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Fuar işi ile · bele
diye alakadar 
olmamalı! 

Dr. Memdrı.lı Sag 
Şehrimizde belediye itlerinin 118 

okadır yorucu olduğu Ye bir ıiriı 

hJliade DHnlll ye büliln lı;l)rfız 

içini kncakhyın bi.r tıhrin itlerinin 
na11) bir çılıımıya ihtiyıç göııerdiği 
nııldmdnr. Belediyenin bug6ııkü 

kadroıu iH, bu iti anoık didinerek 
b11arabilir. Yıni normalden fazlı 
~llıtarıkl .• 

Böyle olduğu haldı belediye lıir 
i• laaıbt olarak ıı1erine fuar iıleri. 
llıia tanıimi meıeleıiai yllklenmitıir. 

Tabi! lıu yııklenme d.i&ır itl•ria 
•leyhiaı olmuttnr. 

Beloılir•niıı bugflnkG heyeti fan• 
~yılhı.ill it itibarile çılıfkın genç• 
larclea miilııekkil bulnndu&uau ıör. 
maltı. 1'1 takdir ıtmıkıayis. Beledi• 
71 memurları ft ııbıtuı da faal 
atlamlardır. Fakat 11neııia lı111 ay• 
luı Tarolır ti, baladlyeaiıl Azerin• 
h&ktm olan fnır ifleri dolayı aile, 
tehir iılırl kat'iyen mO.hlmHDme• 
-ktadir. Zira btıtiln bılecli)oe, fuar• 
la m•ıı;ııldtır. Hio hir beladiye yok• 
tur lı:l, bllyle eııterA11yonal bir fuar 
mı1eteaile upımıgı, dır bir kıdro 
ıte O.ıerine ahın, cfuon, cıergi>, 

cp~nıyın ne darıınil dıyini•; bllyl• 
teıelr.ka.Jlerin bııbbııına çalııaa Ye 
bana it edinen bir heyeti, bir he• 
yeti fenııiyeıl, mO.ıtıhdemlni Yaaai• 
JJ'•Ö Tardır, Banlar tamamen ayrı 

bir taıakldll haliaclıdirlar. Eutoıaaı• 
;ronal faar yapark•• icıhlerını clı 
ll.Gıllameıe mecbarat. 

Halbuki f.mlrde bllylı değildir, 
ı.mirde bllUla fııar me11ilile, bu 
lıterla bllllla girdi çıkt111 ile meıgııl 
olan lıelıdiyıclir, 

V • J,.a fa•I İIİ ffS•aİA Nd ••• 
•alan.acla bıııııa beledi blerı.. kı .. 
bıl•a ••ya tımımea fılclni mucib 
.. ımaktıiır. Şehir yalnıı faardao lbı. 
ıret imiı gibi; balııliye bay•ti feoni• 
•yelİDİa lıtıytık hir kıamı, belediye 
mımariııi, lıelediyı zabıta•• ,., hatta 
lıaılfaı memurioi Teya ameleıiodeo 
bir çoga fuarda mııgaldilrlar 1'e ba 
metgale, bu yorucu, biıirici mı,gıle 
bir çok kimHl•rin: mürıca.ı ııbib· 
lerlnin bile itlerinin teabhııra uğra. 

malına ıebab l8fkil eımekıedir. Şah• 
ti itler teahhura uırarken omıımt 

Jılar de a711i yolda bulııaacıktır. 

cBa taktt kadar haydi ae iH, 
olu oldu,, damiyalim. Fakat ıimdi• 
dan ı enn, yani fuar, bellib .. lı bir 
ıeı•ldcal baliaa kılboluodukıaa aoıı• 
ra ·k-- arllk on bir ay !ık bir İltih• 
•an icab aıtirea bir mda11eaa hali.ne 
a.,çmiftlr· mllıemıclı bir •• ,.. mtıle· 
\nedi lıir dikkıı .,. iııca hir lıilg;ye 
•ahtaçtır. Yok1a ufak lıir miaaliııi 
lt6yll7oyim, get•n 1eııa oldu&a gibi 
lıaııp firmılann bıılaodu&aaı dair 
,bir proıpekıoı, bir bariıı bila bula• 
-•DiL Ba gerçi ııfıktır amma 
ııdllııoriyi mımou11 edeıek •• nibı• 
yaı l•••eılni temin edecek bir nok• 
sadır. Biı bulla 11yip etıııiyorııt. Zi· 
,ra me11ıl1 o kadar çek ve o kadar 
.manaa ölda.raoadıır ki ubii bıı not. 
ralar J• aoııhılıcak Taya 7eti111Di• 

facokdL 
E111ea ıeıpiu çok emeğe, çok 

çabım•I• Ye 1011n çok görme&• .,. 
\yi, mODIUa• teıkiliıı ibıi71ç gll•• 
1&1rea. idareli aor mde11eıelerdir. 

On bir ay manta11mıa çalıı•• 
oü:1111u ki, lıir aylık İ•lihancla 
'manf fak ollbile1enla. Bu iti, küQO.k 
bir flhir lıelecliyenaia 11yıf 11rhna 
ytlı:l .. ıuıl, baladiy• lıa1eıi feııa.iy• 
Pin. belıdiy• idare makani•mau. 
aıa lıırpalaamaa, harıbi11ıi de• 
fil ak tir. 

Bir mekiııadea rrçi hali tabii· 
ıılea fala randıman almak mııHJı. 
'-1.. tabUclir. Fakat nerıııaldıa 
fııala raaclıman Taun makineler 
am .. 171111 taltak lıarılt alarlaı. Ba 
haptl f•alye 1111ıaı, , .. yarıyı• 
lııı ı•aı aa•Tlan tahıilı bü:kı .. 
111 alllı: aeaıuı. 

Bir tarif lla 11rgi takammlllll 
11••1111 alma&• 1akla1ırkea, di~ır 
tarahaa lıılediye Ilı cloka1 kGınr 
milyonlıık bir imar projeli alha& 
gi.rmılı: •• yani teliııı 7ap111ık al• 

- Sonıı :l lnoi ıalai/.d• -

Hitler 
Avusturyanın istiklilini 

kabul etmiştir 
( zmir) da çıkar, siyasal gazetedir Te~fon: .21~16~===~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~;;;;= 

Iktısad Vekili dün Manisaya gitti, bugün de Harb halimle 

doğruca Ankaraya geçiyor Londra şehri daima karan-
8 Ş K b · t dkikl · 1ı1<ta katacak ay . • ese Jr e erın- Dahiliye Nezar k bu me.elt ·W,ltrnJp-•lci. 

den çok iyi intibalar aldı ~~· 6ir tamim ,_._i,ıir 
3 milyon lira sermayeli Pamuk kurumu, 

çok fayda verece.ktir 
Yaş meyva ihracatı için yeni vapurlar alınacaktır ve 

Denizbank müzakerelere başlamıştır 

lktısad Vekilimiz gazetecilerle konuşugor 
Ege mıutakı11nda Ta bilbaua 

laıınirde mubtelir iktıaadi tetkikler 
tıpan İktıud Vekilimi~ ,.. Ziraat 
Vak&lati 'Hkili B. Şakir KHebir, 
dh .eomolti İl•7• 
eımiıtir. Refakatlerinde İzmir ••r 
lılTI B. Rahmi Köken, Deaiıdi ıay. 
lan va gnıtimiz bıımuharriri B· 
Baydu Rllıdil Öktem, l\lııuiea eay• 
laYı B. Tıırğud Tilrkoğlu, Ziraat 
bankın umum m üdüzii B. Komal 

Zaim 1'e VıkHe& kalemi mıhıDI 
mildilrll B. Fettah Zeki bııluıı

maktıdır. 

Vekil, aabablıyiıı belediyede reiı 
• B. B.Jıteı u .. , t'illyeıte B. Fa:• 

lı Gillaci aiyareı eıtiluen ıoara ııa. 

kil.met konağıado Ziraat Vekaleti 
ıeıkilAtıudaa ıiraat, baytar Ya orman 
dairelerini tefıit etmic. mO.dürlarle 
bu dairelerin iıleri bakkıucla boaca 
baobıballerde bulun muıtur, 

Resmi tebliğ 
(Haber) ve (Yeni Adana) gazete
leri üçer gün müddetle tatil edildi 

Aukıra, 15 (A. A.) - Resmi lebjiğ: · 
Yabancı propogaııda membılarıııd111 ıldıklırı vı memlekctimiıin b•· 

rici doıtluk müauebetlerini roucide edecek ve dooı memlekeı dHlet raiı• 
ıuinio yllluek ıabıiycılerioi mlltee11ir edecek bazı reeim,' yazı 'fe yıalıı 
haberler neırellikle~indeıı dolayı Adaııada çıkcıı Yeni Adını H İllan• 
bplda çıkın Haber g••eteleri llç_or, güıı müddaıle kapıtılmııur. 

Mussolini malikanesine · çekildi 

Büyük Faşist meclisi ya
kında toplanacaktır 

Mussolini, malikanesinde meclisin müza • 
kere edeceli mühim işleri tesbit edecektir 

"Hayat pahalılıfı ile 
milcadele, en mühim 
iılerimizden biridir,, 

Sonra refakatlerinde Tali ,.. be• 
lediy• ıeiai oldagu halde oıomobille 
Lıdifakaleoiae kadar çıkmır, aradan 
1ebri11 blltüa 1Gzallikleriai görm0.11 

Kıdifakaleoinio imuı, agaçlaııdml• 

mau, ora da yapılacak g11ino Y._aire 
hakkııida belediye raiaiuin Tardiii 
izahatı diıılımiı, takdirlerini bildir• 
mifıir. Vekil Kiıdifıkaleaindea bil• 
ha111 lımlr fu1r111ı 'l'I X: tı.lıdrparkı 
ıe1reımir, takdirlerde balııamaıtıır. 

Bıırıdaa hareketle X:arpyabda 
Alaybeyinclı ,hmir Uman iıletm• 
llUldilrlll&ll ıaralıodan Ttıcude getiri• 
len bll ytıt terıanay e gid•a Vekil. 
ttraanecle •pay kalmıı, icıbıad• bll• . 
ytlı: ıemil•ri bile tamir için yapılan 
ı.ıiutı g6zdaa ıeçirmlıtlr. Terıan•• 
de kin dileriai karııhyıa limıa ft
letme ma.ddrll B. Hatmıt Dlllp V• 
idi• lsalııt 1'trmiıtir. . 
~ Sona Z inci Mlıif.ıl• -

Negüs .. 
Olüinle tehdit ediliyo 

Negüs 
Loudra, 15 (Radyo) - Haheıi" 

tan imparatora Nıglla. huı yerler. 
den tehdit mekı ablan almııtır. Bu 
mektublarda Negllıiln 6ldilrlllocegi 
bildiğildiğiııden, 11bık imparato.., 
gizlice İngiliz 11bıtaııaı haherdar 
eımiıtir, Zıbıu, IAumgelen terıibaıı 

alarak, NecO.ılln Yumleata•daki tıı., 
kdnü mııha faıa altına almıı Ye ., .. 
hancıların köık• girmelerine maai 
olmuıtıır. 

NagO.ıa tahdit mektııbları cön• 
darenlırio, Hıbeıiıtandaa beraber 
ılıp getirdiği Ye ıimdi tarkeıılği 
Habeıler oldutu tahmin ediliyor, 

Londradan bir görünüş 
Londra, ıs (A.A.) - Dahiliye Nezareti tarafından yapılea bir 

tamimde barb zamanında ışıkllrın son barbde olduğıı gibi yalfiz 
tehlike işareti verildiği zaman değil, daimi bir surette dölldür.litt 
mesi lazımgeleceği bildirilmektedir. 

Tamimde fabrikaların şimendifer veıaire nakil vesıtalarıruo nor· 
mili bir şekilde faaliyette bulunmaları için · bazı metodt.U d.orpiı 
edilmektedir. · 

r 

Ne vahşet? 
Bu da dört kadını 

OldürdQ! 

Belçikanın 
Veidmanı 

Cumhuriyetçi Is Zavallıları nasıl 
panyol gençleri öldürdiiğünü Cesedlerden biri Belçika za 

bıtasınca çıkarılırken, kenar• 
ıla, yukarıdan aşağıya zat1allı 
kurbanlardan Julia dt1 Cam• 

Faşist meclisi toplantı halinde 
Rom~'. ıs (Radyo) - ltalya Alakadar mehafilin haber ver· 

Baıvekılı B: Musaolini Roka diline ıöre, büyük Faşist mec-
Dölakamanıtadaki malikanesine liıinln tetkikine vazolunacak 
çekilmiştir. • Mussolini 

0 
da meseleler, lngiltere • ltalya mü• 

' ra b M !' . . h büyük Faşist meclisinin ınüza· na.ıe tatı, d.uğ~so 1ınının çok.~ om 
kere edeceii mühim tneıel 1 . mıye ~er ı ı spanya ışı v.e 
t b't d kf 11 erı merlcezı Avrupadakt muhtelıf 
•• 

1 e • 01 ır, cıreyaıılardan dotaıı vaziyettir. 

Bugün Izmire 
gelecekler 

Tayyarecilik tahsili 
için Odeaaya 

gidiyorlar 
Bugll.D limıuımı.. gelecek olan 

Fra1111z ProYidu npuronda, yGı 
yirmi llç cıımbnriyatçi lıpınyol g•ıı· 
ci bulunııııkııdır. 

Bu, gınçlar, So•yet Raıyıda tıy. 
yaracilik l•luil eııııek O.ora Odeaaya 
ptmaktedlrler, 

anlatıyor? 
Belçika polisi şayanı dikkat 

bir katil serisi üzerindedir. Ka· 
til, tıpkı Fransayı altüst eden 
meşhur Alman Veidman gibi 
müte11ddid kadınlar öldürmüş 
ve bunları tam bir soğukkanlı· 
lıkla yapmıştır. Resimde gör· 
düğünüz sivil adamların orta· 
aındaki yakışıklı genç Bru adını 
taşıyan Belçika Veidmanıdır. 
Buna dair Avrupa gazeteleri 
şu mütemmim malumatı verı
yo•lar: 

pender, Berta Petit t1e 
Amelie Gods 

Bundan eve! öldürdüğü za• 
vallı kadınlar hakkında tam 
bir sükiiııetle itirafatt• bıılun.in 
Bru son bir, iki cinayeti hak· 
kında da gene soğukkanlılıkla 
yaptığı cinayeti bütün teferrüa· 
tile anlatmıştır. 

Gandda bir gazinoda çalışan 

- S onu 6 ıncı salıi/ed• 
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irfan Hazar 

La r evue de dea m•ndeı moharrirlerind~11 Viot or Giraud Franaı~ 
müo,.k kidi""' r •n in en çok nazırı dlkkıt i celbetmeıi J'ıımgele-nlırinden 

biridir. Fi lhaki ka o, kendiıini n münekkidden ziyade edebiyat tarihçioi Ye 
e1•ayi11e old u 11•n eöyler. Olrn4ağ oı -rl•re dair 11.aıl tenkidi makaleler 
haıırladıpnı ooran lıir ırueıee1ye bak ınız Vicıor Giraud neler •&,liyor: 

iy Plny 
kontenjanı 

1 d k I 
• liııil Bu yapılacağı ıaaanor ve. tahay· 

1 1 U n yül edilen müeseese1•rin her biri 
Avropada baıhbaıını bir heyeti fen• 

Hükümetin kararı 
tebliğ edildi 

M 
• •tt niyenin çı lııma ını zaruri kılacak 

an 1 Saya g 1 I• Ye aonra ilmen Ye maddeten i ıtihı· 
nnı h ıidi olacak dereced'" mühim 

- cTenki<I edere~im 111nh1rrirleri okurlren not almam. Ancak, k itab. 
larında m analı Ye alakalı boldo~ın yCTleri koro11n kalemle ~izerim. Burda 
dikkat ettiğim n okta, m e• zu un (e d •biyuı) dır. Eler aahibinin f ikirlerini 
tendı fikırl"1ime ilılTe tmek ı:e lıdini bir an eldon bırakmom. Bundan 
ıoora" onun yıni muharririn ve ııerinin aııl İ~JÜ ZÜ kendi iti mde yaıama• 

ta ve inkitaf eımeğe !ıaı lar. Yazd1ğ1m uıa lı: a lel ı i:ıe böyle hazırlanır .. 
Boa, çok ağır, fok gilç, çok emele rfile ynı yazan bir adımım. Lil· 

kin, bir defa yaıdı ğım ıeylorl ikinci defa bozmam. Öo coden kat'i bir pilin 
da huırlamıı değilimdir. Ancak yaurken ilbamıma hüniyet ~Yerir; Ye ııö z 
haline girecek <iuygolanmın bix in ıan gibi denmh t•o•.kkülüne, inkitafına, 
tekimülüne oluca dikkatimi aarfederim. Bütün bunlar ,ılçlükle n uzun 
zaman urf iyle meydana geliyor. J\Ienınb olduğum mecmuadaki he r edebi 
tetkik.im, mnhakkak k.i benim bir ayımı alır. Duıününüz ki bir ayJa yaz. 
dıgım bu parçı, nihayet OD iki ıabifoden ibareııh. Ya kitablanmı celiııce! 
Onlardan hiç bıhMımiyelim •.. " 

Oını•re ve figaro g .. eı terinde edohlyaı tenkidleri çıku Aııdro Billy 
iae ayııi gazeteciye ıu cenlıı •eri yor: 

- "Polia romanları müate1aa olmak lıere, di&ar romanların değeri, 
içlerinden bir bç aahife ok11Dduktan ıonra beme11 belli olur. K11mon ki· 
tıblar, f&rıb ıit1lari.ao bcnaerln. ,arabın nefaaetini 1Dl11•ak için, nınl 

hiltilıl pfOyi içmeyip de bir kaç yudomlo iktifa adiyouak, eaerler için do 
ayni alçllyll kullınablliris. Fıkat, bn mn.lı:ayaHmda haı"i bir bii.kll.m arı• 
yacağınıa tahmin etmem .•. ,. 

Oknrlarımımı, bu iki milılekkiddea bangiaine not nraceklerini anula• 
nna tnkediyoruz. 

Telefon marifetlerinden 
Avrupanın bir çok şehirle· 

rinde otomatik telefonların 14 
numarası açılınca bir kadın 
sesi saatin kaç olduğunu bildi· 
rir. Garbda bu numarayı "Mis 
Hlt,, adı verilmektedir. Oslo· 
da bu numara gibi havayı bil· 
diren bir numara vardır. Buna 
da "Mis hava., denilmektedir. 

Bizim telefonlara da tatbiki 
evveli halk için, sonra da fazla 
bir telefon mükalemesini mucib 
olacağı için telefon idarelİne 
faydalı ve karlı bir it olocaktır. 

UOursuzluk var mı? 
Londrada azası oldukça çok 

l>ir kalüb vardır. Bu kalüb 
uturauzlalı: iıaad edilen bazı 
adetleri hükümsüz bırakmak içiıı 
çalışmaktadır. 

Kalüb 1938 ICnCIİDİD illı: 
umami içtimaını yapmıştır. Bu 
kalüb azası, 13 rakamından 
korkmamağa, bir kibrit ile üç 
sigara yakmağa, ev içinde açılı: 
şemıiye ile dolaımığa ve daha 
bir çolı: uğursuz addedilen şey
leri yapmağa mecburdur! 

Bir isnada yerinde 
bir cevab 

Sinema aleminin lı:omilı: çifti 
•Şişlı:o vo Sıska. meşhurdur. 
BuDların da lı:an ve koca ol· 
duklan halde aynldıkları da 
malilmdıır. Şişko, Virjinya Ruş 
LoreJ, sabık kocası Sıskayı •çıp
lakçılık. diye itham etmiştir. · 

Sıska sabık lı:arıııoıo bu iı· 
nadına şu cevabı vermiştir: 

- Ben çıplaklık taraftarı de· 
tilim. Maamafih çıplaklık taraf· 
tarı olmalı: benim için fevkalade 
veya garib bir şey olm•yacık
br. Çünkü sabık zevcemin ben· 
den islediıfi tazminat, mabkeme 
kararile tasdilı: edilirse, ben is· 
teıem, istemesem de çıplak kala· 
cafıml 

en fazla et yiyen ınillleti tayin 
edecetiz: 

Kuvvetli bir zanna göre arz 
üzerinde en fazla et yiyen mil· 
let fngiliz milletidir! logilizler 
bir senede ete 270,000,000 Ster
lin para vermektedirler! Bu pa· 
rayı ete taksim edersek, her 
lııgilize senede 66 kilo sığır, 
30 kilo koyun ve 45 kilo da 
domuz ki yekun olarak 141 
lı:ilo et düşer. 

Bu miktar, Avrupanın diğer 
memleketlerinde nüfus başına 
düşen etin iki misli demektir. 

Bir Japon kılıcının hik8yesi 
Batanabi adlı bir Japon, İn· 

gilterenio Tokyo sefiri Sir Al· 
bert Kraıneze eski bir kılıç ver
miıtir. 

Japon gazetelerine göre, bu 
kılıç şu ifade ile sefire veril
miıtir: 

•Bu kılıç, Japoıyanıo Bay 
Edeae cevabtdır .• 

Fakat, sefir bu kılıç hikaye
sini şu suretle anlatmaktadır: 

- Bu kılıç bana logilterenin 
eski dostlarından ve Japonyanın 
asil bir ailesi tarafından hediye 
edilmiştir. 

Anlaşıldığına göre, bu kılıcın 
iki tarafı da keskin. Çünkü her 
iki taraf ta iddiasında haklı 
görünmektedir. 

Bir miltercim 
arıyoruz 

Gazetemizin Fransızca ve 
Türkçeye iyice vakıf, tercüme
ye muktedir ve gazetecilik 
mesleğine hevesli bir arkadaşa 
ibtiyacı vardır. T slip olanların 
idırehanemize müracaatları. 

BAYRAMDA: 

Vekiller Heyetince Türkiye 
Polonya kontenjanı dışında bı· 
rakılan ve Polonyadan memle· 
ketiınize idbali serbest bırakılan 
mallar hakkında verilen karar 
şehrı miz Türkofis müdürlüğüne 
gelmiştir. Bu karara göre 16 
Temmuz 937 tarihli Türkiye· 
Polonya ticaret anlaşmasına 
bağlı B. listesi yerine ikame 
olunan yeni B. listesinde 2 A 
412, 2 B, A 520, 17 M, 2,1 A 
523, 3 A 524 ( rulo halinde 
olanlar müstesna ) 3 B 524, B 
529 (91/2 dahil) den 76,25 mili· 
metrelik perdahhn birleştirilmeıi 
veya örtülmesi ile yapıştırılmış 
(soude edilmiş olanlar müstesna) 
C 524, 533, A C 552, B D 574 
998, 210, 712 pozisyonları için 
mevcut kontenjanların ilgasile 
bu pozisyonlara dahil Polonya 
menşeli malların idhallerinin 
ıerbest bırakılması hususunun 
nota teatisi suretile temini için 
Hariciye Vekilliğine salahiyet 
verilmeıi muvafık görülmüştür. 

Tren kazası 
Makaıcı ağır surette 

yaralandı 
Alsancak istasyonunda bir 

tren kazası olmuştur. Makinist 
Mustafa oğlu Salibin idaresin· 
deki Ödemiş katarına ait loko· 
motif, manevra yaparken bir 
vagonla çarpışmış, lokomotifin 
arka basamağında duran ma· 
kaset Ali oğlu Rasim çavuş, lo• 
komotifle vagon arasında kal· 
mış, kaburga kemikleri ezilmiş• 
tir. Hadise tahkikatına müddei 
umumilikçe el konmuş, yaralı 
hastahaneye kaldırılmıştır. 

Telef on şirketi 
Tesiıatının tedkiki 

devamdadır 
Hükümetçe satın alınmış olan 

lzmir ve havalisi otomatik te· 
lefon şirketi tesisatının tedkiki 
ile meşgul olan lstanbul tele· 
fon müdürü B. Niyazininin ri· 
yasetiodeki heyet, dün do tele· 
fon şirketinde tedkikatına de· 
vam etmiştir. Haber aldığımıza 
göre, bütün tesisatın birer birer 
tedkik ve tesellümü ay sonuna 
kadar devam edecektir. 

Cemal Serter 
Nafıamızın eski emektarların· 

dan lstanbul 9 ancu işletme 
müdürü Cemal Serter, lzmir iş· 
letme müdürlüğüne naklen ta
yin edilerek şehrimize gelmiş ve 
yeni vazifesine başlamışhr. Bay 
Cemal, uzun seneler Devletdc
miryolları müdür muavinliğinde 
bulunmuş, değerlı mühendisle· 
rimizdendir. Tebrik ederiz. 

- Baştarafı 1 incide -
Liman ifletme müdilrlilğü, öğle 

samanı İ7.mirpılaı ıı onunda Vekil 
ıerefine 40 kiıilil< hir ziyafeı ver· 
miı, ziyafette •ali, müstahkem meT• 
kı komutanı, ıehrimizdeki aaylnlar, 
belediye rei ıi ve banka müdürleri 
bulunmuılardır. Vekil Hat 15 de 
Maniıaya hare ket etmio, Halkapınar• 

da Şehidler ıbideai öninde tetyi 
edilmiıtir. Dün aabıb İamirpaluta 
gazetecileri kabul eden değerli Ve• 
kil, ikb11di tetkikleri ve muhtelif 
mühim ;,ler hıkkı11da be7a1111ıa 

hulunmuııur. 

- Tatil günlerinden istifade 
ederek çoktanberi ziyaret et· 
mek istediğim Ege bölgesini 
dolaşmak içim perşembe günü 
Aokaradan ayrıldım. Kütahya, 
Balıkesir ve Edremidde iki, üç 
gün kalarak ·bildiğiniz gibi·pa• 
zar akşamı fzmire geldim. iki 
gündenberi fzmiri tanımai'a ve 
buraya aid iıleri tetkik etmeğe 
devam ediyorum. Tetkikatım· 
dan, gördüklerimden memnu· 
num. Ege bölgesinin yer yer 
refahına ve inkişafını delalet 
eden eserler artmaktadır. Bölge 
ekonomisinde bellibaşlı bir 
mesele mevcud değildir. Vasati 
kazanç, bütün Türkiye ıçın 
erişmeği temenni ettiğimiz had· 
lere yaklaşmaktadır. Kamilizm 
prensiplerine Cumhuriyet Hallı: 
Partisi hükümetleri bütün im· 
kanlarını kullanarak bölgede 
tatbike itina etmişlerdir. Değerli 
şahsiyetini bütün fzmirin ve 
Egenin pek yakından tanıdığı 
Celil Bayar hükumetinin de bu 
hususta ayni dikkat ve itinayı 

röstereceğinde şüphem yoktur 
- Üç milyon lira sermayeli 

bir Pamuk Karumu tesis edi• 
leceğini haber aldık. Bu teşek• 
kül, ne işler yapacaktır? 

- Bu mühim teşekkül daha 
ziyade Adana bölgesi için fay
dalar temin edecektir. Adanı· 
da bir stok tesisini faydalı gö· 
rüyoruz. Milli bankaları bir ara· 
ya getirerek üç milyon lira ıer· 
mayeli bir teşekkül vücude ge• 
tirmek, bunu nazım bir kuvvet 
halinde piyasaya müdabale et• 
tirmek kararındayız. Bu teşek· 
kül, bütün memlekette faaliyet• 
te bulunacaktır. Gelecek sene 
kampanyasına kadar teşekkül 
ederek faaliyete hazırlınmış 
olacaktır. 

- Bu yıl içinde hangi mah. 
sullerimiz istandardize edilecek· 
tir? 

- Portokala aid esaslar ba· 
zırlanmıştır. Hububat ve por• 
tokat kontrol nizamnameleri tao· 
zim edilmiştir, bu sene içinde 
tatbikatına başlanacaktır. 

- Yıı meyva ibracahnı ar· 
tırmak için oe gibi tedbirler 
alındığı hakkında malumat lüt· 
feder misiniz? 

En ziyade et yiyen milleti 
Et yimek, iyi midir, değil 

midir? Sualine, bir de: Et yi· 
mek medenilik ile telif oluna· 
bilir mi?. Suali kablmışlır. 

TAYYARE SüNE:MASD 

Baıı doktorlara göre insan 
en ziyade ot ile gıdalanırsa, 
daha iyi hareket etmiş olur. 

Bazı alimlere göre de, insan· 
!ar en medeniyetsiz oldukları 
zamanda da · hatta çiğ olarak· 
et Y:meıini biliyorlardı; sebze 
yimes:ni ancak medenileştikçe 
öğrenmişlerdırl 

Biz burada bu iki karışık 
advayı halledecek dei.liı. Halen 

.: r"~ . ııı:;.J 

takd m ediyor 

Ki 
Sinema sanayiinln yeni keşfettiği 15 Yaşında genç ve şakrak artist 

DEANNA DURBIN 
•e iki genç arkadaşı tarafından yaratılan yüksek mevzulu • Muzikalı 

Şarkılı muhteŞcııı film 

Aıırıca: PARAMOUNT ]OURNAL • RENKLi MiKi ııe saire ..• 
Seans.ar: 11 - 1 - 3 .._ 5 - 7 - 9 da 

Fiatler : 30 - 40 - 50 Kuruştur 

- Yaş meyva ihracatının ar· 
tırı l maSt meselesi üzı rin de ça· 
l ı şıvoruz. Frigorif k tesisatı olan 
nakil vası ta larının temini ile 
meşgul oluyoruz. Denizbank, 
bugünlerde üç, beş yüz ton 
hacminde frigorifik tes : satlı va· 
purlar almak için müzakereler· 
dedir. 

- Üzüm Kurumu teşkilatı 
genişletilecek midir? 

- Yeni teşkilat Üzüm Kuru· 
ma olarak değil, dabı ziyade 
kooperatif birliği cephesinden 
günden güne inkişaf etmektedir 
ve bu inkişaf devam edecektir. 
Gerek incir, gerek üzüm satıı· 
!arını bu teşkilatlanma sayesin· 
de istikrara mazhar edeceğimizi 
umuyoruz. 

- Milli fabrikalarımızın mı· 
mulit ve mesnuatını ucuzlatmalı: 
için ne gibi tedbirler alınması 
düşünülüyor? 

- Hayat p•halılığı ile mü
cadele eo mühim işlerimizden 

biridir. Bu maksadı göre fıa· 
liyetimizi hazırlıyabilmek için 
dünyaca tınınmış bazı ecnebi 
mütehassısları davet ettik. Ya· 
kında bunlardan biri memleke
timize gelecek ve teknik me
todların hazırlanmasında alaka· 
dır dairelerimizin çalışmalarına 
iştirak edecektir. Bu hazırlıklar 
yapıldıktan sonradır ki ıııüca· 
de leyi usulleşti rme suretile pey· 
derpey tatbikata başlamış ola· 
cağız. 

- fzmir Fuarına fazla ecnebi 
devlet iştiraki için alınması dü· 
şünüleıL tedhirl... »a1 mıdı•? 

- lzmir Fuarı esasen bey· 
nelmilel bir karakter kazanmış· 
tır. Komşu memleketlerin işti· 
rakinin önümüzdeki s~neler da
ha geniş olacağını umuyoruz. 
Nitekim biz de komşu memle· 
ketlerde açılan bazı Fuarlara 
iştiraki genişletmek tasavvu
rundayız. 

- Başbakanımız Celil Bayar 
geçen sene Fuarı açırken Fu· 
arın yüzde 60 oisbetiode mu· 
vaffak olduğunu, ıergi sarayı 
inşa edildikten sonra bu muvaf• 
fakıyetin yüzde 90 a çıkacağını 
söylemişlerdi. Sergi sarayının 
inşası ıçın büdceden tahsisat 
ayrılmış mıdır? 

- Bu hususta imkanları tet· 
kik etmiş değiliz. Yeni büdcede 
ayrılabilecek tahsisatı mümkün 
olduğu kadar artırmak arzusun· 
dayız. 

Vekil; ıon söz olarak demiş· 
tir kiı 

- Bugün lzmirden ayrılarak 
Manisaya gidiyorum. Yarın sa· 
hah da Manisadan doğru An· 
karaya hareket edeceğim ve bu 
suretle beş, altı günlük seyahat 
nihayet bulmuş olacaktır. 

Dişçilerle ıaraflar 
okuıun 

Dişçilerle saraf11ra aid altın 
ılış ve sahş defterleri, Mal.ye 
Vekaletindeki nümunesi üzerıne 
gayet nefis !bir surette hazır 
lanmıştır. Bir lira mukabilinde 
Ahenk matbaasında satılmak· 

tadır. 

Partide toplantı 
Vilayet umumi meclisi encÜ· 

men reislerile mazbata muhar· 
rirleri bugün öğleden sonra 
saat 16 da partide bir top· 
lantı yapacaklardır. Bu top!ın· 
tı ya Vali B. Fazlı Güleç riya· 
set edecektir. 

ve yilkoek i ıle rdir. Tabiidir ki be. 
l ediye heyeti fena iye mia ne kadar 
kabiliyetli, ne kadar faal ve ne ka. 
dır eııerjili ve ilmin e b.lki m olnrsa 
olsun, nihayet aza ları ioıan ka fısı 
ve inıan Yücndü tı oı maları itibarile, 
brı kadar Tui teyleri ihata etmık 
ve bütün teferrüatı ile uğrağmı~a 
yetif'lmiyecık, yetiım• k ia teıio de 
harab olacaktır. Bir de llzerine fuar 
ilUe edilirse, me•elenin ne kadar 
bitirici Ye ız'iuı olacağını taHVTur 
buyurunuz. Bundan dolayıdır ki b• 
.ene artılı: balediyemizin fuarı ter• 
ketme•i Ye nnnnla meıgul olmamuı 
lazımdır. Ve bunun aıraaı çoktın 
geçmiıtir. 

Bence belediye bn iıi atbk bı· 
rakmalı •e kendi itlerile, ıehirlinin 
ihtiyacına cevab nrmekle meıgul ol• 
malıdır kanaatindeyim. 

Vilayet 
Umumi meclisinde 
Vilayet umumi meclisi dün 

öğleden ıonra ikinci reiı B. 
Sırrı Şenerin riyaaetinde to~ 
lanmıştır. Eski zabtın kabulün• 
den ıonra meclise gelen evrak 
okunmuş, ait olduğu encümen• 
lere havale edilmiıtir. 

Ruznamede görüıülecek baı• 
kı bir iş bulunmadığından cel• 
seye nihayet verilmiştir. Meclis, 
gelecek toplantısında büdce 
müzakerelerine başlıyacaktır. 

Belediye sarayı 
Belediyeye projeler 
gelmeğe baıladı 

Belediye tarafından eıki 
fuar sahasında inşa ettirilmesi
ne karar verilen belediye sıra• 
yı hina.aı İ9ia l.ir p•oj • ~ 

bakası açılmıştı. Bu müsabaka· 
ya iştirak eden mübendis ve 
mimarlar bızırladıkları planları 

belediye reisliğine göndermete 
bqlamışlardır. 

Dün 1ıtanbul ve Ankaradaa 
iki mühendis tarafından yapıl· 
mış beş plan gelmiştir. Birin· 
ciyo 2000 lira mükafat verile· 
cektir. 

lzmir vapurunda 
Görülmemiı bir 
kalabalık vardı 

Dün limanımızdan fstanbula 
hareket eden lzmir vapurunda 
müthiş bir kalabalık vardı. Yol• 
cuların ekserisini, bayram tatili 
ni geçirmek üzere lzmire gelmiş 
olan lstanbuldaki yüksek okul• 
lar ve Lise talebe.si teşkil edi· 
yordu. Yolcuları uğurlıyanlar 
birincikordonu baştan başa 
doldurmuşlardı. ---

Zavallı! 
Acaba 
kimin çocufudur? 

fkiçeşmelikte Karanlık soka· 
ğında bezlere sarılmış iki gün· 
lüle bir çocuk terkedilmişlir. 

Kendisine Ayten adı vc:rilen 
çocuk belediyenin çocuk yuva· 
sına gönderilmiş ve terkedeR" 
!erin meydana çıkarılması için 
tahk ı kata başlanmıştır. 

Limanda kaza 
Limanda demirli Fc'emenk 

vapurunda çalışan amele Cafer, 
ambar kapağını açarken ay ğı 
kay ış ve yüksekten ambar 
içine düşerek ağır surette yara• 
lanmıştır. 

Teftiş 
Vılayet Jandarma komutanı 

binbaşı B. Hu Üsı Gür, jandar· 
ma teşki litını teftış ıçın diin 
Tıre· e g•tm . şt r, 
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M. Hitler, Avusturyanın is
tiklalini kabul etti 

Avusturya kabinesi baştanbaşa değişiyor. Şuşnig Başvekil ve Har. 
biye Nazırı olacak. Berlinde ve Viyanada resmi tebliğler bekleniyor 

Viyana, ıs (Radyo) - Avus· büyük ehemmiyet vermektedir. ziler teşkilatı lideri Leopold, 
turya Başvekili B. Şıışning ile Yeni kabinenin umumi bir af artık vazifesi kalmadığından, bu· 
cumhur reisi B. Miklas, kabine· ilan edeceği söyleniyor. gün Vıyanayı terkederek Ber· 
de yapılacak tadilat hakkında Son alman bir haberde, Na- line dönmüştür. 
fıkir teatisinde bulunmağa baş· 
lamışlardır. 

Yeni kabineye girecek nazır· 
ların listesi, Cumartesinden evel 
neşredilecektir. 

Berlin, ıs ( Radyo ) - B. 
H tler, bugün Bergezhafenden 
buraya dönmüş ve gece, bütün 
sefirler şerefine büyük bir zi· 
ya fet vermiştir. Ziyafeti, bir 
kabul resmi takib etoıi~tir. 

Belgrad, 16 (Radyo) - Vre• 
me gazetesinin Berlin muhabiri 
bildiriyor: 

Hitler. Şuşnig mülakatında 
Avusturyanın istiklali meselesi 
görüşülmüş, iki devlet arasında 
iktısadi ve sınai bir anlaşma 
yapılması derpiş olunmuştur. 

B. Hitler, Avusturya iıtiklali· 
nin Almanya tarafı odan tahtı 
temine alınması teklifini kabul 
etmiştir. Almanya • Avusturya 
arasında mütekabil tedafüi bir 
muahede aktedileceği söylen• 
mektedir. 

Roma, 15 (Radyo) - ftalyan 
matbuatı, Hitler • Şu~nig müli.· 
katından bahisle uzun makale· 
ı.,. yumakta ve H tlerin, Avuı• 
turyanın istiklalini tanıdığını, 
Nazilerle azlıklara ait mesele· 
leri, Avusturyanın dahili işlerin· 
den sayarak artık bunlarla meş· 
gul olmıyacağını kaydetmekte· 
dirler. 

Viyana, lS (Radyo)- Vatan· 
perverler partisi, bugün umu· 
mi bir toplantı yapmış ve Parti 
reisi Başvekil doktor Şuşnigin 
uzun izahatını dinlemiştir. 

Doktor Şuşnig, Hitlerle yap· 
tığı mülakat hakkında ma!Umat 
vermiştir. 

Son haberlere göre, kabine, 
baştanbaşa değişecek ve gene 
doktor Şuşnigin riyasetinde 
yeniden teşekkül edecektir. 

Doktor Şuşnig, yeni kabi· 
nede ayni zamanda Harb;ye 
Nezaretini de deruhde edecek, 
Erkanıharbiyei Umumiye riya· 
setine, General Şayner kala· 
caktır. 

Şimdi Hariciye Nazırı olan 
Gido Şmi t, yeni kabinede ayni 
vazifede kalacaktır. 

Hitler • ŞJşnig mülakatının 
neticeleri hakkında gerek bura· 
da ve gerekse Berlinde birer 
resmi tebliğ çıkacaktır. Bu teb· 
liğlerin, yarın neşredilmesi muh· 
temeldir. 

Viyana, lS (Radyo) - Yeni 
kabinede Alman dostu o '. makla 
tanınmış ( San Sika ), Dahiliye 
Nezaretine getirilecekt r. 

S yas1I mehaf 1, bu noktaya 

Bağ bahçe tütün 
için 

Kimyevi 
Gübreler 

Başvekilimiz, (Anadolu 
Ajansı) na mühim be

yanatta bulundu 
Eski aigortalar kanunu pek 

tadil edilecektir 
yakında 

lstanbul, lS (Hususi) - Başvekilimiz B. Celal Bayar, (Ana· 
dolu Ajansı) na uzun beyanatta bulunmuş ve sigorta şirketlerinin, 
ana sermayelerinden bahisle, bu sermayelerin, memleket haricinde 
kullanılmakta olduğu ve buradaki şubelerin de halkın zararına 
sebebiyet verdiklerini söylemiştir. 

Başvekilimiz, eski sigorta şirketlerinin murakabesi hakkındaki 
kanunun yakında tadil edileceğini ve bu husustaki layihanın, Bü· 
yük Millet Meclisinin önümüzdeki içtimaına kadar hazırlanarak 
müzakereye konacağını ili.ve eylemiştir. _, _____ _ 
Ahiret yolundan dönüş! 

Adana Memleket hastanesinde öldii .zanne. 
dilen kadın teneşirde dirildi 

lstanbul, 15 (Hususi) - Adana memleket hastanesinde tedavi 
edilen bir kadın, öldü zannile gusulhaneye sevkedilmiş ve yıka· 
nırken kalbinin çarpmağa başladığı görülerek teneşirden kaldı· 
rılmış ve tedavisine devam edilmek üzere yatağlna götürülmüştür. 

Dünyanın her ·tarafında 
kar ve fırtına 

(Taymia) nehri kabardı, Fransada ve 
Fransiskoda kasırgalar koptu 

San 

Londra, lS (Radyo) - Lon· 
drayı altüst eden şiddetli ka· 
sırga, hayli devam etmiştir. 
Rüzgar, saatte yüz kırk kilo· 
metre süratle esmiş, yüzlerce 
evın çatısını uçurmuştur. Ev· 
siz kalanlar çoktur. 

Taymis nehrinin kabarmasın· 
dan dolayı nehir sahilinde otu· 
ranhr, başka yerlere taşınmış· 
!ardır. 

So~ haberler; denizlerde de 
bazı kazaların vukuunu bildir· 
mektedır. Bir çok vapurlardan 
malumat alınamamaktadır. 

Bir aydanberi gerek karada 
ve gerekse denizde devam eden 
kasırgalarla şiddetli fırtınalar, 
senelerdenberi görülmemiştir. 

Paris, 15 (Radyo) - Fransa· 
nın her tarafında şiddetli fırtı· 
nalar ve soğuk hüküm sür. 
mekte:lir. 

Tolondan gelen son haberlere 
nazaran, fırtınalar yüzünden 
seferlerine devam edemiyen bir 
çok vapur! ar, L yon körfezine 
sokulmağ .t mecbur olmuşlardır. 
~ 

Elhamra 

- A'sas bavalisine, li.yenkati kar 
düşüyor. Karlar, bir buçuk 
metre yükselmiştir. 

Sanfransisko, lS (Radyo) -
Kar fırtınasından sonra başlıyail' 
ve hayli devam eden şiddetli 
rüzgar, büyük zararlara ıebe· 
biyet vermiş, binlerce ağacı 
koparıp atm ış ve pek çok ev· 
lerin kiremitlerini uçurmuştur. 

Gayrimübadiller 
İstihkaklarının ta•fi. 

yesini istiyorlar 
lstanbul, lS (Hususi)- Gay· 

rimübadiller, istihkaklarının tas· 
fiyesi için bir kanun projesi ha· 
zırlamaktadırlar. Bu proje, Ha· 
zirana kadar ikmal edilecek ve 
Biiyük Millet Meclisine verile· 
cektir. 

İsmet lnönü 
lstanbulda 

fstanbul, ıs (Hususi)- ismet 
loönü bugün Ankaradan şehri· 
mize gelmiştir. 

idaresinde Milli Kütüphane 
SiNEMASI 

büyük program Kurban bayramı şerefine 

1- Uc Ahbab • Çavuşlar 
Türkçe sözlü büyük komedi 

2 • İstanbul Senfonisi 

Bravo Tekir
dağlıya 

Letonya şampiyonu 
yenildi 

lstanbul, lS (Hususi) - Te· 
kirdağlı Hüseyin, Pariste yap· 
tığı ilk maçta, Letonya şampl· 
yonu Pasmanı 14 dakikada tuşla 
yendi. 

Deniz bank 
idare meclisi ilk 

toplantısını yapıyor 
İstanbul, 15 (Hususi) - De· 

nizbank umum müdürü, bugün 
Ankarayı avdet etmiştir. 

Banka idare meclisi, yarın ilk 
toplantısını yapacaktır. 

Aksu 
Vapuru kurtarıldı 
lstınbul, 15 (Hususi) - Si• 

nopta karaya oturan Aksu va· 
puru kurtarıldı. Y ıraları Sinopta 
kapatılarak lstanbula getirilecek 
ve burada esaslı bir tamir gö· 
recektir. 

Suriye hükumeti 
Ankarada kon•o· 

losluh açıyor 
lstanbul, lS (Hususi)- Suri• 

ye hükümeti, Ankarada bir kon• 
solosluk açmağa karar vermiı 
ve bu hususta hükumetimizin 
muvafakatini istemiştir. 
Şam, 15 (A.A)- Suriye hü· 

kQmeti, Fransa-Suriye muahe· 
denamesi meriyete rirer girmez 
Ankarayı, Kahireye ve Baida· 
da konsoloslar tayin etmeğe 
karar verm iştir. 

Yeni konsoloslar vazifelerine 
başlama dan evel bu şehirler· 

deki Fransız konsoloshanelerin• 
de staj göreceklerdir. 

Kasablık 
hayvanlar 
Nakliye üc
reti ucuzladı .. 

fstanbul, ıs (Hususi) - Ka· 
sablık hayyanlar nakliye ücret· 
leıi, bu sabahtan itibaren 
ucuzladı. 

Hükumet, bu hususta lazım· 
gelenlere tebligat yaplı ve kat'i 
emirler verdi. 

Feci bir çarpışma 
lstanbul, 15 (Hususi) - Adı· 

nada bir tren bir otoderejine 
çarpmıştır. Bu çarpışma netice
sinde iki kişi ölmüş ve bir kıç 
kişi de ağır surette yaralan• 
mıştır. 

Danimarkalılar 
Ti.irkiyeden ıarap ve 

halı alacaklar 
Türkiye-Danimarka ticare• 

tinde bloke alacakların tasfiyesi 
için Danimarka hükumeti Tür• 
kiyeden 100,000 kron kıymetin· 
de şarap ve ayni kıymette halı 
satın almağa karar vermiştir. 

Fransız vapuru 
Hala mevkuf tutu. 

luyor 

VE 
Ziraat aletleri 

Hacı Davut zade 

Şanghay, 15 (Radyo) - Pre· 
jidın Dummer adındaki Franaız 
vapuru, henüz serbest bırakılma• 
mıştır. Vapurun, Japonlar tara· 

Tarihi İstanbul Türkçe sözlü fından ne vakte kadar mevkuf 
Fox Jurnalda: M 1 S 1 R K R AL 1 N I N evlennıe merasimi tutulacağı henüz belli değildir. 

Rahmi Karadavud 
Halimağa Çarşısı 

I Z M 1 R 

ve d:ğer mühim haberler Japonya Hariciye Nezareti, 
S 1 B ·· Fransanın mu··racaatına bugün eans ar: ugun: ı _ 3,30 _ 6 _ 8,30 da 

•-•ı-------~-~m;.;~~;.;;ı:;;.iİİİııı••-•'ı de cevap vermemiştir. 
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lktısad Vekilimiz, Manisada 
parlak bir surette karşılandı 
Vekil, halkla temasta bulundu ve bütün 

ihtiyaçları yakından tedkik etti 
Manisa, ıs ( Hususi mubabi· 

rimizden) - fktısad Vekili B. 
Şakir Kesebir, bugün saat 16 
da refakatindeki zevatla birlikte 
şehrimizi şereflendirdi. 

Vali B. Lütfi Kırdar, gene· 
raller, bütün devair müdiranı, 
Vekili vilayet hududunda karşı· 
!adılar. 

istasyona varıldığında, büyük 
bir kalabalık Vekili karşıladı. 
Oradan hükumete gelindi. Ge· 
niş meydan, binlerce halkla 
dolu idi. Vekil, otomobilden 
indi ve halkı seli.miadı. Bu sı
rada bir alkış tufanı koptu. 

Vekil, hükumet dairesinde 
kendisini karşılıyanların ellerini 
sıktı ve teşekkür etti. Bu sırada 
askeri muzıka selam havasını 
çulıyordu. 

Vekil 10 dakika istirahat et· 
tikten sonra vilayet makamında 
vilayetin muhtelif işlerini tetkike 
baıladı ve vali Bay Lütfi Kır
darın verdiği izahatı dikkatle 
dinledi, notlar aldı. 

Vekil, hükumetin, 8 milyon 
hektar ormanın haritasını yap· 
mak üzere bulunduğunu bildirdi 
ve ormanlarımızın inkişafı için 
sarfolunan büyük mesaiden 
bahsederek direktifler verdi. 

Müteakıben fidanlığa gidildi 
ve oradan da yeni hastane, kız 
enstitüsü ve parti binaları ge· 
zildikten sonra borsaya gelindi. 
Burada tüccarlar tarafından bir 
çay ziyafeti verildi. 

lkt11ad Vekilimiz, vilayetin 
iktısadi iıleri etrafında burada 
tetkikııtta bulundu ve tüccarları 
dinledi. Çay ziyafeti -esnasında 
çok samimi görüşmeler oldu ve 
müstahsillerle tüccarlar ayrı ayrı 
dinlendi ve alınması gereken 
tedbirler hakkında Vekil tara· 
fından direktifler verildı. 

Borsadan sonra Halkevine 
gelen B. Vekil, şereflerine ve· 
rilen yüz kişilik ziyafette bu· 
lundu. 

Vali B. Lütfi Kırdar, ziyafet 
esnuında veciz bir söylev ve· 
rerek Vekili selamladı ve Ma· 
nisayı teşrifinden dolayı halkın 
duyduğu büyük sevinci izhar 
etti, Cumhuriyet sayesinde hal· 
kımızın, büyüklerimizle başbaşa 
kalmak fırsatını bulduğundan 
dolayı şükranlarını bildirdi: 

Bay Vekil, valinin nutkuna 
veciz cümlelerle cevap verdi ve 
cumhuriyet bükümetinin bütün 
kuvvetini halktan aldığını, bu 
itibarla balkı dinlemekten, bü· 
tün büyüklerimizin zevk duyduk· 
!arını söyledi vo ıiddetlo al· 
kışlandı. 

Ziyafet, geç vakte kadar çok 
samimi bir şekilde devam etti. 

B. Vekilin, yarın da bazı 
tetkikatta bulunduktan sonra 
Ankaraya hareket etmeleri kuv• 
vetle muhtemeldir. 

Şimal kutbunda 
Buz kütleleri sallan. 
dı, istasyon bozuldu 

Moskova, ıs (Radyo) - Tas 
Ajansı haber veriyor: 

Papanin ve arkadaşlarını kur• 
tarmak üzere şimal kutbuna 
gidenlerin buzlar üzerinde tesis 
ettikleri istasyon, buz kütleleri· 
nin cereyana sürüklenmesinden 
dolayı bozulmuştur. 

Muavenet heyeti, kurtarma 
aletlerini vapura naklederek iı· 
tasyondan ayrılmak mecburiye-! 
tinde kalmışlardır. 

Pravda gazetesi 
Proletaryanın muvaf. 
fakıyeti için millet. 
leri birliğe çağırıyor 

Moskova, lS (Radyo)- Pravda 
gazetesi, B. Stalinin son nutkun• 
dan bahisle uzun bir makale 
yazmış, Proletaryanın muvaffak 
olması için bütün milletlerin 
birleşmesi li.zımgeldiğini ve bu 
birlik husul buluncaya kidar 
da, Rus milletinin, daimi bir 
seferberlik halinde bulunması 
iktiza ettiğini kaydeylemişti r. 

Yabancı gazeteciler 
8. Delbosa ziyafet 

verdiler 
Paris, lS (Radyo)- Paristeki 

ecnebi matbuat mümessilleri 
birliği, bugün Hariciye Nazırı 
B. Delbosa bir ziyafet vermiş· 
tir. Ziyafette, samimi söylevler 
teati edilmiştir. 

Birleşmişler 
Berlin, 1S (A.A.) - Alman 

İş cebhesi şo!i Dr. Ley ile !tal· 
yan faşist partisi genel sekre• 
teri B. Starece dün Alman 
Kraft D~rch Frcude teşkilatı 
ile ltılyan Depo Lavaro teşki· 
li.tı arasında sıkı bir işbirliği 
yapılmasını tespit edon bir an• 
laşma imzalamışl1rdır. 

Bundan böyle Almanyadı 

oturan Depo Lıvaro azası !tal• 
yanlar ve ltalyadı otur1,n Al· 
man cebhesi azıaı ayni büküm· 
den iıtifade edeceklerdir. 

Anlaşma iki teşekkül memur• 
larl arasında devamlı bir mli· 
badele yapılmasında amir bu· 
hııımaktadır, 

Karşıyakadaki maskeli balo 

Balodan bir görünüş 
Bayramın üçüncü günü Karııyaka kulübünde bir maske i 

balo verilmiştir. Balo çok neş'eli ve zevkli geçmiştir. Resimd 
baloda bulunanlardan bir:grubu göriiyorıız. 



ZSE IK 
·sıeri 

Şehzade Korkud, başı açık, ayağı papuçsuz 
ğaranın ağzı a ge , şaşırdı kaldı 

Otuz senedenberi durmadan dans eden Fred -==D=.~bilt==. =ha=aıa=lı=kl=ar=m=a=ı.=b= .... =.= .. =,::11. 
ma- Astaire oücudünün bu çevikliğini devam et- Dr. M. Şnki Uğcır diyot: ki: 

tirmek için bir sporcu kadar muntazam Modern insanın 
bir hayat sürer günlük planı! 

Yarım saat sonra elli atlı şe· 
birden çıkmış ve dağa tırman· 
mağa başlamış!ard1. Karanlık 
iyiden iyiye basmıştı. Gecenin 
içinde atların nallan acı acı 
sesler çıkarıyorlardı. 

lhtiy r; kendi halini unutmuş· 
tu. Y lnız şehzadeyi düşünüyor• 
du. Korkud efendi, artık mah
volmuş demekti. Buna da kendi 
hatası sebebdi. 

Acaba şehzade orada mıydı? 
Onu nasıl bulacaklardı, ansızın 
kendilerini karşısanda görünce 
ne diyecek, ne yapacakta? 

Mataraya yirmi adım vardı 
ki; mağaranın ağzında beyaz 
bir hayalet belirir gibi oldu. 

Bu, efendisini bekliyen Pıya· 
le idi. Atların nal seslerini duy• 
muş, korku içinde dışarıya fır· 
lamıştı. 

Piyale: 
- Eyvah, diye inledi, tuzağa 

düştük. Köylü bizi aldattı, ya· 
kayı ele verdik •• 

Dişleri btribirine çarpıyordu, 
dizlerinin bağı çözül müŞtü. Kar
şı ına sehpalar dikilmi~ gibiydi. 

- Kim o?. 
Diye bağırdı .• 
Bir ses cevab verdi: 
- Padişah kuvveti.. Ben 

Teke valisi Kasım .• Sen kimsin, 
cevab ver. 

Piyale yutkundu, ses çıkara· 
madı. Bir dakika sonra artık 
atlılar karşısındaydı. ihtiyar 
köylü, valvarır gibi bir bakışla: 

- Efendi, dedi, bata bende 
değil, sizde oldu. Bu güzel ah 
böyle, şehzadelere mahsus eye· 
rile ne diye bana verdiniz?. 

Bu sırada mağaranın içinden 
bir ses geldi: 

- Piyale .•. Piyale!.. Ne var 
orada, kiminle konuşuyorsun?. 

Piyale ne cevab verecekti. 
Yumruklarile başına wrdu. Bir 
şey mmldanır gibi oldu. .• 

Korkud efendi, başı açık, 
ayağı pabuçsuz mağaranın ağ· 
zına geldi. Şaşırdı, sarardı, göz· 
leri açıfdı: 

- Piyale, kim bunlar?. 
Şehzadenin doıtu hafifçe ce· 

vab verdi: 
- Kim olacak efendiceğizim, 

Teke Valisi Kasım bey kulu· 
nuzla Yeniçeriler ••• 

Şehzade sendeledi: 
Ümitler kaybolmuştu.: 
- Demek... Demek... Diye 

kekeledi. Bizi yakalamağa gel· 
mişler ••• 

Teke Valisi; hürmetle eğildi: 
-Hayır efendimizi.. Z tı dev• 

letlerini, bir iradei şahaneye 

intizaren şehre davet etmeğe 
geldik ... 

Korkud başını salladı: 
- Davetin manası da malum. 

ANADOLU 
Günlük siyasal gazete 

S8bib Te Ji&imahamri 

Haydar Rqdü ÔKTEM 
Umomf oqriyat ve yazı it1tri mad&o 

ıfı: Hamdi Gzbet ÇA ÇAB -iDAREHANESi 
Tımir İkinci Beyler eo~ 
C.Halk l'artW binası içinde 

Telgraf: 1mıir- ANADOLU 
Telefon: 2776 - Foata kotuau: 'OS 

Abone şeraiti 

1 ıJJıp ıcoo. altı aylığı 800 
knnıtıuı 

Y abano ınemle.kemr için 
aboı: «eti 27 Jiradtt 

ANADOLU hıA'l HAA!:>l DA 
D.A SJJ 11~1 JR 

·• .. 
Yazan: M.Aghan 
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fçini çekti, dostu Piyalenin 

omuzuna yaslandı: 
- Eeeeh, ney palım Piyale, 

dostum, mukadderat böyle imiş .. 
Dağ başlarında çektiğim"z bunca 
sefalet, bunca acılar, hep boşa 
gitti ... 

Kimse ses çıkarmıyordu. Pi· 
yale hıçkırdı.. Şehzade mağa· 
raya girerek kavuğunu g;ydi ve 
sonra çıkb. 

Kasım bey; derhal neferlere 
işaret etti.. Gene kendi atı, 
Şehzadenin ayağına getirildi. 
Korkud, düşünceli bir tavırla 
abnı okşadı ve üzerine atladı. 

Şimdi karanlıkta dağ aşatı 
iniyorlardı. Piyale ve ihtiyar 
köylü de beraberdi. 

Vali Kasım bey, aklı sıra 
Korkud efendiyi teselliye çalı· 
şıyordu. Fakat şehzade, söyle· 
nen özlerden bir kelimeyi bile 
işitmiyordu. iki saat sonra vali· 
nin dairesinde idiler. Sarayda 
derhal şehzadenin istirahati için 
hazırlıklar başlamış, yemekler 
pişirilmişti. 

Korkud, Piyaleyi yanından 
ayırmıyordu. Kasım bey; hemen 
o gece Bursada bulunan padi· 
şaha bir ariza göndermişti. 
Korkudun mağarada bulunarak 
şeıhre g~tirildiğini ve kendi sa· 
rayında zatı şahanenin ferma· 
nına amade bulundurulduğunu 
bildiriyordu. 

Korkudla Piyale, akıbeti iyi 
görmüyorlardı. Korkuda bugüne 
kadar cesaret veren zeki, emek· 
tar Piyale, şimdi artık kendini 
derin yeise kapıp koyuvermişti. 

Görüşmüyorlardı. Göz göze 
bile gelmiyorlardı. Kasım bey 
ara sıra girip çıkıyor, ~ehza· 
deye, Teke vilayetinden malQ· 
mat veriyor: 

- Eski eyaletiniz! 
O ye anlatıyordu .. Bunlar hep 

vakit geçirmek, oyalamak ve 
teselli için aarfedilmiş sözlerden 
ibaretti. 

rinden fırladı: Güzel sinema yıld zı Ginger nazaran, 30 sene içinde 87,000 -6-
- Dağda. mağarada, yaka· Rogers ~ le birlikte çevirmiş ol· saat dans etti demektir. Öğle ve akşam yemekleri: 

lansın haL. Aferin şu Kasım duğu fılmlerde emsals~z dans Fred Astaire, mensup bulun· 1 - Taze meyvalar, ceviz, 
denilen kuluma.. Nihayet vazı· numaraları yapan ve dunyanın duğu R. K. O. Radio film kum· badem sübyesi, peynir, tuzsuz 
fesini becermiş.. her tarafında pek büyük takd r· panyasına 3 senede 7,000,000 taze tereyağı, kepekli ekmek, 

Hakan düşünüyordu: ler kazanan meşhur sanatkar do'ar kazandırmıştır. portakal suyu, domates dolması. 
- Keşki hudud aşırı kaçıp Fred Astaire danslarını öğren· M d 2 M ı t 1 " t 

.d b r d 1 k le ··ı . k . . es 'u .. l . - eyva sa a a arı, yogur , gı e i sey i. me ve te emmu ettırme ıçın . gun erı karnıbaha l t 1 h 
Bu düşünce, biraderini mut· mütemadiyen çalışmaktadır. kerli b x..~ sa 

8 ası,. b na, şc· 
laka öldürtmek ı·st ememesı"aden F d A . b h' . Hatırlatan kütü.ki ue ay ezmesı. re staıre sa a ıeyıo saat y 3 _ El . 
ileri geliyordu. 10 dan öğledensonra saat 6 ya ugoslavyada, Vinkoviçte 

1 
. ma ezmesı, incir, li· 

- Kaçsaydı, ben de bu müş· kadar dansetmektedir. Ekzesiz· meşhur bir tüccar, bundan otuz m~n u çığ taze yumurta, tere 
kül vaziyetten kurtulurdum. lerinde daima bir sveter, bir sene evel bir kız sevdi. Kızın sa atası. 

Karar veremiyordu. İJk ağızda fanile pantalon, ve dansa mah- anası, babası izdivaca razı ol· 4 - Badem, fındık, turp ve 
böyle icraat, iyi tesir yapmıya· sus fotinler g·yer. madı. Bunun üzerine tüccar kırmızı turp,. süt ve diğer taze 
caktı. Daha yeğenlerinin ceset· Fred Astaire bir dal'S numa· sevgilisini kaçırdı ve gizli ev· sebzelerden ıbaret olmalıdır. 
lcri bile çürümemişti. Şimdi de rasını tertib edip öğrendikten lendi. Karı koca çok mesud Bu ~mumi ~ekild~. yazılan ye· 
kardeşini boğdurtmak, zorlu ıonra onu güzel pırtöncri Gin- bir hayat geçirmeğe başladılar. m:kte~ ~~vsıme gore ayırmak 
bir işti. ger Rogersc öğretir. Sonra Bir gün civardaki ormanda ge· mumkundur. 

Vicdanını yokladı: onunla birlikte ekzersizlere baş· zerlerken; adam çakısına çıkar· ilkbaharda yinecek yemekler: 
lar. İcz bnnuola bı'tme•.. dı, meşe ağaçlarından birinin Sabahleyin: Taze tereyağı, 

Burada azap ve hicap vardı. '# ... •• d b. k Her bir dansın fotoarıfa, ya· gov esine ır alb resmi kazıdı kepekli ekmek, bal, elma, kay· 
- Çağırın Karacaoğlunu·diye 6 k Jb ni filme çekilmesı· uzun ·u-ren ve a in içine kendisinin ve mak, buğday lapası. 

bağırdı- derhal gelsin!. .. k ı meşakkatli bir iştir. Daoe nu· arısının isim erinin ilk harfle· Ôğ:eyin: Taze yeşil sala+• 
Karıcaoğlu, Padişahın göz· · · d B b"'d. · ·· - ...,.. maraları üç defa ayrı ayn o'a· rmı oy u. u a ısenın ustun- sebze çorbası, patates, yumurta, 

delerindendi. Beş dakika aeç· d t · Ad • uk fılme çekilmektedir. Gerçi en ° uz sene geçtı. amıo taze meyvalar, omlet, pelte. 
memişti ki huzurda idi. k 1 çocukları oldu .. 

_ Fermanınaz Pad ·şahıml. or eıtra ça arsa da film ıes• G Akşam: Taze meyvalar, ke-
sizdir. eçen gün oduncudan gelen pek!i ekmek, tereyağı, bal, nane 

Hakan başını kaldırdı. Sonradan müzik filme çeldir. odunları istif eden çocuklarını çayı, hafif tuzlu peynir, turp, 
- Duydun mu ya?. Nihayet Ondan sonra da Fred Astaire, seyrederken bir meşe kütüğü sarmısak, buğday lapası. 

yakalanmış!. dikkatini celbetti. Yakından 
Karacaoğlu çok zekiydi: yalnız başına numarayı d~ns baktı, üzerinde bir kalb resmi Yaz yemekleri: Sabah yemeği; 
- Korkud efendi hazretle- el_debr .. lOrk~~tr.ayı tek blaşıoa dıo· ve iç'ne de kendisinin ve karı- kepekli ekmek, tereyağı, bal, 

ıye ı mesı ıçın kulak arma ga· meyva veya sebze suları, ceviz 
ri mi? yet küçük bir telefon makinesi sının isimlerinin ilk harflerini ' 

- Ta kendisi!.. Derhal bir takar. Film operatörü onun dans· gördü. Derhal bunun otuz sene meyva. 
fffr z 'le T k .,... ti. • l · d ' t " Öğle yemeği: Yoğurt, buğday mu e e ı e e vı aye ne gı· larını filme çeker. eve ız ıvacınm en mesu gun· 

decek K S b d 1 · · k k d" · t f lapası, kaymak, hafif tuzlu pey· 
, a ım ey en onu ve iki ses ahizi-orkestra ve adım· erını yaşar en en ısı ara ın· 

P. al fend· · t ıı- ·1 da ğ ld v h nir, domates, hıy ~r, havuç ,ve ıy e e ıyı ese um ı e ]ar·sonradan ayni disk üzerine n o a aca yazı ıgmı atır· 
Bursayı getireceksin!.. çekilir ve müzik akompany~ ladı. Vakayı kar sına ve çocuk· diğer salatalar, yağda pişirilmiş 

- Ferman sızio hakanım! manı filme katılır. larına anlattı. Nesut günleri patates, kepekli ekmek, doma• 
- Gene malumun ola ki, istenilen neticenin elde edile· hatırlatan meşe kütüğünü hu· tes dolması, yumurta, taze 

biraderimin huzurunu, istiraba· bilmesi iç·n çok defa günler sus! b\, camekana koyup sak· meyvalar. 
tini temin edeceksin. Hatırlarını hatta haftalarca ·çalışmak İcab !adılar. Şimdi tüccarın çocuk· Akşam yemeği: Süt, kaymak, 
boş edeceksin, kendilerine te· etmektedir. l n r Pc:n! o eemeh"' n ır kepek.it ekmek, turp, douıotc:s, 
selli vereceksin! Kasım beye de En ufak bir hata; saniyenin üstüne ç·çek koymak suretile pirinç lapası, hafif tuzlu peynir, 
vafır hediye ve ihsam şahane analarının ve babalarmm me- meyva suları. 

hesabında en ehemmiyetsiz bir 
hazırlanmasını veznedarıma söy· yanlışlık bütün y pılan ışleri sud günlerinı yadediyorlarıı.ış. ilkbahar ve yaz mevsimlerin• 
liyesinl. biçe indirir. Dans ederken bü· Sıvas de yinilecek bu gibi hafif ye· 

Padişah kardeşinin akı betin· tün hareicetlerini sarahatle takib mekler mide, barsak ve ayni 
den müteessir o muştu. Çünkü edebilmesi için Fred Astairo n Çimento f brikası için zamanda hazım örgenlerimizden 
mektubda onun dağ baş arın· karşısında daima büyük bir ay· tetkiklere başlandı karaciğerin vaziferini tenbih 
dan nası l geldiği, ne gibi mah· na bulundurmaktadır. ederler kabızlığa meydan ver• 
rumiyetler gcçirdıği de yazılı Bir çoklarma alelade dans Sıvas, - ilkbaharda kurula· mezler. -Arkası oar-

* * * idi. filmi sanılan bu fılmler işte bu cak olan çimento fabrikasının 1 1 Padişah mektubu alınca ye· - Sonu "ar - hazırlığını yapmak üzere Sü- NiJbatçi eczalıanai lr 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- kad~ müşkü~t i~ vü~de ge· _ 
ARADA SIRADA tirilmektedir. merbank çimento endüstri şefi B 

ŞEN FIKRALAR 
Dans numaralarını yapabilme• mühend s Celil Gökalp, inşaat . ıı gece 

ıi için de Fred Astaire tam bir ~efi ve havai hattı yapacak o· Başdurakta Sıhhat, Karataşta 
lan Poliğ fabrikasının mühen· B. Habif, Tilkilikte Yeniizmir, 

sporcu gibi yaşamak me<:buriye· 
tindedir. Günde ancak bir siga· disi M. Menzel ıehrimize gel· lrgadpazarında Asri, Güzelyerde 

Kumarhanede 
Bir kumarhanede "rolet,, oy· 

naoıyordu, çok para kaybeden 
bir genç, oyunu idare eden za· 
tın yanına yaklaşarak sordu: 

düşerken b ykırıyor: 
- Eyvabl Karların 

zatürreeye tutulacağım. 

1 mişlerd r. Mevsim müsaade et· Afıyet eczaneleri nöbetçidirler. 
ra i e bir bardak ~arab içme· 

içinde sine müsaade edilmektedir. tiği takdirde derhal faaliyete Yeni Neşriyat: 
geçilecektir. 

- işte son liram .. Bunu hangi 
numaraya koymaklığım' tavsiye 
edersiniz? 

- [Merhametli bir tavırla 
yüzüne bakarak] cebinize kor 
manızı tavsiye ederimi 

Acemi şoför 
Bir arkadaşımız, Başduraktan 

geçiyorken; az kalsın arkadan 
gelen bir otomobilin altında 
kalıyormuş. Arkadaşımız hid· 
detle şoföre dönmüş ve: 

- Be adam, diye bağırmış, 
bora öttürmesini bilmiyor mu· 

·sun?. 
Şoför soğukkanlılıkla şöyle 

cevap vermiş: 

- Boru öttürmesini biliyo
rum amma, bu otomobili kul· 
lanmasmı henüz öğrenemedim, 
kusura balcmayınl 

Mazeret 
Bayan - Boyuna zili çalıyo

rum, b r türlü gelmiyorsun! 
Bay - Affedersiniz, vaktile 

telefon idaresi ndeydim. Zil ıe• 
sine aldırış etmezdim de ... 

Seyyah 
Da~ın tepesinden uçuruma 

Yegane fJaris 
Doktor zengin hastasının ta· 

mamile iadei afiyet ettiğini an· 
ladıktan sonra biraderzadesine 
dönerek: 

- Cesaret azizim -dedi· •ru· 
canız kurtuldu. 

iki memıır arasında 
- Bakkala, kasaba, ekmek

çiye elli lira borcum birikti. 
Ne yapacaksın? 

- Mahalleyi değiştireceğimi 
Ondan bahis yok 

Bayan Naire, kızı Şefikayı 
şımarık ve çok serbest büyüt. 
müştür. Geçen gün Şefika, koşa 
koşa annesine geldi ve: 

- Anneciğimi Dedi, ben am· 
camın oğlu Şekibi sevıyoruml 
Onunla ni§anlan cağım! 

- Al. Kızıml Sen daha ev· 
lenecek yaşta de2-ilain ki .. 

- Hakkınız var anneciğimi 

Lakin ben size evleneceğim de· 

medim kıl 
Çay so~betinde 

Bayan (.... claıına genç görün
mek ister. Doğu~unua yıldönü· 
münde bir çaY zı!afcti vermişti. 
DavctlılerdeP buiai kendisine 

Film çevirmediği günler ak· Bu defa fabrikan n yerleri ve 
şamları gayet erken yatmak· mihverlerile ocaklara yapılacak 
tadır. Stüdyoda bir gün çalış· olan hpvai hattın güzergahı tes· 
tıktan ıonra çetin bir maç bit ed lecektir. 
yapmış olan bir boksör kadar Fabrika 939 senesi yazında 
yorulmaktadır. faaliyete geçecek ve Türkiyenin 

Tuvalet masası başında tet· en büyüle: bir çimento fabrikası 
kik edildiki vakit Fredin öyle olacaktır. Günde 6000 torba 
zannedildiği gibi bir delı kanlı normal ve süper çimento elde 
olmadığı anlaşılır. Yüzünde kı· edilecektir. 

rışıklar eksi" değildir. Buna Diklıatsizlik 
rağmen, Fred Astaire yaşlı de· 
ğildir. Tam 36 yaşındadır. Fa yüzünden yangın 
kat tam 30 senedenberi de dans lkincikordonda tüccardan Fes· 
etmektedir. cizade Galip oğlu Bay Abdul· 

Gunde 8 saat dans ettij'ine lahın üzüm mağazasının üst ka· 

nezaketle: - tandan yangın çıkmışsa da sön· 

- Acaba bugün kaçıncı se- dürülmüştür. 
nei devriyei veladetin.izi idrak Mağazadaki mallar beş bin 
ediyorsunuz? liraya sigortalıydı. Yangının ma· 

O;ye •ordu. Bayan tereddüt ğazada bulunan talaşlar iızerine 
etmeden: . 1 rail oğlu H zan tarafından 

_ Kırkıncı yaşımıl dikkatsizlikle atılan yan ık siga· 
Çocukluk arkadaşlarından B • radan çıktığı ~nlaşılmıştır. 

yan B. sordu: Hilaliahrner kongresi 
- Demek kırk ıene evel Hila i h . er kongresi, ekseri· 

Matmazel Ketrden beraber pi· yet olmadığından dün inikad 
ynno dersi aldığımız zaman siz edememiştir. Aym 22 inci Salı 
henüz dünyaya gelmemiştiniz, günü H1 k .. v.nde tekrar topla-
öyle mi? nılac ktar. 

Yeni Adam 
Yeni Adamın 215 inci sayı11 

çıktı. Bu fikir ve ean'at gazete• 
sinin bu sayısındaki yazıların 
başlıcaları: lsmail Hakkı Balta· 
cıoğlu, Çocuk hıkayeleri, Suya 
niçin severim, Hayatım. Hüsa· 
meddin Bozok, Türkiyede Po· 

pülist edebiyat. Hüseyan Avni 
Türkiyede Nazicilik. Hakkı 

Toklu, Yugoslavyada endüstri 
işleri, Güsüm Sepetçioğ'lu,Fran· 
sada nüfus. Hüsnü Cırıltı, Bü· 
yük Pedagoklar. Sefer Aytekin, 

Güneş özliyen çocuklar. Henri 
Barbusse, Bir tesadüf (hikaye. 
Çeviren Hasan Ali Ed z). Lütfi 
Erişçi, Kasımpaşada amele ha· 
yatı. Esp on (Bernard N~wma· 
nın büyük casus romanı). Da· 
yak hakkında Türk muharrirleri 
neler düşünüyor ar? 

Y ~ni Ada n bu sayısın Ja 
ilave o'aı ak Yenı Adam An• 
siklopedısi ad l ı eserin l 1 inci 
form sı verı mekted r. Bu an· 
sildopedı res ınl olarak ve yep· 
yeni bir z hni\ etl .. lt"rtib edil· 
uıekced r. Tav iye ~deriz. 
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lktısad NASREDD N HOCADAN 

SJn teth kıer a hJ ret Yaam 
Şf yh 

lktısad Vekili B. Şakir Kesebir, 
lzmire gelerek bazı tetkikler 
yapmış ve döomüş bulunuyor. 

e Kt up 18191- KUşt~ri 

İktasad Vekilimizin tetkikle· 
rinden şimdil i k ortaya çıkan 
iktısadi meselelerin şunlardan 

- 26 -
-86- Y o~a11: Alelcaandr lJüma ........... 

iki gün sonra saat on birde iki elmas, çok mü
kemmel bir surette taklid edilmişti 

ibaret olduğu anlaşılıyor: 
1 - Tütün mahsulünün tah· 

Hafız Durmuş, beş kişilik yeme
ği bir hamlede mideye indirdi 

~~~----~~~~~ 

mekle beraber bir de mektup 
yazarak isimlerini ve ağırlıkla
rını bildirdiği elmaslann işçili
ğinde en meharetlil çırak aran· 
dao birini, liztm gelen aletlerle 
beralıer göndermes"ni bildır· 
mişti. 

Bukingham, kuyumcuyu tah· 
sis ettiii odaya götürdü ki, bu 
oda ,ana ıaat zarfında iş oda
sı haline konmuştu. Sonra her 
kapıya Mter nöbetçi koyarak 
kuyumcunun yanına, hiç bir se• 
betııı ye beh- ile, hususi bir 
mettim Patrikten batka kimseyi 
bırakmımalannı emretmişti. 

ICaJGIDCU Oreili ile çıratının 
da laio bir ıebeble dıpnya çık· 
malılnmn menedilmiı bulun• 
do,..._ llylemeti fazla görü
yorn. 

Ba işler tanzim olunduktan 
aoara, dük, Dartanyana döndü: 

- Şimdi fHÇ doltum, dedi, 
bütün laailtere bizimdir. Ne is· 
tersiniz? Ne arzunuz var? 

- Bir yatak, efendimiz; ıim· 
diki Mide biitiio iltediiim 
buds. 

&.W.,.._, o.rtaayana lı:eft. 
di ........ yanıllda bir oda 
ıöll!lfdi; o, clelikanhyı hep 
avuun• ıla la .. darmak iltemiş· 
ti; .. W ona itimadsızhtından 
oı..,., ancalc il. zaman ba
liçeclea .,.._chıe.k Wr kiıne ..... ;•••.ti. 
., saat 1011ra legiltere limaa-

lanaclln biç bir geminin ve 
laatta ..... mektup po.JtA• ..... ,. ........ 
fdemiJeceti emri llAa ecHIMit· 
ti. • MI herkesin nazarmda 
iki Mildlmet aruıacla barb ilim 
•••lıı ... 

ita .... _. sat • birde 
iki .._ ppıllDlf, o et.ece 
ailnmmel blldit edilaıiı ve o 
••dar llewtilmifti ki, Bmnr 
.._ llmphli• reni ve hnti
ıiaür .W olchalaau farkedeme
dili libi llatta eD teeriibeli UI-

-~-- ndu .-..ı. ... da 
.... "idi. O, laemea Dar-
'-JW ....... decli ki: 

- Götiirmek isteditin ger• 
dMlıtc .._Ve in .. kuvveti
nin yapabileceği her ıeyi yap· 
..... da .. lıdtaial .. 

m•t bu)'Ur•n, efendimiz, 
dl .. erimia heps;ni ıöy· 

liyeceğim. Efendimiz gerdanlığı 
kutusuz mu vermek istiyorlar? 

- Kutu size engel olur. Bun· 
dan başka, kutu elimde kala
cak tek yadıgir oldutu ıçın 

bence çok kıymetlidir. Onu 
vermedi! mi ıöylerıiniz. 

- Emrinizi harfı harfine icra 
ederim, efendimiz. 

- Şimdi, sıze karı• olan 
şükran borcumu n11ıl ödeye
bilirim? 

Dartanyan gözlerinin ıçıae 
kadar kızardı. Düküıı kendis;ne 
bir şey kabul ettirmek için çare 
aradığını anlıyor ve kendisi ile 
arkadaşlarmın kanlan pahasına 
yaptıkları fedakarlığın logiliz al
tını ile tazmin olunması f.krin· 
den nefret ediyordu. Cevap 
olarak dedi ki: 

- Biribirimizi anlayalım efen· 
elimiz, her şeyi açıkça konup· 
lım ki, bir hataya düımüş ol
mıyalım. Ben Fransa kral ve 
kraliçesinin hizmetinde ve on· 
lınn en sadık bendelerinden 
M. dö Trevilin kayınbiraderi M. 
dö Esaartm taburu efradında
nım. Şu halde yapbğım hizmet 
efendimize detil kraliçemiz için
dir. Bundan başka, kraliçenin 
ıize aid olması aibi bana aid 
bulunan bir kadının arıasu in· 
zimam etmemiı bulunsaydı belki 
dfJ bu iıe hiç pİfmezdim. 

Dük, güliim.liyerek cevap verdi: 
- Anladım; batta Iİ• ait 

olan bdını da tanıdım; o ....... 

Delikulı atılarak söıiaii kedi: 
MeDdim •ı-n i1181iai ... 

lemedim.. 
/ ar 

- Dotrudur, beni• öcleaek 
istediğim borç ta o kadıa için· 
dır ••• 

- Demin &öylediniz, efendi· 
miz; ıu anda ortada bir harb 
1neaelesi balaadupndan, dot· 
raaa, ben efendimizi brşıtacla 
Vincltor parkında ,.hat Luvr 
.. .,...da ıörıaekten ziyade 
barb meydaamcla öldürmekle 
zevk duyacağ'ım bir lngiliz, da· 
ba dotrmu bir düşman olarak 
görüyorum; bununla beraber, 
bu hal beni bqladığım iti so· 
aanı bdar icradan ve, icab 
ederse, bu huıuta kanımı dök
mekten meaedemez; fakat efen· 
dimiz. tekrar ederim ki, o ikinci 
mülikab•ııda, baH karp p 

tereceğiniz minnettarlık, benim 
bu birinci mü akatımızJa ede
cetim teıekkürden yüksek ola· 
mıyacalctır. 

- B z, böyle adamlara • ls
koçy ah sribi mağrur. deriz. 

- Biz de •Gaıkonyalı gibi 
matrur. deriz.. 

Diye Dartaayan cevap verdi. 
Boyun kırarak dükii selamladı 
ve gid yordu. 

- Ey, hemen böylece gid '· 
yor musunuz? Nereye ve nasıl? 

- Doğnıdor! 
- Hey Allahım. şa Fransız· 

lar hiç düşünmezler! 
- lngilterenin hır adA oldu

ğunu ve bala da aiz olduğu· 
nuzu unutmuştum.. 

- Limana ıidip Sünd biri· 
kini bulunuz ve bu mektubu 
kaptanına veriniz; o ıizi bek· 
lenmedifiniz ve bal kçılardaA 
başka kimsenin uğramadığı k\i· 
çük bir limana götürecektir. 

- O limanın ismi nedir? 
- Seat • V aleri; fakat booi 

dinlel oraya çakınca isioui.z ve 
tabeiisız bir küçük kulübeye, 
bir balıkçı kulübesine gidecek
siniz; şaşırmazsınız, çünkü on• 
dan başka yoktu •• 

- Sonra?I 
- Kulübe sahibini bulup ona 

Forwardl kelimesiai töylersiniz. 
- Muam? 

' 
- ileri demektir; b• paro-

ladır. o sa e,eri bam bir at 
verir ve gidecetiaiz yeri gösteo 
rir. Yolda b~ dört menzil 

aba .... . iz.. .. ... -ı. 
lerin her birinci. Pariıtelci ad
resiniıi söyl.,Mace oraya kadar 
peşinizden dört at relecektit. 
O atlardın ikisini taaırıınnE ve 
takdirle gördütünüz, bindiji•b: 
atlardır ve cliterleriDia de on .. 
ı.-dan afAta cinsten olmadıkla
rını temin ederim. Bu atlar 
uzun seferler içift yetiıtirilmit
tir. Ne derece l'!rurla olu11a· 
nız olunuı, onlardan birini ken· 
diniz ve üçünü de arlcadaşları· 
nız ;çin kabul etmelisiniz. B'z.e 
karşı edeceğiniz barbte de iıi
aize yır•. Bundaa baıka. ıiz 
FraD11zlann dediti gibi, •lşia 
bitmesi vaııtaya bathdar. öyle 
değil mi? 

- E.ftt, efendimiz, anlan 
kabul ederim ve Allah istel'Se 

didi, Telaş ve heyecan içinde çarp· 
2 - Pamuk fı atlerinin düşük- mağa başlıyan yüreğimde ne 

lüğü. Habibenio aşkı, ne de Şerife-
Bu iki meseleden başka pa- nin sevdası kalmıştı. 

Jamut kontroJundan doğan şi- Hafız Durmuş rırtlağını ka
lcayetlerle üzüm, incir, • zeytin· zıya, kazıya yerlere tükürüyor, 
yağı g·bi mahsullerimizin duru· ikide birde deruna dılden ve 
munu alakalandıran meseleler canü gönülden •ooof,. çelci
lımir tüccara tarafından sayın yordu. 
Vekile arzedilmiştir. Vaziyet fecidi. 

Sayın Vekıl, tütün mahsulünün Aksi gibi vapurun sallanbı 
tahdidi endişesini bertaraf eden da artmııh. 
izahatında, bunun şimdilik ya· - Goynüm dönüye. 
pılmıyacağını ve fakat bu cihe· - Benim de. .• 
tin tamamen de başıboş bırakıl· Felaketi .. Kızları deaiz tutu-
mıyacağını bildirmektedır. yor. Vakit gec;ir•et• gel•ez; 

Pamuk f ati erinin düşüklüğü ikisiai de derhal yerlerine .,.,. 
ve yabud düşürüldüğü 'hakkın· dım, sofra baıtnda iiç kip 
daki endişeleri B IŞakir Kesebir, kaldık. Bütün ısrarlarıma rat-
şu haberle memnuniyete çevir· men Haf,z Durmuşu afll'malc 
miştir: kabil olmuyordu. 

Üzüm Kurumu gibi pamuk Yemekler başladı. Üç kişinin 
işile me~gul olacak bir teşkili· doyacağı kadar meze ile mide
tın vücuda getirilmesi mutasav· sini dolduran Hafızın artık 
verdir. başka şey yemek istemiyeceğini 

Meydana konan meselelerden sanmıştım. Meğer ne boş ümid 
ve bu meselelerin içindeki en· imiş? 
dişeleri önJ:yen salahiyettar ağı· Çaresiz; biz de sofrayı top
zm izahatından şu neticeyi çı· lattık, ıarsonlar yemek için 
karabiliriz: lazı mgelen eşyayı getirdiler. 

En mühim bir iıtibıal ve ih· Vıpur sallanıyor, Haf&zıa 
raç merkezi olan lzmirde biç benzi kil fibi •.• 
bir zaman eksilmiyen ve ekoao· - Hafız; deni• dokunur, 
mik bünyemizi daima meşgul kalk yerimize g·delim .. 
eden eskimiı ikbıadi, ticari ve - Garnam aç. .. 
zirai davalar arbk sona ermek - Ziftin kökünü yiyeıice 
üzeredir. hali doymadın mı?. 

Devletia f&plCI eli, ba ea - Aah. .• 
mübi• ticaret merbzimiDn llu· Çaresi ne?. Mukadderata bo-
au binyeaiacle dolaftıkça, me· y11n eğmer1.. 
ıoleleda, davalann dereli ıiia· Salon baıtan başa dolu •• 
den .... ............ Gataonl.at, elleriacle çorba ii-

Neiıd .,,.,,,.. selerile, öteki maıa1ara dotru l•------•••-•I geçtikçe hafızın sabrı tükeni• 
hediyelerinizi iyi i.... kul- yor. 
lanınzl Nihayet dayanamadı: 

- Pek ili, timdi, elinizi, - Çorba roturünf 
delikanlı; yakıada harb mer Feryadını bastı ••• Her taraf· 
danında bulQf9dtna111 ama- tan kahkahalar yükseliyor. De· 
nm; fakat pmdilik dost oı..k minki Yahudi yıhıık bir ıey: 
ayrılıyoraz.. - Hafuz; ama ne çorba? 

- Evet, efendimiz, fakat ,.... Yozun çiksin ki bal yibi ..• 
km dütman olmak iiaidilel Oıyerek ayıyı büsbütün kış· 

- Bu haıuta mülterila olu- kırtıyor, fiyakalı Ermenilerden 
nmz; size vadederim. birisi: 

- Sözünüze ioınmm, efen- - lrahmetlik baban da böy• 
dimiz.. le içi köfteli dütiin çorbası 

Dartanyan, dükü ıelimlıyarak yer idi? 
doğru limana seğirtti. Kulenin Hitabile, aklı 111a, alay edi· 
karıısında kendisine ismi söy- yordu. 
lenen gemiyi buldu, mektubu - Amanın çorba goturün .. 

- Sona var - Hay Allah belasına versin. 

Inkılib hatıralarından Yaza: 
M. Dola• 

Baktım ki Hafız, neredeyse, 
garsonlara saldıracak; zaruri 
biri•ine seslendim: 

- Otlum, ıırayı bozun da 
evvela bize bir kise çorba 
getirin •• Memliyeti üzerine alamamak, emir beklemek hastahğına uğn

yan Mahmud Mahtilr Pata kararı firara tebdil etmitti 
Vı bbı .. tetekkll etmiı Je kadar ~ad zabitanı terlrıet- jmık askerler üzerine amansaz ettikten sonra e&ad da (y11uın 

olma tM rıtmea Miler ti- ••a.flercli. Softaı.r en lliM)'et bir 1111ette ateş ac;hrmak ve ıoriat) avazelerile kendılerini 
rafa anaifor cll. c..,. clemir parıutdılclara ,........ ilk fırsatta ıaokınlığa atrayan bekliyen kara kuvvetlerin kol .. 
Mu slltikte ~ m obch~ eualarla, aata.. bu ha~n pe~ni . b8"akaa- lan araıına atıvermışlerdi. 
aiycMI& lıledtelelercle taleW lerla efreclı ..,_a da•et ecleoo mak bır taraftan teıtım o1an· Ôfl k d lata b lda ... 
altil ••fb· Hepli ~ dar.,.,.. Maalesef ne Malt- lsı ıilihlarmclaa tecrid etaekle zamın eye boa ar b" u knı .. 
lar ...,, • ... ... flhlltar pata ae de diter bir taraftan terakile devam et· , 

1 zmamıı • 1~ .. •~ er~ 
• it. t _... kö- bir n..ıclaa vuiyete Mirim mele ve böylece bir iki saat kıta ka1mamııtı. llclncı, uçuncu 

•_n•.. ıaattdt ltticıı olamamıı ve hatta vaziyeti kav- içinde isyan1 butırmak müm- ••cı taburtan bile (zabitanın 
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Çorba geldi. Kemal Kamille 
ben ikiıer kepçe alarak tabak· 
larımı%a koyduk. Hafız da ki· 
seyi önüne çekip, içine beı di· 
lim ekmek dotradıktan soora, 
kaııklamağa başlad1. 

Artık herkes iıi, gücü bırak· 
mış, Hafızın çorba içiıini seyre 
dalmıştı. Geminin salonu ıim .. 
d"ki Mılletlet cemiyeti gibi ol· 
dutu içia binbir çeşid dilden 
binbir çefid cfimlo çıkıyordu: 

- Comme un OIWS •kom öa 
ora = bir ayı gibi,, monşer .. 

- Er ist ein Elephan ' 
fildir,, 

- Te kalçın ıttzb, .. bay 
fibi ıömüriyeri be .• 

- Yavrum okumaı, yedi 
gün ot görme.ait et1ek gibi 
... c.hnyor •• 

- Dilliai ....,.... Hafta 
eleneli. bir kala yetirelim .. 

- Tı arkuda kale? 
O; bunlarm hiç birisine ku• 

lak bile aımcyor, motta11I, çala 
lcqık, kaseyi temizliyordu. 

Temizledi de ... 
Arkasından et ıeldi, hemen 

sealeadim: 
- Hafız, bana bak; domuz 

etidir, ıa kın yeme. .. 
- Babamı bıle yiyeceğin gaye 

rik. Donan donuz, ıavuna 
gavur; amanıa dayanamiyon .. 

Elia •JISlna •Etme, eyleme. 
kir eder mi? 

Garsonun elinden tepsiyi ka
ptnca önüne otu ttL Cültben·11 
kolhrını ııvadı. Her dilimi iki 
lokma yapmak tutile bet par• 
majile oıı u da ainnetleyip te• 
mizledi. 

Sallantı fula .. Vapur mutta
sıl dalgalarla döğüşüyor. 

Uzatmıyalım efendim; ıebu, 
börek, tatlı, meyva, pliv, ~ 
karna, patates ezme1i, salata, 
kahve; ne verdilerse öyle blaa• 
dı, öyle tıkandı ki yedıği 1e
mefde ferah, fe ah beş kiıi mile 
kemmelen doyabiJirdi. 

Vapur sallanıyor •• 
Hafızda bet, beaiz idil oldu. 
Herkeı henüz yemeğin orta• 

sın da .. 
ihtiyaten sordum: 
- Doydun mu Hafız? 
- Yarabbi filkür emme ıo,. 

nGm dönüye_. 
- Aman etme.. 
- Etmeai falan yok ıayrilc.. 

Amanın gamım ıu•birtley .. 
gozlerim döoüye, saf .. flnldak 
olaya. Al9la ......... . 

- Hafız davran .• 
Kemal Kamil panik halinde .. 
- Birader ne yapacaj'IZ?. 
- Ne bileyim, becerleditia 

gibi bitir bakahm. 
- imanını seversen beaim 

başıma bırakma •• 
- Hafız kalk •• 
Kalktı, ayınm ayakta dur .. 

cak hali yok. 
Masadan dört, beş adım ur.alc· 

laıtık, uzaklaşmadık; aaloıada 
bir ötih'tüdiir koplu. 

- Adiyo santo 
Sadalan 
- Meaa ufu 
Sellerile karıfb. Rotto pat• 

çaları, eski birer t•lik ıiW. 
Salamon efendhain aurabac:le 
şaklad1kça Y almdi feryadı ba
ııyor, plivla ksqıak 90rha 1at• 
muraaa tutalaa tiı•an Ermeai 
dad.au 

- Ka etme, yavr• on ... 
bqıaı Artinden yana döndür 

Diye ayak, aya atGyorda. 
Mmnura ilNoç, w ziyet feci4i. 

Yerlerinden fırl ayanlar kaıaıa• 
i• ~yarlarda. Malalar de\M 
rilmif, horıey altiat olmuıw. 
llm elini karmaa dayayarak aııut 
tuıl ötüren Hafıza bir adı Qa 

dahi atbrmak kabil detildi. 
- Sonıı oar -
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Tılııımlı gerda~lığın Japon orduları (Suyan) 1 
kurbanı mı. zaptettiler 

KONTES 

L<ı ':i ubat 

Yeni dünyada 
Silahlanma aleyhtar. 
lığı ve yeni bir kanun 

Birdenbire içeriye beş altı genç Mercanla bera-
Lonğary cebheainde de şiddetli muharebe. 

/er devam ediyor 
Vaş ·ngton, ıs (A.A.)- Ayın 

azasından King meclise Ruzvelte 
bir silahları bırakma konferansı 
tertib etmek salahiyetini veren 
bir kanun layi hası tevdi etmiştir. 

kız ve kadın giriyor; her canını da 

ELLER 

• 

Pıris - Gerelı: siyasi cero
yınlar ve rerekıe idi vak' ılar 
için en müsaid bir şehir olan 
Pıriı, son zamanlarda bir çolı: 
şüpheli kimselerin barındıkları 
bir yer olmuştur. 

ihtilal teşebbüsünden ıonrı 
Pariı emniyet teşkilatı, fevkıla· 
de tertibal almağa mecbur kal· 
mış ve şüpheli kimselerin daha 
kolay elde edilmelerini temin 
için, kızlardan mürekkeb bir 
müfreze teşki l eylemiştir. 

Kızlardan müteşekkil zabıta 
müfrezeıi, yalnız geceleri faali· 
yetıe bulunmaktadır. 

Ortalık karanlık içinde •• Bir· 
denbire bir meyhanenin kapısı 
önünde bir otomobilin durdu· 
tunu görürsünüz. Otomobilden 
en az, yedi kız çıkıyor ve mey· 
haneden içeri giriyor. Ansızın 
sert bir ses: 

- Poliı geldi, eller yukarı! 
Meyhanenin bir köşesinde 

sekiz on kişi şarap içiyor. Bun· 
ların bir kısmı el '. erini ka l dırı· 
yor, bir kısmı da aldı rmıyor! 

Kızlar, müşterilere bir nazar 
fırlatıyor ve ıo!lra da, asılı bu· 
lunan paltolara göz gezdiriyor. 
Paltolar, mevcud müşteri !erden 
fazla. Hemen soruyor: 

- Burada dört palto fazlı! 
sahipleri nerede? 

Şüpheli kimseler, ekseriya 
kurnaz olur. Paltoları meyha· 
nede olduğu halde kendileri 
orada bulurımıyınlar, zabıtanın 
ıeleceğini daha evel haber al· 
mışlar ve paltolarını almığa 
muvaffak olamadın, meyhane· 
ain karanlııc köşelerinde sak· 
!anmışlardır. Fakat kı z polisler, 
bunlardan daha kurnaz davran· 
dıklırı için, saklananlar, bir 
az sonra yakalanıyorlar ve en 
ıeri bir vasıta ile polis daire· 
sine ıevkediliyorlar. 

Diter bir otomobil, mektepli 
zannettiğiniz kızlarla dolu ol· 
duğu halde bir kahvehanenin 
önünde tevakkuf ediyor, kızlar, 
bir hamlede kahvehaneye giri· 
yorlır ve: 

- Polisi Eller yukarı! 
Diye haykırıyorlar! 

Kahvehanede kırk elli kişi 
oturuyor. Herkes, hüviyet cüz· 
danını çıkarıp gösteriyor. Yal· 
nız köşede oturan ve yerinden 
biç lı:ımıldamıyan bir genç, önü· 
ne bıkıyor ve derin bir alaka· 
ıızlıkla kahvesini içiyor. Bir kız, 
bu rence yaklaşıyor ve soruyor: 

- Mösyö! Hani hüviyet cüz· 
dınınız? 

- Yoktur, fakat ben bu ci· 
varda oturuyoru111. 

- Pekala evinize gidelim .• 
Alikaaız ıcnç, bu teklife ya· 

YUKARI! 

naşmıyor ve nihayet otomobile 
davet edilerek sür'atle merkeze 
ıevkolunuyor. Yolda bir atak 
yapmak istiyor, fakat ne müm· 
kün, kızlar buna meydan verir· 
ler mi?. 

işte Paris Emniyet teşkilatı· 
nın, en son ve çok uabetli icadı 
teşkil ett ı ği bu rııüfrezedir. 

-

Ne vahşet? 
Bu da dört kadını 

öldürdü! 
- Başı 1 inci ,vahi/ede -

madam Berthe Petityi, yalnız 
bir kaç mücevheri için öldüren 
Bru, onun elbiselerini de bera· 
berine alarak Brükıele gelmiş 
ve huzurla evinde güzel bir 
uyku çekmi şti r. 

Zavallı kadının kanlar içinde 
yatan vücudünü ve dehşetle 
yüzülmüş yüz:inü gören polis 
bile bu manzara önünde irkil· 
miştir. Hal bu ki kahraman Bru 
diğer cinayetlerinde olduğu 
gibi dünyaya metelik verme· 
mekte devam etm i şt:r. Evde 
annesinin gazetede gösterdiği 

bu cinayet havad ı s ıne göz gez· 
diren Be-lçika Vei d manı, ehem· 
miyets"z bir surette: 

- Hal. Evet okudum .. 
Demekle il< tifa etm ıştir. 
lkınc i c nayetine dair de şun· 

ları söylemişt i r: 
- Madam Amelie Godsla 

birlikte güzel bir gece geçirdik. 
Sinemaya gittik. Sonra sevgili
mi temiz ve iyi döşenmiş bir 
odaya götürdüm. Epey zaman 
geçti; onu nasıl öldüreceğimi 

düşü:ıdüm. Sesinin ç ıkmaması 
laz ı mdı. Odadaki radyoyu son 
haddine kadar çevird im. Rad· 
yo:lan gelen şen ve şakrak bir 
vals sesi idi. Bittabi fırsattan 
istı fade s;rası gelm şti. Hemen 
çorap hatırıma geldi. ipek ço· 
rapla dostumun üzerine atıldım 
ve epey bir didinmeden sonra 
onu boğdum. 

Bru bu masum kurbınını da 
bir iskemleye ot urtmuş ve elle· 
rin i arkayı bağlıyarak odadan 
huzurla çıkıp gitmiştir. Diğer 
iki cinayetten daha bahsolun· 
maktadır. Bunlar da kadındır 
ve ipek çoraplı boğulmuş· 
lardır. 

Polis şefleri bunların da 
Brunun kurbanları oldutunu 
ıimdiden ıöylemektedirler. 

Sa tarifesi 
Su tarifesi komisyonu, önü· 

müzdeki hafta içinde Nafıa mü· 
esseseleri komiserliğinde top· 
lınacaktır, 

kaybetti 
1928 yılında iki milyon frank 

değerinde tahmin edilen çok 
nadide bir mercan, Rus kontes• 
!erinden Helen de Mecb Koff· 
dan çalınmıştır. Etrafı mütead· 
did elmas ve yakut taş larla tez· 
yin edil miş olan bu kıymettar 
mücevhere Kontes çok büyük 
ehemmiyet verir, mücevherini 
gözünden bile kıskanırdı, onda 
bir tılı sım bulunduğunu vo bu 
taşı Kontes kaybedecek olur1a 
(Ôiümünün de muhakkak) ola· 
cağına kanidi. Bunu kaç defa 
sadık hizmetçisine söylemişti.. 

Hiymetçi d~. bu sebeble taşı 
maddi kıymetten daha çok ma· 
nevi kıymet vermekte ve onun 
saklanmasında binbir itina göı· 
terirlerdi. 

Geçen hafta, doksan yedi ya· 
şında olan Madama ansı z ı n bir 
fenalık gelmiş ve doktor oda· 
sından çıkmamasını tavsiye et· 
miştir. işte bu sıralardı karyo· 
lanın bir köşesinde bulunan 
pantantif, nasıl oldu bilinemez, 
birdenbire ortadan kaybo!muş, 

bizm etç , dehşetli surette tela,a 
düşmüştür. 

Bayanının öleceğinden kor• 
kın mutekit adam, derhal ko· 
miserl"ğe koşmuştur. Llkin ko· 
miserin, müstanti ğin ve dokto• 
run önünde, ya kontes son da· 
';i kılarını yaşadığı için sorula · ı 

Kontesin manevi evladı ha· 
diseyi gazetecilere anlatıyor. 

(Ortada kaybolan mercan} 

suallere cevab verememiş, 

doktor, hizmetçinin ve komiserin 
oda :çindeki arama teşebbüs· 
]erine de, son dakikalarını ya· 
şıyan hastayı rahatsız etmemek 
için, man i o! muştur. 

Varılan netıce şud ur: Mücev· 
her, boyunda takılı olduğu zin· 
cırden koparılmış ve yatağın 
b r löşesine fırlatılm ş, oradan
da kaybolmuştur. Evin içindeki 
diğer kıymetlı eşyaya h ıç do· 
kunulmamıştı, kontes ö müştür. 
O zümrüd, hakikaten büyük bir 
şöhret alm ş imiş. 

Hastalığında ziyarete gelen 
ahbaplarile akrabas~ndan 14 k işir 
istintaka çekilm i ştır. Safdiller, 
tı l sımlı taş n çalınmasından son· 
ra ölüm hadisesinin vukubuldu· 
ğuna inanmaktadırlar. 

Verem Mücadele Ce. 
miyeti kongresi 

Verem Mücadele Ceıniyeti 
yıllık kongresi Cuına günü 11• 

at 17 de Beyler sokağındaki bi· 
naaındı toplanacaktır. 

B. Halid Ziya 
Şehrimizde ~~!~nan Kadastro 

Umum Müdürluğ.u Fen Heyeti 
reisi B. Halid Zıya dün lzmir 
vapurile ls.ıııb 4la lf . tın ştir. 

Teııas Demokrat mebuslardan 
Maversiçk de mümessiller mec· 
liıine ayni mealde bir proje 
vermiştir. Bu iki proje silahlan· 
mı programını durdurmıtı mı· 
tuf son bir teşebbüs mahiye• 
tin dedir. 

Japon askerleri sipertıe 

Fakat siyasi mıhfellor Ruz· 
veltin bu teşebbüsleri her iki 
meclis projeleri kabul ettikleri 
takdirde bile muvafık bir şekil· 
de karşılamıyıcağını temin et· 
mektedirler. 

Bu projelere esasen mebusan 
ve iyın meclislerinin Demokrat 
liderleri muırızdırlar. 

- Şanghıy, lS (A.A.)-'Japon· 
/ta/yan !arın Bunghai demiryolu üzerin· 

l deki tehditlerinin ehemmiyeti 
tayyareci eri karşısında Hankeudı bütün as· Vaşington, IS (A.A.)-Ayın 

meclisi 3ı reye karşı S6 reyle 
buğday, mısır, pamuk, pirinç 
ve tütün iıtihsalatını mecburi 
kontrolı tabi tutan kanuAu ka· 
bul etmiştir. 

Beı tayyare i le devri. 
alem seyahatine 

çıkacaklar 
Roma, lS (Radyo) - Devri· 

alem seyahatine çıkacak olan 
beş ltalyan tayyaresinin, Mart 
ortalarında buradan hareket 
edecekleri ve bu tayyarelerden 
birinin, gene Mussolininin oğlu 
tarafından idare edileceği söy· 
!eniyor. 

Romanya 
Borıalarında faaliyet 

arttı 
Belgrad, 16 (Radyo) - Ru· 

men Ajansı bildiriyor: 
Devlet idıresin n bazı muzır 

simalardan kurtarılması ıçın 
alınan tedbirler, Rumen baıını 
tarafından tasvib edılmektedi r. 

Senelerce devam eden mücade· 
lelerden sonra bütün Roman· 
yadı dün ille defa olarak 
gürültüsüz, hadisesiz, içtimasız 
bir gün geçırilmiştir. Halk sü
kun içinde işinin başına gitmiş, 

borularda faaliyet artın ştır. 

Macaristanda 
Mühim bir komünist 

davası. 
Budapcşte, 1S (Radyo) 

Sezedde başl ı yan mühim b r 
davada, yüz yirmi komünist mu· 
hakeme edilmekted ı r. Bu da· 
vada, dört yüz şahit dinlene
cektir. 

Alakadarlar, muhakemenin 
uzun sürecell'ini söylüyorlar. 

Rusya 
Amerikaya iki milyon 

altın gönderiyor. 
Londra, 15 (Radyo)- Sovyet 

Rusya, Amerika fabrikalarına 
verdiği siparişlerin bedeli ola· 
rak iki milyon altın hazırlamış 
ve Tılbers vapurile Amerikaya 
göndermiştir. 

Pastor vapuru 
Denize indiril:li •. 
Pariı, ıs (Radyo) - Bugün, 

Sen Azer tersanelerinde inşa 
edilen Pastor adındaki Fransız 
yolcu vapuru, büyük merasimle 
denize indirilmiştir. 

Yeni vapur, fevkalade büyük 
ve bütün kodoru ha:..: L.r ~,,. 
kilde yapılmıştır. 

ita/yanın bir cemilesi 
Riyo de Janero, 1 S (Radyo)

Buraya gelen üç ltalyan tayya· 
resinden Brono Mussolinin n 
bindiği tayyare, ltalyanın bura 
sefiri tarafından Brezilya hüku· 
ıneti tayyare nezaretine hedıye 
ediln.iş: ir. 

keri şeflerin iştirıkile bir top· 
lantı yapılmış ve hiç olmazsa 
muvakkat bir zaman için aşı• 
ğıda ki mevkilerin elde tutul· 
ması hususunda gayret sarfedil· 
mesine karar verilmiştir: 

1 - Hunghai demiryolunun 
ı 00 kilometre kadar şimalinde 
Peiping • Hankeu demiryolu 
üzerinde Sinsiang. 

2 - Eunghai demiryolu ile 
Peiping • Hankeu demiryolunun 
iltiuk noktasında J ı pon hede· 
fini teşkil eyliyen Cengcov. 

3 -Cengcovun 80 kilometre 
şarkında Cunghai demiryolu 
üzerinde Haifeng .. 

Maamafih Sinsiangın yakında 
düşeceği Çin makamlarınca da 
kuvvetle tahmin edilmektedir. 

Şanghay, lS (Radyo) -Lon• 
gay cephesinde Jıponlarla Çı n· 
liler arasında şidd.atli. muh"
beler oluyor. Son haberler; 
Japonların, Suyını zabettiklerini 
bildirmektedir. 

Hollanda 
ita/yaya yeni ıefir 

gönderiyor 
Paris, lS ( Radyo ) - Hol· 

landa hükumeti, ltalyı ile uz. 
laşmağa karar vermiş ve bunun 
ı çin yeni bir sefir tayin eyle· 
miştir. 

Hollanda ıefiri, gelecek hafta 
Romaya hareket edecektir. 

----
Amerika 

Altın miktarını 
tahdid ediyor 

Vaşington 1S (A.A.) - Altı. 
nın kısırlaştırılması Sterlisationu 
nizamının mer'iyet mevkiine gir. 
mesindenberi Amerika Birleıik 
devletleri mali vaziyetinde vu• 
lcua gelen değişiklikler hazineyi 
hareketsiz bir halde tutacıtı 
altın miktarını tahdide mecbur 
bırakmıştır. Üç aylık altın itbı· 
rından 100 milyon dolar ha· 
zine kasasında kılacak ve ya\. 
nız bunu tecavüz edea miktar 
kıı11l~tırma h .. a..rı, ... .,. yatı ... 

lacaktır. 

Hazine mümesaili ıazetecilere 
bu hususta yaptığı beyanatta 
ezcümle demiştir ki: 

- Bu yeni siyaset bir mil• 
yar 400 milyon doları bulan 
banka ihtiyatlarını fazlalaştıra· 
cık ve bu suretle kredi itııı 
muamelelerini kolaylaştıracalı:tır. 
Maamafih bu keyfiyet fazla 
mahsus bir deflasyon mahiye• 
tini de almıyacaktır. Zira ihti· 
yatların fazlalaştırılması üç aydı 
altın verimlerin 100 milyoa 
dolar olarak tahdit edecektir, 

ihtilalciler, yeni muzafferi· 
yetlerden bahsediyorlar 

Cumhuriyetçilere gelince, onlar da cebhedı 
hiç bir şey olmadığını bildiriyorlar 

İ'ranko topçuları 
Barselon, lS ( Radyo ) -

Cumhyriyetçi ispanya karargi• 
hı; bul!'iinlcii resmi tebliğinde, 

ıcayde şayan h.ç bır h.i iise ol· 
madı ğını ve cebhelerde taın 

bir sükunet hüküm sürdüğünü 
bildirmektedir. 

Salamankı, lS (Radyo)- lh· 
tilalci lspany ı umumi karargahı 
Andaloziya cephesinde düşma· 
nın tardedilerek mevzilerinin 
işgJI edildiğini bildirmekte, Al· 
bamarı cepbeainde de, iki bin 

obüs mermisini ihtiva eden yeni 
bir cephanelik bulunduğunu ilive 
eylemektedir. 

Pıris, 15 (Radyo) - Valin· 
siyıdan alınan son haberlere 
göre, oralara mebzul kar düş· 

mektedir. Bununla beraber lh. 
tilalcilere mensub tayyare filo· 
ları , dün de faaliyette bulun· 
muşlar, Cumhuriyetçilerin cep. 
he gerisindeki kasabalarını boıtı• 
bardımaa etıııiılordir. 

-



1.6 . ~ı ANADOLti • ... 'ıit• l 

Almanya hadiselerinin içyü- Tarihin bir efsa:esi ve :eni a:'!'~~anan bir hakikat 

zü ve beklenen vak' alar Dr • Guıllotın, olumde de 
Orchı azi partisi çarpışıyor müsavat arıyordu 

.. 

Dr. Guillotine Jetil, 
başkalarına diş 

bilemeli 

Marie·Antoinettenin 
bu baygınlığına ve 
dehşete düşüp korkma· 
sına sebep şuymuş: 

Spirt zmacı meşhur 

Mesmer tarafındın sa· 
rayda yapılan bir ıp' r· 

Ortada M. Niller, sazında M. Göbels, solunda M. Görinı tizma tecrübesinde ayni 
A'Wpa ıız~a.de ~Y.Slu• konferansına bışlar bıılımu, rındın da iyi neticeler buıule ileti kraliçe bizzat 

_ .... ----
aumuaa f&'e, Al~ v"ıtlı:11· vercliti ıözü unutmuş ve sözü relmiyecetini beyan etmiıtir. görmüş, ve kral tara· 

ı ~len clotitiktildeç ordu Hıristiyanlıta çevirmiıtir. O za· Ruıyı ile bir mukarenet teıiai fından gözlerinin önün· 
1 il NiJYonal Soıyallıt man. konferans salonunu dol· için ordunun batındı bulunan· de, kurşun kılemile 

p araaında çıkan ve ıfin• dıaranlann arasında bulunan !ar tarafından vaki 11rırdın do• gene ayni iletin çizil· 
doııflu ıonişliyen Jhtlliftan ton Friç ve diier orclu erkanı layı da doktor Şahtın iıtifaya mesinden korkmuıl.. 
do....... derhal çıkıp gitmiılerdir. mecbur kaldıtını söylemittir. Bu hidiıeyi Gaglioat· 

......_.. orcluııınwa bqında lote, o ıündenberi bıılıyın Bu, Alman ordu karırıihını çok ro adlı sihirbazı da 
bulaaaaı.rıa en çotu, Na.,onıl lhtilif, ıünden rüne dairesini müteesair etmiıtir. Hitler, mı· atfederler. O da kra· 
S~aliat putiıile bu putinin ıeniıletmiı ve ordu erkinının reıal Blomberrin evlenme me- liçeye bir bardak ıu 
blaili ve ıeael baılı:•nı 8. devlet iılerinde bir az daha rısiminde ııhit ııfıtlle buluna· içinde o zaman he· 
Hit1- itaat etmekle beraber, •üdalıılelerini intaç etmiıtir. rık, bu akdi terviç ettitini ima nüz meçhul olan G:ı. 
biltün At.et ve lcudreti11i ordu• Almın orduıunun başındı bu· ettiti halde, Naayonıl Soıyaliıt ..__. J ı: (ol ı'ı.t-V ı ı lotini ııöstermiı bat~ 
ıuna bor9'11. otan Almınyenın; lunınlır, ıon zamanlardı Alman partisinin ötedenberi kökletmiı "" · 1 

..... ""'' bu spirtizmaoılırın kral 
elcter alıYiılde ve billaaaa Al· yanın lngiltere ile uzlaşması lü· olan kanaat v= ın'ıne hilafını, "

1 
· ·' 

1 ' · ' • 
1 

ailesine şu meıhur 
m• mUletiıtin mukadderatı ıı:um1111u ileri sürerek, bu hu· mareşal Blomberıin, kendiıin• ' ' ifşaatta da bulundulı:le• 
mevıı:uu babaoldııtu ılllardı ıuıtı çok ısrar etmf'te baılı· den dun bir aeviyede bulunan Doktor Guillotin rı rıvıyet olunur: 
ordn ~ .. 4- dinlemek mec• mışlardır. bir aileden kız ılm111, büyük 1538 tarihinde Sıiatonge eyı• - Siz, hepinia, kral, 
bıı.~ilı!de old...- iddia ecli- Naayonal Soayıliıt P1rtiai bir hadiıe telikki edilmiı ve !etinin merkezi bulunan Sainteı Çok ttski gılltutla Kigotintle aileniz doıtlarıaıda 
yorl'ar. Nitekim. KıyMI' zamP, emniyet teokilatı reisi Himler, ordu ile Nasyonıl Soıyıliıt par· ıehrinde, iıtikbılde bir doktor bir ilıtigar başı birlikte bu müthit 
~ da vaziyet o f411cilde idi. üoüncii Almınyıda artılc: Kral. tisinin ır111 hayli açılmııtır. ve bir politikacı olacak olan iletin ıltında cın vereceksiniz! Baş kesmek keyfiyeti bazan 

e..- Hitterin en etki ve lık mtvıı:uu bıhıolamıy•oıtını Alakadır mehıfilin verditi 1. Guillotin namında biri dün· Bunların hepsi de masaldır. çok hazin neticeler veriyordu. 
samimi •bciqlarındu Marotıl ve bu itibırlı, ordu erkinının mılQmıta bakılıraa, Almınyıdı yayı ııeldi. Guillotin keliınHİ Tarihi hakikat bize başka yer· Baltayı iyi kullınımıyın adamın 
BIGNfl ile Erkhttaubiyei Kıyıere merbutiyet beelemeaia· tahaddüı eden vaziyet, daha bir dudaklarımızdan çıkar çıkmaz den ve başka zaviyeden ge- birden mücrimi öldürememeıi 
um•..ı,e relııl Fon l'tlç oldllk- den Alıaınyayl fenalık ıelecefi çok hidiıelere zemin açacak hemen aklımıza 0 müthiş ilet liyor: ve tekrar baltayı kullanmuı 
lan Jaa\cle, blitün Ahun orclı,ıs11 ıribl, devlet itlerine lcırıımılı· kadar enditelidir. Fılhıkika doktor Guillotin ta· pek vahşiyane idi. işte bu ıe• 
erkhı, vatını ıllkldar eclea .,- gelir: babette ııittikçe muvaffak olu· bebledir ki Dr. Gillotin ırayı 
ııilılılm. meaolelve k1ntmalı: iı· Şu bal bakı b• k - Hı, şu ıdammı, deriz; yor; ve keşiflerini, derslerini girdi. Dıha muntazam, daha ti,..- ,,_ Alııını. ordıııu1111•. • e D lr ere Gillotinin mucidi! takip makaadile uzak yerlerden seri ve daha metodik bir ıı.. 
1911 aqlnbiyetiai ileri ıiirerelc, Halbuki bu noktıi nazır doj'ru bir çok talebeleri tedris kürsü· tin bulunub bulunmıyacağını 
ılllCii de vakitais lıatb. hazır değildir. Paris mebusu ve Pıris ıüne celbediyordu. Yukarıda da araştırdı. Onbeşinci asırda 
ı • J ..ı.o...;., Al tıbbiyeıi teşrih muallimi olan yızdıaımız aibi bütün meşaıle- Fransızların, lta1yanlırın, Al· 
lfff l•ı. ııpaaya i,....-e • bu adam Guillotinin mucidi 0 

• " 

ı ~a '--.. -... lvi aö- ıini teşribe huretmiyen doktor, mantarın ve lskoçların kullan· 
• 4 ,..... ___ , r • ·- detildir. Belki iatemiyerek böyle 
~ ~ vaaiJ*" Na.,o· bir iletin araştırılmasında ve mühim bir zamanını da siyasete dıkları Manneja adlı baş Is-. 
ail So17aliat plriitlhriıa dilckı\ bulunmasında rol oynamıştır. veriyordu. (Hürriyet, müsavat, ilet elbette asmaktan dı ve di-
•inllı 9tlkmelılte ve ordunun Rivayete göre onaltıncı Lüi, uhuvvet) fikırlerinin Fransız in· ğer nden de daha hafifti. 
lııiitutda ~il bu lcuı• doktor Guillotine bu makinenin kılibının ilk bayraktarı Guıllotin Doktor Guillotinirı bildiğimiz 
&deri, .. ,... bir ikilik ya• kusurlarından bahsetmiştir. Yu· olduğunu son tarihi vesikalar Guillotine makinesile münasebeti 
rıU Ua i~ karıdan düşen müstatili baltanın bize apaçık söylemektedir. bundan ibarettir. Hılkın zannet· 

M.,oııal ~ıyaliat partilinin tam boyun üzerine isabet etme• Doktorun bu (Müsavat) fikri· tiği gibi Doktor, (Sözde) icad 
hı:::\•~- ·~~iıa~ ... nıt,embı11• yip ekseriyetle yanlış inişler dir ki ölümde de tatbike vesile ettiği bu makine ile ölmemif, 
,.. • .Al llR'ID orvu yaptığını ve başı birdenb.re olmuş, evelce avamın asılmasını bilakis 1814 yılında Pıriste tam 
Td r'llıl Q M ı riafe*lıir dav• düşürmediğini ve bunun sebep· ve asillerin boynunun vurulma· bir huzurla dünyaya gözlerini r• .. tıa \le abitti iltizam et- lerıni uzun uzadıya izah et· aını terviç eden kanun, her ıki kapamıştır . 
.,ıha ıoıa derece çek+nmelcte miştir. Gene söylend ğine göre, sınıftı da ayni ölüm cezasını Doktorun izah etıiğ miz baş. 
idi.. onaltıncı Lüi bu yanlışlığı tll· müsavi kılmıştır, taki teklıfi halk arasında çalkı· 

ÔtgM Afq.toıta Ruzeaberr, Çorap, fanila ören erkekler bib için elıne bir kurşun kalemi Volterein, Rousseaunun, hula· na çalkana, nihayet hepimizin 
6ıtrhı lwbi)'ei um~ reili Garabet, yalnız Amerikalılara inhisar etmez yal. Pragdaki almış ve baltanın şeklini tam sa, ınsiklopedistlerin fıkirlerile malumu olan ve resimde görü• 
""' fri98 mttfaoaat echrek, bir bankacı, memur, esnaf vesaireden bazı erkekler, boş vakitlerini bir teknikçi mehıretile resmet· beslenen inkılapçılar, Giyot:nin len meşhur aletin icıdını kendi 
ldıhr M vermek itteditllai bil· faydasız geçirme.ek için bir cemiyet teşkil etmiş ve yemek tatil- miş. Bu manzarayı arkadan ıey· bu insani fikrini hemen benim· ismine atf ve isnad ettirmiştir. 
\tlfr1 ıtiır. ftoa Frio. Hıriıtiyın• leriııde. kadınlar gibi, hummalı bir şekilde fanila vesaire imaline reden Marie·Antoinetıe dayana· semiş ve 1789 da ölümde mu· Hakikatte, doktorun ancak ikin· 
lıklla ~ prtile mii• baılamışlırdır. Bu hal, diğer Çekoslovakya şehirlerinde de iyi ve mıyarık büyük bir feryatla dü- ııvat kanununu kabul etmiş· ci ve üçüncü derecede kılın 
uacle etaıİftit'. Falcat Ruzenbe tabii kartılanmıştır. ıüp bayılmış.. !erdir. - Lütfen çeviriniz -

ııııiiı ................................. - .............. ı .................................................... . 
da oluyor. İhtiyarım elimden nes.ni de eline dayamış cevabı· 
gidiyor. Göğsümde kocaman mı bekliyordu. 
bir demirci körüğü gürlemeğe Artık nezaketi bir tarafa 
başlıyor. Yapayalnızız. istemi· bırakarak: 
yerek kollarım kalkıyor .. Koca - Siz böyle diye diye nihı· 
ellırim beline doğru uzanıyor. yet beni zorla odanıza aokı· 

--~•ıııııııı••~-------------~----1 Yaklaşıyorum. Sarı ipek tüllerle caksınız. işte o zaman o 
Dilimize çevifoen: Yazan: yaldızlanmış mıs gibi ensesini dediğiniz olacak ... 

Şiikrii Kaya__________ Hanri Bera kokluyorum. O, bir hamlede Dediml. Ellerini m11ıdan 
_ 28 - sıçr.yor ellerini ç rparak gülü· indirdi. Ve beni aşağıdan yıı· 

ö~ümde en iştibııver bir •u· 
rette ıöbek atacık kadar kulu
nu11 aşık olll hiç değişmem. 

Ne iıem rene oyum. Ben bir 
kadını seviyorum ve o kadını 
istiyor11m. istediğim kadın da 
o.. O da bunun farkında sanı· 
1ı111. Zaten onu ürküten de bu 
)~h. 

·O; küçük kızlar gibi fırtını· 

ardın korkan bir sarışındır. 
- Acaba dıha az şiddetle 

arzu etsem daha kolay razı 

olmaz mıydı. 
Diye bazım kendi kendime 

ıoruyorum. Zavall ı çocuk zahir 

kendini bu dalgalı aşk derya· 
sına atmaktan ürküyor. Yazıklar 
olsunl.. 

Bununla be ab d k r er o a en· 
diıini korkutan bu arzuyu körük· 
le~e~t~n n~fıini . menedemiyor. 
Gıydığı elb~aelerın inti babına 
şeytanca dıkkat ediyor. Her 
v~~it çıpla.k kolunu elime değ. 
dırır. Otelın salonundaki p i ya· 
noyı oturuyor ve beni çağırıyor. 
Yanını öyle oturtuyor ki nota· 
nın sahifesini ~~virmek için ılık 
ve sarhoş edıcı ensesine eğil· 
mek mecburiyetinde kalıyorunı. 
Sararıyorum hatta salland:ğ1121 

1 k 

yor. Bende de ne gülmeğe kuv· kırı fevkalade bir dikkatle ıü· 
vet, ne defolup gitmeğe takat, zerek bakınız ne dedi: 
ne de kıçın ı şamarlamağa ce· - Şayed ben sızin olacak 
saret kalıyor. olursam; bu, mutlaka si7.in oda· 

işin daha iyisi veyahud daha n·z da olacaktır. 
kötüsü de vu. Guya kanımı işte harf yen ded ği. Şimdi siz 
daha z,yade k zdırmadığından istediğiniz kadar hayret edebi. 
korkuyormuş gibi şimdi de bana lirsin it, Bana gelince artık ben 
aşktan bahsetmeğe başladı. hiç bir şeye hayret etmez ol· 
Yalnız kaldığımız zam~nlar de· dum. 
ğil ha. O, intihap edeceği za· 
manı bıl iyor. Bunu sofrada 
veyahud açık arabada yapıyor. 
Dün bana sar şın bir kadınla 
hiç aşk yapıp yapmııdığ mı sor
masın mı? Ko . larını masaya çe· 

-22-
- Bavulu oraya bırak. Gece 

yarısı kahve kapanır kapanmaz 
tekrar g~l... Evet oğlum saat 
üç trenile gideceğim, haydi sen 
g,t. 

Efendim size Allaha ısmarla
dık diyebilmek için yalnız kal· 
dıtıma memnunum. Hikayem 
uzun sürmiyecek. Artık bundan 
sonra benden bahsedildiğini 
işitmiyecekıiniz. 

Bu akşam beni böyle görü· 
yorsunuz ya. Ben taır.amile 

başka bir adamım. Ôğünmek 
için söylemiyorum. Fakat !,enim 
gibisi de nadirdir ha. iş haddi 
zatında pek eğlenceli bir şey 
değil amma; şu anlatacağım 
hikayeye sizden başka bı risi ol· 
saydı gülmeden bayılırdı. Hele 
bir dinleyin de bakın: 

Şimdi o gö:ı:yaşlarile ıslatt , ğı 
yastığında uyuyor; ben de ken· 
d}sini bana teslim ettiği halde 
kılına dokunmadan gidiyorum. 
Gözlerinizi öyle açmayın. Ben 
size bir hakıkat söylüyorum. 
Siz de göreceks n:z ya, zaten 
başka ı ürlü olmas:na da im kin 
yoktu. 

ikindi üzeri saat beşe do~ru 

odama gird ı , ben çı krnak üzere 
bulunuyordum. Hal ı mi biliyor
sunuz. Son günlerde daha z ya• 
de vehame, peyda etmişti. O 
derecede ki cebir dahi dahil 
olduğu halde her ihtimali göıe 
aldırmıştım. 

Evet odaya girdiği zımRn 

işte o halde id ı m. Arkasında 
bir beyaz ten"s etekliği, sadef 
düğmeli bir gem:cı gömleği; 
başında yünden örme yumuşak 
bir şapka elinde de bir şems ye 
vardı. 

Bu iş daha dem"ncik oldu. 
Fakat öyle zannedıyorum ki bu 
tderrüat hiç b 'r vakit aklımdan 
çıkmıyacak ve bütün hayatım 
bu hatırayı zerre kadar yıpra· 
tamıyacak. 

Kapıyı bizzat kend•si kapa<lı, 
perdeleri indird,. Odanın nıha· 

yetindek ı mas1nın üzerine şıp· 

kasını, şems y~ sini ve çantasını 

h r> , 'Tl ak!arının ucu~ 
,.., ..... , v ,, 
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stanbul radyosu h b • ., Par·s Hukuk mahı<emcs·.nde 

Ô a er.er. ı..·n •• -e dört yo -cu don .. 
ğle neşriyatı: Saat 12,30 Akşam neşriyatı: Saat 18,30 yakında g r p bir dava görüle· 

Plakla Türk musik si - 12,50 _ 19 Muhtelıf Pıaıc neşriyatı _ ma . an g .. ç kur ~ufdu cektir. Bu davada bir tarafta Al-
Havadis - 13,50 PHikla Türk 19,00 _ l9.30 Türk musikisi ve O.haneli, _Geçen çarşamba man hükumeti, diğer tarafta 
musı.kı"sı· 13 30 MJhtel"f l" k eski Alman artıstler. nden S.effa 

- • 1 P a halk şarkıları ( Makb::ıle Çakar sabahından başlıyan kar, kasa· 
neşriyatı - 14 Son. ve ark daşl rı ) _ 19,30-19,45 b Bernhard vardır. Davanın mev· 
Akşam neşriyatı: Saat 18 30 amızın dört t ıraf.nda tipi ha· zuu da 12 şapkadır. Mesele 

Saat ayarı ve ar pça r.eşri yat - lini almış, soğuk korkunç bi • 
Plakla dans musikisi - 19 Şişli 19145 . 20,15 Türk mus"kisi ve şudur: 
Halkevi gösterit kolu tarafından dereceye yükse im "ştir. Yağan Matmazel Steffa, Alman sos· 
bir temsıl (Bir kitap) - 19,30 halk şarkıları (Hıkmet Rıza ve karın yüksekl.ği 40 s ntimetreyi yal demokrat fırk s liderlerin· 
Konferans: Dr. Fahrettin Kerim arıcadaşları ) - 20, l5 • 2l,OO bulmustur. den mebus ve Voss sche Ze:· 
(Rüyalar ) - 19,55 Borsa ha- Radyofonik temsil (Ankara Şe· Bu arada yoUar kapandığı tung b şm;.ıh rr"ri George Bern· 
berleri - 20 Necmettin Rıza ve bir tiyatrosu artistleri tarafın· için 3 memurla bfr kereste tüc· hardın kızıdır. Sahne ve fılm 
arkadaşları tarafından Türk mu· dan) 21,00 • 21,15 Ajans haber· artistı olarak Almanyada lcen· 

1 S d 
carı yaya olarak şehre g"tmek 

silcisi ve halk ş rkılan - 20,30 eri - 21, 15 • 21,55 tü yo sn· dis"ne çok iyi mevkı yapmıştı. 
istemişler, bunlardan ikisı Tal· B ı A 

Hava raporu - 20,33 B. Ömer lon or~estr s: ır zaman r manyanın en 
Rıza tarafından arapça söylev 1 - Leo Del bes: Coppelia. lıca karakolu efradı tarafından ıyı g yinen kadınlarından biri 
- 20,45 Nezire ve arkadaşları 2 - C rl Erhard:ln Frühlichen yarı donmuş bir halde kurta· idı. 
tarafından Türk musikisi ve halk Zecherkressie. rılmış, diğer ık.si de b·"t:in gece Almanyada naziler iş baş na 
şarkı lan (Saat ayarı) - 21, 15 3 - Cari Robercht: W nter. karanlıkta v .. lap· de doıaştıktan geldıkleri sırada matmazel S.ef· 
Fasıl saz heyeti: Okuyanlar, 4 - Tscbaikow ,y: Suite lnter· sona sabo ha karşı kasaba ke· fa bir şapkacıya l2 şapka ıs· 
lbrahim Ali, Küçük S fıye, ka- nationale. narına ge ehilmiş er ve donmak· marlamıştı. Naziler iş başına 
nun Muammer, k'arinet Hamdi, 21,55 - 22,00 Yarınki proaram k ı d gelince sosyal demokratları taz· 

6 tan urtu muş ar .r. yike başladığından Bernhard 
ut Cevdet Koz n, tam bur Sa- ve istiklal marşı. * *,,,. bütün emvalini bırakarak kızile 
lahattin, keman Cevdet -21,50 Muhtelif Avrupa istasyonları- O güp, ( Husu~i ) - Geçen biri ktc Parise iltica etmeğe 
Orkestra: nın bu akşamki program özü: salı günü tipi ile başl yan kar mecbur olmuştu. Baba ve kız 
1 - Weber: Oberon, ouver· Senfoniler: çarşamba gü ü öğ eye kadar beş senedenberi Pariste yaşı-

ture. 21 Laypzig: Büvük senfonik devam etmiş, k ran yüksekliği yorlar. 
2 - Tschaikowsky: Allegro halk konseri, 23,30 Viyana, Matmazel SteH Berlinde ıs· 0,75 sant mete eyi bulmuştur. 

con grazia. Graz: Senfonik konser plakla. marladığı şl!pkttları unutmuşken K saba harıcinde kar 2 metreye 
3 - Plessow : Revc de Ma· Hafif konserler: geçe gün Doyce Bank nıamına 

kadar çıkmıştır. b r memur kend s"ıne müracaatla 
rıage. 6,45 Paria Kolonyal : P'alc, 

~ Nedhal • Valse tr"ste Posta münakalatı durmuştur. 12 şapkanın parasını istemicı.tir. 
~ - • 

1 
• 7,10 Berlin kısa dalg s: Eğ· ~ 

S Off b h L · ı Ü güp postası da İncesuda k 1- Kadrn: "A:Iem zin bütün em· 
- en ac : 8 penco.e, lenceli sabah ko lSeri (8,15 de· 

t . mış ve yoicuları Kayseriye geri valini hükumet zaptetti. Şimdi 
po pourrı. vamı ), 10,30 Paris Ko.ony 1 •• B 

22 4s A h b 1 23 dönmüşlerdir. işsiz bir artistim. u sebep'e 
• jans a er eri - Pıa" k, 13 Berlı"n kısa dalgası ·. C b 

Pi k 
para veremem.,, eva ını ver· 

a la sololar, oper ve operet Hafıf konser, ( 14, 15 devamı ), B. Tataresko miştir. 
parçalan - 23•20 Son haberler 14, 15 Paris Kolonyal: Konser, Doyçe Bank kızın babasına 
ve ertesi günün programı ( 15 Keza ), 17,15 Varşova: Polonya ve Yugoslav. baş vurmuş, ondan da red ce· 
23,30 Son. Karıcı.•k konser. 17,45 Berlı"n kısa f l b / b 1 B · 

A ka a d 
~ ya se ir erini ka u va 1 a ınıştır. unun üzerme 

n r ra yosu dalgası: Neşeli halk mus kisi, Paris Ticaret mahkemesine mü· 
ÔJle neşriyatı: Saat 12,30 18,05 Bükreş: Stefanesko orkes· etmiştir racaat etm ştir. 

• 12,50 Muhtelif plak neşriyatı bası, 18,30 Belgrad: Radyo or- Bülc:reş, 15 (Radyo) - Hari- Fakat mahkeme bu davayı 
~~1•2•,S•0•·•1•3•'•l•S .. P•l•ak•l•a-T•ü:. kestrası, 18,50 Berlin kısa dal- ciye Nazırı B. Tataresko, bugün görmeğe salahiyeti olmadığını 
ıılakası, kendi isminin bu aletle gası : Halk musikisi konseri, Polonya ve Yugoslavya sefir· bildirm"ştir. Bunun üzerine hu-
karıştırılmasım intac etmiş ve 18,55 Peşte: Çigan orkestrası, )erini kabul etmiş ve uzun müd- kuk mahkemesine baş vurul· 
hayatı müddetince Guillotin bu 19, 10 Varşova: Hafif p'ak mu· det konuşmuş°tur .. Su konu§· muştur. 
isnaddan derin surette mütees· sikisi, 19,30 Belgrad : Konser malara büyük ehemmiyet veri· Doyçe Bankan avukatı diyor 
ıir olmuştur. nakli, 20 Peşte : Radyo orkes· liyor. ki: "M. Bernhard ve kızının em· 

Gene halk, idamlarm kesre· trası, 20, 10 Laypzig: Akşam valinin hjkumet tarafından zapt· 
tini bu aletin seriülharekeliğine konseri, 20,20 Varşova: Halk Mehmed Sipaho edilmesi hususi eşhasın zarara 

h ' d k d k d" b"l k I 21 35 P t O uğramasını mucıp olamaz. Şap-am e ere o tora ış ı e· şar ı arı, , eşe : pera /ıtalyaya gı·dı·yor 

~~ 
Kız kaçırma 

Çeşme kazasımn Ovacık kö· 
yünden Halil, Alaçaıı nah ·ye· 
s nde 14 yaşında Hatice adında 
bir kızı kaçırmıştır. Kız ve er
kek yakalanmış, Hatice, kendi 
rızasıle kat;tığını söylemiştir. 

Sarhoşluk 

Eyüp oğlu kasap Nuri fazla 
sa hoş olmuş, Ikıçeşmelıkte dü
şerek başından yaralanmıştır. 

Esrar 
Keçeciler caddesinde amele 

Mehmed oğlu Atıfm vazıyetı 
şüpheli gör..ılmüş, üzeri araştı· 
rıhnca üç parça esrar bulun· 
muştur. 

Yangın başlangicı 
Karşıyalcada Osmanzade mev· 

kiinde Agahhey sokağında deri 
tüccarı Bay Mehmed Akgüne 
aid ve B. Lohnerin kira i e 
oturduğu evde yangın çıkmışsa 
da derhal söndürülmüştür. 

Tahkikata göre, yangın, banyo 
daireıınden çıkmıştır. 

Bir kaza 
Kemerde Kağıthane cadde· 

sinde 9 yaşında Hal t adındaki 
çocuğu idaresindeki arabaya 
b ndıren ve tedbirsizliği yüzün
den arabadan d:işerek } aralın
maaına sebebiyet veren Halıl 
oğ' u İsmail tutulmuştur. 

Yumrukla dö11müıler 
Karşıyakada Soğukkuyuda Is

mail oğlu Nazmi ve marangoz 
Ali, sarhoş'ulc yüzünden Karıı
yaka N .ıh iye müdürlüğü kat bi 
Ali oğlu B. İbrahimi yumrukla 
dövmüşlerdir. 

Başından yaralamış 
Keçecilerde Emniyet ıoka· 

ğında Sadık oğlu Receb adında· 
ki çocuk, bir kaç çocukla oy· 
narken atılan bir taşla başın· 
dan yaralanmıştır. 

Otelde hırşızlılc 
Keçe~lerde Ödemiş otelinden 

altmış kuruş kıymetinde bir ya· 
tak çarşafı çal,an Ali oğlu lb· 
rahim zabıtaca tutulmustur. ----·-------Halkevi köşesi mişlerdir. Asıl diş biliyecekleri orkestrası, 21,45 S.okholm: As· kacı alacağını hükumete ciro 

Doktor Guillotin değil, Doktor keri bando, 22 Varşova: Cho· Be'grad, 15 (Radyo) - Yu· etmişfr. Matmazel Bernhard 12 1 - Evımız aa on.ıoda her 
Louis ile, makinist Schimidt ol- pinin eserlerir.den piyano solo, goslavya . Nakliyat Nazırı B. şapkanın parasmı vermelidir. hafta perıembe günü akşamları 
malıdır. Çünkü "aletin planını 22,45 Bükreş:Haf f konser nakli, Mebmed Sipabo, yakında ltal· Eski sosyal demokrat liderile saat 20 de bütün yurddaş ara 
ve bizzat imalini uhdelerine 23 Peşte: Çıgan orkestrası, 23 yaya gidecek ve oradan Yu· kızınm menafiini meşhur avu- Karagöz oyunu oynanacaktır. 
alanlar bu adamlardır. Bunlar Varşova Şarkı resitali, ( Bach, goslavya demiryolları iç"o demir katlardan Henry Torres müda- Paras z olan bu Karagöz oyu· 
d b . le d d M t S h b t) 1 k ay · d 1 k faa edecektir. 12 şapka faturası a ızzat yu ar a yaz ığımız ozar ' c u er • a aca ve nı zaman a o <>- nuna bütün Jzm ·riiler davetlidir. 

1 ) ... 

TRENLER: 
f.zmirden her gia blkaa tren. 

· lerin hareket aatlerı .. 

Aydın haltı; Alsancak: 
1zmir°Karak:nyu·Ankara: Pazu. 

lesi, çar~amba, cuma, pazar günleri 
ıaat 21,:iS de. 

1zmir • Nazilli: Her güo ıut 
15,40 da 

f zmir0 Deuizli: Salı, perıembe, 
cumarteai günleri eaat 6,30 da 

İzmir·Tire.Ödemiı: Heraabab uat 
5,35 de bir katar; her akşam eaat 
l 7,30 Ôdemiıe bir tren, 16,30 da 
Tireye otoray. 

Af gon hattı; Basmaneden: 
İzmfr.1ııtaııhu1-.AJıbra: Her gtiıı 

s11t 7 de rpazar, cuma, ÇAl'Ja•oa 
günleri yataklı •agon·büfe hulıaar] 

İzmir • Alatehir: ilet g1ia Aat 
15,28 de 

1ıtnir·Bandırnıa: Pazar. aalı, ptr• 
fembe Ye cumartai _..._i ... +h. 
yit:: at 1,20 de multtelit blar; 
pa:r.artcai, çarpmba, <.'Uma günleri 
ektprea uat 12 de 

İzmi:&ma: Pazaıı •e pnart•i 
g6nle.ri saat 15,28 de 

Her zaman l8zım olan tele
fon numantlv 

Yangıu ibNrı: 2222 • plıür tele
fonu müracaat numarau: 2200 • ... 
hirlerara11 tolcfoıı müracaat JUUU• 

ra ı: 2150 • elektrik §İrketi: 2tJ9.I • 
hnagazı: 2326 • polis: 2463 ·imdadı 
eılıh1: 2040 • Ba1mano iatasyoaa: 
3638 • Alunealc Ut.a17enu: 21M • 
Puaport vapur iıkoleli: 2851 

Şehir nakil vaaııalannı.o ıabab• 

leJİD ilk: .... gece IOQ hareke& 
eaatleri: 

Tramvaylar: 
f:ler sabah Güzelyalıdaıı eaıt 

be§tc bir tıam\fay hareket eder. 
Bunu ~aat altıda hareket eden ikiıı· 
ci tramny taldb eder. Bandam 
eoora her dür& dakikada bir tram• 
vay vardır. 

Gece eoıı tramvay Güzelyalıdaıa 
24,5 dedir. 

Konaktan Giizelyalıya ilk tram• 
uy ubableyin 5,26 dadır. İkiDoi 
tramny bir aa.ıı sonra, 6,26 da b&o 
rckeı eder. 

Kouaktaıı Güzelyalıya gece ıea 
tramvay eaat birde hareket eder. 
llund•o e'fel -2.ı do Mr ıtamny 
\ardır. 

Vapurlar: 
1zmirdca Kar11yakaya ilk TapUT 

saat 5,45 te Paeapantau kalbr. Geco 
eoa npur ıut 11,30 da Konak
tan hareket eder. 

Karşıynkadao 1zmire ilk npnr 
uat 6,20 dedir. Son vapur da gece 
Hat 24 dedir. 

G6ndCU her yanm eaatta bir 
'"apur Tardır. Aqııın ıekizdeıa ıoara 

eeferler ~aatıe bir~ 

memleketlerde nümuneler ara- Oda musikisi: motif ve vagon mübayaası etra- münasebetile siyasi bir dava 
k 1 l 2 - Halkevimiz, Müstahkem 't l f aresı· mı•Jar, hududların kapalı olması 22,45 Berlin kısa dalgası: fında İtalya hü:Cümet adamla· ortaya çı acağı an atı ıyor. b d f B G Jı a yan ayy 

Y mevki an o ıe i ay ali bin 
dolayısile aramalannda muvaf· Karışık oda musikisi, rile konuşacaktır. idaresinde bir Halkevi bandosu kavboldu 
fak olamayınca bizzat kendile· Resitaller: •--•• - 1

••-• D ·.Behçet Uz teşkil edecektir. Devaınlı ve he· T 
ri imal etmişlerdir. 9,30 Berlin kısa dalgası:Solist rından (piyano refakatile) 21, 15 Ç l veıli çalışmak hevesinde olan Roma, 15 (Radyo)- Kadikr 

ilk Guillotinein altma konan konseri (piyano), 10, 15 Keman, Bükreş: piyano (Chopin) 22,30 ocuk hasta ı/ıları müzis"yenlerin kayıtlanna yaptır· Roma seferini yapan büyüle 
ba~ bir katilin baQıdır. Onal· 18,15 Vnrşova: Unutulmuş şar· Belgrad: Karışık şarkılar, 22,40 mütehassısı malc icin evim"z sekreterliğine 1 ı • v v talyan yo cu tayyareı, on yo.-
tıncı Lüi bu aleti penceresinin kılar, 18,50 Vıyana, Graz: Pi· Viyana, Graz: Piyano ref akatile Hastalannı 11,30 dan bire ka· baş vurmaları bildirilir. cu ve dört mürettebatile Ro-
albndan seyreder ve uzun uzun yano refakatile şarkılar, 19,05 keman resitali. dar Beyler sokağında Ahenk 3 - 16/2/938 çarşamba günü 
düşüncelere dalardı. Başta yaz- Prag: Avusturya şarkıları, 20, 10 Dans musikisi: matbaası yanında kabul eder. saat 17 de Halk dershaneleri maya giderken kaybolmuştur. 
dıtımız, makinenin tenkidi fik.. Bükreş: Şarkı resitali, 20,30 23,30 Varşova: ( Plakla ), Muagenehane telefonu 3990 ve saat 18 de Sosyal Yardım Tayyarenin, hüküm sürmekte 
rlni onaltmcı Lüiye bu sahne· Stokholm: Piyano resitali, 20,30 23,35 Laypzig: Soprnn ve gitar Ev telefona 2261 Komitesinin haftalık toplantısı olan şiddetli fırtınalar yüzünden 

kr ilham etmişti~ L~yprig : Max Regerin şarkıla· ref k~ile dans. ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~v:a~rd~ı~~~~~~~~~~~~~~b~~~ta:r~a:b~d:üş~t~fi~i:il~z~a~n~n~o:ıu:n~u~v~o~~ 

------------------------------------------· 
( il KIZIL AKREB ·11_) 

ÇEVlRJiN: 
Sezai Yaşıt 

YAZAN: 
Sax Rohnes; 
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lıire oldufunu söyledi. 
Kale surları gibi kalın bah· 

çe duvarları içinde eski fakat 
muhkem bir ıaraya girdik. işte 
bu sarayda tamam dört aene 
kaldım. 

lıtediğim her şeyi verdiler. 
Her arzumu yerine ietirdiler. 
Yalnız ıerbeat değildim. Arada 
ııra da çarşıya çıkıyor, alışveriş 
yapıyor, otoınobille şehri gezi· 
yordum. Lakin daima yanımda 
Şandalal da bulunuyordu. 

Böy,ece seneler geçti. Anne· 
min ve babaının öiümlerini 
i~ ttim ·bunları bütün Şan dadan 
clayuyordum·. çok müteessir ol· 

ısı. Fakat esircinin evinde 

bir kaç dakika ıçm görmüş 
olduğum Fo-Hinin hayali bana 
bütün kederlerimi unutturan 
müdhiş bir korku veriyordu. 

On dolcuz yaşıma basmıshm. 
Bir gün Şandalal Fo·Hinia beni 
görmek istediğini söyledi. Gay· 
riihtiyari içimi bit ürperme 
kapladı. Kaçmak, bağırmak iı· 
tedim. Fakat beyhude. Nereye 
kaçabilir, kime bağ'ırabilirdim? 
Çaresiz boynumu bükerek ŞaP" 
dalalın peşine d~tüm. 

O zamana kadar sarayın hiç 
görmediğim bir kısmına girdik. 
Burası daima kapalı ve kilitli 
dururdu. Bir kaç defa merale 
edib Şandaya ıornıuş hiç bir 

cevab alamamıştım. 
Geniş bir koridordan bir az 

yürüdükten sonra bir kapının 
önünde durduk. Şandalal beni 
içeriye sokduktan sonra çekildi. 

Titriyerek ilerledim. Burası 
büyük bir oda idi. Duvarlar 
kitab dolu raflarla ve kimya 
laboratuvarını hatırlatan ilet. 
lerle kapla idi. Ortada geniş, 
oymalı bir yazı masasım_n arka
sındaki koltuğa Fo·Hı otur. 
muştu. Beni dakikalarca süzdü. 
Ateş gibi yanan ve ~a.kan göz
leri üzerimde gezdığı zaınan 
bağırmamak için kendimi güç 
zaptediyordum. Nihayet yanında 
duran bir gonga ~urdu •• Madeni 
seıin akiıleri henuz dınıncden 
kapıda Şandalal görü~dü. Fo-Hi 
ona Hindçe bazı emırler verdi. 
Hindli eğilerek d~şarı _çıktı. Bir 
az sonra diğer bu Çınli içeri 

girdi. 
Miıka sustu. Sanki korkunç 

bir hayali gözlerinin Önünden 

kovmak istiyormuş gibi elini 
salladı: 

- Bu adamı kat'iyen tarif 
edemiyeceğim. Çünkü kelime· 
lerle anlatmak kabil olmıyacak. 
O ne korkunç yüzdü yarabbi! 
Fev~alade tesirli, insanın ta 
kalbine işliyen gözleri vardır. 
Yeşil zümrüdler nasıl parlar? 
işte gözleri bu zümrüdler gibi 
hatta diyebilirim ki onlardan 
daha parlaktı! 

Evvela Fo·Hiye ıonra bana 
bakb. O yeşil gözlerin bakış· 
lan üzerimde dolaşırken, kızım 
bir alevin yakıcı hararetini yü• 
zümde duyar gibi oldum. 

Fo-Hi yeni gelen Çinliye 
dönerekı 

- işte, dedi. Misk• budW'. 
ôbürü hiç cevab vermede• 

bakb, baktı. Sonra: 
- iyi seçmişsin, fena dtiil, 

dedi. 
Fazla bir şey söylemeden 

döndü vo ıe11izco o ela dan çıktı 

gitti. 
Allaha şükür ki o günden bu 

güne kadar o adamı bir daha 
görmedim. Hakkında işittikle· 
rime nazaran Fo-Hi bile kon· 
diıine hürmet edermiş. Akıl 
almıyacak kadar korkunç ilet· 
ler, müdhiş zehirler ketfetmiş. 

Doktor Harton heyecanla 
sordu: 

-Peki bu adamın ismi nedir? 
- Ob, rica ederim, elimde 

olm1yan şeyleri benden isteme
yiniz. Anlattıklarım yetmiyor mu 
size? 

- Acaba bu adam sat mı? 
- Bilmiyorum, eter ıat iıe 

mutlaka Çindeki merkez~dir. 
Orada teşkilatın bir çok faal 
azalan vardır. Çinli ve diğer 
Asyalılardan maada Avrupalı· 
lır da çoktur. 

- Ne, bu teıkilitın em• 
rinde çalışan Avrupalılar da var 
ha? 

- Yalvarırım ı~e, ıual ıor-

mayın bana. Bırakın kaldığım 
yerden anlatayım. O gün bana 
artık boş geçen zamanın bit· 
tiğini onlar)a beraber çaltımata 
başhyacağımı bildirdi. Senelerce 
Avrupada idare ettikleri afyon 
batakhaneleri vasıt11ile bir çok 
malGmat elde etmişler, fakat 
daima benim gibi genç bir kıza 
ihtiyaçları olmuş. 

Doktor Harton kendini tuta· 
mıyarak atrldı: 

# 

- Bütün ba konuşmalar es
nasında bir kerre olıun yüzünil 
görmediniz mi? 

- Hiç bir zaman! Yalnız 
gözleri gayritabii denecek de
recede açık ıarıdır. Fakat yiizil 
maskesiz iken görsem ıeno 
tanıyamam. Fakat ıual ıorma· 
yın ki bepıini anlatabileyim. 
Geç kalacatım sonra. 

O günden itibaren tam bir 
macera hayatı yaıımata bııl• 
dım. Nevyorku, Londrayı, Pet! 

- Sona oor -



Olmuş ve korkunç maceralar: Küçük bir mü•ahabe 

"Eskilik" iyi bir şey değil· derdi. Bu suretle hareket etmi· 
Umumi harpten evel Ameri· barlık vardır. Fakat sana açık- dir; dün b.I~ bugünden deği · yen çocuklara da atır cezalar 

kaya gitmek kolaydı; bizim tan para veremem. Şuradaki şikli olmalıdar. B z Türkler her verirdi. 
memleketten de Amerikaya zen· ormandan bana odun getir, ben vakit yeniyi sevı yor ve yen ı lik· Soğuk kış günlerinden bir 
gin olmak için gidenler, epeyce de sana bir kaç para veririm! lere koşuyoruz. gün, hoca manıala üflerken, 
çoktu. dedi. Eskilik hareketsizlik, tenbel· mangaldan bir kıvılcım sıçramıı 

Konya köylerinden 1zmire - Ali. Dedim. Hemen şim· lik ve.. Maııas z şeylerle vakit ve hocanın kocaman kavuğunu 
bammallık için gelmiı olan Ah· di giderim. Yalnız aç :ı ktan kol· geçirmek demektir. Eskilerin bu tutuşturm ~ştu. Fakat çocuklar· 
med ağa da kolayca ~engin ol· larımın dermanı kalmadı bana hallerini ben size şu masalla dan hiç biris:: 
mak bayalile ve lzmirli, Har· bir az yiyecek veri göst,.rebilirim: - Hoca efendi, k•vuğunuz 
putlu Ermenilere uyarak Ame- - Silahın var mı? Eski devirde mekteblerde öğ· yanıyor, deınek cesaretini ken· 
rikaya gitmiş idi. - Bir tabancam var. retmenlik sakallı, başı kavı.aklu disinde bulamaınış, nihayet, 

Ahmed ağa, cenubi Ameri- _ Onu bana hemen ver. ve eli sopal& hoca tarafından • ateş, kavuğu iy.ce sardıktan 
kada bir müddet kaldıktan Doğruıu, Ermeninin maksa· yapılırd .. Bll hocalar, çocLJkla· sonra • çocuklardan birisi teb· 
sonra lzmire dönmüştü. Cihanın dını birden anlayamadım. Sili· rın hakiki i htiyaçlarını zerre ka· lıkeyi: 
bu kadar yerlerini dola•an bir dar bilm~zler düşünmezler, E h · b" · l ·· 

y hımı verdim, verdi1ıri yeme,,,i ye- - Y aceı ım sa ve uı· 
h 'de ani ta ık b' çok 6 6 boş ve örümcekli kafalarının ma· d k k d' ·· emşerı • c ar dikten sonra, omuzumda bir ta 1 zi emall ŞJ şa r 1 pur· 
meraklı maceralar vardır zan nasız istekler ı ni çocuklara öğ· kelil, şol veçhil arzı hal eyler ki 

d 1 f d 1.. balta olduğu halde ormana retmeğe çalışırlard ı 
ve ümi i e onun etra ını sar ı..; daldım. · · bi iznıl ıah ılmüteil nıri mangal· 
Ahmed ağa, ta Amcrikaya ka· Bu biçim hocalardan biri si, dan bir şerarei cevval per açıp 
dar gidib geldiği halde bili Ormanda odun keserken bir· çocuklara eski zamanın ağdalı serı ililalin ızdeki kavuğu iş'al 
bırakamadıtı Konya ıivesile ve denbire bir gürültü, korkunç cümlelerini öğretmeğe meraklı eyledi! 
Konyalılara has bir ıakacılık ile: bir ıeı duydum. Arkama dö- idi. Bizim bugün kullandığımız Oiyebilmi•tir. 

b k k. A k aaf ve sade Türkçe ile konu· y 
- Benden ne istiyorsunuz nüpte a ınca i ı meri a ya· Fakat çocuk eski kafalı ho-

( l ) şulmasım ayıp sayardı. Bıı küflü 
be canım? Sat selim ıa im bani kedisi ile karşılaştım. Bu canın eıki ve işe yaramaz key-
geldim ya.. Bundan meraklı ne b . k d·ı b 1 ld le. beyinli hoca (B r bardak su iç· b 

ya anı e ı er, e e aç o u • tim) diyecex.i yerde (Bir kadeh fine ve arzusuna uyunca ve u 
olabilir ıanki? Dedi. 1 k't b. k l k d 3 ' b .. l · t'b d" arı va ı , ır ap ın a ar ıbı nuş eyleyip teskini atı ve garı cum eyı ter ı e mceye 

Bir şey söylememek niyetinde k k 1 ı O ğ k k k d k k t t herifin d or unç o ur ar. o ruıu or • iktisabı ferahı binihaye eyledim) a ar avu u uşmuş e 
görünmek ile beraber bu ıöz· madım detill Fakat bir de şu başı yanmışhrl. 
lerile baıından bir çok ıeyler gözlerime bak bele... Bunlarda Relıldm ıalıaların. - Şükranın bahası • 
geçtiğini de bize bildirmiı olu· 
yordu! yılacak bal var mıdır? Yallah dan 6iri daha! Tuhaf iıler 

Nihayet Ahmed atanan gönlü dedim baltayı hayvanlardan bi- işi az• oJanlardan biriıı bir 
oldu ve bize ıu heyecanlı rinin kafaaını aşkettim. Hayvan milyar altın fraoıın 321580 kilo 
vak'ayı anlattı: çevik bir hareketle baltayı ba• gram altın teıkil edeceğini bul· 

Kazanmak yolu Eskilik 

Ogunlar: 

Aramaca ve 
bulmaca 

Bu oyun, çocu"lar m en ziyade 
seveceği ve çok basit bir oyun· 
dur. 

Kalabalık çocuklar arasında 
~ha uvkl i oynanır. 

Oyunun eıası, bir çocuğun 
ne olduğu arkadaşlarına belli 
olmıyan bir şeyi, mesela b r 
çakıyı, bir düğmeyi veya bir dü· 
düğü saklamaktır. 

Bu çocuk: 
- Ne sakladım ve nereye 

koydum! Diye .sorar. 
O.ğer çocuklar da saklanan 

ıcyi ve yerini bulmağa çalışır· 
lar. 

Oyun düşündürücüdür. Oyun· 
cular evveli bir çocuk üzerınde 
saklanacak ne gibi şeyler ola· 
catını ararlar; bu eıyamn nevini 
bildikten ıonra da, nereye ıak· 
lanabileceğini tekrar ararlar. 

Saklanan şeyi bulan, sakla· 
mak hakkmı elde eder ve oyun 
bu ıuretle devam eder. - Peruya vardıfım ızamao ıına yemekten kurtuldu. Y alnıı muş, fakat bu kadarı kafi gör· 

umdutum gibi bir ıiirü işle omuz baıından yaralandı. Bere- memit ve bu altın külçesinden Akıllı adam 
karşılaşmadım. Uzun bir müd· ket venin ki yaraıı derindi; anı devredecek uzunlukta bir 

Ü • ld k d" t" t l l b'l ce~· · d b im Kendiıini bayat sigortasına det işsiz kaldım. Gurbet diya- zenme sa mr en uı u, ge· e yapı a ı e 5 ını e u uı. 
b d ık b d b • AI" b' d b .. .. yazdırmış bir adamın bir gün 

rında elimdeki p•••vı vecliktea er i. inci ayvan a enı a, 1r e unun ıumuı 
.... ,. 1 L b L- d 1 fr b k'l d ... aa.: i t"vinde yangın çıkmış, fakat 

a.. •• L-, utılabı·ıecek nevim v·-· •nca" ir &aÇ yerim en ywa .. anrınıa ç ı o e e-..n d . d k 1 
"'99llUI ı· -- b d b ·ı a amcağız yerm en bile ımı • 
onlan da ıabp yedim. Sonun- yabildi; epiyce uzun süren bir aramıı ve unun a eş mı yon damamıştır. 

1 botuımadın ıonra ben bayıldım. lı:ilo olacatmı ve bu gümüşten 
da da aç kaldım. lk gurbette 4 milimetre kutrunda olmak Kendisine: 
adama bir lokma ekmek veren Epeyce zaman sonra kendime üzere kürreiarzı saracak bir tel - Hey adam.. yanacaksın, 
çıkmıyor! Açlıktan öltim dere· geldiğim vakit, iki ~aban kedi· yapılacağını da öğrenmiıtir. neye kaçmıyorsun? 
cesine vardığım ıırada, şehirde ıinin leşlerile karşılqtım. Kuv· Nihayet hesabı da yapmıı: Diyenlere de: 
b . · · l t b" · b k t• · t 1 d b k d'l · - Merak ve telaş etmeyiniz, ır gazmo ış e en ızım ıa ı ve ımı op a ım, u e ı erıa Bir milyar frank kıymetin· 

b ·1 d K' k b 1 d ben sigortalıyım!. emşerı er en ır ora at vur• post arını yüz üm ve sattım. deki altını taşımak için 94, bir Cevabını vermişti r! 
dum, bana beı on Pezo ·Ce- Av derilerini Errneniye ıattım; Çocuk unları üzerinde bliyiı milyar kıymetindeki gümüşü ta· Akılhhlı: da bu kadar olur! 
nubi Amerikanın beı frank O rün elime bir aylık yiyece· reklimlıran yapıldıtı malumdur. ıımak İQİn de 400 vagona ib-
kıymetinde bir parası· borç time yetecek~ kadar para geçti. Hormenee ununun reklamında tiyaç olduğunu meydana çıkar· Heıabın antilıaaı! 
para vermeıini yalvardım. Odunculuta devam ettim; ara zayıf bir çocuk resmi vardı. mıştar. Kontrol memuru yolculardan 

Hain herif bana: ııra ava çıktım, bulduğum her Çocuklarına bu unla büyütenler Bizde •zenginin parası zütür· biriıine: 
•- Bana bak, bura11 senin iıi yaptım ve çok şükür, yur· sözde resimde gördütünüz vazi· dün atzına yorar. derler. Acı· - Bileti dedi. 

Türkiyen detildir; burada senin duma dönebildim. yete gelmiş. Ne olsa betenir· ıba bu adım pek mi züğürttü, Yolcu: 
yd l Ah d d. b' J b - Vereyim. Fakat ben ıimdi borun ötmez. Ha i inayet o a.. - me ağa; şim ı ce ın siniz; ,imdi, on aran e eveyni . yoksa aklımı oynaktı?. 

1 B d 1 d ? ikinci mevkide bulunuyorum! 
sterıen açlıtandan reber. ana para o u ur, değil mi fabrikacılardan para istemekte· dedi. 

ne?. Dedi. - Aha öyle. Ermeni ha· dirler. Çünkü çocuklarını tabii Düş ünceaiz çocuk - Görüyorum. 
lıin kötüsü şu idi; bu gurbet na guya kötülük yapmak istedi. hale getirmek mecburiyetinde- - Anne, küçük kardeşim her _ Şu halde ben mevkiimi 

ilinde bu domuz heriften başka Fakat kızın ayağı öyle değil. dirler. Bilirsiniz ki çok şişman· zaman benden küçük kalacak. yanlıı seçmişim! 
tanıdıtım yoktu. Tekrar yalvar• Namussuzluk olmamak şartile lakta zayıflıktan beterdir! değil mi? - Evet. Ve mevki fiat farka 
mata mecbur kaldım. Bunun bir inun her hangi bir iıi yap· Resmini gördüğünüz kız '!8 - Evet oğlum. vereceksiniz. 
üzerine Kirkor: mabdır. Böylece hem aç kalmaz, yaşındadır. 130 kılodur. Evde - Ne ali. Ben onu her za- - Ben de sizin fikrinizdeyim. 

- Sana acıdım ulan. Ne lca· hem de zengin olur. annesine yard1m eder; işler man dövebileceğim demek olu· Benim biletim birinci mevkidir. 

Sabire ' 

Ne icin? • 
Süt kaynadığı zaman ne için 

taşıyor?. 

Nedir? 
Benim kadar temiz bir şey 

yolc:. Fakat çamur içinde do ya· 
tarım; herkes benı hayretle sey· 
redcr, fakat herkes te benden 
kaçar. 

Ekseri yerlerde ömrüm ancak 
bir günlüktür, fakat biç ölme• 
diğim yerler de çoktur. 
Şu halde .. Ben neyim, biliniz, 

bakalım?. -----Hediye kazananlar 
Bundan evelki bilmecemizi 

dotru halleden ve mükafat ka· 
zananların isimlerini bayram 
nüshamızda neşretmiştik. Küçük 
karilerimizin bu nüshayı bula• 
mamış olmalarını nazara alarak 
bugün t•krar yazıyoruz: 

1 - Şehitf etbi bey okulunda 
M. Özünlü; 

2 - Kuıadasında kunduraca 
Emin uıta oğlu M. 1ıli; 

3 - Karataş ortaokulundan 
278 Azmi Turhan, 

Selvilimescid Karakapı cad• 
desinde 72 numarada Salibe; 
Erkek Lisesinden 523 Şefık, 
Kandemir• An karada Gökçea 
Hıdır. Karpyaka ~ IDJl•Nıi
mektebinden Nedime Sinan, T .. 
nıztcpe okulundan 809 Medi· 
ha, Karataş ortaokulundan 210 
Receb Ergun, Karşıyaka Türk· 
birliti okulundan 591 Fikret 
Erdem, Denizli Dikiliçınarda 
lbrahim işçi, İzmir Kız Lisesin• 
den 1136 Melek Erin, lzmir Ti· 
caret Useıinden sınıf 1 Abdur• 
rahman, Karşıyaka ortaokulundan 
134 Ncjat Atalay. 

Taşradakilerin hediyeleri pos
ta ile gönderilmiştir. lzmirde 
bulunanlar hediyelerini matbaa· 
mızdan aldırmahdırlar. 

ANADOLU GAZETESi 
Bilmece Kuponu 

isim =------------. 
Adrea =----------. 
fiat farkı vermelisiniz!. 

Ôyleya... Mevkiden yüksek 
mevkie geçenden bilet farkı 

alınıri neden mevkiinden aıatı 
mevkie pçenlere bilet farkı ve· 
rilmeıin? dar olaa bizde medenilik ve lci· A. H. Adamoğlu gor ı r yorl. ikinciye bindiğime göre bana ........................................................................................................................................ _ 

Bir muhteriin 
c;ocukluğu 

diline hükmetmiıti. Ve bu me· 
muriyeti kolaylıkla elde etti. 
Çünkü hem kendini ıevdirmiı, 
hem de çok çevik ve akıllıydı. 
Ona rece işi verilmiıti. O, bu· 
rada sevditi iletler içinde bah
tiyardı; az vakit içinde birinci 
aındtln bir manipolitör olmuı· 
tu... Yalnız kafuı içinde pek 
çok yeni tasavvurlar olma11 
iti• bir az zarar veriyordu. 

Sara ile Lui Vil, Sinıinati ve 
Stnkfora ıönderildi. lıte bu 
aon ıehirde iıtedili ıibi diitii· 
aecek yeri bulmuttu. Vakıa ıene 
rece hizmetindeydı. F abt bu· 
rada rahattı. Huıuıile buradaki 
arkadatı, uzun boylu ve aevim· 
liz bir adamdı; buna •ponç. 
lamiDi Yermiılerdi ki, bilim •l(a. 

ragöz. mukabilidir. 
Bu adam, işine ait olmazsa 

biç konuşmaz, biç gülmez, biç 
bir ıeye karışmaz sotuk bir 
adamdı. Düşüncelerine, yaptık
larına hiç karıımıyan bu adam 
Ediaon için çok elveriıli idi. 

Telgraf müdürü, memurunun 
büyük liyabtlerile • bazı küçüle 
kababatlarını • çabuk takdir et· 
mitti. Bir alcıam Ediıonu ça· 
tırarak: 

- Vakaa, rece bizmetiniz çok 
t.zla detilıe de, çok d ikkate 
mubtaçbr. V ızifenize daha dik· 
katli olabilmeniz için yarım 18• 

atte bir ayni kelimeyi civar iı· 
taıyoalara · çekemkıiniz •• 

Dedi. Edisonun bir az bozu
larak kalardıtuu ıöru •iicliir 

gu ıLJmsedi ve ilave ederek: çekıyordu. telgraf çekebilmek .• 
·-Bu iı o "adar güç ve ka· Fakat arkadqı Punc lif et· Fazla tariflere ririımeden 

rışık bir iş değildir; bunu ıize mez ve plmez bir adam oldu· taylemeliyiz ki, ıon ıamaıalarda 
yaptırmakla, sizi düıüncelerinize tu kadar müzevir bir adamdı elektrik kullanılmuı Nyoainde 
fazla kapılmaktan da kurtarmıı da ve Ediıonun bu makine ile iıaretlerin ani olarak çekilmesi 
oluyorum!..,. kendini can sıkıcı iıden kurtar• kabil olmuştur. Biri birini takib 

EJiıon, hiç bir itiraz etme· dıtmı hemen ertesi rüa telıraf eden keıifle ve bilbasaa bir 
den bunu kabul etti. Fakat bu müdürüne bildirdi ve zavallı Fran111 mühendiıi olaa Boudo
ıuretle mühim bir meşguliyete Ediıon da Menfiı ıebrine IÖn· tunun ıılabata kabul edildikten 
girmiş otuyordu. Buna bir ça- derildi. ıonra, herhangi istikamete olur• 
re bulmak lazımdı. Ediıon burada da Poncun u olıun müteaddid telgrafların 

Her yarım aaatte bir çekile- tamamile akıi bir arkıdatile ayni tel üzerinde kepdeıi ko· 
cek olan bu menhus kelimeyi karıalaıtı. Bu adam hep ıiiler layhtı elde edildi. işaretleri 
bir baıkaıına çektirmek lazımdı. ve takayı zeverdi. Bunun iımi alan ve veren bir makine ile 

Bu ne bir arkadaı, ne de bir de Fred Ton, yani Varil Fred bir teli bir ıaniyede üç defa 
yardımcı memur olamazdı. Fa· idi .• Vakıa, Ediıon, durıua ve kullanmak mümkün oldu. 
kat Edison bunun için zibainde bir •taç gibi ne ıöyliyen ve Fakat Ediıonun •Meafiı. te 
bir makine, hem de sade bir ne de plen bir Punca mukabil bunları düıiindllA"ü uman, yani 
makine düşünmüı ve hemen cinaılarile, kahkabalarile etrafı 1864 te telgraflarda bu kadar 
yapmıttL •• Fakat bu makine nı çınlatan bu varil arkadaıt•n ıürat akıllara bile gelmiyecek 
kadar eaub ve marifetli idil. çok menanun oldu. fakat o ber bir ıeydi ; ve hatta, muhtelif 

Her yarım saatte bir ıaatin ,eye ratrnen icadla meşgul ol· istikametlerden iki telgrafın ayni 
akrebine batlı bir uç bu ma· maic iıtiyordu. Zaten ıimdi telden bir anda keıide etmek 
kineye dokunuyor, ve makine onun fikrini bir ıey kurcalayıp bile düıünülmüyordu. Düıünen
kendilij'inden harekete ıelerek duruyordu: ayni tel ile ayni za· leri de budala sanmak hf!men 
mııbv kelimeyi civar iıta'°na aıında •yni iıtikametlere iki haz ırdı_ 

Bir aabah, Ediaoıı müdürü 
rörmek iıtedi. Fakat, Meafis 
telıraf daireıi müdürü ıotuk 
bir adamdı. Vakıa memurlarına 
karıı hakkı tanır, fakat onlara 
fazla yüz vermezdi; ıonra onlar 
da fazla bir liyakat zannetmezdı. 
Yani biraz kibirli, fazlaca ken
dini betenmifti. Ediıonun gir· 
ditini a-örünce biraz da alaylı: 

- Naııl, artık Memfiıte otur· 
maktan bıkmadınız mı?.. Mışi. 

randan •Lüi Vıl. e ıonra Siıi· 
natiye ve •Stradfor. da gidilir. 

Ediıoa: 
-Hayır, efendim, ben Mem· 

fiıten çok memnunum. O.ye 
cevab verdi: 

- Yoku biriıi haklwada ıi· 
kayete mi geldiniz?. 

- Hayır •. 
- O halde ne için geldlaiı. 

hem beni meşğul ediyorsun 
hem de siz · · ,ı. 

yorsun uz ... -
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tlt a.tiafıiıaa- ~ ,..,. rem terfcdttıl ut .,. ...... 
d cfe+rf ftiocl.tf AL.ol-*• ,.. t«.rartdetht'f11 kencfiıi • 
k•dr • .uretr •RlllUll f9in 4de._ 4'lft &ır zaf w.1.16a 
,atılötı111 ıöMrit -~. tMdltlf hff tüfıfllifdalll fM· 
..... :&,,,,.. 

1 J.. Jar.pta uuıdn•q lknn~ pedaıojii ~e telnik va. 

11lrı1' rW•eD ••rfntnae tfe rfot.Mie Wdik eWrtfecei tal· 
büfn•menio ü' Kdturt Yı•lı.. Yayın l'.fırekfSrfüfitndea 
alıaabilir. M ~aletr1r bir hrutfuk bır posta puluao 
da&irlikte ıo11d.,.. .li.zımdır. 16 n 3 ıo m 

lstaubul Nafıa müdOrlOğünden: 
28-ı.9'8 ,......, tilll ,.. lS de ı..t..lda Nafta miftliirli.. 

tünde 38378,13 lira keşif hecletli Fatih z ·neirtikll)'ada yapılaca 
ortaokul bina• ielbb kapü aıf ndıl• ~meye kon .. 
m111tur. 

Mwk .. ele, .,...._. t.y11ıdırhk itNri pael, ı..usi ve f....ı 
şirtnamefeti proje keşif ı.•-rle bu .. matefetri difer evrak 
192 hnış mubbilinde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat 2879 lirachr. 
isteklilerin teklif metdfif)tm Ye en n 30,000 lirafik IMt ifCf 

denzer iş Y9J>bt na dair Nafta Vekitei:illde• al ... ıı ehliyet ve 
ticaret oda• Yett1c:alarmı havi kapılı. ztırflan• 28-2·938 Pazartesi 
günü saat 14 e kadar fstanbnl Nafıa miid'irtüğüne vermeleri. 

5 10 ıs 20 329 

Nihat Kar 
Mimar Kemalettin caddesi Abeki bankası brp91nda No. JJ 

Garod o-ı;ı, Radyoları 
En tabii ses, en kolay kullanıı, en ıalc moi.le. en haaas aparey 

Kalorifer 1.,esisatı 
'ü biyiik müeue9eMrdea itibaren bir kaç oclalı evlere 

kadar bilhassa apartmanl• için kat kaloriferleri 

Cihet Antenleri 
Fennin e• sem bectıyesi, pratik, bwetli •e emia ilet* 

Neon t'fıplerl il• tenoirllf 
Mafazafannıza wr ın8eıseseleriniZe tizellik verecek .,_ 

tesisat ayni zaamoda lize b&Jül Wr rek-
lim wwwala11 da ot.cakw 

JIUUJlllUWUllİJNUllllJD11 .. Doktor .... auııuumu•ı 

A..Kemal Tonay i 
llaltterlgoloı ve hltqıa, _,,.,. · 1uu11ılıldfll'ı •ileAeaut il 

(YeNnt •Mire) • 
1 ım' ı .. .,_._, !Ml>IMk ..._,_.,..sa..,. := 
•• •*il !'' ............. - ...... .w ,,. 51 

-.ıwüUüıı-iı=V~ .. ,,J .1 
lzmir Yftn Mensucatı 
Turk A. Şirketinin 

Balkaptnar Ku'Daf Fahrik1111 
.......... *Viım dôtlryı1ft• 1fJftl ~ b.niitllftr '"-C·•

1
-

Sajlam, zarif ve ucuzdur 
'Yelli pptrrdıtmız elbf ... ~-... ...... .. 

SATIŞ 
8irillcikardoads *'6 aamarada 

ŞARK HALI T. A. Ş. 

~ünkii AStPiAiN seneler
derttıe.1 ,,_ tM& sottrl'af.. 

genlddar"'8 we •trtlara k-.. 
tesir şafrWilJf btr iltç olclllQun 

isbat etmiştiıt. 

A R i N in fesirinde11 

emin elma için Lülien ffi m• 
kasın• dilt~at ..linSz .. 

lzmir Oefterdarl:iından 
Karatq Tramvay cadcff.ıırcfe 24 t/ı tıpı f.f9 b&j no.ta ıı..

yaflıaaeıinde mevcut makine ve ~ 4tı milaaniltiye ve tMenali 
15 fUD müddetle va SM lira 20 kurq mafandlfin ~deıfe ıj. 
tat• ç1lcarılm·ştır. lhaleaı 2'!t.z.t:Jg ttrtlfaie C.ıam'ba ıtau 
saat 14 dedır. taliplerın yevmı ııtezi4 de maaatr n"e topıana-
cık ~omııyoaa müracaatları. a • 



J 6 ŞuJJat ANADOLU 

nEuı~scHE LE .. 
VANTE-LINIE 

G. m. h. H. 
HAMBURG 

DEUTSCHE LEVANTt:. 
LINlE, A. G. HAMBURG, 

ATLAS LEV ANTE LINIE A.G. 
BREM EN 

"ERNST L-M RUSS,, v.aparu 
17 Şubatta bekleniyor. ROT
TERDAM için yük alacaktır. 

"ADANA,, vıpuru 18 Şubatta 
beklen.yor, HAMBURG ve 
BREMEN için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT-
HAMBURG 

"GLOCKSBURG,, vapuru 8 
Martta bekleniyor. ROTTER
DAM, HAMBURG ve BREMEN 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCAREST 
"OITUZ,, vapuru 22 Şubatta 

bekleniyor, KÖSTENCE, GA
LA TZ ve GALA TZ aktarması 
TUNA limanları için yük ala· 
caktır. 

• DUROSTOR • vapuru 18 
Martta bekleniyor, KÖSTENCE, 
GALA TZ ve GALA TZ aktar
ması TUNA limanları için yük 

• 
IY.i ışık 

Osram lambasını kullanınız. 
Ucuz bir ışık temin eder. 

Saglam iş 

alacaktır. 

JOHNSTON WARREN LINES Dekalümeıı lambası asgari bir istihlak temin eder. 
LIVERPOOL 

"iNCEMORE,, vapuru 27 Şu
batta bekleniyor. BURGAS, 
VARNA, KÖSTENCE, SULINA 
GALAZ ve IBRAIL limanlan 

'\. ,. ,,.,. '\jo ·.:r.~~·-~·.~··11.·~J.r..•,•tı.''t'••._ .... ·_, ,,. ,. ~· ·. ·t : ... ,,.)ı, ~ ...... 

için yük alacaktır. 
DEN NORSKE MIDEL

HAVSLINJE 
OSLO 

Kimyager alınacaktır 
Askeri fabrikalar umum mOdilr

lüğilndeo: 
0 BAGHDAD,, motörü Mart 

ortalarında bekleniyor. DIEPPE 
ve NORVEÇ için yü~ ala· 

Kırıkkalede çalıştırılmak üzere maden tahlillerinde çalışmış 
ve yetişmiş bir kimyager ahnacakttr. isteklilerden ukerliğini 
yapmış olanlarm veıikalarile umum müdürlüğe şifahen veya 

caktır. tahriren müracaatları. 16 18 20 22 24 427 

ARMEMENT DEPPE 
ANVERS Istanbui Nafıa mttdtırloğonden: 

0ESPAGNEıı vapuru Mart 
ortalarında bekleniyor, ANVERS 
için yük alacaktır. 

AMERICAN EXPORT UNES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
"E..ı\HIBITOR., vapuru 20 

Şubatta bekleniyor. NEVYORK 

5, 10 Şubat 938 tarihlerinde ilan edilen "38378.13,, lira 
keşif bedelli F atib Zincirlikuyuda inea edilecek Ortaokul binası 
yapısının İstanbul Nafıa müdürlüğünde kapalı zarfı eksiltmesi 
28/2/938 pazartesi günü saat 15 te yapılacağı yazılacak iken 
sehven 26/2/938 cuma günü saat 15 te yapılacağının yazıldığı 
görülmüştür. 

Bu işin kapalı zarf cksiltmesinin 28/2/938 pazartesi günü 
saat 15 te İstanbul Nafıa müdürlüğünde yapllacağı tashihen 

için yük alacaktır. ılin olunur. 811 
STE ROYALE HONGROISE 

DANUBE MARITIME Fratelli Sperco 
1

'DUNA,, motörü 25 Şubatta Vapur Acentası 
bekleniyor, BUDAPEŞTE, BRA-
TISLAVA, VIY ANA ve LINZ ROY AL NEERLANDAIS 
için yük alacaktır. KUMPANYASI 

ilanlardaki hareket tarihle- uoBERON,, vapuru 7-2-938 
tarihinde beklenmekte olup 

rile navlunlardaki dei;şiklik· ROTTERDAM. AMSTERDAM 
lerden acenta hiç bir mesuliyet ve HAMBURG limanları için 
kabuJ etmez. yük alacaktır. 

Daha fazla 1afsilat almak için ıısTELLA,, vapuru 8-2 .. 38 
Birincikordondn W. F. HENRY bek'enmekte olup yükünü tah· 
VAN DER ZEE & Co. N. V. liyeden sonra BURGAS, VAR· 
vapur acentalığma müracaat NA ve KôSTENCE limanları 
tdilmesi rica olunur. için yük alacaktır. 

Tel~fon No. 2007 /2008 11 UL YSSES,, vapuru 18·2-38 
.------------ıl terihinde beklenmekte o'up 
Haşvekilimizin yükünü tahliyeden so:ıra BUR-

GAS, VARNA ve KÖSTENCE 
en son resimleri limanları için yük alaca~t ır. 
Biıyük eb'atta Başve'<ilimiz 

8. Celal Bayarın fotoğrafıleri 
yalnı?. Hacı Al.paşa otelinde 
fo tJ, ressam B. lsmailden leda
rık E>deh"lirsiniz. 

... Kültür,..I 
EDEBİ. TERBiYEVİ, 

SOSYAL MECMUA 
En yenı terbıye cereyanl .. -

rını, ilmi neşr yat ve dünya 
edebiyat nın en güz!! parça
lar n neşreder. 

H çb ır münevver, bir çocuk 
babası KÜLTÜR ü tak pten 
uzak ka amaz. 

Yıllık abon . bedeli 240 
t1ltı a 7lığı ı 30 dur: Sagıs . 

on kuruştur. 

l
Adı es: lzmir KUltür 

mecmuası 

11STELLA,, vapuru 21·2·38 
tar·h· nde beklenmekte o'up 
ROTTgRPAM, AM~TERDAM 
vı: HAMBURG limanları içın 
yük alacaktır. -

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

"AASNE,, vapuru 7·2-38 ta
rihinde beklenmekte olup ROT
TERDAM, HAMBUR~ GD~ 
NIA, DANZIG. DANiMARKA 
lima ıları IS VEÇ ve BAL TIK 
limanlart için yük alacaktır. 

' 'FiN N,, vapuru 22-2-38 tari
hinde gelip ROTTERDAM 
HAMBURG, GDYNIA, DAN~ 
ZIG, oANİMARKA, 1SVEÇ ve 
BALTıK hmanları iç;n yük ala
caktır. 

SERVTCE MARITIME 
ROUMAIN 

"SUÇEA VA,, vapuru 142·38 
tarihınde beklenmekte olup 
MALTA, MARSIL YA limanları 
ıçin yük ve yolcu kabul eder. 

Oaha fazla tafsilat için ikinci 
kordonda FRA TELLi SPER. 
CO vapur acentalığma müra
caat edilmesi rica olunur. 

Navlunlardaki ve ilanlardaki 
değişikliklerden acente mesuliyet 
kabul etmez. 
Telefon: 4111/424212663/4221 

Olivier ve 
Şürekası 
Limited 

V apar Acentası 
Birincikordon Rees bina11 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

"POLO,. vapuru Şubat orta· 
sın da LON ORA, HULL ve 
ANVERSten gelip yük çıka· 
ıacak ve avni zamanda LON
DRA ve HULL ıçin yül-: ala· 
çaktır. 

"Gf'fY OF E.l'FQRD,, va· 
puru Mart iptidasmda LGNBRA, 
H ULL ve ANVERSten gelip 
yük çıkaracak ve ayni zamanda 
LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

LIVERPOOL HATTI 
"MARDİNİAN,, vapuru 5 şu

batta LIVERPOOL ve SW AN
SEADAN gelip yük çıkaracak. 

"MARD1NIAN,, vapuru 20 
Şubatta gelip LJVERPOOL ve 
GLASGOW ıçin yük alacak. 

"LESBlAN., vapuru Şubat 
ortastnda LİVERPOOL ve SW
ANSEADAN gelip yük çıkara· 
cak. 
DEUTSCHE LEVANTE. LINIE 

"ANDROS.. v~puru 9 Şu
batta HAMBURG, BREMEN 
ve ANVERSTEN gelip yük çl• 
karacak. 

Kemalpaşa İcra Memurluğun
dan: 

Hazinci maliyeye 2250 lira 
borçlu Balcı zade Rizanın Nif 
altında şarkan Hafız Mehmed 
veresesi, şimdi Numan zade 
Hüseyin, garben Tarık, şimalen 
aahibi mülk bağı, cenuben Köp-

1 rüce çayı ile mahdut beş dö· 
nüm genişliğinde ve 375 lira 
muhammen kıymette kayden 

bahçe elyevm tarlası ile ayni 
mevkide şarkan Kokko koşu 
şimdi Giridli Selim garben yol, 
şimalen eczacı Y orgi elyevm 
hafız Kutsi, cenuben sahibi 
mülk parçası ile mahdud 4 dö· 

nüm 1 evlek genişliğinde 425 
lira muhammen kıymetinde çe· 
kirdeksiz üzüm bağı ki ceman 
iki parça gayri menkulü satıl· 

mak üzere müzayedeye veril
miştir. 

17-3-938 tarihine müsadif 
Perşembe günü saat 11-12 de 
Kemalpaşa icra dairesinde ya
pılacak birinci arttırmasmda 

teklif edilecek bedel muham· 
men kıymetin yüzde 75 ini bul· 

duğu takdirde ihale edilecektir. 
Nokıan bir bedel teklifi halin· 
de müşterinin taahhüdü kalmak 
şartile arttırma 15 gün uzatılır. 

1-4-938 tarıhine müsadif 
Cuma günü ayni saatte yapıla-
cak ikinci arttırmasında teklif 
edilecek en son bedel muham
mc n kıymetin gene yüzde 75 
ini bulmadığı takdirde satış dü
şürülerek 2280 numaralı kanu
nuna tevfikan borç beş ıeııeye 
takıide bağlanacaktır. 

Satış peşin para ile olup 
dellaliye resmi ihale paraları 

müşteriye aidd r. Almak isti· 
yenlerin ihale vakitlerinde mu· 
hammen ktymetine göre yüzde 
7,5 depozito akçesi veya milli 
banka mektubu ile icra daire
sinde hazır bulunmaları ve fazla 
izahat istiyenlerin bu günden 
itibaren açı k bulunan şartname-
yi görüp tetkik eylemeleri ve 
mülk üzerinde bir güna hak ve 
alacak iddiasında bulunanlarm 
20 gün içinde icra dairesine ve· 
sikalarile birlikte müra<:aat et
meleri aksi takdirde payhişma· 
dan hariç tutulacakları ilan 
oıunur. Dosya No.936-182dir. 

YIL 
Kadın dikişleri ve 
şapkaları atö yesi 

Paris, Londra, Viyana mo
dalarının yüksek modelle. 
ri takib ve tatbik edilir 

Yıldız atölyesi, giyimlerinde 
en titiz olan Bayanları mem· 
nun etmektedir. 

M. Etiman ve 
Saime Ôzgören 

Paris Dikiş AkademisindeD 
Diplomab 

Hükumet cad 'esi. 
Şamlı sokak No. 28 

I Z MIR 
Telefon: 2535 

.......................................... 1 .... -Manisa iskan direktörlüğünden: 
Mahalli Ev Nevi Beherinin keşif Umumu 

Adet 
Manisa Hocalı 13 Kargir 

" " 12 • 
,, Gümülceli 12 

" 
• " 12 " • Mütevelli 13 • 
" • 12 

Yekun 74 
• 

bedeli Lira Ku. 
Ura Ku. 
749 56 

,, .. 
" " 
" " 
" " ,, ,, 

9744 28 
8994 72 
8994 72 
8994 72 
9744 28 
8994 72 

Yukarıda yazılı yerlerde kargir olarak i nşa edilecek göçmen 
evlerinin 24/2/ 938 perşembe günü saat 14 de Manisa iskan mü· 
dürlüğündc aşağıda yazılı şerait dahilinde açı k eksiltmesi yapıla 
caktır. 

1 - işbu evlerin keresteleri de dahil olduğu halde bütün mal· 
zemesi müteahhide aid olmak üzere anahtar teslimi suretile iha· 
leleri yapılacaktır. 

2 - istekliler beş evden aşağı olmamak şartile pey sürebiliı . 
Ve yukarıda yazıh kıymetler üzerinden % 7,5 depozito akçssin• 
teılimi vezne etmeleri veya banka mektubu ibraz etmeleri mec
buridir. 

3 - Evlerin 24 mayıs 938 gününe kadar tamamen ikmali ve 
teılimi şarttır. 

4 - Bu evlere aid keşifname, fenni ve idari ve münakasa 
şartnamesini Manisa iskan müdürlüğünde görebilirler. 

5 - Ekıiltmeğe girecekler umum tarif ata göre vesai\cini ko
misyona ibraz ve 2490 sayıla kanun ahkamına riayet etmeleri 
ilan olunur. 1 ) 20 464 --. 

Hediyelerin en makbulü en 
muvaff akıyetlisi ve 

miJnasibi 

S. Ferid 
Eczacı başı -

Kolonya 

Esans 

Krem 

Pudrası o· 

dan bir se· 

ı·idh·. 

Bu mamulat
tan daha İ) isi 

~apılanıaz 

isim ve etikete dikkat: S. FERiD ECZACIBAŞI 
ŞiFA ECZANESi 

Gomrok muhafaza genel komu
tanlığı Istaohul satın alma komis
yonundan: 

1 - Gümrük muhafaza eratı İçi n 3409 takım yaz ık elbi· 
senin 7/3/938 pazarteıi günü saat 11 de kapala zarfla eks ltmesi 
yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 18749 lira 50 kuruş ve ilk teminatı 
1407 liradır. 

3 - Şartname evıaf komisyondadır görüleb lir. 
4 - lıteklılerin o gün eksiltme saatinden 1 saat evveline 

kadar 2490 sayılı kanunun 32 · ncı maddesi hükmüne göre ha· 
zırlıyacaldan teklif mektuplarım Ga ala eski idhalat gümrüğü 
binasındaki komisyona vermeleri. 16 19 24 2 785 



asti Pe toral Doktor Şahap yunı-..1111ır. 

aoktariJr, 
algam .alıtiriir, .. 

bir ÔKSaRaK paatilidir 

Mutedil ftatle 

Sazverilen gande 

~~--- fMo/ıine tamirlı• 
H M 1 naintle ;yapılfl' 

uair K..,,,,.. pazarı demirciler 
No. 16. 18 

Telefon: 3993 

• • e•r•••e 

Sıhhat Balıkvağı 
Norveçyanın halis Morina bahkyağ•dı 

Mücellit 

iki defa dziilmiJıtar. Şerbet gibi içilir ••• 
Hamdi Nüzhet Çançar -

Sıhhat Ecza aııes· 
Kitab, Defter, Blok ve her 

Devi lanbcılap aid biltiaı• 
cild itleri yapar. 

En temiz VO OD urif itleri 
ıiiratle yapar. 

Bir kere milracaat 
ediniz. 

.Kum 
Yeni Kaoallar 

, 

Dit Tabi 

Cevat Dağlı 
ikinci .,.. ... Ne. 61 

TeWoa: 305$ 

938 Mode~eri geldi 

evrole Otomobilleri 
Kuneti ço , fiati az, ma&rafı -, mukavemeti pek çok 

e cihamn en beğenilmit otomobillerid · 

e arçalar mevc d 

Oldanıobil otomobilleri de her tarla ev88fı haiz, 11111 , 
elveritli, gazel ve lakı makinelerdir 

&mir ve bölgesi balt!..~· Kutay 
• • • kordon telefe 


