
I 

'·rr-.1 ·re'-r;cl Y11 
'o. 7432 

Cuma 
11 

tul:.at s~e 

Balkan antantı konsevi salı günü toplanıyor 

Büyük Şef, p~zar günü. An
kara ya avdet ediyorlar -Genera Metaksas, Yugos~avya Baş ve Dış Ba-

kanile Hariciye Vekilimize ve M. Miçeskoya 
cemilekirane bir telgraf gönderdi · 

A .. ık ş?h~rle1e h:..c:.ım 
Hamii J\üzhet Çançar 

fıpao)ada ve Ç ade J ir taraf tan 
cehlıeler4e harb devam ederL.ea di· 
~er taraf IH ta' yareler hanl lıarıl 
>•ktb )lkl)CJrJar. 

Bu f.,cia 1.pıoyada yirmi aydao, 
Çind• di\rı brt ., doolıeri bütüo be· 
ıeriyetiq moıtarib nazarları 6oilode 
deveım edi)'<ır. Beıeriyelin diyorum, 
falı.at maale et bu oümul il keıim•· 
niıa içine Anupa hülulmelleıioin 

mane\I ıahıiyetled.ai koymamak 
li&ıaadır. Oal.ır ba kadar samanda 
bu cioayetiu i 21eome3ioe, gftoabua 
\a ı lilı4ı& biç~relerin birer koyun 
gibi .lıo~nlıomuıaa likayd kaldılar. 
E,ter bıllı: kiitJeleıl her taraf ta ıa
leyana gelerek kecdi hOlı.Oıaetleri 

ü ... ıot.e tur &aayık yapaıamıı olta. 
lardı d.aba da kimbilit ne kadu 
miıdJet lıu bah.a VO fayda11a UD 
da .. olaıe•iue aeyird kalacaklardı ... 

De' letler ancak ıtmdi gayreıe 
gelmek lüzu ounu hiı·ett l"r· !Sir 
ıar.ı ıaa doam etmekte olan iki 
taraflı laaı blerde açık ıetairlerlo ya. 
lulm••ıaıı 1nırai ())mak •ti• bil ıed• 
uıu"r ...... 111§'• ifil!T1m11 ~ 

müru,~ı.ae wGıuaaı tı.ı..&l tl .. 6o 
atlyorıu, diAer tar .. tan da •aadaa 
lı6yJe ıubur edecek barı !erde açık 
ıtbbluın, ıi1Ab11z •• mildaf1a11a 
bal~1a bomlıaıdıaıaD edilmeainio 
Ooüae geçmek içio milleller•rHı 

mG,ıert:k taahlıBJler a'ıomaııı buıu• 

ıanda bau eaa•Jar tellıiti ile uğra• 
Ol)Orlar. 

Aıılaıılıyor ki lıpaoyada oluao 
Çin·j•pou muharebelerinde olııaa ba. 
ıı &araC luıo ainirleri iyıdea iyiye 
geril mittir • .F iJbalika ıoo do•irler de 
Teruel ceLl Hiade cumburiyetçıleria 
elde ettikleri b .. ı mıuaf hk•yetl•r 
Fraaıiııleıla Dibat ııafer Gmid eıini 
tamemen kmb eiairleriat boıduğu 

pbi Çiaılilerio gOodea ~ane mulı.a• 
fttmetluiaia artmaaı d.ı1 Çıni pek 
kolay ,.ıular bir lokma 11noetmıı 
olu jıpoalann tamamen ıiaıi.rleum .. 
l.riAe tel.ebi)et nrmiıtir. 

Bügük Şefimiz 'Mar~şal Feozi Çakmak'a brraber 
t.taobul, JO (lluıuıt) - Bü}\lk alıou, ~erek ' .Milau S.oyadiao~içe Te 

Şef; aalı gilofl Aakarada topl11aıcak Gerek Türkiye Haricıye Vekili 8. 
Bali.an ınt11atı konteyin• geleı el Tc~fik RiltdO Aratla Rom ıny.a H .. 
olaa Yıı~mlav Baı u Dıı Ba .anı rici)e N. zın M. Miçeıkoya cemil• 
Mil an Stoyadino•ıçle Yuaan Uaıve• Urane bir telgraf c.e!Lm it •• Gaeıiae 
ki i Generııl ı\1eıak111 l'e Ronıuya aldığı •uzifeyi lıııarabilmek içi• 
BariCİ)e Naı rı M. M çeıkoyu kabul mibabaretlerioe muhtaç (lldutuaa 
etmek ilz11re pazar gilail Ankaraya bildirmif, lblkaa aoıaotına dahil 
Larelet edecekltrdir. dcıdetler aruındaki itimad •• d.a-

_Atiua, 10 (Radyo) - Yul!'oı1n· lu~u ıeyiJ . •ylcsmiftir. 

ya Baı Ye Dı, liııkaoı .Milıın Sıoy11• Bilkre,, 10 (Radvo) - Romanya 
Oıoonn baıı.llu au aı.un ~·ril·~h--=t:'Tr!I~~~ "':Vı."""...._liOA 

Aokar da toplaaaeat••• Lir lelgrarJa nda toplaoacalı: olan 11.ıU.a• aata ... 
Yuoıa B .. ;bııkaoı General Metakııa•a konPeyiııJe hazır bulanmak Oaeıe 

hildırmiı ve kouey riyaııetioi ken· önumüıdeki plhrteai gtloü buradan 
di6ioe dunyleıliğini ilA'e eylemiııir. Aıılrnraya müteveccıhen hareket ede• 

General Metı.kue, bu telgrafa cekıir. 

Bir ihtiyar yatağın.da 
yanarak öldü -----------Ev halkı, yuk;ırı kata cıkın.=a oda• 

• 
sını dumona boğu miış .bu!du 

/~ ..... --------------------------------------, 

Rume • 
1 

Dün gece istif sını Kra a 
· verdi 

Tell!fon: 2776 --------------------------..) 
·==~:!!:===============::::::=======================~_...;;;.;;;;...~--

,,_ ______________________ , 

Bayramınız 
kutlu olsun 

••• , ANADOLU, eı.yıo oL.o)'ıcuları• 
ıa ·KurL•o bayramlarını kutlular. 

• '" .. va,ram müua,ebetile gınt~· 

fil'' di&er gu&eteler gibi iiç gno 
~ıkauvacak •e Hh giloil gene İnli• 

f'"" t>P lı•ı>cıılc '''"· _ 

lktısat Ve
ICilimiz geliyor 
Bazı tetkikl ~r y:ı. 
ması da muhtemeldir 

Halledilen Y 1m anln .. suvu h ka ~ esi 

Bütün müzakereıerden 
.. kalan tek sada: 

-~· 
Eski iddianın tahakkuku:ı.ur. KarşıJ aka te • 

sisat masrafı da hib:ı. o!up gitm."şt:r 

' 

Karşıgakadan bir manzara 
Karşıyaka Yamanlar suyu me

aeles·n·o birinci safhası, vilay.:t 
yüksele makamının ic len tas· 
dikine ikfaao etmekle bitmiş 

addolunabilir. 
Esasen biz Ça":"şamba günü 

müzakereye konulacağım işitti· 
timiz zaman bu neticeye urı· 
lacatını ve tud.ke iktirandan 
ıon a m clise arzedıleceğ-inı bi
liyorduk. Bu her zaman tekerrür 
ede·n bir politıka idi. M salleri 
çoktur. 

Den kendi hesabıma, bir ta· 
raftan modern bir şeh"rden, 

Avrup3hJarın örnek alacağı bir 
şehir ideal nden ve milyonlar· 
dan bahseden belediyem "z ve 
bilhassa . beled"ye mec isimizia 
dığer tnraf.tan şehirl.lere, ıebir 
iç nJek.lere yalnız bir köylü 
hakkı bahşetmesine, . 

•Halkan ve vatandaşın ibti· 
yacını düşünüy ırum,, diyen ve 
.. memleket şuna ister bunu iı· 

Sonu 4 Üncü sahilede -
B. Şa 'dr Kesebirr ~--;;;;====;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~;::====;:;;;;;:: 

lı!·aat ~ B-Sakiı-Kue· 
l>ar tiiayriiıliı tat.lindca •fa<U 
ederek memleket dahilinde bir 
aryah te çık8cak, bayram n 
üçüncü günü saat 16 da ~ehr~ 
m:ze geh:cektir. 

lktısat V .:kili, Eskişeh~rden 
8Jl kesire geçecek, güze. gahdaki 
muh•cl f ye lerde ve şehrım:zde 
iktısadi tetkiklerde bulunacak· 
tır. l.d ut Vekilini karşilamak 
ıçın hazırl.klar yap .lm:tk.adır. 
Paİar akşamı valı B. Fazlı Gj· 
leç, vi ayet naa.ına lzmırpalas 
salo:lun<la vc'<il şeref:nc bir z.· 
yafet verecek ir. 

lktısat v~k l.mizin bu vesile 
ile muhtel f ı ktısadi mevzular 
üzer nde tetk kler yapması muh· 
temeldir. 

Bu mübadil 
kim:lir? 

Yuradaşl 
Kurban ·deri ve bağırsaklarını 

.Hava Kurumuna ver 
Kurban deri •• lıagırsak.larımo, Uua Kurumuna verilmeeİ; biai• 

içiıı mukaJJ,.ı bır vaıife, ihmal kabul eım•)t'D ıuilli bir borçtur. 
. Bütün diln)a nıil etleri, bugnnDn lUirlıleri için en kudretli \'e mile .. 

ıir bi~ ıilib olan tayyarelere ehemmi)el ~erirken, hiıim de biç bir f'1t• 
ub kaçırmıy~rak Hava Kurumuna )ardım etmemiz. kaı'i Lir ihtiyaç ft 
ıaror•t bıliode karıımızı.la duruyor. 

n ... kunetlerini miJmküo olduğu kadar siyadelettirmek. her ..... 
Jekette artık bir bllkılmet iti olmaktan çıkmıt. doğrudan do~ruya millet 
jıi olmu,ıur. Bo itibarlıdır ki; her millet, ta. yare kuvvetlerini 2iyad• 
leıtirme~e. biı tefcnok temio etrne~e çılıtmııkta "e bu uğurda ber fe· 
d.ık•rlığı ihtiyar eytemektedir. 

Haıbde, tayyare Lonttltrinia t~min et~İ~İ mnnffakıyeti biç bir 
ıilib elde edemi er.e2irıe ı:öre. tayyareleri aıc olan memleketler için facia 
alar mukaddn 'e muhal.kı.klır. Vaziyet böyle olooca, her teoe kurbam 
derilerinin tekioi dıabi iarat et ıoiyerelc llı1 va Kuroaıun:ı vermenin, ae 
derece lüı'?wlu Lir h) f i)el olJutu kf"ndiliAırıden ııolaşılır. 

Umanı ki, bugün lrnrbıtn . keeeu her yurdJa~. O'lU'l deriaini BaH 
~urnmuna •t-ımrklc eo kud i ,bir vazife ifa ettiğine kanaat getirerek ba 

EAer detleıler icil tedbirler n 
•tlfterek tnyilı.lule bu balia hır aıı 
Mel OuAae ıeçmiyr<'ek o uılaru pek 
7akıa b~ samAnda Çııade olıun, ı .. 
P.ny•da ohun mamur ve ınedea.ıl , .. 
~h kolimeleriaia lifııaıdaa b.aika · 
),ir .. ,. kalmıyıcaktır. 
. Auk ve nıüdafH•uı tehirleri. 
aılibaıa llall.ı barb ftllkt-tlrıindl'a 

lngilte:~, m ;i~i~ti~i; . takSi- Milyon/~ 
minde ısrar ed"yor bırakmış 

boıuıta kueur göetermiyecektir. 
\.. . . 

ma•kGa mertebe korumık fıhi 
yeal bir teY de.ildir. 188 9 da Ru1o 
7• Çan IUuci NikolaaıQ ıecebLüıil 
il• Ubey'Je bir •ulb koaferaon 
aoplaudılJ •akit bara1a aaarııbhu 
gOodenD devletler ıalla aamı11a. 
auU.u koramalt aamıııa bir t•Y y•pe 
mata mafaf fak olamamıılar ıadec• 
i•bıada efkln umumiy•leriol oy•• 
lı1abilmek içia bir adalet di•aaı te• 
ılı etmiıJer H bir de açık ıebirleriD 
bomltardımaa edilmemeıi •e ıillh!la 
abalıııla barb feliketlerinden vik .. 
yeai içia 11101terek bir taabhtdaame 
imaaı.t•akla iktıfa etm.iılerdi. 

Bu taabbCldıaamey• ıimdiy• ka. 
dar maale .. f bıç bir devlet rbyet 
etm•ruiı&ir. \J mumt haıb eıoaaanda 
açılı: ıehirlere, m6daraa11a halk küt• 
lel•lD• karp jr&iklb edilen kor• 
kua9 ebtay•tleri bepimla tl7lerimü 
arp.erek laa tarla' orııa. 

Uau•I la.rbdra eHI botue• 
pdarıa mutelr.abilea kallaDılaaamau 
lukkıDlila da LeyoelmiJel bir mak•• 
Yele Y.ırdı, buna ra~mea bütGo de•• 
el er umumi b .. ıbde boıucu gaaları 

Lol bol kull n l ılı.leıs ~ibi elyt"•m de 
Jaer tarafın L imy .haneleri lıuolarıa 

- ~•1111 f lindl •di/t1tl• -. 

Filistin taks:m eaildiktc.n sonra J.~ giliz 5 
mandası kaldırılacaktır 

Arap rilesasından bazıları 6ir~to,,ıantıda 
Londra, lO tR .. ıJy~). - A\llm kamarıııı. buf!OD 6jltdeo ıonra · toplıa• 

mııtar. Sı)lnl1rd•n hınnı"n .. d" . . 1 ,_ Fili" • -• ı •er ıAt taluır e ortaya atı .. a • tlıD moıRe• .. 
aıun mQoaka~alara ıt>lı~bi• .,, •. · • . .. .,rmıııır. 

!.lüıtrmlt'keler Nazırı• Fil" · . . . · d .t . . • ••tanın takıımuıde h6k6metıo muıır ol u., ... 
DU aoyltmı:, tak~lm keyfıye&İ \ lı-1 L L •ı f_ iJ" d 8 .... 1 .1.-.ı su 1 • -•M• etıaa&eD li1ura AaG ıa saaıa al&Ol 
9""'-... ~·l'a' ..... c7ae-'tliıt 

Milyonluk mal 
almış!. 

Mtbadele iııaio 4aeriodeıı bo 
kadar aamaa geçtiği halde bill ara• 
ııra bası uygun•uılak ar görülüyor 
•• iaaaoı bıyretler içinde bırakı) or. 
Şi111dl de miıbim bir me.ele ile 

J.arıı taıı Jmııtır: 
Yaoyalı bir mfbadil, mcmlek .. 

tinde iki milyon altın liralık: mal 
bırakmıı oldu~u11a dair ıel f ıı evra· 
kı taaaim etmiı ve bu evrak muka. 
bilinde ~er•.lı: lımirde. ,erek TOrki· 
JUİD aıalıtelif •iltyetleriıade melhim 
•iktatda mal alauıtır. 

Sonradan yapılı• · aetkiklerde ba 
aatıa, lllem lelLetıı>d• ıer~rttiji ••• 
•ale 11ıukabıl mobtellf yerlerden b .. 
mllyoa lira lıym.etiae yakıo arııd 
.e •nı•al tefenOı eUİ~i hakkında 
baaı haberler duyııJnıu2 ve Maliye 
VcUJeıi bu La~rJcri t-hemıui} etJe 

- ~9AU ,, i&Ad HlıiJefl• ... 

Düğün evi, bir anda 
henneme döndü 

-------------------

ce-

Etlenceye dalm:ı olanlardan otuz beı kiıi 
diri diri yandılar 

Belıraddan bir görünüş 
Belgrad, 10 (Rad}<>) - Bugün Belgrad civar ında çok feci bir 

y11ngın olmuştur. Ateş, bır düğün evinden çıkmış ve eklencen 
daim ş olanlardan beş kişi, ansızın ateşler ıç nde ka!arak dırı dıl\ 
)anuuw. iu bi ıfe• ~~·ıı. 4cııo ba tee ••iH uy raa&f~ 
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Bir piyao1odao bOvuk jkramiy kazınan; umu1mıuo bir yerden bll"f'ftk 
bir ıeıvete konan kiuı olursa oltun, de hal mühim bir ~ahaiyet olur 't'e 

guuOıı .kahramanı keaılır. Gazetel~r. mecmua'ar re mini lıuıırlar, reJX>rtÖr• 
in tutun autno Hızı yazarlar, iki gün içinde Lerl.eı lıu talih kahramıoını 
unır, oaaıl bayat g'çird"ğioi. oe yıyip içti ini. uel r lıocl Ddığı ı •e 
neler duvünd ugüoO öğrenir! 

Talih kahramanı ııeoede lıe~ on mektuhdan faz1a ılmu.ken, ~mdı to· 
mar tomar te grar. adi, taabb u lü batta iadeli taabbildJQ mektublar ılır. 

Bu mektulıl rd ı k od"ıioin ııamo "re fazile1ıodeo, büuıü ablükıodaıı. ilice• 
naplı 1 ınchn, h yı rb • 1 lı~ından, cömc.rdliğiııdeo, fukara beelerliğıodeo, H• 

tanıeverliğinden lıa e i iı1 
Zııv llı adamc ız b ınck.toblardan ·timd'ye lı:a ar ihned~il· bir çok 

doilU bulunduğuoa \C bir çok wyct adıibi ol ıunu öğrenmekle OBlkına 

döner! 
Rer ne r"kiJde oluna olsun talihin bir HUft na oğnvan insan, meneub 

oJdağo in anbğıa hıra ve t mahına bir \"c gi vermek e m keJlef olur. ÇOn• 
kü in1anlarm bir k11m1 diAerlerinio servet ve sııadetiodeo lıiı e olmağı !>ir 

hak tellikk.i ve onların senet -we eaadetinden hi• e almak ıur tile geçioo:eği 
bir idet olarak kabul ermi~tir. 

Victor Bugo .. Sefiller,. namındaki merhur e er:ni, tabiine nmaoına•~ô· 
re çok yilkıe~ bir fiatle aattığıoıo erteaı gilnfi çekirge ıara il kadar me.k• 
tab almıo TO mektub ıOrQ 6 Ç ay &ürmfielOr. '(Jıtad bundan babtcderkeo: 

- E eri io y kıek bir fiate a tılma nı mOıeakıb Oç ay zarfanda al· 
dııtm mektobların aymnı bilmem amnıa; bu mektublarla benıl n mu ve. 
net yolla latenen paranın mikt n tab:indco aldığım puanın Oç miılinden 

ı.dadır! 

DemiıtL 
Ne yaz k ki, in•~n1arı anlamak için bir piyango bileti klfi geliyor, 

bir pıyaogo bileti be er kalbini bir rootken ıuaıodao iyi gO. Oyor. Eline 
aenet geçiren in oları biç bir hakkı o mıı ı ı halde di~eılerinin ıer"f'eo 

tine, uadeıine göa dılttiğıaı glirm kJ müı e air oluyor ve iaıaolığıo on 
kötll .fakat hakiki· tarahnı g6rl'lyor. 

Bu bor Yak.il böyle 0~111ıar •• geno no yaaık. ki, bOyl• denm 
edecektir. 

Beyaz Gergedanlar için 
Alimlere göre cenubi Afri

kada Beyaz Gergedan endışeyi 
mucib olacak şekilde azalmak
tadır. Eğer seri ve müsmir ted· 
birler ittihaz edilmezse çok ya· 
ba bir atide, cenubi Afr.kada 
Beyaı Gergidan kalmıyacak imişi 

Bu tehlikeyi, hayvanın deri· 
.:_._ J.: .. --··: ı. ....... r.ı.. rni.lcr.nhu 
qılıyan Çe • Çe elenilen bir nevi 
karınca ihdas etmektedir! 
Tayyarecilere mahsus bir 

hastahk 
Her ıan'atm veya mesleğin 

ıöyle böyle kendine mahsus bir 
illeti vardır. Oturarak çalışan· 
luda böbrek veya şeker, cıva 
ıanayiiode çalışanlarda zehirlen· 
me vesaire gibi.. 

Amerika doktorları, tayyarc
cilere mahsus bir hastalık üze
rinde durmaktadırlar. Bu bas· 
talık, kolağa arız olmakta ve 
bazı defalar da sağırlığı icab 
ettirmektedir. 

Renklerl .. 
Şairleri meşgul eden renkler, 

güzoUik ve aüs düşkünlcrıni de 
fazla işgal ederi Fakat renklerin 
tabiat üzerine mühim tcs r eri 
olduğundan bahseden do'dor ve 
terbiyeci:er de türemiştirl 

Baston fen ve ilim erbabın· 
dan birisi 'Validelere ıu nasihat
leri vermektedir: 

Çocukların odalannın duvar 
reniİ mübimd r; mavi renk 
asabı gerer ve çocuğu h ssine 
mahkum kılar; arı renle müz k 
meyli verir, fakat ayni zamcında 
tenbelliti de icabett:rir; kırmızı 
renle çocuğu san'ata teşvik ed'"r, 
fakat ayni za:nanda hat.l"d 

BAYRAMDA: 

N. S. E. 

şedid kılar; p~mbe renk hayal· 
pervcrlıği doğurur; yeşıl asabı 
çok yorar; menekşe rengi d ma· 
ğa faaliyet ve kalbe samim.yet 
verir! 

Siyah renk ise iştah eçar, 
dimağa açıklık verir; fakat in· 
sanı ac b f kirlere sııptnndınrl 

Zrndanda kulUbJ 

diyenler ço tur. Fakat şu kü· 
çük arz üzerindeki garibelerin de 
sonu voktur. 

fştel Lehistanda Kuom·pa şeb· 
ri hapishanesinde ar da sırad 
süvareler ver"lmektedir. BJ sü· 
·vareleri mahpuslar Lulubü le • 
tip edermiş! 

Evet, bu zmdanda bulunan· 
lar r ~und osyete hayatına 
alışmış, sabık avu at, s'\bık bü· 
yük menıur, sah·k ve nıuflıs 

tüccar vı-ya kumarbaz asilzade· 
ler vardır. Bunlar hapishanede 
boş durmamak iç"n bır k1.1lüb 
tes;s etm · şlerdir. 

Ku übün çtimai mevkii o ka· 
dar yükselmi miş ki... Henüz 
hapishaneyi boıhmamış olan 
memur, tüccar veya serh st 
meslek erbabı bile bu kulübe 
kaydedilmek iç·n yarıJ ediyor· 
larmışl 

Bir yumurta yUzUndenr 
Acaba ne o.abılir? Vakıa, 

inatçı iki insan veya kıskanç ve 
mirasa yeni konmuş iki kardeş 
aras nda lcan dökü meı·ne b.le 
sebeb olabilir. Fakat bir yu· 
murta yüzü"lden bir karı ve ko· 
canın ayrılaca§'ı akla kolay, ko· 
lay gelmezi 

Amerika da 
sın da 

Trekya 
manevraları ---.... ·· Ve Z irc.i ders 
fiım ·eri ge.di 

Orgeneral lzzedd n Çalışların 
ar.zula-ile Trakya umum müfet· 
tışl"ği fil büro u şefı B. Vehbı 
Kaya şehrimize gelm"ş ve be· 
raberinde bir çok filmler getır· 
m"ştir. Bu fılmler, Tıakya ma· 
nevr ·arile arac lık, ta\şancılık 
v saire gibi ist hsalata aitf r. 
F imler, bayramda ordu men· 
sublarına ve bayramın beş nci 
günü Ha kevinde de halka gös· 
terilecektir. 

Z.raat kongresi 
Alakadar mü;sseseler 

mühim raporlar 
hazırlı)·orlar 

Mart ayında Ankaraaa topla· 
nac k Zıraat kongres ç n şeb· 
rmıız Tıcaret od sı, Turkofis mu· 
dürlüğü ve Borsa taraf arından 
üç mühim rapor hazırlanmakta· 
d r. Türkof s n rtıpo unda ihraç 
mahsu lcrimiz hakkındaki dü· 
şünceler bulunacaktır. Bunda 
mahsuller miz n istandardizas· 
yonona doğru gidilırlcen ılk ya· 
pıJacak ışin köylerde:ı ve müs· 
tcıhsi.den başldması Iaz mgeldiğı 
esası tebarüz ettir ecelc:tir. iş· 
lenme ve amba.nj meseleleri de 
mah::ullerimizin nebsetini artı· 
racaktır. Rekabet sah s. lda nıu 
v ffak olmamız için m hsulle· 
rimizin maliyet f"atini azaltmak 
laı mdır. Bu husuı.ta· i düşünce· 
lcr de raporda yer alaca' tır. 

Bo. saca hazırlanac. k r'9porda 
nmtıo:ıul. ı"tuıl "l • ı:.u\'i'' ııu~'l.n ,ı 

d n mütalealar bulunacaktır. 
H1ber aldığım za gö e, Ticaret 
odası, kongrede okunmak üzere 
Ziıaat Vekaletine göndereceğ• 
r.11por<la m:ıhsulleri'llizin mem· 
leket dahilinde fazla istıhlak. 

iç=n alınacak edbırler hakkın· 

da miihim mütal.:alar dermeya1 
edecektir. 

M .. nsu!lerim:zin her cihetçe 
nefasetini temin için yegane kur· 
tuluş çar"'sı istandard zasvon 
iş " dir. Ziraat kongresinde bu 
mcsrle üzerinde mühim karar'ar 
verılme:;ı çok muhtemeld r. Q. 
nun ıçın ist hsal hayatımızda 
bu gavenin temini es s tu uh· 
cak, alakadarların hı:ızırlıyacak· 

lart rapor1arda muhtelıf mf h
sallerimizin istandardizasyorıu 

için mühim mütalealarda bulu• 
nacaktır. 

adan>, cins tavuk merakl sı imiş; 
b·r yerden en iyi cins tavuk 
yetiştİ"en bir yumurta tedar k 
e m·ş. Karısı d ı bu yumurtayı, 
dığer yumurtalarla birlikte mut· 
bakta kullan nış ve sarf etmiş. 
Adamcağ z bu yumurta me· 

seles.le m hkemeye müracaat 
etm ş ve karısı aleyhine bir de 
ta lale kararJ alm ştır 1 

Amerikalıların akıllılığına bu 
da S?Üz~l bir mi eld ·,,1 

TAYYARE SüNEMA50 
Film sa~ay"inin beniiı bir eşi li dabl y pm1d ğı bir sa ı'at harıkası takd m 

~· 

Sinema sanayiinin yeni keşfettiği 15 yaşında genç ve şakrak arbst 

DEANNA DURB1N 
ve iki genç arkadaşı tarafından yaratılan y kselc mevzulu • M zikah 

Şarklı muhteşem fıım 

Am·rca: PARAMOUNT JOURNAL - RENKLi MiKi vP- saire .•• 
!:>ea.1sıar: 1 l - 1 - 3 - 5 - 7 

Fiatler: 30- 40- 50 

lzmir Kız 
lisesinde 

Yabancı di lerl mii. 
samere hazırlanıyor 

Haber aldığımıza öre, İzmir 
K z 1 sesi talebesi, Mart niha· 
yetınde bir müsamere tertip 
edeceklerd;r. 

Müsamere, mektebin değerli 
müdürü Bay Necmidd.n Onayın 
nezaretinde ve yabancı dil mu· 
allimleri tarafınd n terf p ed ı. 
mektedir. Lisenin İng lizce dıl 
kısmına devam eden talebe, bü· 
yük lng 1 z şai i (Shakespeare) in 
tanınmış eserler nden (Mıdsum· 
mer Nıgbt's Dream) piyesıni 
temsil edeceklerdir. Bu eser, 
züzel şarkılar ve d nılula süs· 
lenmiştir. 

Bundan başka Fransızc1 k ,, 
mma devam eden talebe (M ,. 
l"erw) in (Le Medecin Mn gre 
Lu ) eserin ı ilave olarak tems l 
edcc.:kler, Alın ,ıcıı kı m na de
v ~m edenler de Almanca ş irler 
ve şarkılar okuy cak rdır. 

Müsamere, lzmir K z lisesınde 
lisan der s'crine ve·ılen ehe:nmı· 
yeti de göstermek bak mmdan 
çok fay Jah ve şüphesiz kı, aıi· 
kalı olacaktır. -----
K~zm 1 y zü.nd~n bir 

kişi yaralandı 
Karşıyaka civarında Ç ğli kö

yünde devlet demiryo lorının ta· 
miratında çalışan Osman oğ u 
Mehmedle rkadaşı Sııid oğlu 
S.:ılih ra ında bır kazma me • 
elesinden kavg ç kmıştır. 

Devlet demıryoflan idares"ne 
I~ Dıı mrz;.ımy. b;'I' tı.ımf' J18f• 

laşam•v11n bu .k .kişiden Saııb, 
Mehm di "zmanın sivri tar file 
başından ağır surette yarala
mıştır. Yaran, iz nir memleket 
hastanesine ka~dırılmış ve vak· 
anın fa Ji tutu 1rn ı ,.ur. 

Bo ·sa büd._esi 
Şehrımız ticaret ve sanayi 

bor.s sının yeni sene büdcesi 
hazırlanmaktadır. Bayramd n 
sonr topla 1ac:ık borsa idare 
heyet", büdceyı kat'i şekilde 

tesbit edecek ve tasdik için oda 
meclisine gö,derecektir. 

Arnavudlıık 
kralının aşkı 

Kral Ahmed Zogonun izdi· 
vecına dair gelen mütemm·m 
mal iimat şudur: 

Söylendiğı gibi, kralın nişan· 
lısı 1s am dinini kabul etmcdıği 
için izd.vaçtan sarfmıızar etmiş 
değildir. lııc zamanıarda bir az 
tereddüt geçirdıj'i aşikardır. 
Yakında Nise gidecek ve izdi· 
vacından evci N.ı=ic anneıile 
gö üşecektir. 

Kral Ahmed Zogo sevgiliıini 
ilk defa fotografla ıevmiş ve 
tanımış, ondan sonra görüşme 
yerıni ve günJnÜ tayin etmiştir. 

Di !sizler kongresi 
Haber aldıkımız göre, İzmir 

sağ r, dılsiz ve körleri koruma 
kurumunun genel kongresi 12 
şubat pazar günü saat 14 de 
Halkevi sa'onunda yapılac ktır. 

l"eşen.kür 
Çok sevdığ;miz Fehmi Fet· 

vacının cenaze merasımine İş· 
tirak eden ve büyük acımıza 
gerek mektup, gerek telgrafıa 
bizleri teselli eden dostlarımıza 
ayrı ayrı teşekküre ac m z mani 
o'duğund..ın m ıhterem gazete· 
o zin tevassutunu r ca ederiz. 

Annes: Saıme. E:oi: Sab ha, 
K n l •5 : ~.. r F h c 

• -e l 
ihracat mahsul

lerimiz . ···-

1 

Prag beyne!milel ser. 
gisinde teşhir edilecek 

Mart ayında Pr-gda açılacak 
beynelmilel nümune sergisinde 
teşhir için İzmir tüccarlara, T1· 
car t odası ve Türkofis müdür· 
lüğü muhtelif nümuneler baztr· 
lamışlardı • Bunlar, Çekoslovak· 
yada ihraç mahsu.ler miz için 
iyi b r reklam olacaktır. 

O la mec isi' az ... sı 
Ticaret odası mcclısi azası 

seçımınm yapıl cağını yazmış

tık. lktısat Vekaletince intihap 
edılen 20 ve oda azası tarafın· 
dan seçilen 40 ikinci münteh b 
bayramd n sonra aralarında top· 
!anarak oda meclis· azalığı için 
reylerini kullanacaklar ve bun• 
lard n en çok rey alan 30 u 
meclis azası o acaktır. 

Yavru 
•• 
OL 

ur şunla 
üriildü 

Anası da ö."ü! 
Koc sile mııhk ·meli olan M1· 

dam J anne Tes~ er dört Şu
batta küçük kızile beraber 
S inle Ecıennede otele gelm ş 
ve orad n bir oda kiralad ktan 
sonr bir z Luvar nehrinde 
gezinti yapacağınt ö7ltyerek 
otelden çıkmıştır. Fakat bütün 
gece otele gelmiyerı kad n ve 
ç\;)cuk, etraf ta endişe u and r· 

ğ:ı.uô.an_,..o.oLs~ haber vMiJP-r11ılt 
ta kik t yap ıı uştır. 

ehirde yııp Jan araştırın • 
larda biçare çocuğun cesed· 
bulunmuştur. Küçüıe vücudünd 
tam isabetle atılmış müteaddid 
kurşun yaraları vardır. Anlaşıl· 
d.ğına göre ailevi ıztm~p.ardan 
dolayı ümids z on:ı çocuğunu 

öldürerek nehre atmış, kendisi 
de bır k:'.'lza neticesi olarak 
nehre düş.jp ölmüştür. Anneye 
aid elb sel~r de, rtehrio kıy.ya 
attığ üprüntü!er arasındı bu· 
lu ımuştur. ------
Bergama 

cezaevinde 
Mahküm .. ara okuma 
kursla,,.ı açılacak 
Bergama, ( Hususi ) - Vali 

B. Fazl Güleç ve cezaevleri 
müfettişi B. Mazhar dün Ber· 
gamay gelmiş.erdir. Yeni ya
pılan hapishane t ft ş ed !miş, 
intizamı ve temiz ti memnum· 
yetle gö·ü.müştür. 

Bütüıı mahkGmlara işlenilen 
uçlara göre taksım ed imiş, 

ayrı ayn kovutl ra yerleştiril· 
miştir. Çocuklar ve kad nlar 
kısm1 da ayndı. Bütün malılcQm· 
lar için teker veya altlı üıtıü 

karyolalar temin edi miştir. 
Bu baft!I ceuevinde bir de 

okuma salonu ve kurı açıla· 
caktır. 

Bergamanın medhalinde bu· 
lunan ha ab eski cezaevi bu· 
günlerde yıktırılacak, cumhuri· 
yet meydanı ienişletilmiş o!a· 
ccı.ktır. 

l.bav, hükQ net, belediye, va· 
kıflar işlerile de alakadar olmuş, 
yol parasından edilenlerin yol· 
larJa çalıştırılmasını emret· 
miştır. 

Beled yenin lzmir caddesı 
üzerindeki üçüncü yo l oyunda 
yeni yapılacak resmi bı.1alar 
için 1er temin etmeıı ışı de 
ha. 0.111 mu~tı:ır. 
' 

-----
Unutmak 

En filezof zamanlarımızı :ı, era 
içli tahassüs anlarım zın ve ni
hayet en real'st dakikalarımızın; 
hulasa, her türlü stikamettekı 
akış:arile mevcudıyetim zı idrak 
ettiğim·z demlerin en ebedi ve 
korkunç endişesi unutu madır. 
Çok kerreıer, beşer oğlu unu· 
tulmamak iç n kendi kabiliye
tinin çok üstünde kalan çırpı
nışlarla heltık olmuştur. 

Unutulmamak için bütün ha
yat n1 bir bailcye çev:rmekten 
onu deruni yangınlar.o mJdhiş 
a!evinde kül etmekten çekinmi· 
yen insan acaba unutmamak 
için en küçük bir cehd göster
miı mid"r? Verilecek cevap 
t~k bir ke'imedir ve bu kelime 
hiç bir yerde buradaki kadar 
katai bir mana taşımamıştır. 
Haynl •• 

İfadenin zalim manasile içi• 
miz dolu olarak düşünelim ve 
ikinci bir sualım ze verilecek 
ceva ban bize getireceği rab b 
tahayyül ederek te"rar so alımı 
İnsan o~Ju ruhi ameliyelerinin 
cereyan ettiği sinir, irade, duy· 
gu sısteminde unutmamak için 
de neden küçük bir hareket 
göstermiyor? Evet insan unu
tulm nın cehennem tızabını 
duym mqk için be ki o azaba 
denk bir azabı göğüsliyerek ça· 
lış yor da unu mamak için ne
den kılını bile oynatmıyor? 
Halbuki unutmak ve unuttuğun• 
anlamak ta bizi unutulmak ka
der karanlık bı yesin gecesin· 
de bırakmaz mı? Bılhas:ı.a •i'ÖZ· 

den ırak olan gönjlden de ırak 
o 1ur • ., O yen atalar sözünün ha· 
zin belagatini bir tecrübe ile 
aa'adığımız zama'1 hak ki bir 
acı duymaz mıyJz? Duv.11rız: fa• 
J._.. .. ... ,ıcycıı:.ıı K1 n:,feıo ~kakl 
r ğmen unutma<, bizim zavallı 
cidallerımız. ö :ine geçe'llıye· 
ceğimiz bir va ıad.r. Beşer,, 
unutmak keyfiyetini yaratılışının 
de}iştirilmesi imka'.lsıı bir vasfı 
olarak kabul ctmıştir. Unutmak 
zalim bir fakültemiz, hain bir 
vasfım z, öldürücü bir kabiliyet 
ve vakiamızJır. Biz önüne ge
çemiyeceğ:m "zi daha ev elden 
teslim etmiş bir halde müte· 
vekkıl bir eda ıle yaşarız ve 
unuturuz, da·ma unuturuz. Çün• 
kü hayat cevherimiz unutmak 
mayasile yoğrulmuştur. Aklımı· 
zın hcıfızasına gönderd ğ:miz 
bilgileri unuturuz, bissim"zin 
haf zasında sakla::lıgımız sevgi
leri unuturuz, geçm.ş mizi faciaya 
çev;ren kahırları, gülüstana çe• 
viren saadetleri ve n bayet biz. 
den uzak senelerin gömülü ka· 
lan eski b~nl"ğim"zi unuturuz. 
Bazan o kadar unuturuz ki 
eski hayatımızın geçt ği dün· 
yayı manasız bir dün}a, eski 
scvgim"zi içı boş ve yalancı 
birer his ve şahs yetimizi ya• 
bancı bir sima olar le telakki 
eder ve onların nisyan ıkıimle
rine doğru sürat' e uçup g d ş ni 
liakayt gözlerimız n en elemsiz 
bakışı ile seyır cdebilirız. fa. 
kat acaba unutmak, her an 
yeniden doğmuş bir msandalci 
gibı bize tabammLiJ mo.ekesini 
getiren bir yaşama sırrı değil 
mid.r? 

Bahri Savcı 

Dün g ı:ceki yangın 
Dün gece, saat 22,35 de 

lkiacikord.>nda, A Jrye binaSl 
civarında tüccard n F escioğlu 
B. Abdu.laba aid üç katlı bü· 
yülc üzüm deposunun ikınci ka· 
tından yanglıı ç kınış ve ıtfa .. 
ıyenin yetişmesı ÜZ.!rİne yang n 
aerhal sö ıdürülmüştür. Zarar, 
çok cüz'idır. 

Yangının neden çıktığ, z1b • 
taca tah k o unuyor. 

Depoau 1, s ger.ala oldJiu 
ZiD ed.l1yor. 



Ş. hir if.eri: 

Beled·ye riyasetinin Dr. 
Bahtiyara bir cevabı 

ksu) vapOru "Sinop civa- Pap:ınin ve 
J a~a•şfun 

Dün, be'ediye riyasetinden 
şu tezkereyi aldık: 

Gızeten:zin 10/2/1938 tarihli 
nüshasının üçüncü sahifeıındeki 
(imar proj!sİ mü:ıakaşası) baş
hkh ve Dr. Bahtiyar Tara im· 
zasile çıkan yazıda (Meclisin 37 
üyesinden yalnız on iki üyesi· 
nin reyi ile İzmirlilerin sırtına 
dokuz buçuk milyon liralık bir 
borç daha yükletildii'i) söylen· 
mektedir. 

proiede bir istıkraz akdi kat '
ıyen mevzuu bahis edilme
miştir. 

Hakikat hilafına olm1kla be
raber, ayni tarihli gazeten zdc 
meclis müzakeratıoı ait verilen 
tafai lat ile de tezad teşkil eden 
bu asılsız iddiaların matbuat 
lanunona tevfıkan ilk çıkac1k 
nüshanızın ayni ıütununda tav· 
zihini rica ederim. 

rında karaya oturdu 
Vı purun 110 yolcusunu, Karadeniz alarak lstanbu1= 

getirdi. (Aksu} da çok eşya vardır 
ls' anbu1, 10 (Husu5İ) - Den zyo:larının Aksu vapuru; dün akşam saat 6 da Sinop civarmda 

v~ lnc-: ourun sahilinde varaya oturmuştur. Hadise, kar tipi.sinden ileri gelmiştir. A' suda bulunan 
1 o ~ o!CJ) u, oracın geç "'n Kuadeniz vapuru alıp buraya getirmiştir. 

Karaya cturım Akı .. d~ çok eşya vard r. Gerek mürettebattan ve gert>l se · o!culardan 2ay at 
yoktur. Aksu vapurun 1 kurtarmık iç n tahlisiye gönderildiği gib~ seferi ikm1ı ç n de C.ımh..ırjyet 
v puru yola ç.ıkarı.mıştır. 

. ~~~~~--~----·~-----.----~~ 
M. Eden __ ................. __ 

l taf .. ·a sefirine bir 
muht·ra ve:di 

londra, 10 (Radyo) - lngil· 
tere Har·c ye Nazın M. EJen, 
bug m de ltalyl sefiri O;no 
G n ldi ıle te'Y..°rar leo]uşmuştur. 
Bu konuşmalar, b·r hafa içinde 

ô t defa tekrerrür etmiştir. 
M. Edenin, O no Grandiye 

b·r m h ıra yerd 0 A'i ~öyleniyor. 

B:ırbaro~un e~erleri 
ve B:ışvekilimizin 
t:ıkdirkarlıkl :ırı 

lstanbul, 10 (Husu~i) - Ba,. 
ve ilım·z B. Celii Bayar, Bar· 
b · n uıı bütün eserlerinin bir 

.. ,O)•'il :.' top 1aıımuını lizımgelen· 
.ıı'~0' lere b ldirmişler ve Tü. k gen;· 

liğ ni 1, büyuk d~n:zciyi tanı· 
m sı ı azı m o du~vnu soyıem ~
leni r. 

Gü., rükler, umum 
müdütü sehrimize ... 

gelecek 
lstnnbul, 10 (Hususi)- Güm·· 

rük er umum müdürü bug:in 
buraya geldi, bazı tetkikattao 
sonra lzmir hareket edecektir. 

Rusya, Romnayayı 
protesto ettti 

Mask ova, 10 ( Rıı 1yo ) -
Sovyet RJsya Haric ye Nezareti' 
Romanyayı bir nota vermiş, 
Rus maslah1tgjzarı (Guşenko)· 
nun esrarcng z gaybubetinden 
do'ayı protestoda- · bulunarak, 
müsebbiblcrin bir an evel mey· 
d na çıkarılmasını istemiştir. 

Bükreş, 10 ( R1d)o) - Rus 
maslahatgüzarı ( Guşenko ) nu11 
esr .. reng z gaybubett ndcn dola· 
Y RJ ya Hu.ciye Nezaretı ta· 
ra ınde ı Romany hü~O. netine 
verilen p otesto, derin ak sler 
husule getirmiştir. 

Hükumet, Rıısyanın verdi~i 
protesto rro~as Dl reddetm:ş ve 
haJ !i~ İ.e hıç a:a &Sl o}mad.ğ.nı 
maslahatgijzarın a',;ı betini anla· 
mak çin her tedbire baş vur• 
duğunu bildırmiştir. 

Demir muhafızlar, Rua sefa· 
rethanesi ö.1ünde nümayi§ yap· 
mış'ardır. 

Rayiştag meclisi 
Ba ayın .)'irmisinde 

açılıyor 
Berlin, 10 ( Radyo ) - Bu 

ayın yirmisınd~ açılacak olan 
R y ştag meclıs nde B. Hit.erin 
muhim b r sö1lev vereceği bıl· 
d r liyor. 

M. H t:er, malikanesinden 
ayın 15 inde buraya dönecek 
v~ nutku tanzim etmekle meş· 
gu o acaktır. 

M. H t.er bu münasebetle de 
butun sef.rlcn kabul cdecektJr. 

Cumhuriyetçiler, Taj neh
rinde ihti aıcileri urdurdu 

--~~-----~~--
(T erue l) cebhesinden S:ılamankaya b:n iki 
yüzyaralı getiri:m~ş hastanede yat~ l n!ştır 

-ı----
Sa'amanka, 10 (Rıdyo) -

Bugün, Teruel c phesind!n bin 
ıki yüz yarafı getİ (İ)mi~ ve muh· 
telif hastanelere yat rılmıştır. 

Cumhuriyetçilerden alınan elr· 
lerin m kdarı, yedi b:ne baliğ 
olmaktadır. 

Salamankı, 1 O (Rldyo) -
S:yera Paloı:nera dağında baş· 

lıyan tem;zJik hareketi · devam 
ediyor. 

Cumhuriyctç·lerio. son muha· 
rebede hır le.tıklım C!!pb1ne ve 
mühimmattan başka b:r kaç top, 
ve mitr lyôz yol anmıştır. 

Par:s, 1 O (Radyo) - Mad· 
ridden alınan son hab rlere 
göre, Cumhuriyetçiler, Taj nehri 
s .bil:erinde ihtila c·ıcre taıırrut 
etmişler ve ileri hareketlerine 
mani o'muşlardır. 
Sılamankadan ~e'en te'gr ,(. 

larda da iht Ja cı ıer n, mukabd 
taarruzda bulundukları b.ldiri· 
liyor. 

Paris, 10 (R dyo) - lhtila:. 
c·ı~rin, G .. d • L1mara cephe
sinde askeri hıhş data bı~ladllc• 
Jarı ve gelecek batla kati 
muharebelere başlıyacak:ara ıöy-
l"niyor. 

om a kab·ne i, dün 
gece istifa tti 

Yeni kabin.~nin, Patrik tarafından teşkil· 
edilec~ği aöyleniyor 

"Paris, 10 (Radyo) - B ,ikreş· 
ten aıınan son haberlere gör~; Fransa Maarif 
kral Karo!, bugün öğ.eden 
sonra esk Başvekillerle siyasi Nazırı 
partilerin bazı liderlerini sar .. ya 
davet etmişt r. Bu d.:&vet. s yasal 
mt hafiliJe ani b.r tesir hJsule 
getirmiştir. Bundan ne çıkaca~ı 
merakla beklenı or. 

Roma, 10 (R ıdyo) - Bük
reşten haber veri iyor: 

S .rayda vukubulan konferansı· 
müteakıb, Başvdcil Oktavyan 
Gogn, kabi!lcyi içtim:ıa da\•et 
ctnıis, uzun müz kerclerden 
sonra v ~ saat 18,30 da saraya 
giderek kral tar fırı.dan kabul 
edılmiş ve k .. binenin -istifasını 
vermişt r. 

Biribirini takip eden haber· 
lere göre, Çıftçi partisi lideri 
B. Matyo, m . tbuat mümessille· 
rini kabul etmiş ve büt:irı milli 
partilerin iştira, Üe muhtcl;ı bir 
k' ine teşkil ed~bilece}ini söy· 
leıniştir. 

Pcuis, 10 (Rad}•o) ·- Bükreş· 
ten bildiri! yor: 

O:Ctavyan Goga kabinesin'n 
istifas ndan SOrlra kr~ Kuol, 
tamamen vaz yet<" hak ındir. 

~ral, kabine teşkili için kim· 
ıeyı davet etmemiştir. 

Son . ~aberlere göre, sabak 
kral naıbı ve hılen Rumen pat• 
riği Mi on kab.ne teşkil ede· 
ce ... tir. 

yeni lca bin eye, muhtelif par• 
f !erden nazır alınacakt:r. 

V.dmanı Yak~lıyan. 
lar niş ın aldılar 
Paris, 10 (Radyo) - Ver 

valisi, V.dman ve arkadaşlasay 
ranı 

yakalarnağa muvaffak olan p~ 
!isleri . bugün nişanla taltif ey. 
lcuı.ıtll'. 

Eh rem "'a .. , gezdi 
K&hire, 10 (Radyo)- B r kaç 

gündcnberi burada bulunmakta 
olan Fransa Maarif Nazırı Bay 
Janje, bugjn Ehramları gezmi~ 
ve müteakıben, Fransız ıdaret· 
hanesinde şerefine verilen ziya· 
fette hazır bulunmuştur. Bu zi. 
yafettf", Mısır Veliahdi Prens 
Mehmet Ali de bulunmuştur. 

Mussolininin oğlu 
Tayyare ile devriaLem 
seyaha ine mi çıkıyor! 

Ryo dö Janero, 10 (Radyo) 
- Lalyadan buraya gelen (Ye
ş l farele ) adh İtalyan taYYare 
f losu komutnnı m ralay Biyeo, 
Mussolinin oğlu B. o ıo Musso~ 
lininin, yakında beş tayyare ile 
devr alem seyabatino çıkacağını 
söylemiştir. ' 

G. Gamelen 
Askeri fabrikaları 

teftiı etti 
?aris, 10 (Radyo) - Franıa 

crki:u h •rbiyei umumiye reisi 
general Game'en, bugün Burj 
h:ıval sindeki askeri fabrikalan 
teftiş eylemiştir. 

Umumi 
harbin metrukdtı 

Paris, 10 (Radyo) - Som 
cephesinde, umumi barbten kal· 
m ş bir cebhanelık bulunmuştur. 
Bu cephanelikte bulunan mü
himmat, hükumetin cmıilo bir 
ovaya nıkledılerelc or~da imha 
olunacaktır. 

•• 
Dün radyo ile yeni 
haberler verdiler 

Moskova, 10 (Radyo) - Pa· 
panin ve arkadaşları, bugün 
radyo ile yeni haberler uerm ş· 
ler ve vaz·yetletlerinin, bir de· 
rece ye kadar iyileştiğini, rüzga · ın 
kesilditini, ve buı kitlesinin de, 
yavaşça scyreylediğini bildir· 
mişlerdir. 

Buz kitlesi, Grobland sahille
rine değ u s:irükleniyor. 

Rt.syadan başka Norveçten de 
muavenet içın tedabir alınmıştır. 

Rus vapuru 
K6ste,ıc1den gizlice 

sıvış~ı 
Bükreş, 10 ( R ıdyo) - Kös· 

tence limanında dcmır atmışken 
ıınsızın V;! malQm olmıyan bir 
z ımandı hareket eden ( Kana· 
maya) a Jındalci Rus vapurunun 
ayrıl ş, kaybolan Rus mas'ahat· 
triiı ı r· M. Gotenko hadisesile 
yaku~d ı 1 alakadar görülmek· 
te.J r. 

Va.lurun bugün Odesaya var· 
dığ söyleniyor. 

lngiltere kralı 
Hin~.stan seyahatin: 

·geri bıraktı 
Londra, 10 (Radyo) - lngil· 

tere krıh At ıncı Jorj, kraliçe 
ile bir'ikte Hi ndistana yapacağı 
•uyahab gera bırakmış r. Bu 
seyahat gelecek sene ve o~a· 

mad·ğ ta:Cd.rdc 94J da başlı· 
yacaktır. . 

Amerika, Jngiltereye 
yardım vadetmemiş 

Vaşington, 10 (Radyo) -
Amerika Hariciye Nazıra Kor
del Hul, bugün gazeteci'.ere be· 
yınatta bu!unmuş ve Amerika· 
nın Uzak Şarkta a k ri hare· 
kata tevessül ettiği takd:rde in· 
j[İltereye yardım vadettiği hak· 
kındald haberleri yalana çıkar• 
mışt r. 

ltalyada Yahudi 
aleyhdarlığı! 

Paris, 10 (R1dyo) - Roma· 
dan haber verıliyor: 

ltalyadı bir Yahudi aleyh· 
darlığı başgö~termiş ve bunun 
için teşek:Cül eden cemiyet, bu· 
günden itiba .. en bir gazete çı· 

karmağa başlamıştır. 

lngiltere-Almanya 
müzakereleri ya. 
kında başlıyor 

1 - lzmir şehrinin beş e
nelik imar programı şehir mec
lisinin şubat toplıntılarmda mü· 
zakere edilerek madde madde 
kabul edildiği gibi, bu progra· 
mın heyeti umum yesi 7/2/1938 
tarihli toplantıda 25 azanın reyi 
ile kabul edilmiştir. 

2 - 912/1938 günlü toplan· 
bda da bu programın mali kıs
mına dair proje görüşülere;c 
toplantıy iştırak eden 26 aza 
tarahodan müttefikan kahul 
edilmiştir. 

R yasetçe teklif edile17 mali 

Dr. Behçet Uz 
Belediye reisi 

Beled·yc riyasetınin bu tav
zihi, doktor Bay Bahtiyara aid 
o'makla beraber, o y.uının mu· 
kaddemcsinde de gösterdiğimız 
veçhilc, kariimizin asıl itirazı, 
projenin imar planına esas ola
rak kabul edi diği ilk meclıs • 
içtimaında, ancak on iki üyenin 

... 
ny vermiş olmasına ve diğer 

azanın bulunmay:şınadır. Ha.d· 
katte böyledir. O giinkü rey .. 
miktan ancak on ikıdir. 25 ve 
26 reyler, müteakib içtimalara 
aiddir. 

-~·--
lngilteı·e maden 

amelesi 
•• 

Mes:ıi saatlerinin 
azaltılm -ısını istiyor 

Londrcı, 1 O (RRdyo) -Maden 
amelesi id re heyeti, bugün 
toplanmış ve mesai saatlerinin 
az1ltılması için hü:Cii nete mü
racaat ctmeğe karar vermi tir. 

Alman)ıada 
Alüminyom sarfiyatı 

ar tı;y,,..........,,.. 
Ber'in, 10 (Radyo) - Al· 

manyada on beş sene evci 
alüminyomdan vukubulan sarfi· 
yat, 18 bin toa iken, ahiren 
yJz on iki bine çıkmıştır. Bunun 
sebebi, alüminyom::ian yapılan 
levazımın çoğalmasıdır. 

Aforuzu kaldırdılar 
Belgrad, 10 (Radyo) - Hü· 

kumetle kilise arasında basıl 
olan itılif üzerine; evelce hü· 
kamet erkanı ı için kilise tara
fından konulan aforoz Sen s:nod 
meclisinin kararile kaldırılmışhr. 

Von Nöyrat 
Ha. iciye Nezareti iş

lerini Ribentropa 
devretti 

Berlin, 10 (Radyo) - Alman 
Hariciye Nazırı Von R bentrop, 
Berkezhafenden b:.ıgün bu~ay 
ge!miştir. Yaran Loı1drayn hare· 
ket ederek lngiltere kr lına 
ved cyliyecektir. 

Sabık Hariciye Nazın Von 
Ncyrat, bugün Hariciye Nezareti 
umurunu Von Ribentropa devr
rctmiş ve Nezaret müdür ve me
uıurJarilo vedalaımıştır. 

ltalya 
Milli müdafaa kom·
tesi işlerini bitirdi •. 

Roma, l O (Radyo) - Milli 
müdafaa komitesi, bugün de .. 
Başvekil B. Mussolininin r yasc• • 
tinde toplanmış vo müzakerele· 
rini bitirmiştir. 

B. Musıolini, bu vesile ile 
bir ıöylev vermiı vo ıilah fab· 
rikıları komiıeri icneral Dalol· 
yoya teşekkür etmiştir. 

- ...,....,._w _____________ -:=~~:tıC:~ı:l~~::ı:;::;:,_:ı4:;ı:ıı~":t:~~ • ••'"' ,.., ., '"'"' - • - -

Kırkağaçta giydirilen yavrular 
) 

Paris. 10 (Radyo) - Lord 
Hal.fakıın Berlio seyahatinden 
ıonra tevakkufa utrıyan l.ııil· 
tere.Almanya müzakereleri, bu· 
günlerde tekrar başlayacaktır. Kırkağaç, (Hususi) - Kırkağaç Çocuk Esirgeme Kurumu, 

lngatere Hariciye Nezareti, altmış çocuğa kışlık elbise dağltmıştar. Kurum mektebe giden 
bu iş için bir muhtara hazarla- yüz çocuğa her gün sıcak yeınelc vermektedir. 
mış ve Almanya Hariciye Ne- Kayma.cam Bay Salibıddin, Kuruma müzaheret:ni eıirge-

memektedir. -

zaretinc ıöndermiştir.~ .... .--• ·-------------------.. -. 
Yunan Maliye Nazırı Elh 

ölclı'J amra idaresinde Milli Kütüphane 
SiNEMASI 

Atina, 10 (Radyo) - Yunan 
Maliye Nazırı M. Rodyadi, bu· 
gün ölmüştür. Yerine, Maliye 
N ... z 1reti müsteşarı M. Aposto· 
lidi geçm·ştir. 

A.Tmanvada infilak 
Paris, 10 (Radyo)- Hamburg

dan haber veriliyor: 
Altuna civarındaki fabrikalar

dan birinde bir infilak olmuş 
ve on üç kiıi yaralanmıştır. 

Kurban bayramı şerefine büglllc program 

1 - Uç Ahbab Çavuşlar 
Türkçe ıözlü büyük komedi . 

2 - lstanbul Senfonisi 
Tarihi İstanbul Türkçe sözlü 

Fox Jurnalde: M 1 S 1 R K R A L 1 N 1 N evlenme merasim 
ve d ğer mühim haberler 

Seansl,.r: 10, 10 - 1 - 3,30 - 6 - 8,30 da haşlar .. 
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• Halledilen 
l.!::::~~~~J t::1I Yamanlar suya 

Lik maç arında hika_Ay_e_s-4i....__. 
J • · Bal' l inci sahifede • 
zmır tr r., diye isteklerini sayan bir 

Paur g ınü A sa .ıc ık saha- belediyenin m<:ın!c~etin en müb-
sında 938 m ı li kü:ne müsaba· rem ve en tabıi iht yacı karşı· 
kalarınm ilk m çma şabid ola· sında e~ve'i lce.ıdı menfaatini 
cağ z. iki buçuk ay süren böıge düşünu.cs" nc, 
birine lik erı müsabakalannın Me:nlekette her şevin ucuz-
ncticcsını kazanmağı muYafafak luğa gittiğ b"r zamanda suyun 
olan ve mil i küm.eyc ay ılan paha ılaştır imasına bir tiirlü 
Oı;ojC • Aıs ocak takım arımız akıl crdir:em"yorum: 
mılii ..küm n n ilk müubakas nı İdrak nok.sanlığımdan olac kL 
aralannda yapacaklard&r. Bay· B ınlar birer tcarıuzdur ki, bir 
ram.n üçündi gününe tesadüf türlü bu zıd fıkirltrin biribi ine 
eden bu müs ıbaka spor heves· yaklaşmuı kabıliyet ni de bı.t-
lilerine zevklı b:r müsabaka sey· lam~dım. 
rctmek frrsıtını vermi, ol calctır. Bir de Kar~ıy.akaJıla: ın vi:a-

M.lli kümeye ayrılmış olan yete 'ınduj.ı b" r stidttn n ma· 
Üçok ve A!sancak tak ı mlarımı· sa üze ine korıulur onulmaz 
zın İz .n r.de, İstanbulda ve An· belediye kar mnın tasdik mua-
1..arada yapacakları temas arın m '"les nin intlc ve t.t'.llam etti-
b r cedvel ı ni neşred yoruz: 

lzmirde Oçok·Alsaı-ıcak13 2-38, rı mes ni de anlıyamadım. N.-
lzm rde Alsancak-Beşiktaş19· 2- .18, bayct balkın da belk haklı olan 

bir talcbleri olabilirdi. Bunu 
lt:mirde Üçok-Beşiktaş 20·2 38, 

d .n'.emek ve tedı<ik etm~k e 
lstanbulda 0 -: ok·Güneş 26·2- j 8, 
l:ıtanuu :da Üçoı<·Fe ter 27 2-38, birşey kaybedilmiş olmaıdı. 

Mıktar; üzerıne o "'namasak b le 
lzmirde Muhaf z • Üçok 5·3·38, 
lzmirde MJhaf z·Alsaııca " 6·3 3:3, hiç olmazsa tarzı tevzide bir 
lstrnbulda Alsancak • Fener adılet gö .dcr.lebilırd:. 
ı L'-3-38, fstanbulda A'sanc-ı k- Eğer bu, beledıye otoritesini 
Gün ş 13·3·38, Ankara.ıa Üç muh.i.faza e'"mek için yapıldı ise, 
oı<: • Muhaf.z 19.3 38, Ank ra· s Y n be.ediyemizin o .oritcs·, 
da Üç k. Harbiy.: 2 •3 _3 g, fz- h k kı gözetmek ve mem:eket 

0111 de Alsanc k-Güne 26-3-36, hakiki ihtiyacını munsifane ta· 
lz:n rde Üçok·Giineş 27-3-33, İz· kip!e daha yü ·selebılirdi. 
m rdc: Alsa .. cak- Üçok3·4·38, iz. B r taraftan su şirketinin pa· 
mirde Oçok·Fener 9.4.33, İz· halıl ğından ba ısede.ılerımız tıa• 
mı de A sancak-Fener 10-4-33, sıl oluyor da ker diieri ayni 
lzm rde A.sancık • Har bıye vaz y !te djşüyorlat ?. O halde 
23- !-38, lzmirde O .ok·Haroiye su ş i ket ı daha iyı düşünüyo , 
24·4-38, Ankarad.s Alsanc1k. demektir. H.ç olmazsa fazla su· 
MJh .r.z 30·4·38, Ankarada Al· dan cez1 almağa ve bu fazla· 
s ne ık· Harbiye 1-5 ~8. fzmirJe d n, fazl par istem eğe kalk· 
O. or..·G lat saray 7 5. 38, lzmır- mıyor.. Bu mesele b tmiş sa· 
d · A sancak • G a as ray yılmakla beraber bence kayde 
8 5·38.. a hu' da A.Js ı cak-Be· de_ğer bir hadisedir. 
s ~taş 14-5-38, btaobu da A:. ~Zıra yarın e mek fırını ya· 
sanca .-Gala tasa ay 15·5·38, Is- pıhr da ekmekler belediye ta· 
tan b ılda Üçok • G ~ atasaray ıafında.ı imale ve snhlmağa baş· 
21-5-38. Is anbulda Üçok· Be· lanırs belediyenin ekme~ foda 
• iktaş ~2·5-38. yiyenlerden ceza Rlmıya ca~ınl 

Asırdide 
Fatma kadın 
Ocata Jüşer,k 
diri d'ri yandı .. 

Bozdoğan, (Hususi) - Tab· 
ı·ıdar Bay Mebmed.n e ine g • 
rerek bazı eşyalar ve 180 ıcuruş 
para çalan meçhul bir b rsız. 
f ırar ctm iştir. 

Birihirleritıfl g,:rmiıler 
BozJoğamn Güney kö)' ünde 

üç k şi bir tarla meseles"ndcn 
kavga etm.şler, ıopa ve b çak· 
larla birı birlerini atar surette 
yaralamıtlardır. 

120 Yaıındakl icadın gandı 
Güney köyünde çok fe i bir 

kaza olmuş, Bozdoğamn .. ud de 
Fatma kadını dirı diri yanmış. 
tır. 1~0 yaşında olan Fatma 
kadın. evde kimıe bulunmadıia 
bir 11rada ocağa dütmüı ve 
elbi1t:leri tutuşmuş, etraftan >e• 

tişiliociye kadar da zavallı fer
yat ede f'de ya , m şt r. 

ANADOLU 
Günlük s :aaal 

::ıaLılı u : İiııtwuhalnri 
Ragtltır Riiıdii OKTEM 

t11nıwl ııtıriJal 'e yazı ieleri wüdi). 
lL. h...wli l'\wwe& ~~ -iDAREHANESi 
1rrrıir lkiaci lk) IH 10k'11 
( l . alk J aıtiıi Lina9ı içiada 

Telıraı: lımir - A ADOLU 
lt.l~loıı: :li76 - }it fta Luıusu: 405 

ALoııe ~t:3uiıi 
lılhp HUQ, ahı •}bğı 809 

1..uru~tut 

l aluıc:ı ll"tırıleLetlcr fçiu 1enclik 
ıl cıı e i.u c lİ 27 liradır 

j!\ALLU; ?UA'J hAA~i. UA 

l Al:.11 l'ul~'J IH 

bize kim t ... m n edebılir? Fab· 
rıkayl idare etmiyor ek nek is
raf o'unuyor d.ye böyle bir ş:y 
pek ala, emsal m.sıl u oıabil r. 

Yalnız bütü 1 bu mÜzcik rele • 
den bize kalan bir s da var.;a, 
o da v kile biz.im lü.ün kuv· 
vctimız e adeta b yk rarak söy· 
led .ğim z ~ı.le.rio, idd.aların bü· 
tün tah.ıkkuk etm idir. Yam 
mem 1 rm Karşıyakaya yetm • 
d.ği ve yetmıyec.:ği naese'esı , 

teıısata saıfoluna:-ı paranın yeti· 
mz bir kaç senclılc bir eS:aata 
sarfolu.1m .. ş olması ve lerıde, 

mub;ıkkak bu suyun değ.ştu il· 
meır. lüzıuD'Jnun tebeyyün etti-
lidir. . 

Bunu mecliste geçen şu IÖz· 
lerle teyid edebi!irjL Mecliste 
denil yor ki: 

•fabrikalara vermiyelim, üç 
yüz abo o açıkta lca ıyor, au 
yaz n az:\ ı or, laş· n çoğa ıyor. ... 

Me::clıs 1;zalarrnrn benden çok 
iyi b lmı:ı ıazımdır ki, bir şehir 
su tesint o.ur-ruı .arın çmcıi ve 
temizlenmesi için olJ .ğ1.1 lıcadar, 
şehıin t briloları. mektepleri, ev, 
çiçek b.ah~el~ri v.e y_.angın ıön· 

dürmekle beraber k ~la vesair 
müe aesab içindir de.. B zim 
bilaığımiz ıu les sah böy~ ya• 
pn r. 

K:ırşıyalca su tcs satını yapan 
Pontamusoa ı"rketi mesul ada· 
mı da bana tesisatın bu şart· 
lara gö, e heaap olunduğunu ve 
yapıldığanı söy emişt i. Acc1ba 
böyle o .madı m ?.. Oç yüz abo
nenin, geçell yazımda .söy.cd;. 
ğim veçh !e, nasıl açıkta kaldı· 
tına bir türlü havsa lam alını> or. 
Dört bin aborıeden faz as.nı en 
k1.1ı:ak z manda ı dare oJ.ec::1' bu 
su, naati olllr d !l b in abo ı eden 
soura ua~ır, bit:miyt'.cck haıe 

A ~· A DOY .. U 11 ';i-tba 

Fecl.bi •. ·.~.vak'ar~·~~~Bu~"y~u"~k~k~o-v~h~.k~A~y-es~,-~~~,~~ 1~~~~= 
-- - l r.A. • ~'J 

B. luA Ko··ş - Bafla,.a/ı 1 inc ·d~ -
odasında çıkan yangın net ce-
s nde yanmış ve ölmüştür. 

B. H1yd .rm, altın ş yaıında 
bir kans odan başka bir oğlu 
ve: bir gelini v rdır. Evelki alc· 
şam iş ndl!n gelen damnd. e"I· 
vela yukarı kata çı k11rak baba· 
aını görmüş, nncsinin getirdiği 
yemeği, babasına yid rm ştir. 

Ondan so:;ıra bir de sig:ua yak· 
mış, yatakta Y-tao babasının 
ağz na koymuşt ır. Hergün tek· 
rar edilen bu vazifeden sonra 
ev halk , alt kata inmiş ve ye
meke oturmuştur. 

Yemekten sonra yarım saat 
g ·çmiş, o sıra-.la komşulanodan 
bir Kadın, n: ·e~ine m sif r gel· 
miştir. Bu kadın eve girince: 

- Ortalıkta bir yanık kokusu 
var; s z duymuyor mu:;unuz? 

D ye sormuş, o v.:1k t ew hal
kının aklına aklına ihtıyar ba· 
ba arı gelmiştir. Derhal yukarı 
lcata çıktık ları vakit .btiyarm bu· 
lunduğu odanın dumanlar içındc 
ka dığını görmüşlerdir. 

Y ctngın deı hal söndürülmüş· 
se de ihtiyar B. Hayderın da 
yangın esnas·ndı:& vüc .. dlinün 
muhtelif yerleri yanmak suret· le 
ö:düğü görülmüştür. B. Haydar 
çok zaıf, batta bu yüz ien &rtık 
sesi bile ç1lcmamakta imiş. Za· 
vallı ihtiyarı--ı soıı dakikaları, 
acı ve ıztırap içinde geçm.ştir. 

Hudise tahı(ikatma mbddeiu· 
mumi.ikç~ el konmuş, kasd ol· 
mad ı ğı görülmüşse de dikkat· 
bizlik ıcbebile yangın çıkmasma 
ve ölüm" ıebebiyet suçu bu'.~· 

nup bulunmadığı raştırılıyor. 

Zavallı ibt yarın vücudünü 
yakan ateş kemiğine kadar iş· 
lcd ıği halde mcf :aç olmuı ve 
yerinden kımıldan3maması yü· 
... ~wnh.rı -lo~ biı rot.al.Ch,o-7*u.lrjo. 

laşılmışt>r. 

Açık şehirlere hücum 
- B~şbr.af ı 1 inci de -

~ttiltçe teeir11'rini tiddctlendirP.ce\.. 
irDnt aılalar kc;f i ile oğrat

makı.darlar. 

Millttler cemiyeti koruldogu 
,:ilodeııberi eueh ve wtıshet hi-. bir 
it göreın~di. Fakııt biç tılmar:1a lıO.· 

ıün devteılerin ü :r:erindc mıoni bır 
tas• ik &cra edn k harb erde hıı:b· 

len.le cana in maktan., mıuoıır ,ebir· 
eri hııraLelcre çev.irme.kteo ı,ııı • 
Liç bir fayda l uı o' w •yao bu baLeo 
ria önfia e ~eçmege bir imlı.in ve 
zemin hazırlana mevcud.yeıio ıD gil· 
u.ı hıoı o leuo raHıun İoBıADhl• uau&e 
tutllloll uhuJu .. 

Bu mübadil 
kimd .r? 

- Baıı 1 inci sahifede -
kaı11la mı,ıır. Veklletteo ıehri m;sde· 

ki al~adarlar• geıeo bir emirde bu 

l'anyalı tnübadilıo nll\ etimi• dahi· 

iod• ıef fiaeıı almıt olduğaa em Yalla 
te Liti iaterımiıtır. Veı..iıc:tio, bütün 

,ı ' &vrtlcre birer tamim göadererek: 

oralarda da teffia edilrD emvallıı 

te.buioi ieted gi babu al 11ouıtır. 
Ayrıca Y•nyalı mQbadili rtt m•m· 

lelctiodcki iki milyon lira lnyme
tind• mal buaklı&ı bakwdAki eY• 

rakı '1.ıeıiuo do tetkikat yap.ll&lak. 
tadır. 

---------------------------·-gc .ır. 

Su yazm aza.ıyor, kışın c;ota· 
lıyor. Jemek ıse membaların ıyi 
memba olmad1A1nı, llluva.ckat 
menabi olduğunu göstermekte· 
dir. Ve yağmurlardan so ııra killi 
ve bulan.k oiuşu da buııu bil
dırmektedir. 

O ha.de Karşıyakalııar yalnız 
suyun p balılıtından dolayı dü. 
şünmesinler.. Asıl tesisat için 
sıufoiunan P ranın dı biba ol· 
du~na oıütees:ı.f o' s ınlar ne 
yapal.m, bu da Karı.yalc.a.lıların 
talib.dır, der ve sı böy'e kw 
pat n# D. M. S. 

Serı~ili. kör.ılıi ka~d~şlerim,.. armnfarr 

lbm---~---.... -------1· YAZAN: 
Nezihe Muhiddin 
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- Amm ben çok suçluyum 

ya. Ak saçlarımla h kkın diva· 
nana ne yüzle varacağım? 

- A'lahla kulun arasına gi· 
rilm"z Y t1 ğı z nine. Belki suçla· 
rını b ğışlar o merhametlidir. 

Y ğız nine kulaklarına in ıoa
mıyordu. lmans·z diye nefret 
ettiğ bu kız ne temiz bir inanla 
Allahtan bahsed yordu. Bir za· 
manlar cerci hocadan dinlediği 
sözlerden çok ziyaJo bu temiz 
yürekten s zan a\tın sesli genç 
kızm Allaha daha yakın oldu
ğuna inandı. Yavaşça buruşuk 
el ı oi uzatarak korkak korkak 
•Gündüz. üo el.ni tutup göz· 
lerinc kap dı: 

- Beni a{fı!t kızım, hepiniz 
affediniz(. 

Diye ağlama§'• b2'şladJ. 
- Hepiniz bağışlayın suçu

mu! ihtiyarım, hastayım, ıeyt .. 
na uydum kırrı •• 

Yağız nine birdenbire kökün· 
den sa. sılan kuru bir ağaç gibi 
titredi, yarı kapalı gözlerinin 
örtün~ o uğursuz ve yeşil ışıkla 
gecenin b iri d .ıtıa tepCJinJeo 
sırıtan, öbüı ü ta yan ıbaşmda 
yırtık y,apah ve mundar &uratilo 
homurdanan iki şeytan geldi. 
dermansız vücudu tepeden br.
nağa kadar titriyerek sı ğınacak 
bir yer arıyor ve durmadan i~ 
l ıyordu: 

- Şeytana uydurn, yoksa bu 
kadar fenalık aklıma gelmezdi. 
Ben her işi rabbi.ea iidan beki.· 
yen bir hatunum .•. 

Ar~ık i~ice 2.Ün a_k_ar.mısh. Dı· 
,ardan ayak sesleri belirdi. lı;eri 
g"ren Doğan: 

- Kasabadan polisler, jandar
malar geldi· dedi· ş "mdi Akçıl 
Bekiri alıp götürecekler. Ey Ya· 
ğız n:ne sen ne cevab verece~ 
s"n bakalım? Doğanın sözlerini 
işiten Yağız nine eceli gelmiı 
g"bi f.r: .ıyaralr tekrar yatağına 

dü;tü: 
- Bana Atı verin, cezama 

razıyım .. Amma bu ak saçlarımla 
beni jmdarmalara vermeyin 
okullar. Bu yaştan ıonra zın· 
da.ılarda çürütmeyin beni. Ah 
kara yaz lı başım. 

D ye yalva·mağa başladı. 
Gündüzün ince duygulu yü· 

reği ezilm~ğc baılamıştı. Göz· 
!erinden yaılar akıyordu. Doğa· 
nın rengi de lcül gıbi solmuştu. 

I 

Yağız ninenin bal mumuna ben· 
ziyen ibtıyar yüzü ço'~ acıklı idi. 
Sesi kırık telli bir saz gibi inil· 
diyordu. Gündüze ıevgenlik le 
bıkarak: 

- Benim gül yüzlü fidan 
yavrum. Bu 1Uçlu ninene ağ· 
lam•, onu bir yol evcl öldürü· 
ver •• Canım aana helil olsun. 
Off. Bu bıftmdaki eaki yarada 
ne çok aızıldıyor. 

"Gündüz. göz yaılarmı ıae
rek Y ğız nineye yaklaıtı: 

- Göster bakayım aioo ba· 
şımn neresi ağrıyor? 

Y atız nine sol şakağının bir 
az üst taraf.nı göstererek: 

- l,te buram.. • dedi • ~ 
eski yar oıo '.:r.i.. 

Gündüz. ninenin alc aeçlarhl 
açarak henüz kırmızılığını kay· 
bctmemiı etrafı dan bi n da 
cerahat sıun eski b:r: yaıayı 
meydana çıkardıktan aonra sordu: 

- liu yarayı ne zaman aldan 
nine? 

- B i y•a bana şu geçen 
Kurt.ıluş savaşından ka:ma ya· 
d girdır. 
Doğ n da ayağa lt-:111 aralc ib

lıy••UD başacuru& ı~.d!. ş: .ııdı 

iki ka"deş heyecan içinde idi· 
ler. Büyük bir ilgi ile soruyor· 
lardı: 

- Demek sen kurtu1 uş sa· 
vasında kurşun yarası aldm 
öyle mi Yağ z nıne? 
Yağız n·ne bu alakaya d "k· 

kat bile etmedea cevab verdi: 
- Ya oğul, ben kurtuluş sa· 

v.ışında s.rumda cephane gö· 
türüı ken ~erseri b' r düşman 
kur.şunu başımı delm;şti. 

Gündüzle Doğan çolc müte· 
tessir oldular., ikiıi birden ihti· 
yar kadının ellerini tuttular: 

- Sen bir guisio Yağız . 
nme. 

Dediler. 
Yağız nine:ıin halinde hiç 

bir övünç yoktu. Ödevini yaP" 
mıı btitün vatandaşlar gibi, sa· 
kin ve mütevekkildi. Başıodan 
geçeni anlattı: 

- Kurşunu yedikten sonra 
ayla .. ca yattım. Akhmı kaybe
der gibi oldum. D.ivaneler gibi 
gtceleri dolaştım. Bauo baıı· 
mın içi sızlar, yatatımdan fır· 
larım. Ne yaptığı mı, ne ettiğ;

mi bilmem. Yapayalnızım, bu 
fani dünyada. iki torunum da 
savaştan dönmediler. Dayana· 
calc dıreğ m, s rtımı verecek 
ağac m yok. 

liu iç sızlat ıcı hikayeyi din
liyen iki kardeı sessiz sessiz 
ağlıyorlardı. Gündüzün gözie
r inden düşen sıcak yaşlar Yağız 
ninenin ellerini ıslatmıştı. Is.ak 
elilc gündüz ip~k saçlaruıı sı· 
vazlıdıktıın sonra hAc;n~nnrl• 
ke1disine saygı ile bakan Do-
pna döndü: 

- Beni jandarmalara vere· 
cek misin yiğitım? 

D 'ye ıordu • 
Doğan eğıip Yağız ninenin 

iki elini öptü. 
- Ben mübarek bir hatu· 

num, senin yerin zından olur 
mu hi~cı Bundan sonra benim 
anahğım ol nine.. Söyle, bizi 
evlatlığa kabul eder mis"n? 

Gündüz de kardeşi gibi ihti· 
yar ninenin elini öptü ve ona: 

- Sen hastasın Yağız nine
ciğim ·ded • bundan sonra sana 
bir evlat gıbi bakacağım ben. 

Yağız nine yavaşça mırıldandı: 
- Ya işlediğim ıuçlar? ya 

ettiğim günahlar? 
Gündüz cevab verdi: 
- Onlarl sen istiycrelc yap. 

mıyordun ki •. Sana beps'.ni has· 
talığın yaptırıyordu .•• Artık hep· 
sini unut Yat.z nine.. Yakında 
sen do haline şaşacabı~ B:zi 
şehit torunlannın yerine lcoy
mağa çalış.. Yüroiindc birer 
acı yara gibi sızlıyan ev.it mu
habbetini bize ver. Bak bizim de 
aonem ız yok işte •• 

Yağız ninenin gözlerinin içi 
plümsüyordu: 

- Ah benim güzel yavrula
rım. Dünya ve ahret evladım 

olun. 
O.ye iki genci kucakladı. 
Onlar yeni buluşmuş ana ve 

ev it· ar g b i hasretle sarmaş 
:lolaş olurlarken içeri bir fab· 
rika işç ıi girerek: 

- Ba~ Doğan ·dedi· Akçıl 
llekirin yüreğine inmış ıizlete 
ömüı öldü •• 
Yağ.z nine bu haberi :şidince 

iki buru şuk elini göKlere kQldı· 
rarak y~lvardı: 

- !:>en suçlu kullarının gü· 
nahla anı bağış ' a Tannru. 

• • • 
( lf o.3, O KOr ~ıı gecede 

;iv •• ra G". plcr l ı u 0üıı u u 

Modern insanın 
günlük p.cinı! 

-4-
M asa jl arla cild ve kasılar gibi 

sathi uzuvlara tes· rıer pek çok 
gö üliir. Fakat bu masaj .ar, vü
cud makines:n:n iç ö .genlerine 
kadar tesir etmezler. 

Derin bulunan iç örgenieri
m ze de tesir yapab.lmek için 
urma m ısajhrmı tatbik etmek 
İcab eder. Meseli akciğerlere, 
karaciğere, m:deye ve bağırsak· 
lara kuvvetli etkiler yapmak 
ı çin bu masaj uyg"Jtlanmalıdır. 
Bu masajı tatbik etmek için en 
evel vücudü gevşelıc tutmalıdır 
ve elin içile bütün bedene yu· 
karıdan aşağıya ve aşağıdan 
yukanya düzenli olarak beş on 
defa çarparak urulmalıdır. Te
sirlerini çoğaltmak · ç in de bü· 
tün vücud yumruklanma.ldır. 

Akciğerlere iyi bir tesir yap
mak için, gövdemiz n arkasın• 
dan bu urma masaj ı nı uyg-Jtla• 
malc lazı mgelir. Bunun için de 
ikinci bir kimsenin bu masajı 
tatbik etme.si icabeder. Bu şahıs, 
masaj yapılacak kimsen n arka· 
sında durur ve el ayasile e.n 
evel gayet hafif olarak masaja 
başlar.. Sonradan da gittikçe 
kuvvetli olarak masaj yapmalı· 
dır. Omuzlardan başl ıyarak aşa• 
ğıya doğru çarpma şeklindo 
urmalarla masajı yapmalı ve 
maujın yapıldığı esnada zorla 
nefes alıb vermemelidir. Tabii 
vaziyette rahat rahat nefeı al· 
mak lizımgelir. 

- Sona var -

1 ıv6Satçi eczaaanal.~r 1 
Bıı gece 

Kemeraltında ittihat. Güzel• 
yalıda Güzelyalı, lrgadpazarmda 
Asri, lkiçeşmelıkte lkiçeşmelik, 
Alaancakta B. Fuad eczaha11e
leri nöbetçidirler. 

güne daha güzeı, daha aydınlık 
ıünler yaşamağa başladı. 

Fabrika ışık ve hayat saçarak 
gürül gürül işliyor, çelik maki· 
neleri işleten kollar kuvvetleni
yor, yurdiırma var:lık ve neşe 
saçıyordu. Köyün içinde eli 
böğründe kalmış tek bir insan 
yoktu. Etraf.aki köyler"n gözleri 
hep bu köyde idi. Oradan kız 
almak, oraya kız evermek içüa 
g:d p geliyorlardı. 

Garipler köyünde herkes ha. 
lioden memnundu. Eskıden ağl.Z'" 
lanoı bıçaklar açmazken şimdi 
o a~ız.lardan neşeli ve şen tür
küler ekıik olmuyordu. 

Hele Yağız nine kendini ye
niden dünyaya gelmiş sanıyordu. 
Doğanla Gündüz ihtiyar kadının 
öz evl atları gibi etrafında dola
şıyorlar, kaybettiği torunlannın 
acısını unutturmağa çabal yor• 
lardı. Yağız nine artık fabrika· 
dalci odasında oturuyor, vakit 
geçirmek için gözlüğünü takarak 
işçilerin çamaşırlarını ve çorap• 
larını yamalıyordu. 

- Sanrı f1tlr 

TAKVJ.~f 

Rwui • l .i.d ' M..& "'"' • . Ji, 
IUaıu.uuııaui 29 Lı.hıcco 10 

ŞUBAT -
11 

Cuma 

J 

J . ......... • 1 

ı 
9 
3 
8 

.:ı 
•) . -; 

1 



• 

Jl ~ • l!t ;. 1tf'Of.-U -
Çocuk A • 

emı 

Bi meceyi h::tlederek 
mükafatı kazananlar 
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Çocuk sahifemizdeki de'.lİZ 
ve yol bılmecem:zi hallederek 
mü .. a .:ıtı kaza~anların isimlerini 
yazıyoruz. Bunl r arasında iki 
sualın cevabını ancak üç kişi 
verebılmht r ki, bunlar da bi· 
rmci, ikinci ve üçüncü olmuş· 
lardır. D ğerlerine muhtelif he
diyeler verı ecektir. 

Yo~da er e 1·ken, o··k Dartanyandan bi diği 
• öğre meğe ça ışıyordu 

Bukingham v k' yı hen.en 
hatırladı ve Fr a kend sın .. 
haber ver.lmesi ez m olan bir 
şeyler cereyan t.ttığ.nc k ni ola· 
rak habere nin ner~dw o:duğunu 
sarmaktan z"yııd~ vak t k ybet· 
ınedı ve muhafız elbises"ni ta· 
oıdıtı için atını dörtna a süre
rek Dartınyanm yanına koştu. 

Patnk ibtirazlı bir halde ge· 
ride duruyordu. B..ıkingham ge· 
lir gc

1
mez, bütün ko kJ ve aş· 

ktnı meydana koyar bir sesle 
haykırdı: 

- Kraliçeye bir fenalık ol· 
111adı ya? 

- Olmadı zannederim; fakat 
büyük bir tebl.ke :çinde bulun
duğundan onu yalnız efendımi· 
•İn kurtarabıleceğini zannedı· 
yorum. 

- Ben bal Ne var? Ona bir 
hizmette bulunabilmekle ken· 
dimi bahtiyar sayanml Söylel 
Çabuk söy!el. 

- Bu mektubu alınız. 
- Bu mektupl Bu nıektup 

------~---~------~ bir nı ... s~le iç o Londraya git· 
mek mecburi} etinde olduğum· 
dan af buyurm la""mı , · ca ett -
ğimi kral hazretlerine arzet. 
Gel, efendi, ge !.. 

H r ık si Lo d aya ~5 tıa a 
gid.yorla dı ..• 

xxı 

La kontes 
dö w 0 nter 

Yolda g "der.erken, dük Dar· 
tanyandan olan şe \ leri değıl, 
bildiği şeyleri ö,!renmeğe çalı· 
şıyordu. Ddıkanl nın ağzından 
iş.ttıği söz erı kral ıçenin mektu· 
bunda o uduğu şey er e karşı· 
laştırarak vaziyet n ehemmıyd 

hakkıııda iyi b r f ıkir edinebıl· 
mişti. 

Erı ziyade taaccüp ett:ği nok· 
ta, delikanlının İı1gi.Jtere topra· 
ğına ayak basmaması ıç·n bu 
derece alaka gösteren Kardina· 
lin onu yolda tevk fe muvaffak 
olamam·ş bulunmasıydı •.. 

Fi hakika, şehri geçerken 
böyle iki üç vak'ava da tesa· 
düf ed 'lmişti; foka, Bukinham 
tepe en"p düşenlere başını bile 
çevirip ha mamıştı. Dart:myan 
da küfürlere beoziyen çığlık'ar 
arasında onun peş;nden gi::.li · 
yordu. 
Konağ nın avlusuna girince 

Bukingham atından sıçrayıp indi 
ve cins hayvana ehemmiyet bıle 
verm yerek, dizyinini boynuna 
attı<tan so:ıra korjdora daldı. 

Dartany.'.ln da aynı şeyi yDp· 
makla beraber, iyi atla ~a karşı 
muhabbeti sebeb le Lir az canı 
sıkılmıştı; ancak ahırlardan 
üç vahut dört sey sin b rden 
fır yarak hayv w!ara ba' t k a· 
rını görünce bır az rah::ı~.andı. 

ı - Şehitfetbi bey okulun· 
dan M. Özünlü; 

2 - Kuşadasında kunduracı 
Emin usta oğlu M. 1s\"; 

3 - K ıratış Ortaokulundan 
278 Azmı Turhan 

Selvilimescid K "rakapı cad· 
deıinde 72 numarada Salıhe; 
Erkek L"st>sinden 523 Şefık 
Kandemir; A'lkarad l. Gökçen 
Hıdır; Karşıyııka K z muallim 
mektebinden Nedime s·nan; 
Tınaztep ~ okulunda" 8 )9 Me
d ha, Kıırata~ Ortaoku1undan 
210 Receb Ergun; Kv ·ıyak ı 
Tü kbırliğı okuh·ıd m 591 Fık· 
ret E dem; Den zl ı O.kıl ç ı ıa~
da İbrah m lşç; İzmir Kız L • 
sesi .ıd .. n 1135 M..:.ek Erin; İz
mir T card Lises' nden s nıf 1 
Abdurraf; Karşıyaka Ottaokul· 
dan 134 Nı>jad At lay. 

Di:.. kat! 
Hediyeıerin:ı i Çarşamba gü

nü matta m·zda b imece ile 
a akadar arkadaşımızdan aldı· 
rın z . kimden geliyor? 

- Kraliçe hazretlerinden zan· 
oederim. 

Bu tı:ıaccübünü izah ettiği :za
man Dartanyan ona alınan ted· 
birlerı vA yolda birer birer ek
tiği üç arkadaşı sayesinde kra
liçenin mektubunu delen ve mu· 
kabili M. dö Vardın kanı ile 
ödenen bir tek kıl ı ç ,·arası ile 
nas ı l gelebilmis olduğunu an· 
latmışu .. 

Dük o derece hızlı yürüyordu 
ki, Darta yan ona yet şmek iç:n 
g~çlük çekiyordu. Fransanm en 
asi zenginlerini biıe hayre~e 
düşürec'.!k derecede süs ü b .r 
kaç daireden geçerek nihayet 
zevk ve ziynet ıtibarile göz ka
maştıracak b r halde o an bir 
yatak o3as·n ı g:rm şlerdi. ........................ 

- Kraliçe hazretlerinden! 
Sunu söylıyen 8Jkinghamın 

a,enzi son derece sarardığı için 
Oartanyan onu bayılacak san· 
mııta ••• Mektubun mumunu kır· 
dıı Dartanyana mektubun yırtık 
yerini _gÖ5tererek sordu: 

- Bu yırbk ne? dedi. 
- Ohl oh! onu görmemiş· 

tim; Kont dö Vardın göğsüme 
1apladığı lcılıcın ucu ile yırtıl· 
11111 olmalı. 

Bulcingham mektubu açarken 
soruyordu: 

- Yaralı mısınız? 
- Bir şey değiU Yalnız bir 

fizik, efendimiz. 
- Aman Allabıml Ne oku· 

duml Patrik, sen burada kal, 
7abut daha iyisi nerede bulur· 
lan kralın yanına git ' ve;mühim 

Çok basit bir şekilde hikaye 
edılen Lu .. ul..uab J:dliycn cliik, 
del kanlıya baktıkça, yirmi ya· 
şından faz:a gÖrünmiyen bu vü· 
cudün bu derece büyük tedbir, 
cesaret ve sadakati nasıl haiz 
olabildiğine şaşıyordu. 

Atlar rüzgar gibi uçmuş ve 

çok kısa b.r :zamanda Lond· 
raya varmışlardı. Dartanyan, 
şehre girince dükü11 beygirini 
yavaş sürecetini zannedıyordu. 
F<1kat böyle olmadı; o, onune 
geleni tepeliyecek bir hızla yo
luna devam etmişti. 

Bu o-1anın bir köşesinde ve 
halılarla örtülü bulunan bir ka· 
pıyı dük, b'Jynunda altın zin· 
cirle asılı bır altın anahtarla 
açtı. 

Dartanyan çekinerek geride 
kalmıştı; fakat Bukıngh:ım bu 
kapıdan içeriye girip geriye dö· 
nünce Oa.rlan1;anm tereddüdünü 
farketti ..• 

- içeriye gelf içeriye gel 
dedi, kısmet olup Kraliçe haz· 
retler.nin huzuruna çıkarsan, bu· 
rada gördü.derini kendılerine 
anlatırsın •. 

Bu davetten cesaret alan 
Dartanyan dükün peşinden girdi 
ve dük te kapıyı kapadı. 

Her tarafı ipekli ve alttn iş· 
)emeli Acem halıları ile döşen· 
m ·ş ve bir çok mumlarla ay
dınlatılmış küçjk bir kilisede 

bu.unuyorlaıdı. Mihrabın1sı bır 
yer üz.:rınde ve mavı kadife 
kaplı bir kubbec k altında be· 
yaz ve k•rm z· iki sorguç!a süs· 
lt!nmiş o:arak Avusturyalı Anın 
tam büyüklüğünde bir reım 

bulunuyo du ki, bunu gören D.u· 
tanyan son derece benzedıği içın 
hayretle haykırmaktan kendini 
lılamadı. Resi-. sanki kralice 
konuşuverecekmiş gibi duna
yordu. 

Mıhrabın üzerinde ve reamin 
altında duran kutuda elmaslı 
gerdanlık bulunuyordu. Dük 
mihrabın yanına ~(tti. Mesih 
tasviri karşııında bir papazın 
yaptığı gibi diz çöktü ve ku· 
tuyu açtı. 

Kutudan, elmaslarla parıldı· 
yan mavi kordeleden bir şerit 
çıkararak dedi ki: 

Sonu var 

Td·i~N .. I lnkılab hatıralarından 1 
Derviş Vahdeti Hamdi Çavuşun kafasına Ittihadçıların eleba

şılarının vurulması fikrini de sokmuştu 
Yüzü gözü dönmüş bu aı;.. 1 

kerlerle Sultan Ahmed ve Aya• 
aofya meydanları dolmuştu. ı~
tanbulda ne kadar hammal ve 
ayak ta~ mı vnrsa hepsi de ora· 
ya gelmışlerdı. c .. m yeti M•Jham· 
mcdi h;ç geri kalır mı? Kırnu· 
zılı yeş 1 i üstü yazılı tekke bay· 
raldarile tekbır ala ala dervış 
Vah:.!eti dı- çatmış gelm "şti. Or
tada efrad ve ahaliyi 1es in 

9decek H ımdi çavuş ı it; 1fa lc d ı· 
vct edecek abrar fırka ndan h ç 
kimse kalmamıştı. Bu bal fela
keti büyü ltmeğe, cinayetler iş-
letmeğ'e kafi gelm ştır. 

Deıv;ş V3h..;eti işi anlam ştı. 
Vay kaf.rler dıyordu bana ha· 
ber verm"'diler. Öyle ise onla
ra bir oyun oynıyay m da 
onlar da görsfo diyordu. Ve 
oyunu da tam oynamıştı. Tek· 
bi,. alarak ge en bu bayraklı 
ve sarıklı alayı, Hamdi çavuş 

derhal karşıcı gelm şti. Dervış 
Vahdeti hemen: 

-G zanız mübarek olsun to· 
ıunum dem"şti. 

Hamdi çavuş el cp 1p bir 
kaç rn:tn duas aldıkt m sonr ı 
onların i,.gal cde;;ceğı yeri gös· 
tcrmı~tı. 

Abôülham d adamları vası· 
tas le Ayasofya ve Suaanahmed 
meyJan ıarında o an biten i~

lerden haberd \r o m ıştu. Bu 
b r ı t i cıdı. Derha farkına var· 
dı. Y ldız saray na mahsus sı

ğ ıra ve tü Ü ıleri yapn ak iç n 
mes ıl bir adam vardı. Bun\.111 
ad• Kıy.c b1şı M ı stafad r. Bu 
ad1m ayni zamanJa bu g bi 
iş ere elver şli idi. SJltaıı H.ı
mıdin bun l ~on derece it madı 
vard. Vak'a y rine bir çok 
bendcga.ı gönderılmekle bera· 
ber bu kıyıcı Mustafa da gön· 
derildi. 

K.y cı Mus•afa işi örtbas et
mekten z"yade bu karg1şa'ıktao 
n~sıl istifade edııeceğı hakkın· 
da ted <katta bulunmuş ve bu 
yo d_ı Hı ndı çavuşla görüşlü· 
ğü g:b, deıv'ş Vahdeti ile de 
temas•a bulunmuştu. Sultan 
Hamıd işin "çi:ıde P rens Saba· 
ha.:ldın v rdır diye Abrar fırka· 
smı hiç sev.neıdı. lttıhadcılar· 
dao çekındıği için sever gibi gÖ· 
rünüruÜ. Su:tanahmed nıeyda· 
nındaki çtımarn ıç ü:zünü adam
ları vasıtas !e anlam•ştı. 

D •rv ş Vahdet: Su!tan Ahmed 
meydanına &..:ıd ıkten sonra Ah· 

rar fırkasından meydanda kim· 
seyi görememiş.i. Esasen yal
nız bırakıldığından cio ayı Ham· 
di çav ış da müteessir id . Ne 
Jap ~ cağını bilemıvo du. Mürte
c • er, ekm •klerinden olmuş ha· 
fiyeler ve bir kısım Taşkışlaya 
mcnsub o:u b açığ çıkar lan 
z 1bıtan ve üınera de h tl H nıdi 
çavuşun etrafını s~rmış ardı. 

G ındüz olmuş Mtık herkes 
işine gücüne g tmeğe başlamış· 
lardı. Vak'adan haberdar o~mı
yan, veya olup 'a ne Abrar fır· 
kasıle ve ne de mürtec le le bir 
alakası bulunmıyan mebuslarla, 
ayan azasındln bazı'arı da vazi
felerı başına g tmek için yola 
düzülmüşlndi. 

Der\'İŞ Vahdeti Hamdi çavu· 
şun kafas na ltt.hadcıların ele 
baş ların n vurulmasını sok· 
muştu. Taş kışlanın eski kuman· 
danı Tot>al miralay lsma l bey de 
hep bu işlere sebeb olan arın 
mektebli zabitan olduğunu söy· 
l yerek rasg .. l0 n mekteblı zab • 
tanın V'1rulmasının adeta 'V8C b 
o.duğunu anlatmış ve Hamdi 
çavuşu ik.ıa ı muvaffak olmuştu. 

S.tğdan soldan g.)rd üğü öğüt· 
lerie ı.maran Hamdi çav..ış ne 

oldum delisi kesilmiş ve artık 
ne yaptığ.nı ve ne de yapaca· 
ğını bilmıyen kudurmu~ bir hay
vana dönmüştü. M..:cl si m .. bu· 
san ge.enler arasında Suriye 
mebusu Arslan bey Hüseyin 
Cahit z:ınn.le v:: ay nd.ın topçu 
fer ki Rıza paşa da Ahmet R.za 
zannile askerler tarafından vu· 
ru.muşlardı. Ayasofya önünde 
atılan bu rtica kurşunları bir 
mebusla b "r ay~nı meclis b"nası 
önünde verlere sermişti. 

Kıyıc· Mustafa Akıbet Hamdi 
çav ışu yakalamış ve her c eyi 
öğrenmişti. Su t:ın Hamid de 
ıartık k:yamın bütün mana ve 
rnah y .. tini kavramıştı. Derhal 
mak mı sadarete Tevfık paşayı 
ıgeçirınişti. V ~ Harbiye Nezare· 
tine de 313 Yunan harbinin 
Muzaffer kumandanı G zı Etem 
paşayı tayın etm şti. 

Sultan Hamid hakikaten bi
taraf :zevattan mürekkep bir ka· 
bine 1eşk l etmişt. Selanikten 
ve ordudan esecek havaya inti
zaren karar vermekle beraber 
Hamdi çavuşla olan 01ünasebe· 
tini de Kıyıcı Mustafa ve arka· 
daş'arile idaıne ettiriyordu. 

- Son• ~ar-

~ahtl• ; 

c AN ' Yazatt: 
Şeyh 

KUşteri 
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B. F. Altay, Marko paşaya Kar"' 
şıyakalıların derdini anlatıyor 
Dünkü yazının devam: - hakkı rüchan tao.dı.ar ve bizi 

Nasraddın Hocanın emri üze- de lzmir halkı gibi, o şirkete es.r 
rinc Marsık aleyhisse'am öne ettiler. Şimdı şirket, canın·n 
düştü, Karşıyabh ervah da istediğine eLktrir> V"'r yor, iste-
onu t kib ett\ler. med ğ ne verm yo • Karş yakada 

Az gitt ler, uz g·ttiJer, dere, elektrikten mahrum bırakılmış 
tepe düz g'ttiler; yetmiş bin b:r hayli yurddaşımız vardır. 
yıl sonra a afla cennet hududu Koca bir iskele yapıldı, üs-
üzer "nde lca n Kıvırtı şatosuna tüne kış1ık gaz no inş ı buyu· 
geldiler. Merhum Marko paşa rulmadı. Üç emlak sahibinin 
hazretleri bu köşkte ikamet hatırı iç n deniz üstünde kışlık 
buyuruy.:>rlardı. bir gazinodan da mahrum kal· 

Marsık aleyhisselam kafileden dık. Benden z şahsan bunu söy• 
ayrılarak köşke gird ve bir 1 yecek v1zıyette değilim amma 
sandalye üzer:nde çorap örmek· murahbaslığım sebeb le, halka 
le mtoşgul olan Marko pataya tercüman olarak, arzed yorum. 
Karşıyakalıların kendis:ni gör· Bu sıralarda, Be'ed yemizi 
mek istediklerini bildirdi. Kar- yeniden :hya çin 4000 dört bin 
şıyakah ervah, yüz milyar dö· imzalı bir mahzar tanz m ettik, 
niirn vüsatinde bu.un an köşk •Acaba bu imzalar hakıkaten 
babç s ni hıncahınç doldt.ı.r· kendilerinin mi. diyerek güm· 
m uşl rdı. bürdef verdiler. El m · z bö '7rü· 

;:t 

Marko paşa tefekküre daldı. müzde kaldı. Bir daha top1ıya• 
Kimb lir kaç bin yıl düşündü hm ve imzaları Noter buzurun-
ki K:ırşıyakalıhnn sabrı tü- da attıralım dedik; olmadı. 
kenmışti. E!vab arasından bir lzmir mezbahasına zararı do-
ses yü ·seld": konuyor diye bunca yıl ık De-

- Heeeey; M,u ko paa;a mı· debaş1 mezbahasını z ... bbett.ler. 
sın, ç nko paş l mıs n, keç deo EtJerimizı Beledıyenin kolculan 
haşa mı<1ın, ne hsltsan çık ta kokain yakalar gib:, yakalıya• 
sana derdim"zi yanalım., rak muayene bahanesile Saıha· 

Kim o?abilird.?. Ya Sarı h· neye götürdüler. Ucuz et ye· 
ham Kaymak, yahud aynivalııd, ınelcten de mahrum kaldık. 
y.!kçeşim Aga"ı Çetın... Ey Marko p1şa hazretler!. 

Fi hakika bağ.ra11 Agahmış. N.hayet sıra suyumuza gJdi. 
Ht>men pala bıyık Osnıa.ı Ş ·n, Belediye Körfez vapurlarına su 
Agahın ağzını tıkadı, bu s rada satıyor, lzmire su satıyor, Yıl-
M uko pa~a köşkün balkonuna dızt.ep.ede ıelaleler yapıyor., üç 
çıkar .. k Karş yakalılara bağırdı: bin ağacı su uyor,, yo ları. tan-

- Ne istıyorsunuı, derdiniz zl t abırlannı bununla ;yı ıyor 
nedir, anlatın balt:ıJım... ve su, bunların b~psıne bol, bor 

Tab r Bor; elde te.sbih, başta yetiyordu. Geçen sene, bu nes· 
meloı, caketinin cebinde parti lin görmed k, bir kuraklık kar· 
programı, koyilunda cn'amışerif şısında kaldık. Meınlel{etin her 
c;,rtaya fırladı. BJrada da mu· tarafında kuyular kuruduğu halde 
temellik yapmak istıyordu am· biz;m Yamanlar suy;rnun mem-

ma bırakmad lar. Bilhuaa Gör- balarında yalnız sıı azaldı. Bu 
desli Bay Kazım: sene lım·rin semavi aulu!utu 

- Çekil oradan bedbaht. baı1ad tı mçin sularımız n yeai.. 
yıkıl karşımızdan .köftehor.. deo çota maıı muhakkaktır .. 

Diye bar, bar bağırtyordu. Belediyemiz bıınaı da fıraat 
Nihayet belediye azalığından bildi ve aile başın üç ayda 25 
çek ld.ği için belediye hakkında tondan iaz:a. sarf.yatı, bab~lılat· 
da konuşm , ğa başlıyaa Bay brmak ıuretıle, )'~~k etti. _Y~· 
Fikri Altayı murahhas seçtiler. ~ın su çok sarf~dılır. Hep m • 

B F k 
· Alt M k uç ay ık aboneyız. Bundan sonra 

ay ı rı ay, ar o paşaya h b b 11 k b 
Karşıyakıalıların derdini şöylece yoala ?z eyr.ahuetr ydı .' 

8 
8 

"one 
b l d Cl5 , a ye ı y suren 

yanm ğa aş 8 1: :yaz mevs· minde boyuna açıktan 
- Az"z ve muhterem Marko ıpara ödiyeceğiz. 

p a hazret'erıL Vadile biz Marko paıa bütün bu sôzleri 
Karşıyakalılar kendi ~endim~z: bir put gibi hareketsiz dinle· 
kurduğumuz beled yey. pek ala dikten sonra •pek a a" di)erek 
idare ed P gidıyorduk. Günün gitmek istedi. Karşıyakalı ervah 
bir nde . adı.na Zeynei Besim hep bir ağızdan bağrıştılar: 
derler hır şırret peyda oldu, - Derdimizi dinl~din, lütfe· 
bizimle tepişirken gazetesinde dip dermanım söyJel. 
b:r an'ket açtırdılar; olurd~, O zaman MarkQ paşa güldü, 
olmazdı de: ken beled yem z - Yahı.a, c..e tuhaf insani• -
gümledi, g·tt. Gid ş hali o ı nıı; dedi, burnuıuzun dibinde 

.. .. 

g diştir B z Karşıyakalılar ı0 meşh l1' evliyauUah 11 Soğaedeee. 
deli bozuğun derısine ısamao ~atıyor. Bir Paıar güniı 'hepiniz 
dolduracaktık amma ne çare ki iki~er kilo s'.>ğan alarak o muh-
Yamanlar suyunun gelmes nde ter.emin t.ürbes ne bırakınız, dı· 
en lüyuk am1l odur. O oma· leklerin zi onun ta~larına, top· 
saydı ve hu iş etrafında boğu- r~~la~ı~a. a?}~tınız, hacetin z 
<:u şe:lid ve devam, bir mü- bııznıllabı taa.a basıl ol11r. 
cadele açmasaydı· Karşıyaka ıE vah sevinerek dağıld l,ıır. 
ha.lıc•nın barsaıclar ,' H .ı.kapıııar Şimdi OD ıS"lc z bin nüfus, 

kı k' b"l k •twz altı bin ık lo soğanı bir 
s·ıyu çme ı en, ım ı r aç l .. 

1 k. l d I ğ araya toplamakla .meşgu dur. 
sene ~ve ıreç ı nm o u Jna H . . ıc·· . 
d ·· kt" K d" · b b L. emen cığer man o~esı kara 
o:ıece ı. en ısını u se eU" ·· 1 · ~ ·· d 

d d 1 k tl d d 
. . ıoz J mevlam ıtez gun e tesirini 

en o ayı, a e ıp erısıne h lk ~ b"h 
d ıd d '- a eyl ye; am n ı urmeti av.a· 

saman o Qrma "''· . kat Nuri S tkı ile m mar, dl"'v 
Belediyenin bu güınleyi~~le yapılı, Necme.ddin .. 

ber:ıber elekt ik iş'm z de gur· Şegh Küş'•i 
ledi. Asıi şekilde, ıy·r altından _, _________ _ 

elektrik tesisatı yaptırmak üıere Kaza 
idik. Elc!ktriğin kilovatı, 1zm r· IMersiniideki tu~la fabr ka· 
den daima yüzde İrmj beş ııoda bir k "' za olmuş, ,amele 
ucuz olacaktı. Terbbüsümüzün Ali ıki parmağını s.J;nd·r ma· 
Ömrü vefa etmed , p ça arı t ı· k n '.Si a .kı.pt1rmış, yaraiAD· 
tuıan hıuir c.olır.tıi~ §lr•clı.,.o ;mıiW.-
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' :1;>-inemaltf 
Çok güzel bir filim: 

''La Marsaillaise,, 

Son Frınaıı filmleri ırasında, lıala sinema mecmuaların 
hırıretle nıeuuulahs ellikleri en büyLk ve en muhteşem fılinı 
•La Marsaillıise. dir. BJ nda Marie-Anto ınelte ro:ünü, meşhur 
Frınıız artisti L:ıe De:omare almıştır. Çok ağır ve yükıek san'ıt 
meziyetler .ne ı htıyaç gösteren f ı lm, dehşetli bir ılakı görmüş• 
tür. Ç inkü F ra sız tarıh i ııin en heyecanlı bir parçasını ıht va 
etmektedir ve Lise gerek güze : liğinde, g~rekıe san'atında tari· 
bin meşhur Mar.e-Anto nettıni mükemmelen yaşa mışt r. 

"Bir ·ıkbahar 2ünü., ~.___
güzel şeyler var! 

Londranın ve Nevyorlcun en 
muvaffak olmuş eseri o an 
Cal .ita adlı eserden iktibas 
edilerek aahneye konan (B r 
ilkbahar günü) f !m ı b'zzat 
Archı M•yoıun elinden çıktığ 
iç'n ehemm.yetle tavs.ye ede· 
biliriz. 

Bjtün rollerde görülen int • 
zam, güze. I k ve tıın bir ahenk· 
le devam eden vak' alardan bil· 
hassa bir lrg iz aıles ııin yevmi 
b ayat nı en ince noktalarına 
varıncaya kadar can " andıran 
parçalardan haz duymamak 
mümkün değild ; r. 

Sabah:eyin, yataktan kalkan 
H lton ailesi, beyaz perdede 
birer b:rer göz'erim z'n önüıde 
geçid resmi yapı yorlar. Banyo 
salonunu almak ıçi~ dövüşen 
çocuklar. caketisz da:resine ı(· 

den baba, mevsim temiz:ij' .ne 
hazırlanan anne, evdeki eğlen· 
ce~i ve aaıniaıt güriiltüler iç n• 
de ~ydınlanan lngil iz karakteri 
ve küçük filmde gördüğümüz 
eşlıas ve rulıu tahlili a ika ile 
takib olunuyor. 

H3f,f meşrep bir aktrise aşık 
o'an orta yaşlı Hünter, keza 
iyi bir uılii gynayan Y Gnıı.-ı.ın 

genç bir anneye tutkunluğ.ı 
bize ço şeyler anlatıyor. 
O.ı v d o~ H vilan ı, a ·lenin 

büy.ık kızı ro.ünü alm şt r.G ·nç 
b.r ressaT.ı çaldı as y.ı s. ven 
bu bcdb 'ht kızın ızt rapları 
çok samımidir. Ev ı n ikinci kı· 
zı da şairlere tutkundur. La(ıu 
bu şa . rler, ancak şiirlerile kon· 
dis ni feı htmiş olsnludır. 

Nihaye• evin oğlu da komşu• 
suna aş ı k olmuştur. Lak n bu 
aşk evde i kopan bütJn gö!lü) 
f rtınaarının geçmesine rağmen, 
geçmemiş ve sönm~m i şt r. 

Biı' çok bavağı ve yüz kızar• 
tacak fı mler n yanında bu te· 
miz ve nez.h f im b;ze deruni 
bir huzur veriyor. Muharr rin ı n 
iktidarı ve vaz'ı sqbnedeki mu
vaffakıycti her tür.Ü s tayiıin 
fevkindedir, 
~~~~~~--~~~~~ 

S. Sımon çok atır 
hasta 

Haatalığı gi·t kc;e tehlikeli bir 
safh ya giren S mone Sımonun 
dostları ve akrabalar ı endişe 
içinded rler. Geçen hafta bir az 
i yiliğe yüz tutan sevim'i art stin 
tekrar b11talanmas s nema be
vul..arlar.nı ii&aıektcd.r. 

__________________ A!'AJ)OL0--::~---------------··~· ~..-.."""=~......; ..... .._~.;..:.·:;;-~-;.._;;· .;..;,;;·-·~·-~· --~,;.._--~1~1~$~~~~·~:.;;.-. 

C. Lombard Kasırga ·Çinde (Şan-Kay-Cek) aley-
''Bir dedikodu 

mevzu,, unda 

Otu: a.-tı k."şi 6ldü, 
bir çok kima!ler 

yaralandı 

hine bir hareket mi var? 

1 

. 1 

San Franıisko, 10 (Radyo) -
Buıün şiddetli bir kaa.raa 
olmuş ve büyük zararlara ~ebe
biyet verm:ıtir. 

Vay Vay Vey limanında /ngilizlerle Japor.. 
ar arasında haiise çıkmasından korku:uyor 

Kasırga net cesinde otuz altı 
kişinin öldüğü ve bir çok kim· 
selerin de yaralandığı tesp:t 
edilmiştir. ----

Amiral Horti 
Dün Buiapeşteye 

den ·a 
Budıpeı' •, 10 ( RıJyo ) 

Macar st~n Kral N ıfoi Amira . 
Horti, rehkatinde ot u S afan 
Horti ve H1 ic ye Nazırı M. 
Dekar.y• olduk arı halde, bugü ı 
Varşovadan burJy1 döımüştüı . 

Ho"ivudda ğünün en parla. Ş h d 
ve en g üzel yeni fılmJ·erinden ang ay a /llporı a.s~e1'leri 
biri de "Bir dedikodu mevzuu. /ki gaz:: teye bomba Tokyo, 10 (Radvo) - J1pon 
adındaki f lmdır. Bu f im, ınu· amiralı Kov•, (V.ıy·V.ı · -Vey) 
azz1m ve h P şme~I d r. Co ·o e pat:atl! far limanında •lngilterenin hiç bir 
Lomba dın Ge mınd Gravry Şanghay, 10 (Radyo) - Ame· h kkı olmad ğını beyan etmiı 
ile birlikte çev : rdiği bu f imde, rikan ve lngil z sermayelerile ve Japonlar tarafından işgali 
her iki artist, hiitün san'at kJd· çıkan ı ki Çin gazetesi idareh J· halinde vukub ılacık protes o
rctlerini gösterm 'şler ve azami nelerine bomba konmuş ve nun naza a alınmıyıcatırıı ilave 
bir muvaffakıyet'. azanm ş' ardır. vukua gelen İnfilak net'cesinde eylem şt ı r. Vay-Vay•Vey) 1 mı· 

--------ı g zetel ·rio muharrrlerinden bi· nınia bulunan ıki lngil z harb 
E lt?r yukarı! k.ımı ölmü~, d' ğerleri de at.r ıem aine karşı Japo ılır da iki 

Ve arkasından surette yaralanmıştır. kruvazör gö.ıdermişlerdir. 
Ço:uklar iade Bu meselen n; mühim bir ha· 

bir silah sesı·ı edilec ?k diseye sebeb'yet vermesinden 
ı o•kuluyor. 

Bir artistin b:ışın ~ 
gelenler? 

Londrıı, 10 (Radyo) - Ha- Tokyo, 10 (R 1dyo) - Japon 
ric ye N ızırı B. Eden dün Avam donanması, bugün de Tıfris 
Kamarasında beyanatta bulu· müstahkem mevakiini bombar· 
nurken, Bi bao hıvalisinda artık daman etm 'ştir. 
taın bir ıüküıı husule gcld ğıni Japon hyyareleri de, Otan ve 
ve Londrada misafireten bulu· Hopcy müesseselerini bombar· 
nan çocukların iad~ edıleceğini dıman etm şler ve bu sırada 
ıöylem ıt'r. vukubulan b r hava muharebesi 

-----E-v-et....--9••ı:.•d•:•..Jw..--b-ıJ'-. -m-u-.·I neticeı nde altı Ç.n tayy.ıroı . ni 
vıfak yeti düŞlrrmüşlerd i r. 

Fiıhak ka dün sabah, bir ar· Londra, 10 ( Rıdyo) - Çin· 
kadaıile birlikte lokantada ye- den •lınaı haberle göre, Mare-
mek yiyen art:st ansızın bir şal Şaıı Kay Şe:C aleyh: ne bazı 
taarruza uğramıştır. Meçhul bir hareket er başgöstermişt r. Bu 
adam el nde barabellum bır ta• haberler, l~gi te. eyi düşü,dür· 

mekte ve Çin· J pon ilıtillfının 
halli için tav ıssJtta bulunmata 
sevkeylemekkd r. 

Lqndra, 10 ( R ıdyo) - San 
Ko aha isi, Mareşal Şa ı Kay 
Şek;n gönderd . ği valiye kartı 
gelm'ştir. 

Ecnebi sermogtller 
Tokyo, 9 (A.A.) - Mebaaao 

ınecl ı sindc ecnebi sermayo!eri 
hakkında bayanatta bulıınan 
M Jliye nazırı ecnebi sermayeci• 
!erin menafiini m ili meaafie 
zarar g!lmeden korumak inı· 
kaıılarının da ma mevcut oldıı
ğıınu sö lemi,t r. 

Sanghay giimrükl~ri 
Şanihay, 9 (A.A.) - iyi bir 

rrenbadan öğreniıditine g6re 
J .pon makarnalı Gümrü; ida· 
resine müracaat ederek bundan 
böyle gümrüıe varidat ının bir 
j ,......,_ L--L --- 1'_., ___ 1-----: 

tekrar isteiııişlerd:r. 
Keıı Japonlar Çin hükQmeti• 

nin d jter barıkalardalc.i mıtlu
batı üzerinden harici stikrazlara 
ait tcd yat yapılmasın ı menet• 
mek ıddiasında d3 bJluıuyorlar. 

Toloundan bildir;J'yor: Arti~t 
Bachı ş mdi gö ~düm. K, nd sn• 
den geçirdiği kaza ·ıın doğru 
o'.ub o ınadığını ıord m: 

banca ile lo~antaya g rmif ve: 
- El er yukarıya! dıye ba· 

ğırnl'şt.r. 

N ımlının hedefi Becb l çev· 
rilmiıt. C sar bir garsonun 
araya g rmesile namlıdan çıkan 
kurşun d .vara ırirmıştır. Bıı te
.a, esnasınd ı m ·çhul ş ıh s or· 
tadan kaybo .mu,ıu.; poı s ara· 

ltalya, lngiltereden istikraz 
talebinde bulunmamış " 

Gözlerini o ma!iim ve me$• 
hur yuınuşu ile y.ımdu. Ve son· 
ra kahk ıhalar)a güldü: m kt •dır. 

Charle Boye 
Kendi ayağile zındana girdi. Ha

pishane gard·vanı ne yapt.? 

Charle Boger 
Boulogne S. M.-Paristen bir 

gru b artııt yenı b.r f im çevir• 
ınek üz"e buraya gelmişlerd .. 
Fi mdeki vak'a hapıshıneniıı 
o.1ü11de ve ınahkeme erin bulun• 
duğu yerde geÇ~Yordu. 

Avukatlar, _kat,bler ve bir 
sürü mü ecessı•. YoL kapl> mıştı. 
Mahkumun g~lırıld ğ ni gö en 
bu cemaat yukaek sesle batır· 
mata baıladıları 

- O. üınl O uml 
Sey. rcılerin harareti ve tak· 

d ri o derecevi buldu ki mıh· 
kümu ta bap sbaneye kadar 
takibedenler ve kapını ıı önünde 
tezahürat y. panlar pek çoktu. 
Bazı yerlerde fılmi iki defa al· 
mak mecburiyelindo bile kalındı. 

J,te bu sırada tuhaf bir hil· 
diıe cereyan etti. Sahne bitip te 
mabkQmun, hap'shaneden çıka· 
rılmaaı mevzuubahs olduğu za· 
man, birden bap shane gardıyanı 
mahbusun Üze. ine atı . da ve 
çıkmasına mümanaat etti. 

Bu mahbusun Charles Boyer• 
den Laşka kimse olmad ık nı 
ıöy:enek elbet te gülerıin ı z. 

Gardiyanın ıı•arı o de eceyi 
buldu ki film heyetinin şef ad· 
!iyeye telefon etmek mecburıye· 
tinde kald • Ad'. iyeden alınan 
cevab üz·rine art ı ıerbeıt 
b. rakıldı. Maamafih onun ınem· 
nun old uğu bir taraf vaı dı; 
o da rolün .ı hakkilc yaşamış 

o '. mak ve muvaffakıyetin neli· 
cca ni baıtaki h.idıse ile gör· 
aıek., 

/rgiliz gazete.eri, Lord P .. mutun sef:rlerl• 
yaptıtz mülakat,., rh -mm 'yet veriyorlar 
L'>ndra, 9 (A.A.) - lngıl.z 

gazetele i Lo d P y nuthun lıııl· 
ya, Fransa ve Sovyetler B rl ği 
e:ç lori ile y ıptığı gö•üşmeıere 

b y jk ehem niyet vermekted r. 
B ıtüıı g rzeteler ve ezc:im'e T • 
rn~s gaz•tes ltalyı le lı?lny' 
şinde vuk ıl g ·lecek b r an aş· 
mrnın lngıl i z·I alya .ı müzakere· 
cr.n n d ğer sefahatı için ha· 
yırlı bir ışuet o :acı ~· kanaat ni 
izhar otm ·ktedir. 

Daily Telgr ıf d 'yor ki: 
•Kont Grand ı dün akşam 

Har ciye Nezaretinde müstoş'r 
C ıdoıran ile ikinci bir görüş· 

ınede bulunınıış, bu görihrne 
esnasında yeni bazı lng ı l z tek
i fleri ile ileri sürülmüştür. 

Kont Grandi bunları tetkik 
edi:m•k üzere Romayı gönder· 
miştir .• 

0.&ıly Ma:I g•z~tesinin bildir· 
diğ . ne göP, Londra mehaf li 
ltalyan n lng . lte ·e:lerı bir ıstik· 
raz istem i ş olduğunu yalanla· 
makhdır. Fa'<at diğer taraftan 
l ıgi.tere hü il neti um ımi bır 
Akdeniz an aşması çe ç'ves ı da· 
hiliııde Ho&beş stan iı:ııparator· 
luğunu tanımağa milteınııyıl gi· 
b dir. 

Gönül ülerin gerı çagrı lmuı 
meselesı ıde Sovyetler B rl ğ nin 
bazı g:içlükler ç ıkarmuına ti· 
zar olunmaktadır. Söyleııd i ğ ne 
f Ört Sovyet büyük elç ı s M ısk• 
dün Lord Plymııtba aönu.l..ılı:· 

r n yüzd: yüz nisbet:ndc çat
r iması ıç n ıs ·ar edeceğıni bil
d rmıştir. 

D ııly Ekspres ıraz !tcsı de 
Sovyet:erin yüz le 8'.> ıısbe' nde 
bır g~ri çekme ıs.ıy~ceğ Dı kay· 
dctmekted r. 

Da y Herald ıse diyor ki: 
"Sovyetldr B rlıği yıizde 8S 

nisbetıııde ısrar ederken lngil· 
tere ve Fransa yüzde SJ üze· 
rinde uyu$DllJŞ bulJnmaktadır. 

Kont Grandi ıae kararı a lemi 
miiJabale ko ·ıııtesıne terketmek 
telclifıni iler sürmiştür. 

M ıaın1f h ltalyan bü~ük elç.ıi 
bugün Ü vaziyeti büyük bir te
rak(i o.arak kııydetmektedir. 

lngiltere bu te<life muv afı. 
kat etm . ştir. Fransa hattı hare
ketini daha tam o arak tesbit 
etmiş deği l dir. Sovyetler Bir.iti 
ise tam alevhtedır .• 

Prens Nı-kola 
Yarın r ömülecek 

At na, 10 (Radyo) - Prenı 
N kolanın ccnaıes', büyük Bri
tanya ole .inden metrepolithane 
ki isesıne nakil ve te~hir edıJ.. 

m şt r. 
Cenaze alay nda bulunmak 

üzere b1ıg1n buraya gden K al 
naibı Pıı:ns Pol ile niyaoet ınec• 
lısi azası kar ıl1nmışiardır. 

H ! taraftan Krala taziyet 
teıgrafları gdm · ktedır, 

Cenaz •, C.ımartesi gü ıü kal· 
dırıl.ıcal...ır. 
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Sülevman ., Hayatları pamuk ip iğine Peygamberin Aşkı 
11 

bağlı olan insanlar! 
Çtfli,en: Adam Ro•ilı Atlamollrı 

Güzel kır kızı, Sulamit evde duramadı. ·.Süley· 

Genç"'' !!!~~!~?gamberin peşi sıra koştu Bir ipek lifi caniyi yak~ı;'tıyor. Bir fotoğraf ta 

t•zan: A. Kuprin 

liyerek ıehro yalda,~. ve surun ~ bir masumu idamdan kurtarıyor 
dıımda durdu. Kapının yanında --••1-+1• •t--ı• ·---
gece nöbetini yapan ilci ı" lib· Meıin kibritlik te bir / 
ıor, aababın ıerinlitinden isti• 
fade ederek çimenler üzerine lıctdiseyi anlatıyor 
uzanmı,lar, uyumaktı idiler. H :c; düıündünüz mü bilmem, 

• 
Bu iki nöbotçi, genç kızın hep"mizin bayatı incecik b r 

ayale ıealerinden uyandılar, pamuk ipliğine bağlıdır. Ôyle 
7olllaa devam etmekte o 'an cinayetler vard r ki, mükemmel 
ıüzel kır k1zına baktılar. lk ı denecek bir şek ide icra edil· 
b rden ellerini uzattılar ve miıtir ve katil b ir türlü bulu-
biriı": oımai. Lakin küçük bir ki}ıd 

- Hey, d :lber lctz... Heey... puçasının, batta bir kumaıtan 
O "dutua yerdo durl Bu kadar koparılan iki tel iplik sayesinde 
aceleye ne lüzum var?. Görü· nihayet fail meydana çıkarılır. 
yonun ya. b. ı recenin bütün Bunun alcıi de vakidir. Polis 
ayazını çektik.. Halbuki ıen, dosya~arına bakarsao·z şaşıla-
gece buradıD ıeçen &Jıkının calc vak'alar görüraüniiz. Bir 
•- 11 b · · h"li -:c. Su/amit, Si1lt"gman Pt!ggamberin kolları-Gl'asına atıldı 
&O aranın ırırdını a ıo.· cinayet meıeleıinden idama 
ıünde taııyorıun. Helo bir u nefeaioi tuttu, ayaldarınıa ucu· ı Sulimat. ağl yordu.ıimdil Göz. mabkılm edilen nice kimselerin 
dur, biraa da biıi etlea~. na yavaı, yavaş basarak bir ke· lerinden akan bu yaılar, ıevinç, umulmadık ip:.ıçları ıayesinde 

Dedi. eli ı:11izlitılo evin yanından tükran, •tk · ıa: boıluğu gözya19 ıoo dakikada kurtulduklan da 
D•ha yııla olaa nöbotçİ ye• ıeçti; B•delhav bıta, Süleyman ları id.I ~; . kollarını Süleym•a vakidir. 

riDdea kalkta ve pnc; kızı Öp· Peyrambere ilk tesadüf ettiti p:ygamberın b~vnu~a dol~~·.ı . - - - ·- . -
ld l!. h ld - ı ı Harald Vilkins · iıminde b ir 

mek için bir teşebbüıto bulun· bahçeye doj'ru yürüdü. Kardeşi, 0 • U3~ 8 • • ~\ l'>Z erı ıcvıı ısı• I .
1 

h . . b 
a o J rı ç nde ncrı z mu ırrın u mevıua du. Fakat bu adam, çok çir• batda hi ' i uyuyordu. Yünt:len ın • 01 e 1 1 

.• : •· 
8 a b Zım a•\c •• ayı ad bazı entereıaan vak'a ları 

kiadi. Yüıihde cüazam yaralan yapılma ş kalın bir ö rtü bile ör· d JA k t ~ 7 
• r • 

••rdı. Sesi de, çatallı ve k ıık tünmüştü. mız., ır.. ş ' ya a5~mız mce ve bir araya top'amıf .• B:ınlardao 
idi. Hırlamatı aDclıran bit Art k f . b l t G Ytfı çımen .er, aı' ssrayı mızın bir kıçını aşaj'ıya alıyoruz: 
L-fle: 1 ecır ~' .amış ı.. enç duvarları arz ın en güzel havası Miı O. ve Bronıon iımindo 
... kız. ke!'ldı . k1.eo.dıa_ ıne: .. _ .. olan bu yerin havası dar. • b" 1 ·ı· k d b 

- Ha'-'-ın vır crüzel kız.. S lk d l!. zengan ır ngı ız a ını aya· 
"" e - evg• ımı 1 go ugum Sev\g"lim... Ôp beni, sevai· t 1 · · F d 

Benden l o ktun, batta il!.rendin d k d d • nan ıon sene erını tansa • 
5 uv~rın ya~ı~a a ar .. g ey .m, lim aşk hele cınları i '.e titriy~n Leı Baukıta geçirmekted.r. B r 

detil mi? .• Haklııın. Senin •ı dedı. Dej'Jı ğı taş lan cpmck te vücudumı.a ko.larıo ar.ıanıd• 11k.I ı.in lht yar lng liz kadına anıı· 
evel ı~hre ıiren iııkın cidden benim iç ıo saadettir. Ded•I zın ortadan kayboluyor. Yapılan beyni patlad.ğını ıöylüyor. Bu· bir çukurda bir inaan ceaecli 
rüzeldir. Fa:Cat g : zJerini kapa· Ve, ıık ç çekler arasından • • • araıtırmalar net:cea"nde kad nıa na kimse inanmıyor ve Marin bulunuyor. Maktulün arkadqla• 
tırsan, benim buıemlo onun _gayri meıur bir hareketle, gö· Su"a-n't yorgcın ve bitab, ceaedin ıni evin bahçeı nin b ir katil cürmile mahkemeye veri· rından biri zan· altına ahnı1°'• 
buıeli araıaıda biç bir fark rülme~ten, duyulmaktan korku· bışı Süleyman Peygamberin kenarındaki ıu mahzeninde bu· Jiyor. Bütün deliHer Marinin Poliı ölen adamın b r kaç adım 
kalmaz. H '·· Şunu da z öyliye- y r gibi ılerdi. Kı lbi nedense, göğsüne daya'ı, en derin aık luyorlar. aleyhindedir. Çünkü yapılan tet• ileriıinde bir de meı:n kapla bir 
yim, ben ondan ı · ç~ü ve kuv· büy.ik bir heyec·m ve hdec~n ı u hoşlut:ı iç nde Süleyman Pey- lık akla gelen fikir lcad 1nıa kıkler nctices nde kotranın yel· kibr.tlik buluyor. Siiylenoa ah-
vetli, oadaıa daha ~ıytDet,iyim.. içinde idi. Bu kır kız nıa tlşka gam berin, -.kı.ıl~ıu fısıld_ad tı iat har etmiş olmasıdır. Çıinkü kenle in n kıçtu idare edild ği lere bakı l ır .. nn•altanda baa• 
Deci'. çok ıusamış kalbinde. sebebi ıöz"eri diilledi ve yüzü kızar• kadıncatız gayet sinirli ve aon ve direto çıkmaj'a lüzum · ol· nan .şahısta da böyle bir kflllıtl• 

Nefer bıkibaten güçfö, kuv- ~ zli b ir ıe11i nc; hü:Cüm sürü· mağa başlad ·. v~ sonunda göz· günlerde bıy · tından bezm·ı bir m•dı§'ı an a7 ı l yor. San yen ik" lik görenler varmış. Likin me-
vetli, dev gibi b:r adamdı; bir yordu. lerini ·hicab ile- kapattı ve: halde idi. U '<in kadının aya• arkadaşın hiç iyi geç"nmediğini, şin kıb itıik kuvvetli Mı\crofoto 
hamle ile renç kızı omuzların- Fslcat, S üleyman pe "'g "mberi - Kard şlerim bana bağın ğındaki ipek çorapların M lcrofto batta çolc zamanlar kavga et- ma\c ine:eri altına konuldup 
d 1n " ıö}sünden tuttu. Fakat ilk gördüğü duvar d . biı.c gel· muhAfazuı işin i verdiler, ve ile foto~raflan alındıA-ı zaman t iklerini tan yanlar ~ôylüyorlar. zaman üzerinde bambaşka bir 
Su'imit de kar ku~·dır, çok güçlü diti vakit, hayret ve scvinç'e ben bu işi her zaman iyi bir işin cinayet oldutu anlaşıl ıyor. Mahkeme Marin i idama mah· isim ve p armak zleri bulunuyor. 
ve kuvvetlidir. G!ce süründüğ~ kalb:nin gö~sünü yırtac k ka· şekilde yaptım, fakat kendi iffet Çünkü çorabın ip ek l fleri kum ediyor. 1 iam h ükmünün Ya p lan araştırmalar sonunda 
bot m:ı yatlarile de kayıın bir dar ş ddetle ça• ptığını hiss: tt: b 1 t mı muh:ıfaza edemedim!. gayet muntazamdır. E2er kadın icra '!d ılece} • g ünden ı ki gün bun l arın o gün c varda do'atan 
h ld ld t . . k d D lb Diye mır !d a ndı. b . b" b k b" d . ld ı o o ..ı :.ı ıçın, en iani .Jvann arkuında, ka inin sul· evden mahzene kadar yürümü' evel eklenmı} en ır şe b d çı· aş a ı r a ama aıt o utu 
d b ı d Süleyman Peygamber, baf;fc~ ove enzıyen herifin e in en tanı vard.I Ge.1ç kız lcend i ı ni olsaydı, ipelc lif.er mikroskop kagel iyor. Bu adam cina}etin anlaşı lıyor. 
kurtardı; amma, ipek gömleti tutamadı; çok büyü:C bir se· gülüms ~di, ve: alt.oda görülebilecek kad.:ır kı· (1) vukubu lduğu gün limana gi· Muharrir daha b ir çok miaal-
herifin elinde kaldı. Sulimit, vinçle, koş u, duvardan berita· - Yoksa?. Dedi. Bugünkü ral mıı olacaktı. Tahkikat genit· ren bır vap.ırda bu'unan bır ler verdikten so:ıra d iyor ki: 

1 · .... d b f k 5 hareket.nd!n dolayı pişman mı bt O - l" b. F f k k b aürat e yo una yuru ü; o, u ra a geçere ü:eyman peyg1m· letil"nce ba hç.vanın parasına ıeyy· ır. gun ım mın ır otoa-ra ve m. ros o un po-
had ıeden ne korkmuş, ne de berin kolları aus na ataldı. Ve 0 dun?. göz koyarak ve hanımım bay ı l· kaç resm ni almı ş. Bun arın a ra· 1 s ordusuq:ı yaptığı hizmetleri 

1 -Devam edecek- d k k k bu badiıeyo ehemmiyet ver· güze, ateşi, har ı s dudaklarını tarak kucağına alı p mahzene ıında bir e üçü o~ra : esmi saymak çok güçtü... Bugün sarf 
mitti; o, bir an evel sevg:lisine işıkma uzatarak: kadar taşıya ,a:C attı ğ ı an laşı lıyor. varmış. Bj( kaç gün so ıra re- b unlar sayesınde en umu madık 
kavuşmaktan başka hiç b r şey - Oh.. Sevgilim, tali im'n Ür. llehçet Uz ikinci ue çolc enteresan bi, simleri banyo eder~en garib netıce le re varab liyo •uz. Meseli 
diiıiiıımüyordu. F akat buradan güneşi •• Se.a çok güzelsin, ~elli l kl vak'a: bir şey görüyor: Küçük kotr a uir çekil ÜL r inde Rara miktarı 
daha ileri f:tÇmek imkansızdı. çok .• Çok, pek çok sev.yorum! Çocuk hasta l arı Marin ve Car1ıer · JSm4-nde ilci resmin de dırek ten düşen . bir veya ta ıh değıştı r ıt ıyor. ç p 'ak 
Ç~nkü kapı kapalıydı. Bunun dedi. mütehassısı Parisli del i kanlı b ir Paz~r günü adam var. Tabiatile he nen nıah· bir gözle bu nlar ı görmek müme 
için ıeri dö ımete, ev.nan yo· Süleyman peygamber de, bu Hasta arını 11 ,30 dan bire lca· gezmek üzere M usi.yaya gelip ke meye mü acaat ed ı) or. Ma. kün değild r. La in mikroske> 
hıau tekrar tutauğ• mecbur güzel ve ateşli dudaklara Öp· dar Beyler sokağında AherıK b ir kotra ki ralıyo ·lar . P zar a k- r in de bu umJ mad k şnh d ta. pun altında saht kirlıK bütün 
kaldı. tü ve: matl>aası yanında kab ul eder. şam ı Marin arkad 1 şı Cul.ed n raf ndan idam3an kur 1,ıluyor . :ıçı klığıle mevd n çıkıyor. Ktw 

Ev· ne yakl aştığı zaman kapı· - S en de çok, p ek ço'c gu- Mua• enehane telefonu 3990 ö üsünü kucağında ta şıyarak Ü ;üncü b r va~a: Lond an•n şurı ar.n hang. tab ncıılard~ ı 
nın bili açık durduğunu ıördü. ze '.s n, seni çok sevıyorl.'m Su· Ev tele fonu 2261 rıh tıma çıbyo -. Arkadaşının ce nubu 1dakı b i orma da ağaç çık ığı veya s ı an bjr meyvaya 

=S;u;li~m~t·~~:ve:..~y~a~k~la~ş~tı~k~ı~v~a~k~it~,~~la~m;_~l~D~e~d~i~· ................. ~:::::::::::::::::::::::;::::~~k~o~t~ra:_;d~•e•~ı•n•~•e•ı .. '•u•v•~•''•a~n•~r•s•k .... d.a•l•ar•ı•v•e .. y•~•p•·a .. cl•a•"''•ı .. ö.· t.·:.1n•1•li•ş ......... ı.u.-ı•t•e•n .. çe•v•z•·r.in•ı•·z .. ~ .. .. 

tuhmiıa çevıren: "Y c:.;c.an: 
~ükıü Jı:..oya __________________ _ 

H<mri /Jero 
- 26 -

m:tk ic;·n eğildi:n. Derhal o
kulu kul arını boynuma doladı. 
Avak:aranın ucJ la d ı ııe:ild i g ,yet 
ae i bir ıure .t ·, at ş i o uda • 
larına ığz . ma veıd . S~ura beı1i 
bir itiş! e varil ı aı dışır.ya 
yuv11r icadı. 

- 20 -
Sz", b"ti.ı g ce göı'erimi 

yıırnmadım d yebıl rdim. Herkc:s 
böıle der ve b ı b r düstu J ur. 
Fı. kat ben böyle desem \ aia:ı 
söylem ~ ol .ırdum. Çü 1kü ser• 
sem.ikten u u 5muşurn . Nd s ~e 
tatlı b "r rüymın heyec ı nlarıle 
ik. ıut so ıra uya ad m. G.uıe~e 

b eraber uy ı nıyo .. duk. Bu hal 
y rmi senedenbl! r. b.ış m" ılk 
de .a olaralc g l yor desem yal.m 
ıöy em .. mış o.urum. 

G y n .r g i'yinm._z t fka ımı 
hava andırmak ıçin derhrıl so
kağa ç ktım. D ~ ha her şey ı y ı · 
yo du. Köp üyü g ç im. 

Da gın ~d .. ııılarıa öl.b.!d ğ me 
rasge ıe yuruvo. d m. A 1 m .arım 
btnİ nt>hrin öbür U<'undak es:Ci 
ka e bed nlcrine gö ü du. O a· 
da çiınen ler ın üze rıne o turarak 
saadet im in müf edatını hesap. 
lad m. E -.ser hem ayarlarım gibi 
wim de tahauüsa ım bir az: 

geç kanr. H eyecan .• uıın baı< ı i gelen şey gecc: n ın ka .. uııı n ıye- şu su al ı soru> oru.n: 
kuvvetlerini vadinden bir az t ndcn vazgeçirib geçiımedi· - Acaba b ugün olacak mı? 
so ıra iktisab· eder. Bizim hal· ğ ı'ıd r. Çünkü bir pusenin hiç inanır m ı sı 1ız? "Rosel ., oteli 
mız i gören er ekseriya 'b izi his· bir taahhüt ifade etmiyeceğini bidises nde ıberi h ı ç bir vakit 
siz za ıııederler. ı H ç beki cnil· bilirim. Hususile bu puse kas r· aklama bu iş acaba bugün mü 
med ği zaman ·.gelen heyecan· galı b r Tt'mmuz geceıindca yahud yarın mı olacak d iye bir 
l arım .z ise başkalarına şi~man eve'ce b·c; ehe.nmiyet verilmiyen diiıü nce g •lmem şf. B ı:: n bu 
adamla gar b h dJ .:t' i,· ve hatta on ııenelik bir arkadaşa ver I· kadarını arzu edıyordum ve onu 
diğeı le in ip . miirrasebcts zlikle- miş olursa. Bu öpücek faz a kandırmak için herkesin bu g bi 
r ne ka şı la '<:ay J kalır kimse· olarak benim zaten perişan f k· bir vaziyette yapa cağı her şeyi 
lerJir zc: hab nı verd rir. rimi l üsbütün altüst etm şt · yapmakta n geri kalmı yordum. 

Hula a ben d ! baş.ma g len· Bir de ben öyle an sızın öpül· F ol ı<at b ç b ir vakit şu arzum 
lcr ı ancak o · zaman an ıamağa mek itiyadında değild im. Şüp. f k ım de hale münas b t a m ve 
baş 1 d m. hesiz benim de berku g bı bazı munt• zam bir şekil alamamışt ı. 

Muh3ktmem.n hodbinlikten ifıkane muvaffa ıye t lerim o .· A .l ı or mJs:.ınuz? Zihn mde onu 
t :ım mıe azade o!duğuıa inan- muştur. Fa kat h ·r ne o' ursa çırçplak sayardım. Fakat ha· 
man z r.ca ederim. S evdi}im olıun masallarda bir puie ile ya im hiç hır vakit daha ıler • 
kddı ı n benim h i\ kk ımda ne uya:ıdırılan şehbaz de ikanlıJarın ı i n e gidemezdı. BJ garabetleri 
d üşündüğünü bilivor değ id im. bealerinin kahnhP,ı nadiren )ÜZ düşü ıü · en o urdu ~um yerden 
Buııdan so.ua 0 1ac ı k şe yin de Y rın ı ıa .ıtime redir. kalkt ım ve şehre doğ. u yüı Ü· 

ne olacagını keşfodebiliyordum. Z nn e-diyo um ki bu kadara 
Bu akıbe t kadın n ak ına eıe· bile, ben m end ışe min tsbabına 

c k bır hevese ti' d. N~ kadar zaha kafıd r. Maamaf.h k ·ndimi 
düşünsem bundan daha faz asını genç hır nı ekteb i hu yasına 
üuı d edemezd ım. kııp ı rrnaoı k a beraber gene 

Bence asıl Jil,nm04' kula· ke.ı di lc t nd ı me sçıdao aç•i• 

d üm. 
Sut sekizi çalı vordu, bele

d iye bahç· s inde Mösyö Kana· 
polu bu d ..ım gazetesını oku· 
) ordu. A nma da hal den an ıyor 
b 1 O~h• lo~ 9eMtdo lıblçbiyi 

la : 
- B n gor r gö meı t l.hli 

adam! Tebrık edelim mı? Dedi. 
E i n ı sakalına gö.ürdü. Karnının 
mes ud muh l i nı ~ a r deşçe ve 
candan b"r güJme hoplattı. Alc· 
ş.:ımk! mese:eyi anlatt ı'm : 

- Aferın · dedi; sizi s evdiğini 

söy e mcm ş miydım? 

O, sizi daha ıy ice üzecelc. 
Ben bu iş1er i bılirim fa kat arhk 
meyva >et şm ştir. :r cer übemf! 
inanabil rs ı n i z. . 

''O s"zi dah ı iyice üzecei<. 
meğ~r Mösyö Kanapolun dediti 
çok doğruymuş. Kend· s ni terk· 
ederek otele gittim. K=1pıc! 
eli me b ir za rf UZi t t . Biz:m b .. a
p :ı , leyi kız mek eb eri ' için 
yazı la n b·r . roman üslybgyfe 
ba na dü 1hü vak' adan sonr~ 
kendın " toplamak ihtiya

1

cıac&. 
bulundu~unıı yazı\ ord u. B ı • 
ya hud iki gün odas ndan çıkı
m yacakm ı ş, gidib onu araın 

- Sonu Ne 



tt1i<,s 

DVO Lüzu 

Buf(ünkü p g am 
lstanbul radyosu 

Ôğ ·e neşriyatı: Saat 12,30 
Plakla Türk musik si - 12,50 
Havadis - 13.50 Pıa<la Türk 

musikisi - 13,30 M.ıbte f plaıe 
neşriyah - 14 Son. 
Akşam neşriyatı: Saat 15 

Yugoslav - Ş şli fJt o? maçı 
Taksim stadındRn naıclen -
18,30 P.akla d as mus"kisi -
19 Çocuk terb yes: A Ka nil 
Akyüz - 19,30 B~yoğlu Hn kev 
ıöaterit ko'u tarafınd n b r tem· 

sil - 19,SS Borsa habe !eri -
20 Mustafa ve arkadlşlan tara
fındsn Türk musikisi ve halk 
şarkıları - 20,30 Hava raporu 
- 20,33 B. Ômer Rıza tara
fından arapça söylev - 20.45 
Bayac Muz'lffer ve ar <.:adaş arı 
tarfından Türk mus"k si ve halk 
ıırkılan (Saat ayarı) - 21,15 
Münir Nurettin ve arkadaşla"ı 
arafından Turk musikis ve halk 
ıarkılan - 21,50 Orkestra: 

1 - Glinka: Rouslan et Lud
mila 0Jverture. 

2 - Ka'man : Çardasfürst"n 
potpourrL 

3 - Staub: Conchita. 
4 - Cbap ... lier:L::gende Creole 

22,45 Ajans haberleri - 23 
Plakla sololar, o:>era ve operet 
parçaları - 23,20 Son haberler 
ve ertesi günün progr:ımı 

23,30 Son. 

Ankara radyosu 
Ôjle neşriyatı: Saat 12,30 

• 12,SO Muhtelif plak neşriyatı 
- 12,50 • 13, ıs Pıakia Türk 
musikisi ve halk şa. kıl arı -
13,JS • ll,30 Dahili ve harici 
haberler. 

Akşam neşriyatı: Saat 18,30 
1~1 3:> r\al. m.9 ·7aır - \G,35 

19 lngilizce ders: Az·me lpek-

19,00 • 19,30 Türk musikisi ve 
halk şarkıları (Servet Adnan ve 
arkadaşları ) - 19,30 • l9,45 
Saat ayarı ve arapça neşr·yat -

19,45· 20,15 Türk mus.k"si ve 
halk şark.lan (Cemal Kamil ve 
arkada~lan ) - 20, 15 • 20,30 
Konferans: Parazitolog Nevzat 

- 20,30 • 21 Senfon solo: N -
bat Eseng·n - 21,00 - 21,15 
Ajans haberler. - 21, 15 • 21,55 
Karışık p'ak - L2, 15 - 22,55 .......... ~ ........... .. 
bırakılan iz!er .. Veya b r ku ı
duranın mikroskop altında ted
k kinde o lcu:ıdura sabibm n 
nerelerde, ne zaman dolaştığı 
anlıtılıyor .• 

Demek ki bugünkü hayab· 
mız pamuk ipliğine, dah doğ· 
rusu pamuk ipi ğ"nden b"nb"r 
ipucu çıkararak Mikro(oto, Mik· 
roskop ve onları idare eden 
ellere botladır. 

Sezai Ya~rt 

Yarın ı prog-ram ve istık al 
marşı. 

Muhtelif Avrupa istasyonları
ın bu akşamki program öı.ü: 

Sen/o 1i°er: 

20,35 Vnışova: Osvald Ka
bastanın ıd re ınde büyük sen· 
fonik konser. 
H a/if konserler: 

6,45 Pari~ Ko!onyal : P ak, 
musik si, 7,10 Berlin kısa dal· 

g1sı: Karışık ıcoıser ( 8,15 de
v ... mı ), 9,30 Berlin k sa da'gas: 

Askeri bando, ] 0,30 Serim kısa 
dalgası: Küçük konser. 13 Haf f 
mus ki ( 14, 15 devamı ), 13, 10 
BJkreş: Pak musikisi, ( 14,30 
Keza), 14, 15 P "İs Ko on ya.: 
Konser na li, (15 Keza), 17,45 
Berin kısa dalgası: Eğıenceli 
konser, 18 Bükreş: Pre-desko 
orkestrası, 8,35 Peşte: Konser 
vatuvardan nakil, 18,50 Berlin 
kısa d lg ı ı: Ej en celi m'Js ki, 
19,15 Bü reş: Konser, 19,40 
Peşte: S üdyo orkestras (Sup;:>e, 
L bar V s.) ~O. S Prng: Saıon 
o kestras , 21 Peşte: ltalyan 
m'.lsık si konseri, 22,20 Prag: 
Ra:iy 1 o kestrası (Dvorak)23,25 

Peşte: Çıgnn orkes rası. 
Operalar, operetler: 

21 Sjkreş: Verdinin • Trou· 
badou • operası. 

Resitaller: 
18, 35 V yana: Piyano resitali, 

20,20 B..ı"r !Ş: V ıyolonsel kon· 
s~ri (orkestra le) 22, 15 Berlin 
kısa dalgas•: Enstrümantal solo 
Dans musikisi: 

15, 15 Berlin k sa dalgası: 

(Va'sler) 19,30 Viyana, 23,30 
Graz, Viyana. 

A~man 

TRENLER: 
İ:r:mirden her gila kallı:a't tren. , 

Jc.rin hareket Mntleti .. 

A dm lrattı; Af çancak: , 
hmir·Kar k vu• ı\okarıı: Pın:ar· 

te~i. çıırşam a, cuma, pazar günleri 
eııot ::!l,:i5 de. 

1ıı:mir • Nazilli: Her gün sa1t 
15,40 da 

f zmİr·D,.nh;li: 'ı. perııembe. 
cum x:r~ ~il leri ,. t 6,30 ifa 

lznıir·Tire.Oıiemi~ Hersabılt unt 
~.35 df" bir kat r; her akş:ım saat 
17,J!) Ô ı .. mi e bir ıreo, 16.30 da 
1\reye otorav. 

Afgon lıatb: Basmanederı: 
h.oıir-1Ftarıhul-Aoluır.ı: Her gl\n 

e~at 7 •le lpnı r. ('oma. tar,amba 
gOoll"ri 'ataklı vaton-biife hulunurf 

İzmir • AIOfehir: Her gilıı saat 
l 5,28 de 

1ımir.Banr1ırm : Paur, eıılı, per. 
ee be ve MJID01'le8İ günleri Mbahl' • 
yir ant 7,20 de muhtelit katar; 
pazarteBİ, çarşıun b ı, cuwa ~oleri 

e pr,.s l!ant 12 doe 
İLmİ: Soma: Pazar ve pazarle!İ 

günleri aaat ).t;.28 ..ı .. 

Her zaman lazım olan tele. 
fon numaralar 

Yen nn ihbaı:ı: 2222 • oebir tele· 
fonu nıiiracaat nuwııra3ı: 2201 • '~ 
hirJcrara~ı tel fon ınürncııat nama• 
r1111ı: 2150 • elektrik fİrlı:eti: 2091 · 
bavogoıı:ı: 2326 • poli': 2 lCı l • imd:ıiı 
aıhhi: 2010 • Bıısmnne i~ıa•vonu: 

3638 • Aleancak: · ta onu: 2131 • 
l'asaport \apur ı ke'CJi: 285 ı 

.. bir nakil ıt lar 1D ,:ıb3h· 
leyin ılk ~c s.ece MUl tuuek.c=ı 

taatleri: 

Tramvaqlar: 
Her wbah Güzelvalı h11 •Ut 

be,te bir ıremvay hare et eder. 
Bunu l!aat ltıda hareket eden ikin• 
ci uamvay tll.k.ib eder. Buodaa 
sonra htr dört dakikada bic uauı· 

vay vardır. 

Gece oo tramvay Güzelyalıdaıı 

24,5 dedir. 
Konoktao Güzelyahya ilk tram• 

\ay ubablcyia 5,26 dadır. İkinci 
tramvay bir &.ıııC eoora. 6,26 da ha• 

" .. • • reket eder. 
•1.2anı .ı . ..-.. ..... J ...... -•...-.'~;;__:~~~.. ~ 

ayrıldı? 
f>ar·s, 10 (Radyo) - Balden 

haber veril yor: 
Alman zabıtlerinden müteşek

kil bir grub, İsviçre hududla· 
rını geçm şlerdir. 

Son haberler, lsviçre h .. ku· 
metinin, bu hadisede, maıfi· 

mattar bulunmadığını bildirmek· 
tedir. 

Diğer bir habere göre de, 
geçen Cuma t si gecesi, yü' ek 
rütbelı altı A.man zabiti Avus
turya hududlarını ge;m"şlerdir. 

Par is, 10 (R dyo) - Ta) mıs 
gazetesin.o Berhn muhabiri bıl

dıriyor: Alman ordusJnda bariz 
bir ihtilaf v~ memnuniyetsizlık 
hüküm sürüyor. Yapılan d ği· 

siklikleri protesto maksndile 
üç ordu komutanı istifalarını 

vermişlerdir. 

Alman ordusuıun siyasete 

ıramvay ıaat birde hareket eder. 
Bundan evel 2-i d8 bir &umva1 
\ardır. 

Vapurlar: 
1rnnrdeo Ka~ıvakava illı: "'apm: 

11aat S.45 le Paeaporthtn kalkar. Gece 
tıoo "npur &ut 11,30 da A:onak· 
tıta hımtlrot eder. 

Karşıyak dan 11:mire ilk vapur 
aat 6.20 deJir. ~ou \lll'W' da se~e 
Hılt 24 dedir. 

Göodü4: her yanm uattc bir 
vapur varJır. Akşıtm sekfadea aou ;ı 

ft ff'TIPr aaıre h"rdir. 

Almanyada 
Ascyişs ·zı·k yoktur 

Berlin, 10 (Radyo) - Berlin 

sokak'nrmda nüm yişler vuku· 

bulduğu ve bazı yerlerde had.
seler cereyan ettiği h kkındakı 
şayialar, hükumetçe tekz.p edil

m ş, Almar)"nm her tarafında 

tam bir asayiş hüküm siirdüğ i 

bildir; miş~ir . 

1 - 13/l/938 Paz r gı.1nu 
akşamı saat 20 de evım z sa· 
lonunda Ünive itPl.ler tarafın~ 
dan V<'rılecek musamere e kız 
ısesi, Erkek .isesı, Kız mual ım, 
Tıc ret lıseleri beş ve ltmcı 

s oıf.an de Oıtuoku1 lar Kız ve 
Erkek San'at oku .arı &on sınıf 
ta ebeıeri dav..:tlidır. Bu tıı ebe
ıer n mektepler nde oplnn c k 
gruba ilt.hak edercK gelmesi 
raca o unur. 

2 - 14/2/938 P zartesı günü 
akşam bu n. ü amere da.,.e iye ı 
o .ar k halka tek .. ar c ... ıl c~kt r. 

3 - Evim z s lonunJa he 
hafta P ·rş mbe günü akyaınları 
saat 20Jc bütün yurdJa~ ara Ka
ragöz oyu ıu oyn n aktır. Pa· 
r s z olan ba Karagöz oyı.ınun 
bütün fz-n "rı l ·r d.ıvetlid.r. 

4 - H lkevim z MJst h',.em 
mevKi bando şnfi b y G 1 bin 
idaresinde b r H1lkevi bandosu 
teşkıl edecektir. O!vam ı ve 
hevesli çalışmak hevesinde olan 
müz syenlerin k yıtlar na yaptır· 
mak ı çin evim.z sekreterlığ ne 
başv•ırm lan bildir l"r. 

Pat iste 
kurban bayram, 

Par is, 1 O (Radyo) - Kurban 
bayram1 mifoasebetile Paristeki 
cam de bü ün müslüm nlann 
:şt rakile dıni meras·m yapıl· 
mtştır. 

uy 
yesin de 

cak be edi· 
• • 

Bel dıy.:m "zde in sa edilecek 
o an 2998 l ra 98 k~ruş keş.fi 
fenni mez ,ahanm bılii{ni.lm mal
zcrn'"si bcled yecc temin edil
mek suret le ya nız ışçilıği açık 
eks itmeye konulmuştur. fşçiıik 
muhammen bede i 725 lira 92 
ıcuruştur .. Açık d.s itme 1/2/938 
tarıh nden ıt b .. ren yirmi gün 
müddetfe o up 21/2/938 pazar· 
tesi g5nü saat onda Kuyu· 
c'lk belediye daires nde en· 
cümen huzur e yapılacaktır. 

Teminatı muvakkate 54 lira 

ı 1 Şnbal 

Kudüste b:.yr .... m.ık 
tedbirleri 

Kudüs, 10 (Radyo) - Kur
ban bayramı münasebeti le bir 
arbede olur ihtimali üzerine 
eski Kudüs kapıları kapatılmıs 
ve za bıtac esaslı terti b t 
alınmıştır. 

Pof;ste tayinler 
Emniyet müdürlüğü idari kı

sım ~esi B. Fethi Diy ırbakır 
emniyet memurluğuna, ikinci 
~ om;ser B. R ışit Tunceli vaa. 
yetine tayin edılmiş.erdir. 

Ge ek B. F dhi ve gerek Bay 
Raşit lzm,rde çok sevilmiş iki 
zabta im ridir. Kendilerine yeni 
vnzıfelerinde de muvaffakıyetler 
diler:z .. 

il daimi encQme
nindeu: 

44 kuruştur. Tal p olsnlarm Memleleet bastahanesinde ya· 
2490 sayılı anun hükümleri pılacak tamirat işi 2500 lira 

dahlinde istenilen "esaıkı ıbraz 20 kuruş açın tutarile 15 giio 
etmeleri lazımdır. F z a ma u· müddetle aç k eksi tmeye ko-

S hhat E~z:znesi 
"'\ mat almak istiyenlerin beıli nulduğundan isteklıle in 2490 

gündPn önce beled ye encüme· sayılı yasaya ~öre hllzırı ıya-
Muhterem dost a ına ve müş- nine müracaat;a şera ti se, best e cık arı teminatlarıle birlıkte 24 

terilerıne Kurban bayramını ıınlıyab Jecekler:, i.ııtekliıer n en· Ş1bat 938 Perşembe gunu 
kutlular. cümene mürrcaatları. saat 11 de daimi encümenine 

~~~~~~~~~~~~~~~~;6~8~;1n~~12~~3~90~~b;n~ş vurm~lar: 5 11 376 

karışmaia başlaması yüzünden 
a.:ıkeri ·r' al ık ye avrılm1şt r. 

................. -. ............................................................. a.. .. ll&iiC:lllrımliliiD .. lmilllllillDll:mı:B!:la ............................. _ 

il KIZIL 
YAZA!\: 

Sax Rohner 
ÇE\lJU'N: 

St:zai Yaşıt 
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/K/NCJ KIS/ı'W 
Garın büyük hol ne g rd iği 

uman daha saat altıya üç var· 
dı. Madmazel Doryanın mek· 
tubuoda tayin etmiş olduğu 
tarafa doğru yürüdü. Kimseler 
yoktu. B:r iki dakika kadar 
etrafı aradı. Tam saat altıyı 
vuruyordu ki bırisiu"nin hafifçe 
kolana dokunduğunu h ssetti. 
Döndü, baktı. Bu Madmazel 
Doryandıl 

Baftaa aşağı, ıon modaya 
muvafık, tam bir Parisli gibi 
siyinmişti. Yüzü ince, siyah bir 
tülle kapla idı. Fakat şahane 
pleri tülün arkas•ndan bılc 

ün güzetrğile parlıyordu. 
n ıayri ıbtiyaıi ıapkaaını 

ç kararak geı ç kızı ıe'amladı. 
Ooryan: 

- Ba a dargın görünüyor· 
sunuz, dedi. 

- H yır, bi'akis kendi ken· 
dime kızıyorum. Bu kadar 
zay.f olacağ mı ummazdım. 

- Kend.n.zc ıftira ediyor· 
sunuz doktor Harton, bir ka
dının bayatını, onun yaşayış 
şartlarım bilmeden onun hak· 
kında nasıl buküm vcrebilirsi· 
niz? Bir kere beni dinleyiniz 
bakalım. 

Doktor Harton etrafına ba
k ndıı 

- Burada konuşamayız:, de
di. Karııdaki otel.o salonuna 

gıdeıim. Hem bır a ·~ş m Kah
valtısı etmış oluruz, Madınazel 
Do yan. 

- B ni o isimle ça{ırmayı· 

nız kuzum. Benjm ism m Dor· 
}an değ.ld r. 

Az kaidı H rto:l; Za a el KaJa 
diyecekti. Kcndısini güç Zcipt· 
etti. 

- lsm · m Mjskadır. Bana 
M ska dey· niz. 

Berdb rce yürüdüler. Yolda 
doktor y n göz'e hem genç 
kıza bakıyor bem •de dü~ünü
yordu. Eğer bu k zı mahkeme
de maznun ınevk.iude görecek 
olsa ne yapsrd • Onun aley
hinde nasıl söz söylerdi. Bu 
sözler ki o zav ıllının idıtm, hiç 
değilse müebbed kürek ceza· 
sına çarpılmdın• Yardım ede
ce:.Clerdi. 

M ska beyaz eldiven~i narin 
clinı doktorun koluna koyarak: 

-S zi üzecek bır fcy mı söy· 
lcdım? Dedi. 

- Hayır, takat düş:inuyorum. 
Duşünmem( c dımde değıl ki .. 

- Benim ne kadar ena ol
duğumu mu? 

- Bi ak·s sizin fevkalade 
g izelliğiniz~ ayni zamanda ca· 
nılerle birlikte çal şmanızı 

H rton Miskanm t:trediğini 

h ssetti. Ge ıç k z bir kaç saai· 
ye sustu, sonra-: 

- Çok ric1 ed r·m benim 
söyl y ceklerımi dinlemeden hü
küm vermeyıniz, dedi. 

Doktor H rton kolunun üze
rinde duran narin eli tuttu. 
içinden g len; ne olduğunu 
pek aolıyamadığı, bir bisle 
sıkta. 

Otelin salonuna girdikleri 
zaınan bütün gözler Miskaya 
çevrildi. Şarkm füsün• ar gü· 
zelliğini bütün şı.ış ası ile üze· 
rınde toplıyan genç kıza, son· 
ra da g pta ile doıetora bak· 
talar. 

Do~lo. H.ırton salonua teQ· 
t 

ba bır köşesinde bir masa 
seçti, oturd:.ılar. Garsona içe· 
cekleri şeyi smarlad ktan soııra 
başuaşa ka dılor. 

- B.rna anlatmak isted 'kiniz 
şeyleri can kullğ le dinl"yo um. 

- Ş.mdi size niçin Fo-Hi 
ile oturduğ Jmu, oaun her cm· 
rine neden itaat ettiğimi izah 
etmek ist yorum. Mjnade eder
m siniz. Fransızca konuşayım? 

Çünkü henüz isted ğim gibi ln
g.I zce ko lUŞamıyorum. 

- Hay hay, nasıl isterseniz, 
benim ıç n hepsı bir. 

- Evvela baştan başlamak, 
kısaca abay~tımı anlatmak iıti

yorum: Benim annem Fransız
dır. Bundan yirmi dört. yirmi 
beş sene eve) şarka turnavaya 
çıkan bir Franıız tiyatro kum· 
panyas nda ba,akttis imiı,. 

Bir çok memleket'c ve şe· 
h rlcr gezmışler b meyanda 
Hale be de uğra matlar. Jşte bu· 
rada &Jnem bab;ımla ~rıı· 

laşm ş. 
Babam Haleb valisi imiş. İki 

karısı olduğu halde annemi 
görünce bütün kalbıle tutulmuı. 
Annem de herhal~e onu sev· 
miş olacak ki çok karlı iıini 
terked p babamın üçüncü karııı 
olar k harem ne girmiş. 

B r kaç sene sonra ben dOn· 
yaya gelmişim. Annem bütün 
hayatını bana vakfetmiş ve be
n m terb yemle meşgul olmuş. 
Bana Arapçadan maada Fran· 
sızca ve bir parça da lngi izce 
öğ.etti. Velhasıl tam bir Av
rupalı terbiyesi aldım. Munta• 
zaman gelen Frans zcıı mecmua 
ve kit.:ıblardan Avrupaya aid 
bir çok marn nat alırdım. 

On beş yaşımda iken bulun• 
duğumuz şehri büyük bir feli· 
ket sardı: Kolera! Bı.1 af et şehir 
halkını kırıp geçiriyo du. Her 
güo yüzlerce kişı ölüyor ve bir 
o kadarı da bu hastalığa tutu• 
luyordu. 

- Sonu fltlr -
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ils:rlarca, esraren,is sima8!nr mah-laza eden )'erlae •e,ahat Kırk senelik b ·, tedkik:n netiC"esi: 

acılar, toprağa upuzun ya- Hayvanların zekası vardır. 
tıb yol hesablıyorlar tecrübeler bunu gösteriyor - ----~~~~~~-

adınla r çalışır, erkekler uzak· Ve bu zeki babndan batına ar-
lara hacce giderler -tınlabilir. Hayvan, istikbalde 

daha çok iş görecektir Ancak şarki Tıbet merkezinde tele
f on ve elektrik vardır 

· Tibetin gillcsei 
lptidat kavimlerin bayat tarz• 

!arını tedkik malc.adile yapılan 
savaşlar durmuf değildir. Gerek 
antropoloji, gerek sosyoloji ve 
d ğer bılgilerin ilerleme.er ni 
temin noktasından f •ydalı görü· 
len bu araştırmaların 1936-1937 
sefer ni b.r Fransız heyeti yap
mıştır, 

Tibete yıp laa bu ıefer, he
meıı her ilım adamının teceıü• 
sünü celbetmiş. seyahat büyük 
bir alaka ile takip olunmuıtur. 

(insan co§'rafya ve tarihin.n) 
karanlık köşelerini ıydınlatıcık 
o1nn bu tehlıkeli yolculuklar da• 
ba dört yıl evci bize bilmedi· 
ğimız bir çok şeyler ötretmişti. 

Gerek Avusturılya, gerek 
Yenı Kine, Malezya ve Hay:ti 
yerlilerin n çok garib halk adet, 
ahlak, giyin:ş, izdivaç ve dini 
merasim gibi an'aneleri bakika· 
ten cılibi dikkatti. En yakın ak· 
raba bile mesela hemş·re ile 
izdivaç edenler; kadim adetlere 
bovun e§':nedikleri için dirıdiri 
gô nü:ertk ö dürülenler, par· 
makları kesilenler, hulasa v•h· 
ş yane ceza müeyyedelerine uğ· 
rıyan bu yabancı insı nların ha· 
ya'ını okumak ve öğrenmek po
lıs romanlarından daha eğlen• 
cel o sa gerektir. 

D min b~lısettiğ'ıniz Tibet 
heyet sefe~.yesine b"zzat işt rak 
ed,n ve heyeti seferi}en·n baş• 
kani ğıııı yapan Andre Gu.ba· 
utnun notlarını okurlarım za ıu· 
nu~o·uz: 

•Tarn sekiz günüm!Y, ecneb~ 
fere b pıları kat'iyen kııpalı 
(Lahasa) krallığının mukaddes 
topuklarınd ı inşa edılen bir 
Tıbet mabed.nde geçird;ın· 

Buraya g.rmeğe nasıl muvııf • 
... fak oldum? anlatayım: 

Yo'da gelir<:en Tıbetn 1ıir 
beye rasge dile:. B;zi, yol• deva· 
mımızdm menetmek istedi. Bir 
ıaat kad r çene çaldık, maksa· 
dım· zı anlattık; ıözlerimizı din· 
lemi, ordu b .• el N,h yet Lakonra 
mabcd,ne kadar f deb.!eceğ • 
m zi, o 1dan ileriye atılacak tek 
b r ad m n müthiş hır cezaya 
sebebi}et verccei' ni şiddetle 
beyan etti. 
L1ko~ra mabedi 4000 metre 

ü(sekli~ind, bir geç.J üzerin· 
de kurulmuştu. lç,ııde bulundu• 
~un z mevs m dolayııi!e bura• 
an a,m lmızın imkaJı yoktu. 
Binaenaleyh orada konaklama• 
m z az·mdı. 

Çg Jırım.zın olmamDs,, yata· 
ca. b r yer de b ılunma:nası 
s bile bi'mecbur y' bi:1lerce 

ı ı mab Jin 

gag lal arından 
dıbine çantalarımızla yerleştik. 
Hizmetçilerimiz çay ve yemek 
hazırlamak iç:n mabed n iç·n· 
den istifadeye ka ktılar. Buna 
itiraz ett m. K:mseye haber ver· 
meden mal aah.bi ribi mabed· 
den uçl•nmamıza doğrusu kız· 
dım. K aj'uzum, Tharch, aşçım 
Tindzy beni dınlemiyormuş gö
ründıler. Ayni zamanda oıada 
ateş yakmanın b:r teb:.kesi var· 
dı. Ya binayı tutuştururlar sa, o 
zaman ne yapardık? 

Yerliler, bizim orada yerleo· 
memizi tehi.keli bulmadılar. 
F.ltiakilı:a pek az ecnebi yüııil 
görüyor.ardı. Her ıün mabedde 
yap:ıkları ibadetleri bizi cidden 
eğlendiriyordu. Dillerini çıka· 
rarak ve şapırdatarak verd kleri 
selamlar içtımai sınıflara ıröre 
başka başkaydı. 
Bulunduğumuz mabed, Şarki 

Ti betin başlıca büyü< ve en 
mukaddes mabediydi. Evveli 
(muk•ddes dağ3) tırmanmakla 
(tavaf) başlardı. Bu, çok güç 
ve yorucu olur, baıan on günü 
geçerdi. 

itikatlarının, ifrat derecesini 
bi'diğirıı·z lame'erden maada 
T.betliler de onlar derecesinde 
mutekitti. Bunların bütün yıl 
kad·nları çal:ıır; kendileri uzak 
belde ere vazifei h ıccı ifaya 
giderlerdı. ly ce kestıremiyorum; 
erkeklerin bu (haç) seyahatleri 
hakikaten s mimidır; yahud s rf 
(seıahat etmek) :zev.clerini tat· 
min etmek en mi ibarettir? 

Heyeti sefer yem· :z, yo:da böy· 
le adamlıra o kadar çok teJa· 
düf etti k 1.. Şarkı ,ö yerek, 
dua ederek, koca çö ü ı orta· 
sında tek b'.r ası ile yürüyen 
bacılara hakikaten şaşılır. Oıılar 
az y:rler, Üzerlerinde kıyıııetli 
eşya yok~ur. Şu halde hiç bir 
tehi keden çekinmezler, 

Onların abalarını yere sermiş 
oldukları halde, yaktıkları büy.ik 
b r ateş n karşısında, yatlı çay. 
!arını içmelerini seyretmenizi is· 
terd m. T.betin en bariku:ade 
manzaralarını ancak bu.adamlar 
seçeb lirler. Grup nefist r. Her 
yerde der :n bir sükut hüküm· 
fermadır. (30) barda:C Ç?Y yu· 
varl ı mada~ alı:lı başına gel mi· 
yen T,betlı; tahayy31 edebiliyor 
musunuz? 

Hacılık, . Tibetli ıç 'l ayni :ı:a• 
manda bır t carettir. T caret 
0 masa dahi ıevahatle deıı.· . aışen 
manzaral3rl , yenı dosfıırla, süs· 
lenen bu yo ccı u · elbef de kuru 
kurtı oturmaktan hayır!ıdır. 

Lakin bun'arın içinde dilen. 
ciLk y P'nlar da ç~k.ur. Ye 0 ; 

Tibetli bir gımç 
bir kasabaya gelen T.bet bacısı, 

- evveli bir evin kapısı önünde 
oturur. Ev·n içindeki köpek bu 
yıbınc zaire öyle çıkış r, öyle 
havlar ki, nihayet ev sahibi yi· 
yecek vermek mecburiyefnde 
kalır. Maamafih bu dindar adı· 
mı verilen ekmek kutsi bir 
şekil alır. Yani dilencilik ayıp 
telikki edilme:z. 

Bazı kuabalarda ise bunun 
aksi vukubulmaktadır. O zaman 
Tıbet hac111, müthiş kılıcını kı· 
nından çıkarır; ve kendine hü
cum edenlere 11ldırmaktan zerre 
kadar çekinmez. 

Hakika'.en içten gelen ve 
lcalbi olan liııc ıcyaliatlerini ile 
unutmamalıy z. Mesela her adım 
att lı:ça toprağa upuzun yatan, 
ve boyu ile ulaşacağı mabedin 
yo 'unu hesa pi yan veliler de 
vardır. Rivayet o'unur ki, mü· 
temadiyen yere yatı yata ba· 
yılan bu hac seyahatlerini bazı 
hacılar üç beş yıl içinde ikmal 
etnıekted rler. 

Asıl Tıbet zengınlerinin hıc 
yolculukları temaşaya değer; 
onlar gü:zel atların üstündedir· 
ler; tepeden tırnağa kadar mü· 
se:labtırlar. 

Y .ınlarında gene müsel!ih 
h'zmetç.lerile ve erzak hamule· 
lerile bun 1 ar muntazam birer 
kıt' aya benzerle ·. 

T bette sey3hat edeceklere 
yap:lac ık tek bir tavs ye var· 
dır. Silahlanmak ve hasmına 
kırşı sila1la m Jkıbele etmek. 
Tibet şakileri, si:zien naz:kane 
bir şekilde para filan istemi· 
yor. S zi ö'dirüyor ve 01dan 
sonra üstünüzde, başınızdı ne 
varsa hepsini alıyor. Bu vaz". 
yet karşısında ne yaparsını:z; 
e bette, düşmanı görür görmez 
ateşi 

Oaların en çok sevdikleri ve 
üzerinizden almak istedikleri 
şey ıilihtır. Güzel ıilahlara 
bayılırlar. 

Her T.betli bir tüfeğe ve bir 
de kılıca maliktir d:yebiliriz. 
Ş mdi önümden geçen hacı 

kafılelerini seyrediyorum. Onlar 
mabede, ayin için ~ 07uyorlar. 
Tanrım! Ne çeşit çeş:t adamlar! 

Her şeyleri bir:biri.lden ayrı; 

adetleri v~ ahlaklım Jal Ti· 
bet asırlardanberi biç d:ğ.şme• 
miş, ora da bir (vahdet) göre· 
mezsiniz. insan orada keııdısini 
Kurunuvustıda, yahud da tarih· 
ıiz bir devirde sanır. 

A zın en ıst rap çeken yeri 
T. b!tte modern vasıtalardan 
hiç b ri bulunmaz. D :ve, lı:at.r, 
beyg r işte s ze en ala v ısıtalarl 

Tayy1re mı rl.yors.ınuz? 
bu ·· 

Terb'ge edilmiı bir aılan cambazlık gapıgor 
Pisikoloj zoolojik enstitüsü 

fahri profesörlerinden Hoşet· 
Suplet, hayvanlarda zeki olup 
olmadığı hakkında fU yazıyı 

neşre'.mitt . r: 

Hayvanlarda zeka olup ol· 
mad ğı davası insanlırı her za• 
man işgal etmiş bir davadır. 
Hayvanların manalı görü!en 
bakışları, bir şeyler arıyor ve 
anlamak istiyor g"bi hareketleri 
bir otomatizm eseri m dir? Yok
aa... Bir· tll ·ve zelciya mı a· 
al'ük eder?. Bir ev veya av kö
peğı sahibinin emirlerini haki· 
katen anlıyor mu?. Yoksa •• Bu 
hareketlere alışk:nlıklı mı mu• 
kabele ediyor?. Bu ıuallere 
şimdiye kadar ancak his ile 
cevap verilmekte id; halbuki 
bu hususta fenne ve tecrübeye · 
istinad etmek lazımdır. işte bu 
nokta ve merak beni tam kırk 
sene hayvanlar aras:nda tetki· 
kata ve müşahedelere sev~et• 
m ştir. 

Bugün bu ıuallerin bir kıs• 
mına müsbet ve kat'i şekilde 
cevap verecek vaziyette bulun· 
maktayım. Bu merak ve hevese 
düştüğüm gün, zan ve tahmin 
ed.leceği veçhi!e, fevkalade ce• 
saret ve seyahatlere muhtaç te
oebbüslere lüzum görmedim, 
buı arka:iaşlarımırı yaptığı g bi 
Afrıka veya H.ndistana gitme• 
dim. Çok basit ve daha uygun 
b r usule baş vurdum; V Ahşi 
veya eh'.i hayvanların piıikolo· 
jilerini tetkik için liborıtuva· 
rımı bir •Akıllı havvanhr. cın· 
... ........ 1 ........ 

te~nik te.imülıle dünyanın en 
üıt çabıı olan Tibetten tebli
lı:ea·:ı: geçemiyeceti afikirdır. 
Telsiz telg afın da yüksek no1' 
taarda utradıtı müıkülit ma. 
lümumuzdur. 

Bunuıı iç.nd:r ki Tibet, esrar
eng z simasını asırlardan 
be/i muhafaza etmiştir. Yalnız 
payitaht olan Lhassadı, bir 
elektrik merkezile, bir telefon 
merkezinin mevcud o!duğuııu 
duyduk: 

Uçsuz bucaksız bir sahrada, 
rasgeldiğimiz büyük bir kir
vandan da bize şu büyük h~va· 
d.si verdiler: 
Lhaasıda beyaz bir perde 

gördük. Perdenin içinde intan• 
ı~r ve eşyalar tıpkı bizim gibi 
kımı'dıyorlardı. Lakin insanlar 
meydanda yoktu( 
Deme~ ki, payıtaht Lh~ssa 

bazbanesi terbiychanesinde kur· 
dum. Bu suretle de kırk senelik 
tecrübeleimi istediğim 'şekilde 
yapabildim. Mon' rukta geniş bir 
yer hazırladım. Az bir zaman 
içinde burasını en mükemmel 
bir Sirk haline koydum; fakat 
terbiye edilecek aslan, at, kedi 
köpek veya deve gibi hayvan· 
)arım yoktu; bunların da teda· 
riki için büdceme hemen hemen 
hiç bir para koymuş değildim. 
Falc bunlan teduilı: - için fU 
usule müracaat ettim: •Benim 
Sirkte arzu eden canbubıne 
hayvanlarını meccanen bu'.un• 
dura bil r. bu ilan çabuk ve iyi 
netice verdi, bu suretle ben, 
terbiye edilmiş veya terbiye 
.. d lmekte veya terbiye edilecek 
her cins ve şekilden bir sürü 

'~isildet lcııllanan bir magn .. m 
hayun tedarik etmiş olduın. 

• • • 
Terbiye edilecek hayvanlarda. 

hayvan terbiyecılerinin her şey
den evci nazarı dıkkate a:dık· 
ları nokta, •hayvanların tabii 
sevk ve hisleri. dir. 

Hayvanlarda: 1 · yeınelı:, 2 • 
müdafu etmek, 3·taklit, 4-elem 
ve acıdan sakıiımık veya S·zevk 
bulmak hissi ve sevki tabitleri 
vardır. 

iyi bir hayvan terbiyecili, 
icabına göre bunlardan bır veya 
bir kaçına iıtinad ederek işini 
görür. Maamaf b, terb:yeci, bay· 
vanın tab,i hareketlerini birçok 
defalar tak! t ile de hayvanı 
elde ~al·şır. Fakat hay

bir de ••ne k vıı•oıu tn!. 
<..:.:;.:..:...~~..:.;,.,~ı..--10'-"C... ı, ;ıı mu· 

ayyen hareketlere uymiilc kabi 
liyetini ~ide ettikten sonra ba~· 
lar. Mesela, bir köpeğe ıkı ::yak • 
üzerinde durm:ık ö}r~tmek içın, 
güzel ve ke:nıkli b '.r parças n ı 
hlr zaman başından yüksek bu. 
lundurmak la:zımgelir. iki ayak 
üzerınde bulundurmak imkanın· 
dan sonra, köpeğ ! birçok m a
rifetler daha öğretmek mıim· 
kündür. Bunda esas, yemek hissı -
tab, isıdır. 

Bir at da dıns öhr•t •k ·r 
o 

ıçin, atın elem ve ısıırabdan 

sakınmak bis&ı tab.is.nden iıtı· 
fıde edilir. 

* • * 
Hayvanlarda dimağ• hasse-

lerde dikkate ve tetkike layıktır. 
Ben, müşahede ve tecrübele· 

rımle gördüm, ki bazı h~yvan· 
!arda da insanlarda oldğu gibi 
dimaA'i hassasiyet kuvvet:idır. 
Bı kudret, b r takım hayvan· 
!arda harici anlam ık için eQ 
başlı vasıtadır. Ben, bazı bay• 
vanla ın buı bare'<etleri tekrar 
için alışkın oldukları sada p.r· 
delerini asgıri veya azami had· 
lere çıkarmak suret.le tecrübe· 
ler yap!ım. Asgari badlerdc o 
kadar pes perdelere ve hadi re 
indim, ki nıan kulağı ile burı· 
lan duyma< ve işitmek müm· 
kün değ ldir. Hllbuki bu seı ile 
herhangi bir hareketi yapmağı 
alıştırılın ş olan bir köpek, bu 

---

en pes derecedeki seslerle de • 
ayni hareketi yapmağa devam 
etmişt r. Bu tecrübeyi bir çok 
defalar tekrar etme1'. aur tile. 
bir köpeğin bir insandan çolr 
daha mükemmel duymak hasse
aine mılilı: oldufıunu tcıbit et· 
tim. 

• • * ... _ 
Uzun tec·übelerim ve müşa· 

hedelerim arasında •Kanaat. iıı _ 
buı memeli hayvanlarda, bil· 
hassa maymuıılarda terb ye iç·n 
en büyük bir vasıta olduğuna 
emin oldum. 

Mesela, biı klete binmeğe 
alıştırılacak bir maymun içııı 
yıp·lacak İf, evveli, onun 
önüııde biı. klete binmek tec· 
rübclerini bir çok dafalar tek· 
rardan ibarettir. Maymun, bu 
acayib makineye b:nmek imka· 
nını göre, göre bu İf n olabi. 
leceğ ne kanaat getirir. Ve bu 
kanaatten sonra binmek tecrü· 
belerin!" kendiliğinden baş'.ar. 
Ve tecrübelerde hedefe vasıl 
olacağına o kadar emin olarak 
devam eder, ki ilk dafalar 
düşmesine rağmen bis:klete 
binmek kudretini elde etmekten 
vazgeçmez! 

• •• 
Hayvanlarda ıelı:i olduğuna 

ıiddetle kaniim. Bu zekki ba· 
tından batına dı artırılabılir. 
Bazı terbiye edilmiş köpeklerin 
yavrularının da, hiç bir teı b • 
yeye tabi tutulmadan ayni şe· 
killeri ve hareketleri muhafau 
ettikleri görüimüıtiir. 

ls~ilı:balde, zeki bayvanlarm, 
bir çok insan ıılerinde ikamesi 
imkanı bence mümkün ola· 
cııktır. r--------.. 

Bir mütercim 
arıyoruz 

Gazetemizin Fransızca 
Türkçeye iyice 
ye muktedir ve gazetecilı 
mesleğine hevesli b.r a:kadaşa 
iht} cı vardı r . T ı p 0 aııl~rııı 

ar< hane 1111 ~ nı ncaatlor . 
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ödenıişte muazzam -gureş 
Çoc~k E.a:rgeme Kurumu tarahndaa: 12 Şubat ı938 Cumar 

lı:ıı o ba7ramnM ikinci ıi.i.ıil O mı 
Y ... düı.ıya Sülsymao 
M:ınisalı Rifat 
D.ramalı Hasan 
8.ı'gariyalı molia Mebmed 
Mani.al Ali 
iş k köylü Ômer 

gibi Türkiyenin tanınmıı dalıa bir r k pehl' im 
ile ıü• eş yap lac:aktır. 

Başa 70 TL. 
Baş a'tı 35 " Büyük orta 25 

" Küçük orta 15 .. 
Ayak 5 .. 

Arzu eden pehlivanlarda İştira1< edebilir. d. 6 

lzmir vakıflar müdürlüğüodeu: 
Kıymeti Cinai No. Mevkii Vakh 

Lira 
150 
25.) 
120 

250 
20:1 
200 
400 

dükkan 368134 
fırın 

oda 

ev 

367/36 
154i23,29 

13 
87/5 
88/Z 

126/11 
349/90 

ev 
dükkan 
ev 

Tuzcu solcak 
.. 

Hurşiciye 

Niz1miye 
Emır Ahmed 
Samancı a. 
Uzwıyol 

Hasan hoca .. 
Ôın~rwede 

N ğbolu camii 
,, 

Hisa• camii 
Akçalı Rumkuş 
m•sçidi 

300 ev 3"'3/109 Kestel · çıkmazı C:zayirli Halil 
350 ev 158/19 T .ız:c11 m. Ha~t.ı s. Hasta mesçidi 
150 ev 159/51 ., Mo ıa s. ,. 
Yukarıda yazılı vakıf erler sablmak üzere açık art rmıya ç1· 

karı.mı~tır. lha.elui 26-2·938 Cumartesi günü saat oıdadır. Ta· 
1 plerin vakıflar idaresi ıe mür~ cıatları. 6 12 17 25 391 

Beyoğlu Vakıflar wnunrJo~nnden: 
Muhammen kıymeti 

Vra Kr. 
45222 75 

Metrosu 
3-014 84 

Teminat m kt•ı 
L ra Kr. 
3391 71 

Galata da Y ıınicımi mıhıllesinde kiın deru"tunda 4 masura 
ıuyu ıle birlikte d~po, diiıckiıı, han, çuşı, ganj vesa re y p
mığa elverişli vakıf arsanın taınırnı utılm.tk Üz!re va kap 
ıaıf usulile 2/2/938 tar b.odı:o itıba.eo bir ay müddetle utır· 
maya konulmuştur. · 

Şartnameai her gün Beyoğlu vak.Har miidiirlüğü de gö ülc• 
bil.r. lsteklıleri y.ıkarda yazılı temin t me<tubıı v~ya makbuz· 
1 .. ..;1 ~490 No. lır kamrınm tıırrifoın . I' 
mektup arını ihale saatiuden bir saat eveline kad ır makbuz 
mukabıli:ıde Be:ııotiu vakıflar müdMI jğ i~de müte~ldcil iha e 
korıı syonu rıyasetine vermeleri liz ınd.r. P<>sta ilı:ı göııderi '.ecek 
mektup a ın keza ibıle saıt nden bir s:ut evve'ina kadar gel., 

miş bulunmaları nıeşru'tur. Po3t-ıda v.ılcua r~lec~k geç kme er 
kabul eJilm~z. ihale 4/J/'}'38 CJma r ioii saat ı5 de Bcyoğl11 
vak. {ar müıiürlüğü binas nda t«>plaııaD komısyonda yapılacaktır. 

Fazla taf i it .ı .. ak istiyeıı.erın iha:e günüııe kadar her gün 
mahiii a kalemine mür caat ey'.em·leri. 3 12 20 25 340 
.... %:' u ' ;g .... , .,,. • . 4 • • • :."' , 

Şark Sanayi kum 

Fener T.p 5. 

Bozkurt T p 6. 

K lebek Tip 9. 

85 .. 
80 " 
75 .. 
70 .. 

85 .. 
80 .. 
75 .. 
70 .. 

au · • 
ı an: 

uruş 

832 

756 
723 
690 
657 

732 
701 
670 
639 

t- Yukanda:Ci fiat'er, hbr k!d'l teslim v- be leli peş 
ödenmesi meşrut 36 metr lik bir op için olup 3.Sgaıi 
ı balyaııı. (yaııi 2S top) ~ab ra tıu. 

2 8 r balya amba ij ve pre masr.Jı o:arak 100 
kuruş müş'eri)Je aittir. 

3 lstasyoaa veya mağazaya naklini istiyenlerden beh r 
balya iç a 30 lı:unış araba naklıyat ücreti a'ınır. 

4 ı-24 iop a.mak istiyeo müşterıler yukarıdakı fiatlere 
y~de 2 zamla mal alabil rler. 

Yukarıda ı:ösler len b z fiatleri Vekaletin tesbit etfği 
f ati re uygun amba:ij ve nakliye masr.ı f.arının da muvaflc 
o duğu tasd le oluo . 

Ticaret edası r~smi m;;hürü .. ' . . 

lzmi r Eşrefpa.şa hasljnesi başı hip
liginden: 

E}refra~a hastaned Tçin aTtnacak olan (2260) lira muham
men kıymetli (4J) ka:em alit ve edevatı tıbbiyenin eksiltmesine 
istekli çıkmadığından v·layet encümeninin olb ptalı:i kararları 
veçh le yen:den 11·2·933 günlemecinden itibaren on gün müd· 
dete eksi tıneye çı~arılm ştır. lstanbulda çıkacak taliplerin 
listeyi ~e JHtnameyi görmeleri için lstanbul .111ğ"k ve aoııyal 
yardım direktörlüğoiiıe ve lzmirde çıkacak taliplerin nümıuıcr 
leri gö mek ve ş•raiti anlamak üz:ere. her gün ha1tane başta• 
b:ıbetıne mürıc atlan ve ihale jiinü olan 21·2·938 Pazarteıi 
günü ıat dokuzJan on ılciye kadar lzm.r vıliy~t ancüaıenine 
ıııüracaat:arı iıin o unur. 4S3 

ANADOLU 

lzmir Defterdarlığından: 
10-2-938 tarihinde ihaleleri yapılacağı evelce ilan edilmiş olan 

g-,ri menkul sat:ş ve icarlar ın kom ıyonun toplanmamasına 
biu 17·2·938 arihine bıra im ştır. Ta.iplerin yevmı m, z' G de 

1.S te mi..i em.· midiir:.Üğiinde toplanaC11k komi.,.Od« 
müracaatiarı. 438 

Jzmi C. d eiumum liğ"n len: 
Ayda 40 lira ücretli iki süvari ıııübaşirlığ. açı ' ınıştır. Bunlar· 

a n biri As' yee"u mahkemesinde latıplilıtte ve d ğeri t b iğat 
iflerincle ku lıanılac. ktır. 

Bu vaz felere tal p olanların mf'm.ııin kanununun 4 .c'i mad· 
deıiade say 1 u·saf Ye ,erııiti haiz olma ve ı6 Şubat 938 
tarihine rastiıyan Çarşamba günü aııat 15 de ' mtıhao an icra 
kılma k üzere şi d;den lzm r aal ye cü eni kaıem ne müra-
caatları. 459 
Keş f bedeli Te"Dinatı nıuvak.· Münaka anın şddi 

L ra Kr. 
64::> 00 
137 14 

f~ş·at 
Nö., ıç; ku!ü· 
besi in,ası. 

lı:ate akç ·si 
Vn Kr. 
48 00 
10 19 

ihale tarih g'.in ve nat 

Açılı: elai1tme 

.. " 

16 Şubat 9J8 Çırşamin güıı • saat 14 de 
16 ŞJbst 9-8 Ç rıamba günü s at 1 ,3Cl da 

1 - lzmir tayy re a yı ;ç n aç.~ .,· si .t:ne ;ıretı.e m··na.a· 
aad.a bulunan bir k.ta ınşaat ile ııöhetçı Jlübesi ınşa· 
ına tal p çıkmadı~"ndan eksiıtme on gün uza ılaralı: 

ihalesi 18 Şubat 938 Cuma gunu saat 15 dı: k,~; .. da 
lzm r levaz m am:rliği satın alma kom syonunda yap:· 
lacılctır. 

2 - Ş rt .ame ve keş·fnamesi her gün lco n syo ıda göriile-
1 1 t. 

3 - i~tekl ler ticaret oda'1nda kayıt o luklar na dair ve· 
sika gösterm~k m •cburiyetind,J r·er. 

<4 - Eks itmeye iştİroAk e.iecekl~r 2490 sayılı kanuaun 2 ve 
3ncü maddelerinde ve ş;ırtnam!s.n.i~ yazlı vesi:Ca arı 
ve terıı nat muvakkatalarile o rLkte iba e saatinden evel 
kıpıiııyo'lll müncıat'arı. 454 

izmi. r~ azım am rl ~i ·ıa ıl:ır! . ________________ .... ______________________ ..., ______ ...., 
lzm.r L v z n a ııır iı Sıt. Al. Ko. R . den: 

1 - '. OJO ıla 250 J ad;t po:ta.if çıd r Kapalı urf.a eksiltme
ye ltonmJşlu'. 

2 - Tab nin ed e'l be:leli 1875::> lira olup i.k teminat parası 
14 6 lıra 25 trnruştur. 

3 - İbill:3i l/.Au /'}3~ Sılı ghii saat lS tedir. 
4 - E<s ıtm.:ye gırece l·.:in 24'.1J uy ıı kt ıunu'l 2 ve 3 üncü 

maddele i.~de isten ien belgele. i ı: ib lie gu 'lÜ en geç bir 
a •at eveliııe ka ·Lr teminat ve teM:lıf me«tupl ırını M. M. 
V. aat-n alma kom-ayonuna vermeleri. 

11 17 22 97 456 

lı:mır Levaz.m am,,ı;ğ, S.ıt. Al. Ko. Rs. den: 
Oilı:'m evleri için 20 ton kadar aarı sat;unlu köscle'lın ka· 

palı zarfla eksltmes ne talip çıkma lığındaıı 16/ŞJball J38 Çır· 
şımbı g:inü nat 15,3')Ja lstaııb.ı ..ia Top'ıan•de lev~:ıım amir• 
liğı satın alma komısyo.ı•nda panrlk.a eksıltmesi yap lıcaktır. 
Tahmin bedeli kı k bir bin l r1 ilk temınatı ( 3075 ) lırad r. 
Şlrtn mesi k'lmis on,Ja görüleb,Jir. isteklilerin kanuni vesıka· 
.arile beraber be!lı saatte lcoTiisyo ıa gelme eri. 457 

1.zm r L :vaz m :ı:n l ğ" sat.n aıma 1<0111 sıonu re slığ ndeo: 
ldarele·; lstanbul le•ıtz m a·ni •l ğ ne bağ:ı m:iessesat .ç·n alı· 

nacak olan 30'.) toı y ılaf., ka;Ja l zarfla eksiltmesine tal p ç k· 
m3d ğ n<hn L/Ş •bati938 Perşeme gü ııi saat 14,30 da Top· 
hanede Lv. am rl·ği ~a ın alma koın i ~yooıunda pazarlıkıa eks it· 
mesi y•pılacaktır. Tahnıın bedeli 15750 lira ılk teminatı 1181 
lira 25 kuı 1ştur. Ş1rtname ve ııümnesi komi~yandı gö ü'ec.ilir. 
lsıekl !erin kanu .. i v~sikalarıle beraber fıelı, saatte komi;vo'la 
g~lm e•i. 11 ı5 455 

lımır Levazım amıdiğı .::>at. A .. Ko. Rs . den: 
16/Şubat/~3g Ç .rş<mba günü saat 15 te Aoıkarada M. M. 

Vekile satın alm1 •·om syonunda p&z rlıkla hale~· icra kılı:ıa· 
cagı Anadolu gazet sn n 30/ kıncıka ıu ı/938 5, lOIŞ.ıb1 /938 
tarihli nushalarırda ilin edılen (750) ton 87 oktanlık Benzinin 
şı:rtnımesinde y pıiacak tad lit do. y,.ile al m ndıt'l vaı:geçil· 
d · ili ı olu ı"r 4 58 

izm"r Levdz m aı ıiriıg• Sat. Ai. Ko. R3. den: 
1 - C heti asker yen :ı gö,c receği yerd! (2813) lira lı:ırlc do

kuz kurıış bedeli eşifl, beton aıma ıskele inşası açılı: 
eksiltme suretile münakasaya konmuştur. 

'2 - !ha.es 15 ŞJbat 938 Sa ı gün:i saat 15 Je kışlada lzmir 
levazım i ıı.rl ;!'i satın alma kom.syonunda yapılacaktır. 

3 - Tem nal ınuvakkata akçası (2ı3) lira 27 kuruştur. 
4 - Ş rtname keşifname ve resmi her gün komisyonda görü· 

lebi:ır. 
~ istekliler ticaret oda ında kaytlı oldulclanna ve bu işi y.

pabileceklerine. daır ihaleden liakal bir hafta evel lzmir 
na ıa fen br.yetınden alacakları ves.kalan göstermek: m.c-
1'uriyetinded rler. 

6 - Eksiltmeye ıştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 ncü maddder·nde ve şartnamesinde yazılı vesikalan ve 
teminat muvakkıtalarile birlikte hale saııtinden evel ko-
misyona müracaa~ları. 27 1 6 12 289 

lzınır Lev ız,ın amırliğı Sat. AJ. Ko. Rs. den: 
1 - Is tan bul komutanlığına bağlı kıtaat hayvanatı iç· n altı yüz 

ton yulafın kapalı zarfla halesi 25/Şubat/938 Cuma günü 
ıaat 16 da yapı.acaktır. Muhammen tutarı (34500) liradır. 
lııc temin:t.tı (25~8) liradır. Şırtnameıi her gün ö}leden 
evel ko111iıyonda fÖrülebih. lste;clileri11 ilk tem.nat ınak· 
buz: vey ınektupları iie 2490 suyılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerindt. yazlı veıikalarile biri kte bale gunü ihale 
ıaatinden en az bir saat eveli!le kıdar tek if meduplarını 
,Fındıklıda koıııııtanlık satın alma kom;ıyonuna veırne•eri 

6 11 16 22 

l;ım r l.eY•:ıtm a..tıl•ii wt.n a.nta komis)'ODıtnd 
1 - Berıamttda alay deposı()da m CH ı314 çift kohne 

f · açaı< aırbr- lllretiie sablac ıktır. 
2 - ihalesi 2ı Şubat 938 Pazartesi g1nü saat 15 te Be ga

msda asceri ı n aıma kom syoıııında )apılaca ır. 
3 - Taliplerin ihale pnü ve saatte komisyona ruürac1at 

lan 8 11 15 19 411 

bıııır Levazım amırlıği salın aıma komısyonuııdan: 

1 - lzmir tayyare ala}'l ıçio WOO lir.ı bedeli muha.nmeni 
mesaha ve tesvıye aleti pazarlık suretile satın aiına· 
caktır. 

2 - lb. lesi 21 Şubat 938 Puartesi günü nat 15 de kı5lada 
lzmır levJzım imirlıii setın alma kom;sıonuııda yapı· 
lacakt r. 

3 - Tem nat muvakkıte akçesi 75 1 nd.r. 
4 Şartname her gün lrnmısyonda görıilebilir. 

5 İs e .liler ticuet oduıoda kayıtıı oldııi:larnıı. da;r esika. 
ıröstermek mecburi etindeJ rler . 

6 Pazarlığ işt 1'< eJece ler 24 O s y.lı kanunun 2 ve 
3ncü maddel~rinde ve şartnamesinde yaz•l ı vesikaları 
ve teminatı mu,akkaleleri.e birlıkt~ ha:e saa ınd~n evci 
kom syooa mü acutları. 4 9 ı3 ı8 37ı 

·stah 
• 

lüzum 
ilacına 
almad.! 

Sıb' atınızi korumak. bayatı· 
nızın •ılcıutıları • atm,k, ye· 
ınc:ğırıiri ış abla, lezzetie yenıelı:, 
kuvnt ve L:.udret nnibi olm'lk 
ve bil bas,. keyf ve neş' e ile 
bir hayram geçirme' ıs~iyorsa
nız K b d yı fab ık sının bay· 
ram şerefine, en İ}i, en sıhhi 
anaso ve e.ı m ıg"dd' ve rıe-
fıs üzü'tllrrim 'zJen ç.kar ı~ı: 

KABADAYI 

Kordon 
Yükse 
Rakılarındaıı a ~ mağı unutma• 

yınız. Bunlar gıd~. şifa ve sefa 
kaynağıdır .•. 

Öınek köyü dJ biıyük 
ve heyecan 'ı ve ve 

pehliva. r üreşleri 
13·2-9 8 bayramın üç:jncü 

Paz r günü Kar~ıya~t O . nek 
;cöyünd_ Cumbu iy t Halk par

tisi ocağı me ·f.ıatıne büyük 

deve ve innn güreşlerı yapıla· 

~ır. Bu f,rsa ı eiden kaçır 

may;nız:. d. 2 

Ôrnek köy C ımhuriyet 
Haık part si 

Zayi şahadatnrıme 
334·335 ders y:'larında Kırk

a~aç Merkez mektebi devrei 

alıye ilı:iııci sınıfında umumi im

tihana gırerek aidığım şahadet· 

nımeyi zayi etmiş o!duğumu ve 

bunun yerine yeni alacağım şa
h adetnaınen n kaim olacağını 

ilin ederim. 
Yak .ı p oğ'u z:ilıtü Eken 

Akhisar Marmara na- ~--m::ı:-=----. 
hiyeainı .. ,'e satı 1ık tarla İZ M İ D E 

ve mera 
Manisada Buldanlı Ali kız:ı 

Bayan Fatmanın Akhisarın Mu· 
m11ra nah yesi civar cıda Yalçı 
denekle maruf 3000 dönüm 
mııtas.rr f olduğu tarla ve me· 
rası pnar •le suretile 5'tılıktır. 
Ta.ip olanların B•yan Fatına 
ile vekili umum si Akhisar dava 
vek l:er:.n ~ •1 Hüseyiıı Hüsnü 
Öz <urda müracaat etmelerı ılin 
olunur. O. 15 

1zmir Bel . dig~sinden: 
iki bın dört yuz elli lira be· 

deli ke:ıılı, Sa hanede mezb1. 
h1ya g.decek Ha kan.nar su bo· 
ruluın n çl.irümüş kıs mlarınm 

değiştırilmesi işi 1/3/1938 Sah 
günü saııt on alt da açık eksilt· 
me ile ih?. le edilecektir. Keş f 
ve şartnameleri oedeli mukabi· 
l nJe' başmühendislikten tedarik: 
edil r. iştirak iç'n yüz seksen 
üç lira yelm ş beş kuruşlu'.< mu· 
vakkat temiııa• :111kbuz veya 
bank:ı le•n,,ıat m~:C u~u ite söy· 
lenen gün ve s ıatte encümene 
gelinir. 11 ıs 18 22 450 

lz:mir Sulh Hıı~uk mahlceme
aiaden: 

lzmirde Karataşta M ma s nan 
sokağ·nda 17 sayılı evde otur· 
maktalar iken tagayyüp eden 
ve Raife tırafında.ı a.eyble ·ne 
alacak davası açılan ve :ubıtaca 
Y·• ptırılan tahki:Cat sonunda Av· 
rupıda olduk! ırı b ld.rilen D ıvi 
oA-111 Marko, H.ıyim lşpiya kızı 
lsterula ve O JVı kız. Leona ile 
Davi oğlu S.ılvator haklarında 
mabkem"c~ iıi1en teb gııt ya· 
p lmu oı kır r verilm;ş ve mu· 
hakeme 10/3/938 tarıh saat ona 
bırakılmış oiduğlndan müdde.· 
aleyhin yevmi rnez::ilrde lzmirde 
B«h;eliler hanının Ü>t katındaki 
SJlb hukuk m4hkcmesıne gel· 
meleri l~zumu bıı.cJk usulü mu· 
hakemeleri kanunun.ı'l teblig.ıt 
faslın• tev~ikan •eblığ makamına 
kaim olmak üzere i!ia o:unur. 

• YENi ADAM 

• 
Af/MET ETIMAN 

KiTAPEVlNDE SATILIR 
A l·~s: Ko•ıak C. 58·b0 • A<b sar kra memur uğundın: 

lz:mirde Mühü oğlu Abınet 

Nur'y (Jört bin liraya) bo çlu 

Akh.sarda Ka~a Alımet o~lul• 

!arından Sal h oğlu Ethemin 

işbu borcundan doiayı ipotekli 

A~hisar camıi kebir mahalle

sindı:n yağcı sokağında kiiıı 

(2) numara'.ı bir ev 'çinde tab

tani b r oda fevkani bir oda 
ma sofa mikdarı kafı bav'.usile 

hay ıan damı arsası tahmini 
dört yüz elli arşın iç:ııde ka· 

dim Slllu kerp'ç d şuısı suva 

ahşap ola!\ bin b ~ ş yüz lira 

kıymet mubammenel. bıı ev b r 

a'/ müdde le açık art;rma ile 

satışa çıkarılm:ştır. lh .. lesi 

11/3/938 cuma gJnü sa~t 1S 

ten ı6 ya kadar Akh sar ıcra 

dairesinde icrJ kılı.ıacaktır o 
gün muhammen kıymetınin 

% 15 ni bulm3dığı takd rde 
ıs gün t.:ı.ndıd ile 28/3/938 
pızartesi g:inü 'ayni aaat:e her 
kaça ç karsı iba;eyi kat'iyyesi 
cra kılınacaktır. Bu ipo ekli 

gayri menkul üzerınde başka 
b.r kimseniı bir hai< iddiası 

varsa y rmi gün içinde evrakı 

müsbetderi.e birlikte da.ıernıze 

müı acaatl rı aksı takd rde tapu 
ııcl nd~ kayıtları sab t olma· 
dıkça pay;aşmaya gıremezler 

harcı tel:al.yesi alıcıya ait satış 

peşi ıdir. 
Şartname yirmi sekiz ikı 938 

tırıhınden itıbareıı alıcılara 

açıktır. Faza maliinat ısteyen· 
ler;n 9371732 numralı dosyaya 
müracaat e<meıerı ilaıı oıunur. 
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Fratelli Spereo DEUTSCUE LE. 
Vapur A centası \' ANTE -LINIE 

ROYAL NEERLANDAIS G b H 
KUMPANYASI • m. • • 

"OBERON., vapuru 7-2-938 HAMBURG 
tarib.nde beklenmekte olup CEUTSCHE LEVAN'l"lı-
ROTTERDAM, AMSTERDAM LINIE, HAMBURG. A. Q. 
ve HAMBURG limanları iç n HAW.BURG 
vülc a lacaktır. A 'fLAS LEVANTE LINIE ~ Q. 

.. STELLA,, vapuru 8-2·38 BREMEN 
bek enmekte olup yükünü tah· "iLSE L-M RUSS,. vapur- ' 
I ıyeden sonra BURGAS, VAR· Şubatta beklen'yor, HAMBLlkG, 
NA ve KÔSTENCE limanlan BREMEN ve ANVERS li~~ 
için yük ala taktır. lar·ndan yük çıkaracak ve R'7f-

.. UL YSSES,. vapuru 18-2-38 TERDAM, HAMBURG ,,.. 
tarihinde beklenmekte o'up BREMEN limanları için ~_., 
vükünü tahliyeden so·ua BUR- alatalctır. 
GAS, VARNA ve KôSTENCE "ERNST L-M RUSS,. "F«FY 
l mınlar1 iç n yük alacaktır. 16 Şubmtta bekleniY•· ANVI Rl 

.. STELLA,, vapuru 21·2·'38 (doğ u) HAMBURG ve ~ 
tu h'nde bek·enmekte olup MEN limanlarına yük alaca~tıı. 
ROTTERDAM, AMSTERDAM AMERICAN EXPORT Lltfn 
ve HAMBURG limanları için 1 HE EXPORT STEAM~ 
yük alııcaktır. CORPORATION 

SVENSKA ORIENT "EXTAVIA,, vapuru 11 Şv 
LINIEN batta beklen yor. NEVYOP.i 

. :•AASNE., vapuru 7-2-38 ta· iç n yük alacaktır. 
rıhınde beklenmekte o'up ROT· "EAHIBITOR., vapuna • 
TERDAM, HAMBURG, GDY· Şubatta bekleniyor. NEYY:OI'& 
NIA, DANZIG, DANiMARKA için yük alacaktır. 
lımanları ISVlÇ ve BALTIK SiE ROYALE HONGRO~ 
limanları içın yük alacaktır. DANUBE MARITIME 

1'FIN N,, vapuru ~2-2·38 tari· •TJSZA. motörü 4 Şubatta 
hinde ~elip ROTTERDAM, beklen 'yor. BUDAPEŞTE, BRA· 
HAMBURG, GDYNIA, DA.'i· TISLAVA, VJYANA ve LINZ 
ZIG, UANIMARKA, ISVEÇ vo için yük alacaktır. 
BALT,K lımanlan iç o yük al8' "DUNA,, rnotörü 15 Şubatta 
cakbr. 

SERViCE MARITIME bekleniyor, BUDAPEŞTE, BRA· 
ROt.lMAIN TISLAVA, VİYANA ve LINZ 

.. SUÇEA VA., vapuru 14-2-38 içia yük alacaktır. 
tarihinde beklenmekte olup SERViCE MARITIME 
MALTA, MARSIL YA liman lan ROUMAJN 
için yük ve yolcu kabul eder. B U C A R E S T 

Daha fazla tafıilit için lkinai •OUROSTOR. vapuru 10 
Kredili Satışlar 6 Aya Çıkarılmıştır 

BAYRAM 
HecliJe•:nin en muv::ffakıyftli ve 

miJ~~asib: 

-
Kolonya 

Esans 

Krem 
Pudrasıo

dan bir ~e

ricrr. 
Bu mamulat· 
tan daha iyisi 

yapılamaz 

m Te etikPte dikk 1t: S FERiD ECZACI BAŞ 
ŞiFA ECZANESi 

Kadın dikişleri ve 
ppka arı atölyesi 

Pt:#i • Lo.,dr,.., Viyan m' 
dalarının yüksek mod!!ll~
ri takib va talbilı edilir 

Yıldız atölyesi, g'y:mleinde 
en titiz olan Bayan.ım mem· 
ııun etmektcdır. 

it!. Etim:ın ve 
Scime Özg5ren 

Par:ı Dik'ş Alcad .. nusindea 
Dıj->10.Dlh 

Hıi1' lımet cadd~si 

Şamlı sok3k N~. ZS 
I Z MIR 

1 ele/on: 2SJ; 

ı-ordonda FRATELLI SPER. Şubatta J<ôSTENCE için hare-

~ ılllllllllllllllllllllllllllllllı,. Doktor .-tllllllllllllllllllllllUllllllll_==_!==- CO vapur acentahğma müra· Jk~HeNdScTe~t~. WARREN LINES 
caat ~dilmesi rica olunur. 

~ A. Kemal Tonay Navlunlardalci ve ilanlardaki LlVERPOOL 
~ - df'fitildiklcrdcn acente meıuliyet .. INCEMORE,, vapuru 27 Şg. 
§ Seld.ri,.lo• .,. hıılllf!lct. •lfırı Juutıılılclt1n nuUelıeuıa ~ lcabul etmez. batta bekleniyor. BURGAS, 
~ (Verem ve saire l § Telefon: 4111/4241/7~3/4221 VARNA.KôSTENCE, SULINA 
2! ı.,.,.._. hl~- u.,.-d·ki Dibelı: eot.t t 1 ıla 31 -rda ~lrı:ı=~-:~=-:~==~-11 GALAZ ve I~ limanJan 

... • ...... • -- ..... µ ----=- ~"" ı' li .. 
w. bM&alanıu bba1 ..._ 1 l>EN NCRSXE MJDEL-

llllllllllllllflllllllllllltllllllltllllllllll ııı 111111ıımııı11111111 r .ı. forr. "11 s ımnı HA VSUNJE 
OSLO 

Nihat Kar 
Mimır Kemalettin caddesi Akleki bankası karşııında No. 35 

Garod oıomatik Radyoları 
En tabi ıes, en ko'ay kullamt. en şık moble, en busas aparey 

K a J o r i f e r 'f e s i s a t ı 
En büyük müesseselerden itibaren bir kaç odalı evlere 

kadar bııhassa cpartmanlar içıo icat kalor1ferlerj 

Cihet Anteııleri 
Fcnn n en son hedıyes·, pratik, kuvvetli vo emin aietler 

Neon tüpleri ile tenoirat 
Metazalarmıza ve mücsseıelerinize güzellık verecek b11 

t,.s·sa Pyni zamanda size büyük b;" rek· 
iam vas tası ,fa olacaktır -Türk Hava Kurum.ı 

Büyük piyangosu 
4 üncü keşicls 11 Şubat 1931 eledir 

Büyük ikramiye 50,000liradır 
Bu.dan başka: 15,000, 12,000, 10,000 lirallk ikramiye

ı.le (l0,000 ve J 0,000) liralık ilü adet mükifat ,.dır. 
Ayııca: (2,000)ı laradanbıetfı,..ak (20t ~raya kadar büyük 

ve li'"çük Lirçol< ik mıyelcrlo amortileri havi o&.n bu zengin 
plandan ıstıfade etmek :ç·n bir bilet almaktan ıekinmeyiniz. - -lzmir Yün Mensucatı 

Türk A. Şirketinin 
llalkapırıar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsim dolayııile yooi çılcardıtı lcumqbr: 

Sağlam, zarif ~e ucuzdur 
Yeni )aptırdığın z elb:seler için bu mamulatı tercıb ediıaiz 

SATIŞ YERLERi 
Bırincikordonda H~6 numaraaa 

ŞAi K HALI T. A. Ş. 
:.. •, -~-\' - -, -.. .... 

Büyük eb'atta Bııvekilimir .. BAALBEEK,. motörü 12 
B. Celil Bayann fototrafileri Şublıeta bekleniyor. ISKEND!.-
yalnız Hacı Al'paşı otelinde RIYE, DIEPPE ve NORVEÇ 
foto, rcasam B. lsmaılden ted.. umum limanlanna yük .a. 
rik ,..d .. hilirsiniL caktır . .._ ____ ......,.._. __ ..... __ _.. ARMEMENT H.SCHULDT· 

Olivicr ve HAMBURG 
11MARITZA., vapuru 9 S.. 

Ş ürekisı batta be lcleniyor. ROTIC:R· 
Limited DAM, HAMBURG ve BREMEN 

için yüka alacaktır. 
V apar Acenlaa llioJardaki hareket tarihi .. 

Birincilcordon Reu binaa rile na.tmılardaki defifi"lik-
Tel. 2443 luden acaıta • .,ıa,.t kabul 

LONDRA HAm ~lmez. 
•POLO. vapuru Şubat ort.. Daha fazla tafıillt almak lçia 

ımda LONORA, HUU. ve Birıncil&ordoad. W. F. HENRY 
ANVERSten ıelip yük çılca· VAN DER ZEE & Co. N. V. 
racalc ve avni zamanda LON- 'apur aceatah... aaiidcUıl 
ORA v~ HULL için yük ala- tailmesi rica olunur. ' 
caktır. Telefon No. 2007/2008 

11GITY OF EXFORD,, va· 
paru Mart iptiduırıda LONDRA, 
HU.1. •e ANVE.RSlım gelip 
yük ç karacak ve ayni zamana• 
LONDRA ,.. HUl.L itia )'ill 
alacaktır. 

LIVERPOOL HATii 
11MARDINlAN,, vapuru 5 tu

batta UVERPOOL ve SW AN
SE.~DAN ıelip yük çıkaracak. 

''MARDlNlAN,, vapuru 20 

DOKTO 
il. ,Ş-'ıi u,.,. 
DahllT hastahklar 

m~haaaıaı 

bdac:·be,ı.r 10kak No. 82 
Telefon No. 3286 

Şubatta relıp UVERPOOL n ıı.---------•• 
GLASGOW içia yük alacak. 

1tiSBlAN.. vapuN Şubat 
ortı11nda LlVERPOOL ve SW
ANSEADAN aelip yik çakar .. 
cak. 
DEUTSCHE LEVANTE· UNIE 

"ANDROS. vapuru 9 Şu· 
batta HAMBURG, BREMEH 
ve ANVERSTEN ıelip yük r 
lcaracak. 

Usta aranıyor 
lkı elektrikçi, bir tuv"yeci 

uıtaaına ihtiyaç va.dır. Talib 
olanların Darağaçta M nare ao
katında 7 numarada Türkmen 
mensucat fabı •"uıoa müra· 
caatlan. 

Kültür~ 
!DEBi, TERBiYEVi, 

SOSYAL MECMUA 
in Jeai terbıye cereyanla· 

-. İl•i netr•)'ab ve dünya 
•biyabnın on ıüzol parça· 
IU'ını netreder. 

Hiçbir münevver, bir c;ocuk 
babası KÜLTÜR ü tak ptea 
uzak ka amaz. 

Yıllık done wdeli 240 
altı •glılı 130 dur: Sa,.•4 
011 le.,...,,.,.. 

, · ... Vnffür 



.. 

llassas \'e temiz iş · 

l\luteclil · fiatle 

nm-l!ifil!-.~ım.c Makin! tc.mirha· 
5iiil H M nesinde yap~lır 

lzmir Kestane pazarı demirc.·z~r 
No. 16. 18 

Tel~Fon: 3993 . . ... 
: .. ;.··· . ·~. ,•J~· 1\ • ,, • 

• ' .> • ' •• ~ ,. : ,..., .. , ~ 

• 

EN MÜi<EMMEL DİŞ MA.CUNUOUR · 

•• - ' · r. J' ~ . . ..,;~·-!';,.,_.,:.... ,I•·..,. 

· Foto Kö~oğlu 
Hamza Rüstem 

En meşhur fabrilcalann fototral makineleri, f ilın, cam, ka 't ı t, 
kart ve bilumum fotoğrafçılıkta müstamel ecza.ar, ioto_lr.U cu.ic 

ve edevatı, lont ve sehpalar. 

F otofraf çılığa müteallik her nevi malzem3 
Zevki okşayacak resim ve ağrand . smanlar, senedat ve evıu 

iaLnsahlan ve kopyalan kemali dıklcatfe yapılır. 

A M A ı· Ö R i Ş l E N 1 
Developman, kopya ve her nevi ağrandi.smao sürat ve nefa· 

· setle yapılar. 

1 fZMIR: Emirlerzad~ çarşlsı No. 28, 4, 5, 6, 7, 'i, > 

1 
Telefon: ' 675 T e laraf: Rüstem lzmir 

!'> - 1 

Sılılıat Balıliyağı 
NorvPçyanın halis ~iorina balıkyağıdır 

iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 
Hamdi Nüzhet Çançar .. 

t Ec ıanes 
Salepçioflu hanı krrrşısrndrı Bo.scl~ak lzm:.,. 

1 . ' ' . . ~ ' - .. . ·, ! '• .· ' . 1
1

' .:..;,'.; .... ,'.\' ! • . . .. .. 4 • ı • ' 

• • 

ırı .. , 

Müce lit 
Ali Rıza 

••• 
Kitab, Defter, Blok ve her 

1 nevi Bankaca ı(a ıid bitümı.1m 

cad işlerı yapar • 

En temiz ve en zarlf itleri 
SJratJe y•p.ır. 

B:r kere mütacaat 
ed_'niz. 

Yeni J( av:ıf!ar 

~arş:sı No. 34 

• ' •• ·J,. 

Diı Tabibi 

Cevat Dağlı 
("inci Btyler sokalc No. .i1 

Telefon: 30SS 

Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türlü idrar, kan, 
tc.[gom ve saire t:ıh. 

lilleri .vapı[ır 
~ nracaaı yeri: 

ikincibPv.1@W! nk• 
,.--=-=----'-~~~~~ 

Telefon 3869 

Dr. Demir Ali 
Komçı ofla 

Cilt ve Tenasül hasta'ı'ıc· 
ları ve elektrik tedavi~ 

lzmir • Birinci beyler 10kaia 
Elhamra Sineması arkasında 

T ~ıe on : 3479 

----~~~~-G .. H ki • oz e mı 

Milat Orel 
Adres: Beyler Numu ~ 

kağı No. 2J 
Kabul saatleri: Öğleden evol 

&aat 1 O-l:l öğleden aoora 
15,30 · 17 Tele. 3434 

Harafi~ı kardeşler 
1 
F 

1938 Mcdelleri geldi 

vrole Otomobi leri 

Buyük mobılya ve mefruşat m 
~ e • A 

M ~ e ŞU,IJtsHt.Hl'~Lıl 
lZMlR ANKARA 

---..... 
'f em iz, zarif e.şya, elbise ı htiyac nda n eve l gelir. Heı ke> k~ ıdı 

tal.ne göre lt'm ı z b r e'1e, nı .sa ... r .«<:r ıı ı ka t) Ut e~ıecek b ı · ~ ;J J "'· 

tııt.cst }'1~ )aca.c t: ~)'aya ıııu h l cıç l ır. l y ı b ir uıub ılya •Ç ı nJ.-! l(c:uJ . ı ll 
~~ eı 1 ı~ 1111. ı ıııuhıtı:: d a ha ıy ı liHı. t a oıı ır.:. 1, J ıL. t.vıuıl d c~y.:hı U.J, ~ .... 
ıı ı ıı t:l ı ı-.. c::lı oluu ~ u ı. u uı ı u l ıııay ı ıı .t. 

Jı,1 ... ı. ı ....... .• J .. J 1 O t .. k . 1.· t l ~ ı: er:: s ;.,,- j nL. :ım ,:. 
t Sl \GDlı •·• 

K uv' rti çok, fiati az, masrafı az. mukavemeti pek ~ok 
\c (: ı hauuı n lJt .. ğeuilnıi? olomohill~rid1·i 

V~(Çj)~lk lP rçaBaır meveudldlur 

O f :-nıobil otomobilleri de lıer tilrli\ evsafı haiz, sağl.ıw, 
~ı,· t · ri~li, ~i1Lel , .• ~ lOk-t ıuakiiıelc:1·tl1t 

Iıınir ve bölgesi bayii : O~ Kutay 
Birinci kordon telefon 2704 


