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HükQmetimiz 
Rejim aleyhtarlarını takip 

için bir kanun projesi 
hazırlıyor 

Milli Müdafaa Programınıız Hazırlandı 
------------··· .. ~·~·~·~·· ..... ~ ....... _________ ,.~ ................................................. .. 

Bfiyük Şefin, Kamutayı açış nutkundaki dir~k~illeri ve hükdmet Balkan konseyi 

O dprogramınıh,ı ~una aid lıkralarınıJ:htatbıkıne başlandı J dün toplandı 
r U, teç tzat Ve tes 1 atı tamam a- Büyük Şef, sayın misafirlerim~ 

nacak ve harp sanayii genişletilecek kabu.ı ettiler ve kendilerile 

lngiliz - Italyan 
mif zakereleri 

Htlllltli Nülaet Çan~ar 
f.,iı.a aıy...wda ,.aı Tecbed 

8mid eclildifiadea çok u J>lr umaa 
saf.ada bWt•f edecek giW '6rl• .. , .. 

Filllaklb •eah telgnfJu ı.. 
gRt..., U. balya uuuaclakl ..... 

~ keNlere e.a. .. deki lıaf&a •rfaae 
«lf a..1J•11ıeatım 11.aber Ter•~kıe te 
laatta memba aikret•emekle beraber 
•fi• \kerelere aemia teıkil ecleeek 
•••aabn bile aayaaaktadırı.. 

Btele•irde .. aoUaJI ı .. nt 
•eJHıııa: 111 .. kn.l••I Waal Lgili• 
lle~ili il ıter Çe•berlap idare 
edecek. Lorcl BalU-ab ucat k .. dl. 
.sa. 1•r4a• e&mekle ikıi la edeu~ 
tir. Daa .. i .. ret eltiliaiı gibi ba 
aOkaaına yeni la,ıli• ıiya .. aiaha la
liia'ı ilibuil.- k bıtyG~ ebe••'· 
,.., ftl'dar. Et• •lukerelerl ı..• 
BalilAb i4are edecek .... ,.. Jaaia. 
~ ••la• ilk ac1uada lıalJ• te 

~·!J.• ile ,.. ltiı 'r.••• .ıc1e 
Wlsi .. Aft~ .. ... 

. ... .... ü .......... .. 
Janaa .... , ileri•••• lllyedaıl• ole 
4.p •e11D61ebllirdL lllaıkerıta 
...... Baı..ı.iliıa idare ec1eceti hak· 
bMlakl te•iaaı ı.,uıerenia ıimtli• 
lk ,.. • kadar ileri ıitmek fikri• 
de •ID11ıiag.m Te belki ıadece ltal7a 
U. •••11e• im •e,sı.a lııriade 
• ..,,... lair a11l•t•• .... •'-eti 
llliladaf e&litial gl•termekteclif. 

Ma.k.. ••'•ulınaa aau• 
.._ ıalpaf tok dikkate pyaadıı. 
Lo ....... tu.lafalaed•• ....... 
·Wr aarattu illı•• Mildilia• Pipbe 
lı.nluuyaeak lrir teklWe " ld• ... 
1• .... ltir liıaa ıı. ,...ı ... tar. 
... .._ lelgra ft11 aaalateriJata aahU. 
kıak .-... loglli• llyaeeliaia arllk 
o •qa _... kabiliyetim ta .. •ile 
b7beuitiae Te lmpuıtorlak ••• 
btldentı.M ,.._ia eedicl nakua ce• 
•• bir ailuaiJelle tedYir etmeJ• ............ .lk .. ,... . ...... 
... &iıt. 

IUllaldka h telgrafa &Gre, lagle 
....._ a...diklıri bakuua .. kadar 
.... '- Lil»ya'dakl lta7•• ukerleria• 
ıılea im kuaıaaa ıera teldl•.a. la. 
,..yaclaki t1aı1an gla1116l•iaia faje 
nbaaa, Bari rad1oeaaq lnplt.,. 
aleylaiadeki •ırlyıta kat'ı ıarette 
alll•yeı •••-'• ltaı,aaıa A•a•tary• 
119 daba 11lra bir aarıue ıl&kadaı 
o• Ye Dibı1't T•ua ile S.o l7a 
...-d• Paalelari7a uat1Adw ~ 
,.. itlilakl•lanaıa 71ktaıal•ı-.. 

Dikbı Miline lopltereTe •tfee 
Mea •• metallhat liıı .. i ifi~de ıoa 
iti flkradn maada lıııilia ıly•w&ie 

.ı. ···•·kMI illld ... W:ı ia&ibclaf 

.,_ •llaUa lait •ir aokta )M 
ailıltli1r. 

... W•ta halar •Ol"• iM 
lapııer•la bal1a ile •1.,••k itla 
pek ••••ftm Te pek ••••ı1elktr 
..,.... euıııaı •• ltal1• lelacle 
Jaakikale• •• bir ... u.ı,..a 1111 .. 
4'ftiai laltul et•ek IA•••ı~lir. 

Dil• tarartaa lıalya mlataklıel 
llp•edıaia bl&b icaplamu ph6116o 

• ••liral.. lıı1ilterf'dc11 lıdyecek• 
leriai w almıta pbl"cılduuu tok 
nalld W. g6r6fl• teapi& e&l&İf 

~41r. 
lia•or Ma .. lial yala11 Babetf •• 

... itti t•1aıa tamamaaıaa latemekle 
kılaıyer, fakat Habeıiıtıaı İ••r Ye 

ü&lmn içia mabtaç olduı1• krediyi 
de lagiltereaia •ermellai, Akcleaiı• 

... s-- 2 inci wi/•• -

Tayyare ve motörlerimizin 
memlekette yapılması im
k8nları da hazırlanacaktır 

Vekiller Heyetinin son içtimaları bununla alaka
dardır. Komisyon, programı teabit etti 

Aabra. 2~ 

(A.A.) - BOytk 
Şefia ltama&ıyı 

• tı t natkaada 
'l'lrk •irliAiai-. 

hır saat konuştular . 

Tırk kudıeı "• il. Mnalua•ın eoelcJ Anlcaragı dgar~tl inti6altınıul•n 
k• ltiliyeİi•ia. Aakuı, 25 (Hoıa~ I) - Ataıtlıkil l'ındaa karıılaadılar. Aok .. lıtaı..~tı · 
Tllrk Ta&aaıHere b b Wmd olaa baau•I trea. btl •• • auadı İle. ~ımuıa7 reW & il••• a 
li&iala tellkl8t- ... , a.tia baçakta bar•:r• ••NL tıı. Ahdaliıalik Read.a itala••• Wck 
•it Wr ifadeli .. ,.da aopJacaaa bia*ce laalk, Ba. Bityfik ErUDıbırbiye Beitl .... al 
.aaa orda•aıaa ... l•fi lwaretli teaabClralla Feni Çakmak, Vekiller te .. ,.. • .,. 
letlibal \'e teçlaı. Uıplacb. &arafıadaa Mllaalaodalar. llaflk lef. 
... propmıaı Ataaark, Çul lllaeyoaaadı Bq. bre:lıy:«'ılara iltlf.a& •IU. .... 
•••• • 1•• •lr. 9ekil miı B. CcUl S.yar, D.ıbiliye otomo l:ıille iae b.iıaenk ç,all.,_;, .... 
laarp aaa17Uaia Yelı.ill B. ş lu4 Kayı •• BuiciJ• Ulut te2rif ettiler. 
Ulııa aiJa4• ,., •alili a. Te.tik R•11ıı Ar., ıan. -Soa'll 8 inci 
~ .. ~ ~-ı, 

ltia aha•• ..... ' Bllgllı $•!. nn E •• manrafar1111 · f',rHb•lii.fal'll.forLlr 'v·ı A t ı· . s 
birlere de••• Milmek •• eacto .. , .,nea glisO.aa•• latnak baa~D ıt .. iıde yep.ı.,u hakta--.... 1 aye mec ısı aza 1 
tri eım• me .. imiade ordu Uııiy••••I ıayyare .. •o&lrlerimida ... ı.k.. IHaak, ha•• kanetleri•ÜI ~·il k 1 d• 

.1a,~mi7eli g6s6aled• '9tlrH - men o u unu gez 1 
Bacanın içm! IUYU meeaayt pl••••ıhrmak •••••• 

Yetmit oldata y&Uek ..nkaiflll 

Vezir ve Osmanağa su
ları kaynaklarında 

Yeni !nşaat ve tadildt yapılınca su· 
yan bol iatihsali m1Jmki1n olacak! 

Veair •• Oımınatı ıulanaıa ••8'm1t1 yB•ladea balkuı çıktili aılunayı 
ltlli7ora1. Da ıuluıa asabı hbebleri Gıerinde belediye fea hr7eti taraf••• 
dıa 7apılaa &eaklkıt aona er•iıtir. Haber ıldı«ım1 .. Jlr•, •er iki ıayaa da 
bası IHiaat •• ı•labatJa faılalqtır&laae mlmkila olac•khr. Bl9us ulah 
ecLlecık, byuaJdar kapıblıcak. e&Hfa 111 uamaaaaa m•ydaa Yerilmiyecekdr. 

- Soau 6 ancı aalailede -

Şehir işleri: 

Hal ve program 
Yapılacak halin sakat taraflan 

ve doğacak neticeler 
Ya.san: Dr. Memıiala Sag 

Ki 'tbparlc 
.. lalr ltleriade •• .. aılı nokta. kayor Ye •ıı ba lı tseriaden ytlJCl• 

iyi dütDalllmAı •e .. hrin ihtiyacına mepe kalkıyor •e d1Jah7orua. 
g6r• beıa1r •lan•at ltlr programı• Daha iyi ı•nih ed,.bilmek ~iD 
yıpılmaudır. Nıdea b lme111; 1.rair• f6yle dıyelim: Ş"hir itleria de yapıl• 
de uaeriyetl• b6yle ol•uror. Diyeo aak iateaen programlar iyi ye et• 

a.Wc&a ki. .,.. raaıtı 11Jı u -~ •Sonrı 6 ıneı salaiJatJ .. 

luıb~lardıdlr. 

· B.ltb.kaa Celll Ba1•na Sa•• 
tayı araetti&i hilkCbaet protr•-• 
lua . .... ,.,. ıemaa .... te E .... 
ta !,ID alkııla.rla tanU. .adli 6bllu 
•• ıaalardı: 

Teçbiut ft ... lihat prOI"• ... 
mıu denm ed-aiL Ea eoa ıl ... • 
bırp a11 talanadu laealı ilatiy••• 
maı olıal•rı da ıemia ifia ayn itti 
pro,ram yapıcıaıı. Ba prop .. 
••mlekel daJUUad e yapelm•ı kabil 
olınlan memleket dahilinde i•al 
ettirmek ....... ilatift edecek te 

kara, deni• Te •••• k•nederi•bla 
Jlu k•\>il b•tla ila&iyaçlanu fl•i1 
olıe.ktır. 

Vekiller BeJ8li 22·2·9S8 ıarilal .. 
de Geoel Kurmay Bafkanı llar.,.ı 

- sona 6 ıncı salıl/ede -.. 
Oğretmenler yar-
dım sandığı 
Resn.I ıs/elini 
ilıti•ap etti 

E tltAr düek&6rlljbla ........ 

ae Ilı buıtlaaa• lnair ~--
yardım 1a11d1&ı aidmuaeli d·tyeıte 

tasdik olunmut ft Jud•• aaadalı 
re·ml teklini .. ı .. ı~ur. Saaclak ftlret
mt'11.ere yardım gibi çok •lbla lü 
ga'e ile kurul•aıtar. O ea llrea. 
mea.eriıı ailelerin«", aakıauda bı.., 

iare Te e'l•nea 6~fftmealere hauııo 
laaan aiHmuameye ,are para 7u
dım' ara ~apacaktar. NiaalDD••• lale 
kGmleriadea maarif memuıltn da 
ieıifadı edeceklerdir. M(leaıuler, 
buglba ktltk di,rel.&6ril B. AL Ilı ... 
••• riyaıetirl de toplaaarak 6tret1Ma• 
leriaa •••tlarıadu yol kurulp 1&11o 

dık için •ereeekl•ri hlaMyl &eıpit 
•deceJderdiı. Bllabare 1Andak GJelerl 
toplaaac•lt Ye idare laeye&iai ~ 
et lr.lerdir. 

c Y ud '• aandıAıt• e\lff&ml'aler •• 
manif meanuı ları lçi.a lıak. kat•n 
faydalı Te lllClbim bit latiaıtılb ola. 
caktı.r. 

Villyeı Umumt aıecli•i, elin ~lecıea IOQH flÜ B. r..ı. Glleela ..,. 
illinde ıoplıamııtar. 

1çt ima dnreei •Clddeti •o"la erdlti halde bGdee mlıalcereleri ..... 
1.& .. ı •dilmedilindH, içtima de•r.,iaia, daha on ııw autı1m.... .,._ 
Yerilmit •• gelu enak okuauak. aid cd4uldaH •ol...-. ..... 
elumaıtar. 

Meclis. paaarı ... gG•bden itibaren l!•ı @tin tcıplıaacak '9 ..- ... 
itinde L4dce mClaaktrelenl• dit.ı müteferrik itleri ikmale çalıpaktll 

T,,p'aaaı, ıaat ts.30 aa kadar dnım eımiı H ceı.eye IOD ....U.lttl& 
Vali B. ta.ı, Gıleç •• mecliı aaalan, Eğitmen okolaa• ıl~ .... 

Eı111lçulla7a ptmqler, akta•• kadar okulda kalirak telldkalla W1İlllt 
•atlardır. 

Frans.ız parlimentosund 
şiddetli münakaşalar ol ...... 
Bir ıaylao diyor ki: Almanya ile azla,alii 
liriz. F alıat biri birimizi anlamak ıartif& 

Akai takdirde tehdide gelemeyiz 

Franaız Parldmento binası 
Paria, 25 (Ra~yo) - Franıız 

par lmentoıunun ö~leden son· 
raki celsesi, ıayet prültülü 
o:muıtur. • . 

Muhalif 11ylavlardarı bir çok 
lcims~ler ıöı ıöyle mi ıler ve 
hükumeti tenkid eylemişlerdir. 

Hii.<Gmet tar~ftarları Ja cevab 
vermiıler, tenkidlerde ileri gi· 
den sabak Başvekillerden B. 
Flaodeoo hiicum eylemiııerdır. 

Saylıvlardan Riyerneprl. 
manyadan bahsetmiş ve Al._ 
ordusunun, gürıdon giiae fazt.. 
laşma'<ta oldu}'unu ileri ıliraüt. 
bu vaziyet karş ımda Franıanıa 
uzla şmasına imka • mevcud ol .. 
madığmı ilive eylemiıtir • 

H.ıtip, sözüne devamla dımiı 
tir lc i: 

- Biz, A marıya i!e uzl 
- s~nll 3 üncü salıifeth 



·''"'' 2 
ANADOLU 

Tanıtmak 
San'at luratımıı, lıio bir aene g~c•es:ı<i bir koç yeni lmuaın parıltıla· 

rile yer yor ndınloam&mıt oloan. Hemeo her yıl Lir bç l!IDO iw .. yı; bı• 
U• bllylllt iddiolar, bıun milıe•aaı hımleler \'O bıun tımımile ıeıılİ• bir 
.. kilde ilnllmllıe çıltmıt görilrüs. Fılt•I ba.nlınn gene hemen bepıi kendi 
.keııdileri11e gelitl•ri gihi geae kim•e11i11 haberi olmadan ıeHi• .. du11 gi• 
ıılerler, aan'ıt Hhııuindon bir Jl'>!ge ,;1ı; çelı:lli•erirler, Sın'ıt boyıtım11ı 
yıılı:ındaa takip edenlerden borkı kimaecikler ba do~"tlınn •e bu doguto 
ıılerlıol tokip ıd•n huia ~ck' litl•rin farkın• •umu. O tııleri demcge iaaa• 
ma dili Y1rmıyor. Fıkot itin Hhıu ıror•ılt itiraf ıımeliyiı ki bu tekiliı• 
iv birer ıııo,ıar. Banlor ba11n bir ıllmre b•linde ıoplınır, f•kıt bu birler• 
aeleri bile onlırı btkliy•n ıcı klt ıkıbeıe mıni olım11 •• onlır kendi ç~ 
Ulmaıde e- ıam yellerilo boynıılorı btıkülllp ıolu••rirlf'r, N•den? Oh bn• 
•• oalıtmık n iuh etmek acı ıeyler ıöylcmek olıcıkbr. llnrada buna.o 
1ebeblerinl göııermcJe lmk&n yoktur, 

Faklı ea<lece tnnn ı6yliyolim ki, Herr•yden e•el un'et oıb
0

111nda do
lllflar tamam degildir. San'at diyarını do~nı tıaıamıltl• tımımlaoın bir 
ı.,Hyettir. S.n'ata doguı bu dogu la beraber bir t•nınma ile tımımlan• 
aıssa yırı kılı.aıı demektir. Htle bi~iw memleketimizde en .kıymetli bi.r 
enbore bi:e ıabip olutun laacer edilmeden ve mııbito takdim ed.Jdiltten 
••ra etnıfın~a bir alaka {emberi korulmıd•n •y•ltta taıunmık imkaafl&• 
clır. İtt" aa11'1ı Yadimiso bem•o Lor l"ne ıı;elen bu nenatluın her ıerden 
eni doju ları yan kalıyor. Onnn içia ölilm;eri de lı.ol•y o1uy"r. Bıı ıebeb· 
ledit iti miloekkidlerimisa çok euılı bir nri(e dftıü,-or: Kıymetleri derLal 
••mek, onlu dıba ua'at ç610müıde eHn um yellerilıı lta.,a'.madan iter 
fetaek. To ıan'•t m11b1tin• laacer etmek. ıonrı rla onlınn etrafında peyı.lı 

ola• alakıyı aıabıelif YC•ilelerle ramın ı•mın ılevleadirmek .. Buau •ily• 
lerltea yeni tıbn bOlüa lmulın bir allt•tla ltarı.lamı~ı lt1tdetmiyoram. 
HakikJ bir delerin kıymetini, idnltimiwe götllrmiyen bir dlı.ıı ço< geçm .. 
deu idultim'ıln kulıltlarını nefretle dolduran yahucı bir gılrillttıdea Latka 
bir f01 degildir. Bu; kani aldctm•lt olıır •• mftnekltidlilt bıyıiyeıine nı· 
mu. Fakat mllukkid mademki kıymetleri ıeamelc kabiliyetile yu&rnlmnt 
blr karidir, n baldıı bu kıymetlerin mfiotılı.l el iakitıfını da ttmin cdtock 
olan bir Yaı!feyi de omaalırının makoddeı bir ytıkti olarak ltıLal etmeli· 
dir. Cenç un'•ıkan bulup ıokdim etmek •• 011ua etrafıo<la b;r ıllka çem• 
lııerl ltvmılt. Bir oan'ııklrıa eıurıudı huıl olın allh bnuıııdau dıba 

f11la hiç bir teY yaıatımu. Ne maddi men(oat, ne arf bubi 110'11 doy. 
l"ta 1111'a1H,1 eırdındı gllrJilğil ollka lı.adır ıeı•ilt edemeL Da, oaun 
beliti bir ıufı, fakat IUbl bir nmdır, Onan için müaeltltldlerim'ao dılıea 
• euılı bir Yaıife, gördükleri hakiki bir deJe•iıı korıııın•la udece ııbol 
bir alaka •• ıemp•Iİ dayıuıltla blaııyıp ha biıleri h•kiU bir mOoekltid 
lıeyoiy•&I ve duuaıu içinde ıamalleadirmektlr. Aukıa k•lmıı oan'•tltlrla. 
•ımısı11 hemen bepıi hilylı bir tıkdime Ye lehine ıeıcklill eden bu aUkl 
mublılae m11hıır olarak ıaıaamaıtar. BıkiU bir d~~u. her ıeye ra,m•n 
keııclial amme7e kıbul ettirebilir -mi? Bana bir bıılta Hm an l•mu eduia. 

ihtiyarın marifeti: 
Kal.fornyanın, Glantal kasa• 

lta11oda oturan çok nekre İn· 
ıaıılardan biri de, Vi' yam adın· 
da bir ihtiyardır. Btı ihtiyar, 

' ayni umanda spor meraklıs.dır. 
Bundan on beş gün evci, sem· 
pati beslediği kulüple diğer bir 
kulüp arasında maç vardı. ih
tiyar Vılyam, sevdiği kulübün 
taraltarlanoı bir kaç dalcıka için 
olaun ıevindirsin diye bahse 
firiımiş ve mu bası ın kulüp g&· 
lebe çaldığı takdirde Panama 
ııplcaıını piş'rip yiyeceğ.ni söy· 
lemiştirL lhtiyann talis'.zliğine 
bakınız ki, biraz ıonra ıevdiği 
kulüp. kemali tantana ile yenil· 
miı ve ibt.yar da sözünün eri 
oldutunu iıbat etmiş olmak için 
Panama ıap lcastnı piş rmiş ve 
keıııall af'yetle yemiştir!. 

Makbul giizler 
Şu Amerikılıların garabete 

olan meyillori cidden kayda 
f&yıodır. 

Son günlerde Nevyork ga• 
ıetelerinden biri, bir anket aç· 
mış ve kadın:arda hangi reak 
göılerin daha makbul olduğu.ıu 
okuyucularından sormuştur. 

Garabete bakınız ki, anket 

Balıri Savcı 

netıces nde; o uyucuların yüıde 
altmışı y !Şii gözleri tere: b et· 
tiklerini bild.rm şler, yeş ı l gözıü 
bir kıdının, çok cazip olduğunu 
ileri sürmüşlerdır, 

Halbuki Nevyorkta ve galiba 
bütün dunyad3, yeşil gözlü ka· 
dınlar enderdir. Öyle tahm n 
edıyoruz ki, yeşil gözlerin mak· 
bu le g~çtiğini aıılıyaıı Nevyoı le 
kadııılım, yüzler ni boyadıkları 
gıbi, götler.n.n rengini değiş· 
tırmek ·çin de bir çate arama• 
ğa koyulacaklard r. 

En faydalı aıat 
Dünyada, insanivete en fay

dalı alet ned:r? Diye bir su31le 
karşılaşırs1.ıız, hiç şüphe vok, 
ki haylı düşünürsünüz. Zira, 
uo'at ve fennin vücude getir· 
diğ bütün aletlerin, az veya 
çok faydası vard,r. Fakat, her 
şeyde olduğu gibi aletlerde de, 
tcfevvuku ihraz etmiş bir kısım 
olmak gerekti•. O halde bu 
alet hangisidir? 

Fikr mizce, hiç tereddüd et· 
meden: 

- Dik iş iğnesi! 
Cevabım vereb lirsiniz. Çün· 

kü, dikiş iğnesinın insaniyete 
temin ett;ği fay.:lalar, hıkık11ten 
çok ve büy'iktür. 

r 
Fuara i tirak 

edenler 
Bir evkaf paviyonu 

yap!ırılacak 
L'tvanyı b:iku:neti, lzmir fu· 

arını iş : i:ak arzusunu göster· 
miş ve fuarda bir paviyon in· 
şası için plana göre nerede yer 
verileceğini kon~oiosluğu vası· 
tasile lzm:r be,ediyes.nden ıor• 
durmuştur. Fuar komitesi reis· 
liği, liızımgelen arsJyı ayırmış 

v~ malumat vermiştir. 
Evkaf umum müd~rliiğü, bu 

seneki fuardı m:istak 1 ve bü· 
yük bir pıviyon inşa ettirmeği 
kararJa,tırmış va teıebbüste bu· 
lunmuştur. 

Fuar propagandası 
Belediye reis muav.ni B. Su· 

ad Yurdkoru önümüzdeki hafta 
Çarşamba günü Ao.:araya ha· 
reket edecek, fuara aid mubte• 
lif iş 1 er ıçi ı alakadar makamlar 
nezdınde teşebbüslerde buluna· 
caktır. Bu yıl Türkofis dış leş· 
kılatt vasıtas' le fuar için gen'ş 
mikyasta p opa1a'ldl yapılacak, 
lzm.rin bütün tabii g~zellikleri, 
t ır . st k ehemmiyeti muht •lıf va• 
aıtalarla .liıı edilecektir. Yataklı 
vagon şirketi de lıütün nakil 
vasıtıları,ıda ve büro'arında 
lzmir fuarı için ıf şler, broşür
ler bulundurma~ı kabul etmiştir. 

•• 
B. Ziya Oniş 

Liman J~letme idare. 
sinde tetkikler yaptı 

Şehrimizde bulunan D niz· 
bank umum müdürü B. Yusuf 
Ziya Öniş dün denizyolları 
işletme müdürlüğüne g:de ek 
idarenin muhtelif işleri, teşk'l iıtı 

ve kadrosu hakkındı müdür B. 
Haşmet Dü:geden malGmıt ıl· 
mıştır. 

Bugün de müdürle birlikte 
idan:n,n te' sa'ırıı, v~p·ırl arını, 
gümrük ambarlarını, terunesini 
gezecek, tetkıklerde buluna• 
cakt r. 

Karşıyıkada o!urın memur· 
lann, fs.anbulda Akay vapur· 
larında ol·:luğ ı g,bi, bilet i:c· 
retlerinde % 50 tenziia:ta'.l isti• 
fa.:le ettiri:meleri için a akadar 
makamlar vıs tas le umum mü· 
dür nezdinde teşebbüs'erde 
bulunacakl-.ı h~h·r alın'11ıştır. 

Ada soğanı 
Ekim için teşeb. 

büarer var 
Avrupa memleketlerinde Ad1 

•oğanı fazla revaçtadır. Bı 
m~bs~lün ıhracat mahsuller'm z 
arasında Yerelmas• iç:n Z raat 
mccadele istasyonu müdürlüğü, 
Ada ıoğanı iıtihsıliıtına ebem· 
miyet verilmesi hususunda te· 
pbbüsl!rde hıılunmu$tur. 

·. . . '·. :.. :_ . . " . . : -· . . . . 

Bug Jn M ıtina ardan ıtıbare.ı TA VV AR~ H )) ~ H-a-t r_a_ı_ı _e_b_e_d-.y-~-n-s~-lı-~-m-ye_c_e_.c_2_m_u-:h-t-eş_e_ın
fılm gorulrcektır. 
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MARLENE DIETR ·cH ve ROBERT DONAT 
G bi i(i dahi sın'atkarın büyük tems.l:eri 

81 fil : RUS ÇARLIGlNIN INHIDAMINI • iHTiLALDEN MUKADDEM ÇARLARIN 
SEtAHAT ve lHTıŞAMil\I. KANLI iHTiLAL SAHNELERiNi MUSAV

1
Vi:.R SON 

DERECEDE HEYECANLI bÜYÜK AŞK ve iHTiRAS FiLM i 
A Y R I C A: Beyaz Pcrdenln 2 sevimli kom;qi 

Düzt:ıb:ın Bastıbac:ık T~ ~ıınıaı ı .. '"'' . d .. , 

PATE PATASON S 1 R K 'l' E 
GÜLÜNÇLO • ÇOK EGLENCELI BÜYÜK KOMEDi 

]OURNAL 

aherleri 
Ş:ırap liatini ucuzlatmak işi 

Bayraklıda modern bir 
fabrika kurulacak 

--------------

1 

inhisarlar idaresi bu fabrikada 
senede 2 milyon K. şarap 

imal edecek 
lnhisarl1r idaresi, şarap ist hsalitını art:rmak ve fia•ler '.ni ucuz• 

!atmak için tedb r.er almaktadır. Bayraklıda büyüle ve modern 
bir şarap fab ri kası inşasına karar veri '. mi5tir, y,,pılıa araşt rma• 
larda Bayraklının Ttpebağı mevkiinde 500 dönüm geniflikinde 
bir bağ bulunmuş ve bunun istim:ak muvafık görülmüştür. Bağın 
ortasında inşa edilecek bu fabrika s~nede ı ki milyo:ı litre şirap 
imal edecek büyüklükte olacaktır. 500 Dönüm ba~ da bir ou· 
mune batı halinde bakılııcak ve yetit.ırılecektir. 

Fabrik•nın ioşaıını yakındı bışlanacak ve önümüzdeki ıene 
üzüm me~ıiminde satın alınacak üzüm er, bu imali.hanede şaraba 
tahvil edılecektir. 

Alsancak - Do· 
., 
ganspor 

Yarın Alsancak ıta
dında karşılaşacaklar 

Yarın A1sancak ve Doğımıpor 
takımları arasında Alsıncak 
ıtadııda bir kupa maçı yapı· 

la c •ktır. Doğanspor talc:mı, ıon 
zamanlarda kadrosundaki oyun• 
cuları itibarıle tzmirin en kuv
vetli takımı haline gelmio bulu• 
nuyor. Milli küme d:11ndı kalan 
takımlar arasında lzmir tımpi· 
yonluğuııu kazanan bu takımın, 
Alsa.ıcak takımile yapacağı mü· 
aabaka çok heyecanlı ve güzel 
olacaktır. Spor beveskirları gü· 
zel bir spor rünü yaşıyaca:.· 
!ardır. 

Belediye sarayı 
inşaata yakında 

başlanacak 

Belediye 
otobüsleri 

Almanyaya üç genç 
gönderil~cek 

Belediye otobiialeri ve tram· 
büsü Almanyada bir otomobil 
fabrikasınd~n satıd alınmıştı. 
Bu otobüslerin tamiratıııd" mü· 
tehass • olarak çı.lışacak üç 
gencin Almanyadaki fabrikada 
staj görmeleri muvafık görü '. · 
müştür. Her türlü ıhtiyaçları 

fabrika tarafından temin edıle· 
cek olın bu gençler, yakında 
belediyece Al manyaya aS.ıde
rilecek, orada otobüs erin mon· 
tıj ve tamir işlerinde çalıştı· 

rılıcaktır. Ayrıcı beledi)"e mı• 
kine ve e:ektr.k mlihendiıi B. 
Hurşid de fabrika müdürlüğün• 
ce davet edildiği için ya:cıada 
Almanyaya g;d·cektır. 

Bir haftalık 
ihracat lnşss ı muvaf,k göıülen bele

di, e sarayı bi ası iç:n hazırlı· 
na ı p a ı tasdık iç'n Nafıa Ve
kalettne gönderilmiştir. Çocuk 
bastanes n n planı daha eve! 
gönderılmişti. Bu planlar tasdılc 
ed 1 p gelince belediye aar11yı 
ve hast!ne inşaatını derhal 
başlanacaktır. Yeni beled :ye 
binası, eski fuar 11bas·nda ve 
bü ün beled ye teşkilat nı içıne 
alacık büyüklüktt- olacakt.r. 

Ticaret Odasının is
tatiatili 

Yün iplik eri 
ve gümrük resmi 

Yün •plıklerine yüzde 15 ten 
faz:a (suıı 'i lih, sun'i yün, zei· 
yolb, v stra vesıire isimlerile 
anılan) sun'i ipek karıştırıldıtı 
anlaşılmıştı !'. 

Şebrim'z T caret ve Sanay 
odas nca I.manımı:ıın son hafta 
zarfındaki ihracatı hakk nda bir 
istatistik bazırlanm şt•r. Bu is· 
tatistiğe göre so ı b.ıftının ih· 
racJtı şudur: 

416,5 ton üzüm (Bunun 214 
tonu A'. manyaya br ç edilm ş· 
tir) 14,5 to:ı incir, 531 ıo ı pl· 
muk, 131 to ı p1lamu (109 to
nu Almanyaya, 30 tonu Fra.ı· 
saya), 63 ton arpa, 160 ton 
bakla (Alma.ıyay .. ), 150 ton 
nob · ıt, 10 ton kumdan, 11 ton 
deri, 4,5 ton mazı, 115 ton 
z mpara madeni, 796 ton pı· 
muk çek'rdeğ", 176 ton tütün, 
85 ton tütün kırıntısı, 51 ton 
miyankökü 238 kilo halı ihraç 
edilmişt.r. ----

lngiliz ~ ltalyan 
müzakereleri 

- Başı 7 inci sahifede -
deki nüfuza bakimanesinin ta• 
nınmasını ve nihayet Süveyş ka· 
nalına ait fcari ve ad.i rej min 
tadilini yani Türlcçesi kana daki 
kontrol hakkının kendisine de 
teşmilini iıtiyor. 

ltalyaya atfedilen ve galip 
bir zanna göre doğru olması 

azırngelen bu ist .. kler 1 stesi 
Londrayı çok düşündürec~lc fey· 
lerdir. Bugüa artık bir emnvaki 
olan ve binaenaleyh resmen ta• 
nınması belki lnıı- •ltereye de o 
kadar ağır ge·miyecek ohn Ha• 
b~ıistan isti.iı nın tanınrıı111 ve 
bu mıntakanın imarı için !tal• 
yaya yırdım ed.lmesi keyfiyeti 
bir tarafa bırakılac1k o' ursa di· 
ter ilci nokta lııgi 'tere için yu• 
tulması çok müş:Cül iki demir 
leblebi g bidi•. 

Malum ya lngilterenin Akde
niz hakimiyeti Slveyş ka:ıalı ile 
Cebelüttarık boğazına lcayıtatl 
ve şartsız malikiyetıne ve Mal• 
tadaki bahri Ü•süne istinat eder. , 
Bunlndan birini tadilata uğrat. 
malc lngilteren n Akdeniz baki• 
miyetini V! binnetce H ndistan 
yolunun emnıy=tiııi esısından 
sarsmakla müsavidir. Zaten yal• 
n,,, bu noktanın, yani Italyaya 
Süvevş kanalının kontro'una iı• 
tirak etmek hakkın ı n venlmesl 
lngiliz bah ·i hakimiyetini altüst 
etmete kafidır. Eğer telgrafın 
b her verd lc!eri doğru çı~ar da 
iki hükamet arasında başhyacajta 
bildirilen müzakereler f.lbık ka 
bu noktalar üzer nde cerevan 
ederse en Çf"tin çarpışmalar in· 
g'. l :ı:lerin PJotelariya ada•ı tah
kimatının yıktınlmaaı ve ltalyao• 
!arın da Süveyş k1nılı kontro• 
luna iştirak talepleri etrafında 
cereyan edecektir. 

Pantelariya adasında yapıla• 
cak es11lı bir tab..ci:nat A..cde• 
niz·n şarkı ile garbını ikiye ayı• 
racak ve ıyırd noktasının hi• 
lcim yetini ltalyıya bırakacak 
kadar mühimdir. Bunun Akde· 
nizde tam bir ltaıyan bakimi• 
yetınden başka bir manası 

yoktur. 
Jng !tere, dünyanın bütün de

n z!~rini kontrol etmek hakkın· 
daki esaslı iddiasıııa veda et• 
medikçe, yani daha dojrusu 
cihangir bir devlet olmak pa• 
yrı.nı ltalya ile pay! şmağa 
razı olmıd kça P ante'.arya adası 
ÜZ!rindeki ınetalibatındın vaz 
geçemez ve ltalyanın Süveyş 
kanalı ko:ıtro ' una ştirak etmek 
emeline serf:iru edemez. 

Önümüzdeki balta :ı:ufındı 
bışlıyac1kı temin edılen müz., 
kerelerın en çet•n safhaları biç 
şüph~siz bu iki nokta ÜLerinde 
cereyan edecek ve onların ala• 
cağı bal ıekilleri lngiltere ve 
lta!yanın ve be:ki de bütün 
dünyanın a'.yasetine yeni bir is· 
tik~met verecekt;r, 

Gümı ülcler Umum müdürlü· 
~<inden f. brimizdeki alakadar· 
la·a gelen bir tam mde bundan 
böyle tarife tatbikinde yanlış
! ğa mahal kılmamak üzere 
bütün yün ipliklerinin !cim a· 
hanelerce tıblıl ettirılerek neti· 
cesine göre tarifelendirilmesi ve 
gümrük reami alınması bildiri!· 
miştir. 

Çocuk düşürtmek Halkevi. de b~r gece 
Bir kadın hakkında efle.:cesı •• 

Baıbakanımızın de. 
ğerli bir armağanı 
Sayın Başbakanımız Celil 

Bayar, lzmir C.H.P. sine ünlü 
Tü ·k bakını Atilliının iki metre 
kadar uzunlukta ve ıeksen bet 
santimetre kadar genişlikte bü· 
yük bir tablosunu armağan et· 
miş' erdir. 

Atılliının enerji ve gurur ifa. 
de eden malum pozunu canlan· 
dıran bu güzel tablo, libıyımız 
ve C.H.P. başkanımız B. Fazlı 
Güleç tarafından Ha lkevine 
gö.ıderilmiştir. Bu yüksek san'at 
eser Hılkevimizin aa 'onlarını 
st.sliye.,ekti r •• 

hk .k b / d Hallcevi dershaneler ve kura-
ta l :ıta aı an ı.. !ar komitesi, bu akşam ıçıa 

Eşrefpaşada Hacı Aliefendi büyük bir gece eğlencesi tertip 
caddeı·nde 13 numaralı evde etmiştir. Gece saat 21 de baş· 
oturan ibra him lcızı 40 yaşında lıyacalctır • 
Bayan Mebrure Tezkurtıranın Program çok zengindir. Bu 
evinde bulunan Hasibe adındı meyanda mi;Ji oyunlar, şanlar, 
bir kadına ılaç içirmek suretile danalar vesaireler vard r. Eğ· 
karnındaki çocuğunu düşürttü· lence 11baha kadar devam ede· 
ğü zabttaya ihbar edilmiş ve cektir. 
badıse tahkikatına müdde.umu· 
milıkçe el konmuştur. 

Çocuk Es.'rgeme 
Kurumu 

Şehrimiz Çocuk Es rıeme Ku. 
runıu kongr.,si bugün saat 17 de 
B r nci Beyler Eokağında V rem 
Muc3dele cem.yetı salonunda 
top anac•ktır. 

Yanan kadın 6ldü 
Karataşta lhsaniye sokağında 

bir evde çıkan yangın esna· 
aında Bohora adında 70 ya· 
şında hasta bir icadın muhtelıf 
}e !erinden yanmış ve haata· 
tıeyt- kaldırılmtştı. Bohora yara· 
!arın 'l ~cısına d~ya.ıamıyarak 

Ö•ınüştiir. 



lstanbul ve Bursa 
iki bayak •eyyah fehri haline 

konacaktır •. 

lngiltere-ltalya müzakerele-1 

'< rinde esas teşkil edecek 
Rejim 
aleyhtarlan -···-Takip o.anacak oe 
cezalandırılacaktır 

~bul, 25 (Hasuai) - latanbal ve Bur-. iki blyflk •JYAh 
teYhr• olacak ve altmıı milyoıı lira sa fedilmek svetile latubul 
tehri. tekiz aeııede tariltik yollar " kıt tp0rlan eflcuıce 7or
lerile bezenecektir. 

lhtilAlcilerin bütün 
hücumları akim kaldı ......_... 

olan meseleler Ltanbu~ 25 (H1.1ıusi) - Hü
kamet, rejim aleyhtarlanm ta· 
kip için, (Rejimi koruma) aa· 
mile yeni bir kanu huarla
mata bqlamıttar. 

Madrid şehrini, don de topa tutmuşlar 
ve boyok hasarat yapmıtlardır •• 

Terae~ 25 (Radyo) - Fraako kamttl.-i, iki koldaa v......,_ 
Gzerine ylriimete baı!amıtlardır. 

Mııır ıla milsalcerelere iıtirak elm le iatiyor. ltalya, Lib;yadaki 
aduinin bir iı•mını geri çe/ımeliclir. ltalya denis 

kaovetlerirule miJsaoot ·• ~t: 1'0r 
Cumhuriyetçiler, makaYemet etmek iatiyorlana da muvalfalc 

llJ&alt.,.l•N ••he ol•alc ela Rom• 
Londra, 25 (Rad70) - M... sürmüfler ve derhal 

ç.eıter Gardipn ıueteai; lqil- iatilanat yıpılma11nı ilt• 
tere-1talya müzakerel•ioie, laar mişlerdir. 
1$ meseleler etrafında cereyan K .. 6rle Bnloer•lt•llleri11U. 
.cleceiioi tasrih etmekte ve ıu llilmagiıl .• 
ma Gmab vermektedir: Lonclrı, 25 (Radyo) - Kem• 

fnailtere-ltalra milzUerele- bti~ lniver1'te talebesinden yll 
rlıide ea çok eua teıkil edecek elli renç, bu,an Avım kama· 
meaoleler; AkdeaiJdeki deniz raıı önünde aleyhtaraae n6ma• 
ku~etlerinde mGsavat, Süveyı yifterde bulunmu,lardır. 
Ye ~eliittank kenıllırında . 

e bja yan or-
dusunun kısmen ıeri ahnmaaı 
A<deniz meselesi ve Pantelarya 
•#arıd .... 

'Mısır da ınlJzalcerelere 
lfflralt •"-••" 

~hlre, 25 (R~mJ - Mıaar 
lmet nia, laıiltere • h.J7a 

-~M•eleriM iıtirak etmek 
.iılliillil" ve arliyeti, iki tuafa 
bildirtl ti . BllDllD •~ 
_., Muana Ale••aille ola 
.ıabııdır. 
-i~--~J8er'lll• ......... , 
tıöcı 25 ( Radye ) - iki 

P.da,.,_ .,....... bula•maJd. 
olan lnrılt-.ia Roma aeı.ri 
Lord (Bertt bartııa tekrar 811 • 
yekif ymberlayn •• Hariciye 

ra lord Halif akala konat-.......... 
·;.;•.-~ •/iri tle /Co•ştıı 

dm", 2S (Radyo) - Fıan• 
IM'ID Roma sefıri, burGn Hı· 
ricıye N.ııtn Kont Ciano tara. 
fından kAbul edil m ıtir. Sefir, 
ltalya H ır.ciye N .azırile uzun 
müddet ko!lutmuıtu . 

Lor:I Halifab Harid!Jfl 
Ne%(U'elinrle ltelıgor 

l.onclra, 2S (Radyo) - Lord 
Hıhfıkı n, lı1gHtere • ltalya mii· 
zı•welerimn hitamından ıonra 
iat fa etmiyerek Haric·ye Neza· 
~lW muhafaza edeceti ıöyle· .,.. 

Krala izahat wriltli 
Lo!ldra. 2S (Radyo) - Lord 

tlıl faks. buıiio kral altancı 
1~ J ta alından kabul edilmit 
ve ııan müddet ıarayda kala· 
rak Sa Majesteye izahat ver 
mı ır. 

Ye11l intllıa6at istigerltll' 
Loadra, 25 (Radyo) - lıçilor, 

bu ü11 bır nümayit yapmıılar 
ve Başvekil Çemberlayn10 ıiya • 
ıet ni teok t ey1emiJlerd r. 

Num y şç ler, B ıvelcil a. ~ 
hıbıta lüz 1m gôrmelcııziD ı. 
te.o aa aav aetuu detif 

l#i;ad: • ~ltJndtı 
Feci bir tayyare 

kazası 
Londra, 25 (Rıdyo)- lnıiliz 

kralı altıncı Joriuo yakın doıt• 
lanndan miih m bir ıabsıyeti 
ıovc ·sile beraber bwıaya geti· 
ren yolcu tayyaresi, yolda yere 
dilf milt ve iç nde bulunanlarla 
beraber parıal•nmıttır. 

M. Hıl:ler 
Yeni bir •dyl~o oercli 

Berlin. 25 (Radyo) - M. 
Hitler, bupn Münihte bir ıö,. 
(ev vermiı ve Almanyaaıa •ii• 
tem' eke plinınClan una uadıya 
babıet:iktea ıonrı; Almınyanıa, 
hiç bir zaman aulhu t hd d et
meditıni bild rmiıtir. 

General Göring 
5 clomaz vs l tilki 

vıırmuf! 
Plrşova, 25 (Radyo)- Gö

rinr, Re sicum b cır ile birlikte 
aq devam ediyor. Şimdiye b· 
dar 5 yaban domuzu v• bir t lki 
vurm11ttur. 

Şuşnigin nutku 
Pari•le de iyi teair 

bıraktı 
Roaıa, 25 (Radyo) - Avıı· 

turya Baıvekili doktor Ş.aınirin 
nutku, burada iy1 tesir bar•lc· 
mattır. 

Pıriı, 25 (Radyo)- Avuıtur
ya Baıvekili doktor Şuıll!~n 
nutku, bura tJyaaal ••bıfılinde 
ı•yet mü.sait b,r teair uyandar
mıttır. 

Td:an komuayonca. 
ları birlifi . 

Ankara, 25 (Husull) - M11h· 
telif viliyetlerdea ıelen 
tütün komuıyo4c:11la", b\ar._da 
lak tütün birlili t,., e1tU.. 

Balkan F ronsızca Tan oıamam•kta .. memıeriai ibtiıaıciıere terk e11cm•ktedir1er. 
Baraelon, 25 (Radyo) - lbtilllc.iler, bagiia de Macİrid fehrinı 

Ş!mendifer kongre•i Krop labri~alarına topa tutmqlar ve b r çok tahribat yapmıılarcLr. Diitmaa•a d&ıt 
itildi namesi im. 20 talatelbalaır ıamar. h~~u!'~. ~:!1~~-d!.nap!'!ü~tü!~~·~ °" =cı QI> .... __ ....... ·-

zalanclı ıaı1ı1ımızı yazıyor Avam kama s da lstınbal, 25 (Huıuıi) - Ba'· . lıtanbul, 25 (Husuıi) .- Pa· ra 1 n 
kan şimeDdifer korıır•ıi itilaf. rast~ çıkan (Tan) .ra~etesı, ~rop - • • 
namesi, bugün imzalınmııtır. fıbr~k~larına yaımı denızalb mu h 1 m bı r celse 

lti.ifnamede çok fayclah macl- re•111 ıamarladıtımıza Ye Al-
deler vardır: ' manyıda yeni bir kruvuör -

Türk borca Y•Ptarmaktaoldutumuz11 yuıyor. Lord Saail: Korkatlan mallıem olan 6a •İY• 

Tahvilleri yüka?ltli 
lstanbul, 25 (Hususi) - Türk 

borc11 tahvilleri, 19 lira otu 
kuruıa yükaeldi. 

Doktor Şaht 
••••• 

Uzan beyana t 
6a:anacok 

Doktor Şalıı 
derun, 25 (Radyo) - k•> 

bank hııaedarlan, Martm en 
bır.nd ıflnii toj>laaacaklardu. 
BU toplanbda, D.:>ktor Şa•t, 
ana beyanatta balaaacıaldar. 

Yunan gazeteleri 
Bqıvakilimizin Mayı• 
fa Atiya · gitl!cıflni 

yazır_orlar 
l1tanbu1, 25 (Huıuıl) - Yu

nan razeteleri, Ba1vekiliDJiı B. 
Celil Bayann Mavııta Atiiıaya 
r decetini yazıyorlar. 

Haskdyde gi~li bir 
Yalautli melıtebi ,,..,. 

dana çıkarırclı 
l•an bul, 25 (Fluauıi) - Hı• 

köyde sizli bir Yahudi mektebi 
meydana çıbnlmıı ve 25 çocu· 
ta ders verilirken, bu ••ktebi 
açaqlar yakalapatak m~eıı 
v•rilmi İtir. 

M. Van Zelaiııl 
Oıloya gidiyor 

Oı'o, 25 (Radyo) - Belçika 
sabık Baıveıcili M. Van Z.~ad, 
Martın onunc11 günü bur•ya 
ıelecelc ve bir lconferanı vere
cektir. 

Belçika ile Norveç aruıada 
yeni bir muahede akdolunacatı 
ıöylen yor. 

ltalyan clonanmuı 
Lizbonda 

Lizbon, 25 (Radyo) - ltal• 
yaa dorıaomaıı, M.utıa 6 ıncı 
glnü Lizbon limanını ziyaret 
edecektir. 

lhracahmız •etin, alalı bir muoaFlalııyet kasanaca,,_ 
Gittikçe lazlaltıfıyor sannetmiyorclam. Diyor 

Ankara, 25 (Haıalf mababi- Loadra, 25 (Radyo) - Lı-
ri miıden) - lıtat. ltik amum Sofyada ailtere Haziae N.11n s·r Coa 
mldürlii}ii 1938 aeaeai lldacilcl· Bazı milalm ıalui- Simon, bupa Birminpmda 
aan ayana aid harici ticaret. uzun bir söylev vermiı ve Bıı 
müvueneti halclaada bir iıta· ;,etler teokil edildi vekil Çemberlayıııa tak p et• 
tistik lauırlamı,hr. Bana pre Sofya, 25 (A.A.) - Ç ftc;i melde bulandufa liyuetia, ba. 
1938 Hnem lkincilciaua ayında partbia• ••• JP eski •Uırlar· tiin . lopi~ milleti tarafından 

· 9 milyoa lirala1c itlaallta m•ka- claa iW ldfi ile Sosyalilt parti· taıY1p edilmiı oldalanu ıay e-
bil ıs milyoa lirabk ihracat •e •enlUP eılci bir aamr ... mittir. 
yapılmııbr. 1937 MDHI lkillCi bık auırlardan V ailiefin evin- 1 Londn, 25 (A.A.) -. ~! 
lclnan a11na nuaraa ba ••• ele içtima ettikleri bir ••da ar bmaruı dilD Edeam ıati· 
ayni ayda yapbpm11 itlaallt, tevkif edilmiıler in de 10nra- f~ meselesini ~izakere etmif. 
4 milyon ve ihracat iki mil· du ıerbeat bırakılmıılardır. tir. Amele J>m:ti•• ~--· 
oa lira f•.dalJk •• ,,...,. Nasırlar ,.IQada Jı!NIPcq dan Lord A,._.:. 

Fı l olM iatiliabafa •nar• li,..S taidar 
ransıs par a· içtimalara meneden bauna ... balif pırtlere .... bala ......... 
m entosunda tiaade_. tevkif edilmiılerdir. serdetmitle r. Mouolininb if Ilı 

n_,. o o,. •etelerı· arifesinde buland11p ... aırada 
Şiddetli mı'inalıa. rr .. ,, 0 .,.., ltaı,a ile miıake,.,. ıtı .... 

ıalar oltla B. Çemberlayna nia miauip .a.ac1ı.,1u, ._ 

- Bt11ı 711cl salal/•d• - laiJcum etli,orlar müzakereler içia klf lluı;fıc 
\ yapılmamıı olcllataa• taatabld· 

mak iıbtriz. F•kat biıibirimizi Praı 25 (Radyo, - Çek• ler"ni bir tok kenl• ifa ._. 
anlamak .. rtile. Akli takdirde lovakya matbaata, lııriltere Bat- IDİJ olaa ita yaya emniyet cala 
tehdide relemeyiL Zıra biı vekili Çemberlayoa ıidcletle hl· ollliadı1taı ılm drmütleıclr. 
kim11eyi tehdit etmep alıı•ı cum etmekte ve mevhum bir Lord s.il clemip ktı 
defiıiz, bu ıtibula bizi de t• aulb aturandı lnııltenyi feda 
clid etmelerine talaammll ede- ettillni yumaktadlr. - Kurkaclaa miilbem .. 
meyiz. Pılı ıuıteleri, dörtl• mi- ba IİJuetia afak bir ma..tfa. 

n sala aleylaiaı de uan n..;....ı.,.t ktJet laumbileoetiai auaet• .-arllmento m5naka .. lara, p- .,. •ı- "-'-
d d 

vanm-La.-dlr. _,,or ... 
rıa a evam edecek ve iıimlsi ı-r-11&ua 

d ft d 1 7 b b Ka -'.JJ••• Hl' Gmet •••• oenp ye. 
e er e yaza ı O ati U. hepli uu .. ~v rea Lord Halifab ucimle 

aöz ıöyliyecelctir. B. A • • L. törle demiftir: 
P.ıri•, 25 (Radyo) - Fr•111 ır rap lf8ftClftl ıcar. - ltalyad111 ve dilayaclaki 

parlamentosu, bu aabab M. fana dizdiler.. dev!etleria biç birinden aeıre 
Hef)'on11a riyuetincle toplaa•ı Kudii1, 2S (RadJo) - lnriliz zerre kadar korkum ~. 
ve 25 hatip aöz •öyl yerek, mübeadialeriaden birini öldür· Harpten de korkmuyorum. Yuı 
barict 1 yuet etrafında •iiD•· diltl sabit olan bir Mp ıenc.i, bu memleketia ae kadar metia 
kaplar yıpmııbr. bufiin mahkemece idama mıh- o'dQfwıu iyice bildıii• iç"a b• 

Münakqalar, umaa ıamaa ldlm olmq " derhal kartuna hezimetten korkmadıftmı ıayl• 
pültülerı ıebebiyot verıaiı Ye d ıılmitt:r. mele istayoram. Fakat aklıselim 
pırlimeato reiai, bir kaç defa B. 8681a ... ed ıabibi ber adam ıibl laarpt• 
mbabnleri tatile mecbur bl· l'M1 

••• nefret ed yorum. 
•lfbr· Sp.Jao Roıaa7a oardı l k · 

Parllmeato, yana da topla- Roma, 25 (R dyo)- Yu.,.. a opç:ntı 
nJcalJ. Batvekil 8. Şotaala Ha· lavyaaıa Nakliyat Nuın B. BiJ.ılceyi la•di/ı etti 
ricl,. N111n 8. DelbOJUD •err Mell.ed Spalao, basla baraya Belrrad, 25 (A.A.) - llkop-
~ izahab clialiyecektir. 19lmif ve brplanmıfbr. çina, 96 reye karıı 183 reyle 

Paria, 25 ( Radyo) - Puta- M. Mehmecl Spabo, bazı fab- 1938 • 39 Hneainin blidceai ba 
mentonwa bupakü celaeıi. çok riblan ıumiı, tetkikatta ba- kındaki lcuan llyibulaı kıhl 
rtlrfilttlli olmu,tur. lunmuttar. etmittir. 

Saylavlardan Groayaht; Fraa· 
sanın, ne Hbepton olursa ol· 
sun U,uslır Sosyetesini terket• 
memesi llzamplditıai aöylemif 
ve tiddetle alkıılaıamıftar. 

Karadenizde 
Şiddetli fırtınalar 
S:aop, 25 (A.A.) - Karade· 

niade icar tipisUe başlayan fır· 
bna her aa ıiddetini artırmak
tadır. Karadeniz vıp:aru mür 
külltla bocalayarak limaıumııa 
111tnm11tirr. 

Elhamra ldareıindo Milll Kütiipbaraı 
SIN EM ASI 

Bupn matin•l•den itibaren 
iki Bü;yik Fransız Filmi Birden 

Dehakir artiıt HARRI BAURun ııhıoe temailı 

KORKUSUZ ADAM 
FRANSOISE ROSA Y ve ALBERT PREJEAN 

Tarafındın nefıs bir surette temlil eclılen 

MEMNU AŞK 
Seınıl .. r: Korkuauır Adım 3 ve 7 de-Mem 1u A,< S ve 9 
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Bu çocuk kimin? 

I Sağlık 
bahisleri 

Dallill hntalılı:lıt mltelaa1•••1 
Dr. K Şefti Uta 4ll1aı kil Şah lsmail de, yavaş yavaş, Osmanlı hududuna 

doğru büyük bir ordu ile yürüyordu iki erkek, benim, diyorlar. Fakat Modern insanın 
k d d d giJnliilı pldnı! 

Cevabını verdiler. Paditah, 
.. h lsma ile harp etmek içia 
asalen divan kararı almıı de
mekti. ÜaıeD divan akı'oe bile 
ıc.. ,,.,.., o; cleditiai yapa· 
calc:ta. 

Ertal pn. süa dotırbn 
(Mart 19) pad·şala Edirneden 
lataab.ıa laarekıt ederken R• 
meli Beylerbeyi Huan pqıya 
haza talimat verdi. Anadolu 
Beylerbeyine de laaclam Sina 
paşayı tay;a etti. 

Padi$ala ilerledikçe. yıaında 
aatdan, •oldaa gelen efraddan 
birıkme bir ordu toplamata 
bat amııtt. Halen vilayetlere de 
fll e•ri verm ıti: 

- Şah IMDail herine ltare
lcetimiz mukarrer oldutundaa 
•iliyetinizde k flakta bulunan 
ı'pahiler ile Yuiç-1 efradına 
hazır!avın z, Yen çeri aevkedi· 
niz. Ordu orada toplanacak 
ve şarka hareket edecektir. 

r.c:1 ... ı.na iradeııoe mattali 
olaa Kütahya, B p. Kıtresi, 
Hım·dabad, Ankara, Burıa, 
Kocaelı, Çarıkıra, Menteşe, Bo· 
la, K \Stamonu vii ayet e. inde 
arbk at er to?lan ıyordu. Pa
d şah yolda g derken d vaoı iç
timaındı huzuruna dız çöküp 
aıkeriıı harbe hazır bulundu
t&amı badireıa Y e11.çeıiJi ça· 
f rdr: 

- Adın ne ıenio? 
- Abdullala k:ıluuz padi· ....... 
- Sadabtincl• memnua ol· 

claa. ffaY4ii • ..Jtakalıa. S· i
n'k uncaiJoı .... veıdim. Be· 
,.... war dabm al da ..a.ka
.._.,.. .tL 

YeMtwi Abd.ilah. a-.iDcina 
.... 411i ıW: ...... Haba 
&.ta.... ...... yaklıpnca 
Wkta • ÇI~ 

Yawa..., buyurda: 
.... Mr ...._,. .takalar 

dailtdML Ha..- t i• yora, OD" 

._ • 1aa,.r1a ciualm llzım.. 
ti-. E,ab malııailui•i• Ftl 

çaym .a.nea lrummda t;ıdar 
karda. Declell Sıaltu Fatb ile 
Elta E.,abil Enlarinia t&bel• 
..... fitti, tepnldart. ,. ...... 
dl. Onlann ruburıdan, harbde 
maftffak oa..k içıa tefut 
dı1edi.. 

Ayoi günlerde Şa1t lt1Dail de. 
,.... yaft1, ÔJmaab hd ıdilna 
dol•• bü7ak bir ordu ile yirfi. 
d8. Ş-.h lsmatl diyordu ku: 

- Oımanhlann kılıçtan ıe
tlrdikleri mezbebdqlanm il in
dbmlınoı alacstım. Şehzade 
Atamedin ottu Şehzade Murad 

eadi laazretleri, aıacuıaın 
su im ve delırtinden korkarak 
bana ilt:ca etmiştir. B:r Şah, 
kendisine iltica eda bir Şeh
ı, dı-n;n h•lna"unu m idaf aya 

Yosan M. Aglatın 
-88-

mecbardur. Yavuz Selime bu 
hılcka b!ıalim eUirecet m. 

Paditıh bu \fekayii de ad•m 
adım takib ed'yordu. Kend:ai 
lat•obuJa ı·rditi vakit otla Sii
leyman da Maniıadao kalk·p 
Ltanbula geldi, babaı nıa elini 
öptükten sonra E.dimey' p~i. 

Ordunua bir kısmı, 0.1küdar 
cihetinde toplanıyordu. lıuleler 
ve Kit.dhaoe kısmı biyuk bir 
kalabalık, ulcer vıveylal.,, 
• 1 ib. erzak oalJjyat piltüleri 
içindeydi. 

20 Nı11n 1514.. Perpmbe 
ıünü.. 

S&bah gün doiarlctn padi
ıah sarayındaQ çıkıyordu: 

-e· ımi lihL lofa&Alala aturlu 
olur. 

Bır n ao:ıra maiyeti ile bera· 
ber bir kalyona bindi, kaqıya 
r eçti.. Kadı rıalar da, sahilde 
toplar, fişek.er, ıılihJar pıt· 
byor, paditab a Anadolu cihe
tine geç itini, yanı Ş :ıh lsmail 
üzerine )'Üf İi) iıün bafladığını 
gö~teriyo. du. 

Halcaa burada yeni Anadol• 
Beylerbeyi H dım Sioaa pqayı 
kabul e ttikten ıoua, Şah ls
mıile k~ndi ifadeıile b ir mele• 
tup yazdı. Hakan, mükem111e• 
lisan biliyordu. 8 lbaısa Parl.,t 
edeb·ya•1nda mauırtanna den 
vere~k kadar lcuw~l'y li. 

Mektl•p, paditah1n ldn ve 
infia i ile Şıh lsm ile ıawr
dut11 hetc:Metler 11okta11•dan 
çok atırdt. 

Şimdi bu mektab. kim röti
reeekti. 

Türk bir elçi leftediJıe, •• 
hakkak ki, şalı !,mail tarafın
dın ba,ı lcop -.rılac ktal B r kur• 
ban ftr1Defe ne lüzum varda?. 

Erteli ppdi. (23 N san). Pa· 
diııbı bir haber varıldı: 

- n .. vtetIGm. Osküdırda or
dumuz içinde dolaşan ılpbeli 
birini yakaladık. 

- K mmiı bu adım? 
- Galiba şal olacak. Ken• 

dili zannımızca ıah 1ımailin ca· 
1U1Udar . 

- Getirin bana onul 
Bi • az ıonra Aı:em ca•uı pa

piphın bmnmdayda. Yüzü sap
san kesilmiıti. Padııab sorda: 

- Behey mezhebi bozuk he
rifi Seniıa adaa ne?. 

- Ktlı~L 
Pa~ah. bir bblcaha attı: 
- K.ltç lacl.. Na11I olvr? 

S.ia ıahın, yani tala lsmailia 
bile bir odun parça11dır. Haydi 
seni affed'yoram.. Al ,. •ek· 
tubu, götür o baydat laerifel. 
Bilsin ki, yakaııoı elimdep kur· 
taraaıyacaktarl. Aoladaa mı?. 

Hakan, laıaarlaa• mektubu 
caaun verdi: 

Y arabbil Sen bizi dotr&a yola 
ıidenlerdera ey'eL Azmıı vo 
ııpmış olınlardın eylemel 
Manasındaki ayet vardı. He· 

kan mıl&:tabuaa f6yle devam 
ediyordu: 

•Cenabı biliFetmeab, mlişrilc· 
lerin, kafirlerin katili, din dfiş· 
manlarıaı kökünden kaz.yan, 

faravaoların baroun• yere ıürten, 
halcaalaran taçl•ını deviren mü
cahit ve ıızilerin sultanı Selim 
şahtan Acom aıkerinin ulusu ve 
zamanın maı,araıı emir lsmaile; 

Şuau bil ki, Cenabıhaklcıa 
it"nin ve yaptıklarının ıouu yok· 
tur. insan otlu ki, yaradıhıın 
bir hulia11dar. Onan telcviniaio 
hikmeti düıünülecek oluna çok 
mühimdir. Ruhani letafetle ci1-
maoi kesafe•e bürünen bu 
insan yıtınlan içinde hilafet 
tahtına o oranlar, pe1•gamberio 
terıatı da1res nde hareket kılar 
farsa ııadete nail, her iki c • 
banda aziz olurlar. Akli tak· 
d rde, yanı Tanrın n bı.iilüm .e
ri:ıe a,tarı laareketle (Jıp) cle
dıkaeıini yapmaz, (yapma) de· 
dikleriai yaparlaraa, D! mua ve 
if et perdeaini yırtar, dinin ka
leleriai yıkmaj'a kaUcışarluıa o 
va ·cıt bütün Müslt m.1nlara ve 
adaletle iı ıörea ıu tanlara bır 
vecibe düşer lu, o da, bu gibi• 
leri imha etmektir. 

ErlceJc arslandan hali olaa 
meıeliklerde (ormanlırda) ça• 
kall ·nn meydan okuması h bu• 
d r. Sen diitmanlık yolunda prk 
beldelerlne tecav z ettin. Ora· 
lardaki Mh'ümanlan ilhada ve 
zındtlcl ta teıvik ettin. 

Zevlriole ve hayvani ihtirat
larınla bdıa ve kızlara karp 
her nevi ha e~eti mubah gör
dün. Kanlar döktün. Mescit ve 
memb.leri yaktın. D n n imam· 
larana d 1 uzattın. B naena.~yb 
senin ve sana tabı olanlar n 
kıtli icıtb etm.stir. lıte ben, 
mul6mlan yardam için ve Tan
na1n emirlerini yerlerine getir• 
mek üzere zarb ara ıibüs old ... 
tu• laalde bakkıa yardumna 
ı tuıeralc, ellerinde sancak ve 
kelkin laaaoerler bu uaa •e 
bic; bir ıeyden yılmıyan asker-
lerim ile bulunduğun lüfjr lca· 
lrsini yıkmata gelıyorum. Sefer 
ayında zaferle mevud olan yola 
çı1cıvo um. 

ANADOLU - Çak büalua, tlefolL 
0ddi, cam bayat ma batar 

lan•uındaa •iteve !it bir le• 

1---ı .. :cC-::ıt:' .. :::i=::r--ıı vinçle padi,alun eteklerine ka· 

Ki nat , batana dar aetirece
t :m. Kı 1 c mı yemeden evel 
tertemiı şu atim ze uyar, kt11u
run için iıt tfar tderten ne ili? 
Yok, inadınd 1 denm ıle meJ. 
and e bulunursan, daima hakkın 
nusrata ile yürüyen ıılcerler mle, 
ba undutun araziyi tirumar ve 
at anmızın nalları ile her k6şeyi 
alUltt edecefioı. Oral•ran, Oı
manlı memleket' ne lhak eylıye
cetim. Zirı, kötü huylu kim· 
seteri hali ile b11'Akmak Ye 

onlan aman vermemek llzı• 
dır. Mıakadd•atl i' ihıye Yerine 
ge1ecektir. Emir, AUahrnclır. 
Dotruya fidenlere selimi • 

- Son• ••r -
Ha!Jdar Riiıdii OKTEll panacak oldll, fakat dö. t lmv- r.-------~-----. 

c.wı •epı, .... ,.. ltl-I _.... wtli kol kend ı ni 7aıealt,.- TAK V J .ıJ 
U.. li...- ?ia.Ma ~ÇAi bohça •ibi ,._.darıa ..a ... .,... L--------.~~ ....... - • ,,.. ,.... KuaM • ı J.JJ 1 ,.vaoi ... J,,~ 

IDAREHANF.SI fıclattılar. 'L. :.... .,..., ıa•·t.w11 2i 
Hakan; bu mektuba tezkereci ~ UBAT frath Wnei Beyler ... 

<..Balk futi8 W... iç~ 
'f t1paf: la•lr - ANADOLU 
'ltleiGD: 2176 • Jlcıeta lıntaea: 405 

Aboae teniti 
lllb&a HGO. alsa a7Ja&a 1G1 

k ....... 

Taç.zede Cafer Çeleb'ye yazdır- ,. 

mıftı. Fakat dute ettirea biz· t 2 6 ~t 
zat keadiıiydi. J 

Mektup besmele ile batbyoı- J 
dw ve ilk ıa tarlar ıa ıekilde idı: d 

8 

a ın, ne on an, ne e -ıs-

b d d• Arka üstG yat ·ı b;ç·minde ba-
UD 80, ıyor caldan toplamak uret nde iple 

Hukuk mahkemesine dikkate - Bekinm ·d·yor- belclrlık jimn11tilc: yapmak için arka 
deter bir aile davası aksetmek sultanLkbr. Medeni vasıtalarla üstü yatış şeklinde, uzun ve 
üzeredir. Davanın mevzua, pay- bir bekir evli bir adam kadar kı• o. mak üzere, ip, iki türlü 
laıılamıyan bir çocuğa aittir. da. raha!. ya11yabilir. Resmea tutulur. Uzun tutuş biçim'nde, 
Bir erkek; çocutun kendis:nc evla. de~lam am~a; bu çocuk dirsekler kaim uv·ye teıkil 
ıid oldurıınu, diter b·r er• benı~dır. ve~li~I edecek kadar renit ve ip ,... 
kekte çocJtun kendi 111lbün- Muıtekı dıyor kı: . fİD bulunur. Bu biç.mden kol• 
den huıule geldif ini ıöylemek· .- KaHrşı tarbaflclrmenaa deli! lar ıeriye dotru götürülür ve 
tedir. tir ~0~·· em e • hem çocu" diz bükülerek mümkün ol dutu 

Bu ilci iddia 1-ar•aaında •-- aabıbı, naaıl oluyor? kad "t• d ıc.. k·ı· 
11: y 1U1- A • da .__ k ar go u1e 0 6 .u çe ı ır. 

dının vaziyeti de dıkkate ıayan- d ' ynı ~damol•dn JCın çocu!I:- bi9!!: Bir de .... kade yapılır: B:r 
dt Ç- k.. k dı ı ne aı u... De I• la ,.,- L---L Lm_ 

r. u11 u • n: f ? INROllK çea:mr, kollar bükiik " 
- Ne ondan, ne de bandanl ıry. 1 iftir • ._ r-·k b ip te azatalmıı ayap takılarak 
D · · · · d 1 -1- • an " ~ • ril. S d eyıp ışın ıc; a ea 11yrı m~· nimdir. re ar. omra a bacak biikl-

tadar. Kıdm be: liir 1•kar ya uzıblır ve büUlıa 
Fakat ba çocuk kimdendir? - Ne ODQD ne buma? rövde JGkanya dotna bülciliir. 
ilci taraf, mufassal id~ialarla. Demekte b.,..'devamclar. Acaba Soan ba tekilde de ıolttfc •e-

çocutun kerıd.lerine ud oldu- bu tocuk kimindir? rilerek glvdı ilk vaziyefe india 
tunu aöylemiılerdir. Belki de kan tahl'lindea aoa- ril:r, diler ayatı JQkınya aza .. 

Kend ı nden dava edilen: ra m~sele meJdana çakacakbr. malt aaretile ba hareket bir kac; 
- • • - --~~ ı=.~- -;·· -- - defa tekrar edil'r. 

Cınayet yerınde keşıf ya- -~~ı..bir 1cac; tek;U•• raste.-

1 k 1 t ld 
dıtımaz ıp ll•naatıli hareketi• 

pı ması arar aş ırı 1 ria4e. - iki eıaı atlama .. 
neti ve otuz jimn!ıtik hareketi 

Makinist ŞülıriJ., bulunamıyan fahit
lerin dinlenmelerinden vazgeçti 

Alsancalcta bakkal Sttka ile 
metresi Sab ha)'I öldfi .. ea .... 
kin· st Şükrü ıiia mula•kemeaine 
dü:ı şehrimiz At rceza mahke
mesinde devam edi.miıtir. iki 
k.ıiyi evveli botm•t• tetebbls 
eden ve buna kuweti yetme
yince tabanca•nı atq etmek 
suretiı, ildürııpİİf ola,a Şiib&;
bundın e veik celse erde kan• 
ıının ve aJcrabaıındaa uyyar 
aat1cı Şükrü adında b riDia ıahit 
11fatile dinlenmelerini istem tti. 

mahkemesinde devam edilmir 
tw. Muh keme ıon ulbafa 
relditınden bu celsede iddia 
malcamıaı itral eden müddei· 
umumi mua~iai B. Şevki Suaw 
idd UIDI 1Udetmif, bidiaenia 
bir kadın yiizüaden vak11bu1· 
dutunu, daha evel ötede, beri· 
de Haşim Karakutun. Abmedi 
öldlrecetini aöylem·ı Oldlltaa 
ve hadi1e ıünü dere iç nde 
kendiıiae rastlayınca bıçakla 
yaralıyarak öldürdüpnü anlat• 
mıf, Türk ceza kanununun 
448 inci maddeıı mucibince 18 
sene hapis ceza919a mahldlm 
edi laıeıini istemiftir. 

M.Jhakeme, müdafaa itlll. 
bııkı bir cıtıoe baralallD fbr. 

vardtr. Bunlar b ·ribirine baf
lanarık üç m:al iae iblit edile
bilir. 81.1 bare:Cetler evde küçük 
bir odada yapılabilec,ti ıibi 
büyüle: lc:orulorda da yapılabilir. 
ip bir parmakhtı, yıhucl açair 
yerde bir atao aövdesiQe bat
Janabilir. B.j atlama ipi rm,... 
titini bif defa yapıp ta va. 
dtlade i111i.tioi dt.1yın bir d" .. 
bandan vazıeçmez. Adama ipi 
tenezzüblerde, Wta •aa 
t&ı11141rdorı,I _.. laycİ4jl' bll' Wt 

kadııtır. Onun için g jnde yal· 
nız bet da<ib fak•t her ıb 
y3pılmalc ıartile dovamh bir 
uttılc ve nqeli fyaşamak iıt• 
§'ıne kafi relecek bir sporcmr. 
Bu jimn .. titi yapacaklar do~ 
tora müracaat ederek mrılek ,. 
yaıı noktuındaa viic11düne et. 
ver:şti ıekilleri de ani••• 

Şab dl~r buluaam ıdıfl için 
muaan b.-nhna dinlenmeaia
den Arf aızar etmlf ve mah
keme de bunu kabul eylemiştir. 
Maznunun vrıkilleri, bidise hak· 
kında bazı iz1bat vererek kav
ranın c:reyan tarzının müekk 1· 
lerl leb nde olduğun• söyle· 
mitler ve mahkemece cinayet 
yerinde lc:eıif yapbnlmaaaaı is
temitlerdir. Mahkemece keşfin 
bir na·p önünde 1 p ınlma11 
muvatak ıörilerek IDJbakeme
nin devamı baıka bir fiine 
baralcıl1111tt r. 

------------~----------· Halkevi köşesi d·rtar. (Bı 
1 NiNMIJi ecJIOJlalleiU 1 

Ô.zbek lcö6a cinaptl 
u, la lcazaaınan Ôzbek köyüa

de bir dere iç· nde Şevki otlu 
Abmedi öldürmekle maman 
Haş.m Karakuşun muhakeme
ıioe dün ıehrı miı A}'ırcesı 

Sarhoşluktan 
sarhoşlufa 

Dia aibetçi Suılaceaa _. 
kemelİae, metlaud cirmi yaın
la11 bir aarlaoş 19tirılmittir. 

Olnann ewaka pe, d&t 
defa Arhoıluktan ubı lc:aıı olan 
bu adamın, gene urhoıluktaa 
mıhlc:e meye ıevkcdildip ula· 
fllmıştu •• 

- AdıD? 
- Recep.. 
- Soyadan? 
- Brak •• 
- N J lradır içtin? 
- FazlaL 
Göılerinden mahmarlat- he

nüz gitmiyen suçlu, bap11 önüne 
ildi.. Vo hikime yalvardı: 

- B&r daha içmiyecetiml 

1 - 'Oalu Turk komutanı 
Atilıinıcı mozayik büyüle bir 
reımini sayın Baobakanımız " 
saylawımız Ce il Bayar eYi•iu 
göndermiıtir. Pazarteai ıünil 
ötledea ıonradaa itibana ,.ard• 
dqlara rösterılecelctir. 

2 - Bil alcşam evmiı Halk 
denaneleri ve kurtları komite
aioin yılblc etlentiai vardır. Gel
mek iıtiyen üyelerjm"z saat 12 
den 15 e kadar ewuniu miira
Clat ederek claveti1oleriDi al
mabdarlır. 

3 - Reuam Bay Celil Uzer 
taraf odan evim:zde mabtelif 
AD'at ekollerine ait bir Ml'İ 
lc:onferaaı veril~lc ve ayni za
muda metbur tablolann kop
yeleri de projeka: yo:ıla gösteri
lecekt"r. Konferaaaslara her Wta 
çartaaaba f4inii alet ımlın .. at 
19,30 da baılanacakbr. Koafe
ranslar yedı hafta d evam ede· 
cek ve ilk konferans 2 mart 
938 çıqamba rünü verilecek· 
tir. Mevzular tunlardan 

1 - Primit.fler, 
U - Oaalbncı uırda ltal-

yan lan'ati. 
111 - Onyedinci asardı lspan

yol ve Hol!ında nn'at•, 
iV - Onyedinci ve oa seki

zinci aasırda Fıanaız ve lnrıl ı 
meslekleri, 

V - On dokuzuncu asırda 

Bıı g•cs 
Bqd.nkta Sıhhat, Karutie 

nada 8. Eşref, K .. erde ICae 
mer, Etrefpa .. da Etrefp .. a 
zaael•i n4betçid rler. 

Targutlu~a kar 
Turptlu, ( Huıaai ) - .,. 

ramdanberi dıiıelen havalar bir
deabir• aoAıamut. diia ber taraf6 
kar J•tmıştar. Sotllldır, bat
lana ve ataçlarua erken a,_. 
maaaadaıa eodip eden ç.iftoiMft 
aeviad&rmiftir. 

o.- 6İbwfİ 
Kazamızda açılan OrtaoW 

meaf•ab .. bir deve ıürefi _. 
tip eclilaliıtir. Kızaaacalc pell• 
livan develeria Ahipleriıae •• 
telif kaymetli hediyeler yeril.. 
cektir. 

DBolı.,.k 
Seferihisar kazasında ColM 

lbrahim mahallesinde lbralü• 
otlu Alı Azatao ile Ali Oımaıı 
ot u lıa kavıı etauf, birıbıriai 
dövmüşlerdir. ....................... 
hafta perıembe fÜDÜ akşamlan 
saat 20 de bütün yurddaşlara 
Karagöz oyunu oynanacıkbr. 
Paraı z olan bu oyuna biitlla 
yurddaşla r davetlidir. 

Cenabı bakkın iadade din, Cumartesi 
lalim dinidir. Kim ki lslimdan ll::::;P."'9-ııı_..,,.r,--,~.,.;;;ıı 1ü.- •na1eketler ffln _. 

alıoıı• Gemi 2'1 ı~ b. w din ilter9e, o din kabul 
- - lnanahm mı? Franı z ıc1n1ati, 

- lnanınl VI - Modern un 'at, 

S - Evımizde her camartelİ 
ıanl ıaat 1 S t e ilkokullara Ka
ragöz oyunu oy ıatı lmaktadır. 

6 - 26121938 cumartf'ıı ıj· 
nii akşamı saat lS te Temlıl, 
ve 17 de Ar kom tehb .n haf. 

-.a. .. ıı--"!!!"!""!'~"9!!!!1!!!!!!!!!!!!:!!!!~~~-11 edile._ vo • kimse ahirette, ın..-. 
~ALlJl.L lul!i~.D.A baaaa aeauın1 çeker. 

liASll.lll~1Ul MelııtU• •ol·nlMIN• 

Sabıkasının sorul11taana karar 
verilerek duruıma Jal'llla talik 
edildi. 

Vll - Türk ara'ati: Mimari 
dekoraayoa, min1atllr. 

4 - EvıtDİt talonunda her talak bta •ard r ... 
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Şar ıpçı 'zk ahi ret 
Mem1ekett ~ ~ arapçı lık ıçin e kt U p l& J' f 

yeni bir k: Ikınma hareketinin -
b1tş'adıtııl1 görüyoruz. Demek - 3S -

- 96 - Y rzan: Aieksandr Düma 
Sand~lc1, akşam saat yed· ye doğru s:yah manto

lu genç bir kadın getirdiğini söylemişti 

ki. h•t1• ihraç madd•letlmiz· B. 8. Halid Tevfikle Mustafa v ... 
den bıri olan fizüm, ıyni ıı• ._-
manda d ııb it sanayde kulla· kaAf t• u•• •tereken Jdı) nılaaalc. Buradaki isabeti teba· e 1 m '6 a ar 

YMiyet çok acay pli, ve bu eld ven ı c:r ... e, oi yd. dam·n tez' eresini bir kere da· 
b.af 11tftn, bu ı y f limban1n Dartanya ıı araşt rı:naltmnda ha o'.cuJu ve bu~U$ıc•klan ye-
oda O ırdeki ko kunt datınık· dPvam ett kçe her ıördüğü şey· rin Sen Klod olup başka bir 
hta ıöatermesi üzerine Dar.an- leı sebeb lo alııındaa akan so· yer otmad i na, M. D (Stre p • 
yaaıa vücudü toput~mdao ıaç- ğuk ter er artıyord ; kalbi deh· v yonunun öııünde o up b şlca 
latmall dibine kadar titrem·ıti. f! .li ı kuıt lar içindo czi yor, biı ıolcaicta o madıiı.ıa tcttrar 

ft...,.&erclen biri kmlm '' tenef.iiıi kısaiıp darla ıyordu. kani olmuştu. 
aclaıua kap• içeriye devr l· Bunu ıla bera or, bu pavi~·onun Her ıey, Dartanyanıa içine 
mif, ve iki parça olarak ınen• madam Bonasyö ile münasebeti dotan histe yanılmadıtını ve 
tetelerftae asılmıştı; ltlerinde olmaması ihtimalini de tuav· biyük bir felaket YYkua ıeldi· 
,... lltt.rlanmıı bu'anaa bir vur ed"yordu. t "ni anlatıyordu. 
... a.tüst olmuştu; ıurahi· V z frıi icabı oluak ve be'k' Tekrar kaşkiin yanına ıetirt· 
let parçalanmı' ve yemitler de kncasının laakançlıtı ıebe· ti; gaybubeti eınas~nda orada 
,.ılera ıayalarak eailmişt; oda- bile P r ste kalmıı olmasını da 
a• içindeki her 9ey orada tid• ıkl .a ~: • d yeni bir teyiet wkua gelmek 
cletli 

. . • ıoa ıe wra~·or ll. • bt" ı· . b . h b . 
ve ~blık~lı bır kavra ol- Fakat bazı şeylerde kalb'mize ı ıma ım ve u yenı a eran 

clufunu goıter yordu. . d -'l'k,. d" k.endiı:ni bekled ğ ı ni zannodi· 
D· .... -- L_ d _ _. Jf.. k r ren acı uyru tel9ı ar U• yord11. -neupn uu arm11Ua •• n, • " 1 . · · br d 

lak ara111da f.atu putalan 1b~nce enfaıızı yener,~ 1~ e_ edr, Dır yol hA 1 tenha bulunu. 

I
._ in h .... ... .. tA-A ır tara ı atar ve uıerımız e ur•-. " •'"UI ma- or.... b .. "k b" f "k d 1 k yor ve ayni ıay f ış k pencere-

ile perdeler &zerinde kan leltea buyu d r ela et 0 aşmka bta de~ P"rıld yordu. Bu esnada 
•-...a .&.....1~...a. • t ' K b" "dd ti ulun utuna batuız o lara a· •n 1U01mıı '· • ı 1 e e b • Dartanyan o ıssız ve 1'r ranhk .....,. ... _..... la kat • d" er veı ". 
,,...b_.r ....... dd-..IJ~m~~ IO •. ıın. ·~ Art&k Dartanyan deü ı•bi bir ku'üben n yanına ritr; ku.übede 

• ... ıyYpaıD az erıaı ol b"yiik dd bulunan bir nin vak'ayı görmüş 
,a,ebihuk istedliftl. şey mu,tu; u · ca eye o1matı ve kend.ıine anlatması 

Geoaaie -'meli ve 1G~G1eti koştu. Eve~c• ıeçtıtı · dar yol• ihtimali vardı. 
&a:iı.de kü ük llmba ı tı bil ••pb ~e nıbayet nehar kenarına 
...... ç ' kadar merek orada buldut11 b r Kulübe e rafmdaki çitin ka· 
,.dd11ordıı. Evelce •tntfı t..- yolcu ıandalc.ııaı ı,kı aaka w 9111 kapah oldutu ıdaa çit üze
~, .. hft bir •bep ollnachl't tiataka baı adı. rinden at adı ve z ne r.e bath 
'" ...... .,.. Y*tmlyen Dar- SandalOJ, aksım ıaat yed de bir köpeğin havlamasına kuıak 
...,.. -Iİmdi ferlere bakınca aiyah mantolu ıenç bir kad n um·yarak kulübeniıı yaıaına ıo-
.,..ı. tlrnak ial•i görmit ve ptırdit'ni ve kıdmın kendisini kuldu. 
.... iuaıı Ye at ayat· iaJerini tanatmanaak için çok ibtıyatlı Kıp'JI nıc çah,1na cevap 
.. amıth. davrındıt1nı anlattı. Falcat, onun Yt>ren o'mada. Paviyonda o '• 

dan başka, Pıriı cihetin- bu ihtiyatlı hali sanda c· nıo da· dutu r ibi burada da ölü aüki-
.. pWili ul ... lan bir araba ha ziyade d kkatini çe\ctiji için ntti varda. Bunan a beraber, 

llbrlekleri JUIDlllÜ toprak üze- pnç ve ıüzel oldutun11 far• son ümidı bu kul beye baj• 
..... cleria çukurlaraçmlf olup ketmitti. lıydı; kap yı tekrar çaldı .. 
bı CUkutl• paviyanun ilerisine Ş mdi oldutu ıibi, o zaman• 

~ ;n'!!t .. ! .... Sea K ~ ~f· ve Bir at ıonra içeriden yavıı 
M .. p "'ilıında olarak kentUle- bir Ma feJfr libi olmeı 9.e bu 

Tetkiklerinde deftm eden rini tan tmak istemi yen bir çok ı ı · n komdan titrem~kte ol• 
Dert.yan. nihayet duvar ke- renç ve g izel kadı nlar vardı. dutunu farketm·,u. 
...... parçalumıı bir kadın Fc1kat D.ırt~nyan sandalcının Dartanyan kapıyı ça'makt•n 
~ •ua.uttuı elcliveoia ca· tarıf ettiği kad nm madam Bo- v zgeçti, son derece merak ve 

balaımıyaa yerlerinden nasyÖ oldut\lnda biç t '.ipbe el· tec ssüı'. e, korku ve nüvu ı'e, 
~ oldufu aar.,ıl1yordu. memitti. ya varmağa baş adı le", ıesi 

fta lfıldarın gi.iıel lrir Dartanyan sade.le mn kulübe- adeta lorkunc; bir şelcil almıştı. 
.... ak ill•dık eri lrokaf a tindeki TAmba 11yesinde ma• - Sonu var -

rüz ettirmeğe lüzum yoktur. 
Ho'lındal ların yıkın ıaman· 
da ki te~l fi ni habrla'ft ık kiHdir. 
Onlar, şarıp olarak bütiin 
Türk;ye üzüm rekoltesini al· 
matı hazır o'duklarını söyt .. 
mişlerdi. O üın ya a ı memle· 
kete döviz gct ren b · r ibrıc; 
maddesi o larak detı l, ayni ı .. 
mahda dahili aanayrini temin 
etmek suretile kıymetlendirmek 
bize ıarap gibi ik nci bir ih,.ac; 
mad· esi kazandırmış o'acaktır 
k, tüphu z bu memleket ic;"n 
faydaııdır. 

Lakin, batlarım·zıa bugünkü 
vaziyeti ıarapçı lığa müsait m.· 
dir?. 

•Memlekef m·zde farab imal• 
de kullanılan üziimÜD mıktar ve 
kıymdti nedir? 
Şimdıki bade bi'iyoru ki, 

Türkiyede ıenede tahminen üç 
mılyon küaur kilo kadar i üm 
şaraba tahvil ed lm•kted r. 8.1 
miktara umum üı:.i m iaa11lata· 
mızda ne kadar cüz'i bir rakam 
ibt ya etl t meydandadır. Bam
dan 30, 3S ıene evel Türkiyede 
400 milyon k•loyu mitecav z 
üzüm şaraba tabvil edilmekte 
idi. Sonra an, filokaera hqerı· 
ıinia yaptıta tahrip, bat ının• 
taka' arına yerleıtirilen muba· 
cirlerin bajcıbktao anlaaa)'lff, 
Anınikadan çubuk ıeti tmek 
zorlutu g'bi ıebepler, vu.1eti 
çok aanınıftı. 
Buıün bu sebebin mıvcud 

detillr. Yalnıı, tarşpçılıa•&a 
llzım olan bam maddeyı yet .. 
tarmek ic; n b UaaıH Trakya vo 
lımır bığlanaa ihya etmek ... 
rureti vard.r. 

B liyoruı ki, bugüıı Almaoya
n1n tn nıethur Ren praplara 
(R ı' ing) üz ı mündea, Macariata
mn tan,nmıt To, ay far plan 

- sonu Bnd ••lai/"18 -

lnkılib hatıralarından Yazam 
M Dota• 

, .... ·eıımaıııtı geliıi orduyu sevindirmişti. Her itin kolayca 
e ınuvaff akıyet e baıarılacağı_ ümidini vermiıti 

•-n betiııci fÜDÜ öjledea nan bereket ordul'u11a il cı et· donanmayı derlev p toparlay p ket Paşa davet edilmişti. Ba ··••L:ae-1• aut üçte 111aiyet mele iv n Ay •t foııosa ıe dık- nisaaın aelc zinc günü öğle ÜılÜ davete cabet adta Pata ~ 
--~-"biyeaile beraber Mah· le i ı ötrenm t le. Ayaıtafannsa ıetll'm ılerd i. liıik~biti milliye firer ı rmea 
-~_.,,.~• pqa a treAi mab· . Hakikaten Ayastafonos iıta.. Donanmanın relit • orduyu meeliı laep birden ayaf kallt-
•llJ:~•lııli·tkten bareket ve al· yonunda bem,.n beı oıa bin kit 1evind rmişti. Her i~in ı o' ayca lhıf •da. Bu f bi tMclitl•d• 
tmo. • .aqaaıa A7utalaaoM vudı. ls'tnbuld•n kaçan mek· ve muvaffakıyetle başarı ac•t ayala kalkma ha eketitlia bir 
t•u~.ı.at -*•11l•rdi. tep i zabıtan ile i ya11 •e me- ümid ni kuvvet endirm ıtı. Ayar pacüf&laa yapıhr taz m aıınn• 

P• beai de ıötürditil için buu11 hemen burada toplan• tdanos öaü ldc d l" mir atan do- d a olıaa11 laı .. b•le Mabm•d 
.... de M treode idim. latu· auşl r g bi idi. lıtanbuluıı pek nanmaya ıadei z·yaı et IAzımdı~ $eY1tet Pat1nm pek mahCtlb 
JODa yaklaşmak üz"'re ikea ıe " mli bu ıat . f aayfiy:ıi aıeh· S e anı kten hareket eden ve bır vas'yete firmelni ıarn 
pıp beni çağırtmııb. Yanna terd~n bir niimune olacak bit bütü,. efrctdı zabitand~a mü• reiı S.id Pa .. tarafuadaaa 
titti& Elime bir kitat uzattı kaç fiin ya,amtşh. Her saatte rekkep olan jandarma taburu - P~•• Pqal Fualai •ltaa 
w fif.ıhen: Ur latanbula ı~I D venler le• kayıkiara bindiri erek donan- nat devriade eldupaaza ana• 

Her ,a.. beoi bir kere ıöwl bal~P. d~lı.ı. o_ara'c orduıauıa !laya 1ö .1derı ldi. Bun'ar ordu tuyoraun~ • . . 
.. rillll. prdi. ~a~ımı . h~l'ıyeta.oe . can atan namına küçük kardeşleri olan ~ 1~ ~ cem~le dabı ıaar 

••• bal•dutu aalondaa •Yıl ~ıoa.eJ, zabitlerı, ~emur. bahriyelileri kucakJ.ıd lar. Ve edılmiftir. Kaalütade ... tloı,ce 
ÇI~ ııerditi kltıda o kudum. lan, tüccarları, talebelen, ayaa lonra kara kuvvetleri için liil'WllU ~evam eden müzakere Mtice
ffanket ordalU kaawa (inzibat) ve mebelaıtt tıtıJ~•r~ . 86- fÖrİİMD mavzel' ve ceplıanele i ıande: 
alliMI;~ tayiaim bakkıada tin ı~I ve v~zı~et irt.caıa gemileria ıılihendazlara ad ü• Su tan Ham· d.in . reiıkirda 
.. bri e..-dL al~yhıne ve halaskar ordunun leba ve crphınelerindeo mu- kaldıkoa mürtıcılenıı hw aa 

liJ.lk Çekmecede Abrar far· le~ inki .. _f .•dıyordıı. . • •akbtera aluaarak orduya •e- üm:de düş.ecekl~ri tabii old11-
... -•na biiihare pap olu Alı tabWi .. a ıebade~nclea rildi. Ve bu aralık büyük tundan ~e ameh mGlk ve ~vlet 
An HJ• ....,... l.mail Hakka '° ı~a ~:-~ tla uuta ıltihak topları• kamalan da qmld t n• Da~ına ıst bsal edi.ec~~ bar f~· 
IMJ h itil' kat mebuı •illet etmıı f!bi ic.ı. Çat•lt'•dan IOfti' daa dooanma hemen hemen •ayı ıerıfe üzerine hal ine itti• 
.......... .,. kartılamata gel- ra düşünfileeek ~6rteci uasarı.. •ilah ve cephaneden tec:rad fakı ira ile "•rar verilmittir. 
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p:~tCfl•·•M ıailaft ta la.. cım+er ...,. ea -a.btp :Lütün duaaa kumandanı M.bmud Şov- - o 11ar -

_____ , ___ _ 
- Dime? •• 
- Demrsi, memui ,yok; 

atzı, burnu v-ır. 
- Kımıa be?. 
- Hek m·a be ••• 
Bık um lci bay H 11faz Muatah 

htr fi delirtecek; lıemea mGdr 
hale ettim: 

- Y abu, b ı 11ai buraya 
Hafaı Darmutun veklletioi .ı .. 
ım diye çatırdık. 

- Vekl etini m ?. Ne ..... 
nısebeı?. ea,le bilyiik b r 
zata ve1'lteti11i alrn•lc t'1efi 
bana fazla relıt. Ha.U TeYI ti 
çatırın •• 

- Y •P•• M\l•tafa, ,. HV .. 
ba ıen ı r ••. 

- Hav A'lah kahret•• nb· 
il nizi.. Bal g bi f811ıh durur
ken ne diye sevaba fireyim 
ulen? .• 

- P~k a· 1, ben fimdi fidip 
H.ıl"d Tc:vfıği buray,a getir .. 
yim. Sea de aynlma ha •• 
' - Hay enayı bay.. U en 
aen aynl deaın kim ayrılır? 
Karlıc yal araıam ba~l••ioi bul• 
mam. 

Kalktım. baroJa kadar ı· de
rele Hal d Tewf ti buldum. 

- Halide' t m, Mı l Hilil 
eczalaaaeaıocle Hafız M ı ttafa 
beki yor, beraber r.decef ı. 
aı, Haffd Tevf ~ · o · me,har 

incecik sesile, davul çalar tıbi, 
fiildlltten IOftra ce•ap verdı : 

- Ne yapac:ıkmıf ben ı?. 
- Vallahi iyi bilmiyorum 

P•a ~- i tü" •o•• 
.... Mı elqGtüf. 

- Efeadim, bir fi• -
pa kta rasgelmitı .. toeuk 
arabau lirüyorm.,ş .... Yanına 
yaklışualc •eskideo ırabay 
çekerlerdi, f nıdl iW k atitü• 
yorl ar ha., dem f. Se11 de 
•evet. cevabını Ye,..ipin. 

Bay H•l:d Tr.fık i~erledis 
- E, ne olm01?. 
- O' an, biten bir py ~k 

•ıizim: Haf z MJstafı "fayeaf 
aüaila birinde totoaam olursa 
bir araba yaptırmılt lbm P' 
leeek, Halid Te.tıtl çatır da 
l lçilrinil alalua. dedi. 

- Ş ıadi ıına dı, Haf ıı 
Muıttfaya da mev Od kuideai 
Okublr9Ud la 1; tut flltadıa cad
deyi dürürattü .•• 

- Bat üatGae, gfdt! fm. Fa
kat relmediıı diJe Hu ı M.as
tafa şahsen buraya re1irae alt 
tarafına karıfmaıa.. 

Hal d Tevfıkte ,.tak attı. 
Korlmdan derhal: 

- Gidelim. 
Dedi ff yGrGt1elt bıt!ıda. 

Ko.ana fird m; hem koa11şcr 
1or, f&em Jlrliyerduk. 

- Neydi o mekteı;teki rtl• 
lerlnriz HaHtc"tisn?. Hani ben 
7üıhl kıra dutla boyay·p .eni 
küpe ıokmaıtam?. Kapla ka
pıflnı lnpadık•an ...,,. ben 
• A.~y. bop •• Aınerikaclan plea 
kırmazı derili Matagura ef•ndi· 
yi ıörmek iıt"yen bir metel k 
•ertin. diye bat rayor" met .. 
l tl aldıktan IODra eliln:ield 
detaefj küpin kapatana Vlll'ltt 
vurmaz 1en bapnı azatıp dillli 
çıka...,.k iki J•na ıa ~ 
•onra tekrar kipe kaçaJCWda? 

- AkJıaa ıelclik,. ••ilahi 
ıana bili ıçerliyorum. 

- Yok a canı11; çocukluk 
bu.. Habrlaraıa ya. biıi o vazİ· 
yelte müdür y.kalayıp salonda· 
kı bü ··;k Natin ka ıııına d k· 
miıtı? Rekkasla beraber ıen 

ta. bea M>la ullamy.oıduk? 

- Aklı•da •. 
- Hanayle.. Sonra o ,riln 

lrazandıtna ı yeda meteHkten 
una bfr mete:ilc biate vetm " 
.en itiraza lcalkınoa •Aıene ıap
lafı otartmuttam. - . . . . . . . 

- O ıün buflndlr, içnn rı • 
bat etmedi. Al ıu flç buçuk 
meteliti de baklc nı helil et. 

Halid Tevfık büab&tün it• • 
led: 

- Kabahat 1e11de cfltil, .. 
ninle beraber yola oılcarak Ha. 
lıı Mııtafaya l'itm•t• kalkaada. 

Baktım; k c;ıcık.. Hemea 
havayı datiftirerek yılvırm1ta 
baıladım. N~ i1e.. Giiç bela 
onu d• ecıanıye ıetird k.. 

- Buyur bakalım, bay Halid 
Tevfık Adamoğlu.. Zab ulyıJl 

cenabeı peaıbi erini beki yotdııle. 
Bay Halid T.-\'f 1·11 ylzlae 

bakbmı bu aözle,i aöyliyea .. , 
Hafız Mustıfaya içerlediti 1'eW 
id •ma aeııni çılrırmadı " 
bir aa evol meeeleyi ula1 p 
kaçmak için sordu: 

- Divanın · mevzuu •edir 
efendim?. 
Anlattım ve Hafız D11rm11111n 

vekaletini almasını rica etti& 
- Haf z Mustafa alına bea 

de ılınm .. 
Cevabını verdi. ipin ucu pne 

Haf z Mustafaya feçm ıti. ~· 
retiz ona da yalvardık, yaltarchl 

- Aman Muatafacılt• yap
• a, etme. 

Dıadik; imlclr11 yok.. .,.,_ 
- Bana hak, le9 bu 1Yatl*6 

bn boyttuna sarılıp ik yan .. 
tından 6pnıeatG ıtin olıaı,a• 
oak.. 

Haf z Duıma1r o dallla 
f:tftuı göz erile b.y MuıtafaJI 
•iiz ti "911 •~r• •aedee. dw 
r -o. r••• baktı. Hemeaı ,. 
pıftırchal: 

- löfl• fflli• fllti -
adamlana yalnrma aa taba• 
aıtU edemeı, ~ lreti pek yufka• 
4ır. Ha b•adaki 1ilrek yufıcalata 
~. Yeni Asarda •Fılke. ı .... 
ıi'e , .. 1aaa utla nlkı. ı .. 
ceiifi- Biriacillaia ya111D41a 
7ufka; et tahtaaa tibi lcapkalm, 
ile ooiliain de yanında aüktll 
•ap11r laalatı aibi ipiaot kabre 

S.y Haf• Muatafa baktı W 
Yalİ)'•t fena.. Ayı aerdey• o 
pi• dadaklannı 1apıttararak ya
aıklanaı ulyalayacak; clerbal 
••••fakat cevab1aı yetittirdia 

- Mademki ısrar ettia·ıa 
N;1zav011 perdü le mutvarı al• 
w.ıan, tabuta uaın; a levu don
durma. dö aözüo çıksın alındır• 
tıa nespa? 

Fakiyoa farmakiyon oti ine 
to gayduri ta katalı kti, meyaf. 
tika rodizi... Kabul, anladın 
mı arkuda? 

- Anlıyımad m gayir •• 
- Sonra anlarım, ver baka-

lım turadan pul parasını .. 
Hahz Durmuşta dOnyalık ne 

ıezer? Arı11•al pala p! ras n 
biz ödedi~. 

-~ onu flal'-

Ur. Hehçet Uı 
Çocuk haıtalıkları 

mi!ıtelıasszıı 
Hasta lannı l l ,30 aa bire ka
dar Beyler 10lcaı-tıta AheGtc 
metbaası y•t .. kabı.al eder. 
Maor ••e.._ telefona 39 
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D E'OD 

a a ---------
Gene kan ve ateş iç nde kıvranıyor· 
dul Çünkü bir kızın tahta geçmer · 

mevzuubahsti 
-3-

A'adridden 
Ayni kitaptan di~er b ·r par· 

ça da şunlardan bah.st r: 
•Madrid yolu açıktır; fakat 

bu muvaf akıyeta zliğe sebeb 
ned r? ne kadar çok ka!l aktı, 
ne kadar fazla tahrıbat y.ııpıldı, 
irtıkab edilen cinayetlerin had· 
di ve hesıbı yoktur. MadriJ 
üzerine saldıran iht la'cı kuv· 
vetJeria kımandanı Kambero 
bir an geldı ki, muarızlar . n a 
esir mübadelesini teklife mec· 
bur kaldı. B~ t~difi Madriddc· 
kiler de kabule mecbur idiler. 
M 1badelc ed len esirler, açlık, 
işkence ve efalctteıı tanı.amca 
bıtk n bir halde idiler .• 

M :ldrıd taarruza birinci ene 
İÇ

0

lr akim kalm·ştır. Y cnı sene· 
nin Mcıyısında bu t arruz daha 
büyük bir m kyasta ve ş ddetli 
olar k tekrar e.ii m şt r. B defa 
lron, Fuıd ramp ya, Oğıars rn 
ve Vıktor Hogonun b ir eserinin 
adı olmak itıbarile şöhreti olan 
Ernani z ptedilmiştir. Fakat, 
Don Karlos, ispanyanın bu mü· 
h·m ve k ymetlı o'an kısmından 
eline geç rdıği yerlerin müh m 
bir kısmım nsız n terketmiş ve 
başk ceph: ere yü'.<I nmek is· 
mi ştir. Don Karlos, Mariya Kris· 
t nanın bu çetin ve kanlı mü· 
cadeledeu bıktı~ını ve ancak 
ma yetinin icbarile harbe devam 
ettiğini ve bu harb part sinin 
elinden kurtulmak istediğıni 
haber almıştı. H lbuki, Mclriya 
Marya Krist na, mukavemet or· 
dusun~n yükseiC kumandasını 
en yüksek ruhan i:ıin idaresine 
vermiş, bu su etle •Mukaddes 
taht. hukukunun müdaffas nı 
kilisenin emir ve iradesıne bı· 
rakmıştı• 

İstiklal mücadelesinde Napol
yona karşı da ayni şeki. de ha· 
re.<et edilmiş ve mutaassıp ls
p nyada bu usul çok büyük 
muvaffakıyet elde etm şti. 

Karl.stler, merkezin bu şe• 
kilde hareket ne •mukabele ıçb 
gene Madrıd üzerıne yürümüş· 
lerdir. 

Madritte bu sırada humma'ı 
bir faaliyet hüküm sürmede idi. 
Saraydaki faaliyet şayanı hay. 
retti. Bir tarc.f.an Ea ayın siyJ· 
s e tle meşgul eı kanı, küçük par
tiler halinde emellerini tervice 
çalışıyorlardı. 8Jnlar aresında 
dişili ve erkekli ha ici siyaset 
e bo bı da bu faa iyetleri tak· 
v ye ediyorlard. En ziyade faa· 
liye-t gös eren Felemenk, Prus· 
ya ve Rusya sefir eri ıdi. 

Rusya seriri, sarayın baş 
haf ye1erinden birisi idi. Ya· 
ba nc sefir er, Mıı r )8 Kr .stina 
ile bır be:r. .q~a ı l"El1Allddarı 

b ·, görünüş 

y1pmakta ve şeref ifade etmi· 
yen bir çok tekı , flerde bulunu· 
yorlardı. 

Madrittc bunlardan bı,ka, 
bulanık uda bal k avlamak is· 
tiven b "r s[İrÜ hususi teşebb:is 
erbsbı dı vardı. S1ray ve Mad· 
rid hükumet erkanına yüıesek 
fa ;zlerle para teklif edenler, 
müstam:l si.ah satmak stiv~ n· 
ler, müstemlekelerde hu uııi .m· 
ti yaz e .dc etme < için cahşanlar 
p : k çoktu. BJ puarhk usulleri, 
sefirler tarafından bile ta.cip 
edil yordu. 

Mesela, Felemenk sefiri, o za
man İsp ı nyanın bir müstemle
kesi olan Fı l pin ada.arı muka· 
bilinde ispanya kraliçes·ne 8'.) 
m ılyon peçeta tek'i f etm şt ı. Bı1 

sekserı m ıyonu kra içe Mari)a 
Kristina Don KarJosa sa.tanat 
üzer nde hak iddia etmemek 
şarti ı e verecekti! 

Don Karlos, bu eksen mil· 
yonu kabul etmemiş ve reddet· 

mişti. Fakat iki t af askeri ara· 
sı'lda hastalık, sefalet, casusluk 
hük um sürüyordu. Karistlerin 
g,.nerali Maroto, zabitlerinden 
beşini mukavemet etmek iste· 
d iklerinden kurşuna d zd :rmek 
mecburiyet nde kalm·ştı. 

Don Karlos bu uzun ve sonu 
ge' miyen mücade eden bıkmıştı. 
A kerlerinin de dağılmak üzere 
o.duğunu görünce bir gürı g z· 
lice kaçmış ecnebi diyara gıt· 
m ş general Maroto da Fransa 
ile uz 'aşmağa mecbur kalmıştı! 

işte, bir asır eve ki ispanya 
hailesi böylece n h1yet bJlmuş, 
fa kat Karıst ola 'l 11nı ı kin ve 
husumetı sönmt>m'ştir. 

Hayvan cinsin:n 
ıslahı çareleri 

13azı yerlerde aşım durakla• 
rına get rilen kısrstkların gerek 
Vekalete, gerek v ıaıete aid ay· 
gıra aş • mllrı sayes nde bir ı rka 

me ı p bir aygırla te kih edil· 
d kten sonra ikinci defa arzu 
gösterd ıkıerinden, başka ırk 
aygırlara çekil.l.kleri görül· 
mü ;tür. 

Zıraat Vekaletin len baytar 
müdür üğüne ge en gelen bir 
tamimde, bir Arap aygırına 
çekilen kısrağın ik:nci defa 
İngiliz veya başka ırk bir Y· 
gıra çekt.rilemiyeceğı, buna 
dılckat edilmesi bıldıril miıtir. 

Mezbahcda 
Beledıye re isi Dr. B. Behcet 

Uz, dün Karşıyakada ve mez· 
bahada tetkikler yapmıştır. Bc
ledıyece mezbbha civarında 
bazı ahırlar yaptırılnıası mu· 
v11.{ ık görülmüştür. 

h ir 

HaJ ve pro~ram 
- Baıı 1 inci uıhi/•d -
afh • iluiyi g6rQr bir ıuretıe 

dı ıiln6lemiyer. Der saman detitti• 
rilm~te malı14aa H laer aamaa d .. 
littıkçe bir kQUe& Y fcdaklrhla 
lıldi ola•or. 

Jıliul ol•ak Oıere ramanıa m•• 
ft?leai, faaliyetini tcıkıif edildi&i 
KuhGzpark j;lai ele alalım. y,. pıJaa 

Hki imar p hı yerine K6lt0rpark 
f ıkri jltHle edildikten ıoııra. tebfi• 
tlir, lnı av 7tı 1Gıur bia metre mo• 
rabbaı ıabaaıa Wr p loı yapılmak 

lhımgeldi, H b11 ela lıa İtte .a 
muteba1111 olanlara, yrııi l1a tar&ıD 

muC'idi olan RQs 1Dtlbeadi•lerine ha• 
Tal olundu, oDl•r eh bunu iDceden 
inceye elediler Te pllD yapıldı, ba 
plln !amire ıcldi Ye takdim olundu. 

Biz bunun tatb kini bekl!r• 
ken yerine her ıene değ.fen 
manzaralar görmeğe başl adık. 
Önceleri fu r kısmı Kii•ürpark 
sahasının hemen dörtte bırini 
tutacak kadar b "r y:rdeydi, baş· 
ka bir p iı yapıldı ve evelki 
s~ne bullun tatb k olun ıcat nı 
ümid ederken gene değişmeler 
oldu. Müzelerin mevk i değ ıti, 
büyük kısımlar ilave edıloi ve
ya kaldırıldı ve gitt kçe fuar 
büyüme~e, Kül~ürparlc: mefhu· 
mu kalkarak fuardan ibaret 
olacak gibi görünmeğe başladı 
ve bugh takriben park1n ya
rısını fuar işıııl etmek üzere bu
lunmaktadır. Parkın esas nı fuar 
teşkil etti, ortaya getırildi, bu· 
na karşı iıe hılahare kapının 
detiıtirileceti söylenild. Eıcsp~ 
zanların öıc:ne bezene yapt k· 
ları az çok masrafıı küçük bü· 
yük meşherler n ycrlerı her &e· 

ne değişmekte, yenıd · 11 yapıl· 
m kta, baı'<a yerlere nalclolun· 
ınallta idi. Bu bir çok ekspo
zanların büdcclerine uygun gel· 
medi. Zira her sene yüzlerce 
lira masraf yııpmak lazımdı. 
Onlar da, yıvaş yavaş ellerini 
çekt.ler ve ba1.ı firmalar iştirak 
et:nez oldular. Halta bazı ha· 
yır müesıeıeler oin yaphkları 
paviyonlara bile teşmil olunmak 
istenildi. "Burası yol o acaktır .• 
D.:nildi. Gazinonun ufak oldu· 
ğn anlaşıldı ve •biçims z ..• De· 
nildi. Büyütüldü, güzellcıtirildi. 
Bu aene paviyon, d ğer ıeno 
yol, daha öbür sene hıvuz ve 
daha bir çok şeyler nm veya 
tarholundu. Yani her ıene 

mütehavvil ve mütebeddıl bir 
program tatbik o!undu. Bu mü
tehavvil p·oıram usu Ü yalnız 

Kü türparka münhasır ita . savdı 
tetkik .üıum görmez, nihayet 
belediyen o bir tecrübe sabası 
der ve geçerdik. Fa at bu me· 
sele böyle değııdir. Şehirde 

b .r çok işlere de ayni mütehav· 
vi program, da hı l. oğrusu gün
lük program tatbik olundu. Ya· 
pı mış olan şeylerın ş md tet· 
kıkine lüzum yok, n.hayet bun
lar bitirılmif, dö ıülmez şeyler· 
dir. Yaln.z ben, yeni yapılmak 
steni;en projede de ayni mü

tehavvil program ruhunu gö· 
rüyorum. Meseıi hal mescleı.ni 
ele alalım: 

Şehırde bir hal santral ya. 
p •lmak ıteniyor. Yanı büyük ve 
merkezi bir hal. Ve bu da ri· 
v yele nazaran Basmane civa
rında inşa olunac k .• 

Bildi~:me göre hal inşasından 
maksad şudur: G yri sıhhi şe
rait altında, hanlarda satılan 
ve belediyenin her türlü ııbhi, 
iktııadi murakabu nden uzak 
kalaP sebze Ve gıdai hladdelcr 
ıatışlaruıı mahfuz, mazbut, bun• 
ların muhafazası ıeraitini mü· 
keaıaıelen cami ve belediye 

teftiş ve murakabesi altındasattır· 
ma\.:tır. 

Bu, ya dotrudan dotruya 

- -
top anc lııc ~; etıode ık1•1c e ı· 
ler ı n, yani aebıec:iler a vo do· 
layısile ıbaliniıa nef'ine, 

Veyihud perakende ıurefle 
do)'ruca abaıioiıı nef' no veya 
ber ikisini ,amil o malc üzere 
yapılır.. Eğer bari çtea ıelec:ek 
gıdı maddeJorin n topta:ı ola· 
ralc satılması iç nse, bllnu şeh· 
rin en mütekasif yerine ve ıeb· 
rin her tarafına en yalcın ve 
vesaiti bol olın yerine yapma· 
lıdır ki bu ur~tle d:ikkincı!Ar 
aldıkları g da maddelerini uzun 
mesafelere nakil için bir de 
üzerine fada mısraf ilave el· 
mesinler. Ş :hr; mizdo büyüle bir 
toptıncı halini idare edecek 
kadar ıebze ve gıda maddeleri 
alım satımı yoktur, zannın· 
dayım. 

Oü,ü:ıülmelidir ki, bu gibi 
haller ille defa onaltıncı asırdı 
P ,ıriste tesis olunduğu h ' lde 
bugün Almanyada 3 veya 4 
kadar •Berlın, Dresten ve 
Kölnde. büyüle toptancı hali 
vardır. D"ğer haller iıe küç:ik 
hallerdir ve adedi de 22·23 ü 
geçmez zan" nJ tVım. En so ı 
YAP lan ise Frankfort Amm1yn· 
de 1928 de yapılan büyüle ve 
modern ha dir. 
Eğer ahali için yap lı · o ·sa 

yani maksad pe. akendec ılik ise 
bu da modern ,ehirlerde aha· 
linin ve bilhassa kıdrnların ~i
d "p ~elmelerini zorlaştırmıya. 
c 'k ev ve it mahallerine en 
yakııı ve veuıti bol olan yer· 
lerde yapdmak lizımgalir. 

Bu gibi haller ise en toplu 
ıehırlerde bile bir tanesi azami 
yüz bin nüfusa kifayet edebilir. 
N :ifus adedi yükseldikçe hal 
miktarı da taaddüd etmelidir. 
Hallerin ilk müessisi olan Fun
sızlar da bu f .kirded rler. 

Et:r her iki it ıç ın yapı· 
lıyona bütüa bu ,artlardan 
başka diğer baıı ıeraitin de 
mevcud buhı1nm11ı lizım ve za· 
ruridir. 

Şimdi benim ao'ıyamadığım 
noktaya gelirsek: Vaktile yıpı· 
lan tctkikatta dağmık o'an iz. 
m·r şehrini bir bal ile idare 
elme:C kab 1 olmadığı kanaati 
tebellür etmişti. Ve Karşıyaka 

hariç olmak üzere yalnız lzmir
de iki ha'e .h'iyaç olduğu ta· 
hakkuk etmişti. 

Belediyemizi 1 evelki sene 
yıpt•tı beş s.Mclik pro:zramda 
y rmi b·n lira mukabilı d~ iki 
adet ıebıc ve moyva hali ya· 
pılması yazılmıştı. 

Aradan ki sene geçer geç· 
mez karşımıza büyük hal sanl· 
ral fikr çı"ma <tadır. Bu fikir 
lc:nrş sında akla ıu suallar ge• 
liyor: 

Eık" lerin düşündüklerini bir 
arafa bırakalım, belediyemiz n 
iki ıene evci yaphih bu prog
ram eğer munt;ızam bir düşün· 
ce mahsulü idi iıe, neden bu 
sene değiı yor. 

Eğer ihtiyaç büyüle bir bal 
ı htiyacı idıyse. ntden bundan 
evci iki taneye i h iyaç görülü· 
yor ve beş senelik programa 
idh ıl ediliyor? Za oarı ho ab· 
kim•n değ ıt ğine dair eski 
kaideyi ta b k edersek, zaman 
da g~çmemiştir, det ştirıneğe 
iınil başka sı:bepler de yoktur. 
Şehrin nüfusu iıe az1lm.f değil, 
bilakis çoğalm . ş • ır. O halde hu 
tahavvülc ıebeb oe? 

Sualler bir tarafta dursun, 
bizce büyük bir bal aant ah in· 
şası f kri aşatıdaki mahzLUlara 
d&idir: 

1 - Modern bir bal sant· 
ral inşası, co yükıck vo maı• 

raflı inıaattan rnaduttur, mo· 
dero bir hal binası demek, fri· 
gor.filciylo, şofıj yle, aaaıısörleri, 
dahııi trolleylcri ve haric:e olao 
iltısakı ve bava detiıtirme ter· 
tibatile, mabıooi ile mükemmel 
bir müessese oldut'lııdan bele· 
diye için çok aju inıa ve ant· 
retyen masrafını bidi olacaktır. 

2 - Yap ldıtı yere göre, 
b r aın f halkın ve emsalinin 
işine yarıyacak, diterlerinin kıı· 
mı küllisiniq uzıkhtı dolayııilo 
iı,ine yaramıya~ık ve balo civar 
yerlerdeki gıda maddeleri fia· 
tile uzak yerlerdeki f ıatler ara· 
sındı bir tcvazii11 olaınıyaralc 
gayri tab.i bir farkı intaç edc
cekf r. 

3 - Uzak bir yerdeki bale 
g:tmek müıkü:itt, do}rudan 
doJruya mahallelerde bale Uğ· 
ra:nadarı sebze utmak fıkrini 
doğJracaktır. M~seli Ba'çova· 
dan gelen bir ıebzenin ti Bas· 
maneye kadar r"t m·ıi ve ora. 
dan tekrar Gjulyal•ya avdeti 
lizımgelecelctir k, bıı iki yol 
masrafı ıeb rlinin zarar na ola· 
c3ktır. Buca, S !ydıköy yolun· 
dan gelenler de keza, tabi müı· 
tahsil daba yakın bir yerde 
malını satma~, bir an evel 
kövü ı e d5nmeği ş ddetlc arzu 
edeceğinden bunu elin.:lell çı
karmağa çal şacak ve bu suretle 
hale rı:ı tbet to pek dar kala· 
c ı ktır. BJ az rAj'bet büyü;c bir 

hal santralı tağdiyc edemiyecektir. 
V · mecburea umumi s·bze ıatış 

beled yenin kontro undan kaça• 
cıktır. BJ da ş •hirlinin ııbba· 
ten z &rarına olacaktır. 

Ş::hrimixde hü~ük bir !.ıal 

sınt raldaı z iyade iki veya üç 
(biri Ka şıyıkaya olmak üzere) 
küçük ve hem toptancılık, hem 
de perake1decil ik eden haller 
yapılması fikr imize dıha uygun 
gelmektedir, bu meselenin kö· 
künden tetlcilci liıımdır. 

Nitekim eski tetkikat neticesi 
böyle old ığu ı b i, belediye 
idares·nio 937 °HDe1ine kadar 
f .kri bu idi Ye böyle diişünü· 
yordu. 
Korkarım ki bu da mütebav· 

vil program uıuliino utradı ve 
değ'şti. Esbabı iıe öyle zanne· 
diyor um ki yangın yer.erme 
mahsus im ır p ·ogramı olacak •. 

Bu inşaatın belediyeye ol· 
dukça çok atır oturacatı ıüp· 
hesiz, ıehirl yı ia bot edecek 
ncf' veya zarar hissesi miktarı 
se ıimdilik bilmem rakımla 
ırao oluaabilir m'? 

Dr. M. S. 

Milli Müdafaa prog. 
ramımız 

- Baıı 1 inci salıi/11d11 -
Feni Çakmt&ı• botQru ilcı toplıaa• 

rak ••ili iyett-r makaırılarıo b11 di· 
nkıir ve uaalar dabiJiadekl bıarlık 
ve lel t flerlai tr&ki.k etmiılerclir. 

DilD dııı Batbakan Celil Bay•no 
reiıliği altıad• MaHy• •• Milll Ma. 
dıfH Vekllleriıaisd•D moreU:ep 
huıud eacOmea topl•oarak .,._ ••••· 
ht.:: yeni bir milli mil da taa prograaı 
le•pit etmi ııir. 

Anlur•, 2l (A.A.) - Haber ıl• 
dıAımıu ,;öre, böUla VeUletler 1938 
hlldceei menitiae deTam etıaeltte• 

dirler. Yeal btldcelar ıabat nibaye· 
tine tadar baaırlaaraıı baluaacaklar. 

lı~anbul, 2S (Husuıi) - H • 
kumetimiıin, beı aene i k Mi i 
Mülaf-~a planı tertip etmesi, 
her taraftı ehemmiyetle lcarıı· 
lanmıştır. 

Otto Parise cl~ıdü 
P • riı, 25 (Radyo)- Arş· dük 

Otto, bugün buraya dönmüştür. 
Validesi Kraliçe Zıta, Brük· 

solo gitmiıtir. 

Lüzumlu notlar 
TRENLER: 
Lmirdea b~ '/l!ı blue tre• 

J.riD hareket autlıui •• 

Agclı11 hattı: Al.tanca~ 
1rmir.Karakaya•Aııbu: Paıır. 

t•tıl. çarpaaba, c".1111, pazat gilıÜtrl 
..... 21,3> de. 

lamir • NulW: Bu sGD uaı 
lS.40 da 

İEmir·D"nbli: Salı, ~·k 
camnteıi J(lnleri Hat 6,3() d• 

lımir·Tire.Öderair. Benab•b Nil 

5.35 de bir katar; lau aktım ...a 
17,30 Ôdemite bir tıe.a. 16,30 4a 
Tireye otor .... 

A/gon hattı: Basmanederıı 
.lı:mir-fıtanbw·Anhra: Her ~ıı,. 

nat 7 de rpuar, cam•, ç.,.,ambı 
gQDleri yataklı •••oa-bııre balaııar) 

Lmir • .Uatelıiıı Hoı ,cı. Mil 
ıs, 28 de 

İımir-Bandırm•: P .. u, Mlt. 1Mt

~mbe •• "amarteal ~nlal •halılı• 
yk uat 7,20 de mabteli& bt•r: 
pa1arteei. fart1mb1o camı &bled 
ckapret eaat 12 ele 

Lmi~Soaaa: Pazu •• puaded 
~nlcri 11at 15.2R "" 

Her zaman ldzım olan tel• 
/on nıımarallll' 

Yangıa ibban: 222% •tehir tal• 
fona m6racaat numaran: 22GO • t• 
hirleraratt tcılero11 mfltaeaa& aa~ 
raal: 2150 • elektrik firketl: 209 i • 
bnagua: 2326 • poüc 2-i6l • laada h 
eıhbl: 2oıo • Bumıae lataıyoaıu 

8638 • Alıancak i1taayoaıı: UU • 
l 1uaport •apar iekeleıi: 28.>& 

Şehir Dek.al uıııalarıauı .. bati• 
leyia Uıt •e ı~ IQA llacdel 
taalleri: 

T ramva,,lar. 
Her Nba~ Gilzel••h ln ııad 

hr•te bir 111mn1 hareket eder. 
Hunu •aat altıda hareket edtG iltica• 
ci uamva1 ıakib .der. Buda. 
ıoara b~r d6r& QalıJUıLi Alit lUıa• 

'•1 orclar. 
Gece eoa ıramn7 GCl.Hl7aladı• 

24,S dedir. 
Kooaktaıı GflıelHh•• illı: trame 

.. , .. bahlevi11 5,26 dadJr. lücacl 
ıramny IJİt I&.&& eoıu-. o.ı~ cU .... 
ıck.et eder. 

Koaaktaıı Cftselyatıya geee aota 
ıram••r ll'••t biaode h• .. ~• ..1- ·;: 
.Hundaa nel 4:.j de &Ut vunaı 

'udu. 

llapurlar: 
lı.mirden Karftyaka,.. ilk npat 

uıt S,45 to Paeaportlaıı kalkar. Gece 
.oa upur aat 11,30 da )(gaa,k. 
taıa hareke& eder. 

Kutıyakadaa 1ımire ilk npıır 
ıut C>,2() d Jir. ~a ,.apuı cU &ei» 

ww U d dir. 
Go..adıı. .bor yanm .. aıte blt 

•apur vudır. Akt•m 1ekiade11 IGQH 

r.cterlor taatcc birdir. 

Buca icme suyu 
• 

- Baıı 1 inci sahifede -
Bu inşaat vo tam rat bir bu· 

çuk ay kadar sür~ceği için bu 
müddet zarfında Vezir ve Oı· 
manata ıu : arı Kızılçullu dere
•ne a'ıtılacalc, lımirdek.i abo
neler ve su sahipleri iıt;fade 
edemiyeceklcrdir. Fakat inıaat 
tamamlanınca ıu bollanacak. 
yukarııci mahallelerde ıusuz 
semtlere de ıu çıkarılması müm· 
kün olacaktır. Bu proje, yalcın· 
da daimi encümende müzakere 
edilecektir. 

• • • 
Buca ya getirilecek içme ıuyu 

tes i satının inşasına müteabhid 
B. Omer Lütti tarafınd .tD baı· 
lanmııtır. 8Jcaya timdi akmakta 
olan ıu fenni fekilde demir 
boru içino alınacak ve bir de 
havuz inşa cdılecektir. 

Buca suyunun harici şobekeıi 
29174 liraya müteahb do hale 
o unmuştu. Evve.i dıı şebeke 
tamam anacak, ondan sonra 
ı ç şebekenin kurulmasına baı· 
!anacaktır. Dıı, şebekenin bir 
.,enede tamamlanacağı anlaşıl· 
maktadır. Halk, Buca ıuyu te· 
sııataoa başlaomıı olmasından 
memnundur. 

Çiğlid~ lıırsızlılc 
lzmırin küçük Ç ğli köyünde 

Süeyman Yağcı ve lbrabim 
Gündotduya ait abırdao iki 
'layvan çalınmııtır. Huıız ara· 
nıyor. 
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Bir düşünce ... 
. Ve bir anlayış. 

Her taraf karla örtülü.. Su
••net llMD albndı OD yedi.. 
Vakit aeredeyae rece 1an11na 
,.k1a1U1kr.. Odamda 10baaın 
........ oturmuft baplanan 
........ titrepn kazıllildan 
8eJftdiyonam. Açık bıraktıtım 
raclJoda ,uzeı bir .... batlada. 
Ga,n ihtiyari kendimi b11 mu
aildre ftrclim. Aradan ne kadar 
a•aa ıeçti bilmiyorum. Fakat 
4alıın diitiiac:elerden kurtulup 
hadimi yokladatım zaman bam· 
bwb bir laaleti ruhiye içinde 
baludapma farkettim. 

Fıkrim tek bir mefhum üze
riade toplaamışb: Atk... Evet 
afk aeclir? Geçe• .. rlarda 
'-• alimleria hayat hakkında 
llylecl.kleri albi aık ta fizik ve 
ldm,. cllatarlarile izah eclil .. 
bil r mi? Yoba aı1c amiyaae 
••.-,ı• laiç farkında olmadan 
blptea kalbe aba ve diiftütü 
fl'İ ,aba Ye baua yaratan 
bir at.. midir? Ve en nihayet 
etle laUD dedijimi& bU aev'aa 
ltakuı itia. laayvan aibi iki 
Yloacliia WribiriD• temaı etm .. 
.ı aaldıyarak &te• bir perde 
•lclii.P. Belki... 

Ewt belki diyorum. Çiinldi 
u,atta pdGpm bütün hidi· 
•ler balla bwau iıbat etmek• 
t1D baıka bir ite yaramıyorlar. 

Çok aamiml bir arkadqım 
..,._ Oaaala adeta caa c:iter 
ıibiy,dik.. Ba arkadaı çok rü • 

·r· .... lfWitiyOfdıaı. .Hif 
liİbiitetf'9fla 

ilimlerini atızlanndaa ititme• 
miı olayım. Har ıamın bera
ber ıezerler ve yine her zamaa 
nell 111darıadaa bauederlordi. 
Biri cliteri. diteri biri için ya• 
flJOrda. Nilaayet oalar evlendi• 
a.. bk paler onlana aaadetin• 
b.. bile i..,...dim. Fakat ara• 
dan fOlc saman seçmedi. u .. 
... elet cliipalenip lcallDlf 
6IM ilatiraslar, laeJeean1ar yavq 
,_.. çeizüldü. Biriblrletioe lwp 
cı.1aa llkayt kaldılar. KuıurJa· 
naa biribirleriaİD yüzlerine aCiy• 
le•elctea çekiameclil•.N.bayet.. 

l,te laepai ba kadar .• Sır 11k 
ba,lo bitmif oldu. Atlc di· 

,.. ... Yanhı anlapl .. 11n.Çün• 
bu vak'a bana bir daha .,k 

cleü.. ıeyia iki ayn cins vii• 
.ela •hbet ve meali ele kt ile 
al oô1arıı. ylklü hücrelerin 
Wribitiai çekmesinden bqka bir 
flit olaaclıtam bıbrlatb. 

•Pro1per Merim6e.ain •Kar
men. adb kitabında rutlamır 
hm. Bu muharrir ve arkeoloı 
K.rmen'iae •Palladaı. dan al· 
llata f11 ciimlelerle bqlıyar: 

•Her kadın hm;ıadar, ba· 
aaala beraber onlann her biri
Dİlı bıaı zevk verebilecek iki 
laot uati vardır ki, bunlardan 
birdiiai onların yatak oda11nda, 
diten.i de onların ölümünde, 
t.lard• kurtulurken 1qanm.. 

Atkın timaali olarak lcabal 
eltıl m ·ı kadam diifünüyorum. 
O:.a •P.Uadaı.ın dediti ıibi 
•Ja1l'Çlll. olarak tıvaif etatelc 
...... dotra olacak. Çünkü 
iaaaa. 11111randan barice çalap ta 
Iİllİfleriain eıiri oldutu ıaman 
ancık it k olabilir. Yani aılc 
elenilen mefhuma biz onlarda 
prmüt o!urua. Kadın madamld 
ilatiruın membaıdar, o halde 
aau barçıa kel:meıindea batb 
ae ile iıimlend rebil ri&. 

Gençlere bakıyorum. Bir ka .. 
lll Mı f · )'İ terketmil, 

Yaz•N Erol Telcin 
laeveılerini unutmuı, bir hayalin 
ardından pnlerce koıuyor. Bir 
lcıımı ıevemeditiodeo ıikayet· 
çi .. Yeni çiçeldeomete b•ıhy•n 
ruhuna bir bahar arıyo • Ba
• ·yor ki arıdan zaman reçip 
arbaıaa bakacak olursa boıu 
boıaaa pçea, bir ülkü peıin· 
de koımıyan pnçlitine doya 
doya atlıyacak ve onların bir 
riyaclao baıka bir ıey ol mı· 
clıtanı rörecektir. 

Şıa halde •plitonik. aık ne· 
clir?. Acaba ·Tasavvuf k11mı 
bir tarafa barakılıraa • dünya 
yüzGnde böyle bir qk mevc11t 
mudur?. Bir kaıım kimselerin 
bana evet cevabım verecekle
rini zannediyorum. Fakat unut· 
mamalı ki bu aıkın ilk ıartı: 
•Oodın hiç bir ıey iıtememclc, 
daima on11 düıüıımek ve onun 
için yapmaktır.. Ş11 bslde iki 
taraftan biri ancak diterini ıev· 
mecliti takdirde plitoııik a,k 
Yiicude relebilir. o da bir müd
det için.. Hayat neyi unuttur· 
maı ki.. Sevilmiyen bu ıefer 
md·ıini seven yeni bir ıini bu
lur. Ôbürünü batarl11a bile bu 
ancak evelce dizginleri aıkı tu· 
tulmaı olan ihtiraalann boıın· 
maıındao ibarettir. Vuılat pll· 
tonik aıkı öldüren ilk ve ıon 
bt1 merhaled r. Şiirlerinde bir 
alev kadar yakıa ve bassaı 
Fuzutt acaba Leyliıına mılık 
olabilseydi bize o meıhur ta
a.ieri'Di verebilir miydr?. Btt au• 
Ut JjpilRak ilk 1aıreltet tGph .. 
Iİı ki tereddüttür. 

lıte ıotuk bir kıı rününde, 
diinyanın meçhul bir yerinden 
çalınan ıüzel bir valsin yarat· 
tıtı düıanceler.. Belki de bir 
veıveae. •• 

Ankara 
3011 / 938 

Sevginin sesinden 
Giinq, uf ulcta kıpkızıl bir 

teplİ ıibi yıvq y.1vaı mıvile
pa datlırın ardına gömülmek 
here... S(;tıitlerin bükülen dal· 
ları berrak ıuda esmerleıen 
akisler baralcıyor. 

Sular •rıuvınlatmada ..• 
Hafif bir ı üııir esiyor.. Kü· 

~iik derec tin kenannda, Y•ı 1 
c•menler üzerinde iki ıölıe 
lapard yor .•• 

Seviten iki ıölıe ••• 
Tıtreten erpvan renkli ıuyu" 

berrak batr,nda beyaz bir Ni. 
lüfer, cereyana kendini kaptırmıı 
kararaız ık içinde çırp•nıyor •• 
Sah·lde kıpırdıyan iki ıö.ıenin 
kalb de ihtiras ve kor.ca ara• 
11nda bucalayap duruyor .•• 

Benim kalb.m de bu beyu 
nilüfer ribi temiz ve uf ... A.
kımda ne ibtıras, ne korku ftr. 
Yalnız ben, ıevginin kararıııhtı 
içinde çabalıyorum. Acaba, di· 
yorum, o bana ıelecek nı ?. 

• •• 
Sevgilim atlama. •• 
Gel 11Da kumral Hçlarımla, 

etrafı 111k aıçın bir taç öre
yim... Pombe yınaldannda yı• 
kamızlanan ıhlc ıöz 1aılaran 
toprıta diifmeain .•• 

Sev fili ... 
itte biı de bir damla röı 

yaıı fibi doyrn ıyan toprakların 
koyu kannhtında eriy.p, kay
bol ıcatız. •• 

Yalnız, latplerdelci •ıklar ve 
pz'erdeki aevfi ıııkları baki 
kalacaktır .... 

\ 7 

• 
a t ve en ~ ı ı 

ülküm 
Şahlanan bir benlitim, haykıran bir vicdanım.. 
Sade, hakka, acuna, varlıj'adır .. inan.,ım. 
Çevıremeı yolumdan beni rahat kucatı 
Yalnaz zevkçin )'•ı•yan iasaolan11 alçatı! 

Ne ben tanıtayım ıh, ne varhtun taaalıız, 
Y!kıca bir felekle, ıoyıu inıın yanında. 
lıternem bot bir iinil ne dı adım anılııa 
Ben özıeci isterim her kiıiııin kaııındal 

1 •m•il T •nlacut 
l:Saı.1ma•ta olan "F ' z,, adh eseri.-dea. 

Ayrılırken 
- S.nl •n•nZ.re -

Meter ne babt'yarm11 ıöniilden aevilenler; 
Ef itun alcıamlarda alhn bir ıüneş ı bi 
Ruhumu nakşettioiz ıevmeıini bilenler •• 

• • • 
Bir gönül, neye yarar, tapmıla tıpılmah; 
K ııl bir gülün elbet bü~bül çıkar aabibi; 
Dalrı ve köprüklerle öpifmeli ber yala •• 

• • • 
Mehtap sarbo,, deniz dur run, rök berrak. 
Görünüyor kotradan mavi ıuların dibi, 
Marblar öpüşüyor köp:iklerle kayarak. 

• •• 
Diin atladık beraber kararan bir akıamı., 
Dertlerin.:.ı ay ıidi, kalplerimiz eş fibi 
Hayat ıöndü ıırtlarda devrilen mor bir çam1L .• 
K. • 2 • 938 1'izım Fegzl Oz••r 

Madenciyiz 
Yer altında biç yılmadan çahımz, copraz, 
Atılmıyan blnellerde rüzgir ıibi koıınz 
Kuyuları, tuneJleri •• martumuzla ., açarıL 
BiitiiD dünya llemine medeniyet uçara&. 

Yenlt11un kahramanı biı madenci erleriz. 
Elde kazma, elde varyoz didio'riz. terleri&. 
Memleketin refahıdır, bütün bizim ülkümüz. 
Y eralbnda pli yatan 'madeGler~r mıl.küm6" 

Bu cevheri iıliyecek madenc:dir arkada,l 
Her buıusta milletine en faydalı bir yoldq. 
Madene dir yeraltanda didinecek, ölecek 
Şıa muhakkak: Medeniyet bizim ile plecek. 

Biz olmaaalc taı devrini yapr bütün milletler 
Bızim için kuralmqtar fabrikalar, ı rket~•. 
iyi bilin madenciıik çok m11kacldsa bir ittir. 
811 vatanda yer altlan Jer iatüadeıa ,.aittir. 

Çalııahm, utrıtalua madenleri bulahm: 
Gerı kalma, ıu vata"a fabrıkalar kuralım. 
Türküz bize çahımata emrediyor kaaımıa. 
Bu uturda öbek bile ölmez biaim namamaz. 

Btılg11: l6rdl• 

Bir yıl sonunda 
Yıllar deli bir ıel sibi aktı, 
Yıllar ki b:rer ayn mezard.r: 
Her ıey ıömüli ıitti de bir bir 
B.zlerdo kalan hatıralardır .• 

Sularda gece 
Birlqen p.1üll~rde11 11r verirken k11ytalar 
B r kürek darbesi le birden ürperdi n' ar 
G tıide ualdatta ıimcli ıözlerdea kafi 

Gökte ıeıea balatlar ay Jİİainda peçeydi 
Şiir, hulya ve renkle ıGıleamit bir ıeceycll 
Esen rüzgir söylerdi ea nadide prkıyı. 

Atl11u 

Lord PLimut 
Rııa aeF irile konaıta 

Lnndra, 2S (Radyo) - Ademi 
müdahale komatelİ reisi Lorcl 
Pıimut, burün Ruayanm bura 
ıef rıni kabul etmıf ve azan 
müddet konutmuttar. 

Girdap .. 
Oiaz Enıin 

Bir ıizli el, ay ile yaıd.zh ve 
yıldızlarla iıli b r atlası &taçla· 
rıD üstünden semaya çeker. 

Bu yaldızlı nakışlar yerlere 
abettiti anda biitiin gürültüler, 
nefeı er mehtapla yıkanır, ve 
bu efsunkar teıırle er r .• 

Seılerin ö!dütü, sü1 Onun doğ
dutı.a bu ıaatte, kalplerin b~ye· 
culara cevap vermesi, ebedi 
ruhların tatlı ııtırap iniltileri ve 
pnGllerin neıe teraneleri 
baılar. 

itte, ben de kalbimin sızıla· 
rana o ıaman, bir kar tılık bek· 
lerim ve mubıtimin aükG:ıunu 

içerek ıöalümün ıealeriDİ cevap• 
11& bırakamam •. 

• • • 
Elen aktım rüzgirının, tatl: 

Mrin nefesini yüzümde h ue
dince ıözlerimi aç'tam. Efli~uoi 
deniıe, kurıuoi dat'ara, kan· 
ran mı vi ıemaya baktım. 

Sonra tekrar, beni bu alem· 
den uzaklaşhran, başka i.enı· 
lere, batka dünyalara sürükli· 
yen düıiinceler min koyun•, 
ıözlerimi kapıyarak gömüldüm. 

-Tekrar önümde gül bahçeleri 
belirdi. Mavi açık bir sema 
altında ilerledim. R ı hu mu dol• 
daran mimoza kokularıle eri· 
dim. Bütün benlitimle mimoza· 
lann 11nıın buklelerini kucak· 
lad•m .•• 

Sevgilimin ıözlerini babrlata:1 
yapradarının renrini, ıöıle
rimle içtim .. 

• • • 
Lile bahçelerinde rene sev-

ıilimi batar.adım. O kıztl alcv
lerla tatb ialainaları, ince bG
ldllGtleri ve nlrin kıvnhtlara. 
o:ıuıı tebesıüm/edea dudakları 
idi unki .. 

Yalnız ve kimsesiz ruhumun 
özleyiı erle yandıtııı hissettim. 

Arzularımı teskiıı için ıusuz, 
kuru dudaklarımı, onların ıerin 
ratabetine uzatt m.. 

• • • 
Kalbimia derinliklerinde, af" 

lan. bır damla sıcak taıe pz 
J&flm oldu. 

Zira ruhuma uran pzellitin 
bir damla yaı halinde gazi•· 
rimdea ıönlüme ıüıiil memif mi 
idı? 

Şimdi iae, o ıaı yqa beali
timi yakan bir kar oluyor. 

Gözlerimi kapıyorum. O ıünü 
Jlfamak istiyorum. 

Ayan aolpn aantınhtı uçla
rına. temiz, uf masum yeti yü. 
ıüae ve ıecenin yeşil renri ıöz· 
leriDe akaetmiı gibiydi. 

• •• 
lfıkaaz pcelerımi rönlümiiıı 

alevleri ile a7dınlatt m. 
Likia, kalb min derinliklerini 

pzlerinin yeıil kıvalcamı 1le ay• 
clmlatmaaı De kadar iıterdim.. 

• •• 
Senıiz recelerımin ıükG:ıunu 

kabkıhalar nın, lculıklu mda 

Sonbahar 
Bü~ ük hastanenin bir k6ıe· 

sinden, bağ ran, çaj'ıran, baykı· 
ran •zavallı deli. denebilecek 
bir ada mı pencerenin dıbinde 
nemli gözlerle seyred yorum. 

Pencerenin camlannın üıt ke
narından baıla\ ıp ta, alt tarafau 
dotru akan yaşlar, sevıiliıini 
kaybetmiş mavi gözlü fakat 
yav.4f yavaş gözüne aiyah bir 
perde çekilen şabaan. kanlı ,.,. 
lannıa kuçilciik b rer damlala
landır. 

Sonra bu vaziyet muhakkak 
ıurtte o •zavallı deli. denebil• 
cek adamın ıırtladıj'ı ihtiyar 
nur simah annesinin ve keneli· 
sinin elemle dolu göz yaılUJDI 
kalbine b;r kor gibi akıtıyor. 

Zavallı ıöz kapaldanaı, ... 
nen atar bir yükü kaldıramıyaa 
insanlar gibi o da röz ya,lanaa 
bırak vermişf .KırpikleriaİD an· 
ımdan süzülen bu yaılar belki 
elem ve kederlerini datıta
yordu .. 

Sevgiliani kaybeden mavi 
gözlii heyula da atlıya • ...,. 
1evgiliıinin mezarım a-1•41· 
riyordu. 

Zavalla basta, cılız adam mi
trmadiyen kelimcı z, Allalwaa 
kendini her ıeyden bizar bir 
vaziyette yarattıtınclan dola11 
şikayetlerde bu lundurayorda. 
Yırhnan, battran, c;ataran ._ 

zavallı adam neden ıiklyetiai 
d nletemiyor? Nedan o i ... 
grubunun canını sıkıyor? N• 
den o:ılara karmakanıık bir .... 
le koyuyor? 

Düşünüyor, beynini lcarcala• 
yor fakat bütün ba .....,_ 
ceY~p varemiyor ~ 
riledir ld,..... •t'Jiiili 
kıveriyor. 

Buna ıöre mavi gözlü pycle. 
da atlıyan zwallı adama te..ıli 
verebilmek için ıöz balamı,.. 
sa da göz yaılarile mukabelede 
bulunuyor. 

Bazan titizliti hitan ba buta 
cılız adam köpürüyor, b..a. 
yeıermiye bqhyan varlıldarMo 
intikam ahyor. KanyOI', ıeWi
yor. N b1yet bitkin dipD YI· 
cudii mütemadi ıolumalarla laa-
yatının aon damluuu 1•fl1W 
bi11ini veriyor. Derin ayblara 
dalıyorıı da iıtirabat c1 ..... a.. 
riade bile çırpınıyor, Jllb ıJer 
ve apı köpüklenerek •• llfle· 
dili beliraiz aaçmalıyor. 

Yine o ıaçmalana •• •l'll 
köpüklerle dolma pceleriilia 
bır sababı. Zavallı laaata a 
adam yüzü aapsara, gözleri ... 
hıyyel bir ıeye takalı kalmat w 

beyaz 11çh ihtiyar nur li•ala ... 
neıinin kucatanda ebedi ...., 
lenine ridiyor. 

-------------,~--------kalan akiıleriyle unut.19& 
Ve kendımi, ıülüılerillia pem 

be yanıklarında açtıta firclaba 
terkıaderim. 1/1/1,.38 

Fransız donan
ması 

Karnaval yortularına 
İf liralı edecek 

A~emi mdaalıal• 
komitesi yakında 

toplanıyor 

Romanyada 
fenlikler 

Halk, yeni kanaTIU· 
eıui yi kabul etti 
Bükret, 25 ( Radyo ) - Ro

manp kanunuesaıiıi için ma
vafılc rey verenler, dört mily<'n 
yüz bin kit dir. 

-111119-:~-:-7:'"'~ 
bır teblitde, 24 Ş11bıt tarıbinia 
mil 1 bayram olacak kabul edil· 
ditı bildirilme:Ctedir. 

Toton, 25 (Radyo) -Fransız 
dooanmaıı; karnaval yortuları 
münHebetile Kan, Vıl Frans 
ve N.ıe giderek broava llardı 

Londra, 25 (Radvo)-Ademi 
müdahale kom•ttıi, ispanyadaki 
gönülliilerin geri çekillmui laak· 
kında baz rlanan İngiliz plh .. 
ntn teferrüatmı tesbit içia ya• 
kanda topla nacaktır. 

Plebiı"t, burün bitmit ve Ro
manyanın her tarafında büyük 
ıenlalder baılamıttır. 

Kral Karo1ı, bü Ü:l intihabat 
m111tıkalarından itaat ve ıül"aa 
telırafları çekilmittir. 

Yarıa iaiıar ed !cek resmi 

Bü1cre1. 25 (A.A.) - Yeni 
kanunueaaııi h ldundaki plebiıi· 
tin reırni neticeleri 4,283,398 
rey lehte, 5413 rey al~ybte. Bu 
netibeye nazırın reyleria yüzde 
99,87 ıi yeni kanununeaui ı .. 
bin dedir. 

bulunacaktar. 

RigaJa •oluk 
Rir•. 25 (Radyo) - iki ıün· 

denberi ıörülmem ı derecede 
ıiddetli fırtına ve soğuk hjküın 
ıürüyor. Kar, iki metre ltadar 
yük1elmit bulunuyor. 

Arnavııdluk Salaman. 
k:ıya kon•oloa 

gönderecek 
Tiran, 2S (Ra yo) -

vud uk hikumetınin, Sala 
kadı bır konsoloshık 
edeceti söylenıyor. 
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Büyük Şef, misrfirlerimizi kabul bu-
Buaünkü pr~gram ko ıseri, 19, 15 Vc.1rşova: lspan· 

DVO 

yurarark ·bir saat konuştular lstanbul radycsu yol dansları ve •arkıları, 19,45 
Oğ e n~şrigatı: Saat 12,30 P şte: Şarkılı Ç g1n orkestrası 

Plakla Türk musik"si - 12,50 ( R !vfy akşamı ), 20,30 Roma, 
Havadis - 13,05 P.a'da Türk Bari: Ka"ış k musiki, 2l, l5 B:ik- - Rttşı 1 inci sahife - kendilerine iLfatta bulundu .ıı. 
muıikiıi - 13,30 MJhtelif plak reş: Radyo ork"'s'rası ( şarA. l ı ) Misafir erim ·z 

0

Ankarada: Müttefik devletler Naıirlar; 
Defriyab. 21,30 F.or~ns, Napol :Ka n val lsta'1bul, 25 (Hususi) - Yu- gece Hariciye v~ ileti köş-
Akşam neşriyatı: Saat 18,30 P"Oc;rramı, 22 Fıorans, Napo'.i: nan Baş ve D ş B~kanı Geıe· künde, H rnc ye Vl!kılim·z B. 

pjikla dans musikisi-19 Man· Haf f mJsiki~ konseri, 22 Pe,te: ral Metaksas, Yugoslavya Baş Tevfik Rüştü Aras tarafından 
dolin ve gitara: Z·keriya Tı\v· Ç gan orkestrası, 23,05 P..:şle: ve Dış Bakıııı M lan S cyad:- şereflerine verilen z·yafette ha· 
man - 19,30 Ko:ıfera ,s: Üni· Ç gan ° kestras · · nov.ç ile Romanya Hane.ye zır bulundular. 

k f Ş Opera 1ar, operetler: N · M M K z· f b. t k' ıt· venite profesörlerinden A a· ezaretı Jsteşarı . omnen ıya et•, ı r suvare a ıp e. ı 

kir (iklim tedavisinden maksat 12 Roma "S1 da gas: Opera bu sabah saat on buçukta teh· ve geç vakte kad ~r s"ird i. 
nedir? Bu tedavinin faydaları musiıd~i. 15, 15 Mi a 10• Torino: rımize geldiler. Balgrad gazetelerinin 
~tatbiki ) - 19,55 Borsa ha· M~zar ın, F garonun dı.iğünü Sayın misafirlerirniz, istas· verdiği haber 
berleri - 20 Sadi Hoşses ve operuı, 21 Vrşova : Johann yoıda Başv•k l m,z B. Celal lstanhul, 25 (Hususi) - Bel· 
arkadaılan tarafmda11 Türk mu- Strauss'un •Vıeııervalzer" ope· B ıvır ile Har ciye Vekilimiz B. grad g zeteleri, An karada, 
aikiai ve halk şukılıırı - 20,30 reti, 22 Ro-na, Bui: Luisa Mil· Tevfk R:iştü Aras ve bütün Franko m·1ı ye p~rverler.le te· 
Hava raporu - 20,33 B. Ômer ler is mli opra piyesi. Vekiller ve büyük bir halk kit· mas etmek meselesinin de ko· 
Rıza tarafından a apça söylev- Otla musilc s ·; les tarafından karşı ndılar. nuşrılacBğuıı yazıyorlar. 
20,45 Semahat Ôzdenses ve ar· 17,15 Roma kısı dalgası Sayın misafirlerımız trenden Ankara, 25 (A.A.) - Reisi· 
kadqları tarfından Türk musk si O::ia musikisi korıseri. çıkar ç kmaz Başvekiliınizo tak· cumhur Atatürk bugün saat 
ft halk şarkıları (Saat ayarı) - Resital fer: dim edild.ler. 9,45 te şehrim z~ avdet buyur'· 
21, lS Klisik Türk mu•ik.si - 12, 15 R~ma kıs'l dalgası: Halk Misafırlerimiz, selim resmini muşlard r. 
21,SO Orkestra - 22,45 Ajı1ns ~arkıları, 6,45 B!rlin kısa dal· ifa eden bir k t'a askerimizi Büyük Ş f Gazi istasyonunda 
haberleri - 23 Plakla sololar, gası: J~po ı T ..>yamasu t~raf n· teftiş ettiler. M iteakıben, Yu • Başbakan Ce·a l Bıı yar ile lciş· 
opera ve operet parçaları - dan P yano konseri, 18,lS Var- nıtn, Yugos'av, Rumen milli leri Balcı-u Puti G:nel sekre• 
23,20 Son haberler ve ertesi gü· 'ova: pjyaıo korner• 18, 15 marşlarile istık al marşımız ça· teri Şükrii K:ıya, D ş ş!eri Ba-
nün programı. Berlin kısa dalgası : Piyano lanmağa başladı. kana Dr. Tevfik Rü,dü A ras 

Ankara radyosu şa .. kı, 19,30 Berlın kısa dalguı: Savın misa irlerimiz, marşlan tarafından se imlanın şhr. 
Ôjle neşrigal1.: Saat 13,30 Ağ z armo ıiği, 23,30 Mılano, saygı le dinledıkten sonra, Ya- A11kara istasyonunda ise baş· 

Muhtelif plaı<: neı:-iyata - 13,50 Torirıo: Ş srkı resitali. nan Baş ve D ş bakan geners-l ta B.M.M. reisi Abdülhalik Ren· 
Piikla Türk musikisi ve halk Dans musikisi: Metıtksu, B"şvekilimiz B. Ce- da bulu rnuğu hal Je Büyük er· 
ıa:kıları - 14,15 D\hili ve ha- 10,30 Berlin kısa dalg,sı: al Bay!lrla, Y..ıgoslavy:ı Baı ve kanıbarbiye reisi Mareşal Fevzi 
rici haberler - lS,3() müzik (Sabah danı-), i8 Peşte: (19, 15 Dış Bakanı M !an Stoyadioov:ç Çakmak, Veikller mebusl:ır 
öğretmen okulundan naklen devam'), 22 Laypzig: Radyo v"' Har·c·yc Vc:kıl:m ı z 8. Tev• ve vo"aletler ileri gelenleri ta· 
Cumhur başkanlığı filarmonik balosu, 22,30 Pc!şte: p ikla, 23 f k Rüştü Ar ui , Rumen Hari· rafından selamlanmış ve bir 
orkestra heyetioın konseri. Varşova: 23,05 Btikreş: P,akla, c ye N .::zareti müsteşa ı Bay kıt'' asker se:am resmini ifa 

Ak,am neşriyatı: Saat 18,30 24, 15 Milano, Torino. Komnm v Haric y Veka1et evlem:ştir. 
Plik neşriyatı - 18,35 Çocuk· Muhtelif: müsteşarı B. Numan Menemen• Ankara, 25 (A.A.) - Balkan 
lara karagöz ( Küçük Alı ) - 19, 10 Roma kısa dalgası ve cioğlJ ile birlikte otomobillere antantı daımi konseyinin alt.ncl 
19,10 Türk musikisi ve halk Bari: Musilcili Arapça neşriyat, b uerek Aokarapalasa gıttiler toplant s na iştiraic etmek üzere 
pr.lılan (Hikmet Rıza ve ar· 20,30 Bui: Türkçe musi1'ili ve orada:bir mü:ldet istirahat· mem.eketim z~ gelen Yunan 
bdqlan) - 19,35 Saat ayarı P ogram, 21,15 Bari: Rumca ten sonra Bıışvekilimiz B. Celal Ba~vekili E~ se'ans Metaksas, 
ve arapça neşriyat-19,50 Türk haberler, Elen musi'<isi. Bayarlıı Kamutay reisı B. MJs- Y,ıgoslavya BaşvekiJi Ekselans 

muikiıi ve halle şarkıları (Ne- Jktısad ı tafa Abdülhaiık Rendayı ziya- Stoyadinoviç ve Romanya dış 
ıihe ve arkadaılan ) - 20,15 ret ettıler. işleri müsteşarı Ekseli ıs Kom• 
Hukuki konuşma: Hukuk itmi ni --B•a•ş•ı-5-,•.n•c•i-s•a•h•if.•e•d•e--- Savın misafırlerim·z, ö~le m..!n rükuplarma tabsıı edilen 

Yayma Kurumu üyelerinden Ce· (Furmen) üzümüııden, Frallsanın yemeğı ni sefarethanolerinde ye· hususi trenle bugün saat 10,30 
lil Aıih, ayni bıkları tapuya Bordo şarap la 1 (Sauv ngnon ve diler. da A 11karays varmışlardır. 
teaciliaden sonraki hucuki ne· Sem llon) üzümünden, Burgonya Ballcsn Könseyi, ötleden .. on• M..ıttefık devletler Başvekil-
tic:oleri -' 20,30 T .irk muı kisı ve Şampanya şarapları (Pİll ) ra saat birde Hariciye Vekalet leri ilo Hariciye Nezareti m ~s· 
ve ha& tarkılan (Salihattin ve üzümünden, lsoa ıyaıı 0 maruf binasmda Yunan Baı ve Dış teşarı istasyonda Ba~vekil Ce-
arkadaılan) - 21 Ajans b1ber· şarapları da (Pedro Jin,anez Ba <anı ge 1oral Metalcsssın nut• lal Bayar He Dış İşleri Bakanı 
leri - 21,15 S.üdyo salon or• ve Meskate:) üzümlerinden ya· kil~ aç ld. Dr. Tevfi :e Rüştü Ar as, Başve· 
keatra11 - 21,SS Yarınkj prog· pıtır. Demek ııtiyoruz ki, her Konsey, saat 6 ya kadar mü- kar.. müst•sarı Kemal Gedelcç, 
nm ve iıtiklil mUJı. memleket kendine mahsus üzüm zskerelere devam etti. A ,kara vı'i ve belediye reiıı 

Muhtelif Avupa istasyo-.1arı· nevilerile şarap imal eder. Şüp- S3yın mi5 afırlerimiz, akıam Ne\zad Tand ğan ile Ankara 
DID ba akşamki program özil: hesiz muh.tin iklimi, toprağı üzeri Çankaya köşküne giderek me\-kı '<1 ııand ıııı General Ke· 
Hafi/ lconurler: veuir şart arı üzümle beraber Büyük Şef ııniz tarafından kabul mıl Gökçe, emniyet direktörü, 

ed.ldiler. D 1 · B k ' 1'.. k ' 6,45 Pariı Kolonyal: Plak ondan alınacak şarabın evsafııı· f ş erı a an •~· gene soıc· 

ko ..... .,· 7 10 Berl"ın kısa da'ga•ı· da müesıır olur. Bunun içindir Atatürk, sayın misafirlerimizle ret~ N man Menemencioğlu, 
..... ' ' "'· b"r saat kadar ko ıuştular ve 

Hafta ıona konseri, (8, 15 deva· ki, yabanc1 ülkelerdeki ıaraplık ----------- merkez komutanı, kordiploma· 
mı), 12,15 Berl".ı kısa dalgaı: üzüm nevilerin"n haiz oldu~ b"r ıarap n::v'i elde etmelıy z. tile ve Yunao, Yug'>cılav ve Rı.a· 
MUlikili ve mizahi neşriy1t, 13 evsafı şar~plık üzümlerimizin ihtisas sah plerin:n hemen hep i men sefaret eri erkanı taraf111· 
8-lia kısa dılga11:Hıfif musiki, ıslahında esas tutmak da doğru ve alikadarlar.n çotı.a şüphes.z dan iıtıkbal ed.lmişlerdir. 
( 14,15 devamı ) 13 15 Blikreş: değild r. Şaraplırımızı:ı nefaseo- bütün bunları bılirler. Fakat, Muht::rem misafırler trenden 
Pl&k kooacri, ( 14,25 Jev\mı ), tini ve rekabet kabiliyetini yük· şarapçılıkta yeni bir kalkırım • iııer inmez Başvekil ve Dış Ba· 
14,15 Pariı Kolonyal: Kli1ser seltmek için, bağcılarımıu yeni hareketi başgösterirken bütün kanımız kendilerine hoı geldi-
nakli, ( lS Keza), 17,45 Berlin bır veçhe vermek lazımdır. Ev- bıı i k planda ge.ecek işlere niz demişler ve dört devlet 
kıaa dalraaı: Halk orkestrası, veli yabancı şaraplık üzüm ne· b:.şlamalc zamanının gelditi unu· mümessiUerı refakat ve maiyet· 
18,30 Peıte: Radyo o•kestrası, vilerini memleketimiz"n muhtelif tulmama ıd .r. lerinde bulunan zevatı müteka· 

e ır. 

BJ dan soııra muzika dö•t 
n.ii i ~ devletin mili marşla· 

rın ça rn ş ve m ·saf rler ken • 
diıer .ıe ihtiram resru ni ifa et· 
m-kte bulunan askeri kıtayı 
teftiş eylemişlerdir. 

Balkan antantı devletlerinin 
t ayraklarile süstenm i 1 bulunan 
is a ~yo lda geçen bu meras:mi 
müteakib Yurıan Başvekili Me· 
taksas Başvekil Celil Bayar 
ile Yugoslavya Baıvekilı Stova· 
dinoviç D ş ıı eri Bakanı Dr. 
Tevfik R iştü Aras ile Ro
manya Dış itleri Bakanl A"ı mÜ.s· 
teşarı Komnen de Dış ııleri 
Bakanl •ğ Genel sekreteri Nu
man Menemenciotlu ile birlikte 
otomobal~re bmerek ikamet· 
lerine hu\usi daıreler tabsiı 

ed imiş bulunan Anka;apalaı 
o.eli 1e gitmişlerdir. 

lstuyondan o~ele giden Yu· 
nan, Yugoslav, Rumen ve Türk 
mil.i reaklerile sihle.ımiş bulu· 
nan yol üzerinde ve Ankara
palas oteli önünde toplanmış 

olan halk muhterem m.saf.rleri 
samimi tezahürlerle selamlamış• 
lırdır. 

Ankara, 25 (A.A.) - Balkan 
antı konseyinin müzakere erin! 
takip etmek üzere gelmekte 
h ılunan Yugos av, R ımen ve 
Yunan matbuat mümessilıeri bu 
sabah ş hrim ze varın ş1ar ve 
ve istasyonda Türk meslektaş

ları tarafınd•n se:a:nlanınış'ar· 
dır. 

Ankara, 25 (A.A.) - Bu sa• 
hah şebr mize gelen Yunan 
Başvekili Ekselans M taksaa ilo 
Yu6oslavya Başvekı i Ecselans 
Stovadinoviç ve Rom nya D ş 
Ba "Anlığı müs!eşar Ekse .anı 
Komnen Ankarapa:asta bir 
müddet ·stirahattan sonra B. 
M. Mec isine g derek bu adak' 
Başvekaiet makamında Başve
k'J Celal Bayarı ve mütea· 
kjbe11 riyaset makamında 
B M. Meclısi reisi A'.,düıhal.k 
R~ 1day 

_ .. ı 
Taksi 

Basmane 
Telefon 

3353 
Gece günciüz bir telefonla 

derhal emrinize 

Muhterem misafirlerim"z Ha· 
ric"ye Vekaletinde de D ş şleri 

B kanı D • Tevf.k R:iştü Arası 
zıyaret etm şlerdır. 

Miiteakıben B. M. Meclisi 
reis· Abdülhalik Renda ile Baı· 
vekil Celal Bayar ve Dış İf1 eri 
Bakanı Tevf.k Rüştü Aras An 
karapalasa g derek üç müttefik 
devlet mümess. liııe ıad.,i ZİJl• 
rette bulu:ım ışlardır. 

Misafirlerim"z öğle yemeğini 
kendi sefareth.ınelerinde J• 
mişlerdir. 

Macar atları 
23-28 Mart 938 de Budaper 

tede açılacak olan M:ıcar ziraat 

sergisinden satın alınacak besi 
hayvanları, Macaristan Zıraat 

Nezaretince Budapeştedon hu· 
duda kadar bedava nakledile
cekttr. 

Dövmek 
Değirm:!ndağı semtinde Sü

leyman otlu Hüseyin, geçimsiz

lik yüzünden Ahmed kızı Fatııı 
mayı dövmüştür. 

Sarhoşluk 

Keçeciler caddesinde Meb· 
meJ oğlu Ya up, sarhoş olarak 
nara alt ğındaıı tutulmuştur. 

Karısını döven adam 
Karş yakada Za.er ıc..kağinJa 

Şavak fab. ilcdsandı katıp B. Pol 
Karp:, ka· ısı Bıı. J ı yeb döv• 

dü~ündeil tah:.Ci<ata başlan

mıştır. 

Yaralamak v~ hakaret 
Kemerde Kaath rne caddesin• 

de Mehmet vtlu Ahmet, bir 

alacak mese es ndeo Halil o~lu 

Hasanı camla eline vurmak su· 

retıle yaralamış ve tahkir et· 
mittir. 

Bir relıdit vak'ası 
Peştema cılar cad e Meb· 

med oğlu J.)rah m Aı... , Yusuf 

ofu Ş m"lin önüne geçerek 
tehdit etmış, beş lira p ra ir 
temişt r. Suçlu yakalanmııtır. .. 
l(ouak-taksi 

Telefon 

3456 
LÜKS • UCUZ • SERi 

Otomobillerimiz gece ve ıün· 
düz en rinize hazırdır. 

18,50 Berfin kısa dalsr"sı: Ha'k m· "lt1kalar•nda vetiştirerek ideal NPjad Rögiirllen b·ı n birbirlerine takdim etmış· ...................................................... ~ ...... --.................... ._ .......................................................... .. 
-~ ., 

KIZIL AKREB 1 J 
YAZAN: 

6ax Rohner 
Ç.lV JJON: 

Sezai Yaşıt 
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iKiNCi KISIM 
ld ma1'ıen lcapatı tekrar açıldı. 
Ah-Fanı-Funun başı görüadü. 

Gaston Maks: 
-Vakit geldi, dedi. Ben per· 

deye atılıyorum. Sen düdükü 
itt6r ve kapıya koşl 

Ab-Fang-Fu kapağı tamamile 
açarak suı1 zce dışarı çıktı. 

- 05dül'ü dişler:nin arasına 
yerleştir ve tabancanı eline al. 
ihtiyar Çinli baıından takkesini 
çıkararak yere koydu. Uzun 
Açını eline yava~ça ıüründü: 

- Haydi doktorl 
ikisi birden f rladılar. Malcs 

perdeye atıldı. Kuvvetli bir ha. 
reketle kalın perdeyi yerinden 

d atta. O anda uzun 

b r polis düdüğü iş"fldi. 
Maks mudhiş bir ~üfür sa· 

vurdJ. Perdeyi kopard ğı dı
va:ın ortasında ge11iş bir d.:l ik 
vardı. Lakin kalın b r duvar 
aüratle hareket ederek bu de· 
liği kap yordu. 

- Hay Allah be'i.s·nı vers·nı 
Kapı gittikçe kapan yordu. 

Arasından geçmek istedi. Geç 
kalmışt·. Fakat bir saniye 
içinde aralıktan epey ıeyler 
görmüştü. 

ıBuras• küçük bir oda idi. 
Her taraf can vır res"mli Ç n 
ba:ı arı 1le örtülm··,~ü. Ortada 
geoit bir masa vardı. Bu ma• 
Anın aı kH nda yüzi maskeli 

bir aJam oturuyordu. Maske· Maks küıçe gib yere yılcı ld. lht y r kadın ağlıyarak ken· kakma:ia 1 IJnra o kapı da 
nin del klerinden po'is hafıyeıi Dükkanda gürültüler işitildi. dini doktor Hartonun hareket· arkaa na yıkıldı. 
c 1m g bi parıldıyan, keskin Polisler camları, kapılara km· ı z vüc;,ıdü üzerine attı. Do 1bar etrafına bakınıyor 
b r ç 'fc yeşi göz görmüştü. yo:lardı. Kapı ç ıtırd.Am1A-a baıhdı, Makaı arıyordu. 
Sıt londaki gürültü.er Maks1 O zamana kadar, yıldırım Nibayc:t bir baltanın keskin O sırada Soverbi de kenefi. 

geriye dö11dürdü. aüratile cereyan eden hadis~ ağzı kapının kalın tahtasını sini takib eden bir sürü pol ale 
Sokakta uzun b r düciük lori, bir köş~den seyreden ih· yardı. içeri daldı. 

öttü. Derken Lir diğeri ve onu tiyar kadın acı bir ç·ğlık kop.ı• lht yar Ç nli kadını Harto• · Birdeob re Doabar yerde Y•· 
tak.b eden bir üçüncüsii.. . rarak Ab·Fang-Funun üzerine nun üuriııderı kald1rm1k için tan M :tksı gördü. 

Ah-Fang-Fu, doktor Harton atıldı. çok utraştı. Fakat muvaffak - Yarabbi, d Y' bağırdı 
ayağa kalkarken onu oınuların· _ Ah.. O dürüyorsun onu.. olam'ld•. O sırada Mıkel koştu zavallıyı öldjrmüş eri 
daı yakalamış yıkmış la.<in Onu öldürüyorsun!.. gelJi. K1vv~tli k:>llariie hem Koştu. Eğ.ler_k kulağını Maka 
dü üğ:i öttürmesine mani ola- - Pencereden Soverbi, şu· kad ıı hem de Hutonu yaka· sın göğsüne oayadı, dınledi. 
mamıştı. Ş ındı doktoru altına rada çocuklar.. Maks .• Maksi. lıy.:ır k mahz::ne aç tan del te Kelli dört polisle beraber 
alm ş, ıızun saçını boğaz na Bu Do11barm sesi idi. doğru ~üruklcdi. Gözlen kay· kırdıkları kapıdan çeri dalmış. 
dolamış sıkmoğa çalışıyordu. - Maks.. Makı neredesin? bo dular. Kıp ık arkilarandan lard•. Soverbi d... Ah.Fang-F' 

b .. ~ k kap"ndı. ile arkadaş ar mı n girdik eri ka 
H3rton da ııtu:ı uvvetıle te- Polis er düı(lc:a ıa girmi•lerdi. .ı d d 

y pağı zor ayıp uruyo ı. 
p ·niyor, kurtuırnak için çaba· Bir ıürü ayak g:irültüsü, bağır- Kapı biiyi< ça'trdı ile yu· Donbar ~ev nçle doj'rulda. 
lıyo(du. malar, düdükler ış tilıyordJ. varlandı. O ı d miifett ş Do.ı· Maksın kaib at yordu. 
Makı tabancasını ka'd rdı, Ah·Fııng·Fu ayağa kalktı. bar arkasında Keli olmak üzere - Lakin doktor Harto11 De· 

Ç nliye ateş edece~ti. O anda Yerden t kkesini alırken aöy- alt k ş· içeriye daldılar. El.e- rrde? Akrep nerede? 
yanıbaşandakl peykede yata!" lendi: rinde taba ıc:ı ve elektrik lam· Bu sualin cevabını kalın du-
biris yıldırım gibi fırladı. El n- Reiı emretti. Ôlmesı baları vardı. varların arkasından gülen bit 
deki kum to basını P.ıri!li hı- lazım. M rd vene çıkılan kap yı ç ft ko. kunç yeşil göz veri· 
fiy ·nin kaf tsına indırdi. Bu Dışarıda gürültüler artlyordu. gördüler. KeI;i ve J;~~r dört yo. du. 
uıeyhanecı M kel id.1 - Kırın lcaptyl çocuklaıl po.is or •ya sa!dırd lıı~. Bir ki Sonıı oar -
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KADIM TAR/HE MÜSTENID TEFRiKA --~ p 1 d 
Süleyman Peygamberin Aşkı arİsİn a tın a yatan mi)yar-

,w:n: A. Kuprin Çeviren: Adam Hasib Adamol:: larca servetler 
Süleyman peygamberin dağ başında mabette 

bulun~n karısı Astinin bir macerası ... 
~~~~-----........ ~·~.-.ı .. --~~~~-

Bu devirde Oziriı mabedi, Mabcdde geçen münze\Iİ ha· ıında.n diğer bir oğlu olan Do· 
yüksek bir dağın tepesinde ve f!t onda derin bir erkek ihti· lufo da mabedde idi. 

me skun yerlerden alakasını keı· yacı husule gefrmişti. Genç ve Krarçenin gözleri birdenbiro 
miş bir vaz;yette idi. Filistin güzel bir erkek gördüğü za• Eliaf üzerinde durdu; Eliaf sa· 
ve Mısır hükümdarlarımn daima mın ruhunun t;treaijini hiıaedi· ray aıkerlerinden genç ve çok 
büyük hediyelerini almıı ve bu yordu. güzel bir zabit idi. Kraliçe, b" 
suretle çok zengindi. Mabedin geuç ve dinç rahip- ıenç adam üzerinden gözlerini 

Servet ve mücevherlerini, leri, bıı genç, güzel kraliçenin uzunca bir müddet çokmet• 
bazı dini kıymeti haiz batırala· üzeri11e titriyorlar, fakat en muvaffak olamadı. Kraliçe, bu 
rını saklamak üzere mabedin derin bir hürmetle muamele genç ve güzel adam üzerine 
b·r çok lcalm duvarlı ve rizli ediyorlardı. Bu renç rahiplere niç·n bu kadar dikkatle baktı· 
hücre ve odaları vardı. kraliçe ·belki de yüksek mevkii· j'ını, bu hı in naııl bir hiı ve 

En :z"yade mahrem addedilen nin icbarile· tı · ssizlik gösteri· arzudan doğduj'unu çok iyi 
küçüle ve dört köşeli bir odada yordu! inkar kabil değildir ki, biliyordu. Perdeyi bir az ara· 
kraliçe Asti yatıyordu. Doğru· kraliçe Astinin kalbinin ıultanı lıkl 1yan beyaz eli, denizden 
dan doğruya vazeden başrahibi g~ne Beni lsrailin hükümdar ve yeni çıkarılmış bir balık gibi 
gört-n bir pencere vardı. Bu peygamberi Süleymandı. B.r titriyordu. 
pencere balkm gözünden kalın zamanlar, bıktığı bu sima, ş ·m- Evet, bü genç ve güzel 2a· 
perdelerle gizlenmişti. Bu se· di onun h11yalinden ç kmıyordul bit, Eliaf kraliçenin sinirlerine 
heple kraliçeyi h"ç bir kimse Bazan o kadar asabileş yordu ki, hakim olamiıdığı ıhtirash bir 
gö rmediği halde, kraliçe mt• ma·yetinc hemen Uiboan sara· gecesinden mükemmel surette 
bedde olan, biten berşeyi ol· yına götürülmesin ı emredecek ve sabahlara kadar müıtefit 
duğJ yerden görebilirdi. ıibi oluyordu. olmuş b·r bahtiyar idil. 

Asti, ince ipelcten ve baştan Süley:nan peygamber b r va· Kraliçe, o buhranlı, o fırtına· 
başa a'tın lcıhıptan ile iılenmiı kitler kraliçe Ast yi görm"k lı ve çok günahlı gecen·n sa· 
bir elbiseden baılca bir şey üzere bu mabede gel.yo dıı. babı, yorgun fakat şuuruna 
g"ymiyordu. Bu ince elb·ıe ••· Süleyman Peygamber her geli- malik olarak uyandığı zaman 
tında kraliçenin güzel vücudü şinde mabede bir çok kıymet· genç El ah huzurundan kov-
ç:plak im·ı g bi görünüyordu. tar hediyeler veriyordu. Fakat, muştu. Fakııt o zamlndanberi 

Kraliçenin gerdanında gayet epeyce zamand.inberi Süleyman de bu genç ve dinç Hbiti ha· 
kıymetli ve mukaddes b·r ger- P~ygamberin mabede geldiği yalinden, gozuııun önünden 
danlık vardı. Kraliçe, Süleyman yoktu. Aslinin hususi hücres n· uzaklaştarmağa muvaffak olamı• 
peygamberin bu y.kıcı ve yo- de kı Süleymanın yatağı, vAkit· yordu. 
rucu aşkından bir miid.Jet için ler vardı ki boş duruyordu. Kraliçe, gözlerini cemaat ara· 
bu m btrde ilfca etmiş bulu· Kral"çe, bu geceki ayinde !!llndaki Eliafdan ağlrhkla çe
nuyordu. Bu güzel kadın, ~imdi perde arkasından C!maati sey• kerkeıı, kendinden geçen. fUU• 

bayatını bu eıki mabede vak· rediyordu. Cemaat arasmda sa· rundan mahrum olur gibi bir 
fetm :ş. lzis mabudesini tem· ray erkinındıo bir çoğu vardı. hareketle gerindi ve perdenin 
sil ed yordu. Generallerden bazıları göze arkasınd1n baygın, ağJah bir 

Kraliçe, bu hayattan da bık- çarpıyordu. Argovya beyi Ben· sesle: 
.,, 1tlbi idi. Kudil•ten plen gever, kralın kızı Basenas ile - Hep"niz dışarı çıkınız! Sen 
haberler biç ho,una gitmiyor· evlenmiş olan Ahim hemen h:· Konsay, aaray muhaf zlarındaa 
du. Saray dostları, çocukları men gözünün önündeydi. Kralın Eliafa yanma gelmesini söylel 
artık göıü.ıün önünden i .tmi• dostlarından Zobof; Sü.eyma· Dedi. 
yordu. nın kardeşi, Davudun ilk kım· • Sona garın -

Ağahan, doksan yaşındaki 
anasını B.ağd~tta gömdü -- ........ . 

Bu kadın ve islim tarihinin meşhur sahifeleri 
üzerinde bir Fran~ız mecmuasının neşriyatı 

Şa satırları 6ir l-"ransız r.t' · 1 mscmaasınla olcaJalc: 
Müslüman prenalerinin en çok ) 

garplı ve bilhassa Pariıli olanı 
Ağahan, bu defa dolcıan ya• 
şanda bulunan annesini Bat
dadda gömmüştür. Bu kadın, 
imamı lsaıail ailesine mensuptur. 

Bunun babası da dotrudan 
doğruya, hazreti Ali ahfadından 
gelen Caferi Sadıktar. 

Hazreti Alinin, peygamberİll 
damadı o!dutunu evveli aöyl;. 
yelim. Şu halde Atahanıa 
annesi Begum Aliıhalt hmailiye 
mezhebinin riyaıeti ruhaniyeıini 
ifa etmekteydi. 

Ata handan bıbıedilditi 
zaman akl mıza Avrupa merkez· 
lerindekı büyük koşular gelir. 
Fakat, asıl alikamızı çeken de 
onun ara sıra Cemiyeti Akvam 
encümenlerine riyaset etmesidir. 
Gene Atahanın, müılümanla· 
nn adeta papa'ıı ribi kabul 
edild §'ini de ara ııra okur, ya• 
but doJyarız. 
Ağahanan mezhebine dair 

bir fikir vermek iç:n ş·ilitin 
menşelerine kadar çıkmak li· 
zımdır. Hazreti Muhammed öl• 
düğü zaman erkek evlid bırak· 
ma m şt ır. Yaln z Fatıma adanda 
bir kızı vardı. Bu kız da Ebu 
Ta ibin oğlu Ali ile evliydi. 

Ali, Muhammedin silih arka· 
.buke•tan ~ .ca 

Aialıan, Mısırda med,.eseıe;i zigarette 
dinini kabul edenlerdeııdi. Bi· yıl:nda lsmailiye meıbebi kurul· 
nıenaleyh halifeliğe onun geç· muştur. Yukarıda da )'azdıtımıı 
mesi liı&mdı. ribi Atabanın anoelİ, bu meı· 

Kadınlar, galiplerin barem bebin müe11isi olan imamı 
dairelerine ıevkedildi. Bu hi· lımail ailesindendir. 
diseden sonra tiilik islim dinine lsmailiye me:zhebi 11likleri 
girmiş bulundu. l•1a'll 1ar ikiye lranda, Suriyede, Hindistanda, 
ayrıldı: Sünni!er ve ırler. Birin- Arabiıtanda geoit propaganda· 
cileri Türkler ve Araplar teıkil lar yaptılar. (Şeyhülcebe:) adına 
ettiler. İkincileri ise, İranlılar. verdik eri reiılerile lımailiye 
Ş ilik lranın milli bir dıni muhebinden ıelen mezhepler 

oldu. Ali, Hann ve Hüseyin mrscli Oü.ziler, Vehabiler hep 
Peygamber olarak kabul olun· bu din tarihi içinde m ütalea 
du. lranda el:an bu mezhep oldumalıdır. Son günlerde ismi 
yaşamaktadır kı, onun nazarında çok söylenen lbnıssuud Veba· 
Ali. Allahtır. b .lerin sultanıdır. 
Hı~ )Ü& k&lk ac~iı~ lsiim 4Wı.yası.nda da.ıma ~· 

HARPTE: 
............ 

Buradaki boş makine ve masaları 
derhal memurlar dolduracak 

Şimdiden erzak bile haz1rlanmıştır 
••••• 

Koca kapı, kü
çük bir anah
tarla hemen 
açılıverdi 

Avrupanın meşhur müellifle
rinden Avusturyalı Stefaa Stva• 
inle; Pariste Fransız devlet ban• 
lkasının yeni yaptırm·ı oldutu 
altın hazinesini gezmiı ve gör• 
düklerini bir kaç makale ile 
yazm ıtır. Bu makaleleri huliaa 
ederek aıağıya yazıyoruz. 

Mü~Jli f diyor ki: 
• Paris"n Monpenie veya-

hud da, Ru de Peti hun cadde
lerinden hergün ıeçenler; bu 
caddelerin altında, dünyanın; 
henüz görmediği, demir, çelik 
ve çimentodan yapılmış bir bi· 
nanın kurulmuş oldutunu hiç 
bilmezler. 

Fransız devlet bankasının; 
bir harp vukuunda, milyarlara 
varan altınlarını korumak için 
yaptırdığı bu hazine, yirmi beş 
metre deriolitindedir. 
Yetmiş beş santim kalınla• 

ğında bir çelik levha ile kap
laom ıı büyük bir kapınsn önün· 
de bulunuyorum. Bu kapının, 
naııl açılacatanı görmek isti· 
y\)rum. Me~er, ufak bir anah
tar, bu kapıyı, bir uniyede ve 
akla gelmiyen bir kolayhk ve 
ıüratle açmata kafi geliyormuıl 

M.:deniyet aleminin kurulu· 
ıundanberi; biri, diğerinin te
mini için lazım olan üç maden, 
burada arkadaılık ediyorlar: De
mir ve çelik, altma bekç:lık et
mekte ve bütün kuvvetlerini 
burada göstermektedirler .• 

Merdivenleri, duvarlan, ze
mini ve tavan 1an baştan başa 
demir ve çelikten yapılmış olan 
altın hazinesinin merdivenlerin
den iniyoruz. Hava, tepemizde 
dolaıan milyonların teneffüı et
tikleri havadan çok daha te
miz. Koridorlar, günet deıece
sinde ziya veren elektrikli lim· 
babrla aydmlanıyor •• Sekiz, oa 
metre kalmlığ nda yapılmıı du• 
varlara gömülü çel.k ve muaz
zam kasalar, altmlarla dolu .• 

Parlsten 6ir manzara 
almak gibi ihtiyaçlarını ve ça· Duvarlan ay.na fibi parlı~ 
bşma yerlerini temin edecek ve timdi bile rutubetten eser 
derecede büyüle yapılmtı olen ıöstermiyea bu çelik ve muh• 
bu çelik binanın orta katın· teıem bina, anladım lci, Pariıia 
day:z. ortasında kur~lmuı bir tabtel• 

Hindiıtanda Mındras mabe- bahir vazifesini görmete ima• 
dini andıran, geniş bir salonun de bulunuyor. 
kapısı açıldı. Bu s lol4da yüz· Mihmandarla:-:m:n sö !edik. 
lerce yaıı makinesi ve mülıtem· leri gibi, b.r harp ,·ulcuunda, 
mel yerleştirilmiş masalar göze Bank dö Frans memurları, bir 
çarpıyo~. Bu manzara; insana, anda buraya oaldimekao ede· 
memurları yemeğe çıkmış veya· cekler ve her tehlikeden izade 
but grev yapmış bir bankada bir şekilde vazifelerine devam 

k eyi yeceklerdir. Muhasipler he-
bulunduğll ınaatini venyor. 
Ne masaların üstünde ve ne de aaplarile meşgul olacaklar, dak-
bir yerde tozun zerresi var. tilolar çalışacak, çekler dolacalc 
Bana delalet eden muhafızlar, ve dünyada kıyamet kopsa, bu 
kafamda yerleşen istifhamı ıez. binada Ç!lııanların kıhna bile 
diler ve beni daha fazla düşün.. zarar gelmiyecektir. 

Pariıin üstünde kanlar 
dürmek iatemiyerek izahat ver· deyi .,atane. btl ._.....,. 
diler: damlası bile buraya akmıyacak. 

- Bu gördüğünüz ıalon, bir inaanlır biri birini yese, bıı de-
barb vukuunda, Fransız devlet 
bankasında şimdi çalışmakta mir ve çelik mınzumeniıı sa· 
o:an memurlarla bir anda do- kinleri, ıulb ve müsalemet için• 

de bulunacaklardır. 
lacak ve Pariı altüst olsa bile, 
bankanın faaliyetine bir dakika K6rier konseri 
için olıun sekte gelmiyecektir. Sağır, dilsiz vo körler mile• 

Yer altında bulunan ve hi9 ıeaeıinin yıllık konıeri pazar 
bir veçb.le zapb kabil olmadıta günü saat on yedide Halkevi 
gibi, en ağır tahrip bombala· salonunda verilecektir. Bundan 
randan bile zerre kadar kork- evelki yıllarda da büyüle bir 
mıyan bu binada, üçyüz memur zevk ve derin bir alaka ile 
ve müstahdemi ıeksen güa iaıe dinlediğimi:z genç aan'a karları 
edecek, çok taze erzak, daima bu yıl da dini yebileceğimiz 
mevcuttur. iç·n memnun olmaktayız. 

Bozulmuş havayı, çok saf il•••----------. 
bava mütemadiyen detiıtire- Borsa 
cek, ıu verecek, mükemmel 
tertibat, tesisat ve elektrik is
tihsal edecek makineler vardır. 

Muhabereye gelince, bunu 
temin için de, fennin her türlü 
vasıtaları mevc ·ıddur. 

~S-2-938 
UzUm sat19lart 

C. Alıcı K. S. ((. ~. 
190 O. Kurumu 12 75 14 SO 
145 inhisar ida. 8 13 Oç yüz kiıi alacak ve bunların; 

yemek, içmek, vatmak, banyo .1 ......................................... ... 95 K. Taner 13 25 14 
80 M.j. Taranto 12 50 17 ıad f edılmekte o.an lamailiye 

mezhebi ıalikleri, daima tii 
imanına ve lımailiye tarikatine 
sadık kalmıılardır. Binaenaleyh 
resmını aeyrettitiniz Atahan 
bu mezhebin ıimdi yerin• reisi 
bulunmaktadır. 

Fakat meıele böyle olmadı. 
lranl ların Ali tarafını iltizam 
etmelerine ratmen Araplar Ha

lifelite onun ıeçmeıini isteme
diler. Ancak Muhammedin ölü· 

münden yirmi üç yıl sonradır 
ki damadı Ali onan makamını 
iıgal edebildi. 

Bu makama ıeçmek meaeleai 
pek te kolay olmadı. Bir yıl 
süren kanlı muharebelerden 
sonra muhalifler ancak onwı 
hılifet davuını kabul ettiler. 

Bu muharebelerdeki ıecaatine 
hayran kalan taraftarları Haz
reti Aliye Allahıo arslanı adını 
koydular. 

ille hükumetini Kufede kuran 
Alinin çok ümid bağladığı hi· 
life.ti pek ;abuk söndü. Bir 

rün KGfedeki büyük camiin 
merdivenlerinden çıkarken bir 
harici tarafından öldürüldü. Bu 
katle aebep, hilafet varislerini 
ortadan k~ldırmak ve bu ıu· 
retle memleket dahilinde uzun 
zamandan beri cereyan etmekte 
olan münızaalara nihayet ver· 
mekti. 

Hazreti Alinin Fatma ile olan 
iıdivacandan Habsan ve Hüse· 
yin iıimli iki otlu dünyaya 
pldi. Babasına aid bütün hak· 
!ardan vazgeçen yumuşak tabi· 
atli ve iyi huylu Hasan, bizzat 
kendi lcan11 tarafından zehir· 
lendi. 

811 katil meaeleai yeniden 
dahili harbe vesile oldu. Alinin 
ikinci otlu Hüseyin düımanlarla 
babası gibi ceıurane çarpııta. 
Lakin Kerbeli çölünde aılesile 
birlikte düşman (Yezid) tarafın· 
dan çevrildi. Bütün arkadaş· 
larmı ve kendisini kanlı bir 
ıekilde öldürdüler. Bu katl ;amda 
ancak çoculıc:larla güzel kadırılar 
lcuıtuld.ı.ı . 

52 Vıtel 13 25 13 2S 
38 P. Paci 13 SO 13 SO 
23 Alyoti bi. 14 14 
23 Akseki ban. 15 SO 16 
22 Paterson 12 75 12 75 
668 Yekdn 
30281 Eski yeldln 

230949 Umum yeldln 
Piyasa flaH 9191 

25·2-938 çekirdeuiz üzüm 
orta f ıtleri: 

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

Zahire satışları 
ç. Cinsi K. S. 
72 Buğday 

8 Çavdar 
13 Nohut 
6 K. O. 

24 Fasulye 
108 M. Z. 
700 Kent Palamut 
312 B. Pamuk 34 
36 Toa P. çek;r . 

K. S. 
5 375 
4 375 
6 s 
7 25 
7 75 
4 7 

465 
45 
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İzmir levazrm cm?·rliği ila ılar! 
Jzınir Levazım miri ntın alma komisyonundan: 

Keşif bedeli Cinsi Tem·nab muvak· Münak ı nın şeklı 

Llnı Kr. 
640 00 inşaat 
137 14 Nöbetçi kalübe 

kate kçesi 
Lira Kr. 
48 00 
10 19 

inşası. 

lh !e tarih ~ .. n ve s ab 

l>azarlak 
Pazarlık 

23 Şub t 938 Pazartesi günü ı at 14 
" " ,, " .. 14.30 

l - 1zmir tayy re 'ayının açık eksiltme suretile mün,ka· 
sa da bulunan yuknıda cin• \'e bedel keşi fJeı i yazılı 
iki kalem inşaat t ip çıkmadığından paz rlıkla yap
tırılac1ktır. 

2 - ihaleleri hizal nnda yazlı tarih giiıı ve sa tlerde kış· 
lada lzmir lev z1m am.rliği sat n alm komisyo.ıunda 
yapılacakt·r. 

S - Şutname ve keşifnameleri her gün kom·syonda görü· 
le bitir. 

4 - istekliler ticaret odasında kayıtlı o!d lc1arma dair ve
sika göstermek mecburiyetindedirler. 

5 - Pazarlığ iştirak edec~kler 24~) sıyılı kanunun 2 ve 
3 ncJ maddelerinde ve şartnamesinde yuılı ves'klfara 
~e teminat muvakkatalarile birlikte ıhale aaatinden 
eye) komisynna müracaatları. 607 

lı:mir L"vazım amirl A'• Sat. AL Ko. Rs. den: 
l - Mııistalı:i kıtaat askeryenin açık eksiltme suretile mü· 

n kasada bulunan (2700) kilo zeytinyağı ihtiyacına is· 
tekli çıkmadı~ından münakasa oıı gün uzatılarak ih .. lesi 
7 Mart 938 Pazartes günü saat 1 S te Muas~a askeri 
satın alma komiıyonunda yap lacaktır. 
Tahmin edilen mecmu tutarı (710) lira elli kuruştur. 

2 - Teminat muvakkata akçası (45) liradır. 
3 - Şartnamesi bedels z olarak komi~yondan a'ınabilir. 
4 - lstekl ler ticaret odasında kayıtlı oldukluma dair ve• 

11ika göstermek mecbuiyetindedirler. 
5 - Eksııtmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kan ... nun 2 ve 

3 ncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika ve 
tem 'natı muvakkatalarile birlikte ihale saatinden evci 
komısyona müracaatları. 620 

~"1 lll l lll l lll lll l il il il il lll l lll I ııı lll lll il lll lll lll lll ili 11111111111111ili111111111111111u1111111111, 
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~HAI(İl(İ ; 
~ TERMOS: 
= - -
:: Çeşitleri Geldi ~ 
_Zarif, Fevkalade Satlam ve çok u~uzdur ij 

: Şifa Eczanesin·n ~ 
= Çok zengin çeşitlerini göı·nunz ~ 
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lzmir vilayeti Deflerdarlığuıdan: 
Yusuf R za oğlu Adnanın eski yıllar veraset vergisindeo 

olan borcunun temini tahsili için tahsil emval kanu una göre 
mülkiyeti hacıedi miş ola l Esn lf şeyh mahal't'sinde Karanlık 
sokağındık 7 sayın 300 M. M. arsası bu kcrre yen'de ı takdır 
ettirilen 600 lira üzerindeıı tarih ı iland n ılillaren 21 gün müd· 
de le mJzaycdeye çı.carıl:nışhr. A(ma'c V! satış şartlar nı öğ· 
renmek istıyenlerin defterdarlık ta'ısilal: servısıne müracaat· 
lan. 26 2 6 10 619 

' • • • . ~ • l ·~ • ... .. . • 

~-
Şark Sanayi kumpanyasından: 

Kuruı 
Fener Tip S. 90 cm 832 

Bozkurt T. p 6. 

85 .. 
60 " 
75 " 
70 .. 

756 
723 
690 
657 

85 " 132 

Kelebek Tip 9. BO " 701 
75 " 670 
70 it 639 

1- Yukarıdaki fiat'er, fabr:kada teslim v~ bedeli peş 
ödenmesi meşrut 36 metrelık bir top için olup asgaıi 
1 balyalık (yani 25 top) satışlara mahsustur. 

2 - Beher balya amba aj ve prese masıafı olarak 100 
kuruş müş eriye aittir. 

3 - istasyona veya mağazaya naklini istiyenlerden beher 
ba:ya iç n 30 kuruş araba nakliyat ücreti atanır. 

4 - 1·24 top almak istiyen müşteriler yukarıdakı fıatlere 
yüzde 2 zamla mal alabil rler. 

Yukarıda gösterilen beı fiat!eri Vekaletin tesbit etfği 
f atıere U} gun a mba ai ve naklıye masrafıarının da muvafık 
o duğu tasd k o lunur. 

ANADOL~ 

il daimt encüme· 

GÜZEL o inden: 
Bayındır Merkez okulunun 

ihata duvarı yapısı 1578 1 ra 27 
kuruş açın tutarile 15 gün müd· 

detle açık ekailtmey ... konuldu· 
ğundan iateklılerin 2490 sayılı 

yasa hükümlerine göre hazırlı· 

yncaklara teminatlarile birlikte 

7 Mar 938 paza tesi günü saat 
11 de 11 daimi encümenın baş· 

lzmir ve civarı telefon 1 ürk Auo· 

nim şirketinden: 
Esas mukave1enamem z n 22 ne; ve ticaret kanuııunun 361 nci 

madd~leri h:iküınleriıe gö:-e, şirketim·z h ssedarlar heyeti umu· · 
m ycsinin 31 Mart 1938 tarihine rastlıyarı Perşembe günü saat 
onda lzm rJe doktor Hulusi cadd ıinde Kardiçalr hanında 65 
numaralı d1ırede alelade surette ıç•imaını yap:nak ve aşağı· 
daki ruznameyi müzakere ıle karar vermek üzere toplanacağı 
alakadarlara ilan olunur. 611 

Müzakere ruznamesi: 
1 - idare meclisi ve muraiop raporlarımo okunma11 ve 

tasdıki. 

2 - 1937 yılına ait bilanço ve ka,.u zarar hesııplarile en· 
vanteri ve temettüatrn tevzi hakkında idare mec~isi 

teklıfini n tetkik ve tasdiki ve ıdare meclisinıo ibraıı. 
3 - Bır murakıp seçilmesi ve ücretinin tayini. 
4 - Hükumetle ımza edileıı satış mukavelesinin heyeti umu· 

miyeye arzı. 

ld~re mec'isi 

lzmir vilayeti Defterdarhğından: 
H rsa Mehmed Zeki V3rislcrini esk yılar veraset verg sin• 

den o:an borç arının temini tahs ı lı ıçin tahsil emval yasasına 
göre haczed imiş o1an K ırataş Tramvay caddesind,. 499 sayıla 
ev ve 501 uyılı da.cka ı üz:rındeki yarı hisselerine sürülen 
peyler hadd liyik gö.ü .m.:d k nden tekrar 121 giin müddetle 
müz.ıyedcye çıkarılmıştır. Almak ve satış şartlarım öğrenmek 
istiyenlerın defterd&rlılc tahsılat serv sine müracaatları. 

26 2 6 10 618 

Kuyucak belediyesinden: 
Beled yem zce yapılacak olaa fenni ve umami balinan inşaatı 

açık eksiltmeye konu muştur. 
Mu h mmen bedeli 552 lira 89 kuruş olup muvakkat teminat 

41 lira 47 kuruştur. 
Feont ve umumi halanın bilumum malzemesi vo-işçiljft ti. 

mamen müşteriye ait olup yapılmış olarak teslim almacaktır. 
Münakasa 23·2·938 gününden itibaren 20 gün müddetle olup 

ihalesi 16·3·938 Ça·şamba günü saat 10 da Kuyucsk belediye 
dairesinde CilCÜ c J h ızurı le yapı lacaktır. Talip oranların 2490 
ıayıh kanun bükümlerıne göre istenilen vesaiki muayyen saat· 
ten evel belediye eııcüaıeıiııe ibraz et'll::leri ıizım:Jır. Şeraiti 
anlamak iıtiyenlerin yazı işlerine müracaat etın ,ıeri ve talıple· 
rin encümene mürac•atları 'iı 0 1unur. 26 1 4 8 613 

Türk Hava Kurumu • 
Büyük piyangosu 

5 11ci keıide 11 Mart 1938dedit 
Büyük ikramiye 50,000liradır 

Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ikramiye
lerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mükafat vardır. 

Ayrlca: <?,OOO) liradanbaşlıyarak (20) liraya kadar büyük 
ve küçü~ ~ırçoi<: ikramiyelerle amortileri havi olan bu zenıın 
plandan . ıstıfade etmek iç·n bir bilet almaktan çekinmeviniz. 

vurmaları. 17 25 489 

Akhisar bele
diyes · nden: 

Y rmi sek.iz bin üç yüz on 

dokuz lira keşifli şehriu elek· 

tr k şebeke işleri 15 Şubat 938 
tarihinde-n itibar~n bir ay müd-

detle kapalı zarf usulile eksilt• 
meye çıkarılmıştır. Keş:f ve 

şartname ile icabeden proje ve 
re~mler 150 kuruş mukabilinde 

verilir. Eksiitme 17 Mart 938 
Perşembe günü saat 14 de Ak· 

hisar belediyes' nde yapılacakt ı r. 

Muvakkat teminat miktan 21ı3 

lira 92 kuruştur. Teklif melc
tup1arı en nihayet 17 Mart 938 
Persembe günü Hat 13 e kadar 
kabul edileceği ilan olun ur. 

18 23 28 s 

lzmir Emrazı Sariye haslaneti baş· 
hekimliğinden: 

Hastanenin üç aylık yevmi ihtiyacındaı koyun eti açik ek· 
!iltmeye ko!lmuştur. lstekl.lerin ıeraiti anlamak üzere her gilıa 
ve eks ıltıne günii olan 14-3·938 Pazartesi günü saat on birde 
900 lira tahmini bedel üzerinden % 7,5 muvakkat teminat 
maıcbuzlarile birlikte Tepecikte Emrazı Sariye hsıtanes'nde 
müteşekkil komisyona m5racaatları. 18 26 5 12 507 

Çünkü ASPİRiN sene1erdcnberl 

fıer türlü soğukalgınlıklarrna ve a~· 

rılara karşı tesiri şaşmaz bir ilıiç 

olduğunu isbat etmiştir. 

• • 
AS P 1 R 1 N in tesirinden emin olmak için 

lütfen EFJ markasına dikkat ediniz ... 

Mastarcı tesviyeci alınacak 

Askeri fabrikalar nmum 
müdürlüğünden: 

Kırakkalede topçu mühimmat fabrikası için beş birinci ıınıf 
mestarcı tesviyeciye ihtiyaç vardır. Yol masraf! r . kendilerine 
aıt olmak üzere yapılacak ımtibanda takdir olunacak g inde.ilc:e 
çalışmağı kabul ed~nler imt han için nüfu> ve askerlık tahsil 
ve sanat vesİ?<:ası ve bonservislerile dok uc.ı fabrika müdü lü· 
ğüne müracaatları. 15 18 21 24 27 392 

il daimi encilmeuinderı: 
Menemen-Muradiye yolunun 0+250-1 +037 nci lkilometrelcrı 

arasındaki toprak tesviyesi ve şose yapısı ve: sınai m alatı 4884 
lira 40 ku uş açın tutarile 15 gun müddetle aç k ek iıtnıeye 
konulduğundan isteklilerin 24~0 sayılı yası y..ı gö ~ haz rııya· 
cııkları tem natlarile b i rl ı kte 7 Ml' rt 9 ~8 Pnza es gıra i 'IR t 
11 de il daımi eııcumemnde l iiş vur maaarı. ~O 4 5 9 
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A~ADOLU. ~----~~~~------~~~~--~~----------------~~~~...._.,_tt~U~·-\~t~ 
l'ştah ilacına Fratelli Spereo DEUTSCHt LE

\ ANTE -LINIE lüzum kalmadı! Vapur A centası 
Emlak ve Eytam bankasından: 

Depozitosu 
EıH no. Yeri No. ıu Nevi T .. L 

A.6'l913 Karatıı Orhaniye ıokak 3 Ev 9.90 
Sıhhatinizi korumak, haycıtt· ROY AL NEERLANDAIS 

nazın sıkmtılarını atmak, ye· KUMPANYASI 
meğinizi iştahla, lezzetle yemek, u TRAJANUS ,, vapuru 21 
kuvvet ve kudret 1ahibi olmak Ş ıhatta gel p ANVERS ( :fo~ru) 

,. 701/2 B. ,, Dokuz Eylül ,, 124 ,, 7.50 
" 701/1,A. ,, ,. " ,, 118 " 12.30 
,, 975 Kasıphızır mahallesi kuyumcular soka'c 41 Dükkan 12.30 
,, 1000 Oruçreis mah. çirkin sokak 11·21 Ev 5.40 

ve bilhassa keyf ve net'e ıle ROTTERDAM, AMSTERDAM 
bir bayram geçirmek istiyorsa· ve HAMBURG limi.lnları iç·n 

" 341 Servili handa . 5514 Mağaza 6.75 
,. 701/2.A. Karataş dokuz Eyiül ıokak 100 Ev 9.9J 

nız Kabadayı fabrıkasrnrn bay· yük alacaktır. 

., 229/1 Osmaniye caddesi 43 Ma~azanın bölünmüş kıslllı 8.25 
ram şerefine, en iyi, en ııbhi uHER\ıtES., vapuru 3 Martta 
anason ve erı mugaddi ve ne· gelip BURGAS, VARNA ve 

,. 229/2 ,, ,, 43 M:ı~aza 14.25 fiı üzümlerimizden çıkard ığı: KÖSTENCE için yük alacaktır. 

B. 3/2 Saman iskelesi bamalbaıı Salih aka haııı 1,2,3 OJalar 15.-
C. 5619 Saman iskelesi ikincikordon 51 Dükkan 67.50 

KABADAYI 
0 MARS,. vapuru 7 Martta 

bek1enmekte olup ROTTERDAM, 

K d AMSTERDAM ve HAMBURG 

Or On limanlara için yi:k ıılH·aktır. 
SVENSKA ORIENT 

C.189 Gazibulvarı 24 ,, 36.-
C.228/1 lkincl Sü eymaniye m. yüzbaşı Hasan aka sokak 73 ,. 9.45 
C.258/10 Karataş tramvey caddesi 176 Aile ev;ndc 10 no.da 9.45 LINIEN 
C.56/11 Bir;ncikordon 4 Oda 39. lS 
C.39 Urla caddesi 1025 Ev 33.-
C.186 Buca Halk caddesi 21 ,. 21.60 
C. 133 Manisa llyaskebir mahallesi ,, 11.25 

Yu•• ksel ''FINN,, vapuru 21 Şuba'ta 
~tlip ROTTfRDAM, HAM· 
BURG, GDYNIA, DANZIG, 
L>ANIMARKA limanları BAL-

C. 184 ., Atik çarşı Karahisar Alibey ıolcar 9-11 ,, 13.SO 
C.136 Manisa şebitlf'r mahallesi 52-57 ., 13.50 

Rakılaraııdan almatı unutma• 
yınız. Bunlar gıda, şifa ve sefa 
kaynağıd·r ... C. 156 ., Deveciyan mah, Basra sokak ,, 27. 90 

C.138 Manisa Ve\ioğlu caddesi ,. 32.40 Beyanname defter:eri 
Müessesat ve oteller için po

lis beyanname defterleri Marıfet 
m11tbaHrnda c;ıtılmıtktacıı ... 

C.177/193 Kasaba Camiilcebir mah. Subaşı sok.,..k Ev ve dükkan 45. -
izahatı yukarıda Y.azılı gayri menkullerin 28·2·938 Pazartesi günü saat onbirde kiralan a t·r

maya konu!muştur. istekli olanların hizalarında yazılı ''~poz ito akçeleriııi veznem ze vattr.,rak 
artırmava girmf"leri. 19 26 492 

Kadın dikişleri ve 
şapkaları atölyesi 

Paris, Londr:t, Viyan:ı m'
dalarının yüksek model l ~. 
ri takib oe tatbik edilir 

Yıldız atölyesi, giyim1er~nde 
en titiz: otan Bayanları mem• 
nun etmektedir. 

M. Etiman 09 

Saim~ Ôzgören 
Paris Dikiı Akademisinde11 

Diplomalı 

Kınık belediye riyasetinden: 
1 - Belediyemiz~e yaptırılması kararlaş'ırılan elektrik tes\· 

satı gerek k~palı zr.rf ve gerel<-se pazMhk ıor~tile iki 
defa ilan ettirildıği halde keşif bede·İrl in kifayctsizli· 
ğ nden dolay1 talip bulunmadığından beled.ye m0 clisi· 
nio Şubat 938 içtimaında keşif bedf' line 4340 zam 
edilerek bütün tesisat 27796 lira 34 lcuruşa çıkarılmıştır. 

2 - Is Kınık belediyesi 1e at e ektrik tesisat. dır. 
3 - Eksiıtme: Kapalı zarf us11liledir. 
4 - Eksıltme müddet": 16 Şubat 93S tarihinden 3 Mart 

938 tarh ne kadar 15 gündür. 
S - ihale Martın 3 ncü gününe müsadif Perşembe ıünü 

saat 16 buçukta Kınık belediyesinde encümen buzu
Nndad r. 

6 - ihale: 24JO sayıla art1rma, eksiltme, ihale kanununun 
hüküm ve kaidelerine göre yapılacaktır. 

7 - Tesisatın keşif bedeli 27796 lira 34 kuruştur. 
8 - Teminatı muvakkate 2G84 lira 72 kuruştur. 
9 - Tesisat· o şekli Naf:a V ~kaletince musaddak proje plio 

ıartnamesi fenni mukavelename ve vekaletin kuyut ih· 
t'raziyeıi aazan dıklCate alınmak kaydilcdir. 

10 - Planların tedariki: Eksiltme şartnamesi, tartnamei fenni 
ve buna mütedair evrak iki lira mukabilinde Kınık be-
lediytıinden alınabilir. 24 26 27 1 590 

TlK ve NORVEÇ limanlan içn 
yük alacaktır. 

•·GOTLAND,, motörü '1 M~rt· 
ta beklenmekte olup ROTTER· 
DAM, HAMBURG, GDYNIA, 
DANZIG, DANiMARKA ve 
NORVEÇ limanlara için yük 
alacaktır. 

.. GUNBORG " motörtı 14 
MArtta bekJtınmf'kte olup ROT· 
TERDAM, HAMBURG, GD~ 
NIA. DANZ G, DANJMARKA 
ve BALTIK limanları için yük 
alacaktır. 

SERVICE MARITIME 
ROUMAIN 

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

11LECHISTAN,, motörü 15 
Martta beklenmekte olup AN· 
VERS, GDYNIA ve DANZIG 
limanlan için yük alacaktır. 

ilandaki hareket tarihlerile ve 
n ı~lunlırdaki detitikliklerden 
acente meauliyet k11bul ttmez. 

Daha fıız]a tafs ılat için ikinci 
i·ordonda Tahmil ve Tahliye 
bl!1ası arkasında FRA TELIJ 
SPER CO vapur acental1fın• 

müracaat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 411114242/2663/4221 . 

Hükumet caddssl 
Şamlı sokak Na. 28 

1ZM1 R 
Telefon: 2533 

-lzmir Yün Mensucatı Akhisar Marmara na. 
hiyeıinde satılık tarla 

Aydın cezaevi inşaat komisyonu 
riyasetinden: 

1 - E.kıiltmeye konulan iş: Aydın vi1avetind~ Gazipa'a ilkoku· 
lu kartısıodak p'inda gösterilen mevkide Coz.aevi inşası. 

2 - Ke,if bedeli 82330 lira 77 kuruştur. 
S - 937 J11ı malt ıenesi içinde baş'anacak olan bu işin 20 

bin liralık miktarınıa 937 mali yıh içinde bitirilmesi 
prttır. 

4 - At•I' da yazıla t•ıtname ve evrak Aydın C. M. U. lit:n• 
ele parasız görülebilir. 
A • Ekaıltme prtnamesi 
B • Mukavele projesi 
C • Bayındırlık itleri ıenel ıartnamesi 
Ç • Keşif cetveli, ıilsilei fiat cetveli, metraj cetveli 
D • Nafia Bakanlığı yapı it'.eri inşaat ıartnamesi 
E • Fenni şartname 

5 - Ekıilt~e. 11. Mart 938 Cuma günü saat 15 de Aydın C. 
M. U. lığı da resinde müteşekkıl komisyonda yapı acaktır. 

6 - Eksi1tme KAPALI ZARF u u!ile yapılaca tır. 
7 - Ekı'ltmeye rirebilmek için ta1ipleri11 b~ş biıı üç yüz 

altmıı yedi lıu muvakkat teminat verm ıı ve bvııdın 
baıka a,atıda yazılı vesikaları ha ·1. hu1unmaları liıımdır. 
A • Nafıa Bakanhğı:ıdan alı11a:ı 937 Y'lına ait müteah-

hitlik vesikası 

Türk A. Şirketinin 
Halkapınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardıtı kumaılar: 

Sağlam, zarif ve ucuzdur 
Yeni )aptırdığanız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

SATIŞ YERLERi 
Pirincikordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş. 

lzmir vakıflar müdürlOğilnden: 
Senelik bedel 

muhammeni 
Lira Cinsi No. Mevki Vakh 
160 dükkan 31 Kemera tı caddesi Odunkapıh 

Yukarıda y ıılı <.ıükkan 31-5·939 gayesine kadar kıraya ve
rilmek üzere müzayedeye çıkarılmıştır. ihalesi 26·2-938 Cumar• 
tu· günü saat ondadır. Ta!iplern vakıflar idaresine müra· 
CAI' Arı. 1 8 2fl 23 26 508 

Akhısar belediyesiııden: 

ve mera 
Manisada Buldanlı AH kızı 

Bayan Fatmanın Akbisarın Mar
mara nab"yeıi civarında Yalçı 
demekle maruf 3000 dönüm 
mutıaarrıf oldutu tarla ve me
rası pazar!ık auretile satahktır. 
Taiip olınlaran Bayan Fatma 
ile vekili umumisi Akhisar dava 
vekillerinden Hüseyin Hüsnü 
Ôz urda müracaat etmeleri ilin 
olunur. O. 15 

Olivier ve 
Şürekisı 
limited 

V apar Ac:•nta ı 
Sirincilıordon Rel!a binua 

Te1. 2443 
LONDRA HATTI 

•POLO. vapuru Şubat orta· 
sında LONORA, HUU. ve 
ANVERSten gelip yük çıka· 
ıacak ve avni zamanda LON
D R A vr h U U. ıçin yiiY. ala• 
c:aktır. 

G. m. b. H. 
HAMBURG 

rFUTSCHE LEVANTE. 
l lt\IE, A. G. HAMBURG. 

A 'f LAS LEVANTE LINIE A.G. 
BREM EN 

"ERNST L-M RUSS,, vapuru 
17 Şubatta bekleniyor. ROT 
TERDAM iç"n yük alacaktır. 

"ADANA,, vı1puru 18 Şubatta 
b~klen "yor, HAMBURQ ve 
BREMEN için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT-
HAMBURG 

"GLOCKSBURG,, vapuru 8 
Martta be~leniyor. ROTTER· 
DAM,HAMijURGveBREMEN 
için yük ıı lacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCAREST 
''OaTUZ., vapuru 22 Şuha t 

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

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

JOHNSTON WARREN LINES 
LlVERPOOL 

"fNCEMORE,, vapuru 27 Şu· 
batta beklen"yor. BURGAS, 
VARNA, KôSTENCE, SULINA 
GALAZ ve IBRAIL limanları 
için yük alacaktır. 

DEN t\ORSKE MlDEL
HAVSLINJE 
OSLO 

"BACHDAD., motörü Mart 
ortalarında bekleniyor. DIEPPE 
ve NORVEÇ için yül.: aı .. 
caktır. 

ARMEMENT DEPPE 
ANVERS 

''ESPAGNE., vapuru Mart 
ort9'lınnda beklrniyor, ANVERS 
için yük alacaktır. 
AMERICAN F..XPORT L1NF.S 
1 HE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
11El.H1BITOR,, ,·apunı 20 

Şubatta bekleniyor. NEVYORK 
için yük alacaktır. 

~1E ROYALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

"DUNA,, motörü 25 Şubatta 
bekleniyor, BUDAPEŞTE, BRA· 
TISLA VA, VlY ANA ve LlNZ 
için yük alacaktır. 

llinlardaki hareket tarihi• 
ri!e navlunlardaki de§';şiklik· 
luden actnta hiç bir meıuliyet 
bbu! ttmcz. 

Daha fıızla tafsilat almak için 
Biriacikordonda W. F. HEN~Y 
VAN DER ZEE & Co. N. V. 
'ıpur ıcentalığına müıacu& 
ulilmesi tica olunur. 

Telefon Nt». 2007/2008 

Başvekilimiziu 

en son resimleri 

B • 937 yılına ait f caret oda!ı veıikası 
'I - Teklif mektupları yukarında bet ne' madJede yazılı H· 

a•ten bir sıat evetine kadar Ayd n C. M. U. li(l nde mij. 
teşekkıl komisyona getirerek makbuz m~licalJİ nde vere· 
eeklerdir. Pos•a ile gö ıderilecek me'<t upların nihayet 
beşinci maddede y zılı saate kadar gelmiş oimas• ve 
dış za fın mühür mum ı i e iyce yap.ştırılmış bulunması 
laz mdır. Postada olacak gec kmeler kabul ed imez. 

Be· ediye bina proje müsabakası 15·~·938 tarihinde-o itibaren 
b r ay müddf'tle temdit t!cf ld ~i ilan o'u-,·1w. 22 76 2 6 565 

Nihat 
''GITY OF EX FORD,, va· 

puru Mart iptidasında LONDRA, 
HULL ve ANVERSten ıelip 
yük ç karacak ve ayni zamanda 

Büyük eb'atta Başvekilimiz 

B. Celil Bayarın fotoğrafıleri 

yalnız Hacı Alipaşa ote.inde 
fot'>, teasam B. lsmailden teda· 
rik t-df'hilirsiniz. 

. .., Kültür .... 
EDEBT, TERBIYEVT, 

SOSYAL MECMUA 

18 22 26 2 501 

alllllllllllllllllllllllllllllllt.. Doktor .&1lllllllllllllllHIHlntlltllllll! _ , 
=ı 

A. Kemal Tonay i l 
Bakterigoloz w bul•şıcı, salfın · 1ıaslalılc.ltuı .milelıtusuı ~ 

§1 f Verem ve saira l S5 
!,I lumdıaııe 1111.,....t>Du k~nd·ki Dibek flOkak bqanda 111 .. .,m =: 
5! •' ve 11uıayt:aetıuıc&iado aaba.b ... t IS d• Uf'DI ııM& o /" § 

1 bcıar 1ı_.....nı kabul flClec 1 
DDJUDDUIDIDlllllllllllllllllllllllllUJ.{l!Dlllllilllltlllltlll T •l•/on: 411 S 1111111 

Mimar Kemalettin caddesi Akseki bankası karşısında No. 35 

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

K a 1 o r i f e r 'l' e s i s a t ı 
En büyük müesseselerden itibaren bir kaç odalı evlere 

kadar bilhassa apartmanlar için kat kaloriferleri 

Cihet Anteııteri 
Fennin en son hediyesi, pratik, kuvvetli Ve emin aletler 

Neon tüpleri ile tenvirat 
Mağazalarınıza ve müesseselerinize güzellik verecek b ı 

t,.s· ·~.. c.y:ıi zamanda size büyük bir r~ı.-. 
ıaaı vasıtası da oıacaktar 

LONDRA n HULL içio ~ük 
alacaktır. 

LlVERPOOL HATTI 
"MARD1NlAN.. vııpuru ~O 

Şubatta gel p LlVERPOOL ve 
GLASGOW ıç· n yük alac k. 

"LESBIA N . vapuru Şubat 
ortasında LlVERPOOL ve ~W· 
ANSEADAN tclip )ük çıkara· 
cak. 
DEUTSCHE LEVANTE. LINIE 

"ANDROS. vapuru 9 Şu· 
batta HAMBURG, BREMEN 
ve ANVERSTEN 2clip )ük ç.
laracak. 

En yeni terbıye cereyanla· 
rana, ilmi neşriyatı ve dünya 
edebiyatının en güzel parça· 
ların neşreder. 

H;çbir münevver, bir çocuk 
babası KÜLTÜR ü tak pten 
uzak: ka amaı. 

Yıllık abone 6edeli 240 
altı aglılı J 30 dar: .lagısı 

on kuruştur. 
Adres: lzmlr KUltUr 

·-
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Pastı·ı Pektoral Doktor Şahap Göğsa yıınıa,atır~ balgam aöktarür, ökaaraıa 
aöktlfri1.r, tesirli bir ÔKSDRiJK pastilidir 

Hassas ve temiz iş 

l\futedil fiatle 

Sıhhat Balıliyağı · 
Norveçyanın halis Morina balıkyağJdır 

Mücellit 
Ali Rıza 

Sözverilen gnnde 

Makin? tamirha· 
esinde yapılır 

lzmir Kestane pazarı demircil2r 

No. 16 .. 18 

Septolin 
DIŞ 

macun ana 
::ı:x=> 

Mııtlalc 

laıll anuu• 

Toptan 
ıatıı yeri 

Peı!•m•lcılarda 

L•·ıtli Krom 

EN MUKEMMEL DİŞ MAC.UNUOUR 

Foto Köroğlu 

Hamza Rilstem 
En meşhur fabrikalann fototraf makineleri. film, cam. kltıt. 
kart vo bilumum fototrafçılıkta müstamel ecza ar, fotoit'ai a1it 

ve edevatı. ioot ve aebpalat. 

Fo tofralçılıf a miJteallik her .neoi malzeme 
Zc•ıki okşıyacak reıim ve atrandıımanlar, aenedat ve evru 

iat.maablan ve kopyalan kemali dıkkatlo yapılır. 

AMATÖR /ŞLERl 
Dcvelopman. kopya ve ber nevi atrandismao ıürat vı nefa· 

aetle yapılır. 
1ZMIR: Emirlerzade çar,ııı No. 28, 4, 5, 6, 7, 8, ) 
T defon: ' 615 Tels~nf: Rü~tem lımir -Harac;c;ı kardeşler 6 

mobilya ve 

MERKEZ 
JZMIR 

Temiz, zarif eşya, elbise ihtiyacından evel gelir. Herkes kend 
balıne göre temız b r eve, mısalırlerı ni kabul edecek bir aaloo" 
rı:ıhat )Sşıyacak t=şyaya muhtaçtır. İyi bir mobilya içiodo kcııd oıa.ı 
v aılt:ı ızı muhite daha ıyı tanıtabilirsiniz. Evııuzıa cı;yuı bayau· 
zın etıketı olduğunu unutmayım~ 

J 1 O tak.sitte veresiye muam•· 

iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 
Hamdi Nüzhet Çan çar 

••• 

En temiz •o en zarif itleri 
ıüratlo yapar. 

B:r kere müracaat 
ed.'niz. 

Yeni Kavallar 

çarf ?sı No. 34 

• Diı ·Tabibi 

Cevat Dağlı 
ikinci Beyler aokak No. ~ 

Telefon: S055 

Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türliJ idrar, lan 
balgam ae ıain tal.. 

lilleri yapılu-
'1.aracaaı yeri: 

lkiaaheyle eoka 

Telefon 3869 
Bmncı Smd t.t'::bMııı 

Dr. Demir Ali 
Ka~ ofl• 

Cilt ve T enaaUI haata!ı"· 
ları ve elektrik tadavi.a 

lzmir • Birinci beyler .... 
Elbamra Sinemuı arka.ada 

T r.le'on : 3479 

~ 

G .. H k. • oz e ımı 

Mitat Oral 
Adreı: Beyler NumM -. 

kajı No. :u 
Kabul aaatleri: Otledea ewl

aa•t 10-l:l ötledeo ...,. 
1 S,30 • 17 Tele. 3434 

1938 Modelleri geldi 

evr e Otomobilleri 
Kuv\"eti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok 

ve cihanın en beğenilmi' otomobilleridri 

Yedek parçalar mevcuddur 

Old~mobil otomobilleri de her tQr)Q evsafı haiz, ıağlam, 
elverişli, gOzel ve lük~ makiuelcrdi.L· 

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


