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HergUn sabahları ( zmir) de çıkar, siyasal ga:ıı:ete~ir 

Hatay da 
Tazyik siyaseti hali 

devam ediyor 

ş:~ç~~ini;;;~:,a~~k para Iktısad Vekili: ~~~~~:~ 5.!~f ~~~~ 
ile az iş görüldü,, V k·ı· ı··ı·· .. .. . . 1 t t . L .. , .. l d. M 

''Ş h. • d·ı d. F • e 1 , U un, uzum, ıncır, pa amu acır- a soy e ı a-
e ır ımar e ı me ı. . uar ıse I . . . ·1e . d. I d. b lk b .. ' 

belediyenin değil, hükumet erını ve sanayıc.ı rı ın e 1 car a a agz • . 

ve milletin eseridir,, Muhtelif müesseseleri gezdi. Tütün zeriyatı hak- Bay~n 
kındaki fikirlerini söyledi. Bugün Manisaya Krala ~eAen fazla 
gidiyor, üç milyon lira sermayeli bir pamuk sempati duymuş? 

kurumu tesis olunuyor 

Bagraklı uapuru 
Londradaıı l•mir 45 glalilk bir Kırmm yilzlii ıini ulı:allı İagi• 

11yıbat •• B•m ö7le bir Hyıhıı ki, li• kaptan, ıimdiki bıld• Nn DM• 
her geçeıı Bllııl ye11i mıcoralar, hi· gaabam iımini ıapya11 g•miıini 
diıalarle dolD,, madhadiyor: 

Bıyra•ııı ikinci gilnll limınımı• - B11 vapur, diyor; bilhuaı 
H gelen Bayraklı Tapuru1111 ı111iyo• İngiliz arıiaılerinin ~ çok ıavdik0 
ruı .. Yepyeııl, ıerte•lı, ıııilbmmel lari bir gemidir.. Beyaz perdenin 
bir Tapar.. lı.i genlt ıaloaııau dol• taaıumıı aimalan, 'l'ıymiı ıularındo 
darau ~Hal•nıı etraf1111 Hnd1]7•1aı ba cemi ile mehtap ilom!eriııe Çl• 

çnirmıt; Kartıyakıahl•ra alqam H• karlardı. 
forlerinde hoı ••kit pçinec•k bir Vapanımaa karııdall ufak gibi 
bilfeai Te radyoıu dlı Tır .. Yu içiıı gllrlla.Gr amma öyle delildir .. Knlıa 
ılı ıoğalı: haT& tertibatı, iau11a ha• taç giyme moraaimiada, yokandıld 
riçtaa bıkııacı p•k lll•cık bi• h' gü•ertedeo ıam altı •Qı kiti alayı _,,,. 11• ır , 
mollltil ~-• gllrlııeu npar, içeri ıakib etti, İr.mira gelmek Gıere """ 
alılace ı•ııl11l7or.. Sonu 3 üncü ıalıif•d• -

Arnauıullalı: kralı•_flğluı 
İahnbııl, 1' (llııtıaatl .;'it • 

lif ATrııf• ıueleled, ~ 
teııi. Ye 4.raatıadhık ~-. 
~peili•lıa be7~ıa•tıırJ * • 
dıtlat. :Mıaur rı;oaıem 

- Ar•aY•ıiluıaa .,..118 m lca ılale ettilflıl i 
kral• karıı d•lla d-
da7•hıpıili 9'Jlea . . 

AJU.DOL\l - · 
1111111 ••117.a ı.. .. ..... 
11&11.nd kralı ile e.ıi._._. 
karıı tıııdı&ı ittlb11a kıılp 
melı: için yidigi ıu aaae, lılr bW 
gll1G11~ n ıcınchrıoı.Chr.. sup .... 
ı..,,..ı mllcadeladir, lunr· ıcw .. 
aaalıklarchr acaba bııalll 

ÜCjok 1 - Alsanca,k O 
~üneş 5- Fener 2, Beşik
taş 2 - Galatasaray da 1 

lzmir lisesi ue MiilNndis 
PaHr günü Alsanoak saha· 

sının manzaraıt Halkapınar ba
taklıldarından farksızdı. 
M ılli kümeye giren iki takı· 

mımızın karşılaşmasını girmek 

/ngiliz kabinesinde değişiklik mi? 

B. Eden yakında An
karaya geliyor 

lngiltere Hariciye Nazırı, sabır sayesinde 
diinyada elde edilmiyecek bir şey 

yoktur, diyor 
Birıningham, 13 (A.A.) - B. battan hali kalmamak şırtile 

Eden, dün akşam burada irad teşrikimeai, mütekabil yardım 
etmiş oldutu nutukta harici si· ve beynelmilel adalet idealine 
yase~te müsamaha ve intib~b sadık kalmanın lngiltere için bir 
zı bntyetine malik olduğunu ıs· - Sonıı o ıncıda -

mektebi talebesi bir ar•tltı 

L is& fi• Mühendis melcl•hl 
talebesi maçlarrnd11n iki 

görünüş 

- Sonu 8 inci sahi/ed• -
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f', ,.,,, : ANADOLU 15 Şubat 

FDKRA 
Belediyemiz, bihakkın, 

lktısad Vekili iktısadi, sın 1 Müzik: - ' 
Körler Musiki 

iftıhar edebilir! 
tedklklerd bulun u mektebinin 

konseri 
Şehir meclisinde kıyametler koptu; gazetelerde neıriyat üstüne neıriyat 

J•pıldı; nih11yet karar verildi ve verilen karar, .zaptın mürekkebi kuruma• 
... ıatcfa\11 Jkt>ran etti: 

Kar11yıkanın Yamanlar suyu, buuaan ıoora ıöyle dqıtılae1k, bayle 
•tı1aealriıt .. 

'r•ilrlı& '•yde .,... lı:i; ne Şf-hir mecli9i_.., n ••tlHıına ite el 
ıatanlardıo hiç birjsi kimin malının kime watıldı,ını eormıdı. 

k....,.tana r. ... ıar ınytı iki milyonhık itlikrnın 1M: yetmit bin 
liraılılt gwtttrilllllif ,,e bu pan, Knpyaka lıta1kı taraftada, öcltn•iftir. ltar• 
p~ -1Hıaaa11 ,, ...... oltıa oJıa, "teııiııata bakım paraaı,, aa111ı ile, ton 
n•na. ~k bb üctet a11eme•i limıt.gelirkua belediye mala tabip çıkıyor 
9e 1'am1191lt 111ra i~ bit ttraftita .fht biçtJft)k dilfır tarafta• ifil teya 
h llllle•1e ilı, Hat mokanleeiae ~iriıiyor. Fuauli ve haklız temellük 
Wdia«ma lnı hdar antta ~sabftrltee, ender tuadüf edilelrir. 

1-SO azdır, üç yls aile .u bekliyor,, diyorlardı. Bu •"iç fh tile,-,,, 
Şehir aeclili ktahnaıa •1li1f:lçe tasdikini mliteakıb, duhal ın verilmesi 
emrolu•a,ntr. 

S.. var idi iıe "Clç yüz aileye,, ıimdiye kadar neden ıu vttilmeCli?. 
• ra idi ._ W&tç yaz ai~tn 'fi'Ddİ nMM •ı... 'ftıti,.rlu?. 
Glaaıyaa ıadan 6erkeı nuıl "fazla sarfiyat,, ~apabilecelı:?. 
tlı&1' Hrtl)'ı'l Y9P••lff\ am•llR İilıyah tazyik el•ctlkletM ~&. tonda 

IS luraı fazla ticrerle, yaptık.lan tazyiki, karıılamıı olacakı.t mı?. 
.,.,_ ._.,h.,.. .. kıltım; _.btnshklarla milimil olan bu duama 

yalnız hhdiyt,-ı ~ aokt•adaa çıkar tarafı vardır. 

~ ttaç'ak .sı,,_ linhk ••yali pmjelerh gmııtl -.,mtaa .....,._ 
edeni• ••••deki l:.61titptirkta 'lla'fm ya~ ,..._e .W•ta i• H,bOe 
lira ,.,,... Y•8* ...,_., ikiaei bir bllftl )apmaktaa ..-... Y1'.._,, ........ r.,_. 
~ ....... ~ ht iti• iMbıa bekkım itiyor .. 
Y..a -...-. Mi• .. ,_ alllVkea. Yam..ı.r ıuya De ıulamrer. 
gttt. -,..r1maa baa•n. iM gla, hütiin 1: aıpfıll laıbua Yl• 

kuactıi' w.r ıaya iıabl'MJS • ...,Ol'. 

V.. k••,.ıa1alR, bacli ..... ol• 'MI i• ltr4ı.N ...., ....._ 
,._._. • Şiıati •dicl•te. •ziııa-.., kil......, -wı1 .. cı. 
•J>e•llit ............... ..,..._ bile .... 

BderM11ut • ...._ tılaeiillıllll caltııtı halde, ••ıkla hlv bir ._ ,. ... 
J•• • ~•ı•hla kuıı1mda kalclıgı içim, ltllaı"k'km 
lftiw •• 

Aaa••· 
torlm ,.ı ... ...., btht· 
mitlerdir. Bu hastalık ta •tel& 
fon ........... 'l!ırf -Bazı retthn-· 
ele. •Üt•••'liiy• ve yerli, yer· 
siz tlael iptiliwı, bir 

li• '*"'' •haatia-
d11: • h••'-1• 
mipatli bir 1cnlaı, 

yan hdalatawa bi2de 
kafi h•cle ~rt 

'fMSI Mr Mnbtıt 
C~mmi AMtibcla, huda 

Lima şehrinde &'Wai ~a 
adh 1tit dam 11 , ...... oNat
ll ....... _.,. • .,.....,_ 
yirmi milyMta Jllkt• •erveti 
yır •iweeelerM •ir f.ltine
rine Wmı,tw. 

w... ..... .-diti ba --
ınıa ölimü mii .... betile fevb-
lide •ak topı....ı ve tel*ill 
ea bi)lk acldeleri•en ltirieiae 
Ewt•anın aa.. Wl9ok miM· 
lcwrellne bati mışt. .. 

Tam bu sırada Eıtepanın lıu• 
ıusi ... kab ,.ı mi§ ve ölülllÜD· 
*ra s~ra ıa~l•aiı: lnn --~i
line müteveffa tarafınclan veril· 
•it 'Ol• aeldua Jıeya. wr-
11ıtJtir. 

~üt~-- .... 
ftltilai telair .._ Wı:bhriae ~ 
ettitiai "*• MNiı:--...., ......... ~ 

-...... mil-. .. .., ... e 
................. itlıh 
etı....-.: ......... .... 
...... .ı1i ilefte evet - lfrb.. ..................... 
ı...-.p. e._.içiaa-ttia. 
o... ............... ôl...................... 
.... '* ............... 
dlMa öWirdla. O.taa .... 
da ben intihar edecektim. lnti· 
1*t ~~ita. 0Ait1Mı 'k~m. 
Falmt ta1itı bedan -.ra '-* 
göMU, ta~ ohtdm1,, 

B.4 YRA.MDA: 

lı.et~-
Aktoğu, belediye reisi B. Behçet 
U~. lktısat ve Ziraat Vekalet· 
leri tetkilatanaa lzmir ıu belerin· 
deki müdürleri ve erkana, ban· 
kalar müdürleri, idhalat ve ih
racatçı tüccatlar, bir kıt'a as
ker ve askeri muır:ıka bu •era· 
simde hazır bulunmuştur. 

istasyonda biriken halk, ve
kili hararetle alkaflamışbr. Ve
.kil, lzmirpalUla ailıafir oı-.. 
tur. 

lzmir valiliti tanı.odan o-., 
şam lzmirpalas aiG11Hda bir 
!iyafet verillaittir. 

Dü1tlcii tetklfcler 
hdısat Veklli, dilı ••hah ... 

at sekizden itibaren tedtiklerine 
bqiamıştır. Refabtinch 8. Rab· 
ai Kikea, Kemal Zaim, vali B. 
Fezlı Güt eÇ \re he1ediye reisi B. 
Dr. Behçet Uz bulu-nduldan 
halde enell Buraa.e Zir8t 
meldeWni ziyaret •baiftir.Mek· 
tep •i4irü B. Afti ~ öıint· 
me.ıeri tirat.dan ............. 
Vekil, w.ldet.ia 1ıer taıaı.ı 

biilllw -~ ......... 
vtJ baltoeleriai ... i.. .. ... 
den idıılaat ahmf\ır. 

v ............ , --
kôyl ..... i ....... . 
&ıul•-.. ..... ekip Mo-
ticleriai .. - -- . -..ı Met-
leri ......... , ilGll'IMlf, _.. 

dikleri ....... dial•iltil' .... 
ıaü.U ... , titilltl ft Mtta 
i~iler. 

Vekil; Banı'l'Va ~\k iltas
,.,.uau da ziyaret ederek ~ 
yonun faaliyeti hakkın~• m•li· 
ıaat almış, fül•al.i& pa•i• 
UfU'lt enlİtÜSÜDÜD lib•ıatuv•• 
ıaraaca -~• tll•••• 
elde edilen neticeler ilz.nıde 
dur--., y.ı& llltııaadea~ltk 
yapıhrkea eallitüde alı••-* 
)Wi adbiıM ...... ..tu. 
mat istemT, ve verilea ~za laab 
clinlemiılit.. 

Vekil bu üç mieHHı~•• 
i~i in\ihlalfa aynhn", lluma
•atati 'tlMn 'lctmlltlftn Gernt:
al N9fiYi ..,.._nh t:iyln't 
etdllf 'Vt 1zlldre ıelirbn tlll
bı--dalri lD~CM fabft. 
kamnı da ,-niftir. 

n~111t1t Oil•ıınia: 
Fabrikadan çıktıktan aoora 

Orduevinde Vüıtalı1cebı Mevki 
komutamm l:iyaret eaen lkhsad 
Vekm, saat l l eh: "ticaret Oda· 
•ınaa tor>laaan ilıraoatçı tliccar
lar toplantaaı• riyaset etmiştir. 
k/el&I, tül:'ün, iizüm, incir, pa· 
mulc ve pal.mut ticcslannm 
keadilorile sörüşmektea Jiibek 
hır fe hrilürur duyduklarını ıÖJ• 
liye• Oda ..-i A Hakkı .Bal· 
t:ıotluaa dialedikten :.tHra: -Al~···' lftıllilftlı .... Nda ıerbesce hasbibal edebiı-
liriz. Ayrı •1" i\tty.,ı.nıuzı 
iNDi açabilirsiniz. bütün müta .. 
-'ltarnnn ti~~t lıtel'hniı iç'bı 
iayhlaad...._ 

1\ltii~ llQm, W.cir, J*~ 

~ pa11 k: •"wU~n•tt Rtrita• 
de umumiyetle ihracat nokta
sından ayn ayrı konuşabiliriz. 
lncır mahsulü sablınııbr. Oıürn
de büyük bir ızhrap vermiyen 
bit bakıye mevcud olmakla 
beraber be :tnevze üzetinde 
daruyotuz. Palamut meseleıinde 
ihracahn kontrolu noktasanaan 
şikayet vardır. 

Tütün hildt1nda da tnübim 
bir velliye't yoktur. Biôa bu 
mahsuller üzerfode siz arkadq
lanmm mltalealanndan faydalı 
bir çok noktalar meydana çık· 
IBlf eiacakbr. 

TiitiincW•: 
Veki~ bu ıötler4eca ıonıe 

evveli tütün ibracatçılatilla ıöz 
ft'mllş, "Bay Ahnre d 'hrovalı 
.e. Mttdniı, bu sene tütün malı· 
sutanün tamamen sablmış ol· 
dufu, elde 3·4 milyon kilo ka· 
Mt tütün bulan6a..- '1iyle9ÜI 
ve titün tiicOlrl_.... laiç bir 
dilekleri ............. , Wldire-
telc topı.tra .,..._ ... A... 
... tUtlıa ........... ... 
tıiıWa ............ ...... 
tatlltbı• tnM ......... ... .... "'* ....... bir .. . ••••t .,. ........... ..... ____ ..._ .. ..,. ..... . 
V.tdl, evveli tiltta ilnmtoı• 
.... -- .... lihdtn ı.aifi 
" • •etle •bf IHleleaiade 
tll_.., pıterilip fÖltel'U.e 
d\iiai ....... ... ... ,. .. 
renmek iıtemiıtir. Bay Alımed 
8-Makı 

Ataerikaa tütün kum panyalın 
da tütia malaRlünün tasnii ecJR. 
mit olctuia Mide ubfa çıkarıl
maıııu çok arzu edfyorlar. Ka• 
..... tari6 ilaMin•• ....... 
taaaif etmek miltahıile lit bir 
• •'ılir Türoaillla ..._ • ._. 
.... cı1. fi mwle için bir te
.. nı -rM•haemiotir ........ 
tüccarlar, daima müstalasillere 
\iltıibdeıM .uı.. ajnllau1m 
t-awire ..ttaeldedirler. Geçen 
ıebe titün re~ az,..._.,... 
Bu ~ a~ ~ 'ld*_. 
ra.teritmit GIWllir. BuaUft tefi· 
rile beftri bu ıseoe ae ........ 
)ıa gilbH"ea ohaıtur. Fakat 
tüccaiWıa •••, teM .,...., 
aif edilmiş tütün al•Utır. 

-4ttif. Y.ldl, V .. D .... 

hab dinledikten aonra tütün 

~·•ı• t.Widi ......... 
karıda malumat vermeden evel 
b•• "8ir .ticcaMr• ae dişüa
düklerini sormq. B. Ahmed, 
Ameri\an tiitiha kuaaplal)'l1-ııı· 
blD wlilc: tiitia ie.i,.tiart 16 
nıil)'OD kilo o1a.ı-. ..... ... 
lile -.reele ..,..'-an tttiD 
iıtit..ıatı 20 ..... kilo oı. 
bun1ahn ...... u; ....,_ 
kilo iyi Wlte tiliill ..... .,.l'IDllk ile ..... ~ • 
milyon .._ .-1.n11: al•tl• ,..... ...... ·
tiyaçidÜA:ıtiade• ......... 
allldlk il\e._.inl -8Jl•it w 
demqtir ki: 

el.._ _.... tıelefolaa 

........... J?' ... -··· 
Balıı kı ._. Ne~ı. tein' 

TAYYARE SiNEMASI 
...... t.ıWoala fÔriİf•it 
imill 

Q tesbfh ._;bi OfODC!K, 
'-1' mtrrifet, çok te· 

tınetı "8r 'büyüklük aa· 

Film aaqiioia .&.eaüz f.ir efİ-Oİ daba yap.-dıtı 

MOC> 
SirıeM 'Sa'hayiiaia reni \:efiet'titi ıs yaşında genç ve şaha'k artist 

DEANNA Dl.IRBIN 
,,. iki genç •k•~Afl taraf111tlan •y•ablan ~kıek mt'Y2'Uto • MO'%lb1ı 

~h ıtnıhterern fihn 
Aorıca: PARAWOUNr J<JURNAL - RENKLİ MiKi ee saire. •• 

°Se'a'nsiar. 11 _. i ...... 3 -. 5 ..... - 9 -d-a 

Fiatler : 30 -- 40 - 50 K.urufiur 

=- lia Al•• ~ı a\tıı 
cılarına gelince; Ametikan tü\ittı 
bm panyalan gibi biz de t•lı· 
didi lüıomso): addediyoruz. 

lktasad Velcili, tütün ihracat
~laranın bu mesele hakkındaki 
mütalealarını öğrendikten sonra 
tahdil mevz~• üzerinde d-emiş· 
tir ki: 

- Tütün mahırutünin talıdi· 
dini kararlqbrmış deA"iliz. be .. 
ride •zarı dikkete alınmak 
üzere aütaeanıa dinl•iş ol
dum. F.akat tiitiill ariyabnı 
btisbütün haşı\toş bıraktıcak 
olursak zararla nlabilir di,. 
düıünüyoruz. Tahdidi, bilhassa 
küçük çi~i lehitie mitalM 
ediyor w faydllt görii,_..z. 
Ancalt büyük zira•t -ylpan W.• 
nafları belki murıbbe albna 
ahraz. Bu arada um11aıi bir 
lllORle elarak lle111 müHyaaca. 
he• .-.wı iCJİa Yf:I Y• şi
ICiyetler duyuyoruz. 0-C 
bopudıudofa ebeb 'Olan lh

st.lelor var&ır. Buna karşı şim· 
diden milftlaaleyl düşüame· 
aaelde beralur talıdima )'&ptl· 
ıa-. ita ...,.eleyi ıu.u-.. 
Faldlt bufh i9ia börlo Mr ,.., 
•e'Vlft1*1aı chJtildir. Esaıen 
Büyük Millet Moclisiae arzolu .. 
nan yeai l>ir tutüo kanunu 
l&yibamız vartlar. Bu layihanın 
lllüuk•eai soauM kAclar tii
diaoiilak •evnu fi.zerinde telli 
bir ffılailMz oluna OH yeni b· 
allhh dıltakeremre kadar ,ak· 
.et .... ct.ae akiettirebi\ir. 

a. A\•ed Borovab. cumu
blli paleri ötlecHa 80lll'A da 
litib tDllia•latımn tlçak .,..., 
durMma11 "ttitiift ifjmimeline 
öıillnch edilmesi ~tniaibde 
~uhırmuş, bilhassa kıt mevıl • 
lbincle ii tl«LJO'kiz ıııt ea\ıa .. 
..._ imkin olmadıjm1. aöyle· 
•İl vtt heail: b. ...._. ... l'edli 
~ir mine.atta hehıılım•dıkt.nu 
ilive etmişttt. Velcit, btı mmle 
lla\c\ıada resmi ınürical~t'a 'bu
lunulacak t>1uraa YÇbrıla~'k 
teMler netlctısınde 'lwıuaoa 
1aiisaade ve lıutluau clabilin4e 
Çareler aruacağmı vadetmittir. 

Titü ilaı~larlRia Ntka 
dilekleri oı.adıjı •1-ılaila.n 
'tOD?a 'Vetr:il im'l ite üdm, ilrcir 
ve .,.la•ut 41uwcatçdarına aÖ& ._.,.•ar• ....... 
alan ticcular, Vekili buıusi ....k .,.. .. •eWaMı •ate· 
decelderini bndirmışlertlir. 

V.Wl toplaatada buluaa'Dtk.a: 
- Um-.mi vaziyet Üzerinle 

ttnrevvltiiwe, bal 1Dlmılid 
edecek. tecrübeye müstenid mü· 
......... z ............... 

Karşıyaka Körter musiki mek .. 
tebinia talebeleri pazar akşamı 
Btnttvadaki l11'8at mektebinde 
nefiı bir konser verdi. Program 
en miişlciilpesend musik; meralt
lılarnu tatmift edecek: şekilde 
tertib edifm·ş.. Orkestra eser· 

lers, triolor ve kentetler, ıola vi• 
yola ve keaa.. parçalan... Bu 
e~et1erin hemen hepsi Keler Be
la. Musen~ Goaaod, ekopier, 
Mozart, Sebubert gibi büyük 
auikişila-'llır41an seçitlai,. 

811; görme bbiliyetiaden malı
nmı küçiilc yaşlı bifyak san'at· 
kar1arda özlü bir anlayış, eser· 
leri enterprete etmek huausua• 
da harikulade bir mebaret vardı. 

Keler Bel•ı• (f eaıpel W ei· 
he) 9i or~ pek iyi Mr 
bier•bf:rlitcle ve m~baleta 'etl8i• 
yorum, dinliyealeri büyfik bir 
htlyret içinde bırakan bir mu· 
waffakıyotle 9&1111da.. Ceçu ... 
nedenberi bir kaç kouerilli dia
leditim INi i.ıiclMlana ha U. 
şaJllk; mani 1lriilta•ereshnh 
anlan 111'l'ata daha esas.1ı tad· 
bale etmiı, muvaffakıyet itiba· 
rile normal takdirleria üatiiae 
yiiklelmiı IMıW.... TeloWeriD 
be... aepaıinin i\tiıA etfılti 'ft 
çello, Viyolı, dc:iaci ve birhl'tl 
laem~rılar, iki ldırn~t ve bir ele 
piyanodan ibaret olan 'bu kiiçik 
salon orkeatraaı b. eaerdea bq· 
lca pregamn •ut.telif ,..._ 
rinde GouRMJHID -f.at. •• 
Mozarbn Leı moceı de ffpro 
uvel'tlrlbG al'h•yet W&bleıha 
$ar'k bayramuu çaldı. Y almzca 
~u eıer'lerin .isımlerinden, yapı• 
lan ifin büJiklüğiae ıinti4cal et
mek kafidir. Delil 4d bitla .._ 
orbısn wleritKla iitıwfw. .,. 
santimana ebemmiyetl~ itina 
edildi. Fakat aııl meMle olan 
•e orkestra '8h1111alanada • 
iüza.ıu röriilea &Mrebedik i .. 
de Mı *81'*aai;ıcelc: itir -'•t
k~ w&Miwti. 

Kenan viyola ıle Marseneltea 
11 Meditatio11 <le -ı'aiı. i. Che
piaden bir aoftona ~ SeP 
ter d.,._ ... pek ttinalt idi. 
Kenanda kendini eserin ru..,._ 
bara\:a ft WRrift ~ya\: ....tı
tını \.a\kile clblanltırln ,,it laat 
vardı. Se~eri yerinde agraadize 
edi.yor. JCromalik ıiAiflerd• ıo
beriteye eemmiyet \'erifonla. 
Bnıt _,._.1a ıN1i. 8e.-ze iMa 
h~ bile yefrinft vıe pek 
•a"alklrall~ ldi. 

Mebaed JQe.-la Ontla..ıa 
tsON11adan1 çalda. Cümle ar.la· 
.-ına ~ ez nl..W. .,altet 

ia. o.ı.. ..,..,ilr•• 
_. ol_..., ••iıilir· 

Y*il, b•ılla tralt* oda411a ••-i kitipltc hilcoıada iidln 
........... il11••ıa..t .. 
.,., a..t 'MlliJt]r. 

" gıeMa rte a.-ı ._ti cel'-'en 
lbnınz ,._alttan, ehrib \,.,.. 
ka bir tbrıallte)'e gir~n tkmci 
kıımınCla 1'iraz lcorkak ve mü
tereddicl olması isti.a eCililirae 
pek ook mwaiak oW •• jatWW. 
ilvili ~ bü}'ik t.i•r \lle"o 

riyor .• 

Otllıcll.~ in• ,t,ma., 
•·ııı ... a.W.wlll w•it 
-~,.._ ..... , .. -~ .. 
, .. 4h•a.mı\re ...... ,...,.. ..... 
~· ,.. .. ....... 
vıt-"-11 tlifetiMle tnıı ... .... 
lar 9e , .. it ihNO'lb t.ıakbta 
llı'lHltnal: ve11Dtt'e?drt. 
~n sonraki tetkikler 

Salt -. akt,_ hd• ._,, •. 
lırta 't~a\ e~'1 'f*ll, m. 
kal:let'inde'ki zevltla l>irl'i\te 
otomobille Kültür.parka gitmiş, 
fuar hazırlakları ve ltültur.park 
ifaat.a Mir.kında ı.eledir• w fu· 
ar ıiDoaibe8t reiai Dr. 8. a.lııçet 
lh'• wdit' .......... 
ti't. Ba ~ i'lrfa'lroa 'tJwtl••c* 
toprak ürub'hıri nıüzeıi bl'bllıhdı 
yerine gelince Ve'kil: 

- Müz~I bu .ene yetiştire· 
- .S.... 7 Moi 4a1U/41tle -

kente'tl•İn ikincisi 1oia du 
bal ritim beııalterlitiacle birai: 
dMıa fa2'a t•WJ•tıt& ~-.. .llis
sWİNR ıt.ir dmdlA -. Ve 
beliti b 2'!Dlfiı cffbtiyıeahttle 
yapacağı ftm d•ba fevka•~ 
olacaltta. 

.Bu g.tulNn ee küçüiü ea ra• 
şta&Hld 2.tıkii ....... Wıi ..... 
çat• •e •-.Mt •lcı ... tepi_.. 
B'Cl kaçfith iri bıit *'4pUn at
tında çalıştır&bta 'be11ltb ftlitl 
sonra alac\ğı yülcs-ek durumu 
şim.dideo talımia etmec mit-• 
kül detil.. 

'Piy'Mrist ffwva ~ ttM ~n
tihab edilmft btt 'P ya-aodı ~·· 
lıyor'1u. bu yuzden; hazırtadılı 
solo parçalan çal111akte it"zar 
- S.... l'lJlfnc• uılıl/Htı -



Hitler-Şuşnig mülikatı, orta 
Avrupayı şaşırttı 

Bir rivayete gdre Hitler, Avusturya kabinesine Nazilerin de 
alınmasuıı istemiş, bununla beraber vaziyette aydınlık 

yoktur. Her taraf telaşta .• 
Viyana, 13 (A.A.) - Havas 

Ajansı muhabirinden: 
iyi malumat almakta olan 

mehafil Avusturyanın Almanya 
le yeni müzakerelere girişmek 
çin en musaıt zamanı intıhap 
etmiş bulunduğunu beyan et· 
mektedirler. Filvaki Avusturya, 
Almanyanın dahili işlerinin 
şimdiki halinden, Avrupanın va· 
zıyetinde son zamanlarda hu· 
sule gelmiş olan inkişaflardan, 
bilhassa Romanyanın vaziyetin· 
deki tebeddülden ve lngiltere· 
itaya arasında müzakerelere 
tekrar girişilmiş olmasından is· 
tifade etmiştir. 

Ayni mehafil Hitlerin bu 
ayın yirmisinde Rayiştagda 
irad edeceği nutukta B. Fon 
Ribentropun Hariciye Nazırı 
tayin edilmesi üzerine Avrupa 
efkarı umumiyesinin bir kısmın· 
da hasıl olmuş olan endişeleri 
yatıştırmak için Almanyanın 
sulhcuyane niyeti üzerinde ısrar 
edeceği mütaleasında bulunmak· 
tadırlar. 

Ayni mehafil M. Şuınigin 
Berchtesgadendeki görüşmesi es
nasında Ayusturya hükumetinin 
şekil me elc•i ile krallığın ia· 
desi meselesi hakkında mü:ı:a· 
kerelerde bulunmaktan imtina 
etm "ş olduğunu tahmin etmek· 
tedir. 

Bu mebafil Avusturya Başve· 
kilinin müteveffa Dolfüsün çiz· 
miş olduğu yoldan inhiraf et· 
memeğe azmetmiş olduğunu be
yan etmektedir. 

Vıyana halkı iki devlet ada· 
mının telikisine karşı büyük 
bir alika göstermiştir. Başlıca 
gazetelerin binaları önüne kesif 
halk kütlcleleri birikmiştir. Mat· 
buat müdürü gazetecilere beya· 
natta bulunarak, ne Avusturya 
kanunuesas sinin istiklali, ne de 
vatanseverler cebhesinin rolü 
meselelerinin Berchtesgaden mü· 
zakerelerine mevzu teşkil etme· 
miş olduğunu beyan etmiştir. 

Budapeşte, 13 (A.A.) - Si· 
yasi mehafil, bilhassa mutedil· 
ler Barchtesgaden görüşmelerin· 
den memnundurlar. Zira bu 
görüşmelerin Macaristanın is· 
t kla\i ile sıkı surette alakadar 
olan Avusturya istiklarni tarsin 
edeceği mütaleasındadır:ar. 

Ayni mehafil hali hazırın 
Awsturya ile Almaııya arasında 
b:r itilaf husule getir lmesine 
pek müsaid olduğu fikrıni ileri 
sürmektedirler. 

Prag, 13 (AA.) - Siyasi 
mehafil Pragda hiç bir hayret 
tevlid etmemiş olan Avusturya· 
Almanya müzakerelerine Vıya· 
nadan gelen haberlerle muttali 
olmuştur. Bilhassa öğ. enildiğine 
göre, bu müzakereler 1936 ta· 
rıh:i Avusturya· Almanya itilaf· 
nın şeraiti hazıraya intibak etti· 
rilmesi ve ihtimal bu ihtilafın 
temdidi hakkında cereyan et• 
nıişt r. 

Berlin, 14 (Radyo) - Alman 
efkarı um~m.yesınde muhafaza 
edi n sükuta rağme ı Royter 
Aj nsı; B. H tler ve B. Şuşnig 
aras nda müz kereler sonunda 

karşılıklı bir anlaşmağa varıl· 

madığını, maamafih bir fikir bir· 
liği hakkındaki ümidlerin henüz 
zail olmadığ nı haber veriyor. 

Moskova, 14 (Radyo) -Sov· 
yetler birliği, Avusturyanın da· 
hili işlerile meşgul olmamakla 
beraber istiklali hususunda 
umumi bir alaka göstermek
tedir. Bu itibarla Hitler • Şuşnig 
mülakatına Sovyet Rusyada 
büyük ehemmiyet atfedilmek· 
tedir. Bu mülakat, Almanyanın 
orta Avrupada tazyikini artır· 
ma k istediği anlaşıldığından, 
Hitler • Şuşnig mülakatı ehem· 
miyetle karşılanmıştır. 

Berlin, 14 (Radyo) - Hitler· 
Şuşnig mülakatı, gayet gizli 
tutulmaktadır. 

Söylendiğine göre Hitler, 
Avusturya kabinesinde Naziler· 
den de nazır alınmasını iste· 
miştir. 

Paris, 14 (Radyo) - Pragdan 
haber veriliyor: 

Çekoslovakya başvekili Milan 
Hodza, bugün telefonla Alman• 
yadı bulunan Avusturya baş• 

vekili doktor Şuşnigi bulmuı 
ve uzun müddet konuşmuştur. 

Viyana, 14 (Radyo) - B11· 
vekil Doktor Şuşıig, bu ıkoım 
Almınyıdan dönmüş ve Hıri· 
ciye Nazırı Şmyit hazır olduğu 

Hitlerin; Avusturyının istik· halde Cıımhurreisi B. Miklis 
lalini tanıyacağı ve ona riayet• tarafından kabul edilerek, B. 
kir olacağı, Avusturyada Nazi Hitlerle olan mülakat etrahndi 
faaliyetinin artırılması için uğ• uzun izahat vermiştir. 
rışmıyacağı hususunda söz ver· Londra, 14 (Radyo) - Bütün 
diği ileri sürüldüğüne göre mü· lngiliz gazeteleri, Hitler·Şuşnig 
likatta neler görüşülmüştür. mülakatından ehemmiyetle bah· 

Vaziyetin inkişafı büyük ehem· setmeltte ve muhtelif mütalealar 
miyetle tıkib ediliyor. dermeyan eylemektedirler. 

Berlin, 14 (Radyo) - Gaze· Hitler; nazilerin de kaltinede 
teler, Hitler · Ş~şnig mülakatı vaz,fe almaları hususundaki tek• 
hakkında biç bir mütaleada lifinde ısrar etmiı ve bu teklifin 
bulanmamaktadırlar. kabulü halinde bu ayın 28 in• 

Parıs, 14 (Radyo) - H t!er· de irad edeceği ıiyasi nutkunda 
Şuşniıı mü ·ıc tı orta A rup ya - ' - Avusturyanın istiklalini reamen 
şaşırtmıştır, her tarafta bir te· tanıdığı hakkında ıöz söyle· 
liş hüküm sürüyor. meği vadeylemiştir. 

Balkan antantı konseyi 
ayın 25 inde toplanıyor 

Büyük Ş~f, bu ayın 24 ünde Ankaraya 
avdet edeceklerdir 

Atin&, 14 (A.A.) - Atina ğinden eminim. Balkan Antantı 
Ajansı bildi rıyor: hedefinin tam başarılması husu· 

B. Metaksasın Balkan Antantı sun da sadık işbirliğine emin 
konseyi reisliğini uhdesine aldı· olmanızı rica ederim.n 
ğ•nı bildiren telgrafa verdiği lstanbul, 14 (Hususi) - Bal· 
cevapta B. Tataresko ezcümle kan antantı Hariciye Nazırları 
divor ki: konseyı ayın yirmi beşine tehir 
"Müşterek sulh h~define doğru edilmiştir. Bunun sebebi, Ro· 

Balkan Antantının yeni başa· manya kabinesinin değişmesidir. 
ld Konseyde, Romanyayı yeni 

rılar e e etmesi ümidini veren k b d H a ine e ariciye Nazırı olan 
yüksek devlet adamı meziyetle· eski Başvekil M. Tatıresko 
rinizi tebarüz ettirmek isterim. temsil edecektir. 
Yüksek idareniz altırıda Balkan lstanbul, 14 (Hususi) - Şeb• 
Antantının enternasyonal plan· rimizde istirahat etmekte bulu· 
daki vaziyetini muhafaza ede- nan Büyük Şef, ayın 24 ünde 
ceğ:nden ve takv;ye eyi yece- Ankarayı teşr f edeceklerdir. 

Cumhuriyetçiler mukabil 
taarruzda bulundular 

Salamanka, 14 (Radyo) - E1hamra cephesinde muharebeler 
başlamıştır. Cumhuriyetçiler, kaybetmiş oldukları mevzjleri istirdat 
ıç n m~_kabil taarruza geçmişlerse de püskürtülmüşlerdir. Bu sı· 
rada duşmandan otomatik esleha ile yirmi esir alınmıştır. 

Parıs, 14 (Radyo) - İhtilalcilerin, son harbde Cumhuriyetçi· 
!erden aldık ar~ .esirler arasında bulunan yüz yirmi subay, muha· 
kemeden geçırılmıs ve idama mahkum edilerek kurşuna dizilmiştir. 
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Elhamra idaresinde Milli Kütüphane 

SiNEMASI 

Fox 

Kurban bayramı şerefine büyük program 

1- Uc Ahbab • Çavuşlar 
Türkçe sözlü büyük komedi 

2 - İstanbul Senfonisi 
Tarihi lstanbul Türkçe sözlü 

Jurnalda: M 1 S 1 R K R A L 1 N 1 N evlenme 
ve d ğer mühim haberler 

merasimi 
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"hltite J 

45 günde Londradan zmire. 

Meçhul tahtelbahir Bayrak 
lı vapurunu da takib etmiş 

Kahraman Ma
raşın kurtuluşu 

/ngiliz sinema yıldızları, bu gemi ile Tay. 
miste mehtab alemlerine çıkarlarmış .. 

lstanbul, 14 (Hususi) - Mı· 
raşın kurtuluşunun yıldönümü 
meruimle kultulanmış, gece de 
bir balo verilmiştir. 

Şehirler arası tele. 
fon ücretleri ucu.z. 

lıyacak 
lstanbul, 14 (Hususi) - Ha· 

zirandan itibaren şehirler aruı 
telefon ücretleri ucuzlatılacaktır. 

Bir katil 
Tevkifhaneden kaçtı 

lstanbul, 14 (Hususi) - Üs· 
küdar tevkifhanesinde bulunan 
katillerden Ihsan firara muvaf· 
fak olmuştur. Zabıta, katili ta· 
kib etmektedir. 

Manş denizinde 
Görülmemiş fırtınalar 

Londra, 14 (Radyo) - Manş 
denizinde görülmemiş bir fırtına 
büküm sürmektedir. Vapurlar, 
limanlara iltica ediyorlar. 

Dungerk, 14 (Radyo) - Elli 
ıenedenberi görülmemiş bir fır· 
tına mendireği yıkmışhr. Üç 
vapur demirlerini koparmııtır. 
Vapurlar, limana yanaşamamak· 
tadırlar. Bir çok sayfiye bina• 
ları yıkılmııtır. 

Fransız amelesi 
Grev ilan eJerek f ab. 

rikaları zaptetti 
1 ~ Paris, 14 (Radyo) - Ba:ı:ı 

fabrikalarda çalışan amele, grev 
ilin etmiş ve fabrikaları işgal 
eylemiştir. 

Patronlar sendikası genel sek· 
reteri, gazetelere beyanatta bu· 
lunmuş ve bu gibi hallere hü· 
kumetin ne zamana kadar ıe· 
yırcı kalacağını anlamadığını, 
bu vaziyetten mühim hadiseler 
husule gelebileceğini ve çünkü, 
fabrikaları işgal eden amele 
arasında, bir çok yabancıların 
mevcud bulunduğunu söyle· 
miştir. 

- Başı 7 inci sahi/ede -
lpuru sigorta eııireceğimiz aımaa dı, 
yaluız bir tarafa 350 iaaaaın ağırlı• 
'ında yük koydular. Tehlike olma. 
dığını anladılar dı ondan eonra 
ıigorta ettiler. 

Kaptandan, 45 günlük yolcu· 
luğunda geçirditi maceraları 
anlatmasını rica ettik. 

- Evveli Londradan ayrılışı 

anlatayım. 
Diyerek söze başladı ve şöyle 

devam etti: 
- Daha Manş denizinde 

idik ki, müdhiş bir fırtına peşi· 
mizden yetişti. Ufacık gemimiz, 
10-15 metrelik dalgalar ara· 
sındı oyuncak vaziyetine düş· 

müştü. 

Altı gün, altı 
bir fırtına •• 

gece dinmiyen 

Hiç birimizin ıözüne uyku 
girmiyordu. Arkamızda bir ba· 
lıkç• gemisinin korkunç dalıalar 
arasında kaybolduğunu görünce, 
artılı: biz de ümidi kesmiştik. 
Şiddetli rüzgar telıizi koparmış, 
elektrikleri bozmuştu. Kıran· 
lıkta, hemen hemen semti meç· 
bule doğru ilerliyordulı:. 

Hava bir az sükunet bulunca 
bir limana ilticaya karar ver· 
dik; Liybona ıığındık •• 

ilk fırsatta tekrar yola ko
yulduk. Bu defa da müdhiş bir 
ıls ve onu takib eden fırtına 
ile karıılaştılı:.. SoAruı malum; 
rüzgir bizi lı:araya oturttu, ol· 
dukça büyülı: bir tehlike atlat· 
tık. Teraanede 37 kademlik bir 
saç yenilendi, ihtiyat uskuru 
taktık.. Bütün bu işler yoluna 
girinceye kadar da hayli zaman 
reçti •• 

Gene güzel bir havada yola 
koyulduk.. Artık seyahatimizin 
en tatlı zamanlarını geçireceği· 
mizi sanıyorduk. Filvaki hava 
muhalefeti bakımından tahmini· 
mizde yanılmamıştık; fakat Is· 
panya vaziyetini unutmakla bata 
etmiştik .• 
Cebelüttarıkı geçib de Akde· 

nizde ilerlemeğe başlayınca, teh· 
likeyi hatırladık .• 

Bir gün, ikinci kaptanla bir
likle güvertede idik. ileriden bir 
tahtelbahir fırladı ve üzerimize 

Hatayda tazyik siyaseti 
hala devam ediyor 

Alevi dedikleri, Eti Türkleridir. Şeyh Abdül. 
hamid İsla.rabula geldi, Anlcaraya gidiyor 

lstanbul, 14 (Hususi) - Hataydaki Eti Türklerine, yanlış 
olarak Alevi denildı ğini, bugün şehrimize gelen reis Şeyh Abdül· 
hamid beyan eylemiştir. 

Şeyh Abdülhamid, yarın Ankaraya hareket edecektir. Gaze· 
tecilere verdiği beyanatta: 

- Eti Türklerinin, anavataaa bağlılığını teyid için ıeldim. 
Hatayın hakiki istiklaline kavuşmasını, büyük sabırsı:ı:lı kla bekli· 
yoruz. Hataylı Türklerin, mulı:addeı gaye uğrunda birleşmeleri 
temin edilmiştir. ' 

Fr1n11z Parlamentosunda iki yüz saylavdan mürekkep olın 
Türk · Fransız dostluk grııbanun yüksek tezahüratına rığmen Ha· 
tayda tazyik gevşememiştir.. Demiştir. 

------
ç;n -Japon harbinden son-
ra Rus-Japon meselesi mi? 
Rusya, Viltidivostoka sekiz yü.z bin lıiıilik 

bir kuvvet seolıetti 
Londra, 14 (Radyo) - Sovyet Rusya, Vılidivostok ve Sihir· 

YBnın bir çok yerlerine asker ve mühimmat sevketmekte devam 
ediyor. 

Alakadarlar, son günlerde Vilidivostoka sekiz yüz bin Rus 
askeri gönderildiğini iddia ediyorlar. 

Diter bazı rivayetlere göre, Japonya da, mukabil tedbirler almış 
ve hududlara bir milyon asker yığmıştır. Bu rivayetlere bakılırsa, 
Çin-Japon muharebesi Mayısa kadar sona erdirilecek ve müteakı· 
ben bir Rus· Japon meselesi ortaya çıkacaktır. 

doğru gelmete başladı. Biz 
durmağı daha 'tehlikeli buldu· 
ğumuzdan sürati artırarak kaç· 
mağı tercih ettik .• 

Gemimiz 14 mil yapıyordu .. 
Bu kovalamaca bir müddet de· 
vam etti. Önümüzde bir lngiliz 
şilebi gidiyordu, süratimizin faz· 
lalığından iıtifade ederek bu 
gemiyi geçtik .. 

Meçhul denizaltı, bu defa bi· 
zim peşimizi bırakmış, şilebin 

üzerine çevrilmişti.. Biz ayni 
süratle yolumuu devam eder• 
ken, dürbinlerimizle tıhtelba• 
hri seyrediyorduk. lngiliz ıile
biııi durdurdu. Bir az sonra • 
müthiş bir gürültü oldu ve ııe
minin bordasında ıiyab bir du• 
mania birlikte su sütunu yük· · 
seldi .• işte gazetelerin yazdık· 
ları lngiliz şilebinin batışına biz 
böylece şahid olduk •. 

Seyahatimizin bundan sonraki 
kıımı, hemen hemen tehlilı:Niz 
geçti; ufak, tefek fırtınalar at• • 
lattılı: ve nihayet Karaburuna 
geldik. Maksadımız gemiyi ora· 
da boyayıb, temiz bir halde 
lzmire getirmekti. Fakat yağmur 
ve fırtınadan bu da kabil ola• 
madı •. 
- Sona 8 inci salıi/edtt -

Şehir iılerinin 
münakaıası 

- B111ı 1 inci salıi/t1dt1 -
maııaı, yukllft maballlnn metruı. 
bir hal de kalmaaına badi olm Uf •o 
tehirli ıup çekmiıtir. 

En baait miulleri meydıuıti.adırı 
lııe iı .,. ticaret yerlerimi&, it•• 

1akan maballit, i ııe iki ieıuyoa 
eraa maYaNla yollan, amele ,.08111ı 
amele mahalleleri, Baeman•Tepeclk 
yolu, Yalılar yola.. Uuğa ptmi1e• 
lim; Ankarapalaı önü!. Balum111 
eıki parklar; ae bileyim, daba bir 
çok 1erler Y• itler ki hergüo kar• 
ıımııda ı•hrin Ye .. birlinin ıabnb 
ıimuli gibi durmakla ve bir ucık 
bakım dilenmektedir. 

Aı para ile çok iı yapılmıı de. 
&ildir. Bililı:iı f11lı para H fada 
enerji ıarfedilmiı "" Terilen para 
ve urfoluaan emeAe; enerjiye, ıebir• 
linin çekligi ıaurabata mukabil alı• 
nan randıman eıaa derdlera dua 
teıkil eımekten uHk kalmııur. 

Belediyemi•, bülilo itleri görür· 
bn açıkça, hiç bir tenkide, halla 
tetkike uğramadın İ•tediği gibi Hr• 
beaıçe çahımııı ır. 

Ve bu ıamiml ıetkik Ye mıın .. 
kaıalara u&ramamaaıdır ki beldemi• 
ıin bu ıı.te girmeııiııe aebeb olmuı• 
tur. Eğer belediyeyi cidden ıHib Te 

belediyenin candan •• oamimiyetla 
mu•affaluyetiai iıtiyor H bekliyor• 
een11, ciddJ ve biıaraf mllnaltaıalllfl 

kabul eımek, ıehirlinin dardleriııi • 
dinlemek H heklı olanlan iı'af eı. 

mekli&iD belediyenin TAıifai oldıı· 
tunu ıaylemegi bir borç bilmefüinia. 
Bir aa da dialemege •e haltibtlari 
gllrmege alıımamıs l&aımdır. 

Uzan ıeaelerdenberi hiç bir 
fikir mübadela ve mllnakıııaaını ar
IU etmiyan bir belediyemiı varılı. 

Bugllne kadar kendi yolunda, kendi 
iııediği gibi çalıııı, çabaladı .. Yapı· 

lan itlerin blinçoıu da meydanda. 
Bırakın11; bnodan eonra da bir 

as teıkik ,,. münıka.. ile yorulıun, 

çıh111a.. Emin alunııı ki neıiceıi 

dab• milımir •e ıehre, ıehirliye 
daha faydalı olacakur. 

3 -Yeni bir aibniyeıle milcad le . 
meıeleıine gelince; bakikaıen muhle• 
rem muhatabımın dedi&i ıibi yeni 
bir sibaiyeı baııalıgı ile mftcıdele 

Ibımdır. Bu haıtalık da, tenkide 
gelememezlik, hakikati görmek İ!I•• 
memHliktir .,. "yalnıı. biı biliriı 

ve görürüz,, •ihni yetini ortadan kal· 
dırmaktır. lllünakaıaya, hakikaıin 
açık~a ıöylenmeıine ıaha mmül el· 
meğe alıımalıyu. Bu ıahammol haa· 
ıamm kunellendirmeliyiı. Bıı. cid· 
d•n lbımdır. Eğer bu ıibniyeti ta
dil için mücadele edeneni• f91ıri• 
miza pek nafi hiımet eımiı olıs•k 
itibarile tebrike ıayın otura 
zaıınındayım. 
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mülme!ine ye in etf ğım kıy· 
mettar ger n k. Bunu ibana 
krali9C verdi, gene geri alm k 
istiyor. Onun arzu una A\lahtn 
emri gabi, her hususta itaat 
edilmeli .• 

Sonra ayrılmak üzere bulun· 
duğu elmasları birer birer öpü· 
yordu. Birdenbire acı bir fery t 
kopardı. Ve Dartanyan merakla 
sordu: 

- Ne oldu? Neniz var efen .. 
dimiı? 

Bukingbamın benzi ôlü :gibi 
sararmış o duğa halde bağarı· 
yordu: 

- Bitti! Her :şey mabvoldul 
Taşlardan ikisi ekaikl Yalnız on 
tanesi katmış!... 

- Acaba siz mi düşürdünüz, 
efendimiz, yoksa çahn'dı mı? 

- Çalmışlar! Bana bu dar· 
beyi vuran Kardin ldir. Ba'kınız, 
elmasların bulunduğu .yerlerdeki 
kordeleler makasla kesilmiş .• 

- Mademki efendimiz ~lın• 
iıklarını söylüyorsunuz, ihtimal 
!ala çalanın yanındadır. 

- Dur düşüneyim ..• Ben -onu 
yalnız bir d fa olarak ıkralın 
geçen hafta Vinzorda verdili 
baloda takındım. O zamana ka· 
dar dargın bulundutum Kontes 
dö Vinter baloda yanıma gele• 
rek barışta. Bu barışma kıskanç 
bir icadının intikam atmak iste• 
mcsinden başka bir şey cleğildi. 
O rindenberi onu hiç görme· 
dim. O kadın Kardinalin bir 
elidir. 

- Ay, de ek, onun dinyanın 
•er yerinde adamı var bal •• 

- Evet, vet, o -dehşetli bir 
rıreltrirdırl.... Fakat o balo ne 
zaman verilecek? 

- Gelecek pazartesi. 
- Gelecek pazarteıi tra1 Ô· 

nümüzde beş gön da'ha var, 
bize lazım olan vakitten IazlL 

Bunu ıöyliyen dük, kilisenin 
kap11ını açarak sealendiı 

- Patrik! R trikl 
- Mücev eri i ve katibi i 

istiyon.ım. 

Hizmetçi bir cevap bile ver
meden çıkıp gitti ki, bu hal 
onun körükö '"ne ~taat ve hiç 
cevap vermemcte alışkan1ığanı 
gösteriyordu. 

MüceVhercinin ismi 6nce söy .. 
len'dlti halde evvela katip gel· 
mişti; çünkü o daima koaakta 
oturuyordu. içeriye girince Bu· 
kinıham bir 111ua şında btor
makta ve kendi elile emirler 

yaz ta bu unuyordu. 
- j kson efendi, şimdi Baş· 

vekile git ve şu emirlerimi he· 
men yapın sını 1Söyle. Hemen 
haı p ilan etmelerini istiyorum. 

- Fakat, efendimiz, şayet 

B vekil, efendimizin bu kad r 
ühim bir tedbir ittih:\z etme

sine sebeb ne olduğunu benden 
sorarsa n.e cev p verey;m? 

- Böyle istiyorum ve bu hu· 
susta kimseye hesap verme~ 
mecbur değilimi.. 

Katip gülü siyerek cevap 
verdi: 

- Fakat efendimiz, tesadüf 
olarak kral lngiltere \imanla
rında hiç bir gemi ıhareket "C't· 
memesi hakkında'ki 'Cmlrk!rini
zin sebebini B şvekilden sorar
larsa böyle mi cevap versinler? 

- Hakkınız var jakson usta, 
o halde krala f r nsaya karşı 
harb açm k ;s1;ediğimi ve bu 
tedbirin de husumet başlangıcı 
olduğunu söylesinler. 

Katip boyun kır ra1c dışarıya 
çaktı. Bukingham, Dartanyana 
dönerek dedi ki: 

- Bu cihetten eminiz. Eğer 
taşlar şimdiye kadar Parise 
gönderilmişse de, siz or ya var· 
madan gönderilemiyeccklerdir. 

- Nasıl, efendimiz? 
- Kral h zretlerinin bütün 

limanlarındaki gemilere am'bar· 
go koydum, hususi surette izin 
a1madan biç biri demirini kal· 
dıramaz. 

Datttnyan. kralın kendisine 
vermiş bulundata nilaayetsiz 
kuvveti kendi aşkı için kuHa· 
nan bu adama hayretle 1>.ktı. 
Bukingham, delikanlının fikrin· 
den geçen şeyi yiizunün goru· 

nüşlerinden anlıyarak gülümse· 
di; dodi ki: 

- Evet, evet, benim hakiki 
kraliçem Avusturyalı Andır; ·on· 
dan gelecek bir t6'c sözle meaı .. 
lcketime, kra1nna, AUahıma kar· 
şı isyan ederdim. Bana La Ro
şel Protestanlarına vadettiğim 
imdadı göndermemekliğimi em· 
retti, be de gön crmedim. Sö· 
zümü tutmamış oldum; onun 
arıuıunu yerine getirmiş ve ona 
karşı kulluğumu iabat etmiş bu· 
lundum yal işte bu kulluk ıe· 
bebile onun resmine tapınıyo· 

rumt l Dartanyan, millcl:inin mukad
deratının ve hayatlannın baıan 
nası: o!ay opacak ipliklerle 
bağlantlt!'nı düşünerek 'Şaşıyor· 
du. Kuyu~cu gelôiti sırada o, 
bu düşünceye dalmıştı. 

". 
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Bay Kemal Kamilden emir 
al n garson evvela mezeye 
mütedair bazı şeyler, müte kt· 
ben de r kı ile biraları getirdi. 
Hafız Durmuş, mas nın üstünü 
süsliyen bütün bu şeylere, garib 
bir endişe içmde, enayi enayi 
bakıyordu . 

Bit ları Habibe ile Şerifenin 

Kuyumcu, lrlandalı ve sana· 
tinde çok meharetli bir adam· 
dı. Bukinghamdan senede yüz 
bin lira kazanmakta bulundu· 
ğunu it.raf ediyordu. Kuyumcu· 
yu ki\1 seye gotürürken dedi \ci: 

- M. Oreilli, şu elmas taş· 
lara bak ve her parçasının kıy· 
metini söy1e. 

Kuyumcu elmasların yerleşti· 
ril miş bulunduğu nazik işçiliği 
tetkik etti; elmasların \.ıymetini 
birer birer hesap etti ve h'iç 
tereddut göstermeden dedi ki: 

• 8 13 25 

• 9 13 75 

" lO 14 75 
• 11 16 50 

Z hire satlşları 
Ç. Cinsi K. S. K. S. 
380 KentPtılamut 280 480 

' önüne sürdüm. Kadehin birini, 
ıra\cıya su ilave ederek Hafız 
Durmuşun tabakına oturttum. 
Kema~ Knmiile ben de birer 
kadeh a\dı'kt n sonra yüzüme 
tam b"r ciddiyet vererek: 

- Her biri bin beş yüz pis
tol, efendim z. 

- Tıpkı onlar g bi iki tane 
yapmak için kaç gfo lazım? 
Görüyorsunuz ya, ikısi eksik! 

- Bir hafta, efendimiz. 
- Y rın değil öbür gün için 

yetiştirebilirseniz, size ~ki tane· 
nin her b i için üç bin pistol 
veririm .. 

- Yetiştiririm, efendimiz. 
- Siz çok kıymetli bir adam· 

sınız, Oreill usta; fakat hepsi 
bu kadar değil; bu taşlar kim· 
seye emniyet edilemez; bunun 
için mutlaka burada konağım· 
da yap lmalıclır. 

- Mümkün değil efendimiz; 
onların yenisini eskisinden far
ketmiyecek surette yapacak ben• 
den başka kimse yoktur. 

- işte bunun için, &%izim 
Oreill "Usta, siz benim mahpu· 
sumsunuz; batta şimdi bile ko· 
n ğımdan gitmek elinizde de· 

'ldir: o un · ·n yola geL işi .. 
nize yarayacak işçinin ismini ve 
getirmesi lazım gelen avadan· 
lı1darı söyle. 

Kuyumcu, dükü biliyordu; ya· 
pacağı itiraz) rın fayd11ız ola· 
cağına kanidi. Bu un · çin he· 
men lcaranm verdi: 

- Kırıma haber göndermek· 

B ·,. tren kazası _ ........ __ _ 
B . f./ı b6·be şı dı ' 
ağ!r su1·ette .}·aralandı 

Bayramın üçüncü günü Hilnl 
ve Basmahane ist syonları ara· 
smda bir tren kaz sı olmuş, 
Ka ,şıyaka reni 55 yaşında Ha· 
b ue adında bir kadına çarp· 
mışhr. 

Tütün mağazalarında çalışan 
Habıbe, Çayırlıbahçede ikinci 
sokakta 40 num ralı evde otu· 
ruyord.u. Y ğmur altında evine 
dönerken şemsiyesinin altına il· 
tica etm'ştt. Tren ansızın arka· 
dan ,gelm · ş, kadm gürültü üze· 
rine şaşırmış ve lokomotifin 
önüne geçmiştir. Habibe, bir· 
denbire trenin altındı kalmış, 
bunu gören makinist, derhal 
katarı ôurdurmu§tur. 

O sırada kadının üzeıindcn 

iki vagon geç iş ve parça
landığı tah in edilmiştir. Yol· 
culır da dahil ol ak üzere her· 
kes koşmuş, tren ltında kalan 

zava lı "'• a v g rı 
dan çıkarmışlardır. Reylarm 
arasında .kalan Habibenin vii· 
cudü kesilmemiş, parçalanmamış 
y lnız lokomotifin çarp asın· 
dan müteveltit aşında ağırca 
bir yara görülmüştür. 

Manisada konferans 
liğime müsaade bayutulur mu? Ş~hrimizde bulunan Manisa 

- Oh! lsterseni~ görebilir- saytavı B. Turgut Türkoğlu, bu· 
siniz bile, azizim Oreil usta: gün Mauisaya gidecek ve Ma· 
Mahpusluğunun gevşek olaca· nisa Ha,kevinde Manisa münev· 
gına emin ol; bundan. başka, verlerine (Layisizm) mevzulu bir 
düştüğünüz sıkıntıya mukabil, konferans verecektir. 
elmasların becleli haricinde ola· ~ .. -••m••----•••••ı 
rak ve verdiğim zahmeti unut· 
manız için bin pistolluk bir 
kaime. 

Dartanyan, bu derece açık 
elli, insanlan ve milyonları 

oyuncak gibi sarfetmekte ıolan 
bu nazırın karşısında düştü~ü 
hayrelten kend ni atamıyordu. 

Kuyumcuya gelince, karısına 
bin pis\oUuk kaimeyi gönder· 

- Sonu var-

Dr.Behçet Uz 
Çocuk hastalıkları 

mütehassısı 
Hasta iaYını 11,30 dan bire ka· 
dar Beyler sokağında Ahcn'k 
matbaası yanında kabul eder. 
Maayene'lıane tere/onu 3990 

ETJ telefonu 2261 

- Bana bal· lıafız; dedim, 
bu ned r biiır misin?. 

- lrık1 ... 
- 'rövbe de... Rakı şişede 

olur, iç· ne su katmca heyazl ş· 
mRz. Buna carmakcur der er. 
Fı ist nde Şe ia n hr nfo suynn
dan yapılmışt r. Şeria ma\für.; 
şeri ttan gelir. Filistin müftüsü 
olan zat her sene Muharrem\i\. 
haram ~yının on sekizinci cuma 
güııü, n m zdan sonrB, o sudan 
bir kırba nl rak iç ne Bakara 
suresinin sekızinc1 ve dokuzun· 
cu frkralnmı okur. O zaman 
din düşmanı pap-aslar Baka 
olacak:arı için sekız ve doku:ı, 
ortada ne v TSB, top' r. Böyle· 
ce, toplu tert p, üç el vurdun 
mu; artık mas tarda otutma, 
k lk ... 

Hafız Du muş ayağa kalktı; 

telaşla sordum: 
- Nereye Hafız?. 
- Kalk dedın de ... 
- Otur yerine nc&nım~ ben 

söz timsali söyledim. Sonra; 
bu okunmuş, üflenmiş suyu 
maya yaparlar, Fılistin abalisi· 
nin ileri gelenleri ö11syak o\a. 
rak halka varil, varil carmakcur 
ima! ettirirler ve scvab1anna 
bütun düny ya bedava dağı· 
tırlar. Şifa niyetine bundan 
heş, on kadeh içenlerin biiznil
labi teala yetmiş iki türlü derd
den şilayab oldukları görül· 
müş\ür. 

Allah, Allah ... 
Evet; bayanların önünde· 

kine gelince: Arpa suyudur, 
nefsi körletmek için Zülkefil 
aleyhisselam icad etmiştir. Ka· 
danlara bevesatı nebaniyeden 
alıkoyduğu için pek makbul bir 
meşru dur. 

Kadehleri ele aldık. Hafız 
Durmuş mudhiş bir tereddüd 
içinde idı; fakat bana 'Çömez 
olduktan sonra uzular.ımı ye· 
rine getirmeği bir vazife bilı· 
yordu. Şaka değil; ~ahir ve 
batın bütün ulumu benden 
tahsil edecekti. 

r.1r;~!tN°· [ lnkıliib hatıraların 1 ~vı>:iaıa 1 
Harbiye Nazırı Müşir Etem Paşa lekesiz bir kumandandı. Gazilik 

unvanı ona başka bir hürmet hissi verdirmişti 

Kadehleri bız diker, dikmez 
"Ya Allah., deyip Hafız da 
yuttu amma yutmasile beraber: 

- Amanın yandım gayrikl 
Feryadını b ması bir oldu. 

Ayının gözlerinden ateş fışku·
mış, gırtlağı cayır cayır yan
mıştı. 

Ayasofya ve Sultan e/Jı:. mea askerce, babaca nasıba'tler v~ O gün mecliste Arnav.ud is· yah bu harekete dayanamamış 
mey.ta•ları bir mı tıeri reza1et rcrelc: intiz.amın ıadesine ça\ış· tiklil komitcıinin reisi meşhur (Hamdi Çavuşu göstererek) Is· 
halini almııtı. Bir meyclın mıı· mıştır. 'Fakat nasihat sırası çok· 1 mail Kemal bey de vardı. mail Kemale fıitaben gür bir 
harebtıi•i a• r-an ilah sesleri, tan geçmişti. Asiler ,pa~aya Yapılan isyan harekata için: seste: 
bay huylar, bağnpn.lar görü· karşı: -Olapn şeylerdendir, diyordu. -Beyefendi bunlar da mı hür. 
lece!· ve ağ acik bir .aanzara - .Peki efeadim. Mecliste münakaşa hararetlen· riye't icabıdır? Bu hale karşı 
halini almıştı. Artık her tarafa Diyorlar, gene yapacaldarını .mişti. T.am bu aırada başku• elin ıidarei meşruta var mıdır 
yayılan efrad öldürmek için ava yapıyorlardı. Maamafih paoanm mandan Hamdi Çavuş elde diyeceğiz? Demiştir. Ne•im 
çıkar gibi mektepli ~abit ara· sözleri ne kadar olsa da tcıir tetik kavr&dığı mavzer tüfcğile Mazelyabm bu sözleri altın ka· 
mağa çıkmışİan:lı. etmişti. Askerler azalmağa, ahali meclis-ten içeri girmiş vo bir lem1e yazılaca1c bir cesareti me-

Hırbiye Nazm müşir Etem dağıhnata başlamıştı. Meclisin sıçrayışta sıraların üstüno çık· deniyeyi göatermekteciir: 
paşa lekesiz bir ila.ımand•ndı. dışında ltu kanlı hadiseler ce· mışta. Bu hareketi derhal etra· Bu .aöı üzerine medııte ba· 
Gazilik unvanı ona başka bir reyan ederken mecliıin içtima fına saran yaranı taklid etmiş nnamıyan Hamdi Çıvu~ defo. 
hürmet his i verdirmişti. Hiç salonunda da dikkati celbede· hepsi de s;ra~rın üıtüae sıçra· lup iitmiş ve mecrs de dağıl· 
çekinmeden, tereddüt etmeden cek mahiyette vak'alar geç· mışlardı. Pl•ftı. 
aıilorin araaına aırmif onLara miıti. lzmir mebusu Neaim Mazel· - Sonıı """' -

l)eıakap mezeyi dayadım. 
Bir tar.aftan a zındaki mezeyi 
çiğniyor, diker taraftan da 
içindeki yangını söndürmek 
ıçın s~a nlıyordu. 

- Bir .az acıdır amma §ifa· 
lıdır Hafız. .. 

- Goynüm bulandı be ... 
- Aldırın«, dişini Sik.. Şim· 

di geçer .• 
Hafız sükunet bulduktan •on· 

ra bayan Habibe ite bayan 
Şerifeye bira kadehlerini uzat· 
tun. Evveli fıkırdaŞ9rak gül· 
düler, sonr kol ari1e yüzlerini 
kapadılar ve ilaıyet bardaki n 
diktiler. 

Sazıma dönüp Habibeye sor· 
dum: 

Nas1I? Güıı;e] mi? 
- Zelletli, 
Cev hını verdi. Şerife ise.: 
- Dananın abdesti gibi be .• 
Diye b ğırdı. 
Üçüncü kadehten sonra ha· 

fızm ş şturi :göz'eri büsbütün 
şaşılaşmış, mendebur sur bna 
tam bir nuhuset çökmüştü. Kc· 
mal Kamil mutt sıl gülüyor, ha .. 
fız Durmuşa mütem diyen iz. 
mirdeki konakta · bütün Ram • 
zan kıld r cağı teravıh nam z n 
dan bab ederek bay:r m s bahi 
büyük babasından tacağı harç• 
lıfp mujdel yordu. 

Hafı:z; ol uştu. A}akkaplarm 
çıkardı, sağ ıay ~mı ltına aldı, 
sol diz ni dıkti, birinci mevl; 
yemek s lonund çirkinlik hey· 
kelı g"bi bir vazıyet takındıktan 
sonra g rsona bağırdı: 

- Şerıat suyundan iletl.. 
K deh adedi beş .. Bir garson 

kafi ge\m'yor.. lıci garson bir
den muttasıl bize meze t.a ı• 
m kla meşguller .. Mezf"Jerin g .... l• 
mesi e masanın yangın yerin 
dörımesı b"r o uyor. Herifçioğlu 
sal tad n balağ , balıktan fa· 
su iye p a kisine, plak den yoğur· 
da, } oğurttan beyaz peynire, 
peynirden pastırmalı yumurtaya, 
yumurtadan taram ya, tarama• 
d n patlıcan k zartmasına öyle 
saldırıyor ki tarif edilemez. Ar· 
tık elinden ç talı da attı. Beş 
parmaği e tabakl rı sünnetledık· 
ten sonr şap rdata, şapırdata 

parmaklarını da yal yor. Ayının 
bu hale gelmesine sebep oldu· 
ğo için Kemal Kamile fena içer• 
liyorum amma Şenfe ve Habibe 
ile başladığım masa altı safa· 
.sına da bayılıyorum. Sağ ve 
sol baca ·larım angaje edildi. 
Vaziyet berbat ... 

Buna r ğmen işi kısa kesıp 
hafız Durmuşu mbara aşırmak 
ist;yorum. Fakat alnımın kara 
yazı ları henüz bitmemiş .. 

Ans zın yemek zili çalıyor. 
Beş dakika sonra bütün salon 
şık ve güzel kadınlarla, temiz 
giyinmiş erkeklerle doluyor. Her 
gelen, bir defa bize b kıp ha
fıu güldükten sonra masaya 
oturuyor. Etraft ki mükaleme· 
ler hep bize dair.. Frenkliğe 
özenen, Havra so~<eğı mahsulü 
bir Yahudi ilesi konuşuyor: 

- Rabelca .. Nozarenti Kekoza 
Hafuz efendi 

- Agora, alakaza ijo dö 
perro. 

Ermeni oldukları burunların· 
dan ve fiya\ca!armdan' belli iki 
yakışık düşkünü alaya başlıyor: 

- Bağdasar efendi!. Pasar· 
sak abamı?. Hafızım davarna 
gılla .. 

- Yergu kadek,. mek ayı 
vatsuni hing eitmış beş oğlum •. 

Fena halde içerliyorum, hani 
nerdeyse rezalet çıkaracağım. 
Kemal Kamilin de pişman ol· 
duğu yüzün den belli amma b r 
şey söyle iyor. 

Aksiliğe bakınız; Ç'lndarlıya 
girmişiz. Vapur; baş, lctç yap
m ğa baş\adı. 

Garson üç kadeh daha getirdi 
- Ulan, çüüüş. 
Derneğe kalmadan hafız Dur

muş bir bir ardına üçiinü bir· 
den dikiyor. Yüzüne dik, dik 
bakarak çıkışmağa b şlıyorum: 

- Hafız!. Bu senin yaptığ n 
münasebet iıliktir. Kalk baka· 
lım, gideceğiz. 

Hafız Durmuş oralarda 
bile değil. Ayni şiddetle mu· 
kabeleye geçiyor: 

- G tm yece~in. Ne gızıyon 
Döğecekmin? 

- Sonıı 8 inci so.hi/flfi• -
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ınailiz ~in••i!!.'!.e "•ti!!'';' mi? Habeşistanda mühim kar .. Uzak Şarkın bugünkü 
kahramanı: Japonya! 

Hem güreş, 
Hem oyun! 

----------,----~--

Yani zevkle mücadele ve spor 
unsuru bir arada! 

Japon se/iri güreşiyor 
Kendi kabuklarının iç ne gö· 

mülmüş oldukları halde, asır· 
lardanberi dünyaya gözleri ka· 
palı olarak yaııyan Japonlan 
bu derin uykularından uyandı· 
ran ilk hadise, ecnebi harb ge· 
milerinden bazılarının Japon li· 
manlarını tehdid etmiş olma· 
sıdır. 

ilk defa bu tehdid hadisesine 
aldırış etmiyen ve tekrar kabu
ğunun iç ne çekilen Japon mil
leti, tevali eden ecnebi tezahü
ratı karşısında artık uyumamağa 
azmetmiş bir halde ikinci defa 
uyandı. lşte bu uyanıştır ki Ja· 
pon rönesansının · hakiki teme• 
lini kurdu. Bir taraftan küçük 

·tezgahlarla sanayi hayatına gi· 
riliyor; diger taraftan da Av· 
rupa ve Amerika merkezlerine 
talebe seferberliği yapılıyordu. 
Bu talebe 5eferberliğinde J :ı· 
ponyanın kazancı diğer millet· 
!erden çok üstün olmuştur. 
Amerika ve Avrupada tahsilini 
b tiren J tpon genci hem bilgi, 
teknik ve modern görüş hamu· 
leyle vatanına dönüyor; hem de 
öz Japon karakterini tamamen 
mJhafaza etmiş b:r surette milli 
elb,seleri, adetleri ve ahlakları 
içinde iş başına geçiyordu. 

Japon kalk nmasının tarihi 
(50) yılın içindedir. (50) yılda 
endüstri savaşını başaran Ja· 
ponya, bu müddetin hitamında 
hatta hitamından önce kend.sine 
evelce kafa tutan Ruslara, Ame· 
rikalılara, lngiliz ve Fransızlara 
nasıl cebhe aldığını yakın ta· 
rihten hepimiz anlıyabiliriz. 

Genç Japonya; Avrupa tek· 
niğini benimseyememiş, gömülü 
olduğu kendi kabağunun için· 
den bir türlü çıkmağa muvaffak 
olamamış, yenilik hareketlerine 
arka çevirmiş ve dudak bük· 
müş olan bedbaht Çinin yanın· 
da ne büyüle bir ders nümune· 
si, ve ne destani bir enerjin in 
tam manasile timsalidir! 

Çin, büyük devletler tarafı n· 
dan paramparça edilirken, Ja· 
ponya, değil onları yanlarına 
yaklaştırmak, kendisine yan dahi 
bakhrmıyordu. Bugünkü Çin 
hailesinde Japonyanın büyük 
devletlere karşı söylediği şu 
cümlesi kulaklarımızda daima 
çınlamalıdır: 

- Hep s· z değili Biraz da 
beni 

Yukarıdaki resmimiz Pariıte 
Japon-Fransız kulübünde verilen 
bir eğlenceyi gösteriyor. Reı:m. 
de milli Japon güreşine çıkan 
Japon sefiri B. Sugimuaadır. Bu 
oyun, hem bir nevi mücadele, 
hem de spor unsuru o:arak 
kullanılır. iki bin yıldanberi 
Japon an 'anesinde çok yer tu· 
tan bu oyun son yıllarda daha 
çok rağbet görmüş ve ufaktefek 
ıslahat da geçirm.ştir. Resimde 
görüldüğJ üzere güreşin kendine 
mahsus bir elbisesi vardır. Ayak· 
lar ve baş çıplak olacaktır. 
Belde kuşak ve boyundaki at
kile ortaya gelen güreşçiler ilk 
nazarda garip bir manzara ar· 
zetmektedirler. 
Avrupalılaşan Japonların oyun· 

!arına karşı gösterdikleri bu 
an'aneperestlıkte bir az tezad 
bulmuyor musunuz? 

Sulhseverler 'kongresi 
Londrada toplandı 

-----------------
Japon mallarına karşı boykotaj 

ilan edilmesini istediler 
--------------

Londra, 14 {Radyo) - Bey· 
11elmilel Suih )severler cemiyeti, 
ıeçen cumartesi günü burada 
büyük bir kongre akdetmiştir. 
Kongreye, yirmi dokuz memle· 
ketten gdmiş sekiz yüz aza işti· 
rak eylemiştir, bir çok hatipler, 
uzun nııtaklar irad etmişler ve 
Japonaaya karşı iktısadi bir barb 
açılarak Japon mallart.na her 
yerde boykotaj ilan edilmesini 
istemişlerdir. 

Ccmi~t reisi Lord Sesil, Lon· 
drada bulunmadığından, kon· 
ıreye saylavlardan B. Nıel Be· 
ker riyaset etmiştir. 

Londra, 14 (A.A.) - Çine 
yardım etmek ve Japonyaya 
boykotaj yapmak için burada 
toplanan dünya konferanıı dün 
akşam mesa111m bitirmiş ve 
ıulhu tehlikeye koyan Japon 
tecavüzlerini takbih edon bıir 

karar ıuretini itti'fakla kabual 
eylemiılerdir. 

Konferansın mmteaddid ko
misyonları umumi içtimada tas· 
yib edilen a ıatı d.alci kararları 

almıştır: 

1 - Milli kanuular çerçevesi 
dahilinde sendikalar tarafından 
boykotaj yapı l ması, 

2 - Her memlekette boy· 
kotaj teşkilatını tetkik etmek 
ve boykotajı rasyonel bir suret· 
te tatbik eylemek üzere daimi 
birer komisyon teşkil olunması, 

3 - Japonyaya her türlü 
kredi açılmasına nihayet veril· 
mesi ve Ç ne kredi verilmeğe 
başlanması, 

4 - Hükumetin müzahareti· 
ni elde etmek üzere parlimen· 
toların harekete geçir.lmeıi, 

5 - Koop~ratif şirketler ta· 
rafından boykotaj yapılması, 

6 - Jeponyaya gidecek 
petrola ambargo konması, 

7 - Şahsi boykotaj n bil· 
hassa ipek çorap vesaire gibi 
bir çok Japon mamulatı kulla· 
nan kadınlar arasında genişle• 
tilmesi için dünya propaganda 
faaliyetine yardım etmek üzere 
Çin tarafmdan bir malumat bü· 
roıu teaiı olunması. 

B. Eden yakında An· gaşahklar başgösterdi 
karaya geliyor 

/ngiltere Hariciye Nazırı, sabır sayeainde 
cliJnyada elde etlilmiyecek bir şey 

yoktur, diyor 
--~~----ı--~~--

- Baştara/ı 1 incide - sol cenah gazeteleri ile birlıkte 
zaruret olduğu noktasında ısrar bu şayialarm kat'iyen doğru 
etmiştir. olmadığını ve bu şayialara 

B. Eden, daimi mahiyette ol· şaşılmak lazımgeldiğini bildir· 
mıyacak seri neticeler elde et· mektedir. 
mek için hiç bir prensibin feda Diker taraftan Daily Mail gibi 
edilmemesi liıımgelmekte oldu· müfrit muhafazakar gazeteler 
ğunu beyan etmiş ve söyle de· ise bu haberin kat'iyen doğru 
miştir: olduğunu bildiren yeni makale· 

- - Müsavat şartları dahilinde ler yazmaktadır. 
herkese dostluğumuzu arzedi· Daily Telgraf And Morning 
yoruz. 

Hatib, Milletler cemiyetine olan 
imanını teyiden beyan ederek, 
ideallerimizi asla terketmcme· 
miz asıldır, demiştir. 

Hatib fngiliz gençliğinden 
hürriyet idealine saclı k kalmasını 
istemiş ve demokrat devletlerle 
totalitaire devletler arasındaki 
farklara rağmen bu devletler 
arasındaki dostluğun imkan da· 
resine girebileceğini ilave et· 
miştir. 

B. Eden dünyada sabır saye• 
sinde elde edilmiyecek biç bir 
şey olmadığını söylemiş ve de
miştir ki: 

- Ahval ve şerait mütema· 
diyen değişmektedir. Ve zuhur 
edecek fırsatlardan istifade et· 
mek muvafık: olur. 

Londra, 13 (A.A.) - Havas 
Ajansı muhabirinden: 

Parlamento mehafili M. Ede· 
nin Birminghamda irad etmiş 
olduğu nutku harici siyasete 
ha~im olması lazımgelen ahlaki 
prensiplere olan merbutiyeti ve 
daimi bir kıymeti haiz olmaıı 

imkanı olmıye1t- acil neticeleri 
reddetmesi itibarile ıon derece 
mühim addetmektedirler. 

Zira bu nutuk M. Edenin ef· 
karı umumiyenin ekıeriyeti nez· 
dindeki vaziyetini tasrih edecek 
olup yetişmekte olan neılin 
memleketin idaresini eline al· 
mak zamanı hulul edince M. 
Edenin hükumet reisi olacağına 
dair genç muhafazakarlar tara· 
fmdın ileri sürülmekte olan 
mütaleayı muh'k göstermektedir. 

lstanbul, 14 (Hususi) - Ya· 
kında, Avrupa merkezlerini zi· 
yaret edec.!k olan lngiltere Ha· 
riciye Naz rı M. Eden n, Anka· 
raya da geleceği söyleniyor. 

Londra, 14 (Radyo) - Baş· 
vekil Çemberlayn ile M. Eden 
arasında çıkan ihtilaf yüzünden 
kabınede değişiklikler olacağı, 

Sir Samuel Hoarın tekrar Ha· 
riciye Nezaretine, M. Edenin 
Dahiliye N .!Zaretine, Lord Lif· 
tonun Milli Müdafaa Nezaretine 
ve Lord Çurçilin de Hava Ne· 
zare tine getirilecekleri söyle· 
nıyor. 

Londra, 14 (A.A.) - Bütürı 
gazeteler geçen hafta sonunda 
dolaşmağa başlıyan ve Çem· 
berlayn ile Eden arasında ez· 
cümle lngiliz-ltalya görüşmele· 
rinin yeniden başlaması ve iki 
memleket ara~ında muhtemel 
bir anlaşmanın esaa şartları 
üzerinde ihtilaf çıkmış olduğunu 
bildiren şayiaları ehemmiyetle 
mevzuu bahsetmektedir. 

Gazeteler bu fikir ihtilafların· 
dan bahsederken bir ı birinden 
çok ayrı düşünceler ileri sür· 
mektedır. Bir taraftan muhafa· 
zakir partiye mensub gazeteler 
--------:-:---------~--~ Umumi içtimada bir çok nu· 
tukiar ıöylenmiş ve tezahüratı 
lngıliı balkının büyük ekseriye· 
tinin sürpriz ile karşıladığı 
enternasyonal marşı ile nihayet 
verilnıittir, 

Post diyor ki: 
•a. Eden söz söylediği zaman 

şurası bilinmelıdir ki yalnız ken· 
di namına değiJ fakat başvekil 
namın da söz söyler.Siyasi meı· 
eleler üzerinde ikisi arasında 
derin anlaşmazlıklar çıktığı bak· 
kındaki şayiaları bugün yalanlıya· 
bilmekle büyük bir memnuniyet 
duymaktayız. 

B. Çemberlayn ve B. Eden 
son zamanlarda vukua gelen biç 
bir hadisenin haleldar etmediti 
sıkı ve itimatlı bir işbirliği 
halinde beraber çalışmaktadır.,, 

Nevs Chronicle bu şayiaları 
mevzuu bahsettikten sonra di· 
yor ki: 

• Çok yüksek bir makam· 
dan aldığımız malumata göre 
bütün bu şayiaları bugün yalan· 
lıyabilmek vaziyetinde bulunu· 
yoruz.,. 
Daıly Herald diyor ki: 
"M. Edenin aleyhindeki Lu 

hücumlar . nazarı dikkati celbe· 
decek bir ıurette ltalyan gaze· 
telerinin manevraları ile muta· 
bakat halinde kendisini göster· 
miş ve öylece ilerlemekte bu· 
lunmuştur. Muhakkak ki buıün 
gönüllülerin gcrı çekirmesr- me· 
selesi etrafındaki müzakerelerin 
heyeti umumiyesini bozmağa, 

yahut da bu müzakerelerden 
sırf faşizm için daha ziyade ka· 
bul olunabilecek mahiyette ne· 
ticeler çıkarmağa matuf bir ma· 
nevra karşısında bulunuyoruz. 

M. Çemberlayn uf ak bir söz 
ile bu manevraları tamamile 
akim bırakabilir. Başvekilden 
ricamız bu sözü fenalık büyü
meden evci söylemesidir.,, 

Fakat diğer taraftan Daily 
Mail ise cvelce bildirdiği bu 
şayia'ar üzerinde ısrar etmekte 
ve kabinede değişikliklerin ne 
tarzda yapılacağı hakkında taf· 
silat dahi vermektedir. 

Cumartesi günkü yazısında 
B. Edenin yakında kabineden çe· 
kileceğ'ni bildiren Daily MaiJin 
siyasi muharriri bugünkü yazı

sında diyor ki: 
"Bu değişmenin ne tarzda 

vukua geleceğine dair bugün 
tafsilat verebilecek vaziyetteyim. 
Sivı l tayyarecilik üzerinde tet· 
kikat icra eden komisyon bu· 
günlerde raporunu neşreyliye· 

cektir. 
Bu raporda ezcümle ıivil tay· 

yareciliğin Hava Nezaretinden 
ayrılarak ayrı bir Nezaret ha· 
linde idare oludması tavsiye 
aidlmektedir. Kabinede Nazırlar 
arasında değişiklikler bunun 
üzerine yapılacaktır. Bu arada 
halen Hava Nazırı olan Svin· 
ıonnun Harbiye Nezaretine, Har· 
biye Nazırı B. Hore Belisha 
Hava Nezaretine, B. Vinston 
Churchilin muhtemel olarak 
Harbiye Nezaretin~ getirile· 
cektir. 

Uzun yaman dan beri harici si· 
yaset üzerinde Nazırlar arasında 

mevcut bulunan f,kir ayrılıkları 
geçen hafta zarfında en son 
haddine vard ktan sonra kabi· 
binede değişiklikl~r yapılması 

• bugün çok kat'i bir ihtimal da· 
l iresine ıirmiıtir. 

• 
l•yan hareketini baatırmak için Adiı.A6a. 

dan ltalyan lıuvvetleri gönclerilcli 

r 

Atlil·Ababa btasgonıı 
·-------• Aden, 14 (Radyo) - Habe-

Rumen kabinesi şistanda üç eyalette mühim 

Kralın riyasetinde 
toplanarak mühim 

kararlar verdi 
Bükreş, 13 ( A.A.) - Rador 

Ajansı bildiriyor: 
Dün gece Kral Karolun riya· 

setinde toplanan Nazırlar mec
lisi aşağıdaki kararlan almııtır: 

1 - Teşkil olunacak bir ko
mite yeni bir kanunuesasi pro· 
jesi hazırlıyacaktır. 

2 - idari teşkilat ıçın ye· 
ni bir kanun projesi hazırla· 
nacaktır. 

3 - Bütün devlet memurla· 
rının ve mahalli idareler bele· 
dıye memurlarının siyasi mıhi· 
yette her hangi bir harekete ve 
tezahüre iştiraki memnudur. 

4 - Patrik, Sensinod mecliıi 
ile itilaf halin de dindarların 
kanuni surette ettikleri yeminler 
hariç bütün diğer yeminlerini 
ibra edecektir. 

Bundan böyle siyasi mahiyet· 
teki bir yemini kabul edecek 
olan papazlar cezalandırılacaktır. 
~, - niversitenın mu"htar1· 
yeti mülgadır. 

6 - Matbuat rejiminde lü· 
zumsuz veya zararh neıriyat 

yaptırılmıyacak ve gazetelerin 
varidatı kontrol edilecektir. 

7 - Memurin kanunile hakim· 
lerin azledilmeılik huk 11ku mu· 
vakkat bir zaman için kaldırıl· 
mıştır. 

Patrik kabinesi 

kargaşalıklar çıktığı ve bu iıyan 
hareketlerini bastırmak ıçıo 
Adis·Ababadao mühim ltalyan 
kuvvetleri sevkedildiği haber 
alınmıştır. 

Bu haber, ltalyada derin 
akisler yapmıştır. 

Söylendiğine göre, Habeıia
tanın bir çok yerlerinde içi• 
için bir isyan alevi yanmakta 
ve .her zaman tesirini göıter· 
mektedir. -----
Fransız Nazırları 

••••• 
Ayrı ayrı ~öylevler 

verdiler. 
Paris, 14 ( Radyo ) - Dün 

pazar o mak münasebetile Fraa· 
sız Nazırları, muhtelif yeri-erde 
söylevler vermişlerdir. Ezcümle 
Devlet Nazırı B. Kroıır, Lilde 
bir söylev vermiş ve şunları 
söylemiştir: 

- Bir gün Fransa tehlike 
ile karşılaşırsa şimdiye kadar 
oldutu gibi o zaman da Fran· 
sız milletinin. v~lrviiru'4 ";. 
nalcfe düşmana karşı koyaca
ğından emin bulunuyoruz. Buaun 
aksini düşünenler, Fransız ol· 
mıyanlardır. 

Dahiliye Nazırı B. Alber 
Saro da, Paris emniyet memu.r• 
larma h tabeıı verdıği söylevde 
hula!aten demiştir lci: 

- Dünyayı altüst etmek ve 
beynelmilel ihtilaflar çıkarmak 
istiyen kara kuvvetler, muhtelif 
memleketlerin dahili vaziyet· 

DeJtrişmiyecek, baş. ler.ni lcarıştırmağ'a çllış~yorlar. 
5 Fransada bu gibi emellere ilet 

vekilin yahudiler olacak .kimse yoktur. 

hakkındaki emri Sabık Başvekillerden B. FJın· 
Bükreş, 14 (Radyo) _ Yeni den de bir söylev vermiş, dün• 

başvekil Patrik Mıron, yahudi· yayı kasıp kavuran iktıaadi bub· 
ranın izalesi için, evveli devlerden Pumen olmak istiyenle • 

rin, katiyen kabul edilmemele· Jetlerin silahlanması lizımgel
diJı.ini beyan eylemiştir. rini, bütün eyaletlere tamimen 6 

biJdirmişt . r. B. Ffanden, komünistlerden 
Bükreş, 14 (Radyo) _ Patr:k bahsetmiş ve şiddetli bir lisan 

( Miron Krıstea) kabinesinin is· kullanarak, bunların, Franaayı 
dahili bir harbe sürülemek emetifa edeceği hakkındaki haber· 

ler, Pragdan çıkmıştır.Hükumet ı ;nde olduklarını söylemiştir. 
bu gi?i _haberleri resmen tekzib Sivastopolda 
eylem ıştır. 

Stalinin beyanatı Batırılan ~~' 
. . tahtelbahırı 

Rııaya, kuvvetlı bır Bükreş, 14 (Radyo) - Ode· 

ordu bulundurmaıa sadan haber ~eriliyor: 
mecbur dur Bir kaç gün evci Sivattopol 

Moskova 14 (Radyo) _ M limanında Batan Marlcaiıt adın· 
St 1• ı ' d b" ·· • daki Rus tahtelbahri, bir aui· a ın, ay ar an sonra ar soy· k 
l · t. B ·· ı d M kasda urban olmuştur. ev vermış ır. u soy ev e • . . . . • 
St r ·· 1 d · r ıc · Tahtelbabmn 24 kıııden mu· 

a ın Rezcumd e e~ış ır ıd: ğ" rekkep mürettebatı, tamamen 
- usya a reıım, ne e ış· b t 1 t 

. t• d d ğ" kt' B o u muş ur. 
mış ır, ne e e ışece ır. ur· H · ka . ._ 

1 · l · k R d u met ıuı~astçı arı arı· ıuva mese esı, artı uıya a ki • ld" 
yoktur. Bu, tamamen halledil· ~a a meşgu ur. 
mişt r. Hallolunmıyan bir mesele Asılsız bir haber 
vars~. Scsyat:zm~e Ploretaryanın Ankara, 14 (A.A.)- Bazı ec· 
zıddiyetid ir. Fakat bu iş, Rus- nebi matbuatında Türkiye, lran 
yasız halled lemez. Dünyanın Irak arasında lstanbulda anti 
neresinde olursa olsun, Sosya· komintern mücadele için bir 
lizmle Ploretaryanın birleşmesı müzakere cereyan etmekte oldu· 
şarttır. Maalesef görülüyor ki, ğu hakkında bir haber intiıar 
bu birlik, henüz husuıe gelmiş etmiştir. 
değildir. Bu itibarla Rusyanın, Bu haberin asıl ve esastan 
çok kuvvetli bir ordu bulundur· tamamen ari olduğunu beyana 
ması lazımdır. Anadolu Ajansa mezundur. 



J5 ~lı•t ANADOLU 

,..__ KADIM TAR/HE MÜSTEN/D TEFRİKA 

Süleyman Peygamberin Aşkı ..... _____________________________________ 12 

lktısad Vekili iktısadi, sınai 
tedkiklerde bulundu 

Y•z•n: A. Kuprln Çeviren: Ad•m Ha•i6 M ... •ll• bilecek misiniz? 
Diye ıormuı, 8. Behçet Uz: 
- Lütfünüzle. Cevabını ver· 

miştir. 

Sulimit, Süleyman Peygamberin sarayındaki 
mermer havuzda tuvaletini tamamladı Sonra üzüm kurumu ve borsa 

kalbime ve benlitime hikim biaalanada tetkikler yapan ve - Hayır, çok MYlilİ sulta• 
ma baJlfl Bea biç piıman 
..... cletili•; la.tta, ıu anda 
....... lluarlaatlttıa halele, 
Wr ·Mlaa dön111iyecetine ıire, 
r-e ... ,. pitw cletilim. 
Er -.,...... ey kaclretii, ..... 
•• ...aı Slley ... , ömrümüD 
•'*tm• ...., ... i cltitüneoet:m, 
Hala elacatı• ve bafka11nıa 
oa.,.oatı.. Ylibek ve kib• 
••• aimclea düımiyeaektirl - I•• it, bua bu aizel 
ılll...t tebar eder milia? Dalla 
tleitw ltaaa laakikati IÖy!er ..-1. Sen benim kim oldu· 
ı- lı.aldkaten biliyor mu1Un? 

- Hayır, laealz kat'i ol•ak 
ltilmiyoram, ,.ı.uz zan ve tah
llİn ec11y_.., lteaimle alay 
•~•eetl•i NDtlatı• için ceuret 
etlip llflipmiyonaa Fakat ae 
oı.. olılu llyliyeoetim. De
•1zt11tae pre, buı aabudler, 
*. 1*ı Becl-El-Hav tepelİD• 
..... if.. la tepe ulatılaa 
tek ..... bir Jefclir ve bea ele 
.... ,..m ki ._ Oliriıin otlu 
Honllal Yalaud, batka bir m•••·· 

SlleJaaa Peypab• ail••"-
tea bacliai .Jamadı: 

- Ha11r.. liaJU'. Bir maba• 
delilim beni S.dece bir h&klim· 
din& Sevpim, bak: Seaia 
.-ı alaıaı 6perek sana yemin 
tJtli1w .. ld en ıeaç ve ea 
aı..b ..... ı.aada bile aeni 
.,.,.,._ bdar hio bir bclıaı 

.. -.m.clia. Kalbimin ti•di aal
tui ... Iİn ve aen kalacakaıal 
Seaia km benim b ımı 

~---~.'D,llllali'"jMl.li'ililsl 
y0t, fubular hflklm llrilyor. 

- Evet aevıilim, evet. Sen 
ele a.a bir bale Gözlerin beni 
.... elİr etti, irademe laikim 
olda. Fabl beaim için ae bü
yilk uadet. 

Kliut llald d..... ••a• 
hlkmlDI .._üyordal iki -.. 
dalı, keaclil.iai H pel larhk 
,.de, ailaaaua en mükellef ... 
rayıacla aamyorlarda. 

-5-
~Jmu Peyıamberin aara• 

Jliiıda Wr bavaz, büyflk ve battaD.... beyaz aerm•lerdea 
yapıı.t ltir laavm vardL Havu 
ve etrafı, Mısırdan, Ye•ea ve 
Hiacld• aetirtilmif kıymetli 
t .... ve siillerle aialenmiı idi. 
Hawaa, lurm111 kıy•etli taflar
- ,.,.ımıı 1alaklarctan serin 

-.. aal• akayorda. Hava-
- • kipliade be,.. ..... 
••••• cl&t tane ..ıa.- heykeli 

Dlllmlze çeviren: 

vardı; bualann da atızlanadan 
havuza beyaz köpüklü sular 
dökiiliyordu. 

Bu havuza uzak diyarlardan 
ıetirtilmiı kokulu •taçlar kon· 
muı, auyu güzel bir kokuya ma· 
liktil 

Sulimit, bu havuzda banyo 
alacaktı; ıüzel ve itaatli c1riy~ 
lor arasında havuzun kenanna 
kadar ıeldi. Güzel saray elbi· 
nleri içinde Sulimit o kadar 
daba ıüzel olmuıtu. 

Cariyeler, havuza yeniden ko· 
lm1'ı nebatlar attılar; Mııırlı 
ıtriyat tüccarlarının saraya ıüm· 
rük reımi olmak üzore hediye 
ettikleri kokulardan da bir 
miktar havuza döküldü, havu· 
ıun 1Uları pkmavili reaıini 
alda. Sulimiti soymakta olu 
cariyeler, en büyük bir hayret 
içinde idiler; bu kır kızı, cid
den harika idi. 

Sulimit te hayret ve vecd 
içinde idi. Gümiitten yapılmıı 
bü,ak aynada kendi vücudüni 
dikkatle seyretti. Soma, mırıl· 
damr ıibi: 

- Bütün bu rüzellikler ıe
Dia içindir, ıultaoıml Decli. 

Sulimit laavuzdu çıktıta va• 
kit, cuiyelerin tuttuldan ipek 
laıvlalarla kurulandı; Mı11rdı 
dokunmuı ysı ıeffaf ipek bir 
kumııla yıpılmıı olan kııı bir 
ıömlek ıiydi, bunun üzerine 
altta iılenmif UDD etekli bir 
ütt elbiMIİ ıi1di. Cariyeler 
ayaklarına kırmızı terlikler ver· 
diler; kulaklarıaa liyala elaaub 

•#IMıtr.t'I"-~,.koHDD&- ... 
bil••~aer.· · "'8Uiaa·'ka1metli ,.,. 
danlık taktılar. 

Böylece, uzun ve itinalı bir 
tuvaletten aonra hazırlanmıı 
olaıa Sulimit, Sileyman Pey
ıamberin yanına firdi. 

Süleyman Peyıamber, •eY1i· 
liaiai böylece prince: 

- Kalbimin afuldarıaclan do
ha bu ıinet kimdir? Dedi. 
Ey Sulimit, aen en karanlık 
pcelerin zalmetleriai parçalı· 
YID ayaın •• Sen nurua ta ken· 
cliaiıinl 

•Ey Salimit, seain ıüzellitia, 
bipi• lcart1sıada, bir phri iı· 
ple bqlamıı muzaffer bir or
dudaa daha kavvetlit daha kor· 
kunçturl 

•Sulimit... Ben ıimdiye ka· 
dar yecli yüz zevceye malik ol· 
dam, üç yüz de oclalıtım var
da. Binlerce ve hw diyardan 
ptirilmiı cariyeleri• zevkime 
hizmet ettiler. Fakat aenia ıibi 

Yazan: 
H1111rl Bere ŞllluiiK• .. ------~-------
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llJIDll veaire vel&ire ••• 

8apatla oteliD adreıiaai tltı· 
JU meldabua ütıdına ilk 
tWa clia ak11• kokladıtı• 
bbcl• bir kaç damla damlat• 
-.; mektahua alt tarafında da 
tam imza atılacak _.,-e kalemle 
llir laallca fimiı. Tam bir buae 
k_.,ulaCak kadar bir yer. 

8- bu bnra iaMmamuhk 
ettim. KOflrak odum• çaktım. 
Kapı kapah delilmif. Girdim. 
Yatata yüı:üko,... uaa•lf dir
..tderiai kalcbrmıı kitap oku-,.- .. 
...... -··· Pi"'. 

lerime bir örümcebtı çekildi· 
lini, ve demevi boynumdan 
kızıaa ütü aibi bir ıeyin ıec;ti
pi biaaettim. Hiddetimd• 
botulacaktam. Naaıl olup ta oau 
koltutaman albna alıp yaramaz 
bir çoc•k ıibi terbiyelini ver
mek batanma ıelmeditine evet, 
bili .. ııyorcllim. Beai prünce 
dotraldu. Dirlelderüae dayandı 
ve bir aktam evelki ciddi 
cloltaae ve bir ~ bulyah tavril~ 
balla balcbı 

- Mektuba okadanaua pl
memeliydiniz. 

Decli. Mektubu elimde idi. 

olan yoktur. Vekilete bağlı bazı tefkilit ve 
•Cihan kraliçeleri seai hay· müeıaeleri gören Vekil ,.lıaircle 

retle görecekler, sana tapına• bir gezinti yapmıt. ıaat 17,Je. 
caklar, ayaklanna yüz ıürecek· da tekrar ticaret odama• pl
lerdir. Sen arz üzerindeki ka· mittir. Odada evveli pamuk il•• 
dınlana en ıüzeli, ea cazibeli· racatçılanndan mirekkeb bir 
siıinl prubu kabul ederek bu ibr .. 

•Ey Sulimit.. Zevcem ve kra- catçıların pamuk satıtları ve ila• 
liçe oldutua giia, ben arzın en racıbaın arttınlması baldunclald 
mesud insanı olacatıml muhtelif miitalealarıaı clinl .. if, 

- Son• fHll' - bazı pamuk ihracatçıları, pam•k 

T 
fiatleri üzerinde tesirler yapan ayyare pamuk ıpekülitörlerinia ha· 
reketlerinden ıikiyet etmiılerdir. 

Piyangosu vekil, dilekleri teıbit ettikten 
sonra bu yıl içinde üç milyon 

- B.,ı 4 •nci salıi/etle - lira sermayeli ve pam•k iti ile 
2S363 2S488 25415 25621 25650 meııul olmak üzere üzüm üze-
25880 25818 25868 25944 25957 rinde mqpl olan Ozüm kuru-
29170 26385 26451 26536 27537 mu gibi yalnız pa•uk itile m8f• 
26660 26687 26709 26715 26733 1 b 
26808 26817 26834 26918 26928 pi 0 an ir teıekkül vücucle 
26929 27134 27174 27224 27233 ptirilecetini, bu teıekkülüa 
27243 27445 27450 27511 27527 memlekete lizım olan petrol ve 
27622 27649 27675 27740 27802 saire ıibi maddeler mukabilinde 
28062 28073 28148 28155 28242 dıı memleketlerden yapacatı 
28233 28267 28280 28213 28355 ithalita makabil yalnız pamuk 
28361 28464 28821 28964 28078 ibracab yıpacatını, bu teıek-
28981 19055 29005 29350 29295 külden mühim faydalar bekle· 
29358 29420 29445 29476 29S07 diklerini bildirmiftit. Daha ıonra 
29545 29535 29815 20636 29714 1anayicileri kabul eden vekil, 
29837 29911 29929 29990 30014 unayi müeueaeleri sahip ve 
30129 30271 30468 30496 30712 mümeuillerinia dileklerini ta-
30765 31001 31041 31113 31180 bit eylemiıtir. Bu dileklerin ek· 
31216 31386 31405 31521 31703 aeriıi it kanununun muhtelif 
31785 31911 31934 32043 32062 mıddelerile alikıdardı. Sanayi• 
!2100 32121 32145 32161 32526 ciler, itçilerin Cumarteli ıtın-
32584 32607 32630 32668 32698 leri ötleden 10ara da çalııbnl-
32745 32920 3302S 33117 !3119 malan n mesai saatleri laak-
33160 33163 33217 33317 33392 kında bazı dilelde,cle balunmur 
3J448 33463 33585 33597 33618 lardır. 

'\IZ3.$~ 33320 ,.33906:t342.12 •Ji .. 11--..~ ...... 
S426S 34338 34386 34363 34473 ıilleriaden bir kıımı, telairdı 
34488 34490 34496 34576 34590 bu imal eden fabrika ve ml-
3472S 34795 34861 34921 35045 eueaeler bulandatu halde a... 
35207 35217 35225 35335 35402 lediyenia kendilerine belld buz 
35449 35479 35534 3SS05 35696 imali için milaaade etmiyeee-
35698 35964 36185 36227 !6284 tiai, bundan hem telİlabD 
36289 36394 36438 36SS8 36856 
36900 37005 37073 37150 37186 m~ttal • ~lma11Da aebebiyet 
37319 37404 37530 37538 37609 verılecetinı, hem~ hal~ ac:az 
36628 37674 37770 37786 37197 ~u tedarik eclemayecetüal biJ. 
37847 37880 38058 38078 38256 
38262 38292 38330 38377 38465 
38560 38718 38735 38807 38848 
38879 38892 38896 38902 39035 
39134 39135 39190 39227 39243 

Amortiler 
13 ve 49 rakamlarile Dİ bayet

lenen biletler ikiıer lira amorti 
alacaklardır. 

Onivu-.ı-,.-,-il-.-,-,-,,, • ., 
Sömeıtr ve bayram tatillerim 

reçirmek üzere plmiı olan 
Oniverıiteliler, bugün lzmir va
purile lstanbala gjdeceklerclir. 

-Beaimle etleoiyoraunuz ka· 
babat ıizde detil. Mademki 
öyledir benim ıitmeme aiçia 
müsaade etmediniz? 

Tamamile dotrulda. Ziya arka
dan pliyordu. Yetil ipek pce
litinin araıındı tenini ıördiim; 
pzlerimle ıördütüm ıey pce 
rüyalarıma airipte ıize teferrii
abaı anlatamıyacatım litif ve 
nefis hayale noktalı aoktuıaa 
benziyordu. 

Bu manzara bir aaaiye devam 
etti. Gidipte pencerenin yaDID· 
claki duvara dayanır dayanmaz 
her flY silindi bu bir tesadüf 
mü yoksa insaf11zca bir cilve mi 
bir türlü anlayamadım. 

Şimdi arbk o, elleri arki
aında karpma ıelmiı, dikilmiı, 
safiyetle dolu ıözlerini ıözle
riıae dikmifti. Bu 

0

mab1Gldarla 
iıin neye varlcıtını ke1tirmek 
kabil detil veuelim? 

Arada bir ıükGt oldu. 
Sonra: 

-O kadar titizleameyiıa. Git· 
meyiDiL Bir u bekleyiaiz. Fakat 
beni bir az keneli halime bar .. 
kanız. Bir u keneli keadime 
kalarım. 

Dedi: 
Odadu çıktım. Evet, aülme

yia z odadan çıktım. 
itte efendim blfllU plea 

bal. lçiaizdea baaa deditiaiz 
pyi merak etmeyin ben de 
kendi kendime söyledim. Y oo, 
yoo rica ederim plmeyiniz ve 
ıiilmemeliainiz. laf&lllah yakında 
sene ıöriifürüz. Sizi bir kaç 
ıüne kadar ıelir ıörürüm. 

Benim de yaloız kalmata ih
tiyacım var. 

- 21-
Acaba beni seviyor ma, yoksa 

benimle alay mı .. iyor • Artık 
buna anlamak zamanı c;oktaa 
ıeçDaİftir. Göriyorsuo uz ya mu
hakememi kaybetmiı bir halde
yim, llGtün hatıralanm karmaka· 
rııık olmut biribirine ıiriıiyor: 

Velclllıı i.tliNll 111eraiallıule11 6ir intlifı 
dirmiılerclir. Bazı fikiyetleri IODl'I 19hir kulübiincle Bahl. 
not ettiren Vekil, bu m•Mleler ıirli yiikaek tahlil ı.lebe ._.. 
üzerinde mega! olaoatanı VO mllDUD laazırlaclıtı baloya p 
dileklerini yeri11e ıetinlel'• i.. miftir. 
kia niabetiade çalıflCatını va· Buıün iae ziraat ltaboe•• 
adeylemiıtir. billaaua meyva ficlabta il» 

04uın sigll/etiı rinde tetkiklerde b.,.__ • 
lzmir Ticaret ve Sanayi oclua Atatürk parkını 111111 8. L

tarafından diia alqam lzmirpa- aebir aaat 9, 15 de kala•bk 
laa salonunda lktuad Vekili,.. halkaa samimi tezalaiirled 
refiae bir ziyafet verilmittir. aında lzmire hareket etmif! 
Vali, M&stahke• mevki k .. u. L 

0 

taaı, .. larimizdeki saylavlar, be- Karııyalcatla ~··• 
lediye reiai, adliye erkiaı, lktı- J'GR .. ft 
aad ve Ziraat Ve kiletleri teı· Evelki pa, Kar,ı,·a111-. 
kilib miidiirleri, bana müdür· Arab Bey aokatınd• B. a..ıa 
leri, ihracat ve idlaalit tacirleri Mehmede aid olup Al ..... 
ve guetecilerin bulundukları bauıadan B. Lohnma W... 
ba ziyafet, samimi haıbılaallerle b•luadutu 2 aa,W evla "* 
pç vakte kadar devam etmi,tir • daireaindea yanıın çalaaat 

Balıkelir, 13 (A.A.) - Ewe- ful itfai,..izia derlaal :Jetit
liai ~ Aakaraclan ıelarimize meai üz..U.e, eYİD çatua ,ılk 
ıelea lkbsat Vekili ve Ziraat u yaaclıtı taalde at.. il•• 
Vekaleti vekili Şakir Kuebir, riilmiftlr. 
clilD !clremide aiderek zeytinyata y anl'DID, çab aruaadm 
fabrikalan ve zeytin istihsali çen aoba boralaDaa ....,... 
merrinde tetkiklerde bulunduk• den çaktıtı ve ewia, ... 
tan ıoara aktama t•hrimize av-
det etmiflerdir. birlikte 12 bia •a1a •·-•ı»: 

S... 19 da ..,Ucle tlcear .. oldup 4DlıltMM"'""' 
ç'ftçilerin iftirakiyle bir top- Hallıeolı•Mr· 
laab yapblar. 8. Şakir Keaebir ml1aamae 
burada viliyetia zirai ve ekono- Tatil müoaaebetile plea O... 
mik vaziyeti hakkında verilen venitelıler, dün akta• ı..
izabab dialeaitler vo notlar eyjnde 8. Lebitin Sit pi,... 
almıılardır. teıDsil etmiılerdir. Miill••• 

Mütealaben B. Şakir Keaebir çok zevkli ıeçmiıtir. 
Halkevinde parti tarafındaa ve-
rilen zipfette bulun mat. daha Pren• Ni lıola •im 

Atina, 14 (Radyo) - ,,._ 
Nikola, büyük meruimle Tir 
ıuyi kabristanına ve Kral K ... 
tantinin yanına defnedilmipir. 

Seyabatleri•iz. kocanıa ıidib 
plmeai, otel •Roael. vak'u 
beni öldü zaanedan arkada.
lanm, benim yerime bqkuına 
tiden metresim, Portlıit rıhb• 
mile Ehramlar arasandaki aine
mavari firanmız. Roma lmpara
torlannı ziyaret. bahçede Möayö 
Kaaapolua oturdutu tahta b· 
nape arbk bütün bunlar 
benim için maauız, karııık ve 
miibhem levhalardan bqb bir 
ıey detildir. 

Şuracakta ıördütüniiz ba 
ıeniı ve emaiyetbabı ,.-lak
bit albnda buıiia .... ve 
yeisten baıka bir ..r 1oktur. 
S.tıra batıra atlayacak dere
cede muztaribim. Geceleri ter 
de yuı içerisinde uyanıyorum. 

Altüst olmut dötekler arasında 
~hkta anıran bir fil ai bi hır 
kınyorum. Bazao beni çatın· 
yorlarmıı gibi dimdik yatatım· 
dan farhyorum. Geyiaiyor ve 
1aat ka~ oluraa olawa kapıJI 

Cenaze merasimine, Kral llde
ci Jorj, Yugoslavya Kral aaibi 
Prens Pol, dük Dökent ile MI
tün Yunan Prenses ve Pre...Mi 
ittirak eylem·ııerdir. 

Bir aef,'r dalaa ~ 
Varıova, 14 (Rıdyo) - SW. 

yet Rusyanm sabık Kovao 1eiiri 
PaYlofık, Moıkova mahlC_. 
aince idama mahldlm edilmif 
ve kurfuna dizilmi,tır. 

aç vera n diye zavalb bpıcvı 
•ıcık yatatıadan bldıray~ 

Bilriçlik taalamayanızl Hatır 
efendimi Hayır öyle cletıl ••• 
Sizin aklınıza ıelen 1•e ıito 
mekten beni Allah aakluaa. 
Gitsem belki biitün derdleri• 
nihayet bulurdu amma .ne y•pa
yım ben onulmaz bir derde 
mfibteliyım. Bana bu kadta 
lizım, bafkaıı delil. K6tii ka
dınlarla teaelli bulmak fikriaden 
yalnız nefret etmekle kalmaJO
rum. Hatta ea uil, en afii, .. 
•teeli kadın mucize kabiliadlii 
olarak aklını kaybedipte -"'"!""~sıı 
muaDarda peri ıebzadeleri 
linde ıörerek qık ol-. • 
kiraz vücudüoün b cir' 
bana sunsa; batta, r• 
güzel bir kadını ben 
liklerime çılgınca itık 
çırılçıplak yatatıma ıi 
bir Niaan sabahı kadar 
taze bir çiçekçi kızı bir 

-s-

.......... -..... ~. 
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ü .. ok 1 • Alsanca .r k ımyon ka· 
zasz oldu 

Lüzum.o notla 1 Bir lıöl'lü.•~t'!~. 
~rR--EN ..... LE;;:;;;;;R· iiiiiii;;i;;;::=1 Mıntakada şiddetli ve teh-. . ...... 

Güneş 5 .. Fener 2, Beşik· 
taş 2 - Galatasaray da 1 

lanir L sesi de Miihend s mektebin, 

.. i · am~le atır surette 
:, aralandı 

1zmirdeo bet ~tlıı blkaıı tren. ıı·ke!ı" yagv murlar var lerio hareket saatleri .. 

Agdcn hattı; Alsancalc: 
~velki güıı iım · r - Kuşıyaka 

yolunda Salharıe 'Civarında -bir 
kamyoıı kozası oimuş, belediye 
temizlik ameies hden iki kişi 

ağır ıurette yaralanmıştır. Kaza 
şöyle olmuştur: 

1zmir·Karak.uyu·Ankara: Pazar· Gediz sahilleriiid-; bog"' ulmuı bir 
tesl, ~rtamba, coaaa, pasat ğlnleri 

@•at 1!!:.:: .d~mw: aer ıaıa 1111 zavalhnm cesedi bulundu 
fudbolda 2·0 yendi 

- Baıı 1 inci de - veri di. Basri topu kalenin tam 
iıtlyea halk, yatmurun i at ortu ııa attı. Fakat Üçe>lc mü-
edltceaıae devamı yüıüncılen dafaaaı kolayca teblıkeyi uzak-
kakftlerden dışarı çıkamadı ve laıtırdı. 3S nca dakıkada Alsan· 
bu •hepten, güıel ve baştan cak aleyh ne penaltı oldu, Adil 
nihayete bdaT heyacınla dola fena bır voruıla muhakkak bir 
geçen m991 ıeyredeııler çok saya kaçırdı. 39 ncu ve 41 nci 
azaldı. Fakat çocuklar, çamur, dakılcalarda Oçoktan Kemal Al
yatmar dinle•eden b rbuçuk sancaktan Sa aı muhakkak lkİ 
Uflt cıraMılar. Fakıt oyun ida· gollük fırsatı kaçırdılar, devre 
resindeki bazı hakem kararları· O · O berabere bitti. 
ıın batalı olması yüzünden oyun· Tkincı devrenin ilıc dakikala
cdblın neş'esi kırıldı. lkıncı rındab 28 nci dakika a kadll't 
deYrede Dô taraflı, gayri ni2':aııti Alsanca~ırı sıkı bir gayretini ve 
faftller ve lcurnaıca tekmeler tazyikin• gôrüyotuz. Bu müddet 
aldı, yürüdü. zarfırada O;ok mıntıkası dahi· 
Ttttmlarnı kadrosu şöyle idi: linden ayrıimryan top ya Bas
Ahan'Oll\: Hflmı, Z. Ali, Ce· rinin ayaklarında eritordu, ya

mfl, Rnını, E.n\Per. N~cmi, Hak· butta Saimin fena vmuşlarile 
la, Bam, SahD, İlyas, Dotan. avut oluyordu. 30 nca dak kada 
~: Hakkı, Ziya, Necdet, oyunu açma ta nıavaff ate olan 

Hıttta. Adil, Mustafa, Hamdı, Üçoklular soldan in1tcişaf eden 
MadaM\ Naoıık, Said, Kenıal. bir bii'cum yaphlar. Z. Ali aya• 

O;ok takımı gene kendi tını topa U%1th, fakat topun 
oywıcus11 olan eski Fenerli Na· Atsancalc kalesine girmesı de 
mıtı ve Aobra•n getirttiği bır oldu. Üçok anntajını al
H•ılifi ..a.rana lllmış, boaa mışb. Fakat Alsancalt mukabe· 
mıkıbil A'sa9Cak ta Jlotana ye leye çahşıyordıı. 32 nci dakik'.\· 
C..ili ı..os•ı almı,b. Ce- ıanda bir penalh kazandı. Pe· 
mil 90k gimel oynadı n onan naltıyı Burı çekti ve topa Üçok tzb•• girifi, Alnnclkhlar için kalecisinin eline verdi. Oyun da 
birük bit avantaj bile oldu. Üçokmı 1-0 galebesile b.tti. 

F üt orta muhaci• ba * * * 
a.-..j .. istifade ecl•tM4iler. ~ayrim m6nasebetile 'ffı1ari· 

O,.. Aiaaaoak bafladı. mize gelmiş olan lstanrbul Yük· 
Alanı Necdet kesti.. l'op bir aek Mühendis mektebi sporcu
llillldet G11111arda ctolaftı, dur- ları 1zmir Erkek Liıeıi ı.k-ım· 

Her ilti tllkna ôyuncalan latile lDuhtelif 11ıüsabakalar yap-
~• ... ..WW i& Ve bancla da 11ııılarclır. 
UM. Niler. Çinn kuvvetle Bırinci miiılbaka bayramın 
yatan yatm • ...,. çllllAA' birinci· gönü A'ıaneak saha11a • 

ya11oa benletmitti. Bir çok da fudbol takımları arasında 
jwlerde de ıular birikmiş ve yapıldı. Saba dulıuliyosiz oldu· 
btt illetle top kontrolu güçleı· tundan çok kalabalıktL Talcım· 
_.... 11"'8• ,,., tevtiatı -çok ların kadrosu ıöyle itli: 
Zdiı. bit mahılrir •kun Oook Yüksek Mühendis takım•:M•· 

Beled ytye ait 3 40 numaralı 
tanıifıt kamyonu, içinde iki te· 
mizlik iıçiıi btılunduğu halde 
Ktı şıyakaya gitmekte imiş. 

Kam onu, belediye tetnitlik 
muakkibi, ıoiöt muavini B. Ki· 
mil idare b<.tiyorJbuş. Karşı ta• 
raftan geiell odun yüklü biı' 
arabay• kamyoıtu çırphrıılamak 
için b r manevra yapmıı, çok 
hızlı ,.tden kamyon yolu~ kena
l'ıAdtn düşerek takla atmış, par• 
çalanmıştır. Kamyonda buluftaA 
belediye tem zl ik aıtıeleıinden 
Aydınlı Mevıud Kattll ilo Ava· 
noslu Ratab ağır surette yara
lanmışlar. 8. Kamile bir ~ey ol· 
ıruuıuştır. Yaralılar memleket 
b11taoeaine kaldırılarak tedavi 
altıN alınmış1ardır. Kaza tah· 
lkikabna adliye 'ı/e zabıtaca de
vam ediliyor. ---
Zehırle ölüm 

18 yaşındalıi Müzey. 
yen bilerek mi, yolı
acı yanlıflıkla mı 

la • • ., 
%e ır ıçtı .... 

Dln akşam Karantina tram· 
vay caddesinde bir tüccarın 
evinde oturan 18 yaşında Mü
zeyyen adında bir hizmetçi kız, 
yanlışlıkla içtil"i zehirli bır mad· 
de yüzünden ölmüştür. Henüz 
genç ya~noda ölen bu kızın lia-
rek~inin saiki üzerinde adliyece 
chem•iye~ t•hkinta riri1il· 
ttıiştır. Kızın zehirli maddeyi 
isteiila mi, yoksa bilmeden ıii 
içt t4 noktası atqtırılmaktadtr. 

BY earareaıiz vak'a üzerinde ya· 
pılu tahkikatın, hakikati •er 
daaa c;ıkaracatı abiidi r. 

15,40 da 
lıımir-Deniıli: satı, peqembe, 

rumartesi giioleri ııaat 6,30 da 
1ınnir0Tire.Ödemir. Beraabab uat 

5.35 de bir katar; her akpm aaat 
17,30 öaemi~e bir trea, 16,30 da 
Tıreye Oloray. 

Af gon lıatlı; Basmanederı: 
lımit·İstanbal·Ankara: Her gftb 

e~at 7 de (pazar, cuma, çarşaOJbı 

günleri yataklı v~on•bilfe bnlunurJ 
İzmir • Ala,ehir: Her giiD saat 

15,28 de 

İzmir-Bandırma: Pazar, salı, per• 
şembe ve cumarteei günleri aabahle • 
yiı:. saat 7,20 de muhtelit katar; 
pazartesi, çaroamba. cama ~i 
ekspres saat 12 de 

1zmit-.Soma: Paar ve puart .. i 
günleri .. at 15,28 de 

Her %aman ldzu11 olan fel• 
/on na11t11rallll' 

Yangın ilaban: 2i22 • pbir tele
fonu 111\iraoaat oumaraıa: 2200 • 10· 
birlerara91 telefon müracaat ouma· 
ı-ası: 2150 · elektrik: ıirketi: 2091 · 
b .. agacı: 2!26 • p&liıı: 2461 • iadath 
aıhJU: 2040 • Bmıaıaae iıtıtyo11a: 

3638 • Aleaaoak l....,oall: 2131 • 
P81Aport npıll' hkeleai: 2854 

Şehir aaW w.eıtalannaa •hah· 
leyin ilk "fe gece &OD lmektt 

l•aatleri: 
TramfHJfltır: 

Her abalı Gıb&lyalıclH IUt 

befM bir uem••r hareket eder. 
Bunu eaat altıda hareket eden i.JWı. 
ci ttamny takib ed•. Dandan 
eonra ı..r dkt a.klkada ar ua• 
tay \Ccbr. 

C.C. toa traaftf Ga.l.tılulan 
24,S leör. 

Kolllkca Gbel,.ahyı ilk tra• 
• ., ..ı..ı.ı.,a. 5,26 clacbr. İüaei 
uaaıvay bü: aaat aoma. 6,26 da lıa• 
reket eder. 

Kooalttm Gftıelyalıyıa gece eon 
cra••y 1eat birde lıaıaet .-. 
Btı11iaD ..el 2' d9 bir trım9117 

vudar. 

V~rl•r: 
lanW. KarflPllaya Ok ••pdt 

Ntıl' 5,4S .. PuapoıttM ı.u-. Gece 
soa .. par ... t ıı,ao ela it.om· 
'9a hareket •er. 

Kill'IJYÜ•dab &mu. ilk •apm 
IUt 6,20 ıdedir. Sola taı- da .
Mat 24 dMir. 

- Başı 1 inci sahi/ede • 
bilinde geniş araziyi su altında 
bırakmıştır. Menemen kazası 
dahilinde de vaziyet aynidir. 

Menemen, (Hususi) - Buraya 
bağlı Çavuş köyü civarında ve 
Gediz sah linde bir cesed bu
lunmuştur. Köylüler, vaziyeti 
derhal zabıtaya bildirmişler. ya· 
pılan tahkikatta cesedin, Rah
manlar köyü halkından Aliye 
ait oldutu tesbit edilmiştir. 

Ali; soh seylapta Muradiyeye 
gitmek üzere Rahmanlar köyün· 
den ayrılmış ve bir daha görül
memiştir. Sulara kapılarak bo· 
ğuldutu ıllnılmaktıadır. 

* * * Dikilinin Bademli köyünde 
oturan 65 yaşlarında Hali!, 15 
gilndenberi ortadan kaybo mu1, 
yapılan araşt rtnalıra rağmen 
bulunımanuştır. 

Dün, Çand rlının Hacı lsmal 
köprüsü civarında p rçalanmış 

bir cesed görülmüş; yapılan tah
kikat neticesinde bu c sedin 
mütegayyıb Halile ai. old ta 
tesbit edilmif ve Halilin sotıak· 
tan donduğu, cesedınin vahfi 
ha vanlar t rafından kıımen 

parçalandıkı anlaş im ştır. 

45 günt:e landradan 
lzmire gelen vapur 

ÜçMnt:ii saltifed• k•la 
Sayı akla motörönün ~•hm, 

teael üm muameles temaml•n· 
dığtndan kaptao arla Jag liz tay· 
talar bu.gün Brmd.zi yolile mem· 
leketlerioe döıı~lerdir. Yeni 
vapur, en beş giine ksdar H" 

ferlere b-.ltyacaktır.. Ôtıendi
ığime ıöre 1 man idaresı Bay
rakla motörünün taka.matıllda 

biç bir değişiklik yapm yacak, 
şeklini boz .ıyacaldır. 

Yeni vapwları, K:.1 t&vakall· 
tara uğurlu ve hayarl. olaunl. 

••• 

Japonlar 
Bir Franıız v:ıpurunıı 

tevkif ettiler 
Şınghay, l 4 (Radyo) - Ja· 

ponlar, ~rozidan Dümmer adın· 
daki posta vapurunu tevkif et• 
mişlerdir. Bunun sebebi, Japon 
sahillerınden geçerken yolcular· 
dan bazıfatınıtı fotoğraf alna•· 
larıdır. 

Fransız vapura Simonovazaki 
limarunda mevkuf bulunmakta· 
dır. Foto§'raf a1an yolcular tes
lim ed llM<.likç~ vapurun ter 

best bırakdmıyıcatı kaptana 
bildıri mişür .. 

Franaız nflri mildahıfeClt bu
lunnıuştur. 

Sa,.,.-.,lalc yiidndeıa 
Burnavada Göçanıın ıob

ğtoda 1atıboşluk yizünden bir 
vak'a o 4u.ış, arabacı BOfllak 
Hay~i aa hoş olarak bıçakla 

N zif oj'lu Kemali yüzünden 
ağ r sure te yara lam ı hr. 

Araba kazası 

lzmir· B" ıçova yolu üzerinde 
b r a aba kazası olm111tur. 
Savrarı Mehme i oğlu Hüseyin, 
bindiğı a abasını sürerken yo· 
lun kenarındaki hendeğe düşür
müş ve bacağmdan yara an· 
m. ştır. 

Akhis_1r Marmara na. 
laiyeain ... e a:.ıtılık tarla 

oe mera 
Manisada Buldanlı Ali kız 

Bayan Fatmab n Akhisann Mar· 
mtu"ll nt11ıiyesi c·varında Yalçı 
<Jetitettht 'litttrdf 30CJll: 11ıdtJ.,..a•n•mf-"'-·---~---1 
nratasarrıf oldutu tarla ve me• 
rası p zar ık suretile satılıktır. 
Talip olanların Baysa Patma 
ile vtkili umumi-' Akhisar dav .ı 
vekhrmd• Hüseyin Hüs ü 
Ô1«1rda müracaat etmelerı ıli ı 

ı olunur. O. 15 Japt\ ve iltiade ede- vaffalc:, Kemal, Cahid, Ertuğru~ m4'•• Wt lloctmer ltaandı. De,. Zeki. c.lıid, Muaffer, Fa~, 
Jellİa 8 inci 4tttdb11aı ge~ren Hılmi, "i avuz, Dotan. 

w.·"'- braeN.o hDta Cemilta lzmir Erkek l..\ıeai takımı: 

Zehirli maddey4 içt"ktea aoara 
haıtueye kaldıttlaa Müzeyyen, 
elnaan tedbirlere r4'j'men ölüm· 
dea kurtarılam11tır. 

derin 4'eıajmanlanndın istifade Nazmı, Muammer, Necdet, Ha- "Oçok sahasındc.ı karşılaştılar. 

Gbtla. her ,.a• ... ne lü 
wapur vuclar. .AJı;paa teki.MI•• IOllfll 

eefer~e"r eaalte bırdir. 
M• Alaancak mubacimleri lid, EtaWJr, Ha1n, Fenu, Bubtbol Ot111MHHa L"se tat&:· 
utclu •ldan akblar. Fakat Ömer, S.icl, F .. k, Kemal •• 'biyik br mevcudiyet ıös- A~rel mJıtaplo.rı 
orta mulaacimler lüzumıuz yere Birinci devre lımir tıakı•aea terdi " •isafirleri 4-40 g.Oi 
topu ayaklarında tuttuklin içio tamamile hakilBiJeti alaeda büJik bir fark4a yendi. Voley· - Batı .S inci •lıi/wle -

lzmir Yiio Mensucatı 
Türk A. Şirke.tinin 

iatilade edemediler. geçti. Ve aillllfir takı• 3 O .at bol GJft'lftcla ise biriact dev- - Est•tfaroUab .• 
Halkapınar Kumaş Fabrikası 

2~ üncü dakikada Alaancak lub olarak devreyi b tmli. bdta· reyi tS-12 matleb Wtirea •i· .• D6fecekmin? TırafınClaa menim dolayuiie yecai c;ıbrdıtt kuıaatlar: 

,.wleylaiae frikik oldu. Kemal ei devrede daha İD• camlı bir llfİf ıakıa ikiaci devreyi 15·9, - Ne münaaebet a canım? 
topu feaa 'bir vuruşla kalenin oyua çıkaran •istf r takı• içid dewe,i de lS· 11 bitirdı .n.. ,_ ? 

Sağlam, zarif ve ucuzdur 
,.. tarafına attı. 26 ıncı daki· kendini topladı fakat hnatlar- " oyuM 42·35 kazaach. •• uufece1emin. Yeni yapbrdığmız elbiaelor için bu aalllulita tercıib ediM 

ba-' •tMfe üzeriade Üçek d• ittalade yolaa bal ... ch lstanbal, 14 (Humi) - Milli Döğecekmio hey imanıız? 
alıtl itte bir frikik ftrildi. Ba1- ve bu lm'etle oya•• S-Obybetti. küıae aaaçlarına Pazar rbü Oldu bata olanl11T gayrik.. . 

SADŞ YERLERi 
Birincikordonda 186 numarada 

ritin fiti balenin sat ov.iyesi Bayramı• ikilOi fÜll ayni ba tandı. Güneş bet iki Feaer- Tıı perdeden vukubulan bu 
lmtwdeaı avut ohlu. Bu erallk mekteplerin voleybol .e bu- bahçeyi; Betikt&t da iki bir m\rlılvere sebebile b-erkes bi'Ze ŞARK HALI 1'~ A. ~· 
teknr Aiuautm lehine 1corMr ketbol talcımları Tilla11kteki Galatasarayı yendiler. bakryot.. - Sonu flllr -.................................... ~ ........................................... . 

KIZIL AKREB 

- "!S -
iKiNCi KISIM 

Sonradan ötrenditime nazaran 
bur•ı Mekke imiş. Dar cad· 
delerden geçerek büyiik bir 
•vin &atine vardık. Develerle 
beraber geniı bir avluya eir
dik. Ônco burasını bir kerva11· 
Atay zlnll'lDai1\i111. Fakat ara
tlab ~ole teçtneden hakikati 
Sjftaditn. Bıt Wit ticatetlımıe• 
tine 111tmütt'ml 

Betrt pnç tatarla ıdtJlu bii
)'iik blr talona •tttlat. lurMla 
tlört ata bdar bldııa. Dflr 
dine& thün ıomın•• t:nrradan 
Mı) blli: blaflma Yçak -bir 'O'Cfa. 
ya .. padd..-. Etteti 'fhd.n 
itit..M •atıhl' çı\\1111. hl 
a.Mb '"' b; ır.a lttblem, 

.., ıa 1sjb 

m...m,. w d ter' bir k •• HiWfMI• ..,.. taB lltddı, fakat .. 
şeylete .aşM bllHtll ve ealarıb Tabii o zaman bunun Fo·Hi Çınli vaziyetini detiştirmedcn 
fikıiwoe fftkallde bir g;lıetltte oldatuna bilmiyordum. lc;eriye ayni tesle tekrir etti: 
aıafilc balunmaıa idi. giren adam uzen boylu bir - Ne iatiyorlHat? 

lh -.da pnon ısm•lanan Çinli idi. Üzerinde, ayaklmna Beei alacak olan tüccar be-
.. yı getirmişti. Harton r-ç kadn inen i11eümli biT manto, men atıldmı 
kızın fıncanını doldurdu. Çay- başmda bü\in yfizünü kaphJaD - Vazgeçtim Mebmed Ali 
lanet içerlnken Milka ~ın yeıil bir peçe vardıl Bu pec;e decti. Bea ki• oNfOIW ki 
etti: Çinlife lkorkaıç bir hal ve- Mandarin Fo-Hinin arzu ettiği 

- tler rü• ıayl9lE lllÜşl'eft. riyorda. l»ir te)'i •imek 1stiyeyim. Vaz· 
ler 19lip ,.diyoftlu. ht.rdae Bır an için kapıda durup ta geçtim diyorum sanal 
bir btt beei alm•k istediler1e bizi ıüzd~tü !aman gayri ihtiw Sözüaü bitirir bitirmes alela-
de tioaret1tafte sahibi Mehmed 1ari titreditimi hissettim. Göı- cele odadan çıktı, gitti. 
Alini• ~ ~ yikıelc lerinin bakı" ale• gibi parite M.tamed Ali korbdaa lc:eke-
fiati lt1'4hretnadiklen9"1a.a .az- 1orıda. Beni alacak olan tiicca· li~ mmldandı: 
teotiler. nn ve Mehmed Mnin dilleri - Mü..adeniıle bu pa; 

Aradan tıaftalar geçti. Bir tul'tlhnqtu. Onlar da titri)'Or• kızı naç;ı bir t.ediJe ol•ak 
iün -gayet zenain bir tilcctr lardı. ıize takdim .• 
bana talib oldu. Tam pazarlık: Bir kaç adım ilerledi, mü· &mnü bitite111edi, Qnli o 
bitmiıti ki civar Odalardan ge- kemmel bir Arapça ile konutbn madetıi •9'le teber etti: 
len bltün ıealet lcesı1di. Hbr -- Bu kın ne istiyorsunuz? - Kaç pata ;~un? 
tarafı bir 9'Jllİzhlt bptadı. Ka· - Sesi femlide mBem, Mebmed Ali, dişleri birlbi-
pıth hafif bir ln,rrtı otda. Ba· tüyler ürpertece\ kadar kor rint! çupa tarpa, bir lZ evet 
ııan lcatrlı!'dnn 'haktıua. ~i,e kunÇtu. Mebmed Ali \itte)"' tüccardan iıtedij'i paranın iki 
birili Jirıyardtı. titreye ellerirn otıışturde: mislini söylecf;.Fc·Hi ell~rini çırptt 

,• • - Affederarıris, Milka çok- Kapıdan iç~ caaa• .atatlı 

-- - 1 

MI- 'tfindtı ~ rd . Eftıntflshlm 
emirleri•i ses çakarmaclaa clia· 
ledi. 1-ft•dçe kotıuştuk1arı iti* 
blr ktMme bile anlama4a-. •r 
az woar• Hindli ce billclen bil· 
yük bir kese çıkararak iviıı .. 
aldığı avuç avuç •lta01 ~•M 
Alitli• eline ..,... Hiadlı .... 
ile hesabı kesettce• Fo-HI gel· 
d iti ıi bi sessizce uzalclattt. 

O günden ıonra tam dört 
1ene bu korbn9 aclıınt gir
medim. Hindimin inlli ş.cla 
Lal idi. Şa.. bent alarak 
lt:uym tobklarııı. l.Minde btr 
eve götat dü, kapadı. Borada 
bir hafta kadar bldaltan IO!d 

clifei' btr kaç Hindi •e Çbaft 
ile beftbe.- yola ~k, nereye 
ıittitimizi bılm\yord11m. Daima 
ıeeeleri yol alıyor ve ıünd&z. 
lerl ıtdi bir yerde istirahat 
ediyatdok. Bir kaç ~ün geçti. 
8ir pce böyGk bir şehre var
•ık. Şanda Lal buraaıhın ~ 

- .S.1111 • ..,. -
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Akropolda temsiller verilecek, milli oyunlar 
tertib edilecektir 

Hafta 22 mayıs günü başlıyacaktır 
oın tımiri işi üzerinde durul· 
muştur. 

Tarihi tiyatroda temsil hazır• 
lıyıcak olan şehir tiyıtroıunun 

dıveti de ayrı bir ehemmiyet 
tışımaktadır. 

Manisa valisi 
Slihlide 

Kas banın Plctnı yeni
den yapılaeak 

llimevi bitirilmiş ve konforlu 
bir otel de elde edilmiş oldu· 
ğundan bu yıl misafirleri tat· 
min de mümkün olacaktır. ilk· 
baharda Kozak yolunun da tan· 
zimioe beşlanıcak ve Kozak 
gününün çok iyi geçmeıi temin 
olunacaktır. 

Manisa ualisi B. Lütfi Kırd•r 

Halkevi çıılışmaları 

Berı•m•d• ATcrepolün ıörüniiıü 

Halkevimizin programlı çalış· 
malarından birisi kon fer anı 
ıeriıine başlamış bulunmaaıdır. 
Her hafta çarşamba günleri 
akşamı bir konferans veril· 
mektedir. Diğer mühim bir iş 
de Halkevi yardım kolunun 
okullarda bulunan (iki yüz sek. 
sen) çocuğa her gün öğle ye· 
metinı sıcak olarak vermesidir. 
Dört ay eve! başlamış olan bu 
faaliyet geçen sene oldutu gibi 
bu sene de iyi bir şekilde yü· 
rümektedir. 20 şubat Hılkev· 
!eri ıçılma töreni münasebetile 

• Bergama, (Huıusi) - Ker· 
meı komitesi, vali B. Fazlı Gü· Tirede 

ortamektep 
inşaat için piyango 

hazırlanıyor 
Tiltiinlerin millıim bir kısmt 

s•tılmemıflır 

Tiro, ( Huıuıi ) - Gelecek 
ıene açılacak ortamektep için 
bir bina iaşa edilmektedir. Bina 
tamamen milletin yardımı ile 
kurulmalctıdır. Bu intntın bir 

an ovol ikmalini temin maksadile 
bir piyango temin edilmeı· lr 
rulaıhnlmıf ve lizımgelen mü· 
saıde istihsal olunmuştur, 

Piyangoya bir otomobil vo 
geçen ıenoki koıulardi birinci· 
liti kazanan bir arap atı da ko
nacaktır. 

Satılmıgan tiitiinler 
Mıntıkamızda iıtihsal edilen 

tütünün mühim bir k11mı henüz 
aatılmamıştır. Bilbissa köylerde 
mahsul tamamen rençberin elin· 
de kalmııtır. Müıtabsil bu müı· 
kül vaziyetten kurtarılması için 
alakadarların tedbirlerini bek· 
!emektedir. 

jandarma kemutanı 
ilçemiz jandarma komutanlı· 

ğına tayin edilen Mardioin Kı· 
zıltepe kazası jandarma komu· 
tını B. Nurettin Eryılmaz bura· 
ya gelmiş ve vazifesi ne başla· 
mıştır. 

lecin riyasetinde toplanmıt ve 
yeni yıl Kermes programını ha· 
:ı:ırlamııtır. 

Kermes haftası, bu sene de 
22 Mayıs Pazar günü başlıya· 
caktır. Hazırlanan program, ge· 
çan aenedon çok daha zen· 
findir. 

Halk şairleri ve sazları, mi ili 
kıyafetlerle balo, karagöz, Bengi 
ve datlı oyunları bu meyan· 
dadır. Bilhassa glizellik ılıcaaı-

"ülkü. yolunda diye bir de kitab 
bastıracaktır. 

Sandıklı köycülük 
kursunu bitirenler 

Sandıklı, (Hususi) - Halkcvinde açılan köycülük kuulan ne· 
ticelenmiş, imtihanda muvaffak olan 29 kişiye köy katipliği ehli· 
yetnamesi verilmiştir. lıçenin köy kalkınmasında kendilerinden 
istifadeler beklenebilecek olan yeni katipler muhtelif yerlerde 
yaz:felere tayin edılmişlerdir. Reımimiz, kursu ikmal edenleri 
ilçebay ve Halkevi başkanı ile birlikte gösteriyor. --------Karapınarda müdhiş bir cinayet -

lıbayımız Dr. B. Lütfi Kırdar 
şehir miitehıuııı B. Bürhan ve 
mühendisler olduğu halde Sa· 
lihliye gelmiştir. ilbay; Salihli· 
de bu yıl yapılacak hükumet 
konağı , ortamektep, ilkmekteb, 
Halkevi, revir binalarının ana· 
!arını tetkik etmiştir. 

Belediyeyi de ziyaret eden 
ilbayım z, kasaba haritasını tel· 
kik etmiş ve yeniden bir ka· 
saba planının tanzimini muva· 
fık görmüştür. Yeni kasabı pli· 
nını, şehir mütehassısı, B. Bür· 
hın yapacaktır. 

Yeni yapılacak plana ıöre, 
Salihlı eski bataklık ve çukur 
vaziyetten kurtulacak, havadar 
ve yüksek bir yere kurulacak· 
tır. Bu karar Salihlide umumi 
bir ıevinç uyandırmıştır. 

Çecuk Eıirıem• Kuruma 
kengr11si 

Çocuk Esirgeme Kurumu Sa· 
lihli şubesi senelik toplantısı 
Halkevinde yapılmıştır. Eslti 
başkan kongreyi açmış; eski 
heyetin çal ışına raporu, 937 
hesap plançosu ve 938 senesi 
büdcesi okunmuş, hepsi de ka· 
bul edilmiştir. Bu sene Çocuk 
Es'rgeme Kurumu bura şubesi 
1410 lira 73 kuruş varidat te· 
min etmiştir, ki bu rakam Ma· 
nisa da dahil olduğu halde il 
içinde en fazladır. 

Bundan sonra idare heyeti 
seçimine geçilmiş ve Bn. Naz· 
miye, B. Rıdvan Aşkın, Ömer, 
Hüseyin Gürevin, Nazmi Akın 
yeni idare heyetine seçilmiş· 
lerdir. 

Halkeuinin kursları 
Halkevi biri kendi binasında 

Medeni bilgiler, biri de Altın· 
ordu okulunda hiç okuma yaz· 
ma bilmiyenlere olmak üzere 

Bir genç, anasını ekmek bı- ,t_~~_!:_u~v-s~-~-ç~-t~-~~:_;t_ef_i~._~su_
0

:_aum_6~ .... 

çağı ile boğazladı 
Canavar Narinin deli olduğu san~lmaktadır. ''Anam 

allara boyandı,, diyor 
Karapınar, (Hususi) - Bu· 

rada, bütün nahiyeyi heyecan 
ve teeasüre düş üren çok feci 
bir cinayet olmuştur. Refik oğlu 
Nuri Albayrak adında 25 yaş· 
larında bir genç, annesi bayan 
Kübrayı ekmek bıçağı ile başını 
keserek öldürmüştür. 

Yapılan tahkikata göre vak'a 
~öyle cer~yan etmiştir: 

1 52 yaşında bulunan bayan 
Kübra, o gün kestikleri kurban· 
dan b:r yemek hazırlamış ve 
tencereyi ateşe koyduktan sonra 
komıuya geçerek bir müddet 

orada oturmuştur. Bütün na· 
hiyenin tanıdığı ve sevdıği 
kadıncağız, yemeği ocaktan 
indirmek üzere tekrar eve dö· 
nünce en küçük oğlu Nuriyi 
bir kenarda otururken gö rmüş; 
kendisile bir az konuşmustur. 
Bn. Kübra, tencereyi indirmek 
üzere ocağın önüne çömeldiği 
sırada, Nuri eline bir ekmek 
bıçağı alarak anasının üzerine 
atılmış, rasgele saplamağa baş· 
lamıştır. 

Öz evladının bıçak darbeleri 
altında feryada başlıyan kadın· 

cağız, kaçmağa çalışmış, mücı· 

dele etm iş, fakat takatsiz kala· 
rak yere yuvarlanmış; gözlerini 
kın bürümüş olan canavar ev· 
lit ta bu defa bıçağını anası· 

nın boynuna saplamış, gırtla· 
ğını kesmiştir. 

F eryad ve gürültülere yetişen 
komşular, Nuriyi güçlükle tuta· 
bilmişler ve iple ba~lıyarak 
zabıtaya teslim etmişlerdir. 

Daha ~ üçük yaşı an beri sık, 
sık cinnet buhranları gec ı ren 
Nurı karakola götürülmüş, tevkif 
edilmiştir. 

Bir • 
mtttercım 

arıyoruz 

Gazetemizin Fransızcı ve 
Türkçeye iyice vakıf, tercüme· 
ye muktedir ve ıazetecilik 

mesletine hevesli bir arkada§& 
ihtiyacı vardır. Talip olanlınn 
idarehanemize müracaatları. 

Kendisine: 
- Anneni neden öldürdün? 
Diye sorulunca; Nuri: 
- Bilmiyorum; bilmiyorum .• 

Sinir mi, nedir bu, bilmem ki .. 
Annemi öldürdükten sonra ak
lım başıma geldi .• Hem biziın 
yeni soyadımız Albayraktır. işte 
annem de alları boyandı .. 

Dem istir. Nurinin delirdiği 
ıaııılmaktadır. 

YAZAN: 
Nezihe Muhiddin 
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Geceleri temiz ve rahat döşe• 
ğine yıtaıazdan eve! kaba tüy
lü bir kurt derisini seriyor, ve 
yurda verditi dirlik dü~enliti 
bozmamaaı için Tanrıya dilekler 
yapıyordu. 

Gündüz sabahları erken kal· 
karık köye iniyor, eğer hasta 
varaa yokluyor, ilaçları kendi 
eliyle içiriyordu. Hele köyün ve 
köy evlerinin temizliii ve dü· 
zenliii ile uğraştıkça köyde 
ıünden güne hastalık azalmıştı. 
Bir kaç uman önce :.olgun yüzlü 
çocuklarla, kırgın halli ihtiyar· 
lır, şimo'I dirik ve dinç olmuş· 
hrdı. Çocukların yanakları pcm· 
beleş ip vücutkrı gürbüzleşmiş, 
ihtiyarlar da değneks . z yürüme• 
ğe başlamış lard ı . Yüreklerinde 
umut, cepl<ırinde para olan köy 
gençleri de artık evlenmek, ço· 

luk çocuk sahibi olmak içın biri· 
birile yarış ediyorlardı. Gün 
geçmiyordu ki köyde yeni bir 
yuva kurulup bir düğün, bir 
şenlik olmasın .. 

Köy kızlarının çoğu şen ve 
mesuttu. Yalnız asker dönüşü 
gelmiyen bir kaç yavuklu kızın 
akşam Üzerleri, ırmak kenarında 
papatya falı açarak yanık bir 
sesle mıni söyledıkleri işitili· 
yordu. Köy kızları ile köy genç· 
!erinin yalnız bir dertleri vardı, 
hayır bir detil, tam üç dertleri 
vardı. Köy kızları, zengin, ça• 
lışkan, yakışıklı olduğu halde 
bıy Doğanın bili evlenmemiş 
olmasına şaşıyorlardı. 

Köyün gençleri de sen z ıeı• 
siz içlerinden Gündüzü geçiri· 
yorlardı. Acaba bu güzel kız 
kendini niçin hiç düşünmüyordu? 
Acaba gençliğini Allaha mı 
nezretmişti? Haydi Bn. Gün düz 
yaptıtı hayır işleri arasında ken· 
dini unutmuş olsun. Ya köyün 
biricik dilberi Fadimeciğe de 
ne olmuştu sanki? Köyün bekar 
delikanlılıırının gözleri hep bu 
civelek, şirin ve körpe kızın 
üzerinde değil miydi? Likin 
Fadime inadına küçücük bir 
gülücük olsun gös~ermiyordu ki, 
cesaret alıp içlerini açsınlar. 

Fadimenin gözleri biç bir 
şeyler görmüyordu. Pembe çu· 
kur yanakları hafif bir solgun
lukla uçmuıtu. Parlak, içi ka· 
dife gözleri konı.şurken nemle· 
niyordu. Hele kızıl dudaklarının 
uçlarında bir gönül sırrının mah
zun mahzun bükülüp kaldığı 
besbelliydi. Eık'si gibi şen, şak· 
rak seıi duyulmuyordu artık •• 
Bayın Gündüz onu köyde ara· 
dıtı zaman köylüler Fadimeoin 
erkenden davarlarile beraber 
yaylaya gittitiai söylüyorlardı. 

Fadime bor sabah gün dot
mıdın keçilerini, kuzularını önil· 
ne katiyor, çam ormanının ar· 
dındaki yaylaya ıidiyordu. Gü· 
zel ve narin Fadime yaradılış· 
tın şairdi. Onun düı:dütü ma· 
nilerle, içli şarkıları, ıız şıiri 
aşık ıeyyab "Dikmen. boıteler 
ve curasında çalar, söylerdi. 
Köylüler çardaklı kahvede top· 
landıkları a-arip akşam saatinde 
eğer qık "Dikmen., köye ut· 
raraa en önce Fadiınonin bu 
acıklı türküsünü çalardı: 
Yarılı bir kuşum kırık dallarda 
Garip yuvamı seller götürdü, 
Geceler baatı, ırmak köpürdü. 

Gün ışımaz, yıldızlar uyanmaz 
Bu yoksul diyarı kimseler an· 

maz 
Aç kaldı kuşlar, kurtlar ürüyor 
Yuce d .. ğlıırı ı ı : er bürüyor. 

Bu iç sızısı türküyü dmliyen 
köylüler •of, of. diye iç geçi· 
rirler, yüreklerinde gari b hır 
duygu sezilirdi. 

Fadime, gün ışırken kuztJla·: 
rile beraber uzandıtı y.lyialar· · 
dan ancak gün batarken dünü· 
yordu. 

Gene böyle erkenden orta· 
dan kaybolduğu bir gündü. Ga· 
ribler köyüne üç saıt ö;edeki 
Pınarlı köyden atlarla dört k şi 
dünür ııeldiler. Punarlı köyün 
genç ağası Veysel onbaşı Fa• 
dimeyi bir gün görmüş, ona 
deli divaneler gibi vurulmuş ve 
güzel kızı Allahın emrile iste· 
mek için Gariblcr köyüne dü· 
nürler göndermişti. 

Köy kızları o gün F adimeyı 
aramadıkları yer bırakmadılar, 
fakat onu bulan ve gören ol· 
madı. Pınarlı köyden gelenler 
de boyunlarını bükerek geri 
gittıler. 

Garibler köyünde bu havadis . 
dönüp dolaşırken, köy kızları 
yol başındaki büyük çınarın al• 
tına toplanmışlar konuşuyorlardı: 

- Fadimeye bir haller oldu 
kız: ar, berkeıten kaçıyor, kım· • 
selerle konuşmuyor artık!. 

- Hele kendiıine bir kısmet 
çıkınca suratını on karış asıyor. 
Bu kız evlerde kalacık galiba, 

- Allah ona akıllar verain 
kardeş ... Geçen gün anası ana• 
ma anlatmış .. Bizim köyden Da· 
vulcu otlu Akman ona bir ya• 
renlik edesi imiş. Dünyalar ye
rinden oynamış, Fadime o ııec • 
sabahlara kadar ıjlamıf .. 

- Allah Allah Akman ribi 
bir yiğit beğenilmez mi kuzum? 

- Canım şunu anlıyıverse· 
ne.. Beğenmesine beğenilir am• 
mı, insanın gönlünde başka 
arslan yatarsa ne denir?. 

- Kız ağzından şu baklayı • 
atıver. Ne dolaştırıp duruyor. • 
sun? Başka arslan dediğin kim 
oluyor? 

- Onun oruını pek oıeleyip • 
durma. Herkesin bildiği ken· ~ 
diıine kabın. 

- Sanki sade sen mi bili· 
yonun. Herkes az çok İfin far
kında. 

-Oyleyse ıen söyleyiver de 
biz de ititelim. 

- Allalıın bilditini kl!ldın · 
ne uklaıaılı? Dilinde geveleyip • 
durduğun sarı kuş değ'İI mi? 

- Sen onu öyle bil. 
içlerinden bir tanesi atıldı: 
- Kızlar şimdi bunu bıra• 

kalım da ıiıo başka bir müjde 
vereyim •• 

- Söyle bakalım ne iaiş o 
müjde. 

- Ne olacak hepiniz şaıa• 
cakıınız.. Bay Dotan yakınlarda 
evleniyormuş. 

-A a a a.. Hayırdır İnf&al• 
lıb. Bu da nereden çıktı ıimdi? 

- Nereden çıkacak, duydum 
işto .• Fabrikada hazırlık, kıya• 
met varmış.. Nişan yüzükleri -
bile gelmiş. Hep mücevherli 
imişler .. 

- iyi amma Bay Doğan ki· 
minlı evleniyormut? 

- işte sade oruını bilen 
yok. 

- Tuhaf iş .. Niçin bilmiyor· -
!armış? · 

- Bilinen yalnız şu var •. Bu • 
günler~e Bayan Gündüz uçakla:. 
gelini alıp gelecekmiş.. ~ 

Kızlar çınarın dıbinde iiliı-~ 
şerek !Öyleşir dururlarken, ıık· 
şaın yollarında ç:ng rak s•sle ne 

- Soııu yar"ı _. 
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fi8 illimlelİIDizM .Urdala 

IABADAYI 

Kordon 
ük 1 

Rakslaııadan a.mae ,. ..... 
rınaı. Bunlar gıda, sıh ve 1efa 
lc_,natıdır ... 



J > ~ubat -- ---
J>EL'fSCHE LE
\ &ı:\NTE - LINIE 

G. m. h. H. 
HAMBURG 

DEUTSCHE LEVANTE. 
LINIE, HAMBURG, A. G. 

HAMBURG 
1\ TLAS LEVANTE LINIE A.G. 

BREMEN 
"ERNST L-M RUSS,, vapuru 

16 Şubatta bekleniyor. ANVERS 
(doğıu) HAMBURG ve BRE· 
MEN limanlarına yük alacaktır. 

"MOREA,, vapuru 28 Şubatta 
beklen yor , ROTTERDAM , 
HAMBURG ve BREMEN için 
yük alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORA TION 
"EXT AVIA,, vapuru 11 Şu· 

batta bekleniyor. NEVYORK 
İçın yük alacaktır. 

"EAHIBITOR,, vapuru 20 
Şubatta bekleniyor. NEVYORK 
için yük alacaktır. 

STE ROYALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

"DUNA,, motörü 15 Şubatta 
beklen'yor, BUDAPEŞTE, BRA· 
TISLAVA, VİYANA ve LINZ 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCAREST 
• DUROSTOR • vapuru 8 

Martta beklen.yor, KôSTENCE, 
SULINA ve GALATZ ve GA
LA TZ aktarması DUNA liman· 
lan için yük alacaktır. 

JOHNSTON WARREN LINES 
LIVERPOOL 

"INCEMORE,, vapuru 27 Şu· 
batta bekleniyor. BURGAS, 
VARNA, KôSTENCE, SULINA 
GALAZ ve IBRAIL limanları 
için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDEL-
V 1 JE~--

0 S L O 
"BAALBEK,, motörü 1 t Şu· 

--~ ----
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f~ratelti Sperco 1 -•s:' 
Vapur Acentası 

KUMPANYASI 
"OBERON,. vapuru 7-2-938 

tarih;nde beklenmekte olup 
ROTTERDAM, AMSTERDAM 
ve HAMBURG limanları iç'n 
yük alacaktır. 

"STELLA,. vapuru 8-2·38 
beklenmekte olup yükünü tah· 
liyeden sonra BURGAS, VAR· 
NA ve KOSTENCE limanları 
için yük alacaktır. 

"UL YSSES,, vapuru 18·2·38 
tarihinde beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra BUR· 

Kadın diki leri ve 
ş pkaları t··ıyesi 

Paris, Londra, Viyana mo-
4 farının yi:ikse motlel le. 
~i takib ve tatbik edilir 

Yıldız atölyesi, giyimler:nde 
t>n \itiz olan Bayanları mem· 
nun etmektedir. 

GAS, VARNA ve KOSTENCE Af, Etiman ve 
limanları için yük alacaktır. 

"STELLA,, vapuru 21-2·38 Saime Ôzg6ren 
tarihinde beklenmekte olup 
ROTTERDAM, AMSTERDAM Puis Di kiş Akademisinden 
vı: HAMBURG limanları ıçın Diplomalı 

yük alacaktır. Hükumet caddesi 
SVENSKA OR!ENT 

LINIEN Şamlı sokak Na. 28 
"AASNE,, vapuru 7·2·38 ta· 1 

rihinde beklenmekte olup ROT· I Z M f R 
TERDAM, HAMBURG, GDY· Telefon: 2535 1 
NIA, DANZIG, DANiMARKA 

limanları ISVEÇ ve BALTIK l•------------------•-•-
limanları için yük alacaktır. Davas Uray başkanlığından: 

"FINN., vapuru 22-2-38 tari· 
hinde gelip ROTTERDAM, Davas kasabası ele'ctrik işletme işi aşağıda yazılı şartlar da· 
HAMBURG, GDYNIA, DAN· bilinde eksiltmeye konmuştur. 
ZIG, L>ANIMARKA, ISVEÇ ve 1 - Fabrika ve bütün tesisat beled yeye aittir. Müteahhit 
BALTIK lımanları için yük alı- yalnız otuz beygir kuvvetinde bir motör tı;darik ederek 
caktır. mahalline vaz ve işletecektir. Bu ınotör mukavele ıııüd· 

SERViCE MARITIME detinin hitamında müteahhide iade edilecektir. 
ROUMAIN 2 - Belediyeye umumi tenvirat için 3500 mumluk elektrik 

"SUÇEAVA,, vapuru 14-2-38 alacak ve bunun için ıoo lira ücret verecektir. 
tarihinde beklenmekte olup 3 - Husuıi ve resmi bina ve müessesattan alınacak elektrik 
MALTA, MARSIL YA limanları 
için yük ve yolcu kabul eder. ücreti müteahhide aittir. 

Daha fazla tafsilat için ikinci 4 - Tenvirat akşamdan 11at ikiye kadar devam edecektir. 
kordonda FRA TELLİ SPER· 5 - Mukevele üç sene uıüddetledir. Bir seneliği üzerinden 
CO vapur acentalığına müra· % 1,5 teminat akçesi 90 liradır. Motör yerine konduru 
caat edilmesi rica olunur. ve işletmeye baılandığı anda işbu teminat akçesi geriye 

Navlunlardaki ve ilanlardaki iade edilecehir. 
değişikliklerden acente mesuliyet 6 - Eksiltme 7 Mart 938 tarihine rastlayan pazartesi günü 
kabul etmez. aaat ıs de Davas Belediye encüıııeninde yapılacaktır. 
Telefon: 4111/4242/2663/4221 7 - Bu iş hakkında fazla malumat almak iıtiyenlerin Davu 

Baş vekilimizin 
en son resimleri 

Uray bışkınlıtını müracaat etmeleri. 10 14 18 22 428 

batta bekleniyor. ISKENDE· Büyük eb'atta Başvekilimiz 
RIYE, DIEPPE ve NORVEÇ B. Celal Bayarın fotoğrafileri 

Nihat Kar 
Mimar Kemalettin caddesi Akseki bankası karşısınaa No. 35 

umum limanlarına hareket ede· yalnız Hacı Alipaşa otelinde 
eelctir. foto, ressam B. İsmailden teda· 
ARMEMENT H. SCHULDT - rik edebilirsiniz. 

HAMBURG 1---------------.---ıı 
"GLÜCKSBURG .. vapuru 8 Olivier ve 

Martta bekleniyor. ROTTER· Ş 
DAM, HAMBURG ve BREMEN ürekast 
için yülc alacaktır. Limited 

ilanlardaki hareket tarihle- Vapur Acentcıaı 
rile navlanlırdaki detJ,iklik· Birincikordon Rees binası 
!erden acenta ınesuliyet kabu.I Tel. 2443 
etmez. LONDRA HATTI 

Daha fazla tafsilat almak için •POLO. vapuru Şubat orta· 
Birincikordonda W. F. HENRY sında LONnRA, HULL ve 
VAN DER ZEE & Co. N. V. ANVERSten gelip yük çıka· 
vapur acentalıtına müracaat racak ve ayni ıamanda LON-
edilmeli rica olunur. ORA ve HULL için yül-; ala· 

Telefon No. 2007 /2008- caktır. 

DOKTOR 
M. Şevki Utar 
Dahili hastalıklar 

mutahassısı 

lkincibeyler ıokak No. 82 
Telefon No. 3286 

Kültür 
EDEBT, TERBiYEVİ, , 

SOSYAL MECMUA 
En yeni terbıye cereyanla· 

rını, ilmi neıriyatı ve dünya 
edebiyatının en güzel parça· 
!arını neşreder. 

"GITY OF EXFORD,, va· 
puru Mart iptidasında LONDRA, 
HULL ve ANVERSten relip 
yük ç karacak ve ayni zamanda 
LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

LIVERPOOL HATTI 
"MARDINIAN,. vapuru 5 şu· 

batta LlVERPOOL ve SWAN
SEADAN rolip yük çıkaracak. 

"MARDlNIAN,, vapuru :ıo 
Şubatta gelıp LIVERPOOL ve 
GLASGOW için yük alacak. 

"LESBİA.N,, vapuru Şubat 
ortasında LIVERPOOL ve SW
ANSEADAN gelip yük çıkara· 
cak. 
OEUTSCHE LEV ANTE. LINIE 

"ANDROS. vapuru 9 Şu· 
batta HAMBURG, BREMEN 
ve ANVE~STEN gelip yük çı· 
karacak. 

Garod otomatik Radyoları 
En tabii ses, en kolay kullanış, en şık moble, en hassas aparey 

Kalorifer Tesisatı 
En büyük müesseselerden itibaren bir kıç odalı evlere 

kadar bilhassa apartmanlar için kat kaloriferleri 

Cihet Antenleri 
Fennin en son hediyesi, pratik, kuvvetli ve emin aletler 

Neon tüpleri ile tenvirat 
Mağazalarınıza ve müesseselerinize güzellik verecek bu 

tesisat ayni zamandı size büyük bir rek· 
lam vasıtası da olacaktır 

Pamuk mensucatı 
Anonim şirketi 

Kabot bezleri satış fiatı 
Tip No. Markası Eni santim 

4 At 8S 
4 At 7S 
S Detirmen 90 
s ·35 .. 
8 Geyik 85 
8 .• 75 
9 Tayyare 8S 
9 .. 75 

11 Köpekli 85 

36 metrelik bir topun 
satış fiatı 

Kuruş 
717.-
655.-
832.-
798.-
800.-
730.-
732 
670.-
722.-

işbu fiatler fabrika teslimi satış fiatı olup ambalaj masrafı 
müşteriye aittir. 

25 toptan aşağı satışlarda yukarıdaki fiatlere % 2 
olunur. 

111 ııııııııııııııııııııııııııııııı1ı.. Doktor .r111111111111111111111ıııııııııııı11 Hiçbir münevver, bir çocuk 
babası KÜLTÜR ü tak.pten 
uzak ka!amaz. 

Yıllık abone bedeli 240 
altı aylıiı 130 dur: 5agısı 
on kuruştur. 

--:.-:U:--sta-ar_a_nı-yo_r_ 
5 

A. Kemal Tonay 
fki elektrikçi, bir tesviyeci § B•kterigoloı w hııla,ıeı. sclıı11 laasta.lılcluı mrite/ıessısı 

Adres: lzmir Kültür 
mecmuası 

ustasına ihtiyaç vardır. Talı"b = (V ve saire) s_ erem 
olanların Darağaçta Mınare IO• = •-.ı.ane iltuyoaa hrpmıdüi Dilıek eokak hqmda 30 HJ•lı = 
kağında 7 numarada Türkmen ES ın •• mıuıyeuebım..uıclıı ubah ual 8 d .. aq... - 6 ı• = 
mensucat fabrikasına müra· 1 kadar hutallluıı ubol ..ı.. ı 
caatlırı. lllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll T •le/on: 411 s 11111111 

'· 

Neden 
A pirin ? 

• 

Çünkü ASPiRİN seneler
denberı her türlü soğukal

gınlıklilrına ve a "rılara karşı 
tesiri ~aşmaz bir ilAç olduğuny 

isbat elmışlir. 

A S P İ R İ N in tesirınden 
emin olmak için lütfen EB mark;a. 

sına dikkat ediniz. 

Hediyelerin en makbulü en 
muvaff akıyetlisi ve 

mi nasibi 

Eczacı başı -
Kolonya 

Esans 

Pudrası o-

se-

Bu mamullt· 
tan daha iyisi 

yapılamaz 

isim ve etikete dikkat: S. FERiD ECZACIBAŞ 
ŞiFA ECZANESi 

lzmir Gttmrük muhafaza taburu sa
tın alma komisyonundan: 

1 - lzmir Gümrük muh•faza taburu ihtiyacı ıçın mukave. 
leye bağlanın 200 ton lavamarin maden kömürünün mukavelesi 
bozulduğundan kanunun 51 inci maddesi mucibince müteahhit 
nam ve hesabına 160 ton lavamarin kömürü pazarlıkla alınacalc 
ve ihalesi 25/2/938 cuma günü saat 11 de yapılacaktır. 
2 - Umum tahmin tutarı 2400 lira olup muvakkat teminatı 

180 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebil.r. 
3 - isteklilerin 2490 sayılı kaaunun 2 inci ve 3 üncü mad• 

delerinde ve şartnımeıinde yazılı vesikalarla muvakkat teminat 
makbuzu veya banka melı:tuplari1e birlikte pazarlık saatinde 
lzmir Alsancak B:rincikordon 364 numarada Tabur satın alma 
komisyonuna müracaatları. 10 ıs 20 25 439 

lstaııhul Nafıa mndorlttğünden: 
26-2-938 Cuma günü saat 15 de fstınbulda Nafıa müdürlü· 

ğünde 38378, 13 lira keşif bedelli Fatih Zincirlikuyuda yapılacak 
ortaokul binası inşaatı kapalı zarf usulile ekıiltmeye koJu!• 
muştur. 

Mukavele, eksiltme bayındırlık işleri genel, hususi ve fenn1 
şartnameleri proje keşif hulisasile buna müteferri diğer evrak 
192 kuruş muk b lınde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teıııınat 2879 liradır. 
isteklilerin teklif mektupları ve en az 30,000 liralık bu işe 

denzer iş yaptığına dair Nafıa Vekaletinden alınmış ehliyet ve 
ticaret odası vesikalarını havi kapalı zarflarını 26·2·938 Cuma 
günü saat 14 e kadar lstınbul Nafıa müdürlüğüne vermeleri. 

5 10 15 20 329 

lzmir vakıflar mOdürlüğOnden: 
1 - Salepçi oğlu ca mıinin 1516 lira 50 kur us bedeli keşifli 

duvar parmaklık, boya vesıir muhtelif tamiratı yirmi 
gün müddetle açık ekıiltmeye çıkarılmıştır. ihalesi 26· 
2-938 Cumartesi günü saat 10 da lzmir vakıflar mü
dürlüğünde yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat akçesi 114 lıradır. Ekailtmeye gire· 
cekler;n teminat makbuzu veya milli banka mektubunu 
ve bu gibi işlerı muvaffakıyetle yaptıklarına dair vesi· 
kayı komisyona ibraz eylemeleri lazımdır. 

3 - istekliler keşifnameyi her gün .akıflar müdürlüğünde 
aörebilirler. s 10 15 20 37 s 

• 
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Pastil Pektoral Doktor Şahap Göğsü yumuşafır, balga!J1 söktürür, öksürüğü 

söktürür, tesirli bir OKSliRüK pastilidir 

• • • assas ve temız ış 

• 

Mutedil fiatle 

Sözverilen gonde 

------ · "alıine tamirha· 
H .._.. 1 neıinde yapılır 

Sıhhat Balıl~vağı 
Norveçyanın halis Morina halıkyağJdır 

iki defa slizlilmüştür. Şerbet gibi içilir 
Hamdi Nüzhet Çançar 

Ecz 
hanı lıarıısında Başdurak lzmir 

... 

Mücellit 
Ali Rıza 

Ki ta b, Defter, Blok ve her 
nevi Bankacı lığa aid bilumum 
cild işleri ~apar. 

En temiz ve en zarif iılori 
aüratle yapar. 

lzmir Keıtane pazarı demirciler Bir kere müracaat 
No. 16 • 18 ediniz. 

oto öroğlu 

Hamza Rüstem 
En meıhur fabrikaların fototraf makineleri, film, cam, ka~ıt, 
kart ve bilumum fototrafçılıkta miiatamel eczalar, fototraf alat 

ve edevab, font ve sehpalar. 

Fototralçıbfa mtJteallik her MUi malzem~ 
Zevki olı;ıı}'Malc reıim vo atrandismanlar-, aenedat ve evr ali: 

i.tiA~ ~ 'TÖR keJŞ d~Ee RpJm. 
Developman, kopya ve her nevi atrandismao sürat ve nefa· 

setle yapıhr. 
IZMlR: Emirlerzııde çarfıaı No. 28, 4, 5, 6, 7, 8, ) 
Telefon: 2675 Telgraf: Rüstem lzmir -H~ra~çı kardeşler 

mob ya ve mefru 
• • e ..... Ol5t. 

ANKARA 

Temiz, zarif eşya, elbise ihtiyacından evel gelir. Herkes kendi 
haline göre temiz bir eve, misafirlerini kabul edecek bir salona, 
rahat yaşıyacak eşyaya muhtaçtır. iyi bir mobilya içinde kendinizi 
ve ailenizi muhite daha iyi tanıtabilirsiniz. Evinizin eşyası hayatı
nızın etiketi olduğunu unutmayınız. 

Memurlara 1 O taksitte veresiye muame
lesi yapılır. 

.. , 

TÜRKİYE . 
CUMHU RIYETI 

Yeni Kavaflar 

çarşısı No. 34 

• Diş Tabibi 

Cevat Dağlı 
ikinci Beyler aokak NQ, 6.S 

Telefon: 3055 

Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türlü idrar, kan, 
balgam ve •aire ta 1.. 

lilleri yapılır 
Mllracaat yeri: 

İkincibeyler BOk.ak 

Telefon 3869 
Birinci Sınıf MutabaallS 

Dr. Demir Ali 
Kamçı ollrı 

Cilt va TanasUI hastalık· 
tarı va elektrik tedavisi 

lzmir • Birinci beyler aokatı 
Elhamra Sinemuı arkaaıada 

Telefon : 3479 

Göz Hekimi 
Mitat Orel 

SIRAAJ:B 
Adres: Beyler Numaıa sc> 

kağ'ı No. 23 
Kabul saatleri: Ôtledeo evel 

saat 10-12 öğ'lecfeo ıoara 
15,30 · 17 Tele. 3434 

1938 Modelleri geldi 

Şevrole Otomobilleri 
Kuvveti çok, fıati az, masrafı az, mukavemeti pek çok 

ve cihanın en beğenilmiş otomobilleridri 

Ve<dlel!< (p)arrçaDar n11evcclY<dl©luır 

Oldsınobil otomobilleri de her tnrlo evsafı haiz, sağlam, 
elverişli, gnzel ve loks makinelerdit 

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


