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M. Eden istifa. etti r ' Dıfbakanımızın 
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M. Eden, Jtalya ile miJzakere İfinde Bafvekille be yata atı 

anlaft1111Gyınca .f !kildi, deniliyor M.KralFaru 
memleketimiz 

gelecektir IStifada Bitlerin nutk-unun 
tesiri var mı? l•t.116al, 21 (Haıaıt) -

S.lll'lmi•ıle ..,_,. HM• 
Qe Velclli Dr. B. Tn/ilc 
Rlştl Ara,, ,.ıeteoileri b.
hl eilerelc fa h1•11dt11 6a .. 
ı-rn•ştıır: Halk bağnşıyordu: ltalya ile anlaşma is

temiyoruz, Edenimizi istiyoruz! - S. M. ludl F•rrılcMftll· 
lelcetlmlu ••leoelctl,.. Ben de 
Mısır• 6Uleeefi•· F.ıctd 6a 
slguetlerin ..,..,.ı lıenllz 
... , ... •tnle•lflir . 

Romanyada 
.r.. ....... defllti 
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... ~ ... Romu,. BlpelriB 
• 'Mile ae.,.ttiti . bir beyıa• 
- -- , ,_, •lif.le -

&,fak oe fırtına 
•ne bafladı 

llıaır ile ,,,.,,..,.,/,, ilıtl· 

ll/lı e11 a/•'lc 6ir ,. .. ı. 61· 
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M. ~emberlayn 
Avam IEamarasmda beya· 
natta bulundu ve itimad 

kazandı 
------------------------------------~ 
·Yeni Halkevleri! 

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

Bayram çok parlak ve 
heyecanlı oldu 

İzmir Hallıevindelıi tezalıar ve Kar
fıyakanın Halkevine i11vuıma•ı 

K.r,ı,.a N11lı.oı.1a ~ılm• iııtllMleruıl• 
Balknlerlata 1ı..,.1., ,aıa,.. •• iıtikltl •arp ile ••tl••••ı • 

al .ı.ak ... uüetile,... ..... Yali B. Fala ~ ·,. ..... ... 
..... Balketforia.. elci• piti, eylolaifdrı 
~ ... de , .... ,.,.ı ... " , .. , v.11.111 .. ,,.., . 
Ear;arrıa Balk•Yi •tll•fWo S.11• rlircLlatlarl 

Ş.llrio Balkeri ..ı-ıanm ..... Balke•W• JtlM ı 
••t.ı.aa NJk " •la•n.rı.r. U.J. aeaa katlala•ak itlll ... ,. ..,. 
bYı.dala 7.N • ......_. .. aidatı laa•ı b.ı.aayer-. ....,.... .. 
•elala .. .w W. kere .ı.u •it.. ala Thk aillodala • ..,. " 
.... )lr .-.Ucle oJaaatlu " 1•· •• •cak Wz ..... i•'ta IE ......... 
...... kalıimluı ... .,. W.. .. al WrlOftir• a.W• .,...... 
.... .... kkalta ......... .,.... .... • ......... • ...... 
~ lldınliıl .. JNW tı1 H ; 

,, 1111s·•···· -
Beşiktaş c;o 
Güneş 3- MuhafızgUcU 1 
Beıilıtaı elan gitti. ilçolc da ~Cltfilll~ 

baya harelcet ediyor 

Otolc talcı1111 
Beıiktaf. ikinci oyanwuı Pa· 

zır pi, ıotulc laavada ve 
111,ik bir kalabalık brtıaıncla 
.,.ıı. O,Unu lzmir lalkemle
riadın Y amaalanporla bay Eaat 
idare etti ve ciddu •avaffalc 
oldu. 

Evveli Betiktat, ona takiben 
Oçok aabada priiDdüler, 111 
ıelrilcle dizilclil•. 

Beıiktaf: 
Mehmed Al;, Nm, F•ak • 

Fuad, Halda, Rifat, qref, Şe
ref, Hiiıaü, Bedii, Hayati. 

O çok: 
Nejad, Ziya. Necdet, Mus

tafa, Adil, Halim, Hamdi, Maz· 
har, Namık, Said, Kemal. 

Oyun Beı' ktaı haf hattında 
keailen bir Oçok akıaile baı· 
fada. Miaafir takımın mukabil 
alanı f avullı dardaruldu. lımir 
kalelinin 30 metre kadar uza• 
tında verilen favul cezuını 
Halda ... bir 

etti. Top lzmir kaleaiaja ı .a 
diretiaı çarparak pri lra~ı. 
Beı:ktqlılar, deYnGiD S UMi 
dalcikuana kadar biritiirl U.. 
riae hücumlar yaptılar, falaııt 
neticeaiz. 6 ıaca dakikada lan, 
aol açık Hamdi ile ani bir lai
'*m yaptı. 

Hamdi topu aerbelt yazjyette 
duran Saide verdi Saidın ul 
ıütü ıaa11z1ık eseri olarak 1c .. 
lenin üat direfini yabyarakavat 
o du. s~ıiktqlılar, Üçolaaa Al
sancata niıbeten daha telalilceli 
muhacimlere mal. k oldutua• 
düşü ıerek havadan top:.ı b r 
türlü yere ind .rmiyorlardı. Oç
ok da bıı tempoya uydufıladan, 
Beşiktaı ka1esı Ö,Ü'le re ,,.. 
muvaffak olmuyordu. 8 ine ... 
kikada Oçok forlart Bet: 
lı:aleaini karııt rdıklara b r • 
da, Nurin ·n ayatı, topu le 
ile l< artılamak iatife :ı Aclıli 

-•ona 10 11ca ""'""'' .. 



! r ,, !" 

IFO A 
Be nan t 

Boılata fırla " her c i•, lı: dı rıl eıi iı.. mnıe.ı.uib l>ir vy:rd•n 
••ora dOtmen mnhıı.lı:ıktır. B• bır kanundur, del ~ n; o ciıi dii ecdt· 

tir. G••O bıı cnıbe kanunudur ki, k r e '•i, ı noı H ~ııd1Pl1rı da boılul· 
)arda taıabiliyor. Şu bal de ayni lı:a n, bir cop• e~en biiy~k bir kiia>ı 

manıumeıinUı m vaıcıı inı kun k~n. di er crp tt® ıle kopmu , l.opanl· 
mıı v ya fulatılmıı, fırlaaa t el "mleri aıııkııta "'ecbur ediyor. 

Tıpkı ıoar dediğima •nlı ııı, bir ıerafıan Lendiaini JÖ!ltrirk l;,ı•· 

dağa biiylik aheugıu y k cık 11ad•t •• aıarla, ondaa •alır~• lal di. 
i•r bir cephede teeut.is eden largaıalıklar, buzurouzlu .ar, f rd ve cem•• 

Jel bubraııları gibi.. 
Dlhıy mız da timdi, ı... ikinci kaı ri ·ç· edir: 
Hlltim vo kahir b {Dunıız , i ae k .. add ratı ile ı n bir 

çocuk elindekı lop ~bi oyıınyor. MıntıL: foTkİ d~ lıır J i la, haıüa 
her devlet morkui11ln polııika od ı ı ve ııdad uı iç d ki faaliyeti, 
g6lı:lcrd• bir yıltlııdaD •ey!: lmİJ olulı:, lıı rt•im zin ırZPelluı yık1lır, uıı. 

ubımm• kabbni ile dnırları çıtlaçt'ı. Karrôt, ideo.<>i'k '" ~ridli ibti• 
rHiar, dtı&lç, d ... zer, "° ı;&kler "1• da lin li.ir Lqed m•V•& D yi 
oynatıp "" rak fırtın !az .baliııde eıiyorlıt-

ş.., ... ııu oe • 
- Dornnc%!. 
Dinmedi .bir ıarııı.. Ç(i.ıı.Jı:ü ıuu• da lıard:teriıtilı: ı.;r iııihılo içiadedir. 

Zalm•. adılet•irl &:e. teaaYüıe, hekaızl11ğı .b 1r neti cuor çefO"iai T&rilmittir. 
Fabt biıim i mi, kitabi TO İDHDI olarak d ndDğ mDs ııınrDn m ilabaleei 

olmaz , b blfarı ç ult, bu topıı cliıaclcıı fırlaıacaktır •• o tııkdirde, 

ukııı ııınlıU:kaktır. 

Ayrı, ayrı asırlarda doOan 
Uç kardeş 

Bu lcGçük arz üıerindeki ga· 
ribeıet-in haddi vo henbı yok· 
tur. S:r babının hor biri ayn 
bir asırda olmak üzere ü9 ço· 
cutu olabmr mi? 

Fransada Piyor Defurncl adlı 
bir adamın birinci oklu 169) da, 
yaai o yedinci asırda, ili:inci 
oflu 1738 do, yaai on aelciıiJıci 
asırda, üçiiıuıii •tlu da 1801 de 
yalli 19 uacu a ırda doğ uttur. 

Oçüncii otfu 120 yaşında 
lk• ve ltoaüı 19 Ylfıada bu· 
l1111an ıenc; kar111 doturmuştur, 
adaıac;atıı 129yıpnda ölmiift!ir. 

Mormonla g yr•ttel 
Amorikadı Mormoıı deaileıı 

bir l.ıriltiyaıı meı ebi vardır. 
8ualar 11 ıiddetle yualc 
etmiı olmasına ratmoa bir ıiirii 
kadınla evi ilirlor. 

Bunlar yala um a kad1r 
fıkı takibata tlbiydiler. Şimdi 
b11 takibtıt bir u govfemiftir. 
Mormoıılarda da bir ikilik baı· 
göıtermiıtir: Bir kıl QQk itan 
almata arbk liisıım görmemek· 
tedir. Bir kııaaı da aksini iltl· 
Hm melctedir. 

Lon a Mor onlanndaıı mil
relclc.ep ve ca b y tü 21 yııını 
geçme İf olm k üzere SOO ki
ıilik bir Mormon kafilesi, meı· 
hep reialcrind doktor Roma
nın riyaaeti de Avrupa ve Arap 
diyan a tru bir propağanda 
ıeyahıtine ç k 1 rdır. 

iki p r, mbell hafta! 
Bu garibe, orta devirlerin, 

taassup ve cehaldin eser·dir. 
Papı üçüncü Ojen 1147° dcı 
Pariai ziyaret t i' vcı b r Cu· 
ma günü Parisc gcleb"lm ,tir. 
Cııma ı\inü ise, Katoliklerce 
uğu suz vo f yrimukad dea bir 
~ jndür. B.ı s beple 1147 sene· 

Saime Satli 

sinin bir Cumasına, Papanın 
babrı ıçın Perşembe denmiş ve 
bu suretle iki Perşembcli hafta 
vücut bulmuştur. 

Cehalet devrinin cidden akla 
vo hayale aığmaz gıırıbelcri 
vardır. 

Sulb benzini 
Lcsterden Londrıya hareket 

eden kuvvetli ve büyük bir 
kamyon, tamamile yüklü olduğJ 
halde sı.ılb benzin lc111taıtaıııtır. 
Bu kamyon sulb benzin yakmak 
vo tamımllc yüklü olmalc şar· 
t;Jc saatte vaaati olarak 45 
kilometre yol almııtır. 

Bu benzin, adi cioı va ulak 
parçalı madea kömüründen is
tihnl edilmekte ve küçük mile· 
iblar tckliado 1atılmaktadır; 
yor tutmıdılctan ba,ka fiıt iti· 
barilo do yüzde SO 60 dııha 
el veriıl idirl 

Oarip bir l"akaml 

Bazı rakamlarda keramet var
dır. Meıela 91 rakamı, birden 
dokuza kadar rakam !arla darp 
edildi§'i takdirde elde edilen 
yekfinlerde fU garip cihet .ıözo 
çarpar: 

Haıılı darpların yerleri yu• 
karıda11 aıağıya 1 den dokuza 
kad r ikinci onlar ıırası aşıfı· 
dan yukarıya bir en dokuza 
kadar v üçüncü y~ıler hanesi 
de yukarıdan aşığ ya birden 
zck"z kadar rak lardaa mü· 
rekkeptir: 

t x 
2 x 
3 x 
4 x 
s x 
6 x 
7 x 
8 x 
9 x 

91 
91 
91 
91 
91 
91 
91 
91 
91 

= --
= 
= --
== ----

91 
182 
273 
364 
455 
546 
637 
728 
819 

ft A Jl()J,U --·--=-· -
• 

'Korn~.,.,.cral 1'l ci 
Tınaz 

• 
ıyor 

Muhtelif kazalarda jımdarma 
birliklerini teftiş eden jandarma 
um m komutan Korg neral Naci 
Ttıı z şehrimize dönmüştür. Bu· 
r da da teftişle meşgul olacak 
ve önumüzdeki P.azar sabahı 
Ayd na, oradan da Ankaraya 
gidecektir. -----

Arazi tahriri 
Maiye Vekale•inden 

bir tamim geldi •. 
Yapılmakta olan arazi tahriri 

sırasında tahrir cctvel!f'rine geç· 
miyerek t hririn ikma"inden ve 
tabir ko i syonlarının ilgasından 
so1ra me ydana çıkan arazinin 
tahrir kayıtlarına ne suretle in· 
t ikal ettirileceA"i hakkında Mı· 
liyı: Ve' ilet; n den vilayete bir 
tam;m gelmi,tir. 

Umumi tahrirde kayıt harici 
kılan, tahrirden ıonra yeniden 
açılıp ihya c<lilen uazi, üze· 
rindeki bina )'anarak nyı y·kı· 
!ırak arazi vcrgİ!İ mevzuu da· 
biline g·ren, evclce binanın mü· 
tcmmimiyken sonradan ayrılan 
ve mültakil bir hı ide lcullınılan 
arsalar tahrir cetvellerine ithal 
edilerek vergiye tabi tutulacak· 
tır. Bll tahrir cetvelleri mahalle 
veya köylere aid cetvellere ilave 
olunmak için tutulıc le ili ve 
cetvcl"ne yazılacaktır. 

Tadilat ko:n ıyonu kararının 

tarih ve nu:naruı d!i bu cet· 
vellerc yazılacıktır. Huıusi ta• 
dilit. ifraz. ferağ, tarla iken 
bağ, bahçe olmuş veya bağ, 
ha hçeyken tarla haline girmek 
gibi ııebeplerlo kıymetler', sa· 

bipleri veya h:s! ve vu yet'eri de
f şen arazi hakkında, üçünc:i 
talim tna111ede:O hükümlere gö· 
re, muamele yapılıcık ve bu 
gibi deiif'.klikler ilave tahrir 
cetvellerine yazılaııyacaktır. 

Tahr r cetveller le i ive tahrir 
cetvelleri muntazam şekilde cilt· 
letıiri cektir. 

Usta işçiler 
Vı kdletten bir emir 

geldi 
Bazı usta ve tecrübeli işçilerin 

miie11esder tarafından İş ka· 
nun11:ıdı yazılı muıyye.1 müd
det zarfın da çalışt rılarak itle· 
rinden ist fade cd ldiği ve sonra 
kanunun taıhütl i altını gir
m ~mek için bu İşçilere yol ver· 
d k!cri görülmüştür. 

İktısad V ki.letinden şehri· 
mizddki alakad rlara gelen bir 
em'. rde bu g .bi hareketlere kat. 
iyen müı ado edilmemesi bil
dirilm şt r. 

....... le 1 
• 
ı 

'Umumi m · 
zarlıklar ve 

mezarları r· t o a ı m 
aza seçimi 

el isi 

Seçim dün bitti, kazanan 
üye işe başladı 

30 yeni 

Şehrim"z Ticaret Odası mec· med Ragıb Üzümcü, Şerif Rem· 
lisi azası !eçimi dün sona er- zi Reynat, Kazım Taner, p•la· 
miştir. Evelce seçilmiş olan mutçuler şirketi müdürü Fuad, 
ikinci müntchibler saat 16 dan Şerif Rıza h,leflerinden Sali-
iti haren Odaya gelerek reyle· hcddin, Sabri Sülrymanoviç, 
rini lcull11nm şlardır. lzmirli Talat Erbay, Cevdet 

Srç·m münasebetilc Oda sa· Alanyalı, Süleyman Ferid Ec· 
lon ve koridorları bıyraklan· zıcıbaşı, Şükrü Cevahirci, dok· 
mızla süslenm"şti. intihap he· tor Memduh S y, lsmail Hakkı 
yeti Vali B. Fazl ı Gülecin ri· Sur, Hüseyin Hüsnü ikbal, H:ı· 
yaset'nde top'anarık sl"çıının san Fehmi Seıter, Muammer 
devamı müddetince v· z fc gör·: Lütfi Deınirkut, Naf z Muıtıfı 
müştür. s .. t on sekize kııdar Delen, Nuri Ço'ıkotıu, Meh· 
60 ikinci müntebipteo 57 .- med Nuri Sevil, Mazhar lzmi· 
Odaya gelerek reyler'ni kullan· ro~lu, Mehmed Vah;ddin Ôz· 
m·,tır. Tasnif neticesinde Tı· malkoç, Şerıfcdd:n Serbest, 
caret O ası Meclisine yeniden Ahmed Bo·oval·, Ômer Lütfi 
seçilerı zevat şunlardır: Akad, Mehmed Tııhir Bor, Ah· 
Cumhury~t Merkez bankası med Kil mci, Mustafa Daha· 

müdürü B. Mecid, Z raat ban• noğlu. 
kası müdürü Aşkı Ereo, iş ban· Oda meclisine yeni seçilen 
kası müdürü Haki Erol, tüc- zevatı tf'brik l"der, vazifelerinde 
cardan Hakkı Ba1 cıoğlıı, Ah· muvaffakıyet dileriz. 

======~===,---~~~~~~ 

Sınai müessese er 
vergi tenzilatı 

ve 

-Elektrik resminden tenzilatla 
tereddüd edilmiyecektir 

Sınai müesseselerin clektr k 
isfhlik resminde yapılacak ten• 
z"' itın tatb le şekli h•kkında 
Maliye Vekaletinden V livete 
bir tam·m gclm'ştir. E:ektrik 
ve hıvagazi i!tihlik resmi hak• 
kındaki 2442 sayılı kanunun 
bir nci maddesinin (q f.krasını 
dl"ği,tir,.n 3260 ,,y:lı kanun 
m·ıc b nce muharrik kuvvet 
ol rak clelctrilc sarfeden mücs· 
suelerin elektrik ist hlak rer 
minden yııp lac1k tenz lit nis
bctine dair Vekiller Heycfnce 
itfhaz l"dilen kararın tatbikinde 
terediüt edild:ği anlaşılmıştır. 

V•kiletin em•indc y!pılac•k 
tenzilat hakkında şu izahat 
vardır: 

1 - 2442 sayılı kanunun 
3260 ıayılı ka'lunla değ'ştirilcn 
•c. fırkuı mucibince ıınai mü· 
esseıelerde kuvvei ıııuharriko 
olarak kulta:lılaıı elektrii\'in ili· 
tiHak re5m· n=sbetini gösteren 
ce,tve!de y z Iı s,nıyi müessc· 
se1er·, kanunun "bir S!n'at züm· 
resi. diye işaret ettiği üzere, 
m nıub oldukları gr11pları tem· 
sil etmekte oldu!:hr•ndan me· 
ıcli, •ipekli mensucat sa.ıayii. 
mefhumuna, bu tanayi zümre
• no giren ffi "r, büküm, do
kuma ve Apre gibi İfleri ayrı 
ayrı veya birlikte y~pan mües· 
seselerin, •Pamuklu 

tabirine pamuk ipFği hbrika· 
!arının da dahil bulundoiY 

2 - "Değirmen. den 
11t buğd y, arpı, çıvdar 

• 
mısır gib: hubabatı veya bun· 
ların m h'Olunu üğ terek un 
yapan mÜ"!s•seler olduğu ve 
(harç unayii) ile de ~imento 

ve b,.nzeri sanayi kastedicilği ci· 
hetle bıı müeueselcrin kuv"". 
muhırrikede istihlak ettikleri 
elek•riğ"n list<"de yn·h f"uplar 
iç"n tayin olunan n'sbetler üze· 
r'nden resme tabi tutulması 
İcab eder. 

3 - Avni tez ahta Vf"Y 'hut 
fabr'lca 1.erın mıııvven kı! ı mla· 
rında baıan yü'llü, bazın ;pekli 
ve baun d1 pamııklu veyahut 
karı,ık ima'itta b lunan mü,.ı· 

seselere t tbik olunac~k resim 
nisbetinin muafiyet ruhsatname· 
!erinde en başta kayıtlı imıılat 
nevine ve a bu cins imalat 
pek az ise, en çok imalat yap•· 
lan neve, bunun da t yini güç 
v .. va imkin.,z iıe, en çok mu· 
afivcti i~f ram ettiren imalat 
nevine göre taviıı; liz ındır. 

aile 
Arazi vergisi h kkın. 

da Vekaletten bir 
emir geldi 

Umumi mezarlıkların ve be
lediyelerce muayyen bir bedel 
mukabilinde şahıs'ara voya aile· 
!ere tahsis edilmekte olan e• 
ur yerlerinin arazi verg,sıne 

tibi tutulub tutulmıyacağında 
bazı yerler maliyelerince tercd• 
düde düşüldüp görülmüıtür. 
Mıliye Vekile'ind n v"liyete 
gelen bir tamimde 1833 sayılı 
arl!i vergisi kanununun d~imt 
muaf yetleri hakkındaki ikinci 
maddesinin B fıkrasında dev· 
lctc ve mahalli idarelere veya 
belediyelere aid ber nevi yol
lar, caddeler, sokaklar, meydan 
ve pttzar yerleri ve um mun İl· 

t:fıdesine terk ve tahsis cdilib 
kiraya verilmiyen mer'a, harman 
yeri ve çPyırlılc g;bi mahallerin 
vergidefl muaf tutuldutu yuı• 
lıd•r. Bu fıkrııda mf':rarlıklar 
zikredi 'm ·etir. Fakat mezarlık· 
!arın bu fılcradak (Umumun i., 
tifad,.sinc terk ve tahı;ı cdilib 
icar olunmıyan) yerler arasına 

girl"bil.,ceği bildirilmiştir. 
Umumt n czarlıklardan mu&J" 

yen bir bedel mukabilinde ••· 
hıslara veya allelere tıhsiı edi· 
len mezar yerlerine gelince, bir 
ücret mukabilinde tahıis ve it· 
ıı-ıl olunan bu j!'ibi mezar yer· 
lerin'n vergiden muaf tutulaca· 
ğına dair kanun ve nizAmna· 
mf'de ~arih bir hüküm yoktur, 
fakat bunlPr da Mhiblerine irad 
ve menfaat tem"n etmemektedir. 
Binııenıı leyh Vl"rgiden istisnaları 
liz·mgeldiğ; bild "rilmittir. 

Men em 
<Jfomobilleri 

lzm:r)e Ml"nemen arnında 
otomobil iş!c'enıer b:r b .. yet 
hııl'nd .. dün belcdivc reisli~ine 
müracaatla araba1 arının 37-38 
modtli old•ığun 11 bildirm:ş ve 
11rabaları iç"n KarşıyakPd~ de
n;z kenRrında bir yn gösteril· 
mf'sini iı'l"mi_şlerd'r. Bu otonıo· 
biller, d"A"er kamvon ve oto• 
biisı erle birl'kte bir b1nda 
durm~kta ve müşteri bekl.,mek• 
ted rler. Belediye reisliğ;, b. 
müracaat üzerine tetkikat yap
t rmaktadır. 

F urr komi'esincle 
Fur komiteı;, dün öl!''eden 

•on•a bell"d"yede B. Dr. Behc;ct 
Uzun r..,isliğ"ndc toplanmış, ııfi, 
ve broşiir işleri • üzerin de. ~ö: 
rüşmü,, yıtııklı vagon ş·rketı 
nıüfl"ttiş ve mümf'ss Jin;n v~ptı~ 
bazı telci fler üzerinde müzake· 

VAREDE: GiJsterilecek 
olan 

p 

2 büyük filmi görmek üıerc bütün lzmir 
TAYYAREDE TOPLANACAKTIR 

Türkçe Sözlü 

• • 
rı 1 Belediye, şimdiden sivrisinek 

mücadelesi için tedbirler ılmıılc· 
t dır. Karşıyaka, sıtma mi!ca· 
dele mıntakasına ithal edildiği 

için bu yıl mücadeleye fzm:rde 
fazla ebcmmôyet verilecektir. 
Kurutulacak su birkintilcri ıim. 
d'den tcıbit l"dilm"ktcdir. 

Konf[re 
Geçenlerdıo ckscdyet olmıı· 

dığı iç"ı inikıtd edcmiven Kı· 

zılsv yıllık kon'{res b•ıgürı uat 
17 rl• H,lkevi ••'onlarında 

evlen
ist·yor! 

Fakat k rısı, " 
sini o ufacak! 

d!. 

Dün lstanbuldao şöy'e bir 
ml"1<tııp aldık: 

Lİ•f' son •ınıf tRlebes:vim. 
Yiilcsf'k tah•;l'mf' c:f,.vıım "tmek 
;,tlyorıım. Bf'ı:ıi okııt•bilecek bir 
Bııygnl~ evleneC'e~ m. 

Ü1l<;;dnr Sol k s· an ma· 
halJ,. .· K• ıo Ahm .. d •okek 

6 nı•IT'" ~ evde 
M. N. 
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Bafvelıilimiz 
• 

Bir Alman muharriri, Tür. 
lıiye intibalarını anlatıyor: 

Kam3lizm 
~~~~--~--~~ 

"TtJrlılerin ,,.,.; 6ir tefftlıür ı>e amel, yeni Dost ·ve müttefik devletler 
Hariciye Nazırları Anka. 

raya geliyorlar 

bir teldiılti ve • ._'/Jf hlr•ılır,, 
lst•nhaklan AM.ara. " • •• 

ya luıreltet ettiler Kanaatim ıudur: Kami·Ust Tur-
~~ta~"'· 21 (HulUlij- •ıv•· kiye gayesini baflAracakhr 

kilimız B. Celil Bay.-, ~- ' Y- " 

•...... ~ 
M. Tataresko, aiyaıi buhran münasebetile Ankaraya g~lemiye. 

cefini ve yerine miiste,arını gflntlerecetini ·bildirdi 

tinde Hariciye Vekili B. Teıwfik 
Rüıtü Araı ve Maliye Vekili B. 
Fuat Atrilı oldukları baWe bu· 
gün Ankaraya hareket etmiıleı 
ve Haydarpaşa~ iıtasyonunda 
teıyi edilmitlerdir. 

Atina, 21 (Radyo) - Yunan 
Başvekili General Metaks11; 
refakatinde Hariciye Nezareti 
siyasi işler genel direktörü M. 
Papadaki ile nezaret şeflerinden 
M. Androlu, M. Suço ve daha 
bazı ıiyaıi memurlar olduğu 
halde yarın buradan Selinilc 
yolile lıtanbula hareket ede· 
cektir. 

General Metakıaı, Selinikte 
bır gün kalacalctar. 

Yunan BaıvekiJi, Ankaradan 
dönüşünde de ayni yo:dan bu· 
raya avdet edeceklerdir. 

Bükreş, 9 (Radyo) - Siyaai 
hadiseler ve buhran münaae· 
betile Romanya Hariciye Na· 
zırı M. Tataresko, Balkan an· 
tantı konaeyino iıtirak edemiye
ceğiai ve yerine, Hariciye Ne
zareti müsteşarı M. (Petrosko 
Komnen) i gönderdiA"ini bildir
miştir. 

Petreıko Komnen; program 
mucibince yarın Belgrada ba· 
reket edecek ve Yugoılavya 
Baş ve Dış Bakanı Milan Sto
yadi noviçle konuıtuktan sonra 
.;ki Jçy}d ad•mı, biriikte 1ıtan • 
bula mlteveccibon Selinik yo
lile hareket eyliyeceklerdir. 

(Te.ruel) cebhesinde kanlı 
muharebeler devamda .. 

Ankarada 
ltt1lyan a .1n 'atlıarle. 
rının reaim ••r•i•i 

açıUı •• 
Cumhuriyetçiler, ihtilalcilerle süngü aün

güye harb ediyorlar. ihtilalciler, yeni 
kasabalar zaptetmişler 

Ankara, 21 (l-lueuıi)-Buıiia 
Serıievinde İtalyan 1M

1atlcir· 
larınan relim ıerfili 9911-.tır. 
Serıfde .S4 ltal,.a Hn'atkinntD 
eserleri teşbir odilmektetlir. Paris, 21 (Radyo) - Son ha· Salamanka, 21 ( Radyo ) 

berler; Cumhuriyetçı ispanya Reımi teblit: 
kuvvetlerinin, (Teı uel) cebhe- Ordularımız şehrin ileri mı· 

Açılış meruiminde Kültlr Bı· 
kanı B. Saffet Anluın, Dalailiye 
Vekili ve Parti Genel Mkret.t 
B. Şükrü Kıyı, Adltye Vekili 
B. Şükrü S..rı~lu, Hariciye 
Veklleti Gonel Hkreteri B. 
Nııman Mene•eacio)'Ja, Bfiyitk 
ve orta elçilor vo rc/ibları, 
Hariciye Vekaleti ve elçilikler 
erkinı ve matbuat miime11illeri 
hazır bulunmuılardır. 

ıinde ihtılilcilerle ş i ddetli bir hallelerine ıirmiılerdir. Valanı· 
ıurette süngü süngüye çarpıttık· Teruel yolunda ilerliyen kıtala· 
larmı bild.rmektedir. rımız, düşmanı ricate mecbur 

Cumhuriyetçilerin kırlc bin ki· etmişlerdir. 
ıilik bir kuvveti, müşkil bir va· 
ziyette bulunuyor. 

Sırago11, 21 (Radyo) - lb· 
tililciler, Teruel cebheıinde 
Siyera Forda, For'balan ve Val· 
do Pedro kasabalarını işgıl ey· 
!emişlerdir. 

Cumhuriyetçiler, Santı Bar• 
harayı tahliye etmişlerdir. 

Salamanlca, 21 (Radyo ) -
Reımi tebliğ: 

Teruel cephesinde ilcrliyen 
Franksistler, başkumandanlığın 
göıterdiği hedeflere vasıl ol· 
muılardır. Bt1 haı bi, bizzat Gc· 
neral Franko idare etmiştir. 
Abluka edilen düşman kuvvetleri 
şehrin sokaklarında ıi perler 
kaımağa başlımtşludır. 

Ras Paras, 21 ( Radyo ) -
Frankıistler gece Teruelin va
roşlarını işgal etmiılerdir. 

----
Karadenizde ıicldetli 

fırtınalar 
Sinop, 21 (Huıusi) - l'.ara· 

denizde müdbiş fırtına devam 
etmektedir. Cumhuriyet vapuru, 
fırtınadan yo1una devam ede· .latanbulda 
memiş ve limanımıza .sıtın· 
mııtır. Giinef 3· M. Gıtcilcı'i 1 

lıtınbul, 21 (Husnsi) - Li· lıtanbul 21 (Huıuıi) - Milli 
manım ıda ini b 'r fırtına çıktı. güme maçlarının ikinci haftaııaa 
Köprü altındı, içindekilerle be· dün de devam ~dildi. Evellri 
raber b:r sandal devrildi. kiin Fenerbahçe ile O· O bera· 
Kurdoflu bere kalao Mubafız.ücü, dü• 

Güneş ile karıılıımııtar. 
Bükreşten döndiJ Muhafızrücü birinci haftayım· 

İstanbul, 21 (Hususi) - lktı· da zaman zaman bikimiyeti ele 
11d Vekaleti müsteşarı B. Faik almış, fakat gol çıkaramamıı; 
Kurdoğlu, bugün Bükreıten buna mukabil Günetten Niyazi 
gelmiş ve Ronıınya ile akdo1u· 91hıi bir akınla ille golü kay· 
nan yeni ticaret muahedesini detmiıtir. Bu ıuretle ilk hafta· 
Başvekilimize takd:m eylemiştir. yım 1 • O Güneş lehine n•tice· 

General Metalcıu, Yugoılav· 
yn Baş ve Dış Bakanı Milan 
Stoyadinoviç ve Romanya Ha· 
riciye Nezareti müsteşarı, Türle 
hududlarında ikinci umumi mü· 
fottiş ıeneral Kizım Dirik ve 
Balkan devletlerinin Ankara ae· 
firleri tarafından karıılanacak· 
!ardır. Balkan şimendi
Çin- Japon harbi ferler konferansı 

Başvekilimiz muahedeyi t11· , lcnmiıtir. 
'Yib eylem :ıt i r. ikinci haftayım daha heye· 

B. Faik Kurdotlu Ankaraya 
hareket eylemiştir. canlı 'Je zevkli geçmittir. !Daba 

ılk dakikalarda Güaet kaleıiai 
Suriyenin Ankara tazyike baılıyan Muhafızpçlü-

Japon orduları dün 
de ileri harekete de. 

oam ettiler 
Şanghay, 21 {Radyo) - Lon

ıay bavaliıinde şiddetli muba· 
rebeler cereyan elmekt~dir. 

Japon orduları, Çinlileri takib 
etmektedir. 

Otana doğru ricat eden Çin 
orduıunun ricat hattı kesilmek 
üzeredir. 

Şanghay, 21 (Radyo) - Lon· 
gay cepbeıindeki muharebe, ıon 
derece ıiddetli ve kanlı bir 
surette devam etaaekted ı r. 

Yolcu ve balaj için 
müıterek bir tar:f a 

kararlaştırdı 
lstanbul, 21 (Hususi) - Bal· 

kan şimendiferler konferansına 
iştirak eden murahhaslar, yarın 
An karaya hareket cd~ ceklcrdir. 

Konferans, yolcu ve b&kaj 
işlerinde müşterek bir tarife 
kararlaştırdı. Tüccır eşyası için 
de müzakerelere devaııı oluna
caktır. 

Elhamra 

mümeaıili ler, onuncu dakikada merkez 
lstanbul, 31 (Huıuıi) _ Su· mubac'mleri Rızanın kafa vu· 

riye cumhurreiıinin otlu B. Ad· ruıu ile beraberliti temin et· 
nan Suriyenin Ankara mümeı· mitlerdir. 
sillij'ine tayin edilmiıtir. Devrenin 35 inci dakikaıındı 
/atanbulda et fiat/eri Güneşliler Ankara kalesine bir 

hücum yapmışlar, Ankaralı aol 
ucuzlatılacak muavin topu yanlış bir vurutl• 

İstanbul, 21 (Huıuıi) - ~t kendi kaleı ne sokmuıtur. Bu 
fiatleriniıı ucuzlam111 için ted- gol Ankaralıları• maneviyatını 
birler alınmaktadır. Devlet de- bozmuı, bu aralık Niyazi iiçün· 
miryolları, trenlerde de et için cü iolü de kaydetm.ıtir. Bu IU· 

tarife tatbik edecektir. retle Güneş ıahadan 3·1 ralib 

' ayrılmıştır. 
l. Milli Kütüphane s·neması Radyo_l_u_t_a .. ksiler 

.'tahipleri beletli,.:e 
Çin orduıunun baımda biz· 

zat Maretal Şan·Kay-Şegin bu. Fransızca Sözlü 2 film birden 
lunduğu ve Çinlilerin. on beı Gqry Cooperin 
giiş içinde yirmi bin maktul 
verdikleri söyleniyor. Deniz 

Akay ıirketi Kahramanları 
için iki vapur Sonya Henienin 

;,apılacak DEVLET KUŞU 
lıtınbul, 21 (Huıuıi)- Akay 5 

d ea~ı: 3-7 de Deniz Kahramanları 
ıirketi için Haliç teraanelerin ° S • 9 da Devlet Kusu. -~..,._ 
iki yeni vaparun intasına baı· 
laıımık üzeredir. 

Şimal kutbunda 
Bir tayyare facia•ı 

Moslcova, 21 (Radyo) - Şi· 
mal kutbunda bulunan Mormanı 
buzkırandan kalkan bir Ruı 
tayyaresi, buz kütleleri üzerine 
dü,erek, iç ndekilerle bera 
parçalanm ştır. 

lzmir Palastan: 
b Mardi gira karnavalları münasebetile salonlarımızda 26 

ıu Kat 1938 cumarteai günü akıa~ı ıabaha kadar Maskeli 
ve oıtüaıı- b' b-' ·1 k . Z . ._ . . 1 h u ır aıo verı ece tır. eoıın "obyon ve ıürp· 
r~z er azırlanmıktadır. M11alaran evelden tutulmaıı rica 
0 onur. lzmir Palas Direlc.törlülii 

cezalantlırılJı 
Belediye niıamumelinclelıi 

kayıtlara aykırı olarak lımirde 
radyolu 8 tıkıi otomobili bu· 
lundutu anlatılmııtır. Bunlardan 
bazıları belediye zabıtamnca 
meydana çıkarılmıt ve aabiplwi 
25 er lira para cezaaına çarp
tırılmııtır. Bu takıilerin sahip· 
leri, dün belediye reislijine mil· 
racaatla Avrupada muhtelif 
yerlerde, lıtanbulda · takailerde 
ve lınıirde de buauıi otomobil· 
lerde radyo buluaduj'unu ileri 
ıürerelc kendi arabalarındaki 
radyoların kaldmlmamaıını iı· 
t~mi!lerae de Belediyeden ken· 
dılerıne lcat'i tebligatta bulunul· 
muştur. Radyo ile işliyen takı:
lerden yalnız bir tanesinin çok 
kısa bir zanıanda üç kaza i•· 

Anlcucden 
Alman yükıek politika mek· 

te~i propaıında ve matbuat 
ıubeıi ıefferiAdon olub ahirea 
tetkik•t için mem~eti•izi ıi· 
y'1et etmiı olan Hanı Paal 
Von Monb bu eyabatiııin inti• 
balarıaı yazmıta batlam•ıtır. 

(W eatdeuucher Beobacbter) 
razeteaiain 6 şubat 1938 tarihli 
nüıbaaında nefl'eclilen ilk ma· 
kaleainden Tirkiye ltaklanda 
verditi malv•Mı bir t.arafa bı· 
rakarak fi'ir ve .. üköm ifade 
eden mülihazalannı berve9'ai ati 
lcaydediyoruı: 

•Türkiy••İa iç taraftarını gö
rüb te eıki Oımanlı devletinin 
millet için hiç bir ıey Y•JHDa· 
mıı oldutuna hayret ve teeuüf 
etmemek kabil detildir. Vı 
ancak l>u mütabedaden sonra 
Türk cumhuriyetinin ne kadar 
büyük ve ne kadar riiç ~•zife
ler karıııında bulunclutu ani• 
ıılahilir. Kamiliımin eHılı ve 
ıümullü inıa eaerlerini bir il• 

zete makıleıi içine sılıcııtırınalc 
mümkün dctildir. Türkiycnia 
her tarafını Aokara modelinde 
imar etmek iç.in uzun yıllara ib· 
tiyaç vardlr. Türkiyede tetkikat 
seyahatine çıkın bir ecnebinin 
dıima obiektif aörüşlü, iyi ... 
lıyıtlı ve büınü niyet aahibi 
olmaıı lizımdır. Akli takdirde 
baı.ıları kolayoa yanhı ve hmk· 
ııı fikiTlere upabilirler. Şim· 
diye kadar ibmal edilmif olan 
köylerin lcalkıomaıı ve geçid 
verm·yen yolların yapıl ... ıı için 
lizım olan para bir aada ne· 
reden tedarik edilecektir? Yeni 
Türkiye mazi ile alikaımı keı· 
mek lüıumunu hi11etmi1tir. 
Ancık bu suretle ıenç. kuv· 

vetli bir milli devlet kurulabil· 
miıiir. Ve bu yeni devletinin
kıraza dotru yuvarlanan ve hır 
türlü terakkiden mahrum eıki 
Oımanla imparatorlujunun ma· 
111 olan ıırk kliltiirü ile biç 
bir allkaıı kalmamııbr. Yeni 
neıil vuif eıini müdrik olup 
bunu batarabilecek kudret ve 
kabiliyettedir. Vakıa m !yarlara 
ihtiyaç ıö.terea projelerin malı· 
dud olan devlet büdceaile bir· 
deobire tabakkuk ettirilmeai 
imkinıııdır. Fakat tedricen ve 
emniyetle ber ıahada büyiilc 
bir ıayret ve faaliyetle çalıtıl· 

•makta ve ileri sidilmektedir. 
Aakar a her terakki •er haleıi 
içia bir imtiıal nümunelİ tef· 
kil etmekte ve buradan mo•· 
leketin laer tarafına dinamik 
bir kuvvet yayılmaktadır. 

çirdiği anlaıılmııtır. ŞoflSrler, 
kendilerini müıitin teairinden 
kurtaramıyaralc kazalara sebe· 
biyet vermektedirler. Zaten bun· 
dan evel ıebir meclisi kararae 
Belediye nizamlarına tıkıilerde 
radyo kullanılamıyacağı hıkk• n· 
da bir madde ilive edilmişti . 

ÖİI' 6.,..., 
Muharrir, AnlaraDM1 ~ 

ıtratcj ik aebebiyle detil. ayni 
za•anda AnaciohaHO göbetiai 
tefkil etaHi itib9rile bikume' 
merkezi ittihaz etlilclitiai, inan· 
bulun miiteredcli darumunu, 
1920 Ankaraıı ile ıimcliki .... 
mur ve modern Aııkarayı tu
vir etmekte ve pllob bir~ 
vücude ıetirilen fllel e1erleri 
medlıii 8eaa ıylemektetlir. Bil· 
h.11a Aokarıdaki Maarif ri 
e11eaelerimim çoklutaanu ve 
miilcemmeliyetiai ve buralar• 
tahlilin meccani oı.,.a, n·ı;. 
mu ne çiftlitini " { ...._. L;a. 
ylnii ehemmiyetle b,detm .... 
tedir. in,. w r.aı lMliyeti• 
deffm olllDdaf-11, muidem 
alHMn acı ~ ~ .. 
me11tleketlercle11 iltil:aba rat-
bet p.tırihaedltiai, ..-. .. .. 
devlot bidceliM d ı ı ... . 
IMr İfİ• •...-• Mr t.aracla llt 
lritd .,.. ...... ı•yret edildi~ 
tiai yazarak ·~rdDkıeıi.dea 
ve iıittikleriaden edinditim U. 
naat, Kamlliıt Türkiyenin p
yeaini tıllaklrak ettireetji mer
kezindedir... Di10r. 

Mubarrir, makUe.iDin ıonun• 
da Kamiliım hal.kında şunları 
yazıyor: 

•Kamilizm Türk milletinia 
tamamilo yeni bir tef okkiir " 
amel, ,.ai bir tellkki Ye rörüı 
tarzıdır. Kımaiizaade din ilı 
dünya iılori biribirindea ayralmıı 
ve bütün kuvvet devletin eline 
verilmittir. Kuvvetli Ônder Ata• 
tDrk partileri ve ıruplan da
ğıtmıı ve tek bir puti olarak 
Halk pırtiıiai yaratmı,t11. 

Türlıiyede bu parti bütin 
millettir ve bu millet burh 
tam bir itimadlı Atatürlcün et· 
rafanda toplanmııtır. Atatürk 
devlet reili, ordu baıkuman
danı ve Halk partili lideridir. 
Onun bu Halk partİIİDe n a11I 
dinamik bir kudret iaafe ettiliai 
ıözlerinden anltyoruz: 

•- Ben devlet reiılitinde• 
ve ordu baıkumandınhtındaa 
çekilmeje ve kendimi tetkikat 
tetebbuatama vakfetmete her 
vakit hazırım, fakat biç bir 
vakit parHnia liderlitinden vaz· 
reçemem. Çünkü parti benim 
dotru baldutum devlet politi· 
kasını temıil ~tmektedir ... 

Bağ bahçe tütün 
için 

Kimyevi 
Gübreler 

VE 
Ziraat aletleri 

Hacı Davut ude 

Rahmi Karadavud 
Halim :ığ Çarşısı 

l Z MIR 
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~-eiiiııdlıft1Piııiialıiişan ... ın---y-· ---riiC!e-----iilmmeriiİİler-, -s-Ür·a-tle Boşanma davaları-
şehzade Abme in • s ld 1 • •• •• Modern insanın 

~----~~·~ ___ a_ı ar n 1 n ıçyuzu gü.nliik planı! 
- Padişahım!.. Biraderinaz Yazan: Af.Ayhan çare!. -11-

fermana muntazır?. - 84 - Atının başını geriye çevirdi. Çoluk ÇOCUk sahibi hir zatın İStİ• 
Padişah atından doğruldu: Hetal olsun devlet'.uml.. Dişlermin arasından mırıldandı; 

- Ne, y.ak landı mı?.. Bu sözler he. üz b hnemi ti - Karde,ı ö'durmclc ad.etini daSIDda neler yaztlt? 
- Eveti. İleride tından düş· ki, ani bir hücum o:du; top· çıkaranlar, bakkm rahmetinden 

müş .. Kendisinin etrafını çev.r· r.akta bir kaç ö'ge boğuştu. nasıbedar olma nlar~ 
dik.. Hırılt lar, inlcyıf er, kamıa, kı.ıç 

Selim, başını çevirdi, gözle- \ e sonr ı0rtad bir ceset ... AIJ.. 
rile birini arar ribi oldu. ile- med de, Ko kuda ve ye~e;ı e-
ride Valtekin zade Ahmed paşa rine ka"uşmuştu ... 
duruyordu. lııret etti: Nefeıler, gfü;-iik b"r çadırı 

- Paıı, dedı, buraya getl ıürükliy•rek cese~ın üzerini ört· 
Pap, etını padişaha doğra tü er. Ahmed paşa, iradelerinin 

ıilrdü: infaz edildiğ ni zatı~abaneye •1· 
- Mühimce bir İl galıba! zetmek üzere döndü .• 
Diye mırıldandı... Padi.şab, bi~ idam emrinj 
Yavu7.; Ahmed paşanın ku· verdiği yerde ve ayakta duru-

lağına eğildi: yordu. Ahmed paşa, sararmış 
- 8jraderimi11 katli lazım· çehre ile yaklaştı: 

geldi. .-- Ne oldu paşal.. B'tti mi? 
Ahmed paşa aarardı. Çünkü - Evet, iradeniz ferine ge-

vazife, kend ıine vcrilmiı de.. tirildi padiş hıml 
mckti. Ahmed pışo, cebinden yü· 

- Haydi, telaş uvandırma- ıüğü çıkardı ve uzattı: 
dan ve çarçabuk!. Oz:erini de - Bu da ne? 
güzele... örtün! 

\1 altekin zade; arkaaınd3 beş 
on neferJe, ı pabiyi talcib etti. 
Bir az sonTa şehzadenin o/&nuı· 
dayd lar. Ahmed, ayağuıdaa 
muztaribdi.. Çünkü bay'landan 
yuvarlanmıftı.. Müteessir ve 
mütebeyyiçti. Çünkü öidürüle
ceiini b.lıyordu. Abm.ed paşayl 
görünce: 

- Papf Dedi, benim ida· 
mıma geliyoraun de~i mi? 

Ahmed paıı, boyousau bük· 
tü, sanki bu halile: 

- Ne Y•ı:-iım, biz emir k~ 
)uyuz! 

Demek istiyordu. 

- Hakanım, bir derin ·z cen
netmekan ölmezden eve! bunu 
zatışahane lerme fakirane bir 
bed yeleri ol rak arz ve takdim 
etmekl:ğ"mi i tediler. 

Sultan S ıim l. rcdi, vicdanı 
adeta bir ı•l'J': leye tutulmuş 
gibi sarsılıyordu. Kardeşinin 
hayalı goıl rinio önü e 2el· 
mişti. Onu, bu hediyeyi verir· 
ken, sonra, öldürülürxen görü
yor gibi oldu ... 

P-adişah, kendini 
işte ille defa o da 
Pışman olmuştu. 

ARADA SIRADA 

tut madı. 
ağlıyordu. 

Fakat ne 

• • * 
Tefrikamtzın bu kısmma ı.e. 

lince, beu hususlara ilişmek 
mecburiyet n.de k ldım. Bundan 
~onraki kısım, tefrikamızın a~ 
Jınrn dev.amı olac kbr. 

Bazı müverr1h1erin Korkudun 
idamı ıbakkında verd kJeri ma
umat arasında şöyle bazı satır

lar görülı.iyor: 

Kapıcıb ŞI s·n u bey, Piya
leyj bir f .r atı .. ıttlat p Korkudu 
öldürtürken Korkud yalvarmtf, 
bir saat miihl .t talep etmiı ve 
bırader:inc mektub y;tzacağmı 

söylem·ş. O da razı oh uş ve 
Korkud g''.ıeJ, manzu!ll b;r 
mektup y~mış.. Onda ... sonra 
da boynunu " tesli etmi •• 

B lihare pı dişnh bu m nzum 
mektubu Bursada hnca çok 
müteess'..r olmuş, b tta üç gün 
umumi bir ma cm il"'n etm ş. 

Gene ayn: müv rihlerden 
bazıları da diyorlar ki; 

- Korkudun iltica ettiği ma· 
ğarnyı b.r kişi değil, beş on 
kölemen haber vcrmiş1er.. Ve 
bunlar bilahare y~ptıkfan iş 
i n p di~ htian bah~iş almak 
üzere Bursaya gelmişler. F.ıkat 
pad şah oniarı bahşişle de~il, 
idam etmek suretıle haklamış .. 

- Sonu var -

ŞEN FIKRALAR - Kardeşim aaltan Selim 
orada mı? 

- Evet ıe1aıadem! 
- Demek ki baı emri ve-

ren de ol .• - .... 
--Yaşamak istiyormuş: 

Yaşua hakşinas bir adamdır. 
mı§; ta!fuğu da kendi yemeğe 
koyulmuş. 

--Hukuk mahkemelerindekı bo- bana alı verdi. Benim bu işler· 
şanma davaları arasınd o kadar den haberim b le yoktu tabii. 
tuhafları vardır ki.. Annemin tazyiki icaroısında 

Altı ay evel akdi yap ıl mış evlenmeğe mecbur kadım. Şimdi 
iken her bangı b"r sebepten bo- evimiz.: tem z, her :Şey mükemel, 
şanmaya talip o!an1ar; otuz cocuklarımız da var. Fakat 
sene evel evlen "p çoluk çocuta bunlar ki.i değil ki. Akıi gibi 
kanşanlar, gelinlik kızları, çağa son zamanlarda karım Esiliğe 
girmiş evlidl.arı olduğu halde de ba~ladı. Bu vaziyette ~in .. 
boşnnmak için m hkemeye mü- memize imkan yoktur. Ben bo· 
racaat edenler sık sık görülür. şanmamızı istiyorum .. 
Boşanma sebebi ned"r? l,Şte, mah ·emeye intikal et· 
Jncir çekirdeğini bile .do1dur• miı bir boşanma dav ıı ki; 

mıyacak kadar ufak m ~retleri bunda ayrılmak için hiç bir se· 
işte, boşanma sebebi olarak bep buluıımadığı aşikar. Baka· 

bir erkeğin dava arzuhılında lım ıkadıncığız müdafaasını na· 
ıöy'e y.azıyor: sıl yapacak? 

Benim meramım ölünceye ka· ------·-------
dar bekir kalmaktı. Bir akşam Hastanede 
an ıem damdan düşer gibj: 

-- E.ter evlenmezse H!Ja televızyon 
hakk,mı helal ~memt 

Dedi. Goyet muvafık oir kıı 
bulduğunu söy1edi. nrt, m t 
k şnıağJ meyd n vermedi. Benı 
c•kboğaz etti. N. miuc ma, ne 
zeykime, ne rzuma ehem ·yet 
verdı. 

es ela ben okı.ır f azar, şey
tanca, §tıh bir kadın isterdim. 
Esasen sükundan, ~c sizlikten 
nefret ederim. Annemin pek 
muvafık bulduğu kız ise son 
derece sessiz, iki lafı bir araya 
getiremez, d rg n, 01<uy~p ~az· 
ması yok, an:ayışsız ıb·r ıavat ı 

idil 
Annem bir gün Mızrakh de· 

deyi z iyare.ten dönerken bır 
eve uğramış. Burada rasget· 
diği mahbubu, temiz bir kızı ........ . ...... 

Tas Aj n4'ı veriyor; 
D.okto Vela:~. hastanelerde 

ati bastalıkJ ar koğuşlarında 
yat n hastalarla bunları ziya• 
rete gelenicr:n biribirle:ri1e uzak· 
tao görüşüp konuş1J1;tlanm 

mümkün kılan bir te11:fonlu 
telev'zyon akinesi ~ıücu.d.c ge· 
tirmiştir. 

Bu makinelerden b"r tan ai, 
ilki, Mo(:' ova sııri hastalık ar 
klinik e stitüsünde skarlalin ko· 
ğuşuna yerleştirilmişi"r. Çocuğu 

r;kar tinden ya+-nn ana baba, 
bu suretle, ziyaretçiler a.orıunu 

terketmeden, te efonu aç rak 
ve bir düğmeye basarak h sta 
.çocuklarını ekr n üze-rinde gör
mekte ve kendi• e görıijebil· 
mektedir. 

M:ızot süz .. 

Vücudumuzı.m yorgunluklarım 
gidermek ve can s kıntı arını 
atmak için bir çare varsa, o da 
ancak iple jimnastik yapmaktan 
ibarettir. Güneşin ış1kları al
tında taze ve saf hava içinde 
şöyle bir ip atlama; binlerce 
metre tırmanacak bacaklar idn 

'r 

bile Jnükernmcl bir iimanstik 
ve spor olm ıkla beraber çok 
faydalı ve etlenceli bir vakit 
geçirme olur .. 

İnsan, iş başat ma duygusun
da muvaffak olmalıdır. Çünkü 
bu suretle, kendi benliğine gü· 
~enmesi yükselir. Bunun için de 
hooometre Yeya ölçü şeridine 
göre yüksek bir spor ve jim
nastik derecesi elde etmeğe h:ç 
bir ihtiyaç yoktur. İnsan bir if 
başarAbihnelidir. B r çok jim• 
nas!ik şekıllerini tatbik ettıkten 
aonr~ elde edilen neticeler ~· 
lışmanın yordamı ve t1,1tarıclır. 
Bu münasebetle ip ile spor ve 
iimnastik şekaıerini ve bılhassa 
ip ile atlamağı analım: 

Başlang çta atlarken jp çok 
defa b ribirine dolaşır ve ayağa 
takılır. Bır türlü bu ış beceri• 
lemez. Fakat insanın benlik gu• 
ruru, çal şmas1 kend.s:ni rahat 
bırakamaz. Çocuklar.n bı.e oy
nıyarak bu kadar ıo. o aylıkla ba· 
~ rdıklar ı bu işin şimdi de ba-
~arılması Jazımdır. Bu suretle 
işin inceli~i lkavranmcaya kadar 
de.neme1ere devam dilir ve bu 
=-u etle bir istid t Ye ka bi 'yet 
lca:zanılmı olur. Bundan soora 
saate bakmağR bo_ş' anır. --B.a.
langıçtıı belki ancak yarım da· 

Ahmed pa,.nın tayin ettiti 
dört aefer, ıüıatle 1ehıadeııin 
üstüne atıldılar. Bu sırada Ah
med bajırdı: 

Yeryiiıünde her ferdin başka· 
ıına zarar vermemek şartile 

para kazanarak geçinmes"ne ta
raftar.dır. Geçenlerde, hafif nez
le olmuş~ u. derhal hekimi ça• 
t rttı. Karısı buna lüzum olma· 
dıtını 10y.cd

0

§'İ halde: 

Softa, evveli ses çıkarmamış. 
fakat biraz sonra: 

Nasıl olur? 

Bir ş hit 

k ka atlanabilirken, günlük rnı· 
nıı.stiklerle çok geçmeden iki, 
d~h ıonr~ları ise üç ve bet 
dıkika devamlı atlamalar yapı• 
Iabilir. Bu ise parl~k bir mu• 
vaffakıycttir. Yüksek dağ tur.oe-

me ffl 2kinesi (erinde atJam ipi ile antreD• 

- Duru• delikanlılar, bir az 
aabır.L Çüıakü Yll yetim var. 

Ahmed pap, şebzadcnio ya
nına kadar ıcldi. Ahmed, par· 
mağıodaki :rüzüğü çıkardı. Bun· 
da çok kıymetli bir fi'! ~ardı. 

- Al paııl. Buna febriyara 
götür.. Y alvvınm bunu kabul 
etsinler. Bak burası dağlık, ya
bıa bir yer.. Böyle bir yerde 
padişaha layık b11ka bir şey 
bulamam. Bu yüzük f akir.ane 
hediyem olıua .. 

Ahmed paşa; bu ıöılcre ta· 
hammül edememiıti,. Ahmed; ne 
aeıklı şeyler ıöyJüyordu. Vıc
danı parçılıamıştı. Elini uzata
rak yüzüğü aldı: 

Müsterih olun ıehzadeqıl 
- Hakkım belil et paşal 

ANADOLU 

- Yok1 dod , hekim de ya· 
ıamak isteri 

Sonra, doktonan yazıuış ol· 
duj'u reçeteyi ıecuoeye yolladı. 
M~ter, werileo ilaçlar çok pa
halı imiş. 

Karısı gene itiraz etti: 
- Yapt rmaaan da olur. 
\'aşu~ b sefer de: 
-Yokl Dedi, eczacı da yaşa· 

malc isteri 
l..ikin, iliç ar r..apılıp gel ince .. 

Yqaa o~ları takımile kaldırdı .. 
pencerede attı ve bu laarıeke
tioi bayretle karf lıyaa ev bal
lkına 'hitaben: 

- Şimd ·~ Dedi, 11ra benim. 
Ben de yaıamak stiyorum. 
Hocanın iftarı: 
Naar ddın hoca, bir ramazan 

akıamı. eliııdc b•r kfiçük Hpet 
Günlük siyasal gazete ile :1u k.enarına gidiyormu1- Yol· 

Sahih 'c B.aomu.bai'riri da bir .arkadaşına rastlamıı: 
Haydar Rüşdü ÔKTEM - Uğurlar ı0lıun hocam, u· 

Umumt aıepiyat ve yan loleıi müda. ıŞamüstü ne tarafa böyle? •• 
ıt: lfamdi Nüzhet ~ÇAM - Sepete bir az nevale akoy--iDAREHANESi dum, der• keoa11nda iftar ede-
fnrıir lkiııci Eeyl~r .obaı cetim. ister-" sen de burnJ 
C.lhlk .Parti.i binam içinde Softa yemek •Öz-nü i.tidi•ce 

Telpaf: 1uniı- .ANADOLU dayanamamıı; hocanm peşine 
ı-~-e-ıe_ıo_n_: _2_n_6_ .. _F_o_eıe_ı:_u_tu_nı:_·_4_o_s_11 takılm1ş. iki ahbab konuşa ko· 

Abone eraiti nuşa bir .derenin kenarına var-
1 ühjı 1400, .ın •1J.ıiı 800 mıılar. 

kuruıtur O aralık ta güneJ batmış, 
meıcidin .tahta mınaresindeo l' d:aı>o nıemJeketler için eenelik 

.. ıoııe ücrf?:ti 27 liradır ezan okunmağa başlılmıı. Hoca 
1-.:~A~h"'!'"A~L~u~L~lı=~ı:~A=:ııl~.B===A:e:A::::~~V=-A~=11 hemen ıcpeti açmış ve içi o den 

lBA 1.1..AU;ıl.lR b:r tavuk He bir yumurta çıka
rıp, yumurtayı arkadaşına ver· 

- Hoca demi ş, se.n çok 
ay.b od yorsun, m1safİJ'e böyle 
mi ikram olunur? 

Hoca, kemali işti ha il tavu
~unu yew~ğe devo m ederek 
sormuı: 

- farzede1:m ki ben hata 
işledim, acep şu sepet senin 
olsaydı ne yapardın? 

Softa hemen cevab verrn ş: 
- N~ yapacağı.m, tavuğu sa· 

na verirdim, yumurtayı kendim 
yerdim! 

'Hoca, kemali saffetle: 

- Ôyle iae ue kızıyorsun .• 
Demişl 1şte. ben de öyle yap· 
'tım yal. .. 

Kanaat başka şeydir: 
B r TOrk bir de Yahudi tüc

car, öğ eyin lokantada hasbıhal 
ıedıyorlarl 

- Alışveri~te ne Kadar kir 
ediyorsun? 

- Malına göre •• Bazaıı yüzde 
beJ, bazan yüzde on, oa boı, 
yirmi! 

- Vüzde yfrm ?. Allahtea 
kork bet Ben bütün mailerin 
ozcrinden on kunış ilcazanıyoreaın. 
ilci kurutluk bir malı <>n i'klye 
satıyorum. AUa'h inandırsın?. 

---~·· .. ·---Ben 2abı•ada ifade 
vermeclim, diyor! 
Dün asliye ikinci ceza mah

kemesinde bir o.avanıo duruş· 

mHı ı rasında entrcs:ıo bir ıv.az
iyet hasıl olmuş, ıbir amme şa
hidi :zabıtadaki ~fadesinin ıken
d sine ait o md ğırıı, ıböyle b:r 
şey~n bcbcrdar bi'e bulunma· 
dığ nı söyiemişti ·. 

Duruşma şöyle ce eyan et
miştir: 

Mahkemedeki sözleri ile po· 
listeki ifade.si arasında pek çok 
farklar bulunan şab:de bakim: 

- Hangi ıfaden doğru? 
Diye sormuş, o da ıu cevabı 

vermiştir: 

- Buradaki! 
- Peki amma, zabıtaya ver· 

diJin ifadeye uymuyor ki? 
Suçlu hayret göstererek ce

vap verdi: 
- Beo ub:tada jf ade ver· 

mediml 
Dosya karıştırıldı, phid. n ~ 

bıtadaki ifadesi okundu. Hakim: 
- Buna oo dersin? 
- Haberim yokl 
- Burada senin parmak işa· 

h U retin de var? 
Or. Be çet z - o da bena ait detitdirt 

Çocuk hastalılcları - Senin oldutu anlaşılırsa 
bapse girerıin? 

mütehtUS!.11 - Peki, fakat benim 4etildirl 

Hastalarını "~~ d.n bire ite· Şahidin kafi beyanab üzerine 
dar Beyler ~ptısada Ahenk bu parJ,llık İ§aretinio -koodisine 
Jllathaaıı yanında k-buı ed-. ait olup olmadığrna,n daktilüs· 
MA11g~nJuuıll tel•/4_, 39!iO kopjce tetlci.kfoe kar.ar verildi 

Er1 -16 fonu 2267 Ye muhake•c başka aüne talik 
11.~--------.11 edıldi. 

Belediye, ifcendi otomobilte· man yapılabilir. Bu turnelere 
ı'inde kulla01lan mazot her türlii dayanabilmek için ;p ati JDfl 

yağları ta ıye için bir makine jimnastiği çok değerli ve "yi bir 
al.a;Jak üzeredir. GetirtHen ka· j mnastiktir. (. onu fJar) 

l ta'o~ar ı;:~::·· -ı 1 N · u/ l" ı 
Bu ~ ... c~ 

21-2-938 
ÜzUm sallştarı 

C. Alacı K. S. K. S. 
202,5 M.j. Taran. 12 15 5D 
195 ln!l·;aar ıda. S 13 50 

59 Ş. Rıza H. 14 15 
71 A oti bi. 13 50 17 
42 P. Pa~i ~2 50 13 50 
31 Vitel 1 t 7S 13 75 
30 A.R. üzümcü12 50 13 75 
24 Hor 'om o. 8 75 10 75 
12 P. Kiark 13 25 13 25 
7 6,5 Yekun 

228041 E .i yekun 
228807,5 Umum yekun 

P"yasa flatlsrl 
21·2·938 çekirdeıuiz -Ozüaı 

orta fiatleri: 
No: 7 12 50 
• 8 13 00 
• 9 13 50 
• tO 14 75 
• 11 16 50 

Zeytinya§ı sahşla.-ı 
Kilo ~hcı K. S. K. S. 
5000 M. N. yazi 34 .34 

Zahira sa!tşları 
Ç. Cinsi K. S. K. 5 

3 Va2ou Arpa 4 4 125 
·96 Arpa 4 4 125 
119 Sa sam 15 625 15 75 

8 Börülce 8 8 Su 
6 M. D. 4 75 
3 Vılgon Nohut 6 37c 

519 KentP amut360 450 
80 R. Pamu' 3'i 50 46 

Ke meraltında Şifa, Karanti .. 
nada B. Eşref, Kemerde Ka• 
mer, Afsancakta B.Ahruet Lütfi, 
Eşrefpaşada Eşrefpaşa eczaha• 
neleri nöbetçidirler. 

~----..._,._...,__..._..,._ __ ................ __ 
Yeni Neşriyat: 

Çocuk 
Çocuk Esirg ... me Kurumu ge

nel merkezi tarafından çıkanl· 
makta 01110 Çocuk edlı derginın 
74 sayısı çık:ııışta ... Yurt yavru• 
tarının Sağlık, Sosyal, Kültürel 
durumlarının inkişbfına hizmet 
eden bu kı vmetli dergiyi ço
cuklara, çocuklu ana ve baba
lar• tavsiye ederiz. 

Annelere Ôiüt 
Çpcuk Esirgeme Kurumu ge

nel merkezi sıf r yaştan b r ya· 
şına kadar çocuğun nasıl bakı· 
lacağını oğreten Annelere öğü· 
tün bir ;ncı sayısını yeniden 
bastırm-ıştır. Biri:lci sayı öğüt 

birer aylık ya.ıı mış 12 adet 
mek'uptur. 

ikinci sayı öğut: Çocukların 
o.ısıl bakılacağını ve mP.ma arı• 
nın nasıl h zırlanacağım Öğ• 

rrtir. 
Her iki öl' ütleri is,t:, enlere 

kurum p rasıt ol rak gönderir. 
•An karada bu unan Çocuk es r· 
geme lc.urun,u ge el mc.-r"ezi 
başkanlığın • bır yazı ıle adres 
bıldiruıek kifıdi . 
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91 - Yazan: Aleksandr JJüma 

Dartanyanın fikri, 
konuŞmadan 

maruf kumaşçı ile hiç 
ora dan gitmekti 

- Fırsat düiüncc daha ce
aarctim kaldığını efend·m·z gör· 
düler; ancak cesar timi ı her 
zamao kalması arzu buyruluyor· 
sa çok iaraf etmemelerini efen· 
dimizdea rica ederim. 

- Bu akfam da sarfec:lecek 
kadar cesaretin z kaldıima emin 
•iaiıüz? 

- Zaanediyonı•, efendim. 
- Pek ili, o baldo aana 

rüveaiyoram .• 
- Emredilen saatte haur 

bulUDurum; ancak muhafızlar 
ahıruacla efendimiz iç:n yalnız 
bir at oldutunu zannediyorum. 

- Su anda belki bir tane 
vardarı fakat bu akıam dört 
tane olacak. 

- Anl&fllan seyahatimiz yeni 
atlar tedariki içindir? 
~ Doğrudur .• 
Buau .öyliyen Dartanyan P· 

lant•)'• baıını sallıyarak çıkıp 
fitti. 

Kapıda M. Bonasyö duruyor• 
du. Dartanyanıo f kri maruf ku· 
... çı ile hiç konuşmadan git· 
aektiı fakat ku mafÇI o derece 
•ezaket ve dostlukla selim 
verdi ki, kiracııı yalnız dur· 
malda blauyarık konuımaja 
da mecbur oldu. 

Dandan başka, güzel karııı 
iMDA o akıamı M. Deatre 
pviJ0D11nun karpıındaki Sen 
Kodda randevu voron bir ko
.,. iltifat etmeden ıeçivermek 
aıal mümkiln olurdu? Dartan· 
:ıu çok wuııi. btr tavır :takına• .. ,.. ........ 

.fuhavere tabiatile l»icare 
acimıa mahpuıiyetiae intikal 
etıitti. Bonaıyö, Mön kasaba· 
11ıa ....... adaaı ile olan 
•laavereaini Dartanyanın dur 
IUf olmi11ndaa baberdar ol· 
ıaadıtı için, renç kiracıauaa 

Karc:liaal111 cellldı olup canavar 
umım Hrditi M. dö Laffemaı 
tirafı•du bndiaine reva görü
len eza ve cefayı anlat.yor, we 
•ıua uucbya Baaül sandanıa•u. 11acla.ncılarından, paraak
lı'ch w kaptlarıodu, maı:pl· 
lardan. ızgaralardan ve işkence 
alttleriaciea balıaediyordu. 

0.Unyaa onu müdahaneli 
bir dikkatle dinledi ve ıözünü 
bitird" ti zaman dedi .kiı ·. 

- Ya madamı.aıı meseleai, 
oau ldllia Jcaçırdıtım biliyOI' 
muıuam? Çünkü, .izinle tanıt
mak taliine beni mazhar kılan 
o ut-rtuı va' ayı unutamıyo
nım .. 

- Ahi Bunu bana bildirme
mek için çok ihtiyatlı davran· 
dı'ar ve kanma gelince bir şey 
bilmediii hakkında mulcadde· 
satına yemin etti. 

Bunu söyliyen Bon11yö çok 
saf Oir tavırla ıöıünde devam 
etti: 

- Fakat siz, kaç gündür or
talarda yoksunuz. Ne sizi ve 
de arkadaşlarınızı göremedim 
ve Planşenin dün çizmelerimizi 
temizlerken gördüğüm tozları 
Paris lcaldırımlarındao topladı• 
tınızı zannetmem?!. 

- H.kkınız var azizim Bo
nasyö, ben ve arkadaşlarım bir 
az seyahate çıkmıştık. 

- Paristen çok uzağa mı? 
- Ohl Efendim, bayır, yal· 

nız kırk Jcnah kadar. M. Atoıu 
F o· j kaplıcalarına götürdük ve 
arlcadajl.r m da orada k~ldı. 

Bonasyö yüzüne ıakacı vui
yeti Y«4M'M dcdı kia 

s·z de geri geldiniz, de
ğil mı? Sizin gibi genç ve gü
zel deli ı<anh metresinden uzun 
boylu iz· n alamaz.... H ıtta Pa· 
r"ste sab rs zlık'a s .zi bekliycn 
vard r, değil m? 

Delikanlı gülerek c~vap verdi: 
- Tuhaf şeyi Azızim Bo· 

naıyö, sizden bir şey saklana· 
mıyacağmı gördüğüm .iç in her 
ıeyio doğruıunu ıöylemeğe 
mecbur o uyorum. Evet hak,ka
ten aabırsızhkla beni bekliyco 
vardı. 

Bonasyönün alnından hafif 
bir gölge geçti, faka. çok ha
fif olduğu için delikanlı farkına 
varamadı. Bonuyö ses ni b ir .az 
değiştirerek devam ettı: 

- Ş:mdi de bızmetinizin 
mükafatını almağa gidiyorsu
nuz. değil mi? 

Dedi. Fakat bu değişiklik o 
derece az idi ki, Dartanyan, 
hir az eve), bu maruf kumaşçı
nın yüzünü soldı.ırmuş olan 
gölge gibi bunun da farkma 
varamadı. Kumaıçmın bu ıözü 
üzerine gülerek cevap verdi: 

- Ahi Z ıonederim ki sizde 
keramet varl 

- Hayır, söylemek istediğim 
ıey ıeç ıelip ıelmi yeceğini 
bilmektir. 

- Aziı ev ıahibim, bunu 
niçin ıoruyorıunuı, yokaa beni 
mi bekliyecekıiniz? 

- Hayır, fakat hapıedildi· 
timden ve evimde bıraızlık ya· 
pı1dığındanhcri, her kapı açılı• 
.-nı ifitti ti• zaman ve buauaile 
rece vakti olursa, korkuyorum. 
Kimbilir daha neler olur? Kı
lı adamı olmadıtJmı ıize ıöy· 
lemiştim. 

-Pek ala. eğer sııbahın saat 
bir, iki. yahut üçünde gelirsem 
ko kmayınız; eğer hiç gelmez
sem de korkmayınız!! 

Bu sefer Bonasyönün yüzü 
o derece solmuştu ki, artık far
kma varan D.ırtanyan ne oldu
ğunu kendisine sordu. 

- Bir şey yok, bir şey yok; 
ancak başıma gelen mus bet• 
tenberi zafa düştüğüm için lir
denb.re üzerime fenalık geliyor 
ve şimdi de so~uk bir titreme 
geçirdim. Kula-ı<: vermeyınız; 

kPndi saadetinizden başka bir 
şey düşünmeyiniz. 

- Oh, ben saadetimle dol· 
gunum. 

- Acele etme, bir az dur; 
akşama demiştiniz. 

- Öyle; fakat allahın izinile 
akşam olacak! ihtimal ki, siz 
de benim kadar sabırs zlıkla 
akşamı bekliyorsunuz; ibt mal ki 
Madam Bonasyö bu akşam evi· 
ne gelecektir. 

- Madam Bonasyö bu ak· 
şam izinli değildir. Bu akşam 
'Luvr sar.ayında vazifededir. 

- Çok fena, aziz ev sahi
bim, çok fena; ben meıut olun· 
ca herkeıi de öyle görmek iı· 
ter·m, fakat kabil o amıyor .• 

Delikanlı ıöylediği bu kiDı· 
yeyi yalnız kendisi anlıyor zan· 
nederek, şaka yollu gülüp gitti. 
Bonaıyö arkasından bağırıyordu: 

- Ohl etlen bakahml.. 
Dartanyan uzaklatmış oldutu 

için bu ıöıü iıitemedi ve -eier 
ititmit olaaydı bile o anda fik· 
rini iıgal etmekte olan sevinç 
yüzünden kulak verecek bir 
halde bulunmuyordu. 

- Sona '"" -

Çatal dağında bir kaplan 
öldürüldü -Fakat genç avcı Musa Tutkun 

da ağırca yaralandı 
Kuiıdasmın Se'çuk nahiy~ 

aine bağlı Acarlar köyü civa. 
nnda bir ıürelc avı yapılırken 
bir kaplan öldürülmüştür. Fakat 
yirmi yaşındaki bir avcı da ağır 
surette yar lanmışt• r. Kuşadası 
bıvalisindeki ormanla•.da dört, 
beş kadar kaplan vardır. Telef 
edilen kap'an bunlard•n bir·· 

Vahşet 
Genç bir kadın 

Çarıı ortasınd::ı 
parçal ·ndı 

Adana, (Hususi) - Osmani· 
yede, memleketim zde şimdiye 
kadar enısa i gö üimemiş, vah· 
şice bir cinayet iflenmiş, kan 
gütme davası neticesi olarak 
genç bir kadıo altı delikanlı 
tarafından linç edilmiştir. 

Ôldürülea kadın, 18 yaı lan o. 
da ve Akkate adında ıenç bir 
kadındır. Zıvallı kadıncağız, 
çarşı ortasında altı delikanlının 
ani tecavüzü ıe marıız kalmıı ve 
taş, J>ıçak ve sopa darbeleri 
altında feci bir şekilde öl· 
müştür. 

jandarmalarımız katilleri ya· 
kalamışlardır. Yapılan tahk&ut 
neticesinde bu ci nayetın bl.r 

~ k•lt gütme davasındc&o ileri ıeı. 
1 di~ ..... -.~,. 

dir. Acarlar köy.i balkı, bir 
sürek avı tertip ctm iılerdi • Ci· 
var köylerin avcıları da ittirak 
etmiş, 40 avc Çal dağını ta• 
ramağa ve buradaki yaban do
muzlarını telef etmeğe karar 
verm işlerdir. 

Mehmed oğlu Musa Tutlcun 
adındaki genç avcı bir derenin 
kenarında pusuda bulunduğu 
sırada lS.::O metre kadar ile
ride korku, ç bir sayha iı:tm"ş, 

d kkatJe bakanca bunun bir 
kaplan olduğunu görmiiştür. 
Cesur genç, derhal ç hesile 
n şan alın ş ve lcapl11nı yarala· 
mı ştır. 

Kaplan, ağır yaralanmakla 
beraber merminin nereden gel
diğ ni derhal tayin etmiş, o 
cihete doğru atılmış, Musa Tut
kunla alt alta, üst üste müthiş 
bir boğuşma başlmıştır. 

Yırtıcı hayvan, müthiş diıle· 
rile Musanın elbiselerini ve kol· 
ları nı parçalarken cesur genç 
hem istimdat etmiş, bem de 
tüfetini ik"nci defa ateş edebil
mek için müsaid bir vaziyet 
kollamış, fakat fırsat bulama
mıştır. N hayet yetişen arkadaş
ları, iki metre uzunluğunda ve 
200 kilo ağırlıamdaki canavarı 
öldürmüşlerdir. Kaplama deriıi, 
dün l1.ı.1J1ire retırihniş ve aatıl
:Oıştlr. Ağır yarala Musa Tutkua, 
baata,~eyo kaldmlmaıtır. 

Pır~nç zeriy at1 
Evelce. küll.yetli miktarda 

itha ı atını yaparak harice bin
lerce 1 ra para akı ttığam ı z ve 
bugün kendi topraklarımızda 
yetiştirerek memleket ihtiyacım 
karşıladığımız maddelerden lbi· 
ri de pırinçtir. 

929 yılında, memlekete pi
rinç ithalinin memnuiyetinden 
sonra, muhtelif mıntakalarda, 
hususile Eg... mıntakasında yap
tığımız çeltik zeriyatile evvela 
ihtiyaca yüzde elli yeten ve 
sonraları gittikçe yükselen bir 
verim elde edı lmiştir. 

Bugün Türkiyenin pirinç is· 
tihsalatı 300 b n çuva' la varmak
tadır ki, bu miktar, ihtiyacın 
yüzde yetmiş beşini karşılamak
tadır. Memleketın henüz bir çok 
yerlerinde ise bulgur yenmek· 
tedir. 

9.32 yı lında, yalnız Ege mın· 
takasında 2200 dönümlük ara· 
ziden alınan çeltikten 1000 ton 
pirinç istihsal edilmiştir. Bu ;s. 
tihsal her yıl bir fazla miktar 
artarak 936 yılanda 2840 tona 
yükselmiştir. 

Bu yii aeliş tabiidir. Çünkü, 
topra r.larımızda, dah:ı fazla iıtib· 
sal imkanı vardır. Memieketin 
henüz b ir çok müsaid yerlerinde 
çeltik ekimı yapılmım:ştır. Bura
larda da ekim yt:pı d ğı takdir· 
de Türkiye rekoltesinin ist h:i
ke yettikten başka harice sür
meğe de imkaıı verecek bir 
miktara yükselmeıi kabildir. 

Lakin, bu imkanlar içeriıinde 
iti için ümitler beılerken, 937 
yılı pirinç rekoltesınin birden· 
bire evelki yıl rekoltesinin ya· 
rısma düştütünü &örüyoruz. 

istihsalin bu tenezzülü, küçük 
bir tedkik yapa Jınca görülüyor ki, 
yeni çeltik ekimi kanununun 
müstahsilin §İmdilik alışmadığı 
hükümler \taşımaımdan ileri ge
liyor. 

Yeni kanun, ııhhab um•miye 
ile geniş mikyasta ali :< adardır. 
Bu alika ile umumi 11hlıate 
muzır ıelebilecek yerlerde ve 
fena terait içinde çeltik ekimi 
yasak edilmittir. lıte. bu hü
kümler, müstahsile birdenbire 
güç gelmiıtir. Çünkü, bunclan 
evci rnüstahıil, istediti yerde 
dılcdiği \Şekilde zeriyat yap· 
makta serbestti. 

Faraza, kanunda, çeltik eki· 
lecek sahaların. vilayetlere, köy· 
lere, kasabalara yakınlıkları bir 
mesafe ö lçüsüne tabi tutulmuş
tur ve gene umumi sıhhati ko
rumak için gereken tedbirleri 
taşıyan işler ve onların masraf· 
ları d müstahsile aid olmuştur. 
B ttabi müstahs 1, bütün bun· 
lara hazırlıksız olduğu için bir 
çok saha arda ya çeltik ekimin· 
den vazgeçmiş veya alakadar 
komisyonlarca çeltik ekimine 
müsaade ed lmemiştir. 
Bundan ötürüdlir ki, 937 pirinç 
ist hsalitımız 937 yılında birden· 
b ire yarıya düşmüştür. lıtihaalin 
gelecek yıl, gene memnun edici 
bir rakama yukıeleceğini uma
biliriz. Fakat ihtimal de veri· 
riz ki, 937 rekolte~indeki bu 
noksanlık. bir istihlak buhra· 
nına aebeb olacaktır. Daha doj
ruıu, piyasada mevcut pirınciD 

azalmasında'l bır fıat yüksek 
liğinin b11şgöstermesi ~ubt4 · 
meldir. lhti mal, da ha Heri g • 
derek söyliyelim, piyasada ibti· 
yacı karşılıyacak pirinç bulun· 
ıa da ıpekülitör clile fiatlerin 
yükselmesi de beklenebilir. 

Buna karşı şimdiden tedbir· 
ler almak zaruridir ve sonra 
kanun hüküınlerioin zeriyat üze· 
rinde yaphtı teairleri de ma· 
hallerinde b irer birer tedlcik ile 
gelecek sene iç'n muhtemel bir 
rekolte noksanını önlemek icab 
eder. 

Böylece türküler, maniler, 
gazeller devam ederk~n Altın· 
d ş Nazifle P lrmaksız Ihsan, 
sardıkları •ç"ftetelli. yi de tül· 
türmeğe başladılar. 

Çiftetellıyi oyun zannetmeyi· 
niz. Hani eskiden pos bıyıklı, 
koskoca delikanlı eskile i, Mer
ı olide, Sincklide, zilli maşanın 
karşısına geçerek tiyatro şan• 

tozları gıbi gerdan kırar, göbek 
atarlardı; bu çiftetelli işte o çifte-

tellilerdeu değildir. Türk argosunda 
(iki siıara kiğıdıoa birden 

sarılan esrarl ı sigaraya) ç.iftetellı 
denir. Nitekim esrarlı narri'e 
çckmcğe de •kabak üflemek. 
tabir olunur. 

Mevlam ''yürü,, demiye gör
sün; tam bu sırada içeriye o 
:zamanın udçulanndan Küçük 
Hjıeyin de düşmez mi? 

Mesele tamam .. Küçük Hü· 
aeyin demek; kanuncu Garb"ı 
ağa ile kemancı Obaneı bera
ber demektir. Okuyu Hafız da 
o meıbur defiyle bittabi bera
ber .. 

B zim atalarda para mı yok? 
- Hüıeyiaciğim, şöyle bu

yur ... 
- Öpeyim elini Garbiı 

ata ..• 
Garb" a ata, l'aıete müta1ea 

edecek ı bi, göz ütünü takıyor, 
adda akort zımbırtısı, kemanda 
bir, iki zmltı. Def torbadan 
çılcb. Arlca11ndan okunacak 
ıarkı da ma ıüm: 

Ôlsek te aşık onalmu 
~GNSI 

Atw ak•k, fıstıki makamla 
İf aölcer mi?. 

- Keı be Hüseyinciğim ıu 
marifetleri; haydin hep bera
ber: 
Tel~refın t•llerine lcaşlu 

mı lcunar 
Okuyalım. Var detil mi? 
- Olmaz olur mu beyim?. 
- Eyvallah ... 
- Nasif; sar bir çiftetelli 

daha.. Bizim hanende Hafız 
müridandandır. 

- Eyvallah ... 
Alhndiı Nazif ikinci çihetel· 

liyi sarmak üzere elini cebine 
atıyor amma f e iket ... 

- Amman ihsancığım, bud 
nefeı kalmamış .. 

- Demet.. 
- Anam avradım elaan ki.. 
- Çabuk Beştepelerde Şı• 

valak Hüseyinin tek.kesine fırla .. 
Berikiler iıu şrette devam 

ede dur1Uniar; Nazif tebaaları 
kaldmyor. 

Bir aaate varmadan Sürmeli 
sokatın başına reliyor. 

Atık, dalgada .. 
O 11rada yolları taşıran Ha· 

fız Durmuş da ötekine, beriki· 
ne Ti k,lilc mahalle• ni aoruyor. 
Maksadi Tilk ilığı bu mak, ora
dan da Namazgaha gitmek.. 

Naz f, dalga ile hoca nan yü· 
züne bakarken Hafız Durmuş 
yaklaııyor: 

- Hemşehr"m; Tillcilık ma· 
balleaini biliyon mu?. 

Beriki, Tıllcilik mahalle.i de· 
yince, dalga ile. aklına tilk ler
le dolu bir mahalle geliyor ve 
içinden bir muhakeme silsilesi 
yürütmete baflıyor: 

- Tilki demek, kurn ız de· 
mek; kurnaz demek, biz demek; 
biz nerdeyiz?. Gacoların mahal· 
Jeıinde. Demek ki boca bizi ıo
ruyor. 

V • birden cevap veriyor: 
- Eyvallah, biliriz. 
- Bata tarif edavir •• 

... Sa un11 

Ya·~ 

Şeın 
KilşhrJ 

• 
evı, 

- Arife tarif istemez dızga'Jı 
kuyruğuma yapış, beraber cızlam 
edel m. 

- Guyruğun mu? 
- Eyva.lah. 

- insanda guyrulc olur mu 
bemşebn? 

- Adamına ~re.. Sen Til· 
itinin mahallesini istemiyor mu· 
sun?. 

- Heeeee. 
- Beraber gel, beo de ora· 

ya gidiyorum. 

Hafız Durmuşla beraber ... 
kata dalıyorlar. Kapıların önün· 
de bulunan nazeninleı-den ba
.zıları: 

- Kaşına, gözüne kurban 
olayım hoca; buraya pi. 

Diye alay ettikçe Hafız Dlll'mq: 
- Geç uleo. 

Diyor amma ayanın içi de ri· 
diyor. Derken Makbule hanım 
teyzemizin evine varıyorlar. O 
zam•n Hafız Durmut duralıyor: 

- Bvraıı nire?. 

- Burua Parmaksız zade 
lhaan beyin konağıdır. Kendiıi 
fevka lade zengin bir zattw. Ra
kıya. ~inaya, kumara tövbe ede• 
cekmiş; bana •Aman; bir hoca 
bul aetir, bana töv~ etti11in, 
kendisini memnun ederim. de
di, beıa de sana rut ıeldim. 
içeriye buyur, hem Hvaba ri· 
rerlİo, hem de bet OD kurUf 
dün yalık alırsın •. 

Eeela.. Bu teklife bittalti 
akaa sular dururdu. 

f-te••• 'ııırife .W.. Kap-D 
•rka11ada ayaldcaplannı çıkar-

dıldan sonra, karıısını çıkall 
kızlara enayi, enayi bakı 1UDlja 
baş lada. 

Nazif içeriye girer airmez ça• 
çaya da, kazlara da iıa.reti çak· 
mııtt. Ba sebeple hepli bird• 

- Buyuran bocafendi 

lltif atile Hafıza yol gösterme· 
te başladılar. Hafız 0Jrmuş bu 
iltifatlar karşıı nda ne yapaca
tına ıaımrken Nazif kulatıaa 
etiliyor. 

- Hocam, bwılu l•aaa be· 
yin car ye eri: 

Dıyord1.1 . Vay canını .. Ne ya· 
ı:aan bir zeaginio konağına dfit· 
müştü?. Böyle piliç gibi çept, 
çeıit cariyeleri olan ve yürejine 
bıdayet eriftiti için tövbe et
mete kal kan bir zengin, keadi• 
ıine e.bette mühimce bir para 
verecekti. 

Yürüdüler ve ihsanla kıa\ana 
oturduktan çalgılı odamn kapa
aıaa geldiler. Saz sesleri, kız 
aea'erinc karışıyordu. 

Hafız 0Jrmuş burada da te· 
reddüde düştü. Fakat bir defa 
Nazif ıibi Hıno?lu bin bir kül
banb,.yinin tuzağına düşmüştü, 

1'urtulabilır miydi? 

- Bana bak bocafeodı ; Par
maks z zade Ihsan bey bu gece 
son eğlent sini yapıyor. Eğlenti 
biter bitmez iki r ikit namaz 
k1larak 1 övbe edecektır. Sen 

bunun için çaiırttı. G .r bakalım . 

Dıyen Naz f kapıyı aç.mas le 
beraber kendis"ne teveccüh e!len 
yüzlere umum'i bir işaret çaktı 
ve derhal arkasına dönerek ı z· 
zeti ikram ile: 

- Buyurun hocam, buyurun. 

Dedi. Kadınlı. erkcJdı herkeı 
ayağa kalkmış, bu yeni beliren 
atay mcvı'1unu memnuniyet le 
kar11lamışh. 

~onu fllll' -



Ş;n-Kay-Şekin mukadde~"Avam kamarasınd~ çok ;ü. 
ratı ne yolda? him ve dr~~~!ik bir celse 

Uzak aA•kta iki eski k;J:d..- milletin kanh bir M. Eden iıtJlaıır..ın a!bep1.erini anlattı. Baıv.ekil ceo_b verdi ,,. 
..-- -.., ıi~aıeti taıoi6 olundu 

cilvesi karı .. acla mıyız? Londra, 21 (Radyo) - Avım 
-~~~·""~~~:,-,:-- - - .... · - - kamuaıı, bul'ün ötıedea ıonra 

Bialıle. ,.a terltiye ve tellkki 
uyeıinde zayiçe •• •akadderat 

.g·bi ıeylere iaaaıa kalmam ıtır. 
Bizden eolc zaman evel intibah 
denini ft!çİrm·ı olall! Avrupada 
ile, bu fibi iddialarA ehemmi• 
yet Yerenler ve inananlar pek 
çoktur. 
ı·r çolc kim1eler, ıa veya 

ba kimıeaia iıtıkbali, mukad
derata üzeriae bi"ümler ver
mekle ıeçiomektedirlerl 

Bu küçük mtkaddemedea 
soma babaimiu dönebiliriz: 

Cihan, biriai akaayi ıarptan, 
diteri de abıJi 1&rktaa iki 
volbma tehdidi alhndadır: la
PIDJ& ve Çin bareklb, cihan 
lllllMa ifia en korbac; iki yanar-

ldırl 
H• ild teblikeaia bııı ıi
~ ibtirulardu dotduta da 
m•llalckakbr. Ba ilatiraı·ar ya 
lllfr kıt; .. bııa, yahut ta bir 
dmreaindir. 

Ç • claYUI da, Japon ukeri 
-partilinin ıÖD•ek bilmiye11 ilati
raılann111 dofurdatu bir faciadır. 

Oa bialerce inlaD ıerek lr 
~ya ve prek Çinde ölmüt, 
ildürllmüftür. Buolaran çotu· 
a• maladad 1ayıla kimHlerin 
lan ve kialeriae kurban olduk• 
lan• fiiphe etmemek lizımdır. 
8a vaziyet bilha11a mütecaviz 
olan tarafta va1İ7etidir. lapan· 
yada Cumlaariyetçiler, Cinde de 
Şaa-Kay-Şek ve taraftarlara 
mldafaa cepbeliaden çalqu
lardır. 

Ş....Ka,.Şek bu miidafaa 
vuifeaiai ae içia ve n ... 1 üze
rine aldı ve muvaffak olabile
cek miclir? Banu, Avrupaaın 
maruf bir mecmuuındarı bir 
aatrolotun atzuıdan öirenebi· 
liriz: 
-U. eşal Şaa-Kay·Şekin mu• 

kadderatını ancak dotJm tari· 
hiae, 31 Teınnievel 1885 tari• 
b ae iltinaden tayin etmek 
mümlcündür. Dotgm ıaati ta• 

amen mcçruı.uü •. B .. ı~beple 
zaiyçe b" do.ece .r.Nndır. 

':Bu ıünürt yıldızlar c"befnd~n 
vaz.yeti de 31 Teşrin eve 1835 
te fÜneş, Zuhal ve a eb bur• 
c :.mun teıkil et ti kudret.i mii· 
se lestir. 

Yıldızların ayni vaz·yeti altın· 
da dotrnuş tarıbi a mJlar var
dır. Bunlardan bılhaaaa üçünü 
zikretmek kafidir: M uuf f eyle
ıof Kant, 8 1amark ve Gaad • 

Bunlann üçibaun azim ve inadı 
meşburdar: 
Kan~ ,anünü, •••ti aaanne, 

dakikaıı dakikasına meaa .. ne 
göre tanzim et miş, meHli Kö
nipberg ıokaldarıada, her ı jn 
ayn saat ve dakikada ıeçmiıtir. 

B ımarlcın adı •Demirbaş ve
kildir •. Yakın tarihteki fevka· 
lide me14iıi ve ı· yaai muvaf· 
falcıyetleri herkese mah1rndur. 

Gandi iıe, bi i yaııyan, bi. i 
inadında devam eden bır ıah
ı·yettir. Bu adamın tek batına 
logiltereye meydan okudutunu 
hep"miz biliyoruzl 

Bu üç riinef, zuhal ve akrep 
bürcü müıelleai altında dotmuı 
azim ve inat erbabına dördüncü 
olarak Marepl Şan-Ka y-Şeki 
ilive edebil r:ıl Maamafib, M .l• 
reıal Şan-KarŞekin dotdutu 
güne diter c•pbeden de Utarit 
ve Neptuaun teıkil et'iti mü· 
1elleı dıs hikimd r; Klemanıo 
ve Lord Robertl de böyle bir 
mGaellea altında dotmuı azim-
1'ir iaaanlardar. Bunlar için, 
•olmaz., •imkin11z. mılGm de· 
iildirl 

Her iki miisel leı anıında 
dolAfıcak mukadderat, ba11 na• 
hoş afhalar da göaterecekt r. 
Bunun için, 1938 1enesinde 
mareşal Şan-Kay-Şek aleyhine 
görünen kanlı ve feci hidise
Jere fazla ehemmiyet vermek 
dotru detild r. Japonlar Şubat, 
Ağustos, Teırinievel aylarında 
çok ibtiyat:ı olmak mecburiye
tandedirler. 

Maretal Şan- Kay·Şek ve mem· 
leketi aert ve rüç bir tecrübe 
~eçıreccktiı. Fakat bü1iik va· 

tanperve leria pek çol'unu mie 
daf aa dm ek ~eya kurtarma 
isted klerı memleketlerin dü19 
m n ayakları alhnda bir müd· 
det iç"o harah oldutunu gör
mediler m ? Lizım olan, davanın 
ıo:ıudu"' I 

Japonyadaki çolc eıki bir 
an'aa ya ıöre Jaı:onlar, lıp n
yada11 hicret etm f Baıklardaa 
türemiıtirl No gar b tuadüfl 
Buıün cihanı ikı tarafta• ateı 
ve ııtana vermek iıt yen lıpan
yol ar ve Japoolarclar. 

BJ, iki milletin çok eıki bir 
kardeılitinin yeni b r cilveai 
midir? 1938 1enesi bir taraftan 
ispanyadan dit•r taraftan Uzak 
Şarkla Japonya yüzünden bü
yük harb tehlikeleri ıeçi recektir. 
Fakat auhakkak olan ı.adur: 
1;paaya ve laatta Japonya dahi 
cibanın sulh arzulanna boyun 
etecek, ıulh11n temini için el· 
zem o an ıartlara riayet Hasını 
yeniden kabul edeceklerdir. 

1 A. Hu~p Atlamollıı 

M. Tatarealıo 
Ruı ıelirine lıat'I 

beyanatt bulundu 
Bjikrq, 21 (Radyo) - Ro

manya Hıric ye Nazan M. T •· 
tare.ko, RuıyaJllD Praı aef ri 
Alek11nronılciyi kabul etmiı 
ve Teodor ButenkO:lUD• iatiye
rek Bükroti terkettituai ve Ro
manyan n Roma tefid vaııtaııle 
yaptıtı tabkibtta bunu anladı· 
tını •öylemiı ve Ruayanm, Ru
men toprıklarında bu m,. ıele 
için tahkikat yapıl~mıyıcat nı, 
böyle bir meıelenın IDevcud 
olmadıtını ilive eylemiıtir. 

Klauııs romorkdr 
L mınımııa sirıb çılcacak va

pnrların maoe•r•. eı~aıında ica• 
bında çekil111•1•n ıçtn lıtaabul• 
dın (K11dret) adındaki romor
kör relaıiıtir. 811 romorlcör, 
kulavuıluk emriaaclı b.Uuna
cakt.r. 

aaat 15 te toplanmıttır. 
8 inci EJ•ardıa tahtt .. iıff l 

etff i gjadenberi avam kama· 
ruında bu derece drımati k 
bir top~antı k ıydodilmemiştir. 

Halk; aaat 11 doaberi avam 
kamara11 biGa11nı kuıatmalc.ta 
Ye fittikçe keufett peyda eden 
bir kitle teıkil eyleme:de idi. 

Coiae açalaadan bir az evel 
müzıkore ıa~o:uından .çer ye 
ıiren Baıbakan M. Ç:mber· 
layn, muhafıza .;irlar tarafındaıı 
şiddetli bir alkı ı a karıılanırken, 
mubaliflor de r:ir jltü etmek· 
te idi. 

Celse ıç lıncı evveli Ma: :ye 
Nazırı Sir Corı Simon söz al• 
mış ve uzuo beyanatta buluna· 
rak, A:manya ile Avusturya 
arasında giz i hiç bir muahede 
mevctıd olmıd.tmı ve Avustur 
ya B.ııvek: li ~oktor Şuın"gin, 
Avusturyada sulhun sarsılın•• 
mıısı için ola ne' kuvvet: le ça· 
l·şac1~mdan ln~i .terenin em n 
oldu tunu, 19~4 Avuıturya k ı • 

nanu eıasinin değ:şmeditini ıöy
lem' ve k ·r üdt"n inm ştir. 

Sir Co.1 S mondan so:ua k t • 

bi eden n ç ı ~t 'a etti! ni 
izah iç n lr.ü rıüye ~elen B.EJeo, 
' ddt! li SJrett~ a kı r. anmıştır. 

M. Eden, eunları söy emişt'n 
-Bü>ÜIC Brıtanya, daimi sul· 

bu müdafat e meıCtedır. Fakat 
bu su ı b, mütekab· ı menfaat ore 
iıtinad ~tmelıdir. 

M. Çemberlayn, ltalya Baş
--.& o<iline gönderd: ti mektupl • 
da, lng ltere • lt.ılya münaaeba
tınm tea·s·ni iıtiyordu. 

Halbu < ; ltaly.ını11 aldıtı va• 
ı yet, bu mü:ıasebatın tee11 .. ıü 
çin b zce 1 1yri m~ıa ddir. Bi· 
liuin z k , bu gibi meselelerde 
daha evel bir ze.u·n hazırlamak 
iktiza eder. 

ltalya. lıpanya meseleıinde 
bizim nazar noktamızı kabul 
etmemektedir. Bundan başka 
daha bir çok müıkül meıeleier 
vardır. 

lıpanya meseleıinde ltalyının 
itilifkir bir hareketine ıon za• 
maolarda ıahit olmadık. Bence, 
Biiyük Britınyanan, 1ebatkir ol
muı lizımdır. Baıvekil B. Çem· 
borlayn, ltalya ile müzakerele
rin derhal açılması fikrindedir. 
Böyle bir fik;r, lnrilterenin, 
ltaJyıya baı etditi kanaatini ve
rebilir. 

Ben böyle bir kanaatin dot
mas na muaraz oldutum için, 
Baıvekille aram zda htilif çıkb 
ve nihayet çekilmete karar 
verdim. 

Ben; bqkalannın, bizi anla
ma11 için çok çabıtam. 

B. Eden, ıiddetli alkıılar ara
ıı ada klirıüdea inmiıtir. 

Miitea\ıben, bar:ciye neıareti 
müıtetan Lord Grayor kür1üyo 
rebaiı ve Ba,vekil B. Ç:!mber· 
laynm, ltalya ile derhal İDüza• 
kereye gir" tilmeıi hakkındaki 
fikrini lor lte·e için muzır ıör· 
diltünden dolayı kendisinin de 
B. Edenin f.krine iltihllc ıare• 
retile iıtifaya karar verditini 
bildirmiı ve kGraüden inmiıtir. 

Bundan sonra Başvekil B. 
Çemberlaya y~rindf"n kalkm ı 
ve kürsüye dotru lerlem ıt r. 
Bu ıırada mobafazakir ar cena
hından a'kıı tufanı yükıelirken 
muhalifler de ( yuha ) Jiye ba· 
tırmat ' batlamıtlırdı. 

e. Çember avn, • tır adımlar 
la kiiniiye çalcmıı ve ıunlan 
aiıl•miftirı 

ol 

A••• luımaruı 6i111111 
- Hariciye Nazın B. Ede· ve lngilterenin, ba meselel•cle 

nin iıt.f 1110dJn teeulr duyu• ekseriyetin kanaatine p re laa
yorum. H zmetlerini daima tak· reket edecetini bildirdifiai ıa,. 
dirle yadederim. Herke1, tabi· lemit; ltalyanın, h·ç bir zaman 
.dir ki bir f ı ~ir aahibMir. Fa· lngiltereye karıı bir tazyik 1ap
kattakdır tde rı·n ·z ki, Avrupada mıdıj'lnı ve bundan dolaya eler• 
çolc naz le bir vuiyet hüküm bal müzakereye r riımek teldi· 
sürüvor. lnfiltere; sulhu koru· f ni reddetmed tiııi ve ıira bly· 
ma }a çalııtıtı bir zamanda, le bir hal karşısında ıinirleria · 
Fransa, Almanya ve ltalyı ile daha fazla gerilmesi ve balta 
bir teşriki mesaiye ihtiyaç gö· bir harb ç kmau ibtilUlinia 
rüyor. kuvvetli olduta:ıa beyan eyle-

Bu kürsüye, ltalyayı müdafaa miıtir. 
oıaksadıle çıkmadım. Zira hal· Avam kamara11ndı büyGk bi 
ya bizim lehimizde hareket et· dikkatle dinlenen B. ÇemlW 
mit det;ldir. Bununla beraber, laymn beya'lab, muhaf4Zaklıla 
burada ne reçm ·ıi ve ne de üzerinde derin bir teıir uya 
istikbali muhakeme edecek de· dırmıt ve kabinenin liyaaeti 
tiıiz. Ş mdi hali d $Ü'l ·iyo uz. tasvip olanmaştur. 

Büyük Brita ı) a; da· ma Fran• Mubafazalc:irlardan B. Eclenia 
s ve Am "'r ka ıle dost kal• siyJsetini iyi görenler, yirlQi 
mıştı • V.: bu dev et erıe olan kadar 11ylavd1n ibarettir. 
dostluA-un la ı d ktar.. N .. syo:ıal I.beraller de, Çe• 

M. Çemberlayn sözlerine borlaynın siyasetini taıv p et• 
vımla, 1hly11111 Lo drı sel r ı mışlerdir. 
O no G. a 1 d y ! ver dit~ cevapta, Lo ıdra, 21 (Radyo) - Mu· 
l ıgi.te. e.ıin, ltaly, ,,., müzak- bılifler lideri it Etli, A..
relere ı·r·ımeto imade oldu- kamıra11adı beyana ta bal .. 
tun·J b ıd rdı rioi, lspa:ıyı ve muı ve B. E lenin iıt f•aı, 
Hıbeı"ıtam m•Hlelerinin, Ulus- ltalyanın bir zaferı olagk je. 
lar Sôı,::tes.11de balledi.edef ni lklii ettitini .-.tem~ 

Beş·k nerede olursa ol
sun, A manya ile Avus~ 

turya beraberdir 
- Baıı 1 inci salıi/edı - Hankov bii Gmeti itia bir dtra 

••l.rdaa ıoara: olacıktır. şarki .A.ya iltlkra-
- Olaya.la aalaıaak ietemedie rının Japonya ı J•Hti aa)'Uiatllİ 

limia •• aalatam•yaca~mıı tek ••· temini mümkündür. 
Jet •ana • da Raıya4ır. Dıter b'I· Gazetecilerin. Uzak Şarkta 
ııa millellerl• ...... b•tleri•i• 
ıİ•r•aldir. Fataı k••••i••I• •• Almaayaaın pzl olap olmadıfl 
eadele •clecetlı. japaaya ile 10• a•• suallerine bu zat hiç cevap .dJ .. 
laımaaıa da lnuaiP •etmakaa•ır. memiftir. 
Dla7uu11 m aereaialie olar• ol- Tokyo, 21 (Radyo) - Hltl .. 
ıaa, komlais•• karp .. ,... ala. rin ıöylevi, Japon ıiyaaal .. 

catı'ö,..iıtir.. Ba aut•k. prek ı... bafilinde çok miiıait Wr telıir
giltered., ıer•k.. FrH•a•a ı yi •••ir uyand ırmıttır. 
yıpm•••ıtır. A••dkaa matbaata da Japon matbuatı, Şan·KarŞ81ri •a aaıakla yakıadaa al&k•du ol• iltizam eden lnsilız ı yatetiae 
aıktadır. Balla 11. Ecleaia iııif•• hücum ettilindea dolaya Hitleri 
aıo ba aaı11ktaa bir aı aoara ... alkıılamaktadır. 
kauaa, ha aaıkn lelİrleriae blle Berlin, 2l (Radyo\ _ Bltla 
alfeımektedlı. '1 

Pariı, 21 (Radyo)_ Hitlerin Alman ıazeteleri, Hitleria a8-
kaanu tahlil etmekte n baaa 

nutku, burada çok 10tuk kar- dair uaaa makaleler ,...,k-
ıalanmııtır. Umumi efkinn bil- tadar. 
yiik bir kıımı; bu nutku, öte- Gazeteler, Hitlerin, Al .. ,. 
denberi tamamile mal4m olan haricindeki Alm ... ahiden uk
bir takım noktainuarlarıa ifa· kanda ıöylediti ıi&lerdea clo
clasini arzetmektedir. layı Alman milletiaİll ~ 

Siyual mebafil, bu a91k ıöz- duyplannı kaydetmekle, Fllaıl 
lere karıı FranNnın uyanık bu- reri hararetle alkıtlamalctadar. 
lunma11 lizımreldiii kanaatin· Nevyorlc, 21 (Rad10) - Aile-
dedir. rika matbuab; Hitleria alJleW-

Londra, 21 (Radyo) - Hitle· ni tahlil ederek ama mmt. 
rin nutku; Londra mebafilinin ler yazıyor. 
ekı6riı nde, lnıiltere de dahil Nevyork Herald ıazeteli: 
oldutu halde demokrııilere •H.tler dama ayni adımdır, 
kartı bir takım hücumlara ihtiva Bu ıtibarla ıiyueti11cle •ikim 
etmeai Hbebile rayri müuit bir ıibi muıır oldutuau. ctalkl 
teıir uyand rmı,tır. aöylevile bir kere daba Upat 

Tokyo, 21 (Radyo) - Hari. elmiftir •• 
ciye Nezareti namına IÖz ıöy- Demektedir. 
lemete aalihiy· ttar b·r zat, Diter r•z•teler de, buaa 
H tlerin nutkunun Japoayanın yıkan m· bleler J8Smakta; Hit• 
her tarafında iyi kartılaadıtını leria ıöylevinden Avrupa •llau 
IÖylem.iı ve demiıfr ki: narnına iyı bir netice çıkarmak 

- J ıpooların medent İDi müaakün olmadı tını kaydeyle-
oldukları laaldandald ~l«rc;~ _ ·.0-... 10 anOll fdlittM• 

anuıın:d 
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/ KADİM TARiHE MÜSTENID TEFRİKA 

Süleyman Peygamberin Aşl{t 

Türkiye. Yemen 
müna•ebatı 

ıs E. Hüseyin 
Yazan: A. Kuprln 

Saba melikesi Belkısın baç;kl;~ıAdkılİ;ibv~a';ğ~i, Memle~etimize 
b .. "' ·· ·· ·d·? geliyor 

Süleyman Peygamber bu ıu· 
retle, Saba Melikesi Belkisin 
bu ilk muammasını halletmiı 

oldu. . 
Belkia, bundan ıonrı bir ce

vjz büyültlüğündo bir elmaa 
parçaaı meydana çıkardı. Bu 
tqın ort11ında bir battan bir 
bı.. fakat dar bir yarık vardı. 
ipek ipliti bu yarıktan geçir 
mele lüzumunu ileri ıürdü. Sü· 
loymın Peygamber buna da 
çare buldu: Henüz ipek aarmak 
üzere bulunan bir ipek böce
f.ni bu taşın yanını koydu, vo 
böcek incecik liflerinden biri• 
ni do bu yarıktan geçirdi. ki 
bunu bir insan eli yapamazdı! 

Belkiı Süleyman Peygambere 
billür bir kadeh uzattı ve: 

- Bu kupayı öyle bir ıu ile 
doldurıcakaın, ki bu ıu ne gök· 
ton yatmış, ne do yerden çı• 
kanlmıı olmıyıcaktırl Dedi. 

Süleyman Peyrımber, Saba 
Melikesinin bu ıualin• cevap 
vermedi; kupayı aldı, uzak bir 
yerden dört nala koşarak gel· 
miş bir atın ağzından aldığı 

köpükle doldurup Belkiae gön· 
· ıerda 

Bellcıı, Süleyman Peygamberi 
böyle akıl ve zeka oyunlarile 
mağlQb etmek için bir çok za• 
man uğraştı, durdu! Fakat mu• 
vıffak olamadı. 

Bu ademi muvaffakıyet, Bol
kbin Süleymanı kartı olan ... 
kını da kabul ve itiraf demek 
oldu! 

Süleyman Peyırambar, en• 
hibarile Belkisin gü:ı:elliğino 
meftun idi; kadıncı bir erkek 
olmak itibarile bu her zaman 
için genç kılan bu çok güzel 
kadını derin bir ihtiraslı isti• 
yor ve beldiyordu. Bununla bo• 
raber, ilk vuslat anında, zoka 
oyunlarile geçirdiği vakit için 
Bolkiso teeas;irlerini do ıöyle
mekten geri durmadı. 
Sıba melikesinin garib bir 

ugru mu ı ı •• 
adeti vardı. Bu çok güzel ka· 
dıo, bütün güzelliklerinı perva· 
sızca prestişkarlırına gösterdi· 
ği halde ayaklarını h ç kimse· 
ye göstermezdi; ayaklarını dai· 
ma uzun etekleri altına gizlerdi) 

Bu adete o kadar dikkat 
eder ki aşıklarile geçirdiği en 
ihtiraslı an!arda bile ayaklarını 
hiç bir kimseye göstermemeğe 

muvaffak olurdu! 
Belkis:n, bu çok garib adeti 

kendis:ni bilenler ve bilmiyen· 
ler arasında birçok dedikodula· 
ra sebeb oluyordu. 

B:r takım dost veya düşman· 
larıııın rivayetlerine göre, Bel
kisiv ayakları bir teke ayağı 
gibi baştanbaşa kıllı imiş. Di· 
ğer bir kısmın iddiasına göre 
de, Saba melikesiıin ayakları, 
bir ördeğin ayaklarının ,ayni 
imişi 

Süle::man Pevgımber, sara· 
yının bir kısmında tabanı bil· 
IGrdın bir daire yaptırdı; bu· 
nun altına da içinde temiz su 
ve güzel, renkli balıklar bulu· 
nan bir havuz yaptı. Bu bil:ur 
tabanlı vo altı havuzlu daire o 
kadar mükemmel ve kusursuz 
bir şekilde yapılmış idi ki, bu• 
rada blunanlar, hakiki ve ıerin 
ıularile dolu bir havuz içinde 
bulunduklarını yemin edebi· 
lirler dil 

Bu guip kısmın hazırlan maaı 
tamam olduktan sonra, Süley
man Peygamber Saba melikesi 
BJkisi buraya davet etti. 

Belkis, her tarafı bışka bir 
hayret uyandıran sarayda, bu 
yeni ve en ziyade hayret veren 
da:reye geldiğı vakit guib b,r 
çığlık ile kendini kaybeder gibi 
oldu ve .... 

• • • 
Süleyman Peygamberin Saba 

melikesine ait bu hikayeleri 
dikkatle dinlemekte olan yeni 
zevcesi, kır güzeli, güzel Sula· 
mit birden: 

• ver el kir-· köpek · 
Sahibesinin ölümünden duyduğu 

teessürle kudurdu 
Köpeklerin sedakatine dar 

dinleditimiz h kiyeler çoktur. 
Bunlardan bazılarının masal ol
duklarını sanırız. Hakikatte ma· 
sal olanlar da varsa da köpek· 
!erin sedakat insiyakları üzerin· 
de yapılan ilmt araştırmalar, 
cidden ıaıılacak derecede mü
him neticeler vermektedirler, 

lıte ıize yepyeni bir hikaye: 
Pariıte bir berber 11lonunun 

sahibi olan 59 yııında madam 
Anpıto Verner, lı:ocaaının ani 
bir ıekildo kendiıini terketmeo 
ai11e dayanımıyarak ıatkınlıkla 
pencereden aşıtıya diif müı ve 
ölmüıtür. 

Bu vak' ayı rörea köpek ho
men bıyınınıa yınııaa koımuı· 
tur. Köpetin acı acı ulumala• 
naa ko1Dful1r ycıtitmiı; fakat 
köpek biç kimseyi bayanının 
yanına ıokmamıotır. 

Nibıyet poliılerin ve dokto• 
run relişile iı detişerek baya• 
aın lcaldırılmııı icap etmiıtir. 
lıte hidiao bundan ıonra daha 
çetinleımiş, köpek bir kıç ki• , 
tinin üıtünii başını yırtmıttır. 
Salona girecek müşteriler, kö
pekten ıikayete mecbur kıldık· 
lan için baytarın celbi de mu· 
vafılc görülmüştür. Baytar 
koydutıı teıhiıle biçaro hll"., 

. 
1110 toessürden kudurduğue, 
ifade etmiştir. Köpeğin itlafı 
kararlaftırılmıştır. Sadakat ve 
ınubabbetin bir hayvandaki 
riikıek tecollisino ne dersiniz? 

. -

- ... Eğildi ve eteklerini 
kaldırdı, değil mi? .. diye sordu. 

Süleyman Peygamber cevap 
vererek: 

- Eveti dedi. Ben, bir ke· 
nardan baştanbaşa merak keıil· 
miş ve vaz yeti gözlerimle tı· 
kib ediyordum. B,r havuza gir· 
diğini sanın Saba melikesi Bel· 
kis söylediğin g.bi hareket etti. 

Fakat onun yerinde olan her 
kadın da tabii böyle yapıcaktıl 

Belkıs de f'teklerin i kaldırdı; 
Fakat bu vaziyet ancak bir sa• 
niye sürdü; bu kadarc'k bir 
zama'<, banı ve yanımda bulu· 
nanlara kıllı ve eğri büğrü ba· 
caklarını görmek iç:n kafi geldi! 
Güzel Bdkis Makedanın bacık· 
ları böyle idil Saba Melikesi, 
ertesi gün, hiç birimize görün• 
meden, batta b'r veda selamı 
bile bırakmadan maiyeti ilo 
birlikte Kudüsten ayrıldı; b'r 
firari, ancak böyle gidebilirdi! 

Ben, Belkisi takib etmeği 
aklıma bile g~tirmed.m. Yüzü 
vo vücudü çok güzel olın bu 
kadının bacak ve ayaklarını 
gören ondan her halde iğre· 
nird 1 Fıkat ... Ben daha başka 
bir şey yaptım: Arkasından ma· 
beyncilerimden biriıi ile kendi· 
s:ne nef:s ve kokulu dağ otlan 
gönderdim. Onı, benim sarayı
mın yemeklerinden ziyade, dağ· 
tarın bu otları iştiba verebilirdil. 

- O, buna ne ıurotle mu· 
kabele etti?. 

- Mabeyncimin kesik başını 
bir torba içinde banıı gönderdi! 

-Sonu var• 

Ankarada aktedi-1 

lecek konferans 

Mısırda çıkan •Ei·Mukattam. 
gazetesi Yemen Eıniri Hüseyi· 
ni n Türkiyeyi ziyareti meselesi 
hıkkında diyor ki: Emir Hüse· 
yin, Yemen Osmanlı imparator· 
luğundan ayrıldı ayrılalı Türki· 
yeyi ziyaret eden ilk Yemen 
hükümdarı olacaktır. 

Türkler Yemene karşı büyük 
bir rabıta duymaktadırlar ve 
Avrupa devletlerinin bir taraf· 
tan Kızıldeniz diğer taraftan 
Hind denizi sahdlerinde Ye· 
mene karşı besledikleri ihtiras 
hislerini bildiklerinden Yemen 
hadiselerile ayrıca meşgul ol· 
maktadırlar. 

Muhakkaktır ki Emir Hü!fyin 
Tiirkiyede büyük bir hürmet ve 
itıbar ile karşılan!caktır. Çıinkü 
Yemenliler başlarında imam 
Yahya olmak üzere Türkiye ile 
uzun müddet mücadele ettikten 
ıonra 1911 de bir ittifakname 
akdetınişlerdi. Bu ıttJakname 
aradaki iht i lafı kaldırmış ve 
Yemenliler bundan ıonra Tür
kiyeye karşı büyük aadıkat 
göstermişlerdir ve Türkiye Ye· 
menden çekilinceye kadar itti· 
faklarına sadık kalmışlardır. Bu 
delalet eder ki Yemenliler 
ıulbta aadık ve harpte ceaur 
kimselerdir. 

Türkiye ile Yemen arasında 
dost' ulc bağları vardır. 

Bir mütercim 

arıyoruz 

Gazetemizin Fransızca ve 
Türkçeye iyice vakıf, tercüme
ye muktedir ve gazetecilik 
mesle~ine hevesli bir arkadaşa 

Balkanlıların rabıta. ihtiyacı vardır. Talip o,anların 

b . _, f d h t idarehanemize müracaatları. 
sını ır ue a a :ı e. \,, _________ , 

yid edecektir.. yazdıi• ıaıconık bir fıkrada d.-
Balkan konferansı münuebe· yor ki: 

tile, Atinada çıkan Katimerini •Ankara kongresi az bir müd: 
gazetesi yazdığı lakonik bir det için geri bırakılmıştır. Yenı 
fıkrada Balkanlar ı n sulhçuluğu· Rumen Dış Bakanı B. Tatarea
nu tebarüz ettirmektedir. ko, Balkan Antantının başardığı 

Esti a gazetesi bu hususta kıymettar iz eri bilir. 
yaıdı~ı bir başm:kalede, Yunan . Balkan Anla~tı.' müttefikleri· 

·ıı t' · A k d t ı k nın menfaatlerını korumaktan 
mı e ının n ara a op anacı . • lh ··d 

· · · d zıyade umumı su un mu a· 
olan kongrenın netıcesın en f ~ · 1 b" k'tl d. _ . aası ıçın ça ııan ır ı e ır. 

nikbin ~lduğunu tebaruz ettır• Eskiden barut deposu sayılın 
mektedır. Balkanlarda, bugün sulhun hü· 

Proia gazetesi, ayni 111,vzua küm sürmesi ve sağlamlığı Bal. 
dair yazdığı başmakalesinde, kan Antantının eseridir. Hatta 
B. Stoyadinoviç, Metaksas ve Bulgar ve Arnavutluk devletleri 
Dr. Aras arasında teati edilen bile bu yüzden Balkan misa· 
telgrafla·ın Yunan mil etinin bir kına yaklaşmışlardır. Ankara 
s yatına tamamile uygun oldu- konferansı, Balkanlıların arasın· 
• ğunu ileri sürmektedir. daki rabıtayı bir defı daha 

Vıma gazetesi, bu buıusta teyit edecektir •• 

Burnavada deve güreşi 

Deve iareılerintlen iki görünüş 
Burnava, (Hususi) - Cumhuriyet Halle Partisi nahiyemiz id~e 

heyeti tarafından İzmir ve civarında ün almış pehlivan develerın 
ittirakile tertip edilen büyük deve güreıleri, Pazar ve bayram 
uçurtması münasebetile her taraftan ırelen binlerce halk huzu• 
runda yapılmıştır. .. A • • 

Çok heyecanlı ve iddialı olan bu ırur"._fler alaka ile seyredıl~ıı, 
en mrşbur pehlivan develerden Musa Kahya oğlu Mustafaya aıd 
deve Urlalı Hüseyinin Tüylüsü yarım saat devam eden büyük ve 
heyecanlı bir boğuşmadan aoora berabere kalmışlardır. 

Bu münasebetle Burnavalılar ve bu güreşleri seyir ıçın lzmir 
vo civarından ıelen halk çok güıel bir ı;rün Yaşamıslardır 

ilmi bahisler: 

Materyalizm, vitalizm 
Yazan: Dr. E >ad Hatiboilu 

Düşünen bışlar ıçın bu ik canlı mah.u< arasında ölçüle-
düşünce ·materyalist ve vitalist mez uçurumlar vardır. Fakat 
düşünceleri- arasındaki ebedi madde ve hayat ayni atomlar· 
ve manevi mücadeleden d aha dan teşekkül etmiştir ve bı.n· 
heyecanlı ve istifadeli bir şey !arın son derece karışık bir 
tasavvur oluramaz. alem olduklarını bildiğimiz 

Hıristiyanlığın zuhurundan 90 arıdan itiberen "atom. adını 
sene evel Latin şiiri Lucre'ce kullanmak bile doğru olamaz. 
•eşyanın tebiatı. adlı şiirler n· Keşfolunduğundanberi has· 
de materyalist fk' rlerıni yüksek s:ı!arile f z , ko-ş.mık nazariyele
ve ciddi bir ü.lupla neşretmışti. rim zi altüst eJ •n ve alimlerin 
Orta çağ:arda çok dar ve sko· dediklerıne gö ·e sın yede yiiz 
lastik z•hniyetle ıreşbu faydasız mılyonlarca cüz'ler neşreden 
münakaşaler renıissance dev· radyumun bir nevi bayatı yok 

rinde, her nevi dini akide' erden mudur? 
tecerrüd etmiş fik: rl~ ri pek Bütün canlı uzviyetler karbon, 
tabii bir fik ı r aksülameli ôle azot, h i drcj ~n . oksijen baıit 
müphem bir pagan ,sme, sonra· cis : mlerinın namütenah, akıl . 
ları da, on sekiz'nci as ı rda, erdirilemiyec!k tuzJa karm•· 
bi haua tab:i ilimle• ve t•p karışık birleşmelerınden teşek· 
fiz:yoloji şubelerile uğraşanları kiil etmemiş m dir? Bu cisimler 
mutlak bir materya lizme meyi· ki, zerrelerinin · hareketlerine 
ettirdi. göre gaz ol dukları halde mayi 

Buchner ve Haeckel 'in me· ve sulp şekil alabilirler. Bun· 
sııis le Alman ilmi ve Psris larda madde ile hayatın biribi· 
mektebi dahi, nadir istinalarla, rine samimi surette birleşmit 
bütün biyo1ojik bad.seleri tlma- olduk larını görmüyor muyıız? 
mile materyalist düşünceierile Hayatın colloida! b.r halden 
tefsire meyıettiler. ibaret oldııJu malümdıır. Col· 

"Bıçağımın altında ruh denen loidal bal mevcud değ;J midir? 
şeyi bulmadım. diyen basit Hakikatte madde ve hayatın, 
görüşlü teşribcinin sözü berke· ihtimal, ay.1i ş~y olduğuna ve 
sin malumudur. bunları iki ayrı şey gibi ıör• 

Daima bahsolunan ve m•a· nıeklijimizin aadece havaaııııııın 
nıafih kiç kimsenin görmediti noksanından ileri geldiğine ina· 
ruhi deşcarte aanuberiye gud· namaz mıyız? 
desine koymak istemişti. Bugün lhtimalki hayatın mahiyetini 
bu i'uddeo ı n vaz fesi o'dukça asla anlıyam•yacajız. Hayat. 
anlaşılmış olduğundan bu fikre mabdud zekamız ıçın ha!U 
mekteb çocukları bile gülerler. nakabil bir muamma kala· 

Ruh denen şey tarif edilemez, lacaktır. 
fen sahasına g:remez. Aıcık Halbuki hayat, madde, lcuıl· 
teoloji (theologie) ve tasavvuf ret biribirine yap•ııkttr. 
sahasında kalır. Halihazırda, "İdraki •••IA b• lı:üçGk akla ... 

daima vitalizmin müdafii o ' muş 
olan Montpellier mektebi ma· 
teryalizm ile vitalizm ı birib i r ı le 
karışmış halde mütalcaya meyl· 
etmiştir. Bugün Paris mektebi 
de böyledir. 

Hayat seyyalesi (f;uide vital) 
denen şey var mıdır? Her şey 
için "belki,. den başka bir ce· 
vap verem ıyen bitaraf alim 
buna da "belki,. diye cevap 
verecek ve kat'i bir şey bilme· 
diğini ve bilemiyeceğini ve eş· 
yanın ıırlarına nüfuza çalışıldığı 
vakit nenin var olduğunu ve 
nenin de mevcud olmıdığını 
insanın daima kendine sordu· 
juou söyliyecektir. 

Eserleri le madı!ileştird iğim iz 
radio manyetik mevcclerin ha· 
ki katini bilmekten çok uzığız. 
Bizi her taraftan yıkıyan bu 
dalgalar ve electronun keşfi 
materyalizme bir miktar vitalizm 
katmıştır. 

Her ne olursa olıun Remy· 
collin dediği gibi cevberlo 
kuvvet, kudret ve maddeyi 
ayıran hududlar, madde taksi· 
me uğradıkça, ortadan kalk
mıştır. Madde dağılınca bozulan, 
genişliyen madde yerine kudret 
zuhur ediyor. Toplanan, teki· 
aüf eden kudret yerine madde 
haaıl olduğu gibi, ıleride fen, 
madde ile kudret arasında de
rin ve esrarlı benzerlikler gö
recek ve bu tekamül spiritu;ıLzm 
ile materyalizmin biribirlerile 
uzlışmalarına müıaid olacaktır. 

Sözün kısası: Bugün tıp bi· 
yoloj k hadiseleri izah için bir 
nevi ikiliğe (dualisme) maildir. 
Tıp matriyo-vitatzme gidiyor 
ve belki en makul izah tarzı da 
budur. 

lıimde bazı defa her şeyi 
oluruna bağlamak, opportuniste 
olmak ve doğmalarda'l (ynni 
bir fikre kat'iyetle saplanmak· 
tan, inanmaktan) kaçınmak la· 
zımd•r. 

Sur.ısı aıılt;iı du lt;ı, madenle 

rek
"Zira . bu ıeraıu o lr.edar ııkleti 

çekma., 

Halkevi köşesi 
1 - 25/21938 Cuma günü 

akşamı saat 18 de mimar B. 
Necmettin Emre tarafındaa 
(Aydın oğullarının m:mari ete,. 
leri) hakkında prejekıiyonlu ve 
kıymetli bir konferansı verilr 
cektr. Bu ko~feranaa biitİİll 
yurttaşlar davetlidir. 

2 - Evimiz salonunda bor . . 
hafta Perşambe günü akpaa 
saat 20 de bütün yurttaşlara 
karagöz oyunu oynanacaktır. 

Parasız olan bu karagöz oyu• 
nuna büıün lz:nirliler davetlidir. 

3 - Halkevimiz müatahke• 
mevki bando şefi bay Galibia 
idaresinde bir Halkevi bandoau 
teşkil edi lecekt r. Devamlı ve 
beves1i çalışmak hevesinde olan 
muzisiyenlerin kayıt !arını yap 
tırmak üzere evimiz sekreterli
ğine başvLlrraaları bildirilir. 

/ngiltere • irfanda 
Londra, 21 (A.A.) - in fil· 

tere • İrlanda arasınd•ki miiza· 
kereler buhran dolayısile ıalıya 
tehir edilmiştir. 

Almanya. Mançuko 
Tokyo, 21 (A.A.) - Alman· 

ya Mançukoyu tanımak kararını 
bugün resmen bild rm:ştir. 

TAKViJJ 
Rumi - ı.uJ \ Araai • .:.uıa 

Şubaı 8 :Gıılai- 2ıJ 

{ 
J 
3 
8 

ŞUBAT 

22 
Salı 

1 
9 
:s 
8 

-

vficudümden 
' d A"'z r.ıın inıan etı 

K M . mekteplerini ıiyarete kaz nm•ıtır. oopc· anısa 
,..,, 5 ı 

• 

,., 
, 

r 
z 

' 
" 
ı· 

s 
n 
iA ,. 
dı 

.. ,,. 
!a 
le, 
.ıı· 

IS· 



.; ı I fr 8 

1RA~VO 
Bur! lnk.. progr m 

lstan ul radyosu 
Ôğ e neşriyatı: S at 12 30 

Plakla Türk · - 1 ,50 
Havadis - 13.05 P a ~ Türıc 
91uıikisi - 13,30 M bte f pla~ 
Deıriyatı. 
A.k~nı n° riq2 . s 17 

lnluJip de s : den 
naklen ( Y u K 
tenk) - 18 30 p A 

ııkiı - 18,45 Em 
aeıriyet ko u nam n Nu5ret 
Safa - 19 Fat h H 1 ev gös
teril kol ı taraf ndan bir em sil 
- 19.30 Ko;ıferans. Eminönü 

alkevi sosyal yard m şubesi 
aımıu MuvAffak benderl (Turk 
roman ve bikiyecilı ) - 19,55 
Bor1ababerlcr· -20 K a ik T rlc 
•uik"ıi 20,30 Hava raporu -
20.33 8. Ômer Rıza tar fından 
arçça söylev - 20.45 Vedia 
R ... ve arkada lırı taraf ndan 
T rk r»uıikisi ve halk şarkları 
( S •t aya11 ) - 21,15 T hs"n 
ve .., adaşları tarfından Turk 
••k ti ve halk .şarkıları -
21,SO Or~eıtra - 22,45 AjRns 
•aberJeri - 23 Plakla sololar, 
opeq ve operet parçaları -
23.20 Son haberler ve ertesi 

tbie propauı 
Ankar• radyosu 

O,ı. neşrigctı: Saat 12,30 
Mulüelif plik neşrıyata - 12,50 
Pliklıa Tirle muıi,kiıi ve balk 
pr.kaJvı - 13, 15 Dahili ve ha
rici haborler. 

Ak,.m neırigctı: Sut 18,30 
Mutılif Pıik ne_şriy.ab -19 Türk 
maaikili ve balk ıarkılllı(Servet 
A ve arkadqları) - 19,30 
S.. .,.,. vo arap~ neşriyat 
- 20.lS Sıhhi konuıma: Prof. 

KlmU Tokköz - 20,30 
Plilda dau •u.aiki.li - 21 
AJ&gı uberlerı - 21, 1$ Stüdyo 
..._ arkeatruı - 21,SS Ya

•W prorram ve iıtildil marıı. 
Mahtelif Avrupa iltuyonları

aaa ltu .akMıDki proıram iıü: 
0.S•Nlu, o,,.retl•r: 

1S. ıs Roma klN cklpsı ı 
Opera •uikiı, 20 Berlia kıN ---= Ş.vilen epera ve op•
nt(I,. 21,30 F oru, Napoli: 
FJMı Leb.,ın b"r operet, 22 
V-..va ı ( Kr•kovalı ve d Ilı) 
ilimli epera piyesi, 22 Milino, 
ToriDO, Triyuto : • Donata " 
iai.U operet. 
w .... dtisi; 

17,15 Varşova ı Oda J11uikiıi 
k...,. ( Piyano, keman, lcliri
Ml'), it, 15 Roma, Bar : Oda 
aadciti 18,30 Prag: Yaylı ku
artet, 19, ıs Biilcreı: Oda kuar
teti ~boven) 23 Peşte: Caz tr., .... 24 Pette: Yayla •azlar 
lamtetl. 
R ... lln: 
n,ıs Berlin kı.tı dalgası : 
~er tarafından şarkılar, 

- B şı 1 inci sahif de -
me e karar Yerd i zaman, bu tc· 
r.ıb.i lıuunın k11p tudao tek rerd 
hile tiçe.riye ıirmc ittj. 

\ zıyet, pazar gfiail de aypı 

olmuvtu. 
1 ,.ıltere kabine l, pazar gunil, 

fnh b' 

nıoııur. Hu ııra , kalı~ nio ı ima 
et ı <>ld1 u J,;a~nk e-t lıınaıı, c • 
nrında hıulerc• Laik ıoplanmıf, 

muzakerelerrn eti eaioi lıeyec•a a 
he.ki w ftİ. Radyoların, 1lu ıçtıı:aa 

n uetayici hakkıada nztl ği haber· 
leri •i•.Y• k_ayd•diyoruz. 

• •• 
Lodra, 20 (A.A.) - Hav ı 

Aj nsı muhabir nden: 
Kabinenin dün üç saat de· 

v m etmi ol n içt'm ında itti
haz edilen karar ara mütea lık 
hiç bir ıey tercşşüh clmeııaiştir. 
Kabinenin bugün saat 15 te 
yani 8. Hitlc,in Rayiştağda 
söyl"yeceği nu ku müteak p 
deıhal yeniden toplanması 
keyfiyeti lng"liz nazı rlarıaın 
ikinci fevkalade ıçtimalar.uu ak· 
delmeden evel bu nutka mut. 
t li olmak arz sunda bulunduk
ları ı gôster ekted r. 

Talam n cdildiğ~ne eörc dün 
QlÜ"lak qa edilmiş ola batbca 
mC1Cleler şuııl.rdır: 

1 - A stqrıa m so1eıi. 
2 - Jtalya ile miizekerey• 

r"rmelc imkanı. 

latibbu•t ouaran M. Ede11 
ile M. ~.nıberlaya arNtıula 
mühim Doktai nazar ibtıliflan 
çıkmııtar. Bqvekil undiaine 
acilen baıı müu Getta buluAa• 
cak olan ltılya i • müzakereler 
icruuıa baıJaaaaU.oa tarAftar 
olduğuııu aöyleınifliı-. 

Bilikiı M. Eden bwıa tid· 
detle quıhalefet etmiştir. 

s·y.,i melNfıl M. Edeaia i .. 

12, 1S Roma kııa dalıaıı: Oda 
muaikili, 13,30 Berlin kısa dal
ıaaı : Halle konseri ( 18,SO 
tlevamı), 19,15 Berlin bıa .dal· 
ıaaı: Viyolensel ve piyaDo ile 
Romanı ve Rondolar, 20,0S 
liikreı : S bicoanu ve Gicu ta• 
rafından çift piyano konseri, 
20,30 Varıova : Leh ıarkıları, 
ıark ları, 21 Beri n lıas.ı dalgası: 
Nqeli ea.atrümantal konJer, 22 
Peıte: Sır ılar ( piya•o refaka
tile) 23,20 Viyana: Vıyolonsel 
resıtali. 
D•ns muai.kisi: 

21 Var.-va: 22 Kolony• : 
22, 15 Beri in lçasa cklr" : 23 
Pcıt.; CN triroıu. 23,40 Ljyp
ıig 

M111ttMi/: 
19,10 Koma kıu aılrua ve 

Bari: Ar p .. a ,aıuşjkili progr•m,, 
20 30 B.vi Türkçe hıberler ve 
konferans, 21, 15 Bar: Rwaca 
h"berler ve Elen mueik".t. 

KIZIL AKREB IJ 
'YAZA1"': 

Sax Rohnar 
çı. \11.Hli : 

Sezaı Yatıt 
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/KiNCi KISIM 
mu pçınem'tti ki kapı açddı. 
Karanlıkt.p ıel•n bir ıeı ho· 
•nrdıa~H 

- Cehennem olun, bu Ut· 
••d• ae arıyora&&ouz bur ada? 

M.ks cevab vermeden içeri 
•aldı. Doktor Harton da pe
ı1ndea gelıyordu. Par"sli haf ye 

'-ız şivesi bozuk b r lagj· 
lilCe ilo kon"Jtu: 

- Ab-Fang-Fu kapıyı kıpa. ,...,..CI değiJ, biz de akrepte
Kapı heme& kapandı. Aleli-

le yanan isli bir fenerin so
ai,ıe• ht1lu"Miarı yeri 
derecede ıyd .nlıtta,. 

Bur• p's, dar bir dikündi. 
om-... laom•a ci~ ,., ... 

kaplıyao tezgahıa arb11nda 
elinde biı- feaer tutan zlyıf, 
iht yar bir Çioli cluruyorclu. 

Malcı cebindea çıkwdıjot al· 
tın akr- IJuu gôtterdi. Ala
Faog-Fu giilümaedi· 

- Güzel, F~Hiaio adam• 
larJsınız demek. ~akat çok geç 
kalın ş1111ız ya. Diterleri çolct~o 
geldiler. ş·mdi size bjrer nefes 
vereyimde Fo-Hı çağırıncaya 
kadar kafalarınızı duman ar
sanız. 

Bu sözü söyliyerek önlerine 
geçti. Tezgahın arkumdaki ~ü· 
çülc bir kap <Un cırar çekilen 
ıalona indi er. 

lo 

tifası mcs esi Jçıkça mün -
kaşa edı m o ğunu, yaln z 
b:ızı n zırlar n M Eden 1 mµh
temel ist f sı y .. zJn en teve lud 
edecek d hjli v~ bar· ci pek 
c ddi avakıbın önüne geçmek 
için b'tşvekıl ile hariciye Naz· 
rmı'l noktai n z rları arasında 

mu avass t b r ba sureti bul-
mağa uğraşın :k a olduk\ rını 
tem n etm k edir. 

Çüntcu kabine içf mamın so· 
nunde M. Eden Zıra t Nazırı 
M. Morrison ve Is .oçya N zm 
M. Valter E l'ot M. Çemberlayn 
ile ayn bır toplantı yapmış· 
lard r. 

Müteakıben üç naz r b şve
ka et dairesınden ayr l m şiar ve 
kab nenin top antıınnda göru· 
şülmüş olan meselele in müza
keresine devam etm "şlerdir. 

Bu hal M. EH ot ile M. Mer
rssonun kayıd ve şarts z M. 
Edene müzabaret etmeleri ve 
Harciye Nazırının ayn· zaman
da Ormıby Gore ile M. Oliver 
Stanleyin de müzaharetler aı 
elde etmiş olması dolayısile 
bir nebze ehemmiyet ıktiıab 
etmektedir. 

Ojrenild i" ne röre M. Ede
nin m ı .. emel iıt fası bu na
zırlardan ba,:ılumıa istifasını 
ıntJaç edecek ye · binoetice bir 
kabinç buhraaına yol a~cakt.,.. 

l..9ndıa, 20 (A.A.) - Aaole 
fırbJı moqaupl_.rJDın bir mitin• 
ıinde bir nutuk ırad et.111il olen 
B. Herbert Morriaon B. Edenio 
mürteci arkada ılarınıo elinde 
eaiı' .vayM.iad.e ~wau aöy· 
!emiştir. 

Hatib, B. Ce•borlaynı bir 
diktıitörlük lehinde tem:tyül 
beslemekte olmakla ittiham et· 
miı ve şunla"' .ffiYe eyletniştır. 

-Eter Baıve'kil Musaolini ile 
zelıllne ve bt1 centilmene lspan
yol miUctınia hürriyetlerine karşı 
aüoadeleei•e devam etmek m\i
aaadcliai bahfedecek ma1aiyette 
berhanri bir pazarlık yıp cak 
oluraa B. Edee İ.t•fa edecek 
ve lng"lterenin emniyetini vo 
cihan sulhunu faşiıt harici ıiya
ıet ae tabi kılmak iıtiyenlerin 
barekitını örtecek bır perde 
laizmetini görmekte ı çıkacıkttr. 

Son haftalar z rfında görül
aütü veçbile yekdiğerini aldat
~at• kabiliyetleri olduğunu 
iabat .etmiş olan H"tler ıle Mus
ıolinı bizim pek o kadar parlak 
bir ~ey olmıyao kabınem zi 
haydi haydi alda acak.Wrı au
laakkakttr. 

e istifa • 
ettı 

rek b y nn'lme pr i sıni Ro· 
m y b la mek uz r B. Gran· 
d y ve•m ş 01dugu haber ve ıl· 
mek e ır. 

B. Grand B. Mussolininin 
tasv b etmeğe amade bulundu· 
ğu bu metni Rom aya gö ıder
m ştir. 

lc;te B. Eden n ta m nkar ad
detm ediğı bu beyanname pro· 
jes dir. Z ra bu met n lspan) ol 
me.scl sn d ğer mesele erden 
ay rm ktadır. 

Lo;-ıdra, 21 Radyo) - Ka
b: , p z 
d - fevk A 

mış ve ç 
lantı g ce saat 
sürmu,..tür. 

Hctr c ye Nez ret nden üçü 
iki gc~ yrılan B. Ed nin bu 
gecikm.csı türlü tefsir ere yol 
açaış ve kabine i~tiınaından 
sonra bunun neticesı anlaş Jmış, 
Edenin istifa ettiği ş yiaları 

tce yüt etmi.1tir. 
B. Çemberlayn, Edenin iıf· 

fıtdın vazgeçmesi için çok ısrar 
et111 ·o; Eden Hariciye Nezare
tinde meaat arkadaşlarile göriiş
t.üktcn ıonra iıtifa11ndan vaı· 
ıeçemiyecetini bilclirmiı .ir. 

Kabine içt maı devam eder· 
ken, büyük grevlerde göröldü
fünden daha keıif halle kütle
leri Başvekalet dairesi etraf nda 
top.l.nmış; nazırlar içtimadan 
çıkarlarken ve Eden geçerken: 

- Biz Edeni, Edenimiıi iate
riz. Her ne o ursa olsun, ltalya 
ile pakt iıtemiyoruzf 

Diye batırmışlar, kendisini 
.alkıılamışlardır. Londrada fev
kalide Jed9'rler alınmıştır. 

Londra, 21 (Radyo) - Si· 
71si mebafi de ıöylendit'ne gö
.-e, Eden·Ç mberlayo aruuıdaJd 
ibtilif; lt.lya ile müzakerelere 
ba~lanmasından çıkmıştır. 

B. Ede , Almanyanın Avu .. 
turya üzerinde taıy;kte bulun
datıa ıaralarda ltalya ile müza
kereltre girıiımenin, lngilteronin 
aacz·ne delil sayılabilecet:nde 
ısrar etmiı ve M. Muaıolininin 
ispanya •eselesi de biç .olmaz• 
sa gönüllü asker'erini ıeri çek
mek suret'le teminat vermesi 
lazımre'eceğini, bundan so·na 
müzakerelere b.tlınmH• düşü· 
eli ebilecepi biLdirm"ttir. 

M. Ç-emberlayn iıe bunlara 
lüzum rörmeden müzakerelere 
batlanmaaı r·zumu kanaatinde 
bulundujunu bildirer,.,k IDu te· 
k'lde hareket etmiş, ıönüllü er 
mese u hakkında bazı riadığı 
bir proj~yi Rom ya gönciermiı 
ve ihtilaf bıandao .çıkmattır. 

Berlia, 21 (Radyo) - 8. 
Ed nin iı 'fa,., Berlia ı·ya i 
ınaWillerinde me .. uaiyet .. , ... 
dırmıştır. Gaz~eler. Lord Ha ·-

faksın program ndan bab ede
rek İngıltere • ltalya arasın aki 
~erg nl ~ın z1il olacağ nı, bu iki 
h kumet ı t f k e seler b le 
bütün Almanlarm; İtalyanın sa· 
a 'kat nden hiç şup e etmedık· 
lerini az yorlar. 

Roma, 21 (Radyo) - İngil
tere Hiirİc ye Naz rı M. Edenin 
tfit ıfas· , ltaJya siyasal mehafı-
1 nde çok büyük b"r tes r 
uyandırmışt r. Böyle bır had se, 
Rom da hiç bek cnmiyo~du. 
V~ ogton, 21 (Radyo) -

A nerıka siyas3l m~hıfil, 1ngil
ere Harıc ye N.um B. Edenin 

i f ına buyuk ~hemmiy~t ve
r yo U.r. 

Amerika matbuat ; Edenin, 
demokrasıoin yegane D)Üdafıle· 

r'nden olduğunu ve halk tarafm
d n sevil1Jtiş bulundıığunu kay
dettikten sonra, B. Ç-mbcrlay
nın; Hitlerin söy!A:vinde Jnıiltere 
siyaseti hakkında v11kubulan şid
detli hücumlardan bir az ıonn 
Edeni feda etmesin', lcayde ,şa· 
yao bulmaktadır. 

Londra, 21 (A.A.) - B. Eden 
B. Çemberlayna gönderdiği bir 
111e~tupta b tba11a şöyle demek
tedir: 

•Son günlerin vekayii haddi 
zatında müh"m olan ve bir çok 
aetayiç tevJid etmesi muhtemel 
bulunan bir karar hakkında ara-
111ızda derin bir nokta' nazar ih
tilafı o .duğ mu meydına çıkar· 
111ıftır. Ben tasvip etmemekte 
oldı.ıtum bir ıiyaseti parlamen
toya tavs'ye edemem. 

Bundan bışka aramızda 
aılihazırdaki meselelerle bu me
selelerin halline ç•l şmak b ıı~ 
ıunda tak' b ed :ecek us.ı 1-r 
~aldc nea da aramızda ihtilaf 
bulundutuna dar bende bir 
kanaat baııl ohnuttur. 

Memleket" n işe ini idarf'ye 
tlavet ediimış o an kimıeleruı 
tam bir ahenlc iç"nde çalıtm•
malım mernlelcetin me:ıf.aattne 
muvaf k olamaz. Bi lMalcyh 
derin bir teeasürle sizden ayrıl
mata karar verd m ... 

M. Edeo mektubuna M. (.em• 
berlayn ile arkadatlan hakkın
daki dosf uk his 'e,.ıai izhar iie 
b tam vermiştir. 

8. Edenin mektubuna veroaiı 
o' cl11tu cevabta, m.a•aileyhio 
iıtifa11ndan dolayı derin bir te
essür dJymakta oldupnu heyan 
ve fimcfye kad r vukubulan y.
d.mından dol .. yı kend"sine hararet
le teşekkür edea M. Çembwyıa 
mektubunda bilhassa şöyle do
melctedir: 

•Teeuiirlerinı aramıztlaki nok. 
tıi nazır ibtilif arın n lai ç bir 
vcçh e oibıi gavemiu ve ai· 
yaaetim · z o eaaah pronlİplerine 
müte1ll k o•mamHı ı~bebile 

daha z"yacfe artmaktadır. Sizin 
kabu u kabil o roadığına huk-

\ me m o dt.ığJrııuz karar, lngi· 
liz· lta an Dl 'zakere erine b şl -
mak :ç·n ha i haz rın münasib olup 
o!m·yacağı meselesi hakkında 
ıttıhaz edilnaesi İcab eden ka
rı11r ıdı. Buoun sizce hepimızı 
ıııüt ess1r eden çeki mcnı z ıa
ruri kılmtlta kafa addedilmıye· 
ccğ·ni ümit ederim.,. 

Londra, 21 (A.A.) - Başve"il ~mbcr ayn rah z yaret ede· 
rek Eden " iıtifH nı muc b olıa 
had seleri an atmışttr . 

Eden lehine gürültülii teza
t.ürat y pıfması ıhtimahne karfı 
par iın n o ctr f ada poliı ~icidl 
ats y· ş ~edbirl .e mı t . 

Na.yQQal I berıl pArÜSİQ49 
rnc.Daub mebuslar yea"dea Cop 
Say.aıepin riy.ueti alt,ında top
lırnmı,ıardır. 

Tpp.tantıya büyük bir ebeQl
IJliyet verıliyor. 

Salahiyett~ mehafilde y~ni 
i11tihabat yapılması f kri bt'iy-
yen reddolunmaktadır. Avru• 
pının bugünkü vaziyetinde 
böyle bir teyin fe ikdi mtlCip 
olacağı k•aati vardır. 

Lo·d Hal fak.. k.t"i olar.k 
Hariciye Nearebae ı•tirileceii 
zaaM4&ili y«. 

Slyalİ mebaf'l Çemberlaynın 
l>uc&i5 H' ed" SMt• ayam ka• 
'1•ra1ında lta'y• ile bir itillf 
yapılllllş oldutuııu habeı :ver
mesini muhtemel görmektedir. 

ltaly4rma keııdiliyle her türlü 
flÜıaker.abl J(rişmeden evel il· 
znuütşart olar.aıe IJıı· terenin 
ileri aürlllÜj o'd11ğ.ı göniilw'crin 
lspanyadan gerı çek.la.esi IJ" 
suıunu kabul etnı ş .olduğ11 z...., 
nedı mekted ·r. 

S;zbri Topralı diJ n 
merasim e gdmül ~ 

- B•ıı 1 nci ulaifede -
DMa.tlf.U a göalerihu f&ir. UU 
4ie •.ktebi imin lik1- .-.aı ... 
S IJıj lopr~ PQta. q 'Tdgı:af ez,a• 
MhlÜ• tıorctı•e k.alemıne mequar 
•l•rak ~\ımi,, .}tu arada Jıubk tah• 
rıiliaı de ikmal eylemiıtir. 

Teltiz telgraf tah111i için Al· 
•aayHa ~-•erUea ...,bua, ..aa 
•u•effakıyeı ~Öi.,....İf we mGıla ... 
••• olarak clö•-.üft\ir. 

Mefru&Ayeue luıbad •e Terakk~ 
l:9'hU7 •• llayoglu katibi mea'.Ua. 
ttat pp-., m~rekede Taceddflt 
wWııua rej.atiAiae ı1ew lmıif. 10ara 
llütaya ı6ilalftk. Jıllleakıb• 

Aatal1aya pçu B. Sabri Toprak. 
.bwaclaM Aakaına giı.mif, B".1~ 
Millet Mecliti lı6k(l:met aia n'Nla 
potta Y.e TcJçaf m M(ur6 uma•iai, 
tHH mel»ae •• lıirınci raiı •ekili 
ol•Uflar. a-, ,na(lJdet Zıı.N V.NM. 
li~i 1•1arı B.. Sabri ToprAk. çe.ki,1. 
dıkıea aeara B6kreı Lı,.ek elçilil'
•• tayin ec1ilmiL ıoara tekrar _.,. 
buı olınuttar. 1818 de doJdopH 
g6d 6Q yıpada &. ........ a7· 
rı1-Attu. 

~r~ 20 (A.A.)-8.Çem .. 
\ieılayının loı ltere i e l~ya 
arHaada auaılik o1ao meıel .. 
lerj halletmek mıbad le mü
zakerelere başlanılmasını clerpif 
eden bir l~il z .. J av n müş~ ......................................... Romanyatla kanuna 
dukça g.en ş b r yer • 
nın so ta alao• d fOll dtw9ru11 
bir kısmı as im ş esk kil m erle 
kap~ tı. Kartı ı.rafa-.. 
ili llar d z ı •. ıti. s t<hki d11· 
yer a dib ode b r çok bot Na· 
dıklar, kaealaı cluruvordu. Bun
ı., ... ..w......... ..jlua t. .... 
larla i - m f et 1 ·, kap ll) 

yeri göze ç rp yo d Ôb r 
tar.tta bw kaç b .... , ..,.. 
diveole ç k lao t vana Y lan 
btr yerde küçük b r kapı Vardı. 
Salon tavan n ortasındaki biı
direkte asılı duran bir Petrol 
lambHı ile aydınlan•yorclu. Du· 
.vardaki kapıya ç kan merd ve-

nin •lcinci basamatında da kiçük 
bir teneke ljmba dınuyordu. 
Yerde öteye beriye geniı min
derler at lmıştı. 

Butün şıratar dolu idı. E.arar
keşler.i.n elcsedsi b r hi ler nan 
üzerine yıkı)ını~, s zm şlard . 
Ôtedo berıde bır ıkı kişı arada 
•ırada yerlerinden kıP.~~ 'j,9C• 

w er adekı k .. &ak.ardaıı det n 
nefeı er çek"yarlardl. Bunlar 
daha tıımamıle matiz olmamış 
tV,ak. 1-di. 

Ab·f aag·F.a e!Madeki feaeri 
düldcioa barabrak ıolcl". Bot 
b · r kö,eyo iki minderle yutak 
yerlettiı'dıi. Guton Maka Har
tooun kaalatuaa fıı ldadt: 

- Be , b ç b'zden ı'"pbe

lenmed . De4 t gibi b zi tan -
madı b le. Bu aıı herhalde 
umumi bir batakhane. Şımdi 
b ze de kabak ıetirecek. S. 
kın ha falso yapmıyalıml 

- Ookru, ta ki Fo-Hı deni· 
len ı:at 'bizı çatırmcaya kadat" 
bu zı'lc ı mı tüttürecek z. 

- F o-Hj ıoubakkak ki ta 
kend sıd r! 

- Ne ~o unç bir maceraya 
atıldık M ster M ks. Şuraya 
bak n, ber taraf sapsan rn!aı 
yüz er e do u Ebaf ö öm 

ok\lvor. Pıı bır hava citer erı 
tı~ı~ orJ 

- Auıan bır -.z yavaı. Ç -
kü bu mahlUk araa bir k uaı 
• Alu•b. ç eteıUı. meelM.tpttll'ı 

Ala Fanı~Fu yularJ04 yS. 
ı.,.11tı. Bozuk lng• beetile: 

- Şura ya geçio. D yer ek bN 
P1iader!eri ıoater4i. ikili 4e 
kfılld &erine ıölterileo yere çök,.. 
tiiler. Ah·FanrFu duvardaki 
"ıpıya çıkan meı4iven a yanın
da duran bir teneke kutunun 
i>uüade eğildi. Ortdeo aldıtı 
jki kabatı teaeke kut.ucı.ıa dol-

dur rak Maıcıla Ha tooa .... 
~ird , yanlarına k ydu. Soara 
~at eliai d•dak arıea, a DIH ve 
ika bia• ıöturerek IO im verdi. 
Makı ayni ıeau&do .. ıa.. iade 
.ederek çubutıı dudak anaa rö
ıtürdü. ihtiyar Çalı .see11z adım
larle uzaklatt . Duk ine ı den 
!kapının yanında duran bır san· 
dalyeye ilifti. 

Saionu k.apt )'ıut ıeslid p 
peyke erden acla .. rade Uk• 

- .S...ıı ~ -

eıa•İ detiıti 
,... IJfllı 1 inci Mllai/ed• -

na.a"c Kr•hu her emriıae ~
kıp itı•t etmesioi iltegıif, ıcr.-
lnı ,mumj bey.at ve ae~ket 
ee imeti ve parti lıderleJj arı• 

ı1ın~Jki ibtilifı IODa erdir.mele 
için idareyi elıae aldatanı bil· 
dirmiıtrr. 
Bükreş, 21 (Radyo)- Ağıreeza 

ınabkem-'erin'8 ıl111 , bu melt
Jcemeteri DiteMdit 4efa4af' tet.
d t .t.iı olan O-•••laefıı:l• 
•lerJiUae Jıükimetçe tedbir aha· 
dıt ıaa b"r del l & y jıyor, 

DOKTOR 
M. Şevki U ıur 
Dahlf hntehkhw 

mutahHSISI 

lk 'bey f:r aokak No. 82 
Te o ıN->. 3 86 



ANADOLU "lı\h , 

Yeni Halkevleri! 
~~~~~~-,~~~~~~ 

Bayram çok parlak ve 
r Büyük köy hikayesi 

Billôr Köşk 
heyecanlı oldu Çine kazası, ,günden güne 

güzel!eşiyor İzmir Halkevindeki tezahür ve Kar· 
Dün bir Halkevine de kavuşan Çine şıyakanın Halkevine kavuşması 

l J b • •d • - B•ıı 1 inci t1alı.i/eıle - Mecliıi reiıi Abdülhalik Renda en ileri kaza artmızaan ırz zr Hallı:evleri, her rüzel eser gibi ile Vekiller, Mebuslar, volı:ilet· 
- - ~ - inkılabın, daha doğrusu inkılabı ler ileri relenleri ve kalababk 

kuran Atatürlı:ün büyük bir eıe· bir halk kütleıi hazır bulun• 
ridir. insanların toplu yaşama· maktaydı. 

Merasime saat 10,20 de lı· ları, cemiyet halinde yatamaları 
tiklil marıile başlanmış ve onu 

kendileri iç:n kıymetli bir hal· takiben iç işleri Bakakanı ve 
dir. lnıınlar infirat halinde ya· Parti ıenel ıelcreteri Şükrü Ka· 
şıyamazlar. Fakat inıan cemi· ya söylediği bir nutukla Halk· 
yetlerini, bış'.<a mabhiklırda evlerinin deterli çalışmalarını 
görülen topluhık vaziyetinden öğmüş ve 24 yeni Halkevini 
ayırın bir farika vardır. Bu, açmıştır. 
milliyettir. Milliyet hissidir, in· iç itleri Bakanımızın sık aık 
san kütlelerinin milli ruhlarıdır. alkışlarla karşılanan ve Ankara 
Milliyet binini besliyen ve tak- lstanbul radyolarile neşredilen 
viye eden, insanların bilgisi, bu nutkundan sonra Tımur pi· 
kültürü ve ıuurudur. insanların yeai büyük bir muvaffakıyetle 

Çineden bir görünüş 
bilgisi ne kadar kuvvetlenir ve temsil edilmiştir. 
müsavi o:majı yaklaşırsa cemi· 

Aydıo, (Hususi) -
Çine Halkevi, dün merasimle 

açılmı,t.r. Göıteri. ıpor, kitap
aaray ıubel«i hazırlanan Halk· 
evine; köycülik şubesi de ilave 
edilmittir. 35 bin nüfuıu olan 
Çinenin 29 bini köylüdür. Bu 
itibarla köycülük fubeıinin açıl· 
masında iaabet ırörülmüttür. 
Çine gençleri, dün gece Tırtıl· 
lar piyesini temsil etmifler, me• 
rasim çok parlak olmuştur. 

Çine. Aydının en ırüzel kaza· 
!arından biridir. Çalııkın bir 
belediyeıi vardır. 

Sokaklar bir çok kasaba ve 
hatta ıehirlerden daha temizdir. 
Çarşı ve caddelere bol kum 
dökülmüş, çukur ve tümıekler 
ortadan kaybolmuştur. Resmi 
ve lıuıust binalar boyatılmıı, 
badanalattırılmıı; ka1abanın de· 
koru değ : şmiştir. Geçen yıl 8 
bin lira olan belediye büdceıi 

12000 liraya çıkırılmıJtır. 
Bu y lın yedi aylık tahsilatı 

2000 lira fazladır. Bu faılalılı: 

Belediye kasabanın baritaaını yet 0 kadar kuvvetlenir. 
yaptırmış, elektrik projesini de Halkevlerinin gayesi, cemi· 
yıptırarılı: Vekalete tasdike gön· yeti takviye etmek, cemiyet 
dermiştir. Çarşıda bir umumi sev:yesini yükseltmektir. lnıao 
he:a yapılmaktadır. Mezarlığın cemiyetleri, iradelerini birleş· 
etrafı duvarla çevrilm i ştir. Çine· tirmiş, yürüyen kütlelerdir. Küt· 
nin içme ıuyu, ilimizin en iyi levi hareketlerin en güzel nü· 
ıuyudur. Madran dağından ge· munesini orduda görüyoruz. Bu 
len bu suyun yolları bozuk ol· itibarladır ki askerler ve ordu· 
duğundın Çine belediyesini en !ar muvaffak olurlar. Cemiyet· 
çok meşgul eden iş su yollırı· lerin, kütle hareketlerinde mu· 
nın ıılabıdır. vaffak olabilmeleri için biribir· 

Kasabanın dıştan görünüşü terinin hareketlerini ıezmeleri 
giizelleıtirilirken ıçı do ihmal icap eder. Halkevleri millet 
ed:lmem:ı, hükumet, belediye, için bunu hazırlarlar. Ve küt· 
parti kuralı:ları baştanbaıa yeni lece yapılacak hareketlere mil· 
mobilyalarla döşenmiştir. loti ihzar ederler. 

Çine ilçeıinde yapılacak hü· Arkadaşlar, senelerden beri 
yülı: baraj ıı sondaj iti de de- memleketimizde de Halkevleri 

Alaşehir mıh· 
keme zabıt katibi 
Bay Şerafettin 
Özden tayyare 
piyankosunun 
dördüncü keşide· 
ıinde büyük ik· 
ramiyeyi kazan
mış ve Hava 
Kurumuna be 
yüz lira teberrü B. S~ra/ettin 
etmiştir. 

Bu temiz yürekli yurddaıın ıös• 
terditi yülc1elı: ham yet ve vatan· 
perverliki takdir ederiz. 

Bir casus 
mahkum oldu .• 

Yam etme•~odı"r. Merkezdeki k 1 f l"yet o··ater ın uru muş ve aa ı Sl • Nancydın yazılıyor: 
ilkoku!un yeri tanıamen iıtimlik mekte bulunmuıtur. Son sene- Strinırvendel fabrikaıında bir 
edilmiş, temel atma hazırlılı:la· nin bize verilen he11p plin· müddottenberi memur olarak 
rına başlanmışt ı r. çosu, eıki senelerde yapılan hizmet ırören Ebarbı Alfred Lan• 

ilimizin en zengin bcı ubat faaliyetlere niıbetle cidden, ırın büyük bir ecnebi devletiD 
ve hayvan yatağı olan Çine, hepimizin göğsümüzü kabarta· casuı teşkilatına mensup oldu!u 
milli mücadelede de düşmanın cak vaziyettedir. Bundan dolayı teabit edilmiştir. 

Çine beled:yesinin gelecek yıl 
15,000 liralık mütevazin bir 
büdce ile çalışmııına imlcin 

Aydını işgalinden sonra ilk defa Ha:lcevimize valcfıhayat eden Yapılan tahkikatta, 1936 yı• 
milli teşki.itı yapın ve düşma· arkadaşlarımızın hepsine buzu· lında Friınıı ve Almanya bu· 
na ilk ateşi açan kahramanlar runuzda teıekkür etmek iste· dudu üzerindeki askeri hareket• 

verecektir. yatağıdır. rim. Bu benim için, hepimiz !ere dair bu adamın mulıabe· 
..---------===="""'""""==-===---------! için bir borçtur. reler yaptıtı anlaıılmı,tır. 

Ca h •ı ı ebe Vali nutkuna devamla, sene Toplanan askeri mahkeme bu 
casusu (5) yıl bapıe ve on yıl 

Yavruyu parçaladı ve zavallı 
içinde Hail.evinin çalışmasın· Franıadı ikametten men'e kırar 
dan elde edilen yüksele: netice· vermiştir. 
leri anlatmış rakamlar saymış· -----
tır, ve: Liman hareketleri 

anneyi de öldürdü ........ , ............ . 
Aydın haberleri 
Havaların cl'iizelmesi 

çiftçiyi ıevindirdi 
. Aydı~, (Hususi) - Hallı:evi· 

nın yenı lı:om. to seçimleri ta· 
mamlanmı~ ve komiteler topla· 
aarak . b~şlı:an, deleıre ve ıek· 
reterlerıoı ayırmıılardır. Yeni 
teçimler sonunda komite ve 
Halkevi idare heyetinde doktor 
baytar, avukat, ziraatc;i ve öğ· 
retmooler daha çok yer almıı· 
!ardır. 

Halkevi sosyal yardım tubesi 
der1 yılı batında yokıul orta· 
okul talebelerine 200 cild kitab 
dağıtmııtı. Bu defa 49 talebeye 
184 cild lcitab daha datıtıl· 
mıştır. 

llaoalar düzeldi 
Bayramda yağan şiddetli 

yağmurlardan sonra açan bava 
bahar letafetile devam etmekte 
ve ortalığı kurutmaktadır. Ha· 
valann bu suretle devamı, ç ft· 
çiyi sevindiriyor. Taşkından 
barab olan kışlık ekimden do· 
ğan zaran, havalar böyle gi· 
derse yazlık ve pamuk mahsu· 
lü~den elde edilecek bereket 
kr.t kat telafı edecektir. Evel· 
ce de yazd ı!l'ım gibi su baskını 
Ayi.n ovı ' a ı iç ı fo!yız v~ be· 
reket milj J cisıdir. 

• 

Balıkesir, (Hususi) - Biga· 
• 

dıc;ın Okçular köyünde, cehalet 
yüzünden gene bir facia olmuş, 
genç bir kadın bir ebenin yan· 
lış bıreketi neticesine.le çocu· 
ğunu dojuramıyarıılc ölmüş, da· 
ha doğrusu öldürülmüştür. 

Fac anın kurbanı, yirmi 
şında Keziban adında bir 
dıncağızdır. 

ya· 
ka· 

Hamile olan Keıiban, •ancı· 
lar hissedince köyde ebelik ya• 
pan Zebra çağırılmış; cahil ka· 
dın çocutun ters reldiğini iÖ· 
rünce şaşırmış, korkunç bir 
uıule müracaata karar vererek 
çocuğu parçalamak istemiş ve 
evveli bacaldarmı kesmiştir. 

Fakat bütün uğraşmaları boşa 
gitmiş, bacağını kestiği yavruyu 
alamamış, ıstır•b içinde kıvra· 
n•n ana da bir müddet sonra 
ölmüştür. 

Zehra, yaptığından korkarak 
ev halkını da tehdid etmiş, me· 
seleyi kimseye söylememelerini 
tenbih eylemiş ve zavallı kadın· 
cağızı haber1izce gömdiirınüştür. 
Aradın bir kaç gün geçince 

hadise şüyu bulmuş, adliye tah· 
kikata başlamış ve meseleyi 
meyd3n' -;.karmıştır. Ebe ya. 
•lanm şhr. 

- Halkevlerinin bugünkü 
bayramını lı:uthılarken onu ya• 
ratanı anmak borçtur. Büyüle 
Atatürkün önünde hürmetle eği· 
tr ve onu can ve yürekten se· 
lamlarım. Sözlerile nutkunu bi· 
tirmiştir. 

Valinin söylevi, şiddetli al
lc:ışlar arasında sona ermiş ve 
müteakiben, doktor B. Osman 
Yunus kürsüye rolerek, bir se· 
nelik faaliyet raporunu oku· 
muştur. Bundan ıonra, Dahil.ye 
Vekili ve Parti genel sekreteri 
B. Şükrü Kayanın radyoda 
Hallcevleri için irad ettiği çok 
veciz ve uzun söylev dinlenmiş, 
törene geç vakte kadar devam 
olunmuştur. 

Vali B. Fazlı Güleç, refalca· 
tinde belediye reisi B. Behcet 
Uz olduğu halde müteakıben 
Karşıyakayı gitmiştir. Buradaki 
merasim de çok alakalı olmuş 
ve valı, kısa bir ıöylevden 
ıonra, Karşıya kanın kavuştuğu 
müesseseyi açmıştır. Karşıyaka, 
balkevini büyük bir memnuniyet 
ve şükranla karşılamıştır. 

Ankara, 20 (A.A.) - Halk· 
evlerinin kuruluşlarının altıncı 
yıldönümü bugün memleketin 
memleketin her tarafında büyük 
bir meruimle kutlulanm ştır. 

Bu münasebetle A,,kıua Halk
evinde yapılın toplantıda B. M. 

Dün limanımıza ilci Türk, bir 
İtalyan, bir lngiliz, bir Felemenk. 
bir Yunan, bir Norveç vapuru 
olmak üzere yedi vapur gelmit 
ve bir Türk, bir ltalyan ve bir 
Alman vapuru hareket etmiştir. 

Dün limanımıza gelen Veta 
vapuru fırtınadan yirmi dört ve 
Bartın dört saat geçikme ile 
limanımıza gelebilmişlerd.r. Fır· 
tına esnasında limanımızdaq ha· 
reket eden Alman ve Türle ve 
limanımıza _ıelen Felemenk va. 
purlarını Kudret adlı kliV\lz 
romokörü çekmiştir. 

Edirneye g6tiJriilen 
mahkumlar 

Denizli hapishanesinde bulu· 
nan 30 mabkQm, Edirne hıpia
haneıine gönderilmek üzere 
şelırimize getirilmiş ve lıtan. 
bula gönderilmişlerd'r. Oradan 
Eniroeye sevkedileceklerdir. 

Ôlretmenler oe ders 
aaati 

Huıuıi Ortaokullarda öğret· 
menlerin h,ftada 13 saat ders 
gösterebilecekleri Kültür Ba· 
kanlığ>ndan alakadarlara bildi· 
rilmiştir. 

Kültdrparkta 
Kültürparlcta genç~erin eğ

lence ihtıyacını temin için lı· 
tmbuldan patenler getirtilmiştir. 
Patinaj oyunlarına yakında bış· 
ı.oacaktır. 

St1f1 ili, köqlii kardeşlerime armaean 1 
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YAZAN: 
Nezihe Muhiddin 
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Köylüler yeni rubaları içinde 

akın akın meydana dotru ıroli· 
yorlardı. Artık genç kız ve 
kadınlar, tarlada, ekinde, dü
vende hep beraber çalıştıkları 
baldo şimdi erkekleri görünce 
ancık tek gözlerini meydanda 
bırakan o eski y~şmakları bir 
tarafa atmışlardı. Hepsinin 
başında ipekli ve tülbet ince 
oyalı yemeniler ve krepler bu 
ışıklı 1 mayıs sabahında renk 
renk çiçekler g:bi etrafa ıer· 
pilmiştiler; fakat hepsinin te· 
miz alınları, pik ve ıevırıP.ı 

yüzleri açıktı. Yüz karaları yok
tu ki bu ırüzel aky:!ıle r. kapı· 
sınlardı. 

Meydan iyiden iyiye dolduğu 
halde dıba sıbıhın altısı idi. 
Orta yere konan büyük bir 
gramofon neşeli hıvalu çalar alı: 
bayram sabahını şenlend i riyor
du. Teplınan halkın arasında 
yalnız dört kişi eksikti: Yağız 
nine, Fadime, Doğan ve Gün
düz, acaba ne olmu;tu onlara? 
Hele Fadimeyi araştırmıyan ıöz 
yoktu. O her hızırilyuta her· 
keıin niyetine güzel bir mani 
uydurarak köy halkını ırfildürür 
ve ıevindirirdi. Köy balkı biri· 
birinin ellerini ııkıp bayraml 
kutlularken uzaktan, yürekleri 
övünçle hoplatan davul ve zur· 
na ıeıleri gelmete başladı. 
Meydanda toplanan halk üıt· 
!erine, başlarını çeki düzen 
veriyor, bele aakerliğin o yük· 
Hlı:, o satlam imanını götüa
lırlade tunçtanfbir kalkan fibi 
pren erler, hiç bir duyguya, 
hiç bir batlılıta benzemiyen o 
ulu kıvançla Büyük Önderin 
heykeline kartı aelim durumuna 
geçiyorlardı. 

Türkün eski ve bıımetli çal· 
gııı olan heybetli davulların 
tonposuna uyan zurna ve mu· 
zıkayı düııgün adımlarla takib 
eden lı:öylülüler hep bir atız 
ve yürekten lı:urtuluı marşını 
çalıp söylüyorlardı: 

Kork•• ıüa meı lıu tafeklord• 
yil&eu ah1ncıık 

&ia .. edea yurdumaa ilııtflado 

tiltea en ıo• oeak 

Kafilenin önünde köy ağası 
Oıman amca Çambaıak ve ge. 
liaciklorden yapılmış bir çelenk 
taşıyordu. 

Onun arkasından fabrikanın 
işbaşısı •Yüzü Aydın. fabrika 
işçileri namına al ve beya:ı: kol· 
lardan şanlı ve ünlü sancağı· 
mızın ay yıldızı işlenmiş bir 
çelenle getiriyordu. En arkada 
gelen büyüle çiçek demetini de 
köyün ıren~leri özene bezene 
yapmıılardı. Çepeçevre defne 
dallarının ararında açılı: mavi 
ve pembe ıazlardııa fiyanıolar 
ua11na 1erpilmiı olan kır mine
lerilo yabani pembe rül ıronca· 
ları, bugünün baıarıcı ve san'at· 
kir gençliti an dırı yordu. 

Çiçek çelenkleri derin bir 
saygı ile •Ulum uzun" heykeline 
uıhrlı:en hep bir ağızdan ça· 
tırılan: 

Çıktılı: açılı: alınla on yılda 
on savaştan 

On yılda on beş milyon genç 
yarattık her yıtlan 

Bu kıvançlı ulus ~ar kısı kö· 
yün şen havasını lı:ırılmaz bir 
imanla doldurdu. 

Şarkı bittiği zaman hallı: ıu· 
ıub etrafına göz geıdirirlcten 
göklerin mavi derinliklerinden 
bir kanat çırpıntısı duyuldu, 
şimdi herkesin gözü mavi ve 
ışıklı göklere dikilmiştı. Bulut· 
ların arasında ak bir turna "'bi 

süzülen bu büyük kuş artık aşa
ğı doğru inerek köy meydanına 
yalclaıtı. Bu bayan Gündüzün 
uçağı idi. Koca kanatlarını bir 
iki çırptıktan sonra sevinçle el 
çırpan köylülerin üzerine düm
düz gerdi. Uçatın etrafı çepe• 
çevre defne dalları ve küç"lı<: 
küçüle al sıncaklarımızla dona
tılmıştı. 

Dağları çınlatan alkışlara 
uçaktan etek etek ırül, sünbüı, 
menekşe ve bütün bahar çiçek
lerile beraber ıçinde kutlu ya• 
zılar yazılı renk ren:C lcağ dlar 
serpilerek karşılık veril yor ve 
bu serpilen çiçeklerin araa.ndan 
hep bir ·ağızdan çağırılaa ku~· 
tuluş ınarş nın göğüs kabartıc ı 
şanlı abenıri akıyordu. Uçak 
bahar çıçeklerile renkl kağ.d· 
lar serpe serpe tekıar yükscıır 
gibi oldu. Fakat çepçevre, men· 
d.l, yemeni sallıyan köy balkı· 
nın sevinci karşısında düz bır 

mevdanlığa le Jnuverdi. 
Köy :üler el çırparak düzlüğe 

doğru koşarken, küçük uçağın 
kapısı açılarak önce Yağız nine 
dışarı çıktı. Arkaa:nd ın sağ 
koluna bay .. n Gündüz, sol ko
luna da bay Doğan gırmiş 
beyaz duvaklı, beyaz ipek ruba· 
lı bir gelin çıkınca halle şaşkın
lıkla birdenbire suıtu .. Uçağın 
etrafına saygılı bir sessizlikle 
çevre1e:ıe:ı köylülere ;:!oğ u 
kolunda beyaz relinle ilerliyen 
Do§'an en dinç ve ıevimli se• 
ıile: 

- SevJrili arkadatlnım, bo
nim arslan köylülerim... l,tı 
iıted : ğ:niz g:bi size mavi gök· 
lerden beyaz bir ırelin ıret ı ro 
dim. 

Dıyerok duvağı kaldırdı. 

Beyaz tül duvağın altından 
beyaz bulutların arası odan sıy· 
rılan ayın on dördü g · bi dilber 
Fadime çıkınca köy balkı çılgın 
bir aevince kapıldı. Alkışlar 
arasında bağırıyorlardı: 

- Yaşıl. Sevrfli Doğanımız 
bin yaşal .. 

Köyün ırençleri riiveyin etra• 
1ardılar. Bütün lı:öy ballı:ı gelı
nin yanında sevimli ıevimli 
gülümıiyen Yağız ninenin elle
rini öperek: 

- Gelinin kutlu olıunl. 
Dediler: 
Güzel köy kızları da Fadi. 

meyi kuşatarak: 
- Kutlu olıun gelişin. Uğur

lu, mutlu gelini. 
Diye onu kucakladılar. 
Fadime beyaz di,lerini pırıl· 

datan tatlı bir gülüşle onlara 
ceva b verdi: 
Kınadım açtım reldim, 
Ben rölderl aştım geldim 
Anlı:aranın ıırtlırına 
Sevincimi 1açtım ieldim. 
Hep bir ağızdan: 
- Safa geldin!. Kutlu gün· 

ler ıör, bir yastıkta koca, bize 
tosunlar yetittirl .. 

- Ne yaraşmıı sana bu ge· 
linlikler Fadime. 

- işte sor, ben daha çok 
evci senin uçakla gelecetini 
kızlara müjdelemiştim de inan. 
maııtışl:ırdı bana. Hey le zlar 
nasılmış, dediğ .m çıktı mı? 

Fadime Ayşenin sırtını olcşı· 
yarak: 

- Ben de ille maniyi sana 
ıöyliyeceğim Ayşe, dedi. 

- A; sabi, bütün kızlar ni· 
yetlerino mani beleli yor Fadime. 

- Kızlar, nafile yorulmayın. 
Fadime: bu beyaz rubalarla 
hızırilyas çömleğinin başına 
oturur mu hiç? 

- StlnD !/.arın -
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Beşiktaş dün gitti. üçok a çarşam
baya hareket ediyor 

- Başı 1 inci sahifede -
kafasına uzandı ve Adil kafa· 
sından, yanağından yaralanarak 
bir müddet için oyunu terketti. 
Bu dakikadan sonra on kişi oy· 
namağa mecbur kalan Üçok 
22 inci dakikaya kadar mü da· 
faa sistemi tutmıığa mecbur 
kaldı. Bundan ist fa de eden mi· 

safirler zaman z m1n aktılar, 
Fakat goı ç karamadılnr. Adilin 
tekrar oyuna girmesile Üçok. 
24 iincü dak.ık da bilhassn sol· 
dan tehlıkeli akınlar yapmağa 
başladı. Hamdi topu güzel kul· 
Janıyor ve zı kzak paslarla mi· 
safir kalesini tehdıt edıyordu. 

Top tekrar Hamdi de, müdafii 
atlattı ve topu falsolu bir şütle 
Beşilct ş k lesine gonderd:. 

Top sol zaviyeden dışarı git
ti. Oçox bir mu kk k sayı 
daha kaçırmıştı. Nuri topu d~ 
rin degajman a Beşiktaş muba· 
cimlerine yolladı. 

Şeref Eşrefe geçirdi ve Şeref 
Üçok kalesi önünde gözüktü. 
Eşref topu tekrar Şerefe verdi 
Şeref bu pası şüte tahvil etti. 
ve Beşiktaşın ilk golünü yaptı. 
26 mcı dakıkada yapılan bu a8-' 
yadan sonra Üç.odular enerji 
ile oynuyorlar, fakat topu ha· 
vadan indirmemeleri ve izmir 
takımında en iyi kaf vuraD 
Ad lin de yaralı N•Jri ile bava· 
dan gelen topları kafa ile k~r· 
ıı lamamaaı yüzünden hücumlar 
ıemeres z bırakıyordu. Vf:. bu 
suretle kornerlerden istifade 
edilemed'ği gibi B~ikta~ müda· 
faası kolayca bor tehlikeyi uz3k· 
laştırdı. 

43 ve 44 üncü dakikalarda 
Oçoklular biribiri üzerine iki 
fırsat daha kaçudıl r, dev e 
1 • O Beşiktaş leh ne bi ti. 

ikinci devrede oyun Beşikta· 
ım lı:mir müdafaasında kesilen 
akmile ba~ladı. Mukabil akında 
Üçok bir firikilc kazandı ve bu· 
nu bir korner takibetti. Fakat 
bunlar da neticesiz. 5 inci da· 
kikada Beşiktaş indi. Fakat 
Şeref topa vuramadı. 8 inci da· 
lcikada tekrar lzmir lehine fa· 
kat istifade edilem:ycn bir firi
kik o1du. 

Misafirler 14 ve 15 inci clalci· 
kalarda lzmir kalesi önünde iki 
fırsat yakaladılar, fakıt bunlan 
kullanamadılar. 20 nci dakikada 
misafirler lehine frikik oldu. 
Hakkının çektiği top, kale 
önünde sıralanmış olan oyun· 
culara çarptı ve top Eşrefin 

ayağana düştü. Eşrefin şütü de 
avut oldu. 26 ncı dakikada Nuri 
topu el ile çeviriyor ve penaltı. 
Cezayı Namık çekiyor ve Üçok 
beraberlik sayısını kazanıyor. 

Fakat dakik& geçmeden orta 
muhacim mevkiine geçen Hakkı 
ıahAi bir gayretle ve sanıycler 

içinde mukabele ccliyor ve Be· 
ıiktaş tekrar g lip v z"yette.. 
Bu gol Oçoklulann anev yatını 
aarstı. 35 inci da\dlcada A' haf, 
sahadan çıkınca, Üçok 10 ki~i 
olarak oyuna deva a mecbur 
kaldı. Be 'ktaş son dakika1arda 
bir korner kazandı. Rıdvan lcor· 
nerden gelen topu ağlara takb. 
Oyun da 3-1 BCJiktaş lehine 
neticelendi, 

Beşiktaş dün Bandırma ~ks· 
presile lstanbula hareket etmiş 
ve Basmane istasyonunda ~por· 
culnrımız tarafından uğurlanmış· 
tır. Üçok takımı da Fener ve 
Gü 1 eş1e karşılaşmak üzere önü· 
muzdeki Çarşambaya lstanbula 

aıdecektır. 

~..._~~-----~~----~ 

Aydın bölgesinin 
bir eklifi 

--·-~· ... ·-·---
Ege kupası 
macları , 
---~· ·--· ---

Tertib edilmesi 
i tendi 

Aydın, ( Hususi ) - Aydıo 
spor bö gesi çok müh · m, yerin· 
de bir teşebbüs ve teklifte bu· 
lunmuştur. Bölge, bir l rıt !la· 
dolu kupası likleri .cu~m k te
şebbüsünde bulunarak bu hll· 
susta Balıke .. ir, Ma:ıis2, Den ıili, 
lz:nir ve Muğla b6lge!erinc tel ... 
lif yapmıştır. Teklıf n ana hat· 
ları şunlardır: 

Bu bölgelerin her yılki futbo\ 
mpiyo 1u ile iz mir bölges nin 

M ili kümeden' h riç k·aıan bi
r ncisi, yani üçünct.sü arasında 
bir devrelik bir lik yapılacak· 
tır. Bu li\derin fiküstrü, son 
maçm lzmir fuarının açıldığ 
günü tak b eden ilk pazara 
rast getirilecektir. Bu müsaba· 
kaların deplasman masraflarını 
jştirak edecek bölgeler verecek 
ler vo bu likleri (B:ıtı anadolu 
kupası li"leri heyeti) adile top· 
laoacak ve merkezi lzmirde bu· 
lunacak bir heyet idare ede
cektir. 

Ege bolges"nde sporun iler
lemesi ve yüks..:lmesl i9~n çok 
faydalı olacak o an bu teşeb
büsün di~er hö:ge1er tarafından 
layik olduğu ehemmiyetle kar· 
Şllanacağına şüphe edilmez. 

Beşik nerede olarsa 
olsun Almanya ile 

Avusturya beraberdir 
- 6 ncı sauifetl~n dt:v:ım -
mektedirler. 

Roma, 21 (A.A.) - B. Hit· 
lerio nutku bur.ada çok iyi kar
şı1anm1ştır. Bı.ı nutka Führerin 
şimdiye kadar sö, lem iş o1duğu 
nutukların en ôzlüle.rinden biri 
naz!rile bakılmaktadır. 

Londr , 21 (R-ıdyo) - M. 
H:tıerin nut ile M(lnçukonun 
Almanya tarafından tAnınması , 

bütün mehafili derin b"r veise 
düş"1rmü7tür. Hü iimet erka.ıın· 
dan bır zat: 

- Fakat şimdi hiç o~m.,zsa 
Almanyao ın ne tarafta bulun· 
dokunu bitiyoruz. 

Dem ştir. 
Belgrad, 21 (Radyo) - Poli· 

tika gazetesinin Viyana moha· 
biri, Hitlerin nutkundan 1011ra 

Avusturya istiklalinin Almanya 
tara!ından taahhüt altına aho· 
mış olduğu anlaş•Id ğım g ıe
tesine bildirmiştir. Ayni gazet~ 

Avuaturynnın sif.asi ve iktısac1 
hayatına gör.e bir istikamet 
takib edeceğini yar:ıyor. 

lzmir heledigesinden: 
iki b.io dört yüz elli lira be

deli keşifli, Sa hanede mezba

haya gidece~ Halk pınar su bo· 
rolırmın çürümüş kısımlarmın 

değiştirilmesi işi 1/3/1938 Salı 
günü 11at on altıda açık eksilt· 

me ile iha•e edilecektir. Keşif 
ve şartnameleri bede1i mu ahi· 

linde başmühendislikten tedarik 
edil'r. iştirak için yüz ıeksen 

üç lira yetmiş beş kuruşluk mu· 
vakkat teminat makbuz veya 
banka temınat mektubu ile söy· 
len en gtin v~ s ıat•e encüm~ne 
geıinir. 11 15 18 22 450 

Tcscıl edilmiş oian (lzm·r lzmirdeo her gfıa kalkıı'l tren. 
tramvay ve elektrik Türk ano· Jer.io hareket ıtleci .• 
nim şirketı) tarafandan Sol Gor· Aydın hattı; Alsancak: 
roezıınoya verilen temsil veka· hmir-Karakayu·Ankara: Puır. 
letnamesi ticaret kanunu hü· ıeai, çarpmbn, cumı, pazır gilDleri 

küm!erine göre sicilin 2193 nu· eaat 21,35 de. 
m rasına kayıt ve tescil ed'I· 1m1ir • Nazilli: Her gQ• uıt 
diki ilan olunu. 557 ı 5,4o da 

1 · l lznıir-Denizli; Satı, perşembe. 
zmır s"ci i ticaret memuru romnnesi günleri ~aat 6,30 da 

resrni mührü ve F. Tenik imzuı 17.miroT:ire-Ôdemiı: llersabab saat 

1: Vekaletname s.3s de bir katar; her k,am aı 
Lb k"'I d d 17,30 Ödeuıı~e bir uea, 16 30 dı 
q; a ve a etnaıne e biri i a· · . . d ı..: • Tirey~ otorıy. 

re meei.sı reısı ve ğeri iır.tncı 
re'si sıfatile hareket eden Bay Afyon hatlı: Basmaneden: 
Robcr Bet (Rober Bette) v~ Lö fo?Jir·İstııobal·Aokıtr : Her güa 

Baron Jo Lui Alar (le Baroa net 
7 

e [paıs · <"ınnıı, çıırtambıı 
J 

gOnlf! • yataklı ~•ı:on·bllfe hohı ıırJ 
oss Louıs Alf ard) taıafından lzmir. Ala hir: Der giiD uaı 

temsil ediJen 1ZMIR TRAM· ıs.2s de 

VAY VE ELEKTRİK ifORK 
ANONiM ŞİRKETi şbu veka· 
!etna c ılııa s irlcctin direktö Ü 

Bay Sol GORMEZANOya şir
ket nam ve hesııbma aşağıdaki 
hukuk ve salabiye eri vermek· 
tedrr, şöyleki: 

a) - Şirket nam ıve he abı· 
na v.e yal ız başın : 

Mes lihi yevmiyeye müteallik 
bilcümle evrak ve sene ah tan· 
zim ve imz.: etmek; her nevi 
kıymeti mukaddercli, sigortalı 
ve teahhütlü müraselat hakkın· 
da pos , şimendifer, gümrük, 
te)g·af ve telefon idareierine 
kanuni ve muteber makbuz ve 
ibr ilmüb!lberleri tanzim ve 
itay , 'Şirketin her hangi bir 
maaşlı veya günde'ikçi memur 
veya müstahdemini tayin veya 
azletmek, bunların maaş ve üc· 
retlerini tayin etmek; mahkeme 
huzurunda müddei Vf'ya müd· 
deialeyb aıfatile hareket etmek; 
bütün mahkemeler huzuruna 
çakmak, dnva1arı ıulhao teıvi· 
ye, musaleha ktbul ve teklif 
ve müdafaaname tanzim etmek; 
ıirketi, hükum.!t, belediye veya 
m~lc matı &a renin her hangi 
bir adli veya idari darreai nez
dınde ve b lumum müesse.sat, 
, . ket, cem"yet, .esnaf heyetleri 
ve eşhas. hususiye ile ulan mü• 
oase abnda ıtemıil etm k; 

b) - B nkad n y pJlacak 
mehuzat bu uıun her hangi 
bir çek vey evrakı yıt ve 
tcsc· içio Bay Marsel Rafe 
(Marcel Rafhay) veya vekı iyle 
müşter k n :iınza etmek. 

Y.a oıı: şına h r ~et eden 
mumaileyh B y Sol Gormezano, 
mesalibi yevmiyeye müteallik 
ve nyrıca bizzat tayin v.e irae 
edeceği evr k ve muaml'lat çin 
mü ekkil şirket n sair bir m • 
muru.m ve hatta şirkete yabancı 
b r şahsı kendisine vekil layi:ı 
ve irae .YC bu bapta her ıbang; 
b r mı k vclename akdü imza, 
ık, • ah t yjo :ve ·,bu Vi! ·a· 
letn h amının rnfazı ıçın 
her ne Azlm ıve nefi ise 
edebiieccktır. 

ıcra 

Bıı vekalet ame ile tayin edi· 
lrn hukuk ve .satih yetler dai
resinde vekili mumaileyh veya· 
hut vekilleri ta afından yapıla
cak muamelat ve icraat müvek· 
kıl şirlcet taraf ndan ş 'mdiden 
tasd.k ve kabul ve bu bapta 
hiç bir münakaşa ve itiraz ser-
detmemeği taahhüt etmiştir. 

işbu vekaletname 31 1.kkaoun 
1938 (dahil) tarihıoe kadar 
mer'i ve mutebndir. 

14 lıkkiuun 1937 
lzmir Tramvay ve Elektrik 

Türk Anonim şirketi 
jos Lüi Allard imıaa1 

Rober Bet imzası 
Bay j. L .Allard . \le Rob. 

Bette'in imzaları tasdık olunur. 
Brükset, 27 likkanun 1937 

Verhaeghe inızası ve mühür 
Yukarda konulmuş bay Con

rad Verbaeg'he de Naoyer'in 
imzuı tasdik olunur. 

Brüksel, 20 ilk .. an un 1937 
Har.ciye Nazırı ve Harici Tı

carct Nazıra iç n salihıyettar 
memur imzası ,,e mühür ve pul 

("') 
No. 883/42 
işbu vara'kanı~ arkası,daki (•) 

işaretli mühürle ımıanı . Bet1;.;ca 

1zmir·Bıındırmı: Pıu:ar. t1alı. p"'r• 
,em •e cumartesi r11nl,.ri sa ;ı!ıl • 
yic eaıt 7,2:> de muhtelit katar; 
pazart i, çnrş uıbıı. cuma ~lcri 
ekspres Mit 12 d 

lz i:·Sooıa: Pazar •c puarıc i 
~nlcri 1aat 15.28 rl 

He,. zaman liizı . olan tele
fon n:ımarala,. 

Yıngın ibh n: 2222 • ıehir tele
fonu mfiracaat oumaraaı: 2200 • ıs• 
h'irlerarası 1elcfon müracaat numı• 
rası: 2150 • elektrik: firketl: 2091 • 
hav~azı: 2326 • polis: 2463 • inıdaılı 
sıhhi: 20l0 • Baamau iatuyonu: 
3638 • Alııaucak: i!taıyoıuı: 2131 • 
Pıaaporı upur iskeleai: 2851 

Şehir nakil nııtalanma ubafı. 

leyin illı: 'fo gece iOD l.ıaıekot 
taatleri: 

Tramflaglar: 
Her ubah Güzelyalırfn ıaat 

~t• bir uamva,. hareket eder. 
Buıw at altıda ha.rekat edoa ikia
ci tramny &akib eder. Bundaa 
ıonrı her dört dakikada biz lraı.Qo 
.. ,. nrdır. 

Gece IQD tramny Güzely&lıdııa 

2•.s dedir. 
Konaktan Giiulyalıra :ilk tTHl• 

uy 61bıbleyio 5,26 daclıt. İkinci 
tramvay bir aut euo.n, 6,26 d.I ha· 

reket edor. 
Koaakıııo GftzelyalıT• gece eoa 

tramvay at birde barek.oc edu. 
fümdaa em 2i de bir tr&mYlf 

Vapurlar: 
kmirdeo K rpyakl.yı ilk vapat 

Hat S,45 te Puaporll.i&O kalkar. Gece 
euo vapur aaai ll,30 da Konak• 
tao harekot eder. 

Karşıya\:adao hmire ilk •apnr 
Yat 6,20 dedir. ~llll "~ da gooo 
bUt -i J iiı. 

GüııdCh: her ynnm eaauo bir 

l 
.. ıpur vudır. Aqıtm aelı~lZdeo a.vwJ 
ı.eferler eaatte bir 1ir. 

Hariciye ve ı careti Hanciye 
Nez ... tine aid o'duğu ta& ik 
olunur. 29/12/937 

T. B. 12 
Harç: 150 f r. 

iürkiye sefareti sekreteri kon· 
soiosluk daı esi müdürü 

Beş 1 ral ık pul 
Burhan Işın ımzası ve mühür 
lşbu terceme Fransızca asma 

uygun olarak tarafımdan Türk
çeye çevr ılm;şlir. 

Mütercim 
Osman Gınyol imzası 

No. 13 
Munderecatına şamil olmamak 

üzre yukardaki mührün T. C. 
Brüksel elçiliği konıolos1 uk şu
besine aidiyeti tasdık olunur. 

8121938 
T. C. lzmir vilayeti hukuk 

iş1eri müdürlüğü resmi mührü 
ve 150 kuruşluk pul 

1. Hukuk işleri müdürü Sey· 
fettin Kut imzası. 

Genel sayı: 1777 
işbu terceme suretinin dairede 

saklı FTansızcadan Türkçeye 
çevrilmiş nüshasıoa u' gun oldu· 
ğcı tasdık kılınc;lı. Sın dokuz yüz 
otuz ackiz yılı Şub t aymm do
kuzuncu Çarşamba günü. 

Noter r smi mührü ve M. R. 
Ba)'raktaroğlu imzası. 

Genel sayı: 1778 
İşbu 8/2/938 tarjhli terceme 

suretinin da rede saklı 1777 ge· 
ncl sayılı aslına uygun olduğu 
tasdik kılınd ı . Bin dokuz yüz 
otuz •ekiz yılı Şubat ayının do· 
kuzuncu Çarşamba güuü. 
lımir B rır cı Noteri Mehmet 

Rıfat resmi mı..hrü ve inız&!it. 

ll daimi encümeninde • • 

l2 Şuh:ı ~ 

Kültürparktalci vilayet pavyonu terasının tecridı 944 l ra 13 
kuruş açın tutarile 15 gün müddetle açık eksiltmeye ıcon 1ldu· 
ğundan isteklilerin 2490 sayılı yasa htikümlerine göre lnzırl y • 
cakları teminatlarile birlikte 14 Mart 938 Pazartesi günü saat 11 
de il daimi encümen:ne başvurma .arı. 22 6 55q 

lzmir Dafterdarlığından: 
Satış 
no. Lira K. 

183 7S 1185 Turan MP.nemen c. 196 taj no.lu 612,50 M. 
M. arsa 

1203 GJzclyalı Metrestepe s. 141,25 M. M. 4 tai 
no. lu arsa 

70 75 

1208 lnci Karantina Tevf.k'ye s. 113 tai no. lu 1022 
M. M. arsa 

408 80 

12:.0 K rş yaka Donanmacı Sezai s. 33 taj no. lu 
93 M. M. a sn 

93 00 

1227 
1229 

Salhane Selamet s. S no. lu 95 M. M. arsa 
,, lslahane ~ .. 107 kapı no.lu 126 M.M. n sa 

Güzel alı Akgöz s. 753, 2~9 kapı rıo. lu 68go 
M. M. tarla 

19 00 
25 00 

150 00 1230 

1253 K~prü Mıs•rlı c. 299/1 t j no. lu 300 M. M. 75 00 

1254 
arsa 

,, R hmet ı. 574,SO M. M. S.7.9.11 yeni .:>74 50 
oo. lu arsa 

i274 loci Karataş 9Eylül s. 37taj no. lu 421 M.arsa 105 25 
Yukarıda yazılı emv lin mülkiyetine tal p çıkmadığ ndan 

! 7-2-938 taribinden iti haren 10 gü:ı müddet:e temdide bırakıl· 
mışt r. ihalesi 28·2-938 t rihinde saat 15 dedir. 

Taliplerin Mili Emla müdürlüğüne müracaatları. 564 

Akhisa .. helediyesiuden: 
Belediye bina proie müsabakası 15·2-938 tar hindt-n itibar n 

b 'r ay müddetle temdit edildiği ilan o1unur. 22 26 2 6 56S 

lzmi. levaz•m amirliği ilanl r! 

1 

lzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. lq. den: 
1 - 36:>0 takım yazlık erat elbisesi kapah zarfla eksiltmeye 

konmuştur. 
2 - Hepsinin biç'len 27000 lira olup ilk teminat parası 

2025 liradır. 
3 - ihalesi 11 Mart 938 Cuma zünü saat 11 ded·r 
4 - Şartnamesi 135 kuruı karşıhğutda M. M. V. satın alma 

komisyonurıda al.nabilir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sByılı kın unu 2 ve 3 ncü 

m dde" erinde isteniJen belgelerilc birlikte teminat ve 
teklif mektnpları01 ihale gününde en geç. bir sant 
evelin kadar M. M. V. satao alma komisyon11na ver· 
melerİ. 22 27 4 9 567 

lzmir Lev~zım amirliği Sat. Al. Ko. R ~. den: 
2000 ila 250[) adet portatif çadır kapalı zarfla eksiltme
ye konm ştur. 

2 - Ta hm in edilen bedeli 187:50 lira ohıp i.k teminat parası 
1406 fü 25 kuruştur. 

3 - ihalesi l/Mart/9. 8 Salt günü Hat 15 tedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayı lı kanunun 2 ve 3 üncü 

meddelcrinde ıstenilen be1ge1erile ih le günü en geç bir 
s at eveline lr adar teminat ve teklif mektuplarmı M. M. 
V. sat:n alma komisyonuna vermeleri. 

11 17 22 97 456 

----·.r.:---------------------------------------------1 z mir Levazım &mirliği Sal Al. Ko. Rs. den: 
1 - Ltanbul komı.ta i•ğına bnğlı kıtaat hayvanatı için altı yüz 

ton yulafın k palı zarfla ihalesi 25/Şubat/938 Cuma günü 
sa t 16 da yapılacrıktır. Muhammen tutarı (34500) liradır. 
l!k teminat; (2588) lıradır. Şartnamesi her gün öğleden 
evcl komisyonda g "'"ülebilir. 1 teicli'erin ilk teminat rnak• 
buz vey mektupla.-ı i.e 2490 suyılı kanunun 2 ve 3 üncü 
.mnddelerind(. yaz lı vesikalarile biri kte ihale g ioü hale 
saatinden en z bir saat eveliae kadar teklif mektuplarını 
if ı ndlklıda komutanlık satın alma komisyonuna vermeleri 

6 11 16 22 

ihat Kar 
Mimar Kemalettin caddesi Akseki bankası karşısında 

~ -~.IJ!:ıt. ... -:J. • .. ,~~-~~· 

No. 3S 

Garod Otomatik Radyo arı 
En tabii ses, en kolay kullanış, en şık moble, en hassas aparey 

Kalorifer Tesisatı 
JEn büyük müesseselerden itibaren bir kaç odalı evlere 

kadar bilhaıı;sa apartmanlar için kat kaloriferleri 

Cihet Antenleri 
Fennin en son hediyesi, pratik, kuvvetli . 'fllC emin aletler 

Neon tüpleri ile tenvirat 
Ma~azalannıza ve müesseselerinize güzellik verece'- b J 

t.Ps·sat ayni zam nda size büyük bir re'·· 
lam vasıtası da olacaktlr 

iştah ilacına 

1 lüzum kalmadı! 
Sıhhatinizi korumak, hayatl· 

ı ızın sıkın . ılarını atmak, ye· 
m•ğtnizi 1ş!ahla, lezzetle yemek, 
kuvvet v kudret sahibi olmak 
ve bilhassa keyf ve neş' e ile 
bir bnyr ru geçirmek 'stiyorsa· 
n11 Kabadayı fabrikasının bay· 
ram şerdinr rn ıyı, t-' s hhi 
anaso.ı ve ea m ... gaddı v~ ı.e-

KAB 

Ko 
Rakı arllda.1 a ıa 7ı uu utıı1a• 

yım7.. Bun ar g da, şi f ı ve ~ela 
ka)na .d r .. 
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DE(TSCHE LE
\ AN1'E. LINIE 

G. m. b. H. 
HAMBURG 

rEUTSCHE LEVANrn. 
Lll"IE, A. G. HAMBURG, 

ATLAS LEVANTE LINIE A.G. 
BREME 

"ERNST L· RUSS,, vapuru 
17 Şubatta beklenıyor. ROT· 
TERDAM içın yük alacaktır. 

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

ARMEMENT H. SCHULDT-
HAMBURG 

"GLOCKSBURG., vapuru 8 
Martta beklen:yor. ROTTER
DAM, HAMBURG ve BREMEN 
için yük alacaktır, 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCAREST 
"0,TUZ,, vapuru 22 Şubatta 

bekleniyor, KôSTENCE, GA· 
LA TZ ve GALATZ aktarması 
TUNA limanları için yük ala· 
caktır. 

• DUROSTOR. vapuru 18 
Martta bekleniyor, KOSTENCE, 
GALA TZ ve GALATZ aktar· 
ması TUNA limanları ... in yük 
alacaktır. 
JOHNSTON WARREN LINES 

LIVERPOOL 
"INCEMORE,, vapuru 27 Şu· 

batta bekleniyor. BURGAS, 
VARNA,KÔSTENCE, SUUNA 
GALAZ ve IBRAIL limanları 
için yük alacaktır. 

PEN l'\ORSKE MIDEL
HAVSLINJE 
OSLO 

"BAGHDAD,, motörü Mart 
ortalarında belcleniyor. DIEPPE 
ve NORVEÇ için yiil.. ala· 
caktır. 

ARMEMENT DEPPE 
ANVERS 

uESP AGNE,. vaparu Mart 
ort11lannda bekl~niyor, ANVERS 
için yük alacaktır. 
AMf,RICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORA TION 
"EAHIBITOR,. vapuru 20 

Şubatta belci niyor. NEVYORK 
için yük alacaktır. 

5TE ROYALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

"J)UN ,, motörü 25 Şubatta 
bekleniyor, BUDAPEŞTE, BRA· 
TISLAV A, VIY ANA ve LINZ 
için yük alacaktır. 

llinlardaki hareket ~ible-
rile navlunlarda,ki dey;,i~lilc
lerden acenta biç bir meauliyet 
~bu! duıez. 

Daha fazla taf ·ıat almak içio 
Birdıcikordonda W. F. HENRY 
VAN DER ZEE & Co. N. V. 
\'apur acentalığına müraca8' 
edilmesi rica olunur. 

Telefon No. 2007 /2008 

Haşvekilinıizin 

en son resimleri 
Büyük eb'atta Başvekili iz 

B. Celal Bay ın fototrafil ri 
yalnız Hacı Alip a otelin e 
fow, ressam B. lsmaılden teda
rik edebilirsiniz. 

... Kültür-ı 
EDEBT. TERBIYEVi, 

SOSYAL MEC UA 
En yenı terbıyc cer ey anla· 

rı ı, ilmi neşr.yatı ve dünya 
edebiyatının en gıizd parça· 
lar n neşreder. 

Hiçbir mün~vver, bir çocuk 
bab sı KÜLTÜR ü tak pten 
uı.ak ka'.amaz. 

Yıllık abone bedeli 240 
al.tı ayl•ğı ı 30 d•r: ugı•ı 
on kuruştur. 

" Ad es; İzmir Kültür 

Fratelli Sperc·o 
Vapur A centası 

ROYAL EERLA DAlS 
KUMPANYASI 

" TRAJANUS ,. vapuru 21 
Ş·JhaHa gei p ANVERS (1c~ru) 
ROTTERDAM, AMSTERDAM 
ve HAMBURG limJnları iç n 
yük a' aC'aktır. 

"HERMES,, vapuru 3 M!rtta 
gr.lip BURGAS, VARNA ve 
KôSTENCE için yük alacaktır. 

"MARS., vapuru 7 Mar •a 
bf'k~enmekte olup ROTTERDAM, 
AMSTERDAM vt HAMBURG 
limanları için yi k ıı l P C'aktır. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

''F'IN N,. v11puru 21 Şuha ta 
ır~ı· ROTTFRDAM, HAM· 
BURG, GDYNIA, DANZIG, 
UANIMARKA liuıanları BAL. 
TIK ve NORVEÇ rmanl rı iç·n 
yük alacaktır. 

"GOTLAND., motör:i 1 M ·rt· 
ta bekle1m•kte olup ROTTER· 
DAM, HAMBURG. GDYNIA, 
DANZIG. DANiMARKA ve 
NORVEÇ lim•nları için yük 
alacaktır. 

ANADOtU 

e 'l 

Çünkü ASPİRİN senelerdenberi 

her türlu ~oğukalgnlıkl rına ve ağ· 

rılara karşı lt;!siri şaşmaz 

olduğunu isbat etmiştir. 

bir ilaç 

AS p İ R İ N ın tesirinden emin 

lülfen tfVJ rnarkasına c;;likkal edıniı. 

olmak için 

.. . ,., 
..... _~·"' ;:. 

• 

"GUNBORG,, motörü 14 --ı:m--=---=ıı::aı---=--=----
Martta beklenmekte olup ROT-
TERDAM. HAMBURG. GDY· 
NIA. DANZ:G, DANiMARKA 
ve BALTIK limanları içın yük
alacaktor. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"ALBA JULIA,, vFpuru 7 
ge'ip MALTA, CENOVA ve 
MARSIL YA limanları için yük 
ve yolcu kabul eder. 
ZEGLUKA POLSKA S. A. 

"LECHISTAN,, motörü 15 
Martta beklenmekte o'.up AN· 
VERS, GDYNlA ve DANZIG 
limanları için yük alacaktır. 

ilandaki hareket tarihlerile ve 
n avlunlardaki değişikliklerden 
acente meıuliyet kabul etmez. 

Daha fezla tafsilat için ikinci 
lrordonda Tahmil ve Tahliye 
binas. arkasında FRATELLI 
SPERCO vapur acentalıkına 

müracaat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 4111/4242/2663/4221 

ve mera 

Kadın dikişleri v 
şapkaları atölyesi 

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

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

M. Etiman oe 
Saime Ô~gijren 

Pariı Dikiş Akacemiıinden 
Diplomalı 

Hükümet caddesi 
.Şamlı soltak Na. 28 

I Z MIR 
Telefon: 2535 

Akhisar Marmara na
hiyesinde satılık tarla ı 

Maniaada Buldanlı Ali kızı liıııı-~----------------··--
Bayan Fat'.11an_ın ~khiaarın Mar· • llllllllllllllllllllllllllllllllıı. Doktor 
mara nıhıyesı cıvarındı Yalçı = 

'ı 1111111111111111111 il il 1111111 u ı ı 

= = 
demekle maruf 3000 dönüm = A Kemal Tonay 
mutasarrıf olduğu tarlı ve me- • ~ 
ruı pazarlık auretile satılıktır. := Bokterigoloı ve bal.,ıoı, salfın 'luutalıkltuı miüeh.uuı c: 
Talip olanların Bayan Fatma = (Verem ve saire) ~ 
ile vekili umumisi Akhisar dava = liı .. .u.e ı.ıa.,.oaıı brpmadaid Dibek 111blı: bquade :ıo aayıla = 
vekıllerinden Hüseyin Hüsnü - e ~• ~ uhU .-& 8 dea Utam .... Cif& = 
Ôz'kurda müracaat etmeleri ilan ı bclar lwtaJuaı bbal ede ı 
olunur. D. 15 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll 11111111 Tele/en: 411 S 1111111: 

~ 111ııı111111111111111111111111111111111111111111111111 111 ı ı ıı ııı 111 ı ı 111111111111 mıu 1111111111~ 
Olivier ve 

örek~ ~ KIRILMAZ 1 - -Limited = = 
.!'.:::;:~~;nt=. ~HAKİKİ ~ 
•potg~ov~~ur~~~~!t orta- - TERMOS;== 

aında LONnRA, HULL ve 
ANVERSten .gelip yük çık • = = 
ııcalc ve ayni zamanda LON- 5 • • G • = 
DRA ve HULL için yül-; ala· = Ç ~ Ş 1 t 1 e r 1 e 1 d 1 ~ 
caktır. - _ 

"GITY OF EXFORD., va· Zarif, Fevkalade Sağlam ve çok ucuzdur-
puru Mart iptidasında LONDRA, _ 

~_ULL ve ANVERSten gelip = ş·ıfa Eczanes·ın·ın yuk ç karacak ve aynı zamanda 
LONDRA ve HULL için yük = 5 

alacatı~·ERPOOL HATTI Çok zengin çeşitlerini görünüz ~ 
"MARD lN 1 AN.. vapuru 2 O =tılllllltlll Ullll l 1111111111111111111111111111111111111111111lllllllilil11111111111111111111111111111111111;;;; 

Şubatta g~I P LIVERPOOL ve • l 
GLASGOW iç,n yük alacak. Kımyager a ınacaktır 

"LESBIAN,, vapuru Şubat 
ortasında LIVERPOOL ve SW· 
ANSEADAN ııdip yük çıkara· 
cak. 
DEUTSCHE LEVANTE. LINIE 

"ANDROS. vapuru 9 Şu
L tta HAMBURG. BREr.'.EN 
ve AN\ ERSTf.N 2elıp ~ük c.;•· 

Askeri fabrikalar umum müdür-

lüğündeu: 
Kırıldcalede çalıştırılm,k üz•re maden tahliller nde çalışmış 

ve yet.şrniş bir kimyager a'ın caktır. istek !erden askeri ğıni 
yapmış o~anların vesikalarile un·um ıni>dürıug ş:fahen veya 

----------....ıı' L.-ııcak. tahriren aıüı•caatları. 16 18 20 22 24 4'27 

'h'ı!foı \ l 

.ı\ydın cezaevi inşaat 
riya etinden: 

komi vonu ., 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Aydın v"layefüıd~ Gazipaşa ilkoku· 
lu kıı ş 5,,,d ki p'inda gösterilen mevk·de Cezaevi inşası. 

~ - K~sif bedelı 82330 lira 77 kuruştur. 
3 - 937 yılı Qla.i senesi içinde baş'a· acak olan bu işin 20 

bın liralık miktarının 937 mali yılı içinde bitirilmesi 
şarttır. 

4 - Aş a ğ Ja yazılı şartname ve evrak Aydın C. M. U. lij':n· 
de plrasız görüleb lir. 
A · Eks itme şartnamesi 
B • Mukavele projesi 
C · Bayındırlılc it rı genel şartnamesi 
Ç • Keşıf cetveli, sılıilei fıat cetveli, metraj cetveli 
D · Nafia Bakan l ığı yapı işleri inşaat şartnamesi 
E · Fenni şartname 

5 - Eks itme 11 Mart 93 CJnıa rünü saat 15 de Aydın C. 
M U. liğı da resin:-le müte ekkil lcomisyonda yapılacaktır. 

6 - Eksiltme KAPALI Z RF uıulile yapılacaktır. • 
7 - Eks':tmeye g;rebilmek için taliplerin beş bin üç yüz 

altmış yedi lıra muvakkat teminat vermesi ve bundan 
başka aşağıda yazılı vesikaları haiz bulunmaları lazımdır. 
A · Naf a Bakanlığrndan alınan 937 yılına ait müteah· 

hitlııe vesikası 
B • 937 yılına ait ticaret odası veaikası 

8 - Teklif mektupları yulcarında beşinci maddede yazılı sa· 
alten bir 11at eveline kadar Aydın C. M.U. liğinde mü
tetekkil komiıyona getirerek makbuz aıulc bilinde vere• 
ceklerdir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 
beşinci maddede yuılı saate kadar gelmiş olması ve 
dış zarfın mühür mumu ile iyice yapıştırılmış buluomaıı 
lazımdır. Postada olacak gecilcmeler lcabul edilmez. 

18 22 26 2 soı 

Hava yolları devlet işletme idaresi 
alım satım komisyonundan: 

1 - Eksiltmeye konalan iı: Ankarada çimento fabrikası 
kartıaında tayyare meydanında yapılacak umum müdürlük ve 
tayyare istuyon müdürlüğü binuı. 

2 - Keşif bedtJli: (12S,440) yüz yirmi beş bia 4ört yÜi. 
kırk liradır. 

3 - Eksiltmenin şekli: Eksiltme kapalı zarf uıulile götü· 
rüliir. 

4 - MurJakkat teminat: (7522) liradır. Bu teminat nakden 
verilmek istenildi§'i takdirde devlet hava yolları idaresinin An
kara Ziraat bınlcasındalci 3667 sayılı he bına yatırılarak ban· 
kadan alınacak •akbuz teklif mektuplarile birlikte komisyona 
tevdi edilecektir. 

5 - /lı11le giinü N malı11lli: 2·3-1938 Çarşamba günü salt 
14 de Ankaranın 10 kilometre garbında Devlet hava yollarına 
aid tayyare meydanındaki uınum müdürlük bin&11ada yapıla
caktır. 

6 - Keıif eorala, ştufn•me .,. taalcGHle pr•jeleri: 
Ankarada P. T. T. umum müdürlü§ii biııu.ı.adaki ve fatNJbulda 
Karaköy poıtahanesindeki HAva yolları kiteler"nden ve lzuıirde 
Nafıa miidürlütiinden altı lira yirmi aelciz kuruı mukabilinde 
alınabilir. 

lıteklilerin eksiltme şartaımeıinde ya:tılı belgelerile muvakkat 
teminat ve teklif mektuplarını muhtevi k palı zarflarını en geç 
eksiltme saatinden bir saat eveline kadar umum aıüdürliite 
vermiş olmaları lazımdır. Poata teebhürü kabul olunmaz. 

16 19 22 2S 394 

Davas Uray başkanlığından: 
Davaa kasabuı elektrik işletme işi aşağıda ya:tılı prtlar da• 

bilinde eksiltmeye konmuştur. 
1 - Fabrika ve bütün tCJİut beled"yeye aittir. Müteahhit 

yalnız otuz beygir kuvvetinde .bir 111otör tedarilc ederek 
mahalline vaz ve itletecektir. Bu ınotör mulcavele müd· 
detinin hitamında müteahhide iade edilecektir. 

2 - Belediyeye umumi tenvirat için 3500 mumlulc elektrik 
alacak ve bunun için 100 lira ücret verecektir. 

3 - Hususi ve resmi bina ve müesseaattan alınacak elektrik 
ücreti müteahhide aittir. 

4 - Tenvirat akşamdan uat ikiye kadar devam edecektir. 
5 - Mukıvele üç sene müddetledir. Bir seneliti üıerinda11 

% 7,~ teminat akçeıi 90 liradır. Motör yerine konduğu 
v~ işletmeye başlandığı anda iıbu teminat kçeti geriye 
iade edilecelıtir. 

6 - Ek "[ 7 Mart ·93g t rilıj r ati y ıı p ıar · günü 
aaat 15 de Davas Belediye encümeninde yapılacaktır. 

7 - Bu iş hakkında fazla malumat almak istiyen!erin Davas 
Uray başkanlıtına müracaat etmeler;. 10 14 18 22 428 

lzmir Defterdarlığından: 
Yunanlı 
satış Lıra 
1~80 Buca AşaA-ı mahalle Belediye cd. 82 kapı taj 210JO 

numar1tlı ev 
Yukarıda yazılı emvalın mülkiyeti gayri müb dil bo oaile 

ödenmek şartil. ve kapalı zarf usulile aatışa c;ı arılmıştır. 
ihalesi 3-3-938 tarihinde saat 15 dedir. A'.ıcıların % 7,5 te

minat yatırmaları ve kap lı zarfların yevmi mezkürde saat 14 de 
lcadar varidat müdürlüğünde müteteklcil aahş komısyoou riy 
setine tevJi e•meler'. 22 28 407 

Oe let Oemiryolları da : 
Muhammen üç ıenel k le ra bedelı 30 lira olan Sütl11ç ıstıu.

yonu civarında ve enkazı üçüncü bir şahsa ait dükkanlarıa 
fırının yalnız araiarı için 15-2-938 ihale gününde taüp zuhur 
etın~diğınden artırma 25·2-938 cuma günü saat 15 e uıatıl· 
mıştır. ihale Alaanc•Jc 8 nci ışletme kooı ı syonunda y•pılacaktır. 
tsteklılerin yüzde yedi buçuk nisbet:nde ı uvalck t teminat ver
meleri ve ara.11hn vu alar ve şe girmeğe maaıı k3nU'Iİ b.r 
ha!leri olmadığına da r be yar namelerle muayyen v.ıkitte komis· 
yona ınür•caat etmelııri lazııaıiır. 555 



Husas ve temiz iş 

Mutedil Betle 

Sözverilen gonde 

~-a.!!lllR=:c~ırtakine tamirha· 
eainde ;yapılır 

/zmir Kestane pazarı demircil!r 
No. 16. 18 

Septolin 
DIŞ 

Telefon: 3993 

Toptan 

aatııyeri 

P-.t•m•leıl•rdo 

Lütli Krom 

En meıhur fabriblann fototral makineleri, film, cam, kitıt. 
kart ve bilumum fototrafçılıkta müstamel eczaiu, fototrai a1it 

ve edevatı. loot ve 1elıpalar. 

F atotralçılıfa m'IJteallilı her neoi malzeme 
2.evki okfty1eak relim ve atrandiamanlır, ııenedat ve cvrn 

iatiııaalılan ve kopyaları kemali dikkatle yapılır. 

AMATÔR iŞLERi 
Dcvelopaıaa. kopya ve her nevi ıtr111diaınaıı aiirat ve nela

aetle yapılır. 
JZMIR: Emirlerıade çarfıaı No. 28, 4, S, 6, 7, '1, ' 
Telefon: : 675 Tei ·af: Rustf'm İ zmir -Harafi(il kardeşler 

Büyü mobı y ve mefr · t 

MERKEZ 
lZMIR 

• • • emnmze A112•• 

Temiz, zarif eşya, elbise ihtiyacından cvel gelir. Herkes kend 
haline göre temiz b.r eve, mıaalırlerıni kabul edecek bir salon ~ 
ıahat yaşıyacalt cıyaya muhtaçtır. iyi bir mobilya içinde kendi nızi 
"~ aılcnizı muhite daha iyi tanıtabilirıiniz. Evinizin Cfyaaı bayatı· 
n 1 ıın etiketi olduğunu unutmayınız. 

Memurlar~ 10 tak:;itte vereaiye muama. 
lesi yapılır. 

:z "'9M 

GöfaiJ yam•şatır, 
söktiJ:riir, tesirli 

balga!" sôktiirlJ~, . ökaiJ.riJ, .. 
bir OKSO.RüK pastilidir 

Sıhhat Balıli.vağı 
Norveçyanın halis Morina balıkyağ•dır 

iki defa si1ziilmüştiir. Şerbet gibi içilir 
Hamdi Nüzhet Çançar 

Büyük Salepçio la /,artı ltm-şıaıntln. Ba,tlarak 

TÜRKİYE · 
CUMHU RİYETI 

Mücellit 
Ali Rıza 

'.' 

En temiz ve en zarif itleri 
ıürıtle yapır. 

Bir kere miiracaat 
ed."niz. 

Yeni Kavallar 

çarı tıı No. 3~ 

• Dif Tabibi 

CevatDağh 
llüııc:i Beyler aokak No. '5 

Telefon: 3055 

Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin 
Her tarla idrar~ hn 
balgam oe ar• ttılto 

lilleri yapılr 
MOracaat yeri: 

lkiacibeyleP IOUk 

Telefon 386 
irinci SmU M••«•h•=• 

Dr. Demir Ali 
K111nfı ofl• 

Cilt ve T en•sUI h•s .. llk· 
ları ve elektrik ted•vlel 

1zmir • Birinci beyler .... 
FJhımra Siaemuı ark•wnda 

Tr.lefon : 3479 

Göz e 
Milat Orel 

Adrea: Beyler Numan • 
katı No. 2J 

Kıbul aaatleri: ~edee 8"I 
1&at lU-l:l ötl ...,. 

lS,30 • 17' Tele. 3434 

1938 Modelleri geldi 

Şevro e Otomobiller· 
Kuv,·eti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok 

ve cihanın en beğenilmiş otomobilleridri 

Yedek parçalar rnevcuddur 

Oldeınobil otomobilleri de her tOrlO evsafı haiz, sağlam. 
elverişli, ~Ozel ve lok~ makinelerdir 

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

• 


