


ANADOLU 

[Jll; d rn 1 Şehir Dahili Haberleri 1 
Şark )eminin lı:enclive malıeuıı medeniyet zi i,-eıini gıırb öTçüeü ile 

•ir muhakemeden gfçirdikt n ııeara ~örd k ki, hu ilemia. içinde yuvarlım· 
dıJı telakki ıarrları arlık yaşama kabiliyetini kaybet m · tir. Artık geçmife 
aid bir tarihi vaha ol alı: k:almaaı lazı g 1 a b11 ıark aihniy tini ve ha· 
yat Hlay1~1nı daha fazla ayakta tulmağ.ı uğra~manın beyhude bir emek 
Te nihayet biai de kendi.aile beraber aüzükliyec&k ola.il ywa bir yıkılı}• 
inti-atıT oldıtğunu anhd kten, böyle hir anlııyı a mashar eldukıaa ııoara ya· 
pılacak io o z·hniycti blitfiıı kokleri, ve yeııidcıı hortlamaması için de batün 
~huml•ı ile beraber gc kılp atın ak olacakb. Fakat b•; hiaia mukadderatımı• 
sın ntıticcsi olarak meydana gelen hazin manzaralı tarihİt •llrların çizdiği 
mecrasından, baık• me ad ufuklu bir mecraya taıımak demekti ve en ha• 
•İt ~ir idrakin hile kol yhltla teslim edcc i nuıa:zzam bir i~i. Faka& o 
it ileri ııiirülmüı olan bir çok nazari mulahazaları bir anda denrinrea 
laarikulide bir aksiyon ,.. ilihi bir faaliyetle )&pılmıcnr. Halen de diinya• 
nın kudretinden zerre kadar kaybetmeden yemden kurduğu ç.ahıma ~art· 
bn ~ia«; muhit .. aamaa prtlaruıı dinleaiyerek, ahılat ederek k•di 
teken...,• yapmakt.dıL 

Jıt• ba yeni tekeniinihı gösterdiği iıtibmet "modem,, o giden yol. 
dar, Te nnlmaaı gerekca merlaal• <modem> clir. Fakat burada moderai 
Ndece Yarılacak T• nrıldıkta• eoara gene oaan yamada oaa yabancı bic 
eda ile durulacak bir gaye olanlt al•amak lhtmdır, O; kendieino Yarıldı· 
11 aada, batta Yarılma yollarında meıafe katederek dahi benimıeoerek, öz 
•il olarak alıaınacak bir d11ya11 düfinü , telakki ediı me.rbaleeid.ir. Göril• 
llyor ki moclente pelit bdar on gittikten IODra onda tutaaabilit T• giç 
Mr ittir. Batta • a61aim aokta o•a unlıp Tarılmadıgau, ne zamao •••· 
laeatıaı &ayia .. •IW•• lı:eyf iyetidir. Modem• ylahı bl döntlüğüaib gia• 
uaberi .. ••rü i~i tlercJüaü but gafil idrakleri .. sualh •• ;t.. 
raDlık anla111Jana ... am1alllllly.., g1ld6k kalma kanayıtJann. laakikaue 

•odemden ~- •lakla kaldaklan laalde moUrn• alaıtıklarıaı ... ut...ıeri· 
Dl ıı.rmelr:liti-is& B..ı. kelMli yaalıt •ladıklan modenae •.- gidi .. 
"••ilik,, 41i,.a '9 _. TUdıkJanm TehılMnikJeri ..... lı:effileriai ..t. 
g6r• ld...a.Nis. Onlum • ..._ita urilik kelilDMi aacla ....mtı.n 
yaahı iıtibaed •• h ,..ııı iltibaetteki arf ._hi•d• bla • ..-ı.a.. 
Tanıı, hakiki .. tlc.ia •• .ı..achiaaa akb..U.i ile ık•• lııalk, bir alayla 
karplumlfl& ........ ı.au. uri T• anilik bli .. leri ita &ld'ik hl· 
raklerin ...... 1a...ı.. :bir alay mua11 ifiıcle •lmektem. J'alı:a& h 
alay mneı.,i ........ Moderae iatibab, daha tok .ukta elan H gibi. 
leria met ... yeli; ..... bir cemiyet laaliade moaena• ia&iltabaan seçiktir· 
•ekteclir. O... ı...larltt, yni moderne iati .. .b tam•• olmayqle micadelit 
llsuaur. Vanın bu laaaaata bau ıendelemeler, daha dogrn10 tehirler ol• 
•a. Bltila ı. 19~ km ... • aibayet hakiki moawı.. lroıaal•n•; 6nleriae 
~ ..... Jıok e&aek içia u&ratı.rkea kaybettikleri klçak 1ıü u.maaa 
Uai• .-. Yoltta bkibtıe 701 m•tftmclar n gicllı o yolma bir gicliıtir. 

b-•hn efblse masrafıl 
Mim kralı nihayet evlendi. 

Kr• yal1111 ı.aveylik olmak 
i-• bet bia *m lira byme
~ tam 45 tıkım elbiıo ve 
palto _..-mittir. 
ı..,... de taa 300 takım 

ı..,u elW.. Ye ıecelilr: yapıl
- 20 e.ı...1 b11 aylarca 11-

~· bu 16zden para kazan· 

M•rlfetll bir çorapf 

Bdri Sacı 

Bu zarfta ne çıkacafını me
rak ile bekliycnler, iptidai bir 
petrol kandili plinilo karşılaş· 
mışlardır,. Papaz, planından 
bahJederken de: •Bir fÜD a-e
lecek ki arz halkı, benim bu 
keşfimden büyük istifadeler el· 
de edeceklerdir,. demiotir. 
Eğer ele kir iti aldana ptir

miş olıaydıJ bu papazcağızın 
plin1 belki bazı •.• Köylerde ife 
yarardı! 

Bundan 30-40 ıeoe evel ıe
hirlerde bavaıazı ve petrol ten· 
viran iyiden iyiye inkişaf etmiş 
idi. Yani, papazıu pliııa şehir-
ler için de bir ife 1•1mıya· 
cakbl. 

Oarib bir merakı 

Verem Mücadele 
Cemiyeti 

Senelik kongre ve 
balosu 

Verem Mücadele Cemiyetinin 
yıllık kongresi, yarın saat 17 de 
cem·yctin Beylcrsoknğındaki dis
panser binasında inikad ede
cektir. Kongrede yeni idare he
yeti seçimi yapılacak, eski he· 
yetin faaliyet raporu, henp 
plançosu okuoacaktır. 

Balo hazırlıkları 
Verem Mücadele Cemiyetinin 

senelik balosu, Cumartesi günü 
lzmirpalasta verilecektir. Balo 
hazırlıklarına başlanmıştır. 

B. Hulfısi Çağın 
Kal6 tlarmaaından 

ansızın 6ltlii 
Ş.larimiz müddeiaaumi mu ... 

vinleriaden B. Hulusi Çağın 
evelki aece lc:alb durıaa11ndaa 
ölmüştür. Ev halla misafirlikte 
bulu ad aldan i çia akpm üzeri 
Namazrihta Alaybey sokatm· 
daki evine ,idea 8. Hulibi 
Çatın kend sine yemek hazır .. 
larken üzerine answa fenalık 
gelmesi yüzünden yere düşmiif 
vo evde kimse buluamadıtı 
için •hhi bir tedbir alınama· 
mış, vefat etmiştir. Y aptlan 
muayenesinde kalb durmaaın· 
dan öldüğü tesbit edildiği söy· 
leniyor. Kendisi lzmirde çok 
sevilmiş, vazifeşinas bir zat 
idi. Ölümü, kendisini umyan
ları ve bütün adliyecilerimizi 
müteessir etmiştir. 

Boğulma vak'ası 
Bir çoban kuyııya 

dlifmiıf. 
Menemende Seyrek köyünde 

lsmail oğlu 16 yaşında Hüse· 
yin. köy c:varında hayvan ot· 
labrken Mehmed Alinin tarla
mndaki bah~ kuyuauaa dii.ş· 
miiş, boğulmuştur. Botulma hi· 
diaesinin bir kazadan ibaret ol· 
dllğu anlaşılmışhr. 

Oda meeliai 
azaları 

Bazı kaclualana bacaklan, bi· 
clmaiz bir halde ve kahn olur. 
Böyle tevaziiaii bozuk bacak 
aahibi kadıalaraa mbnb11 ela 
ook büyüktür. Liverpol çorap 
fabriblanadın biriıi, marifetli 
bir wap yapmata muvaffak 
o!= ıts. Bu çoraplar, kalın ve 
biçimliz bdın bacaldan•a ıü· 
mel Mr .-idi vermekte, bazı kı· 
11111lan adeta inceltmekteymiş. 

Ar.z üzerinde i•rib merak· 
ıarın haddi ve hesabı yoktlll'. Pazarteai 

Çirkin ve kalın bacaklı ka· 
dınlua mjdel 

Ev kadına olan kaplan 
Ameli,.t aeticeıiode erkek .. 

tikten çıkarak icadın olan in· 
1aalardan bı~miy.cetiz. 

•Kraliçe Mari. büyük ~li-z 
vap-..a hi~t aonelerini dol· 
durmuş ve bozmacılara satıl· 
mıştır. Bu vapurun kaptanı P. 
Pil de vap&&rla beraber tekaüde 
aevkedilmiıtir. 

Pul toplamalctaıa başlıym bu gilnii aeçilece/ı 
merale ıilailesi, sayılması ıic; Ö - .. zd k" n • - .. 
olacak kadar uzundur! numu . ~ 1 ~azarte.11 • gunu 

B ·· d · ·b k Oda mech11 aza• seçımı ya~ 
uıun e . ~aze garı mera • lacak.tır. Oda seçim komisyonu 

ların en garıbınden bahsedece- . ı·.x.: . tih ta L __ 

ğ. A ·k l p· k. reıs ·~·· reçen m a p ınıza-ız: merı a ı ıtars, es ı ve 1 =•-= • :t-. nan a tmış uu aeçmeaı o g1111 
ye.?ıttal~dutl toplamak merakU1a saat 16 da oda salonuna davet 
mup e a ır . . c_ . • • L-

ş. d' La<f d 700 tab etmıştır . ..xç m sut yırauye 1W1· 
m ıye a ar a ut . k · 

t ı '"·- Bwıl d dır neticelen~ tir. qp amışı.&.1. ar arasın a 
Firavıaların, bazı meşhur aiy• Gelenler 
silerin, bazı hükümdarların ve jandarma Umum komutana 
biiyük fikir ada.Uarınırt tabut· General Naci ve Dahiliye Ve-
larmdan nümuneler var imiş! kaleti mahalli idareler umuın 

Merakın bundan garibi ve müdürü B. Hasan Faik 1.chri· 
bundan •oğ'u~u da olamaz! mize gelmişlerdir. 

Maarif Vekaleti 
lzmirde enstitü binası in

şa ettirmiyecek mi? 
Şayianın hakiki şekli: 

- Başı 1 inci sahi/ede -
Haber mühimdi. Hakikaten 

eskiden böyle bir hadise geç
mişti. Şimdi kısmen hazırlanmış 
olan Enstitli arsasmın ortasın· 
dılci yolun, kaldırılması ve kal
dırılmaması şeklinde bir müna· 
ka~a da vardı ve bcled;ye, ön· 
celeri, yol üzerinde ısrar göste
riyor, iraar planını ileri sürü
yordu. Enwşe ise şun daa doğ· 
muştu: " 

Vekalet, bir iki gün evelt, bir 
emir vermiş ve evelce bu iş 
için görıderdiği 39 bin liradan 
şimdiye kadar sarfedilmem·ı 
olanı, geri istemiş .. Ve bu dilek, 
csasea ortada böyle bir ihtilaf 
ve münaka~a olduğ&a için kay• 
dettiğimiz endişeyi doğurmll§.. 

Vaziyet üzerinde durduk w 
şu neticeye vardık: 

J - Hadise izam edilmiştir. 
Ankara ile yapılan bir temaatan 
öğrenilmiştir ki, enstitü inşaSJD• 
dan sarfınazar etmek gibi bir 
mesele yoktur. Ancak, Vekalet 
önümüzdeki sene için esasen 
inşaata tahsisat ayıramıyacaktır. 
Halbuki, cvelce VCl'ilmiş tahsi· 
ıattan on beş hin lira gibi bir 
para kalmıştır. Vekalet, buau 
başka bir yere harcamağı mu· 
vank gÖI' miiftür. Çü.kü auıl 
olsa önümüzdeki sene, inşaata 
başlanamıyacaktır ve bu kadar
cık para ise, hiç bir kıymet 
ifade etmez. 

Vekiletio Bursada bir enatiti 
inşa edeceği haberi ise, gayet 
tabiidir. Bu demek, lzmirdeo 
ıarfıaazar odilmif maauına ta• 
şıyamaz. 

2 - Belediyenin salahiyet 
hududu da, böyle bir meselede 
bükWllete karşı asrara müsai d 
değHdir. Hükumet, eslıeo kı• 
olan bu yolu, daha reniı ve 
daha yüksek mülihualarla kal· 
dartabilir. Belediye de itiruıae 
da ısrar psteremez. 

Anadolu cebhesiııden iıe va• 
ziyet şudur: 

Her ne pahasına olursa of;. 

san, welarin l»öyle bir müease
seyi elinden kaçırmaması •• 

Hem kadınlarım•Ztn, kızlan· 
mızın, hatta bütün Egenin men· 
faati, hem de şehrin medeniyeti, 
güzelliği namına yapalacalc: it 
ancak blldur. ----
Çeımecl• 6ir oai'a 
Çeşme kazasıDda Lİönü m .. 

halleımde Huan Saşaaraç ile 
~stafa etlu Yusaf Karabalut 
birleşerek Bekir otlu Ali Yay· 
layı dövmete tetebbia etmişler 
ve bıçak çekmişlerdir. 

Ayın 24ünde . ···-Bir çok seyyah 
gelecek •• 

Ayın 24 ünde İstanbuldan li
ınammıza gelecek lngiliz batı'" 
dıralı Lıtiliçya vapur le İzmire 
bir çok seyyah gelecek ve Sel
çuk, Bergama harabelerini ge· 
zeceklerdir. Bu vapur 23,000 
tonluk lüks bir aeyyab vapu
rudur. 

Zavallı il•tiyaT 
Ca;yır cayır yana

ralı 6 miiı 
Kemalpao- kazuınıa Kızılca 

köyünde feci bir vak'a olmuf, 
Ahmed kana 80 yqaada H ... 
brbe yanarak ölmüştür. Kocası 
çok evel ölen bu kadın, ev·nde 
yalnız oturmakta imiş. Yanan 
ocağa aırtını verip ısınıyormuş. 

O SU"&da elbisesi tutuşmuş ve 
zaten m~ffuç olan kadın, yan· 
gına söndürememiş, güç halle 
ocaktan bir metre kadar uzağa 
çekilmiştir. Fakat elbiselerinden 
b91lıyan at~ vücudüne, saçla
rına, nihayet göğsüae airayet 
etmiş ve zavallı kadın, feei hir 
şekilde ölmüştür. Yakın komşu 
Jarın1n bile feryadını duymadık
ları anlaoılmıştır. 

Otel 6eyannameleri 
damga retnninden 

muaftır 
Zabıtaya verilen hüviyet fti 

rakaların ın hepsine damp ve 
tayyare pulu yapıştırılmuı. otelci· 
lerin şikayetlerine sebebiyet 
vermekte idi. Vukubulan mür ... 
eaat • ve te~ebbüsler üzerine 
defterdarlık, hüviyet varakala· 
rının hangilerine pul yapıştırı· 
Jacağı ve hangilerine yapıştuıl· 
1a1yacağtnı otelcilere bildir
miştir. 

1704 numaralı kanun muci· 
bince otel ve hancıların zabıta• 
ya vermete mecbur oldukları 
hüvıyet varakaları ayni kanuna 
ek olan 2099 numaralı lwıunla 
damga reımincho muaf tutul
muıt11r. Bu varakaların yalwz 
biı ve iki DWllaralı almları 
2459 numaralt tayyare resmi 
kaounu mucibiac:e ilcişer lı:uruş 
tayyare resmine tabidir. 4 au· 
numaralı gidiş hüviyet varakala· 
n iae damga ve tayyare resim· 
leriae tibi dej'ildır. 

B. Cavid Ünver 
Mezuniyetle Bahkeıirde balu

DID vali muavini B. Cav:d Gn· 
ver şehrimize döamüt, dünden 
itibaren vazifesine başlamıştır. Kaptan, şimdi Sutamptonda 

evinin itlerilo -bir kadm fibi· 
meşpl olmaktadır. Şimdi bu· 
lqık yakımak, yemek pitiraek, 
ıilmek ve süpürmek ıı bi kadın 
itleri, bu kaptaDJD eo biiyiik 
.aevki olmuştur! 

TAYYARE SINEMASI 

Çok geç kalan bir iş 
1838 seneıiode, yani bundan 

tam •ir ur evel, Fransız fen 
akademiıine Yosif Zan ko adlı 
bir 'apaz, kapalı bir zarf tevdi 
ve biunun tam bir asır sonra, 
1aoi 1938 ıeneıinde açılmasını 
vaaiyet ot•ittirl 

Bu sene, vasiyet mucibince 
tam yildncü senesini bulan bu 
sarf akademi umumi toplantı· 

•çılnııttır. 

Sayua miidavimleriDe ıüzellikte ve temsildeki mükemmeliyette emsaline aadir teaadiif edilir (2) büyük film takdim ediyor 

BEKARET Periler Diyarında 
Genç kız kalbinin ea haesaa noktalarıot bize açaa 

Evlat sahibi ANA ~ BABALARA müesair bir ibret dersi 
teşkil eden, munzam Ye mullteşem bir bediai aan'at 

DEKOR - TUVALET - iHTiŞAM 
itibarile zarafet abidesi itlikına seza olao bu ıüzel film 

LIL DAGOVER 
müatesoa bir aan'atkarın temsilinden çıkma51 fil-. baib 

bir hususivtt vermiştir ... 

1'/Ukçe sözlü bügillc k•medi 
Küçüklerin sevdiA'i büyükleri• alikadar olduğu iki aan'atkar 

L OREL - HARDI 
Tarahadaıı emsalsiz bir surette yarablu bu yeai 

KOMEDi 

Sizleri autlerce ~direcek ve eğlendirecektir. 
AYRJCA 

PARAMOUNT JOURNAL 

1 'T -,ııbat 

Neş,.igat arasında: 

Adliye ceridesi 
Adliye Vekil fnin her ay 

başında muntazaman neşrettiği 
Adliye ceridesi; y:rmi dokuzun .. 
cu ytltnın ikinci sayısını v~melf.. 
tedir. Bu sayıda da başmakale 
Temyiz mahkemesi icra ve iftis 
dairesi reisi Fuad Hulusi De
mirellinindir. (Profesör Sallel'İD 
raporu üzerine yapılan müna
kaşalar ve hukuka müteallik 
lngiliz nazariyeleri unvanım ta• 
şıyan bu yazıda Fuad HulG.si 
Demirellinin bundan evelki ma
kalesinde tercümesini verdiji 
profesör Sauerin raporu hak• 
krndaki münakaşalar gösteril· 
melde beraber bir millet ~ 
içtimai ve medeni hayatın ko
runması ve inkişaf ettiril-Iİ 
şartlarına taalluk eden lngiliz 
nazariyelerinden en mühimi .... 
ikisini tetkik eden prof9* 
Goodhartın raporunurı tercüme
sine ve bu rapor et..-....w 
münakaşalara da yer verilmit· 
tir. Ve bunlara mütercimia .. 
mülahazası dahi takip etmekte 
bulunmuştur ve bütün bunlar 

10,S sahife içinde gösterilmiıtir. 
Temyiz mahlceıacsi ikiad laa• 

kuk reisi A. H. Berki (tatı. 
kat sahasında nüfus bm111u
tl inci maddesi) Yit, b,W w 
isim tashihi • unvanlı makale
sinde 11 inci maddenin ibtın 
ettiği hükümlerle tatbikatwa 
nas&! cereyan ett\ği haldwacla tak 
değerli aıatumat ve •iltalm 
mevcut bulunmaktadır. 

Dr. Ferit Ayiter hususi .._.. 
ı.ra aid tetkikler seri.sinin laa• 
8'18İ baklar ilminde umumiJetL. 
kabul edilea süPiektif bak .,. .. 
zariyeai unvaıala mak•' dm ... 

ifeçen nüshadaki makalem.• 
vamı olarak ıüpjektif hak nıza

ri yelerini ve bu nazariyeleri red 
eden liberal ve indivict"uWilt 
hukwk telikkileriDi 32 a'ri6ırda 
göstere. ~erli yazılar ... ,... 
bul munaktadtr. 

Dr. Ali Rifat r AtaMf, Deti
cesi eveldea ~örülen hata an• 
vmb makalesinde netice eveı. 
den görülmekle beraber oaaa 
ikaı arzusu olmalm:na ..._ 
sebebiyet vermek halini ttıftilı 
eden kıymetli mütaleaları n 
sahifeye sıtdırılmışbr. 

Cumh11riyet Bqmiiddei•• 
misi m.aviai Cevat Serim • 
rafıadaa •bir kanan ......... 
şümulüne açıkça girmİJelt I* 
fiili bakimin muhakeme eh9eli 
vo cezalandırması temenni oıliP 
lir mi?,. unvanı altında F.-.
az Temyiz mahkemesi .-ıe1. 
umwaüiği umumi kitilti 111. 
Mare Ancel tarafında 9S'I 
temmmunda Pariste topllDQ 
beynelmilel dördüncü ceza • 
kule konıres.ine verilen miibill 
bir rapofua ter.cÜQlesi umnm11• 
tetkik nazarına koıualmutba. 

Salh laikimi Nafi Bapk ta
rafıaden Temyiz mahk.-Iİ' 
fahri azası (Par s) Perrede C.. 
sebiancanın ltalyada 1934' p
hada bir kararname ile küçÜIP 
lere mahsus ltalıan .. ehum .. 
leriai kat'i olarak ihw • _.. 
kil eden nizamnamenin b ...... 
hükümlerini tetkik eden ,_. 
tercüme edilmiştir. 

Hukuk müntesipleriDclen T .. 
rık R. Yeuiaey Fıaııaz m.,.., 
mesi toınyiz azu~ b••' 'ıf 
hukYM ceza birlit· kitibM11° - 19'' 
misi J. M. Roux tar•• ık 
.. umumi bir tehlike arzedeıa ce
r~min tenkiline dair beynehai• 
lel mukavele projesi,. uavealı 
yazısının tercümoaisü veraa•N• 
dir. & arada teroıiı1a.in -. 
kiline mütedair beyaelaijel ~ 
kavoleiı iptidaiy~ projesi t~ 
mesi de mevcut bulunmaktadır. 

Bu hususta da temyiz karer· 
Jarı forma haliode veıilmek.te
- Sonıı 8 iaıi -.1U111•--



17 ~ohet 

Orta A vrupada vaziyetin 
nazik olduğu söyleniyor 

Avusturyadayeni kabine teşekkül etti. Bir Avusturya· 
Almanya askeri ittifakından bahsolunuyor 

Paris, 16 (Radyo) - Fransız tiklilini zaman altına almağı biliye Nezaretini B. Seiie ver 
matbuatı, Avusturya kabinesinde kabul etmiş ancak üç nezaretin meğe muvafakat etmiıtir. 
wkabutan detitildikler münaıe- yani Harbiye, Emniyet ve Da· 4 - B. Hitler bu takdirde 
betile uzun makaleler yazmakta biliye Nezaretlerinin Nasyonal Avusturyalı Nasyonal Sosyalist-
ve altvali nuik ıörmektedir. ~ı~aliıtlere verilmesinı iste- lerin hattı hareketini zaman al• 

Pariı ,azeteleri Awıturyaaın mııtır. tana almıyacağı suretinde cevap 
Berlia·Romı mib~erine girclitmİ 3 - B. Şuıning yılmz Da· - Sanrı 8 inci •tllıi/ed• -
ve yakında Uluslar ıosyeteain· 
den çekilecetini yazıyorlar. 

Son haberlere göre, Hitler 
Şuıniı arısında, bir tAlmanya• 
Awatuya askeri ittifaka akde
dilmiı ve Şı.paiı, Çekoslovakya 
ile lai9 bir doıtlak pakb imza· 
laan,.aatma dair Hitlero te
minat wralftir. 

Yiy-, 16 (Radyo) - Gece 
ylnlmdan 10nra 1Ut ikide D81"" 
eclilea namt teblitde yem b· 
bin..a teeekkll ettlti bllcli
rilmif&ı. 

$afinı, Bafvekllet ve Milli 
Maclafaa Veklletini i .... 4'11;
mekteclir. Şmit Hariciye ~ 
retiade kaha'fbr. 

· Yi,ma. ~6 (Radyo) - Yeni 
kah._. ilk toplaauuada B. 
Şa,alıia teklifi dserbae 15 Şu· 
bat 9S8 d• evel aiJalt alriiaa• 
._.. mevbf bala-lar ltak• 
landa palf bir affı UJHmi ka• 
bul edllmiıtir. 

Viyana, 16 (Radyo)- Alman· 
,_.. YI,... .a.;111 Yon Papn 
A Wltarya IOl)'eteliaclea ayn
hrkesa 111 sözl•le veda etmiıtir: 

- Memariyot bayıbmda Al· 
ma birlitine yollan ıc;mıı ol· 
clatwaa kaniim. Arbk bundan 
ıoara yapılacak mühim iı kal· 
mamattır. Hitler • SulDiı milli
bb, Almanya· Avusturya mü· 
nuebabnda yeni bir devre aç
mııbr. 

Londra, 16 (Radyo) - Deyli 
Telırıf gazeteai, Hitler·Şuıniı 
•ülikabnın sınılclıtı ribi bot 
n dostane bir mahiyeti haiz 
olmıdıtını yazmakta; Avuatur-
1• iatildilinin temeline ilk kaz
ma vuruldutu atikirdır, demek· 
tadir. 

Bu ayın 20 sinde Hıtlerin 
verdili söylevde Avusturya 
meselesinin bqlaca mühim nok· 
tayı teıkil edeceti ni yazan 
Deyli Herald şu mütaleyı ilive 
etme itte di r: 

•Cerman devletlerinin bir· 
l eımelerine mani olmak, bize 
aid bir meıele değildir. 

Ayni gazete makalesinin ni· 
ha~etlnde, Avvıturyanan feli
ketı, Avrupada yeniden karı· 
şıkhklara mucib olacatı kınaa· 
tini izhar eylemektedir. 

Berlin, 16 (Radyo) - Alman· 
ya propaganda nazırı doktor 

Şotan kabinesinin mevkii 
tekrar sarsılıyor 

Yaz 6in amele. yevmiyelerinin artırılmaaını 
iıtedi ve lıiJ.kdmete 6ir malatıra Hrdi 

Franıiz R•isieıırnlıarıı M. Le6rıın M. Şoıanl• 6era6er 
Paris, 16 (Radyo) - Amele sendikalarile hükQmet arasındaki 

ibtılaf, bad bir devreye girmiıtir. Bu vaziyetin, Şotan kabinesini 
iıtifaya mecbur edeceği söyleniyor. 

Lilden alınan son haberlere göre, orada, yüz bin maden 
amelesini temsil eden sendikalar, iş bors11ında bir içtima ak· 
detmiıler ve amele yevmiyelerinin artmlması için hükumete bir 
muhtara vermişlerdir. 

Sendikalar, Cumartesi gününe kadar vade vermişler ve iste
dikleri kabul edilmediği takdirde umumi grev ilin edeceklerini 
bildirmişlerdir. 

Tekirdağh ·pariste 
şan verdi 
--~~~.-ı~~~~ 

Ha•e,in diyor k i: Paristeki bütiin pehli-
vanları birer birer yenecef im 

lstanbul, 16 (Hususi) - Tekirdağh. Hüseyin, önümüzdeki 
Pazartesi günü, Pariste kendisine Mustafa Arif ismini vererek 
güreşen Bulgar p! hlivanla karşılaşacaktır. 

Tekird ğl ı, telefonla gazetelere beyanatta bulunmuş ve: 
A - Me a~ etmeyiniz, buradaki pehlivanlara birer birer mıt

lup edeceğım. Demiştir. 
Fra1n 1sız gazeteleri, Tekirdağlının muvaffakıyetinden bıbiıle 

maka e er yazmakta ve: . 
"Avkrup~da Tekirdağlı Hüseyini yenecek pehlivan yoktur. 

Deme ted ı r. 

ihtilalciler M. T ataresko 
Cumhuriyetçileri taz. Mühim beyanatta 

Kız talebe 
••••• 

Vazife eanaaında aı. 
ker usulü selam 

verecekler 
lstanbul, 16 (Hususi) - A.. 

kerlilc dersi alan kız talebe, 
vazife eınaıında asker usulü 
ıelim vereceklerdir. Kültür B• 
kanlağı, bu hususta bütün maa· 
rif müdürlüklerine tebliğatta 
bulunmuıtur. 

:yik ediyorlarmıı bulundu 
Burgos, 16 (Radyo) - (Etra· Bükreı, 16 (Radyo) - Ro· 

madora) cebheıinden alınan manya Hariciye Nazın M. Ta. 
baber~ere göre, ihtilalciler iler• tareıko, bugün matbuat mümes
lemekte ve cumhuriyetçilerin ıillerini kabul etmiş ve şu be· 
mühim bazı mevzilerini zaptet• yanıtta bulunmuştur: 
mele ıuretile ,iddetli tazyika - Yeni kabine, milli birliti 
baılamıı bulunmaktadırlar. teıiı için iktidar mevkiine gel· 

Amerika miıtir. 
Devletin emniyet ve selameti 

Ordu erkanında clefİ· ve Rumen bududlarının muba-
ıilclikler olacak faza11 emrinde Sa Mıjeıte Kral 

Karolun idaresi ve ıabıiyeti 
Nevyork, 16 (Radyo) -Ame· bir zaman teıkil eylemektedir. 

rika ordusunun kumanda hey· Hükumetin takib edecet i si· 
etinde mühim değişiklikler ola· yaıet; sulh için kuvvetli bir 
caktar. Söylendiğine göre, yülcaek teıriki mesai, mevcud muahe• 
rütbedeki ıubaylardan yirmi delere riayet ve sadakat ve 

Rum m.1!.badı.ller kişi tekaüde sevkedilecektir. 
u Detiıiklikler haklaadaki ka- bütün devletlerle dost reçiıı· 

E 
ı.. • 1 .d mekten ibarettir .• 

iKi zamanıara aı nun, •akında çıkıcakur. M ı • Tatareıco, beyanıtana de-

/ıiç bir halı talebinde Stalinin sövlevi ~amla Balkan ve Küçük it ilaf 

b l l '-' antantlannda da bahsetmiş ve 
u unmuyor ar wre Alman aa•et•ı•-.,. ~ e .. v ~ ıunları söylemiıtir: 

lıtanbul, 16 (Huıuıi) - Mü· • • h - Romanyayı bir taraftan 
badil Rumlardan ıeyıbat i,.;. rının ücumu ye.- Yugoslavya ve Çekoslovakya 
memleketimize plenler, burada Pariı, 16 (Radyo) - Alman ile birleıtiren Küçük itilifla ve 
mahkemeye müracaatla her matbuatı, M. Stalinin son beya· diğertarıftın da kuvvetli batlarla 
banıi bir kimseden geçmiı za- natını tenkid ederek ıiddetli bıth bulundutumuz Balkan u
manlara aid bık ırım•t• bak· laücumlarda bulunmaktadır. tantı ile mali, ıiyısi, ikbutfl 
ları olmadıtaaı bildirmiılerdir. Alakadarlar; M. Hitlerin bu ve kültürel münasebatımızı bir 

G.ısmriik/ıer ayın 20 ıinde Rıyiştagda irad kat daba takviye edecetiz. 
U edeceti nutukta Bolşevizme Polonya ile olu minaaeba-

U mam miJdür• ı•lı. çatacataaı bildiriyorlar. tıauz, ıulh için çok mühim bir 
amildir. 

rimize gelİ.10r Btilıreı f e ecnebi gası- Franaa ile de kuvvetli doıt· 
latanbul, 16 (Husuai) - Güm· fecilerden bazıları lutumuz vardır. Fransız ve Ru-

J61d• anıum müdürü buıüıa ı.. ·ı men milletleri, büyük miaakla 
bmire hareket etmiıtir. teorcı edildi biribirine batbdar. 

l b ld 
Bükref, 16 (Radyo) - Roy- lngiltere ile olan münaaebatı• 

Sf an U G ter Ajanıı muhabirinden: As· mıza dıha biiyük bir ebem• 
Keail •İ• keri idare, verilen talimata rat· miyet vereceğiz. 

latinbul, 16 (Huıusi) - 1.. men müheyyiç bavadiıler neıre- Rusya ile de doıtuz. Bu dev· 

b l 
den bazı ecaebi gazetecileri Jetlerden baıka Almınva ve 

tan a limanını, bu akıam bir ı tevkif etmiıtir. Bu gazetecilerin ltalya ile olan müna• .. batım·-
kaç .. at devam eden koaif bir - ... 

k 
iıimleri henüz bildirilmeıniıtir. da inkiıaf ettirecetiz. 

Iİı aplamııtar. Bu münuebetle Fakat ıöylendi~ine go··re tevkı·f 
d · ald" t b" ·· dd t d 5 Romanya i uluslar aosyoteaine 
enız n ıya ı " mu e ur· edilen gazeteciler ırasında Ame- batla ve sadık kalacak ve f 

mqtur. riku ve lnıiliz muhabirleri de kat, devletleri biribiriltd 
Japon vardar. racak olu .......... ı iatt 

V don uzak bulunacaktır. Hükü· 
tayyarecileri n.asırga metimiz, bilhassa Romanyannı 
Salıravıkehir aelerine Üç milyon franklılı dahili itlerine baıka devletlerin 

., müdahale etmeaine müaaade 
iıtirak edecekler zarar verdi etmiyocektir. 
Strızburg, 16 (Radyo) - Bet Pıris, 16 (Radyo) - Dün· M. Tatareskonun beyanab 

Japon tayyueciıi, dört motörll kerkte vukubulın kasırga, üç miibim tesirler uyaodırmııtar. 
bir Alman tayyaresi ile Berlin- milyon frank dereceıinde bir Franaız frangı telcrar 
den buraya gelmittir. japoa zarar vermiıtir. , 
tayylrecileri burada bir müddet Yüzlerce ev çata111 kalmıt ve dilıtJyor 
kaldıktan ıonra Marıilyaya dot· pek çok kimıeler muhtelif ıe- Pariı, 16 (Radyo) - Merkell 
ru yollarına devam fetmiıleıdir. killerde zarara utramıpır. Avrupıda huaule ıolea vaziyet, 
Japon tayyarecileri, ltalyan tay- Tiroltla manevralar Pariı borauında mühim bir 
yarecilerinin tertib ettikleri Sah- tesir uyındarmıı ve biitiha ... 
rayılcebir ıeferine iıtirak eyliy.. Berlin, 16 (Radyo) - Tirol bam ve tabvilit miiteusir o~ 
celclerdir. budadwyakiniadelci Alman m6f· muıtur. 

rezeleri manevralar yapmakta· Franıız franrı, bir kat dalaa 
Rusya dır. Bu manavralara motörlG dütmüttür. Bir lngiliı lira11, 

DiJnvanın en bıJvalı kıt'alar ve bava kuvvetleride 152,92 Franıız franaa mukabl· 
., ., iıtirak etmektedir. linde ahamakta idi. 

donanmasına malilc ı-------:============m=-------
olacalı Güneı ihtiyacına yeni çare 

Pariı, 16 (Radyo) - Sovyet 
Rusya, dünyanın en büyük do
naomaıını yıpmata karar ver• 
miş ve ( Leninırad ) da talı 
edeceği büyük ter .. neler içia 
ıimdiden teşebbüsita ririferelr, 
bütün Leningrad ve bavaliaiDi 
ahaliden tecrid eylemiıtir 

Azer6aycantla iıyan 
mı çıkmıı tı? 

Göbels; bu ayan yirmisinde bü· 
tün Alman istasyonlannan B. 
Hitlerin nutkunu d nlemek için 
açılc bulundurulmasını bildır· 
m t r. 

Prague, 15 (A.A.) (Gecikmiş
tir) - Prager Tageblat gazetesi 
Bercbtesgaden görüşmelerinin 
tarzı cereyanı hakkında heyecan 
uyandıracak malumat ve tafıi· 

- ~--------------------E 1 h a m ra İdaresinde Milli Kütüphane 
SIN EM ASI 

Londra, 16 (Radyo) - Azer
baycanda çıkan isyanın, Ruılar 
tarafındın bastarıldıtı ve yüz 
kiıiden fazla maktul diiştütü 
söyleniyor. Alınan haberlere 
göre, Azerilerden bir çok kim· 
ıeler, komıu memleketlere ilti• 

lit vermektedir: 
1 - Mülakat lngiltere ile bir 

'tilif yapılmadın evel Avuıturyı 
meıelesın in balledilmeaini isti· 
yen Duçe tarafından tertip edil· 
miştir. 

2 - B. Hitler Avusturya is· 

Kurban bayramı şerefine büyük program 

1 • Uç Ahbab Çavuşlar 
Türkçe sözlü büyük komedi 

2 • İstanbul Senf anisi 
Tarihi İstanbul Türkçe sözlü 

F ox Jurnılda: M ı 5 1 R K R A L 1 N 1 N evlenme merııimi 
ve d"i er mühim haberler 

Seanslar: Busrün: 1 - 3,30 - 6 - 8,30 da 

ca etmiılerdir. 

Labnan Baıvelıili 
Pariae gidiyor 

Beyrut, 16 (Radyo) - Lübnan 
Baıvekili, Frınaa·Suriye muahe
deıiıaio Fraaıız parlamentosun. 
da miiıakeresi esnasında hazır 
bulunmak üzere Mart içinde 
Parise gitmeğc karar verm ş ı. 

Londrada, pneıin gayet kıt oldutunu biliraiıaiz. 
lngiltere Maarif Nezareti, çocuk ycavalanndaki yamaların, 

ıun"i ziyadan isti f~deleriai düıiinerek oaı göre tertibat al • 
Reımim izde gördüğünüz çocuklar, mürebbiyelerin ne 
altındı ve sıcak bir salon içinde ıoyunmuı olduklan 
~un'i ı v"dın sffadryc çal ş yorlar. 
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uzs 
ekili Manisadan 

n Ankaraya hareke etti 
Sağlk 

bahisleri 
- ., • .,. 1 iıtci. -

•iifrezeler biribirine yaklaııaca, Sinan bey 
hemen Şehzade Korkudan yanına koştu 

S.~ki ~:a cW.a 
e11ılı m6cadele istenmiı .e tMa 
meyanda kırağıya kar11 da ted· 
birler .... _ ... oa iı"n ferdi &e· 
ıehlNillterle bqmılauma İIDÜll 
olmadığı ve bu yüd~n rekol· 
tenin bazan yarısının ziyaa uğ
radıtı, •emle•te rirccek divi
ıin yanyanya azaldttı, yahnz 
Manisa bava!isi batlarının .bu 
aw bat•«t• 1,5 m lyoa lıra 
zarar ettiti söylenmiş, bu derd· 
lerden mii.aalıı-iU.U batanl· 
maaı iateolliıtit. Batcılar, amele 
buhranındaa da bahsetmiı1er, 
Devlet demiryollanada amele 
iç·a tatbik edilco yizde 50 ten· 
ıilitlı w Jenia ••ele Hbraa · 
DIG bMc•asnea cok ,.-t mel. 
kMdutau .1at .. ,ı., ...... 
ma tamamen izalesini temin 
.. ... ._., .. ,eade1Se 

Karacaotlu hareket etti. Bir 
be ıün 10nra Tekede ıehza· 
4eain huzuruna çıktı: 

- Efendimizi Kulunuz, zab 
f6-enin Hlim ve mubabbet
;ı.tm iblifa ••urum. Bende
.ı-,e refakat b.,..rurtarsa Bar
•J& ,ıt.Jdltimize fermaa aa
e oklll. 

ICorllmct ....,da. Kucleşl ile 
JlaıBze ptmek istemiyordu. 
AJDI •maada bu davetin al· 
taada; korba; bir öllm tuzatı· 
• llmr bulundufunu nhyordu. 
Ay.197e baldL Piyale ba11111 ..... 

- Peki Karaca olfal. Sizln1e 
.....,.. pftyona Ne mit 
w...-nizl. 

-Tarm al.az m er.dl bu
ıtıtleıft. 

- ÔJI• o&aaL 

"-•• -..... .... 
ıc ....... flpWi 
pzle• i -..aci ,.. 

•'l•••ı&a.• .... 
Mrlllıwa tliktl. Hatm ıı «lan ı• ı • n 

• - su • 
ARADA SIRADA 

yün tenbalıtından ara s·ra uzun 
köpek ... .,.... d.,..t..,. ... 
iki delt \ıqbap fa111dıpyer· 
lardı: 

- Ne d.- P1y.ıe bu ah· 
ntet 

l);yıeeek llir .. m w-. .,.. fe-~-- Alt* .u .... 
deMta taWia. - o-• 1a twtt.. -- ..... . 

Şehzade atlıyordu. Pi,.le ele 
bı'1ar.Warını zaptedemedi. S.. 
dakika p~fti. kiyar ttiii&tar. 

- H.,da .,.llıa+a. kalk ta 
ıöyle bir p•ça •zaa, iltirabat 
eti. Çenk& çok JOl'IUlll'llL .. 
-Ya...ı.. 
- Bua hakmL. s.. .,., 

.,_ Wdtri&. 
$e'1-'e. p ,.ıe• .,._ 

...Wı, - .. .,ı. ... 
öpti, lrokladı. 

- Bereket wraia lr.i. ,.. 
.... A,.leL. 

Korkud, atw atır tl.lruldu 
ve ken•da ~ ltir ledir üze
ri• wil• ,...._. atdıllk 
boylu boy&aACa uzandt. Madde
ten, mana p yorpmcla. Bir 
•z woara d.ilt bir uyltcJ• 
datm.ttı. 

Pıyale, p1erial efendimaİD 
rüzüne ~ • .wi Wlumı· 
yan derin bir udabtle ona 
bakıyor ve 4'1tüa1,•• ............... 
cı*? 

Piy ........ .-tık ... 
b.,_.i. S.ıa• s.ılimill aWılle
rıni, ıUM.t w -111İe alla ... 
mayilleriai biliyordu. Bu ,a.. 
dendir ki, akıbetı korkuaç ba
luyor ve efendiıinin öldlrülme
mnden koı...,. ... Fabt..a 
madı da: 

Q;~ ~ it QI • • ~ w w - ... - -

çıkarı 1muının muvafık o1acatanı 
bil dirmiılerdir. 

Daha ıoara lzüm kmilbua 
ifindea bahisle memlekete it
W ı.aıcek~ff
Din t&a tlfcilitJa kiapabanelu 
tarafından muayene edıldik!en 
tWa itlnli•e •i•..----er 
•• ... .;.-. ....... q1 •• 
Bltat.r. ..... ........ ..,., 
oı..pt'n h••• ımMlıiai
.... ,•ım ••••wl _,.. ........ ... , .... .... 
, .... ,.. ....... .mı• 
, ..... il ........... o.. 
Jeria -··· ,.........._ k• ................ .... 
irt? E ff .. m8i 'ıahli .. .. 
it .. 1 1 '• •• • ....... il 
um'!' ,,.....,..._. 
leri ............... i•i 't 
ria ~•••'el. •ıaaıf -1ınle 
"• :nl 1 ... elarak b-
b.ıl ··••ı'n [ ..... il .. l.._. •h • ı'rullr. 

ç...ı m11ılıli ele....._. 
me•- ol•rılll. ç..I fiııtle. 
riaiıl ,.k,. ... .... W plftli 
meıelnhill .. - IMıtm iPm 
bir dlr4 ...... liJlıa-ittir. 

ŞEN FIKRALAR 

Vekil B. 1Cıulliı11 •&•._. 
aatııı hakkında tüccarlarıD dilek· 
lerini •ı...iftir. Tacirler H 
dilekllııi ....... - ....... 
M..- im ı liıill.. fi&.70 INa 
dekar bat mevcud iken timdi 

maı;mi ...Wlı etti.. bu .Shtarıa ıe delmra _... 
Fel•c!i·ar W: tı• w •'ın•Mil~ .._ Mat Y 

- C..-f~ b;a aellıt• ...,,. • >• -
ÇIUnJOlmaUÜ 

- Oa ika tıuauillİ wii• b. ruyabilmek ı•yesile iıtibaal 
.,...ı. #- eltili üsi ei tamı=• we ltılp 

- Ôyle amma, benim top• bWea ..,,.,. t1an11kta al-
topu ilı:i c;ocatum varl. dutunu, çiiDkü kuaba ve ıe-

Do/clor,. ..... birlerde üzümlerini _..faza 
Hasta - Doktor, acaba hlL içia Mflt .&1Pnbr t.u• cad .. 
~ ............ •ilk tı• ıa,le&r w depolar ia
rıt# 11 ve teaiaini i~ler. Tüc

Doktor - Waç t&pheliz, ka· carlar: 
tiyea merak n' W'i &, zira tıbbi - Köylü, mahnı ba depoya 
i:nletittJr!ere a=· • •a•'*· '--- muhafua• ke'·y ol• 
IUZ yümda clobu telalibliclii -Z-- .. 

_ 
0 

Wde? ve plfaacfa panik lnamune 
- T .Uvi ettikleri•ia ,... meJdan YI 

1 -. 
clll •uiniz.. Dobu clobm o.ın. • Wta ._.. W.-
•4111 ipa .. brtlılacat-z ,. •• -- ....... .. ... 
~ ıaid bir araanın da bu it 9a 
e-ı...... hazır ............... .,. •• , •• 
Seyy• ...,,..b •flti,e can· 0..-.a 25 bia pval .tıw 

t ıks•llerilıia Wıtindı ,... büyüklükte olması ve burada 
mulr••ı• edi-.k ;·-- ~. konuıl80llır: ...... _.__. L-• müıtabsilden gayet az bir üc-

- !ywıla, ..-a ureti ret aluamw f...._. bul..du-
~ ':!:~ on4aa bab•e- lar. Rençberin malını bu depo• 

'I tla lan' h ' • 
,... klpella t.qı llotta. ltellf llrecli bulabilwti miilibızuını 

llıli*iiiiıliıl••ilirıriPlrlara._ı. ••• ---.. -•I •ri llrdills. Vekil, depoaun 
.__. Dr. n.-Lçet tJz ç bin lira,a c;anc.tım sordu, 

UCU •ccarlar, ... ,. W. t-.,. tık. ._ _ _.._.-.-.=~~-----• • Ç L h f 1 .a..a •ilir, dediler. Bundan IODra w !? OCUtc GS1l
0

lliim'I Yekil, koorurall oeMt.r•nın 
............ 
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m bapalllif or111W1n ı..- .,_... • 8 • "• ••*-•• 
fl•daa taalalaid e&lilmit eldla- DL .. ş..w ua- "11•1 ki: 

t- 1iJiec1t1er. M .ı 
Manisa batcılar bankası ko- Oaern insanın 

operatifiain de bu veaile üe va- giinl.Ak planı! 
ziyetlerinclen bahmettiler, aun -7-
uzadıya izahat verdiler. Banka· Vücud örgenJerinio sağlam 
nın MİYre sat şiar yülinden ar- olması için yaşayış metodların
takl•a, barice ve dal.ile o'mı da bir da.o olma11icab eder. 
borç'-rn~ beitseclild , ~ç- intizamsız bir bayat daima müt
larua kooper.törlerclea IMır ..... hit tehlikeler albnda buluomuı 
bırer •iktaı para keamek •re- oı..r. Vüa11d makinuieia nerji 
tile biT kaç senede ödenebile- kuvvetleria1 ihya .e tamir eden 
ceti ileri 8iiriddii. fabt alac* •cW•rm mevsime röre yinmeıi 
hlann acele ettikleri için bor· prlbr. 
cun bir an evel ödeame1i la· Soabab. yemekler&: Sabeb 
zımıelditi aolatıklı. kabvaltuı, kepekli ekmek, üziim, 

Veki), tütün iıtihulib bak· tereyatı. bal, meyvL 
kında da sualler aorclu w iza· Otlo yemeti: Demates p· 
bat aldı, halen Manisa viliye- bua, tereyath kanubahar, ... 
tiDde .. ede 1,800,00J kile ti- tat-. yoturt. mantarlı yu•.n.. 
tia iltilaat edildıfı, ıstihsa1itın sebzeler, meyvalar, kepekli ok· 
ta. ... mtaaicta ~1• er mek .. 
vabı Wll'ildi. Alqam yemeği: Meyv.ıı liidii 

Vekil, Aldriurtla •ıntaka tü· q, kaymakL bulpr, kepekli 
'- ci...lerinia 11lalmta çahımak ekmek, peyair. meyva sulan. 
üzere bir tütün enstitüsünün Kış mevıİılDİade yiaecek ıı· 
açalmM 1z.. .W.tu•• •üitle- dalar: Sabah bhvalbsı; kepekli 
ledi. P .. ak Glelelene ele te- ekmek, tue tuzauz tereyatı. 
mas edildi, geçen seneye aur bal, sütlü ve cevizli yulaf ezmesi, 
na '- n•lki pam.k ekim· • iki yamarta ile çalk111111ıı limea 
tNr bt ftıda ald$ .... ti- auyu, portakal suyu. 
• ,..e1ı: ,.. .. itim •• nlr Oj-le yemeta: Sebze çorbuı, 
..... 1111 .... cliii ilala al •• pataıea, turp, kan kulağı, ke-
P....t iırl ....... •• _. ?ı reviı aalataları, havuç, w•· 
lllÇlr' fıi .. ilııti,_.,. _... Ak, domates, piriaç edaeli, 
a+ • .._ da stacata bil- me,valar, kepekli ekmek. 
lıil6M. Aqam yemeti: Kompestolu 

v.a. ;_,& tt•• ........ pirinç ezmesi, ceviz dold•ul
•• "ıi• ,._.iıti•ı 111 n· cak muş elma, vanilyalı tatlılar, fg. 

.... illi ••• ••I...... .. pekli ekmek, taze tereyağı. 
- •• iH Vekil: Mide ve banak bareketlerial 

- Mai-. ~ mı' * muataaam bir surette yApmalan .-.1• clejıildiv ki... Her malt- i~D almaları lizımgelen ve 
..a. mıiaicWir. Pam.i• i,W. zararı dokunmayan gıdalara 
liail• .. iıl•iu iJi1i .., çok itina etmek ıerektir. Bu 
M ......... besinlerle peklite utramaktu 

• .-. A ılı la ....... brblmaur. A19i samaada -b-
.. -w •••:.• - Wtli. racit'ır ve diter örıenleriıı de 

.•. vazifelerini tanzim etDIİf _.~ 
1 ..._ p lliıla"'kle lfs' e- K da lan ell ~ta 

-. plilcli, .,.... Velı:il ,.. ı:.~==- ot•~tfalbbo:uklu~ 
S.. 120 kifilik •• ld llir 9i- ......... ez. romatizma, nak
,.._ .. alli. Netli "mi ril. teker bastalalcları teveRld 
JaMINhaller ar ... <M devam eden etmez. Yeter ki mevsime ıöre 
ziyafet aonu11da Manisa valisi yioecek Jemekler sırf ıebn Ye 

Dr. B. Lütfı K.rdar ayıp kalktı meyvatarclan ibaret 0111111. 

ve fa autku irad etti: Çalışa ia11nlar içia çalıı• 
V•llnln nııtlcrı: zamanlarını da intizama .... 

Sa11n arkadqlarım, malan dikkate ahnacak mllalm 
Şerefli n faal mazilile llP- bir me"'9dir. s.ı.w.,m -. 

taya ıayaa; bilıi_•i ve enerjialıe kialen oa ikiye bd• w ötl .. 
aramızda tem.,tlz etmiı olu den ıoara da on içten oa )'• 
w ct.vletçılifi paıtimiziD alb cı.,. ._.... çıt. ... 11ııt.i ol-
ob ., ... c1a varhklı bir bc:I- malıdır. O. •ldade ... dlllıı 
ret haline ptirecethıe kuvvetli ll'leli " Y•ll:an .. War. 
Wr imu191z ol• Ja•W.etimi-- lbk banyolar vücudii dialea-
liD mltia ve kat1 bir rü•ü dirir, Jorı•hta ıidelk. Yamn 
-.. tktıut Vekilimiz Sayan Şa· im Mil •rinl• ... li •e ı..,. 
kir L.Wr ... ak11m aziz Ma· 1.-W.. Aq.. '••k • 
nisa•- ..S. bir miıafiri· - on •n wya GD 1ektl 
cliıı.. b.pkta ........... 
K•••iıai thaisl nm•· Akıım yemeğinden ...,. 

tam bir Mz ve biiımetle 1elim- uM yirmi ikip k.dar Wif ıe
larım. zatiler, ltaif lport. yaplaWliı; 

Kıymetli ve derin prütfü Ba- saat yirllPİ ikiden sabala a1tı,. 
bnımı11n Türk ilinin en feyizli u.lar .,...aıdar. Ylltak iaee 
hir balpainde J&pt&ldın ve 'Jlf' ve ...ı -.ııc1ar. Yatak .._. 
pacald8rı etüd se•gıÜ züm· nm pen•relİ ııhM olarak ,.. 
rüt yurt için çok meıut netice- pılm11 ve bta peacennin pc:e 
ler doturacakbr. açık bulU11mu lktaıelir. • 

• ..... laayatına mmam wna 
· Bu ıüzel ve ucu bucajı bu- her insan, daima genç, paet 
luuaıyaa ve IİMaiade tabiatua 
en çok -ızelJik ve varlaldanm ve utlam blmıı olur. ... - Sonrı ,,,,, -
.. ,.., .. Ete ....... - .......... ----------
bayramın aıefeaiade •'"•' _. N .... _..-.,.ı., 
yGNL 

AtatilrkiiD direktiflerini ken- Ba pt:e 
dil.r,.. itıaieadtlll yapaıı büyük Kemeraltında Hilil, Ginl-
C.tal Bayar bildlmetinia dirik yalıda (jüzelyab, Tilkilikte 8. 
Ye enerjik iktısat Vekilinin içi- Faik, qrefpqada ı.refpı .. 
mi•• w..mısını mesut bir eczaneler• nöbetçidirler. 
itiJO eıik telakki etmek benim 
içiD ne lcader ıüzel ve bulun· Ôfrelnlta tayİllİ 
- Wr "Rttır. O•ı•·tin 8edıltköyi-... 

HepiU bil.,,_ ID meoı ötret._ 8. H.al ÔdelBİfİD 
le Wpl•t..nın hu son devre- ~,. le kifii ollalw t.,.. e• 
- ..)"'"' "'•fitti ..Jtf .. tf8 r 
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Uldm satışları 
c. AlıCI K. s. K. s. 

M.J.Taranto 14 375 17 25 
P terson 14 16 75 

Tı Albayrak 14 SC> l6 2S 
SJ lnh sar ida 11 11 
42 Esnaf ban. 14 25 18 
22 P. Paei 14 62J 14 62 

Dartanyan kalabalık içine dalarak doğl'11 kaliibe 
• • • ağa yere doğru yüriiclii 

kıp.... bpaa.- ... 
mm ı ı ı ı w-. .aıkcliUc• 

son••••••.._ içim~ 
luclL 

Yı ............. 
elli ... .__.._,._. 
yor41ıt.. --.,_... 
elan .. ,.d n 4 -- pwrte• 
de ıtı~ Wr ll&a .... 
aba .. .--.w..a1w1•1tıı 
meçW .. an• Ma,ı.tli cliıe 
hita - o.t.,... ,. 
pzal ebcı.. hee-
'IOt Wıat .dria alaatuı 
ve liaair sebebile,... 
mi• phk seçi,..._ olcl.19 
içia .. bms• ti'· 

&teli ıabah saat dokuz rad· 
delerinde Sen Valeri limalllDll 
çakı.., l>atı•r• laemea bJii,. 
lleyi uı·ıp key..ıdu • iteri
Iİa .. ..- .......... taabe
... ... • .,. bul.ıla;. sizli airJi 
l•rilt.. ile Fransa arasıaclaki 
•b L•u11ılr.,oı ve ~aileı 
bu i-itt. M11leai,onlu-
Dmı r• hl.bal+ ;ç-. da· 

hp .... kuliba ---- ,.. 
mna ıiderek, F orawarcll W. 
melİlli ..... ICuliibe mibi 
laew lrMdi•aio· paıhadea sel
•11ialı .,_t ederek olap ıÇl!' 
lu 'ep11aa dapııp doğru 
oab.. clotru yürüdü, ahır· 
ela ... buluua at& GD& ı• 
tereli. ,,. ~ ... ihtiyaa. ........... 

plu. bilmak. 
iıtiy.onam, dedi. 

- Buıadaa doif.u Bla.Djiye 

derainia. Nifptelda Heıa Dor 
......ra bir hana zidip pe.o
ı.,a lancmra söyleyince, llurada 
..... llaar bir at bala· 

1* borcat- wr mı? 
feF hl laf e 

........ Hare& 70Ja; Mala ......... 
Delikaala • Amial. clip bay• 

lararak dörtnala yola düzüldü. ....... 1. Gs-.t. ICIDl'a 

Nlflatelı wmıfb. AlchiJ tali· 
mata llaıfi larfiae takib etti; 
Sen aldat- ıibi N8f4 
...... clr ...... bmr bir at 
W•ztl. Tabaaoalaran bindlli 

.._ eyeriadeta llıiaecıli llba 

..... ..w.w• iısl'Bke" 
lıı.cı•a •• tla ay111 tala•c• 
._.._ lrOJ19111 eJ·*1tınrjSA _,........ ae_., 

- Ma....,.,,.._ ki.... '•at ....... 
- Tı•aa. 
- H.-,i :po' 1 .-et a? 
- ..... ,._. a; .... 

.... 1 ...... h .... _ Kr 
~ EIDi kı ...... Ldıii. 
efe Frw ....._ ut••..._ 
.._ pek ,._ pcatw.ia _____ .... , ·-
lsad. ~ 1* llt ....... rı• 

- A,,a P••la a.? 
- Tamamile .• 
- AdİJÖ, usta. 
- Ufurlar d.ntt, enmdimı 

Bir te1 iter mtai• ·e? 
Dartanyao cevap yerine ba

ııaı ulhyarak tam ıüratle Jola 
çıl:tı. Ekui kasabasında da ayni 
W tekru .... ~ 81111ıiwe ._. 
m bir hancı ve bir at luılmuş· 
tu; evelce yaptıtı f4 &i adresin~ 
ıöıyliyerek a)fDİ IİİJ'atle Pontu· 
vsıa &itmek üı:e.e yola çaktı. 

Pontuvucla da' son defa ela· 
r• atını cleliltirdiktm sonra 
.. t lokuda dörtnala r,ı dö 
T1evilio avluawıa dahil olmuı· 
tu. Oa iki ıaatten- az ziyade 
bir ıamaacla altıauı fersah ka· 
dar 101 kumiı oluyordu. 

M. dö Tııevil. onu sanki o 
llllbalı ilk defa. görüyormq aibi 
kıbul etti; bunun iç,ia, elini 
mutadmdaa daha ziyade ııfdak· 

' .. fL -.....~...-. Elı• .... 
iGniiD .._ ...... c1a ..... 
bal...-paa ve elet• YIEife-
lia& Lieemaa .. müıımp • 
atını ıöylemitti-

xxu 

Erteai ıtftr. l'kri• be~diye 
erkaımmr Rraf ..,. liralçe ~ 
fiae veteceHeri balb61t ft bu 
balod'a ltra ve l'-'lc:.e tarafın· 
dan, Rralm pek aevcftf1, aaeş
bur ti ~rtnon dmuı oy.nan .. 
catınd"an başlta r.iç ~ir- şey lo
•Ulfulm uyordu. 

Geçen ...._r .._aialeri 

113 j. Kohm 14 n 15 S> 

bu müh m gece çin be· 
lediye <Diresinde hazırhklal'fa 
geçm~ıti. 

10 A. H. Nazlı 15 15 25 
8 D. lwditi 13 ll 

Şehir marangozlan davetli 
ımdamların oturması ıçin kana· 
peler yapmqlardı. Şehrin en 
mühim tüccarlannın oclahm ili:i 
yiz ad'et beyaz mumlu şamdan· 
l•la tezy n edUmişti ki, o sr 
r.la ışitılinemiı bir d'e&debe 
demekti; bundan &aıka, yarmı 
keman asmarlanmıı ve Hluıba 
kadar çalaaalkr.r iti• iM- kat 
üczrel ledit'.e edam ıti •• 

s JC. Taaer 14 75 M 7j 
6t28 Y.W.. 
24 -5 E ,.W. 

2250l'1.5 u- yeWa 

1 .. ,.. • .. ıUIS ... 
orta 1 d'ı it .. 

• 
• 
• 

7 
a , 

1215 
U25 
1315 

'15 
• Jl .. 

Sabahın uat onunda kral 
mulıafızlın bayralctan Sör d& 
la Kost, refakllb..._. i9 rahip 
ve bir çok okçu olduiu- halde 
şehremini KJamanttan butün 
eda ve daireler n anahtarlasmı 
almata gelm ş ve bu anahtarlar 
hemen kendisino tetlım od 1-

Zllhte 91111'-llM 
ç: Cimi 
89 Arpa 
33 Su.. 
17 K. D. 4 .,, 

mişti. 

- .!'onu vllr -

J1tt .. t1: 

34 Nekat fi 
51 Tan Naaut 6 

CJ9 K. ~ı• 
98.,..... 75 

300 1'. -
lbwacab azalaa 

lzmır 1 nmnndan yspılan ıbracatın i.-Ultillbnıi 
lirle• gtrüliyOP iti~ 15, r.6 madti\min im•• ., _ ........ 
tikte ........ .._ 

lbwata: ... m.,....r tnlardır: 
Kaa111' ltitre. bmwak. ipall kozası, kök~Pt calari,. paliik 

buhuru, çam kabuğu, çam kablfi, gübre, yulaf, yumurta, av 
derisi, mab1841Mi 4-i ... yaprağı ve çöven. 

Buı• .. ıa. lamic U...nıad.lıo Japılan ihracabnın son senol'ere 
aid cllramaau gösteren ıu rakamlar cfaha açıli: &il filiıif ve
rel>ilecektin 

Cinai Eıe 111111takı11 iliracab 
933 934 935 

Keataa 
Kitre-...... 
ipek lı 1 
Kökt.,e 
Qhr" 
G&nliillW.. Çam_... 
Çım falDla 
Gübre 
1alaf 
Ywm 
Aw d . 

106734 12056 9396 
19'9 728 
... ıaS8 
.. 692 
344 li20 

ll34 
318 
107 

12329 
:1123 
1465 

71399 

Lirı oı..a 
~ 
2736 

llHO 
55J 

4"5 

tAb.- 915- m>O 1396 1454 
o,fmt ,,. il.. 27AB .,6 17489 1026 
Çive m 2799 4271 .U33 

Bu il•• rlilll ellıiWl.ai ı :l'Llere 9lill ltlblıpleri ....afliP. 
EYelc1t lilltım 6' • ve sebeplerine. kıaca ilifilmip 
Fakat hnAlt liirer biNP • etraf ıca Mkiktr ibt1ysç ,ast~ren 
maddWlldlP · '-bat lhnllzl•ıından memlelln meafaliı aley
hine ;d• • .........,. MI• • • illlia he.1latil1r ~nündedir. 

INjaL BQürtlaa 

NASlltEDDtN 
ahiret 

e. pıa 
7 

yalaiaı m-
bezml wisal, yatbm 

Nihayet sekiz kişinin üıtünü, 

•;:•• jkltl bera.I " 
--· .... pea'i .. n ettikten 
- IWeO..aıu, ~Wt, 

ın· 

kı· 

-ıa .. •• •. ,. .......... _ ... __ __ 
mek lta&il aai? 

Bia ,_ .... .., Wr 4-a ı.. 
Pllt Hafıa 0-•HI••· ..... 
çıl:allCIJaa ,ı..llı ldıbille ile 
Ş•ile a.. Wr ,.. .. lıaır1t 
.,...cllıld.n ,.rlerilMle 111.nkeJa.. 
rıddaa tilıllıı •blireıı.d.. 

Ba ci•IPaild.ri t .. n-. 
bırakmak ula ~ olamaall.. 

Hafız Duımt ı.. ajbi- ._.. 
.... .. Jlll'I w. .... 
ı•I- wil•iım De11llılt er 
ta1a abldım: 

- AıkMat ' .... , ...... I' 
a11bda.; clıaclimt. iM pril> .. ı .. 
..,ıa .. Mlli&....,.q._ 

- DeDiz t.ö,I• ..r tum.?. 
S.alilaa ita ..... -..u~ 
m11 kabr tepti.iM...... Sarıp 
d•, cibbeıiaüa utlDm• '"" 
b•; ... it aibi rakı iç.mi1o .... 
uaa; leı ı bi kalmıor. 

Ne dmir1. Hiç; aeı ~-..,. 
dan Hafız OurmufU, aao4ak. 
ıürükler gibi, bir kenara ıüriik-
leclis, ffabih ile Şerifecl~a 
alclıfnn IWr kilim parçalhll iİI' 
tüae atttülten sonra li:alhlfad 
,..... cffladlial. 

- Kızl9; &arra- '•kl'n; ela· 
di-. Haf z Durmuı baatalandt. 
S"ıi &ır W.r ~ndmti'mn •• 
11ad ,.... hwbann& ...... 

- - Neden? 
- Geturur .... ., •••• 

.. ac!lkta .... .., ..... 
-- Ad .. 
........... u,n ..... 

gibi şöyle bir 

Çekerek yatata dojna yuvar• 
landım. Habibe yatatın öbür 
ucundan dışanya çıktı, Ş... fe . ...... 

-• tNfil;. ........ 
Kemal Kimil, ICe.al KaailL 
Kufakleın ~ur.at• .. 
v~ lfJD, ey Fftfız ............ 

kıyr çeld'p hl'fUll' ylnüı *1! 
ltwd111'9t Ghaa11ydı1t --
••• niwCMll'ba •. 

• • • • • • • • • 
• • • • • • • 

b kei Paaaya.. 
N"e ol"for, l'ituOilflaa mı 

ıeldlk?. 
Fırlayıp blitım; perltm .._ 

.... mala Adfltthy•n ........ 
•• ara12nda muvazeae • 
tilılea .unra, ilidnw ıs..ı 
itil ar ~ clla1r ftllwd, 
b*1n- merdlvellflte- ats 

Ntr 1111: 
lamlre-plllft, ,. ..... 9i 

0.ydbfam Rullft:ll s.r.r o 
._nnt aıetlha lleftl 
kayıkcalarıaa aitmi1o 

Vapurda &ar lierciliaerçl:ir • 
tlİJor. Yatafını uru, ..,.. 
tophyan, 

- Salata ra&.fuu .... • 
re1e toyda aa.i?' 

Sa 
elan 

1Ml9-i keaal"da bir 1er .ıçnr &ahyn1t. 

Dfıe aram, lahd'ea, *il• 
x•, •vlb•: frir ityalel ......... .. 
oı .... amhP 

B ..._.a nrabmarfqtırdifr 
töd•, z •elMlr , ..... ,.. . ..........,. 
K•dileriae mu~ fttılae 
vere- clınt ,...,_ S.. 
li.t ,-.w...... )& ... ut. 
falana lltW.. ~- Bir, 
ıki ·•lilAoa ..... 

- MıaJa. rabltla&. v..u.I 
Dil"'u •llbD üaclill ve 

aydurm11yon tarafıadaa ~ 
mata batladam. 

Her ikisi de, llayretfer ifintle, 
WclJOıfardL 

Telqsns ilk. cllndlrea Serile 
oldu: 

- Caz Ha66eı ...,_ de
lilanlimn tafltafwa y,atmaa 
prıeli cl'eliL mı 7 

- Heee .... 
- 8iı ıötle ç,ICile&C -.. oau. 

ylla~a. IG uaana alık.. 
- Aab ...• 

- Ne.den? 
- Ora111aP&-•8arap. benim 

,.. .... .aak.. 
- Aah .. 

.... ....... .... Dil•• 
bili ....... llJıy ...... .. 
1iriilde1eler ll•~lli ••)1ttta. T..._ •riı• ia 
tı• •'-... ... .... 
....... i ıt :j .... • • _;.,. 

tiri, kıpııbra -1llla b" ..... 
._ ......... ,.., 

jl zopa yimi ;ibi,ıi 

b z mü' H ••J6ır.-. 
,ali Ji.11 4e illa •liWst "9-,_. 

- IWia hıbl'•· .......... 
411:. 

- Llııtm•~m'\a 4eaw?., 
. - &lm + JIOlt. ıMi .. ~ .. 

- Gı•ukla. Ndilo? 
- Uyuyorlar pli'a, 

da kaldırlllım.. 
Hah:ı Dur-. dop.uld .. 

müşkülatla., ılal«l.rı, 
kalkta;. .. hellwk• .... w. 
hi e ile s.--.., ...... ıiüi .. 

- r .... _. ... 



ve 
.... tuluşu 

tevlııl 

Kr•I K,,,,olı 
iyaıetinıle to,,ı.ndı 

Bükret. 16 (Rad10) - Ro
manya bWneıi, b... kral 
Karolua n,.eti•de toplaa
•fbr. 

Kabiae, ailbi• brarl• ..,. 
mı ve bil..._ devlet mem• 
llnnın li1ııt part1lere pme
ni meneden bir brarDame 
...... almııtır. 

llad.atua koatrola, IDiver-
talebeli miyetiaia feılai 

.. ..,. ...ur1uh hlki .. 
ltria defiftirıl•••• ıibi •• 
..Ww •iakere eclilai1t ka
rWr ahıunıfbr. 

M.Hover 
Aorapanın malitelil 

elairl•ini si,.,et 
eilecelı 

, .... 16 (Ract,o) - Aaaeri-
lra .... k Camburreili M. .... 
..,, dfia HaYere ma'Nl.a.t et-
mit " Aaeriba tab... tara
.._ iltikbal eclilmiıtir. 

M. Ho..,., Haverdea BriikMle 
Mr1ket etmiftir. 

Belçika krala Leopold, .. 
.,.. 22 aiacle M. HoYer ..,.. 

bir .,. wereoektir. 
S.bek C.mharnlli, Amapa

- ••htelif ...... ı..;. .. .. 
....,. Praıla Ceaevre,i ziyaret 
.... i. IMat Ula ... .., .... ..... ......., .. ..... 
Von Ribentrap ,,. ,,.,, .• 

Japonlar; maliim S•J'İafa afra4rlar, 
•inl•rde ilerli;yernemiılerdir 

E•ki maharibler 
••••• 

Cemiyetierina bisim 
de iıtir,Jcirn ·si 

İ•ti7orltır 
Ceaova, 16 (Raclro) - Ber 

aelmilel eald maharibl• komi· 
telİi baıfha ( Karloclel Kruva)
aıa riyuetiacle taplan .. ,br • 
Toplatıp 14 a..ıekettea p
lea ............ lltirak ..... 

U11111 •iiUbiıel_.. ......_ 
blttla-ı~ ..... 
ribl• İ9İD ...... bir ;-. taJa. 
lil eclilJDdll ft O iti*, 1Ulfa .. 
•l8alip fllrilde kon,...lar 
......... propatucla ,.,.. ... 
...._nhmfti. 

rib=: .w M,aılllilel eMi 
•üaribler tefkil ......... . ..... ..... ..... .. ... 
.-.w •. ,..,.w.·" .. ... 
·-~ bilcllrmiilre ·"'- ·'=...,--

Jap 
Fr"*-* ••paranaıer. 

6ut 6ıralıtılıır 
Ş.p.,. 16 (Racl10) -F,... 

m JalkG ... aiD ......... .. ..... ...... ..... .. 
Ja,.-lar tarafıaclaa tmlf .an
•11 olU Pıoi clati D&a .. 
~-............ ........ 

Ma alini 
Alrrıan,.ı. fdiı-.ı• ,.. 
H.ı .. rı• 
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Süleyman Peygamberin Aşkı 
Ba-yraja saygı ır 

Okullar; 'i,i; bildirim IKTISAD 
14 gdntleriltli •---------------

BOrSa satışları Yazan: A. Kuprin Çeviren: Adam Hasi6 Adaınoflrı Bıyrata hürmet borcu her 
an kar11latbtımız bir vazifedir. 
Bil•edea herhangi bir ya1ahş· 
lıta düıülmemeıi için bayrak 
kanun ve nizamoameainin hü· 
kümlerinden okullarımızı alika· 
dar eden maddeler ayrılmıt ve 
kültür direktörlütünden bütün 
okullar direktörlük ve başöğ· 
retmenliklerine ıönderilmittir. 
Bu tamimi qatıya ya&ıyoruz: 

Süleyman peygamber, kır çiçeğini andıran tunç 
renkli Sulamitin ayaklarına kapamyor, 

ayaklarını öpüyordu 
Slleymaa PeypmberİD bu DiyOl'du. genç ve ıüzel kalır. Bu taf, 

aferine. genç kar güzeli ya• Ve. •• çok defalar, İDi ve cinne kadınlann [ruhunu kötülüklere 
naklanm duclaldanna ıötürerek: hakim olan kudretli, azametli kartı muhafaza ederi 

- Bea, Hnin elİrin olmak Süleyman peyramber, bu kır a - Sona ,,,,, -
ilterim, ey büyük Süleyman!. dilberinin önünde diz çöküyor, 
lliJe cevap verdi. Bak, kalalda· bu kızın ayaklarını öpüyordu! 
n•ı claYara dayıyorum, ıea Süleyman, cihanın hakimi Sü
beni blaklarımdan odanın du• leyman peygamber, bu kır çiçe
,,.ına çiYilel Musa peyıambe• tinin kartııında bir köle, bir 
ria qlau iateditimi yapl esir olmuıtul Mücevherleri ıenç 

Sileyman bwaun üzerine iki kıza verirken, ateıü dudaklarını 
elilü biribiria• wrdu; hemen Sol.mitin kulağına kadar det· 
plea bir dudatı yerde, bir da· direrek ve yavaı bir ıesle bun
datı da ıökte. div fibi bir ıenci lann her birine mahsus kıymet 
kal.,. ve kudreti de anlatıyordu: 

- Git, decli.. Haziaedarıma - Bunu görüyorıun, Sulim t? 
en kıymetli ldipeleri buraya re· Buna Antrakı derler. Ofir diya • 
tirmeliai ıöylel. rınıD mukaddes taııdır. Hem 

Zenci ıittiktea bir az ıoara, rabb, hem de ııcaktar. Buna 
lauiaeclar Süleyman Peypm• bakbtın vakit, kan gibi kırmızı, 
bere bir vift kırmızı tatlı küp• pneı gibi yakıcı ve parlak, 
ptirdl. Ba klpeler, zamanın atet gülü ıibi güzel ve göz 
• kı1111etli we sanatlı mücev· aLcı ıörünür. Kıu ltir tarifle 
lıerleriaden biriıi demekti. Ve dudaklarının aynidir. Şafak kl· 
saı.,.._ Peyıamber bu çok zıllıklannı andıran karmızı ve 
kıymetli küpeleri kendi ellerile atqli dudaklarına ancak bu 
s.lamitin kulaklarına taktı. Ve: kı1metli taı benzeri 

- Snrili•. balar 1e11iadir. Bu taı qlc, kan ve habra 
Nul ki bea de HIÜDiml clecli. ta11dır. Kimin üzerinde bulu-
saı.,.aa Penamber, pn9 nuru, OD cihanı işık kılarl 

lalı elindea tuttu, ve bititik Şu zümrüd tatına bak, Sula· 
oc1a,. aldı. mit, ıevıiliml Bir ıonbabar gök 

Barua büyük ve ıiialü bir aa• yüzünü andırmaz mı? Par lak 
loada. Burada mükellef bir zi • ve ıotuktur ve saf ve bakir 
yafet buırlumıı ve Süleyman kalplerin rumzudur. 
Peypmb..ia • kıymetli dost• Çöllerde yapılacak uzun ve 
ı.. wsir ve lamaadanlan bu müşkül ıeyıbatlerde, bu tat 
siJafette JW al•ılar ve Süley• ağza konurıa, yortunJutu ve 
man ile yeni zevcesini bekliyor- ıuıuzlutu giderir, cüzza m ve 
lardı. .pıiıkin illetlerini iyi ederi 

:S.l'Wtle 811.,ma• Mıam- ŞG elmaaa bak. Tqlann ma· 
berin sarayına ayak IMabtı aa• bududurl Bunun kadar sert bir 
babtan itibaren yedi rün geç- madde arz üzerinde yoktur. En 
IDlltİ. Yedi pn ve yedi ıece büyük ateş içinde bile kayme· 
Sll.,_.a peyıımberle yeni zev- tini ve teklini zerre kadar kay· 
celi S.llmit balayının en tatlı, betmez. Güneşin nurundan dot· 
en laararetli ı6a ve receleriai muş ve arzın göbej'inde yüzler· 
ya .. dılarl ce asırda ıertleşmiı ve ıotu· 

Slleyman peyramber, Sullmi· muıturl 
ti•. qkına bir ltiirlü doyamı· Bu bir damla ıu gibi parlak 
yorc1._ Bazı, ... ıiliaiai '-ttan taı içinde rölelerin yedi rengi 
ayala kadar en kıymetli ta .. arla, de mevcuttur! Karanlıklarda da 
eı.... p1rlanta ve yakutlarla parlar. Fakat bir ~ atilin par· 
lltlemete kalkıt1yor; ıonra: maklarında gündüz dahi parla· 

- S.Çların ne kadar güzel mazi Zehire yaklaıtmlırsa ideta 
ve ık al..caL. terleri Elmas tatlan ya erkek, 

- Ayaldarıa ne kadar güzel, yabud diıi olurlar! Toprat1ı1 
lllİllllDiniL derinliklerinde çotalmak busa· 

- Yanakların, rengin beni sına maliktirler! 
çıldırtacak kadar rüzell Bu donuk ve beyaz renkli 

- Seain giizellitin bana Yeh- •Ay taş. Babil ve Asuri ruh•· 
YAD• ea biiyük nimetidirl nilerinia mukaddeı taşıdır. Bu· 

- Senin ıüzellitin, Yehvanın nu dili altına koyan insan istı k· 
yarattıtı pzel ıeyleria en pze- bali görür denilir. Bu taşı üze· 
lidirl rinde taııyan kadın, her zaman 

KazmakiJrek 
-

Para cezaıına 
çarptırıldı 

Bayramdan kalma ve meıhut 
cürümleri yap. lan bazı sarhoş· 
luğa ait davalann hepıi de dün 
neticelenmittir. 

Ba davalar arasında Mııırlı 
caddesinde ıarhoı olarak rast· 
lanan Kazmakürek ismindeki 
ıuçluya hakim dedi ki: 

- Müdafaanı yap? 
- Ne yapayım bayım, tara· 

ben taburen, bir bayram yap· 
tım amma neticesini getireme· 
dim, sizden ricam ıudur: ıabı· 
kam yoktur. Aklım da baııma 
geldi. Bana azami bır insaniyet 
yapınız. 

Suçlunun vaziyeti nazara 
alındı. B;r lira hıfif para ceza
aile tecziyeıine karar verildi. 

Halkevi köşesi 

1 - Okullara alınacak Türk 
bayratımn 2994 No. lu kanuna 
batla örnekte gösterilen şekil 
ve niıbetler dahilinde olmasına 
ve Türk bayratı nizamnamesi· 
nin tarif ettiti ıekildeki ıön· 
dere (direte) aıılmasına dikkat 
edilecektir. 

2 - Okullarda bayrak umu
miyetle mahalli vakitle ubah 
saat ıekizde çekilir ve grup 
anında indirilir. 

Ancak Uluaal bayram, pnel 
tatil ve hafta tatil ıünlerinde 
bayrak; bayram veya tatilin bat· 
ladıtl ıaatte çekilir ve devam 
ettiti müddetçe çekili kaldıktan 
sonra bayram veya tatilin bite
ceti ıünün rrubu zamanında 
indirilir. 

3 - Tiirk bayrağının çekilif 
ve indiriliıinde okullarda yapı· 
lacak tören, bayrak çelcmete 
memur edilen kimsenin batı 
açık oldutu halde ıönderin 
(diretin) dibinde mevki alarak, 
bayratl çekmesi halinde çektik· 

1 _ 20/2/938 pazar ıünii ten sonra, indiriJmeıi halinde 
indirilmeden evel, hayratı ıe

saat 14 de Halkevlerinin ye- laimlamasıvo talebenin okulda 
dinci yıldönümünü kutlulama bulunması halinde, bunların 
töreni yapılacaktlr. Bu törene 
bütün yurddıtl•r davetlid r. aaygı vaziyeti alarak ittirakleri 

ve milli muşa ıöyJemeleri 111· 
2 - Fikirler dergim zde genç· retile ynpıhr. 

lite bir 11bife açtık. Maksadı. ıı~, 1- ilkokul talimatnamesi 
.._ IN1ii11üaüa bpaliteleriai bayrak meraıimi maddeli bük· 
yanna daha kuvvetli bir tekilde mü cumarteıi günü iç n yürii
bazırlamaktır. Yazı vermek iıti· meaine devam edecek, nizam· 
yen ıençlerin yaz•larıoı (Ha\ke- name çekilen bayrağın tatilin 
vinde Fuat Edip) adresine yol· bittili günün akıımı rün batar· 
lamalarını bildiririz. ken indirilmeyi imir bulundu· 

3 - Evimiz 1110 ıunda her tundan ve bu emir mucibince 
hafta perıembe günü akıamlan cumarteıi günü çekilmiş bayrak 
saat 2J de bütün yurddaılara pazar akşamı öğrencilerin rı· 
Karagöz oyunu oynanacaktır. yabında iod rilmiş bulunacağı 
Parasız olan bu karagöz oyu· için pazartesi sabahı bayrak 
auİıa bütün lzmirlıler davetlidir. indirme töreni diye yapılacak 

4 - Halkev.miz Muıtabkem bir it kalmıyor, d~mektır. 
mevki bando ıefi Bay Galibin S - Çekilecek bayrak çabuk 
idaresinde bir Halkevi bandosn çabuk çekilir ve indirilirken 
teıkil edecektir. Devamlı ve atır atır indirilir. 
hevesli çalışmak iıtiyen ' müz·1- 6 - Bayrak çekilmeden evci 
yenlerin kayıtlarını yaptırmak veya indirildikten sonra mab
üzere evimiz sekreterlitine bq ıuı bir hürmetle getirilip götü· 
vurmaları bildirilir. rülecektir. 

S - 17 /2/938 Perşembe ıü· 7 - Bayrak ıerefi m ubil bir 
nü saat 16 da Köycüler komi· tarzda örtü, perde ve bunlara 
teıi ve saat 16,30 da Kitapsa- beozer alelade ihtiyaçlar lcarıı
ray ve Yayın komitelerinin baf. lıtı olmak üzere kullanılamaz. 
talık toplantıları yardır. 8 - Bayrak yırtık, söküle, 

----------~~------------------------1--------0n u o kadar arzu ediyor• miyecekler. O da day•namadı, 
dum ki, böyle önümde, elimin ıöyledi. Hiç olmazsa o zamanı 
altında görünce kendimde bay· kadar leke olmıJan mazia·ai 
vani bir hırs duydum. Tıbkı övünmek iıteae yahad kendisini 
ıuıamış bir çöl ıeyyahıaın aular bilibare feaa kadıa zinnetme
çathyan bir vahaya yaklqtıp mi yalvarıa veyabud kendilini 

-~-~~--~---••••••••-~---•ln~~u~~~ ~~ ~üa~bdarae~~~~ 
DUlmlze çeviren: Yazan: detli ihtiyacım beaim de dudak- min ettirıe ne ise nel Bu yol· 

Şiikrii Kaga----~~--- !lanri Bera larımı k&arutuyor, vücuduma dalci sözlere biç te hayret 
- 29 - ııtmalar veriyordu. Ellerim tit- etmezdim. Hatta bunları bekli· 

ııbldanndaki züUleri ka· 
bartb. Bana azua uzadıya baktı 
ve laio bir kelime ıöylemiyerek 
soya•mata bqladı. Bülüz~nii 
çıl&: .. aea öteıi uzan ıürmedı. 

Zaten kalçalannın üzerinde 
et•k.litini yalnız üç 1111tab düt· 
me tubı,ormut. rörılerim ka· 
•llfb. Karyolaya dqandım tit• 
ri,.dam: Sararmış olmalıyım. 
Projektörlü elektrik ziya11 al
bncla renıini detiıtireD bir 
aktör ri bi renktea ren re rir· 
.elim. 

5evditim kadın tek bir ıöm· 
1.-lde öaümde duruyordu. Göz. 

lerimi dikmit bakıyordum, sıkıldı, 
mahcubiyetinden ıötıünü iki 
elile tuttu. 

f ançurun aralıklarından ziya 
piyordu. Bunlardan birisi tam 
odanın ortaaına dütüyor ıevfi· 
limin vücudüne temaı ediyor, 
kalçalarına, arkaaına albn bir 
tül örtüyordu. 

Eaki moda möbleli ve keçeli 
oda pek 11caktı; odanın rakit 
bavuında dolatan koku bana 
aarııın bir kadın kokuau geti
riyor ve atar bir liilcGt her iki· 
mizi de aık ve Hvdaya aevk· 
ediyordu. 

riyor, aaçlarımın dibinde itaeler yordum bile. Cevablanm yerli 
hissediyordum. yerinde ııraıile hazırdı. 

Aşkın mucizeıi ıayesinde ken· Hatta mukavemetsiz yemin 
dimde anneıının arkadaşile bataryaları ile ebedi vaid ta· 
tahsilini ikmal eden genç bir burlarile ıon hücuma hazırlan· 
idaoi efendisinin tatlı ve unu· mııbm. Birdenbire aevfilimiD 
tulmaz heyecanlarını duyuyor- ıeıini ifittim. 
dum. Bu ses; 

On bet sene bar, kafepntaD -Ah ıifkocutum rel meıud 
ve pce lokantalannclaa IODI'• oU 
be• yqta bir adam için ba Diyordu. 
heyecan bıyret edilecek bir Ne bir kelim• fazl•, ne bir 
ıeydi. keliaae ekıik. 

Maatteeuüf kaduılar tek bir Koca ormanı harab eden 
ıömlekle dahi kalsalar ıükutun 1-..nı ıöndürmete kısa bir 
k&ymetini kabil delil ltrenc· ıatnalc dalgası kifi ıelditi i bi 

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

Bayram münasebetile piyasada 
fazla hareket görülmedi 

Bayram münasebetile boraa 
üç gün kapalı bulundutundan, 
bu haftaki ıatıılar durgun geç· 
miıtir. Üç ıün zarfında pala· 
mut ve zeytinyatı üzerine ya· 
pılan muameleler hararetli ıeç· 
mittir. Zeytinyağı fıatleriade bir, 
iki kuruşluk ten~zzül vardır. 

incir üzerine biç bir iı yapıl· 
mımıf; üzüm, eski fiatlerle iki 
bin çuvaldan fazla satılmıştır. 

delik, kirli, soluk ve buruşuk 
bir halde kullanılamaz. 

9 - Türk bayrağı süs için 
de kullanılabilir. Satın alınacak 
veya derslerde yaptmlacak süs 
hayratı, bayra.tın esas unsur 
ve niabetleri muhafaza edılmek 
şartile, şalidea gayri kumaşlar· 
dan ve dıter maddelerden de 
1aı;ılabilir. 

10 - Türk bayraklarının süs 
için kullanılması nizamnamede 
tayin edilen milli bayramlarla 
umumi tatil pnlerine münhasır 
olup bunun haricinde berhanri 
bir ıebeple kullanılaaıı mahalli 
en büyük mülkiye imiriain iz· 
nine hatlıdır. 

11 - Bayrak için oldutu gibi 
vatandaşların sancata karşı saygı 
ıöstermeleri de milii ve medeni 
bir ödevdir. Bu saygının şekli 
şöyle olacaktır: 

Sancağı selamlamak iki türlü 
olur. Dururken, yürürken. 

A - Dururken sancağı selim· 
lamak: Sanc.:tj'm geçeceti tarafa 
dönülür, şapka ve kasket çıka· 
rılır, Sancak on adım kadar 
yaklqmca muntazam bir vazi. 
yet ahnar. Eller •tıfı ıalıveri· 
lir, vücut düzgün tutulur ve lu· 
mıldatılmaz, ancak alb adım 
yaklaırnca baş sancağa çevrilir. 
Baı ile ıözler sancağa bakmak 
üzre sancıtı üç adım geçinceye 
kadar takip eder, badehu baı 
ilori döndürülerek selama oi· 
hayet verilir. 

B • Yürürken ıancatı se'.im· 
lamak: S:mcağa 10 adım kadar 
yaklaımca evvela durmak bade
hu (A) bendinde yazıla olduğu 
üzere resmı ıelimı ifa etmek 
lizımdır. 

12 - icabında tariflerine gö· 
re amel edilmek üzere Türk 

hayratı nizamnamesi açık ve ha· 
zır bulundurmaktadır. 

13 - Bayrak mevzularında 
izcilik faaliyetlerinde, bayrak 
merasimi ııralarında talebeye 
bu cihetlerin anlatılması, öğre
tilmesi di letindeyi m. 

hiç bir ıey olmayan bu küçük 
cimle de tam yüz yedi kilo 
1ekiz yüz rram atırlatındaki bir 
vatandaıın ateıini söndiirdü. 

Bir aaniye; fazla değili Soğu· 
dum. Bu, •ıiıkocutum. her şeyi 
bozdu. Şüblaeaız bu kelimeler 
izzeti nefsimin hassas noktana 
dokundutu için detil. Beni o 
kadar abdal zannetmeyin, fakat 
bu kelime maatteessüf bana 
letafetıizlitimi habrlattı. Akıi 
ve menhus bir hayal bana. ken
dimi tıbkı bir aynada göriiyor
muıum ıi bi •ık ve ıehvet 
oyunundaki mevkiimi, phaiyc
timi ıösterdi. Şitmanlrlclırımı 
bqkalanndan g zliyen örtüler
den sıyrılmıt zaaaediyordum. 
Huliaa karnu..-1• ve kalçala· 
rımda yırtılacalc kadar gergin 
duran mor renkli donumu gö
rünce maıakamın düşecati bay· 
retten -hele fiilmesinden· çekin· 
dim. 

işte bunun için alelacele yele-

Üzüm: 
Üç günlük satış 2264 çuval· 

dır. Fiatlerde geçen haftaya ai .. 
betle b·ç bir detişiklik ol• .. 
mışbr. Mevıi m bidayetindenberi 
Borsada vaki satıı 224~59 çu
valdır. 

Zegtingalı: 
Yukarıda da lcaydeyleditimiı 

veçhile ikı gü11 zarfında iki ib• 
racatçı firma tarafından müba· 
yaat yap lmlştır. Satııların faz· 
lacı olmasına rağmen fıatlerde 
iki kuruşluk bir diitükliik b,. 
dedilmiıtir. Alilcadarlar, ÖDl
müzdeki hafta zeJtinyata üze
rine hararetli satışlar yapılaca
tım ve bu arada fiatleria de 
ıene iki hatta üç kurut kadar 
yülcıelmesi ihtimali mew:ad .... 
lurıduğuou beyan eyl..aKt. 
dirler. 

Bu hafta ıablan 242851 .. 
zeytinyat10ın 18130kil .. S2.7S 
35; 224721 kilosu ela 24,50-
35,SO kuruıtaa muamele ıör
müştür. 

Palamrıt: 
Bu hafta en fazla aatq pata. 

mut üzerine olmuştur. rıatler .. 
fark yoktur. Piyasa aiiltakarclır. 
2466 kental pal•m•t 2SC);M 
kuruştan satalmıttır. 

Pamulc; 
Pamuk ıatııları 813 bal,.. 

Fıatlerde ıeçen haftaya aiı ...... 
değişiklik yoktur. Piyaaa .
ve iştahlıdır. Bu hafta allana 
muamelelere intizar edil ...... 
tedır. Fiatler de 31·~..&"llıl
arHt0dadll'. 

Zıılıire salılları: 

Üç günün zahire aatıfları 
şöyledir: 

5,62S • 6, 12S ten 370 ~ 
buğd•y, 4,12S ten 840 çaYal 
arpa, 4, 75 ten 3 vaıon ça..111', 
4,7S ten 133 çuval llUlll'dan, 
4 kuruştan 5 çuval ~lee. 

Liman faaliyeti 
Dün limanımıza relen ı._ •. 

ya bandıralı Sucava vapvile 15 
seyyah şehre çıkmlf ve .... ._ 
lif yerleri rezmittir. 

Mersin· lıtanbul ara ve aQrat 
roıta seferlerini yapmak ..... 
Güneysu yapuru dün latuW. 
dan limanımıza gelmiftir. B .... 
öğle üzeri Mersine h.-eket ede: 
cektir. 

Dün limanımıza 1 lta)yan. l 
Romanya, 1 Türk vapuru pltaif 
ve yalnız 1 ltalyan vapura li ... 
nımızdan hareket etmiftir. 

t mi ilikledim ve b·ç bir ali• 
aöylemiyerek üç adamda odadla 
çıktım. 

Şimdi artık her feY billi. 
Hiç b•r kad.n böyle bir uka
reti dünyada affetmez. !t
onu daha ziyade cerih.dar et• 
mekteo lcorkmaaaydım hakikati 
bildirmek için belki lceadW.. 
yazardım. Fakat inanmıyacatma 
~minim. Mademki öyledir, belli 
deli zannetmesi da ha münaip 
olmaz mı? N hayetülemir: 

- Bu bal fazla uılul.dtun 
cezuıdır. 

Oıyecelcıiniz amma De ~ 
lı~. Arbk bir kere oldu. $mdi 
bır daha görüvJJeıaek üser• 
ayrılıyoruz. Bv.-ndan sonra ~ 
lip te yannı:ıza oturmıyacap 

Ayrıkyoruz, hem de bhve'Jaa. 
ne1~in tam hoşa gid~ Wr 
saatinde. Bu saatte aizın 
lerde yalnız sevimli a 
kalır. Meseli ıu yandan 

- Son•.,. 



A.NAOOJ U 

RADYO rta Avrup a vaziyetin Lüzumlu notlar 
Bu~ünkü program çulı: konser, (8,15 devam), 9,30 

Berlin kısa dalg s : Gricg;n 
lstanbul radyosu Norveç dansları, ( 9,45 Geçit azik olduğu söyleniyor 

Ôğle neşriyatı: Saat 12,30 resmi marş'arı ), 10,30 Paris 
Pıa~kla Tu-rk musı"kı·s·ı - 12,"0 K 1 1 p 2 1 ___ __ ._ • ..,_.. ...... ~-------

J o onya : ı ak, l Ber İ'l kısa B ı d B ş '-1 f 
Havadis - 13,50 Plakla Türk dalgas :Halk mus kis·, 13 B~rlln - aşl 3 üncü sahiıe e - . uşnig n te11; ı ı üzerıne 15 partisini l Vıyana merkezinin 

vermiştir. Şubat 1938 tarı hinden evel vu· kapat iması esnasında tevkif edi· 
musikisi - 13,30 Muhtelif plak kısa d lg s :Hafif mus"ki (14, 15 
neşri.yatı _ 14 Son. 5 - B. Şuşning key.iyeti fe· kuagelen siyasi cür mler hak· len mühendis Tavs da istifade 

devamı ), 13, 15 Bükreş: Julea d 
Akşam neşriyatı.· Saat 18,30 eral reisi B. Mık1asa arzedc· kında geniş bir affa umumi ka- edecektir. 

orkestrası, (14,30devamı), 16,30 
Çocuk tiyatrosu (Kurnaz tilki ) B mesini söy1 miştir. bul etmiştir. Mah~umiyeti büyük olanların 

erl'n kısa dalgası: Norveç dans· 
- 19 Bayan Nihal ve arkadaş· ları (Grieg), 17 Beılin kısa dal· 6 - B. Hıtler 20 Şubat nut· Vıyana, 16 (A.A.) - Alman- hepsi sakat ve yatalak b;r hal· 
ları tarfından Türk musikisi ve kundan eve) bir cevab verıl- ya· Avusturya sosyetesine veda de bulunan Rintelen müstesna 

gası : Bavyera programı, 17,45 
halk -rkıları - 19,30 Spor B ceğini istemiştir. eden B. Von Papen, ezcümle Almanya tarafından kabul olu-._ erlin kısa dalgası : Halk musi· 
musahabeleri: Ecref Şefılc - 7 - B. Şuşn g Viyan aya av· demiştir kı: nacaktır. Affı umumi ayni 

-r kisi, 18,30 Peşte: Radyo orkes-
19,55 Borsa haberleri - 20 det ettıği uman tahyı"r edilmiş - Memuriyet hayatımda Al- zamanda markisistlere de şa· 

trası, 18,50 Berlin kısa dalgası: 
Cemal Kamil ve arkadaşları H 1 olduğu vaziyetin vehameti sebe- man birliğine yolları açmış o}. mildir. 

a k konseri, 20 Peşte: Piyano 
tarafından Türk musiki.si ve halk bile bir teblı~ neşretmekten duğuma kani bulunuyorum. Müs· Suçluların kat'i affı 1941 se-

refaktıle şarkılar, 20 Berfin kısa ı> 

'arkıları - 20,30 Hava raporu d 1 G vazgeçmiştir. takil 11Avıısturya vazifesini ancak nesi sonuna kadar mahkumların a gası: ~ç·t resmi marşları, 
- 20,33 B. Ömer Rıza tarafın- 8 - B. Şuşnig, Alman me· Alman (ınkişafınm heyeti umu· gösterecekleri sadakat ve dü· 20, 10 Laypzig .: Radyo orkes-
dan arapça söylev - 20,45 talibatınm kabulü Avusturyayı miyesi çerçevesi içinde bula- rüstlüğe bağladır. 

trası, 21,10 Bükreş : Mandolin 
Bimen Şen ve arkadaşlara tara· k Almanyaya teslim etmek demek bilir. Berchtesgaden görüşme- Ve memuriyetlerinin iadesi or estrası, 21,30 Berlin kısa 
fındın Türk musikisi ve halk d b o.aca:r..ına ehemmiyetle icaret leri Almanya· Avusturya görüş· için hiç bir hak vermemektedir. 

algası: Piyano ve ando ma- 0 w 
•arkalan (Saat ayarı) - 21,15 k B 1 etmek suretile B. Mussoliniye ınelerinde yeni bir devre aç- Hukumet uzlaşma zihniyetinden ... si i, 21,30 e grad: Maks Şon· 
Tahsin ve arkadaşları tarafından h d V müracaat ederek tavassut vo mışhr. mülhem bulunan bu tedbiıi şimdi· erin idaresin e iyana musikisi 
Türk musikisi ve halk carkıları 2 p E ki K müdahalede bulunmasını iste· Viyana, 16 (AA.) - Yeni ye kadar işbirlig" i yolundan aykırı ., 1,45 rag: s · arnaval neş-

21,50 Orkestra: miştir. Şuşn g kab"nes bazı enteressan gitmiş olan vatandaşlara vata-
riyatı, 22,45 Peşte: Çigan or· 

1 - Padouk: Parapbrases. 9 - Avusturya Başvekili he· hususiyetleri ha:zdir. Yeni ka· ntn yeniden ihyasına ve memle· 
kestrası, 23 Varşova: Konser va· 

2 - Rebilcoff: Romance. tuvar konser nakli. nüz bir cevab alamamıştır. binede iki bariz Nasyonalist ketin dahi i ve harici sulhunun 
3 - Waldteufel: Espane, valse Ayni gazete, B. Şuşnigin Al· vardır ki, bunlar Se"ss lnguart temınine çalışmalarını mümkün 

Operalar, oneretler: G 4 - Gaone: Extase. " man devlet adamlarile yeni mü· ve leise Horstenaudur. Endüs· kılmak maksadıle almış bulun-
20,40 Varşova : •Baro azası,, IAk 1 d · f d j · · Alb V d b"ld k d 22,45 Aı"ans haberleri _ 23 a at ar icar sa tasavvurun a bu· trı e erasyo u reısı ay on uğunu ı ırme te .r. 

isimli operet. S • d 1 N ı 

TRENLER: 
hınirden her ~ı.ı kalkan ıreıı. 

Jcrin hareket fJ8atleri .. 

Aydın haltı; Al.sancak: 
İzmir.Knrakuyu·Aııkara: Pazar. 

teli, ~arpmba. <:uma, paur gQ.Dlori 
Paot 21,35 de. 

lzmir • Naıilli: Her gü• saat 
15,40 tla 

1zmir·Denizli: Salı, perşembe, 
cumıınesi guoleri eaat 6,30 da 

lımir0Tire0Ôdcmit: llerubab .. at 
5,35 de bir 'katar; her akşam saat 
17,30 Ödemi e bir tren, 16,30 da 
Tir ye otoray • 

Af gon hattı; Basmaneden: 
lımir.1etanhul·Ank:ara: Her gün 

etat 7 de (pazar, cuma. ÇUfllmbı 
günleri yataklı vagon-büfe ba1unurJ 

hmir • Ala ehir: li~r gilD 1a&t 
15,28 de 

1zmir0 Banchrma: Pazar. ealı. p•r• 
p~mbe ve cumartesi günleri ubıhle • 
yir:. ııaat 7,20 de muhtelit katır; 

pazarteai, çarpm ba; cuma günleri 
ekeprea lht 12 de 

İz.ml:·Somıı: Pazar ve pazartelİ 
günleri aaat 15,28 de 

Her zaman lazım olan tele· 
/on numaralar 

l' angın ihbarı: 2222 • ,ehir tele· 
fonu müracaat numarası: 2200 • ve• 
hirlerarası telefon mfiracaat namı· 
rası: 2150 • ıelektrik ıirk.eti: 2091 • 
bnvagazı: 2326 • polh: 2'163 • imdadı 
mhbi: 2040 • Baamaae jttaeyoua: Plakla sololar, opera ve operet lunduğunu haber vermektedir. tomsıey mute i asyona iıt 

Oda musikisi; j 1 parçaları - 23,20 Son haberler Kendisi yakanda nsbruckede olarak tanınmıştır. M. guarta 

t 
. _ " 11 Berlin kısa dalgısı:Brahms· B. Göring veyahut Romaya se· verilen dAhiliye ve emniyet na· 

Romanyadaki 
buhran 

• 3638 • Al ancak istasyonu.: 213.Jı • 
1 Pasaport upur. iskelesi: 285 ı 

ve eı eS& iunun programı d ı '- t t '- · 15 30 
23 30 S an yay 1 ~uar e ~onserı. • yahati esnasında Avusturyadan zarı unvanı kabinenin teşekkü· 

' on. Berlin kısa dalgası: Keman ve geçtiği sırada bizzat B. Hitlere lünden evel tesbit edilmiş bu· 
Ankara radyosu yaylı aletler kuarteti, 19, 15 ı 

Ôı.VJe n•şrı"yatı·. Saat 12,30 mülaki olacaktır. unan vaziyeti göstermektedir. 
• .. Berlin kısa dalgası: Pıyano, ke· Ş M b 

9 12,SO Muhtelif plak neşriyatı man oda musikisi. ımdiki halde iktısadi görüş- akama h".; ir yeni vazife 
- 12,50. 13,15 Plakla Türk Pesitaller: melerc devam edilmektedir. ve salahiyet ilave edilmiş deği.-
muaikiıi ve halle şarklları _ 17,15 Varşova : Viyolonsel Vyana, 16 (A.A.) - Gece dir. Nasyonalist denilen muha· 
13,15. 13,30 Dahili ve harici resitali, 18,30 Belgrad: Viyolon· saat ikide neşredılen bir tebliğ lefetin bu muvaffakıyctleri kar· 

haberler. 
ile yeni kab.nenin kurulmuş ş1sında eski Sosyal demokrat 

sel konseri, 20, 15 Prag: Neşeli 
şarkılar, 20,40 Bükreş: Şarkılar, olduğu bildirilmiştir. Avusturya ve Sendika sekreterı Amele 

Akşam neşriyatı: Saat 18,30 kabrnesi şu suretle teşekkül et· Vatzekin kabineye girmesi de 
• 19 Radyofonik çocuk temsili: 21 Belgrad : Muhtelif şar .<ı l ar, k ,_ k E 

21,30 Laypzig : Sopran ve pi- miştir: araderisti tir. sasen hristiyan 
(Aakara Şehir tiyatrosu artist- y Başvekil ve Milli Müdafaa amele partisinden Hanı Rott 
leri tarafuadan) _ 19,00 • 19,30 yano ile unan musikisi, 22,45 

Belgrad: Halk ş1rkıları, 23, 15 Na1ırı: Ştışnig da kabinedeki mevkiinde mu· 
Türk musikisi ve halk şarkıları Belgrad: piyano konseri. Başvekil muavini: Tudvig bafaza edilmiştir. 
(Hikmet Rıza Scaıör ve arka· Dans musikisi: Huelgrertb Yeni Adliye Nazırı Profesör 
dqlan ) - 19,30 • l9,45 Saat 18,05 Bükreş, 18, 15 Varşova, Dahiliye ve Emniyet Nazırı: Adamoviç devlet şurasında mü-
ayırı ve arapça neşriyat - 19,15 Bülcreş, 20,25 Vıyana, Seiss lnguart bim bir rol oynamakta ve Şuş· 

19,45 • 20,15 Türk musiki.ti ve Graz: (Halk musikisı ve dans), Adliye Nazm: Pr. Adaıno- nigin siyasetini tutmaktadır. 
laalk prkıları ( Servet Adnan 20,30 Belgrad, 23,20 Vıyana, v.tch Yeni Ticaret Nazm Julius 
Ye arkadaşları) - 20, 15-21,30 Graz. Maarif Nazıra: Hans Pernter küçüle san'atlar federasyonu re· 
Havacılık: Ş. Hazım Ergökmen içtimai Muavenet Nazırı: isidir. Ve demokrat temayüllü 
.- 20,30 • 21,00 Plakla dans Avam Rezch sosyal hıristiyan partisinden ye-
muikili - 21,00 • 21, 15 Ajans K Maliye Nazırı: Neumayer tişmiştir. 
haberleri - 21,lS • 21,55 Stüd· amarasında Ziraat Nazırı: Maneolfer Kabine heyeti umumiyesile 'o ıaloa or1cestra1t: - Başı 1 inci salıifede - Ticaret Nazırı: jul"us bir Avusturya kalkınma kabi-

l - Suppe: Fraits de Bandiıl vaziyetimizde hiç bir değişiklık Hariciye Nazırı: Guido Şmit nesi manzarası arzetmektedir. 

- Başı 7 inci de -

~ Şehir nakil u ıtalarıwa sabah· 
1 leyıa ilk: ve ge~e ıoa hareke& 

elinde bulunduruyordu. llu vıtziyet 
karp oda otoriıer bir idııre ı cet Ü• 

fiheaioe kalktşmak ve babueııı lıu 

tecrübeye Yahudileri mem e~etteu 
atmakla bııla ma k kolav bir iı de· 
~ildi. Nitekim baricin ve dahilin 
ufak: bir aketilimeli kurulmak iıte. 

Dilen yeni idareyi kolayca y•re vur. 
nı,.ııkra Jtecilcmedi. 

Bugıin Rumeu p triAJoin riyaseıi , 
altında tejekkül eden ve Batvfılcil 
de dahil olmıık ü:ı:ere altı eıı.lı:i Boş· 

vekili ıinesındc toplıyırn yeni lubi· : 
ne de, gelen haberlere gore, uzun i 
bir ömre namıed sörllnn:ıOyor. Bıızı 
telgraflar meyd11ndak:i hfikil.mele 
n~mea bur;ünki nriyete kTalın hl· 
kim olduğwıu Ye Romanyada, hu· 
ganki Ye yarınki hü ümetin vazi· 
yeti ne olurt!a olıun. mahı.uı bir eu· 
rette kral otoriteıioi arhran bir ide. l 
re oeldi belirmekte olduğunu bileli. 
riyorlar ki fikrimizce hekiket de 
ıncak handan ib.reuir 'H bu ola· 
caktır. 

Neşriyat arasında: 

ıııatleri: 

Tramvaylar! 
Her eabab Güzelv lıriu ual 

be,.tc bir uam •1 hareket eder. 
Bunu ıaat aluda hare et ede• iki9o 
ci tramvay takib eder. llUDdaıı 

ıonra her dort liakılıi.ada bu ırıua0 

Tay \ardır. 

Gece son tramvay Cüıclyalıdam 
21,5 dedir . 

Konaktan Gfi.zelyalıya ilk h'aDI· 

•ay aabahleyıa 5,26 dadır. laaei 
tramvay hu .ııaaı aonr<ı, ô,26 da 1aıı. 

reket eder. 
Kooaktaıı Güzelyalıya gece ıoıı 

tramvay Hat bırde hareket eder. 
liuudaa eH:1 2.Jı do bir trawv.y 

Vapurlar: 
1unfrden Kar11yabya ilk ..,_ 

eaat 5,45 te Pa•poruaa kalks. Geee 
eoo vapı&r uat U,30 da Ko.aak0 

taıı bareker eder . 
Kaqıyakadan lzmiro m: Tapur 

aaat 6,20 dedir. ~o vapur da gece 
eaat 24 dedir. 

Gfindtiz h~ yanm •aaıte biı 
vapu.r vardır. Akşıam ıaekizdoa aoor• 
Eeferler Faulle hırdir. 

2 - Verdi: il Trovatore. olmaması lazımdır. Devlet bakanlara: B. Guido, Vıyana, 16 (A.A.) - Başve· 
3 - Hını Löhr : in Schönen Maahaza, lngilterc siyasal me· Zenatto, Hans Rotl, Galaise kil Şuşn g emniyet müsteşara B. • • Sarltoılağan nelieesi 

Tal der İsar. bafili, Avusturya kabinesinde Horstenau Skuble pal s ve jandarma kuv· - Başı 2 inci sahi/ede - Keçecilerde Emnıyet soka-

Adliye ceridesi 

4 - Serctı: Resso Binsamer vukubulan değişikliği ehem· Emniyet müsteşarı: M chel vet.eri umumi müfettişi unvan nı dir. Bu formaıarda temyiz heyeti ğmda Mebnaed oğlu lımail 
Sonntaı. miyetle karşılamakta ve Hıt· Skubl vermiştir. umumiye knrarlarmın ceza ve ıarhoş olarak ev ne gitmiş, 

21,S.S • 22,00 Yarınki program !erin, müstemlekeler mese- Milli Müdafaa müsteşara: Ge- Vıyana, 16 (A.A.) - Gece hukuk k sımiarı mevcattur. Ve annesile kavga etm ş ve elini 
Ye htiklil marşı. lesinden dolayı yakında bir atak neral Zehner i ıao edılcn affı umumi en mü· bu sayıya ayrıca 1937 yıhnrn camlara vurmuştur. Parmakları 

Muhtelif Avrupa istasyonları· yapmak istiyeceği kanaatini Endüstri müsteşarı: Albay him mahkümiyetlere dahi şa· temyiz kararları fıhristi de for- yaralanan lsmail, hastaneye kal-
nın bu aqamki program özü: ileri sürmektedir. Fon Stemsky mildir. Ba affı umumiden ez· ma hal nde ilave edilmiştir. dmlmışttr. 
<" 1. f Eve taarruz ~•n1oniler: Kumbara lıırsızlığı şçi hımayesi: Ado'f Vatzek cümle elç R ntlen, Tethişci Vol· 127 sahifesi metne ve 84 sa· lkiçeşmelikte Karaman soka· 
21,158ükreş:Senfonikkonser, lkiçeşmelkte Morahaoe so· Vıyana, J6 (A.A.) - Gece· tache, Dofusun ölümü ile neti· hifesi kararlara ve fihriste ay· ğında sarhoş o arak Hasan kızı 

22 Viyana: Vıyana fılbarmonisi. kağında Bn. ihsanın kumbara- leyin b.1dirilen tedbirleri almak celenen Başvekalet baskını me· rılan mecmuanın perakende satış Nebiyenin evine taarruz eden 
Ha/i/ konserler: sından 18 lirasını çalan A i üzere kab nenin değişmesinden selesinde suçlu polisler ve son bedeli otuz ve yıll1k abone be· Ali oğlu garson Hasan zabttaca 

7,10 Bertin kısa dalgası: Kü- o~lu Salaheddin tutulmuştur. sonra toplanan Nazırlar meclisi zamanlarda Nasyonal Sowalist deli 303 kuruştur. tutulmuştur . 
................................................................ m .. -=•• ................................... , ............................ .. 

KIZIL AKREB il j 
YAZAN: ÇEVJJüN: 

Sax Rohner Sezai Yaşıt 
- 37 -

/KiNCi KISIM 
roıradı daha bir çok yerleri 
dolatta. Gözlerinizden okuyo• 
rum. Gene bir ıeyler soracak· 
llDıZ. Niçia zavallı insanları 
Fo-Hini11. pençeıino teslim etti
limi ötrenmck istiyorsunuz. 

- Demek itiraf ediyorsunuz? 
Bilerek ölüme ıürüklediğioiz bu 
zavallaları haf. 

- Siz beni kat'iyyen anla· 
mıyorıunuz. Yılv•ınm ıize 
benim hakkımda o kadar fena 
düıünmeyiniz. Hiç bir zaman 
bu aıöi iılere istemiyerek gire· 
cetime aldınız kesiyor mu sizin? 
itaat etmeditim zamanlar daima 
eea.a aörüyordum. Hem biç bir 

kimseyi ölüme ıtirükle-

medim ben.. f.>ariste 1alıneye 
çıktım. Roma sokaklarında çi· 

çek sathm. Sao Fransislw batak· 
hanelerinde e•arlceşlere elimle 
afyon çubukları d ğıttım. Fakat 
kimseyi ölüme sürüklemedim. 

Ben istesem bile Fo·Hinin 
emrinden dııan çıkamam. Çün· 
kü... Çünkü... Oh ıormayınız 
banL Ben manen ölmüş bir 
insanım. 

- Beni çıldırbyorsunuz. Na· 
aıl oloyorda böyle bir caninin 
elinden kurtulamıyorsunuz, ak· 
lım bir türlü almıyor. Peki bari 
~unu ıöyleyin akreb kimdir? 

- Fo·Hinin ismidir. Ayni 
zamandı teıekilita dahil olaa· 

far barıbırlennı tanıma-c çın m şt. Mısıea yerinden kalkıp 
a t ndan y pılmış küçük bir bir anda salonu geçti ve kapı-
alcreb taşırlar. S ze daha fazla dan kayboldu. Hartonun pek 
söylemek isterdim, fak at kabil çabuk aklı başına geldi. Hemen 
değil... Bunlan da söylemiye- garsonu çatırarak hesabı gör-
cektım. Lakin bugünden itiba- dü. Fakat iş iıten gcçm "şti. 
ren beni göremiyeceğiniz iç·n.. Sokağa çıkt Aı zaman dört ta· 
Çünkü Londradan ayrdmak rafına bakındı, durdu. Miska 
mecburiyetindeyim. çoktan yok olmuştu! 

- Niçin? •*• 
- Bir Fransız polisi akreb Şanda Lal 

hakkında bir çok malümat elde Miska şark limanında otomo· 
etmiş. Adamlarımızdan birisini bilden indi. Akşam olmuş, or· 
Paristen buraya kadar takib talık kararmıştı. Etraf tenha 
etmiş. Şimdi bu hafiye öldü- idi. B r iki saniye taksinin 
rülmüştür. Lakin notlarını bir uzaklaşmasını bekledi. Sonra 
zarf içinde size bırakmıştı. işte yan sokaklardan birine saparak 
bu zarftaki malüınatan başka· gözden kayboldu. Fakat soka
Jarı tarafından öğrenildiğinden ğın en kuytu köşelerini kendi· 
şüpheleniyoruz. Her ne İse.. lerine siper eden dört kişi Mis-
Bunlır beni alakadar etıncz. kayı görmüşlerdi. 
ister öğrensinler, i_ster Öğren- Genç kız çok sinirli idi. Dok-
mesinler. lngiltere}'l bu ılcıam tor Hartonla lokantada konu· 
terkediyorum. Allaha ısmarladık! şurlarken kapıdan Şanda Lalın 

Doktor Harton işittiği §eyle· kendilerini gözetlediğini farltct-
rin tesiri altrnd• donakal· m1ştr. 

Bir kapı önün de durdu, Et
rafına bakarak takib edilmedi· 
ğine hükmettikten ıonra içeriye 
daldı. Burası Ab·Fang·Funun 
evinden bir kaç kapı ileride 
idi. Fakat bu mahallelerin kur· 
du olan müfettiş Kelli bile bu 
binaların ekaeriıinin mahzenle· 
rinden biribirine geçilen gizli 
yolfann bulunduğunu bilmezdi. 

Gözlerini genç kızın kaybo .. 
duğ11 yerden ay1rmryan gözcü· 
ler boş yere saatlerce bekle
diler. 

. . . . 
Ah·Fang-Funun rutubetli bod· 

rumlannda paalı bir kapı açıl
dı. Oıtü başı yırtık pırtık, iki 
büklüm ihtiyar bir kadın yavaş 
yavaş toprak merdinnlerdeıt 
c;ıkb. Dükkanın arka tarafında· 
ki geniş, cıpJak bir odaya gir· 
di. Bu oda bomboştu. Yalnrz 
yerde, öteye beriye ahl•ış eski 
hasırlar, .banların üzerinde ot 
yashklar Yardt. T.w ... a11lmıt 

islı bir gaz litmbası oda)'! az 
çok aydınlabyordu. Bir kö,cde 
bir kaç basamak merdivenle 
çıkılan geniş kanadlı, demir bir 
kapı vardı. 

ihtiyar kadın bu kapıya dot
r u yürüdü. Bu anda kapı öblr 
taraftan açıldt. Korkuç Dir yiz 
göründü: Ba Şanda Laldal 

Arkasında Avrupalı elbisesi 
başında beyaz bir sarık vardı. 
ihtiyar kadın korku ile ... 
çekilmek istedi. Fakat Hindli 
kadıa1 omuzlarından yakalatlı, 
gözleri lcıvılcıalar saçıyords 

- Demelı: ki hepimiz pli
yoruz, dedi. Çinlilerden ~ 
bu gece P. O vapurile hareket 
ediyorl•. Yarın sabah Ali Haq 
ile beraber Mikel Ye Raıa• de 
Loadrayı terkediyorlar. Bea 
Sitagaparda onlara yetiteeeii& 
Fakat ••? 

lbtiym lrad1n korku dol11 gir 
lerle açık kapıya bakarak par 

- s.. ""' -
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17 Şubat ANADOLU 
F aytlalı bilgiler: /ssız ormanlarda ve Kızıl derililer araaında: Eulenmek iıtihaıı 

Mendil kabarmıf! 

Sultan 
Bu seyahatler hazan çok 

lstimai'~;rihi ve nazik oluyor! 
• d• • Lh l T' s· 150 tane geDÇ 

Pek çoğumuz, her gün cebi· 
mizde taııdığımız şu mendilin 
tarihini bilmiyoruz. Halbuki. 
mevsime göre bir çok itleriati
ze yanyan hele nezleli ve terli 
zamanlar\mızda elimizden düt" 
miyen mendil, tarihte mühim 
bir yer işgal etmektedir. 

geçır ığı saı ı a ar 1. ehlihe her .zaman beklenebilir. ır zevce almı 
seyyah hatıralarını anlatıyor f 

insanlar, 15 inci asrın son· 
larına kadar mendil nedir bil· 
mezlerdi. En kibar ailelere men• 
sup kadınlar, burunlarını etek· 
lerinin ucile ve orta .eviyede 
olanlar da, kih kollarile ve 
kah da ellerile si1erlermişl 

16 ıncı asrın iptidalarında 
Roterdamda verilen büyük bir 
ziyafette bir prens, mendile 
olan ihtiyacı duymuş ve dört 
köşeli bir bezin kenarlarını dan
teli ile ıüsliyerek bir mendil 
yapmıştır) 

Mendil, iJk zamanlarda, yal
nız yüksek tabakaya menıup 
olan kimselere münhasır kalmıı 
ve pek ıüç bir halde taam· 
müm edebilmiıtir. 

Mendil, 16 ancı aınn ıonla
rına kadar kenarları dantelilı 
bir halde kalmıı ve ekaeriya da, 
yalnaz erkekler kullanmıştır. 

Mendilin en çok kıymet kea· 
bettili zamanlar, 16 ınca aarın 
ortasıdır. 

1645 tarihinde, mendil. aile
ler ıruanda mücevherat dere• 
ceıinde ka1met buhıaıtu. Hat• 
ta, mendilin miraı bile bırakıl· 
dıtı ve bir kaç mendili tevarüı 
eclenl..m, bByillc bir iftihar day
duldan ftkidir. 

Büyük Britanyada (Alını) nın 
düğününde, binbir çeıid çehiz 
••moda dört -.. ...dUia 
bulanmuı, aon derece dikkat 
nazarlannı çekmittil. 

En yübelc aileler araıında 

mendilin reçirditi devil'., çok 
tatulıdar. Bir meDdil için biri· 
birinden ayrılan çiftler, tarihte 
ekıik detildir. 

16 ıncı aırın IODlarıada en 
ıüzel kızlar, zarif mendili .. 
bayahrlardı. 

Hollandadı, meaclille bııla
nnı &ten pzel kızlar, en kibar 
ailelere menıup olanlardı. 

18 inci arın ortalanna kadar 
Avrupa11111 bir çok yerleri mea
dilden haberdar detildi •• 

Mendilin kıymetten dBımeıine 
1ebep olanlar, enfiye tiryakile• 
ridir. 

Bir kaç aıır, kenarları dante• 
lila ve çok ıüılü bir halde ka· 
lan 11aendil, yavaı yavq renk· 
teQ renre firmiı ve nihayet 
bugünle& teklini almışbrl. 

Napolyonun muarazJan, men· 
dil tatunalc idetini odinmemi1-
ler, diye Napolyon taraftarla· 
rını kabahkla itbam ettikleri 
devirleri okurken, zavallı men· 
dilin burünkü haline bıyret 
etmemek mümkün detıldirf. 

B. Şelilı Erol 
Marmariı kaymakamı B. Şe· 

fık Erol mezuniyetle tebrimize 
gelmiftir. 
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M~bilca gerlilerinin bir lcögii 
Geçen nüshalarımızda Tibe· iştiyakı her tedbirin fevkinde· 

tin garib ve bizce meçhul adet· dir. Ben de yaşamak ıçın ve 
leri üzerine malumat vermiştik. ıssız ormanların, kaplan yatatı 
Bu dafa da Kanadanın esrar· iklimlerin bedbabat bir ölüsü 
engiz yerli hayatını tetkik eden olmamak için bütün irademi 
yıllarca, vahşi kabileler arasın- aarfettim ve tifodan kendi ken
da yaşıyan renç kiıif Paul Co· dimi kurtararak yaşadım. 
zei okurlarımıza tanıtacağız. İkinci bir hatıramı da ıöyli· 

Malumdur ki bu aylar, ki· yeyim: Likin bunda korkunç 
şifler için Pariıte bir az din· bir cihet arımayınızl 
lenme aylarıdır. Afrikanan ka· 1931 de Kanıdanın en dip 
ranhk köşelerinden relen ve ve aapa yerlerinde, kaıabadan 
her biri birer akademi tarafın· haftalarca ve aylarca uzak rizli 
dan gönderilen kafileler, azar köşelerinde tek başıma aeyahat 
azar seyyah kulüplerini doldur· ediyordum. Evveli şu yanlıı 
maktadır. Bir aylak iıtirahat kanaati tamamen tubih etmelı· 
onlar için kafidir. Seyyahların yim: Şimal Hindlileriain ve kar· 
içinde ıs yıldır Pariıe relme- mızı derililerin beyazlara karıı 
miı ve vatanı görmemiı olan· çok vahşiyane davrandıklarını, 
lara bile vardır. Geçen hafta onların v~hşi hayvanlar derece· 
bir aazeteci Paul Cozeu ziyaret ainde zalim olduklarını iddia 
etmiı, ona bazı ıualler ıormuı· etmek baştanbaşa yalandır. 
tur. Meıeli: Yalnız bir ıartla: Onların mem· 

.Hggalı, Kırmızı derililerin 
muharibi kıga/t1tinde 

- Seyahat hayatınızın en 
korkunç ve tehlikeli hatırası 
nedir? 

Sorgusuna genç kaşif Paul 
Coze bir az düşünmüı ve ölü
me aldmı etmiyen bir laüba· 
likle: 

- Vallih ; demiş, ıize ıöylü· 
yecek kıymette hemen hiç bir 

leketlerinde gezebilir, yemek· 
lerini yir, huzur ve sükunetle 
yolunuza devam edersiniz. Bu 
ıart, yerlilerin adet ve ahlak
larını tanımak, bu idetıere hür· 
met etmek, şeflerini idetleri 
üzere selamlamak, tanışma me· 
rasiminde yırım saat kadar sil· 
kutu muhafıza etmek ve tek 
bir kelime söylememektir. 

Geçen sene böyle bir kabile 
tarafından kabul edildim. Ka· 
bul merasimi mükemmel geçti. 
Onların ananalarmı iyice bildi· 
ğim için şahsıma gösterd kleri 
teveccüh sonsuzdu. Günlerce 
evlerinde yattım, yemeklerini 
yidim. Memleketlerini terketti· 
tim zaman bir de rütbe almış 
bulunuyordum. 

Rütbem: ( dört kartal tüyü ) 
rütbeıiydi. Bir yıl sonrı yolum 
gene o tarafa düştü. Eski doıt· 
ları bir defa ziyaret et1Dek el· 
bette lazımdı. Kabılenin bulun· 
dutu gölü bulmakta ~üçlük şeyim yok .. 

Israr, kilitli 
derler. 

kapılara açar, çekmedim. Çünkü, ancak kabile 
tarafından malum olan bu yol· 
ları yabancılar bulamazlar, bü· 
tün bütün şaşırırlar ... 

Gazetecinin inadı sotuk kanh 
ıeyyabı da söyletmcğe muvaffak 
olmuştur: 

- Evet, 1937 yılında ıdi. 
Hindııtıının ınsan ayağı değmi· 
yen büyük ve hududsuz orman· 
lara içinde yürüyordum. Birden 
f yevrım yükseldi. Baştan tırna· 
ta kadar ateşler içinde yanı• 
yordum, halsızlit;m anide son 
dereceyi bulrnuıtu. Bir taraftan 
karşıma çıkması muhtemel bir 
kaplanla, diğer taraf tan h ısta· 
lıkla botuımak elbette müşkül· 
dü. Çünkü haıtalığımın nevi 
kendini belli etmişt. Tıfonuo 
pençesmde inliyordum. Ô üm, 
saat besaat yanıma yaklaşıyor 
bayat gittikçe benden uzaklaşa: 
yordu. .. . 

Göle doğru ilerlerken anıızın 
yolumun ustünde bir çadır gör· 
düm. içinden b r Hindli çıka· 
rak yola devamım• mani oldu 
ve sordu; 

- Ne istiyorsun? Nereye 
gidiyorsun; 

Cevab verdim: 
-Ben, (dört kartal tüyü) yüm, 

dedim .. 
Dikkatle beni süzdü. Tekrar 

tekrar üstüme başıma baktı. 
Sonra geri dönerek, delikanlı 
çocuklarına emir verdi: 

Çocuklar buyJlc bir ıüratle 
gözden kaybo!dular. Kimisi ka· 
ytkla gölden, kimisi hayvani~ 
karadan koşuşuyorlardı. Tam 

Sarayı; son derece moder. 
bir şekilde yapılmış, telefon, 
radyo ve medeniyetin ba11a 
benzer bütün eserlerile süılen· 
miı olan Kano sultanı, ıon 
zamanlarda biribiri ardınca mü· 
temadiyen yeni zevceler almak· 
ta ve bu busuıtaki iptiliıını 
yenememektedir. 

Kano ıultanının aidatı renç, 
şimdiye kadar 150 ye balit 
olmuıtur. 

Elli beıi geçmiı oldutu halde 
kıra almaktan, upuz\ln aarıtına 
inciletmekten vazgeçmiyen Kano 
sultanı, resmimizde elinde ıal
tanat aıaıile görünmektedir. 

Italya 
44 Ticaret gemiai 

yapıyor •. 
Paris, 16 (Radyo) - Roma· 

dan haber veriliyor: 
ltalya, 44 ticaret gemiıi yap

mata karar vermiştir. Yeni va
purların mecmu hacmi 250 bin 
ton olacaktır. 

Macaristan 
parldmentoıa açıldı 

Peşte, 16 (Radyo) - Meclia, 
iki ay fasıladan sonra dün açıl· 
mııtır. Gizli rey uıulünün teaiıi 
hakkındaki kanun liyihası ya• 
kanda müzakere edilecektir. 

Pt'agda ilıi tay,are 
çarpııtı 

Prag, 16 (Radyo ) - iki aı· 
keri tayyare Nizita üzeriade 
çarpıımıı ve düşmüıtür. 4 ölü 
vardır. 

birlikte bekledım. Kendiainden 
hemen biç bir izahat isteme
dim. Usul bu idi. Üçüncü ıW. 
geldi. Gölü, küçük ve büyilk 
kayıkların bır uçtan bir uca 
doldurdutunu hayretle rördüm. 
Demek kızıl derililerin hepli, 
ıeflerile birlikte beni karııla
mata geliyorlardı, en öndeki 
sandalı, (hakim ve basiretkir) 
olan şef ıereflendiriyorlardı. 
Bu şeref, benim geçen seneki 
dostum Komaiıtifti. 

Dikkat ettim, şefin yanında 
çok büyük bir itina ve dikkatle 
yer almıı bulunan bir şey vırdı. 
ilk nazarda bunun ne oldutunu 
anlıyamadım. Nihayet sandalla· 
rın yaklqmaıile dütüm çözüldü. 
Bu benim, 1eçen yıl şefe be. 
diye ettitim fototrafımdı. O, 
beni~ bu hediyemi iılemeli 
çerçivelerle ıüsletmiş, mavi, 
kırmızı, beyaz boyalarla da 
boyatmıttı .. 

lfte ben· m e ah at ha atım· 

3a'bit• l 

BQyiJk köy hikayesi 

Billôr Köşk 
Sevıili, lcöglii lcarthılerime •,.mainn 

YAZAN: 
Nezihe Mıılaiddin 
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- Tuhaf iş.. Niçin bilmi· 

yorlarmıı? 

- Bilinen yalnız şu var .. Bu 
günlerde bayan Gündüz uçakla 
gelini alıp gelecekmiş .. 

Kızlar çmarı n dibinde gül Ü· 

şerek söyleşip dururlarken, ak· 
ıam yollarında çıngırak sesle· 
rine karışan melemeler uzındı. 
Ve Fadimenin kuzularile bera
ber köye indiğini gördüler. Fa
dime dalgan dalıan çınar dibine 
yaldaıınca, kızlar etrafını ala· 
rak: 

- Fadime, Fadime sına bir 
müjdemiz vırf 

Dediler. 
- Hayır ola? Y avuklularınız 

askerden mi döndü? 
- Yook, daha dönmedıler 

amma, bqka bir düğünümüz 
var. 

- Canım Emine lafı ne diye 
uzatırsın? 

- Tadı böyle çakır da onun 
için uzatıyorum. 

- Kız ıöyle artık, bak Fa· 
dimeni11 renıi uçtu. 

- Dur bari ben söyleyive
reyim. Yakında düğünümüz var 
Fadime. Hom öyle bir dütün ki 
kırk gün kırk ~ece şenlik ya· 
pacatız.. Sen neler giyecekıin 
bakalım. 

- Sanki sen lafı uzatmadın 
detil mi? Sözün kısası Bay 
Dot• evleniyormuı. 

- Ne elersin bu işe a kız? 
Fadime hiç bir şeyler diye

medi. Rc'Dri bal mumu ıibi 
sararak çanarın gövdeıine da· 
yanda kaldı. Kızlar bu hal kar
ıııında ıinıi sinsi ıülüıtüler. 

- Kız Fadime, aeo bugün 
nerelerde idin? 

- A sahi seni aramadığımız 
yer kalmadı bugün .. 

- Nerelere saklanıyorsun ku· 
zıam.. Pınarlı köyden gelenler 
boyunlarını bükerek reri gittiler. 

- Haberin var mı Fadime? 
Pınarlı köyün ağası Veysel on
baıı ıeni istiyor.. Artak buna 
da bir diyecetiıı kalmadı? 

- Dütününü Doğanın düğü· 
nile beraber yaparız. 

- Kız aklmla bin yaıa A11e 
emil Ç fte dütiinler ne de ke
yifli olur • 

- Ben allar ıiyecetim Fa· 
dime •. 

- Kız Ayşe sen neler ıiye
cobin? 

- Ben do aanlanmı rıyece
tim .• 

- Fadime, Fadime, Hn de 
bir f8yler ıöyleıenef Ne dikilip 
duruyoraun? 

Fadime. dayanmıı oldutu çı• 
narın ıövdeaiae auki mıblan· 
mııb. Alev alev yanan yüzü. 
büıbitüa karanlık pireler çö
ken çınarın altında ıörünml
yordu. Kızlar yav111 yava, da· 
j1lırken fabrikada parlıyan ııık 
kararan köyün içine ıüzülmete 
başladı. 

• •• 
Dotan ainirli ıinirli odaıında 

dolaııyordu. O gece blç rahat 
uyuyamadı, içioi kemir•1 illÜn
tü fittikçe derinleıiyor... Ay· 
lardanberi biç dinl•m ... ça· 
lıı mak mı acaba vÜc•duau böy
le yorm111tu? Kendi de balmi· 
1or, durmadan düfünüyordu. 
Hele o receden ıorıra rahatı 
büsbütün kaçauıb. O korkunç 
geceyi düşünürken Fadimenin 
beyaz bir hayalet gibi haylcara 
haykıra karanlıkhr içinde çar· 

dinden geçmişti. O gece yüzüne 
bakan masum içli gözleri ne 
güzeldi? Onu kolJarının arasm• 
da kulübesine götürürken se· 
viınli başını nası l da göğsüne 
dayamııtı. Göğsüne dayanan 
o güzel başı11 sıcaklığını hala 
yüreğ. nin içinde duyuyordu. Ya 
nemli, taze alnını öptüğu zaman 
vahşi bir ceylan gi bı ürkerek 
kaçışı ; acaba Fadime kendisine 
darılmış mı idi? 

O geceden sonra b r daha 
meydanlarda görünmemişti. Hal· 
buk ı Doğan her g in bir çok 
bahaneler bularak köye in yor, 
ve ' bır yolunu kollıyarak SOrll• 

yordu. Kime so sa omuzlar na 
kald.rarak: 

- Bilmıyoruz. 
Diyorlardı. Acaba Fadime 

herkese böyle yapmaaanı mı 
tenbib etmişb? Bu uzı.intı.i Do
tanan kalbinde bir. k1.1rt rıbi 
ktvranıyordu. Nı çin Fadıme on
dan kaçıyordu? Ne fenalık yap
mııtı ona? 

Düşünceleri derinleşip uza• 
dıkça kendi kendine kızarak: 

- Artak yeter·dıyordu-buıun 
de hep Fadimeyi düşündüm. 
Bütün günlerimi Fadimeyi du
şünerek geçirecek değiliz yal. 
Daraldıysa varsın darılsın! 

Fakat içinden geçen bu ıöz. 
lerden bir dakika ıonra gene 
göz erinin daldığını ıene hep 
Fadimeyi andıtını görerek şaıı• 
rıyor. Başına ıırhotluta benzi· ' 
yen bir ateş, bir atırlık baıl• 
yordu. Bu böyle olmıyacaktı. 
için dek merak düjiimJ. • ça.. 
med kçe rahat edemiyecektL 
Mutlaka Fadimenin neden darı l· 
dıgını, niçin kendisindeD kaç• 
tıtını öğrenecekti. Kalktı, köye 
do}ru yürümeğe başladı. Orta· 
lakta kızgın güneıten başka 
kimseler yoktu. Herkea işin ı ıa 
başında çahşıyordu. Fadimenin 
evinin önüne yaklaımca durak· 
ladı . Evin ilerisindeki bir ağaca 
dört koşulu beygir bağlanmııtı. 
Uzaktan eve girip çıkanları 
ıördü, merakla b ir az daha 
yaklaşınca kapıdan küçük Gül· 
ıümün çıktatını farketti. Bu 
küçük kızcağız Fadimenin yeteni 
idi. Kapıdan çıkıp uzaktan Do
lanı görünce utanarak kaçıp 
uzaklaşmak iıtedi. Fakat Dotan 
küçük kıza seslendi: 
-Gülıüm, Gülsüm. Gel, una 

bir feyler diyecetim: 
Gülıüm gülümıiyerek yılda· 

ımca bay Dotan aordw 
-Bu beyfirlerle kimler pldi 

Gillıüm? 
- Bu bo1firlerle Fadhne ab. 

lama dünürler reldi. Pıaarlı köyle 
mulatara Veyıel onbaıı Fadime 
ablamı iıtiyor. BUDlar dün de 
reldiler. 

Dotan birdenbire yüretinin 
bir pençe içinde ıılafbtanı 
duydu. Yüzüne bir alev çıkb. 
Seıi botazmda dütümlendf. 
likia küçük Gülaümün çeneli 
açılmııb. Dotaa aormidan o 
söylüyordu: 

- Galiba ablamla Veytel 
onbatı biribirine yavuldaamıt
lar •• Hani ıu aı•tı yayla yok 
mu? işte oradal Bir pn biri• 
birlerini görmüşler.. Simdi dü
tün yapacatız .. 1Daw11ar, zuro .. 
lar çalacak.. Kasabadan çalıılı 
makineler gelecek çenfi Zey
neple, kara kız oynıyacaldar, 
bani biliyor musun? Zeyaebin 
ıııldak pullu rubaaını? lıte oou 
giyecek.. Ben de anamın 
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bu kıymetli bayrakları bu mutlu Şehrimiz Taıet • Senayi 
• •rla ,.Marda .W.a gururla Odası tarafındm JO ~kinciki· 

...... i ş.bat 1mrihi9e lcY. tltpyac:a!f%. bi 
Kadehimi 0 güneşli ilham r '9yhk ihncata dair bir iıta· 

kaynatının Atıtürkün şerefine tiıtik h•--•ibr· B•a ,rire. 
bldırarak ona bu teşebbüsleri· limanımızın bir aylak ihracatı 
nia mavaft.lcıyetl'erini iclra'k t•dar: 
e•ecelc uzun ömürler dil.ım. l!IG,I tea ldm, 18.2 toa in-

Gene ba menCI ziyaretle cir, 155,1 ta. laurcla İDcir, 
yeş'I ,.clumazu şenlendiren w 119,t tıaD ,....., 186,9 tea 
epiz önderimrzin cftrektlfleriai pal-..t, 7t,2 a. 'fllınia, tS;I 
.. vm&ı1rıyetle tatbllca 'fCÇllr.I ton D,5 teD ...... 
olu Celil Ba,., bfilc:Gmetinin 31,1 289,7 ton ... 
kadretli ariimeasili ıayın Yeki· pek, e,s Wilpe, 111. l 
limiz Şakir Kesehtr .-dine ton tltill, 6,6 ._ 1-lle•, 21,4 
kadeh kaldırmata dam edi- taa ,..._. kıdl••· S7,. 
yorum. mf,-alsiki, 285 

V111iain bltDesilldeo ~ mii- A: t l Mwa 
tehanis olan Vekil ft 11111111· Aı..ac'tn •••kökl 
bbelede bulanm..,lardır: rilr-• -• AW.lle1a 

Veiiffn nıdh: lt.ahimla .,..._ tiwi 
Bundan 17 aene nel r. ve tıesllıoi)i -.ı ._.._._ 

~lgeıine ilk defa olarak 191· ti~.,11111 ............ 

miftfm. O llr81arda Yti1n ladla h•ı n ıye ----•· 
dwin bir düıünıce ve -,.nala· •tı-'ı ..,,... 
naa ait bir 1caranızhk 11raar1b. ldoml••• •el••• ...._ 
Bn ziyaretimden •-zaman ıonra tarda 'bir ine* lt•lll• ......... 
endiıeleri tahakkuk etti. Feci taca ......... 
bir t.,al wkaagelc!i. Memleket l••~---!!llml---•ı 
ibiyük mabramıyetlere ve tö- j Z M j R D E 
-ıiplen utradı, t.tta brta1afunu 
ble ateılerle brırlath. Ben o E ı• DA 
aralanl• yardan ayni .-ı.-p1ar• 
atramıı bqka b51gel.U.4e ft. 

~fe al11111 balanayord.., prek • 

E GÜZEL 

• 
..... z11D111ıacla ıerek lüdtlt- ADE'l ETIMAN 
t.. ıonra \aralan tekrar ltJa· KITAPEVINDE SATIUR 

U dal•mt ~11e11..a. den itibarea yııma aiia adında 
• ·.:: -~ elledadeki veuikle birlikte da-

'8zamdır. Müterakım Yergi, tM

viraye ve tanzifiyeden o •n lle
Wiye riilaua ..tarma •oclelia
.dea temil olUDlll'. 

rete fırsat baı.mamı t. w.t Adres: «onık C. 5&'8> 
aak yakın bir allb ile, ehi-. 
bllcıama ve imar için ..,fedl- Baymdır Merkez okulunun 
le11 ııyretleri takip •tmekte ihata 4uYart yapısı 1S78 lira r1 
idim. Bir ~le katloama llJl'•t· .kırat açın tutarlle 15 gün mücf. 
Itri göıterildlfhai 'biliyordum. detle açık ek111tmeye konulcta-
Ancô itird ederim ki b•'- 08 mera t•clan iateldilerin 2•90 .. ,. .. 

v.w• M•flacla Buldanlı Al 1ma hn1..::-L.-: - ..__ 1 dahi &aae. bir b~ -"ne inhiur ,.. u1U11111W•De gore 1111zır •· 
• ... Bayan 'Fatmaın Aklıiıann Mu- 1.:1 t • ,.. __ il b" l kt 

eclen ltu ikinci ziyaretimde rör· mara naiyeli cİftmlcla y a1ça y(acMa" ·~ emıaauar e ır ı e 
dikleri• tahmialerimi çak ..- demekhl mand !8IO lldm ar 700 puartelİ glinü uat 
ride bırakmıfbr. Eaid ümitsizlik matuamf oldqu tarla ve meo 1 de lı daimi encümeni• ,,... 
n fittir wwine bu...:&- b .. ,..,.. varma1an. 17 26 489 

,_. ·- uı .... pazarlık 'landle •ılıktır. 
'her 1c&t ıincle ve tiadi i~da Talip ·elmllırm la;m t• /arnir ftt:tli tieaı ef 
'bıalaadqfumuz Manilada _,. ile vekili amumiıi Akhiar dava 
ve heyeun gördilm. ftkilleriaden HlnJia ffüsnü ,. ... arlqundan: 

Büyük Önderin t.ayat ftl'iai ~brda m'lr....rt etmeleri ıftlıa A. Aren J. Galiai tioeret 
idareli altındı tüakkuk etti- .alwaar. D. ti 111vaaillt laauıde M' rillıli• aa
ril•iı cidcl bir kallanma " ·1111-•••••-•-•ll nmcia 26 :nuwM .... ye-i•• matara• tesbitiae mu- ttaire itba&Mı ticar8'ile etr..-
vaffak olc1am. Hallan hiJük O K O R A. Alro• J. imifjN.in ilbıa 
,.,... ve Cumlnari1e1: Halk •6. ş.,,,l..! u.ı.n- tlc .. uawnı TtcıNt kas•• 
Putili blkumetl•iain uimi ır~~ ICI .... lalkmlerine pe 9icilin .2'85 
alaka ve dikkati ile elde ecli- n•maruaaa kayd w tucil edil-
i• Dlticeler hakib'tea l1b1aar dl'i ilin olunur. 48S 
w itimat ile lcarplanacak .... 
a.,..air. L leci taluipler .._.,..._.._Ne. a Kiralık hane 
aörmfif o1an Maniıanın yeriade Telefoa Ne. J285 Karaaünadı ba~ bü.,ik 
'bllaüa yer yer pzel eserterile Gliikemmel bir hane kirabkbr. 
yeni bir ıe1ırin .tk:11c! 'buldutu Talip omlar 1'araatiaada bak· 
• ör&lmektedir. • a .. ıanm nam1na tetelL'kir· •• Bq Nezire miiracut Dlf'• 

Y1ik•lc şalıı1yeti iııplnaia .&.imi arıederhL l•i ilin oluav. 
yakından ma16mu olaa • .,.. a.. kla• w,.. tlllkte 
Beıvtdcilim cem Bayann riya• .... il .. ...... . .. 
•t ett1ti bükGaıetia bu 11erleri im w •n• • 
...... .,. .. ~arıdadıfı•• " .... lerimi aöylemete f nat 
bitin lmkblarım kllll........ ... ·- ..-ne aiıt:era. 
kalkın• hareketini lmvvellea- mllefwpanerlik w --•ta•• 
clirMle ... .ı tJir •••IJ9t del ela .... w 
atfitm* kaa•mda W.chla- ,._ takw ~ .. 
Da ftimat \ll)CRabflhsiaia. Vadi Mllwlkia biMia 
clDlttor 1JlS ,....... .. tJlr .,. -
·-· ........... ,,... 7illi in49 ...... 
ıltirilmı1lil u-uncla d\tal ......... üt•ıcli,_ •• 
faaB,e'tlerbif JikM1mzaroaaza ı1a• .. .-.1111 ._.... 
..... ~' Re d)tame'fi ,,lr ..... . dilltemtlk ..... 
YUife telakki ederim. ....__, o1an wislere •erin 

Kamilizaa prees1plerini iyi ._,. .,. •1ıl'9n•• ..., -
byara\ l;i ta'tb.. ma..tfak Alatirldia prefin• 'bclebiai 

..... .alil• ebafmda topJaa- Jca•4ırarak hep 1'irlkte llbhati. 
•k aaretillt llaaiaalilarm yalaa .. içmefe davet ederim. 
bir Utiiibald• 1UZ1nia Wtün Ve'lcDm aftafJaaan 1>a aat'kwa
,aralarmı tedaYi etmil .. mem· claa ..,. Moria Şiaaai buta
leketleri•i ıen ~ ••• 'bir neli \atlleki•İ ll. l>r. MCC41et 
lale r•tirmiı bUlunM1Mvuaa Allda üzüm tiirldiıiiDÜ ~ 
tfiplae yo\tur. dn.ı.nde. .oara GSS.a !le 

lki pn evel lzmire aeoerU. mer\um laaldancla 7azdıtı bir 
basün Manitaya muvwl.ınaaz· ıiiri okudu, clefık • allat! .. 
ela .aösterileta umim hümi ka· dı. Vekilia bur.ad• aıtlcilcleri 
bule ..,.k ıahaea ıerek lw çek iyi intibalar bırak~ 
.,yahatte Mu l'efabt ed• u 

lzmir Birinci icra 1n111alh
lad111: 

Bitir' C.kt1tan Tq ıt1_,1n 
aitnlelinetd ala .. adaıa ddta11 

ti haeaı alnnm Kiqıyaka 
no-.-c. •dlalleli F.-dai19 .. *_.._ llelili•eS ___ ............... 

• ıc1...a1 .,.nk 115 
,.... ••imtla ir at'• w 
!.300 lira kıymeti ............ 
- ıa Mart 9J8 ariae --
wadif ..... paü ... 11 • 
.,.1c --- Hretile ....... ça-
\ar.a-ktar. Ba ........ ..... 
'bedeli mahammen lcıymetiai11 
"7S.mi buh11·41jı takdirde 
ea çok artıran talı'binia &ula· 
'laleli baki kalmak ..-nJe -., 
11 .. ... mabıa..k ikiaci 
aıtarmua 2/4/938 tarihine mü
•clif _....- aüoii aat 11'le 
7apılılalhr. • •brm.ıa dalai 
1at1f bedeli mabar •en kır ... 
tİllİ balmaza • çok arbraa 
iıbldili• iWe .tua.:akbr. Bu 
p~ mubl üzeriD• -Nth•6'1' 
bir tekilde hak -&altb,i.a4'c .bulr 
•a.ar ,ıb.u · " ~ n~ 

ireye .müraautl111 lkuaclır. A'c
-Iİ takdir.de baldan tap41 aicilile 
..ı,it olmıy...ı.r paralar111 pay· 
lqmuı•dnn laariç baralalacak· 
lardar. 

Sat&t pefİD para ile ohap ta· 
Jipleria % 7,5 pey akçuıaı ve
f& milli bar baablHll itibar 
melctabmu hamil lt..tuamaiart 

% 2,S dol&il "ye müşterqe aittir. 
.Şırblallae 26/~938 tarilainden 
.itibU8G .herllae açık balaact. 
nlacalcbr. 

Taliplerin icra müDıdiı'ne ve 
38/6235 d•.Y•Y• müracaaüarı 
liiıwu ilin olnnur. 488 

anayi ktımpanyB11ndao: 

LW11k Tipi. 

.. . " 
7S .. 
70 .. 

as .. .. 
7J .. 

K..., 
132 

1S6 
723 
690 
6S7 

732 
•ı 
670 
6.w 

ı- Ye , i._tla 'teali• w itecWi J>OI 
ödea• i • dik bir top ... olup .... i 
t • JS ~ Atışlara •n .... tur.. 

'2 - Beher balya amballj -ve pre1e ...,afı olarak IGO 
'--· -5at ... -.:....:... -.._...a.,e ........ 

3 - &ita., wm ..,. ... azaya naklini iıtiyenlerden beher 
..,... .if'n 30 G.t araba nakliyat ücreti ahaır • 

4 - 1·24 top almak iatQeD müjterller ya\araclald fiadere 
yüzde 2 zamla m.I alabil' rler. 

YtlkatNla ,-..ilea bez fiatieri Velclletia ~ı'blt ettiti 
fu.ta.re .uy.- ••INliıi ve aaJdWe muraflanmn -da auVllfık 
oldtıta t..ı le olan• • 

zmir vakıftar m 
ı - M.., ........ Alip.fı ca4deıiade kiin 13/137 ve 

14/135 No. h dülckiıalwn yerine yen den yapbnlacak 
1175 lia 69 laarat -.ı bedelli dGk'kiaaa .... 30/JHJ8 
mlaindea itil.r• ~ ain mü .... elt .... 
konulmuıtur. 

2 - ihalesi 19121938 cumartesi güni Mat 10 ela t..ir ftWlar 
idnelİllde ,.pılacakttr. 

3 - Bu işe ait prtname ve kefil, proje ve p11Duu ia?eldiler 
iler gün wktftar ;~ görebilırler. 

4 - Muvakkat nminat miktwı 89 ta•ır Ebiltmeyc tirecek. 
lerin tem at mak\tuunu ft. kendiainin bu ıa~i itl•i _.. 
wfftıkıyede 71'Ptiklllrma ~r vuaik ile komıa,ou mür .. 
ctnat etmeleri. 30 1 1D 17 St4 

1 daimt encQmeni ecı: 

iMamlektlt hattllbane11 civarında Anpfmnı caddesindeki mu
cit .a...tanıa kuduz iautabaaeüııe ta ş 14'1 AİH 89 hNf 
ac;.1a darla lJ fin ıaiiddıetie ~ık ..ailtmeye konuldutundan 
iıt.Wi .. m 2490 aayıh .,... Wkümlereae an iluırltyac:Mclan 
te.qı aatlar le birlikte 28 Şulaat 938 P .. rtea ...a Nrl 1 l .40 
ıl daıwı encume.uno baş -v~.ma1a . 9 18 4\4 



11 Şubat 

0Eu1~scnE LE .. 
\ ANTE -LINIE 

G. m. b. H. 

A"ADUl.U 

~ratelli~~p~e~r,~~o~#~~~~~Y~~

1
~L~~

0
~~

1
~Z~--, 

Vapur Acentası 
ROY AL NEE.RLANDAIS 

KUMPANYASI 
HAMBURG 

C EUTSCHE LEVANTE: 
LINJE, A. G. HAMBURG, 

A1LAS LEVANTE LlNIE A.G. 
BREM EN 

''ERNST L~M RUSS,, vapuru 
.17 Şubatta bekleniyor. ROT· 
TERDAM için yük alacaktır. 

"ADANA,, vapuru 18 Şubatta 
beklen yor, HAMBURG ve 
BREMEN için yük alacaktır. 
ARMEMENT H. SCHULDT· 

HAMBURG 
.,GLOCKSBURG,, vapuru 8 

Martta bekleniyor. ROTTER· 
DAM,HAMBURGveBREMEN 
için yük alacakhr. 

SERViCE MARITlME 
ROUMAIN 

BUCAREST 

''OBERON,, vapuru 7-2-938 
tarihinde beklenmekte olup 
ROTTERDAM, AMSTERDAM 
ve HAMBURG limanlın için 
yük alacaktır. 

•'STELLA,, vapuru 8-2·38 
beklenmekte olup yükünü tah· 
lıyeden sonra BURGAS, VAR· 
NA ve KôSTENCE limanları 
için yük alacaklır. 

"UL YSSES,, vapuru 18·2·38 
tarihinde beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra BUR
GAS, VARNA ve KôSTENCE 
limanlara için yiik alacaktır. 

"STELLA,, vapuru 21·2·38 
tarihinde beklenmekte otup 
ROTTERDAM, AMSTERDAM 
ve HAMBURG limanlara için 
yük alacaktır. 

SVENSKA ORlENT 
UNlEN 

Kadın dikişleri ve 
şapkaları atölyesi 

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

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

M. Etiman oe 
Saime Ôzgören 

Paris Dikiş Akademisinderı 
Diplomnlı 

-OITUZ,, vapuru 22 Şubatta 
bekleniyor, KÔSTENCE, GA· 
LA TZ ve GALATZ aktarması 
TUNA li11aanları için yük ala· 

Hükumet caddesi 
Şamlı sokak No, 28 

1 Z MIR 
TeltJ/on: 2535 

"FINN,. vapuru 22·2·38 tari· ı 
binde gelip ROTTERDAM, 
HAMBURG, GDYNIA, DAN· 
ZlG, DANiMARKA, ISVEÇ ve 
BALTlK limanları iç n yük ala· ----------~ ~~------------•ı cıktır. 

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

caktır. lzmiı· vakıflar modnrlilğQnden: 
SERViCE MARITIME Kıymeti Cinsi No. Mevkii Vakfı 

ROUMAIN Lira 
''SUÇEAVA,, vapuru 14·2·38 150 

alacaktır. 
tarihinde beklenmekte olup 250 
MALTA, MARSILYA limanları 120 

dükkan 
f ırıcı 
oda 

368/34 
367/36 

154/23,29 

Tuzcu sokak fiasan hoca 

" " 
JOHNSTON W ARREN LINES 

LIVERPOOL 
0 INCEMORE,, vapuru 27 Şu· 

batta bekleniyor. BURGAS, 
VARNA,KôSTENCE, SULINA 
GALAZ ve IBRAIL limanlan 
içİD yük alacakbr. 

DEN NORSKE MIDEL, 

için yük ve yolcu kabul eder. 
Daha fıızla taf siliit için ikinci 

kordonda FRATELLI SPER
CO vapur acentalığına müra· 
caat edilmesi rica olunur. 

Navlunlardaki ve ilanlardaki 
değişikliklerden acente mesuliyet 
kabul etmez. 
Telefon: 4111/4242/2663/4221 

HAVSLINJE 
o s L o Olivier ve 

-BAGHDAD,, motörü Mart 
ortalarında bekleniyor. DIEPPE Şürekisı 
ve NORVEÇ için yük ala· limited 
caktır. 

ARMEMENT DEPPE Vapur Acentaaı 
ANVERS Birincikordon Reeı binaa 

"ESPA.GNin wıp~ U.... T.el. 2443 
ortılannda bekleniyor, ANVERS LONDRA HATTI 
için yülc alacaktır. •POLO,. vapuru Şubat orta· 
AMERICAN EXPORT LINES ıanda LON 11RA, HULL ve 
THE EXPORT STEAMSHIP ANVERSten gelip yük çıka· 

CORPORA TION racak ve ayni zamanda LON· 
••EJ\HlBITOR,, vipuru 20 ORA ve HULL için yül-: ala· 

Şubatta bekleniyor. NEVYORK caktır. · 
için yük alacaktır. ..GITY OF EXFORD,, va· 
STE ROYALE HONGROISE puru Mart iptidaaında LONDRA, 

DANUBE MARITIME HULL ve ANVERSten gelip 
.. DUNA,, motörü 25 Şubatta yük çıkaracak ve ayni zamanda 

belrteftiyor, BUDAPEŞTE, BRA· LONDRA ve HULL için yük 
1 L f LI alacaktır. 

T S AVA, V YANA ve NZ LIVERPOOL HATTI 
içia yük al-=aktar. .,MARDiNIAN,. vapuru 20 

llinlardaki hareket wible· 
Subatta gel"p LIVERPOOL ve 

rile navlunlardaki def'ifiklik· GLASGOW için yük alacak. 
lenlen acenta biç bir mesuliyet 
kabtd etmez. ..LESBIAN., vapuru Şubat 

Daha fazla tafsilit almak için ortasında LiVERPOOL ve SW· 
Birincikordonda W. F. HENRY ANSEADAN gelip yük çıkara· 

VAN DER ZEE & Co. N. V. ~~UTSCHE LEVANTE- UNIE 
npur 8'Cntal ğına mürac:aM 
edi meai rica olunur. "ANDROS., v"puru 9 Şu· 

Telefon No. 2007/2008 batta HAMBURG, BREMEN 
~~--~------.ı ve ANVERSTEN gelip yük çı-
Uaş vekiJimİZİD karacak. 

en son resimleri 
Büyük eb'atta Başvekilimiz 

B. Celal Bayann fototrafileri 
yalnız Hacı Alip.,. otelinde 
foto, ressam B. lsmaı1den teda
rik edf'hilirsiniz. 

Kültür .... 
EDEBJ. TERBiYEVİ, 

SOSYAL MECMUA 
En yeni terbıye cereyanla· 

rılıt, i mi neşrjyatı ve dünya 
edebiyat nın en güzel parça· 
lar •· neşreder. 

H.çbir münevver, bir çocuk 
babası KÜLTÜR ü tak pten 
uıaılt ka amaz. 

Yıllık abone bedeli 240 
a'tı a 11 ğı J 30 d•r: ->ttgrs. 
on k ı ıı tur. 

İştah ilacına 
lüzum kalmadı! 

S.hhıtinizi korumak, hayata· 
nazm ıılunlılarını atmak, ye. 
meğinizi iş~ahla, lezzetle yemek, 
kuvvet ve kudret sahibi olmak 
ve biıhassa keyf ve neş'e ile 
bir bayram geçirmek ;stiyorsa. 
nız Kabadayı fabrikasının bay
r.am şerefine, en İyi, en ııhbi 
anason ve en mugaddi ve ne· 
fiı üzümlerimizden çıkardığı: 

KABADAYI 

Kordon 
Yüksel 

Ad es: izmir KUltur Rakıların da ı a.mağı unutma· 
yınız. Bunlar gıda, şifa ve sefa 

rrecmuası f .i-..... _______ _. byaatıuK•" 

250 
20;> 
200 
400 

ev 
ev 
dükkan 
ev 

13 
87/5 
88/2 

] 26/11 
349/90 

Hurşid iye 

Nizamiye 
Emir Ahmed' 
Samancı s. 
Uzunyol 

Ômerdedc 

Nığbolu camii 

" Hisar camii 
Alcçah Rumkuş 
mesçidi 

300 ev 393/109 Kestelii çıkmazı Cezayirli Halil 
350 ev 158/19 Tuzcu m. Hasta s. Hasta mesçidi 
150 ev 159/51 ,, Molla s. ,, 
Yukarıda yazılı vakıf yerler ıablmak üzere açık artırmaya çı· 

karılmıştır. ihaleleri 26-2-938 Cumartesi günü saat ondadır. Ta· 
1 plerin vakıflar idaresine müracaatları. 6 12 17 25 391 -lzmir Yün Mensucatı 

Türk A. Şirketinin 
Halkapınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardıta kamqlar: 

Sağlam, zarif ve ucuzdur 
Yeni yaptırdığınız elbiseler için bu mamulib tercih ediDiı 

SATIŞ YERLERi 
Birincikordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş . 

~ ınnırın11111111111111111111111.. Doktor .. 1111111111111111n111mmn11111ı 

~ A. Kemal Tonay 1 
§ Belcteriıolog w buleşıeı, salgırı hatalık.lan miitelwısısı ~ a fVerem ve saire) § = -:::::; lıumillaııe ialaeyona bl'pllDdıkl Dlhel: eobt beftacla 30 11yda § == •t '9 • .., •••• ..ı.ae ..................... 6 ,. = 
1 kadar halltalanm kabul eder .-

!lllnllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllOllllffllllllllllU Tele/••= 411 S llllUI 

Hediyelerin en makbulü 
muvaff akıyetlisi ve 

en 

m'iinasibi 

S. Ferid 
Ec7.acıhaşı -

Kolonya 

Esans 

Krem 

Pudrasın· 

dao bir se· 

ridir. 
Bu 111amulat· 
taa daha iyisi 

yapılamaz 

isim ve etikrte dikkat: S. FERiD ECZACIBAŞI 
İFA ECZANESİ . 

lzmir iskan modO.rlüğftnden: 
lzmir vjliiye'ti dahilindeki göçmenler için Menemen kazası 

merkezinde 14, Bergama kazasının Ktnık nahiye merkezinde 20, 
Dıkih kazuı merkezinde 31 tehir tipi, Çeşm~ kazasında 47, 
Kuşadası kazasının Davutlar köyünde 29 ve Foça kazasının 
Bağlararası mevkiinde 37 köy tipi tek evin iaşası 15/2/938 
tarıh"nden itibaren on beş gün müddetle ve pazuhk suretile e1'· 
ıiltmeye konmuştur. 

1 - Şehir tipi evlerden beherinin muhammen ke~if bedeli 
470 ve köy tipi evlerin 420 liradır. 

2 - Eksiltme 1 Mart 938 tarihine müsadif Salı ğünü saat 
011 beste İzmir iskan müdürlüğü dairesinde müteşekkil komis· 
yonu huzurunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat bedeli olarak yüzde yedi buçuk ku· 
ruftan tutarı olan teminat parasının yatırıldığına dair makbuzun 
eksiltmeden evci komisyona tevdi edilmiş olması lazımdır. 

4 - istekliler mevcut şartname veıa"r evrakı her gü iıkin 
dairesinde görebilirler. 

5 - Yukarıda yazılı gün ve saatte lzmir iılcln daireaine 
müracaat edilmesi liizumu ilan olunur. 17 24 490 

lzmi ı· Gümrükleri 8aşdirektörlü
ğOnden: 

1 - Gümr üklcrimizde üç adetten ibaret 16 lira asli maaşlı 
yere yazı makinesinde İyi yazı yazabilen talipler için müsaba· 
ka imtihanı >apılacakhr. 

2 - Müsabaka imt hanı 938 şubatın 25 inci Cuma günüdür. 
3 - imtihana girebilmek için memurin kanununun 4 iincG 

maddesinde yazıh evsafı haiz olmak şarthr. 
4 - Müsabakaya girmek iıtiyenler imt han gününden evel 

bir dilekçe ve mektep şahadetnamesi nüfus örneği ve diğer 
ve1aikile birlikte başmüdürlüğümüze mürııcaatla ibrazı lazımge
len diğer matbu hüsnühal şahadetnamesi ve resmi doktor ra· 
poru almaları ve keza imtıhan ıününden evel bu belgeleri de 
ikmal edereok başmüdürlüie getirmeleri lazımdır. 

S - Taliplerin erkek olanların aıkerliğini ikmal edenleri 
tercih edilecektir. "Aslerlık vesikasıDrft ibrazı şarttır .• 

6 - imtihan hesap, cotrıfya makine ile yazı ve tahrir• 
dendir. 16 17 18 474 

Nihat Kar 
Mimar Kemalettin caddesi Ak.eki bankası karşısında No. 3S 

Garod oıomatik Radyoları 
En tabii ses, en kolay kullanış, en ıık moble, en hassas aparey 

Kalorifer Tesisatı 
En büyük müesseselerden itibaren bir kaç odalı evlere 

kadar bilhassa apartmanlar için kat kalotif•leri 

Cihet Antenleri 
Fennin en son hediyesi, pratik, lmwetli Ye elllm aletler 

Neon tapleri ile tenvirat 
Mıtazılannıza ve müe11e1eleriniıe gmellik verecek bu 

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

lzmir Levazım dmirliti ildnları 
lzmir Levazım •mirliti Sat. Al. Ko. Rı. den: 

1 - 2000 ili 2500 adet portalif çadır kapalı zarfla ekıilt ... 
ye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 18750 lira olup ilk teminat pi,.. 

1406 lira 25 kuruştur. 
3 - ihalesi l/Mart/938 Saı. ıünü saat 15 tedir. 
4 - Eksiltmeye girr.ceklerin 2490 aayıh kanunun 2 ve l üncll 

maddelerinde istenilen belgelerile ihale günü en geç bir 
saat evcline kadar teminat ve ttklif mektuplarını M. M. 
V. satın alma komisyonuna vermeleri. 

11 17 22 97 456 

fzaair Lv. amirliti Sıt. AJ. Ko. Rı. den: 
Kilo 

20000 Benz"n 
37 5 En iyi gres yağı 
495 En iyi vigum yaj'ı 

100 Bey•ı iıtilpi 
100 Renkli istüpi 
ıso En fyi "Valftlin ~ 
30 Mai mukattar 

400 teneke 6000 Mazot 
tO Alif 

1 - Çanakk,le miatahlcem mevki ibtiyacı için münakattdi 
bulunan yukancla miktarı 1•zıh benzin yaj't •e motör 
malıemeıine talip ~ıkmadıtmdan pazarlıkla satın al .. 
nacaktır. 

2 - ihalesi 26/Şubat/9.38 Cu.....-si güaü Mat 1 t de Ça· 
aakkale mütahke• liie't'ki .atı• ahu lı•ı,..-da 
y•pılacaktar. 

3 - Teminat mnakbta alı:çMI 466 liradtt. 
4 - Ş.rtname•i her fiİn ko..,olKla rör&lebilit. 
S - istekliler tidtet oda_. byıtlt ~ dair ve

sika ıöttermelı: mecb11dJWfmdedıtler. 
6 - Pazarht• ittirak 'edaat6feo 2490 ,.,.h kanunun 2 ve 

3aci maddelerinde •e tartnameıinde yazılı ve:hlcalara 
ve teıaiut menkbtalariN aı.irlilc:te iliıale saat•ndeıt eftt kO'llrift 
yona miraeaatları. 496 
- 1 12 Mi f t· 

lzmir vakıf far mftdOrlftğftnden: 
Bornovada Hüseyin 1sa camiillin •iitüinlik ve kay,rmltk 

ciheti ~ktrr. Müsabakaya talip oı.ı.nn M*tılJ ü~üncii Per• 
tenıbc günü öğleden evel saat 9 da valciflar müdür.yetinde 
müteıekkil bademe encümenine miiracaatları ilan olunur. 473 
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Pastil Pe toral Doktor Şahap Göğsü yumuşt.ıt:ır, balga'f!l aüktürür, öksürüğü 
söktürür, tesirli bir OKSüRüK pastilidir 

Hassas ve temiz iş 

Mutedil fiatle 

Sözverilen gnnde 

akine tamirha· 
~ H M neıinde yapılır 

Sıhhat Balıliyağı 
Norveç.yanın halis Morina halıkyağ1dır 

lki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 
Hamdi Nüzhet Çançar 

c 
Biiyiik Salepçioflıı hanı karşısında Başdurak lzmi1' 

• 
Mücellit 
Ali Rıza 

••• 
Kita b, Defter, Blok ve her 

nevi Bankacılıja aid bilumum 
cild işleri yapar. 

En temiz ve en zarif itleri 
süratle yapar. 

' ,. . - . ' ... ! '!: •. 1 , ·~··<.'' . . ' . ~ .. 1 /zmir Keıtane pazarı demirciler Bir kere müracaat 
No. 16 • 18 edıniz. 

Foto Köroğlu 

Hamza Rüstem 
En meşhur fabrikaların fotoğraf makineleri, film, cam, ka~ıt, 
kart ve bilumum fotoğrafçılıkta miiatamel eczalar, fotoğraf ahit 

ve cdevab, font ve sehpalar. 

Fototralçılıfa miiteallik her nevi malzeme 
Zevki okşayacak resim ve Atrandi•tnanlar, senedat ve evraıc 

iatinaablan ve kopyaları kemali dikkatle yapılıt. 

AMATÖR /ŞLERJ 
Dcvelopman, kopya ve her nevi ağrandisman &ürat ve nela· 

aetle yapılır. 
lZMIR: Emirle•ızade çarıııı No. 28, 4, 5, 6, 7, 8, ) 1 Telefon: 267jl. Tel af: Rüstem lzmir -

H~ra~ç_ı kardeşler 
s-yü 

• • 
mrmıze 

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

Memurlara 10 taksitte veresiye muame. 
lesi yapılır. 

• / 

Yeni Kavaf far 

çarşısı No. 34 

• Diı Tabibi 

Cevat Dağlı 
ikinci Beyler sokak Ncı. 6'1i 

Telefon: 3055 

Baktiryoloğ 

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

[illeri yapılır 
M.ilracaat yeri: 

İkincibeyler BOkak 

Telefon 3869 

-Birinci Sınıf Mutab-

Dr. Demir Ali 
Kamçı ofla 

Cilt ve Tenasül hastalık· 
ları ve elektrik tedavlel 

lzmir • Birinci beyler sokafa 
Elhamra Sineması arkuında 

Telefon : 3479 

G .. H k. e oz e ımı 

Mitat Orel 
Adres: Beyler Numan •~ 

kağı No. 23 
Kabul saatleri: Ôğledeo evol 

saat 1(). 12 öğleden ıonra 
15 30. 17 Tele. 3434 . ~ 

: . ... ... j'·~. •• • ' ' .. .. , .' ... t. • • . ' 

1938 Modelleri geldi 

Şevrole O omobilleri 
- -

Kuvveti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok 
ve cihanın en beğenilmiş otomobilleridri 

Ve<dl el!< ~aır«;a o a ır l1ifil evce lUJ cdl cdl u ır 

Oldsınobil otomobilleri de her tnrlQ evsafı haiz, sağlam, 
elverişli, güzel ve lnks makinelerdi1· 

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


