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ltalya 
mechul tayyareler de başladı .•. Japon kabinesi, dün mü-

ngilterenin teklifle· 

Barselon açıklarında tayya- --ı~alim~~ta· ~o~laAD~~m)e,bafeı~l~it~A:dlO.e.· him kararlar aldı 
- - .. Cenubi Çinde Çin komuta. ları arasında ih. 

1 t f d b • 1 • ı • aUia İDgiltere tarafındau kontrol l re er ara in an lr ngl iz 
edilm•klo ol ka d ti af çıktı, örfi ,, .. . re ilan edildi 
:tJy:y•"°;..".:F•0

1

y1°a:n•.lo•:g:ı.d11_bzairpı:1 r1~0:1~. Tokyo, 4 (Radyo) - Japon 
kabinesi, büyük askeri şura ile 

Vapuru daha batırıldı 
aıa ~a mıotakada tahıelbahirleri bir arada toplanmıştır. Bu top-
tamamile meneımekıe olduğunu 1 
t.eyaa eylemektedir. antıda, Japon komutanlarıle 

hıgilia torpido muhribleri tara. amiralleri baz r bulunmuşlardar. 
filldaa kara ıalan haricinde mey· Alakadarlar, mühim kararlar 

Hadise, Londrada derin akisler uyandırmışbr. 
Tayfalar, kısmen çıplak oldukları 
lara binerek Barselon limamna 

halde sandal· 
iltica ettiler. 

8 rey ile 9 buçuk 
milyon lira! 

febir mecliaimiıin 37 ayeti •ar· 
~r. ETelld cAn yapılan toplantıda 

22 ly• buır haluadu; yani IS 87• 
fCbrİD Te .. bir Ulkuaın mubdd• 
rab ile çok akı allka11 b11laaaa T• 

ada imar projeai koaulu m6him 
bir itin mbakenaiDde b.ıa ... dı. 
Ba oa beı GJ• aiçi• o gtl8 •luk .. 
NJ• ittirak etmediler!' Aca.. ~k 
•W• itleri mi nrclı? Yeba aala
euı ma plmediler? Ser iki takdirde 
.. ba arbdatların TaaifeleriDi mG• 
•ı•ae•ediklniai ıaylemek aec· 
hrly.da .. yis. 

Et• ba ukıdaeJu pek tok it• 
Jed o1ı1....-. dolar l»a •lak•· 
..,. ..... ...- .. ftiiade idilelu 
keadl ftal7ededal ft llleriai u .. n 
•tkkıte alarak et.ha eTelclea ba 
.. lllek.a ipe aid Tulf eyi bbDl 

Bagiln /ıegeeanlı milzalcerel•r• salan• olm• 
r muhtemel bıılanan Avam lcamara•ı binuı 
Pariı, 4 ( Radyo ) - Bır1e· kalkarak, Niyoo ıpuahedeıinde 

londan haber veriliyor: tayin olu:ıan yolu takiben Bar-
Bu güu, Alsira adında bir aelona giderken, ans ı n rörü· 

lariliz vapuru, Cebelüttarılctan • Sona 9 anca sahi/•tl• • 

v:ldyet Mecliaintle: 

dıaa çıkanlacak olH bu ıahtelba· alındığın dan haber vermekte, 
birler derhal peıiae düılilerek Çınde yeni tedbirler alacağın-
batınlaoaktar. dan bahseylemektedirler. 

İngiltere hilk6meli baadao Şanghay, 4 (Radyo) - Ja· 
bıtka tıalyan •e haaıız koatrol pon askerlerı, Pen Kfo havalı· 
gemilerinin kendi mıatakalarıoda sinde j lcriJyerek yeni bazı yer· 
ba ıared• bareket etmelerini de l er ışgal eylemişlerdir. 
taleb etmittir. 

Bahri mebıfil Franı .. ile tııl· Şanghay, 4 (Radyo) - Japon 
yıaın logiltere tarafından ittihaz tayyareleri, Sapço şehrinı bom-
edilmiı olaa kararı tınib edecek· bardıman etmişlerdır. Şehir aha· 
teri ancak kendi karakol mıataka. liıindeıı b•ş kiş ölmuı ve bir· 
unda mü111Hil tebdirleri yalnız çok kimseler de yaralanmıştır. 
Fraouaıo tatbik edeceği mcualea· B ş harb gem sinden mürek· 
uacla bulunmak.tadarlar. kep bir Japon fılosu da Çin 

Loadra 4 (A.A.) - Dail 'l'el· istihkamlarının bir kısmını bom· 
grafın diploman muhabiri bir n. bardıman etmiştir. 
par torpilleodiği ve mnturru:ıo Londra, 4 (Radyo ) - On· 
lalriyeti teıbit edilditi saman mu• kondan alının haberlere göre, 
taama dHl•l• aid emuldea iraı cenubi Ç nde Ç n kumandan· 
edilmiı aarara tekabfll edecek mik. lan arasında bazı ibtiliflar 
tana mlaadereliae meıuniyet Ter. çıkmıştırr 
meıri için N yon komiteıiaia der• 
bal itti••• dnet edilmeıiai Jagil· (Şan-Kay-Şek) bu münasebetle 
tenaia allkaclarlara teklif etmiı cenubi Çınin muhtelif mıntaka-
olcllll11Do iıtibbaraaıoa aıfea yas. laranda örfi idare ilin etm"ştir. 
•aktadır. Kanton, 4 (A.A.) - Poarl 

Loadra, t (Radyo) - İtalyanın nehrinde bulunan bütün gcrni-
ban Mfiri DiDo Grandi. bu gan ler, şimdi bu nehirdeki barajın 
lagilıere Harıcly• Maaırı B. Edeni ıeddedilmeıi üzerine nehir için-

Çin ordasantla laarp etla 
lcadınlu 

ketmelcrinı tavsiye eben tebli· 
gatı Kantonda büyük bir a.,e
can tevlid etmişf r. 

Çünkü Poarl Alcon iizeria• 
dekı b.1raj111 kapatılmasına 

~~ .... ~..-.-~-..~ıaaı·~ dev-. ôe luıpı1•'P.. blmıılırd.r 
.... '-•hfa •ea• olmat iti• Kanton, 3 (A.A.) - Ç n mın· 

· im ba •• ••kia 
,.., •• ,,. 1 

r ar ver im ştir. 
Tokyo. 4 (Rad_yo) - J 

Har c ye N zm B. Hrrob, 
Şayed m llbim bir •••leaia çe• 

b 1U mbıkaıı dotaracqını la••• 
M lletuık •lıakereyı ittirak et•• 
~ .. ita hareke&! her halde t11o 

9lt. .. _. .tcanu " kim11 de bu 
88lleti llkdir eım-. 

a. eilaeti kaydettlk•• 10arı 
".ıkl ... kil .a ........ 1a beldui 
çbmekt .. kenclimiıi alam .. ık: 

Oa bet •oban tıye ilı dokaa 
-~- milyonlak bir projenin mQ. 
~· hatlaı1or. Yirmi iki iye. 
... •lnlCl mlaüere ıalODuaa ter• 
balJ•• (İkili, fiÇCl alaakaf&DID H 

.... kenaiıa ıeldi Claeriae aiıer bir 
... .. iti •aıuduta lçla..J Proje 
• .-ı. 8yeaba reyiD• anMili7or. 
........ alb eye aalaalif Te •l1o 
•idi •alaa•yu, proje de 12 N'f 
O. Wul elaa111or. Ba oa iki rey• 
._ Wıiaia projeyi laanrhyaa W. 
a,. Nlliae. dil•baia r.ı. aaariDI• 
-. lldtlala •• projeyi •Teloe tuTl• 
.... ........ w.a1,. eao1m..ı 
9'ılıriaa aid oldata•• ..._...,,. 

.... ailyoa Urahk Mr proo 
rey ile kabal e.tllmiı bao 
laaklbti ku111Jad• bhnıl 
•le , .... darı Jllsabre 

m••• llJgaadar. MeYcudaa ekleri· 
J111 • proje bbal eclilmittir. s .. 
• ... dipeek .a.ıaa. 7ok111r. fe 
bpa 99 aı... ••ktauda ••k· ...... , ....... 

....... Hakikat te usettiiial• 
.... iok• hpt .Uyea Hnbk Wı 
........ -· ,.., .,... hal•• 
.. ı•lüı ......... aelds ,., u. 
bhl ..... Iİ 1111111 ol•uaaclaa 
llllnlllr. Ba ... un bqanada 
,.,. .... ,. if: 1t4oaba ..... midir. 
ilr7- .... , .. 

.. W.U79 r.W 4okW •ıa. 
.. v •• 

- Hayali proje huaıladı. 
~ Lıphklu proje J•pll-
- oı .. 7ıeat .... leklif edl,... 
- Mlaakuelerl Wtuafae iu• .. ....., .. 
Yeulre .....,._ GlW elllerle 

..a.w .. ..ı.ı. 1a1aamea munaJllo 
Balla .... ileri pcı.nk Wecli• 

,. nlllal •talltik bWllyltl olm .. 
llıllee ltayle bir proje buırlaclalı•Ua 
W.,. takdire IAyıt aklıla. 

....... ..ı yln&i..W. , ...... 
it lalyle mllaim T• UJlld Wr ..... 
.... llakikatte Mkia "' ...... .......... ,...... 

Hususi muhasebe varidatı 2494360 
lira olarak gösterildi 

Vilayet umumi mecli11. mil& ke· 
releriae dGca do de' aaı etti. Eıki 
apba tabultnden sonra ba1tar lbÜ• 
dGrlltflafln, Bergıma hay•an puan. 
DUi ey Cll ayı yerine may11ta kurnl. 
maaı teklifi yerinde g6rlllerek ta1-
dik edildi. l1111ir·Bergaına fOHIİnia 

Meuemı oiu i~irı den rç~n kapmanın 

aıfa t •eya parke olarak ı ö:"rıqıe•İ 
hak kındııU naha mildorlu~uuüu dı• 

lC'ıi He, nadan B. Ekrem n öıt et• 
" meaıiz kov w kteLlerine l ırer ıou• 

allim tı,onderıluıoı n tebdıl.erio a 

Sonu 9 uncu salıif~tle -

Cumhuri:vetçiler i er etı ler 

Madrid Fransız sef aretha
nesi bombardıman edildi 
Cumhuriyetçi /ıpanya, mü~akereler devam 

ettili miJddetçe açık şehirleri 
bombardımandan vazgeçti 

Madritl 6om6ardımanından luıçantor 
ı..ır laa•maı ,.. l'hrbai tiddetle Madrid, 4 (Radyo) - lbtilil· 

aUıbdar ed• Mı .... ı. otaı yedi ciler, burün de tayyarelerle 
tJelt bir ıeNr •ecli•l•u yirmi iki ıebri bombardıman etmiılerdir. 
1Je U. plfllecek •• Hkia ny ile Atalan bombalardan on adedi 
"'9 ~e iki fbGa itılade bir brara Franaaz sefarethaneaine d:ı•müı 
~ıaılOak o'ar11: W9 

Vay lıa tehir itlerlala Jaaliae! ve büyük basarat yapmıthr. 
011mecten b&fb :r•ı>acetıllllıı 11 Tayyareler, bu aefer dört yüz 

· ·' .,,.w, d,.rr t~ir. bomba atmıılardır • 

Aıuufela., - Soft8 6 lllCI HAl/.,,. ..-

ko11trol mıutab .. ada ıiddetli ted• takasından bütün ecnebi gemi· 
bir er ıılıam•n hakkında lngiltere lerine güneş· o batman11 takib 

lamentonun bugünkü içtırnaıacla 
Çin gümrükleri hakkında beya• 

ıırafaadı11 ileri ıürlleo teklifleri 
kabul eltıAiai blldirmiıtir. eden kızıll.ktan evci lımanı ter· -Sonu 6 ıncı sahifede -

balya. bu ıedbirJeri badi 
mıntak11ıoda ıimdıdeo a ma~a ha· 
v.ır olı1 uh nu avnca l i'dirmiıtir. 

Elektrik 
Kilo:;at arif ed 

indirildi 
!:•ektrilı: kilovat tarife komi~yo• 

au düo o•ha komiıeri B. Halid Al· 
taoan rei• igıade toplaoru ı Te altı 

aylık yeoi &arıfeyi 15 kuruı ilzerıo. 

den t"'ıbiı etmıtlır. l' ırit'e ıimdi 

16,5 Jrnrueıur. Bu ı:ıreıle kilovat 
baıına Lır bııçuk k.urllı katlar tent. 
lAt yapılmıtlır. Yeni ıarıfe, a a 
Vekiletıace tndikten IOora muteber 
olıcııkıır. 

Ö.ıfimfiıdeki haf ta icoiade •11 ta. 
rife komıeyoou da toplaucalı: ve 1 11 

tarifeaioi ıubil edecektir. 

Sin.apar manevraları 
tamamen gizlidir 

Loadra, 4 (Radyo) - Singapur. 
da ~•yan etmekte olan mannralar 
7arm ıoaı ercıcektir. Bu manevralar 
tamamea gizlidir. 

Maaenalara, 127 harb gemiıi, 

110 tayyare .e ıo bia kitilik bir 
kunet iıtlnk etmittir • 

Maaenalann bftyflk bir mu•af. 
fakıyet!e de.am ettiti bildiriliyor. 

lng:lterece kasırga 
Londra, 4 (Radyo) - Ado· 

roşt havaliıinde vukua gelen 
kaa rga, alta milyon lira dere
cesinde zarar vermiştir. 

r 
Kurban bayramı 

ICurbaa bayramıDID iptidHı 
6a6mCla8ekl eam• geaeae nıtbya· 
r.atıaı ıayua alua bildiririm. 

lsmir aılfUlıll 
R. Çtlebiotlo 

Bagl'llm namazı 
S. D. 
7 50 

Demire=, Salih i arasında 
feci bir kaza 

Kamyonet hendeğe yuvarland 
Bir ölü, bir yaralı var! --Demirci. Salih i araıııodp fecı 

bir otomobil kau&1 olmuı;ıur. ~ofor 
Hüeeyiaio idareıriode Damırcıden 

kalkan eıya yuklü Lir kamyon S.ı· 
hbliye geliyormuş. Kam,onua ubibi 
B. Sabri de ıoforuo ;anıoda Hn. 
Şöhret adında bir \olcu ile oıuru. 

yormu1- Şoför mua;ioi u daha bir 
kiti, yer olmadığı içın kamyoauo 
üzerinde bulunuyorlarmıt-

~amyoo aahıbi Sabri bir aralık 
oto mobil kullanmaeıoı bilditi itin, 
ooförüo yerine geçmi§lir. Çatalkaya 
me•kiiae geldikten ıonra kamyon 
normal bir ıüratl• yoluna devam 

Menderes 

<' etk:t'o ıtıir virajda kamyoaaa nka 
tekeri ı bir yere ç.ı pmıfllr. s.ialt 
kam}()Jı o çaınur u~ ı kop••- 41 
\C bir mao Ha )apuıak: istemİfN de 
bu uoh~ h3 ·ketı ~ uzüodea kamyo
n u derin hir beude~e vunrlamıfbr • 
ll. Sabri '\'e Bu. Şôbret a~ır diler. 
len de h..ıfıf ııureue )&ralanmıflarjsr. 
Agır yar3l ılar, bir otomobille. 4-. 
fehrlmiı memleket bastaoeuoe pli• 
rilerek: tedavi a tıııa alııımıılana ela 
vdcudunılo muhtelif yerlerinde yan
lar hulunııo .H. S .. bri olmüftlt. Ba. 
Şöhretin de yaraları ağır gtdil• 
wektedir. 

Seylib mıntakasındaki 
mezruat çok zarar verdi 

Yeniköyde ağaçlara çıkan 
dün kurtarılmıştır 

on kifi 

Seylabtan vukuagelen mab· 
sul zararının fazla olduğu muh
telif mıntalc:alardan gelen haber· 
lerden anlııılmaktadır. Gece 
Menemen havaliainc yatmur 
yağdığı için Gediz ıuları ka· 
barmakta devam etmit ve büyük 
Gediz köprüsü üzerinden aş
mağa başlamıthr. Sular Mene· 
men • Bergama ıoıeıi üzerinden 
de aımakta oldutu için dün 
Menemen • Bergama arasında 
münakalat kesilmiştir. Bütün 

Menemen ovası ıu altındadır. 

Aydrn, 4 (Hususi ) - Seylip 
mıntakasındakı Yenıköydc su· 
lardan ağ.ıçlara çıkan on kışi, 
bugün kurtarılmıştır. 

Aydan, 4 (AA.) - Şiddetli 
yatmurlardan Menderes t.,mıı, 
ovayı sular basmıştar. Bürhani
yc, Horsunlu istasyoJI .. arasın
da hattın bir buçuk k lometre
lik kısmını sular tahrib 
ve bu yüzden Aydın • M 
arasında münakalat durmuı 
Şimendifer hattının bozulan 
mı yapılmıştır. 
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$ehrımi yfttl ~ 
lacalı melıte6la 

Poatatla ta,ln-
Kayser•ye ı.,ia edileil plari· 

aiz posta v• telpaf müdirl 
B. Nıi• Gllece u•• aidlr
lükçe iki ay mezaaiyet veril-
miftir. lzaür posta ve telırlf 
miicL.ri & Tevfik, laukilmetçe 
at ••an otomatik teailab 
ta ..... te..tllm ediliac:e,. ka
dar be İf e a lkaclar komi'1oada 
ua olarak oalıfbfl içi11 vazıfeıı 
vekaleten poıta müdür muavini 
B. Malamud tarafuulaa ıörll .. 
cektr. 

<1tlti •-ç mi 
Ticare Oclaa llecliti nc'sl 

ba pazarteaı pn oda uloaiill
cla ,.placaktır. Seçime -.t 
9da b11a..c.k, 11cle ... ..., 
rUecektir. 
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Urlah Muharrem ~ 12 71-

11._da Dol• ~"••• ı.. 
taht na -.d._. 

... _... oW•aklvıgı tyret e••it
oldutua• bildir!llildr· 

B. Litoiııol Moaa 
H711 Piiyor 

PW. 4' ( Radyo ) - Ru.,a 
Hanciye Nazırı B. IJbiaof, "9 
pa Molkovaya lıareket et· 
•ittir. 

B. L 0 tvinef, batli.ıai ziymet 
elen ıasete beyanatta br. .......... .. ... 
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Hükiimetimiz, ucuzluk için 
geniş tedbirler alacaktır 

Muhtelif gıda madde/erile eşya üzerinde tedkikat yapan hususi 
komiıyon, bu günlerde raporunu verecektir 

lstanbul, 4 (Hususi) - Hayatı ucuzlatmak için hükumetçe alınacak tedbirlere esas olmak üzere 
hususi komisyon tarafından muhtelif g.da maddelerile eşya üzerinde yapılmakta olan tetkikat, bu 
günlerde sona ermek üzeredir. 

Tetkikatı yapan komisyon, lktısad Vekaletine bir rapor verecek ve bu rapor hükumetçe tetkik 
olunduktan sonra ucuzluk için tasavvur olunan tedbirlere başvurulacaktır. 

Alakadarlar, hülı:umetimizin ucuzluk için geniş tedbirlerler alacağı kanaatindedirler. Bu tedbir· 
ler, alaka ile bekleniyor. 

~~~~~--.. ~~-,~--~~~~~-
Türkiye· l s v içre Atatürk, emirber neferini 

Ticaret müzakereleri QÖrÜnCe tanıdılar 
Ankarada başladı 
Ankara, 4 (A.A.) - lsviçre 

ile Türkiye arasındaki yeni ti· 
caret anlaşması müzakereler,ne 
bu gün Hariciye Vekaletinde 
başlanmıştır. 

Türk heyetine Faik Kurtoğlu 
lsviçre heyetine federal lı:onsey 
delegesi M. Herbard reiıli le et· 
mektedri. 

Ankara, 4 (A.A.) - lsviçre 
ile yeni ticaret anlaşması mü
zakerelerine Ankarada başlan· 
mıştır. Bu anlaşmaya aid talep 
ve temennilerini henüz Vekalete 
bildirmemiş olan Ticaret odaları 
ve tüccarımızın dileklerini sürat· 
le Ankarada Türkofise gönder· 
meleri lazımdır. 

Sabıkalı Ihsan 
Karşıyakadaki cina. 

iı7 -~.! .!...:_L _,,; 
lstanbul, 4 (Hususi) - Sabı

kalı Saidi öldüren Rzeli Ihsan, 
verdiği (ifadede vaktile Karşı. 
yakada Ispartalı Ahmed adıııda 
bir tüccarı öldürdüğürıü itiraf 
etti. 

-B'/Jyük Şef in eski emirberi diyor ki: Her 
Türk gibi ben de istediğin anda senin 

için canımı vermeğe hazırım. -lstanbul, 4 (Hususi) - Ata· ğinde bulunduğu beş senenin 
türk Bursada inşa olunan Meri- hatıralarını anlatmağa başladı. 
nas fabrik sını açarlarken, eski Bir az p•·peme olan Ali, bazı 
emirberi Ali ısıninde bir köy· kelimeleri tam olarak söyliye· 
!üye rastladılar. mi yor ve o zaman Atatürk bun-

Büyük Şef, Aliyi görüce ta· ları tamamlıyordu. 
nıdılar. Bunun üzerina Atatürkle Alinin anlatması bitince, Bü· 
Ali arasında şu muhavere geçti: yük Şef: 

Atatürk: - Ali, seni gördüğüm için 
- Atan', beni tanıdın mı? çok memnunum. Var ol, dinç 
Ali der hal cevap verdi: ve kuvvetlisin. 
- Ben, Anahrtalarda ve Buyurdular. 

ondan evci Sıvasta senin emir· Şimdi Göllüce muhtarı olan 
H Ali cevap verdi: 

ber:iğ.ni yaptım. atırlıyor mu· 
- Atam, sen Cumburreis 

sun hani A ıafartalarda üç bö· oldun. Ben de Göllüce köyüne 
lükle bir düşman fırkasına hü· muhtar o!dum. Senin sayende. 
rJım etm:st: ? .. - r. - d-Senill 'e beraber çok kara .,em memnun ve neşeıı gor u• 
g:i~ler g~çirdık. Benı hatırla· ğüm için yllz sene yaşasam, bıı 

kajar sevinmezdim. Sen var ol 
dın mı A•am, benı tandırı mı? Atam. Sana istedığin anda her 

Büyük Şef: Türk g bi canımı vermeğe ha-
- Evet Ali, bana eski hat.· zırım, sen var ol." 

ralarımı bir daha yaşattın. Çok Bu sözlerden ve bu karşılaş· 
heyecanlandım. Bana bütü ı bil- madan fevkalade mütehassis 
diklerini söyle Ali. olan Atatürk, Alinin elini sıka· 

Ali, BLlyük Şefin emirberli· rak otele döndüler. 
(Trak) vapuru 

geliyor 
Diğerleri de birer ay Mareşal Von Blombergin 

fasıla ile gelecek ·st•f d 
lıtanbul, 4 (Hususi) - Deniz 1 1 asın an sonra 

yolları Fen heyeti müdürü, bu 
gün Berline hareket etmiştir. 

~~~~--~~~~ 

Alman ordusu B:ışkumandc.nlık vezaifinde 
değ. şiklikler olacağı söyleniyor 

Berlin, .4 (Radyo) - Mareşal Mıdi g zetesinın öğrendiğine 
Blombergın ıslifası münasebe· göre A uıaıı hükümetı yarın bir 

Başvekilimiz 

Perapalasta bazı zi
yaretleri kabul etti 

lstanbul, 4 (Hususi) - Baş· 
vekilimiz 8. Celal Bayar bugün 
Perapalasta bazı ziyaretleri ka• 
bul etmiştir. ----
İktısad Vekili 

/stanbulda muhtelif 
meselelerle meş. 

gul oldu .• 
lstanbul, 4 (Hususi) - lktı· 

sad Vekili Bay Şakir Kesebir, 
bu gün Denizyolları idaresine 
gitmiş ve bir müddet orada 
meşgul olmuştur. 

lktısad Vekili, müteakıben 
partiye gitmiş ve et meselesini 
konuşmuştur. Bunu müteakıp 
Ticaret odasını ziyaret eden 
Vekil, lstanbul-Marmara iktısadi 
kalkınması etrafında fikir tea· 
tısinde bulunmuş ve oradan 
Haydarpaşaya geçerek Ankaraya 
dönmüştür. 

Sümerbank fabrikala. 
rında çalışan amele 

miktarı 
lstanbul, 4 (Hususi) - Sü

merbank fabrikalarında halen 
13257 amele çalışmaktadır. 

Hayırseven bir 
yurddaş 

lıtanbul Memleket 
hastanasinei on bin 
lira teberrii. e ti .. 
lstanbul, 4 (Hususi) - Bu 

gün memleket :hastanesini ziya· 
ret eden ve isminin duyulma· 
sını istemiyen bir zat, on bin 
lira teberrü ederek hastaneden 
ayrılmış~ır. 

Şoförler grev yaptılar 
lsıanbul, 4 (Hususi) - iz. 

mirden buraya gelen otobüsle· 
rin şoförlerı, az para aldıkla· 
rından grev yapmışlardır. 

Yugoslavya takımı 
İstanbulda 

İstanbul, 4 (Husu si) - Yu· 
go>lavya ludbol takımı, sporcu
larımızla maç yapmak üzere bu 
gün Belgraddan geldi. 

Kendısinin, Almanyada yeni 
yaptırdığımız Tralı: vapurunu 
tesellüm ederek Martın on se· 
kizinde lstanbula getireceği 
söyleniyor. 

Diğer vapurlarımız da birer 
ay fasıla ile geleceklerdir. 

Vilnada 
17 komünist tevkif 

edildi .. 
Varşova, 4 (Rıdyo) - V.lna 

zabıtası, komünistler mer:.e· 
zinde araştırmalar yapmış ve 
bir çok dosyaları alıp götür· 

tıle, Harbiye, D~niz ve H va teb'.iğ neşrederek yüksek ku· 
Nezaretlerinin, doğrudan doğ- manda heyctınin yeni teşkilatı-
ruya M. Hider t:ı.rafından dı:r· nı ıları edecektir. 

ltalya 
Frankoya yardım et. 

mekle mükellefmiş 
Milano, 4 (Radyo) - Popolo 

Di' ltalya gazetesi; ltalyanın 
Frankoya yardım etmekte oldu· 

Para l arsalarında ğu hakkında Londra gazetele· 

dii .. vaz :y2t soğuktu rinin verdikleri haberler üzerine 

uhde ed.leceği sövlenıyor. Bu gazete ordu rüesasının 
Berlin, 4 (A.A.) - İy, malü· büyü~ umumi karargahın tı:v· 

1!1at almJkta olan mehafıl, A'· hıdi planına aleyhtar oldukla· 
man ordusu Başkumandanlığı rını yazmaktadır. 
vezaifi ile Harb:ye Nazırlığı ve
zaifınin tefrik edıleceği fıkr.n· 
dedirler. 

Paris, 4 (Radyo ) _ Londra bir makale yazmışbr. 

müştür. 

Zabıtı, komünistlerden on 
yedi kişi tevkif etmiştir. Bun· 
!ardan üçünün casus olduğu 

M. Göeringin Milli müdafaa 
nazırı ve General Fon Re.ehe· 
nauun umumi Erkanı harb ye 
reisi tayin edilecekleri rivayet 
edilmekt~dir. 

Paris ve Amsterdam para bor· Gazele, ltalyanın, ihtiyacı ol· 
salarında bugün hissedilecek masa dahi Frankoya yardım 
der~cede soğukluk vardı. etmekle mükellef olduğunu ileri 

Nevyork borsasında bazı es· sürmektedir. 
ham düşmüştür. Bayan, 4 (Radyo) - ltalyan· 

Arjantin frangı da yeniden lar, Pan Palona sekiz bin kişi· 

Mısırda vaziyet 
Mısırdı Vefd partisi ile Kral 

Faruk arasında başgöıteren 
ihtilaf birdenbire had bir şekle 
girdi. 

Telgrafların baber verdiğine 
göre, Meclisi mebusanın feshi 
halı:lı:ındaki iradeyi alan kabine 
uzun ve münakaşalı müzakere· 
!erden sonra nihayet tatbika ka· 
rar vermiştir. 

işte ihtilafın had şekil alma· 
aı da bu yüzden ileri gelmiştir. 
Bir rivayete göre, ·irade mecliste 
okunduktan sonra Nahas paşa 
kürsüye çıkmış ve arkadaşlarına 
dağılmamak lüzumunu tebliğ et· 
miştir. ikinci bir habere göre 
ise Nahas paşa ve arkadaşları 
pek müşkülat ile meclis• mebu· 
san binas'nı işgal etmişler ve 
orada lüzumu kadar kılabilmek 
için yanlarına kafi miktarda er· 
zak da almışlardır. 

Her halde mebusların mecliste 
k'lmaları şekli ne suretle olursa 
olsun muhakkak olan nokta, 
Kralın fesh hakkındaki iradesi ne 
rağmen Vefd partisine mensup 
mebusların elyevm meclisi meb· 
usanda bulundukları ve burasını 
ibtiyarlarile terketmemeğe karar 
verdikleridir. 

Malum olduğu veçhile bugün 
resmen feshedilmiş olan Mııır 
meclisi mebusanındaki mebus· 
!arın hemen hepsi Nahas paşa· 
nın riyaset ettiği Vefd Partisine 
mensuııtur. Vakıa yeni Muham· 
med Mahmud p1şa kabinesinin 
teşekkülünden sonra bu mebus· 
!ardan elli kadarının partiden 
çekilerek yeni hükumete müza· 
he•ete karar verdiklerini telgraf· 
lar bıldırdi lerse de bu haber 
teeyyüt etmemiştır. Maamafih 
teeyyüdü halin de bile partiye 
bağlı kalan mebusların kesreti 
önünde bır kıymet ifade etmez· 
!er. 

Vaziyetin man~sı sarihtir: 
Meclısi mebusanın ekseriyet par· 
tisi, Kralın iradesine karşı ayak 
diremiş, daha doğrusu açıktan 
açığa isyan etmiştir. 

Bu hadisenin tarihte hemen 
hemen bir taneden başka em· 
sali yoktur. 1798 ıhtilalinde 
aşağı yukarı farklarla ayni hll 
Fransızların da başına gelmişti. 
Asalet, ruhban ve halk sınıfının 
ayrı ayr temsil edildiği bir 
Fransız meclısinde Kral on al· 
tıncı Luin in fesih iradesi okun· 
duğu zaman meşhur Mirabo 
ayağa kalkmış ve iradeyi tebliğ 
eden devlet adamına hitaben: 

- Git efendine söyle, biz 
buraya milletin emrile geldik, 
bizi buradan ancak süngü kuv· 
veti çıkarabilir! 

Diye haykırmıştı. 
Fransada Kralın idamı ve 

cumhuriyetin ilanile nihayet bu
lan büyük ihtilal işte Mirabo
nun bu meşhur sözlerile başla· 
mış oluyordu. 

Henüz tafsilatına tamamile 
vakıf değilsek de Mısırda dün 
başlam ş olan yeni vaziyet Fran
sızların bu hareketine bir çok 

tamamile muti, teklif edeceği 
vergileri kabule hazır bir oyun· 
cak haline getirmek istiyordu. 

Geçenlerde de teşrihe çalış· 
tığım gibi Mısırda da vaziyet 
hemen hemen aynidir. Hüküm
darlık makamı ile Vefd partisi 
arasında kanunuesasinin tefsirı 
yüzünden zuhur eden bu ihtilaf 
sekiz dokuz senedenberi devam 
etmekte ve arada bir iki taraf· 
tan birinin vaziyete hakim ol· 
mak istemesile had bir şekle 
girmektedir. 

ihtilafın son safhası da bun· 
dan başka bir şey değildir. 
Hatırlardadır ki daha geçen ay 
içinde Kral, Vefd partisine mu· 
halif müşavirlerinin mütaleasile 
Nahas paşa kabines;ni azletmiş 
ve yerine otonter bir idareye 
taraftar olduğu ötedenberi ma• 
lüm olan şimdiki başvekili ıre· 
tirm işti. 

Vefd partisi o zamandanberi 
memleket dahilinde bir hareket 
hazırlığına başlamış bulunu· 
yordu. Anlaşılan daha buna va· 
kit ve imkan kalmadan Hüküm· 
darlık makamının ve şimdiki 
kabinenin bir az acele kararl&• 
rile meclisin feshine teşebbüs 
edilmiş ve işte bugünkü vaziyet 
hasıl olmuştur. 

Şimdi ne olacak?. Hükumet 
ekseriyet fırkaıının bu fiili mu· 
kavemetine karşı cebir iatima· 
line cesaret edecek midir? Ede· 
cek olursa mukavemet görecek 
midir?. Nihayet mukavemete 
rağmen mebusları m ecliıten si• 
lah kuvvetile dışarıya atacak 
olursa böyle bir hareketin mem• 
leket dahilindeki •kıülimeli ne 
olacaktır? ·• 

Bunlar öyle suallerdir lci ece 
vabını bize ancak hadiseler ve
recektir. 

Bugün için muhakkak olan 
bir şey varsa o da Mısırdaki 
nüfuz ve hakimiyet ihtilafının 
son ve kat'i safhasına dahil ol. 
duğudur. 

B z kendi hesabımıza dostu. 
muz Mısırlıların bu büyük sar• 
sıntıyı mümkün olduğu kadar 
az zararla geçiştirmelerini te • 
menni ederiz. 

Hamdi NüzMt Çançar. 

M. Çemberlayn 
Vaziyet hakkında 
Krala izahat verdi 

Londra, 4 (Radyo) - lnıril· 
tere Başvekilı B. Çemberlayın, 
bu gün Pokingam sarayına gi
derek Kral tarafınd111 kabul _ 
edilmiş, dahili ve harici vaziyet 
hakkında izahat vermiştir. 

Adis-Ababada buf. 
day mahsul'iJ yetişti· 

Roma, 4 (Radyo) - M. Mus· 
solini, Adis·Ababadan bu sene 
alınan ilk buğday mahsulünii 
almıştır. 

Arnavutluk sahillerin: 
de balıkçılık imtiyazı 

anlaşılmıştır. 

Con Siman 
Yorksirden bir daha 

mebus çıkma~ istiyor 

Kara, deniz ve hava ordula· 
rından her birinin bir kuman
danı olacaktır. 

Berlin, 4 (A.A. ) - Bir çok 
gazeteler, Almanyanın yüksek 
kumanda heyetinde doğişiklik
ler vukuageleceğini haber ver· 
mektedirler. 

düşmü~lür. lik bir kuvvet göndermişlerdir. 
~ .................................... , noktalardan müşabehet arzet· 

mektedir. 
Fransada Kral, bütün hakimi· 

yeti kendi elinde toplamak, mec 
!isi kendi emir ve iradelerine 

Tiran, 4 (Radyo} - Arna· 
vutluk sahillerinde 25 sene 
müddetle balıkçılık yapmak 
üzere bir ltalya kumpanyas na 
imtiyaz verilmiştir. 

Londra, 4 (Radyo) - Dahi
liye nazırı Sir Con Simon, se· 
çim mırıtakası olan Yorksirde 
bir söylev vermiş ve vazıfesi 
dolayısile yeni seçimde daha 
yakın bir yerde namzetliğini 
koymak mecburiyetinde bulun• 
duğundan, ( Yocksir ) halkının 
ke:ıd.sini m.z11r görmesini rica 
eylemiştır. 

Pa~is, 3 (A.A.) - Matin ga· 
zetesı Fon Fritschin Harbiye 
Nazırlığını kabulden imtina et· 
miş olduğunu ve M. Hitlerin 
bu nezareti bizzat deruhte ede
ceğini ve ordu donanma ve 
hava erkanı harb,yeler;ni kon-
trol eden yeni b\iyük e k' 
h b. . f' r anı 

ar ıyen ın şe ı ola cağ nı istih· 
baratına atfen yazmaktadır. 

E 1 ham ra idaresinde Milli Kütüphane 

SiNEMASI 
Bu gün matinelerden itibaren hakiki şaheser iki film birden 

· 1 • KISKANÇLIK " ' Başrolde günün iki meşhur 
aşık ve maşuku 

ROBERT TA YLOR 
BARBARA STANWICK 
2 - RAMONA 

Tabii renkli harikalar filmi 
Başrollerde: LORET'f A YUNG 

DON AMECH 

Seanslar: Romana: 3 ve 7 de • Kıskançlık: 5 ve 9 da 

lzmir Ticaret ve Sanayi odası in· 
tihap heyeti riyasetinden: 

93 8 yılı lkincikanun iptidasında müddeti hitam bulan İzmir 
Ticaret ve Sanayi odası meclis azaları intihabı 7 Şubat 938 
Pazartesi günü saat 9 dan 17 ye kadar lzmir Ticaret ve Sanayi 
odası salonunda yapılacağından odada, fevkalade, birine, knc:ı. 
üçüncü, dördüncü sınıflarda kayıtlı bulunan tacirlerin yukarı 
gösterilen gün ve saatlerde reylerini kullanmak üzere odaya 
gelmeleri ehemmiyetle rica olunJr. 1 ' 6 ı ' 
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Piyale tepeye varclıjı vakıt Şehzade Korkuda. 
entlişeU gizi rle beklerk~n b..ıdu --Yelumu ,....._ cia Aa

ıolan delru r•ti,_._. N .. 
va&.M kıl ... fNaa A1•tı ı-ı:ıaa 
içia w parw )Iİfecek ver. Da· 
taa itey-4a 11· r kıç molla 
arbdatım da var. Sua bir 
a.._ 'lere·1 • tle fU lliıydm bize 
...... fada i~ bul, pa
...... ,... •• 8 aeain olaua.. 

Fakir o4unet1 alnın111 terini 
ailth: 

- Benim nevaleyi vseyim, 
ialiJ, b.. olama.. Gider kÖJd*ı 
de De bulurum alırım. Fakat 
Mtsiıaden fazla11111 almam. 
fan mıuliriadea ücret al111· .... 

P&,- itiraz edecek oldu, fa· 
kat ochmcu parayı almıt. köye' 
.. .,. yiirhıiftü. 

$ela..deaia doltG bir armut 
•latanın abada clüıünÜyordu: 

- Beaim pi bir riodı koca 
danraaın haoti keteaintl. olu, 
ulu hir poateki bular. ı:"akat 
oralar lyle cltiıll .. 

la 1aly.&lt tok •lrtat4t. 
OdmalG •rbada b111k bb 
1toı. le törladl. 

- !aı.e.t oldu. Allala 11111" 
taduaı wnln hetafehba .• 

Octmam, awtaadaki bohtl11 
indirdi .. 

- .... ... .., .. de
............... ~ald ka,de 
.. .,.,. .. , ı .... ıat..., -
..... al ................ . 
ta.. lailflfttlerilt bit Yet t. ..... 

Dltl • Wr Mnıftall M h-
~:-- Ullh .... D ......... 
~ -ıılllllll ... lD a.tti. PiJ-l• .... 
yeıil taıL ook kıymetli bir p. 
-... ınlMI• .._altla Wle
likli ...... ~ ............ 1a 

- Ark..... aöyiire,n., 

flMt •• ·-· çv.kü 
W. 1••••• cleıı• edeaetiz. 

ta al, 1r•nl tntt ol_... 
<Mm-, ... ,. .... dikkati• 

baktıı 
_.....,• tele det-"li terler 

.. diL._ ..... ~ 
Piıale ı.1a;a11 .... . - ...... ... ,.,ı .. Seaia gibi 

bir adama ve yapllta irilit• ............ 
Odaaca; A,..ıni11 ..-11n· 

dM Mkarak Mtıaa lllladt: 
- Batıda bir iı var amma, 

l>enia •••z .. 
Pirale te,.,• v•dlit fakit 

ıela•ti~, enditeli gözlerle Wder- ..Wu. Şthıwtt Pi· 
pleniD •.tındaki behçarı rö-
•• '-iarda: 

- Yifecek mi? Bir feY bul· 
.... ? 

P,iJalenia dadaldanau ke · 
t,ir tebealllll belirdi: 
E ......... halla lnr 

... ainlillr.. 

-memleketler itin le6tlik 
dön• ftred 2' Hndlt 

OL~ MATllAA~l DA 
tiASILMl~TİR 

7 ......... . 

Y.-ın: M. A,lıaiı - E Piyale!. Söyle bakalnn, 
- 74 - tim.ti ne ,..,aca112?. 

Korkud efeod:; ibtiJar d... Piptle, W .. fi .... efti. 
bllND b9JDUD8 saraluak ODU, dea karariatbr••• gibi cid4i 
ıakallanndın. yüzüaden, ıöıtii· bir Mile: 
do öptü: - Ef•tiİllliz, detı·, kulunuza 

- Seni vaktile idam ettir- kaltrsa, buralarda bir matara 
mediğim ne iyi olmu~. aramalı ve onyı itt·ea etme· 

Bu gün ıenıia ben ne hallere liyiı.. Bit kat; gilft. pai J81>ı· 
dütecektim? im taharriyat şidtletini kaybe· 

Piyale pldii: dinteyt!J lttth't g·tteısmeliyit. 
- Şelıufılem; o a-eceyi bana - So•a? ..• 

babrlatmL. Oturahm da bir - Buradan Tekıye geçeriz. 
u karnımızı doyuralım.. Orası, ı6nitı vali bulanduğun 

Şehzade: yerdir. 
- Öyle, öyle, dedi, açlık - Evet! 

dünyanın en bü,Uk felaketle- -Tabil ·bir lco!ayını bulur, ge
rinden biri.. Senin bir ek8iğ·n mi tedarik edet, bçınt. 
v.ıdı, onu da bea tama•ıadam. - Nereye? 

- Neydi o eksik devlctlum? - Nereye olacak Fn111tfı· 
- Ne olacak? Sur. lşte ıu ttnaf .• 

kirfıdaki delce zeytinin albacla Şebnde mtnldand,: 
pınar var.. - ~mek ki, albClttı Sulttb 

lttiba ile yiyorlardı. Her ıe· Ctm ılbt btttahra de brd4't tell
yi, tehlikeyi, ölümü unumu,. diditıdi!'b ecaebi diyara ll9ç
larcb. Bu fakirane lrıöy)ü yl1e- 11ıak1ltnn lizwa .,tiyt>r btl •• 
ceti, onlara timdi en ..,m, Ne rafttMebet Yeabbl? .• 
en nefis bir sofN4an daha çok Piyale itini çekti: 
zevk veriıerdu. .-. Ya11N, Altala ehaclla\id, 

Atlar, ileride bir .pcaa di· ........ ın ilulNtiaclen •uua 
biacıltk )'llil otlara ... ım.W· bayuraun. 
clı. Arbk yemeklerini , .. iı'ercli: - De••• eıhce -
- - ... __ ,.. ___ --~ ~Qlb-~QQ -- .. - .................. '"" ........... ..,. 

AltA))A SIRADA 

ŞEN FIKRALAR 
, .. 

v ...... ~btfl 
ftameli k&,lerinden biritlde 

i'ktye faıla döfkiin ltir -ta 
vattaıı. AMli ba acbıınn ...,.. 
hotlltftdao bit• ~l•ltk, at
ha,fl amhtara ıikiyet etllijlıet. 
Mabtat meaa~tt pğırm•ı .,. 
tleMit k·: 

- A M HiitWaen atat. Ka,. 
lüler senden şikiyetlik getitl'°' 
lw .• T•, Ha.en ata, aaetu
latt illa lc•tm~.. ltctttıi9'• 
•uka1J9d ol•aeri diyalu. 

Mettrca btddetle şu ~••bt 
verir: 

- Ben •i (ısla) kazmeetim 
• llaaci mezari6r1 be? T t, iaeyy ... 
Ka._. atızhl Sinciyenk gii•· 
ditü• ölülerden var DH bi çı· 
bn? 

/:•r• ile •innel 
B·r adam ramazanda oruç 

tutmaı, fakat sahur 1emeğ ni 
muı:ıtaz man yermiş. lıtarısı bir 
gece: •Efeadı, oruç tutmazsın, 
neden uhut yers nl. d"ye ıb· 
tal ed'nce kot:u: 

-. Farzı tetke t t:rn, ~ verttıe· 
dtde bir de ıtınneıtide mi ter· 
bd~,-ıa 1 D •tn iş. 

Y ... ılfıl:l• • .• , 
Mahıcemede, t&it M'tounu il

t.cvab edivot: 
- lıtiddei11·n loU.tatmdan 

çatal, klf'k '' mı otmaW. it
M• 41'4iliyorıu• • 

Ne yecektin? 
Yanlışlıkla aldıa, Bay 

nial 

- Y ...... lda aaa? 
- Efet. lea onlan pmlı 

zamaettiydim. 
"-r1*111 ""*"' 6il-.,ı 
MMt• Re&.eka, ~ bi-

riade, laizmettiai Mealtooun 
eavapların1n dar ıemete b.t
ladıjını ıörünce, klzı ıtkı1brd1: 

- Soy:e, Mezalto, sana bu 
ba&de kim koyda? 

l<ız ezilip büzülerek. ıeriki 
cikmünün bizzat ev n· elend Iİ 
o•d.ıtnrıu ititaf ~tti. Bunun bıe
tibe, M•d•ın Reb ke, tı k'f8m 
üttü benna.ad ev fte dônt!R t~Y. 
t fti sett bit çenre iht kar,ı· 

hyarak: 
........ Salamonl Diye batırdı. 

Hozmetçi k z yebed r. 
Salamon omuz aranı silkip, 

ıA"ayd cevab verd : 
- O un b ltcegİ iş! 
- Amma, d } or ki senden 

'mı~I 
- Bu da benim bileceğim işi 
- E, ş mdı, hen ne yapa· 

y nı?. 
- Ha.. itte bu da s&nio bi· 

lec iia iş .• _...,.. __ _ 
Parayı r-6r&inc.? 
tl ,:ınam:ım·ı 

Karş yakaclı So ~ ukkuyu tram· 
vay caddeıınde Hlieeyin otlu 
DervifİD elınde ta tuğıı 48 lrr 
yı kapıb kıtan Yus.ıf etlu Tev
filc tutnlmuı ur. 

yın lzmir hal ın ılsterdl 
yüksek all a dol y..Ue 

Bu defa 
Celbeclilen onn a6rt artlıtin iıtircıkile 

,ep~eni numaralat 

Matine eaatleri: yalnız Pazar ıaa. dM 17 de 
~flvareler her akş&bl 21 de ~ 

l\IÖOfnllYE1' 

Hediye mi getirrniş, ka

ağlık 
bahisleri 

1>11ı111 ltart·htııl• a ... 'n«ı••
Dt. M. ~ut- diyet el: 

Krzomılı çake1lık mı? 
M ·-·-· -~-Sııçlıı, A•erill•11 t. .. at•dıta bir Tarltttiı- .,, Oç1aeı clette«ielci cild ıe1ce-

6ir ..,,arım N, ateıçiaidir 

Din Asliye Üilgiiacii ceza 

nabkeme_. ·~· ..,, 
bir kaçakt'hk d.•ııı•• ..;r. 
ıa&lı , .......... ,. HWiee = 

Amerillan vapuı..-~ 
lzmire geli,or, ~ atıefçİIİ 
8. Ha .. n Al dı,_ ..,_., 1*'" 
n ada b ..... pdvtu llR iftın 
kol uati ile si dol .. Wemi, 
Kar11,.-da bir b.r•a velİ)tor. 
Metele meydana çakıyor, Metçi 
de ~ıhktan mahkemeye 
veriliyor .•• 

Hiditeoin resmi şe'kildelci 
taJ.kitatı budur. Fakat mahlte· 

medeki ıeldi bambatkadır. Çün· 
Jt& ıu~ Hı.. Ali diyor ki: 

- Baı lteşçiyib\, Ai*ttikall 
tebaastDdanım, A•et1kadi bu· 
lunan bir arkadqılD, «>ilaft br
deşbıin kızıtıa hediye olarak 
banları benim vasıtamla gön· 
derm·ıur. Kaçakoel1k ne de· 
meldir. buau maea11Dı; Tirk 
olmak sıfatile p a ltyaiftfy 

/ki cebh lı 6ir felaadet 

Şahit 

rum. • 
Oid4I w.lı, pilklü, kn· 

tatla .._ .... IÖzÜIMi bitirdi. 
Gelen ılııla&ıt• ... -. 

342 ..... ...riik .... 
faza ma.auı .. dm gene; bir 
Btr• 111 nntle ıe'-clette ba· 
ı..-~: 

- Btm• takip etmtk lnre e..,. .W., valife,. -.ıactam. 
Gt.rik .. 1....... .... ...... 
ötlhde hir Bayla bit Bayaaa 
rasladı. Kordonda H ...... a p 
zitıo9'1H ıittiier. Tabii ben de 
azaktaa takip etti9- Gazinôela, 
saat ve kaleiD~er 'fel'i!di. Bir M 
salpa verilecekti amma it ta· 
kı 14ıt feffmeda ._ metJa•d CÜ· 
rüın yapalıdı •• 

SufMllt, tıhidlere hit itiraz 
et•edil.,.-. Fakat yanlıt bir meco 
ra ile meblcemeye aevkedilıaiı 
oldu.-.u ı6ylc: diler. 

Hid .-ia k rar • bu ıin tef. 
him e\!lle~~lttrr. 

U-u% ı satıı 

Komiser 

1erı Üç veya beş gun sür.er ve 
bu devrenn nihayetine dotru bas
ta t.rler, lallVet dereaetli yavif 
•ftf dtlJer. A.tetia clltaaeıile 
cilddeki lekeler de 90lnıata 
IMltlar · En evel yüzdeki lekelw 
solar, üç dirt tfin ıonra farke
dil•eı Mt tekil alırlar • 

itte ba dötdüıacü de9Mde 
luar•ata mabaaa olan kepek 
ııltli•lle bbaWlr ~kar. Cilct. 
ltütik ,.... --nde bbuk
....... &. kepeW..me keyfi,.ei .. 
ii9 ır.den bir ladata kadar ·--·· Vtaatlün diter halleri de 
billlıı• aede, pı çapatı. 1ea 
laatlmfl, ökaiik gibi, bu müd· 
clettea r.da ....... bulmtır. 
Ktzaaak ı..n cieJ.a la• bir 
z•••cla pçer. Ve Mfif ıeoer ki, 
bma Jıut.laiın hafif teWi eler
ler. Bir de lelreeiz kızamık var
dır. B.... tla hammaıız laza
mdc ıeWinde seyretmiı bulunur. 

Baaclaa 1tatb luzamığln pek 
•iv ,elcilleri de mevcuttur. 
Bunda lautahlc taltloau pek atır 

ve vahim şekiller göste~ 
Hatta llutalar pek dap oltu
lar ve zaman zaman kendileriai 
bilmezler. 

811 .mı hutalık ideta tİfOJll 
•clar.aktad&r. 

K.t.amık laaatalttı buit bir 
laamlık ...... Çok ...... 
ve elaem_,. Yelil-.i ...._. 
gelir. Çünkü birçok mllüa w 
telalikeli ilatilitııra 1ebeb olu. 
En ~k görülen ihtilatlar aru. 
da ıartlak Utilaaltl•ı*1;:. ••• 
bu fiti ... ., o kadar 
olur ki, g rtlatı tıkar. ha m6Ja. 
lik darlqma b..ıaya nefd » 
dıtmu ve ölil•lo teladlt • 
Band•n ba;ka ntf1ıı horallrınıı 
i\tilaabla• da ıebeb olur ve ea 

'Reı·sı·n ihtarı ile ~ç u RaliR.ında ince net&• boruların• kadar 
sirayet edebilir. 

kendine geldi neler söylecli? - Sona •••• -

Dün Ağtrceza mahkeme•inde Diin Asli1eceıada b"r mada· lif~j ~11.iu 1 
ehemmiyetli bir yaralama da- racıl k davaıtrıın duruşması ra· - _: -
vaıınıtı duru,mı.. yap1l1Dıftır. pılmı•'1r. iki& nin de ada hmail Bu flBCe 
Hadiseyi kısaca yazal m: olan b.r madarac:ı kumpanyaı • Başdurlkta Stlıbat, Kar11atie 

detetı 8S kurıaştan fazla olmı· d B r .. f ~ d Ka 
Cumao•es nın, Güner köy· n• na a · ...,,e, r.omer e mer, 

Yan ve fakat yald z'ı bulunan E f d ~ f t.. ... 
de Otura'' ALdullah adında bır b 1 ıre paşa a .._,re paşa eczaaa• 

;} azı saat eri 8J0· 1 00 kuruş tibi •d l 
• nç, arkada•ları ıd ın Aliye neleri nöbetçe ir er. e. ~ de~r.s z fiat.erle sattıklarından _____ ..... ._.. ___ ...... _..._ 
dört el s lib atm\ş, kurş1anlar do ayı, zabıtaca yakaıanm şiardır. V J ..I.!.-. .J..;.;. 
dJn birisi, y ualııı n ko'una rast· Mahkemeye verı en bu ıahıa- .n.Gcıln )'ÜZunuwR 
J yarak sakat kaim ı.na sebe· &ar, llid'seyi tamamile inklt Bir kö-ude a~in dİ. 
b y t ve ıniş, d ğer me miler, etmişlerdır. Fakat, sabıka fişleri. J ,_,_..,. 

müı ek ,in muhteHf t•raf arına d.nlenen bazı şahitler, bu iki nayetin muha/temeaİ 
isabet etm ş ir. şahşın saf ve ıafıl köylüleri do- Urlan~tı Ozbek lt6yünde Şevki 

Katar hakuni bu hadiseyi landırmak suret le bu ııi irtikap otlu Abmed1 öldürmekle .U-
. ı .... k ı k ·ı ettiklerini söylemitl•rdir. mee yere.: at t!lh e yara· nun Hııil• Kankuv~tin muba-

ı..... •·· Abd 11 h h L_ Bir komiser ıehadet · nde: lama .. ıln suçıu u * a-.- kemesine dün şehrimiz Ağırceza 
k d l b 1.. ka -Bunların ne matah oldu~anu 

n a üzumu mu a-.eme ratı 5 -abk~11ıes· nde devanı ~ lmi .. a.. · · biliriz .• Şeytanı bile kandırmakta ua 9~ .. 
vetmiftır. Şahit Bay Necati, tütün damında 
"~ d A~ d b"d• • ıüçlük çekmiyen bu adamlann, 
UUD e 5ırceza 8 a lleDID ı l k tu""ti1a HIUhD fiatia n•.,..UD 

dUiUftb.,.na baılananftır. Mir saf köy üle i, bir afta andır- Y-"' ..... 

t*l da•aııaı anlat•Jt, mçlu da dıklarına tüplıe edilemeı. Hele plclitini. CJUdak .-bibi 8aJ89 
tllthot old.na iddia •rek 111 lımıil!.. Neıibeaı. onll •ot9P, ko.u..._ 
'"' yapbftnı bil•ediğiel .ayl• Oıer;ai aradık.. O saatlerden dHİlini. fakat tllti•io; •ow-
miıtir. bir kaç tane c;akardık. Buadan mam. Ahmed bana yazık ec1~,.. 

Halbuki tahidler, Ü9 metre daha iyi emmare ol• ma? Kanma hn•hkları dAobayor, 
ara ile ıutlunun bir bir arkası Hakim, bu& şahiderin daha ya o btnl öldilte~k. ya b• 
ııra tabanca sıktatıaı aöyle- celbi• litu• görerek muhab- onu. cenhmı ve?ditiDi bWlle
llitlerclir• meyi baıka bir süae talik et- den baıkaca malGmata ollaad .. 

Yalnız bir ıahi~ aitatikte 1.•.it.tı11·r~---•••-•--I tını l6Jledl. 
wtdiil ifade Wllfıaa olarak Bu ıibı iılerdo mahkeme p· Maznua• kanaı Bayan lıılG· 
beyoattl baln.nut\üJ'. ~ if.. bidlere dütiiomeıi hakkında üç, kerrem de dttnittit lci: 
de M1'._..la MzWI diltk• l beş dakika müııade eder •• Ve - Hatill b•ID•I• e.t-.. 
tini celb.t•iffr. bafkan: nldi. Hetqi,.. beai tılap köye 

Batkaa Mtd•a - Yalan .öyllyor .... , .,... r>türdi. Kitıtlanım laeaarla.dı, 
- lfaclel6ria at&Mntla fark laıpaolursua? fakat nlfua bycha4a ,..üz ç&k-

g&ltlpt. H..,W cloit•? Deyince şalaid ken.tiai toper- •• •ikihımız yepılamct.. ÔJto 
- a..a werclllia ifade ladı. Ve miiltaatikte ver41iti Mmeclia beai batka biriM P. 

dolnl ifadeni• dotrulqmu tMd.k tltdiji ve .-ııtahk ettiti ya-
- ......... nrclili• ifade ettf. laodtr. 

yalM mı? Bazı "bidleriD celWeri itin İdfli• ıuliall\I, gelecek eti· 
- Öyle yaamııı.f• clurutrU '-ika ... .,... 4ı. ted• kldaı••*ai obyaeaktar. 
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an 

os, biz:. elinde izin tezke
resini ve diğer elinde de Trc
vilin mektubunu tutuyordu. Atos 
hayretle sordu: 

- Şimdi ldığım bu izin 
tezkeresi ile şu mektubun ne 
demek olduğunu bana anl tır 
mısınız? diyerek mektubu okudu: 

•Azizim Atos, vücutça otan 
ihtiyacınıza mebni on beş gün 
istirahat etmenizi arzu ediyorum. 
Bunun için Fori kaplıcalarına 
veyahut b şk bir yere giderek 
mümkün olduğu kadar çabuk 
ııbhııt ke petmenizi temenni 
ederim. Huluskirmız M. dö 
Trevil . ., 

- Evet; bu izin tezkeresi ile 
ınektuptan maksat benim pe· 
~imden gelmenizdir, Atos. 

- Forj kaplıcalanna mı? 
- Oraya yahut başka bir 

yere. 
- Kr lın emri midir? 
- Kralın veya kraliçenin; 

ber ikiıinin de bendesi değil 
nıiyiz? 

Bu esnada odaya Portos gir· 
aıişti. 

- Çok şeyi dedi. Çok aca
yip bir şey oldul Ne zaman· 
d nberi silahşorlara istenilme· 
den izin veriliyor? 

- Kendileri n mına izin is· 
tiyen dostları olduğundanberi. 

- Oh, obl demek yeni bir 
ı, ~ar •• 

- Evet, gidiyoruz. 
Portos sordu: 

tart i.divor movnzl H nvi 

- Vallahi, ben bir şey bil
miyorum, Dartanyana or, diye 
Atos söze k rıştı. 

Dartanyan cevap verdiı 
- Londraya, efendiler. 
- Londraya hal orada ne 

işimiz var? 

- Söylemekte serbest olma· 
dağım c'het budur. Bana itimat 
etmeniz lizım, efendiler. 

- Fakat Londraya gitmek 
için insanan parası olmak la· 
zım. Bende ise metelik yok .. 

- Bende de diye Aramis 
söze abldı. 
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•• • 
çı a ara 

..,. ... .__a tı n ze ı e 
- Ben de öyle diye Portos 

söylendi. 
Dartanyan para kesesini ce· 

binden çıkarıp masa üzerine 
koydu. 

- işte, bende vnr. Bu kese
n'n içinde üç yüz pistol var. 
Her birimize yetmiş beşer p·s
tol düşüyor ki, bu da bizi Lon
draya götürüp buraya gefrmeğe 
yeter. Bundan başka hepim"zin 
Londraya gidemiyeceğimıze emin 
olmalıyız .. 

- Niçin? 
- Çünkü her ihtimale karşı 

içimizden bir kaçım z yolda bı· 
rakılacaktır. 

- Nasılt demek kavgaya gi
diyoruz? 

- Bundan daha tehlikeli. 
Size açıkç'l söylüyorum. 

- Oh, ohl M demki ölüm 
tehlikesine atılıyoruz, hiç ol· 
mazsa niçin o1duğunu bilmek 
isterim, diye Portos so du. 

Atos on cevap verdi: 
- Açık gözlülük yapıyorsu

nuzf. 
Aramis söze karıştı: 
- Doğrusu ben de Portosun 

fikrindeyim. 
- Kral sebep söyler mi? 

Hayır, o size basitçe: "Efendi· 
]er, Gaskonyada yahut Fiander
de harb var; oraya gidiniz,, der. 
Sız de oraya gidersiniz. Şu hal· 
de bu mesele için kendinizi 
üzüyorsunuz?. 

Atos söze kanşta: 
ar.tan.v n ı r. d· 

lerimizdeki izin tezkereleri M. 
dö Trevil tarafından verilmiştir; 
ortadn, nereden geld ğini bil· 
mediğim üç yüz pistol da var. 
O h ide emrolunan yere gidip 
ölmeliyiz. Hay tın bu kadar 
çok sualler soracak kadar kıy· 

'meti mi var? Dartanyan ben 
senin peşinden gelmeğe bazı-
rım .. 

- Ben de, dedi Portos. 
- Ben de öyle, dıye Aramis 

Öze atıldı. Hem de Paristen 
gittiğim için kederlenm yorum. 
Bir az bava almağa .ihtiyacım 
var. 

- Pek ala efendiler, emin 
o1unuz ki, istediğiniz kadar ge· 
zinti yapacaksınız ... 

- Ne zaman yola çıkacağız? 
- Hemen; kaybedecek bir 

dakikamız bile yok .. 
Dört delik nh, h·zmetçilerini 

çağırarak bağ rıyordu: 
- Hevl Grimu, Planşe, Mus-

" keton. Bazeni Çizmelerimizi te· 
mizleyin z, atla ımızı konakten 
gef tin izi! ... 

Fılhakika, her silahşor ken· 
dılerinin ve hizm .. tçiler nin atını, 
kışlalara saydıkları, umumi ko
nakta bulunduruyordu. PJanşe, 
Grimu, Musketon ve Bazen 
vazife1er~ başına koştular. Por
tos dedi ki: 

- Ş mdi seferimizin planını 
h ~zarlıyalım. Evvela, nereye gi
deceğiz? 

- Kaleye, Londra için en 
kısa yol budur. 

- O halde, beni dinleyiniz ... 
- Söyle ... Ne var? 
- Dört kişinin birlikte yola 

çıkması şüpheyi davet eder. Dar
tanyan hepimize t limat versin. 
Ben Bulonya yolunu tutar ve 
size yol açarım. Atos iki saat 
sonra yola çıkıp Amyens yo
lunu tutsun. Aramis te Noyu 
tarikile peşimizden gelsin. Dar· 
tanyana gelince, Pıanşenin elbi· 
sesini giyerek istediği yoldan 
gits"n ve Planşe de muhafız e!· 
bisesi ile Dartanyanmış gibi 
peşimizden gelsın. 

to ·· J di:---
- Efendıler, bana kalırsa 

böyle bir işe hizmetçileri karış
tırmak doğru değildir; bir sır 
efendiler tarafınd n kazara fa. 
şedileb lir. Faknt hizmetçiler ta
rafından her zaman satılar. 

Dartanyan dedi ki: 
- Por osun planı bana tat· 

bik olunam z gibi gel yor. Bu
nunla beraber size ne talimat 
verebileceğ'mi ben de bilemi· 
yorum. Bende bir mektup var, 
işte bu kadar. Mühü,.lü olan 
bu mektup üç nüsha olmadığı 
gibi kopyasını da çıkaramam. 

- Sonu oar -

Yumurtacılığı

mız ne halde? 
1931 yılı Ankara birinci zir • 

t kongresinde, t vukçuluk ve 
yumurtacılığımız ehemmiyetle 
bahsedilmiş, tavukçuluğumuzun 
mütekamil bir şekle ifrağı ile 
yumurta ihr catımızm artırılması 
çareleri üzerinde bazı kararlar 

lınmıştı. 

O vakit, kongreye bu husus 
id verilen encümen raporundan 

şu parçayı alıyorum: 
"Ş mdiye kad r yetiştirme ve 

ihracata fenni bir usul ve kaide 
gözetilmeden memlekete senevi 
6· 7 milyon lira getiren tavuk
larımızın cinsleri ıslah edilir, 
miktarları çoğaltılır, gıda, kü· 
mes, hıfzıssıhha şartları tanzim 
olunur ve yumurt satışı d 
muayyen bir usul ve .kaideye 
raptolunursa, bu yüzden mem· 
le kete girecek par n m çok kısa 
bir zamanda 2, hatt 3 misline 
çıkacağı gayet aş kardır.,, 

Aradan 7 sene geçti, tavuk
larımızın c·nsleri ıslah dedildı 
mi, miktarlan çoğ3ltılıp gıda, 
kümes hıfzıssıhha şartlarının 
tanzimi ile yumurta satışı mu· 
ayyen bir usul ve kaideye 
raptolundu mu? 

Bunu, layıkile bilmiyoruz. 
Bilıne bir şey varsa, memleke
te senevi 6· 7 milyon lira geti
ren yumurtacılığı;;uzın bir mil· 
yon lirayı zor temin etmeğe 
başlamış olmasıdır. 

Yalnız, Ege mıntakası ihra· 
catı 933 te 109,322, 934 te 
77,399, 935 te 19,258, 936 da 
8,086 liraya düşmüştür. 

9.37 yılı on bir aylık ihraca· 
hmız hakkında neşredilen bir 
istatistiğe göre, Türkiyenin yu· 
murta ihracatı 635, 773 liradır. 

'"'Bu mıt< ar bir yıl cvelki ıhra
cattan 914,078 lira noksandır. 

Bu düşüşün, yumurta kontro· 
lundan başlıyan ve yabancı 

pnzarlarda devam eden müş
küller gibi sebebleri bulur;.u· 
yorsa da bunun için bir ihtısas 
raporuna ihtiyaç vardır. 

Ankarada bir ziraat kongre· 
sinin akdedileceği bu yakm
)arda, böyle bir ıhtisas raporu 
ile yumurtacılığım zın cı lklaşan 

durumunu ortaya koyarak müs· 
bet çarelere başvurmamızın da 
gerektiği gayet a ikardır. 

Nejad Böğürtlen 

1 
ı at a arı an 

Buşo ve Kozmidi g·bi u an teşkil"'tın n had.mi o an mebuslar 
Taşnak komiteciler·ıe e ele verm·şıer A e a bayram yapıyorlardı 

Avcı taburl rile lstanbula 
giden arkadaşlarm hepsi iti· 
mada şayan idi. Bunlara ne 
olmuştu. Bütün ümidlcrimiz avcı 
taburlaranda idi. Neuzubillah 
bunlarda mı ele alınmıştı. Bun
lardan bir kaç zabit Selaniğe 
davet edildi. Kendilerinden bir 
çok istizahatta bulunuldu. Ver· 
dikleri cevablar: 

-Ele geçirecekleri bir ipucuyla 
belki bir edebsizlık yapmak 
jstiyeceklerdir. Fakat emin olu· 
nuz bir çelik kale ol n askerle· 
rimiz bunları tedib etmeğe ka· 
fidir. Bu güne kadar askeri 
terbiyelerinden zerre kadar bir 
şey eksilmemiştir. Zabitlerine, 
amirlerine bu kadar bağh olan 
askerimiz mürtecılerle birleşir· 
ler mi? 

Evet birle emezler. fakat su 
uyur düşman uyum z derler. 
Nitekim hadis t bu atalar sö
zünün selabetini bir kere daha 
tebarüz ettirmiş buh·ııdu. 

Bir akşam k ranlağmda Ga
lata köprüsünden Beyoğluna 
geçmekte olan Serbesti gazetesi 
y zı işleri müdürü Hasan F eh· 
mi bey Mevlanzade Rifat zan
nile Şeref sokağı muhafızların
dan (H .... ) Bey tarafından atı· 
lan bir kurşunla ö.dürülmüştü. 
Ertesi günü Cemiyeti Muhnm· 
medi ile birleşen Fedakaranı 
Millet Cem·yeti tertib ettıkleri 
muazzam bir cenaze alayile 
Hasan Fehm yi defnetmişlerdi .. 

Ne Volkan ve ne de Serbes
tinin okunmak için el ile tutu
lacak bir halleri kalmam ştı. Ne 
h ya ve ne de terbiye kalmıştı. 
Hesab sorulacak günlerin yak· 
}aştığını iri puntlu harflerle ya· 
ZI' orlardı. lstanbul patlamak 
üzere fıtillerine ateş verilen bir 
bombanın üzerinde gıbi sarsm· 
tılar, heyecanlar geçıriyordu. 

Her hareket, tarihe mal ola· 
cık kanlı bir badısenin arife
sindt\ bulunuyormus hissini ver-

mekte idi. Bu hissi kablelvuku 
b"r çok vatanperverleri djşün
dürüyordu. Önüne geçiJemiyen 
bu gıdiş nereye gidecekti. Mec
lısten de hayır kalmamıştı. is
tiklal peşinde Arsp ve Arnavut· 
mebus arın bir çok arı bu gü
rültülü havayı körüklüyorlardı. 
Buşo ve Kozmidi g bi Yun n 
teşkilatının candan hadimi olan 
mebuslar, Taşnak ve Hınçak 
komitec lerile elele verm · şler, 
adet bayram yapıyorlardı, Sul· 
tan Hamid de için için gülü· 
yordu. 

1293 te mebusan medisini 
bila müddet dağıttığı vakit: 

[ . • • • Millette kanunuesasi 
ve meşrtiyet sistemi ile idare 
olunacak kabiliyeti görmediğim 
için meclısi bila müddet kapa
tıyorum] demiş ve otuz iki sene 
ıonra açarken zehirli ok gibi 
ayni sözü açılma nutkund da 
söylemişti. 

[Milletteki gördüğüm kabili· 

yetsizliğe mebni kapadığım mec· 
!isi milletin bu defa gösterdiği 
liyakate ıti maden açıyorum] de· 
miştir. 

Hamit için güçlük olamazdı. 
Bir kere arkasında yumurta kü
fesi yoktu. Sonra saltanat için 
de utanacak kızaracak bir ıevi· 
yede de değildi. Ona her gün 
gazeteler (zillıllahı fılalem) Al
lahın arz üzerine düşen gölgesi 
diyorlardı. Belki bu 1slama aid 
bir felsefedir, fakat her halde 
Hamid için muteber otmıyan 
ve Hamide layık görülmiyen bir 
payedir. Hamid Allahın yere 
düşen gölgesi değil, olsa, olsa 
Türk iklimine musallat olm~ 
bir belasıydı. 

- Sonu vaT -

Eve taarruz 
Kemerde Kocatepe sokağında 

Hasan kızı Meryemin evine an
i aşılmıyan bir sebebten elinde 
bıçak bulunduğu hald~ taarruz 
eden Osman oğlu Ali tutul· 
muştur. 

N HOC D N., 

hirer Yazan: 
Şeyh 
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Hafız Durmuş nihayet iki elimi de 
öperek bana çömez oldu 

Hazreti Davut aleybisselam 
cevap verdi: 

- Ey benim kanndaşım, ben 
ağlamıyayam d ya kimler ağ-
lasın?. 

- Cürmün çok mu büyük 
kanndaşım, efendim? 

- Daha nice büyük bir cÜ· 

rüm ol un ki ben Allıhı bir 
saniyenin mi"yonda biri kad r 
bir zaman için unuttum.. Kar· 
şıma sarkık memeli, davul gö
bekli, dövmeli dudaklı, çatlak 
tabanlı, törpii avuçltı, ç pil gözlü 
b ir duhteri nazikeda çıktı, bana 
bin türlü naz ve işve icra eyledi. 
Şeyt na uydum, onu midem hiç 
bulanmadan şapadanak öptüm. 

işte o zaman imamı azam Ebu 
Hanife Hazretleri pederimiz im· 
dada yetişti. Davut aleyhisseHi· 
m1n göz yaşl rını incir yapr k· 
lar1&1 sılcrelc: 

- Sükut, ya Hazret, sükfü; 
dedi, bir gün olacak, senin üm· 
metinden Edison isimli bir in
san peyda olacak, Senbartelmi 
bayramını müteakıp zamanın 
şişe tüccarlanndan Vaterlo kah· 
ramanı lbnisina ile dondurmacı 
ustası Vıktor Hügo 1simli ve 
dini bütün bir Müslümanla bir· 
leşerek Hazreti A inin düldülüne 
binince Hındi, Çini, Kafiristanı 
baştanbaş kılıçtan geçirdik
ten sonra hepsini hak dinine 
sokacaktı r. 

Amma e}' Davut, sen diye· 
ceksin ki kılıçtan geçmiş olan 
bu kafirler · ölmezlermi ki hak 
dinine girmeğe imkan bulsunlar. 

H yır, hay r dostum Kont ôö 
Kantin .. Allah o maktul kafir
lere ruhlarını Cebrail aleyhis
selama teslim ederlerken, son 
nefeste, bid yet verecektir. 

lste.zübıl l ab; men mazarc fil. 
keder, işihQ hemen becer •• 

Haki sın ya Davut; işte o za
man Cenabıhak sana mağfiret 
edecek ve yüzülmüş derine top· 
rak yerine saman dolduracaktır. 

Bu tebşir üzerine Hazreti Da· 
vut sevindi. O kadar hafifledi, 
o kndar hafifledi ki bir silkindi, 
kuş oldu, kanadı gümüş oldu, 
palamutun ç·fti beş kuruş oldu. 

- H ngi balambırtın? 
Hafız Durmuşun bu suali ak· 

lamı başıma getirdi. Ben de he· 
rifi sersemleteyim derken am
ma saçmalamışım. Şimdi pala· 
mutun sırası mıydı? .. 

Maamafih 1şi sezdirmeden da· 
yandım: 

- Dördüncü kat Cennetteki 
Tuba ağacmm yaomda bir de 
palamut ağacı vardır. 

- Hocam bağa bunu deme· 
diydi .. 

- Hocan medresede talebe 
iken daha bu ağaç dikilmemişti. 
Sonradan Hazreti Salibin de· 
vesini bağlamak için diktiler. 

- Heeee .. 
- Evet; işte sana hadisi şe· 

rifin de mealini' nlattım. 
Hafız Durmnş ansızın yerin

den fırladı, ben "Amanın ne 
oluyoruz" demcğe fırsat bulma· 
dan ellerime yapıştı, iki elımi 
de, üstlerine salya doldura, dol· 
dura, öptükten sonra: 

-Sen benden de, bağa ders 
viren hoc dan da derinmişsin, 
dabanını yalayın, imamı Hmbı i 
(Hanbeli ol cak) efendımiz 
.. ıtlafıl uliimati minel bafsio,. 
buyurmuş, b ğ ders vir .. 

- Ne buyurmuş, ne buyur· 
muş?. 

itlafı) ulumiiti minel bal· 
siıı •.• 

"Balsin., kelimesinden ışı 
çaktım, Hafız Durmuş utlubül 
ilme velev bis in demek isti· 
yordu. Eski yazıyı bilenler bu 
kelimenin yazılış tarzını h tar· 
larlar. 

- Peki Hafız; d:dim, fakat 
bir şartla ••. 

- O şartın ne ise gabul.. 
- Ben itirazı hiç sevmem, 

ne dersem yapılmahdır. Görü· 
yorsun ki, biz de ulemadanız. 
Kafı ouna, rayı kafa vurmuşuz .• 

- Ne demek o? 
- Acele yok .. Bunlar tasav· 

vuf lafıdır; sen anlamazsın •. 
Anlamazsın değil; ileride anlı· 
yacaksın. Eliften çakan lt ile 
gayının lcitabullahtalci yerini 
bulur. Bu düny da her şey 
elifle gayından ibarettir. Men 
tereni elifen illalahil g yın; an· 
ladın mı hafız?. 

- Anlamadım efendim .. 
- Sizin köyde Gara Velile· 

rin agubat h fız Mıstıva var ya .. 
- Heee ... 
- Bu rumuzattan o anlar. 

Ezekantül kasidesini ona sor da 
bak .. 

Şimdi maksada gelelim: Beni 
bir mürşid gibi kabul ederek 
her sözüme itaat edecek mısin? 

- Ha ... 
- Benim ebbarı şeriatte ne 

mi illu sabih olduğuma inandın, 
iman ettin mi?. 

Ha ..• 
- Ne dedim ben şimdi? 
- Bilmem .... 
- Bilmediğin bir şeye na ıl 

oluyor da tasdik cevabı veri· 
yorsun?. 

Ben de amma sual soruyor• 
dum. Bunların hangisi bir ey 
biliyordu ki bi dığıne in n ındı. 

Hafızan şaşalamasını uzun 
sürdürmedim: 

- Zararı yok; ben 5eni tec
rübe ettim ve inandım kı ca· 
nü gönülden bağlanmışsın. Ey 
Hafız 0Jrmuş, Hafız Durmuş!. 

Sana Hindistanda tahsil ettiğim 
ulumu da öğreteceğim. Gözle
rinin önündeki esrar perdesi 
kalkacak, her şey sana mekşuf 
olacaktır. Aç ağzını ... 

Açb ... 
iki eıtepeta, üç mestepeta 

okuduktan sonra yaraaana sığı· 
narak gırtlağını mükemmelen 
temizledim. Hafız Durmuşun 
açık ağzına muazzam bir faskaı 
balgam oturttum. 

- Derhal yut ve surei ihlas 
ile üç "kulhüvallah., oku. 

Dedim; kemali iştıha ile yut• 
tu. Şaşturi gözlerini yumdu, la
marinaya çivi sürtülüşünden çı· 
kan ses gibi kulaktan yırtıcı 
bir sesle dediklerimi okudu ve 
"amin,, deyip iki elini yüzüne 
sürdükten onra ayağa kalktı. 

- Hazır mısın Hafız?. 
- Neye?. 
- Bay Kemal Kamilin z y -

fetine ... 
- Sen olduktan kelli .. 
Haşşöyle.. Şimdi bir uydur· 

ma fetva basarak Habibe ile 
Şerifeyi de yemek sofras na 
götürmek kalmıştı. Bende bu 
derin ilimler olduktan sonra 
bu da i miydı?. Zaten Hafız 
D.ırmuşa verdığim muazzam 
dersi onlar d dınlemişlerd . 

- Sonu var -

Seker hırsızlığı. 
Çukurçeşmede şekerci B. Ce

lalin dükkanına girerek üç k lo 
şeker çalan Abdullah, Kadri ve 
(\43man zabıtaca yakalanmış. ardır. 
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lzmirin altında muhteşem 
ve tarihibir şehir yatıyor 

Müze müdürü Bay Salabeddin 
K.atar: Vali Fazla Gülece ve 
Viliyet Meclisi üyelerine izahat 
veriyor, ayrılan tahsisat ile ba· 
ıanlu iıleri ıöıteriyor ve an· 
labyor: 

- Ah, bir az daha yardım 
kabil olsa... lzmirin alttnda, 
bütilll tarihi baımet ve l'Üzel· 
liti ile eski lzmir yatıyor ve 
biz onu ıördütümüz halde eli· 
mizle tutamıyoruz.Fakat yetişec· 
etiz, ı"mdi bir ucunu avuçları· 
mızın içine taldık. 
Namazıibtaki koca bahçede 

yapılmakta olan hafriyatı gezi· 
yoruz. ince bir zevkle işlenmiı 
iyonyea kolon baılılcları, Ber• 
ıama vesair uzak yerlerden 
ptirilmiı muazzam kolonlar ve 
niha1et binlerce sene eve) bu· 
rılarda bayat ıürm5ş olanlarm 
kullandıldan içki kadehleri, 
bardaklar, , çubuklar, her ıey 
aöz!wimizia önüne 1erilmi1 .• 

Bir kitabenin önünde duru· 
yonaL 8. Sallheddin Kantar 
üzerindeki kabartma 7azJları 
tercüme ediyorı 

•Baküı mabedi derviıleri, 
l lmirl 1eaideu kuran kudretli, 

batmetli imparator Olimp'yenin 
laeyblini baraya rekzetmiı· 
lerdir •• 

Y alaıı kitabesi satJam olarak 
bulunan bu heykelin bazı pır· 
ça'arı da elde edilebilmiş ••• iri 
bir kol parçaıı, kabarık adaleli 
yanm bir bacak.. Bu haımetli 
imparatorun kafa11m bulmak, 
laeaiiz au'p olamamışL 

Aıoranın üzerindeyiz.. Burı11 
l»ir ıezinti, bir toplanb mahalli 
ve pne etrafı mermer kolonlar 
ile 19vrilmi1o. Meydana çıkarılan 
lmalllardan anlıyoruz ki, tabı· 
mna. zeminine de ince mermer
ler tlötenmiı. Alt kı11mda ıü· 
aillal ıeçirenler, o devirlerde 
baralara çıkar, ıezintiler yapar
larmıı ••• 

Me1danda, devrilmiı koca bir 
çınar hepimizin dikkat nazarını 
üzerinde toplıyor. Köleleri aN· 
anada aardıtı bir mermeri ku· 
c&klaalf, kıımea eri~if ••• 

Tq merdivenlerden indik, 
bir u evel üzerinde ıezinditi· 
miz Apranın alt kısmına dal· 
dık... Eti dünyanın biç bir ta· 
rafında bulunmıyan, ne Asyada, 
ae Awapada benzerine tesadüf 
edilmiyen kemerleri ve bu lce· 
merlerin merkezde birleımeaile 
vücude ıelen bambaıka bir mi· 
mart tarzındaki kubbeleri gö
rüywuz. iki meydan ve buradan 
ayrılan koridorlar.. Satda, sol· 
da kGçülc: kapılar ve l'eniı, ıe· 
ai ı odacıklar ••• 

Buralan da o devrin çarşılan, 
Pa11rl arıdır.. ileride tliterleine 

nilbetle bir az daha reniı oda· 
.. ,,ar: 

Etlence yerleri.. Asırlarca 
evet hayat ıürenlerin cümbüş 
odaları •• 

Kad fekaleıinden getirtilen ve 
o zamanlarda Aıocadakiloriıı 

Viliget ıımumi meclisi azesı dün lzmlr ha/rigatı 
tetkikleri intibaltuınJan. 

ihtiyaçlaranı karşılayan au, 
yine ayni künklerden akıyor ve 
Agoranan köşelerinde çığhyor .. 

B. Kantar heyecanla anlatıyor: 
- Görüyorsunuz iıte.. Şu 

koridorlar bütün şehri dolaşa· 
yor. Şimdi biz fzmirin altında· 
yız .. Yani hakiki lzmirde.. B'r 
az yardım, bir az para bulabil· 
sek, şu toprakları atsak, daha 
neler meydana çıkacak, neler .. 
O zaman hakiki lzmiri küçük 
tramvaylarla, arabalarla dolaşa· 
c:ığı z. Altında bir şehir; üstün· 
de bir şehir .. Yani altı bir 
alem, üstü de başka bir alem!. 

Kulağ ma fısıldıyor : 

- Bunlar olsa, lzmire her 
gün yüzlerce, hatta binlerce 
seyyah gelir, bayat birdenbire 
değişir .• 

Ve, birdenbire heyecanlanayor: 
- Maamafib· diyor· yavaş, ya· 

vaı bepıini yapacıtızl 
Ziyaretçilerden bir zat, aöze 

kanşıyor. 
- Ontır etlenceye daha 

düıkünmüı, diyor. Daha iyi et
leniyorlarmı ş .• 

Atoradan ayrılırken, bu mu· 
ızzam eıerleri kurmak i;iıı kır· 
baç •'tında inliyenlerden, ölen 

Müze miüll1rii, ziyaretçilere 
izalud verig'or 

lerden bahis açıldı.. Müze mü
dürü gene böyle bir şehrin ku· 
rulmas1nda 300 bin telef1ı1t ve• 
rildijini söyledi.. lnsan•n kıy· 
metini düıünün: &fır! Ve he· 
pimiz de bu devirde bulundu· 
ğumuza, medeniyetin beşer:yete 
yaptığı yüksek yardımlara şük
rediyoruz. 

O tobüsümüz dır: cık yollarda 
Arnavud kaldınm larının çukur· 
lannda sallanarak ilerliyor. Dü· 
şünüyorum, altımızdaki haz'neyi 
gözümün önüne getiriyorum. 
ÜDun bir an evel meydana 
çıkarı lması hepimiz için bir 
borçtur. 

Acaba, bu uğurda, konserler, 
müsabakalar, müsamereler tertib 
etsek, nihayet vereceğimiz ufak 
bir ücretle buralarım gezsek, 
hem görmüş, hem de hafriyata 
yardımda bulunmuı olmaz mı· 
yız? o zaman yalnız wiyet 
meclisinin bin bir ihtiyacandan 
ayırabileceti bir kaç kuruşla 
detil, hepimizin vereceti ve 
toplanarak mühim yekilnlır teı· 
kil cdeccti paralarla daha esash 
çahşılabi l ir. Hakiki lzmiri mey· 
dana çıkarmak, şimd kini de 
yükseltmek için mutlaka bir 
fedakarlığa ihtiyaç vardır. 

Sülıa Tükel 

Tehlike 
Azalm:ıf a baılaclı 
Moskova, 4 (Radyo) - Buz

kıran (Naimanef) vapuru. Papa· 
nı ve arkadaşlarının bulunduk· 
ları yere hareket etmiştir. Buz· 
kıran diğer iki vapurla iki tay
yare do dün hareket eylemiştir. 

Moskova, 4 (Radyo) - Pa· 
pani bu ıün telsizle bir ha· 
ber vermiı ve vaziyetin salaha 
dotru yol aldatını, tehlikenin 
azaldıtını bildirmiştir. 

Balıkesirde çocuk korunması 

--rr 

Fakir gaoralar geme/da (X ifllretfi zat Karam başka .. 
doktor B. Kamil SeslioJladıır) 

Balıkesir Çocuk Esirgeme Kurumu, ber )'11 olduğu gibi bu 
yıl da 120 talebeyi, tatile kadar devam etın~~ iizere her gün 
sıcak yemekle beslemektedir. Kurum bu yal ıçı~de 460 çocuk 
g ydirmiş, 500 çocuğun okul levazımını temı n ~tmış, 1280 çocuta 
parasız bakmış, fakir çocuk'a rın ilacını vermış, 50 yavruyu "ıün· 
net ettirmiıtit• 2400 çocuta tü .. ü tür1ü y41rdımda bu,unm~tur. 

Fransız sefareth.mesine düşen Jerio hareket uatleri .. 

bombalardan biri pat:amamiştır. AgJırı lıattı; Alsancalc: 
Sefaret bu b b d h 1 

İzmir.Karalı:uyıı·Ankara: Paar. 
• om anın er a te•i. (U§arnba, cuma, paur gdaleri 

kaldmlmasmı hükumetten iıte· 21 ,, • .ı Nat ,,.;:, ııe. 

Dük Dö V indsor 
Londra, 4 (R ldyo) - Dük 

Dö Vindsor, Londradaki bütün 
eşyasını Paris civarında ikamet 
edeceği kendi şatosuna naklet· 
miştir. 

Dük ve Düşes, Pazu günün· 
den itibaren taşınacakları bu 
şatoda daimi surette oturacak· 
lardır. 

Isvec kralı 
1 

Yeni atadyomda dün 
tenis oynadı 

Paris, 4 ( Radyo ) - lsveç 
kralı Güstav, yana Fransa 
cumburreisi B. Lebrun tarafın. 
dan merasimle açılacak olan 
Kopertin ıtadyomunda tenis 
oynamıştır. 

Kral, pazar l'ilnü N:1e hare
ket edecektir. 

Von Ribentrop 
Londraya diJnüyo 

Von Ribentroph 
Londra, 4 (Radyo) - Alman· 

yanan bura ıefı ri M. Rıbentrop, 
bu günlerde Berlinden buraya 
gelecektir. 

Von Ribentropun gelişinden 
mühim neticeler beklenmektedir. 

Mısıra Şark misakına 
girmesini telılil 

etmifiz • 
Kahire, 4 (Radyo) - Türkiye 

cum~ur:yeti, Şark misakını işti· 

rak etmesini Mısır hükumetine 
teklif ey'emiştır. 

m iştir. 

Sal · manka, ( Radyo) - lhti· 
tilalcile:; c:ımburiyetcilerin, Te
raerm .>j cephesinde taarruza 
geçtiklerini ve es~i me vz lerine 
dönmek mecburiyetind~ ka :dık· 
la ına topçu ı.-ırın, d ş'tlan 1 aid 
üç tangı harsp ett klerini, ce· 
nup cephesinde cumhuriyetci
lerin püskürtüldüğünü bildiri
yorlar. 

Paris, 4 (Radyo) - Havas 
Ajansının Barselorı muhabir.ne 
göre, cumhurıyet ci 1 p ırıya or

dusu Sıltode:kamoyu zabtetm; ş 
ve mevzilerini muhafızı etm şt ir. 

Pepr:nyan, 4 (Radyo)- Ame
rika Kızı lhaçına aid olup elb!· 
selerle dolu olan kırk k amyo!'I, 
Barselona giderken (F gera) 
civarmda ihti ilci tayy<'lfe.erden 
atılan bombalarla tahrib edil· 
miştir. 

Barse:on, 4 (Radyo) - Cum
hur:yetçi İspanya; ıiıahsız şe· 
birlerin bombardıman ec!.lme
meıi hakkında Fransa tarafından 
vukubulan teklif üzerine baı· 
lıyan müzakerelerin devamı 
müddetince her hangi bir şehri 
bombardımaıı etmekten vaz 
geçmiştir. 

llıtildlci lıpanga ıallıca 6ir 
ıigaset talci6 edecekmiş 
Salamanka, 4 (Radyo) - lb· 

tililci lıeanya kabinesi, bu rüa 
general Frankonun riyaaelındo 
ilk içtimaını akdeylemiş ve b•zı 
mese.eler etrafında müzakeratta 
bulun muıtur. 

Kabine, her Salı fiinü top· 
lanacakhr. 

K•bioe, içtimadan s"8Ta bir 
teblit neıretmit ve ibtililci is
panyanın, matbuata tam bir 
ıerbeı' İ verecetini, Cenubi Ame
rika Litin bükilmetlerile müna· 
aebabnı takviye edecetini, harap 
olan yerleri 'eniden ya pacaj'lnı 
ve Cumhuriyetçi ispanyanın ha· 
rice gönderditi bütün paraları 
arıyacatını sulbcu bir siyaset 
takib edecetini ve kendisine 
yardım edenleri unutamıyacajını 
ilin eylemiştir. 

Madrid, 4 (A.A) - Madri
din dünkü bombardımana esna• 
sında büyük bir obüı Franea 
sefareti bi"uını ciddi surette 
hasara utratmışbr. Obüı pat· 
lamamııbr. ·Nüfusça telefat 
yoktur. 

Diğer bir obüs te Allooia· 
tion Prenıin burlarına isabet 
etmiştir. Bombardıman bir saat 
sürmüştür. bombardımandan 
bilhassa merkezdeki mahalleler 
müteessir olmuştur. Ölü ve ya· 
rahlaran miktarı henüz malam 
değildir. 

Çin • Japon harbi 
- Başı 1 inci salıi/ede -

natta bulunmuş ve: 
- Biz, Çin gümrüklerini zap· 

tetmek iıtem iyoruz. Yalnız, va-
ridat üzerine bir kontrol koy· 
duk ve bu varidatı, Yukohama· 
da bir bankaya yatmyoruz, de· 
mişcir. 

Alakadar mehafılde söy!en· 
diğine göre, Japonya, bu vari • 

TAK V lı.~J datı, harp masraflarına mukabil 1-----------...--111 tazminat olarak müsadere etmek 
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ŞUBAT -- .Kanada 

5 ı Milli müdafaa için 
~ 34 milyon Dolar 
s tahaiaat koyda 

Pariı, 4 (Radyo) - Kanad• 
bükGmeti. milli müdafaa içia 
34 milyon Dolar tahaiıat koy-

1,41 1,u9 ~ "''- 4 7•~8 muştur. 
6,5d 12.28 tiAIA .L,U A- 9,00 Kan ad.-, bu aene 75 tayyare 
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0 .~.iii2at• il• top vuairı yapaoaldlr. 

Cumartesi 

İzmir • Nazilli: Her gıla •at 
15,40 da 

lzmir·Denizli: ~ah, pertembe. 
<"nmarte~i ~ünleri ııaat 6,30 da 

1zmir·Tire-Ôdemit: Bereabala Mat 
5.3:l de bir katar; her akıam ... t 
l 7,JO Ja otorav. 

Af gon hattı: BasmaneJen: 
Jzmir-1etanbul·Aokara: Der ~ila 

•tııt 7 ıle (pazar, curna, çaqambı 

günleri yatakla va~on·bil(e bulaaml 
lzmir • Alatebir: Hor gila .. c 

15,28 de 

f r.mir·B:ındırma: Pazar, eah. per
,,.m he •e t'omarteıi ı;:iinleri ubable • 
yit uat •• .!O de ' muhtelit kalar; 
puart•i. çarpmba. cuma gaaleri 
ebpr~s ıaat 12 de 

1zmi:-·Soma: Pazar Ye paurteti 
gOnleri ıııat 15.28 <le 

Her zaman ldzım olan tele
fon numaralar 

Y anc;ıo ihbarı: 222Z • şehir tele. 
fona müracaat numarası: 220() • ıeo 
hirleraruı telef!J'I müracaat nam .. 
raeı: 2150 • elektrik ıirketl: 209&. 
hnıgaıı: 2326 • polh: 2463 • i••aıJı 
eı hbi: 2010 • Basmaae iltalyoos 
3638 • Ahaucak ittuyonu: 2131 • 
Paııaport upur iıkeleai: 285 & 

Şehir nakil •uıtalanıwa llbab· 
lt'yio ilk te geco eoa ...-.. 
ıaatleri: 

Tramfla11lar: 
Her eabah ,Giiselyalıcla• iP& 

beşte bir ııamTay bueket eMr. 
Bunu ... t albcla hareket ..._ W.. 
ci uımny taklb ed•. ...._ 
eonra her dört dakikada biı tn• 
••1 Tardır. 

Ceoe -· tnlll'flJ Ga811JalaU. 
2-4,S declir. 

Konakta GIHlyalıyı . ilk in• 

tay ubahleyia S,26 daclaı. İt1Mi 
tıamTay bir ll&t IOllne 6,26 M

0 

U. 
nket eder. 

K•aktm Gaselyabya ... -
~_,. •••• L: • .ı. ......... ~ 
Bud... Hel 24 4e Wr lnataJ 
Tardır. 

v .,,,,,.ıu: 
Limirclea ıtarpyakaya lllı: npat 

eaıt 5,45 ıe P ... porttaa kalbr. Gece 
10D npar 11&t 11,30 da Koaake 
wa bareket eder. 

Karpyakadaa hmire ilk apnr 
eaat 6,20 dedir. SoD npar • poe 
aaaı 24 dedir. 

GClDdib ber ymm .-U. bir 
Yapur nrdır. Aq.m Mıki9Cloa eoma 
..ferler ıaau. birdir. 

Zignet altınları pigaaı 
Ziynet aluaıJaraaıa abt 'fo Hbf 

f ia&leri: 

Beıibirgerdeler: 

Re .. dlre 
llelllidiye 
Vahdettin 
Ar••lı Rqad 

.. Bamicl 

Tek altınllll': 
Tek Reıad 

.. Hamid 

.. Vahdettin 
" Cumhuriyet 

Alıt . sm. 
5850 5900 
5550 $600 
sıso 5300 
6400 ts;QQ 
6700 6800 

1125 1150 
ıaoo 1350 
1200 ıus 
1200 1225 

Kral Karol 
••••• 

Miçeıkoyıı Rabal 
ederek, kendisin
den izahat aldı 

Bükreı, 4 (Radyo) - Roman• 
ya kabinesi, bu gün ötleden 
sonra Başvekil M. Goranın ri· 
yasetinde toplanmıştar. 

Kabine, Hariciye Nazırı M. 
Miçeskonun. Cenevre müzake
releri etraf.adı verditi izahata 
dinlemiıtir. 

M. Goıa, Cenevrede ibn• 
eylediti muvaffakıyetten dolaya 
M. Miçeıkoya kabine adıaa M
ıeklcür etmiştir. 

Bükreş, 4 (Radyo) - Roman
ya krala Karol, bu ıün Hariciye 
Nazırı M. Miçeskoyu kabul et
mit ve iki .. at kadar görüı
müştür. 

M. Miçeıko. Cenevre müza· 
kerelerı hakkında krala mllfa .. 
..ı malcı.at •••ittir• 
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Süleyman Peygamberin Aşkı 
7 

Şehrinpazar1 er cİ 
sül;;~::rPeygamber: "Beni:i;H ~it~;;:~-;iizn betten bir il emdir 

şaşmaz insanlara ihtiyacım var,, dedi . 
Bir ses yükseliyor: işte, 

bir kuruşa biri •• 
çıktı, Bu karar, miras kavı111 yü· 

aüade~ biribirine dü,müş olan 
~ kardeıi çok ıevindircli. Kar· 
dettler, memnun ve mesud ve 
elole Süleyman Peyıambrin 
yanından çaktılar. 

Diter bir adam da, haleti· 
neıide iken bütün servetini üç 
çocutunun en liyaltatlisine terk 
ettijini valiyet etmişti. Fakat 
ilı::i otlundan hiç biriıi en liya· 
katli olmak mevkiini diterine 
bırakmıyor ve bu yüzden kavga 
ediyorlardı. Bu aebeble bunlar 
da Süleyman Peygamberden 
ibtiliflarının hallini istemekte 
idiler. Süleyman Peygamber bu 
davayı da dinledikten sonra, 
çocuklara: 

- Siz evinize dönünüz. Ba· 
banızın ceaediai buraya ıetiri· 
niı. Ben ölen babanızı bir ata· 
ca bathyacatım. Siz de baba. 
nazın ceaedine ok atacaksınız. 
Bdcalım hanıiniz liyakat kesbc
decek?. 

iki çocuk. hemen eve dön· 
düler, babalarının ölüıünü Sü· 
leyman Peygambere getirdiler. 
Süleyman Peyıamberin emri 
mucibince, babalarının cesedini 
bir ataca batladılar ve ıonra, 
Süleyman•: 

- Y arab, emriniz veçhi le 
babamızı ağaca batladık. De· 
diler. . 

Süleyman Peyıam ber bu iki 
çocuta birer ok verdi; çocuk· 
lar aitan aldılar ve oku baba
larının ıöğsüne attılar. 

Jki çocutun iki oku da öl· 

ma ok atmam.. Sizin fradenize 
de karşı ıelmek benim ıçln 
mümküıı değildir. Bunun için 
bu oku kendi göğsüme sapla· 
mak gerektir! 

D edi. Fakat Süleyman Pey· 
ıamberin bir işareti üzerine 
silahşorlar, çocuğun oku kendi 
röğıüne saplamasına meydan 
vermedıler. Süleyman P tygam· 
ber: 

- En liyakatli çocuk senıin 
otlum, babanın bütün serveti de 
1enindir. iyi bir nişancı olan 
büyük oğlu isterse silahşorlarım 
arasında yer alabilir, kardeşi de 
beraber gelebilir. Çünkü benim 
eli titremez, gözü şaşmaz, kalbi 
ıranit taşı kadar sert silahşor· 
lara ihtiyacım vardır, dedi. 

Bu üç kardeşten sonra, Sü· 
leyman peygamberin huzuruna 
üç kişi çıktı. Bunlar ticaret sa
yesinde büyük bir para kazan· 
mıı üç ortak idiler. Uzun za· 
manlar gurbette gezmişler, bir 
arada çalışarak çok miktarda 
altan toplamış idiler. 

Kazancı kafi a-örüp te Kudüıe 

sanın dizlerine kapandı ve: 
•senden yalvarmm, bana izfn 
ver, ben ilk soY(ilimin bulun· 
duğu şehre kadar fideyim, ona __.,... 
verdiğim sözü ıeri alayım. 5(). 

zümü geri aldıktan sonra bura· 
ya gelecetim ve her şekilde 
senin olacağı mi. Dedi. Genç 
kızı ve yeni zevcesini çok seven 
del . kanlı, bu teklifi kabul etti 
ve zevcesine istediti müsaade· 
yi verdi. 

Genç kadın ki • henüz kız 
idi • yola çıktı; fakat yolda 
bir ormandan geçerken bir hay· 
dud tarafından tutuldu, üzerin· 
de kıymetli ne var1a haydudun 
eline geçti. Haydud, bu ıüzel 
kadını bu kadarla bırakmak 
istemedi. lrzına da el atmak 
teşebbüsünde bulundu. Genç ka· 
dın macerasını, nıçın yola 
çıktığmı atlıyarak anlattıtı za· 
man, haydudun sert yüreti yu· 
musadı ve onu serbest bırakb, 
batta çaldıtı paraları da geri 
verdi. 

- Sena var -

Hali s11tılıgor 

dönmote karar verdikleri za· En kiJçiJk iJstad Mani•• puarı inti6altırındtın 
man, paralarım meşin bir kc- kemancı -Keatane beı.. Kestane beş.. kavvaya. Haydi bakın baylar, çıkl· yur bakalım. Oç buçuk .:1: 
morin içine koymuşlar böylece Katane beı.. yorl dikkat edin; çıkıyor;çıkıyor. mi alacatım. Eoe ne 
yola çıkmış idiler. Yolda bir - Mecidiye pirinç •• Mecidiye Al itte, çıktı bilef. Model mo· Oç mocit mi? AaaL. 
ormanda konaklamışlar, gece t pirinç.. del, amma da resim ha?. Kaç Bizim Fatma bunu öte puar 
uyuyacakları sırada da, daha - Geçme bayım, geçme.. para baylar, kaç· par al. Para mı iki buçuk mecide ahnıtta. 
emin gördfücleri için bu meşin Gel.. Gel.. Böyle gel.. Yüzpa. •• bu para mı bikuruş?. Bikuruş. - Bak buraya.. · Sana ell 
kemeri toprağa gömmüş idiler. H d. ·· Haydı" abn, alın siz de alın.. b k b '- x.. 
Fakat ertesi sabah uyandıkları ay 1 yuzpa... eş uruşa ıra&acaa.m. 

k. ,_ · . . d 1t· - Haydi develi bu bef. De· Evde .• Köyde.. ilah... Kalaba· - Gitme baya~ aitme, ıü-va ıt, "em,,rın ıçın e ı para· • 
larla birlikte kaybolcl•ığunu gör- veli •• Develi bul. Dört buçuk, lıktan eller ortaya uzanıyor. Bu zel hatırın için, gel, oldu itte.. 
müş id.ler. Bu üç ortak şimdi, beşe alma, dört buçuk develi harikulade resim sabunundan Manisa leblebicileri de bir 

· ı h" 'b. · sabun.. Develi sabun.. Develi alıyorlar. alem .. Yığın yığın, kfu..ük kü--=--=~. a..L.1-- _. , • .• 9·Üa• , ca mmaqnıırı lllD~.-t-·twı~.,,...,~~-_....,.,_, -:r 
ssp1uch. Çocuklar bilyiik bir ianad etmekte ediler. ~-..a._,______ aabun.. Ressamı mütterilerile ba, çük leblebi daflan, yedi 9 
sevinçle Süleymanın yuzune Süleyman Peygamber bu da· Keman çalan Manisa pazarındayız. Geniş başa bırak~ralc ayrılıyorum. ruştan yirmi kuruşa kadar le&. 
baktılar. Süleyman Peygamber vayı da dikkatle dinledikten kız bir halk kalabalığı: Bağırmalar, Sesler devam ediyor: lcbi dağları.. Kapış, kapış H• 

batını salladı ve: ıonrı: Arzın kifi de· çatırmalar, büyük bir kaynaş· - Bakmalı da öyle almalı. tılıyor .• 
_ Cidden niıancııınızl Tam - Davanızı lıallctmezden recede liyakat ma.. On kuruş, on kuruş! iyisi de Muazzam oğultuya bakim bir 

isabet ucak bu kadar olurl evci size şu ·hikayeyi anlata- gösteren keman· Manisanın pazarı t>erşembe on, kötüsü de onl. Alan gözü- ses, tekrar yükseliyor: . 
Dedi. cağ m: Genç bir kız, seyahate cıları arasında günleri kurulur ve Perşembe nü açsın, on kuruş. Haydi on - Baştan başa kelepir .• Seç. 

Fakat, liyakati henüz laiç bir çıkan sevgilisine dönü~ünü bek· en küçük· olan güilii M ı nisa bir alemdir. Uzak kuruş. seç de öyle al.. Kızına, otluoa •• 
kimıeye liyık görmiyen bir liyecetini ve bekaretini hiç b ir Fransız Jenevi· yakın bütün ~öylüler o gün - (Küçuk bir çocuk bağırı· Konuna, komşuna sor da, öyle 
tavırla: kimseye vermiyeceğini vadetmiş ·v Kassandır. şehre inerler. Bütün şehir hal· yor) patata yediii, patata yediii. al.. Kelepir bu, kelepir .. 

- Üç.üncü ve en küçük ço- idi. Fakat az zaman sonra, gen- Bu minimini kemancı ·eğer kı da ellerinde Sl' pet!erile pa· Orada başka b .r ses: Pazar hakikaten büyük bir 
cuk ta babuının ıötıüne ok cin ıeyahatte evlendiği haberi cüce değilse!· ~enüz 3 buçuk zara dökülür, bır haftalık ı hti· - Eqiii boza! vay baylar ucuzluk içinde.. Beş kuruşla 

d d · · l ı d d"" K mükemmelen karın doy•ırmak atlınl Emrini ver i. · renç kızın kulağına aksetmişti. yaşın a ımış yaç arım pazar an uzer. ekşiden. aymak bul. 
O k k B k B 11r +A b "kt · · kabil.. Köftecinin iştiba açıcı 

Çiiocü ve en üçük çocu , u aralı , genç kızı, çocukluk n çocuz; .. n ta eşı en ıta· Dairelenmiş bir ka '.abalık Kocaman bardagw ı ell"ı para·, b 
d dumanları, portatif mut atın· 

löıleri y .. la dolu oldutu bal· arkadaşlarından zengin ve u- baren müzı k istida ı varmış ve yı ğınına sokuluyorum. Etraf haydı kaymak, elli paraf. 
_,. b h 'k dd d dan yükseliyor.. Her şey ucuz cle.IPevıamberin ayaklarına ka• m"mi bir delikanlı zevcel ığe 0

3• u gün bir arı a a e ilecek sarılm ı ş, bir şey gözükmüyor. Genic hası rlar üzerine seril· 1 h 'I ve bol.. Pazarda neler de yok; 
pandı ve: tedi. Ebeveyni de bu hususta de:ccede bir me aret gö~tcn· Pazarın sağ. r edic· gürültüsüne miş bir yığ.n kumaşla r, yerli takunyadan başladık; tütün, yi-

- Çok rica ederim, beni ısrar ettiği için genç kız, bu yormu , l hakim o mağa çalışan bir ses bezler, renk renk basmalar, yecek, içecek, g:yeceğe kadar 
ba zalimane ve hainane işten izdivacı rıza gösterdi. Fakat Otomobil kazası haykırıyor: dallı budak lı pazenler, ksput her ~ey var .. 
af buyurunuz. Ben ne liyakat, genç kız, ilk ıevgilisine verdiğ . Kemeral.ı caddesıed:: idare· - Evdee.. Köydeee .. Kasa· bezleri, krep dö;inler, envaı Yağ, peynir, kuru meyva, 
ne para ve ne de nıiraı iıte· •özü unutmadı; bundan dolayı snde bulunan 303 sayılı oto· badaaa.. Şehirde.. Vi.iyette.. çeşit kumaşlar. Bir satıcının et· balık ve et satı lan hale daldım. 
riml iki buçuk altın için da müteessir idi. Bunuo iç n, mobil, Şerif oğ ; u Hüseyine çarp· Nahivede... Ressam n bir gün· rafına çöme lmiş, üç küçük köy· Burası da bir a lem .. 
ka,aetli babamın velevki ölü· dütün gecesi, davetliler gittik· tırarak sağ koiunun kırılmasına de, bir ayda, bir senede çıka· lü bayan, bir bez üzerinde pa· Ortada büyük şadırvanile bal 
dae obuo, ok atmık elimden ten ve eğlence bittikten sonra sebebiyet veren şoför Cafer ya· ramadıtı resimler ... Beze, beze.. z arlık ed yorlar: hakikaten temiz ve muntazam •• 
ıehaezJ Hayır .•. Hayır.. Baba· kaldı~ları vakit, genç kıı koca- ka anmıştır. Tahtaya, tahtaya; mukavvaya, mu· - Kaç metre alacağım. Bu- - Sonn 10 uncu sahifede -
................... ~ ................................... __ ............ I ............................................................ . 

Dilimize çeviren: Yazan: 
Şakri Kaga. _______ _ Hanri Bera 

diter bir mektub daha vardı. 
Evet kocasının mektubu. Şimdi 
de bu adam bir mektub buhranı 
devresi ıeçiriyor. Bu h.ayr.et 
edilmiyecek bir şey dej'ılmış. 
Bqka bir iı için avukatın birile 
koın11uyorduk, bize dedi ki: 

- Sık aık mektublaımalar 
ıeçimıizlik yüzünden boşanmaya 
alim ettir. 

itiraf ederim bana bu gün ilk 
defa olarak mektub gönderiyor. 
Fakat karııı sabah akşam günde 
iki mektub alıyor. Hem de nasıl 
mektublar: Minnet ve hakaretle 
karıtık. 

41 
Mektublarda asabi bir ada· 

mın rica ve m"nnetleri çizerek 
yeri.ne b~r~da tekrar edemıye
cetım kufurleri koyduğu apaıi· 
kar. ~azı günler mektubların 
zarfı bıle tahkirJerle dolu. Sonra 
aradan bir saat geçer geçmez 
garaon on satırlık bir telgraf 
ıetiriyor. insan nasıl olurda azı
cık haysiyeti olan bir adam 
kendisini boşboğaz ve dedi
koducu telgrafcılara böyle rezil 
ettitine hayret eder. 

Vallahi ne hissettiğimi bir 
türlü anlatamıyacağım. Eğer 
fena kalbli bir deli kanlı olaay· ---

dım kocası hakkında hissettiğım o .ursa olsun yakalayıb odama soyunuyorum; gömleksizim. Hem de bu i nsafsızca cilve· 
merhametin karısını arzu etmek· veyabud şöyle amansız bir yere Evet tıbkı size anlattığım gibi! lerin man sı ·ne? Ben bunu 
ten n çin beni mennedemedığ'ni atmayı ak:ımdan geçirib duru- O vakit gih bir ayağımın gi h kendi kend ime uzun uzadıya 
belki anlıyab lirdım. Fakat ben yorum. Başka türlü olacak gibi diğer ayaj'ımın üzerınde dura.. sordum acaba böyic hareket 
kendimi pek iyi tanırım. Ne detil. . rak sallanıyor. Boğa gibi kafa. etmekle bir çok kadınlarda müş· 
yapayım yüreğimde fe nahk yok. Ne yapahm şiımanlar içlerin- mı eğiyor, bir omuzda kapı terek olan manasız ve münase-
Val !ahi öyle. Ben zavallı bir dekini güç gizliyebilirler. Yu- denilen şu yalınkat iki çam tah- betsiz ödeşme fıkri ne mi tabi 
ş ;şkocuğum. murcak ta maksadımı adamakı llı tasını devirerek içerdeki karıyı oluyor. Meseli bir başkaaanı 

Maamafih şimdi o şişkocuk seziyor ve ona göre hareket belinden yakalayıp yatağa at· üzememekten mütevellit hıncını, 
başkalarının acılarile alay edi· ediyor. mayı düşünüyorum. hırsını tesadüfen elinin altına 
yor. Bu adamın çektiklerinin Dört gündenberi benimle iki Lakin son dakikada cesare- düşen birini böyle didıklemek· 
benim üzerimdeki yegane tesiri dakika bile başbaşa yalnız kal- timi kaybediyorum. (Lahavle) le mi teskin ediyor? 
ne yapıp yapıp karısını elinden dığı yok. Her vakitki gibi sa· çekerek meyus adımlarla oda· Eğer kocası nı sevm "ş olsaydı 
almaktan ibaret kalıyor. Ş.mdi hahları Kantinelli caddes"nde ma çekiliyorum. bunu böy!e izah etmekte ma· 
gelin de siz bunu izah ediniz gezinti yapmağa gidiyoruz. Ta· Ertesi gün odamda ocağı n zurdum. Fakat bu hususta enu· 
bakalım? bii sokakta kendisi için hiç bir önünde ne bulsam beğenirsiniz.? nim. Yani kocasını sevmediğine 

Kıskançlık; sabırs ı zlık diye· tehlike yok. · O ıdan sonra biri· Bir fotoğraf; onun fotoğrafı. kaniim. Bazı a la n etler vardır ki 
ceksiniz vallahi ben de farkında birim zi yemeklerde ve çay Fotoğrafçı gibi öyle uıtahkla insanı aldatmaz ve ekseriya bu 
değilim. Yalnız bildiğim bir şey saatlerinde salonda görebiliyo· çekilmiş ki insan gölgenin ne· g;bi a lame tler en nı a ıaıız ve 
varsa o da neredese bu kadına ruz. Bana odasının kapıs nı rede başladığını bulamıyorda en ehemmiyetsiz ol.rnlardır. 
sald ıracak bir halde bulunmam· açmak mı? Zırnık.. . kadının çıp lak resim çıkarttığına Dikkat ett m: Kararım verdığ 
dır. Ôyle bir haldeyim lci s"z· Dahası var: Fazla olarak bir zah ib olası geliyor. gündenbe ı m:.ıcevher ler nı takı· 
den h:ç b ir şeyi gizlemek iste- de bin türlü c"lvelerle iştihamı H er halde böyle şivekarlı klar yor ve Londra had sesinden 
miyorum. Size haber vereyim kabartıyor. M. sela kapısını ça· b izim gıbi demevi ve hususıle sandığın dib ni t erkd miyen 
ben şimd ı onu bir gece kapı lacak olsam bağırıyor: çıldırasıya aşıklara reva gö ül· bise erın i · gıyiyop. G çm ş b 
aralığında, arabada her nerede - Sak.n açav·m deme ha memel dir fıkrindevİt". '-
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Ed e h y a • t ı 

Su perileri 
Fırhnayla karışık yağmurlu bir 

kış rüniinde göğsünü açarak 
clolaşan bu genç adam bir deli 
aiydi? .. Belki .. Çünkü o kalbin
de insanlara karşı ateşlenen ve 
her ırün birlaz daba büyüyen 
lc;ini sönd:irmeğe çalışıyordu: 

- Evet diyordu. Roman bir 
bayat değil, hayat bir roman
dır ve biz bunlar içine gayri 
iradi karışan birer kuklayız. .. . .. 

Onlar koyu sık çam orman
lan araaında b\ribirlerine fark 
ed lmeden yaktaşlaştılar. Çarpı· 
şat' göz bebekler •Arkadaş, 
sam'mi, ciddi ve temiz bir ar
~adaş olıc tız ... diye and iç· 
tıler. 

Ve arkadaş oldu o'llar .. 
Koy11 sık çam ormanları ara

ı·nda her gün beraber gezdiler. 
Erke:C ona bızan acıdan, hazan 
"•hkahadan, hayattan yavaş ya· 
r&f. dütiinerelt bahsetti. Genç 
"ı bunları dudaklarında hiç 
ebilıa yen bir tebeııaümle din· 
liyordu. Gülüyor, daima gülü· 
yordu. Nihayet erkek anladı ki, 
kar1111ndaki kız: 

Nevrastenikdir ... 
Ve yeniden and içti onu bu 

battal lctan kurtaracağım d:ye .. 
Bunun için çok çalıştı. iki 

ruhun bir karakterde birleşme· 
sınin fenalı~nı anlattı ve bir 
gün dedi ki: 

- Şermin sana Baküsün ila-
hi a k şarabını içirteceğim. 

~- min buna güldü. 
Katı las ya güldü: 
- fçir dedi.. lçir .. Bunu sen· 

den beki.yorum. 
• ... 

Geceler .• Yıldız91z yaz gece· 
leri le adar ltorkunç bir şey yok· 
tur. insan kalbinde bir boşlu
ğun derinliğini bu zaman anlar. 

Genç adam buna rağmen 
onun gözlerine baktı. Korkma
dan, çekinmeden uzun zaman 
baktı. 

Fakat .. 
Fakat o herkesten evel Ba

klis!irı ilahi şarabını yudum yu· 
dum içti. 

• .. .. 
Aradan günler geçti. Gözle· 

rini onun bir su perisi gözle
rinden kaçırdı. Görmemezliğe 
geldi. Sam;mi, temiz bir arka· 
daş olacağım diye and içtıği 
halde seviyordu. 

Sevmek bir günah .. . 
Ve o b"r mücrimdi .. . 
Erkek hiç bir şey beklemeden 

v9 düıünmeden sevmişti. Istırap
larını, neşelerini paylaşaca:t ve 
kendiıini tescili edecek bir ar
kadq d.ye tapmıştı ve ıimdiye 
Udar aşkının kızıl güllerini hiç 
lltlr firel lı:ızın sarı saçlarının 
çevrelediti başına koymamışb. 

Sevmek... Sevmek ... 
Fakat o, ondan bir şey bek· 

(emiyordu. Yalnız onun hayat 
atkadsşı olmıisını istiyordu. 

Bu da bir günah .•• 
Ve o da bir mücrimmiş .. 

• • * 
Erkek ondan kaçtı, kalbinde 

doğan güneşi soğutmak için 
uzaklara gitti. Fakat zaman, ruh 
bağlannın hassasiyetini sonra· 
dan anlatan müessirdir. O, bun· 
dan sonra için, için ağladı, git
tiği bir Anadolu köyünde ak· 
pıııın kızıllığı ile moraran dağ
lardan gelen sürülerin çan ses
lerini dinledi. Uzaklarda inliyen 

.kaval seslerini yudum yudum 
içti. 

loaaıılar köy gecelerinde ıslık 
:Clll!'D birer yılandır. Su perileri 

onun kalbinde uyuyan mağ· 
r bir akrep oldu. 
Yıldızaız ırecelerde ırözlerin• 

Koşma 
Dokuz yüz o s kiz dünyaya geldim 
Sevdayı yar ile ba rımı deld m, 
Hazan sefil oldum, hazan yükseldim, 
Bır avuç topraktan çok yer mi kaldı?. .. 

* llt 
Gün oldu mest etti, sef sı yarın, 
Gün oldu uğlattı cefası yarın, 
Anladım yok imiş vefası yarın, 
Heyhat ... ki, çekmedık keder mi kaldı .. .. ... 
Bülbüller öterdi, gü:ler açardı. 
Bezmı gü.istanın neşesı vardı, 
(Gazanfer) u:ılar hep soldu, sarardı 
O, eskı günlerden eser mi kaldı .. 

Cazanfer Ş. Ôzcan 
~~~~--... --~~~-

Hasta 
( Ha>iane lab oları) 

Gözleri tavanda, 
işte bu anda 
Kımbılir ne acılar 
Cansız dudakları. 
So'.gun yanakları. 
Tavana bakmakla 

reç'riyor. 

erıyor ... 
Tavanda bir kurtancı var gibi. 
Sıkıyor onu yatak 

Yatalı: o.ıa dar gibi. 
Sağa 

Sola dönüyor. 
Soluk bakışları 

Hep tavanda 
At!ıyor hiç durmadan 
Ve 

sönüyor. 

B çare çektiğini kimseye duyurmadan 
Her an ölümle boğuşuyor. 

Artık tavah, 
o an 

* * .. 

Onunla vedalaşıyor. 
O, sess·z, 

Kımsesiz, 
Hayat 

• 
sınıı lırını ışıyor. 

Sarılmışh 
.. * 

ô:ümün munis kucağına 
Ve 
Gömülmüşt;j toprıığın 

Tenha bir bucığ na .. 
Ali Ulvi Ylldırım 

Benim şarkım 
Yllzümü gjler gören, taiih bana yar sanır, 
Betıi, her b.r varl.kta yüzen bahtiyar sanır, 
Safadan dem vuran her tellerı duyar sanır, 
Bende sonsuz bir ömür, bir saadet var sanır. 

I 

B:lirsiz bir ıstırap içinde kalan beni, 
Her safa dan bir eza, cefa duyan beni, 
Günden gfoe bu yolda bır bitip kaybolan be.ıi: 
Benim gibi bahtiyar, m:sut bir adam tanır . 

- Unutulmak -

- 1938 -
Muharrem Ünal 

Hocam "Refik Atlı,,ga 
Unutulmak ne hoş'ur bir -servi gölges.nde 
Her kervan pınarında çırpınıyorken sular, 
ismini duymıyacak rüzgarların sesinde 
Gurbet türkülerile yurt arayan yolcular .. 

* ... 
Karanlık gecelerde esecek sert bir rüzgar 
Mezarını bekliyen serviden yol soıacak; 
Mecnun "Leyla! , diyerek gezerken diyar d.yar 
Derdine dert ckliyen serv:den yol so.acak. 

* • • 
Çiğneseler k

0

abrini, acı dolsa her yanın 
Unutuldun mademki .... Sükütu bileceksin; 
Derdini din liyerek kavalından çoban 
Zeynebin yaşmağına sen de göz silece:Csin .. 

• • • 
Unutulmak arzumdur her akşam fecre kadar, 
Arkamdan ağlanmasın, göz yaşı dökmesin yar; 
ismini taşımasın dinsin esen bu rüzgar, 
Bana dokunmasınlar, bana dokunmasınlar .. 

de uzayan karanlık yollara baktı: 
- Yarap; dedi. Saadet yo· 

lum bu kadar karanlık mı?. 

Kazım Feyzi Ozaner 

gidiyorsun?. 
Gene güldüler .. 

llt 
• * 

\ 

Kulaktan musiki ile doldu. 
Şopenin •Adieu. ıünü ha· 

brladı. 

Fırtına ile karışık yağmurlu 
bir kış gününde göğsünü aça
rak dolaşan bu genç adam bir 
deli miyidı? Belki.. Çünkü o 
kalbinde insanlara karşı ateş· 
lenen ve her gün bir az daha 
büyüyen kini ıöndür111eğe çalı
şıyordu: 

Güldü. 
Kahkaha ile güldü. 

• • • 
Nihayet dayanamadı. Sevgi-

lini su perilerine anlattı: 
- Bana h~yat arkadaıı ol

maz mısın dedi. 
Onlar her zamanki gibi gül· 

düler: 
- Baküsün ilahi aş' şarabı 

dediler. Bise onu içirmeden mi 

- Evet diyordu, Roman bir 
hayat değil, bayat bir roman
dır. Ve biz bunlar içine gayri 
iradi karışan birer kuklayı:ı:. 

EROL TEKlN 
An icara 

• ve G en ç ı ı 

• 

Mahşer 
Karanlık bir gece, 

Sokak! ar kara 
S. ili! benz yor kapkara bir pınara 
Baz an 

Anbean 
Aydınlanıyor yerler 

Çatlıyor bir yıldırım. 
Bir volkan 

gibi kızgın 
Kanlı bir hançer 

Ve boş kalan kara bir kın. 
Boş ka'an kara bir kın 

Karanlıklarda kapkara bir sesle 

Rüzgar 
Oğulduyor 

Gözleri kanlı bir şehsuvar 
Gibi görmedeR yeri 

Hııçın bir nefesle 
Kapkara atını sürüyor ileri. 
B.r kol kalkıyor, imyor binlerce 

Ve ters ne dönüyor sanki 
t Kapkara bir kırbaç. 
Yer kara, 

Gök kara, 
Sokaklar kara 

kırbaç 

Daği r bile gömülü kapkaranlık 
Birden 

sulara. 

Derinden 
Sanki arzın merke:ı:inden 

Homurtusu geliyor 
Bir devin. 

Ve binlerce evin; 
Kara y;erin 

Kubbesi s1allanıyor; 
Vücutları dallanıyor. 

Dallanıyor vücutlar 
Kollar gökte, diz yerde. 

Vakit ilerliyor bir az 
Dudaklar .:la ayni ses 

Ayni niyaz. 
Mahşer ... Mahşer .. 

Yıkılıyor 
Kara gök, kara yer .. 

Zerrin Meriç 
~~~~--.... -.-----~~~ 

Boğulan 
hıckırıklar. 
' . 

Eamer bir sonbahar akşamı 
idi; ortalık kararmış, seyre• 
fenerlerin solul ışıkları çamurlu 
yollarda kirli akisler bırakıyordu. 

Minareleri süsliyen kandiller 
karanlığa açılmış gö:ı:ler gibi 
yorgun ve fersizdi.. Vakit iler• 
ledikçe gö:ı: kırpar gıbi zaman, 
zaman parlayıp sönücü pırıltı· 
lar azalıyordu.. Evime giden 
yolun köşesinde önünde tablaaı 
• Tatar çörekleri " diye yırtık 
sesile bağıran satıcıdan aldıjım 
paketin İpini parmağıma geçir• 
miş dalgın ve ağır adımlarla 
yürüyordum. Bir aralık karanlı· 
ğın içinde ruhumu gürültüyle 
sarsan bir hıçkırık işittim: Ona 
doğru yürürken içimden •gene 
kimbilir hangi zavallı" diyor· 
dum .. Yarı sönmüş bir fenere 
yakın lime, lime olmuş elbise
ler içinde ince bir vücud yere 
uzanmıştı. Sormağa vakit bırak
madan hançeresindc boğula• 
bir sesle: 

- Açım!. 
Diye inledi .. 
Elimdeki çöreklerden biril 

çocuğun '!line sıkıştırdım. D!r
mansız kollarda hareket aramak 
beyhude idi. 

Elimle ağzına koyduğum par
çaları ağır, ağır çiğniyor ve 
:ı:orlukla yutuyordu.. S:r az son
ra yere oturmuştu. Onu bu 
halde bırakıp ayrılırken kal• 
bimde hayata karşı aonıuz bir 
nefret uyandı.. Şimdi evime ri· 
den yola ne zaman ulaşsam, 

Son SÖZ içimde eski bir yara sızlar. Vo 
karanlıklarda bok11lan luçkınk· 

Kalp.erimiz çarpıyor whyacak ,erind-~=--~-~=ı, - brı dıJ7ar gibi olurum.. 
Hiç b'.r iz kalmadımı doğruluk eserinden? Kemal Palcer 
Cınü göniilden bağ:ıyız Türkün yurdu Hataya, 
Nerdeyse vınlıyacak takılıyor ok yaya!. 
Yansa da, tutuşsa da Türk Hatayın her yanı. 
Su kesilip orayı söndürecek Türk kanı; 
Bu gün ordan yükselen sonsu:ı: ahü enindir, 
Bütün dünya bilsin ki Türkün sözü yemindir. 
Elinde kal masa da vuruşacak tek ıabr, 
Öleninin kemiği Mehmetçiğe silahtır, 
Tıikense her vasıta gene durmaz var kanı: 
Kainatı dağıtır göğsündeki imanı • .. 

* * Kes yası benliğinde sarsılmaz azim var ya: 
Senindir, gene senin lıkenderun AntakyaL 

Halük Tanrıkul• 

Hicran bucağında 
-.iami Nabi Ôzerdinae

•f elaket bağını gezdim serseri. 
Yıllarca aradım o dilrübayı 
Beyhude gezmişim ilk gündenbcri 
Hakikat sanarak ben bir rilyayı. 

Yıllarca aradım ondan eser yok 
Gönlümde bir ncş'e, gö:ı:ümde fer yok 
Bir mezardan başka bana bir yer yok 
Sevemez olsaydım o bi vefayı. 

Hasreti aşkile öldürdü beni 
Tütmez bir ocağa döndürdü beni 
Ateşli çağımda söndürdü beni 
Ettiğim ahü vab tuttu ıemayı. 

Bir emel peşindelı koşa gelmişim 
Taşkın bir sel gibi coşa gelmişim 
Ne çare bu yolu boşa gelmişim 
Çekmek mukaddermiş cevrücefayı. 

Bir katre teselli 
A. ö. 

O teselli deni:ı:inden bana bir katre getir, 
Bana bir katre getir, gel sana medyun olayım •• 
Ve o bir katre teselli bana elbet yetiıir, 
Sonu yok bir bü:ı:ün ummanı bu gün ·çünkü· payım!. 

Onların artıyor istekleri günden güne bak, 
Benim arzulanm inmekte iken katreye dek.. 
Ne çıkar neş'e bu gün açtıysa onlara kucak!. 
Bana senden de o bir katre teselli gelecek .. 

lstanbul 
Saınl Na6l Ô••rllilll 

Sahifemiz ıçın gönderilen 
yazıların zarfı üzerine •Edebiyat 
ve Gençlik aahifesine. diye 
i..,.et etmek lazımdır ... 

Edebiyata meraklı her gencin 
temiz beyee4n ve duygularıaı 
taşıyan yazılara sahifemiz daima 
açıktır ••• 

Fikirler 
Oğuz Engin 

Hayatı bir çöle, hulya ve hı· 
yallerimizi de bir seraba ben
zetirim. Beşeriyeti ise bu ıerap 
arkasından koşan zavallı bir 
kervana .. 

• .. . 
Kalbim bir kuyu kadar deria, 

dibinde ise bir damla su var. 
Bu da benim •Sevgimdir .... 
Niçin bu kadar derin derseniz, 
anlamadığınıza güler ve: 

•Buraya giren sevgimin bir 
daha çıkamaması içiD.- Derim., 

* •• 
Bilgiaiı kafa, güneşaiı diyar 

gibi karanlık ve korkunçtur .. 

* •• 
Bir az doğru söyledim diye 

beni hapsetmek istiyorlar. U. 
kin bilmiyorlar ki beni bapse
demezler. Zıra: Beni "ben. yr 
pan ruhum ve düşüncemdir •• 
Vücuda kıymet asla vermem. 

O hapsolunsa da hiçtir • 
Düşüncem de ruhum gibi aer

beıt olduktan sonra .• 
• • • 

Hakikatler çarpışmaz, arma• 
şır ... 

Kamyon kazası 
Şehidler caddesinde şoför 

lsmail otlu Şevket, idaresinde• 
ki kamyonu Veysel oğlu Davuda 
çarptırmış ve sol kalçasındı>n 
yaralanmasına sebeı.ı yet ver
lll•ttir. Şoför tutulmuıtur. 
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Yu ,:: dilberlEri ile yaşıyan ve hatta bir 
miislüm=ın k.zzz da seven lngiliz şairi 

Lord Bayron, çok aşklar 
yaşamıştır amma! 

O, ancak köpeğini sevmiştir ve köpek 
emsalsiz bir acı duymuştur 

ölünce 

r "' Bu mezar bana hayat· 1 

\... 

ta kazandığım tek J 
dostu hatırlatır. 

Lord Bagron 11e Yunan i&tikliili sıralarında Sftldiii Moralı kız tiplerinden bir, 
Bayron, ismi çok söylenmiş, ıençlik hayatında ayrılmadığı lerinden güzel ve müessir ıörü• 

çok tekrar edilen blr lngiliz bir mahluktur! Bayron doğduğu nüyordul 
şairidir. Bu oairin, ci'lıanm ve Aberdinde, tahsil zördüğü Bayronun bu buhranlı anla· 
tarihin tanınmış belli bıılı şa• Kembriçte, bundan üç sene rındaki bu ıırip vaziyeti, diğer 
irlerı ile kudret niıbeti ne ıonra da tevarüs ettiği Niyuıted beı arkadaşını alakadar etmez 
derece müıbet veya menfidir Abnyda bu köpekten bir an ve batta onlar, bunun için Bay· 
burada tayine çalışacak deti· ayrılmamııtır. Lord Bayron, rona deli nazıirile bakarlardı! 
lim. Bayronun şiirlerile, eatetik Kembriç üniversitesinde ııkı Gene böyle buhranlı ıünle· 
bakımından meş~I de olma· dostluk tuttuğu beş arkadaşile rinden birisinde, Bayron çok 

r----~--cıım. l:'alCaf Bayronun ısmıne ır ı e u Atiaya çekilmiş ve a11bi, çok dütünceliydi. Köpeği 
pek çok tesadüf ettim. Bunun bu sırada henüz yirmi yaşında onun bu halinin en başlı sebe• 
da sebebi, bu asabi, bu şıma· bulunuyordu. bıydi. Köpek çok ihtiyarlamış, 
rık, delirerek ölmüş şairin Yu· Bayron •arkadaşlarile birlikte hastaydı. Artık yemek yime-
nan istiklalindeki rolüdür. burada romantik bir bayat sür· yordu. Köpeğin verdiği endişe 

meğe başlamış idi. Eslci ma· Bayronu çok büyük bir buhrana 
nastır olan bu Abay eski, bü· düşürmüştü. O gün köpekten 
yük odalardan mürekkep bir hiç ayrılmadı; o gün Bayron da 
bina idi. Güzel ve ıeniş bir köpeğile beraber yemek yimedi. 
parkı ve parkın bir tarafında Öğleden sonra, havanın güzel· 
da küçük bir göl vardı. liğ.nden istifade etmek istiyen 

Bayron, Yunan is\iklalini ha· 
zırlayan Mora isyanında Mora 
yarımadasında bulunmuş, ihti· 
lalciler arasında çalışmıı, Yu· 
nan istiklalini, Yunan ihtilal ve 
hareketi lehinde şiirler inşad 
etmiı bir şairdir. Ve şüphe 
yoktur, ki Yunan davasına Av· 
rupa umumi efkarını taraftar 
kılan •Sakız öksüzü. ıibi he· 
yecan verici manzumeler vüc.ı· 
de getiren Vıktor Hügo ve bu 
mevzu etrafında şahsı ve fikrile 
çalışan Bayron ve emsali meşair, 
muharrir ve mütefekkirlerdir. 
Diplomatlar ancak bunların vü· 
cude getirdiği müsait saha ve 
hareketlerden istifade etmiş· 
lerdir. 

lngil:zler Bayronun bugünler· 
de 150 inci doğum senesini 
kutlulıyacaklar&r. Bu münase
betle yapılan neşriyattan Herber 
Ne:sonun •Bayronun en büyük 
aşkı. U'.lvanlı yazısını alıyorum. 

Bu yaz:yı almaktan maksadım, 
Bayronun Yunan istiklali dava· 
sına ne için ve ne şekilde ala· 
kadar oldutunu göstermektir. 

* • • 
Bayron kadın düşkünü, Bay· 

ron nefsani ihtirasların her şek
line diişkün bir isterik idi. Bu. 
nun için, Bayronun aşklarından, 
bilhassa en büyük aşkından 
bahıedilirlcen maceralarından, 
sevdiği kadınlardan, Yunan 
dilberlerinden başka bir şey 

akla gelmez. Halbuki, bu, çok 
yanlış bir kanaattir. Çünkü ... 
Bayronun hayatında en z:yade 
sevdiği, ne garbın şu veya bu 
kadını, ne de Atinanın Fidya· 
sın heykellerine model olabi· 
lccek dılberleri değildır, ancık 

Öğleye kadar uyuyan Bayron köpekle birlikte parka çıktı. 
ve arkadaşları, uyandıkları va· Parkta g:izel bir yerde bir ka• 
kit parka çıkadar, burada ek- nıpeye oturan Bayron köpeğı nin 
seriya top oynarlardı. Köpekte bayatından artık ümidini kes· 
bu genç, hayalperver insanlar mişti. Ağlıyacaktı, fakat köpeğe 
arasından bir an ekıik olmaz- ıstırap ve endişe vermemek için 
dı. Köpek yemekte de Bayro· kendisini tutuyordu. Köpek bit· 
nun yanında bulunur ve beraber kindi; başını Bayronun dizine 
yemek yerd.I Boaçi adını taş· dayadı, gözlerini Bayronun göz· 
yan bu ködek artık ilıt. yarla· lerine d kti. 
mış idi. Saatlerce böyle kaldılar. Kö-

Köpek, Bayrona annesi tara- pekte çok hazin bir memnuni· 
fından hed.ye edilmişti. Bu ih· yet vardı. Gün batarken köpek 
tiyarlık anında köpeğin bazı ani bir ihtilaç ile sarsıldı; ba· 
durgun ve • tabir caizse ..•• dü· şını şiddetle kaldırdı; fakat bu 
şünceli olduğu zamanlar, Aber· ani hareketler birden durdu; 
dini ve Lordun annesini düşün· köpeğin bacakları gerildi ve 
düğüne hükmetmek İcab edi· köpek gözleri· camdan sun'i bir 
yordu. çift göz İmiş gibi • açık olduğu 

Eksantrik labiatli bir genç halde.. Bıyrona bakar halde 
o!an Lord Bayron, ruhunun en kaldı. 
ziyade ıstıraplı olduğu zaman· Evet, Bayronun sevgili kö· 
larda bu köpekten teselli arar peği, dizinde ve gözleri gözünde 
ve bulurdu! Bayron gençliğinde, ölmüş idi. Bayronun artık dostu, 
insanlara karşı ruhunda bir nef· sevdiği yoktu!. 
ret duymuş ve bu sebep:e an· Bayronun, çılgın, şımarık Bay
cak beş arkadaşile bu eski ma· ronun hayatta ilk hissettiği bü· 
nastıra çekilmişti. An olurdu ki, yük acı da bu köpeğin ölümü 
Bayron beş arkadaşından da olmuştur. 
tes"'lli bulam;zdı; bu ruhi ve Bayron, köpeği ertesi ıün 
asabi buhr~nları sırasında, genç eski manastırın parkında bir 
Bayron eskı manastırın bir kö- yere gömdürdü. En aziz bir 
şeıine, sade sevgilı köpeğile vücud kaybetmiş gibi matem 
çekilirdi. ve teessür içinde bulunan Bay· 

Arkadaşlarının şehadetlerilo ron, artık hayattan zevk bula• 
sabittir ki, Lord Bayron köpe· mıyacağını sanıyordu. 
ğile hasbıhalde bulunurdu· dili Köpetin gömüldüğü yerde 
olmıyan sadık ve sevgili h~yvan bir mermer levha vardır; bu 
ile Bayron mükemmel surette levha üzerinde de Bayronun şu 
anlaşabiliyordu; köpeğin sakit yazıları vardır: 
ve sessiz ifades , ona en natıka- •Bu mezar bana bir dostu, 

Bıyronun perdaz bir inaanın ıöyliytc:olc. bavatta tek olarak kazandıtım 
bir köpektir! 

B ı köpek Lord 

Meçhul tahtelbahir
lerden sonra meçhul 
tayyareler de bafladı 

- Baıt•l'fıfı 1 incide -
nen ve Palmas iıtikametinden 
geldikleri anlaşılan meçhul iki 
bombardıman tayya?esi, vapura 
vaklaşmışlar ve alçaktan uçarak 
kısa bir mitralyöz ateşi açhk· 
sonra, vapurun güvertesinde top· 
lanın vapur mürettebatına derhal 
sandallara binmeleri için sinyal 
:vermeğe başlamışlardır. Bunun 
üzerine kaptan ve tayfalar, he· 
men sandallara binerek vapuru 
terketmeğe koyulmuşlardır. Fa· 
kat tayyareler, tayfaların kimi• 
len sandallara binmelerini bek· 

ilemeden vapura bombalar yağ-
dırmağa başlamışlardır. 

( Alıira ) vapuru, bir kaklka 
içinde harap olmuş ve batmıştır. 

Alsira vapurunun mürette· 
batı, !raptan da dahil olduğu 
halde 25 kişiden ibarettir. Ve 
hepsi lngilizdir. Bunlar arasında 
ademi müdahale komitesinden 
bir de kontrol delegesi vardır ki 
bu da lngilizdir. 

Vapur, Barselon limanından 
yirmi mil uzakta batırıldığından, 
tayfalar, kaptanlarile beraber 
sandallarla Barselon limanına 
iltica etmeğe muvaffak olmuş
lardır. 

Alıira kaptanı, verdiği iza· 
hatta şunları söylemiştir: 

- Tayyareler, ansızın görün· 
dü. Biz, Niyon muahedesinin 
tayin ettiği hattı takib ediyor• 
duk. 

Vapurumuzun lnıiliz olduğu 
belli idi. 

Tayyarelerin taarruzu o dere· 
ce ani oldu ki, tayfaların bir 
kısmı uykuda bulunduklarından 
elbiselerini riymote vakit bula· 
mamıılar, 11ndallara çıplak at• 
lamıslardır. 

Fılhakika, tayfalar arasında 

çıplak bir kaç kiti v1rdır. Kı· 
zılhaç teşkilatı, bu tayfalara der· 
hal elbise vermiş, istirahat ve 
iaşelerini temin eylemiıtir. 

Londra, 4 (Radyo) - Alsira 
vapurunun, meçhul bombardı· 
dıman tayyareleri tarafından ba· 
tırılması, burada derin akisler 
yapmıştır. Gazeteler, bu haberi 
iri harflerle kaydediyorlar. 

Hariciye Nazırı B. Edenin, 
yarın (bugün) Avam Kamarasın· 
da bu hadiseye dair mühim 
beyanatta bulunması bekleni· 
yor .. 

Barselon, 4 (A.A.) - Alicira 
vapuru, Majotıuedan gelen üç 
deniz tayyaresi tarafından batı· 
rılmıştır. Vapur, kömür yüklü 
idi. 25 kişiden ibaret olan mü• 
rettebatı bir sahil karakol ve 
bir balıkçı gemısı tarafından 
kurtarılmıştır. Ademi müdahale 
servisinin müşahidi de kurtul. 
muştur. 

Aliciranın mürettebatı saat 
9,55 te Barselona gelmiştir. 

en büyük bir dostu bana hatır 
latır. Bu dost burada gömülü· 
dür!~ 

işte.. Bayronun hayatta en 
ziyade sevdiği, en büyük aıkı 
budur. 

* * * Bayron vakıa, Morada bulun· 
dutu müddetçe, bir çok Yuııan 
ve hatta bir de Müslüman kız 
sevdi. Bu Müslüman kızcağızı 
himayesi altına da aldı. Fakat 
bütün bunlar, kadıncı bir erke
ğin relip reçici sevdalarından 
başka bir şey de~ildi. Bayron, 
insani vı.ya hürriyet ve istiklali 
sever bir his ve fikirle detil, 
esatiri güzel tipleri aşkına rit· 
m iştir. Çünkü, Bayron hayatın• 
da sade köpeğini ve .. Cins .ve 
mezhep ayırmamak üzere, ısım 

ve şahıs mevzu bahsedilmemek 
şartile kadını sevmiştir! 

Ad~m Haıip Adamoll" 

~.ııır. l 

lngilizlerle Arap çeteleri 
arasında çarpışmalar 

-------
Yahudi polislerinden bir kifi daha korşuna 

dizildi, otuz Arap yaralandı 

Arapların bir nümagişi 
Kudüs, 4 (Radyo) - lngiliz dolu olan bir otobüse ateş eden 

zabıtasile Arap çeteleri araıında ve Biriac:ikanunu ı 27 sinde ya· 
vukuagelen çarpışmada, Arap· kalanarak Harp divanına veri· 
lardan otuz kişi ölmüştür. lngi· len Yahudi polislerden birı, 
!izlerden iki kişi yaralanmış ve bugün idama m.thkü ıı ed ilmış 
bunlardan biri, bir az sonra öl· ve kurşuna dizilmiştir. Bu, kur· 
müştür. şu ,ıa dizilen Y 1 '1•1dilerın ikın· 

Kudüs, 4 (Radyo)- Araplarla c·sidir. 
--~~:........~--=====~ =--

Vergi tahsilatı vilayete 
geçince yükseldi 

-------
• Başı 1 inci sahifede · 

tayin yapılmadan icra edilmemtei 
için •erdigi ııkri r H on bet ••nedir 
mecliı aaalı&ında bulunın •e halen 
ballı ol1n Bergımı 11a11 B. Buıo 
Ôıçeli&e ted .. i için 200 lira veril· 
meıi ıeklifi ıllk• dar encümenlere 
teni olundu. 

Bundın ıoora •iliyıt huıuol idı· 

reainin 938 HD••i •eridıt hiidcoei 
hakkındı blldce encümeni ıorıfıadın 
hazırlanan mııbatıaın birinci müıa• 
kereıine baılındı. Bunda, 938 ıeneoi 
blldceıi 2,"9,,S60 li11 olorık g6111. 
rillyor n bilb111a ıo miltııleı der· 
meyan olnnoyordu: · 

cllüdceda yuıh olub yekOno 
1,494,360 lirayı baliğ olıa Tatidaıın 
l, 705,410 liruını yıni hemen hemen 
dOrıte üçiloll ınzi, binı n bıınlara 

IDUDzam iktıııdi buhran ••rgiıi to~· 

kil etmektedir. Bo üç .. rginin 936 
ıeneoi tıbıilib her ne kadar bir 
milyon dört yüz bin lira ıuımııı •• 
ıenei baliy• ıahakkukltı da büdceye 
me•ıa mubımmenaundan. daha ız 
bulunmuı İ•• de, hu vergilerin la• 
hıkkııklta göıe llhıil niıbotinin ha· 
zinece tıtılillerl &ımınındı yüzde 
oıuz ikiyi tıcuilz ıtnıemekıe iken 
•ilayetimi•e ilk deni aenoıinde ... 
illi oluık yıude elliyi bulmuı ve 
hona viliyeıten 937 ıeneoi ilk altı 

ıyhk tahıilit miktarlarının 936 ıe• 
nell ilk ılu ıylık ıahıilit miktarla· 
rınw göre T111ıi olarak yllzde otuz 
bir iazlalık göııermeoi ve hakiki bir 
ıaık:ik •• tufiy~ye tabi ıuınldaAu 
tıkclirdı hayli ualıcıgı tilphHiı 

olmakla beraber gene mühim 
bir yekun tutacağı tabii görü· 
len bu vergiler bakayasının 
tahsili emrine idarece büyük 
ıayret ve faaliıet sarfedilmekte 
bulunması haaebile, idarenin 
en esaslı gelirini teşkil eden bu 
üç vergi tahsilatında, 938 so· 
sinde dahi memleketin umumi 
iktısadi inkişafı ve kallcınmasile 
müterafık bir genişlik islah gö· 
rüleceği büdceye konulırıı mu· 
hammenatın elde edileceği kuv· 
vetle tahmin edilmiş ve bu se· 
beble teklif olunan mikdarların 
aynen ibkası encümenimizce de 
muvafık görülmüştür. 

Müteakıben de bu scoe büd· 
cesinde karşılıkları bulunması 
zaruri olan bazı masraflar mev· 
cud idi ki,Muallimlerin mes.ken 
bedellerinin ve terfi tahsisat~•· 
rının büdcıcye tamam olara..-: 
konmadığı ve 936 dan da kar· 
şılıkıız açık bulundutu kayde· 
dilmekte ve bu zaruri muraf· 
!arın, muraf büdcelerindıc ya• 
pılacak tasarruflarla karşılan· 
maaı temenni olunuyordu. 

Büdccnin bina ve arazı ver· 
gileri tahsilatı kısmı görüşiilür
ken bu vergilere aid bazı en· 
diteler izhar edildi. Eczacı B. 

ın 

Ferid, 927 senesinden itibaren 
devam edegelen musakkafat 
vergisi bakayas·na iş~ret ile bu 
bakayanın 6 milyo!l liralık bir 
rakamı istinad ettiğini, yapılan 
tecrübelerle, en fazla gayret 
sarfedilen bu sene bile tahıila;: 
tutıırının yüzde yed yi geçeme
diğini, halbuki 94 ı senesine 
kadar mü•uru z~m;n bakımın• 
dan bu rakamın tamamen tah· 
sili İcab ettiğin i zah eyledi ve 
bu ıuretle evelc! yapılan ta• 
halckukatın yü .<se . olduğunu, 
mükt-lleflerin bu vergiyi ödem 
kabiliyetlerinin gösterıl med n ı 

söyledi. 
Vali Bay Fazlı Güleç, v ıl ayc· 

tin büdce tanzimind~ rn!( dık· 
katli hareket etme" raber 
bakaya verg !erde , • , ' 1 ıır şey 
beklemediğinı, haıla ~ c " ' düşü· 
nüşile kanunlar müs iade eıseydı 
bu vergilerin tamamen terkini ci· 
betine gidilmes·nden fayda 
bile umulacağını beyan, haliye 
vergilerinin arttığından, halkın 
ödeme kabiliyetinin faz'a~t ı ğ r. · 
dan bahsetti. 

Badce encCimen re:si B. Nur: 
Fettah da, büdcenin tanzim nde 
esas olan düşünceleri ve encü
menin tetkiklerini ayrı ayr izah 
eyledi. 

Mazbatanın birine. muz1h
resı bittikten sonra, Salı giiııu 

taplanılmak üzere celseye n.ha· 
yet verildi. 

Amiral Horti 
Bu gün Karak::.:...i. 

de bulunacak 
Budapcşte, 4 (Radyo)- Ma· 

caristan kral naibi Amiral Hor
ti, refakatinde oğlu ve Hari· 
ciye Nazırı Mösyö Deka~ya 
olduğu halde bu gün Polony•ya 
hareket etmiştir. 

Amiral Horti, yarın Karako
viye varacak ve orada Polorı· 
ya curr.hurreisi M. Musiski ta· 
rafından karşılanacaktır. 

Amiral Horti. Polonya C.ım· 
hurreisile doğruca ava g : ~ . 
ve Hariciye Nazırı B. De kd v ı 
Varşovaya giderek K< •on 
Bekle müzakerelerde b 'Jlurı ı · 
c:aktır. 

itizar 
Billur Köşk 

Yazımızın fazlalığı dolayısıle 
Billiir Köşk tefrikamız• bu g~ 

il koyamadık. Özür dıleriz. '-, ______ _ 
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lstanbul radyosu 
Ôğ e neşrigatı: Saa t 12,30 

P:akla Türk musik;si - 12,50 
Havadis - 13,50 Pdikla Türk 

musikisi - 13,30 M~ htelif plak 
neş riyatı - 14 Son. 
Akşam neşrigatı: Saat 18 30 

P:akla dans mus k:ıi - 19 Bn. 
N:hal ve arkaşları taraf. oda~ 

Türlt mu "kisi ve halk ş rkıları 
- 19, ~o Konferans: s~ .im Sırrı 

Tarcan (Ôtnrüm un kit bından) 
- 19,55 Borsa h b~ :e i - 20 
Sad v arkadaşları tarafından 
T · rk musi iı ve halk şar

kı la ı - •o,:o Hava raporu -
- 20,33 B. Ôm r Rıza tıır -
fınd ı a pça söylev - 20,45 
Bn. Se aııat Ôzd nses ve ar
k· daş !uı tarafından Türk m<ısı
ks; ve halk ş 1rkıları (Saat ayarı) 
- 21, 15 Klasik Türk musikisi 
Okuyan Nuri Halil, keman Re
şat, kemançe Kemal Niyazi, 
taınbu Dürrü Turan, kanun Ve· 
c he, nısf.ye Salahattin Candan, 
U" Sedat, - 21,50 Orkestra 
1 - L szt: Rhamsodie numara 2, 
2 - Fırına!: lındian Love, 3 -
L hır: Wo d e lerche singt, 4 -
Poussig .e : Nocturne Slave, 
22,45 Ajans haberleri - 23 
Plakla sololar, opera ve operet 
parçahrı - 23,20 Son haberler 
ve ertesi günün programı 

23,30 Son. 
Ankara radyosu 

Ôğle neşriyatı: Saat 13,30 • 
13.50 Muhtelif pla< neşriyatı -
13,50 - 14,15 Pıak Türk musikisi 
ve hak şarkılar . - 14,15-14,30 
Dah·li ve har el haberler, 15,30 
dan it haren Müz k Öğretmen 
mektebinden naklen Cumhur 
Başkan ' ığı Filharmonik orkestra 
heyetinin ko .ıseri Şef Praetorius. 
Akşamneşrigati: Saat 18,30 

-.18,35 Plak neşriyatı - 18,35 
• 19, 10 Çocuklara karagöz (Kü
çük ALI) - 19,10 - 19,35 Türk 
mus k s' ve halk şarkıları ( Hik
m~t Rıza ve arkadaşları ) -
19,35 19,50 Sa t ayarı ve arapça 
ı.eşriyat - 19,50 • 20, 15 Türk 
musikisi ve halk şarkıları (Ser
vet Adna1 ve arkadaşları ) -
20ı15 • 20,30 Hukuki konuşma: 
Hukuk ilmini yayma kurumu 
tarakfından - 20,30 - 21 Türk 
musikisi ve halk şarkıları (Sala· 
hattin ve arkadaşları ) - 21,00 
21,15 Ajans haberleri - 21,15 
• 21,55 Stüdyo salon orkestrası 

1 - Massenet Le Roi de Lahore 
2 • Wohanka Mamie Valsons. 

Muhtelıf radyo istaıyonlirının 
program özü: 
Hafif konseri en 

7, 10 Berlin kısa dalgası:karışık 
lJ&.US ki, (8, 15 devamı), 12 Berlin 
k·sa dalgası : Şen hafta sonu 
konseri, 13 Berlin kısa dalgası: 
Hafif musiki, 13, 10 Bükreş:Sesli 
film plakları, 14,15 Paris Ko
lonyal: Konser, 14,25 Bükreş: 
Rumen musikisi 15,15 Berlin 
kısa dalgası : Askeıi bıındo, 

17 Laypzig: Orkestra, sopran 
tenor v6saire. 17, 15 Varşova: 
Koro konseri, 18 Peşte: Çigan 
orkestrası, 18,02 Bükrq:Rumen 
m sikisi, 20, 20 Prag, Brüno: 
Bando muzıka, 22 Varşova : 
Küçük orkeıtra1 22,30 Pette: 
Çigan orkeıtras ı , 22 Bükreş : 
Konser nakli 
Operalar, operetler: 

20,30 Viyana : Sanduer'ın 
(Bir Nis şarkısı) opereti, 
Oda musikisi: 

9,30 Berlin kısa dalgası: Lutz 
kuarteti, 19,20 Graz, Vıyana: 
Ev muaikisi. 
Resitaller: 

19 Viyana : Halk şarkıları, 
20,35 Bükreş: Şarkılar, 22,35 
Viyana: Keman resitali. 
Dtıns 1nusikisi: 

23,20 V.yana, 23,30 Peşte, 
23,35 Prag, Brüno. 

Serbest sü '·· nlar: 
Buraaa gö ·düğünüz Fi· 
kirLr imz :ı sahib ine ailtir 

Tere ye ·s emi 
ve ceza u ula .... 

- Dünden ka:arı -
-2-

çocuğa, a ' ca < teşvik bakımın

dan az ço;c ku 1r~ti h , ,z olan, 
çocugun ıst ı ali ·: ze. inde nis
beten d tıa lesin z b r m h yet 
arzedeıı mülta t ve miic z t 
yolu anaali ıniıce >Üy..ı i< bir 
kurtuluş f de etm .yor. Sene 
sonunda çocuğu~ karş ılaş . cağı 
v z yelin iy ve fe•1a neticele r ni 
her g ti n hır parça alın ş o ma-

ıa ağmen g ceği yolu U.n
zııu etmem ' ş o n ı.> İ r çocuk 
için da' a kud ets z olduğu mu· 
h kk k ol n bir yoldan yürüye
re·( te:r.ir yapınağ .\ il'llkin ~ar 

mıdır?. B ze öyle gel:yor k;: 
M ktepler·m·zde bu giln tat· 

bik edilmekte olan bütün tenkid 
ve t raılaıa ra~men en iyi ol
duğu kabul edi et ped goj k 
s·stemin değ ş ' i r ilm~si deği i t k· 
v·yesi l~ıımgJiyor. Daha başka 
bir ifad e ıl e tatbikatının ıslahı 
İcab edıyor. 

Bu ıslah işin i daha salahi
yettar o'ıın atdan beklemekle 
beraber ancak bu İ ~ · n ı çinde 
bulunan bir adam sıfatile hatl
rımıza gelebilenleri kısaca hu· 
!asa ediyorum: 

Bir çok müşküller arzetmekle 
beraber feragat ve fedakarl ı k 
istilzam eden öğretmen arka
daşl ar şu yolla .- d:ın yürümeğe 
çalışsalar: 

1 - Çocukların gerek ailevi 
v ~ g~rek ps;ko oj ik durumlarını 
bilmek. 

2 - Not takdirlerinde hissi
yata msğ'.ub olmamak. 

3 - Çocukla öğretmM ara
sında, bir abla, ağabey şef.c:ı
ti le müterafik doıtluk tesis ede
bilmek. 

4 - Bütün pedagoj k çare
lere başvurarak dersin alakalı 
olmasını ve mutlaka sevilmesini 
temin etmek. 

Vahid Kurşuncu 

Manisada 
Anadolu 

- Başı 7 inci salıi/Btle -
Gen iş b ·r murabba içinde kar· 
deş dükkanlar sıralanm ş orta· 
daki şadırva11ın etrafına sıralan· 

ınış koca nineler .. E.leril çtk· 
tikleri tereyağları, o giitı fol· 
luktan çı kardıkları yumurtaları, 

yazdan kuruttukları badem~ eri , 
yumuk ellerile hazırlad kları a 1 iı 

yemişleri, beyaz keten be1le · 
üzerine sermişler, büy";k bir 

tevekkülle, bağ rmadan, k mseyi 
çağırmadan satış yap ıyorlar .. 

Elenm ş, yıkanmıf hoşaflık 
üzümler, diı.er :n : n dib:nde ge• 
!inler gibi oturmuşlar .. 

Man'sa deyip geçmeyin, çeşit 
çeşit balık da v.ar. Uskumru 
yetm;ş, kefal on kuruş!. Kaptı 
kaçtılar, taze taze getıtiyorlar 

ba ı~ı. 
Halden çıkınca belediyenin 

güzel çalışmalarının canlı bir 
eseri olan çarşı parlı:ile karşıla· 
şıyoruz.. Alı $verişini bitirmiş, 
sepetleri dolu bayanlar sıralara 
oturmuş, dinleniyorlkr. 

Şubat ayındayız; bol V'e ısıtıcı 
bir güneş parkı doldurmuş, her 
taraf yemyeşil. 

Bahar mı geldi? Hayır! Kışın 
ortasındayı z. Fakat bununla be· 
raber Manisadayız. 

Manisa; gü:ı:el Manisa, her 
vakit bahardır.. Her vakit gü· 
neş:i, her vak:t yeşil .. 

Sözen 

S. Ferid Eczacıhaşı 
Kolonya, Esans, Krem 

ve Podraları 
Yalnız İzmir i n deği l 

Eczacı başı 

KOLONYA bütün Türkiyenin 

VE ESANSLARI terc;han kullandığı 

en )atı f en zarif 

şahe ser: erd i r. 

Alı rk en S. Ferid Eczacı 

başı ı s .m ve etike tiııe 

dikkat ediniz. 

M. S. Ferid Şifa Ecz nesi Hiikı1me' sırası 

Nihat Kar 
Mimar Kem•lettin caddesi Akseki bankası karşısında No. 35 

Borsa -
4-2-938 

Ozom satış l arı 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 
232 ın hisar ida. 12 25 13 50 
177 Ş. Rı z ~ H.12 50 16 50 
141 M.J.Taran. 13 675 17 
92 Ü. Kurumu 13 25 14 25 
38 A. Fesç: 12 75 13 50 
29 P. Pac 16 50 16 50 
29 Y. 1. Talat 14 25 14 50 
31 Y. E. B n. i 4 14 
15 S. Gamel 12 50 12 50 
14 P. K ark 12 13 75 
12 H. A' b- rti 14 14 

5 D. Ard it ı 14 625 14 625 
4 K. Toıer 15 15 

819 Ye ı'.h 
l l 9778 E ki yekun 
120597 Umum yekun 

Pi ya- fi ati arı 
4 2-938 çekı rde '· siz üzüm or· 

ta fiatleri: 
No. 7 12 75 

" 8 13 25 
" 9 13 75 
" 10 14 75 
" 11 17 00 
ZeytinyaOı satışları 

Kilo Alıcı K. S. K. S. 

) Şulıat 

Satılık Ev 
Karataş Teşvikiye sokağında 

4 numaralı kagir üç katlı on 
iki oda üç mutbah ve üç kori· 
dorlu dört demir kap ılı üçüncü 
katının kamilen oda ve mutbah 
ve dı ş sıvaları ikmal edilmiş ve 
beton taraçalı ve alt iki katı 

sıvas ız bir bab hane sa tılık t ı r. 

Arzu edenler is tediği zaman 
görebilir! er. Talipler, ayni evde 
oturan emekli komiser erden 
Milaslı B. Tevfi~e müracaat ede· 
bilirler. D.5 

il daimi encüme
ninden: 

Memleket hastahanesinde ya· 
pılacak tamirat işi 2500 lira 
20 kuruş açın tutari le 15 gün 
müddetle aç•k eksi'.tmeye ko· 
nulduğundan isteklilerin 2490 
sayı: ı yasaya göre ha zır lıya

cakları teminatlarile bi rlıkte 24 
Şubat 938 Perşembe gunu 
saat 11 de daimi encümenine 
baş vurmaları: 5 14 376 

Garod otomatik Rad} .. oları 
En tabii ses, en kolay kullanış, en şık nıoble, en hassas aparey 

Kalorifer Tesisatı 

20JOO ÖztürkL.Ş. 33 50 33 50 
3080 A.M.0.A. 32 50 32 50 

/ 23080 Yekun 
Zahire satışları 

Dr. Behçet Uz 
Çocuk hastalıkları 

En büyük müesseselerden itibaren bir k ç odalı evlere 
kadar bilhassa apartmanlar için kat kaloriferleri 

Cihet Antenleri 
Fennin en son hediyesi, pratik, kuvvetli ve emin al~ler 

Neon tüpleri ile tenvir t 
Mağazalarınıza ve müesseselerinize güzellik verecek bu 

tes1sat ayni zamanda size büyük bir rek-
lam vas ıtası da olacaktır 

YILDIZ 
Kadın dikişleri ve 
şapkaları ato yesı 

Paris, Londr , Viyana mo
dalarının yükaek modelle. 
ri takib ve tat ilı edilir 

Yıldız atölyesi, giyimlerinde 
en titiz olan Bayanları mem· 
nıın etmelı.'tedir. 

M. Etiman ııe 
Saime Ôzgören 

Paris Dikiş Akademisinden 
Diplomalı 

Hü ·timet caddesi 
Şamlı sokak No. 28 

J Z MIR 
1'elefen: 2535 1 

.......................... llllİll .................... . 

~ ııııııııuııııııııııııııııınınıı. Doktor .ıııııııııımııııııııınıııııııııı• 

~ A. Kemal Tonay = 
~ §E Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın · haatalıklan miilehessısı § 
~ tVerem va saireJ 5 
- lmmabıııı i-.yonu k...,,..uıdoki Dibek eokalı: Mflllda 30 aayıla ;; 
~ e\ ve m..., ndaeae!in4c NlıaJı aaal 8 dı.ın ııq.. sııaı li 1• -

1 kadar ha"'8lllrllll kabul eder 1 
llllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllHllllllll!llll Telefon: 4115 1111111 

' . . - [ -, - ,., ' . . . 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 
Halkapınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam Zarif 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptırdığınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

SATIŞ YERLERi 
Bitincikordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş. 

Ç. Cinsi K. S. 
376 Bakla 
80 Nohut 
11 ton P. çekir. 

10 3 kent P.a larnut260 
231 H. Pamuk 38 

K. S. 
4 75 
5 75 . 
2 45 

420 
41 50 

mütehassısı 
Hastalarını 11,30 dan bire ka· 
dar Beyler sokağında Ahenk 
matbaası yanında kabul eder. 

Muaqenehane telefonu 3990 
Ev telefonu 2261 

ödemişte muazzam •• 
gureş 

70 TL. 
35 " 
25 .. 
15 .. 
5 " 

iştirak edebilir. 
- " ' .... . ' . . . -', 

lzmir vakıflar müdürloğnnden: 
1 - Salepçioğlu camiinin 1516 lira 50 kurus bedeli keşifli 

duvar parmaklık, boya vesair muhtelif tamiratı yirmi 
gün müddetle açık eksiltmeye ç karılmıştır. ihalesi 26-
2-938 Cumartesi günü saat 10 da .lzmir vakıflar mü
dürlüğünde yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat akçesi 114 liradır. Eksiltmeye gire
cekler:n temınat makbuzu veya milli bıınkıı m-ktubunu 
ve bu gibi işleri mııvaifakıyetle ' yaptık ! arına dar vesi• 
kayı komisyona ibraz eylemeleri lazımdır. 

3 - istekliler keş;fııameyi her gün vakıflar müaürlüğüode 
görebilirler. 5 10 15 20 375 

lzmir vilayeti Muhasebeı Hu usiye 
müdOrlO.ğünden: 

Aylık kira 
Bedeli muhammeni 

L'ra Ku. Yeri 
10 Hastane civarı Al iağa 

mahallesi 438 sayılı 
sokakta 

C insi No. 

ev 4 

ldarei hususiyeye a ı t olup yukarıda yeri ve cın sı ya zılı akar 
bir sene müddetle kiraya verileceğinden 15 gün müddetle açık 
artırmaya çıkarılmıştır. Şartları ve evi görmek ıstıyenler ı n her 
gan muh sebei hususiye müdüriyeti varidat •a lemine ve pey 
sürmek istiyenlerinde ıhale günü ola., 17- 2·9.18 Perşe ~b g mu 
sallt 10 da depoz:ito makbuz:larile bir lı kte ene ınen v eyr te 
müracaatları ilin olunur. 5 8 ~ 17 

• 



5 Şubat ~hlttl• iı 

f~raıelli Sper<·o 
Vapur Acentası 

ROY AL. NEF..RLANDAlS 
KUMPANYASI 

IJEt;J~SCHE LE· 
\·A~TE. LINIE 

G. m. lı. U. 

ANJ\))Uİ ... U 

jzmır Le ... a%ım am rl ği la'. ıuırı . - - - -~1z_m_ı_r _L_e_v-az·-11--na .... m-rl-iğ'-. -s-a_t._a_l.~t~~ rs. den: 

"0~ERON,, vapuru 7-2-938 
tarilaiAde beklenmekte olup 
ROTTERDAM, AMSTERDAM 
we HAMBURG limanları iç n 
Jiik alacaktır. 

"STEIJ..A,, vapurw S-2·S8 
~kl1111ackte olup yükünü tah-
hyeden sonra BURGAS, VAR
NA ve KôSTENCE limanları 
için yük alacaktır. 

"UL YSSES,, vapuru 18-2-38 
tarilai•de betclen nckte o.up 
'.fiküi tahliyeden so,ra BUR
GAS, VARNA ve KôSTENCE 
ltaıanlan için yuk alacaktı r. 

"S TELLA,, npuru 21-2· S8 
tarihinde beklenmekte olup 
ROTTERDAM. AMSTERDAM 
n HAMBURG limanları ıçın 
Jik alecaktır. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

.. AASNE., vapuru 7-2-38 ta· 
rilıinde beklenmekte olup ROT· 
TERDAM, HAMBURG, GDY
NIA, DANZIG, DANiMARKA 
li•anları ISVEÇ ve BAL TIK 
liıaaal.n içia ,tik alacaktır. 

''FINN., vapuru 22·2-38 tari· 
binde gelip ROTTERDAM, 
HAMBURG, GDYNIA, DAN· 
ZIG, DANiMARKA. ISVEÇ ve 
BAL TlK lımanlan için yük ala· 

... "tır .. 
SERViCE MARITIME 

ROUMAIN 
"SUÇEA VA., vepuru 14-2·38 

tarihinde beklenmekte olup 
MALTA. MARSll.. YA timanlan 
i9in )'ült ve yolcu kabul eder. 
O.~ fazla tafsilit için ikinci 

kordonda FRATELLI SPER-
00 •apur acentabtına tnüra· 
caat edilmesi rica olunur. 

Navlunlardaki ve ilialardaki 
•tifildilderdea acente mesuliyet 
kabul etmez. 
Telefon: 4111/4242/2663/4221 

HAMBURG 
r F UTSCHE LEVANTE

LlNIE, HAMBURG, A. G. 
HAMBURG 

ATLAS LEVANTE LINIE A.G. 
BREMEN 

"MACEDONIA., va~ru 2 
Şubat a beklwiyor. ANVERS, 
HAMBURG ve BREMEN hman
larmdan yük ç1ltar cakt r. 

"iLSE L-M RUSS .. vapuru 3 
Şubatta beklen yor, HAMBURG, 
BREMEN ve ANVERS Jıman
lar odan yük çıkaracak ve ROT-
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanlara için mal 
alKaktır. 

''ERNST L-M RUSS,, vapuru 
16 Şubatta beklen vor. ANVI: RS 
(dotru) HAMBURG ~ BRE· 
MEN Jim•nlum:. yük alacaktır. 
AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORA TION 
"EXT AVIA,, vapuru 11 Şu· 

batta· beklen yor. NEVYORK 
içın yük alacaktır. 

"El.HIBITOR,, vapuru 20 
Şubatta bekleniyor. NEVYORK 
için yük alacaktır. 

STE ROYALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

•TJSZA,. motörü 4 Şubatta 

İzmır Lev z m amirlığı Sat. A. Ko. Ra. oeo: 
l - Çoın•ltkale müstahkem mevki birlıkleri tç n pazarlakla 1400 

k o tt:ompnme '2490 sayılı kanunun 46 ncı maddcsuıin 
(A) fıkrasına tevfikan paıarhkı. ahnacakbr. 

2 - Komprimctua tutarı 1610 lirad r. 
3 - ihalesi 16 Şubat 938 Çarşamba günü saat 11 de Çanak

kale müı\ahkem mevki satın alma \.omiayoau'1da yapıla
calctır. 

4 - Taliplerin teminatları olan 241 l"ra elli kuruş ve kanunun 
2nci rAllddeleı dtki veaaiklerile birlikte iı ' enı1eA güade 
lcom syGnumırza gelıneleri. 26 3() 5 1() 276 

lımır L vnım amirliği sat' n aıma komisyonundan: 
1 - 30,000 metre lcenat beti n&m ve hesabına kapalı zarfla 

eks ltmeye konmuşh.ır. 
2 - Tahman edııen becielı 21,000 ltra olup ilk teminat parası 

1575 liradır. 
3 - ihalesi 7 Ş Jba t 938 Pazartesi gonü saat 15 dedir. 
4 - Eksıltmeye g receııe erın 2490 sayılı anunun 2 ve 3 ncü 

maddelerinde istl!nilen belıelerılo birlıı<te ıha . e gününden 
temınat ve tek ıif mektuplarını en geç bı r saat eveline 
kadar M. M. V. satın ama komisyonuna vumeleri. 

21 5 20 5 4444 
lım1r L"azım amırlı~ı ~!lt. A ı . Ko. Rs. den: 

1 - Manisada tümen iht ıyacı iç n 18120 kuo ~~buıı bpalı 
zarf uı;ulile münakas ~ya vazolunmuştur. -

2 - Münaka.suı 21/2/938 Pazarıesı günü saat 16 dadır. 
3 - Tahmın beddi 5617 lita 20 kuruştur. 
4 ............ Muvakkat t m nall 421 lira 29 kuruştur. 
S - Şartnamesi he'r pn tümen saba alma komisyonunda gö

rülebilır. 
6 - istek! lerin münakasaya iştirak edebilmesi için t ica~t 

odasında mukayyet olmalara lazımdır. 
1 - Münakasaya iştırak edecekler tem nab muvakkate ve tek-

lif mektupları.ıı münakasa saatından bir saat evel Mani
sada tümen satm alma komisyonuna vermiş olmahdır. 

s 10 ıs 19 379 

bekleniyor. BUDAPEŞTE, BRA· lzmir. Levaz m amırliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
TISLAVA, ViY ANA ve LINZ 1 - Manisada tümen ihtiyacı için 29550 kilo p:rinç kapalı 
için yük alacaktır. urf usulile münakasaya vaz olunmuştur. 

"DUNA,, motörü 15 Şubatta 2 - Müoalcuası 21/2/938 Pzarteıi günü ıaat 16 dadır. 
bekleniyor, BUDAPEŞTE, BRA· 3 - Tahmin bedeli 5910 liradır. 
TISLAVA, ViYANA ve LINZ 4 - Muvakkat teminatı 443 lira 25 kuruştur. 
için yük alacaktır. 5 - Şartnamesi her g\iD Man·aa tümen satan alma komiıyouun· 

SERViCE MARITIME da görülebilir. 
ROUMAIN 6 - lıteklilekin münakasaya iştirak edebilmesi için tioaret 

B U C A R E S T odasında muka~t olmalan lazımdır. 
•DUROSTOR,, vapuru 10 7 - Münakasaya girecekler teminata muvakkate ve teklif ıaek· 

Şubatta KôSTENCE için hare- tuplannı münakasanan iera kıhnacatı saattan bir uat evel 
ket edecektir. Manisada tümea •ta• alm• komiıyonaa ..-iş olmalıdır. 
JOHNSTON WARREN LINES S 10 tS 19 380 

LIVERPOOL • 
"İNCEMORE,, vapuru 27 Şu- fzmir levaz m am"rliği Sat. Al. Ko. Rı. den: 

·· ~ tçia -8880 lmMo •Jtiayata llC&lr rı-~1-&e.a:D..._.-ı.gO~Dı....a.arıe&1Sı.-.l•.a..:m ...... IL.a.e-r-İ-tt--.V ... AcaRrN-ıA,•K•ô._STE,_N:-C-E9, aS~UaLIJllCNs:A:-T"...._...,e~~~~.~d~e·m~hllbUya vaz olanmuftar. 

c GALAZ ve IBRAIL limanlan 2 - Müna\casa11 21/21938 Pazarteıi günü aaat IS dedir. 

k 1. · H-ia yük alacaktır. 3 - Tahmin bedeli 3108 liradır. Bü,ük eb•atta Başve i ımız •y M kL 
DEN NORSKE MIDf.L. 4 - uva a;at teminatı 233 lira 10 kuruıtur. 

B. Celil Bayann fotoğrafileri HA VSLINJE 5 - Şartnamesi her gün tümen saba alma komiıyonunda ıö· 
yalnız Hacı Alipap otelinde O S L O rülebilir. 
fot.,, re•m B. ISmaılden teda· "BAALBEEK,, motörü 12 6 - isteklilerin münakasaya iftlrak eclebilmeli içia ticaret oda· 
rilt edeb "'1ri1'iı aıada mukayyet olmaları lazımdır. 

._. __________ ılt $ultatta bekleniyor. ISKENDE· 7 - Minakauya ıtrecekl• teminata mavaldcatelerile birlikte 
Olivier ve RIYE, DIEPPE ve NORVEÇ münakuaaın icra kılınacatı belli olu saatta Manisada 

Ş•• ek• =~:. limanlarına ,Ole: a1a· ~mea sabta alma komiıyoaau miiracaatlan. 

ur ası ARMEMENT ıH. SCHULDT • s 10 15 19 378 
Limited HAMBURG lanir Lv. iairliti S.L Al. Ko. Ra. den 

V cıp• AcenfClll 0 MARlTZA,, vapuru 9 Şu· 1 - Çorluda yapbrılacak F tipi iki hangar hamam mutfak ıu 
Birincıkerdon Reeı biaaa batta bekleniyor. ROTTER- teaiıab ve 6 adet erat pavyonu inşaatı kapah zarfla ek· 

Tel. 2443 DAM, HAMBURG ve BREMEN ıiltmeye ko•muştur. . 
LONDRA HATii için yüka alacaktır. 2 - Bu infUbn he19ti umomipainin kefif bedeli 852S2289 

•POLO. vapuru Şubat orta- llanlardalci hareket tarilale- sekiz yüz elli iki bin bet yiz yirmi iki lira •bea dokuz 
aaada LON ORA, HULL ve rile navlunlardaki def'itiklik- kuruftar. 
ANVERSten gebp yük çıka· lcrden acenta mesuliyct kabul 3 - Ebiltme 17 Şubat 938 P.,..aıbe giioii saat 15 de Aaka· 
, .. k ve ayni zamanda LON- ttmez. rada M. M. V. Htıo alma komiıyoıuıada yapılaoakbr. 
ORA v~ HULL ıçin yül-: ala· Daha fazla tafsilat almak için 4 - Keşif proje ve şartnameler 42 lira 63 kurup M. M. V. 
caktlr. Bir"nokordonda W. F. HENRY sabn alma komil)'onundan alınır. 

"GITY OF EXFORD,, va· VAN DER zEE & Co. N. V. 5 - Eksiltmeye girecekler (37851) liralık kanuni ille teminat· 
pın Mart ıptidaa rıd a LONDRA, vapur acentalığıaa mür11taat larile 2490 ıayıh kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde yazıla 
HULL ,,e ANVERSten gelip eailmesi rica oluaur. ve idart ıartnametain 4 ncü maddesinin F fakraıında yazılı 
yük çıkaracak ve aynı zamanda Telefon No. 2007/1008 veaikalarile birlıkte teklif mektuplarını yukanda yazılı 

ihale saatinden behemehal bir saat evel M. M. V. sabn 
LONDRA ve HULL için yük Buldan Asliye Hukuk hakim. alma komisyonuna vermeleri. 23 29 5 10 
alacaktır. litinden: 

LIVERPOOL HATTI Bulclanın Hıdıroluk mahalle· lımir Lv. imirliti S.t. Al. Ko. Ra. den: 
.... ARDİNlAN,. va,..u 5 ıu• ıinden S...berp&fa otla Hasın Ketif bedeli Ciaai T..ıuı •avakkata akçua 

LIVERPOOL ve SWAN· kızı Ayıe vekili dava vekil Lira Kr. Lira Kr. 
SBAl>AN gelip yük çıkaracak. ~Ao oo ı 48 00 

l 8. Ahmet Cemal tarafmdao vi .. e o-t npat 
1ı1ARDJN AN,, vapuru 20 .,- 996 12 K · · ta · · 74 71 Bu~danın Vakıflar maballeıinden anoçanı ve ııva mın. 

Şulletta gelip LIVERPOOL ve San Ahmet otiu Mustafa ale • 137 14 Nöbetçi kulübesi inşası. 10 29 
GLASGOW için yiik alacak. Münakasanm ıekli. ihale tarih g(ia ve aaatı S.aL 

'UsBIAN,, vapuru Şubat b"ne •U• eyJediti bo,.ama Açık ekıiltme 7 /~ubat/938 Pazartesi günü 10 
----oda LIVERPOOL ve SW- davasanan cra kılınmakta olan A le -•- "it 7/ b t/938 10 30 -- muhakemesinde: çı aaaı me u a ,, ,, , 
ANSEADAN oeJip yük çıkara· 1 M Açık ekıiltme 7 /Şubat/938 ,, ,, 11 • Dava ı uıtafa seyyar tica· 
cak. retçi ve lkanıetgihı daimi asha· 1 - lzmir tayyare ala11 komutaalajmca göetvilec:ek yerde yu· 
DEUTSCHE LEVANTE-LINIE hından bulunmanaası dola)'l.Iİle karıda yazılı Üç kalem İnfUt Gç kıta şartname ile ayn 

''ANDROS. vapuru 9 Şa· l . , .. ayn açık eksiltme ıuretile münakasaya konmuıtur. 
batta HAMBURG, BREMEN gazetenize 

1 
anen tebliıat ifa- 2 - İhaleleri hizalarında yazıla tarih rün ve saatlerde kıılada 

ıına karar verilerek mahkemeleri lzmir levuam imirliX.: satan ahna komİt"""'anda yapıla· 
k~~ERSTEN gelip yük ç.. ı8/Şubat/938 Cuma paGne ta· caktır. •• ,_ 

lik edilmit buluadutundan key- 3 - Şartname ve lceıifnameleri her güa komisyonda göriile-
Usta aranıyor fiyet ilan ohlnur bilir. 

bci elektrikçi, bir tuviyeci Sarkıntı ·ılıl 4 - latekliler ticaret oduıada kayıtla olduldanaa dair vetika 
uıtaına ihtiyaç vardw. Talib gÖltermek mecburiyetindedirler. 

Kaçec ler caciduiade ıırho• 5 - Ekıiltmeye iştirak edecekler 2490 sayıh kanuaun 2 ve olaalar n Darağaçta M nare ıo- d ı H y 

kat-da 7 numarada Türkmen halde 0 •şan ve atice adın· 3 ncü maddelerinde ve şartnameıinde yazıla veıikaları ve 
m•aucat fabrikaııAa müra· da bir kadına sarkınblalc eden teminat muvakkatalarile birlikte ihale aaatinden evel ko-
cııtlln. Hamdi Şankurt yakalaaa11tır. mia,ou plmtleri. 21 26 30 S 216 

1 - 150 ton 87 oktanlık be•ıin pazarlıkla eksiltmeye kon· 
Muştur. 

2 - Tahmin edilea bedeli 22SOOO lira ol.P ilk ~--t p ... 
rası 2500 liradır. 

3 - 1ha~esi 16/Şubı.\1938 çarşamba günü saat 15 tedir. 
4 - Şartname 1125 kuruş mukabilinde M. M. V. satm alma 

komisyonundan alınır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 say la kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde istenilen belgelerıle birlikte ihale gün ve 
saate M. M. V. satın alml ltomiıyO.\mda hazır bulun· 
malım. 30 S 10 1 S 324 

lzmır levazım amırliği satın alma komisyonundan: 
idareleri latanbul Lv. amirlijiae bağlı müessesıt için alınacak 

300 ton arpa 712/938 Pazartesi günü saat 15 Tophanede lstanbul 
Lv. amirlığ satn aJma komisyouuncı kapalı zarfJa eksiltmesi ya· 
pılıcaktır. Tahm n bedeli 16500 lira ilk teminatı 1237 lira 50 
kuruştur. Şartnrme ve nim .. -ıesi kom syoıda aörülebilir. iıtekhle· 
r n kAnutıi vesıka1arıl~ be~b~r teklif mektuplarını ihale uatin· 
den bit- saat -evci ırom·ıyona vnmeler. 22 27 'O 5 209 

. fzmir Levazı;' limırlığı sat. at. ko. rs. den: 
1 - Beher kılosuna biçılen ederi 41 kuruş olan 20 ton ayro

nıobi l oil green 'band ve 20 ton ayromobil oil redbant 
y11ğı pazarlıkla cksiltmeyf konmuştur. 

2 - i ık t~mınat patas\ (\230) \it-adır. 
3 - İhaiesi 7 /Şubat/ 938 paurtesi ~ü saat 11 dedir. 
4 - Eks itmeye girecekleti.1 2490 sayılı \canunun 2 ve 3 üncG 

maddelerinde istenilen belgelerile ihale gün ve saatinde 
M. M. V.. Mbn alMa konaiayonund• lıaul' b.'-••• 

21 ,6 3) 5 212 

lzmir levazım amirliği satın alma komııyonundan: 
ldarelerleri lstanbul levazım amirliğine bağla müessesat i9in 

atanacak olan 300 ton yulaf 8!21938 Sah günü saat 1 S,30 da 
Tophanede Lv. amirliği satın alma komisyonunca kapala zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. Ta•uaea bedeli 15750 lira ilk teminah 
1181 lira 25 kuruştur. Şartftl19e ft niimuneıi Komisyonda gör• 
rilebilir. isteklilerin kanuni ftS'katari&e beraber teklif mktupl• 
nnı ihale saatinden den bir ... t ~~el komisyana vermeleri. 

22 27 ~ s 210 

Manisa şehri elektrik tesi
sat birliği rei liğinden: 

1 - Manisa şehrinde yenide. 7aptlmakta olan elektrik santral 
binası demir çatısı Nat.a •ldürlünden müsaddak proie, 
plan ve keşifnameleri •tteibi•ce 4436 lira keşif bedelile 
açık ekıiltmeye konulmuştur. 

2. - Bu· işe ait ıartname ve evrak tunlarclar: 
A - Ebiltme ıartnamesi ve b.aa• merbut buıuıi ve fenni şart

name. 
8 - Mukavele projeıi 
C - Plin ve projeler 

istekliler ba evraka 22 k111111 bedel .. tcabiliado 
tellri ....... ••i•.t llirlti .-i.Jilfal•• ........ 

S - Eksiltme t112/t31 ,...,.. Cartuaba ~ünü saat 
15 te Maniaa beledi1e dairesindelci hususi mahallinde 
toplaMcak ola• Wrlik •cimeace ppal.Clkbr. 

4 - Ebilt1MJ9 .-.wı .. 11: içia iateldiltria ın .. -.wıldcat 
teminat vermeal ve budu haıka .,.itdaki veıikalan 
haiz olup getirınftİ lanbuhr. 

A - 938 yJıM ait ticaret oda• velik•. 
B - S. d•ir ~ itin\ bluat rapa\Mtir Wıliyet 4le wr• bir 

ehline ayırtabilir oldutunu ıöıterir veıika. 
it 25 2 s 201 

lzmir Vakıflar modnrlftğaodeo: 
1 - Meıarhlı: bqında llal binlll ilerine ,.ptıtıbn:ak 821 llra 

btif bedellı açak pliao ta,aab 24111938 •rilııillde• .. 
bareD yirmi fi• •ütlclldl açalc ebilt11eye kı••uıtur. 

2 - lbaleıi 1612/938 çal'fa•ba ıinl .. t •n .. lzair Vakıf. 
lar idaresinde yaplacaktır. 

3 - Bu işe aid şartnama ve keıif, proje ve plinnıı iste'ktiler 
her ıiin V•loflar idaresinde ıörebilirl•. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 219 liradır euiltmeye ~recek• 
leria t•iaat makbuzaDu veya milli *b .~... ve 
bndiainin ba tibi itleri muvaffakıyetle yapta\mıaa "'* 
ftlliki koaiqonı ibra tıdeeeklerdir. 2S JO S lO in 

lzmir vakıflar mndorlOğOndenı 
1 - Mezarhkbqında Alipqa caddeliade lelin 13/1!7 ve 

141135 No. b düW.larua yerine 1••.. yaptanlacak 
1175 lira 63 karuı kefif bedelli dülckinın in ... JOl'l/938 
tarıbi•clen itibaren yirmi gün müddetle açak ekailtmeye 
konulmuıtur. 

2 - lbaleai 191219!8 caMrtni lial uat 10 da ı....1r .albflar 
idan.incle J•pıa..ldır. 

3 - Bu ite aıt .-ta••• " ke,if, proje ve pl&11nı ilteldiler 
ber sün Yalafl1r idanli•de pr.Wlirler. 

4 - Muvakkat telliaat aikt•ı 89 liradR Ebiltm.,. pılek
lerin temaaat .......... .. mclilinia bu tibi itleri llu
vıffakı,.tl• ,apblct.nna 4tılt ftMilt ile kom IJOa• ..._ 
cut et•elerL SO 5 10 ı 7 '14 

Iıtaubol afıa m dGrlağand Dl 
2&2-9'8 Cuma pnü .. t 15 • latanbtalcla Nafia mlclürlG

tiinde 38378,tS lira btif bedelli FMi~ z,atlrlika,. .. 1apllacalc 
ortaokul bin• iDtMta bpllk -' ••lile ebikM,. koa.U. 
•uıtw. 

MakaYele, ekıiltme ba, ..... k itim pael, buıuıl ve ••t 
tartna meleri proje keşif ..... ile buna müteferri diler evrak 
192 kurut naukabilınde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat 28'79 liradır. 
lıteldilerin teklif mekt~plara ve ea az 30,000 liralık bu ite 

denzer iı yaptıtına dair Nafıa Vekaletinden alınmıı ehliyet ve 
ticaret oduı veıikalannı havi kapılı zarflanaı 26·2·938 Cuma 
tünü l&at 14 e kadar lıtanbul Ndaa mGdiirlGtliııe vermeleri. 

5 10 15 ıo 329 
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Life ti :ı DOLU --------------------------..:~:__ub...;...•'-

Pastil Pe tora D ktor Şahap Göğsü yum şatır, balgaı.n söktürür, öksürüğü 
söktürür, tesirli bir OKSüRüK pastilidir 

Hassas ve temiz iş 

Mutedil fiatle 

Sözverilen gilnde 

akine tamirha· 
neıinde yapılır 

lzmir Ke tane pazarı demirciler 

Na. 16 - 18 

. - -· .. ~ . •. . :-~ . ·..... ·-:. •• 
Foto Köroğlu 

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

ve edevatı. font ve sehpalar. 

Fotoğrafçılığa müteallik her nevi malzeme 
Zevki okşıyacak resim ve ğrandismanlar, senedat ve evrak 

istinsablan ve kopyaları kemali dikkatle yapılır. 

AMATÖR iŞLERi 
Dcvelopman, kopya ve her nevi ağrandisman sürat ve nefa· 

setle yapılır. 
IZMIR: Emirlerzade çarşısı No. 28, 4, 5, 6, 7, 8, ) 
Telefon: 2675 TelS?raf: Rüstem lzmir 

H~ra~Q kar eşler 
Büyük mobilya ve mefr 

"azalan emrinize aı"" 11111 
KEZ Ş06~ 

IZMIR ANKARA 

Temiz, zarif eşya, elbise ihtiyacından evel gelir. Herkes kendi 
haline göre temiz b.r eve, misatırlerıni kabul edecek bir salona, 
rahat yaşıyacak eşyaya muhtaçtır. iyi bir mobilya içinde kendınızı 
ve ailenizı muhite daha iyi tamtabilirsiniz. Evinizın eşyası hayatı
nızın et.keti olduğunu unutmayınız. 

M enıurl ra 1 O taksitte veresiye muame. 
lesi yapılır. 

· S hat a ıliyağı 
Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır 

iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 
Hamdi Nüzhet Çançar 

hha Ecza ıaneS 
lıa ı karşısında Başdurak 

• • _....__ ___ ırı 

. _ ... 

TÜRKİYE . 
cuı~u RJYETI 

B 

• 
Mücellit 
Ali Rıza 

••• 
Kitab, Defter, Blok ve her 

nevi Bankacılığa aid bilumum 
cild işleri yapar. 

En temiz ve en zarif işleri 
süratle yapar. 

Bir kere müracaat 
ediniz. 

Yeni K. avaflar 

• arşısı Na. 34 

• Diş Tabibi 

Cevat Dağlı 
ikinci Beyler sokak No. 6.S 

Telefon: 3055 

Baktiryoloğ 

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

lilleri yapılır 
1 Mnracaat yeri: 

İkincibeylcr 90ka'k 

Telefon 3869 

Birinci Sınıf Mutahassıı 

Dr. Demir Ali 
Kamp oğla 

Cilt ve T enaaUI hastalık· 
ları ve elektrik tedavisi 

lzmir • Birinci beyler aokafl 
Elhamra Sineması arkuında 

T defon : 3479 

G .. H ki • oz e mı 

Mitat Orel 
Adres: Beyler Numan ıo

kağı No. 23 
Kabul saatleri: Öğleden evOI 

saat 10·12 öğleden sonra 
15,30 • 17 Tele. 3434 

1938 Modelleri geldi 

Şevrole Otomobilleri 
Kuvveti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok 

\ 7e ciha ın en beğenilmiş otomobilleridri 

V~©ı~k ~ ~ lrÇ©ıOa1r mevcll::Jld<dll\::!lr 

Old mobil otomobilleri de her ınrlo evsafı haiz, sağlam, 
elveriş i, güzel ve lüks makinelerdir 

Izm
0

r ve bö gesi bayii: O. Kutay 
Birinci kordon telef on 2704 


