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Avam kamaraaında, c.ün de güriiltültJ müzakereler oldu Atatürk, bugiin Ankaraya hareket ediyorlar 

ltalyanların teminatına gü- Ankara, bu hafta mühim si
venilmiyeceği anlaşılırsa yasi ziyaretlere sahne olacak 
anlaşma yapılmıyacaktır General Metaksas, Yugoslavya Baş ve Dış Ba

kanı Milin Stoyadinoviç ve Rumen müsteşan 
Amerika gazeteleri: lngiltere, Faşist bloku önün- yarın Istanbulda bulunacaklar 
de teslim oluyor; diyorlar. Eden, Demokrasilerin--------

müdafii idi, vaziyette hali salih yoktur Mıs·rda 

Belediye münaka· 
şalarına b ·, bakış 

Ve yıkılacak 
zihniyetler 

H. R. Ôktem 
Belediyeıaiıio dol uı boçok mil• 

yoo liralık beı oonelik imar projeol 
h•kkıod• orkıdatımı• dokıor Mem• 
doh Say'ıol ttH•temi ıde DetredileD 
bir mGtıle•11, gGnlerce deTOm ed1t11 
bir mlnok"f••• eebebiyeı Terdi. 

B11 mtıo•k•f•d• kort• lu•fın 
koll•ııdılı mGdıfu ıoro Te liuaı 
eğer •ıırı dtre<•lero •1Fmu1, ae• 
••MI lıoda<lbrıaı ııtp lı.ıldırım ba. 
cam• ıoklial ılm11•, çok iyi •• 
f•yd•I• bir monur• korıı•ıodı kol· 
.,,, olmak b•lıtiyarlı&ıaı idr•k et• 
miı olıeoktık. Fıkoı eeeflı ıllylıı. 
7 ... 00 ki. b6yle olm•dı. 

JC.rp tardın k•lemleri fikir •e 
mllt•"'• y.,m•fı bir ıuof• bır•k1o 
................... • ıı,.aı • .... ;. 
•lyetl• ort•y• •ta• bir ıırlı:adetoı 
lııur111, •icdoau., ioıirlı:apçı, yıkıcl, 
lıeeerlklls gibi ı&ılırlı makobelıyı 

ı..,ıodılar, 

Ao.I ba tındı bir maklbıleaia 
lııılfı•ıc• ft yıkercaı•n• bir h ueket 
oldu~aaa bydettik ı~a ıoara diyece• 
ti• ki. doktor Memdub'ıo (iıtirhp} 
hiHI olıa•dıtıaa emio olmıkle be
r.ı... ·f•nı ••b•I· bllyle bir hilll 
•Ü• gla•luı mı girmiı olar?. 

ıı.ı.cıi,. riy•Mti gibi terefli bir 
•Hlrie gk koy••k, iter nt•nd•tt• 
gbah 11yılmıyııcılr. bir hakkı, bir 
l...,Wi& ÇtıııkG biıim hildıJi miH 
gen. ... •••ld lıılıiııır •lıuııla 
det ildir. 

Belediye tıleri ıealr.id edillyo"' 
IOOf, f•lr.oı aokıanl•rıo a11ıl dllael. 
ıile<eli glıterilmiyor ıa111. lılerio 
içiade nye lııtıııdı balaamıJ•B 
"" lıio bir moı'aliyeti olmıyoo bir 
fllr.11' ubibiadea, bir maukkiıt1t11 
Wyle b;r it ioteıaek Ye booda 11ror 
oımelı. bilem eyia ki ae dereeo.e 
bdır lı•kikaıeo, ·h•ydi biı de ılly • 
liyeliıa• ıa .. f• aygua dilıer. 

V•lud•tıa bir ıaeaole lıekkıodı 
mOtalea11nı ıôylemeıiai •• yazıaı•ını 
et-• bir (yılı:ıcıhk) telakki •e illa 
ed-bek; ha o demektir kit Bi~ 
Jdmııe .,,. •Çm••lD Ye herkeo ıa .. 
IODI Bılb11ki IDClııHnrizı, yord ..,, 
IAdıDID ••aifoıi m•mlek•t itleriıılo 
iıetanl••• yolandı y•pıloa h•rekeı. 
S.Uı iyi olıolorıaı t•kdtr, olmıyıa• 
larıaı her Yeıil• ~le bor yerde lfı· 
.. eımetteıı ih•rellir. B11 borekeıi 
yıkıcıalıkl•, (iıtirk• J') çılıkl• ınıif 
eımek 11,ı. ç•rpık .. D1ode11 r•ç· 
•it bir •lbniy~ı m .. 1ı,ollidGr ki, H• 

•eli ha dhalyeıi o0rı•d•a koldır· 
maltla ite ı..ıl•m•k milleı, Yııaa, 
1acıa.ı..,a .,. ıll• 1.erb11tligl b•kı• 
maodaa çok hayırlı bir mllcah•de 
.ıu itikodıad•f•"' 

Dokıor Jlemdolt fııaahldıki 
(Aqam) •rluıd•ttmıH d• J.ronbulaa 
iman•• dair ol•o moı.leolorıaı bir 
m•ble ile ı.;JclizdL O h•ldı bo m•• 
le! ıdbaly•t• ••k •erecek ola11•k, 
..ıa ılokıoron İıt•ohol belediye rei• 
IİJIİ de (lııirk•p) eylecfltl ıaooıaıaı 

mı çıkorm•k ic•b edecek? 
Doktor Momd11b'un yHdıAı m•• 

kalelHia h•l•·•oı ıoylccıo .ıılatılıhl· 
lirı B•ki•.ı dororkea, h•:111le upı• 
yoru.; olHm me•d•ode lkeıı. IGıu· 

- Son• 3 ıinı:il .a/ıi/•tl• -

/ııgiliz Başwkdlet binası 
Loadro, 22 (A.A.) - A•ora ka· 

aıııraoıada mllHkerel•r bi kt ad 

putileriDia Çemberi•>•• •e m•h•· 
loıfeı partilerini• de E l~ao mlluh•· 
htl•rile cleY•• etmiıtir. Ancık mu• 
lıd•uk&r Bili• ile mah.r ... u, 
Ryın•ace (hariciye eacdmeui reiıi) 
';emlıerLıyaa tiiltleıU ......,. ..... 
lerdlr. 

liilh bey•aaıında clemittir ki: 

önünde to11lanan halle .. 
cCeb adı hak6maı parti•I •u• 

hnndın ~den •• headea Edool ıaa. 
m••• ric• edq bir çok telpeflar 
••rdır. o,ı. HDııediyonım ., Ed .. 
ola iıtifuı mubofa .. ur puıiıalai 

eiddl bir tonda ıaruc•ktır.> 
tıçl P"'liıi de ftir ıd ı ltlııtatl 

lllr.ftri Y•r•ııtlr. ol'• •eye yorıa 
ıtıO..ekere oluoaoak olaa ha l•kril'tle 

- Sonu 8 inci sahi/etle -

lzmir. Knrşıyaka seferleri: 

Sur vapuru, mayısta ge
lemiyecek gibidir 

Yarı aıker t teşekk'/i[. 
ler kald!rıldı •• 

Kral Fa,.ıık . 
Kabire, 22 (Radyo) - Yeni 

intiba batın tarihleri teıbit edil· 

Anlca,.ada11 bir ıö,.iiniiı 
laıubal, 2% (BHad) - Bu bet. c:ekler, Sirkeelde •euıal•I• kllfÜI• 

to, 4ııkor& geııe mllhim ıliyuf ııiylo D•calr.l•r Te bir mOlllrle Baytlupl ... 
nılere uba• e!Jıc•ktır. ya geçerek derhal hoıod tnııle .Aao 

lloJku HllDlı dnfeıJerf kon- kuay• hareket edeeekJorq. a-. 
yıl aaıuwı ı.,eklr.lllllDduberi •• Yagotln •• Yoau Mfil'leri U. 
mlbim lçtim•lanod.. l>lrial b• mihmoadorlar, yana •ktam (H ... ) 
lıofıe lıllkllıael •orlı:eaimisdı •lt• huıuıl bir trealı B ıkyoa lıtoey•• 
tleyliyeeektir. •• gidecekler •e Nasırları lıvıtla 

NH1rlor koueyiaio b• ıoploa. kuııhy•cakl•rıiır. NHnlana .._.. 
lı•a• Yaaaa Bot•ekill •• Buiciyo •agonları d• ba tr- .......... ..._ 
Naan Geaeul lılet•kuı riyaMt Bolku ••t•nb koaoeyfllia U. 
ecleeek, Yagoelnya B .. •• Dıı Ba- tepl•nııoı c11m• glaıl rıtll .. _. 
baı B. Sıoyadinori\; Hariciye Ve- tellk d-l•d- N-- .,.. ,... 
klllmia Dı. Rtıııcı Ara., Romoay• •I aekldae hdor Aobr•da kala· 
ilericiye mllotot•n itıir•k eyliye. C4klardır. Ba münuebetle •lteııl· 
c:elr.lerdir. d id •iy•feıler nrilecek, r11ai ka. 

Balko• •Dl•lllı Nuırl•n p•rt@ıa. baller ıert ip edilecektir 

be giloQ uhıhleyia ıehrimlz• gele. - Sona 3 üncü sahi/etle -

m ştir. Yukarı Mısırda 31 Mart, ze t k • • e d •• 
aşağı M.sırdı da iki N.sand r. ıraa ongresı ıçın un 

Dabiliye Nezareti, bir emir· 
name ile bütün yarı askeri te· Odada toplanıldı 

Bayraklı vapuru da dün boyan- :1~~1~~ıeri · ve cemiyetleri kapat· 

mak için tersaneye gönderildi --------ıOrman mahsullerimizin istihsaı 
İ•mir lim•D itleıme mihlürliıgü 

tarafından Alman!•Y• ıııuarlao.an 

iki TOpurd•n (Efu} ıdı•ı l•ııyooı 
Br11mea leıg&blorıade in111ı ıam•m· 
toomıt •e goçealerd e deoiae iadiril. 
•iıt•. Sur adındaki ikinci ••purao 

da mayıı ortolarıad• lamirde teılimi 
lt•ımg•lmekte iocı ılo biriıinİD yelif" 
lirllemiy~ceıi l•hmio ediliyor. İzmir. 

:&:ırıınh oruındo iıliye<'ek olan bu .,.. 

• purlor 1 H•lle 12 mil ıilr•ıli, çift 
ookllrlo, 730 )O!cu •l•r•k hilyGklilk• 
I• olıeak •e m~zot•• iıliyeeokıir. 

(Efeı) •• ıSur} ıdl•n llz Tôrlr.• 
çodir. Loodradao ıatın ıhoa~ Bay• 
raklı vapÔrunuo gümrak JllDameleıi 
l•maml1ı1nn:.Jı •• •ıptır terNoeye 
gôlürülmüt•ilr. Lhımg•len tomiut 
•e hovenmadan &oora •oferlore b•1-
lıy•caktır • • 

Bravo Tekirdağlıya 

Pe.hlivanımız, ikinci 
~ac;·ta da galip geldi 
Fransız. gazeteleri, Tekirdağlıyı 
alkışlıyorlar, Bulgar 9 dakika 

15 saniyede yere serildi 
Paris, 22 (AA. ) - Hususi 

mubabirimiz bildiriyor: 
Tekirdağlı dün ik.nci maçını 

Romanya Türk.lerioden Arifle 
yaptı. Spor sarayı henüz buraca 
şöhretini temin etmemit olan 
Tekirdağlı için değil, fakat 
Fransız ıamp yonu meşbur Deg
lanın Amerikalı ltalyan Savoldi 
ile olan ikinci çarpışmasıııı 
seyre koşmuş olan binlerce me
raklı ile dolmuştu. 

Maç, ba,tanb~fa Türkiye 
ıaınpiyonunun kabır bilciıı:ıiyeti 
altında ieçti. Tekirdatlı, p1 • 

riıte kendıni Türk şampiyonu 
olarak ilan etmiş olan Arife 
karşı hiddetli olduğu için bas· 
mını zerre kadar acımadan yer· 
den yere çarptı. · Buna karşı 
A·if ııkıştıkça tekmeler ve yurn· 
ruklarla Tekirdağlının çelik pa
zusundan kurtulmığa çılıtıyor 
ve yaptığı favüller abalinin ıs· 
lıklarını, bikemın de müteaddit 
ihtarlarını üzerine celbediyordu. 

N hayet şampiyon 9 dakıka 
15 saniyede Arifi E ıfourone· 
ment denilen bir ovunla yere 
- .sonıı Bnı:i sahi/etle -

lngiltere ' ve ihracı epeyce azalmıştır 
Kral ve kraliçesinin 

dom:nyonlar seyahati 

S. M. Corç 
Londra, 22 (Hoıo•I) - Lıgilıere 

kral n krıl.çeıi, Vdiabd PronMı 
Eliubell• birlik!• 1939 d• DominyoD• 
!arı geHcek ... K•n•d•d• o.ı ... par. 
lAmenıoıuou açacak, oradan ceuubt 
Afrikey• g•çecektir. 

lı..ral vo kraliçenin Biadi•to• ... 
yıboti, 194~ d• olocakıır. 

Denizbank umum mü. 
dürü bugün geliyor 
. Ankara, 22 (Hususi) - De· 

nızbarık umum rnüd:Jru B. Yu
suf Ziya Oniş, bugün lıınire 
hareket etmiştir. Orada Deniz. 
banka devroluna'l liman idare· 
ıi işleri~i. tersıneyi tetkik 
edecektir. 

15 merıta Aokıır•d• ıap ooocolt 
airuı kongteıi içia ı•hriıtıiıde •it. 

kador ıeıeklr.llllerio uporl•r hHır. 
byacı&ını '.rumııtık. ' Dla kongre 

için Ticorel Oduı aalonund• bir 
ıop'oatı yıpılmıı, Tartı.of i• mlldllrl 

B. Cem.ı Ziyo, muovini B. Rebıai 
Zdl•k, Ticauı Od111 genel ıokreteri 
B. Mehmed Ali, ıiruı mildllıil B. 
Dik.er, BurÖa•a airaat mektebi DlG• 

dllrG ile bıAcılık enıtitüıii müdilrll 
hu toplaalıd• hHır bul11omoılordır. 

Al&kıd•r ıllcc•r Te airutçileria 
İflirokile •Yrıcı bir ıoplootı yapıh. 

caktır. DDokll topl•atıd • ihroc•t 
m•hıullerimiain •aıijetleri (tzerinde 
duralm uı, bilhu1a ıon yıll•rd• or• 
•aalarıa mabafoıuı içia •haon çok 
aıltı tedbirler aoıi-i oluklr. ormoo 

gerileme oldog11 n hu gorilemeala 
ıahi•ııle lbuc.ıt• d• teairi g6rlllıl .. 
jii neticetıiaflı •arılınıttır. Eoagr•ye 
~öorleril•cek r•pord• ormıa 

1 
malt• 

oüllerimi•;n iılibuli için köylllye 
kol•ylık 'ö•teri lmoıi m•ııelHi a. .. 
rinde durulmuıtur. Çüokft bu ya.. 
den mtmleketo 'iren dö•io miktm 
ualmıtıır. DüokO ıoplınııd., meaı• 

lek•te faılo pı re gotirea mlhim 
ibzacat 1Pabıullerimiıio iıtibul •• 
ziyetleri üzerinde de durulmuıtur. 
~labıullerimi•io ıtandardiıı•yoaa 

deo~ru gidilirk~o onların ıemu •• 
n~fuclıno biçbir oııreıle bole! getiı
ıniyecek ı•kilde iatibı•li için dikuı 
•e itina ıö~tİrilm"'ıııi noktııında. m• 
t•hık blwınııtır. R•porıla sinl Ye 

ticari b&tiln moHlel•r mHıuDba 

edil•cek, bir çok dilekler hDhıu• 
mahıolleriaıiıio ioıibulltınıl• bir col ıır • 

Fransız kabinesi, dün Elize 
sarayında toplandı 

Baıvekil B. Şotan, vaziyeti izah etti, mu. 
halifler bir toplantı yaptılar 

------
Pariı, 22 (Radyo) - Franı z 

kabinesi, bugün Elize sarayında 
Cıımbıırreisi B. Lebrunun riya• 
setinde toplanmıftır. Bu içti· 
mada; Başvek 1 M. Ş.ıtan uzun 
beyanatta bulunmuş ve harici 
vaz·yeti baştanbaıı izab eyle
mişt'r. 

Hariciye Nazırı M. Delbos, 
Öflleden sonra parlimentoyı 

g tmiş ve Har c .ye encümeni 
içtimaına iştırak ederek, bütün 
barıci v, ziyet bak kında izabatta 
bu uaınu ştu .• 

Ônümüzdt-ki Cuına günü top· 
lanacak o:an Parlamento Ja b ı
rıcı hadiseler etrafınd 1 uzun 
münakaşalar c~reyan edeceği 
ve b r çok hat plerın söz ıöy-

-- sonu 8 inci salıi/11tl• -
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Demokrasiler ve dikt tor.alar 
el R. G. 

1 ehır D hılı Haber lerı 
' Lima da: 

1 Aktlenizde 

' Diyorlar ki: 

~ 
cFaıum, kendi arkaeıada eak1ac1ığı diktatora ile ynaı ynaı hucludla. 

il geniıletmektcdir ve ibtiyar, aulyeti çiln•oaiı olan -Oemokrui artık 
:at b•lindedir.> 

BldiHlerin dıı y6atlne \"e harp ıonraıınno te:ı:ahtiralJH ,ar. nriln .bıı 
ılflm, bugiia için doğrn, fakat iatikbal için tamamen ealı:at, yal'lıı n' 
ıllidir .. Ba laak 10, realiteaia kabuğu kuıoarak alman tır, ne kokü 'taı• 
r, H de .tı1meti.. 

Demokr .. i, uıun bir tarih mftcıdelninin, bettrf, ilmi, içtimai muba1o 
-dır. De•okraıi, eT-ıeli ferd ve ki!tle P'İkoloj ıioe iaıioad eder. Onun 
prtı 'f'e pduı iM biirriy~ttir; ferdi lıilrriyeı, içtim at hürriyet. sıil i 

lrriyet. 1-aa kafaaımn içinde dotan hürriyeti, hfir idrak ve ıuoru, hlir 
~k6r Te aımosfen zincire Turmadılctın eonra, dikt toraoıo ilelebed 
kim ola~ilecegine do akıl erdirilemer. 

Ganl6,k. •H•kkaı bidiE~lerdir ki, da.atol'lyı ,.ıdıalar •• ı•H'I ıeme1· 
• Aetlade taluadorur. Baditenin hilk.mil zail olunca, o da ıukut -der. 

Bir gece ,.loaı91uada, ay ve 1ılws ıtJ~ındaot elektrik, gaz tcttrtiredtn 
l&de ecleris. Fakat ıa.bah oluuf',a, gilue~ doğar ve artık diğerlerinin hak· 
• kalmaa. • 

Bflyfllı: cemiyet ibtlllJleriaia ruhu ve fatikamed de demokrsiy• dog. 
t.r. ltesa, ilim İl,,, hiç bir zaman dikta ıoraya kıymet .ermemiştir. Ha • 
d ilimle ilalilllli tekim ileri araaıoda, namiiteual i ıesadlar bile ~öriil· 
~· Buaa rağmen ber iluli. ha nokta1• celüıc• cliktatora11 Hddedu.lcL 
ş. hald .. bAdiH ... cUıa 
Biae. .. 
THeftle ..ap .. rı.na )diki• ıdrmilf (ikbıadı, mal!. milkl, içtimai, 
d. rabL &Wikt. ~b ye.t 'Ye Oha JU.r alrCl} nbam.l.118, W arp IOD• 

aada ta ... u. devri ••••elli ... 
Şimdi, .. kiliıaia •ya•• '" mabdacl ktaJeler, ••fa•tl•, tellkkiler ı... 

..... belki 4laba pDif ol.ıak dönegelaeei :iateaiy•. Ha buki bugtakl 
•• kafa-. utık ller teTi daha back• .. kilde kavraaıakaadır. Bublu, 
iller, m ..ı.ı.Uf i ıikame&lere dojra yola ç•kauılardar. Di.ktalOH Ye dik· 
lr, iıt• -.ıan a rije ., .. k icldiaaandadlJ'. 
Demokruiaia d.. buh.... ve be ki de !Ur ietillale geçirm .. i .. adan• 
•uat MI demek. betnia mukaddentında usu lııir diktatora iclaıea· 
.... ••••demek delildir 

"" 

MUhim bir katil 
)n dokuz Jafinda bulunan 

delilraah, Avustralyada 
"avil c;ivannda 1930 ıenesı 
naevelinde 75 litre atırlı· 
bır ı..cen 1emavi bulmuı 

ilana $,~ laaUiz liruuıa 
•• , idi. 

Ju taş, ş 'mdiyo kadar görül· 
.- derecede çolc altın zer-

ni bav:dir. 

insan boyu 
'ataıonYA abaliai, uzua boy 
anna sahiptir. Bunların va• 
boy'- 1.18 dir. 

Sanlardan ıonra uzun boy 
il ZuluJarı gelir. Bunlardan 
ra da lngilızlerle Norveç 
a ıtralan•rl 

,70 ba, ela uun addedil
ttedir. Avrupa insanlarınm 
iti boyu 1,50 dir 

Sjrke... Nehri 
ftt, büdijua z aırke akı~ 
nehir wwdır. ve Kolomb·· 
a. El Riyo Vinagr • ıirke 
ri adını taıımaktadarl Bu 
b neiUr Akvatörün ıimal 
•larındm Magdelenaaın ce
•nı kadar elan geniş bir 
:iden geçer. Suları sirke gibi 
clir; bu sebeple bu nehir 
nnda biç bir nev' balık yok· 
Mubtev"yatında yüzde on 

bamızı ltibrit ve yüzde do
idro klor k ham·z vardır. 

Olrl, diri g6mUlmUşl 
ıazeteler evelki gün bir has· 

tanm göruülürkeo d raldiiinden 
bahsettıler. Bu feci hadise ma· 
alesef bir defaya mabıuı kal mıı 
bir hidiıe değildırl 

Fraosovs de Sevil adh bir 
adam 1562 seneainde ölmüı 

aanılarak aöııaühnü.f, a-üz ut 
otdufu ancak 6 saat sonra an-

laş lmış ve mezardan tebar 
ç&karılmışhr. Bu adam mcZK· 

dan çıkarıldıktan ıonra çok 
zamanlar daha yaşamış ve 108 

yaşında bir ıotuk algmlıt ndan 
nihai ıekilde ölmüıtürl Ve bu 
adamıa nibıi mezar& da Mil~ 
non mezarlığındadırl 

TenasUl bereketU 
Bugünlerde Avrupa ve cihan 

aulbunaa ea nazik ce-phesinl 

teşkil eden Avusturya • Alman 
hududa üzerinde küçüle bir ıe-

hirde Bernar Saynbcrı adlı bir 
adam 56 yaşında olduğu halde 
ölmüştür. 

Bu adam meşhur bir aiyasi 
veya kumandan veya fen adamı 
degildirl Bu sütuntarda lcend • 
s'nden bahsedişim zin sebebi, 
adamcakız~ 56 yaş nda ölmes ne 
rağmen 59 çocuk sahibi olma· 
sıdırJ 

Bay Sayoberr·D çocaklan iki
şer olarak dotrnuştur. Dört de
fada üçüzlü, iki defada dörtlü 
çocuk babas olmuştur. Bu saygı 
değer tenasül bereketi şeref 
acaba B1yda mı, Bıyanda mı? -

Vilayet 
Mecl,·s ·nde 

Büdceler hazırlandı 
Vilayet Umumi Mec' isinin 

dünkü içtim~ında, meclıse gelen 
muhtelif evrak tetkik olunarak 
encümenlere havale edilmiş; 
va i Bay Fa:zl Güleç, büdcele
rn huzırlandığını V " Cuma günü 
meclise a z'le müznkerelcre baş· 
lanacağını bi ldirmişt:r. 

OJnkü içt mada, Kızılçullu 
Köy E~itmen o <ulunun Cuma 
günkü toplantıdan sonra ziyaret 
ed lmcai de- kararbştmlmıştır. 

Karataş yangını 
ih"iy r ama bir kadtn 

da yandı 
Dün öğleden sonra, sa t 

15, O sularında Karataşta fhsa· 
san ye sokağ nda M dam Ra
şelin 18 numara ı evinin ik nci 
katında yangın çıkmış, derhal 
ye~işen itfa ye ateşin genişle· 
meı ne meydan bıra madan 
Y•ng1nı ıöndürmüştür. 

yapı lan t bkikata röre yan
gm, evde m safir bulunan 70 
yaşlarında imi Raşe) namında 
ibt yar bir kad mnmangah de· 
virmesinden çıkmışhr. ihtiyar 
ima, göğsünden ve muhtelif 
yerlerinden yanmıli yaraları 
ağ r oldutundan hutaneye kal
dırılmıştır. 

Çocuk hastanesi 
Pldn Nafıa Vekale. 

tine tasdike •"n
derilcli 

Belediyece inşa edilecek çoo 
cuk hashnesinın yerı tesv ye 
olunma<tadır. Aynı zamanda 
bahçe duvarlarının inşasına da 
başlanın ştır. Bu yıl mevcud 
tahsisatla hastanenin mühim 
b r kıımı "inşa edılmiş olacak· 
t r. Hastanenin yeri belediye 
sara1uun inş1 edılece~i arsanın 
arkasına ve Riştü Aras bulva· 
rına tesadüf etmekted r. Hasta· 
nen"n p aııı, taa~ik çin Nafıa 
Veki lotine ~rtderil mi şti r. 

C:ınavar düclüfü 
Belediyenin canavar düdüiü 

tecrübe edilmiştir. Bir usta, 
düdükte liıımgel~n tamirat ve 
deiiş klikleri yapmıştır. Şimdi 
düdütün sesi daha artmıştır. 
Bugünlerde canavar düdüğü 
gümriik önündeki meydana gö
türülerek beledive reiıinin önün· 
de tecrübe edilecektir. Fazla 
ses temin ed lırse öğle ve 
yangın topg yerine bu düdük 
öttürülecektir. 

lakdn işleri 
Vilivet iskan müdürü Dr. Bay 

Z ya Fuad dün Menemen ve 
Bergama kazalarında iskin iılo
rini teftişe g'•mişt r. 

• 
lzmir fuarı .. ..... 

Hangi devletler İf· 
tirak edecek? 

Hollanda ve Litvnnya hüku· 
metleri konso'osluklarından şeh
rimiz fuar komitesine gelen 
mektuplarda bu seneki fuar ve 
paviyonlar hakkında malumat 
istenm ştır. Kendilerine hem 
plan ve hem de izahatı havi 
mektup ar gönderilmıştir. Le
h s•an hükumeti de ayni ma· 
u~atı iıtemiştir. 

Bu yıl Yunan hükumetinden 
başka, Balkıtnlı komşularımı· 
2ın da fu ra işt rak edecek :ri 
tahmin ediliyor. Yuna pav"yo· 
nunun inşaatı i !erıemektedır. 

Belediye reis muavini B. Su· 
ad Yurdkoru, önümüzdeki haf. 
ta Ankaraya gidecek, fuann 
broşürü ile afişlerinin tab'ı iş· 
lerini yaptırmak için a.ikada ... 
larla görüşecektir. Ayni zaman· 
da fuarın propıganda işleri için 
Tüıkofıs merkezıle temu ede· 
cektir. Bu yıJ fuar ıçn Türko
fis vasatasile dıı memıek:etlerde 
geniş mikyasta propaganda ya
p acaktır. 

Vurulan kaplan 
• 1 ••• 

Boya 3 metre 15 
santimdir 

Selçuk nabiy s nde Çaldağın
da vurulaD ve aatı lnıak üzere 
lzmire getirilen lcap 'aoın deri.ti 
dün 45 lirayıt satılmıştır. 

Kuyruğu da dahil olmak 
üzere kaplanın boyu 3 metre 
15 santimd11. Yaln i '.İı:uyruğu 
115 santimdir. 

Kaplanı yaraladıktan sonra 
onun hücumuna u§-rıyan ve 
mrcburi bir boğuşmayı kabul 
e-den Acar'ar köyünden Musa, 
lzmir memleket hastanesine ge
tirilerek tedavi altına alınmıştır. 
Bu cesur gencin hayatı tehlıke

do değ ldir. Musa, Selçukta 
Efez harabeleri eski isekçisinin 
oğludur. 

Bir hırsız 
Naaıl tutuldu ı·e neler 

msydana çılttı? 
Dört gün evel Çurakkapıda 

fırmcı B. Şabanm c~p aaatını ça• 
hp kaçarken yakalanan Aydınlı 
Hurııdin üzerinde çift kapakla 
bir altm saat ile ilci ipekli men· 
dil, bir bıçak, bir tesbih bulun• 
muştu. Bunların f .dçeşmelikte 
Değirmen sokağında Bay Urfi· 
nin ve Damlacık caddesinde 
Bayan S.dika Ye Osman kızı 
Bayan Saad..!tin ve lbrahimin 
ev.erindrn ve muhtelif tarih· 
lerde çalındıtı anlaşılmııtır. Hur
it adliyeye ver imiştir. 

TA·VVAREDE GJaterilecek 
olan 

2 büyük filmi görmek üzere bütün lzmir 
TAYYAREDE TOPLANACAKTIR 

Tiirkl;e Sözl;ı 

Periler Diyarında 
Küçüklerin ıevdiği büyüklerin beğcnditi iki büyük san'atkar. 

L o R E L - H A R D J ni ahan~ kom dlıeri 
~ Y R / C A LİL DAGO VER Tarafından yaratılan 

A 

BEKARET 
Genç kız kaıbinin en hasHs n<>ktıt:arım açan ve b"r valıdenin 

ıstırabın tasvir eden. mük•mmel bir Dramd r. 

A y R I c A PARAMOUNT 

Bulvcırlar ve 
Kadife kalesi 

Ağaçlandırma iıine 
devam ediliyor 

Belediye yangın sahasında 
Rüştü Aras bulvarın çam fidan· 
farı dikt rmi~tir. Kad'fekalesine 
dikilecek çam fidanları ve yer· 
)eri de hazırlatılm ştır. 

Tuz k çaakçılığı 
••• 1 .. 

Tuzlu su çalanlar ve 
hayvanlara tuz yala

tanlar da takip 
eJilecelt. 

Tuzla ve çoraklardan tuz, 
tuzlu s ve tuzlu top.ak aş ran· 
larl t ·z ya alm vcyıı tuz u 
ot yed rmek maks dıle hayv.ın· 
larını tuzla veya çoraklara so· 
kanlar hakkında yapılacak ka· 
nuni muamelelerdo bazı idare
lerce tereddüd!' düıüldüiü gö· 
rülmüıtü . Güm ülc ve İnhisar· 
lar Velcaıetınd "'n şehrimizdeki 
ali adarlara gelen bir tamimde 
Türkiyede ne ıuretle olursa ol· 
ıun tuz ibrac ve istıhsali devlet 
inhisan altmda ve baıkalannm 
tuz ihraç ve istihsal etmeleri 
kaçakçılık oldutu için kaçakçı· 
lığın aıen, takip ve t hk kı hak· 
krndalci 1918 numaralı kanunda 
devlet inhisarı altında bu un•ıı 
maddeleri mezun ve sa ihiveti 
olmaksızın istimal veya istıb.ik 
edenleri açıkça sayma Ha bu. 
lunduğu için istıbsal edilme%· 
den evel tudalaruı mub.itiadea 
veya çôrıklarla akar tuzlu su 
veya kuyularından tuz, çorak 
ve tuzlu sw aş ranlar baldnnda 
1918 sayılı kaçakçılık kanunu· 
nun hükümleri tatbik edılcceği 
bildirilmiştir. 

lstihsalden sonra yıfın halin· 
de· tuzlardan muhafaza edilen 
veya ambarlara konunlan tuz
ları çatanlar hakkıada da Türk 
ceza kanununun 491 inci m1d
desinin birinci fıkrası bülcmii, 
hayvanlara tuzlu ot yedirmek 
veya tuz yalatmalc da l>r nevi 
istımal ve istihlak o~duğundan 
bunu yapanlar hakkında da ka· 
ça çılık kan&anunun hükümleri 
tatbık edilecektir. 

Müze 
Kültiirpark civarında 

olacak 
Geçenlerde şehrimize gelen 

Güzel San'atlar Akademiıi mi· 

man profesör B. Tavut mubte· 
lif tetkiklerde buluadutu sırada 
Kültürpark c'varmda iaşasa ta
savvur edilen Müze binası için 
de tetk ' kıt yapm ~tı. Aalcar .. 
dan gelen haberlere göre pıo
fesör, tetkikah netices'ni ra· 
porla Kültür B kanhğına bil
dirmiştir. 

Kültür park civarında Müze 
inşası iç n aynlaa yer, müze 
için muvafık görülmüştür. Pro
fesör, müze kapıMnın mühım 
mimari asanatika ile inşasını 

ve bu eseılerin restore edilme
sini münasip gönnü~tÜt'. Yeni 
müzenin kapısı Kültürparl:ıo 
içinde olacakhr. 

Hasan B.cığıranıa 
• 

marifeti 
lzmir-Çeşme şosesi üzerindeki 

ahşap köprülerden biriııiBı kor
ltuluJc taht&laımı söken. ve eNUl· 

de y, k n Ala~atı nab'yesi bal· 
kandan Ramazan ottu Haaan
Bağıran yakalanmış, adliyeye 
verilm ıtir. 

-···. Fırtına hü~üm .... auruyor 
Limanımıza gelen vapurlarm 

yolcularından öğrendiğimize 
göre, Akdenizde ve bilhassa 
Ege denizinde ş d etli poyraz 
fırtınası büküm sürmektedir. 

Gelen - giden vapurlar 
Dün liqıanımıza bir ltalyan 

vap u ıelmiş, bir Türk vapuru 
hareket etmiştir. ftalyan vapuru 
Triyeste için on b ·n balya tü
tün yüklemektedir. 

Bugün limanımıza lstanbal· 
dan bir Türk ve Rodostan da 
bir ltalyan vapuru i'ele~ ve 
Pıreye geçecektir. 

Kacak kömürcü • 
Rüşt·et e 1.1,:finde 

bulun mu 
Bozynkada kaçak kömür ıevk 

eden Ömer oğ u kömürcü ~ 
med yakalanın ş ve karakolda 
zabıt tutulurken polislere ke• 
disni ve bayvan•m serbest br 
rakmak mukabılindc tutulan illi 
çuval kömürü rüşvet vermek 
iç n teklifte bulunduğundan ad· 
liyeye verilmiş ir. 

Doktor tayinleri 
işten ayrılan Bergamanm K.,; 

nık belediye bekimi B. Nazua 
Ki}ıtçının memuriyeti Veki
le çe iade olunmuştur. 

Ô Jemiş belediye hekimi B. 
Suad Atay 40 l.ra maaı:a Di· 
yarbakır nÜmU'le hastanesi do
i'um ve niuiye mütehassıslığ1Da, 
İzmir beled.yasi ıı1that memuP 
lutuna Eşme kazası muayene 
ve tedavi evi aıhhat memuru 
B. Fehmi Sağdıç tayin edi~ 
mi~lcrdir. -----Trukuwız barında sarhoılslc 

gilzilaclen hir flak'a alda 
Kordonda Turkuv"z barında 

sarhoş olan ve artist Osman 
kızı Kadr yeyi döven ve taban· 
ca çeken şoför Osman oklu 
Mehmed Ateş ile M;!bmcd otlu 
Ahmed tatulrnuı ard r. 

Bir hırsız tııtaltl• 
Bir laafta evet simsar 8. Şii~ 

rünün evinden hah, mü~ vherat 
veaair eşya çatan hır ıız, ta har 
ri memarları tarafından yaka· 
lanmıştır. Mıno) Yaşar adını 
taşıyM bu hırsız hakkında tah• 
kikata devam ediliyor. 

KBJ kalıoesinin ca111ları 
Çeşme lcazasınta Ovacık kö

yünde sarhoş olaa Mehmed 
Sa~lam, köy kahvesinin cami ı· 
rını kırd ğ ndan yakalanmış, ad· 
liyeye verilmişt r. 

Bıçak çekmiı 
Sefer h sarıa Çolakibrabi .. 

mahallesinden Hayredd n oğlu 
N..arete bıçak çeken Halil oğlu 
Haaaa KYtluca tutulmuıhır. 

Hır~ı~ ık 
Kemeralt oda Dudu sokağın

da Mıastafa oğlu Rifat Ali ve 
Kadri; 1 ya o~lu B. Rafaelin 
pala••t mağazasından S tane 
boş. ç11val çalmışlar ve yaka· 
!anmışlardır. 

Eşga t;almr.şlar 
Karşıyakada Soğukkuyuda-

Hilmi oğlu Hüseyin ile H 1il 
oğlu Aı m; köseleci B. Hüse
yinin ev ne g:rip bazı eşya çal· 
dıklarından zab.taca tutulmuş· 
lardır. 

Enginar lul'sızlılı 
Ha.'kap,ınarda lsmaü otlu 

Mustafa, R ış· d oğlu Az :r.; Mu• 
tafa oğ u La if;n bahçelerindea 
243 tane eng'nar çalan Ali 
oğhı Hasan zabıtaca yakalan
mıştır. 

Dör1üşmek 

ÇorakkapLda M~lez cadde 
s·odc E il n kı z Fatma v Eyilp 
Sabr kızL Sena ha bır b.rinı 
d vJiikleri den zabıtaca tutul· 
nıuşlardir 



Viyanada dün nümayişler ol- r-Büyak Şefi? 
. tefekk'iirlerı 

16 k • • 1 lstınbul, 22 (A.A.) - Ri-

muş, ışı yara anmıştır ~~::~:~mhur umumi kitipli· 

Avusturyanın her tarafından kararlar geliyor, 
nigin siyasetini şiddet !e protesto ediyor 

Şuş-
Hıllcevlerinin yıldöniimü mü· 

nasebetile halen mevc:ud olan 
ve yeni açılın hıllcevlerinden 
Atıtürke vatandaıların 11mimi 
ve yüksele hia!erini ve kültür 
çalışmalarındaki ıuurlu umini 
bildiren telgraflar geluıektedir. 

Viyana, 22 (Radyo) - Nas· 1 .1 1 
- • • • b • t• 

yona! Sosyal~stler bugün her ngı tere talya ıle gızlı ır I• 
tarafta tez>hurlerde bulunmuş· ' Bundan çok duygulanan Ata· 

türle teş.eklcü\-lerinin ve başarı 
dileklerinin iletilmesine Anı· 

Bu muahede ile ltalya Jngiltereden mühim dolu ajansını memur ctmiı· 

lar: bu .nü.mayişlere .halk .kütl~- caret muahedesi imzaladı 
lerı de ı ştırak eylem ışlerdır. Bır 
çok kollar, Nas::onal Sosyolist 
marşları ıöyliyerelc sokakları 
dolaşmışlar, feneralaylan ter
t ip etm işlerdir. Pol.s nümayiş• 

!ere mani olmadığı halde hiç 
bir hadise kaydedilmemiştir. 

Yalnız Sosyalist oldukları sa• 
nı l an bazı kimseler Nasyonal 
sosyalistlere hücum etmişlerd i r. 
Arbedede 16 kişi yaralanmıştır. 
Bugünkii nümayişlere on bin 
k : ş i 1ştirak eylem: ştir. 

V.yana, 22 ( Radyo ) - Al· 
manya ile son anlaşma mii-
nasebetilo eyaletlerden her 
gül bir yığın karar suretleri 
gelmektedir. Bu karar ıuretleri, 
vekayi n Avusturyanın istiklali 
için vatanperverane aksülamel· 
!er tevlid eylediğini göstermek· I 
tedir. Amele teşkilatının gö~· 
derdiği bir karar auretinde, 
Ş~şnigin ıiyaseti ıiddetlo pro
testo edilmektedir. Kr1l taraf· 
tarları da mütemadiyen telg
raflar göndermektedirler. 

V.yana, 22 (Radyo) - Baş· 
ve kıl B. Şuşnig, bugünkü nü· 
m yi !erden sonra her türlü 
toplantıları mennetmittir. 

Pazar günü parlamentonun 
açılmas ı münasebetile )alnız 
Avusturya bayrağı çekilecektir. 
B. Şuşnigin nutku heyecanlı 
beklenmektedir. 

Viyana, 22 (Rsdyo) - Avuı· 
turya kabinesi, dün, Başvekil 
Dr. Şuşintin riyaaetinde top· 
lanmış ve uzun müddet müza· 
kerelerde bulunmuştur. 

Kabine Vatanaever pırtiıin· 
den başka diğer partilerin dört 
hafta kadar hiç bir içtimada 
bu unmamalan lüzumuna kani 
olmuş ve bunun için bir karar· 
name çıkarmıştır. 

Avusturya parliınen!oıu, önü· 
müzdeki perşembe günü topla· 
nacak ve Başvekil Dr. Şuşniğin 
vereceği söylevi dinliyecektir. 

Gönüllüler 
Hakkında 
anlaştılar mı? 

Paris, 22 (Radyo) - Havas 
Ajansırıa gö -e, ispanya gönüllü
ler nin gerı çekılmesi için lngil· 
tere ıle ltalya arasında şimdi· 
den bir ı tilaf hasıl olmuştur. 

ispanyadaki gönüllülerin üç 
ay zarfında ve yüzde altmış 
üze ci nden çekilm i ş bulunmaları 
şar ttır. 

l ti lafnameye göre, gönüllüle· 
rini daha evel çekecek oları dev· 
!etlere prim dah i verilecekti r. 

Bcğ bahçe tütün 
için 

{imyevi 
Gübreler 

VE 

Ziraat aletleri 
Hacı Davut zade 

Karadavud 

1 
Rahm; 
Halı'll •I':, Çarşısı 

l Z MIR 

' !erdir. 
bir kredi temin ediyor '---------"' 

Londra, 22 (Radyo)- Daily Herald gazetesi yazıyor: 8 l d• Ü k 
•lngitz Tıcıret Nezareti ltalya ile gizli bir itilaf alcdetmiştir. e e ıye m na a· 

Bu itilafname mucibince ltalya lngiltereden mühim bir kredi ala· şalarına bir bakıR 
caktır. Bu kredi bir ikraz olmayıb ihracat kredileri garantisi '"'T 
depırtmanının yapacağı bir garantidir. Bu departman ltalyınlar 
tarafından l:ıgiliz mallarının mübayaası neticesinde uğranılması 
muhtemel zararlar için lngiliz ihracat tacirlerine tazminat vere
cektir. Bu garanti beş ila on milyon lngiliz lirasına ıamil olacaktır. 

Macaristan da askeri hu
kuk müsavatı !lan edecek 

~~~~--~~~~ 

Pragda, bu haberi veren bir gazete, hüku-
metçe derhal toplattırıldı 

Peşte, 22 (Radyo)-Bazı mahfellerde beyan olundutunı göre, 
Mıcaristan milli müdafaasını takviyeye ve silahlanma haklarını 
reımen ilan etmeğe karar vermi ıtir. 

Reımi mahfeller ise, bu gibi mütaleaları mevsimsiz addetmekte 
ve hükQmetin hukuk musavatının resmen teesaüsü hakkındaki 
noktai naza r ını değ ştirmediğini söylemektedirler. 

Maamaf.h hukumetin noktai nazarını yeniden tayin için milli 
müdafaa komitesı ni bugürı toplantıya çağırdığı da resmen bildi 
rilmiştir. 

Londra, 22 (Radyo) - Gazetelerin Peştedan alaralc neşret
tikleri haberlere gör , ,facaristan bugün askeri hukuk müsavatını 
resmen ili ı edecektir. 

Prag, 22 (A.A.) - Dün akşam Pragda toplattırılmış olan 
Telegraph gazetesi Mıcaristanın yırın aakeri hukuk müsavatını 
ilirı edeceğini beyan otmcıkted :r. 

Dünyada nadiren 
görülen bir hadise 

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

Kalbinin dört yerinden bıçakla yaralanmış 
bir adam bugün yaşıyor 

P1ris, 22 (Radyo) - Bugün, rayı dikerlerken hasta nefes 
Sent Antuvan hastanesinın sici· almağa başlamış ve bu şekilde 
!inde ç?k. ~ühim .bi~ lhadise ameliyatın ıonuna kadar kalp, 
kaydedılnııştır. _Bu had .se ~udur: üç defa durmuş ve kısa fasıla· 

Bundau 12 gurı evel, geı:e ya· la ı t k · ı ğ b ı r a e rar ış eme e aş a· 
rııından sonra hastaneye ağır mıştır. 
bir yaralı get irifm : şt i r. Yaralı, Hasta ameı· t ·t • 
derhal muayene edilm i ş ve kal· . ' 'Y~ 1

. mu eaıcıp 
b. · d" t • d b ki yatag,na nakledılmış ve teda· 
ının or yerın en ıçıı a ya- . . b .. "k b' . 

ralanmış olduğu görülünce, vısıne uyJ ır ihtımamla de· 
hastanede bulunan bütün dok- vam olunmuştur. 
torlar bir araya gelerek vazi. Yaralı adam, tam 12 gürı 
yeti tetkik etmiş~er, kalbinden ıarfııı_da tamamen iyileşmiş ve 
yaralı bir adamın, nasıl olur da bu gun h"ta~eden çıkmıştır. 
hala hayatta bulunduğuna şaş· Fransad11 bütün tababet alemi 
mışlardır. bu hadiseden dolayı hayrettedir. 

Doktorlar, ne olursa olsun, Ameliyat yapıın doktorlar, 
mütemıd yen kanayan kalpteki isimlerinin matbuata geçmesini 
yaraların dikilmesi lüzumuna istememiş: erdir. 

kani olmuşlar ve hemen ameli· B k ·ı · • 
yıta başlıyarak birncı y3;ayı aşve l ımız 
dikmeğe koyulmuşlardır. Fakat, Ankaraya vasıl oldu 
kalp. bir kaç san•ye sonra he· Ankarıı, 22 (Hususi) - Baş· 
men durmuş ve hasta da, tabii vekil B. Celal Bayar ve Harİ· 
nefes almıyarak ölü b·r vez·. ciye Vekili Or. Rüştü Aras, bu 
yette kalmıştır. Doktorlar, ame· sabah lstanbu dan şehrimize 
liy •ta devam erferek kinci Y•· ge1d ·f,.., i9 a<yonda kars landılar. 

~ ...... ' ... : . -
lzmir Palastan: 

,. -... -

' münasebetıle salonlarımızda 26 

Zengin kotiyon ve ıürp· 
evciden tutulması rica 
Palas D~rektörliieü 

vücudumden nc .. ~t>--._..._ ... 

- Baıı inci salıi/•d• -
ma bıt1rmljı <eııııyoraa. Baaln 
uklmlule, ortıdı 11rıt•o ihıiyıçler• 
lı ifade ediliyor. 

Bia de ta mımeo ha fikirdeyia. 
Teferrllıtı glrmedea bir iki kil•• 
mruıa ile ırHdelim ki; ıehria o .. 
tlladı bir tehir gHİDOID, bir tehir 
kalllbll yolı: ikea, mnoad olıaı de 
(Bar) ıekliae konolmaekea Kadifekll• 
de yereltı 111iaoıu yıpmı&ı kılkıl" 
mak, eğer bir hıyıl olmıyıcekaa, 

mublkkık ki bir iarıf •eli ola• 
oekttr. 

Seaelnce kallıoıcı&ıma. oıobı .. 
leria elmdiki dor ... 11lı:ıalıb 11111. 
ıtıpheais ki ıeaelerco bo lıelkı bele• 
diremisla t•ııklıçial yıp1cıktır. ı:a,.. 
pyıka ••yuoaa •11irıl0 Yılalına 
klldınm lei. Dıdebıııaıa •ti, ,17• 
c:ek mıddeleriaia bagdakll heli, mi• 
dıf1111 -e~er klbila• ıorık, mogıılı· 

lı ile mdmküa ollbileıı itlt<rdeodir. 
Behçet Uı'ua ıoerji 11h0ıl,j91br 

kin bir erlı:adııımıı oldugaada 
kimıe tllphe'i delildir, ~I klrtım11• 
dakiler moıemıdiyea baı:ıluılıa bıb. 
11diyorl11. Bıhçet Uı'ıuı. eaederiai 
•e gıyreıleriai, ıa •eyı bu blyilgllo 
aıltledilea 11• dirk&r ıöderiadta 

•e71had keadiaiaio cBııa bı7alleri 
hakiklı kılın ıdımımı slbi uim• 
Urlı&ım ifıde edea 'lı•yıollıadıa 
dt&il, İ•mir ,.briade yıapıııı iyi lr 
lere bıkluk biliyor M görü.yoraı. 
Aacık ıa hakiklti de bilgil9ri misı 
ita .. ediyoruı ki; Beb~eı Ua clı hı· 
pimia gibi bir lnıud,.. .. bır ia110 
gibi hııı iılemekıeo lıl•h•11eı. olı· 
mu. Biıim iıtedıkl•ri•i• de. hıta• 

lerdıa "" hıtılarda ııtJ"ar ryleaukıuı 
kendileriai mlmkllll oldata 'kadır 

uluoıaalarıadıa ibıu•ıir. Bııarmı• 
gı koyulduğu itler bılkıa aıhh11i 
ilı, rıfıbı ile dıhı yılııodıo alikı· 
dar olur, gi>aöailade dana 
elı:ıiklikler fıalui ıekliadeki itlere 
ıorcih ediline, her HDO koacı•eleri· 
miade hılk 11raf1aclan ileri ılhlllea 

ıomerlar dot .. u tikiyeıler hiç ol· 
muaa uılmıı lıolaaur. 1ııe •ıılaı. 
lrot ılerıa ifıdeıi!. 

H. Rüşdü Ôlttem 

Atatürk bugün 
Ankaraya hare. 
ket ediyorlar 

- Başı 1 inci salıi/ed• -
Reiıicumhurumuz Atıtiirk, 

Balkan antanb nazırlarını ayrı 
ayrı kabul buyuracaklardır. Mi· 
safirler, martın birinde lstan• 
bula gelecekler vo bir kıç giln 
burada istirıhqt edeceklerdir. 

Rumen gazet,,cileri geldi 
lıtanbuı, 22 (Hususi) - Bal· 

kan antantı konıeyi münas•· 
betile, Rumen matbuat umum 
müdürü ile mümeuilleri bugün 
şehrimize gelmişlerdir. Yarın da 
Yunan gazetecileri ile Yugos. 
lavya matbuat umum müdürü 
ve gazetecileri geleceklerdir. 
Nazırlar Selô.nikte birleşig•r 

Bellrrad, 22 (Radyo) - Bal· 
kan antantı Hariciye Nszırları 
konseyinin Aııkara içtiı:ııaında 
Romanyayı temsil edecek olan 
Romanya Hariciye Müsteşarı M. 
Kromlen Betreskonun riy:a~· 

Edenin istif ası 
~~~~~-~~~~~ 

Günün en mühim bidisesi mık lizımgeldiği, yani iki tara· 
lngiliz Hariciya Nazırı (Eden) in fın esaslı noktalardaki metali· 
iatifaaıdır. Vakıa Hitlerin bir batı anlaşıldıktan ve ikisini yek· 
ıydanberi beklenen ve daha diterine telif etmek imkarıı ola· 
uzun bir müddettenberi zemini cağı görüldükten sonra müzı· 
hazırlanan nutkunu da ihmal kereye başlanması liz mgeld ;ği 
etmek dotru 11yılmaz. Fakat İcanııtindedir. Geçenlerde bir 
dikkat edilirse görülür ki, Alman Fransız gazetesinin çok kara~te-
Şanıölyeıi umumi ıiyaaet bakı• ristik olarak hulasa ve ifaae 
mından bolclonmiyon yeni bir ettiti gibi Mister Çemberlayn 
şey söylomit değildir. Sadece •ltalya ile müzakerede acele 
Avuıturya itinde zaten emrivaki edılmeıi., Hariciye Na11n (Eden) 
halini ılmıf olan vaziyeti bir az ise •ftalya ile müzakerede ya· 
daha aydınlatmıı ve Almanyanın vaş yavaş acele edılmeıi. fik· 
herkesçe mılilm olan komünizm rindedir. 
mücadeleıile müstemlelceler hak· Sureti zahirede pek basit 

kındaki metali batını bir az daha gibi görünen ve Avam kımar .. 
tebarüz ettirmek ıuretile takrar aının dünkü içtimıında o şekilde 
etmiıtir. ifade edilen bu ihtilaf hakikatte 

Ba itibarla bu movzuı ilk çok mühimdir. 
fırsatta tekrar avdet etmek üzere Mı.Qmya Akdenizde herşeyl 
bugün lngiliz Hariciye Nazırının karııtıran bir ispanya işi vardır. 
iıtifası itini tetkik aıtmolc daha ltalya buradaki gönüllii asker• 
dotru olacaktır. !erini kolay kolay geri çekmeğe 

Lord (Eden) in kabineden çee taraftar detildir. Bunları çe
kilmek ihtimali yeni bir vaziyet kerae ispanyadaki ve batta AV" 
değildir. Bu hal ıimdilti Baıvo- rupadaki bütün nüfuzunun ell• 
kilin kabineaıni teşkil etmesini ıından 11rsılacıt : nı bilmektedir. 
mütealcıp derhal ltılya ile bir Diğer taraftan Avrupanın mer• 
müzakere ıemini hazırlamak için kezinde son günlerde birden• 
ltalya Baıvekilino yızm'. f oldutu bire en had ıekline girm'ı olan 
•Husuıi mektup. bidiıoaile bat' bir Avusturya meselesi mevcqd· 
lamış ve o günden beri yavaı yavaı dur. Alm11nyanın lehine bılled.l· 
tekamül ederek buırünkü nok• mele iıtidanını göstermif ve bat. 
tainazar ihtilafını müncer ol· ta b'r dereceye kadar hal do 
muıtur. erlilmi' olan bu mesele Rornı· 

Mesele ıudur: Baıvekil Çem. B erlin mihveri yol:ı ile gene 
berlayn her şeyden eve! lngiJ. ltılyaya bıtlanmaktadır. Bıı iki 
terenin Akdenizdo vaziyete hi· meselede ltalyının ılacatı on 
kim olm11ı ve bunun için de ıon hattı hareket tamımile too 
ltalya ile dakika kaybetmeden bellür etmedikçe bu hükilmetle 
uyuşması lizımıreldiği fikrinde- müzakere muasına oturacak 
dir. Bu zatın kanaatine göre, olan lngiltere biç şüphe yok 
lngiltorenin teslibatını ikmal et- bir aürü siirpriı:lerlo karşılft,_ 
meıi ve bu suretle Akdenizdo mata ve kendi nolctai nazarında 
vaziyete kuvvetle hikim olarak eaaslı fedakirlıldar kabul et• 
arzularını bütün devletlere dikte meğe katlanacaktır. 
ettirmesi bir zaman iıidir ve V · 1 ·ı H azıyoti n gı tere ıriciye 
her dakika lngilterenin başını Nezaretinin an'ıneli ve derin 
bir harp tehlikeıi çıkarmak 
istidadını maliktir. görüşlü yollan içinden tetkilc 

etmekte olan (Eden) in karşılaş· 
Kıbinoıinin Hıric:ye Nazırı 

mık i stemed ti netice işte bu· 
(Eden) e gelince, °'11 itibarile dur. (Eden) bir Hariciye Nazırı 
o da ayni fikirdedir, fakat fU 
kilçük farkla ki (Eden), ltalya aıfatile yırın belki de bir mu• 

vıffakıyetlizlikle oeticalenecek 
ile müzakereye başlınmılc için çetin ve hazırlıksız bir müzako
eveliemirde bir zemin hazırlı· l••-11111111111111--•••--.. ~ı reye girişmektonıo çokilmeti 
tindeki Rumen heyeti bu aabab daha doğru bulmuştur. 
Bükreıten buraya gelmittir. Başvekil (Çemberlayn) a ge· 

Rumen Hariciye Müıteşırı lince, onun da müdafaa ettiği 
öğleden sonra Başvakil M. Sto· ve bütün Avam kamar11ına ka· 
yadinoviçi ziyaret etmiştir. Yu· bul ve tasdik ettirdiği tez kuv• 
goslıvya Başvekili ve murıh· vet itibarile daha aşağı değil· 
has heyeti ile Romanya bari· dir. Bu zatın kanaatine göre 
ciye müıteıarı ve murab- Almanyanın merlceı:i Avrupıda 
bas heyeti bugece Seliniğe hergün bir az daha artan ta· 
hareket etmişlerdir. hakkümü, ltalyının ispanya ve 

Yunan Başvekili G. Metık111 Akdeniz işlerinde mütemadiyen 
ta Seliniğe gelecolc ve buradan çoğalmakta olan nüfuz ve mü· 
buıuıi bir trenle lıtanbula ıa· dahılasi umumi bir harbi içti· 
çilectktir. nıbı gayri kabil bir hale getir· 
Bilgiik Şef bugün Ankarag• miştir. Eğer biran ovel bu iki 

Jıarek.t ediyorlar tehlikeden biri izale edilmez, 
lstanbul, 22 (Husuıi muhı· A!man ve ltalyan teblikelerin-

birimizden) - Şehrim zdo ı.. den birisi tatmin edilmek ıu· 
tirıhıt etmekte bulunan Büyük retile tecrid olunmazsa beşeri · 
Şef, ya rın Ankarayı hareket yet çok yakında çok kınlı va 
edeceklerdir. Atatürk, Ankara· tahripkar bir harbe ıürüklene· 
da Balkan antantı devletleri cektir. 
murahhaslarını kabul edecek· Bu iki tehlikeden birini tec· 
!erdir. - sonu 8 inci salıi/edt; -

' E 1 ham r a ı. Mııl ı Kutupbane :, neması' 
Fransızca Sözlü 2 film birden 

Gary Cooperin 
jOeniz 

Kahramanları 
So:nya Henienin 
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---- Katil ve hırsız olan Sağlık 
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'iiiiiiiilllililıiiiil ____ .................................. ._~---
t 'avuz Se im, Şah lsma·ıe karşı eski kin 

iğbirarını hali gönlünde taşıyordu 
ve 

!üverriblerin bu yazılarında 
nebze mantık bulmak, p•k 
bir şeydir. Kısa~ tahıil 

lim: 
ı nan bey, padişahın cel?i.dl 
aabesindeydi. Aldıtı em ·,. 
tamımile ifa ehneie mec· 

du. Sultan s~liDI i bi ı i d· 
li ve merhametsiz bir haka· 
iradelerini, aynen infaz et• 

c, onun iç"ıı kondi h yatına 
ıabil telakki ed.lebilecek 
vazifedir. Binaenaleyh S inan 
in bir saatlik müuadesi 
11uubahs olam z. $nıın bey, 
mijaaadcyi vermemiştir. Çüo
evbam üıorine, vesveseye 
lara\c en ıiddetli kararlan 

mekten çekinm yen bir pa· 
'hıa, böyle kendi fermaoır.a 
lak etm erniş işler için de 
l merhcAmets:zliğı göstermesi 
tabıidir. 

ıi11cisİi K orkud öylo güzel 
müess·r bir manıum yaz· 
ki, pıdiıah bilahare bunu 

JUnca hıçk•ra hıçkıra at
i-

ki da akıl ve mantık itiba· 
çolc sakat bir kayıt.. Fil· 
ika Korkud, bir edebiyatçı, 
şairdi. Fakat asabı kqvv tli 

6 ümd.:n pervasız bir adam 
ildi. Hayatında harb, tcb-
geçirmeruişti. Böyle bir in· 
Daııl olur da ayni ocla:ıın 

de celladlar ellerinde iplerle 
lıerke11 oturup •aoıum ·hem 
,tüzel· b"r mektup becere
•? Bilbas11 o devrin ed~ 

ıtı daha girift. daha zordu. 
fi asab buna tabımm51 

bilir? H'nii dimat bu kud
keadiode gösterebilir?. Kai
d. deditimiı ıibi, bu adam 
k aarayi çinde ömür ıeçirmiş 
tehzadeydi. Bınaenaleyb bu 
&d, bizce varid ola n z. 
tin düıüoülecok diğer bir ci· 
daliı vardır: 

lademki idam edilmek üıe
ir ve mado°'ki af ümidı yok· 
ve bele mademki kardeşi 
arasında münaferet ve s~ 
in tab atinde de şiddet ve 
lm vard r. Bu mektubu niç"n 
ım? Bunda ne faydı vardır? 
imü bir ıaat tehir etmek, fa· 
onu başı ucunda ıörmelc, 
an eve) ölmekten doba çe· 
daha korkulu bir ıey do-

midir?. 
l:Crime kalıru, o devrin mfi. 
ribleri bunu, hem Korkudun 
ane kabi liyetiai tebarüz et· 
aek, hem do ıultamn ıad· 
btı hakkında varid olacak 
atleri, bilahare döktü.}'ü göz 
arı ve irade ettiği yeni 

mlarla, tahfif etm•" içi a, 
i dimatları • padiıah zan· 
lilditi gibi pek gaddar de· 
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tildi. Y aptıtı işe nadi m oldu da 
ağladı, fakat hcrşey olup b"t· 
m · ş ., şekli nde pir oıülahaı y 
Ç"' Vİrmek eme i le, uydu muş ol· 
sa gerek ... MaJ mkı sultan kar· 
deşinin bu akıbetinden mGtee • 
. ir olmuş . u. B rade i Abnı~d 
idam c'tirmiyerek esir h li.1de, 
mahpus haJ indeı bulunduramaı 
mlydı? Bi lik ış b zı kııyudata 
nazaran, Ah ed abnd n yuvar· 
lanıp esir düşünce etrafına sa· 
ran ara Ye Ahmed paşaya: 

- Beni biraderimin y nına 
kadar götürünüz, kcndi .. / lc gc). 
rüşıay" m: 

Dcruiı. hakan i!e buna ccva· 
be ınüs ehıiyanc ve manidar 
bir ıurette: 

- Kend· 'ne, Osmanlı şeb· 
zadelerinc layık olan b·r san· 
cak vereceğim., 

Söılerile mukabele ctrniıtir. 
Nitekim Padışah ı n burada iıa· 
ret ettiği ıancak. Burs daki 
mez rlık oldu .. Koıkudun akı· 
be inden sonra teessür göster• 
di~ ıöylenen Padişah, gene 
kardeşi bulu nan Ahmedin son 
dık.kasmda nasıl o:dıı da bu 
kadar merhametıizce bır iıtih· 
zada bu\undu?. Demek olu· 
yor k", bu kayıtler, eıu itibarile 
çürülıctür. Hususi maksatlar tab· 
tında yazılmııtır. B günün tet· 
lcikleri, Selimin hi etı ruhiye ve 
tabiatini elbet te daha id ılanc 
tcabit odebilU. 

• • • 
M. A. 

Padiıah idam ettirditi kır· 
deşinin yüzüğiiııü · pumatına 
takmı~tı. Bu yüz i le, oca Ru· 
meli toprağın an alman b r 
senelik haıinı varid l tı ıa mua· 
dil kıymet ta4ıyordu. 

Hakaıı B usaya vardıtı vakit, 
Vcnedık ef rı N kola Gonatin· 
yeniyı orada bu1du. Çünıcü V ~
nedi;, , Osmanlı topratı ı§lerile 

a akadardı . Padişahlıtan kim· 
1 re kala cağını nla~rık isti· 
yordu. Ahmed de öldürülünce 
artık Sel m, bütüu kuvvet ve 
. kt , dırı kendinde top.amıştı. 

s~fir, son harb. bütün taf ·ıa· 
tile Venediğ ı bildird ı. 

H kan Bursada eğlcnmedı. 
Görülecek işleri vardi: 

1 - Rumelideki hudud kom· 
şu!arile mün11sebatını tanzim, 
müddeti b tmiş otan muahede· 
)eri yenilemek. 

2 - Dedete yeni va1idat 
tem:n etmek. 

3 - Orduyu hazı rlamak. 
4 - Memlelc~t dabi. ınde ani 

bir hareketle bütün ıi leri vura
rak müteakıbcn lrana hücum 

etmek,. 
Padişah; bu dördünc!i kısma 

bilhassa ehemmiyet veriyordu. 
Şah lımail kendisine, lran dev· 
leti de Osmanh imparatorlu· 
tuna rakip vaz yetindeydi. Ken· 
disine geçid vermiyordu. Hal· 
buki sultan Seli•, bütün Alyayı 
avuç'arına almalc dav ı nı takib 
edıyordu. Oımanla hududu ona 
dar geliyo du. Sarkın en bü· 
yük, en kudretli bir hükaınetioi 
kurmak emelile , yanıp tut~ 

yordu. 
Pad şah; Şah lsma:ıe lc:arşı 

eaki lcin ve itbirarını ha:a gö • 
lünde taı yordu. Satrarıç oyna· 
d kla"ı gül\ler, Şah lsmaılin ken· 
disine ıaka tarımda tokat 
vurduğu günler .. 

Su'tan Selim; memle1cet da· 
h ılinde gizl i g z i tetki , at yap· 

tırmı~t ı . Raf ıilerin en ziyade 
ha ngi şehi rlerde tekasüf ettık
lerini, k. mle. :n şüpl.eli bulun· 
dukla ı nı teıbit cttirm'şti. Padi· 
şahın c ıuıları mük mmel def· 
ter:e r tu ı muıl rdı. Bunlar Sel m 
·Ş h lsm ı l mücad sinin ilk 

u banıarı o.acak ardı. 
Selim: 
- O Jar, diyordu, muhak

kak ki ılk fı r:> ııtt ı Şnh lsmaile 
yanaşacakla , hatta bizim başı· 
mıza ga le çık aracaklar. Çünk
ayni mezheb ve oyna kanı taşı· 
yorlar. 

Hakıan 011lar iç"n müthiş bir 
p lan tasavvur edıyordu. Selim 
Bursada ço oturmadı. Vene
dı lc: sef rini de yanına alarak 
Gelibolu c betine g .. ti. Kilid· 
bab rdeki Turk şchıtlerin in kab· 
rıni z yaret ettı ve oradan da 
Aynaroza g tti. 

Bura la, Vez rler, Pa~ alar, 
Ağalar Pad şahı bekl ;yorlardı. 
Onlar da mdı rtık P dişab· 
lığ n tamam n Selimin uhde· 
ıindc: kald .nı anlam şlardı. 
Mu 1 ka Se m multef .tti. 

Yeni ıefırleri ve muahede 
akdine gelen murahhasları Edil'!' 
nede kabule kstrar verm i~ti. 

Burası, onun ilk ultanat gün· 
lerine aid en tatlı hatıraların ı 

la~ıyan bir şehirdi. Edirnel"leri 
de ayni derece ıeviyordu.. Pa· 
dişab, kısa bir müddet için 
lstanbu'a gtçti, Mıniaa valili· 
ğine tayin etmiş bulunduğu oilu 
Şehzade Süleymana bazı emir· 
ler ver Jikten ıonra Edirneye 
hare et e ti. 

Ed r ıede büy""k b r ftv ala· 
defılc v rdı. Sef rler gelmeğe 
ba,lam ş\ardı. Padisab Liıyiık 
bir alayla şehre girı nce çok 
pqrfak b r surette karş ı laı\dı. 

S fırler Rrtık bırer birer geli
yo , hükün darlarının t br kat 
v iht ramlaı ını sunuyorlardı. 
P~di şa h, bi.hassa bir şeye 

d.k at ediyordu: 
- Acaba Ş h lsmail cfir 

gönderecek mi, gö derr. "yecek 
m? 

Padiş h buna ihtimal vermi· 
yordti. Hatta, siyasi mfüıuebat 
inkita bil... gös erm şti. 

Şah lsmaıl , husume ini açığa 
vurmak ıçin ~eh zade Ahmedın 
oğullarım i..endi himayesine al· 
mıştı. Y dlnıı Alar ddın M·"ıra 
kaçmı ştı. 

Venediklı ler Anto.1 ya G ~ 
t iyani n mana büyiik paveli bir 
sefir göndermişlerdi. Bunda, 
Osm nl ı h;,ik ilınetine ka · şı bü· 
yük bir hürmet h. ss gôzükü· 
yord u. 

Padiş h·n Rumeliye geçtit 
günlerde, Efıak ve Transilvanya 
c b,.t nde bir ha p manzarası 
belıri r g"bi oldu. Bu vaz yet 
O manlıl rla Macar) r arasında 
büyük b r harbe kap aç bi irdi. 

Türkler Sava araz aın i de bir. 
yolunu bularak iıtiıa etm işler 
ve bu hadi e, o havalin n papaz 
krallarını iy deQ iyiye ko .. k•ıt· 
mu,, s"nirlendirmiıti. Veıprim 
piıkopo.su Piver Beri•1• ile T ran· 
silvanya bey1erinden Jan Zapo
l iyo aras nda g"ıli bir anlaşma 
vuku~ldu. 

Dr. Behçet Uz 
Çocuk ha$talılıları 

mıltehassısı 
Hasta lannı 1 l l30 d~n biro ka· 
dar Beyler sokş&"anda Ahenk 
matbaası y,'oı~da abul eder. 

./: 3990 IAuaqeneiqnelel•ıonu 
Ev fo efo rr ı 22~ 1 

~ocuklar 
-----

Bir pedagog hadiseler üzerine 
neler _anlatıyor? 

Dahili huı.tııtlar m ilt•haaım u 
Dr. M. Şe.ki Ut ar di1ı.r ki: 

Modern insanın 
gijnlük pi anı! 

-12-

Londrada 12 yıf arında b 
çocuk, bis"kletle oıarak g der· 
ken, yolda\ rast) d'ğı bir Kad nan 
elinde"i çınta11na kapmaı ve 
ortadan kaybolmuştur. 

Jng liz zabıtası, çırpıçı çocu· 
ğu yakala m \.:: ta v~ çocuk mab· 
k mesine sc vketmekte, tabii a-c· 

cı kmemiştir. F1ka; hid i ıcı, Lon. 
d rada bir mesele teşkil etmek· 
ten hali kalmamııtar. Z ra kü· 
çü;c yankesıci, mahkemede ver· 
d ği ifadede, hırsızl ı kta mu· 
vaffak olup olamıyacağı nı tec· 
rübe için kadının çantası ı çıl· 

d ığ.nı ve başka bir maksad. o· 
mad ığ,nı beyan etmış ı rf 

fngiltcrede en fazla tanınmış 
pedagoglardarı Graiıam Harber, 
gazetelere in tikal eden bu ha· 
dıse üzerine bakınız ne diyor: 

•Ha .ıkac, nıaa esef şudur ki, 
küçü y~ştı b r çok yavruların, 
bundan daha fec suçlara cür'et 

ett klerı defaatla ın ş h .. de od il• 
mıştir. s ıe, b a ı ıelerden 
bir.ni nakledeyıuı: 

Liverpol şehrinde i koku\ la• 
l ı es nden 9 yaşlarında A tur 
G ent adında bir çocuk, bun· 
dan on yıl önce ansız n kay
bo muştur. 

Zabıta, bütün araştırmalara 
rağmen çoc ğu bulamamış ve 
en sonrı. bu küçü ' Artur Gen· 
tin. kendisinden ikl yaş büyük 
Rolf adındaki arkadaşını istin
ta k e tmeAe ba.Jam ştır. 

Küçük Roıf, pek lakayt bir 
tavırla zab.tanın suallerine ce· 
vap vermış, uzun sorgulardan 
ıonr a• 

- Artur GIC"nt; bir zün, 
cebimden topumu ç 1lmışt•. Her 
ne kadar istedimse d : , topu 
~örmed ığin i söyledi ve hır:; z lı· 
ğına sakladı. B <:.ı bundan do· 
layı çok mü' cess r ol lu 'll. B ' 
2un. şehr ın ke.ıarında oerabcr· 
c · oynuyorduk. Aklıma top 
ge l dı ve Artur G ente karıa 
beıleditim husumet tazelendi. 
yerdea b"r taş kapınca kafasına 
f rlattım. Artur Glent derhal 
yere <. üştli, hemen ceplerini 
aradım. Benden çalm·ş olduğu 
top, cebinde durnyordu, ODU 

ald,m ve küçü:C Arbır G 'entin 
de öldüğün• Jcapaat ret rerek 
onun cesedini ıürükledıuı vo 
nc1'•e attım. 

D yerele cürmünü itiraf e'9 
m ştır. 

Zabıta, derh l Ro fun beyan 
ettiği neh· g"tmiş , filhıkilca 
ce edi bulmuş , kJç jk katdi 
derhal mabk.emeye tesl • e,,
lemıştir. 

Bu hadise, ale1ade bir hı~ 
sız'ıktan tab.i dab müb"naJir. 
Kaldı ki, küçü< cocuklar tara· 
f ldan ika edilm iş buna benzer 
pek çok had.se.er va kid.r. 
Ş mdi, gf"le im 9 yaşlarında· i 

Art ur G entle O'l bir yaşıodaki 
Ro fun aile erme: 
Zabıta, y pt ğ tahkıkatta ~u 

net ceye va mıştır: 

Gerek: Artur Glcntin ve ge
rekse küçük katil Roifun bab~. 
ları ameledir. Bunlar, akşamları 
sarhoş olara'· evlerine dönerler, 
bin b ir kavgadan so.ıra zıba~ 
m ı bir halde uyuyup kalırlar, 
sabahley·a dt: ze\ ,,ıeriJe bir· 
likte işe ıderlermiş. 

Artur Glent ve Ro i, ekse· 
riy kendi ba~larına kalırlar ve 
okuldan çıkınca da sokaklarda 
vaki t geçirırl rmiş. 

işte hastahğı n başı budur. 
Bir çocuk, lcüçük yaıta aile 

ocağında ne g bı lıidıselere ta• 
bit 0Jur1a, on ları tamamen ka· 
pıır ve o hadiselerin talıtl te· 
sirinde büyür. Bu iibi çocuk
lardan cinayet, hırı•zlık ve daha 
bir çok fena işler, her zaman 
beklenebılir. O ıun için; ebe· 
veyn n, bu busu!t çolc dikkatli 
olmalara e 'zemdir. Buna rııyet 
etmiyen ebeveynin cemiyete 
forir yetiştirm•kten başka bir 
şey yapmadıklarını bilmeleri ik· 
f zı edor. 

Bir avukat 

Atlama ipi ile bir çok ıekil· 
ler yısp labilir lp1e atlama j m· 
nastiti .:er l emiş yaşlara k'ldar 
yapılabilen çok değerli bir çok 
aıbbi jimn ıtiklerd en daha zi• 
yade tekemmül etm ş ve tatbik 
edilen jimnastikler içinde ol· 
dukça güç şekilleri vard ı r. 

Bu jimnastiklerin tesirli ola· 
bilmeıi için, vücudün her uz
viyetini b"r düzen altında çalış• 
tırmak lazım gelmektedir. 
- Vücud kasılar ı nın j i mnastiği, 
sürat ve tahammül ve avvetc 
ıöre üç cibetli olarak yapılma· 
lıdar. Gerek ·bu üç cıhet ve 
gerekse karan bo,lugundaki ve 
iÖğüs boşlutundaki uzuvların 
j inanast:tı ip atlam~ iimnasti· 
ğinde gözöııüne alınmıştır. 

Şuraıı muhakk k b linme• 
dir ki, atlama ipi j"mnaatiti 
k ip ve akciğcrl'lri kuvvetlen· 
dirir. Akc"tcr:erio tam ve nok· 
aanııı olarak nefes almata ka
bıliyetli olabilmesini anmata 

M. Ru velt aleyhin- lüzum görüyorum. Nefes darbe 
de çalı~ıyor t 1na uğrıyan!ar, kötü tZiı nlij'in 

Amerikada W .ı l ltreete avu· bütün uğlık, kudret ve Y•ıa. 
IQ~k sevine oi nastl sezd klerini 

katlarmda:ı Mak Nokton, beş pek rüzel hissederler ve bilirler. 
m"lyo'l dolar iane toplamak 

Her ne kadar io1uQ1a ile di· için f a liyete ~eçmiş bulunuyor. 
Avukatın gayes bu parayı cum· zenli olarak yapı lan j"moaıt k· 

lerle hususi ıoluma hareketleri hurre s l iğ;ndcn çekilme!( mflka· 
bi.inde Ruzvelte vermektir. çok değerli iseler de, en 111 

Avukat, tek l ıfi karşısında bir akciker jimnast ti, esk"don oJ. 
çok mektuplar a ldığı nı ve fikri· duta gibi ıimdi do ko,madır. 
rin tasv· p edild ~iıu b ild rm kte Fakat bu koşma jimnut ii, Mr-
v bu iş içın beş değ•! y ı nız gün evde yaQ lamada ından ~• 
N vyork ı,0 . 5 sı n darı on beş masa etrafında ııçrayıb dul'! 
mil)on dolar t plamanm müm· raak t& çok defa can ıı&kar. Hal-
kün olacağım söyırmekted . r. buki a tlıma ipi bergüa düzenll 

bir akc ter jimnHtıji yapabil· Fakat b ş m lyo . do11\r mu· 
kabilinde R -1e tin n evk ini mek için ço" ho7a gider bir 

jimn ıı st ikti r. -Sonu va,.. terke hazır olup olmad ğan ı 

IVU1'at hiç heaap etrncmektedir. 1 NöbatÇi ec:.1a11 ' 
Bir kadın sarhoş nl111u~ ; 
fürinciko donda sarhoş olan Bil 'rlC!J 

Meh e J k ıı 26 Y•şında Haf:ıe Başdurakta S hhat, Karatqta 
gem:c fazla sarhoş olarak nara B. Habıf, Tı ıkilılcte Yeni lzmir, 
athğınd lD tutulmuş, mahkeme- lrgadpazarıada Asri, Güzely.,,-
ye v~rilmiştir. de Afıyet eczahaneleri nöbet. 

Boırsa -ı çidirler. _, ___ _ 

22·2·938 
ÜzUm aaf'tları 

C. Alıcı K. S. K. S. 
317,5 lıhisar ida. 5 25 13 5( 
155 A lyoti b ra. 12 50 16 25 
110 M.J.T~ranto 12 875 ıs 
27 .R.üzümcii 12 12 
2'.l M. Hıfzı 13 25 13 7~ 
19 Ş. R mzi 14 15 
12 P. Klarlc 12 75 12 75 
9 Patertorı 15 IS 
7 D. Arditi 12 15 13 25 

679,S Yekun 
?28807,S Eski yekun 
29487 Utuurn yekun 

Piyasa tlatl arl 
22·2·938 çekirdc <siz üıüm 

orta fiatleıi: 

No: 7 12 25 
• 8 12 75 
• 9 13 25 
• 10 14 50 
.. 11 16 50 

Zeytinyaöı sata,ıarı 
Kilo Ahcı K S. K. S. 
0003 M. Alacı 30 32 50 

Vadeli eaki sa. 
Zahire satışl~rı 

Ç. Cinsi K. S. K. S 
41 V gon8JtdayS 625 6 25 
51 Arpa 3 9375 4 125 
80 S.kla 4 

100 S JHm 15 75 
80 Nohut 7 375 7 50 
09 Ken P ..alaruut 280 SOS 
4~ B P~muk 34 Sv 

Halkevi köşesi 
1 - 25/2/9'38 taribı ne rut• 

lıyaıa cum ı günü akşamı sa•t 
18 do mimar Bay Necmcddia 
Emre tarafından (Aydan o~~ 
larınm mimui eserlerı) hakkıae 
da projeksiyonlu bir konferans 
verilecektir. Bu kıymetli kon• 
fc ransa bütün yurddaı ar da
vetlidir. 

2 - Evim 'z salonunda hu 
hafta perıembe rünü akşama 
saat 20 de bütü11 yurddatlara 
K.uaiÖZ oyunu oyna~cıkbr. 
Paras z olan bu k ragöz oyu. 
nuna bü ü:ı lzmirliler davetıi· 
dir. 

3 - H 'Jcevim":z, Müıtahkea 
mevkii bando şefi B. Gahbıa 
idare. inde bir H.ılkev bandoau 
teşkil edec , kt . D vamh ve 
hevesli çı ı ıma"= hevesinde olao 
müıisyenlerin kayıtları nı yap· 
t rmak üzere evimiz sekreterl ı· 
ğ ı n e aıvurmaları b ld r ilır. 

5 - 23/2/938 çarş ba gÜ· 
nü saat 18 d ô Soo;yal Yardım, 

ve saat 17 de Haık d rshanelcri 
komites n · haftai k topl antısı 
vardır. 

Sa·ho , uk 
Ik çeşme c dJe" d~ sar• 

hoş o ar:ık eza let çıı<aı a n Is· 
mail oğ ı H<lk zab t ca ya· 
ka anmştı 



A"'Al'OUJ 

- :,2 - l' o~n; Al€bandr JJan 

M. dö Trevil, sesine mümkiin olduğu ka ar 
ahenk vermeğe çalışarak konuşuyordu 

Doğruca M. dö Tr~lin ko
Dağana gitf ı btr ıiiıt evellri zi
yaroti pek kısa ve pek mana· 
•Z geçmittf. 

M. dö TreYili neşeli b"r lıal
de bulmuıto. K al ıle kraliçe 
baloda kendı1Me pek iltifat 
ıöatermiş'erct;. Kırd nal tan
faadaa ıse a buı telııre ile kar
plaodıta do-}Nyth. Saat birde 
nbatı ılık h&taııe.tle •• ıımıta. 
Şeyketliler •• lllllt albdn eTel 
Luw saravuıa ıelme11titlercl. 

M. dö Trev l dairea n n her 
tanfıaı teftit edip )'lllnız. IMP 
landaklanna lauu ohlulttaa ...
ra ,a•at •..le tlflıılli ki: 

- Genç tlut•, ıim• o 
cleD bahsedelim; Qiiokii aıi .. 
•.-ffakayetle re ifniz"n kralın 
•ı•si ile, kraliçeain zaferi ve 
brdinalin ise JOİaİ ile a ' ikadu 
olclutuna ıiphe yok.tur. 1'ct1acii
ai• dikkat .tmeliaioiz. 

- Şevketlilerin Defe•· ni mu
cip olacak acı.fe naU el.clalltı• 
IOllfa nede .. korbc:aPD? 

- Bana U.-unız, '-eı..,. 
"- eYel Kudi..&. Madiaiai aJ. 

.._ bir adamla beıabe• ....... 
cllk(MI ltfal edilditiai unutacak 
Wr ki ... cleiilcli&. Hele o• 
alclataıa kima .-. bir Ga .. 
koci,U ,. bM& •1111ult ltiri ....... _ 

- Kardlnalia de •• 11V 
.... Lonclraya tittitimi blldi

t:H__.. •• i ümid eder minia? 

... arma ~. 
llzel elmıa d• Loo•ıda• mı 
ıııtirclin? d lılkal et, niıim Dar· 
..., .. , dü.- hdiyui iyi ltir 
11J cletildi11 bab IMı •--

Lltla d .......... ,. 
..ıar? duNaut 

O lim• 1lt- llliı.tial bite ..... •t•·~·• elan c1erı
._.. ba u etilal' &ildirerek 

cliıini Jti• ... ek ı.toa 
•li İfİD c:eqp Yerdi: 

.,._."""'""· - Ewt. .....-U Şiipbuia 

dö T_. 111-. ala..k 
de sta 

Elbette nr, hatta ona 
aeçear ... lıl BımeMCt 

aa,lemi-._ huanl •. Ahi 
fL·· a lled.,_. ve

tlut ........ --~ ... 
tttlr. 

Tefrika N9 
90 

- Bu elmas bana düşmı ı 
verme ; icra çc verd ı. 

- Kraliçe hr.I atıl ahi doğ· 
rusu mükemmel şey, bi ı p stol 
eder. Kraliçe oota size lüminle 
70.tad? 

- KerJ'.f s· verdi. 
- N!rede? 
- T Jvalet ni det şfrdiii oda· 

Dm yanmdak.i kabinede. 
- Na•l? 
- E ini öptürerek! 
- N"& l KraJ;çcnin elini mi 

öptünüz?! 
- Kraliçe iluHt'eri baaa 

ka.,~ı bu lu ufta. bulıuadu.. 
....!. Herkesin gözünün önjnde 

hal lbt.yats z IGadta! °'1; kese 
ibt ya s zl .•• 

- Ha}'lr efendim, miistel'ill 
olunuı, biç kiase girmedi. 

0.rtMıyan bunu aiylcdi:dea 
aonra işio DMıl old t-ılıD ..,.. 
lattı. llify.ar alrer 'apck 

- Ohf Kadınt.rl Kıdlalatl 
Bea ~nlaıın- bayıait diliftcele
riai bilirim; ga-rabetle dola ıer 
ter o.ı.ın zevkine g der; de
•• ,,.rnız ko~unu gördünüz; 
bal tıeJe rasıe seniz tanımazaı· 
nız; e da ıizin kim o dut.unuzu 
bilemez .• 

- K.t)'lr; fakat au elma~ 
•'9ainde. 

M. dö Tıovil ıiıe ... ıdıt 
- Beni di11le, aiıe iyip tl09t

ça bi• naail.at wreJıim. as? 
- LOtfedersiniz, efendim. 

WCle. • r•yı. bil' 
..., ACl!ya gidip ....... W· 
•tunaı fiate satımı. ~ kadar 
mullledir o'sa gene en azdan 
1ekiz yüz pistol verir. PiıtoJ. 
larda ilim bulunmaz, delikanlı. 
Halbdf •u yü&iikt.!k. marka 
tabmn baıına beli getirebilir •• 

- Bb yOzü}ü 11tmak mı? 
liit t.Gldimdar yadigarı oian it• 
ımtG aatmakf Aaıan 

- O .. ide taşı avucuna çe
vir, akılaaı adam. Çünkü bir 
Gukoıar.ıının annesıoin m • 
cevbes ıekmecel n4en böyle 
bir ,-ak. çıkmıyacat .nı herkes 
Wir. 

l>aftaftJacı ıcıırdu: 
- Şu halde, beniıa i9i• ker

kıcı.t bir.., qr a.-ı.? 
- De ikaaJı. demek İltiy~ 

ram ki, ı z"a vu yetiniz fuiii. 
f'ltuşturulmuş madew merinde 

uyu an bır adamın emnıyetıne 
benziyor. 

- Hay kör şeytani Ş mdi 
ftf" yapmalı? 

- Her zamM'I v• laer ter 
den evel kendini koru. Kardi
nal"n llafasa inatçı ve ko u 

uzundur. H ·r ha de ıizdcD ın· 
tikam aheaj Da emira ol. 

- Nasıl bir in' ikam? 
-Ebl Ne ··öyl"yey m? işi gücü 

şeytanlık det m ? H ç bir fey 
yapmasa sizi hapaUirit .. 

- Nas 1 K,..l hazretlerinin 
maiyeti.de o an bir adamı hap
se cua,.et edebilirler mi? 

- Hey yarabbi! Aı os meae
lesimie hiç çekinme göJW'<Ller 
mi? 

- Delicaa~ otuz seoedir 
saray içirJde bulunan bir ada
mın sazüne her baide ehemmi
yet vermelisin. lbtiyath bulun
mazsanız. ...OvoluısUA1ı1ı. Etra· 
fmızdakileri düfman ıörmeoR,; 
aiıze ilatar ed ·rim. 

S "zo. çlltKak bııi ola sa 011 
, .. adla bir çocuk ta ola kaç· 
lllli•llOla. Giindüz yahut aece 
a·ze hücum $ÖS eren olsa utara
ma.yı w tarafa bıra<ıp kendi· 
nizı •idafaa. ederek çekiliniz; 
,..ni bil binamn Öııünden p
çerba bile başın za bir taı 
d'.tmean4en ıakanımz, bir köp
rldett f'f!eniz ayaf.n z o a • 
'"'._ tabtawn kmlacatını dü-
,üttünüz. 

Soicakta g~ç le: alınca uf8ğımzı 
peş n zde ve kend's.ne emınse
mz a lihla o.arak bulunduruouz. 
Hiç 1c· mseye, arkadaşınızı, kar
deşi ıize, metres n ze, herkesten 
ziyade metres:n ze inanmay nız. 

Dutanyan kıpk rmızı kesildı. 
Ve çabuaak aorda: 

- Metresime m"? Fakat ni· 
ç·n herkeıten ziyade metresi· 
me? dedi. 

- Çünkii biı metreı kardi
nal.in ea g··zeı b"r vasıt&11d., .... 
Bu•Ü• dala• kol-ay bir WMıt.a 
alamaz; bir kadıo Iİsi cm p • 
to~ i~in ı tM, işte bunua mi• 
nli; O-al· iL.. Eh, A.~Mt ...., 
ıiAa d~ bı irsm -a? 

D "'•J•• MMlam Bonaerö 
ıle: Oılaa ~e111ea o aktaaa i ran· 
deVUllllU p Örtüne fetİ di; 
fa: a t kahNmant raız hesabına 
ıöyl yebil i riı 11·,, M. dö Trnilla 

kılab hatıralarında 

T H 

lktısad ı 
Haya uca~lut 

Hayata ucuzı mak savaşında, 
ilk örrce üç müh m gıda mad
delinia tetkik mevzuu olarak 
efe afındığmı biliyoruz: Et, süt, 
elemek. 

B r ltere ele alındıktan sonıra 
bu maddelerin yakarı bir q. 

manda, en münasib b 'r f at 
haddine düşe_,.. ıüphe yok· 
tur. 

fzmir n y.~ içecek, te
m z yecek v• J8kacak •ac:lde
lerine a d pıayuasanı az, çok 
lacpilDiz bffyoruz. Fakat bu 
m ddel.erin geçn sene erle olaa 
fiat farl.J•rı baids'ada aalia b'r 
b·tgiye Sıah b detihz. Keadi 
ıörüflerimizl• laaal ettit mis 
uwurai bir kanaate bakarak 
dıyeb lıiriz: ki, IMiti:ı b• ...,.._ 
)er a iiatlerinde iN Jıl btr yik
sekl k vırd · r. Maaaıtfit. ba 
kanaati• s h hat derecesiai tayia 
edeG süvtnilir Mr teab te fid· 
detle itatiyaç aldata ela _. 
hakkalıhr .. 

Aliicadar bir •ireaia ........ 
f n& göre, lzıa rde mm JİJK9 
ve İfecek madde fiatleri 937 
ytl aın ille altı ayıadaa -r• 
yiibebn ştir. S. maddeler _. 
anda bilhassa et, lit, yu-rt• 
ıribi maddeleri batta zikretmek 
icab ediyor. Bu yükseliş yüzde 
2.24 olarak kaydedilmekaeo r. 
Fmt buaa mu~ ,.kına ... 
1e111 ·nn.e medtlıelerinde ,kde 
1&, 1 niabaiculc bir difiildük 
1ösüli1er. 

Biitiia bu maddeler heyeti 
am11mi1esile mitalca edilir•, 
bu sene lehine yüzde 12 niıbe
tiadrı bir uc:uzfutun ba11t ol-
dufu anlaııhr. Her maddeye. 
göre, hep muhtelıf sebepler 
tqıyan b. ucualuk ve pahalılık 
biısecl ılir tarafın•, aetıce ne 
çıkarsa çwksın, pahal.hkta aöa
teriyor. Bunun da tek sebebi, 
rn çok ilt bile ettitimız et. 
ıüt, yummta zıbi maddelerin 
l"f"Ç"'n aeneyo nazaran pahalı 
o uşad.ar. 

Hayat ucualuiu savatında, 
ilk önce et, ekmek, süt gibi 
mMWelerin ele alınıt odaki iaa
bett boaunla bir kere dallll ... 
1 yoru. 

Nejad Böfiirl7en 

u111ua kadmlara teımil ett t• 
fena fikir. güzel ev ıabibeai na· 
IDlna, kendisinde h ç b r ıüpbe 
uyudırmamıştı. M. dö Trevil 
liku-dıyı deliıtirerek ıordu: 

- .,. akhma aeld'; üç ar
ltadaı•za no oldu? 

-Sona fltU• 

., .. ' ,, . 
-· NAS.REiölN HOCA&*# 

ahtrac y,, ,., 
Şeı1 

Küşta ı-J 

Biriıa o..n.a.., hiıli. lrolh•i• di hir dobJStrf da. sea de ne. 
oturup başına sarık dolanmış have .Uen biı guel kerem it •. 
abdal keçi ı•bi •ae bin ltak • Ha• ıenia töyled t bir şey 
yor ve adım atıp atmamak vardı cao m. 
ıçin tereddid ed yorcla. Knem et koynuma ıir Aak 

Belhkı , vaperdfti ... ,.,, seni afeg iyet:ak 
1111'.Jtmamlfb. Fabt AllMldit Meclistekiler, ııs'6ii latç itos· 
Naz.f za•allı11 adamalalle eli- JHyorlardı. Sa~ki dmdarane 
ftne ı~.; na'Jti. Ele İti f rptl: IMr h•şu iç lldey.iiler. 

- K.S. ·dedi- i_. lise ea Gabris kanuna eğTpmzrap-
mübllrek at. Beyeleadi de !arı tıeller üıu'ndıe doJeıtırw,_ 
~lince, ...... ol.aldH.. Nazif Neıcmiyeye seslend': 
Böyle....,,, ıliW ft .eıali.· - Bıdeı.r sa l>z• saki iN 
.... '"' na,i ..... ~..... ıecel 

Softmc• ir•lllt h. .a. ili. ı...'l bu. •t1rae: 
et---' ·: - Nu•oU 

- Ne d;,_ .ı-.. A•azesi ile tanMmlNı. Nec· 
- Ne ili diyor.-; ~le ~ doğr..&d&a. •ar11f Y....ıi 

illlıl iMi....,._, cl7• & lao· rakı•ndaa e•veli bocut• öoü.-
caa.. delö kadehi dolclardu, *>..a d. 

O.... ,...... tliterlerio .• 
- H. iJ1e 4' ..... .... Taksim bitmit. ha&. eHai f.8• 

pWi ..._ Daiae, dir1eı;ai diaiu c1a,._. 
Paaı ... a a.... ela ._ ka- Ye feryacl basmıştı. Ihsan ka· 

rıib: clela' Dİ bıpap ayap ullctı: 
- Ne •i•••'Ml Ilı•• - Doıtı.,, •ecliaitaizi n• 

..._ed.i. • ..... e.._, • ı..eran hocam... ıorefirıel 
kutaclM bellisiat:ı. N.- ai iki k z,. M.&.i ayai k•lB..
WMDU. Kap«• ıar,-. ile mütebal'fik imiı gib• bir._ 
DMiba•ek veçhillisia ıııta. .. boc:aıun da. llollllHlaot.hıp oma 
DNZ• öyle bir akaetti ki... kaldırdıl•. Necmiye de kadehi 

Ve sözünü b tirmedoo. Benli kapıp D11r._tu" ukalaaa dıa-
N.-cmiyrye ipret etti: yad. Hoca. g-l•~t yu~ 

- H 1ydi kızım, boca efen· svrabnı bir bre bQf11tta..&.. 
din"n ko!undan tut. Sen de Fa<at yaı11bat atlaki t...e. lenf 
öbür ta~ftan Ayten.. Sjyük vücuttaa aıM8 k• " ber•u.· 
yerleıde itibar böy e&r.. Beye- na dolaşan çıpl.k Ye dol
fendi ge ir de buau yapmadı· koHarrn ııeakhtı ~le mibmıek 
tıaıu du,.rsa, f&ürmet9'zliğiniz· dııdaklarıaı açb. ludebi tlnir4 
dea dolaJI, aUma.li&, paçav- Dev rdi w•a. eaaMll .., .. 
ranaz, ÇJkanr poıtal 'ar.. ralık bir meta olan...,..., .w_. 

Necmiye ile A)ten sıçraclalar, nuı but .. k ,....,.._. alili 1J1. 
kırmızı dudaklaı,na hocaya bir buru,tu ki. u blım., ... 
clofra ittiüh itt hala. açarak liıia aalate _.'-• :;;;.-..ilji.IMlll.ft~ 
lcoJun& girdiler. Durmuş, ıöyle aJip llpGNCekti. 
b r sallandı. ürktü, fakat faka K'l%1ar, hep beraber el çaıp-
b -'• b" tılar: aımı.,.. ı,a e ••• 

Kolları•• ı,iren o iki beyu, - Nur ptİrfllO bia ~ 
fıplak kola ıöyle bir bakta: Sen de au el Houl 

- Esteizübillild. Durmuf, rndaly çaldıi. 
Dedı ve yirüdü. Ma .. , Ji· S ldan, ıoWaa,.y .... ıakkda 

llüni almııta. ~· Makbule ellerile ... .._ •euleri,. 11 ı rtı 
bao1m, kapuıuı etitiadea ka· na daim ı ••• tibi lıinii• 
aape üzetiQde laomurclanıJOFd..: tiilr.tea aoar., k·•• wni tiJle 
K•psıada. kırklık. bir Arap tartta: 

kız vardı. &Uabi o d& bu. Rabua ac.lltı ai ııliwı~ • 
evin marietluiadıenW. liıs_. d6acti: 

- V llalai Gilıim. fil N• - Bata .,.... ....._ _... 
11f e lbeaa tiriacli ili, Wima b.vliıMe.. 
kopuyor. Aul*ı tepelenme.. ...._derhal ....., ~ 
Yemedik bak ~ırakas,..lu. - Müı..- b..,.r lııeam, 
Pol"se ı di,..ı.r. JU • wt ..ı- da ciiaü,w tiz, tabibi
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uaıcnerin,Tefıi'e1·şe11rini tek· yeni Türk harfini kullanan sanatl~dr 

Bestekar lsmail Ziihtü nasll rar zaptettikleri söyleniyor 
Yetişti nasıl o·· ıdu··? (Teruel) i müdafaa eden cumhuriyetçi kuvvetlerden 

' ... •. • .• ... • otuz bin k ·ş nin muhasara edildiği bildirilmektedir 
o, işgal yıllarında Izmirin hasretile o kadar kıv- .H, t d r·· k Al 

randı ki, sinir buhranına kapıldı a ay a yaşıyan ur e-
--....... ··~· - vilerinin etno!ojisi İ. Zühtüyü 

yaşatmalıyız! 
Ri'\port•jı yııpın: 

Hd,'8k Tanju 
J5mail Zühtüyü, ben bir çok 

defalar iıitmiştim. B:zde, daha 
musiki ·tekniğ.nin ilk konuş~lup 
münalcaıasına başlandığı ve bil· 
hassa, alaturlcı musikinin ba~· 
rak gibi kaldırılıp mjdafaa edil· 
diği ve sev.ldiği yıllarda, lzmi· 
rin sinesinden yükselmiş ve 
Türk ruhunu, Türk hav1sını da 
içinde taş yab'le11 bir Gırb mu· 
s'kisinin midafaasını yapmışt • 
Daha doğrusu bu tezi, bi.hassa 
eserlerinde yaşatmağa muvaffak 
lmJştu .. 

lzmi de, son yetişenlerin ha· 
hralarmda ve bütün san'at mu· 
h ' tın de hatır as , ç }k tem z ta· 
hass1slerle yj.cselen bu değerli 
besteı(a•, ned~nse toplu bir 
ifade ile yaşatılmamış ve ya· 
ş tılmıyor .• 

Eski Sanayi mektebi ilo S ıl· 
tani, Darülmuallimin ve lttıhad 

te Terakk' mekteplerinin yetiştir· 
diği güzideler, müteveffa hoca· 
larına ka·ıı, her muallimi kıs· 
kandırabilecek bir hürmet ve 
sevgi beslrdilc eri halde, bana 
ondan, hem kendi istedikleri 
gibı, hem de benim isted ~im 
şekilde bahıcdemediler. Eser· 
ferinden c;o~unu ağız arında do· 
laştırdıklar1 hllde, ıao lrülliyatım, 
ne de kendi el yle ve tam ola· 
ralc mazbut bir oserıni bulmak 
mümkün o'du. 

Şu kısa röportajı bile zor-
lukla çıkarabi.dim. De?erli ve g nç 

mus k muallimi Ferıd, hatıra· 
sını yoklayarak, bana, bug jnkü 
musik inlcıl a"l ve telikkısini, 
bugfokü çocuğun ve gencin 
h•nçere terbiyes'ni görmeden 
hayata göz yuman lsmail Zuh· 
tüden şöylece bahsetti: 

-Vagneri çok severdi. Va~ 
ner çalındığı zaman, bütü l 
asabiyeti harekete geçer ve en 
yakınlarına bi e haşlamaktan 
çek.nmezdi. o~da, sö ımez b r 
iddıa vardı. Faıcat en küçük 
bir gurur ve iht rası yoktu. O ıu 
\yıkandan bilmiycnler •lsn ail 
Zuhtü mağrurdu. diyorlarsa; 
bu, bir kavrayış ve san'at .. ir 
ruhunu seziş noksanlığından 
ilerı geliyor. O, ne kadar iyi 
bir müz:ı~enıe o kadar da iyi 
bir inaand. San'atın kucağ nda, 
dürüst, alicenap, temiz bir hü· 
viyet taşıyordu. 

F kat onun da bir hususiyeti 
vardı. Esasen hangi aan'a kir 
vardır ki, bir or jinalite taşma· 
sanl. O da bir az ıpritüeldi .• 
Hatta duyduğuma göre, bah· 
çede, ev:nde, yirmi ıene evci 
şapka giyermiş.. Dilimizi bu 
günkü Türk harfleri ile yaz· 
maktan da zevk alırmış. 

Hatıraında yanılmıyorsam, ilk 
den nı Macar Tevfikten almış. 
lzmir Sa!ıayi (San'atlar) mektebi 
bandosunda çalışarak taşıd ğı 
parlak cevheri gösterince, bu 
istidadın layık olduğu ıekilde 
iş1enmcsi için onu mabeyni hu· 
mayun muzıkasına gönderm 'ş· 
ler. H.,caları, yavaş yavaı bu 
genç talebe karşısında, hürmet, 
h lyranlık ve takdirlerle durmağa 
baş amışlar .. Rahmetli bestekar, 
tek•ı ği yapt kt1n ve rnusiki 
hakkında eıa.th bir zevk ve 

lsmail Zühtü ölmeden bir az önce 
kültüre sahip oldJ dan sonra yapardı. Piyano için marşı ka· 
lzmire geliyor, der hal, amatör· rakteristik, Hami diye kruva· 
lerden mürekkep bir o: kestra zörü için yazdığı süit ve piyano 
kuruyor. Umumi harp yıllarının sonatin unutulur şeyler değildir. 
lzm rini hatır! yanlar, o orkes• Köprü.Ü Fuadın: 

trayı da hatırlarlar. Çünkü sonuna lssız gece göklerdeki yıldızlar 
kadar, memlekette bir kıymet, azalmıı. 
bir var:ık olarak çalışmıştı. Rab· Ballcandaıı inen kafileler yol· 
metl san 'atkarın oğlu Bay Hık· da mı kalmış. 
met Zühtü de, kendi eli ile Mısralarile başlıyan pıuçasrnı 
bahasına aid bazı hatıralarını bilir misiniz?. Hali ağ.zlarında 
tesbit et11iştir. lsma 1 Züht yü, dolaşan bu teks in canlı ve 
şgal yıl arında gö.üyoruz. Rah· tatlı müz ki lsmai! Züh ünündür. 
metli V.uıf Çonann riyaseti al· O zam1nla·, Mehmed Köprülü 
tanda Ankan•da bir •Jzmir ile Hamdullah Suphi ve arka· 
vurdu,, teşekklil etmisti. lsmail daşları, lsuııil Zühtüyü lstan· 
Zjhtü buradan h'ç avrılm tz: bu a ça~ırm·şlardı. Ne çare ki, 
-1zmiri görmeden gözlerımi yu- ls:na 1 Zuhtü, oradan kırık ve 
marsam, yanarım bahtım.ıl meyus ohrak dö.ıdü. Çünkü o 

Derdi ve lzm rde Öımek, iz· po yphonie üzerinde ısrar gös· 
miri bir defa daha, fakat kur· ter.yordu. 
tulmuş olarak gördükte'.\ sonra lzınirdeki çalışma ve eserle· 
ö:mek işfr·akı ile yanar, tutu· rini, tal4"beiıi ile ber1ber ya~a· 
şur, buhran ar geçirırd. istir· tırdı. O tıtrihlerde bir fz nir 
d 1da yakın zamanla da bu İş· tı .. atrosu vardı. Bı.ırada lzm r 
tiyak, lsmail Zühtünün ruhunda revüsü unval'lı esf'rınin oynan· 
b r 5 nir buhran şek'inde İn· d ğı gece, üsta , tasavvurun 
d fa etti. Talih, ondan bunu f ·vkinde takdir ve sik ş ara 
e5irgemed, f kııt bu saarfeti de karş lanmışt·. H:ç unııtrnam 0 
çok s~rmedi. MHrif V kileti, gece ı .. Sonra, 0 u 1 di~ar bir 
O'lun eser erini tabetm ği arar· husus y!t, bü Ün melod ier nde 
laşt rmıştı. 11 Ağustos cum gözüken halk mo'i.lerıdir Kc· 
günü ö~le vakti ıdı. E erler nin ma eddın Kamını 1 (T iı kü 1 
tesh h ni yapmak üzere lstan· duas) i m.nd k tekstının mJ· 
bula g decekti ve pasaporttakı z ğı de onundur. O 1da: 
büvük kahvehanede, vapurun Su@uz, top ak "valarda 

ha eketini bekliyordu. Kuru, t,;ıplık da~ ardıı 

Ferid Hilmi, sö1ünün b ıra· Bevti ile 
sında durdu, derin derin içini Nerde ıeoin yetil } ardua, 

çekti, ağır ve mela:ıkol k bir M sraındaki sesler ve ruh, 
ıesle: tamamen bizimdir, Türkün ma· 

- işte -dedi· oracıkta lsma 1 1 dır. Gerçi, lsmaıl Züh Ü, rno-
Zjhtüyü kaybe' İ< ••• B r kalb dern musıkıye yet şememelc.e 
sektesi aldı götürdü onJ.. Te· beraber, bazı eserlerinde ora· 

. sellimiz şudur: ya da yiikseldığini göster• 
Sevdıği topraklarda, kadirşi· ıniştir. O, •musiki ıddialı ola. 

nas ellerde ve ismini tarihe bı· bildikçe musikidir, yoksa iy.si, 
rak"rak ölmı.iştü. kötüsü düşün:ilemez. derdi. 

Ferid Hiımi ve ben, uzun Ferid Hilmi ile olan bu ko-
müddet sustuk. Artık ıoramı· nuşmamız, Burnavada onun 
yordum. Güzide arkadaşım, ni· ev nde geçiyordu. Ferid Hiimi 
hayet, ıözünü tamamlamak piyanoda, ona aıd bazı parça· 
istedi: lan çaldı ve teıeklcür ederek 
-Yüz elliye yalcın eseri vardır. ayrıldım •• • • • Bun'.arın bir kısm1, lzmiri, lzmi· 
rin hasretini, baharını, denizini 
terennüm eder. O. Abdülhık 
Hamıdi çok severdi. Nitekim 
T,.zcrini de besteledi. Bu süit, 
batırlıyanlar bilırler ki, çok 

muvaffak bir t"serd r. Eserlerinin 
faılasını piyano için yazar, ıonra 
orkestra veya bando tevziatı 

Ertesi gü11 Macar Tevfite 
gitm ştim; Ostat beni, elleri tit· 
rıyerek ve her. zaman yap ığı 
gibi, gözlerıni sılerek karşıladı. 
Söyledıklerini kııa kısa not 
ediyorum: 

- lsmail Zühtü Halle mo-
tiflerinden iıtifddc etm ı, aan'at 

Maraş say/avı Prof.!sör B. Hcs ... n Reıid 
Tanku:u71 miih ·m bir ko::f~ransı 

Adana, 22 ( A.A. ) - Part 
bınasında memlek tin münevver 
gençliğıle tari b ve etnoğrafya 
mevzuu üzeri11de zengi ı bir k->· 
nuşma yapmış oları M.uaş say· 
lavı profesör Hasan Reşit Tan· 
kut, bug:io de Adana kız cns· 
titüıü konferanı salonunda 
önomli bir konferans vermiştir. 

Konferansın mevzuu • E·a 
Türkleri. idi. Şidde~ lı aiaKa 
uyandıran bu lcoraferansa Vali, 
kumandan, be ediye reisi, 32 
Orta ve 1.kmektep müdür ve 
muall mleri, her seviyede vatan• 
daş lardan kesif b r dini ey· cı , 
kütltsi iştirak et' i. 

Profesör Tankut, Kamalist 
Türlcıyenın bütün düııyac.a hay· 
ret ve hürmetle karşılanan bu 
günkü varlıtını izah ettikten 
ıonra dem ştir lci: 

- B z bu üstün ve aydın 
varlıj'a erdiren eneriinin bir kay· 
natı vard r. O kaynak şudur: 

Devlet idıreıi için konulan 
es•sların Türkün ıoıyal ve fizik 
bünyeıine uygun olması. Büyük 
Şef .Q de bası bu kaynata keşfe· 
der etmez şimdi altı ok lle 
ıembo:ize etti~imiz parti umde· 
leri tebellür etti. Bu umdeler· 
den milliyet, liyiıite ve halk· 
çılık bugünkü koııuşma mevzu• 
umuzun esasıdır. 

Profesör, konferansının bu 
kısmında Etnik ve sosyal ve 
pol.tik camiaları bir ilim tarıfi 

olarak iz .th ettikten sonra de· 
m· şt'r ki: 

- Türk'ye hudutlan ·çindelci 
milıi bırli ıc :ay ste ile ierçek 
b,.nlığirıe kavuşmuş bulunuyor. 
Cumhur ycttenberi v cdani me· 
selelerin umumi v~ günlük ha· 
yatta bir esas teşkil edemedi· 
ğini, hatta konuşm ~ mevzu'arı 
olmaktan bile uzıklaştıt nt şü • 
ran ve ift ha~la gö ·ü oruz. Hı '. 

k mızın gös1 erdi~i bu te<:amül 
Türk ırkının ve cam'asın n ıyıye 
ve doğruya kuş dJvduğu me· 
vil ve mıh "bbetı ı y:.i'<sek de· 
rcc•s n öç neğ: kaf d r. Bö ı e 
olunca yurdun bu cenub bö.· 
ge indi'! ve yu t d şın..:la Hatay 
l ölg s ndc yaş ya ı Türk alev • 
lerın n ve etnoğıafısi ıı b r ilim 
mevz ıu olarak tatbik edebiliriz. 

P ofesör T-ınkut burada ken· 
dilerme ılmi bir vukufla Eti 
Türkü adı vermcğe baılam:ş 
olan Alevileri: 

1 - Antropoloji 
2 Tarih 
3 - Etnoğrafva ve vicdani-

• 
muhitinde de}er ve mevk& na 
suiiı'imal ctmemif bir talebem· 
di. Bence lsmail Zjbtü, kolay 
yetişılir bir ırtifa değildir. Allah 
rahmet eyinin •• lık solfej der· 
sini ben vermiştim ona ... 

• • • 
Son dak'kada işittim: Halk.-vi, 

büyük lsmail Zühtünün bütün 
~serlerini bir kül halinde neş· 
r..:lecekmiş Bu hareketi, yalnız 
bir kadirşinaslık değil, bir va· 
zifenin yerine getirilmesi bakı· 
mından çok güzel buldum. B r 
mkiııı bulunsa da, onun ölümü 
akıamında, bir konser verilse 
ve burada yalnız onun eserleri 
çalınsa ve terennüm edilff ... 
Ne iyi olurdu, ne ~üıel o'urdu, 

yctt b kımlanndan tetkik ve 
zah etm ş ve onlan.ı her ba· 
k mdan Türk oldJklarını ıp t 
ey.emiştir. 

1.lüyük hir d lckat ve emek 
m.ıhsJlıi olduğ'u ıik bakışta ıö· 
r ılen bu etiid L üyüic alimler n 
fikirlerine eski vo yeni memba· 
ların en lcuvvetlileriue istinaJ 
ed yordu. Dınley'cilerin ıon 
haddını buıan a aka ve heye· 
canı çine ha.ip aözı.nü ıu hu· 
ıasa i,e b tird : 

-Anlaşılıyor ki alevilik bir 
vicd.ın duygJsu ola·ak çok U• 

kidir. Ve aleviler ist.:r S:y
handa, ister Hatayda o sun hem 
gövde yapısı hem tarih hem 
inanç bakımından ııikir olarak 
T ürlctürler. Kamiliıt Tür lciyede 
etıı k ve sosyoloj k millet teıi· 
.sinin mefbL1mu T jck tarih, ve 
Türk dil tezlerile aydınlımmış 
ve budutlanmıf bulunuyor. Vic
da ıi inançlara gelince, onlar da 
yeni T jrk rejıminin lay.ı tesi 
içi.ıde ışıta ve hak kate daya· 
nan realiteıini kazandı. HJra· 
feleri gömdütümüz çukur !ara 
zıddıyetlerin laıeıini de dol• 
durduk. Ş mdi Türk.er için bir 
tek n zam vardır. B r 'bir n; sev
mek ve hepimizin vicdanını dol· 
durao bir telıc kütle söz vaı dıc: 

Atatürk .• 

Yunanlılar 
Filisti.~ tak;mını 

yendiler 
Atina, 21 ( A.A.) - Dünya 

futbol ıamp yonluk müsabaka· 
larında tasf.ye maçındı Yuna· 
n stan Fılistın takımını 2· 1 yen· 
miştır. 

Yunan • M 1car karşıla~mu . 
~6 Martta Budapeştede yapua· 
caktır. 

/tal yan 
tayyarecileri 
R m:ı31a döndü!er •• 

Roma, 22 (Radyo) - Riyo 
dö J rneroy giden Mtıssolininirı 
oğlJ ıle dijer iki it Jyın tayya· 
rec sı, bugün dönmü,ler ve ıi· 

yllh gömlekliler taraf ndan teza• 
hüratt icarı lanmışlardır. 

Alman kadınları 
Ziraatte mecburi 
V3zif e alacaklar 

Berlin, 22 (Radyo) - Mare· 
şal Göring, AIOJan kadınlarının, 
ziraatte mecburi ıekilde vazife 
almaları için bir emirname net· 
retmiştir. 

Mareşal Görinr; dört ıenelik 
kalkınma programını tatbike 
memur oldutundan, bu emir
nameıinin de. bal infazıoı iste
mektedir. 

Bükreı aefirimi~ Is. 
tanbula hareket etti 

Bükreş, 22 (Rıdyo) - Tür· 
kiye sefiri B. Hamdullah Supbi, 
bugün lıtanbula hareket et· 
miştir • 

Otomobil lcaza•ı 
Büyiik Gazi bulvarında Uşaklı 

ıoför Halil otlu Ali Karpat, 
idaresindeki otomobilı yoldan 
geçen Ahmed otlu Rifata çarp· 
ttrarak •yatından hAfif ıurette 
yar alan ması na ıe be biyet verdi· 
f nden yakalanmış, adliyeye ve
rilmi~tir 

Baraelon, ~2 (R idyo) - lb· 
tili c lere merısup tayyıreler, 
oug111 Va' ins yayı bombardı· 
man için iki defa h3re .:ete reç
mişlerıe de dafı toplarla atq 
1çrtdağ ndan, muv .. ffak ol ama· 
m şiardır. 

Salamanln, 22 (Radyo) -
General Va era ve Geae·al 
AranJanın orduları, burün Te
ruel şehr ni zaptetmiş'.erdir. 

Şehre, ( Vv,._ a G(.9nıaral Vale· 
ranın lcuvvetlerı r rmiıtir. 

Teruc.i müdaf \8 eden otuz 
bin cumhuriyetçinin, ihti ilciler 
tarafından mubasau edaldıti ve 
bunlardan bin k şiain tealım 
olduğu bildiriliyor. 

So:ı haberler, ihtilalcilerin, 
TerueJ;n zaptında binlerco eıir 
aldıklarını ve sayıs z m;ih mmat 
e de ettik:erini bild rm~ded;r. 

lhtila:c ler, ilerlemede devaa. 
ed yorıar. 

lhtıl ilci fspan yanın her tara 
fında büyük şenlıklcr oluyor. 

Teruelin Mahon meydanına 
Franko bayrağı büyük meraıım 
iJe çekilm ştır. 

Pariı, 22 (Radyo) - CulD'" 
buriyetçı ispanya lcarargihuua 
neşrettığİ resmi bir tebliğde, 

Teruel şehrinin ca mburiyetçiler 
den tahliye edılditioi bild!r• 
mıştir. 

Salamıtn ca, 22 ( Radyo ) -
Generaa Fran;or1un, Teruel ..... 
rioe hareket etti~ ~ öyleaiyor. 

lt~lyan 
Graı:ur sergi.inde 

tefhir olunan eserler 
Ankara, 21 (A.A.) - Batla 

ıcrgievinde bır ltalyın aerp 
açıımıştır. Tanınmıt 54 ltalyan 
ıan'atkir nın ıeçilmiı eserlerinin 
t~şbir ed.Jmekte oldutu bu 
ıeriin'n açılıı muııimindo Ma· 
arif Vekili Salf;:t Arıkan ile 
Dahiıiye V~kili ve Partı Gonel 
sı-kreteri Şiikrü Kaya, AdliJ• 
Vekilı Şükrü Saracoğlu, Hali
c ye Vekalet Genel selcret.; 
Numan Menemene otla ile ıelı· 
r.m zJe bulunmakta o 'an bü1ük 
ve orta elç'ler, rrfikaları Hari-
ciye ve M tar f Ve i eti ilo el· 
ç likler ıleri r~lenleri ve mat
buat mümessilleri hazır buı.a
muşlardır. 

halya bty:ik elçisi M. Karlo 
Gallı bu münasebetle aöylediti 
bir n utuktı; serginin tertibia
deki maksadı izah ederek ~1-
ml\sı hususunda cumhuriyet hü· 
kumetinden gördüğü müzalaa
rete ve yapı makta olan mera
sime işt rak etmek ıuretile rös
terdikleri alika.ian dolayı ve
kıllere, kordiplomatito ve di· 
ter davetlıl ere teıekkür eyle
m iştir. 

Mıarif Vekili Saffet Arıkaa 
verditi cevapta deterli ltalyaa 
ıan'atkidarının eserlerini top· 
lamakta olan böyle bir aerrinia 
açılıtına iştirak etmekten dolayı 
duydutu memnuniyet ve cam
buriyet hükGmetiain aersi,. 
karşı olan yakın alikuıaı ifade 
eylem:ı•ir. 

Nutuklara mütealap ltal,a 
büyük elçiıinin ric111 üzerİDe 
Maarif Vekili Saffet ArıkaD 
kordelilırı kesmek ıuretile ..,. 
rinin açı lııını yapmtfbr. 

Hızır bulunmakta olanların 
büyük bir alilca ile gezmit ol-
dukları bu ıerride deterli ltaJ. 
yan ıan'atkirlırının ltalyan p. 
birlerile abidelerini ve tabii 
rüzelliklerini yaşattıkları 180 
parça eıer teıhir edilmektedir. 

Serginin gezilmeıindea sonra 
davetliler büfede izaz f'dilmit
ı~rdir. 



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

Uyuyamıyan padişah 
Padişa ilhanın yüksek . aarayı, 

dalıalar araa nda bulunan bir 
ada gibi, geniş ve ıu dolu bir 
hendek ile çevrilmiıti. Yamnda 
bulunan bir çok binalar, bu 
arayın haşmet ve azametli 
ıö ıoleri altında, birer kulübe 
ı bı kalıyorlar idi. 

Öğlenin güneşi, sarayın du· 
vırlanna aksettiti vakit bura· 
lara asılmıs olan kalkanlar pa· 
nl, parıl parlar, ve gecenin 
ayı da, hafif ziyasile sanki sa· 
rayın d-.varlarında bin gümüılü 
limba ryalcıyordu. 

Paditab llhanan ıaraya fevka• 
ilde, ve ıöbreti de ti uzaklara 
kadar duyulmuş bir saray idi; 
•arayın reniş ve yüksek kubbeli 
salonları nazik ve nazenin hey
etlerle beraber, muharip ve ha• 
ıio kimseleri hep bir arada rö· 
rüyor idi. 

81.1 padişah tantana kadar 
barbleri de seviyordu ve bir ıün 
ıeçmiyordu ki bududlarından 

. birinde yeni bir muharebe mey• 
dana gelmeıin. 

llhan, insanlaran malik olmak 
lıtedikleri ,ey:ere fazluile 
malikti. Zafer ve ıervete, 
bütün tebaasının bayat ve ser· 
vetine malik ve aahip idi. Bir 
işaret verdiki vakit. aa·ayan 
meydanlan bir oenlik halını 
gelir, davullar, zurnalar, borular 
çalınır, genç kız ar oynar, r~nç
ler atlarla oyunlar g6sterirlerdi. · 

Halbuk' bütün bunlara rat-
111en padişa b meıud def ildi. 
Çünkü uyuyamıyordu. 

Gece aiyali kana~armı pbrin 
ııilnüDe prditi ve bütiia nedim 
\'e nedimelerin huzur ve aüktl la 
dıldıklan vakit, zavallı padışah 

acay p bir ııkıntıma eziyetleri al· 
tında, yatatında yapayıln z bir 
tarafından diter tarafına döner 
dururdu. Çünkü gözlerine uyku 
ıirmezdi. 

işte bunun için idi ki, bir 
ıiin meoaleketin bütia doktor· 
larıaı, ya bastalıtına bir çare 
bulmak veyahut ut ellerin 
kaybetmek cezasma katlanmaj'a 
ıaecbur etti. Bu haber üzerine 
bir çok doktorlar, memleketi 
terkedip gittiler; zorla veya 
kendi iıtelderile kalan bir kısım 
da bu emre itaat ettiler. 

Nıhayet bir gün, bütan dok· 
torlar iliçlarıoı ve uyuducu 
ıeyleri padişaha verdiler. Fakat 
beybatf Böylece, ilaçla eld 
edilen yalancı uyku, paditaba 
öyle lcibuılar, öyle korkuducu 

rüyalar verdi ki bu hal,.. katlanma'<· 

Bir muhteriin 
çocukluğu 

- işte ben de niçin geldi· 
timi ıöyliyecefün: Yeni bir 
uul buldutumu zannediyorum. 

- O, mııaallah .. Demek ki 
.fimdi mucid oldu:nuz •• 

- H"nüz o madam, fakat 
bir fiio olacağlıma son dere· 
.de eminimi 

- O halde icadınız nedir 
bakalım?. 

Ediıon bir az kızarak: 
- Ayni tel üzer nde muh· 

telif cihetlerden ıki tabriratı 
ayni zamanda göndermek çare
aiai bulduğunu zanned.yorum.. 

- Ayni telden ıyni za
mandı iki tahrı ratı çekmek.. 
Fakat ıiz delirmişsiniz oğlum.. 
Yokaa benim ile alay etmek 
iatiyorsanız bu .size pahalıya 
mal olur, s~nra •.• 

BuauD "zerın• .Ed.ıoo tafa At 

tansa uyanık oturmak daha ha
yırlı idi. 

işte bu ısuretle bir çok zavallı 
doktorların elleri keıildıf. .•• 

Gün geçtikçe illet ziya del eşi· 
yor, ve artık pad'şah sıkmtadan 
çatlamak dereceıine geliyordu. 
Bunun üzerine kend sni bu 
dertten kurtaracak olana mem· 
Jeketin yarısını vereceğini ilan 
etti. Fakat bu püyük vaidiıı 
yanında da muvaffak olamıya· 
calr kimselerin başlarının vuru· 
la cağı ilin edilm · ı olduğun· ,. 
dan biç bir kimıe ilaç tertibine 
ceaaret edemiyordu. 

• • • 
Günlerden bir gün, aqllm 

vakti fakir bir çocuğun padişa· 
hı bir şeyler söylemek istediği 
haber verildi. 

Nedimler: • - Padişabımız· 
dan ne istersin? diye sordular. 

Çocuk sadece: 
- Padişahın haatahğını te- · 

davi edeceğim. 
Diye cevap verdi. Vakıa ÇO"' 

cutun bu iddiasına güldüler, fa· 
kat çocuğun pek saf ve güzel 
olan çehresi bu kalpıiz saray 
adamlarında nas·lsa b;r merha· 
met uyandırabildi. Pek acıklı 
ölüme mahkum olacağı için hep 
ac•dılar. Fakat kim olursa o!sun 
hemen yanına ge• irilmeıi d~ Pa• 
diş1bın emri ikt.zas ı olduğun· 
_dan çocuğu da yanına götür· 
dü!er. 

Padişahı, bütün azamet ve 
haşmetile gören çocuk, korku· 
ıundan ağlamağa başladı. 

Padişah: 
- S .·n kimıin? ismin nedir? 

Diye sordu. 
Çocuk cesaretini bir az top· 

lıyarak cevap verdi: 
- Padişahım benim adım 

Beşirdir, dedi. Hükumetinizo 
hudut olan yerlerin koyun ço· 
ban yıml.. 

- Buraya neden geldin? 
- Sana teselli vermek ve 

bastalıtını iyi etmek için gel· 
dim .• 

Padiıah: 
- ·Haydi çocukl. ·dedi· git 

buradan •. Sürünün başına gill. 
Çünkü celladın seni beklediiini 
bilmiyor musun?. 

Çocuk, bunun üze~ine padi· 
1ahtan nedimlerin bir az dışarı 
çıkarılmasına rica etti; padişah 
hemen nedimlerin çıkmalarını 
emretti ve çocuğa ıordu: 

- ilacın nedir, bakalım? 
Dedi. 
- Bir n geliniz haşmetlQ 

vermeğ'e bat ada ve meseieyı 
daha iyi anlatabilmek ıçin bir 
de kroki gösterdi. Fakat müdür 
bunları d.nledi kten sonra, omuz· 
laranı silkerek: 

- S ze dem n de ıöy:ediğim 
g:bi ı z bir deliden başka bir 
şey değilsiniz. Size bir nas bat 
vt:rey.m: iş nize bakınız, böyle 
h!yaller peş nden koşmaktan 
vazgeçiniz. V .ıktinizi ı . mdi boş 
geçırmeyıniz ki ileride pişman 
olmıyaıınız .. " 

Zavalh Edison gördüğü bu 
muamele üzerine mab:un ve 
mahcup odas na döndü. Fakat 

· o, bir san ye bile icadının doğ
ruluğundan tüphe etmiyordu. 
Bunua iç n icadım bir defa da 
şiıman arkadaıı •Varil Fted"e 
açtı. 

•Fred. d~ bu iıi mümkün 
sanmıyordu; Edison anlatırken 
0 kocaman göbeğinı hoplatarak 
gülmekten katalıyordu. Bu kah· 
kabaıar araa.nda Ediıondaa 

Çiçek Bahçesi 

S.vyet Rusyadan Papaoin namındaki zatm başkanhğında bır 
mütehassıs fen heyeti, geçen mayısta kutuplara gitmiş, en tehli
keli şartlar altında, kutupta rüıgirları, ziya, renk meselelerini, 
buzlarm bağlanıp çözülüılerini ve kutuptan geçebilecek hava 
yo'. larını vesaireyi tetkik etmekte idi. B'1z üzerinde yuva, telsiz 
istasyonları vesaire kuran heyet, geçenlerde buz'arın mevsimin· 
den ve tahminden evel kopması üzerine 25 metre genişliğinde 
ve 300 metre uzun~uğunda bir parça üstünde kalmış ve bu parça 
denizlerde yol almağa başlamıı, hayatlan tehlikeye düşmüştür. 
Bunull üzerine Rusyadan üç gemi gönderilmiş ve fen heyeti, iki 
gün evel bin müşkü .atla kurtarılmıştır. Fakat daha evel de tay• 
yareler inmiş, kendileri ile temaslarda bulunmuştur. 

Bu fen heyetini, gerekse kutuplara ıeyabat eden d'ier Ruı 
heyetlerini, sağda gördü~ünüz sakallı zat • ki adı doktor Otto 
Ş mittir· idare etmektedir. D iteri de fen heyetini kurtarmak için 
giden gemilerden birinin kaptanıdır. 

_............,. ____ ...., ...... ·----~::;~- w - ........._, ~ ..... 

Şark M- s,.,/ları: 

Zenginin tedbiri 
2engin bir tüccarın bır gün 

gayet kıymetli eşya ve çok para 
ile dolu olan bir sandığı çalınır .•• 
Yapılan tahkikatta bu hırsızlı· 
i"n konağın içindekiler, yani 
bizm,-tç ler t;arafından yapı ldığa 

lenmiş keçi sayesinde bulaca· 
t1m. Hepiniz bu odaya gire ·ek 
ıırtı boyanm1ş olan keçiyi okşa· 
yacık ve sonra çıkacaksınız. 
Her kim hırsızlık etmişse elleri 
boyanacak, ve etmemiş olanla· 
rın elleri bembeyaz kalacaktır. 11 

Gündüzalp, çok düşünceli ve 
pek akılh bır çocuktu; bir gün 
annesile beraber, beylerimizden 
pek .zeng n ve kibar b r zatın 
konağına g.tmişti. 

Gündüz, bu büyük konakta, 
şimdi ye kadar hiç görmed ğı 
bir ciçek bahçesine girmiş, ç • 
çekleri ıeyrediyordul Burada, 
her tarafta güzel renkleri. gü· 
zel kokularile duraı1 çiçekler 
karşısında p~k derin bir dü· 
şünceye dalmıştı. Sanki ç'çek· 
lerin her birisi ona bir takım 
şey!er söylemekte idi. Bir zan· 
bak diyordu kh 

•- Ah, ben yüksek boynum• 
la, beyaz tenimle ne kadar ki· 
bar ve giızelim: 

Buna öteden gül cevap ve· 
riyor: •- Benim letafet ve za· 
rafetim, sonra o emsalsiz ko· 
kum varken benden güzel çi· 
çek olabilir mi?.. Diyor. 

Menekşe, hiç aurur mu? •.• 
O da: 

•- Benim ıizli yapraklar 
arasındaki şuh rengim ve şek· 
lim, ıonra bayglD ve tatlı ko· 
kum ne kadar hoştur. Acaba 
benden güzel çiçek var mıdır?. 
Diyordu! 

Hasılı her çiçek böylece ken· 
dini, kendindeki eyillik ve 
güzelliti her şeyin üslü ııde bu· 
luyordu. Gtindüz. bunun üze· 
rioe çiçek bahçeıine şöylece 
bir baktı: Doğru, bunlar no 
kadar güzel ıey.erdi. Ve o da 
kendi kendine: 

•- Çok güzel bir bahçel. anlaşılır ... Halbuki y'rmiden faz· 
la hizmetçiden kimin aldığını 
öğr~nmek ve sandığı ondan 
aJmak mümkün olamazl 

Bunun üzerine birinci giren 
hizmetçin'n elleri kapkara çıkar, Oduncu 

Tüccar, düşüne düşüne şu 
suretle bir çare bulur: Bir gün 
sırtı siyah boya ile sıvanmış 
küçük bir keçi getirir ve konr 
ğın karanlık bir odasına kapa
tır; ve bütün hizmetçileri etra· 
fına toplıyarak: 

- Bakınız, der. Benim para
laram sizin çinizden birisi tara• 
fından çalınmıştır. Be" bugün 
bu hırsızı, bu okunmuş ve sihir· 

hizmetçi bu hal karşısında kor- Dağlar dumanla dolu 
kusundan t .tremeğe başlar. Efen· Kar bastı bütün yolu 
di, sırasile sekiz hizmetçiyi Bizim oduncu gene 
odaya sokar, hepsinin de elleri Binmiş te eşeğine 
kara bir halde çıkarlar. Bllnlar, Gidiyor atar ağır 
korkularından ellerini oöster-

6 o:yo . ki: 
meğe cesaret edemezlerken, ke· .. Kim yalvarır 
çin n yanma giren dokuzuncu Mavi gökten boş yere 
hizmetçi sevinerek vo ellerinin Aç kalarak göz göre 
beyaz oldutunu göstererek çıkar. Bize çalı,mak gerek 

Bunun üzerine bay: Datları davirerek 
efendim; ı:ze göstereceğim... - H rsız sensinl lşliyen bileklerle 

Dedi, her çiçeğ n güzelliği, her 
ç çeğin rengi ve kokusu top
lanmış ve bu güzehiK meydana 
gelmişt:r. Dem ek kı bu giizel· 
Hk hiç birisinin o madığı kadar 
h p sinin d l. O halde, vatı

nım, vatand:ı.ş arı·n, pavitahtım, 
köyüm ve sar \Y mlı ku .ıbe n, 
bir araya gelmış, o..ı çoıe sev· 
g .li vatanım meydarıa gelm' ş· 

tır ... 
.~ük ronrn Babası 

Bilmece: 

Ne cin? 
• 

Süt kaynadığı zaman ne ıç n 
taşıyor? 

Nedir? 
Benim kadar temiz b 'r ıey 

yok. Çıtmur içinde de yatarım; 
herkes beni hayretle seyreder, 
fakat herkes te benden "•çar. 

Eks~ri yerlerde ömrüm ancak 
bir günlüktür, fakat biç ölme-
diğim yerler de çoktur. 
Şu halde .. Ben neyim, biliniz, 

bakalım? 

ANADOLU GAZETESİ · 
Bılmtce Kuponu 

isim =-----------1 
Adres 

Avcılık 

Dedi ve bahçeye bakan pen· Der. Ve diğer hizmetçilere Atefli yüreklerle 
cerelerden birine doğru yürüdü. bu adamın ellerinin bağlanma• Geceler gü 11 düz olur Kış münasebetile, büylk ba-
Padişah ile pencereye yaklaş· ıını emreder. Bu iş bittik.ten Yokuşlar dümdüz olur l kçı gemileri, açık denizlerde 
takları vakit padişah gene ıordu: sonra der ki: : • mo:ioa balığı avcılığına çık· 

- lıacın nedir? - •Elleri kara olanlar ma· Şu bir demet odunla mışlardır. B.ı balığın bilha .. 
Çocuk parmağile gök 1üzüoü sumdurlar. Çünkü onlar btrsızlık Oğluma bakacağım y 1ğından ıst.fade edilir. Mori• 

göstererek: ctmedıklerini bildiklerı için el• Gönlümün alevini nalar, ıürü ' er halinde dolatarlar 
- lştel.. dedi. lerini hiç korkmadan keçinin Ben onda yakacağım. ve bunlardan bir kıımı, reaim-
Padişahın alnında hiddetin- aartma sürdüler. Fakat bu adam Bir gün oduncu otlu de gördüğünüz gibi insan bo-

den derin çizg ler peyda oldu hırsız olduğundan eller:ni keçiye Baş olur aramzda yunda, bazan da insan boyun· 
ve bı.ğırarak: değdirmemiş ve guya açıkgözlük Alnını kaldararak dan fazla ve insan ı kletioden 
- Sonu 10 arıcrı sahi/ed11 - etmiştir!,. A. H. A. Dolaşır sıranazda ağırdır . ......................................................................... 

taf.sılit istedi. B.çare Edııon, dürüne açmağa karar verdi. oun başına geldi: ldare Ediıona herkese duyuruyorsun .• Bot bir 
icadının doğruluğuııu kabul et· Müdür, Edisonu ne bir alay, arblc kendiı.oi kullanamıyaca· genç olsaydın belki bundan bir 
tirebilmek ümidile bir defa ne de bir hayret göstermeden, tını söyledi. fayda gelmezdi; fakat sen hem 
dah~ tafsilata başladı ve kro· fakat bir dost tavrilo dinledi Bu vak'adan sonra Edison çalışkan, hem müıteit, bem de 
kiyi gö.sterdi. Fakat Fred hali ve sonra: Nevyorka reldi. Burada otur· ma.uınath bir gençsin .. Bunun 
gülüyordu. - Bu meselenin ehemmiye• dutu misafirhanede iyi arkadaş- için bundan çolc istifade eder· 

Fakat, ertesi gün, hemen tini anladım, genç dostum.. laranda 1 bi risine rastıeldi, ve sin.. Böyle bir reklam bınde 
Memfiı ıhtira beratları idare- Ve sizi tebrik ve teşvik ederim. ona başına gelen işi anlattı. bir kimsenin eline geçmez. 
sirıe giderek kendi namına b .r Fakat bu hususta benden ne Dostu te aşla: Havdi azizim, ıen çalıı ve bu 
ihtira beratı çıka ttı. beklediğinizi anlıyamadım. - lkı tren tokuştu mu? Diye rek imlardan istıfade et •• Mu-

Edison iç n bu güzel bir ders Edison, b"ç durmadan: sordu... vaffakıyct yolu sana artık a~l-
oldu. Oı!mek ki bundan ıonra, - Çok basit bir şey efen· - Hem iki lokomolif çok m: ştır . 
her icadını rastgele adaaılara dimi Emrime iki tren vermek.. zarara uğndılar. -Biliyorum ki maksadın beni 
anlatmamık lazıındıl - iki tren mı?. Fakat.. - Fakat bu çok iyi... tesellı etmektir. Fakat ben böyle 

Bununla beraber, o ·cad fik· - Çok vakit için değil, hem -Hiçte değil. Mesele 11de bir çocuk aldat r g' bi tea.elli 
rinden vaz~eçmiyordu; şimdi trenler, iç erinde benim ilet· Memfiı istasyo 1unun dört du· istemiyorum. Yalnız senin çok 
de son derecede mühim ve ce- leriın olduğu için tam vaktinde van arasında kalmış olsaydı, iyi kalbin beni mütcseUi etmek 
saretli bir şey düşüyordu; yürü· durabilec~klerdir. neyse.. Fakat gazeteler bile için böyle söyleniyor. Çok te-
mekte bulunan iki şimendifer Müdür, nihayet bu genç ve bundan bahsediyor. tckkür ederim. 
arasında telgraf münasebeti metin çocuğun teklif nı kabul Ve cebinden bir gazete çaka· V 
teşkil etmek!. etti: Edison bu tecrübesinde rarak arkadaşına verdi. Arka· Fena günlerin •onu 

Akla sığmaz b ·r iş değil mi? muvaffak olamadı; emrine veri· daşı gazeteyi okuyunca: Edison, Nevyorkun küçüle 
Kiğıd üstünde belki kolay gö• len ik tren Memfis istasyonu - Hem bu ümıtten fazla otelinde arkadaşının teıv k ve 
rünen bu iş, hakikatte ne kadar c.varmda karşıla,tılar; \'.akıa iyi .. O.ye haykırdı. Azizim, sen tese llt lerini dinlerken o saatte 
güç tül. Yorulmak b lmiyen Edi· bundan büyük bir kaza çıkma• kendinden bah~ettiriyorıun; hem Amerikanın beşinci caddede 
ıon bu fikrin• ı;mend1fer mü· dıysa da kazanın büyüğü Ediao- kendini, emellerini, gayretiot - Sonu 
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ra• nk 

n gÜ- Fransız ahin sik 
dün toplandı 

lıtanbul radyosu 
P,ıe neşri yalı: Saat 12,30 

la Türk musik si - 12,50 
vadis - 11.05 P.a<la Türk 
kisi - 13,30 M lhtelif plak 
iyatı. 

v 
r r u - Baıı 1 inci sahifede 

---------•~~~• ... •-_...._........,,......--- liyecekleri bild riıiyor. 
tav z ıer vard ır. l panya işinde ları makalelerde, lngilterenin Maahaza bazı alakadar me-

Yeni yüz 
liralıklar 

Bir martta piy~say 
ç k yor 

Uıam ne1rivatı: Saat 17 
lab ders: O uves ' ted~n nak· 

, Yus ıf K ma Ten~ rşenk 
18 30 pak a dlns musikisi
Ra ifc ve arlıcadaşlan tara· 

lan Türk mus k si ve halk 
kıları - 19,30 Emınönü Hal· 

gösterit kol.ı taraf•ndan 
temıil - 19,55 Borsa ha· 

le·i - 20 N ·cm ettin Rıza 
rkadaşlara tarafından Türlıc 

11kiıi ve halk şarkıları -
Sa H11va raporu - 20,33 B. 
m Rıza tarafından arapça 
ev - 20.45 Nez he ve arka· 

..... tarf ndan Türk musik si 
balk ıarkılar. ( Saat ayara ) 

J21, 15 Fasıl : Saz neye ti -
SO Orkestra - 22,45 Ajans 
terleri ..-- 23 Plakla sololar, 
ıra ve operet parçaları -
IO Soo haborler ve ertesi 
tin program. 

Ankara radyosu 
,,le neırigatı: Saat 12,30 
ktelif pliıe neşriyatı - 12,50 

Türle musikisi ve halk 
~ arı - 13, 15 Dahili ve ha· 

haberler. 
lifa• nttırig•h: Saat 18,30 
telif Pıik neşriyata -ı9 Türk 
likiai ve balk ıarkıları{Haluk 
ıai ve arkadaşları ) - 19,30 
t ayarı ve arapça neşriyat 
l9,4S Türk muaiki ve halk 
"1arı (Nezihe ve arkadaşlara) 
po,ıs Nida danı muıilciıi 
ıı A1M1 •'-leri - 21,1s 
dyo aloa orke---21,55 
ıaki proınm ft lltild.ll ,._ 
~telif Awu,. iatuyoıı ları· 
iMi ı'1qamki proıram öail: 
t/enllen 
~ Roma laat dalgası: 
lonik koaaer, 21 Liypzir: 
OD BNkalria eıulerı11 den 
onik lcon•r (renel direktör 
teıcb'ıa idar .. iade) 
fil ı..•rler: 
45 P-iı Kolonyal : Plilc 
~. 7,10 Berlia kısa dalpıı: 
.,.le kouor, ( 8.15 devamı), 
tO Pariı Kolonyal: Pıak, 
BerliD luıı dalgası : Kuışık 
_., 13. ıs Roma k111 dal· 

Hafif •usiki(14, 1Sd~vamı). 
[5 Biilcreş : PJak konseri 
L3o devamı ), 14. ıs Paris 
e»nyal:Konı~r nalcli,(15Kezıa) 
S Vaqova:Salorı orkestrısı. 

lS Berra kısa dalgıı: Hllk 
•i ( 18,SO dovamı ), 18 
reı : Staae co orkeıtraıı, 
5 Bükreş: Radyo orkestrası 
ah lnrili:ı muski.si), 20, 20 

- B'lşı 7 inci salıiJ•de -
peniyor ki: 

cAvam k.ıımarau eaki Hariciye 
azınnın ieıifaya mecbur lcıUığı 

hldi eteri ıe• allf le karıılu Ye 

hıırict siyaıetin 1evk -re idoreıinde 

Maj teoıo ai111diki mil~avirlerioe 

asla itimadı olmıdığıoı beyan eyler.> 
Lonıira, 22 (A.A.) - Oiia ak· 

şam Avam kamara&\ koriılorlerında 
kuvvetli hır pol11 müfrezesi 200 
kadar kadın, erkek geııcı kapı dı• 

ıarı etrni~ıir. Bunlar ç ... mherlıyn 
aleyhinde gürftltülü nüuıayi~lere le• 
§ebhüı etmivlcr vo Çambeılayaı iete• 
miyoruz di) e beğırmıtl ırdır. 

Londra, 22 (A A.) - Avam 
kamarasındaki izahatı sırasında 

Çemberlayn, ltalya ile yapılacak 
m izakereler esnasında lcalyan 
hükumetin· n teminatına güveni· 
lemıyec ği tebeyyon ederse an· 
laşma akted lemiyeceğıni bil
hassa tasrih etm'ş ve demiı· 
fr ki: 

- B'z su!hu her ne paha· 
sına olurn olsun demiyoruz:. 
Her hangt b r anlaşm yı yap· 
madan eve} ltılyanlarm b'z: 
y&pması zuuri bir çok esaslı 

ser, 21 ,30 F.orans, No"Jol :Ba~
do mıız ka, 22,45 Bükreş: Kon
ser nakli, 23,30 L~ypz;g: H ,f f 
gece musikisi konseri. 
Opera' ar, op1;reller: 

10, ı S Berlin kısa dalgası: Se
vilen opera ve operetlerden, 
12,ıS Roma kısa daigası :Lirik 
opera mus"kisi, 17,15 Roma 
kısa dalg sı: Opera parçaları, 
20 30 Peşte: M scagni'nin •Ca· 
va.leria Rı.11ticaoa. operu& 
Otla musikisi; 

14,45 Rom kısa dalgas·:Oda 
muıılıtisi ko'ls9rİ, 21,20 Bükreş: 
Oh m u:kisi triyoıu ( Beetbo· 
ven op. 7ı No. 2) 

Resital lttr: 
9,45 Berl"n kısa dalgası: Sol'st 

konseri (keman). 10, 15 Be tin 
ktsa d1lgas : Hıgo Vo lf'un 
ıarlcılarındail, 16.15 V J. şova : 
Sopran şarkıları ( piyano ref a· 
le tile ) 22 V cırşova: Chopin 'fo 
eserlerinden p"yano resitali, 
22 30 Laypzig: Vırtüo~ kema 
mus kisi, 23 Peşte: Ruı şarkı· 
ları, 23,ıs Mı aıo, Torit.o, 
Triyeste : Tenor hrahodan 
konser. 
/)ons musikisi: 

18, ıs M lano, Torino, Triyeste: 
21 Varşova: Hak ki Kuba ban· 
dosu, 23 Varşova: 23,05 Flo· 
rans, N 1pol i: 24, 10 Peıte: 
Muhtelif: 

19, 10 Bari ve Roma lcıaa dal
gası: Arapça musikili neşriyat, 
23,36 Bari: Türkçe b~berler ve 
Türle musik si, 21, 15 Bari : 
Rumca haberler ve Elen mu
siki si. 

lspanyol mesele erının b zzat yeni harici siyasetinin ne ola· hafi!, siyasi m .ihzurlar yüz in· 
lspanyol vatand şiarının ecnebi cağını tetkiı.. etmek e ve Ame- den Parlamentoıun CJma günü 
müdahalesi olmaks zın hal et- rikınm Avrupa işlerı hakkında toplanmıyaca2"ın iddia ed'yorlar 
meleri lazımd r. yereceğı kararın, l:ıg aterenin Paris, 22 (Radyo) - Komü-

Bugünkü Avam kama·amz n bu siyasetile alakalı bulundu· nist partisi genel sekreteri B. 
ğunu yazm kta.dırlar. (D ki ) h l f t 1 · müzakereleri sırasında söylenen u o mu par 1 erın par· 

b l N~vyo k H erald Tr bun; 20 Jimentoda hususi bir toplantı 
azı söz er bana hiç akımdan Şubat tnrıhınin beynelmilel va• · ı f d "b' yaparak, har.ci vaziyet -etrafın· geçmıyen şey er at .:: er gı ı zıyet için bır dönüm noktası 

gelm ştir. Diyorum k • eğer Av· ştelik edcceğıni; çünkü Edenin, da müz kerede bulunmalarını 
rupanın dört büyük devlet müş· Amerika efkarı umumiyesince teklıf eylemistir. B nun üzerine 
kullerini hatlf"debilirlerse Av- logilterede demokrasilerın mü· dün muhal fler toplanmışlar ve 
rupa sulhuna doğru en mühim dafıi addedild ğini ve demokra· uzun müddet müzakerede bu-
adım atılmış olacaktır. s.leri temsil eyledığini yazmalıc· lunduktan sonra, b r heyet 

Bu ilk safhada anlaşma akdi tad r. seçmişler ve Başvekil B. Şotana 
b h 1 d B. Edenin istifasının Hitlcr göndererek harıci vaziyet etra· mevzuu a so ma ığmı ve ya· 

pılacak şeyin müıakerelere inbi- tarafından verilen söylevden ve fında malümat almışlard . r. 
sar edeceğini bır kere daha yap l ı n tarizlcrd n bır kaç saat Bravo T ekirdaJ11/ıya 

sonra vukua gelmesinin faş st 5 
kaydederim. Eğer ilerideki saf· bloklarda istıhza ile karşılan· - Boşı 1 inci sahifede -
balarda bir anlaşma yapılacalc dığını kaydcyl yen bu gazete; serdi. 
olursa bu anlaşmanın başkaları son vekayiin Ruzveltin 8 yasetı Ahali tarafından şiddetle al· 
tarafından bize cebren kabul ıle B. Hı:ıllun demokratik fikir- kışlandı. 
ett rtlecek bir metni ihtiva et· ferine b r darbe ındırdiğıni Tek.rdağlı Pariste Tür'kiyede 
meıi varid değ ld"r. Bu uzlsş'lla açıkça zikretmektedir. olduğu gibı atı ' gan, sert ve has-
bizce kabul edilebilir olma· Akşam gazeteleri, vaziyet mına nefes aldırm:yaıı bir oyun 
hdır. dikkatle tetk k edilınce bir tatbık etmektedir. Y pt ığı ser-

Çember byn Fransadan bah· dörtler misakına varılacağı ih· best güreş değil Ameri kalıların 
sederek ezcümle demiştir kı: tım linin ortaya çıktığını kay· C tch As Catch Can dedikleri 

- B.z Fransaya müşterek detmekte ve bunun "ut bu bo· bır oyun o)duiu ıçin şampiyo-
demokrasi hürriyet ve partı hü- zacağı, irıgi ız nüfuzunu bütün numuzun tam randımanını vere• 
kumeti ideallerile bağlı bulunu- diinyada ınafa düşüreceği mü- bilmesi dah bir kaç maçla bu 

taleas nda bulunmaktad rlar. 
Yoruz. Edenin bu meseleden yen oyu a tamamen al ~masıle 

Resmi mehaf I, lng 1 z bar'ci 1 
n ı ... 

dolayı çekilmesinin Fransa ile siyaseti hakkında mütalea be- kabil olabilecektır. 
olan 11kı dostluk münasebetle· Herhalde Tekirdağlı daha yan eylemekte ve ketumiyet 
rimiıde bir inhirafı tazammun göstermektl'd r. şimd .den nazarı dikkati celbet· 
etmesınden F. ansızlar asla en· Paris, 22 (Radyo)- M. Del· miye başlamı ştır lci, Pariı iç'n 
dişeye düşmesin1 er. Ben bizzat bos, bugün Amer.ka ve lngi iz çok büyük b r Şl'yd"r. 
kendimi sadık bir Fransız dostu elç le ini kabul ederek ıon si· İstanbul, 22 (H usi) - Te-
o arak bilıyorum. Eden ile be- yaıi hadiseler ve beynelmilel kirdağlınm Pariste yend iği peh· 
nim aramdaki ihtilaf Fransa vaziyet etraf nda görüşmüşt ür. livan, l.endis ni Mustafa Arif 
hakkında da aramızda bir ihti- Paris, 22 Radyo)- M. Çcnı- diye ilan eden B gar Bankof· 
laf hu!unduğu:ıu ifade etmez. be layn, M. Şo~ana bır telgraf tur. Bütün f ran z gazetefcri, 

Londra. 2·ı ( Radyo ) _ B. göndererek, son hadiselerin ıki T ._. d . f k . . 
.&. k d •- d 1 c~ır ğ 'liri mm,• ... yelıaı 

EJeni ı st f as ıda"l sonra bası memle et ara1Jn a&.İ ost uğa .ı J,' • d 
hiç bir halel gelırmıyeceğıni, tn 1.1ir c, em v i<en s· • 

olan vaz"yot he 1üz salah bul- mühim meselelerin gene iki den stayış .e bahsetme eduler. 
muş detitdir. Hikumet partileri devlet arasında miizab•releıden Tekirdağlı, v ze müsaadesi 
hükumete müzaheret~ karar sonra hal' edileceğani bildirmiş alırsa Pariste:ı Lo dray gide-
verm 'şler, fakat muhalifler B. ve Franı.z-lngil iı dostluğunun rek orada da gü·eşl~r yapac k 
Edeni tuhcaklaranı bildirm Ş· sars lmaz o duğunu ve bu hu· ve sonra t krar Parise dön rek: 
lerdır. fşçı part isi, hükOmete sustaki kanaatinin kuvetli oldu- Fransız şımp"yonu Oeglentle 
ademi itimad takriri vermiştir ~unu i av eylemiştir. gür ş cekti . 

kj, bu takrir Av m kamarasının Roma, 22 (Radyo) - lngiliz: Eden;n istif ası 
yarınki içtimaında müz~kere sf" fir Lord Pers, bugün lta 1ya 
edilecek ve h nretli mün~ a· H1r ciye N zırı Kont Ciano - Haşı 3 ı111cü sahifede -
şalara yol açacaktır. tarafından kabul edılmiştir. rid etmek noktası ıda lng ltere 

Alakadar mahhllerde beyan Sefir, yarın Londraya har~ için tereddüde mahal yoktur. 
olunduğuna göre, Edenin isti· ket edecek ve ltalya·İngiltere Çünkü Alm nya henüz tatmin 
fası muhafazakarlar arasında müzakereleri hakkında lngi iz cdılmeıniı bir devlettir, merlıceıi 
ooktai nazar ibt lafı tevlıd ey- Har:ciye Neıarctile temas ede- Avrupada olsun, müstemleke iş· 
!emiştir ve bu ihtilaf gittikçe rek tal mat alacaktır. lerinde o.ıun daha b r çok me· 
şiddetlenmektedır. Vaziyetin talibah vardır, onunla bugün 
parti}İ ciddi sıırette ıarsacağ• D O K T Q R müzakereye girişerek işi bir çık-
anlaşılma tadır. maıa sokmaktanıa esasen tat· 

Ankara, 22• (Rad o) - Tür· 
k ye Cumhu·iyet Merkez Ban
kası, ye ili yJz lir lık paraları 
ı mart 938 tarihinde tedavü'e 
çıkaacak ve sahteleri çıktığın· 
dan 30 mart 933 tenbeti mü· 
him bi· 'tsmı top nmı~ olan 
yüz liralıkl rl değiştirecektir. 
Eski yüz liralıklar 1 mart 938 
tarihinden sonra ancak altı ay 
müddetle mecburi surette teda' 
vülde devam edecelıc bundan 
sonra da alta ay ı ç n yalnız 
Merkez: Bankasınca değiştirile·. 
cektir. 

Kan icen bir katil • .. 
Ouey ev.dtlının kanını 

içerek onu öldüren 
Salih deli mi? 

lstanbul, 22 (Hususi) - Za
bıta, Kasımpaşada S lih isminde 
bir katili yakalamıştar. . 

Ka ia Salih; evlendiği bir ka· 
dmm ilk kocasından o 'an kijçük 
çocJğıınu afyonla uyuttuktan 
uyuttuktan ıonra kanını emerek 
ö d~rmekten ıuçludur. 

Harekatında gavri tabiilik 
görülen Salibin deli oldutıı da 
söylenmektedir. 

Giimrükler .. .. .. un um mu uru 
fst nbu.l gi ti. 

Bir baftad nb ri şehrimizde 
tetlc kler vapan gümriik er umum 
müd rü B. Mahmud GJn üıalp, 
dün lzmir v pu · e İstanbula 
g tmiştir. U:n m mjdür, lzmir
de g mrük s k iyon arını geı• 

·~ ht C! t.otk &ı: etm"t. bi~ 

hass gJmrük tar fes in tatbi· 
katı itzerinde dur nuştur. 

lzmir i .ıncı huk11k mahkeme
sinden: 

lz.mrde Gı.ı:ı:elyalı Tramvay 
caddesı 109G ay•h evde oturan 
ve l:ım rm R şad ye hane 327 
c lt 55 sahıfe 127 de kayıtlı 
Mwhmed oğ u lbrahim taraho· 
dan mahkeme e verilen arz&1-
halde: Aldığı Kanlımete soyadı· 
nın manası itıbarilcı Akay olarak 
değiştirilmesine kırar verilme
sini istemiş olmakla bu bapta 
y:ıp lan muhakeme sonunda: 
D.ıvacınm Kanlımete soyadının 
A~ay olarak değiştirilmesine 
karar verild ği medeni k. nun 
26 ne maddesi hükmüne te~ 

Milii liberaller ile milli iıçi· M. Şevki Uğur min edilmiı, bütün almak iıte- ---··---mı•••--• 
ler, yarınki ıçtimıda hükumeti diklerini hemen hemen kimilen atılmakta men aatı ka mıyaıı bir 

fi «an 1 an olunur. 

tu~mağa karar verm"şlerdir. Dahili hastahklar iıtıhsal etmiş olan ltalya i ıc devlet şekline sokmak lazımdır. 
Vaşington, 22 (Radyo) - Bu- mutahassısı derhal müzakere ınaı sına otur· işte (Eden) ile (Ç~mberlayn) ua 

günkü Arne ·ika gazeteleri; •Bub· mak daha evla ve d~ ha kolay- şabc;iyetlerindc çarp şan ve ık· 
ran şiddetleniyor.. • lng"ltere ikinci beyler sokak No. 82 dır. Binae .... aleyb ne yapıp ya· rici ye Nazırının atifasilc netice-
f şist blolcu önünde teslım olu· Telefon No. 3286 paralc ltalya ile derhal müz.. lenen e ash noktalar bunlardır. 
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KIZIL AKREB if j' 
}AZA~: 

Sax Rohnar 
ÇEV i.H1''N: 

Sezai Ya,11 
- 42 -

/KiNCi KISIM 
• iniltiler, manasız homur
•alar bozuyordu. Bazan 
1elen denizin altlarındaki 
llldarı dövdütünü duyuyor-

Ah-Fang-Fu etrafta olan 
ille IUç alikadar değildi. 
ıiDden bir deste kiğıd çıkar· 
kendi kendine fal açıyordu. 
on: 

•Duyuyor musun, dedi. De
eYia altına kadar sokuluyor. 
lalan karmakanşık yerler. 

ilir ne korkunç malızaoJ.,., 
"ali dcllliıler vardır. 

am bu •rada sokak kapı11 
imla uldu. İhtiyar Ç nli 

inden ka ' ktı, dük· 
Maka1a Harton 

onun kapımn demir kollarını 
indırditini duyuyor ardı. Bir iki 
saniye sonra F ng·Funun ho· 
murtusunu işittiler: 

- Çok geç, dükkan kapalı 
şimdi. 

Kalın ve kaba bir ses cevap 
verdi: 

- Senin dükkin•nla itim ne 
benim? Surattma dikkatla bak. 
Bana ihtiyar B l Bin derler. 
Kafamı dumanlamak iıtiyorum 
ben. Bana çubuk vereceksin, 
anlıyor muauD? 

- Sen miıin B'L Her uma ... 
ki g'bi ıarhoııun hı? 
Ayağında uzun lastik çizme

ler, aırt1nda lacıverd fanile, ba-

ş nda pis bir kaıket bulunan peıy'9elerden birindekı boş bir niz.: yuvarladınız. Kollarım sağ- Çinlinin yanına kadar ieldi. 
ve halindc;o ıemiai Qlduğu an· yero iliıti. Ah·Fang-Fu ebem- lamdır Allabtan. Yokıa ıimdi Bo:ulc bir şive ile konuştu: 
lıtş l n iriyarı birisi içeri girdi. miyot vermeditini göstermek için çoktan ölmü~ bu lunacaktım. O - Bu gece niçin yabancıları 
H"'nı yürüyor hem ıöyJeniyordu: omuzlarını sılkti. Matiz olmuı gece sah le yüz:inceye kadar aldın ·çeri? 

- S ırhoş ha, .ben mı ıa..- esrarlceılerio arasında dolaşa· ne zorluk çe t ı m bilsen! Ah-F dng·Fu hiç istifini boz· 
hoşum? Buranın içkilerile ralC lcu'lanılmıyan bir çubuk O s rada Gıaton Ma\csın so- mıyaralc kağıdları karıştırdı. 
insın sırho7 olur mu? Hapsi eradı. Bir az ıonra elinde bir lundaki peykelerin birinden - Ne d .ye almıyacafım? 
boyal ıu be, yetmiı şişe içsem çubuk merdiven dibindeki ku· botuk bir inilti yiikscldi: Benim ekmek param buradan 
aene de vız gel'r. Benim kafa-i tunun yanma geldi. Kendı ken.. - Ah beni ısırdı! çık,yor. Fo-Hi bana ne temin 
mı dumanhyl\cak şey ç.ubuktur. dıne mırıld,.narak çubuğu dol· Harton fısıldadı: ediyor sanki? 
Bana çubuk "er do nuz beıif. durmağa başladı. - Rüya görenlerden biri galiba? - Çok dikkat et, Fan·Fu. 

Gemicinin arkasından gelen - Demek eski hikayeler seni Bırdenbire Maks Hartonuo Geçen hafta olanı ne çabuk 
Ah·Fang-Fu eblc soıonu gös· alakadar etmiyor ba. San Fran· koluna sarıldı: unuttun? 
terdi: ıiskodaki meıeleyi unuttun mu - Sus, sesini çıkarma. •• Belli - Ne olmuş sanki? 
-Görüyorsun ki her yer dolu, ~rı y lan? Beni yüzdürmek is- etmeden merd.ven haşana bak. - Bir si ge iyor. içimize gi· 
fazla çubuğum da yok. ttmişti n, hatırlamıyor mus\ln? Harton başını çevirdi. Mer· rivor.. Nolor ötreniyor bilmi• 

lriyarı herıfin göz eri döndü. O zaman ceplerim para dolu diven başmdaki sahanlıkta bir yoruz. 
Hıddetle yumruğunu ııkh. Diı· idi. Hindli duruyordu. Bu Şanda - Lakın bu adam t,im.di 
lerini gıcırdatarak homurdandı: ihtiyar Çinli yavaş sesle aöy· Lald l Gaston Maks ihtar etti: denizde yüzmüyor mu? 

_ Bana bak san yılan. beni lendi: - Cereyan edecek hadiselere - Öldü. eve. Fakat yaıdlk· 
geri döildüıme~e kalkma, ağz.., - Yalan söylüyorsun, kapa hazır ol. H 'ç bir şeyden çe- lannı polis bulu sa?. Ve far· 
ma geleni söyliyecetim ha. çenenı. kinmcl zet ki b~ yazdıldsrımn içinde 
Sana bir u eıkı hikayelerden - Hoşana gitmedi f3liba. Şanda Lal yav8f yavaı qıer- çetenin bu .. ada toplandığım 
bahsetmek isterim. Bilmeaa bo- Fakat ben gayet iyi hatırlıyo- diveni indi. Ab-Fang-Fu Hiod· kaydetm'pe?. 
şurut gide m? rum. Bir gece ans·z ın beni liyi Kendı kendine - lıte o zaman ı 

s~n1ara sôyuyerek aenı ci N,rncybceıl n iı.ivertes ndeıı d~ d 
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urgudlu Halkevi 
---~~~--~---~ 

Aç ima merasiminden sonra söy-
levler, konferanslar verildi 

Tıırıııdlıı Halkeoinin resmi küıadında Dr. Seg/i 
•Öglev oerigor 

_____ ,_______ Turg:ıdlu - Evimizin açılış 

Çeşmede açı- yıldönümü, binlerce halkın buzu· 
ruyle Halicevi önündeki mey· 

lan ffa)kevi danlıkta kutlulanmıştır. Ankara 

Kızılay seçimi de 
yapıldı 

Çeşme, - Türk halkına bilgi 
ve ışık ıunan, kültür ve ülkü 
yolunda ıonsuz başanlar temin 
eden Halkevinin Çeşmede de 
açılması, bura halkı ve gençliti 
üzerinde derin bir ıevinç hu· 
ıule getirmiştir. 

Törene aaat 15,5 da Parti 
aalonunda, Ankara radyosunda 
Genel ıekrereter ve /ç'şler Ba. 
kanı Şflkrü Kayanın hitabesinin 
dinlenmeıile baş,anmıı, bunu 
müteakıp Halkevinia kordeli
ıını kesen ilçebay, kıaa bir nu• 
tukla ha!lca ve gençlığe açılan 
bu yuvadan bilgi ve ıtık yayıl· 
masını temenni etmişt.r. Daha 
ıonra öğretmen N. Pişmiıoğu 
da bir söylev vermiş, genel 
merkeıden gönderilen yüzlerce 
dergiler hallca dağıtılmıştır. Ak· 
şım da Temıil kolu tarafından 
•Yarım Osmıa. piyesi temsil 
edilmiş ve bu arıda monolot· 
lar ıöylenmlştir. 

Kızılay seçimi 
Çeşme, - Kızılay idare he

yeti seçimi geçen hafta yapıl· 
mıştır. Kız:lay Çeşme Kurumu· 
nun se~e içinde göstermiş ol· 
duau muvaffakıyet ve bilhasaı o • 

okul fakır çocuklarına, muhtaç 
halka yapılan her türlü yardım 
takdirle karşılanmıştır. Eski 
idare hayeti aynerı ve ekseri· 
yet!e yeniden seçilmiştir. 

•• 
Odemişte Halkevi 

bayramı 
Halk z.evkli bir gece 

geçirdi 
ôdemiş, (Huıusi) - H11llcev· 

!eri yıldönümü parlak meraaimle 
kutlulanmış, muhtel f eğlenceler 
tertip edilmiştir. Gece, •Tarih 
utansın. piyeıi temsil olunmuf, 
geç vakte kadar etlenilmiı ve 
zevkli bir f!Ce geçirilmiıtir. 

Yanıın 
Tekke mahallesinde bir yangın 

çıkmış, itfaiyenin vaktinde ye
tişmesi ve halkın yardımile ıön· 
düı ü'.miiştür. Mahalle halkı hayli 
kor ~u geçirmiştir. 

Korgeneral Ödemişte 
Korıı-eneral Naci Tınaz dün 

dün Ödemişe geldi. General 
istasyonda resmi merasimle 
karş;lan dı, kasabayı gezdi ve 
akşam uğurlandı. 

Esrar İçmek 
Keçeciler caddesinde Selçuk 

otel ndl" Vanlı Mehmed oğ'u 
S1brı nark.le ıle esrar ıçerkcn 
tu ulmuş ur. 

radyosunun yaydığı Parti genel 
sekreteri Şükrü Kayanın nutku 
Halkevi salonunu dolduran halk 
tarafından dinlenmiştir. 

Törene !atikli! marşı ile baı· 
lanmış, ilçebay Adil Elçinin 
açılış nutkunu, Halkevi başkanı 
Dr. Seyfi Poyrazın ( Halkevle· 
rinin maksat ve gayeleri ) hak· 
kındıki söylevi takip etmiş, 
ır::der tarafındın Hılkevi için 
manzum tiirler okunmuştur. 

Hılkevlerinin içtimai hayat 
üzerindeki teıirlerine dair avu• 
kat Hakkı Yenerin konferanıı 
{Türkiyede temaşa) eserleri mev• 
zuu üzerinde ortaokul Türkçe 
öğretmeni Hayri Erden tarafın· 
dan verilen istifadeli bir konfe· 
rans ile törene nihayet veril· 
miştir. Gece Hılkevi salonunda 
etlentiler yapı im ıştır. 

Turgudluda 
Ticaret Odası intiha. 

batı yapıldı 
,.urgudlu, (Huıusi) - T.caret 

Odası int:habatı yapılmış ve 
B. Osman Sumer, R za, Salih 
Zeki, Osman Nısuhoğlu, Hay
drr, Hüseyin B:ç1kçı, Şükrü 
Eren azalıkları seçilmişlerdir. 

Yeni heyet ilk toplantı11nı 
yaparak O:la reisli}ine tüccar· 
dan B. R zayı Sl'Çm iştir. 

Romanya 
Demir Muh::ıf ız.lar 
teşkilatı d_ğı dı 
Bükreş, 22 (Radyo)- Demir 

Muhıf11\ar teşkilatı rei ıi yüzbaşı 
Kaderyaninin, taraftarlarına gön· 
derdiği bir tamim aanıörüa 
müsaadesile gazetelerde neşre· 
dilmiştir. 

Mumaileyh bu tamiminde, ıi· 
yui hayattan ayrıldığını bildir· 
mekte ve kendisile birlikte ça· 
!ışın arkadaslarını teşekkür 
eylemektedir. Bu had ıe Roman· 
yada heyecan uyandırm ı. De· 
mir Muhafız teşkilatının mer· 
kezi ve bütün şubeleri kapa· 
tılmıştır. 

Köylü partiıi iıe taraftarlı· 
rına birer mektub göndererek, 
kanunuesasinin müzakere edi· 
ceği gün meclise iştirak etme· 
melerini bildirmiştir. 

Attan dü~tü. ve 6ldü 
L'.>ndr1, 22 ( Radyo ) - ln

gilterenin Paris sefareti müste
şarı, bugü!l kaza net cesinde 
attan düşmüş ve bel kemiği kı· 
rı:<l ğından, bir az sonra ö!. 
mi1 ş\tir. 

Bay reis, diyor, ben dünyanın en YAZAN: 

korkunc kadınıyım! - ıs - Nezihe Mıılıiddin 
• 

- Bay reia, ben dünyanın 
en korkunç bir kadınıyım, an· 
lıyor musunuz, ea korkunç!. 

Mahkemede bu cümleyi söy• 
!:yen kadın, korkunç olmaktan 
ziyade harikulade , -rin bir es· 
mer güzelidir. Büyük gözleri, 
uzun kirpik eri, mun ı ıum ç'z. 
gilı yüzü, taze bir meyvayı an· 
dırarı ağziyl e bu kadın calibi 
işt.hıdır. 

- Evet bay reisi Ben, dün· 
yanın en korkunç bir kadmıyıml 

- Lakin erkekler üzerinde 
malik olduğunuz fe vkılide nü· 
fuz gayri lcabili inkirdır. Bunu 
itiraf etmiyor musunuz? 

Mahkemenin büyük bir cina· 
yet davasını görmek üzere ol· 
duğunu filin zannetmeyinizlMe
ıele çok basittir. Bu güzel es
merin kocası bir hırsızlık nıe· 
leıinden dolayı tahtı muhake· 
meye alıı.mııtır. Keadiıi de şı· 

ııiddir. Fakat bu iıtintak sıra· 
ıında geçen konuşmalar dinle· 
yicileri candan alakadar etmek· 
tedir: 

- Bay reiıl Benim dört ko· 
cam vardı. Dördü de vef11ızlı • 
ğıma kurban gittiler. Ne yapı· 
yım, bu benim elimde değ.l; 
erkeklere bir türlü tahammül 
edemiyorum. Yani onları seve
miyorum. Bunun için sedakat· 
sizlikle im başlıyor. Sonra da 
boşanıyorum. 

Güzel Dorto~y Tunıtelleiıı bir 
mektubu heyeti h3kime önünde 
okunmuştur. Bu mektup şöyle 
başlamakta dır: 

•zevklerimin elinde ben de 
bir oyu~cağım. Daima erkek· 
ler değişt rmekten hoşlanıyo
ıum. Maamafih genç erkekler· 
den lezzet duymuyorum. Bana 
ufak-tefek, saadeti veren yaşlı 
erkeklerdir. Ancak bunun için· 
dir ki hayata tahammül edebi
liyorum .• 

Dördüncü kocasını da terket• 
me:C üzere olan Londralı güzel 
şimdi beşinciyi bulmak arefe
ıindedir. 

Reis: 
- Müstakbel kocanızı ıevi· 

yor musunuz? 
Sualine M~dam Dortoty Tun• 

ıelt şu cevabı vermiş tir: 
- Zannetmiyorum Bay reisi 

Hayır, sevmiyorum. 

Kayser Vilhelm 
Yanan veliahdi ile 
z.evceıini kabul etti 

Amsterdam, 22 ( Radyo) -
Yunanistan veli.ahdi Prens Pavlo 
ve zevcesi, bugün (Dorn) şato· 
suna gelmişler ve sabık Kayser 
Vilhelm tarafından kabul edil· 
mişlerdir. 

Kayser, Yunan veliahdi ile 
zevcesi yel!'cnini yemeğe alıkoy
m·•ştur. 

22 yıllık sahte 
doktor 

Nihayet yakalandı 
Bonlonalı doktor Heary Ma· 

zet yirmi iki yıldanberi icrıyi 
tababet etmektedir. Kendisi 
beyaz sakallı, açık alınlı, tam 
b.r tabip yürüyüşüne malik, 
kelli felli bir adamdır. Yalnız 
mahallesinin değil, dii'er ı emt· 
!erin de belli başlı bir şahıi· 
yeti olmuş, müşterilerinin adedi 
günden güne çoğalırken mali 
vaziyeti de inkişafa başlamıştır. 

Bu zatın sahte bir doktor ol· 
duğu, ancak ıon zamanlarda 
zabıta tahkikatile meydana çık· 
mıştır. Filvaki Henry Mazet, 
Tıbbiyeye bir müddet devam 
etmiş, lakin beceremiyerek ora· 
ıını terketmiştir. Ekıeriyetle 
ona, Kart e Latende ve Pariı 
talebe muhiti olan yerlerde te• 
sadüf edilirır.iş, büyük harp 
patladı~ zaman Henry Mazet 
te cepheye gitmiş, dört yıl cep· 
hede kalmış, Bonlonyıyı dö· 
nüşte kendııinin pırıl pırıl ya· 
nan doktor üniforması önünde 
berkeı gıpta ile durmuştur. 

Artık o, kendisine doktor de· 
dirtiyor; (Doktor) adıyle iftihar 
ediyordu. 

Onun yirmi iki yıllık tababet 
bayatı, bundan ıonra bışlamıt· 
tır. Diplomasız doktor, artık 

bir ıenç detil oldukça yaşlı bir 
adamdır. Geçenlerde evinde 
yapılan tıbarriyatta bir çok 
cerrahi alit ve memnu illçlar 
bulunmuştur. 

Tahmin edildi tine göre, dolc· 
tor Mazetnin ekseri müşterileri 
kadındı. Çocuk almakta ve ço• 
cuk düıürtmekte mahir olan 
diplomasız tabibin evinde müı· 
terilerin liatesi de bulunmuştur. 
Doktor ayni zamandı bütün 
hastalıklar üzerinde de tedavi· 
ler yapıyormuı .. 

Doktor hakkında mevkufen 
tahkikata baş'.anmıştır. 

Avusturya 
Cumhuriyetçi lıpan. 
yadaki konsoloaluk. 

larını kaldırdı 
Viyana, 22 (Radyo) - Avu .. 

turya, Madrid, Valanıiya ve 
Baraelon şehirlerindeki konso
losluklarını kaldırmıştır. Bu koa
ıolosluklar, ihtilalci lıpaaya 
ıebirlerinde tesiı olunacaktır. 

Japonlar 
Bir Rua vapurunu tut. 
talar, bir lngilis ıile. 

bini de bıraktılar •• 
Şınghay, 22 (Radyo) - Ko

topyef adındılci Ruı vapuru, 
Petro Pavloskiden Viladivo1-
toka giderken Japonlar tarafın· 
dan tevkif edilmiştir. 

Peskadora adalarında tutul· 
muş olan Aıyan adındaki lngi· 
liz şilebi bugün ıerbeıt bırakıl· 
mıştır. 

lngiltere · /rlanda 
Müzakereleri tekrar 

ba,ladı 
Londra, 22 (Radyo)-lrlanda 

hükumeti reisi M. Dövılera ile 
lngiltere Başvekıli M. Çember• 
layn arasında bugün müzakere· 
lere başlnamıştır. 

- Fadime bu yıl demek ni· 
• yetlerimiz içimizde kalacak ba? 

- Yok kardeşlerim yok. 
Hiç Fadime .Yüreklerinizi kı· 
rar mı siıiı;ı? 

- Doğru mu Fadime gene 
çömleği hazırladın mı? 

- Çömleği hazırlamadım ım· 
ma kolay iş .. Şımdi bir çömlek 
buluruz. 

Geiının satında helavetiı he· 
livetli gülümsiyen Yağız nine: 

- Kızlarım üzülmeyin, dedi. 
Çönleği kırmızı gül fidanının 
altına ben hazırladım. 

Fadime ile Yağız nine biri· 
birine bakışarak gizlice giilüm· 
ıediler. 

Bu çömleğin ıırrını ikisinden 
başka bilen yoktu. Uğurauz 
bir iş için huırlanan bu çöm· 
lek bık bugünkü bayramda bir 
fenlik kaynağı olacaktı. 

Y atız ninenin bu sözü üzeri· 
ne genç kızlar sevinerek Fadi· 
meyi kollarının arasına aldılar. 
Bahar kelebekle ı i g bi uçuşa 
uçuşa meydanlıktakı kırmızı 
gül fidanının yanına geldiler. 

Fadimeyi süılü bir koltuta 
oturtup etrahna çevre oldular. 
Bütün köylü, ihtiyar, genç bu 
şen çevrenin arasına aıkıştılar. 

ilk maninin kendisine ıöylene· 
ceti vadini alan Ayıe çömleği 
çıkardı, içinden bir taş çekerek: 

- Nıyetimi tuttum, dedi. 
Fadime bu ıenç lcızın yüre

tiodeki derdi pek iyi biliyordu. 
Köyün çok mahcup delikanlı11 
olan gürbüz Aliye gönlünü kap. 
tırmııtı. Genç çocuk Ayt•Yİ 
gördüğü zaman pancar ıribi lcı· 
zarıyor, dili dolaşıyordu. Ayıe

yi yürekten sevmese h ç bu 
hallere girer miydi oğlancık? .. 
Amma kız bir türlü inanamıyor, 
üıü üp duruyordu. Şimdi Ane 
niyeti tutunca gürbüz Ali kalı· 
bahtın ar11ından yavaıca niyet 
çöm:eğine yaklaşarak kulak 
vermeğe bıŞadı. Gözlerinden 
hiç bir ~ey kaçmıyan zeki Fı· 
dime beyaz diılerini göıteren 
tatlı bir gülüşle maniyi ıöyledi: 

Gölge aaldı ke><:f mete 
Dağlar kırlar mor menekıe 
Yarin gözü gönlü ıende 
Keder etme güzel Ayşe 
Köylüler gülüştüler, Ayıe et· 

rafına bakınca bir aralıktan ba· 
ıını uzatmış olan Gürbüz Alinin 
ıpkırmızı yanıklarını görerek 

kıvrak bir kahkaha attı. Zavallı 
utangaç genç te bir tarafa bü· 
zülüb kaldı. 

Ayşe çekilince bir asker ni· 
ıanlıaı olan yoıma Keziban H· 

lınarak niyet çekti. Fadime bir 
ç rpıda onun da ınaniıini ıöy· 
ledi: 

Dere boyu Halıdır 
Kara giyıem az mıdır? 
Ah ederim yar gelmez 
Benim Yarim nazlıdır. 
Şimdi de çömlekten Alcmıa 

bir niyet çekti. Bu yakıtılclı genç 
adam arka köydeki kıra gözlü 
lcüçük Zeyaebe tutkundu. Fa· 
dime hepsinin gönlünün ıırrıaı 
biliyordu. Manileri tipatıp üzer• 
!erine vuruyordu: 

Dere boyu yeşil uz 
Sevda çektim bütün yu 
Kömür gözlü Zeyaebim 
Etme bana böyle naz. 
Küçük Zeynep bu maniyı 

işidınce pembe yanaklarını anı· 
sının arkasına gizledi. Fakat 
Aktay kızı Hatice kırklık olgun 
bir dul olduğu halde oğ!u ye· 
r.nde o'an yirmi yaşındakı Ak· 
mana sevdalanmıştı. Herkesten 

I
Sevel davranarak çöm!elcteıı bir 
taş çıkardı. Sürmeli gözlerini 
ı1ıt1rık: 

- Niyetimı tuttum.. Haydi 
bakalım vur üstüne Fad me 
• diye kırıttı· 

Fadime alaycı bır gülüşle 
onun da manııın i ıoyledi. 
Kişner durur beyaz tay 
Sevda çektin sekiz ay 
Onun yoktur hıberi 
Sen durmadan ç'le ıay 

Aktay kızı Had·ce yıizünil 
buruştururken köyün en narin 
ve sarış n küçük kızı on altılık 
Emineye göz koyan zengin ihti· 
yar Kocabaş Ômer çömleğe 
yaklaştı: 

- Hele biyol benim n yete 
b r mani düz bakal•m Fadime 
gelin, dediği zaman koca ihti• 
yarın halini bılen köylüler. k11 
kıs gülemeğe başladılar.Fadime 
şen seıile: 

Orak vurdum ekine 
Herkes kendi deng•ııe 
Koca erle eş olmaz 
Nar bülbülü Emine 
Deyince halk kendini zapıe

demiyerek gürültülü bir kahka· 
hadır kopardı. Bu alaydan taıı· 
ran ihtiyar Kocabaş Ômer ve 
kendisi gibi a p ş p kalın Aktay 
le zı dul Had cenin yanına ıo· 
kulup çömelince Fadime ayıta 
kalkarak onlara do§'ru fa mı· 
niyi ıöyled:: 

Orak vurdum b'çtim ekin 
Rüzgar eıti ıerin serin 
Ômer dayı, Hatice teyze 
işte tamam ıenin den(İn. 

Bu son maniyi dinliyen halk 
öyle coştu ki çırpılan eJlerin 
ıakırtısı ku lakf.,da çınlıyacak 

kadar uzadı. Köylüler el çır· 
parken Fadimenin manisi üze
rine O mer dayı ile Hafc, 
teyze hemen nikahlarını kıydır· 
aıak için uyuşmuşlardı bile. 

Ômer dayı ile Hatice teyıe 
uyuşa duraunlar. Allar giyinmiş 
olan tombul Rahime çömlekten 
niyetini aldı. Bu eamer yuıyu. 
varlak kızın yanında tı§' gibi 
ince geniı omuzlu icara yağlı 
bir delikanlı vardı. Fadime OD• 

ları elele görünce mıailer,ni 
söylcd:: 

Cıvıldaşan bir kuttun 
Y eşıl dalları açtua 
Tevekkeli yüzün gülmez 
Bıldır yare kavuıtua 

iki genç yeni evli niyetlerine 
baktırınca uzaklaştılar. Fadime 
artık önüne gelip niyetini çe
ken kızlara bırer bir er maaile· 
rini söylüyordu: 

Yaylalarda sarı çiğdem 
Ah gönlümü sana versem 
Gül dibinde balbül gibi 
Şakır durur f.daa Meryaııa 

Sil gözün den yaıları 
Atma baaa tatları 
Gene neden çatılmıı 
Yarin hilil katlan. 

Cözün yaşla dolmaaıa 
Gönlün kırık olmaaın 
Nazlı yari beklerken 
Gül yanığın solmasın. 

Bir 

- Sonu var -

mOtercim 
arıyoruz 

Gazetemizin Fransızca ve 
Türkçeye iyice vakıf, tercüme· 
ye muktedir ve gazetecilik 
mesleğine hevesli bir arkadaşa 
ıhtıyacı vardır. Tıılip o anların 

ı•racaatları. ıia rehan<"ınır

\..,~--------------j 
• l 
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~ .. ~ ..... 
Fratelli Sper<~o 

Vapur A centaaı 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
.. TRAJANUS ,, vapuru 21 

$ubatta gel p ANVERS ( Joğru) 
ROTTERDAM, AMSTERDAM 
rie HAMBURG limanları iç'n 
rülc alacaktır. 

0 HERMES,, v puru 3 Martta 
gelip BURGAS, VARNA ve 

KOSTENCE için yük alacaktır. 
"MARS,, vapuru 7 Martta 

klenmekte olup ROTTERDAM. 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük ııbıcaktır. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

•'FiN N., vapuru 21 Şuha ta 
.-~lip ROTTERDAM, HAM· 
8URG, GDYNIA, DANZIG, 
DANiMARKA limanları BAL
tt'IK ve NORVEÇ limanlan iç n 
rülc alacaktır. 

0 GOTLAND,, motörü 'i M rt· 
ta beklenmekte olup ROTTER· 
l>AM, HAMBURG, GDYNlA. 
DANZIG. DANiMARKA ve 
~ORVEÇ limınlan için yük 
alacaktır. 

.. GUNBORG ,. motöri 14 
Martta beklenmekte olup ROT
h'ERDAM. HAMBURG, GDY· 

IA. DANZ'G, DANiMARKA 
e BALTIK lımaoları için yük 
lacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

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

"LECHIST AN.. motörü 15 
Martta beklenmekte olup AN· 
VERS, GDYNIA ve DANZIG 
ıimanları icin yük alaaıa\trr. 

ilandaki hareket tariblerile ve 
'awlunlardaki detitikliklerden 
..,:entc mesuliyct kabul etmez. 

Daha foıla tafsilat için ikinci 
lordonda T.lamil n Tabliye 
~ası arkasında FRA TELLi 
sPERCO vapur acentalık?na 
...,.aat edilmesi rica olunur. 
telefon: 4111/4242/2663/4221 

llclıiaar Marmara na. 
i,eıincle satılık tarla 

ve mera 
Maniuda Buldanla Ali kazt 

a.1an Fatmuın Aldriuna U.. 
-.,. nahiyelİ civarında Yale; 
-leaaeldo •aruf .3000 dönüm 
Nuamf oldutu tarla ve me· 

pazarhk ıuretile aatılıktır. 
p olanlann Beyaa fatma 

J. •ekili u•umisi Akhiur dava 
'.lkillerind• Hüaeyia Hütni 
~kurda eacaat etmeleri ilin 

ur. D. ıs 

livier ve 
Şürekıisı 
Limited 

Vapar Acenf~ı 
Birincilcordon Reu bınaa 

Tel. 2443 
LONDRA HA Tl'ı 

•POLO. vapurAJ Ştbtt 8"1-
~ LONORA, ti\JU. ff 

-..w.a..VERStoa gelip yük çılca· 
ve •Jllİ zamandı LON· 

~ ve HULL için yü&-: ala· 
~-

"GITY OF EXFORD,, va· 
>taru Mart iptidaaında LONDRA, 
:ilJU. ve ANVERSten gelip 
'6k çıkara09k ve ayni zamanda 
..ONDRA • HULL için yük 
&itc:aktır. 

LIVERPOOL HATTI 
.. MARD AN,, vı-puru 20 .. 

~hatta gt-1-p LlVERPOOL ve 
.alASGOW .ç.n yük alac k. 

"LESBIA . vapuru Şubat 
itfasında LIVERPOOL ve SW
\NSEADAH t elıp yük çıkar .. 
•k. 
)E.UTSCHE LEVANTE. LINIE 

11ANDROS. '-'~puru 9 Şu· 
ıttta HAMBURG, BREMEN 

AN\ lRSTEN ic p )iık çı-

DECT .. ~(~HE l.1E
\ .AN1-E - LlL IE 

G. ın. h. H. 
HAMBURG 

CfU1SCHE LEVANTE. 
Lll\IE, A. G. HAMBURG, 

A 1 LAS LEV ANTE LINIE A.G. 
BREM EN 

''ERNST L-M RUSS,, vapuru 
17 Şubatta beklenıyor. ROT· 
TERDAM iç n yük alacaktır. 

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

ARMEMENT H. SCHULDT-

ANAOOftl 

Nihat Kar 
Mimar Kemalettin caddesi Akseki bankası karşısında No. 35 

Garod oıomaıik Radyoları 
En tabıi ses, en kolay kullanış, en şık moble, en hassas aparey 

Kalorifer rfesisatı 
En büyük müesseselerden itibaren bir kaç o~alı e~lere 

kadar bilhassa :- partmanlar için kat kalorıferlerı 

Cil1et Antenleri 
Fennin en son hediyes·, pratik, kuvvetli ve emin aletler 

Neon tüpleri ile tenvirat 
Mağazalarınıza ve müesseselerinize güzellık verecek bı 

tes·sat ayni zamanda size büyuk bir r~!--. 
... . ' . . . '. am vas.tası da olacaktır 

HAMBURG , ................... _.._._ .. .__..,. ......... ~ 

"GLOCKSBURG,. vapuru 8 YIL DiZ Martta bekleniyor. ROTTER· 
DAM,HAMBURGveBREMEN 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCA REST 
··o.ruz,, vapuru 22 Şubatta 

bekleniyor, KOS'l ENCE, GA
LA TZ ve GALA TZ aktarması 
TUNA limanları ıçin yük ala· 
caktır. 

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

LIVERPOOL 
"INCEMORE,, vapuru 27 Şu· 

batta bekleniyor. BURGAS, 
VARNA, KÖSTENCE, SULINA 
GALAZ ve IBRAIL limanları 
için yük alacaktır. 

Dl:.N NORSKE MIDEL
HAVSLINJE 

"BAGHDAD,, motörü Mart 

Kadın dikişleri ve 
şapkaları atölyesi 

Paria, Londr -ı, Viyan~ mo,. 
dalarının yük:ıek modelle. 
ri takib ve tatbik edilir 

Yıldız atöly si, giyimlerinde 
f"n tıtiz olan Bayanları mem· 
nun etmektedir. 

M,. Etiman ve 
Saime Ö~gören 

Paris Dikiş Akademisinde11 
Dip!omalı 

H'iikumet caddesi 
Şamlı sokak No. 28 

OSLO 1 

oıhlu.nda be~e~yoLD~PE !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ve NORVEÇ için yü~ ala· ıı 

caktır. _&\tUIWUIUWIUllllllll lllllJlllllllJlllllllU lllllllllllntl 11111. llfıllllllllll lllHIUllllllllllU/~_ 

I Z M 1 R 
Telefon: 2535 

ARMEMENT D!PP!. ifr' ~ 

"f.SPAG~~~puru Mart §g K 1 R 1 L M A Z ! 
ortftlarındı beklrniyor, ANVERS - • A ~ 

için yük alacaktır. §HAKiKi §§ AMERICAN EXPORT LINES § ~ 
1HE EXPORT STEAMSHIP s 5 

CORPORATION ~ os§ 
••f.AHIBITOR,. vapuru 20 = TERM S 

Ş~bat~ bekleniyor. NEVYORK ~ §§ 
~n~k~~~L ~ = 
STE ROYALE HONGROISE ~ ~ • • § 

oANUBE MARıTıME § Ç e ş ı t 1 e r ı G e 1 d ı ~ 
"DUNA,, motörü 25 Şubatta = L d = 

bekleniyor, BUDAPEŞTE, BRA· =zarif, Fevkaldde Stıflam oe ÇOK ucu.z ur~ 
TISLA VA, ViYANA ve LINZ = :: 
~iiıi.~~~~k~~ •• ket. tuibl .. i Şifa Eczanesinin 1 
rile navlanlardaki defişiklik· - -
ıerden acenta hiç bir meauliyct ~ Çok zengin çeşitlerini görftnOz i 
ka~h:t::~ tafsilat almak için ~111111111111 Ullllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlfllllllllllllllllllllllllllllll= 
Biriacikordonda w. F. HENRY lzmir vakıf Jar mftdOrlOğftnden: 
VAN DER ZEE & Co. N. V. 
\'IJHU acentalığına müıacaai Seaelik bedel 

muhamraeııi 
~aümesi rica olunur. Lira Cinai No. Mevld Vakfı 

Telefon No. 
2

007 /2008 160 dükkan 3l Kemeralh caddesi Odunkapıh 
Haşvekilimiziu Yukarıda y zılı dükkan 31-5·939 gayesine kadar k'raya ve-

rilmek ii111e müzayedeye ~ıkarılmıştır. ihalesi 26·2..9J8 Cumar· 
Q so resimleri teli ıunü &at ondadır. Talipler:n .vtkıfJır idareıiP.tt müra· 

~iWQ ~IJ',a• tl•JV•kili11i• 
B. Celil Bayarın fotoğrafileri 
yalnız Hacı Alipaşa otelinde 
foto, rtasam B. 1.maildea teda
rik edebilirsiniz. 

.-r Kli ltür ... 
EDEBi. TERBiYEVi, 

SOSYAL MECMUA 

En yeni terbıye cereyanla· 
nnı, iımi ne.ırıyatı ve dünya 
edebiyatının en güzel parça· 
lar n n eşredeı. 

Hıçbir münevver, bir çocuk 
babası KOL TÜR ü tak pteo 
uzak ka1amaı. 

Yıllık abontt bedttli 240 
altı aylılı J 30 dur: Sagısı 
en lcurUftıll'· 

Adr lzmlr KUltUr 

~ııtltrı· J' 20 tl 26 SOB 

Pamuk mensucatı 
Anonim ,irketi 

Kabot bezleri satış fi:ıtı 
Tıp No. Markası EDi sasıtim 36 metrelik bir top110 

uhş f ata 
Kuruş 

4 At 85 717.-
4 At. 75 655.-
s Değirmen 90 83l.-
S 85 798-

" 8 Geyik 85 800.-
8 H TIQ-

" 9 Tayyare 85 732 
9 7S 670.-

11 K<i~ekli 85 722.-
lıbu fiatler fabrika teslimi satış fi atı olup ambalaj illa raf 1 

lllÜfteriye aittir. 
, 25 toptan aşağı satışlarda yukaradaki fiatlere % 2 zam 

o un-. 

~ ı11rı1111111n11111111111mm1t.. Doktor 'dl lll lll l lll lll lll lll ili lll l lll lll --- ------ A. Kemal Tonay 
~ Balcterigoloı w bıılaşıcı, salgın hutalılcl«rı miitehessuı i = (Verem ve saire ) = 
§5 lı11müane lataıryona karp111ulaki Dibek eobk bqınd.a 30 HJÜI 
:= e1 w muyeaehuetinde Nhah Na& 8 d• 8kfaaa Ali& 6 ı • -

1 kadar hutalanıu klbnl eder 1 
1111111111111111111111111111 111 111111111 ili Hl Hl 11111111i111 il il Jll 111 T t1 le I on: 411 S 11111111 

lzmir OetıerdarlJğından: 
icar no. 

!°02 Kızlarağası hını alt katında 26 taj no.lu ma~aza 
303 2:ci.:ordon Tuzhane s. 26 t;ıj no.lu dJkkan 
304 Ahmetaj'a m. Tuzhane s. 22·24 taj no.lu dük in 
305 Karşıyaka Bahariye YemişçiP,aşa ı. 32 tai no.lu 

Ura K. 
60 00 
:9 50 
60 00 
36 00 

düklcin 
306 Mersinli Bornova c. 54 taj no. lu ahır 
307 Kahramanlar Mortakya 197 eski no. lu ev 
308 l:c kordon Balı hane altında 5 no. lu dükkan 
30J Bayraklı Bornova c. 26·28 taj oo. lu ev ve 

19 00 
40 00 

125 00 
45 00 

dükkan 
Yukarıda yaz h emvalin senelik icırları 15 gün müddetle 

müzayedeye konulmuştur. ihalesi 7·3·938 tarih nde Pazartesi ' 
günü saat 15 tedir. Tal plerin Mıl i Emlak mü iürlüğüne müra· 
caatları. 5.30 

Kuyucak belediye riyasetinden: 
Beledi)'ece İnşa ettirılecek 2998 l ıra 98 kuruş keş fli fenni 

mezb hının bilumum malzemesi belediyece tem n edilmek yal· 
nt7. İşçi' iği l/2/938 tarihind~n itibaren 20 gün müddetle açık 
eksıltmeğe konulmuş ise de ib ıle gün .. ola ı 21/2, 938 Pazar-
tesi giinü yapılan açık eks itmede talip çıkroad tından eksilt
menin b r bafta temdidine karar verilmittir. Muvakkat teminat 
54 lira 44 kuruştur. işçilik muhanımen bedelı 725 lira 92 ku· 
ruş olup talip olanlarm 2490 sayılı kaou:ı laükümJerine göre 
istenilen vesaiki ibraz etmeleri lazımdır. Şartnameyi görmek 
istiyenleria belli günden önce belediye enciimen;ne müracaat• 
ları ve ikinci eksiltmenin 1/3/938 Salı ıüaü yapılacağı ilin 
olunur. 

İzmir levazım amirliği ilanları 
lzmir Levazım amirliji Sat Al. Ko. Ra. dea. 
1- 50000 metre mayonla çehk şerit kapalı zarfla eksiltmeye 

koomuıtur. 

2 - Talamin edilen bedeli 21000 lira olup ilk teminata pa· r.. 1575 lirad1r. 
3 - ihalesi 28/Mart/938 Pazart~si &ünü uat 15 dedir. 
4 - Ebiltmeye girecekleri11 2490 uyıb bauaun 2 ft • 3ac1 

maddelerinde istenilea belıelerile birlikte ihale pıaüa
dea en geç bir saat eveliae kadar teminat w ~ 
ımlstuplarını M. M. V. Baba at .. k~ .., 
meleri. 8 23 ıo 2$ 412 

İzmir Lv. •mirlitı s.t Al. Ko.. Ra.: 
1 - Her bir metreaia• •umi11 edilen 275 kur111 olan 10000 

ile 15000 metre kıılık elbiselik ku .. , kapalı zarfla 
münakasaya konmuştu. 

2 - lhaleıi 14/3/938 Pazartesi rünii .. t 11 dedir. 
3 - ilk teminatı 3093 lira 75 kuruştur. 
4 - Evsaf ve ıartname &ed ... li 207 kurut mukabilinde M. 

M. v~ .tın alma kemi&yo11Undae nmr. 
S - Eluiltmep •irecolderia 2490 ..,... kanunun 2 ve 3 cü 

maddelerinde yazıla belfelerile teminat ve teklif mek· 
twplari&e birl~kt• ihale •..tinden • az bir uat evet 
komisyon• vermeleri. 23 28 4 9 519 

il daimi encftmeninden: 
Euiltmey. koDlllan iı 

Açan tut• 
Eksiltme 

lst~ 

s Ôdemi1-Çatal yaiuoun 1 +450. 
15 +6S6 kıloınotreleri arasındaki 
topnk teaviyeai ve fO• ile ıınai 
imalat yapıları. 

ı (112121) lira (56) ımr... 
ı 17/Mart/938 Perıembe paü ... 

11 de lzaıu. ili Mimt encüme
ninden kapab zarf usulile yapı· 
lacaktır. 

• lbiltme ..,._amffi, mukaveie 
prgjqi, ~ndw~ ..,_i ,_1 
prtnamesi, fenni ve hususi twt· 
name, keşif ve projeleri lzmir -
Ankara • l.taabal aafıa müdür
lüklerinde ıörüp inceleyebilir· 
ler. 

Eksiltmeye girebilmek lçia ı lateldileria (6357) muvakkat te-

•i••t vermeai ve Nıfıa Velcile
tindea akamıt •üteabhitlill bel· 
ps ile ticaret oda11 vesikası 
(2490) uyıb yuaa1a 31 nci mad· 
deli tarifab da ireaind~ hazırlıya
cakları teklif mektuplarile bir
likte yakanda 3 ncü maddede 
JUılı uattaa bir saat evetine 
kadar lzmir Yifiyeti daimi encii
meni bafkaabtına teılim ederek 
makbuz almaları lazımdır. 
fo.tada olan gecikmeler kabili 
edim ez. 

23 7 573 

lzmir Eşrefpaşa hastanesi başhe
kimliğinden; 

fzmir Eşref Pat• la jçia: .280 liralık yangın ıörıd\irmo 
aleti mübaya • edilecektir. Taliplerin nümuntyi ~örmek ve şe· 
raiti aıılaüıiik Ü%erc haıtane baıhek mlif ne müracaaU...ı. 581 



-.....___,_,_....-,__~ __ ....._ ____ _._........,_. ______ ._.. __ _..._._.,______ A.NAIJOLtJ -'~Z'z~r-=--~~--~a------~------------=-~--...~~~-~----, =ıt ts?rs ·-- ti'. ,, ER ' o o c o - " F - r: e ... 3& 

ast 0

) P kt J o• okt Ş h Göğsa yumuşatır, balgam söktürllr, öksarata 
I e Ora Or a ap söktürür, tesirli bir ÔKSi1Ri1K pastilidir 

Hassas ve temiz iş 

l\lutedil fia le 

Sözverilen gnnde 

.----~~~-----~Makine tamirha· 
E H inde yapılır 

lzmir Kestane pazarı demirciler 
No. 16. 18 

Telefon: 3993 1 .. "" ~ • • • 1 

Septolin 

DIŞ 

macununa 
:ı:::ı<::Q 

Mutlak 

kullanınız 

Toptan 

satış yer 

Peş'emalcılorda 

L -tfı Krom 

~ • • • • .~. • ' • \ • ; 1 .. _. 1 • ; • :. -· : : 

En meşhur fab!tikaların fotoğral makineleri, film, cam, kitıt, 
kart ve bilumum fotoğrafçılıkta müstamel ecıa1ar, fotograf alit 

ve edcvab, iont ve ıebpalar. 

Fototrafçılıfa müteallik her nevi malzeme 
Zevki okşıyacak resim ve ağrandiımanlar, aencdat vo evrak 

iatinsablan ve lıcopyalan kemali dikkatle yapılır. 

AMAl'ÔR iŞLERi 
Developman, kopya ve ber nevi ağrandisman aürat vo ncfa· 

ıetlo yapılır. 
JZMIR: Emirılerıadc çar~ısı No. 28, 4, S, 6, 7, 3, > 
Telefon: : 675 Telgraf: Rüstem lzmir ... -:ıı· '' 

Sıhhat Balıliyağı 
Norveçyanın halis ~lorina balıkyağJdır 

iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 
Hamdi Nüzhet Çan çar 

Bü.vük Salepçioflu lıanı karş111ıntln. 

Mücellit 
Ali Rıza 

••• 

En temiz vo en zarif itleri 
ıiiratle yapar. 

Bir kere müracaat 
ed:niz. 

Yeni /(avallar 

çarı ısı No. 34 

• Diı Tabibi 

CevatDağh 
ikinci Beyler 10kak No. ~ 

Telefon: 3055 

Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türlü idrar, kan, 
balgam oe saire ttıla. 

lilleri .vapılır 
~ Qracaal yeri: 

lkincibeyltt "nkak 

Telefon 3869 

Bınncı Sınıf M~auaa 
Dr. Demir Ali 

Kamçı oflrı 
-- Cilt ve T enaaUI hastalık· 

ları ve elektrik tedaviai 
lımir - Birinci beyler 10kalt 
Elbamra Sinemuı arkuıada 

Trle'on : 3479 

G .. H ki • oz e mı 

Mitat Orel 
Adres: Beyler Numu ~ 

k•tı No. 2J 
Kabul aaatleri: Otledea wel 

aaat 10-1'.l ötleden IOIU'A 

1 S,30 • 17 Tele. 3434 

Hara<i<i• kardeşler ı 
1938 Modelleri geldi 

Şevrole Otomobilleri 
8 yu mob ya ve me nlf8t 

alan emriniz A el . 
ANKARA 

Temiz. zarif eşya, elbise ihtiyacından evel gelir. Herkes kend 
balıne göre temız b r e,e, nıısaıır.er nı kabu edecek bı ' Sdlon 
rahat )aşı)acak. t:şyaya muhtaçtır. lyı bir uıobılya ıçındc kenJ n LI 

"· aıleııızı nıuhıte d&ha ıyı \an tabılın.ı.ıız. E.vıııız u c~yaıaı uay40· 
zın etıketı olduğuııu uııulnıayınız. 

Men u, l..ıı· ..ı. 1 O t .... kjitt2 veresiye muam~· 
it ı japıllr. 

Ku\1 Yeti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok 
\

1e cihanın en beğenilmiş otomobilleridri 

V ~ek {P)arçaV m vcucdldu:r 

Old~nıobil otomohi 1 ri d lı r tOrlO v fı lı iz, sağl.ım. 
c ' ~ :ri~ i, g liı: Al 'e ü · ~ ı ki elt:t•t.lit 

r~m· ay·i: O,, K tay 
B rinci kord n telefo.n 2704 


