun lü· 
zumlu safhaları izah edilmemiş, 
mes\:ut bırı&ılmııtır. 

Lisana gelince vakıa cümle
ler k11a, mükilemeler mümkün 
mertebe bir sahne lisanı olmak 
iddiaaında. Y aln1z dikkat ettim; 
Hüsrevden batlA.Yınız, ti utak 
Oımına varıncıya kadar eıerin 
bütün eıba1t baştan bata hep 
ıair Necip · Fazılm yükıek ve 
edebi diliai kGDUftlyorlar. Eter 
bütün iaaaolar yevmi bayatJa· 
rm da şair Necip F ııtbn edebi 
dili ile lloRUfAbilael•di •Bir 
adam yaratmak,. piyemaia li11· 
nı da tabii telakki edilebilil'di. 

Maamaf ı'h •ahakla:akbr ki bı 
uoksanlanna Tatmn bir •Adım 
yaramak,. 1&hne bayahmııda 
derin bir iz bırakacak nadir 
eserlerden ı'biriıidir ve aene 
muhakkaktır ki sahneye ilk 
giren f8ir Necib Fazıl .ltenüz 
Almedo •on sözünü ıöyieme
mittir. 

* * • 
Temsile gelince o, kelimenin 

tam manasile bir harika idi. 
Hütrev rolünü Ertutrul Mubıi• 
yaratıyordu. Bir artiatia üzerine 
aldığı role na11I nifuz edebile· 
eoetini, ona ea Ufak teferriia· 
tana, en ince nüanslarına kadar 
nasıl yaıatabileceğini anlıyabil· 
mek için iki .gece evel ilci uat 
içia aabaede yqıyan Hüarevi 
görmüı ol .. k Jizımdtr. 

Hiiarev eğer ha'kitcıten ha• 
yatta mevcut olsaydı ancak bu 
kadar ve ancak beyle yaııya· 
bilirdi. Bir artiat: •bir adam,.ı 
Meale ba kadar ve ancak Wyle 
•yamıbilirdi.,. Oallf' ... ....rb· 
•~ı ... mn yuksek 11n'atlırı kar· 
şııında hürmetle etilmek lizım· 
dır. Ben de bunu yapıyorum. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

1azt .laidiıe almamııtar, 10rada 
laerıey ~tdir. Yaşıyaa, k011u• 
.. D, döviiıea, lçcaa ve ~ 
•••I• 9izsiaiz, beaim, Aı.
medclir. Meh•eddir. Onlar her 
;kkl 11&,.ı.r..- ae yapıyor· 
laraa, ne ylipmayı itiyad edin· 
•jllWH a,.U f.,-i JlapiHkta• 
darlar. Fakat itte dram, ba lıer 
... •eJİ 1apıyerlaraa ayaen 
,.,...._. :pyden çak•Mtadw. 
Halbuki (Bir adam yaratmak) 
.... ,. ı,.i chıti1clir. OraCla 
•ıhaaa en bariz olmap nam· 
n4 eluhırı marazidir, bizim 
.. ... ....tladttı•ıı, ellerini 
aktıtna12, ahbap, dost ve ar· 
...... eltlatumaz inNnlar de· 
ildir, onl• nhneye marazi•· 
"file, illetlerHe beraber relmiş· 
...... lfiilrey kendine röre bir 
•itidir, Şeref fcendine röre •w malüldtr, Nenad o di ke1'· 
.ti janrında bir bııka maluldür. 

=-21WW+ ,....._•~..-- ... ,.. ..... -

Beaim nazarımda eserin ilk 
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Rusyada da1g1Çlık ve 
gemi yUzdürmeler. 

Batmış birçok gemiler suyun 
yüzüne çıkanlmaktaclır. 

Taı Ajaım bild 1'iyor: 
1937 seneıinde So91et dal· 

gıçları, 84 geıaiJi ,_iGela ,._ 
dirmiiflerdir. a...ı.. .,...da, 
11570 todilitolulı: l.ıiliz O,. 

1 
•İDMr, 6800 teail--.lc Yman 
Georrioa, .laıiliz ~ı ;aemili 
Naytveç ve Norveç ,.miai 
Birinci Krlatiy.an ela dahil ol
mak üzen Odua limana civa• 
rındı karaya oturmuı veya 
batm11 8 yabucı memleket 
gemiai de vardır. 

1938 Haninde de 7500 tonl• 
litoluk lngiliz Corj-Esıeka, 800 
tonilitolulı Sovyet St~faa Ram petro• remin, Munnmltetan 
24 mil ıçıkla bir fırtınada ka· 
raya etwrmat bir b11kçı re
min ve daha muhtelif haıu-

batan jiYafçi -torpito muhribi 
KaTadeniain dibinden yukmı 
çıkarılacaktır. Diter tarafta 
Mariopol li ... umn •tzrncfa ka· 
raya oturmaı.ı.n Azaeft petrol 
_,...ai de ,&zclirüiermktir • 

Ka.cteuizde llidabale li•bi 
......... bMaa iki torpito 

mabrilai ile ---i ~ ..... 
anıda bataa Mari ıemimiDin 
...,tarmalanN :da laa ıeae içill· 
de laaıluaaaktw. 

Uzak Şarkü da dalaıçlık ve 
gelDi yüzdiirme faaliyetiae .ı.
vam olunmaktadır. Ba aene 
zarflncla s.kalin civanDcla bir 

j
-E=-m_ı _E_uı_D_v._aa_.1 zede pmiler lıcaranlmıfbr. 
Akfam 12 19,14 Geae bu sene zarfında, 1916 
Yataı 1,48 21,01 
tm..t 7,so 2,4 aeneainde bir torpile delenle 

Her1011e1 feneri muıtaka11nda 

•thta geçen 1e11enin TefrİDİ· 
evwlinde oturmuş olan lngili& 
7000 tonilitohık Terez Moller 
pmili ile Kamçatka 11hiDe· 
rinde bir avuyaya utrayaa 
Nami Moller gemmaia karta· 
rdaıaa aıaeliyeıine bıılaaıp 
1ritirileoektir. 

Cin· istikbalde bir 
tehlike olacak mı? 

Japon taarruzu $İmdi Çini 
deleştirmekte imiş. 

-----------

• 
zın-

R. T. Barret gazı,.,.: mek kafi detildir; böyle işler 
tngHterede politika ile uğra· rörecek bir memleketin kendi 

şu bir takım yufka yürekliler kaynaklarını kendi vasıtalariyle 
vardır ki bunlar, eter Çin, jı· kullanmaıı dı lizı•dır. 
ponyanın kontrolii altıaa alm· Vakıa, Jıpoaya baau yap-
mıy;:.cak olursa İltikbaldo hem mıştır, d :yeceksiniz. F.akat Ja· 
ekoaemi, ıheaı ele askerlik ba· pooya -da bunu bir giiade yap· 
kımmdan bütün garb ile.mi içıa .mıı detildir. Japonya yedi ıene 
bir tehlike 1Jaline g~1eceğine hararetli bir hazırlanmadan 
bnaat ederler. Gene ayni adam· ıonra nibayet bir millıtia yü· 
lar, Çinin Jıponya tarafından zünü biraz tırmalıyabilmiıtir. 
tamamiyle fetih ve zabtedilece· Çinlı\er, dört 'bın senelik tı· 
tini ve bJI devlet, •iki bir ribleriade hiçbir zaman saldır· 
müttefik olclatu cihetle, ~•ril· ıaa elmamıt'tıl'. Y alaız, Mon· 
tereye de Çini yeni4ea kurmak l'ollar, Maaçıılar ıibi dııarıclaa 
husu•nda menfaat payları te- aelmiı tefler, Çini fütuhat rap-
min edecetiai diifünirler.. mata ıürüklemiıle rdir. Hayat 

Onlar derler ki: •Çinliler, detişince itiyad da detijecejıi 
söylenebilir. Fakat Çinliler, da-

bışlarına kimin hikim oldu- ha rahat yaşadıkları zaman da· 
tuaa pelc aldırıı etmezler; on· laa tehlikeli olabilir1erdi. 
larıD bütün dqiinceleri ellerine Saldırl'an olabilmek için Çin, 
para reçmeıidir. Çinlilerin zihniyeti ite çarpış•· 

Öte taraftan eter Çia kan· t'a'k bütün politik "kavvetlerini 
nacak olur•• bu büy~ bir INr merkezde toplama\ zor•n· 
telalike olacakbr. dadır. Çinin ıiy11i bir tekamül 

Bu mütalea ve b11 mubake•e ıösterebUmeli için bir koaf .. 
hem se11izce, hem de m•ı•li- deraqon haline 'fel•eıi zaru· 
talı dır. Bu tıbkı, laıilteredeki ridir. Ora.la laükiimdara karşı 
İJÇİ ıınafinaa, ileritle rahat dur· Defret <layıuı-, derin kökler 
mıyacaldarı korbıu ile fazla ulautbr. Çn·Ka1·Şekia .tik· 
talim ve terlt!ye ıörmemelerini tatörlütü ae harp zamanlarına 
ileri ıirmek ıibi birıeyclir. mabaua 'bir haldir. 
Çin, 'hiçbir &aman laailtere içi11 Çiade as·l kuvvet v• aüfuz 
a•keri bir .teJalike elamaz. Bu· hocalarıa, aizli -cem~t ıeialeri· 
IUln .. bebleri de ,ftlDlartlar: nia elindedir. Onun içia mem· 

Et•r bu harbi kazanacak 1akete bikim olabilmek .içia 
Muııolininin yaptığı gibi, bu 

olursa Çin, kendisinin öaünde gizli tesekkülleri ortadan kal· 
büyÜk bir kalkınma ve kurul· dırmak lüzumludur . 
ma vaıifHi bulacaktır. Çiiakii Halba, Çinin komıulan için 
bu memleket, hili yalnız zira• ttif teiilHce ıha1ine p1meden, 
at yapar ve bir orta ~ ba· :Maçuri)Ci ıve Korayı ele ~r· 
yatı sürer. Onun draatiai ııla· medea, Hidiçiaiye, Bvrmıye 
ba ve moderaleştirmeğ'e ibtiya• 'Ve Siyama aalchrmadaa önce 
et vardır. Bundan b.,ka Yanı• .baprmalc zoranda bltkhtu 
çe ve ıırı aebir vadilerinde birçok itler nrd ır. 
bir tıkım teliııt vücude ıetir· Çia, eter .Haıli haline bıra· 
meıi, yollanaı, demiryollarını ktlacak .töru llöyle ~htira.t.r 
düzeltmesi ve arttırma11 llzım· lkllemekten uzak kalır. jıpen· 
dır. Bu kadu ıeniı bP. wıllll• 1arın taarruzu ıimdi Çini ziJı· 
le'kette ıbütin ..._ 1cıllnamayı deleftirmiıtir; fakat onu• harp· 
lrqarllJJlk "da kolay bir iı ele· ten aoara aaldıraaalık yapabil· 

--"..,. meıi en ap.ıa.ı elli sene sonra 
·ı;o-v&r. • 

Bunu• da eıaıı k&&YYetli •e düıünülecek bir iıtir. Çin ribi 
•eaiı bir endüıtri '1cwrmftihr. bir şark memleketinde de elli 
• aenede ne olur, ne olmaz. 
Bu dı birkaç H .. ada 4>ir .fki Birkaç ealci kıf alının, bir 
;fabrika -....ıcı. ..ıa. edile· kaç militaristin ıözlerine ve 
mez. vehimlerine kapılıp Çini demir 

Ondan baflca etaslı bir ma • çember içine almak da dotru 
arif ıitami de kurmaıı lizı• • bir barelcet olamaz. 
relir. Çüakü ordu da, endüı· Milletler arasında harp çık· 
tri de okumaı, yazmış adam mllına aebep olacak Amiller de 
Hter. ekonomiktir. Eter Çin. 1nıUiz 

Çin gibi ıbiiylik ·ve pniı 'bir malı kadar mükemmel .mallar 
memleketin fÜç olan mühfaa ,...,... da ona piya•yı daha 
ve mulaafazaıı b.,lca bir it, ucuza ıürebilirse o zaman eko· 
01111n orddlarile uld1r1aalıta DOmik bir teblikı halini .alır. 
kalkması büabiitüa bqka bir F,tu Çia, .. rcekten 'hunu 
i;tir • yapabiılirae artık, onun enüne 

Japonya, bunu JIJ>ID'ft&r • .f'a- IDaH w-amaz. l/.e p, ıltitüa 
kat orası ufılc: ltir ••mlekettit dGnya mitletlerine Ostün bir 
ve orada imparatora illlıi bir cı.r... 9ılaer. Fakat .... tltu
makam göziyle bakılır. nu yapabileceğine delilet eden 

Ayni zımaada . Jıponlar,euı· hiçbir hali yoktu~. 
ta ıavııçı ve Çialiler••n aalae jıpoayaaın endiiltrai, iıçile
fazJa hareketi sever bir millet- rin her şeylerimi ftl'İp :hiç bir 
tir. şey almayarak çal..-ıarı sa· 

Çia komşulan lçia bir teb- )'Miade btlıiiDk1 .-viyeyi belmu1-
h1ce teşlcil etmeden ziraati11i, tur. Çinliler, bö;le çahım*ın 
muhabere, muva .. ıa ı1ıtem1• '90lc Ralmrlar. 
rinl endliltrilİni 11lıb etmeje, Onların iktidar ve-ehliyefleri 
muhtelif •halarda ça1ııac:alc ıertblcça lbtiyaçl.,. da çopla· 
ele•nlm yetiştirmete mec'bur- cak, o zaman acma ıçahımalc 
d.tr. Bir .aldırganlıkta halana· ıilrffmali h ortıclın lratbcıkbr. 
bilmeıi içia harp eaaüatriıi te· Endüstri nha11ada 'bir inki· 
ıiaiae, aari sifib1ır kullanma- fafı, Clipr bir endbtri iakiıafı 
ıını ötre•mesiae, hava ve de- takib eder, Çin Cle eaclüatriıini 
DİZ filoları vücucle retirmesine laki,af ettirmek rolunu tutaraa 
lüzum vardır. biltüa Avrupa milletleri fayaa· 

Ecnebi kayaalıruaa ıüven• laaacaklardır. 

, 
1 lktısad 
"------------------Sta nd~ r .diz a •yon 

iflerimiz 
ihraç mıddelerimizin ıtand• 

d zesine aid faaliyet devam et 
mektedir. Üzüm, palamut, fın 
dık ve rumurtadan sonra ıtan· 
darizesi ön pla11da relen mad 
de1eri hububat, portikaJ, pa• 
m11k, yüa ve yapağı teıkil et• 
mektedir. 

Standardize edilecek maddelı 
bunuala de kalmıyarak d~tel 
maddeler de ebemmiyetler,i ara' 
sile ele .alınacaktır. 

Hükumetin standart ifüıd( 
tamamen muvaffak olduğu, bu. 
güa tereddütsüz söyleDebilir, 
Esasen şimdiki halde standariz( 
edilmiş olan dört maddedeıı. 
başka, diter maddelerin de 
ıtandardizesi içi11 çahşdma11 ~ 
işin muvafaffakıyetle neticelen'! 
diğini göstermış detil midir? 

Üzüm ihracabnın kontrotuoa 
aid Diumnamenin tatbikinde 
ilk z:İmanlar bazı müılcöllerle 

lcarıılqılaaıaıı ıdetildir. Palım( 
ihracatı dı kontrol akuta rir· 
.diti uman ayni müşküller mü· 
ıalaede edilmişti. Likin bul'Ün 
~erek palamut ve gerekte üzüm 
ihracatının kontrohuıda bütün 
müıküller ortadan kılktatı ~bi 
mahıullerim · z · n dış pazarlardaki 
durumu lehine neticoler elde 
edilditi anlaııhaaktadır. 

Bunu, lktııad Vekaleti lımir 
ihracat \otrolörlüğiinün yaptığı 
bir istatistikle göıterme1c müm· 
kiiadür. 

937 ,..ıı Ey!ül ay•nda lzmir 
limanından •hraç edilen üzüm
leria 2,221,417 kiloıuau h11ıusi 
itip, ı .. 740,865 aloaunu atnciart 
tip te,k:il .diyerda. 

Birüacitefl'in ayı•cla buauıl 
tipten 2,164,497 kilo, atandart 
tipten 3, 121, 536 kilo üzüm ih• 
raç edilmittir. Biriacikinun ayır 
da 733,503 kilo hususi tipe 
mukabil 4,635,358 kilo ıtan• 
dart tipi üzümün ihracatı tea· 
bit edilmiştir. lkincikinun ayın• 
da ise hususi tip 301,573 kilo, 
standart. tip 3, 180,242 kilo tut
muŞtur. 

Görülüyor ki her ay buıuıi 
tip aularalc ıtandart tip çotıl· 
ınıktadır. Bu rakımlardan 111 

netıceyi çıkarabiliriz iki, dış pa· 
zarlarda, ıtandaıt tip üzümle• 
rimiz daha iyi karşılınmıı ve 
eftlcc hasni tip talebinde bm• 
lunan alacalar, sonraları standart 
tip aramata başlamışlardır. 

Bu vıziyet önünde, bundan 
sonra ıtandardize edilecek mıd· 
deler üzerin de de tamamen mu· 
vıffak olunacıtı şimdiden kuv· 
vetle umulabilir. 

Nejall Böıüttlne 

Bayındırda bir valı'a 
Bayındır civarınclalci meıire 

yerinde Rıdvaa otlu frlan Atan 

ile Mebmecl -tlu Azmi araaıa· 
da urhotl11.lc yüzünden kıvg& 
olmuı, Azmi, irfan Atanı bıçakla 
ıll'blldaa atır ıurette yarala· 
mıştır. Suçlu yıkalanırat adli· 
yeye verilmiştir. 

Saç İf liyenler 
Çeşme kazasının Sakarya ma• 

haltesinde Süleyman otlu Hü-

seyin, Huaeyın oğlu lbrahim ve 
Temel ojlu Alinin şapka kamı· 
nuaa aykırı olarak bışlarıaa 

.,PQIU ıerdıklara görülmüş, üçü 
de tutularak ... dli-yeye verılmiıtir. 

Büireşte tevkif at 
Bükreı, 10 (A.A.) - Dem r 

mubaf ızlırm orıani Uvantcl 
ıazeteıinin müdürü B. lyoncıko 
dün tevkif edilmiştir. 

Bu gaz.!teoin iki hafta evcl 
tatil edilmiş olduğu hatı,_ da· 
dtr. 



ANADOLU M y s l : 

Çekoslovakya mese)esinde Belgrad, e~e~ki ~n~enberi tezahürat içinde 

lngilterenin istediği oluyor Başvekılımızın Belgrad se 
yahati, Avrupada mühim Roma müzakerelerinde; Mussolininin bu huausta ha

kem roliinii oynadığı ve Hitlerin de uzlaşma yolunu 
kabul eylediği söyleniyor. 

Berlin 10 (Radyo) - Alman· 
ya ıiyasi mebafili Alman ıüdet· 
leriain haklannı vermek huıu• 
auoda llerıeyin Çekoılovalcya· 
nın elinde olduğu kanaatini 
göıtermekte ve lngiltere ile 
Fransa taraf,adan bu mueleye 
dair wkubulan tavassutlaran 
hiçbir netice vermiyecej'iai ileri 
sürmektedirler. 

lnebolu davası 
dün sona erdi. 

B. Mehmed Ali kaptan 9 ay 10 
gün hapse 72 lira ağır para 
cezasına mahkum oldu. 

Londrı, 10 (A.A.) - iyi mı· 
lOmat alan mebafile nazaran Denizbank, polis B. Necmeddine 1000 lira 
Südet meselesi laakkıada lngil· ölüm tazminatı verecektir. Difer 
tere tarafıadan Berlia ve Pragda maznunlar beraat ettiler. 
yapılmıı olan teıebbüıler her - Baıı 1 inci mlıi/ede - ceza11na mabkumiyetİlle klrar 
iki payitahtta bir uzlaıma zih· üzerine usulsüz iıtifin farkına verilmi~tir. 
niyeti ile karşılanmıı isa de varıldıtı halde geri dönülmiye- Kızanın rece vukubalmuı ol· 
ben üz amelt hiçbir netice tevlit relc veya bir limana iltica edil- maıı sebe bile bu cezaaın ka· 
etmemiftir. miyerek Jzmir körfezine kadar nuai niıbet dahilinde artırılma• 

Büyük Britanya Berliain nok· geldikleri, Pelikan fenerine rota ıana karar verilmişse de ikinci 
tainuara bıkktnda ıarih izahat verildiği vakit fazla meyil yü· kaptana terki ıefine emri ver· 

almak- için B. Fon RJbentrobun zünden yolcuların yardımiyle mlı olm111, vapura batmaktan 
avdetini beklemek mecburiye· eşyayı bir taraftan dij'er tarafa kurtarmak iç"n demir attarmaaı 
tindedir. aktarma ettirdiği halde avarya eşyayı bir taraftan d'ğer tarafa 

Kroftaya gelince, mumaileyh yaptırmadıtı, (yani denize attır• nakil ettirmeıi ve ikinci kıp
Çekoılovakya hükumeti11in in· madıtı), gemiye ıu dolmığa tanın kaçmış olmaaı gibi bare-

başladığını gördüğü halde f nr• 1- ti h fili ti · b giliz teklifieriaden kaydı malu· -re w;e er cezuını a e cı ae ep· 
iıkelesine iltıca etmiyerek me- l d ı b ti h mat etmiı olduğunu ve mesele• er en 11yı mıı, u ıure e a• 
yilin fazlalaımasına ıebebiyet · 9 y -nin iki tarafın rızaaile hallini pıs cezaaı • on gune, para 
verdij'i, nihayet Pelikan fene- cezası da 72 liraya indirilm iş· 

temin için her türlü mesaiyi rinin bab tarafındı bilmecbu· tir. Bu mahkumiyet müddetini 
sarfetmete amade buluıduj'u· riye demir atbrdıtı, iı işten de hapishanede kalmak ıuretile 
nu beyan etaüıtir. reçtikten ıenra avarya emri ve ikmal etmiı olduğundan başka· 

Maamafih 8. Krofta B.Hayn· bunu müteakip te ikinci kap• ca hapsine mahal olmadığına 
laynı kifi derecede tatmin için tana terki sefine emr; verdiği, kırar verilmiş, üçüncü kaptan 
çok daha ileri gidebilmekten nihayet tedbinizlik yüzünden B. Rami, birinci çarkçı B. Salim 
endişe etmekte oldutunu ıöy! iıkele tarafındaki suların san- ve ikinci çarkçı B. Halidin suç• 
lemiıtir. Mumaileyh Almanya· cata hücum ederek ıemioin ta bir ıClDa allkalan bulanma• 
ma ni,.t ve t••avvarları hak· n•ba °'••••• "bebiyet ve- dıfından beraetlerine, B. Ze· 
kmclaki endişesin i de ileri sür· lrHdiği kararda tespit edilm iştir. keriyanln, amirinden aldığı emir 
müştür. Raporlardan da bahsedileı üzerine ıra iskelelerdeki fazla 

Pariı, 10 (Radyo) - Roma kararda ıemiain ıaç levhaları· eşyanın gemiye alınmas' hak· 
müzakerelerinde Çekoslovakya aın paslı oldutu, çivi baılaranın kanda emir vermekle ıuiniyet 
me1eleai ehemmiyetle mevzuu kopmuı olmaaandan ıuların saç bealemedığı ve büınüniyetle ha-

aralırındaa 11zatalc vapurun k ı ld 
bahsoldulıru ve Mu11oliainin·, re et ettiti an aıı ıtından oDun 

• battığı, ehli vukufun raporla· d b · h k d ı · hakem rolünü oynadıtı, Hitle- a eraetıne Ü me i miştir. 
rıada bunlara temas edilmediği, 

rin de •zlaıma yoluma kabul bilahare yapılan tadilatla gemi Denizbank idareıini dava 
eylediii ıöyleniyor. muvazeneıinin bozulduğu bak· eden poliı memuru B. Nec· 

Roma, 10 (Radyo) - Çekoı· kında B. Mehmet Alinin iddi· meddiain, denizde botulan 
lovakyaclaki azlıklar meseleıi· alara ıüzerine yapılan tetkilcatta küçük otlu Ali için Türk ceza 
nin, Hitlerle Mussolini arasıada geminin Deniz Ticaret müdür· kanununuıı maddei mabıuaası 
koauıularak halledildiği ve bu lüğünden celbedileh ilk planı ve ticaret kanununun 1026 ıncı 
me1elede, İngiltere ile F.ransa· gözden geçirildığı, sonradan maddeai mucibince Denizban• 
nan da rizaları ılınması lüzumu· inşaat yapılmış olsa bıh gemi· lem 1000 lira ölüm tazminatına 

akisler yaptı. 
Dün gece topçu kulübünde Başvekilimiz şerefin 
verilen ziyafette mühim nutuklar teati edildi. 

(Vreme) gazetesinin mühim bir makalesi. 
- Baıı 1 inci •alıi/ede -
aun, çok kuvvetli olduğuau be .. 
yan eylemiıtir. 

Ziyafet, çok samimi bir hava 
içinde geç vakte kadu ıür
mqtür. 

lıtanbu~ 10 (Huıuti) - Ba,. 
vekilimiz B. Celil Bayar ve 
Hariciye Vekilimiz B. Tevfik 
Rüştü Aras, yarın kral Alek• 
aandrın mezarına fidecekler 
ve aıkeri merasimle çelenk 
koyacaklarder. 

Belgrad ıebri, dümdeaberi 
büyük tezahürat içindedir. 

Belgrad gazeteleri, Türk-Ytr 
goslav doıtlutuadaa bahiıle 
uzun makaleler neşrediyorlar. 
Yugoılavyanm en büyük ıa• 

zetelerinden biri · olan Vreme; 

·~~ ... ~~~ ...... ~~~ ......... ~!!!!!!I 
Bulgar Merkez Habeş im· 
bankası direktörii; paratoriçesi 
Bir heyetle Berline Londraya gitmek i~i 

gidiyor Marailyaya oardı 
Sofyı, 10 (Radyo) - Bul· Marıilya, 10 (Radyo) -

garistan Merkez bankası genel beıi1ta11 sabık imparatoriç 
direktörü Bozılof; Almanya ma· refakatinde otlu (Alkao) old 
liyecilerile konuşmak ve Avu.. tu halde burün buraya 
turyaıun ilhakından sonra basıl miıtir. 
olaa mali vaziyeti tetkik eyle- Sabılc: imparatoriçe, k 
mele üzere bir heyetle bugün Haile Seluiye mülaki oba 
Berline hareket etmiıtir. üzere Londraya fidecetini ı· 

Uluılar ıoıyefeıi ~•e_m_i,_ti_'·------· 
kon•e~inde. 

dostlutumuzun kuvvetine delil - Bt11ı 1 inci •alıi/ede -
olarakı bir nota tevdi ederek Santunı 

Dik otur, 
Doğru konut! 

•Kral Alekuadr öldürüldütü eyaletinde faaliyette buluaan 
gün, Atatürk: Türk orduıuaa .)ipoa kuvvetlerinin zehirli raz· da bu gazı reaiı mikyuta k 
seferber etmeğe hazır olduğunu lar kuUaadıklarını ve yakında 1 k · · h 1 LJarda 
telgrafla Belgrada bildirmiıti. vapacaklan hareketler esnasın· anma ıçın azır I& 
Bu aamimi alika, bizim kalbi· 

1
_1 _____________ ı_un_d_u_k_la_r_ın_ı_bi_ld_irm __ ifllı_. _ __. 

mizde nakşedilmiı bir halde 
baki kalacaktır.,. 

Diyor. 
Pariı, 10 (Radyo) -Türkiye 

Baıvekili B. Celil Bayarıa Belı
rad 1eyıbati, Avrupa aiyaıal 
mab•6iHado hfID UWU uyan• 
dırmı,tır. 

Belgrad, 10 (Rıdyo) - B• H• 
bahki gaaeteln, Tlrldye BııTekill 
B. Celil Bıyar •• Biriciye VekW 
Dr. Rflf Ul Ar11ın Belgrad ıiyanti 
hakkında makaleler yumakta Te 
eamimr karıılama baberleriai n•tr•t• 
nıektedirler. 

B. Celil Hıyar •• B. Rllf16 Arar, 
lıu ıabah Yagollnyı Bı(Teldli B
SıoyadiaoYİÇ ile uua bir g&rlıme 
yapmıılar 'te 611• tlzeri Kral Nıibi 
Preu Pot tarafuadan kabul eclilmil" 
lerclir. 

Pruı P ol, B. Celil Bayar " 
B. Raıuı Araa Qle yemeğine alıkoy• 
maı; siyafette Yugoelnya Baı'tekili, 

Hray H lıllkdmet erkim baaır ba· 
hra••ılardır. 

Dahiliye Vekaletinden: 
Muğla içme suyu inşaat 

tesisatı eksiltmesi 
ve 

Mutlaya 4.S kilometre me•fedeki Şemsettin ••'-•• 
ıebre i lesi u deooıu ln!H1 vrı 1'! ir i h n,. .. ,flhıfMMıl 
itleri11 yapılması kapab zarfla ekıiltmeye çıkanlmıp. 

1 - işin muhammen bedeli 98582 lıra 47 kmaıtar. 
2 - istekliler bu işe ait ıartname, proje vesair evrakı 49 

kuruş mukabilinde Dahiliye Vekaleti belediyeler imar ile 
fen ıefliğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 31. Mayıs. 1938 tarihine rutlıyaD Alı fia 
saat on bir de Ankarada Dahiliye Vekaleti binUıncla topla 
cak belediyeler imar heyetince yapılacaktır. 

4 - Ekliltmeye girebilmek için iıteklilerin apğıda y 
teminat ve vesaiki aynı gün ıaat ona kadar komisyon r • 
liğine teslim etmiş olmaları lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddeleri•• W/ 
6179 lira 16 kuruıluk muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiti vesikalar, 
C - Kanunun dördüncü maddesi mucibince ebiltmı 

gırmeye bir mani bulunmadığma dair imzalı bir mektap, 
O - Belediyeler imar heyeti fen şeflitinden miiaaka 

muada brar kılmdıiı haber ve· nin sefere 11lih olduğu bık· mahkumiyetine, Veysel oğlu radıtı hakkında resmi bir ve
rilmektedir. kanda fen heyetinden verilmiş Mehmedin, babasının kazada ıika ibraz edilmeditinden ken· 

girmek için alacakları vesika, 
S - Teklif mektupları ihale ganü saat ona kadar mak 

Roma, 10 (Radyo) - Çekos· rapor mevcut olduğu anlaşılmış bo ulduj'u hakkındaki iddia11 dilerine tazminat verilmeıiae mukabilinde komisyon reisliğine verilecektir. 
lovakya meselesinin, önümüz. ve maznun B. Mehmed Alio"n ka ı.'i ıurette 11bit olmadığı, mahal olmadıj'ına 1700 kuruş 
deki hafta içinde müzakere bu husuıtaki iddiaları redded 1- betulanlar veya kaybolanlar maıarifi muhakemenin B. Meh· 

. Posta ile gönderilecek teklif mektuplanaıD iadeli taalıh
olmısı ve nihayet b11 ıaate kadar komiıyona plmlı 

edıleceti ve Çekoılovakyanm, miı, Türk ceza kanununun 382 araıında bulunmamasına bi· med Aliden, 20 liranın da•De· maıı lizımdır. 
ltalya Hariciye Nezareti vası· inci ve 411 inci maddeleri mu· naen, mübaıir B. Alinin ve nizbanktaD alınmasına kabili Bu it hakkında fazla izahat almak iıtiyealeria beleclirel 
taıile Almanya ile temaıta bu· cibinco bir sene, iki ay hap- polıs B. Necmeddinin kaza temyiz olmak üzere karar veril- imar beyeti fen ıefiitine müracut etmeleri. 

10 ıs 20 2s lunacltı ıöyleniyor. sine, 116 lira atır para esnasında eşyalarının zıyaa uk· miıtir • ........................................................................................................................ ~~-.------~ 
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kııın evine kapanır, biç kim· inliyen evini aydıalabrmıı; fakat bakan bozuk bahçe de bıze auyunda, aabunla tertemiz 
seye ıözükmezmiş.. Kıpısını içeriden hiçbir aeı ıelmezmif. aid olmak iktiza edermiş. Ger- kaamıılar gibi •• Çojıa, m 
ancak birkaç iyi komşu ile her Galiba çocuk çalııır, o da idi• ~ pazarhkta yokmuı amma: miyet ve sefalet içinde 
sabah ve akpmları ancık oğlu çük el iılerile uj'l'lpr, danı- - Ne çakar -dediler ora11 clakları halde, aabır ve ı 
açarmıı.. muş.. ela aizin olsan.. aetle zamanlannı eritiyor 

Bu kadında, ıonradan işittim Bana dedUer kia BeD burada bir ı•J• dılaa Bütün ıenç kızl•r baaa 
ve ötrendim birçok meziyetler •- Perili desek perili ele- .. laid oklumz met et•ek istiyorlar •• 
varmış.. ğil, npaıaj'lam, imula bdUI.. ~~ can kıymeti, burada bunda, bıDi incite•, 

Temiz, çalışkan, yllın bil· Çocuk, koca11na benziyor. Alı· hiç te yiikHk detil.. Büyük acındıraD bir laal Mliy 
Hı11r, laayır, Gülerin gözleri rıyasız.. k d v ___ b k" l" .. • mez, hiçbir ötüyü inlemez yor karıı 11na onu, Allaha aey· bayat ibtiraıları, buralarda es- n.a.. a ve oy unun, te 

benim üıtümde ~miı. Onu ya· - Söyle1ene Güler• Ô ki k d h" b"'l'"' bir kadınmış. len kocasını reder gibi yüzüne bakıyor. Ko- miyor. Galiba me1ud oluıları.. uşl ı e en tari ı a a 
naklırmdan öptüm. Sabun ko· - Güzelsiniz de.. K hali ıeviyormuı, Birçok izdivaç caıı, güzel bir gençti. Şen bir da bunan da büyük biueai çalanamamış.. endilerini 
lc:ao bir yavru kız.. Diyebildi. teklifleri olmuı; hepsini de, en delikanlı idi. Hep tarkı ıöyler, 

9
ar.. çülc ve mahkilm, bizleri 

- Niçin öyle baktın, dedim. Gülerek Gülerin peıi ııra, b b 
kı d b b b küçüle bir düıünme devreai hep gülerdi. O yıllarda Fatma Artık verleşmiıtik.. Burada ikim ve üyük ıörüyoı Gene zar ı, gene aıını anoeıi ile a ası, bir de ç ,k ı k b d 

A d geçirmeden reddetmı• Oğlunu da (kadının adı bu) öyleydL aakia ve tabii yaııyordum. hk Halbuki, ha ikat ua an etdi. Bazan derler ki, na o· genç yaşta dul kalmıı bir ka· r ı__ -•- k 
luda inıanların ruhi tebuıüıle- dın geldi. baA-rına çekip kaderinin ıimsi· Mehmed (lcocas1) AZ c;ok kaza- günlerim. epeyce ııkıntah ıeçti. ~dar UZaA ve va ıa De 
ri ve heyecanları çok kuvvetli Bugün ve yarın içiD evde lizım ylh koynuna ıeve seve atalmıı. nırdı da... KımMye m".lhLç Ko:ı;ş_lu, balhassa ie::ç kızlar terainel. 
olmakla beraber, bunlar aayet 1 d' Onun içindir ki, biç ıikiyet de,.illerdi. Mebmed ukerlikten beni aörmex.e aeliyorlardı. Hop- Yavaş yavaı kıı geldi. • o urauı, ıye.. • • • • 
atır bir ıekilde, ideta uzun Bu ıenç kadın da aazan etmiyor. Kendi feragati ve ru· dönüıünde, Aydın öteıinde bir ıi beni hem de açıkça tetkik renin içinde herıey, ıün 
mücıd leler ve devreler ıeçi- dikkatimi celbetti: bi ilemi içinde, belki de yışa· köyde men n: 'e tutulup öldü. ediyorlardı. Bu bakışlar, gizli tikçe renginden, canlılıtın 
ruek tezahür ederlermiı.. Hıç konuşmu)'or gibi birşey.. manın bir baıka lezzetini bul· O gün, bugün, Fatmının dili k p klı tecessüalerden ziyade hararet ve tiriyetinden par 

Halbuki ben, aksini rörü· Se11iz, sadaıız, ideta teneffü· muı. de öldü, rönlü de... b ,, bir ıamimiyet taııyorlardı. kaybediyor. 
yorum.. ıünü bile kaybetmiş.. Bir küçük Küçüle bir gaz lambası, ge- Gülerin aaaıı, babaıı da br Fakat ne de olaa bir manken Sabahları ilk güneı ııık 

Buradakiler bizden daha de• oğlu varmış •. Daha ilkmektepte c •nin ıaat onuna kadar, onun nim o küçük hediyemden çok detildiml. karşı yamaçların üıtünden 
hatta bütün okuyor. Bütün yaz vaktini ova· a çak tıv1nh, duvarlanndan ıevindiler. Babam ıordu: On· Bunlar, hep iyi inıanlar, hep lıldara vuruyor. 

----~..wu.u.&.11ıa....ı ............ ~.Jıır.9~•~•m!!!.!.!im~i!.,.._v~e~~d~a~ç~a=lı~ım==.:ak~ı~a___J!ı~e~~~r~en:_~k~a~d~ın~,~~ru=t=u=b~et:_:•=~=•=a~, ~ç~a=b~ıı=n=d:a~e=ı:k:il:ik:_:~l:a~r ~d:a~:ce~v=a~p~ve:r~d:il:er~.~D::cr~o~y:e_:_~iy~i~k~z:_:ar~v:e~k:a:d:ı:nl:•:r·~=D:e~re~~~~~~~~·=Ar:_::kaa'v 



Sahift" 7 A~AD OLU May s 11 . 
Büyük harpte Alman kundakçılarının faaliyeti. 

Amiral Nelson Bir sigara ile koca bir gemi 
nasıl berhava ediliyordu? Bir ihtişamın parlak destanına karışan aek. 

Amiral Nelson, o gece, bü
tün hisaiyahaı dökmüştü. Em· 
mı. ona samimi bir nazar fırlat· 
tıklan ıonrı, ıol elinin ince ve 
mevzun baş parmağını, a mira· 

' lın alt dudağına dokundurmuş, 
hafif bir kahkaha koparmıştı. 
Belli ki güzel kadın, deniz hi· 
kiminin sözlerinden duyduğu 
hazzı, bu suretle göstermek iı· 
tem işti. 
Emmı, bir liihza tevakkuftan 

ıonra, sağ elini amiralın omuz
larma atmış, onu sım ııkı ku· 
caklamıı ve sevgisini, olanca 
bollutu ile dökmüştü. Bu de· 
rece hırs, Lcdi Hamiltonda, o 
dakikaya kadar hiç görülmemiş 
idi. Amiral Nelsonu, kollarının 
arasında o rütbe ııkmııtı ki, 
onun göğsünü kıphyan oiıan· 

ların memelerini incittiğini bile 
duymamııtı. Nasıl duyabilirdi 
ki, deniz hakimine vurulmuş ol· 
dutundan, kalbinin yarasından 
esasen ııtırap içinde kalmııtı. 

Emma Hamilton ve ıonrı, 
Nelsonun talibi. O Nelaun ki, 
yüksele mevkiini ihraz edinciye 
kadar, vatanının besapıız düş· 
manlarile, denizlerin korkunç 
dalgalarile, biabir tehlike ile 
ve nihayet kendi ncf.sile çok 
mücadele etmişti. Bununla be· 
raber o, bir gün Napoliye mu· 
zafferen aireceğinden emin ol· 
muıtu •• 

Tarihi bidiıeler, ancak ailaiJe· 
ıile hikaye edilirse iyi anlatıl· 
mıı uyılır. Biz ıimdi, dab 
EdDMn Nelıon bahsinde bulu· 

~--
Birinci fasıl 

Ştın ve şöhrete doiru 
Küçüle Orad, ondan evel 

dünyaya gelmiı kardeılerinin 
yolundan kurtulmuş gibil. Teş· 
riaievel geçmiş, mütealcıp ay· 
)ar biribirini takip etmiı ve 
fakat, cılm ve cınıız doğmuı 
olıa Oradıa ııhbatinde, hiçbir 
telalilce görülmemiıti. 

Edmon Nelson, günler geç· 
tilc99 ümide kapılaıaka baılr 
aıııtı. Bir gün, küçük Orad 
uyurken, oaun beşiği öniiade 
uyli durmuı ve: 
~Hi~ olmazıa bunu bafıılı 

rabbim •• 
Diye"k Allaha yalvarmıştı. 

2 

Edmon Nelson; günün birin
de, küçüp Oradı tekrar vaftiz 
etmek sevdasına düşmüştü. Bu· 
nun üzerine, karısının uzak 
akrabalarından Lord Mo:pola 

yalvarmış, küçük Orada kendisinin 
vaftiz etmesini bildirmişti. 

Orad, babasının arzusu vec• 
bile ikinci defa vaftiz edilmiş 
ve ondan sonra, Edmon Nel· 
sonun itikadı dairesinde, mad· 
di ve manevi bakılmış ve bu 
suretle, 11hhatli olarak büyü· 
melde devam eylemişti. 

Faziletkar Edmon Nelson; 
kendısi (de küçük yaıtanberi 
kiliseye devam etmiş ve mane
viyata derin bir itikad sahibi 
olmuştu. Bu itibarla, oğlu kü· 
çük Orad için geceli gündüzlü 
dualarda buluna buluna onu, 
rebbani kudretle ölümden kur· 
tardığına inanmıştı. 

Edmon Nelson, dindar oldu· 
ğu nisbette günahkar olduğunu 
da çok defa ef'alile isbat et· 
mişti. Fakat; buna rağmen in· 

Bu nasıl şey? 
Kadın, evde bir genç 

kız buldu 
Hastabakıcı Madam Mari 

F errari, gecelerini haıtalarının 
başucunda geçirdikten sonra 
her sabah saat dokuzda Sen • 
Dominik ıolcağ nda oturdutu 
apartmana dönermiş. 

Geçen sabah apartmanına 

saat 8 de dönmüş. D iresine 
cık p o ıoa 2ireceği ıır da 
karşııına pijamalı zarıf bir kız 
çılcmıı ve hastabakıcıya: 

- Müsaade edin de çorap· 
larımı giyeyim, demiş. 

Bu vaziyet kar~ısında ıeri 
dönen hastabakıcı, apartmanın 
alt kısmında oturan ev sahibine: 

- Demek ıiz, benim yoklu· 
ğumdan istifade ederek, odamı 
araaıra kiraya veriyorsunuz; di· 
ye çıkışmış. 

Kiracısının bu hiJdetinden 
hayrete düşen apartman sahibi, 
kapıClıına kimseyi dışarı bırak· 
mamasını emrettikten sonra, 
karakola telefon etmiş. 

Yetiıen polisler madmazeli 
yakalayıp iıticvıba bıılamışlar: 
Adı Nenet olan kız, soya-

Nakleden: Kiimi Ural 

gilterenin, Allahın kudret ve 
azametile yaşadığı kanaatini 
beslemiı ve bunda musu kal• 
mıştı. 

Küçük Orad; her gün biraz 
daha sıhatli olduğu halde bü· 
yümekte devam etmiı, bugün 
yarın derken, dokuz yaııaa 
varmıştı. 

Orıd, bu çığa geldikten son· 
ra, onu çok seven zavallı validesi 
Katerin Nelson bastalanmıı ve 
bir gün gözlerini hayata kapa· 
yarak küçük (Orad) ı yetim bı• 
rakmaştı. 

Orad, ana•ının ufulile kal· 
binden vurulmuş, küçük olma· 
ıına rağmen yetim kaldığını 
idrak ederek, günlerce ve kal· 
binin en derin köşesinden ıızaa 
teessürle ağlamıştı. 

Anasının ölümünden ıonra, 
küçük Oradın çocukluk haya· 
tı da, vaktinden evel kapan· 
mı4tı. Evlerinde, yalnız kal· 
mıştı. 

- Sonıı oar -

Arjantin 
eumhurreisi ecnebi 
mektepler hakkında 
kararname imzaladı 

Buenoı Ayres, 10 (A.A.) -
Reisicumhur Ertiz bir kararaa• 
me imzalamıştır. Bu kararname 
Arjantinde bulunan ecnebi mek· 
teplerin f ıaliyet ve kontrolünü 

bir t kım niz mat rıptctmek• 

tedir. u karar Nazi •clctep
lerinin faaliyeti bak kında veril· 
miş olan bir rapor üzerine it• 
hız edilmiıtir. Bu mekteplerde 

memleketin müessesatına mu· 
halif tedrisatta bulunulmaktadır. 

Gazeteler Nazi teşkilatını in· 
fisab etmeğe ve ber türlü s:
yasi faaliyeti terketmeie davet 
etmiştir. 

Alman mefiri Arjantin Hari· 
ciye Nazırı ile görüşmüştür. 

• 
dını söylememiı, onbeı yaıanda 
olduğunu, bir haftadanberi eve 
gitmediğıni, bu ıece bir karı 
koca ile barda eğlendikten son· 
rı, burayı ıetirilip yatmldığını 
ıöylemiıtir. 

.. • ..... ee •• 

Oyle zamanlar olmuştu ki, Amerikadan lngiltere-ye 
erzak nakli hemen hemen imkansız bir hale gel

mişti. Hergün birkaç gemi batıyordu. 

Kundakçıların gaktıld1Uı 
hir ıemi •. 

Umumi harpte Atman caau .. 
larile mücadele etmiı olan in~ 
giliz Entelicenı ServisiDden Ad· 
mirıl Gınt hat11alarını neşre 
baılamıştır. Umumi harpte Al· 
man casuılarının bilhassa Ame
rikadaki faaliyetleri, tarihin giz· 
li bir 11yfa11nı teıkil etmiştir. 
Admiral Gınd hatıralarında, 
bu Alman casus ve tethiıçile• 
rinden Frans•z Jon Rintelenia 
yaptıklarını ve ıonra naaıl mey· 
dana çıkarıldığını şöyle anla· 
tıyor: 

Frınz fon Rintelen, Amerika· 
ya Almanyanın oradaki kundak· 
ç 1 t il"' ını fi olarak 
1915 senesi nisanında röade
rilmişti. 

Rintelen, Berlindeki ıeflerin· 
den, iıtediği şekilde barcıya• 

cık kadar para almıı bulunu· 
yordu. 

Bu, vatanı iç'n berşeyi ya· 
plbilecek ve bilhassa bu gibi 
faaliyetlerde değerli bir adımdı. 

Nevyo ka gider gitmez ora
daki Alman general konıolosu 
doktor Buntz ile tem11a ıeçti. 
Doktor da, diğer taraftan, 
Amerika gemilerine Alman 
tayfası koydurmaya çalışırak 
lrundalcçılılc faaliyetinde bulu· 
nuyordu. 

• •••• 
Nihayet bir gün 
bütQn sırlar mey· 

dana çıkınca .. 
müddet ıonra aradaki bölme 
erir. O zaman iki mayi biribi· 
rile birleıir. Bunlar, birleıince 
gemide infilik olur. 

Bombanın çabuk pıtlama• 
ıını iıtiyorJalc aradaki bölmeyi 
ince yaparız, ne kadar geç plt· 
lam111 Jizımsa bölmeyi o kadar 
kalın koruz. Bu ıekilde, ayn 
ayrı cinıler halinde yaptığımız 
bombaları, çabuk veya geç in· 
filik etmesini iıtediğimiz gemi· 
Iere göre taksim ederiz.. 

Rintelen kimyageri keıfindea 
dolayı tebrik ediyor vo hemen 
işe başlıyorlar. 

Bu iki ~aat içimi• 
mahvolan gemiler: 

1915 de Nevyork tezgahla· 
rında ve limanlarında çalışanlar 
araıında lngiliz düşmanlara çok· 
tu. Bunların çoğu Almanlar ve 
lrlandalılardı. Rintelen, gemi· 
Iere lcuadak ıokmalc için adam 
bulmakta güçlük çekmedi. 

Gürı geçmiyor, bir geminin 
deniz ortaaında birdenbire alev 
aldıtı ve bir iki saat içinde 
mahvoldufu görülüyordu. Bir· 
çok ticaret gemileri bu suretle 
yanmıı, Amerikadan lnıiltereye 
erzak ve cebbane nakli adeta 
imk&nıuı bir hale relmiıti. 

Bu esrarengiz kazaların ıe· 
bebi ınlaıılmadı. Tezgahtan ye
ni indirilen gemilerde ki infilak· 
lar esraren ıiz ıörün üyordu. 

Bı.ı işte bir kast oldutu, lcun· 
dakçıların çahıtığı muhakkaktı. 
Fakat, bunlar kimlerdi. Nasıl 
çalı~ıyorlardı? Bilmiyorduk. 

Gemilerdeki infilaklar o de· 
rece fızlalaşmışb ki, ortada bir 
suikasd şebekeainin bulunduğu 
muhakkaktı. Bu, hakikat lngiliz 
ve Amerikan hükumetinin gö· 
zünden kaçmamıştı. 

kendisine ıöarerince afallacla. 
Her halde lıviçredeki Ga11a ı.ı 
sahtekar oldutuau iddia edecek 
değildi. 

Rintelen bir harp eairi ribl 
Doninfton Hole ıönclerilaifti. 
Orada, mütarekeye kaclar ka· 
lacaktı .• 

Fakat bu fibi adamları• bi• 
b:r taraftan kendilerine ıüle• 
talileri vardır. Bir gün Riat.ı. 
nin esir garnizon ndaa kaçtıtıaı 
haber aldık. 

RimteJen Amerilcadaa ayrı~ 
dıktan ıekiz, dokı.ız ay ıoDra 
idi, bir ıün Amerikadaa .,. •• 
telefon ettiler. 

Telefondaki sea, beni Ameri· 
kaya çatırı yor veya biriaial 
göndermemi istiyordu. Hobo• 
kendeki bir otelde buluımak 
üzere ıün ve 11at tayin ediyor 
ve bize ıoa derece mühim bir 
ıey haber verecetini söylüyor
du. 

- Kimıiniz? Diye ıordum. 
- Benim kim oldutumua 

ehemmiyeti yok, dedi. O ele 
geldiğin z zaman Mister Vıt di• 
ye ıorarsıoız. 

Bu bir tuzak mı idı? 1btimaU 
vardı. Belki hakikaten dotru 
idi. Ne yapacağımı düıünüyor· 
dum. N.b•yet karar verdim: 

Ben ritmiyecek, biriıini rö• · 
derecektim. 

Elimde gayet mahir ve ce· 
sur bir adam vardı. Norman 
Tuetı ismindeki bu ıenç tam 
bu iş için yaratılmıştı. 

Mektepler arasında ziyaretler başla~ı 
Rintelen, gemilerdeki kundak· 

çılıta daha iyi bir ıekil düıün· 
müştü. Düşmana erzak taşıyan 
tüccar gemileri berhava edile
cekti. 

Hadisenin patlak verecetioi 
Alman hükumeti de anlamııtı. 
Rintelen Amorıkaya gelditinin 
dördüncü ayı Almanyayı ça· 
ğmldı. 

Bir gün, Rintelenin arkadaş· 
lanndın Boy Ed Rin telenc: 

Norman, söylenen gün ve la• 

atte ot~le gidıyor. •Miıter Vıt.i 
istiyor. Adam aşaj'ı iniyor ve 
Normana: 

Zigaratten inti Tlalar 
Her ıeae idet oldu§'u vcçhile liıelerle mu• 

ıl11im ve mıllek mektcplerİAİn ba ıene mezun 
olacak talebeai araıınc:bı, gruplar halinde müte
lcabil :dyuetler başlamış ve bu hafta, Erkek 
Liıuiade• ıekaen kiıililc bir grup, baılarmda 
lluallimleri oldutu halde, Göıtepedekl Amerikan 
kollejini ıiyaret etmiılerdir. 

iki mektebin son aınıf talebe1i burada kar· 
deıçe tınıJIDıı, oy11alar tertip etmlı, güzel bir 
lii• gecinaiJlerdir. 

KolleJli kazlar, erkek aıbdıılaruu büyük bir 
•ezaketle atarlamıılardır. 

Reamimizde, Amerikan Kız Kolle jinin ıon 
.. af talebeıi ağıiilmıktecliı. 

Bu işe baıl•mık için, derhal 
adam aramığa girişti. O zaman 
sahneye Dr. Valter Şel çıktı. 

Dr. Şel, bir Alman kimya· 
reri idi ve Bruklinde liboratu· 
varı vardı. 

Bir gün Rintelen ondan, kul· 
lanılmaaı kolay ve dışardan ba· 
kılınca farlc edilmiyecelc şekil do 
bir bomba hazırlamaııaı iıtedi. 
Fakat, Şel, bunu daha evelden 
bazırlamııtı. Hemen cebinden 
ıigara biçiminde birşey çıkardı. 
Dışardan bakınca bir püro ıı· 

~ gıraaına, ağızlı!• veya bir me· 
kite benziyen bu küçük şeyin 
içinde ölüm) dolu idi. Sivri ucu 
en ufak ve görülmez deliklere 
ıokulmasına yarıyacaktı. Oığer 
ucu küt olduğu için, dışardan 
bakılınca farkedilemezdi. 

Dr. Şel, bunun nasıl bir 
bomba olduğunu izah etti: 

- lçerde, ortaaınaan bir 
bölme vardır. Bunun bir tara· 
fını asid pikrik doldurulmuştur 
Diğer tarafına asid sulfırik. Or· 
tadaki bölme, bu iki mayiin 
yavaş yavaş eritecekleri bir 
maddedendir. O suretle ki, bir 

- A'mınyadan bir telgraf 
aldım, dedi. Senin derhal Al· 
manyaya dönmeni istiyorlar. 

- Sebep? 
Rintelen bunu ıormalcta haklı 

idi. Çünkü Berlindekiler. ken· 
disirıin faalıyetinden memnun 
oluyorlardı. 

Boy Ed: 
- Bilmiyorum, dedi. Yalnız 

mümkün olduğ:ı kadar çabuk 
hareket etmeni bildiriyorlar. 

Sahte pasaportla yolcu: 
Rintelen, derhal kendiıine 

sahte bir pa11port buluyor ve 
lıviçre tabiiyetinde, Gaş ismin· 
de bir adım ııfatile vapura bi • 
niyor. 

Rinteleni ille defa olarak, va· 
pur lngiltereye geldiğj zaman 
yakaladık. • Nordam,. vapurun· 
da Gış ismindeki yolcunun, 
sahte pasaportlu olduğunu ha· 
ber almıştık. Vapur İngiliz ıu· 
)arını girer girmez, kendis"ni 
tevkif ettik. Rintelen itiraz edi
yor, tevki/inin sebebini soruyor· 
du. Fakat lsviçreye ıorup Gaş 
ismindeki adamın orada bulun· 

duj'una dair ıldığımız maluma ı 

- Teşekkür ederim, zahmet 
edip geldiniz, dıyor. Buyurun 
odama, gör üşeJim. 

Fakat Norman ihtiyatla dav· 
ranıyor ve: 

- Lokantaya gidelim de di
yor, hem yemek yeriz, hem •t· 
leniriz. 
Normanın ıüpheaini haklı ıö· 

ren Vit, kendisine itimat ver• 
mek için: 

- Peki, diyor. Yalnız bır 
teklifim var. 

- Buyurun? 
- V ereceğjm malumat içia 

iki bin dolar isterim. 
-Pek ala. 
Lokantaya g d yorlar terıba 

bir köşeye çekıliyorlar ve Vat, 
elde ettiği sırları anlatıyor. 

Anlattıkları, Rintelen ve ar
kadaşlarının Amerikadalci kua· 
dakçıl kları ve casusluklarıdır. 
O zamana kadar, R ntelea biz· 
ce ancak bır sahte pasaportlu 
yo'cu idi ve kaçtıktan ıonra 
da, kendisine ebemm yet ver· 
mcmiş, uzun müddet takip et· 
memi~t.k. 

- Lüt/•n fdflİriniz -



RADYO 
Bugünkü program 
Muhtelif Avrupa istasyonları

nın bu aqamki proıram özü: 
Sen/onileı: 

21, 30 Viyana: Senfonik kon• 
ser (Anton Bruckner). 
H11/i/ konserler: 

1, 10 Berlin kıu dalpıı: Küçük 
muıilci parçalara (8, 15 devamı), 
10,45 Berlin kıu dalraaı: Karı· 
f k halk muıikisi, 12 Berlin 
kııa dalga .. : Karııık program, 
13 Berlin kıaa dalgaaı:Hafif mu· 
aild, ( 14, 15 devamı ), 13,25 
Blluq: Plik, muıikiai, 14,30 
Bilueı : Mandolin orlceıtraıı1 
17.15 Berlia kııa dalıa11: ilkba· 
t.ar laavaları, 17,4S Berlln kıaa 
daJıaaı : it ıoou konaeri, 18, 10 
Praı: Talebe koroıu, 19 Peıte: 
Çiı• maaikiai, 20,05 Bükreş: 
Karlflk konur, 21, 15 Bükreo: 
Aktam koa .. i, 22 Berlia kııa 
dalpaı: Hafif muıiki, 22,20 
Praı: ç.1ıc uerleriadea konser, 
22,45 BGlueş: Kır111k muıiki 
konıeri. 
o,,.,.,.,, operetler: 

1S Bükreı: Operet havalara, 
20 Berlla kıaa dalraaı: Karııık 
opera havaları, 20,30 Peıte ı 
o~rıda verilecek piyesi nakil. 
Oda rnrulltlıl: 

18, 15 Berlin lıcıaa dalgası: 
Ev ..,Juları, 19,20 Prag: Karı· 
11lc kuartet muıikiıi konaeri, 
21,30 Berlia k&M dalıaıı: Kua"'= 
tet koa1e1L ..,,.,,.,, 

IS, ıs BerlM kıu dalıu' ı 
Alman gençleri tarafından pr• 
kılar (15,4S: Virtüoz kemaa mu· 
aikiai) 16,45 Bariton şarkıları. 
Duı maıilciıl: 

19, 15 Bükreı: 23,20 Viyana: 
(Danı ve hafif muıiki), 23,30 
Pııte. 
--~~~~~ .... ,~----~~ 

Şimdi yapılacak bir tek fflY 
vardı: 

Vit bakkuula tahkikat J~ 
mık. 
Normın, •Miıter Vite" vaı• 

dettiti parayı verdikten aonra, 
Amerikan polisine haber gön· 
deriyor ve adamı tevkif ettire
rek, mahkemeye çektiriyor. 

Yit, muum bir halle, bunun 
1ebebini IOl'ıaaktadır ve kendi• 
ıiae: 

- Bize verditi• malQmab 
a .. de• buldua! diyorlar. 

O, Jİ•• ıayet ıamimi bir 
v•iyette Riateleni11 ıemilere 
bemba ywl.,Uraekte kullandı· 
tı adamlar ıraıında olduğunu, 
fakat bqiia ı&rlaranı loıiltere• 
1• Y•erek, puhıaı ödeditiaJ 
ıöyliiyor. Kendiıiae: • Ameri· 
kın laflkQmıtioia bitarafhk ıi· 
71utlai iblil" cürmünden do
layı, pek atar olmayın bir ce• 
ıa veriliyor .• 

&.adan aonrl, doktor Şel ve 
Ri•teleain arkadaılarındao da· 
ha t.fkalan da teVkif edilmlı· 
tir. 

·----·-- A ~Anoı.u Mayıs 11 

relikten yılanın macerası Milasta Lüzumlu notlar ~ ____ ...._._. Prof eaör Ak•elin ;yap. 1=-;;;:;;;;:::::a::;:=====-:::::;:;;==I 

Filistine giden borunun muhafazası için lngiliz tıfı m'/Jhim kazılar r~~~L~~ÜQ tan~ ... tren 

h •• k A tj J J f k k Jl Muğla, (Huıuıi) - Miliıın Jerin hareket uatleri .. U Ume 8 ay ar a as er U 8DlyOr Gencik mevkiind Karya mede- Agdın lıattı; Alsaneala 
Buıün lrakın Kerkük nokta· Kanunusani 1934 senesinde ALEV DiLLERi niyetine aid eserler bulmak iımiı·Karakuyu·Am:arı: Pıur-

sından, Hayfa ve Tırabl111şamı Irak krala Majeıte Gazi mem• Şimdi, bu teaişat sık 11k pıt· mıksadiyle lıveç ilimleri11den 
1••'1 ~mba, cuma. puar glDleri 

L l A p ıaat 21,35 de. 
ve Akdenize uzanan bir çelik leketinin aervetini Akdeniz kı· lamıkta ve dil dil alevler aaça· ar11;eo oii profcsorü kıel er• hmiı • Nllilli: Her gt1D 1111 

1ılan vardır. Bu yıluın kanı yalarına akıtan bu teıisıtı tcftij rak birçok canları yakmaktadır. ıon tarafından lc1Zılar yapıl· JS,40 da 

bugünkü ıanayiin cın daman etmişti. Borular patladığı vakit haber maktadar.. lıveç veliahdinin lzmir-Dcni.zli: satı. pefşembe. 
olan petroldan ibarettir. Irak Jki koJdıo uzanmakta olan ıhnabilmesi için birçok yeni batkınlığı altında bulunan bir nmuteai gftııled ıaat 6.30 da 

Petrolları, Fı"lı"ıtın ve Suriye l"k 1 b" le 1 H f fi d h ı · · -1 heyet namına bu kHılara mart• lmıir•Tit..Odemif: Hereabell uıt çe ı ya amn ır o u ay aya, mıara ara ı a uzum goru • s,.as ele ltlr katar; her ..... ..u 
aahillcrinden uzak bir mesa• diteri de Trabluışama akıyor· müştür. ta bışlınmışta. Kazıdı mühim 17,30 Öde.mit• bir ueıı. 16,30 dı 
fede bulunmaktadır. Bu meıafe du. Lakin, çöl rüzgarlarının Bilhassa, Filiıtin tarafını gi· eserler bulunmuıtu~·· Kazı, yal· Tir•y• otoray. 

1850 kilometredir. kumları bunlara örtmekle iktifa den borunun muhıfız111 için nız Karya medeniyetinin izleri A/gon hatlı; Basmaneden: 
Irak petrol kuyuları 1914 de etmemiı, :az bir 'Z\Dlan zarfında lngiliz hükumeti alaylarla aıker üzerinde yapılm kta ve bu me· 1ımir.fıtaabııl0Ankara: Htr gila 

keıfedilmiş olup, genel ııvıı bu tarassut kuleleri de sahrada dılcmek mecburiyetinde kalmalc· deniyete aid eserler aranmak· 18 7 de (puar, cumı, çaqamba• 
patlak vermeden bunların ne yokolmuıtu. Bu hatlarda inşa tadır. tadır. Profesör Aksel Penoa gtınleri yataklı ngon·hitre bulaııarJ 
şekilde Akdenize akttalıcığ~ edilmi§ olan 15 adet pompaj Boruların ekserisi Yahudile· büyük bir nezaketle beni ka· ıeai •:::ı:r~ ~::•= {s~: d:• puar· 

düıünülüyordu. iıtaıyonu yardı. Bunların ekıe· rin oturdufu mıatakalardaıı bul ederek ıu beyanata verdi: 1mıir·Bındırmı: Pazar, ,.lı, ptr-
Stılırada zafer riıi köylerde oldutu için iyi geçtiği için, Araplar tarafından - Şimdiye kadar karyalılara tembe •• cumarteei gftnleri ubahl•· 

Petrolün bidayette aju ve muhafaza edilmemişti. Lakin, kasten delinmekte, ve büyük ait bir mezar bulunmuştur. Bu yic. 11•t "l,20 de mUhteUt katar: 

kalın borular içeriıinde nakli bütün bu çelik yılının geçtiği yangınlar meydana getirilmek· mezar milattan önce 1200 yılına ~:;~:ı. .. a~arrzmı:,a. cuma &Gultri 

düıüaülmüş iıe de, fazla mas· köyler müşteki idiler. Heran tedir. aittir. Kemikler toprak içinde İı:mir&ma: Pazar •e paurtıri 
raf yüzünde• ince çelik boru• çelik yılının çatlamak ve delin• Şimdi boruların muhafa1111 oldutu gibi durmaktadır. Kız· gnnleri ıut 15,28 de 

larlı ıahile Dıldi tasavvur olun· mek tehlikesi ve ölüm 11çma için bir hayli milyonların daha dığımız yer küçüle bir s:tedir. Her zaman lazım olan tele-
muıtur. korkuıu ile yatıp kalkıyorlardı. sarfı İcab etmektedir. Burada bir kilise ve milattan fon numarallll' 

Likia, 1914 te reoel llVIŞID evel 300 Üneµ yıla ait bir ma· Yıngın ihbarı: 2222 • tehir tele. 

patlak v~rmeai, bu ümit ve Faşı·zm ve Nasyonaıı·zm bet çıkmıştır. Kilisenin içinde ffona mfiracaat aumaruı: 220(). ,.,. 

11 · L- 1· k" l · d- birçok mezarlar vardır. Bu me· hirleraraıı telefo11 mfirecaat nama• 
eme erı u.ıııyen ımıe erın u· rau: 2150 • elektrik ıirketi: 20!H· 
ıüncelerini bir hayli müddet zır:ar mıliddan sonra SOO üncü buagazı: 2326. pofü: 2463 ·imddı 
için suya düşürmüştü. Harb ea• Hitler' Florans.ada Stef ani Ajansı muhabi. yıla aittir, Hıristiyan mezarıdır. ııhhi: 2040 • Bumade iıtaıyonu: 
Dllında milyonlarca ıterlin feda rine beyanatta bulundu. Maksadımaı Kırya medeniyeti· S638 • Al11ncılı: İltıeyona: 2U-'. 
etmek petrol şirketlerinin hiç te nin diğer medeniyetlerle olan Puaport npur iıkeleai: 2856 

Roma, 10 (Radyo) - Hitler, 
işine gelmedi. 1 l Beledı· we reı·sı"nı"n münasebıtını aramaktır. Biz bu· talyan topraklarından ayrı ar- ., 

' ~kin cirketler, bu emellerini 1 E nun için çalışıyoruz. Birçok §ey• 
&..es r ken, talya Krah Vıktor ma· d•kk t • 

genel savaşı müteakıp 1931 se· nuelle Veliahd Prenı Omberto nazarı ı a ıne ler bulduk. Bunlar bizi ılakı· 
Deı"ı•de tahakkuk ettirmeho kı· b Karantina Yıldıztepe ıokığın· dar etmez, Bulunan eserlerin 

.. & Ye Baıvekil Mussoliniye irer 
r.r vermiclerdi. Likin, kervan• 1 d da 33 numaralı hanede otur- ekseriıi esle Yunanlılara aittir. 

7 telgraf çekmiş, talya a görmü~ 
larıa bı"le zor katettilderı· susuz l ı k maktayım. Bundan dört be• ay Bir de, Karyahların Türk olduğu hüsnü kabu ve a i &· y 

vo çorak sahralar...la her tu-rlü kk 1 · · evci belediye memurJarının,· evin oJup olmadıklarını anlamak için "" dan dolayı teşe ür ey emıştır. 
külfete katlanarak iırileri sefer• sızan sularını ıokağa akıtma· tetkikat yapıyoruz. Karya me-

• Roma, 10 (A.A.) - Dün d '- k ber etmek auretile iıe baıla· mak için bir ihtarını aldım, eniyetini iyice tetııdk etti ten 
alı:şam FJoransada Stefaai Aiın· b h ı k mıılardı. derhal 250 kuruş vererek tamir ıonra u mü im meıe e ha • 
ıının bir mümessili ile konuşan k d b" h k Sahrayı nasıl mığlüp edecek· ettirditim halde 100 kuruş ecza ın a ır ü üm vereceğiz. 

lerdi? B. Hitler ziyaret esnasında keıilmiş .. Bunu tediye ettij'im Daha birçok ıondıjlar yapaca· 
Bu işin baıırılm111 için oto· kendiıino karşı gösterilen dost· memur makbuzu kestikten sonra tız. Kazıyı yakanda bırakacaj'IZ. 

mobil ve kamyonlar için de luk tezahürlerinden dolayı pek biri 22/2/938 ve diğeri 25121938 Gelecek yıl tekrar geleceğiz. 
K 

mütehassiı olduğunu ve ftalya· "hl" . . f 1 l YapJ•- lcazal ... da Karyalılar 
yollara ihtiyaç vardı. uvvetli tan ı; ya11 üç gün u~ •' iki -

askeri deniz ve bava kuvvet· c•za ka~ ır.ıdını daha elı"me 11• devrine kadar inilmi•tir. Esra· 
•k.teva.töl' makiaeleri ıotirlihait 1 L h l k d d " a • 
ve beş metro derinlik ve gf'!· erine 11.arıı ayran 1 uı u· kıştırdr. rm kuyruğu elimizdeClir. Bizim 

tunu söylemiştir. kızımazan eaki :Yunanlılarla ali· 
nişlikto yol kanalları açılmıştı. Yıldıztepe sokağı ikinci de-
Pek ız zaman zarfında bu mı· B. Führer dem:ştir ki: recede bir cadde halinde oldu· kası yoktur. Biz bu gördüğü· 
kiaeler 1850 metrelik boru yo· •faşizm ile Nasyonal Sosya· ğu halde bugüne kadar ne bir nüz mabet ve eşyalara bulmak 
lu hazırladılar. Boruların top· lizmin birbirini anladıtını gö· taş konulmuş ve ne de bele- iç"n çalışmıyoruz. Karya mede· 
rak altında çabuk çürümemesi rerek memnun oldum. ikimiz diyenin küçük bir himmeti ıö· niyetini bu medeniyetin ilk 
için muhtelif kimyevi madde· de ayni aleme mensubuz. ldeo· rülmüştür. zamanını ait olması icab eden 
lerle karııık verniklerle boyan· lojimiz birdır. Dostluğumuz su· Böyle iptidai kılan caddenin iptidai eserlerle anlamak istiyo· 
dılctın sonra döıeme ameliyesi ni olarak ihdaa edilen dostluk- adi kaldırımla olsun döşenmesi ruz. Bu suretle umumi mede· 
başlı da ve kı11 bir zaman için· Jardao değildir." mahalle parti dileklerinde her niyet hakkında bir fikir sah bi 

Şehir nakil vualalanmD ub&b· 
leyia ilk ,.. gece IWI barekıı 

ıaatleri: 

TramJJaglare 
.Her ubeb Gilaolyalıı:laıs "aat 

bett• bir ıramny hareket eder. 
Bunu ıaat aluda hareket eaen ikin
ci uımny a.aklb ..lu. Bwulu 
eonra htr dört aüikacLI bir lra• 

••1 nrdır. 

~ toD tramn1 Güzel1alıd1&11 
24,5 dedir. 

Konıktaa Gazelyalıy11 ilk traın
•ay ubahleyia 5,26 dadtr. füaci 
u ...... , bir ... , tOlıtlo 0~11 Ü lwo 
rebt eder. 

KoHktaa Gaaelyahya ~ eoa 
ıramvay aaaı birde hareket edor. 
ISuadaa n.ı .u cS. lı&& U•WH1 
urdir. 

V11pwlar: 
lzmirdoo Kal'flyakaya ille •ıp11t 

eıat 5,45 te l'a11poruaa kpllcar. Geco 
IOD vapur aut 11,SU da iıiı;.oQUo 
wıa '.barok., eder. 

1'.aqiyakadaa lımire ilk •ıpı&r 
Hıt 6.20 dedir. ~0&1 vapıu ~ ı~ 
... , ~ı& dtdir. 

G6Ddib bor yanm ıaatte biı 

•apur nrdu. Akpm eeltildoa .otaıA 
.. ferle, ıaatta birdir. 

de bahsettiğimiz çelik yılan Mı d inıaf aız ıene talep edilm"ıse de maat- olacağız, Bu kızı iç n ıimdiye 
meydanı 123 bin ton çelik sar· ana a teessüf ki belediye bugüne ka· kadar 7 bin lira Hrfedilmiştir. Yunan kitabelerinden ibaret• 
fiyle meydana retirilmişti. Fa· bir ana dar maballem;zin dileklerini Kazı geri 
kat acaba bu boruların deline• Adına, (Husuıi) - Günah· is'af etmek ,şöyle dunun; en Kaıı yapılan yer, küçük we tir .. • 
rek petrol çalınm111 ihtimal· kar ve insafsız bir ana doğur• küçük bir .sebep ve behıne ile yeıilliklerle çevrilmiş bir sırt· Bulunan mezara gördüm. Bu 
leri yok muydu? duğu bir günlük çocuğunu ewi· mütemadi ceza alınak için ıe· tır. Bir mabetle bir bıristiyan bir küpten ibarettir. Dişleri kı· 

Tarihi bir gün nin önündeki çöplüğe atmıştır. bepler arar ve mütemadi ceza· kiliacıi çıkmıştır. Buralarda bir ırılmıı "•fa kemiği, kol, bacak 
Herşey tamam mıydı? Evet. Belediye temizlık ameles', çöp lar alır. çok mezarlar nuaaaralanmış kemikleri görülmektedir. lıke-

Fakat. bu uzun çelik yılını da tenekeıini arabaya boşaltırken Bö}'le Iağımsız, lcaldmmzız olarak görülüyor. lelin bir eli küçük bir kabın 
gözetlemek icap ediyordu. Bu- çocuğu görmüş, poliıe hadiseyi ye caddesiz bir sokağın bazan Mer mezarda iki ölü vardır. içindedir. Küpün ~çi toprak 
nan için yüksele kuleler yapıldı. haber vermiştir. lnaafsız ana sızan sularından ceza almaktan Birçok da eıya bulynmuıtur. 
Ve diter kulelerle muhabereyi yakalanmış ve adliyeye vetil· evci biraz be1ediyenin himmeti Bulunan eıya arasında bir hey· dolmuıtur. 
telgraf aletleri yerleştirmek su· mi,tir. Zavallı yavrucuğun başı lazımdır. kel, vazolar, bakır ve bronz Bulunan e,yanın bir lcıımı 
,etilo temine çalıştılar. Bu mıı· kediler tarafından didik didik ikinci Kara ntioa ocak paralar, yüzük, testiler, mubte· Miliaa nakledılmiştir. fıkelet• 
raflır da ihtiyar edilmiJtİ. 14 edilmiştir. başkanı: Ömer Dinler lif aeramikler, mabet tatlar•, ler de Milaıa nakledilecelctir. 

mata amadeyim. Muhakkak 
aiz poliı (olıcakamız! ZavaUı .• 
madmazelin bugün bııma ge
lenler, hepimizı yıktı, dünya• 
mızı zindana çevirdi möıyöl.. 

m·ş eldutu haide keadiaiue 
yapılacak bir hücuma mani 
olmak iıtiyordu. 

Likia ortaya biç kimH çak· 
madı. 

ziyaret etmiş ve ondan tafaiJit 
almak üzere keadiıine but ıu· 
aller aorauı idi ki, banker o ıı· 
rada birdenbire bayılavermiıtil. 

Kançofa timdi bitap eden 
adam da, bu aelin ıabibi ayni 
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- Emin olunuz Mösyö!. Tek 
bir kelime dahi kulağıma çarp· 
madı. Yalnız kap.anın laübıli 
bir surette yüksek sesle güldü· 
tünü duydum. Bundan baıka 
birşey duymad m. 

Onu timdi görebilir mi· ihtiyar kapıcı alelicele aalon· 
dan çıktı. Üç dakika ıonra 
müdbiş bir telaş ve feryadla 
içeriye girdi: 

(Caobazlık retifirl) cüatleaini, 
Kançof dabı önce biuat 11bte 
doktor Milierye ıöylemiıti. 

adam olmaıı ihtimali kuvvet· 
liydiL - Me1ela, blşkılarile 11ka odaıından iıtenen bir vazoyu 

fıkı a.iiaa••l>•tl Doktor Milier almak için yukanya çıkmıştım. 
yahud mürebbiye ile buıuıi ko· Tam ikinci aatona gireceğim 
DUfmık gibi ıeyler.. ıırada, doktorla Revanın bir 
- P~k hıbrlamıyorum am· ıeyler konuşmakta olduğunu 

ma Möıyö, bir gün ben nöbette ıeılerinden anladım. Biraz eği· 
detilken, doktorla Revanın u· lip içeriye bıktım. içeride mü· 
loıun yanındaki odada bazı rebb:ye de vardı. Yıvış konu· 
ıeyler konuttuklırıaı göraıüı· ıuyorlardı. Sözlerinden birşey 
tüm. Fakat bun" alelade bir an1ayamad1m. Elbet bu, Şiyabıa 
koauıma telakki ettim. Kend:. ııbbatini alikıdar eden bir mü .. 
Iİtle de bu huauıta birıey ıöy. zıkere olacaktı. Lakin kapıcı· 
lemedim. nın orada işi ne idi; velhasıl 

- Bu konuşmada mürebbi· bir şey kavrıyımadım. 
ye de var mıydı? - Dikkat et dostum, bu ko· 

-Vardı! nuşmıdan duyabildi§'in tek bir 
- Bu sahneyi tafsilitlle an· kelime dıhi yok ma? 

latır mııınızt. Tek bir kelime mi? 
Anlatay&m Mösyö! Yemek - Evet tek bir kelime! 

.... 

yim? 
Evet, timdi görebilirsiniz, 

nöbet ondadır! 
- Hayır, o benı görmeden, 

ben o:ıu bir yerden tetkik ede· 
bilir miy.m demek iıtiy()rum. 

- Bu mümkün değil mösyö! 
- N ç'n? 
- Çünkü nereden ona bak· 

aanız, o sizi muhakkak göre· 
cektir. 

- Peki öyle ise!. Ancak 
ıöylemetc hacet yok ki bütün 
konuştuklarımız aramızda ka· 
lacakl Siz M. Şiyapı severseniz 
böyle yapmanız icap ederi 

- Aman mösyö! Yıllardın. 
beri bu kapıdayım. Patronum 
ç rı her fedakirlıtı gözüme al· 

- Mösyö! Revan bütün eı· 
yasını toplıyarık şimdi kaçmış! 
Evet şimdi! 

Dıye bağırmata başladı! 
Zaten K,nçof, bu vaziyeti 

evelden kestirmiı ribi idi. lhti· 
yar kapıcıyı teıkın ederkea, 
mezardıo ıelir ribi lı:uytu bir 
yerden gelen ve insanın tüyl .. 
rini ürperten vahşi b:r ıea &n· 
aızın odaları ve salonu çınlatb: 

- •Artık caabazlılc yeti tir 
Kançofl Artık canbazMc yeti· 
ıirl ,,. 

Odacı, ı~s.n dehşetinden tit• 
riyor, Kançof ile duv.ı&ra dayan· 

O zaman doktor, Şiyabın 
kapı11aı açmak üzereydi. 
Şu halde bu meçhul aeı, 

doktorun ıcıi olacaktı. 
Kançof, bu sesi baıka bir 

yerde de duydutunu birdenbire 
laatırladı. 

Bu aeı ... Evet, 
Muhakkak o ıes olacaktıl.. 
Bankerden havadiı almak 

lr.aıdile, ilk defa şatoya telefoa 
ettiti zaman kulağına gelen 
ıeı, 

-•Şiyop ölümün yaklaşıyor! 
Şiyop ölümün yaklaşıyor!. 

Suretinde idı. 
(Acaba telefonda mı bir bo· 

z ıkluk var, n d r bu sesi) d.ye 
pul ı baf,ye~i endı,şeyle bankeri 

Poliı Jıaf iyeai tekrar odaları, 
koridorları ve yanına aldıtı ib· 
tiyar kapıct ile oatonuo bütün 
köşe bucağını inceden inceye 
aradt. 

Ortada kimseler yoktu. 
Tam Şiyabın odasmdan ge· 

çerken gene ayni seıin atar 
atar hitıp ettiği duyuldu: 
•-Möıyö Şiyapf Mötyö Şiyıpl 
Öliiıııün yaklaııyor, ölümiiıı 
yaldatıyor •• 

J<•nçof, an11zın telefonu ba• 
tırladı. 

Belki de eiıli tertibat uy•• 
sinde, çok uzakta bulunan bir 
adam istediği tekilde böyle 
ses oyunları yapab:lirdi. 

- ~onu 11u -
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Hikaye 
Kiraz 

Pariste azgın serserilerin Bir fairin baıına 
yaptıkları işler. gel~!!~:r· Bir Avu .. 

Bar sahiplerile gırtlaklaııyor, ka- ZaHllı:1_a, deli 111aa-f!:~~~=====~----..---------
ı.. l k . J meleıı wapmıılar v ça1eçı ı yapıyor, aynı zamanııa ,_ ı azan: 

çalıp çırpıyorlar. Orhan Rahmi G6kç• 

s.,.erilerün 6lrl • .,.ı.ndılı ı•rlİ• •alıgor. 
Bir Fruaıs aaulııniri, Pariıte - Bealm aevimli köpetf mi 

kaçakcılak, otarsuzluk edea ve 91dilrdün: diyor. Senin •e•l .. 
bar, rıdao ıibi yerlerla bq. ket daltilinde yqa•anıa yuak 
lar1aa •uıallat olan ıeraeriler edilditini biliyorum. Şimdi aen 
lıa1dunda bir röportal yıpmıı· k~ndl aya~•!• bu memlekette~ 
tar. Mullarrir laullıataa di1or ki: gıdecek •ııın ?. Yokıı ıen' 

Moamarterdeki barlardan bi· 
rlnı ye11i taaıttıiı• Gıston i .. 
minde biriai gör•et• rittlm. 
Muharrirlerin her yerde tanı· 
dıtı olmam tabii görül•elidir. 
Ona 16rllr görmez: 

- Gaıton, dedim. Diia ık· 
ıam ıenı • Rakket. banaıa 
delikulaları biribirine rirai1-
ler; 1111.1 oldu bu böyle? 

- Evet • dedi • dotrudu: 
pıra kıv1111. Zaten para kav-
1111 her 1erde olur. 

Parasızın yanını hiçbir kadın 
yanaımıyor. Uyuıturucu içkiler 
Atmak ta poliılerin yüzünden 
pek güçletti. 

- Şu halde tehditle para 
koparmak iıtemiı olacaklar. 

- Onua aibi bir .. ,. Ne 
yapılım. Buradaki delikaalalar 
oldakça zütürt. Hazar yiyici· 
ltrdıa ara aırı para koparırlar. 

Acaip sergüseıtler 
Gaatan anlatıyordu: 
- Aldı•• gwldlkçw zatay 

rum. Bir ıün bu delikanlılar, 

lıi eln•g•ı. luMl•r •ötbmilf 
bir nrHrl sıntlanl•rtla 

slncire 6allı. 

polise teslim eyedim mi?. 
Zavılh adam, bu tehdit kır· 

, 'ter~edip ba,ka 
yere gitmek mecburiyetinde kı· 
hyor. bar ıahibiai bir köşeye ııkııta· 

nyorlır; inatçı adam, onlara 
santim vermek ietemiyor. Bu Z a b ı t a 
aırıda, bar aabibinin kırııı 
elinde bir tabaca ile yetiıiyor. 
Külhuiıleri telldit ederek kaçı• 
rıyor. Kaçarlarken de arkaların· 
dan plüyor. 

B .. ka bir ıefer, gene bu 
ıoyguncular kumpanyaıı, M ••• 
barının patronuaa yana11yorlar. 
Patron onlara şunları aöylüyor: 

•Sakın benim barıma uyuı· 
turucu madde ıokayam deme
yiniz. Lüzumsuz heyecanlarla 
kın dökmenizi de iıtemem. 
Yoksa kulatınızdın tuttutum 
ribi sizi poliıe teslim ederim .• 

Bu ıözlere içerleyen ıoyıun· 
cular patronu nasıl kafese ıoka· 
bileceklerini düşünüyorlar. 

Bir gün üç Amerikalı kadı· 
aın vaııtaıile bu adımın barı· 
na gidiyorlar. Bar ubibi bun· 
lara ıörünce, birazdan polisle· 
rio bara gelip tahkikat yapı· 
cağını ıöylüyor. Deli kanlılar bu 
ıözü iıitir ititmez, aokatı farla· 
yorlar. Fakat, bar sahibinin ev· 
velce hazırlattığı yirmi kadar 
adam bunları sokakta ıopı· 
lırlı temiz bir dayak atıyorlar. 

Gene bir gün, bu çapkınlar 
baıkı bir bar tabibine ıu tek· 
lifi yapıyorlar: 

- Müsaade et te, veıtiyer 

vaııtaaile, bara gelenlerin cep
lerinde neler bulundutunu öt
renelim. Onlara dııırıda ıoya 
rız. Elde edecetimiz kazancın 
yar111 senin. 

Bu teklifi kabul etmi)"D bar 
ıahibi, külbanileri kovalıyor. 

Biraz ıonra bu külbanilerden 
birı geri dönüp, bar ubibinin 
köpeğini tabanca ile öldürüyor 
ve kaçıyor. Arkasından koıın 

bar Ahibi onu bir lcöte mey· 
haneıinde yakalıyor ve: 

Çocuk meselesi 
Bir adam, karııını 

yarlacl, 
lkiçeımelikte Beyşehir otelin· 

de oturan Bosnalı Süleyman oğlu 
Mabm11t Çatalkıyı, kendisinden 
ayrılmıı olan kırıaı Bosnalı 22 
yaıında Hayriyeyi, kendisine 
çocuklarını göıtermemeainden 
mutber olmuş, çıkı ile üç ye· 
rinden yaralamııtar. Suçlu tu· 
tulmuştur. 

Yangın başlangıcı 
lkiçeımelikte Cumhuriyet ote· 

linde misaf r bulunan Mene· 
menli Tevfı k, aarhoıluk yüzün· 
den yanak ıigar11ınıo yorgan 
üıtüne düımeıine ve yangın 
çıkmaıına sebebiyet verdiğin· 
den zabıtaca tutulmuıtur. Yan· 
ıın derhal söndürülmüştür. 

Ôl ümle telıdid 
Kemeraltaada Satır sokağın· 

da Zonguldaklı Ahmed otlu 
Abdullah Savaılı, alacak me· 
aeleainden Ahmed oğlu Musta· 
fa Fevziyi ölümle tehdid etmiı· 
tir. 

Hırsızlık 
Karataıta lnönü caddeıinde 

Trabzonlu Bayram, manav Ali 
Rızanın dükkiııından beş lira 
çaldığından tutulmuıtur. 

Sarlıoıl•l•n sona 
Gazibulvırında hammal Ha• 

san, Giritli Mehmedaki, lzmirli 
Mebmed, fazla ıarhoı olarak 
kavra etmiıler, Haıan taıla 
bqandan yaralınmııtır. 

Kadın giiziJnden 
Cezaevi ônünde Kıbrıılı Muı· 

tafı otlu Zihni, kadın meıele· 
ainden Aydanla ıoför Vasfiyi 
çakı ile yaralımııtar. Yaralı 
baıtaneye kaldırılmıı ve Zibni 
yakalın mı ıtır. 

Znallı ı•lr 
Fraaaada Gonıaı • Frik 11-

miade bir tıirin bııındıa en· 
tereıaan ltir bidJae ıeçmiıtir. 

Şair 11k 11k utraclatı aefe1 
darlıtandu dolayı, doktorunun 
tavaiyeaiyle hıataneye yabyor. 

Haıtanede yatmakta iken, 
üzerine ıılın bir ıakınta ile 
yanındaki penc•eyi •ç•ık i .. 
tiyor. 

Ha1tabıkıcılardan biri: 
- Aman, intihar edecek; 

diye bıtmyor. 
Derhal nöbetçi doktorla hı· 

demeler ııiri yıkalayorlır. 
Şair, kendisine deli muame• 

lesi yıpıldıtını ıör6nce, itiraz 
ediyor. Fakat onu kimse din· 
lemiyor ve delilerin yatıraldıtı 
lcııımdı bir bilcreye ıokuluyor. 
Adamcatız oradan: 

- Ben ııir Goazaı Frikim; 
diye bafınyor. 

Haıtabılucılar onun bu ıöz· 
\erine katalı kltılı gülüyorlar 
ve savallıaıa bötürlerine bir iki 
yumruk konduruyorlar. 

Şair kendini tanıtmak için 
boı yere manzum ve mensur 
eserlerinden parçalar okuyor, 
kim kimel Bereleet versin üç gün 
ıonrı Gonzagın huıusi dokto· 
ru geliyor ve zavalh adamı de· 
lirtici vaziyetinden lcurtarayor. 

Şair, kendiıin e bu muamele· 
yi yapanlar aleyhine timdi dr 
va ıçmıt bulaın maktad11. 

Halkevi köıesi 
1 - Evimızin gezi kolu Ber· 

gamada yapılacak Kermes mü
naıebetile 22 Mayıs 938 Pazar 
günü bir gezi tertip etmiıtir. 
Bu geziye iştirak edecek arka· 
daılar nihayet 20 Mayıs Cuma 
günü akıamını kadar evimiz 
ıekreterlitine iıimlerini kaydet· 
tirmelidirler. 

2 - Evimizin açtıtı resim 
ıerg:ıin in halk tarafından gö Ü· 

leo ratbet üzerine 15·5·938 ta· 
rihine kadar devam edeceti. 

3 - Günlerdenberi köıemiz· 
de yazılmakta olan ıeyyablara 
rehberlik yapacaklara verilecek 
olan dersler 12·5·938 Perıembe 
g:inü saat 20 de bıılayaktır. 
Program aıatıda yazılmııtır. 

Memleketimizin propııanda· 
aı: ilbay Bay Fazlı güleç 12·5· 
938 Perıembe ıaat 20 de, iz· 
mir: Bay Rahmi Balaban 13-5-
938 Cuma 20, Bergama: Bay 
Rahmi Balaban 14·S-938 Cu
marteai 20, Bergama (Berra· 
mıda): Bay Oıman lS-5-938 
Pazar 20, Sart: Bay Rahmi 
Balaban 16-S-938 Puarteai 20, 
Efes: Bay Aıım Kültür 17·5-938 
Sala 20, lzmir, Aıora, Müze, 
Kadifekale: Salahettin Kantar 
18·5·938 Çarıamba 20. 

4 - Evimizin daktilo kursu· 
na üç ıy devamdan ıonra aı• 
navı tabi tutulmuş olan talebe· 
nin 16 flr kuruıluk pulla aek· 

Birden bire ba§ını çevirdL 
Kolumu tuttu: 

- Şayle yüril ·decll· ltu ta· 
raftan ftQelim.. Bu taraftan 
geçelim, rlea ederim. 

Kemalin yilzüne baktım: 
Sapıan idi. Gaıleri bir ıarip 

panltı ile dolup boıanıyordu. 
Etrafa balandı•. Kimaocllder 
yoktu. Sağımızdaki maaav dik· 
111.ıeraada, ötle 11catında ur 
lruya dalmıt sibi ıörünen yatı• 
1•fı•, renıirHk me yvalar ve 
oaların ortaaıada ayni ala•ı• 
uyarak gözleri kıııl•ıt ma· 
aavlar ..• 

- Ne var Ke•al, •eledim• 
ne oJdun?. 

Bana, korka korka, ilerdekl 
•uavın aıUinde duran bir kil
çük k<Sfeyi iııret etti: 

- G&müyor •uıua? 
Ve gözlerini kapadı. 
- Görmüyor •uıun onu ..• 

Çabuk ıeçelim, çünkü fenala· 
ııyorum .. 

Bu köfeain içinde turfanda 
kirazlar vardı. Köıeyi ıürıtle 
döndük. içini çekti. K11ılmıı 
bir 1eıle: 

- Kirazlar ·dedi· kirazlar .•• 
Ve baınu ıa tadı. Hatırla· 

mııtım: 

Onunla bir vakitler, Bılço
v~da dağ kı•ında bir bahçeye 
fitmiıtik. Birdenbire kiraz ıtıç
lanaı ıörünce ıaıır•ıı, ıözleri 
Y•tanaıı: 

- Bu •taçlan yıkmah. 8a 
•taçları parçalamala.. Bu ata· 
ca• meyvaaındu toprak ylıiln
de kimseye, hiç kim11ye bir 
taa• bile yidirmemeliJ 

Demiıti. Bir kalaYeHD•Je 
daldık. Kahvelerimiz ıeldi. O, 
bir sigarı yakb ve dumanlara· 
nan balkalan içinden, bana, 
kiraza aid derdiai anlatmağa 
başladı: 

- Bilir misin ·dedi· ben. 
Niçin kirazdan korkuyorum, 
niçin kiraz düımanıyım. Niçia 
kirazdan kıçı yorum?. 

Karımı çok aeviyordum. Dün• 
yaya karımın gözlerile bak11or• 
dum. Karamı, bir inıanın muh· 
taç oldutu en iyi ıey, en iyi 
arkadaı, en iyi ve en ııil sev· 
rili diye telakki ediyordum. 
Ruhumuzun bütün nihayetıizliti 
ile ve her ıeye ratmen aeviıi· 
yorduk. Hayabn her oyununun 
karııaandı, yaıamanan her cil· 
veıinin önünde biz daima elele 
gözüküyorduk. 

Biz, mubteıem ve meaud iı· 
t:kbıller düıünmeden, birbiri· 
m:ze kendimizden bqka hiçbir 
ıey vadetmeden evleamiıtik va 
belki de evleadltimiz zamaa, 

aaadetin bu derect1i ve bu .. ıcu 
etrafında hiçbir dltlncemlz, 
hatta hiçbir riya •• tahmini• 
miz de yoktu. 

Fakat meıud olmuttuk iıte. 
Biz bu 1Mdeti, iki kalbin, iki 
canın ve iki kafaıun ayal yfi. 
rüyilıü, ayni •avazeae ve alaen• 
gi içinde bulmuıtlık. 

Zaman zımaa, bu 1Mdeti• 
bııdöadürücü ıııta ile ıeraem• 
leıiyor ve hıyatm ve kaderi• 
bizim ikimizi de yakalayıp ye
re çarpabilecek miitlüı bir 
oyun haıırlamuıaclu korka
yordam. 

Evlınditimizin il~üncii yılı idi. 

reterlite müracaatleri. 
5 - 1 l·S.938 Çar,..b. rü· 

nü ııat 18 de Sosyal Yardım, 
ve aaat 17 de Halk deraaneleri 
ve Karalar komitelerinin hafta. 
lak toplantıları vardır. 

Bir taftiıtu döndütfim vakit, 
karımı h11tanede buldum: 

- Sakın telgraf çekmeyin, 
belki üıiilür. 

Demiı.. Kapıyı çaldım, laiz
metçi açtı. içimde bir hi11i 
kablelvukuun tamaklaranı duyu• 
yordum.. Karımı ıordum. Hiı· 
metçi cevJp veremedi. Şaıır· 
maıtı .. 

- Nerede hanam, duymuyor 
muıan? 

Dedim. Meçhul bir felaket, 
ıimdi beynimin içinde, eararlı 
ıök gürültülerile homurdanıyor· 
du. Hizmetçi bili susuyordu .• 
Onu yakuından tutup sarstım: 

- Abdal kadın!.. Hali su· 
ıuyorsun, ıöyleaenel 

Diye bığırdam. •Hastanede., 
d iyebildi ve kendini toparlayıp 
karamın ansızın batalandıtını ve 
hutıaeye kıldmldıtını ıöyledi. 
Delilitin kap111nı kadar yak· 
lııtıtamı lai11ettim ve bir kar· 
ıua hızı ile h11taaeye koıtum. 

Kartıma çakan doktor, ırka· 
daıımdı: 

- Karam nerede ·diye ba· 
tırdım· Kanml .. Karımı ,öst .. 
ria banal 

Ne müthiı bir heyecan ve 
ııtarıp içinde bulundutumu an· 
lamııta. Beni omuzlarımdan tut· 
tu, yüzüme bıktı: 

- Ne oluyorsun ya -dedi· 
dur bakalım 1.. Allah Allah, 
hııtalık ta, aatbk ta bizim 
içindir. Ne bu teliı böyle!. 

- Karımı aöreyim, karamı 
göıterin, bu mantık oyunlarını 
sonra yıparaınızl 

Dedim. Koluma girdi. Sanki 
heyecanımı azaltmak iıliyormuı 
gibi, beai atar atır yürütüyordu. 
Onu, bir odaya almıılırdı. Ba· 
ıında bir hıstabakıcı duruyordu. 
Doktorla bu kadın ıraıında 
gizli bir ipret teatisi oldu. 
Halbuki iaaanlar, btiyle daki
kalardı herıeyi görüyorlar •• 
Doktor, kolumu bırakmadaa 
fıııldadı: 

- Dikkat et, haıtaya uyan
darmadan yaklaıalım.. Bak, uyu
yor iıte... Görüyor muıan, derin 
ve rahat bir uykudL. 

Halbuki beaim rördütüm, 
bambaıkaydı: 

Kanm, bir minyatür oluver· 
alıti. YlzG itetler içinde yanı· 
yordu. Doktorun ıararına rat
men elimi alnına dokundur
dum; ideta cildi•in yınclıtını 
hiı•ttim. Gözleri açılcla. Ne 
rarip ııy; o rüzıl göıl•ia ••• 
tünden qnkl laafif hafif, ıipra 
damaaı rearinde bir daman 
1Gbeliyordu. S..kl ıöılerialn 
içi kapamakta ve 1umakta idi. 

Karyola11nıa clibiDa dil çök· 
tiim: 

0 yaau al•ı iptGm, elle
rini öptiim, -öptlim.. Soua dot
ruldum. 

Doktor ... a etildi: 
- Nöbeti var, reçecek ·dedi· 

merak etmeL 
Karımın rözleri kıpınmııtı. 

ş=mdı karyolasının içinde sat 
tarafı dönmüıtü. Doktorla be• 

raber çaktım ve kanmıa oda· 
ıında lialmaklatıma, oaa biaat 
bıkmaklıtıma müuıde iltedim. 

Benden, yığın yatın teminat 
aldı. 

Kendi meıletince bir ıürü 
prt koıtu. 
-Peki, peki, dedim ve bir kol• 
tuk getirtip oturdum. Tam bir 
aut ıonra karım lceadiaine ıel• 
di. Beni rörünce pldü. Birtey· 
fer ıöylemek iıtedi, yapamadı. 
Elleri ellerimin iıtiade dola• 
ııyordu. 

- Çok mu muıtaripsin? 
Dedim. Hayır, der ıibi kıt

larını lcıldırdı. 
- Seni aeviyorum: 
Dedim.. Gözlerinin içinde 

nihıyetıiz bir baz parladı vı 
göz kapakları indi. •sea de. 
demek iıtiyordu. Bir middet 
auıtuk.. Nihayet dadaldın Ju. 
mıldıdı. Birıeyler ı6ylüyordu. 
Etildim, dinledim. Kiraz iıti• 
yordu. Doktora koıtum. Haı· 
tanın iatetiai ıöyledim. Baıını 
aalladı: 

- Hayır ·dedi· m6uade ede
mem.. Çünkü herbangi bir fe
llket wkua relir11, o takdirde 
aen de, ben de herteyi ••a 
hamledecek, bize düıenl yap· 
mıdıtımız için vicdan azabı 
duyacak, kendimizi haıtanın 
katili aaoacajız .. Anlıyor muıu· 
auz, fea, bizi bu dakikada böyle 
birfeyden menediyor .• 

Ne denebilirdi, fen namını 
doktor konuıuyordu. Döndüm. 
Ooı her tırafua kapıla oldu· 
tunu, ııbableJin bunan icabına 
bıkıcatımııı ıöyledim. Bakıı· 
larile, b&flnı hafifçe yua çevi· 
riıi ile, içini çekiıi ile: 

- Ah, demek iatedi. Ne 
olurdu benim deditimi yapuy
dınıı .. Bana bir avuç kiraı re
tirseydiniı.. Bakalım, ubaba 
çıkacak mıyım? 

Keadimi dıpnya atbm. Bah
çedeki ağaçların araaında uzun 
uzadıya atladım. Haatane, de· 
rin bir mezar aiikOtu içinde idi. 
Galiba iki aaat kadar ıeçmiıti. 
Tekrar yukanya çıktatım vakit, 
doktoru, baıtaaın batı ucunda 
buldum. Bana yaldaatu 

- latıraeniı·dedi·ridip kiraz 
bulabilir ve laaatanıza yidirıbi
lirainiz.. 

Zavalh budala, zavalh ben, 
ıı kalıın doktorun elial, aya· 
tanı ıiikrula öpecektim. Hal· 
~~ki fen son aöıüaü aöyledij'i 
ıçın, artık her türlü maaevi 
meauliyet kay1111ndQ azade 
olarak haataya ae iıt•H vere· 
bilirmiıiz ve bn farlaada 
bile delilim. 

Çarıılar kapah.. Ortahk lim· 
ıiyah.. Muav dikklnlaranın 
etrafında bir deli ribi dönü
yordum. 

Karanmı verdim: 
Bu diikkialırdan birinin ka· 

palclırı ıçalmıta müaaiddi. Onu 
açacak, bir avuç kiraz çalacak, 
ertesi gün ona, bef, on, yüz 
lira verecektim. Kararımı der· 

- Lüt/•11 ~nirini• -
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KUMPANYASI 
"RHEA, vapuru 12-S.38 tı· 

ilbınde bekle me • ... )'1-
künü ta M vedn '°"' • BU&. 
GAS. VARNA ve KôSTENCE 
liman· a• na yiik a ac•ktır. 

iNiKA ORIENT 
1 

"GOTLAND vapuru 19-5-38 
tarih nde 1 ma •m M• belden· 
mekte olup ROTTERDAM. 
HAMBURG, GDY A. DANI· 
MARK ve SALTI Hm..ıan 
için '/ile alacakhr. 

~ERVICE MARITIME 
ROUMAI 

" 

• • 

" • .. 
• 
• .. • • .. 
• 
" • • .. 

• 

Mazutlu Macar Traktlrl 
11llııil•ı Tohum v, Tem 

v M• 
uir la• 

r t 



Pürjen Şahap~ Tesirini tabii olarak 
yapan en iyi mflshildir ~~sir Şahap Basur memelerini giderir, 

Kuvveti-, işti hayı arttırır. 

Elbise ve Manto 

merakblarına müjde 

Za6itan Baglo.r ve 

Bat1111tl•r ... 

En miılı:ülpeaent miir 
terilerini memnun eden 
bu firmayı unut .. ytnız. 

Tüecar Tersi Tiirkpazarı 
lbrabim Karakaş 
Bu kere yeni açtıtım mağazada zengin 

çeıitler. Mantoluk, Tayyorluk, Tnavakarlık 
k11111.,ıaı-ın envai.iai, yerli ve Avrupa. 

1 - Met-zam dabiliode açtığım terzihanemde 
lauıuıi oleralc bay ve bayanlar için ıon moda 

_ zarif, tık manto, rop, tayyor, etek, bluz, turvakar, 
,.-uvalet, relinltk, ıivil ve alkeri elbise ve kaputları 
iatenilditi ve beteniJditi ıeküde imal edilir. 

2 - Muamelem petin ve kredi ile de yapılır. 
3 - Bu sözlerimin dotrulutunu anlamak için bir defa 
tecrübe kilidir. 
Aclrea: Oduapazar: Sümerbınlcın çıktıtı eski Bayraklı 

mataza Na.ara 12 • Telefen 3276 
Toptan w perahlllle el•d w~en sip•riş lcabal edilir. 

Haraççı kardeşler 
BüyÜk mobilya ve mefruşat ma

ğazaları emrinize amadedir. 
~ MERKEZ ŞUBE 

1 IZMIR ANKARA 

Temiz, zarif eşya, elbiıe ihti· 
yacından evel gelir. Herkes ken· 

di haline göre temiz 
bir eve, misafirlerini 
kabul edecek bir ı !l· 
lona rahat yqıyacak 
eşyaya muhtaçbr. iyi 
bir mobilya içinde 
kendinizi ne ailenizi 
muhite daha iyi tanıt· 

abilirıini.z. Evinizin 
&fYUI bayata ZID eti· 
keti oldutunu unut· ...,..... 

Memurlara 10 tak. 
att• ,,.,,.,. maa. 

,... ıeai yapılır. 

Hacı Ali Zade Abdullah 
Ticarethanesi 

Her einı koMtJmliik Y••i çeıit lıumaılar 
Yaz meYliaiaia ,aklatm11ı müaaaebetile yeni rctirditi 

•DORMOY. FAYN •VULEN. ve •flŞER. koıtümlük ku· 
p•t.n kOltii•lll ketealer, pardeıülükler vo her türlü YERLi 
ve AVRUPA beıı uortimaalan rekabet kabul etmiyece" 
clereoecle .............. 

ElbiH illti,ac;m111 temin etmeden önce HACI ALI ZADE 
ABDUU.AH ticaretlaaauiai mutlaka ziyaret ediniz. 

En aatlam, en •k Ye ea acuz kumıılara yalnız bu mağı· 
zaclaa •bilil aiaiz. 

P.,te111alcılar Eınal va Ahali Bank 2aı 
eioarında eüi Saraılıi mafasaıında N. 10 

l:tLEFON 2698 

Taze · Temiz Ucuz ilaç 
Hertürlü tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet ançar 
Sıhhat Eczanesi 
B~şdurak Salepcioğlu Hanı Karşısında 

Sep(olin 

DIŞ 

macununu 

lcullanınız 

Toptan 
aatııyeri 

Peıtem•l cıl•rda 

Lütfi Krom 
Ecza deposu 

Foto Köroğlu 

rtamza RDstem 
Ea meıhur fıbrikalann fotoğr . .f ma i(ineler , filim, cam, lcitıt, 
kırt ve bilumum fototrıfçılıkta müıtımel eczalar, fototraf alit 

ve edevatı, font ve sehpalar. 

Fotofralçılıfa mQteallik lıer neoi malseme 
Zevki oktıyacak resim ve atrandiımanlar, aenedat vo cvru 

iatiuahlan ve kopyalara kemali dikkatlo yapılır. 

AMATÔR iŞLERi 
IZMIR: Emirlerzade Ç1J1111 No. 28, 4, 5, 6, 7, 8, •. 

Telefon: 2675 Telpaf: Rüstem lzmir 

moda yazlık elbiselik 
kumaşları yalnız 

Şark Halı Şirketi 
Mağazasında bulabilirsiniz 

ADRES: 
Atatiirk Catldeai No. 186 

T.iŞBANKA~ 
1938 

Küçük Cari Hnaplc:&r 
lkrarni'i~ . planı-

1

1 4 adet 1000 L. 4000 L. 
8 " 500 .. 4000 " 

\' 16 .. 250" 4000 ,, 
1 76 " 100 ,, 7600 " 
1 80 " 50 ,, 4000 " 
1 200 " 25 " 5000 ,, -384 ,, 28600 ,, 

Karılar lmart, lhaziran 
1 eylul, 1 birincikinun 
tarihlerin de çekilecektir 

En az 50 lira mevduab 
bulunan he:,aplar kura• 

lara dahil edilecektir. 

Doktor 
A. Kemal Tonay 

Balcterl••I•• w 6al.,,a, •l••• ,,,,,,,.,.,.,. .... ._.. 
t Verem ve aalre) 

Basmahane Çorakkapı caddesi polis karakolu 1ınıacla 
251 aayıb ev ve muayenehanesinde aabalatu alqama 

kadar hastalannı kabul eder. 
Telefnon: 411$ 

Birinci Suuf Mutabauu 

Dr. Demir Ali 
Katflofl• 

Cilt ve T_.eaı haetallk· 
lan ve elektrik tedavim 

lzmir • BiriDci beyt. -kata 
E.lhımra Siwaua mkuında 

Telefon : 5479 

G •• H in • oz e mı 

Mitat Ortl 
Adres: B.,a.. i'h•1•1-. 

kata No. 2ı 
Kabul aaatleri: ·o ......... 

... ıo-ıı öt1eclia -
15,30 • 17 TelL 3G4 

Ferid Kuvvet Şurubu 
Sıhhat, kuvvet, kudret gençlik verir 

evrole Otomobilleri 

Kansız 

iştah11z 

Verem 
istidatlı 

olanla'l'a 

Romatiz
malı ve 
Bel gev· 
tekliği 

olanlara 

Kuvveti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti ·pek çok ve cihanın 
en beğenilmit otomobilleridir 

Yedek parçalar mevcuddur 
Şifası t~ 

Oldsmobil otomobilleri de her tarla evsafı haiz, sağlam, elverişli, robe edi.1-
gozel ve Joks makinelerdir miştir 

Izmir ve bölgesi bayii: O. KUTAY Büyük şişesi 60 kuruş 
~---------------.---B·i-ri.n.ci_K_o_r_do_n __ T_eı_e_ro_n_2_1_0_4 __ u. depo s. Ferid Şifa eczanesi • 


