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Almanyadaki 
tebeddül/er 

Hamdi Nüzlıet Çançar 
Oloriıer hGkdmetlerde artık idcı 

olda. Dahilt olıua, harici ohun hl• 
llD mühim iıled ani darbeleri• 
ullediyorler. 

Almauyada YDkuhulan ton h&di• 
.. ı.r buuuu 011 yeni mioalidir. Ge
.. alerde aaıyoaal ooıyaliıtlerin ikli• 
.._ mnkiiue pldil.leriuiu betinci 
yıld4nlmll ıeı'id olunocakıL ETcl. 
dealleri ma dm olan programa göre 
o gGa Rayiııag mecliııi toplaaacak, 
.. aıölye Diller hermuıad paıırdılı 

gllrillllllll uatalı.ları .. dın biriai irad 
edecek, ulluııyiıler, g•çid redmleri 
r•pılıcakıı. Günler yıklaııı, mecliı 

V"lnlmadı. Yıld6odm6nde her ••• 
maukl ıatafaılı mereıiıa• uiobeılo 

pek haoit bir goçid reami ile iktifa 
ohmdu. Ara~aa iç beı gtlu grçm .. 
den bu ıdkdoeıiu mana11 anlıııldL 

Almıu milli mtldafıatıoı nuçlırıoıa 
içiade talın Mıreııl Blomlırrg dık• 
ıiloou ile e'flendi di y• iı boıındıu 

uakloııırıldı, ononlı birlikte Almın 
otd111oada ldeta e1a lı bir ialı.ı'lb 

denttek derecede mühim tebeddllller 
7ıpıldı. Şaaı6 ye Almanyaoıu bittin 
m lldafoa kadreılerini kendi eline 
alda, memlalute IHll6k eden yllk• 
..ı. iılari milaakere Te iataç etmek 
ilan• kendi ııhııaa merbut olmak 
kaydile bir de huıuıi kabine lttkil 
elti, ıimJiki H ıriciy• NHın Fon 
(Jıillyraı) ı bu kabiurye alda, Rıricl• 

)O Nezaretine 6tedenbtri kendi ha• 
abıl uıll,niri tellkki edilen •• Al· 
maa poll ıika.,udı en uıOhim lmil• 
!erden biriıi o'do,oaa ıilphe baluu. 
mıra Fon (Robeaırop) u getirdi. 

BllUl.n ba ıebeddilller o kıdar 

onl olarılı: yıptlmııtır ki Barlinde 
ıluedlte olın tcnebi aer irleri, lıile 

LWiıoYi ucalı: •akauodaa ooun ıı .. 
iiilftorifri. 

Gör~llyor ki meoele ldeıa bir 
hükdmeı dırLeıi reklinl almııtır. 

Hık ılaıte do Lundau baıka bir aey 
degildir. 

Bu çeıld klrar •• hareketler 
tnı61ye Bitlerin lıarakteı.i ilıtiıan 
olaa.ı.. Hoıor)ardadır ki A ıalD dilı:. 
ıaıörl l ~34 ıcoeoiade ylabeıt (Row) 
Ud .... Dİ de bu .. kilde .. lak k19 
kiı yı kendi elile orıeclao kaldıreralı; 
ba1Jeı111i1ıi. ff,tJer o aım .. u ı.. ... 
keıi ilo DHJ ou• I to•7afüı parıioiode 
keodiıia• muknemeı e<lrbilecek 1•• 
gAne ııbıiyeı olan oamiml arkadaıı 
)llthaıı (Rom) u imhı etmek ınreıile 
puıideki mut ak bılkimiyetioi ıanıl· 
- bir ıckiide ttoıiı etmiııi. Ba 
gilalı.fıı bereketi ile de t•D•iı ye a~ui 
muılak hl•imiyeıi ordu Oaeriade 
ıniı etaek pay .. iui itıibdaf •di,or. 

N ı• uaal tooya hıler 1933 dı 

iktidar me•kiioo geldıkleri .. m, u 
oıtadı kendi:eriae muka,.,.m~t ede. 
h•le<elı:, kıfa ıuıabi ecu yeghe ku•• 
••I olar.ak Rayıı•er'i bu•muılartlL 

81ı1 ordu uOveeioin kooıantlauı da Mı• 
••111 (Blombergl idi. Yaloıa .,ı.er 

d Aıl, aoeıoul hılifına bir aı da d p· 
lomıı olan (8 o'!'borg) bu mOmtH 
•~••)eti çok iyi i•lore eımek ı•y•• 
otoda hem hndı ıah.,aı parti yı 
.. poıo eııi •e beıa de mil•l•lı.bel 
Aluıaa ordaıuaua batkuınandını o d.ı. 
(Blo .. 1 er~) io bu IDabirone mıno•• 
ralırıo• raJuı110 Da•yoııaJ ooaya iıılcr 
e1«r bagllu meuılelr.eııe kendılerıao 
kartı bir lıa•ekeı ayaoıırıa bu muka. 
ftmelİD ancak ordudan gelobilec•• 
lioi pek aıa biliyorlar, orduya korp 
ldeıa bir ihtiraı duyuyorlardı. 

l1ıe ıanılllye Bitleri ton barake• 
ta .. vkedeu bu iLıiras olıauııur. 
Mareıal (l:lomberd iu kendi dakıi· 
loıu ile nlenm•ııi 1adece bir balıı. 
nedir, bııJF.• bir ıey deg;Jdir. Niı .. 
k • ... ıı6ly•in ••ğ kol o ., • ., beıio. 
tle ıellkti ediltu Generol Görinı 
ilı:i sene lı:ıdar ne! Lir aldriıle 
nlınmit e bl11at ııuı6lyenİD fAhicl 
&ıfatile lıkır bulunduju bu iıdiHf 
Geaeraliu 1ıyaoi allfuı •e kudreıioe 
biç bir IHlr yıpmamtıtı. Bu defa 
cırdn bııLamıodauınıu iıdiHc• ara• 
aıl .. bir oeLeb olarak kabul edil· 
mit H t11anur edilen ıebeddilllcr 
birdenbire yıpı lıYerıaiıtir. 

Y aluıa diiı.kaıe ıayaodır ki bu 
ıebeddüller upılır, Alıaaa ordotUo 

• Sonu 2 inci 811/ıüstl• • 

z 

ltalya 
Rus paralarile müessesat 
ve vapurlarına muvakkat 

haciz koydu 
Her g ll n sabah la rı ( z m i r) de çıkar, siya sa I gazetedl r Telefon: ~n~;6~=-=-~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;..)~ 

(Deyli Ekspres) gazetesinin verdiği mühim bir haber imar proj si mürıak2şası 

Mussolini, lngiltere ile dost 
geçinmek liı.ımgeldiğini 

nihayet anladı 
ltalya Başvekili, siyasetini değiştiriyor; zira, ltal
yanın yanıbaşında büyük bir Cermen devleti 

görmeği kat'iyen arzu etmiyor 

M. Mııı10llnl M. Hitterle 6ıraw 
Londra, 

Elı.ıpreıin 
8 (Radyo) - Dey:i balya Yremez reçidiade ber 
diplomali muhabiri bınfi bir bıreketi kır11:amata 

yazıyor: 

M. Muısolini, bu balta ıonun• 
dan evel ea bell bqb roliiııii 
oynıyıcıakbr- . 

etmete baılı,.an M. auolinf 
evve:i lıp~nyadaki 40 bin gö· 
nüılüı:inü geri çekecektir. 

A!manyııdakı son hidiselt'ri 
Avuıturyada b r Nazi teşebbü· 
sünün takibinden endişeye dü· 
ıen M. Mussolini, kendisine 
komf ı olarak büyük b r Cer· 
men devletni rö~mcği kat'ıyen 
ırzu etmemektedir. Bu sebeople 

Ufi kuvvetler bulundurmak lü• 
ıumunu bi11etmift;r. 

ltılyı Baıvelı:ili, fıpınya bır
hindl!l.l ve ıeacıal f rınlı:oaunı 
~ . ... ... ettiti .,. 

uıun müddet için etmeıi ilam• 
re eceti muhakkak fedakirl:lı:· 
lır nelicesinde ralib relmeıi.1· 
den ümidı lcesm ş ve aoi bal• 
de dahi ltalya.ıın maddi biç 
b r menfaat temin edem yec .. 
ğini ıdrak etmiştir. 

O ğer taraftan Hıbeşiıta11 
vız yetı de B. M ıssoliniyi dü· 
- SonJ 8 izincia sa/ıi/ıtlı-

Mısır kralı 
Yakında Ankaraya gelecek, Mı· 
sır da Sa :ıd'- baJ pakına giriyor 
Be1grıd, 8 (Radyo) - V eme g z~tesinin stihbııratına ~öre, 

M sıı Kra ı F •ruk, )IK nda Ankıraya gelecek ve Tıirkiye R.ııi• 
cumhurunu z yaret edecektır. 
Ayı sıazete, it"m1dt ş yan bir membad ın aldığı haberl~re ıt· 

f,~, B. Rü,Ju A·ası 1 bu ay sonunda Kıh re ıe yapacı ğ ziyarette 
Turk • Mısır muahed~sini şifahen tasdik edtc ğin. yazmaktadır. 

M ıırın Si:ıda ad pıkt ııa g.rec:i• ve bu'lun; ya Kral Faru un 
A·ıka.ayı z.yar~t.nJe vevah ıt ta Tür~iye Hır c ye Vekılı B. Te,fık 
R"işJü. Ar as n K.tbire se. aba i.ıde t.b1lclcuk edeceği Kat'i ola. ık 
soy enıyor . 

lhtila,ciler, Teruel cebhe
sinde zafer kazanmışlar 

Cumhuriyetçilerin, beş bincien fazla mak. 
tul verdikleri, bir çok müh;'mm:ıt 

bıra.~tıkları söyleniyor 
Pariı, 8 (RaJyo) - Havas 

ıj tnıı bildiriyor: 
· fhtililcilerd11n general Davi· 
lanın kumand ı ndıki kuvvetler 
ileri bare~itı devam ediyorlar'. 
B~ harekat neticesinde on bet 
koy •oral eden ihtilalciler •imale 
dotrı.ı tevcclib etın tler ve cum
huriyetçilerden iki tabur aıkeri 
kuıatarı' hepsini esir ılmıf' 
!ardır. 

lbtili!cilerin verdikleri b be • 1 .. a r 
ere gore, ıenerıl Franlı.o ordu· 
ları altaııa kilometre iaat&cta. 

dındaki sabada cumhuriyetçilere 
müb im Zlyiat verdırmişler ve 
bir çok mühimmat ve cephane 
almışbrdır. 

Bu muharebelerde cumhuri
yetçilerden maktul düşenleriıı, 
bef bini tecavüz etti ti söyl .. 
nıyor. 

Roma, 8 (Radyo) - Ruıya
nın, Mıırailya yolile cumburi· 
yetçi lsp•nyayı mühimmat ve 
cephane ıevketmekte oldutu ve 
Marsilyayı çıkarılan ınüb.mmat 
ve cephanenin, kamyonlarla t .. 
panyaya ır;önderildiji ıö.ırlen 1or, 

r--~~~~~----.. 

Hükumet 
88 lokomotif ve 96 

vagon alıyor 
Ltıınbal, 8 (Haıtul) - Detlet 

deıairyollan; 88 lokoaatif, Jh 
yalca Hgona •e 960 •aba.lif ft• 

~- almıga brar •ırmlftlr. ile 
Yagealar, yalı:ıa bir u-ada •om• 
lcketlmiu getiril•İI bııl..-ktır, 

Başvekilimiz 

Harp akademiainde 

8a1J1elcilimu B. Celil Sagar 
lıtanbul, 8 (Huıuıi) - Bat· 

vekilimiz B. Celil Sayar, bu
riin barb ıkıdemeı:ni ziyaret 
e~m f ve ıerefıne verilen çay 
ıiy.fdt nde bulunaıUJtur. 

Başvekilimiz, akademinin de
niz ve bava yüksek kumanda 
kura' arını tık i b etmiı . ve çok 
alilca gösterm ştir. 

Esrar-ngiz bir 
teg1yyüp 

Rusy:ının B~kreş mas
lahatgüzarı orta. 

d .. n kayboldu 
Belgrıd, 8 (Radyo) - Sov· 

yet Ajans nın tebliğ ne göre, 
Sovyetlerin Bükreş mas abıtrü· 
zarı M. Teodor, esrarengiz ıu· 
rette ortadan kaybolmuştur. 

M. Teodor, dün ıece aefa
rethınedeo çıkmış, bir daha 
ıörülmemişt P. Zabıta faaliyete· 
geçmiştir. 

Bükreş, 8 (Radyo) - Rus 
maslahatgüzarı Teodor Goten· 
konun esrartngiı tegayyübü, 
teeı.ürü muc p olmuştur. 

Tıı Ajanıının Bükreı mü· 
meaıilile maalabatgüzarlık bat
lcitibi, maılabıtgüzarın, Pazar 
ili~li akıamı otomobiline bi· . 
nerek ıezmeiıı çıktıtını ve bir 
daha dönmeditini, müddeiumu· 
milite haber vermitlerdir. 
Adi. ye, arıştırıııalar~a bulun

maktadır. Mu abıtguzarııı öl· 
dürülmiif olnıısındın endişe 
edılıror. 

Plan mı evel? 
Para mı evel? 

"Bu hayalden vazgeçelim, aya .. 
ğımızı yorgana göre uzatalım,, 

A.anıörtle1t l6mirı bir bakış 
- Yazısı 4 Uncu sahifemizde -

/skdn işleri 

iskan müdürü birçokmes 
eleleri net=celendirdi 

Gsçmen eoleri, iıtimldlı edileczk çiftli/el• 
çift latıJ·vanı tevziatı 

.. .., ..... cl •• .Aaı.er..ı. 
.Ul•el hlı:I• iılerl içla !'ıWıaı .,. 
fttımal MuaHud Vektl•ıJle l••a" 
larü •••- •llAyeı i Ua •ldilrll 
Dr. B. Ziya Fuad fOhriıaise dön• 
•lfllr, 

GiçarHleriD iak&ıı, ıoprılı., çift 
.. Y'f••l•n uı-leleri kaı't tekilde 
.. lledil•it •e lıbııioat temin elua• 
•-.ıar. Etki iolı:la iılariaia kaı '1 
1aıflye ft iaıacı baıa\lıada lımir 
lolı:Aa luıdtoeuııda iıklıı aıldllrblll 
aankalıeoi alııada ç•lııaak llaorre 
ayn bir bllro 191lı.ili Ye lınaaa iQin 
lıadroya lllaama kadar aemar ill· 
ftti \'alı:llıtçe muafık ,Orillm6fllr. 
&ki itkin itlerini bu lıDro ıed•ir 

.. kıta bir aaıaaudı iaıaç ede. 
eekılr. 

G&e- f19/6C I 
Temi g6çmealerla ı.u • 

H lu,aotıaa elı.ıeriya yu -• ' h 
de baılaomakta Ye ha İafUI • 
kaldıJı içiu ya •murlu y4aludea •• 
ıaaaında biıirileınemek11ılir. Git• 
menlerin &6raılo iıkluı için ita 
ıaaıa ıimdideu baılaamaa ft 

orıalnıuda nlerio ıaaa.ı.-111ı1 

gllçmaalere nrilıaeııi Vakii ııı 
Hfılı. g6rGluıd11ilr. E•elce ... _ıf 
baılınıu 700 e'f y•lmarler 
deu tilljdiıe kadar ıamamlaaaaa 
tır. Bunları• ıOraıle ikmalile 
her ha lıafıa içiadı 160·200 
•• dıha miluaka1aya çılı:arılaaelı. 
ıaalıhide ilıale oluaacakıor. Ba 

- Sonu 8 inci 811/ıi/etl• 

Rus balonu 
Düştü ve parçalandı, mürette 

tından on üç kişi öldü 

• 

Almanların Hinda,,brırı 611lona 111çenltırde Ameri 
rmı6 dqerlcın 

Mooko•ı, 8 (Raılyo) - SoYyet• ltna; 6 G. baloaau- kala 
leriıı 6 G. Veıiı lı.ablli ... ı. balona, ki heyeti tefe i eyi geıiraelı: 
Jı&rdaaa ... ıalı .. ıada yeN dilfOrtlı. yaktudı btıı ilk ıefere çtkaık 
yaumıt •• pırv.ılaomıtUr. Balonun Laıırhk uçuıları yap.rkea • 
19 kiti olaa .1re1ıelıetıodau ou ilçl gelmiıtir. 
llmat. Oçil y ... laıımıt 'fe llçil ele Mooko•" 8 (A.A.) - T11 
karıulmaııer. tından: 

Balooua, ha.. ıeraitiaiu ı•yrl P•pıaia lıuluamaı.ta oldu~o 
mll•aid olmuındaıı bir da&a çırııt A• kıtl< i Grcoel nd n ,.rı.. ubi~r' 
...ıl•akıadır. 'unca ile.ı: lem kıe berdevamdır. 



9 ~nbı& 

• 
tenın mllnasebets ·zliği 

_._~--"" .. --~·:·=~~~~- ,--..~~h~ı•r~. D~-=a~h•ı•sl!·~lı-.iii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iii!iiii~~,~,A~~Z;;:;~~~~;e~~a~_k~i~ 
.. l\ .... ;,}~;~-·--~·-·~~---~llll!l!'ll•Pl••-•lil~~-li - Baıı 1 inci salıil•tt. -f) kil ıatu• ada da aı&aııı rtti · ıuız 'eç e telefonda yanlıı ifiıtm•nin 11 • naa ıen mabim erkaı it baıındı.a 

........... y, ...... •e ... N ır •il itia (@elteekler ,. mera· i ZI ra t k n 1 •tW*•• bile ordaaaa maned ..... 
• • • ar lan ca lıı d r) den "leuk yerde (geluıiflerdir) vekliade bir haber ı•m Jll nyetbae ka111 m llHİ a.niye de 
T~r•ılı.. O nvada • ~· ... • ' n ı.. .H .. aa ....... D ha gibi hidıeeler •h f . .,______ Yerilmiıtir. Filhakika ıaaıölyeaia 
ıe ır •e geçer. Kaldı ki, bizım bıa haborimiaio ae fnkalideliti Yardı, ne ı raca ı Tı' caret Oda•1L dı· •er Odalardan ıalwaa merbut olmak Gsere tetkil 
......... ._ . -_, 8 edilen hHui kabinede eski Ye yemıi 

Bir eahabçı psete. mal buhn•ı mal:rilti ~ibi Ye sinıi bir iıtih•~ il• Odaca bir istatiatilı l A t . tecl• Hariciye ftasırlari. Pıopep - • 
hna ka emine dotaınq .• Okudalt da acıılık. Ayni ra.ıeaia kolleluıyonu, ma uma IS 1 sınadaa maada kar11. deni& ve ..... 

kemli beeabıaa ne fa<:ıalarla doludu. Bir •.akıtler. akpmcı gasete erin ki• hazırlandı Yalanlarda Ankarada Ziraat biriikte ıktııad teşk litına •n- lı:uvvelleriDiıı •• hlrer •••11• 
.,.r. iDi ., raru ıutuolarına baba ıuak i•it &&iıi ,~- .,.i .-ıe. Soa ıs liİA içiode Hm.anı- Vdcieti tarafından toplantıya • ..., dairel .. de .... ad• et- 'flrdır. 
kead ıine r.a11l bir oyun oyoa11dı4ıoı Dllottıı tnıı! ılDIZcl a Ü&iİtll, İne,.r. pamuk, aekt-edir. E_.e ~ ahi- Be.dan a8111'a ., .... a•iaeaiai 

tfla ~o *• INr .A.dana ıue&c nhl hahrlerini (huıusi) diye palamut ve zeyt nyağmdan baş· davet edilen Z raat ko'tfresi lindeki odalar, kongrede babı tefkil eda Namdar utak ikiacıi de. 
itüa.:.a 

0 
...... bir &ııa&• d"lril qauı bütun İzmirliler hAll batır· münasebetile şehrimiz Tacaret mevzuu edı·ı-ı·aa·ı arzu ettikleri ..,.ede blaaü&am. 81t1D •61aha -. lca mahaul eri•izia ihracat 1911'· G · ..,,.. 

I• ~• gilerler. laterı.r ... kliıelen.i ..... ~..._ ve S1nıy Odası . ıeııeı:eter- h•ı•ı.arı tesbit edecekler4ir. itler ı...,.r tabiaede girlıülerels 
.MiU.&J.r ceıai1etiaQı •G•lm.a tarihini uautarat. lıir &iD .. eı hem de tarı şulur: liti tarafıacian f.ce aııntaküı brarlaıtm acıak, diğer Nasulara ,.. 

tMI .. _.ife ..._i!et topl•d•• ..,.. .tdu, .w,n .... , &l• .kiti .-~ 762 ton •P' '69,6 t01l ı_t.:·ıındeki bii'üo Ticaret Oda· Exebiktlhandt !'le~beleri arda• dece baradu çıkaa ..ku:arlan a.bik 
........ ettı) .ıı:-rok ma•a bapnda 8ftiae ayclur18aı1oa laaberler Teren kim dır, L-kla, 69,6 ton nohut, 136,8 ca-. ıında i assa zıraı ı raç ma • etmek blacakıır. 
.. ..,,,.. ~ lanna bı"r tamim gönderilmiş, d.... · b b ılar tarahn· 
L&.. ...... uı • • d 33 s .. ı ~erınm azı ,. . Vakla .L-L:L•Ue L. L-1 ..:1-L.:M ... H ton kum arı, 1, ton çavvar, 1.. ·.-.ı.. ti .-.... 

/111 
- -r~eu aea• Atıtiirkla A11kara uruklarında ta•yare ile ce•elıını habennı ilcksadiyatuaızı eae••ı.T"'"""' • • dan ilatimamla hazırlanmama• bili •••lecle• M,n bir .., ..... 

-..,, .u_ 5 ton yulaf, 6.5 ton aa11m. L_...1 _ ... _ -J. .ıc.-~-·•--· 4 h · ki · d b ., ...... ltim•i• kmtal .. ~yr .. ıuı .... dea la• -UK ut tı1 ... • mu· ttwar "°'911 to.,.._ ..-.....-ı n •e arace sev erın e azı dir. Faka& ltaoma "1ıllieC ıiy...ı ... ...._ ••rW•le , ... iıi e&ıtira ....... it18irai bin ti Jiycbüil' • P 167,5 ton kf'pek, 4o6,4 ton bakkuadaki Gitalealaıı aorul- zorluklarla karş la, ld jı, bunla· riacle de •Wm ... w.ri oiı ... 
._.._ .. lıil• ....._. •alaalıhi w • ...-.. 11.ıd •• Tokyoclaa. llelgnıd· kü~pe, l ton b;adem, 3,2 Joo matbu. Bu aıütalealar .. bir ,._ na 1ebebl•i ı•maa zamaa aıalıübkaıc. 
••.- ••pa••• .ı~ı••tC radyo. •j• .. llalııerlaiai. (h ... 1) ~iye -eevcı,, 80 toa kel)'~ 5,2 toe por betinde kongreye gtS 

1
cleri• JMftUa baha ~ılmektedir. Hariciye Neuntioe F• Bi._. 

•• ..... ...... ...,.. .... i •• , .Wir? M.ıbuat amam 1 ~I· k çikılt, ı.ı ton halı, 2, 1 ton letektir. Memldcetia u..-i Topraık ir-.iat. çok temiz tııop'•o c•lirilmeai bila.a ........... 
41t1crı1a ••..asııi.Me ill'rea lllad ..-... hHre ler~ •~rifet ~~ defne yepnatı, 2.1 ton be•• · ve ihtimamla iltihsali eau gaye dir. Alm•nraaua haric-i •r...ı ..-
,. bdia ..ı..-.... .....ı.n brie bMi .. 1a •• f gabi z"rai mese'eleri görüşüleceğı ·ç n nadaki bitla milhim f.UiyetleriMe ,... ... mu, 56,4 to.ı deri, 333,9 toA ı_ L·tit ı olacaktu 

...... it ptwdale .... __ k •4ir? bu JllUeleıcr z raat lefl'I .e • ea belli bqJı l'olti ora•mıt. Almu. 
...... ..._ ... l•ı•_.ik. .__.,ila h yasdıklen•... pek tasla pamuk çek rdeğ • 18 t<>11 cevız ·,,E- İtal7aa mukueaotiaai ••arJamıı • 

• ..._ .......................... blaa•W brtu4t-k. Bis •• li:ütüğü, 6,6 ton ıüp.irge otu, Belediye Su tariTeBi daba ••• ,. japoaya- A. maıı,. , ... 
••dlll.. W ..._ ..W• ....... ,_.,. .,.t••alan Y• t•, 62,8 ton mir aköai, 610,8 ton laımauaı iaıq eduek 1ta y.11111 4s - -JI--:_ ç ...... 

....... s.a.w .. ~ Wt:.....,. ........... -- ... tütün, 100,S ton pal mut hıli· On tram6&1 tialıa Ki·oaaı tarile•i Ve- buaa illilaıtkını ..... etmif olu .. 
tfd~··-Mr•lli .. ....., W ......... k .... W ..... .,. Wise W1f 1.,} ton muhtel f CW8, ~j Hl dilU kadar J,e.ha leiiri baJ• 

................ ton mobilya. safın alı~r kakt• ıdıaderiltli DUJordu. Bu.,. da •f .u ... ,. 
............ Ge·le --n L-, _.._ #" •• iz· . ... Be s~ tarıfe koa.•&W4Ybl '--m- ile Jnıi.11.r• •r•ııılaki plnlaled D.Wı•• ....,... · - ve ~· " Belecl"ye enci-.., • -,-- -r• ıyıkl•••t. ta•il olarsa Fr....,a 

9W •...ı.•.... IDt~ .OOr..-•nda satıllm d ğer - led ye reiai B. Bebcet Un f'i• dan IOBI'& N M müe•e1eleri kaqa la~Utecnia lltaydiıiai .ı.ı. 

- Neden? 
- Çünkü. .. B'r iıfşare be-

delı 100 franktır. El iıi cam 
bedeli olchıt- ı• t.. se 
fr-ınk bor~Tunıruı!. 
lau kua...11 ve nu1rlar 

AfntMayada •iti• laaJer bir 
az fazla karışık görünüyor. Al· 
... ,.da idet, klflR ......,.. 
pı f aiky&at.a yardımdtr. Bu 
.... ,,.. ...... başta :ıtle;bdli 

G&inr &imale lzere lrıitüa •• 
zırlar elleriıad~ iane kutusu o1· 
dai- laalde fakiner leluae imle 
topları.. 

Bu uaul fimdi Lebiıtancta• 
tat!nk edffme,te baştanm•ttır. 
Haydi ı•yr.et.. Fra.naız1ar, ltal· 
JMlar ye l.riu.l• de fU W,Jı 
ip llir il .. lı•lar. 

Kut1- ye zehtl'ff gazt 
Ztıb.r~ oılar, yirmincı •llr 

iuanlanaıa •• ı.ürü.k kcarkulu 
ve tü .. 9'1r. Fabtlcatlar, » 
hir'li gutudan b ı ta ı bi korka 
madılrtan başka, mükemmel su-
rette de istifade etmektedirler. 

KuşJarın ke.....,ine mahıUI 
paraz.t " bitleri vardır. Bu 
hayvancı1ar, gıgalari e b tten 
kurrulmata çalaf rlar. Ve .,_. 
1Maaada tia bnacalan tldup 
•ırtlanna ve tüyleri11in 1ras111a 
atarw. 8a earetle karınca arın 
neırettikleri b'r oks:tten ist fade 
edee • a. obit bJ bitlerine 
..,.. ıWhta IMr aeta ·,u ru ........ 

....... bir klJ 
~ .... Ye datJık 

..._. ...... llıir k6 var· 
dW,. lti4ı S... Sili olan bu 
~ * tfti••ol•n Ysef 
5-it. de feçtıa hafta öl•üttür. 

ma!•ııilerıtt ltat Ye aıkd•jan ya setinde top aom11 ft bm lco1111aerl t tade toplanllCAlc Ye etmek 187Pile ııaderihai~ F• 
•ud ır: müh m meae e u etrafta• mi• yeot • t "haiai alzabre ve Rı'* &rop h1111ne kacl• INa miilaU. 

,6'25"' 6,~S kuruştan 2356 zakerelet>de bukaıunftuır. teabit od ktir. iti aetaceleodare•edi. Fa.kat ba .. 
çuv J yuıııuşalc b4.aj-day, S,62S- Eociimea; Wrinclkordoada if• Lektrik kilo.atuaı IS kanata Yaffalı:ıyeı .. dik ısa li7uetia _... 

teı kedil~ ıeltliode aolapı ...... 6 .. 25 den 460 çuval sert buğ- liyea trambüı tibi on adet da· iadirc:a tarife tudik ıçİD Nafıa lıtLr. y
8111 

lhricıy• Nuan Alm•Ja 
day, s. 5,875 kuruştaıı 2823 ha Aba al om • le ~ de Yeti et .. paderılm •·''· Tu- ifia u7&&1 bir maaıre&i lııai• oı.. . 
çuval kını k butJay. 4. 125· uzu ı uzadıya tekik etQaif w ... dikiac&.a IOQI'& ••teber ola· bu eiyacue ••l baaduı aoara •• 
4, 25 den 180 ÇUftt beyaz arpa, ticede, bta on trea~ Po- Mhw. faal bir nrette de,•m edecNtia 
4 d a 1000 çuwd l=eyaı ffldeü 1 ·nç fabriıcası ıdan ahnmasını Almaa tellkkiıiae &k• dlaJ• ..,,_ 
arpa, 3,9375 den 1083 çuval L:ararla•tırmış, IHrikatn• lı•it 11.,·ıA«atef meclisi leliad .................. ı.aü.w w. 

,.. S. y r ~ w T ınQ iti• • ~.. ,.ı .r .... ,... çakır h•s ıi ,. dl arpa. ,. mlmc99ili B. GaıitM itıa . ..W Cıin hali hır ce1N ı!e l..,llteıeJ! lairibi«indea .,. ... 
4,75 den 451 çuv.t ara baka. yaptnt"Şttr. Ye eğer kabil olma.ı:u Almaaya U. 
4 en 93 ç.1nl f.I c·aı bakla, Alueek tnmbiislerin dil- ;yaptı logiltere araeıade bar yabı!qma ae. 
S.5 • 7,75 dea 3S pval baa- mes ne bas lıncı ~omatik Mı Vılayet uaaumt meoclisi dün min •&mek eur•ıile hiv ol....- .. 
, a '• 10 d n 12 çuval böri ce, ıon:tte ~1 p kapa-nan iki k•· öğ eden ıoııra Valı 8. F ~zlı mlf&erü F.ııu11~Ji• aı•-!U---.~--
5 2c c,~ de Slt ...... ı nohttt, ..:.l---L --'&t -.rtuuı ıatıfiF eımelttır. liöyl• IN.r ;r~ ı ~ y-w- ...., ptSI ~tır. v4' otu...._ Y eeın rı e ın e top .anmıı .. 

1 
iee Luglah _. de&ücdr • ....-

3;/ D • •ır~ ata\l~r. ve buı laafi ~mü: uzore ık: bir ..... •eteleaidi& 
4.815 ._ 691 C _. ~v4ar, Yeai wambisler, bütüa kon- ce se akdetmi,tir. 
lS,15-16,5 deta D7 pw.I •ııaa, foru ba;z ve çok lüks bir f~ ilk aleni ceiısede, eıki ıapba 
10 clla 10 çnal t.lp, 10 dan kılde olacaktır. o:O.•mua:ıı müteakip lua1 d lek· 
S ,...t nala üz;im, 2.40-

2
•
50 

----- ler •t elet.ta eoeüaeat ... ta.. 
-·- IG ton,... k çdtr- Pragsergısinde ..... ecliht, ...... il tlestplat 
d .. ti atım tar. J k . d uı·· en·-..ı~ m·J.-.teler yapılmt11 

zmır 6. esz e var mıç A tleor.- Y""' alam'' l""' UV~fık ...A ilmüş ve bi.idce 5 ,. .,.r Martta PragJa açılacak bey· ~"' 
M d .._ L b eh b '- T ii&erinde ..&rüımelet' olma~tar. enemen e rwı ı r ma ı.- ne mılel Pr:ıg fuarında bir Ür· • .., 

lesinde Set m kansı Fatma, ço- k ye köıesı de bu unacakt r. Bunclııa ıoıara da hafi b r ce ae 
cuk meae esinden Ali kansı Ea• Fuardaki Türk köşesı it erile aktedılmiıtır. 
mlıı b1a11nd3n atır ıarel'\e ya• meşgul olan mlesseaeo a mü· M!cli•, bayraa münaıebetile 
ralamı,tır. Yarat kadın lzmit' m ssıli, evelki g'ln ıehriınize ıat. gi.tnü top anacaktar. 
memleket hastanesifte getiril· g ımtş ve dün Türkofis müdü· Vali Meneınene ,Ctti 

:..:. rüni ı"yaret ederek n meaele Vali B. Fazk Gi.~ dh lt-m •• ~. b 
etraf nJa görüşmelerde ulun· ledea so ı ·a Menemene giderek 

G .di~ aalCll'ı muıtur. Kubiliy lbıdesdrin butuncfutu 
Menemenden atdıtımız bir Belediye reiıi Dr. 8"1teet mıntakaom ataçlandırı.mua q. 

htlbere söre, Menemen fOICSi Uzu tla ziyaret eden mümessil, ier ni gözden ıeç tPİJ ir. 
zerinde küçük Menderes Prag fuannda ayraca bir lzm r 

köprüsüd •n Ged ı nehri köşcs· teıkili içın mutabık kal· 
su arı sev yeli 10 aaııtim kadar m ' ·~ 
dit• şıir. Burada l1m"r fttmılannın gön· 
-------,-----• derecekleri mallar teşhir edile· 

Bu köyüa Y dd le •k nleri celc, ba arada fuanmızın da 
çoktu. 811 köy, şımdi ar.ak met· rek imı 1 piacaktır • 
ruk blan b r gii:nüı maden.nin Çek firmalannın lımir fuanna 
köyi idi. Made.Mn giimıiı da- iıtiraklerinin temini de tecilde 
oıarları bıttakten sonra, b r kı· edilmit, bir anlaımaya varılarak 
ı•ı;p sakinleri dala mıf, bir lca- tiand dea t.azı f.raalara paviyea 
ıııııı da i aad ed P kö den. ay· ayrılm.,tır. 
rılmamıştar. lıte Yosef Smit bu ----
kumın sonuncu udur. Maset liati 

n1tM1;, .. 
Son günlerde mazot fiatle

rinde yükselme görü1miif, ellci· 
den eve teslim tOS 1cw ... w
rilen bir teaelce mazof ns KU· 
ruıa sabi mata bqlumııbi. Ha· 
ber aldıtımıza ıöre, lccımpaa· 
yalar hu yükselm~te Mlaeb ola
Nk aıerk sc"adea udllrılan 
.. ri perme1't-4irlw. 

Allkadarlal'lft ba iti• af ile .. 
dar olmalarını tem•nni ederız. 

Bı~ t;wlcaİf 
S.ileymaa oğ'u Osıua, ..,. 

boş olarak Aı.ıocakta Muu
<Üye cuUea.ade Wr paltaa.,. 
ı rm t. biç.ak 9!Jlcmit. yaW-· ....... 

Mtıbadil bonoları 
Teı·zi ea~·lmiyenler 

Vekdlete aöncletilecelı 
Mübad · llere aid bonolar tev

z" atlOl iıkin midürlüld.-i yap
makta KIL S.bhat ve lçtimm 
M_._et Vekileti, lakııı mü· 
clürlülc eri..&e iNlaa• b&ılll 
bonoları• menen pndenlm• 
ıeıi w a..k ahiWeriae ••«i• 
tefti edilelltini bir tatatmlıe 
., tlyetltrt bıtclcrmiftir. Haber 
ad••• r&'• lmir ilkin .a.. 
dürlitiacle la..- njailtlerine 
tevsi edilmemit 40,000 ı;ra kıy· 
metinde mlbadil bonosu var
dar. Bunlar, mai andıt lda 
muhafaza edil...ıct.di. N....-. 
w .. &eri te.1bit edilerek Ye
kilıtte aönder lecektir. 

Solıalılann 
ıaaınaralııunıu,ı 

.ş.ı.,.1misfflri _.. adlalUllD 
bıhWıl•aka ............. ,.. 
...... ilk olıarM K .... tiu 
semt odeki aokaldaran isnm.i 
ka 4arihntt ıve bu • .-.ı.deki 
400 .............. tlll'd•ft 

a.-.-.~ 

••• 
Zeytin,ttfı 

s.ı.,ıar iyi gidiyor 
M ntakanı n bu seneki zeytia-

yatı rekoltea. 23milyon kilo tah• 
ediJmekteclir. 5 asi~ .aeytioJlllı-
4AlllMD tept•11 f ati 34,5 karap 
ı.r. Mahı11Him6ze lngiliz, ltal
yan w A.manya )thal~ 
tahpfr. 

Jzm zde zey in7at fıatleri üze. 
rinde 010anmak isteadiği haber 
alana f " .Aıikadar mabmtar 
_..,_.. bu tneıete tiriıade 

. t<edritdere ba,lanm-ıt ır. 

tlalkevi kötesi 
1 - vıa..s •üO a•nd.1 Mr 

ı.fta per.-ml.e giat acşara .n 
SMt 20 de Ditü f\trddaılsa 
K11r•göt: oy11nu oyna11 c !dır. 
Parasız olan bu K :llagöz oyr 
nwa• büt&n lzm ... ı ler fllavet
lidw. 

2 - HıQtevimizd~. fd~r 
kem paevki bandosu tef' _., 
Galib n dareaiad. lıNr HaJlrni 
bandOH tetki& edi.,..ir. O. 
wamlt olsatc '8htmak ~ 
de ola• nıtiz aıyenternı liiJltla
ranı yapt raıak üzere evıu 
aekreterltj&11e l>a, wraıa&ua 
bildirilir. 

3 - Eve1- yu lıp ta c141f. 
tilo d...me 1.afisyacak ola•• 
9/7J)S8 .......... tld ... 
S 38 da Ha k&•ine pime 6ri. • • 

4 - D . .un upuıa• obl1111-Ja\i 
evinı'-Z to •~fe kur.mAUO h• 
911'.-•ba aiııü ..aat a de& I' • -.., "•v~ ettitilı• W .. 
kwaa Oiıl ıeta•a bütuft ,_,. 
daflann dtta111 edebilec t l 
bi dıtirız. 

5 - 9121 38 çarş mba p w 
saat 18 ~ ltWlliı z aesya! f&f• 
G.m k.a.teliaia ve aaet 11 de 
H91k dc:ıraaele11t OIR t -.O & 

lıaft.tLk aota.6 d • 



ulgar Başvekili, Hariciye 
V ekilimizle nıühim konuş

nıalarda bulundu 
Hariciye Vekilimiz, dün Cenevreden lstanbula d6ndii ve Başve

kil."mizi ziyaretten sor:ra Atatürk tarafından kabul olundu 
lstanbul 8 (Hususi) - Haric ye Vekilimiz Bay Tevfik Rüşdü Aras, bu 1&bab, Semplon trenile 

Cenevred:n dönmüş ve istasyonda, vali Bay Mubıddin Üııtünda~. Riyaseticumbur yaveri, mevki 
komutanı, emnıyet direktörü ve daba bazı zevat tarafından karşılanmıştır. . 

Harıc ye Vekilimiz, do~uca Perapalas oteline inmiş ve Baıvekilimiz B. Celal Bayarı z yaret 
ett.lcte n aonra, Dolma bahçe sarayına giderek Reisicum bur tarafından kabul edilmiştir. 

Haricıye ·Vekilim:z, Belgraddan hareket ettikten sonra Bulgar hududlarında kendiıini bekliyen 
Bulgar Basvekili M. Köse. lvanof. ~ar.afından karşı'.anm.ış~ır. • .. 

Bulgar Başvekili, Hancıye Vekılımııle yolda çok muhım goru~melerde bulunmuştur. 

Dahiliye 
Vekilimiz 

Madrid elçiliğimize teca
vüz edilmiş değildir 

lstanbul parti işlerile Mesele, tahkikat safhasındadır. Maahaza, 
me!JRUl oldu bize iltica edenler zorla alındıfından 

lstanbul, 8 (Hususi) - Da· protestoda bulunduk 
biliye Vekili ve C.H.P. Genel A.) o· L k" R d . d 

· "k - K b Ankara, 8 (A. - un ao;ıım ı oma ra yosu neşrıyatın a 
Sekreterı B. Şu ru . b~ya, du· Madriddeki Türkiye elçisinin ve elçilik eckanının hakarete maruz 

·· 1 "y t pırtı ınaıın a gun V< a e ve 
1 1 

kaldıkla r ı haklc nda bazı haberler iş ' t idi. 
parti işlerile meşgu 0 mııştur. Anadolu ajansının tahkikatına göre, mesele Türkiye elçiliğ ne 

J stanbul mülhak bir bınaya hükumet polisi tarafından girilerek içinde bu· 

k " [ • lunan lspanyolların götürülmüş olması hadisesinden galattır. Bu, 
Hukuk fa U tesı hükumetimizle ispanya cumhuriyet hükumeti arasında henüz görü· 
tedrisat mfJ.a'deti şü:me halinded.r. Ta.atımızdan yapılmış olan protesto tahkılcat 

1 b 1 8 (H .) 1 t safhasına g ı rmiş bu(u,ıuyor. Elçimize, elçilik erkanına tecavüz 
stan u' ususı - san· k ld·ır.· h b . h k"k t kii·ı· h ı·tt· 

b 1 H • '- F lc"lt · t d · t vu uage ı 5 ı a erı a ı a e . ıyen mu a ı ır. u 1Jıcu1< a u esı e rısa 

müddetinin, bundan sonra üç 
seneye ındirilmesi Kültür Ba-

a-ın .düoünüliiyor. 

Ahmed Emin.Sahur 
S:ımi davası dün 

sona erdi •• 
lstanbul, 8 (Hususi) - Tan 

gazetesi sahip ve başmuharriri 
Ahmed Emin Yalmanla Sdbur 
Sıml arasındaki davaya bugün 
Asıiyecezada devam edilmiş ve 
so:ıa erdirilmiştir. 

Ahmed Emın Yalman, yazıla· 
nlarmda hakaı et olmadığını ve 
bu yazıları, halkın menfaat• için 
yazdığını söyliyerek uzun müda· 
{aeda buıunmuştur. 

Karar, bundan sonraki cel· 
sede verilecektir. 

Fransa 
ltalyanzn teklifini 

kabul etti 
Londra, 8 (A.A.) -iyi haber 

alan mahfeilerde söylendiğine 
göre Fransı hükumeti ispanya· 
daki ecnebi muhariplerin yüzde 
ellis nin geri alınması için dip· 
lomasi kanalile bir itilafa varıl· 
mas• hakkında Grandi tarafın· 
dan yap lan teklıfı kabul et· 
m:ştir. 

Sovyet hükumeti bu teklifi 
itirazla ka• ş. lamıştır. 

Bu hususta muhtelif hükumet· 
(erle müzakereler cereyan et· 
mektedir. Eden yarın veya 
öbürgün Grandi ile tekrar 
görüşerek kendisine bu hususta 
elde edilen net.celeri bildirecek 
ve lng:Iiz • ltalyan münasebetle· 
rin:n ıslahı için mevcud imkan· 
lar hakkında müzakere:erde 
bulu:ıacaktır. 

iyi haber alan mahfeller 
Fransa ile ltıolya arasındaki mü· 
nasebetlerde de böyle bir salab 
husu:e gc' mesi lizımgeldiğini 
beyan etmekte ve garp Trablu· 
surıda Tunus hududu boyunda 
dört ltalyan kolordusunun mr 
nevra yap nakta olduğu hakkın· 
dalcı ha berin endişe uyandırdı· 
ğını ılave eylemektedir. 

Japonya 
/ngiliz-Amerikan tek. 
lif ini kabul etmiye. 

cek mi? 
Tokyo, 8 (A.A.) -Sa ahiyct· 

tar mehafil J ıpo ıyanın z ırhlılar 
meselesinde lngiliz ·Amerikan 
talebini kabul etmesinin muhte
mel olmadığ ! ill beyan etmekte· 
dir. Bu meselede üç devletin 
beraberce bereket etmelerinden 
dolayı hiddete kapılmış görün· 

Alman seyyahlar 
A deniz m .mle et. 

/erini ziyarete 
çıktılar 

tTenedik, 8 ( Rıdyo) - Bu· 
raya gelen Alman ardan iki bin 
beş yüz k '. şi, bugün iki Alman 
yapuruna binerek Akden'z mem· 
leke!'. erini z yarete çı km ş ar· 
dır. Bu seyyahların, Yunan stana 
ve oradan da Türkiyeye gitme· 
leri mukarrerdir. 

mekte berdevam olan bugi:ıkü Romanya 
Japon gaz , teler nde J ıporıyanın 
bu ıa ' eb i kabul etmesi lazım Mac :ıristana dostluk 
geleceğini ıma edeıı hıç bir elin uzatmağa hazır 
teki f yoktur. 

Japorı gazeteleri, hükumeti Belgrad, 8 (Radyo\ - Vol· 
kendıs nde:ı talep 0 unan maili· k şer B ·obahterin Bük ~ş mu· 
matı vernıekteıı imtina ede•ek hibırıne beyanatta bulunan Ro· 

manya B~şvek li M. Oktavyan 
mukabil tedb ırler ittıhaıını d~r· 

Gog. ı ; Romanyaııın Çekoslovak· 
piş etmeğe teşvik t ylemekte· y • ve Yug.,slavyan·n da rızasile 
dirler. M caristana dostluk elini uzat· 

Pravdanın lazdıkları mağı haz,r bul urıduğu'lu söyle-
Mos'rnva, 8 (A.A.)- Pravda miştır. 

gazetes:, Almanyadaki son ha· Tayyareci Molison 
diseleri milli Sosyalistlerle ııs· kocasrnd:ın ayrı 'dı 
keri mahfeller arasındaki mü-

Londra, 8 ( Raiyo ) - Tay· 
cadelenin yeni bir s~fhası say· yareci Madam Mo'ison, kocası 
makta ve bu ha:liselerin ta Ceym s Mo iıond 1n ayrılınıştır. 
1935 seneaı 30 Mayısında Hit· 
lerın ordu şeflerim memnun et· J .ıponya Romanya-
mek için biitün orduyu eli altı· dan tuz, alıyor 
na almağa çalışan Roehm ve Bükreş, 8 (Radyo) - J •pon• 
diğer m.lli Sosyalist rüesuını ya, Romanyad•n peşin para ile 
feda etmesinin bir neticesi ol· ilci bin vagon tuz almışt r. Bu 
duırunu iddia etmek•edir. tuz, vakında tes'im edilecektir. 
~ , ................................... ._, 
. E 1 ham ra idaresinde Milli Kütüphane 
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Faiz kanunu 
Yii.ıde aeki:z buçuitcut 

Fazla faiz yoktar 

Finans Bakanı B. Fuad Airalı 
lstanbul, 8 (Hususi) - Yüz· 

de aelciz buçuktan fazla faiz 
alınmaması hakkındaki kanun, 
Vekiller Heyetince kabul edil· 
miş ve ıelecelc içtimada müza. 
kere edilmek üzere B. M. Mac
liıine sevlced imiştir. 

Kanuna göre, bilumum ilcra· 
zatta yüzde sekiz buçuktan fazla 
faiz alanlara, Maliye Veki'.etince 
tefeci denecek ve bu gibiler 
hakkında mevcut olan kanun 
ahlcamı tatbik olunacaktır. 

Almanya 
Harici siyasetini 
değiş tir miyecek •. 
Paris, 8 (Radyo) - Fransa 

Hariciye Nazı B. Deıbos, bugün 
Almanyıının bura sefiri (Kont 
Velçep) i kabul etmişfı. Sef.r, 
Almanyada vukubulan değişik· 
tiklerden B. Delbosu haberdar 
etmi v Almany ın h rici si· 
yuetinde tebeddül olmıyacatını 
bildirm 'ştir. 

Nis otelleri 
Memur ve müstahde. 
mini grev ilan ettiler 

Paris, 8 (Radyo) - Nis otel· 
)erinde çalışan bütün memur· 
larla müstahdemin, bugün umu· 
mi grev ilan etmişlerdir. 

Vali, lsveç kralı Güstavın in· 
diği o.el mhtahdemınİ n greve 
nihayet verme eri iç .. ı müdaba· 
lede bulunmuştur. 

G,ev, Kan ıle d ı ğer şehirle· 

re de s rayet etmektedir. 

Bul gar- Yunan 
Mübadele va kliring 

mukavleesi 
Sofya, 8 (Radyo) - Yuna· 

nistanla Bulgaristan arasında 
başlıyan mübadele ve kliring 
mukavelesi müzakereleri, bu· 
günlerde bitn.ek üzeredir. 

Yeni mukaveleye göre, Bul· 
garıstan, Yunanııtana kömür 
ve buğday gönderecek, muka· 
bılindc de zeytin taneıi ve zey· 
tinyağı alacaktır. 

Danimarka 
Prensi de ava iştirak 

eJiyar 
Varşova, 8 (Radyo) - Dani· 

marka prensi, Po'.onya Cumhur
reisi tarafından tertip olunan 
av partisine iştirak iç· n bug:in 
(Biyeloviç) e hareket etmiştir. 

Rusyc.nın 
umumi vaziyeti 

Bülcreş, 8 (Radyo) - Roman• 
yanın Moskova sefiri, bugün 
Hariciye Nazırı B. M çesko ta· 
rafından kabul edilmişlir. Sefir, 
Harıciye Nazırına bir rapor 
vermiş ve Rusyanın umumi va· 
ziyetini teşrih evlemiştir. 

. - - ......... .. 

Anlıy....,madıfım hikdw: 

Karşıyaka suyu işi 
Bir zamanlar Karşıyalcaya su 

düşünülürken biz Yamanlar ıu• 
yunun yetmiyecetindea, oa bin 
nüfuılu bir yeri idare edecek 
miktarda su olmadıfından bah• 
ıederlı:en, muhataplarımız, bize 
bu ıuyun fazlasile kifayetinden 
bahsettiler. B:z tezimizi anlata· 
madık belki aldaoıyoruz dedik 
ve ıuıtulı:. 

Bütiln dünya, bir memleket 
lbedeniyetiain dereceıini takdir 
ederken sarfettiği suyun milcta• 
rını li~çü olmak üzere kallanır. 
Kullanılan su miktarı akvamın 
derecei medeniyetinin bir delili 
addolunur. 
Akvamı vabşiyede ıu sarfiyatı 

hemen biç olduğu halde me
deni kav:m ve medeni şehirler• 
de ıu sarfiyatı milctarı en yük· 
sek haddini bulmuştur. Bir az 
ileri gelen köylerde yevmiye 
aarfolunan su miktarı adaın ha· 
şına 50 litre olduğu halde şe • 
birlerde bilhaasa büyült şehir• 
!erde bu miktar çok yüksektir. 
Yevmiye adam başına 900 lit· 
reyi bulan şehirler mevcuttur. 

Londrada adam başına 250 
litre, Ş lcagoda 450 litre, Fıla. 
delfiyada 780 1. tre, Buffaloda 
958 litre, Sertinde 200 litre, bir 
çok Alman şehirlerinde 150 litre 

ıu kullanılmaktadır. Ankarada 150 
litre üz rine hesap o'unarak 
baraj teaııatı vücude getırilınit
tir. Karşıyaka gibi yerlerde, 
yani nüfusu 10,000 ile 40,000 
arasında olan yerlerin su ~arfi· 
yatı adam başına yevmi 7 S litre 
olduğu görülmüş ve Sıhhat Ve
kaletim ·z de adam başına yev• 
mi miktarı asgari 75 litre olarak 
kabul etmiştir. 

Hal böyle ike-n belediye mec· 
liaimizin neden ve nereden akıl• 
!arına geldiğini biloıediJim bir 
formül" ve bir kararına muttali 
oluyoruz, ve kararı tarife encü • 
menin müdekkikane ve durbina· 
ne tetkiki neticesi ittihaz ettik· 
!erini haber alıyoruz. Karar 
şöyle: Karşıyakalılar suyu israf 
ediyorlarmış. Üçyüz abone bek· 
liyor, su verilmiyormuş, bu is· 
rafa mani olmak eınelile abone 
baş.na iiç ayda 25 ton su bah· 
şoıun ması, fazlası için ise gayet 
bahalı bir tarıfenin tatbiki ... 

Bundın anladığım, suyun ken• 
dis"nin, yahut tesisatı, ihtiyaca 
cevap veremiyecek kadar zaif 
o 1 duğunu itiraftır, ve bu 
zaif suyu da Karşıyakalıların 
daha doğrusu abone olanların 
israf ettiği mevzuubahstir. 

Eğer su zaif ise, hakikaten az 
ise; bunu belediyemız abonelerin 
fazla sarfiyatında aramamalı su· 
yun tesisatı düşünülürken su· 
yun yetmediğine dair iddiaları. 
mız karşısın da suyun kafi oldu· 
ğunu iddia edenlerden, ve sonra 
bu su balclcında rapor veren ve 
su teıi1&tını itmam edenlerden 
ıormalı ve onlar bu işi tamam. 
lamalıdırlar. 

Bu ıu tesisatını yapanların 
raporlarında aynen şu kayıt 
vardır: 

•Hali hazır nüfusuna, yani 
on dokuz bin kişiye göre, su 
adam başına yevmiye 72 litreye 
tekabül etmektedir •• 

Raporun ayni sahifesinin bir 
kaç satır aşağısında bu sene 
olduğu gibi membalar biç b r 
zaman bu kadar kurumamış ve 
bu kadar su azalmamıştır, denil· 
mektedir. O ha.de en kuru za· 
manda 19 bin kişiye yevmiye 
72 litre su temin edebilecek 
mcmbalar nasıl olur da bugün 
bin ve küsur abone için, yani 
tahminen S b:n kişi için yevmi 
50 lıtreden fazlasına müsaade 
etmiyecek hale gelir, bunu tarife 

Dr. M. S. 
encümeni bilmem nasıl izah 
ediyor? 

israf meaeleline gelince; mı· 
demlci bir iuaf vardır, bu iırafı 
abonenin" parasını vererek yap· 
tıtı muılulc sarfiyatında değil, 
bialerce musluğun sarfiyatına · 
bedel olarak akan Detirmente-

pe şelilleeriade, solı:alc sulamalar· 
dı, at'aç sulamalarda, çocuk 
yuvası havuzlarında, lı:örfez va · 
purlarına su vermekte ve lzmi« 
de Yamanlar suyu saltırmakta 
veeairede aramalıdır. Abone 
olanlarda israf yolc.tur. Bilakis 
ııbbıtini bilen, rahatını bilen 
medeni bir adarıı gibi su sar· 
fetmoktedirler, ve buna kendi 
sıhhatleri, dolay11ile ınemlelı:et 
sıhhati namına mecburdurlar. 

Aboneman bııına kabul olu· 
nan üç ayda 25 ton heaabına 
ıelince, bu beııbın nereden 
menşe aldıtına bir türlü akıl 
erdiremedim. Tasavvur ediniz 
ki bir abone on nüfuıludur. O 
halde adam başını yevmi iııı· 
bet eden miktar ancak 25 litre 
oluyor. Bu abone eğer beş 
nüfuslu iıe SO litre, üç nüfuıl11 
farzederaeniz yevmi 93 litre 
aarfı hakkına malik oluyor. Dot
ruıu ya, bu mantıkı hic; anlıya• 
madım. Bir abonenin nüfusu 
kesir olduğu bir kabahat mıdır 
ki buna verilen ıu miktarı azal. 
tılıyor. Kıymettar Ba11velcilimi:ı:in 
ve Cumhuriyet hükumetimizin 
hayatı ucuzlatmak pren~ibini 
ı•yuatinin esıısı addettiı}i şu zıı· 
manda, bu karar, tamamı tama• 
mına zıt ve aykırı bir adım 
detil midir ? Bu tarzı taksim 
düşünülürken Sıhhat Velciletinia 
kabul ettiği formül de düşünül· 
medi mi? 

Kartıyakada ber ıene teker• 
rür eden ufak tefek tifo ve pa• 
ratifo istilalarını durdurmak 
vatandaşı bol ve temiz ıu ver• 
mekle kabil olduğunu bir nz 
hatırlamamız lazım değil midir? 
Bugün bu pahalılıktan dolayı 
fakir bir aile bu suyu az saıfe• 
der de tulumbasını işletirse hu
sule gelecek hastalık menbaları 
ve hastalıklar ka·şısında tarife 
encümeni ruhi bir eza duy· 
msz mı?. 

K mler olduğunu bilmediğim 
fakat her halde şayanı ihtiram 
zev:ıt olduğuna emin olmak İs· 
tcdiğim tarife encümeni muhtc· 
rem azaları her ha de bu ufak 
düşünceleri tamamen derpiş et. 
miş olmaları (iiz,mdır. O halde 
acaba abonelerin ücretlerini tez· 
yidi ve israfı düşünmeden evel 
suyu bollaştırmak yolunu dü· 
şünmek kendilerine daha ko!ay 
gelmez ve daha mantıki bir iş 
olmaz mıydı? 

Acaba mesele bu sudan layıkı 
derecede istifade temin etmek, 
yani beledıyeye bir membaı va· 
ridat olarak lcullanmalc mıdır"ı' 
Bir m~mlelcet halkının suyun· 
dan istifade .etmeği beklemek 
hareketi ·kanunen, halkın sıhhat 
ve ıelimetini temin etmek va· 
zifesi olan· belediyelerimize ya· 
kışmaz z'nnediyorum, ve bele· 
diyemizi höyle bir düşünceden 
münezzeh görmek isterim. 

Muhterem belediye reis miz 
do"<tordur. Su ihtıyacını b ı· 
den iyi takdir etmesı laz.mdır. 
Bu kara verilirken acaba yeni 
proje ile fazla me~gul olarak 
bu ufak işle iştigale vakit mi 
bulamadı? 

Her ne hal ıse, biz kendıle· · 
rinden çok rıca ederiz, bu mes· 
eleyi meclisce bır daha ince e
mek f rsatını liitfen hzar etsın· 
ler. Bu, vatandaş ve memlekrt 
sıhhati ıçın e.ztnıd r. 
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imar proj si mthı 'Jkaştıa? ~Sağhk 
Plan mı evel? bah · ri 

Para mı evel? DahiU hattalıldır m\ltobaıuaza11 
Bir buçuk saat sonra Pıyale ile ihtiyar köylü "B- h ld • Dr. M. Şnki u u~ dl1oı d: 

" ._ • u aya en vazgeçe ım, aya· Modern insanın 
Korkudun saklan~!~.~agaraya geldıler ğımızı yorgana göre uzatalım,, günlük planı! 

fsted"ğimiz de çok değ il.. Yazan: M. Ayhan Korkud efendi, karşısında el· - -2-
Bize g"zlice bir gemi bulacak· - 77 - per.çe divan duran l öylüye elini Bugün de, imar P oıesı hak- o·> oı:lar ki; belediye relSl Sirkeli yıkanmalar: Banyodan 
sn ... O vakte kadar d:ı biz~ Piyale efendısine yaklaşh: uzattı: kında aldıiımız mektuplardan kendı bildiği gibi hareket edi· hemen sonra bir küvet sıcak 
bulunduğumuz m~ğ raya yiyec~i.C - Mujde şehzadem, müjde!. - Allah razı o1sun ağa.. birini neşrediyoıuz: yor, her Avrupa seyahafnden su alınır ve üzerine bir iki bar• 
getireceks n ... Ojşh ki, bu su· İşte rıarnuslıı, iyi yürek i b r ku- Diyeb"ldi ve sonra açlık la, O tuz yedi k r şılik bir meclisin dönüşte orada gördüklerini bu- dak sirke ilave edilir. Bu sİr· 
retle h ç bir kimseye fenalığı !unuz, b·z~ yardım edecek. Za- önüne konan yıycceklere sal- yalnız on iki azasının reyiie ka· rada tatoikl\ kalkışıyor. Mesela keli s ıyu göderi bir eldiven ile 
dokunmamış ıki insanın, bılhas- tıd :: vl tlerırıe de bol bol yiye· dırdı.. bul ed ılen imar plana meselesi Avropada şekerlerin kağ d için- vjcude sürü'.erek masaj yapılır. 
sa b.r şehzadenin hayatını kur- cek g~t rdiın.. - Sonu oar - günün hadisesi oldu. Herkes de görüne! bu ı u ıon zaman· Sırkeli su ile v:.icud:i ovmaktan 
tarmış olacaksın... Ç k ki leh ve aleyhte söylenip duruyor. 'arch İım rde de tatbik ettirdi. maks t, cilddeki mesamattakı 

Piyale kesesini açtı, bir avuç Gümrük_"erde o acı 1 Fena dt>ğil, demek İzmirliler Halbuki AHupJdaki kahve ve yağ maddelerinin çıka ılmasın· 
altın çıkararak ihtiyarın önüne .... • .. bı·r o··ıu··m şeh "r işlerıle gerçekten i!g li, çay şe':er' eri fabrikalarda fenni dan ibarettir. BLI suretle clld 
koydu: Y ..?oi tayin ve terfs.'ler öy e ya; tenvirat, tanzifat, tente, s rette ambıılaj anır. Burada ise mesamatı aç Jmış o!u~. 

- Bunlar şimdilik ekmek ve Aydın Mebusu Bay Nazmi levha, k~ld1rı rn, bis klet, olomo. kahve ga sonl n ıımbal~jlıyor, Sonr dan ıslak m1s j'ara baş· 
Y

iyecek par.ısı... Söyle, söyle, A kara, 8 (Hı i) - inhi- T 1 1 d 1 . . bil, otobüs, kam o. ı, araba, te'- lİç kilo şekeri emhalajlcrnak iç"n lamalı. Bunlar da ovma, do-vme 
s r ar Vera t' G1ııırÜ me· ~ p.; ok unun va ı e en ve t c- 1 d k f d b" 

sana bel bağhyabilıriz değil cardan Ayd nl ı Bay izzet Ayay- la iye. konturat ve d!ihil ~ım i i ı saa za.nan sar e en ır ın- ve delk m s j ardır. Bun arla 
murları ar as nda bazı hiyinler aklıma gelmiye 1 b r çok be ıe- sanın elini yuzüne s ürmes·. bur-

nl i? d ·ı G l O T f ,., · · vücud kası cümlelerinde şiddetJı• · yapın ş ve terf e müstahak olan· ın 1 e enera ·m n "' an!.. d · 
lht. d .. l . . . . k l"d l . B A T diye rüsum ve h1,.çlarını ver- nunu karış• rnınsı tişünülmüyor, bı'r ı"htı'kan tevlı" d eder ve bı'r 

ıyar a am, goz er nı çevınp ların da birer dert ce terf ı lerini ayınva ı e er· ayan yşe op-
hila altınlara bakmamışt . çuoğhı müptela olduğu zatürree· dikten soııra şehir işleri!e ilgili kaldı ki bu kesme şeker er, h raret husule ge miş olur. 

tensip eylemictır. Buna gö·e,· I l ı k d d l k b kkallard• aç olarak satı Pıyale: .. den şıfayap o a mıyarak maa e· o.mamA vur um uvmaz 1 8 .. L' • Masajlar şu suretle yapılma· 
Kara kimy'lger B. Rami Is· l z 1 · ı·ı b' b" 1 - iyi, diyordu, mert adam, sef dün gece Kırapınardakı 0 ur. aten zmır 1 er ıç ır ıyor. hdır: Bu masaj ci lde bir y1ğ 

tanbul kimy..t~erli;t,. ı ıe, B ndır· ı.·· kl · d l · h k't d d l k t B l d' e ·· b" lerce araya kıymet vermez. Aradı- 6 5 KOŞ erm e raıımetı ra mana va ı vur um uymamaz ı e • e e ıye • ı ,. y z ın . 5 ;frerek yapı r. HayJelbr-rg 
"'mt buldum.. Bu adam& mut· ma inhisarlar idaresi muhake- kav ışmuştur. mem "şlerdir. Ben de lzuıirli ve liraya • galiba hu defa Vcnedik· G 
6. mat memuru N had İsta ıbul ıc- C b k Ç b b l d .. h 1 - t .. d··x.·· .b. .. b. . onlib cild yağını (Dıyaderma) 
laka yola getirmeli... enaze e i ugün ü arşam a e e iye rusum ve arç arı mu· e gor u~u gı ı • asrı ır garaı denilen cild faaliyetini tevlid 

_ Hemşehıim, çok düşün• ra takib memurluğuna, lım t günü sabahı K rapınardan eka· kellefi olmak itibarile düşün- yapmak istiyor. Memleket içinde eden yağı alınır ve bütün vü· 
dün. Yapaca~m iş, m llete, idhalit muayene memuru Vedat preıle nakledilip nbah saat düklerimi yazıyorum. otomob"He in değil, insanların cude ıürülerek mlsaj yapıima· 

İstanbul muayene memurlu.ır.u :ı a, dokuzda Kemer istasyonundan (P"' l .. l?) b"le rahat rahat ·· ·· klerı· yo :nemlekete bir hıyanet değ'ı ldir. .5 )an mı eve• para mı ~ve 1 yuruyece .- lıdır. Bu masaj her jimnastik· 
İstanbul manifesto memuru Mü- alınarak Kemeraltı camıine geti- Ytımurta mı tavuktan, tavuk mu lar yokken buna ne lüzum var? 

Yedi. yaştndan yeım ·ış yaş ına · ten evel eski Mısırlılar, Yunan-

k d h k b· ı k" K k d nir Iatanbu. anbar memurluğuna, rilecek. Saat onbuçukta namazı yumurtadan? Problemi gibi bir Avrupanın bazı drğme şehir- 1 11 
a ar er es ı ir ı, or u kılınd ı ktan sonra Hükumet önün· lılar ve r n ı ar tarafından ya-
f d. . k b'l f Ankara anbar memuru Feyzı şey oldu, hangisini evel yapmak lerinde bile olmıyan ekmek fab- pılmakta 1·d·ı. Bo"yle yukarıdan 

e en ının arınc:ıya 1 e ena· l den Gümrük ö ıüne kadar elde · 
1 ~ d k t S it S stanbul an bar memurluğuna, lazımdır? Sualine cevap vermek rikasilc süt fabrikasını yapmak •"'ax.1 ve aşag" ıdan yukarı yapı· 
•ı;• o unmamı, ır. u an e· [ taşınarak orada meras me niha· v ~ 

1 h .b . .1 b 1 stanbul anbar memuru Aziz haylice güç bir i~ gibi geliyor ne demek? Elemek fabriKası ya• lan bu mas· ı· ı ... r ancalı:: yağlan· 
m, ta t ı brası e un arı ya- I yet verildikten sonra otomobil· ı f ı k Q .. 

pıyor. 
ıtanbul memurluğuna, M danya bana. pı acığına naz ran ı11n ar a- mış vücude t tbik edilir. Bll da 

anbar memuru Alı' lstanbul an· lerle Altındak asri mezarlıktaki V k '" k J" pah~acak demektir. Bu kadar aile makberesioe tevdi edile· a ıa p an yapma azım. kollara, göğüs ve ark lya ve ba· ihtiyar b-aşına kaldırdı: 
- Pdci efendi!.. O .ur, 

den ne gelirse yapacağım. 

bar memurluğu ıa, U fa ihtiyat Fakat tuhaf de""'ı·ı m.? Parasız fırıncı esnafı, bamurlcir vesaire elim· kt'r ı; caklara tazyikli masaj yapıhr. 
memuru Hüsameddın N'uıeybin ce 

1 
• plin yapmax.a da aldım ermi- iısiz kalmayacak mı? Hele maa· o b d f d b k 

Pıyale sevincinden ihtiyarın 
b }A-nına sarıldı: 

- Allah razı olsun!.. Göre· 
ceks:n, muhakkak göreceksin, 
bu yaptığın iyiliğin mükafatı 

çok btiyük o\acaktır. 
lhtiyar kalktı: 
- Haydi şimdi de şehzadeye 

bir parça yiyecek götürelım ve 
ben de mağarayı öğr~ney.m. 

ihtiyar, bir heybenin içine 

1 b 1 Rayfa ahalı.sı·nı·n li zallah harb zamanmd~ vaziyet 11 on eş e a vücu e tat i 
bış memurluğuna, atan u mu• yor. Bunun içindir ki, bu hu· ne olur? edilmelidir. Bundan sonra da 
ayene memuru Ce al lzmir mu· protestosu susta leh ve aleyhte olan iki H teneffüs hareketleri yapılmah· Siit fabrikasına gelince; i· 
ay ene memurluğuna, Maad;n Kudüs, 8 (Radyo) - Hayfa arkadaşla görüşmeği ve bu ya· mayeietfalin süt damlası ne dır. Gerek sirkeli ylkarıma vo 
muayene memuru Nazmi Urfa ahalisi, lngiliz zabıta memurla- zıyı ondan sonra yazmatı mu· oidu? Bu hususta sarfedilen gerek yağh masaj vücudde çok 
ıbtiyat memurlu~una, Çobanbey rının tatbik etmekte olduğu taz· vafık gördüm. k·rk bin lira hedıer olmad m.?. büyüle faydalar teroin e er. Cil· 
muayene memurluğundan müstafi yik ve tehd.t s·yasetinden do· Plincı arkadaş diyor ki: lite bunlar v• bllna bon•&y.n <Aö .. bo.c;vlnnmlll3tmı, -n:rraver ve 
R gıb lzmir itha it memurlu· )ayı Fılistio hükumetine protesto PJansız hareket etmek mısrah bir çolC dedikodular var, fakat ietafetini, yumu.-a lığlcr daima 
ğuna, lstanbul an bar mc nuru muhtırası vermiştir. mucip olur, çünkü icabında ya· bu dedikodulann hepsi de ye- muhafaza etmesine çok yardımı 
Hüseyin Ankara anbar memur• -• pılan yıkılır, yıkılan yapılır. Fa· rinde olmad ğı gibi kabahat ta do'.c:unur. ·Arkası oar· 
lu~una, G rze güm ük memuru ııcuyu idare memuru Necatı iğ· kat plan olursa her şey siste· belediye reiı nin değildir, bü- ı==r ı ı 
Mehrned Ali terfi n Gerze neada idare memurluğuna, matilc: bir tarzda olur, ne yapı· tün kabahah doktora yükletmek lVooel'ri ecza aı dJ.J.t' 
idare memurluğuna, Fethiye Karine idare memuru Mebmed lan yıkılır ve ne do yıkılan ya· haksı z olur. Çünkü doktor ne 

yıyecek do'durdu: 
- Şunu benim 

muayene memuru Ftkret Ban.. Nuri Üııye ' idare memurluğuna, pıhr ve maaraf da beyhude Parste gördüğü Eyfel kules"ni, Ba r:eca 
merkebe ata- lzmir itha at muhasebe memuru gitmez. ne Romada gö düğü Emanuel Bajldurakta S hhat, Karataşta 

dırma muayene memurlu~una, y 

N'bad terfian lzmir ba•müdür· Hükumet, asri ve medeni ve abidesini ve ne de Berlinde B. H~bı·f. Ti kilıkte Yen ı İzmir, yım •• 
Piyale efendi: 
- Peki, dedi, pekit. Ma~a

raya varınc-- bir atı sana veri· 
riz. Heli!, hoş olsun, sen kuf. 
lan .•• 

Bir buçuk saat sonra; artık 
ikiıi de mağaraya gelmişlerdi. 
Ş hzade içeride açlıktan bitap 
b.r halde uzanıyordu. Ayale 
ıes'erıle beraber kendini bir az 
topladı. ilk ham'ede, başkala· 
rrdır, zannederek: korkmuştu. 

Dr. Behçet Uz 
Çocuk hastalıkları 

mütehassısı 
Hastalarım 11,30 dan bire ka· 
dar Beyler sokağmda Ahenk 
ınatbaası yanında kabul eder. 
Mua9enelıane telef onu 3990 

Ev telefonu 2261 

N.zıb memuru Remzi Urfa mu· "' .. 
l lüğü memurluğuna, Ayvahk vez· ürban zme muvafık bir imar plan gördüğü buz üstünde patinaj lrgadpazarında Asri, Güzelyerde 

hasebe mcmur~uğuna, stanbul l y k 1 b ı ı · k lk k nedarı Abdü mec t terfian e- görece o ursa, aı ana an ıma· mahallerini yapmağa a ışına Afiyet eczabanelerı nöbetçidirl•. 
anbar memuru Nail Mudanya nihisar idare memurluğuna, rın plan dahilinde biteceğiai hevesine kapıl mış bir be!ediye 
anbar memurluğuna, Bodrum Marmara idare memuru Talat bildiği için yardımda bulunur, reisid'r. 
muhasebe memuru llyas Anka· terf' an SiJivri idare menıurlu- p lan olmazsa yapacağı yardımın K1ymelli ve enerjik doktor 
ra muh1sebe memurluğuna, ğuna, Gireson vezned rlığından carcur o:acağına kanaat getirir bir plan yapmışt ·r. Kabul ve 
Ünye idare memurluğu muha· açıkta Saffet Marmara idare ve yardım etmez. Dün Ankara• ademi kabulü belediye meclisi 
sebesine, açıktan Mehmed Tev- memurluğuna, İzm"r başmud" r· nın, bugün lstanbulun imarına azalar nın elınde idi. Mademki 
fık tarife müdürlüğü memurlu· lük memuru Kemal ter· muavenet eden Cumhuriyet hil· kau ıl etmişle .. dir, o tada bir 
ğuna, P. T. T. m nur namze· fiaıı İzmir manifesto memur· kumeti; tn ... ihen, mevk"en, tabia· kabahat v .. rsa onlarındır. 
di Fuad tetkik mıi lür ı ü~ ü me- luğuna, İı.tanbul başmüdür'.üğü ten müste~na b r vaziyeti bulu· Be.1 belediye meclisine aza 
murluğuna, a"ıktan Ra.f ]5 • an· memuru Burhan terfian K ü-;ük· h olmak cerefini haiz olsaydım ~ aan ve hele mılli s.ıva1ın mi • 7 

bul muayene memurluğuna, Ak· uyu idare memurluğ:.ına, Is- rakı olan İzmiri elbette unutmaz. bu p!inm müzakeresi esnasında 
çekaie muayene memuru Sıdıcı tanbul başmüdürlüğü memuru sayın reise ve p' anı uıüdafaa 

t Sld terf.an "ıdare memurluğuna, Peşin paracı arkadaş diyor ki; d 1 I 1 d. 
naklen, stanbul memuru Ra.f P I"' k h l e en ere şun arı söy er ım: 

Traihzon muhasebe memurJ Tev· arasız P an yapma aya 
terf ıan lstanbul muayene m~- ld "b' b tb'k k l Hayalden vazıeçelim, ayağı· ! k terf an Trabzon memurluX>una o. uğu gı ı unu ta ı a a • 
murluk1arına, fs anbul mtmur o d h d mızı yorganımıza göre uzata· Akçay manifesto memurluğundan kışmanm neticesi e usran ır. 
V k 1. C d ı t b J lım, planı tetkik edelim, yapa· e • ı avı e ıs an u muayene açıkta Mubıddin lzmir itba. Me li; ayda eıli liradan maada 

ı ğ kt N d bilecekler m'zi kabul edelim. 
memuru una, açı an ec et lat memurluğuna, aç an Fethi bir kauncı o mıyan bir insan, 
ve Behzad İstanbul muhasebe Bodrum memurluğuna tayin ruühend sin birisine gıdib te Fakat her halde planla çalışa-
memurluvJarm~, Kızıld ze mua- edilmişler ve tarife müdürlüğü altı kath ve yirmi dört daireli lım. Evvela lağımları yapalım. 
yene memuru Mehmed Trab- memuru Mehmed S mi, Jstan· bir apartmanın p\inmı yaptı· Lağımsız şehir bağırsaksız ada-

Bir izall 
lzmir ikinci Hukuk mahke

mesi zabıt katip erinden B. Tab• 
sin Matur, HJkuk mahkemesin• 
de b"r ihmal b şlığı altında çı• 
kan ve kendisıni alakadar edeıa 
b'r yaz mız gönderdıği bir mek
tupla şu suretle izah etmektedir: 

•Dairemizde ben·m vazifem 
ve mesai taksimi itibar;le be• 
nim vaziyetim, mahkememize 
taallu'< eden ve masayt alaka• 
dar eden işlerin muamelesini 

zon mu eyene memurluğ·rna bul başmiidürlüğü muayene me· rarsa, bu adama hayalperest ma benzer, la~ımı olmıyan bir ..... -----------•ı E. irne muayene memuru Hüs· meru Osma11 Feui, İzmir itba- demezler mi? Ve derJersa diyen- şehirde halkın sıhhati tehlike· 

ANADOLU nü H üseyin terfıan Kı z ld ze !at muhasebe memuru Yus\lf lerin yerden göğe kadar hak· dedir. Tifüs, Kolera, Veba gibi 

ikmaldir. Sonra bunların liste
amı yapar, başkatibe veririm. 
O da ınüzekkeresini yazarak 
mahall'ne sevkeder. Ben çek• 
mecemde hiç bir evrak saklı· 
mam ve tutmam. Bu yanlıı ia
naddtr; mahkemeye aid b.10.· 
mum evrak açıkt a ve dosyaıa. 
rmda bulunur. Evrakın manal• 
line gönderilmemesinden mü· 
teveUid ihmal bana aid detll· 
dir. 0.1 beş senedir namus ve 
ıerefim ile lzmir adliye mahke· 
mesinde zabıt katıbi olarak 
c;alı~bm ve çalışmaktayım. Kötü 
bir zan ve zehap altında kal· 
mamak için, bu hususun muh· 
terem gazetenizde yazılmuım 
hürmetle rica ederim. 

Giinlük Slyasal gazete 
~ktnb ve füıp1ıuharrui 

Hagdar Rüşdü OKTEM 
CJDam:i' aeıriy•t ve yaaı i~leri ıoidQ; 

ı": Hamdi Niahet Ç4lSÇü -İDAREHANESi 
1nrıir İkinci .Beyler eoka~ 
Cllal.lt faııiıi WH11 içiocld 

Telgrafı lEmir - ANADOLU 
'.lclefon: 2776 - Foııa lı.utmu: 405 

Abone ~eraiti 
l ılh~ı 1400, allı aylığı 800 

kunııtuı 

1' ılarıeı Dlemleketler 

Al\AIJOLlJ MA'J liAA~1ı"dJA-
11A~lLMJ~'Il.lt 

muayene menıurluğ-una, Küçük- b:rer derece te-rfi ettir.ilmislerd·r. rnrı yok mu? sari hastalıkların ilerilemes nin 1- LaA-ımları olmıyan, cadde ve yegaı1e sebebi liğımsız'.ıktır. 
~ h • G.' • d sokakları Kurunu vustadan ka- Sıhhatimizi koruyalım, sonra .,_,e l r azı DOSU D 3 ıan ve ıimdi sayması uzun oıao yo1ıarı yapalım, yo?suz şehir 

Sayın lzmir halkının gösterdiği 
yüksek alaka dolayısile 

Bu defa 
Celbedilen on d6rt artistin iftirakile 

yepyeni numaralar 

Matine saatleri: yalnız Pazar gftnft saat 17 de 
Snvareler her akşam saat 21 de başlar 

MDD0RIVET 

egs:ıaı ... ~·~ .... . 

bir çok ekıiklikleri bulunan bir bacalcsız adama benzer, tam 
şehre, asri garaj, ekmek fahri· adam olmağa çalışalım. 
k~ıı, süt fabrıkası, Kadifekalee N. S. E. 
s·nde gazino ve bunlara benzer Meçhul tayyare 
bır çok teylerin pllnını yapan 
belediyeye, bayalpereıt demez- telırar gdriindii 
ler mi? Pariı, 8 (Radyo ) - Buf'in 

Ben her iki arkadaşın dijşün- lsp nya 11hillerinde ve Nyon 
celerini mezcetmeği muvafık muahedesinin tayin ettiği bat 
buldum ve her işin bayırlıs:nın dab l inde ıayet alçaktan uçall 
işin ortası olduğuna bir daha meçhul b r tayyare ıörülmüştür. 
kanaat getirdim. Fakat kendi fsparıya sahillerinde ıeyrüse-
<lüşllnceterimi yazmazdan evet fer etmekte olan bütün vapur-
daba bazı dedikoduları yazma· Iar keyf.yctten te s %le haberdar 
iı münaıib ıördüm. edilmitlerdir. 

Moskovaya c: önmek 
istem ·yor 

Tokyo, 8 (R dyo) - Bura
dan ayrılan Rus sef m Slavoslc;, 
Moskovaya gitmiyecektir. 

Haber ahnd ğına göre, R .s
ya, To <yoy:ı M. Ro Jo ısu sef r 
olar tk gönderec ktsr. 
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- 82 - Y o.zan: Alekaandr Düma 
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Kelley kapılarına y··z adım kadar kalınca Dar-
tanyanın atı b:rdenbire çökmmüıtü 

- Ben tuhıldum, yola ç k lim na doğru ko,tJlar. P!anşe - M mk n df'fl; ben altmış 
Dartanyaııl durm l d rmal.. cf...nc:hsine, h:z:ne ç i ile bera• fersah ık meaaf yi kırk dört t!· 

Derken iki e. de aı.ah at· ber yenı ge mit bulunan ve a te rprak ıe dim ye yarın 
mqb. ~end lerindeo el i ad11n kad r etle vakti Loodrada bulunmak· 

Dartanyan ile Plınşe ikinci i!erde duran b·r denc:liy· fÖı .. e- 1 t m e ıemdir. . 
ibtan bek emedı er. Klp nın rip d ~k t n cc.betm şti. - Teelliif eder·m, efendım; 
ininde duran ık· ab çözdü er, Ko 'l koş1 bıı efend nin ya· buraya ilkönce ben geld tim 
Gzerlerine sıçradılar, m hm uz· na a geld.kleri ıaman onu da iç D ilc"nci o!aralc ı·dem m •• 
lanm atların karn:na wrarak telaşlı bir halde bulm ı ardı. - Be ı de teeııüf ederim ki, 
dörtnala düzüldü er. Dörtnala Ç zme1eri toz · çind ! olan bu burzya ıkinci o arak ıeld tim 
fiderlnken Dar.anyan P.anı ye ef ndi hemen lngilce eye geçe· için bir nci i tmeiiyim. 
ıora7orda: bilmek çaresini &orQ$turuyordu. - Kral nam.na! diy~ tfendi 

- Atoa ne oldu, biliyor Sefere haz r belunan b'r tekne- ihtarda ba1undu. 
DNl8D? nin k•p anı ona cevap verdı: - Kendi namıma! diye O.ar· 

- Ahi efendimiz, bet" at111n· - B11ndan daha kolay bw tanyan cevap verd. 
ela bir adamın düştütünü gör· şey olamaz. agcak bu aabıb - Zannederim ki lüzumsuz 
d .. ve aorara kıhc 01 çekerek gelen bir emre göre kardinılın yere kavga çıkarmak iıtiyorsu· 
ditefteri Ue dövüştüi~ camlı z n tezkeresini t fımıyan hiç nuz? 
bpadan priilüyordu. bir kimse kana ı geçemiyor. - Kör şeyt1n! Ya ne yap-

-. Cesur Atoal ayni zam•da - Bende de izin tez ereıi maklıt mı iıtiyorıunu ? ... 
bİli• bçmaklıtımızı da düşün- var d yen efendi cebinde• bir - Ne istiyorsunuz? 
clL Baaala beraber iki ad m kiiıt çıkararak göstereli. - Bıl•ek ister •iliniz? 
ötede bizim de ayııi felikete Kap an tekrar dedi ki: - Şüpb siz. 
diit•iyecetimiz nereden bellıl - O halde rman re sine vi- - Pc:ki, öy eyıel p•k laı m 
beri, Pıanıe. ileri! Sen cesur ze ett r p bana gef riniz. old.tu ha de bende bulunmıyan 
bir arkıdaşıın!.. - L·mao .. eiauıi nerede bu- Ye • z·a cebinizde durao ,. 

- Efendım, biz P.lcard ı1arın lab ara ? em rnameyı st )Orum. 
ffe ,_.,.cak zamanı bildılcle- - Çıf likteki evinde. - Galiba şaka ediyorsunuz? 
rial size aöylememiı mi1dimi - Ç ftlık nerede? - Ben çolc az şaka eder mi 
budan başka ben ıimdi bura- - Şeb"rden bir çeyrek ft.,.. - Yo tundan çeıeihoizl 
ela laeadi vataauada bul1111uyo- ıab mesafedei bakln.z ona bu- - Geçemen'nizt 
,.. ki, ita da benim ceıarew radan da gö.ebılirsiniz. Şu ki· - Ce-..r del kalam, beynini 
tilli artarıyor... çü < tepenin yamacındaıd taı patlatıcat m. Hey, LubeaJ Ta· 
ı.w de olanca ıüratle ve ltiç damlı ev. bancatarımı veri 

..._.. Sen Omere relmi.. - Pek pzef, d yen -eletldi, - Planşe hizmetçiye bak; 
Omerde, ı. üciiA bizmetç·li ile ber bet' ft a e efendisini be beceririıa. 

korkma ile, laayvaalan•ın ,.. çiftlik ew nia yohı•• tuttu. hk vak' dan cesa et almıı 
!arlarına kollarına geçirerek ctiD- Darlınyan ile P •"fe de, ıeı.. bulunan P a lŞt", Labe un üze-

---,.--••• .. ..._,,.-..,..--~·,ı ~·ww ~~ ı ~ \Ç~~ tli o 
1* .., ,.lllf ,,. ..._., Ch; fabit at3c 'bolun uta c;tn ona hemen 
çıktılar. ıetamiea çıkıluaca D&rbaay• ıut üıtü yatuarak dız ni göğsü 

ICalley bpılanna yOs adam a4ımlarmı • k'atbr•ıı ve tam üzerine dayıımış1 ı. 
..... kalınca Dartanyanm atı kiçiik ormana r'1eceti esoad • - Ben işimı )apt m, efen· 
bircla9bare ~ ye tekrar kend.aine yetişmiıti. 0.,a de· c1'm; s z de işin·ze bak n, d;ye 
W.,m ... l•lrla buluıma· di ki: P nşe bat rıyorJu. 
.... •• ~ ve - fJadim, çok .ce!eniz .ar Bu halı gören ,..fendi kıl c na 
b.... cleAikhr•d• bn" zıwderim? çekerek Da an) ana sa dırm şsa 
fOrda. - «•••i• iti btnimki b· da b ı a ndak•a n mıdc vem·· 

Artlk ,.ı.. Plaateeİll etı dar olamaz. tin üm din n f vk nde Lu m ş· 
bhalfb. fabt o ela durduktan - Teessüfle ıöy'erim 1c·, be- ta. Oarta•yan ç sın'ye llU"• 

- bir edım bile yiritmek nim de iti• 90< .oelıe ve bana f ında oıu üç ke e y...:ral.ıaa f ve 
m' '•• elmamıfb... b 1' Otuf.ta bulunmanazı rica be s pay şta: 
(ıak fikir ki, söyled tim'ı ederi111. - Bir Por1oı ç'nl 8 r Ato 

v · z eduıa .._.. - Ne g b? çini Ve bır de Aramıs ıçio1 
fede lt9 WMIJ•lard.. Hayva la- - Evveli benim r·tmeme Dem şti. 
,... yo1 ert-.da terkederek müsaade etmenizi. Oçü lCÜ darbtde efendi kü-
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lU ıe ı b yeı e uiafmiftu. 
Dara yan ocau Ö•Üt ve hç 

dtt se bayıımıf za ınett t ç n 
emrı ele ftÇ rmek üzere yaaıaa 
sokuldu. T •• el lh uzat p emrı 
ar yacatı 11rada kılacanı hen&& 
elıode tuta" efeacli onu ıöt
aün dea yaraLyarak: 

- Bir de MDID ç nl .. 
D ye batu•ıfb. D.rtao,.• 

b:ddetl' bır halde: 
- Bu da beoi• içiol Soo 

fak t mükemme L .. 
D yerele dörcl 11ci bir ap1a

yışla adamı 1ere çivılem ıti. 
Bu aefer ad m roılaioi ka· 

pam11 ft bisbü in k•ci •Dl 

kaybet• ıti. Da ta y ,. oau 
ceplenlH ar dl ve b l'İ den seç· 
me emrioi aldı. Koot di V N'd 
namına yazılın tb. 

So ıra, kanlar ıç'nde bayııo 
ve belkı ÖıÜ o arak bırakmış 
olduğY yırmi beş yaşmdaki y ı· 
klflkla 1t tllya ..... ,,. 
sanların, kendıler ne yabancı 
o'an ve belki de bıç tanıma· 
d kları k mselerin menfaatlerı 
uğrunda, bıribirlerıni ö dürme
aıoe s•beb olan kaderin ci,ve• 
ıme lcuş .çifti ~kti. 

Fak t b11 ~snad.ı imdat iç'n 
b ğ makta olaa l.otleo oo• 
ik z etm şt. P!ıate 01• rtt· 
llta dan tutm•t. o aoca u~ 
velut> ı kıyordu. 

- Eknd m d~d·, böyle bo
tızın aılar ea ıeai çıkanıyor 
alDm• bırakacak olsam avaz 
ç kt t kadar baAıncak. Bu be· 

f n NQrnaand yalı o'dutunu an· 
hyorum. Normandiyahlar lıe 

inatçı olur. - Son• ..,. -

tfılta No. 

' nkılab atıralarından 
ıah da milletin arzu ve emeli dairesinde tayin edeceği yeni 

bir saclrıizam ile yeni bir hükiimet kuracakb 
ılabralarnı' m ılcifaten tevcıb 
edilen rütbelerle paıalıf1 yaka· 
lay •erm ılerdı. 

Bu ~ibıler bittabi meırufyeti 
idlnni• •• J)riac la•ım idi
ler. BJDlarua yan oda ~unu· 
... &c1 0 1 meırut yeti ada eden 
baba bbek abesle ut ataıak 
.ıi1t · · Said P•ta çok ,_. 
..... ı. rde ık o ç,karc:M 
ile ertaldık ett k eri ıöy e• rdf.. 
S. ... o mak tlrt le M vlia 
... IUat, 111 fbur A i K•mal 
ve 1-aiı L-.l gidi ı z i 
)'ipti a...ı to a blarda Abrar 
fwkat1ata tao mıt hfdel az • 
1-.nıadan baz larını da içlerırıe 
alarak bar taklıbi bükQmet dar· 
beıı için muzekerelerde buhın• 
mata baılarlar ve lttihadç lar· 
dan ald klan dersi tatbıke karar 

tanbalJa bir ordu deaaokti. 
Bunla ı elde -etmek kafi idi. 
Paçayı ı v .sddar ve l.emen iıe 
g riştiler. 

Ta,'kıt adald clörclüıd llYCI 

tabu u bir aı h.ıara idi. isten. 
bela ıel ndıkleft n11ra zelairie
ra de pe~ ba efrada meşgwt 
olamamış' ır veyahud pek k_.. 
naz olan eft'ad bueu ıH4irme
m şlerdi. 

1325 •Rumt., yılının martm 
otuzbir•nc ıalı rünö fsnnhatda 
Ayasofyada M ilet mecl 'I n n 
(bir kıç yıl eveli yanan Ad
liye dareı) -önü:ıdeki meydan· 
lıkta ubıta11r; auo .... tarafuulan 
yapılan is anın: 

1 - lıvuı tert b ve teşv'lc 
eden Ah ar fw"-a 

2 - ite karıt•• Cemiyeti 
Muhammedi .,. ltu karratal k
taft iltifa4eye yeltenen eaki 

e1derln ve laaf ye ra laa. 
3 - Yıld llD tak...... ta"' 

ve lleıckwt. 

4 - Ordunun vaz yet • 
Bu, dört cephedeD tedk ki ile· 

tıza eder. 
'31 Mart hiJ sesi diye Os

manla taribıne intikal eden bu 
vak•• bütün feC1lati1e beraber 
Meşnıtıyetı idareye iedtrilea bl· 
yiik ör le~.-. ek dir~ Yalr-.da 
aı• timiz r'bi ...... il parti
lerin ea k•vvetl mi olu .a.rar 
fı k • bikimeti ele almak İOİtl 
bir cl.rbo lıükimet tuarlamııt·. 
lttibadcılar köldeımi.t bir iıtib· 
dadı yıkmak i'in naaa! orduyu 
ele almışu bunlar da aıker eri 
ikna ederelc ele alacaklar ve 
gunun bır'nde 511 tanabmed 
meydanlıtıadı topl yacak an b11 
askerle ve top anbya gelecek 
kend fırkatarınıo adamlarile 
pad şahtan: 
-lıte ahali ve ıılcer yani elele 
veren dkarı umum ye bir kül 
haline ge mit bbineeia daha 
ehil ellere ııre i meaiftı itf10rlar 
,~ecc\:ler. P .. d .. b da ••"•* 

arzu ve emeli dairesinde tayin 
edeceti yeni bir udnizam ıle 
yeni .b.r lriikGmet karacak WJ· 
lelikle ahrar fırkaa it bqıaa 
pçtBİf al..ktı. 
811 if ıö,lai,& ve ,... .... kadar 
buit bir .., el li'dir. Bir kere 

•rda ile oyaa ... k, Mı-ut f1Ç1111D 
ym .. a abtf ile .-.ek .elemek
tir. Para lcuwetile ~ı... bol 
ke-dea rit._, mevkiler ... 
vurmak IUl'etJe olaun eS- alana· 
cak efr~d zabitaiz iıe feüketi 
intaç eder. Halbuk lıtanblllda 
bul._. whtci ~ ·ciDde ,.. 
rar f1rkasının ileti o'acak ve bu 
isyanı yap.eak w ppbracak 
cüretlcir bir zabit yoktu. Elde 
eclileoek \u allcer ot-. o1la 
aYOI t ... la'1 olelJ ... Ve eu
sen reae yukarıda .da arzed,J· 
diti üzere bugünüa mkettipleri 
işe kıaa yoldan fidebılmek iç n 
ta, lclt1a gıb bir az sapa ıemtte 
bu'unan d6rd6ncü ,.cı taba· 
rumt he bol ..relerle Uf ese 
kOJll"lf:.rdl. 

!'!altıf• 'f 

iN HOCADAN 

ahir t 

eKtupıar 
- 22-

Ya.ıam 

Şeyh 
KUtteri 

Nasara yaaaunı kitabı ı iıte bu 
Kemal KimD yazmııb 

iyi amma nasıl uzaldqm·ya· mansuran kita-. buot111d11r. Hatta 
yım?. YaZ1 yaı•ık ba; b~cı (daralM aey41ı Amme Zeyd 
küpü değil ki rengini evelden Amrı dö}dü) ibaresi de oauo· 
bilesin.. Bızim yazı yazıı mız dur amma inkar eder. 
çingene zurnası gibi ae çıka ıa - Neden? 
bahtına çetidinden. Yazarken - Efendım, bu ibareyi atzın· 
lca!em;n uc1.1na ansız o bir şey· dan kalabahk bir yerde kaçır• 
:er dolaş veriyor, kendi kendi· mıı, cürmümeıbut phidıdir diye 
ıine ,·azılıp geç yor. mahlcemt"ye götürdüler. Şımdi 

Buyurun nevzuhur bir İl korkuyor da inkir ed·yor. 
daha: Y ı - aa •.. 

Beled'ye 9,500,000 lirahk - Evet; sen bir az bana 
proje er baz rlam1ş. K m hazır· ıc.·ı 

C5I ••• 

lam ş, nasıl baZ1rlamıı?. Meç· Hafız Durmuş eğildi, ayağı 
bul... bıkarak masanm üstünden be11 

Karşıyaka ya 12,500 lira sır- de etildim, kulağına: 
f le bır ıu havuzu y•pamadıtı 
ç'n halka: - Hafız; dedim, yemekler 

- Oç ayda yirmi beş ton· gelince yüziime bak. Ben al diye 
dan faz a sarfetmek yas k. iıaret edersem abram, kaılar••• 

O.yen, yani "az yıkan, fazla yıtk•r.,. lra1dınrak alma ipnli 
su içme, miden ıiıer, bahçe verftıeem nnhar el ılrme, -
suldma, çalı çnpı neyine yet· muı etidir. Haydi ot11r •• 
mez,, gibi ko:ıuıın bir belediye Yerler mize oturduk. Hafl11a 
dokuz buçuk milyon liral.le bu alika111dan dolayı duydat-
proie hazırııyor.. memqunlyet yüzüadeo okwa• 

p ra?. yordu. 
N Kemal Kamilin canı alıy itti· an ay .•• 
Tatbıkat? yor. Bana biç dulfaı•clu aar• 
Ş IORU ratırdı: nanay... ... 
Hem bu azam~tlü projeleri, - Bana bak ot'um; biu iç 

belediye fen heyeti, kaç günde kadeh CAl"AlaQur, iki Jsaciela ele 
baz1rlamıı bayım?. Kqifname- bira.. 
ler nwede baJ'ım? Bwıluı W Atı W..: 
ran da yok mu bayam?. _ ,.,,,...... ... , 

S y n bayım; _,izim Şehir 
MecJ ıi. bizim memleket ıaze
teleri. b z m muharrir pruh• 
ne oldu'••?. Bu mııbteremleriD 
hepli de m bo.laz neıleaine 
tutul°'uı\w o, .. de t. iırlb blli.ıe 
gene. aeı erı çıkarda. 

Hemen Ceaabl Me.lıl ve 
telw:ldeı buretler cemiü cii.aa· 
leaı z , .btlcüm'e keder erden 
m:uu 1 buluad•rup. gemilere 
ı ndal, kaplara aaDdal ey i7e.; 
imin ... 

E.ve ; Hlfıı Durl!Wft bar•• 
Habıbe, bayan Ş ·ıifc ve beo 
yürümete başlad k. Ambarda.o 
çık.uak kamaralara do;ru 1i
neldik. Kamara tarafuaa ıeç
memia kamarotlll' -oi ol
mata çalııblaru da Kemal 
Kamil ..-..,.ıe etti, ıeçtik.. 

Oat filYOJteye çlao lcapıdao 
bir.io.c:ı mevki aloouoa ,.ırer. 
rirmez Ha && o.ı.... bir ür 

untü ıeld • Y ercleki l lara 
basamıyor, etraftaki aynatarda 
k•cli ....... ...... idi 
kopuyordu. 

Ha.,ibe ile Şerlfede de eve 
yeni getirilaif t.ı 1

'f9e kaz hali 
varda. 

ı&erledik. "•al JClmiliD .... 
ııriattata ........ ..... ...... 
duk. 

Bea, utımda tt.btbe, 
lamda .$er.fe, b,..da K ... ı 
Kamil, L•ıl K.iıMia ,. .. .. 
Hafız Durmuı •• 

- Sili ....._qır u-.. 
dan Hafaz Durm•t .._.i baz. 
retleri.. 

- T~ ett;la efeıadica • 
Ramazan Softa11 •·ya merha

ba,, d·di .. 
- ...... ..... ••ti 

S., IC.emal Klmil... 

- B.,.. --~-
- .,.. Şerife.. 
-Be,ıntaim.Wu ........ 

ehe mı fi&? 
- AnWım: ...,.,. ba -. 

yaptı? 

- Tabii .. ICıeclW i.tan'ltulua 
meşhur Kel Haıanil komılci 
medreaea ndea mez md.r. Na· 
...... ,._..ru, D&INU. 41.a.fM. 

- S.. ifiae bak.. ( Hafa• 
~öaenk) bWm 1zmir4e peder 
ıvar.. IC.eacliaine bana Yhlal 
terif, ltasaıı 4a Vecl4.Y 4-I•. 

- l1tni şerifi ne? _,_. 
~ir. 

- Allah, A1lab •• 

- E eodim, Dede merbaa 
(Ala do •••• boynuna divaae 
fibı ben seoia - Ah , .. .,,. 
ıem'iae p rvaee ı iN b• ••i.ı 
b-teaiai ~bela ~Uf'MiMD 
ra pederin iımı meıeleaiJe • 
,pl o m .. 'f.. SOll'a U..va,. 
ale,.._ im &a.ir me•• 
JDjıaı•ımeda N ....... 
atQllfı.. Mali• a; s.llıan H.. 
m4 dtwi.. ,..._. ,m. -.. 
ler harap. Ailah ..._.,. --"- ........... -A.&. 

- Derken hGCa•, it w,1-
mlt, cialer4• Mı P .tUltlll 
aW .... t cl&t ·~ AJ.,.._
bareket tbım pltllif. Kalk•"8ı 
Aytlı•, e*i Belecliye nill hJ 
Ah..-1 La,.. misafir j'itmifls, 
C>nld• d&n.citler, T11r1'9.thtja 
utn,...CC Naiboti• tt.p ..... 
ile doktor Se,fi ,.,.,..,, b1 
,. .. ı.. ..... dit 4oktaN 
Kerntıbh MY Keaaa Ç....,._ 
aia iletim mevlHilacle ~-· ........... 

Hey rkH nmıae ha, ••• 
da reçiyor, deti1 mi tıoca.•? 

- Çok tükür AtlahL. 
- T.abii. •• 

Feaa halde caau ............ 
bq adı. Kemal ICicaile: 

- Yahu .bir aı •-. d~ 
cüm&.lvio ,altuıı tut.,, istial 
clqüaürken nutuk cliGJq.ea kiJ
liiı.e d&ad• 
a~ .aer • af&& '°'• 
- Haqi kiyli~ 
- Pearb ... köyüniia ••1r 

pE DOCUIU Tahir •taya.ıı. Zelri 
ve çahtkae •d..dır. o-
metini ko•u.,ooc.. Kar 
bilir ...... ll.ia at, ae.imet f 
m re ~--lam; sa ıa oau A i U 
r• rasınosunda anı mm. 

- .S..ıı garcn -
LO!'.!:,... ... 
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D .., 1 d S.'n~ma dleminde Japonlar Suçeu mıntaka- Toprak kanunu 
ag ar a yeni b·r hctdise Slnda ilerlemektedirler Projesi hazı·lıkları 

D.. ·ı ·· b ti · Şarlonun d J ç· Ankara,s(HJsusi)-At•· Unya 1 e munaSe e eri- Anyang kasabcs ıozn bombar ımanınaa ın. kalı makamlar, topuksı:ı:1ı1t da. • arkadaşı fı•/er bir ./,apon tayyaresini dü-•ürdü/~r vaaını Atatürkün büyük direktif· nl kesen Sporcular -:-, _......__ r !eri dahi l ı nde halledecek olan 
kanunu hazırlayıcı tetkiklere .• I - k l d Ondan ayrılıyor ba,ıamışlardır. Kopekler, on arın urtu uşun a "k k b. Her şeyden önce, bütün mem· 

bu··yu··k bı·r rol oynadılar ve yu se ır ese· leket içindek devlete aıd ara:ı:i 
b 1 • Ü teıbit edilecektir, Bu teabitten - -- - rı·n aşro . a· n 

• sonra, müstabs . ı her nüfusa ve 

Kış mevs'minde, bilhassa kar 
yağarken Avrupalı sporcular 
faaliyete ıeçerler. Bu ıene de 
öıl e oldu. Fakat bazı sporcu· 
!ar da tehlikeye düştü. 
Pırene dağlarında da heye

ca nlı bir hidb e geçmi~tir. Fran· 
sız gazetelerinde okud <. ğumuz 
ve bir kar ıporcJıunun başın• 

dan geçeni tasvir eden hid ıseyi 
hü ı isaten şöyle tesbit ed yoruz: 

•Ortal ı k birdenbire karar· 
mıştı. Bulutlar biribirlerini ko
valıyordu. Lefrere göle kadar 
yürümek iıtedi, Su aylardan 
beri zaten gölde görünmüyordu, 
Her yerde derin bir ıükQnet 
vardı. Likin bu ıssı zlığ n fev
kalade her bir şey hazırl 1d ığ1 
için için duyuluyo·du. Le Frere 
ku lak verdi ve ş idd ! tli bir sar· 

a onu yere yuvarladı. Ruz· 
gir şiddetlenm ·ş, fırtına ku• 
durma~a başlamııtı. 

Le Frere yerinden kalkarak, 
ilerleme}e basladı, Ayaklarının 

izleri yerden kayboluyordu. 
Gözlerini ileriye dikeı ek misa· 
fırhınenin aydınlığ' ını görmek 
istedi. Fakat buna muvaffak 
olamadı. 

El yordamile bulduğu ağ1ç 
havaleler vas·tasile yürümek 
mecburiyetinde kaldı. işte bu 
esnada aklına köpekler geldi. 

- Fakat b ·ı g1n niçın kö
pekle çıkmıyor? Dedi. 

Her zaman saat beşte sekiz 
büyük köp!k, muhafızlarile b r· 
lik e hazır o!ur, öteye beriye 
sıçrıyarak, kapıları tırmalıyırak 
heyecan aimetleri gös ~ erirlerdi. 
Lak:n bu akşam köpeklerden 
ve onların te ' iş arından h ç b r 
iz yoktu. Onlu derin bir uyku 
çekmekteler ve kapıyı açırak 
yanlarına gelen yol arkadaş a· 
rını bıle duymamışlardı. 

işte tam bu sırada harikulile 
b' r sarsıntı ve kavaları 1 çarpışı 
nı and ran bir gö , üş o m Lş· 
tu"• Kayalar, pencereler an ı e 
yıkılmıştır. lş.klar söımüş, sank 
b'na, kend s nden daha kuvvet .i 
bir el tarafından ezilip büz;i(. 
mektedir. 

Vak'a şudur: 

Senbernard tepesinden düşen 
büyük bir çi ğ bütün yolla ı t ı· 
kam ş, izleri kaybetm ş, onune 
g d en arıza' arı yıkarak yoluna 
devam etmiştir. 

M safirh · nede faaliyet g~ne 

devam edi or. Yale ın şeb rler, 
k s'balar V3Z yelten haberdar 
edilmişlerdir. Yo: ların düzd til· 
mesi ve no'<ta ları n dıki lmesi 

içi1 tam üç gün çalı ş ıl m ı ştır. 
O .elin o tuz altı yolcusu 3 g 'n 
dünya ile a ' ikasını kesm iştır. 
Ôıümden g jç(ükle kur 1ulan 
L• Frere Dupr.: r'le teie fo ı 

Ses çok derinde ıı ge· 

Kru sporunda arkadaş köpek 
11• bir sporcu 

- Fırtına kesıld; dedi, Ar· 
tık d ı şarıya çıkabıliyorur. Yir
mi yıld~nberi böy'e bir fırtına· 
ya şahid olmad le. Ve ufak bir 
ç . ğ kuuı goçirm şıek te bu· 
nu 1 eh 'm mi yeti yoktur. 

Köpekler, ümid edilmiye
cek derecede fevka iidel ikler 
gösterdiler. Köpek ins .yakının 
kuvvetı huıusunda kafi malıl· 
malımız mukkak ki yoktur. Her 
zaman tep nen, koşan, bağı an 
köpeklerin o akşam h ılkı teş· 
kil etmiş oldukları halde SÜ· 

kıhet •çinde gelecek fe .i <eti 
herkeste1 önce duymaları cid· 
den har kadır. 

Kar g~zintiler i m:zde köpek· 
!erim iz :ı-an · m zlan bı ç eksik 
etmey z. Hıyatımızı onlara borç· 
luyuz. E~er onları zorla ç ı kar· 
m ış o lıayd k; d~şinünüz ne 
olurduk? Bı z köpeklerin z· ki· 
sına ve aldın •t m~ı ediyoruz .• -------·---

Kral Zogo 
N ş:ın ısı,ıı gö ·m1k 
üzere Bu:l .. p_şteye 

gidecek 
Budapeşte, 8 R ıdyo) - Ar· 

n~v ıdlu, Kralı Ahmed Zogo, 
bugürılerJe bcıra ya ge erek ni· 
şan s (Cerardiıu Ayon ) yi z • 
yaret edecek ir. 

A li adar ar, (Cerard na Aya
n ) n n müs ü n ın oLcığını te.c· 
zib ed yarlar. 

. 0Jğün, Tıranda olacaktır. 

Bir kaza 
Yüzünden ak:m ka. 

lan seyahat 
Kıbms, 8 (A.A) - Tayyareci 

C .ouston leşe bbüs etmiş olduğu 
hava seferini terke karar vere· 
rek Admadan lng .tereye dön· 
mek üzere buradan geçerke ı 
yere inmek isted ğ sırada düş· 
müştür. lk ı tayyareci sa~ ve sa· 
lımd rler. lngi tereye Perşembe 
gü , ıü deniz tarıki le dönmek ni· 
yetinded ı rler. 
Kaza .ıın tayyare lastiğinin 

plt a'llasından ı l erı gdm', ş ol· 
duqu tahmin cdilU>ekted r. • 

l aileye verilmesi kararlaştırılacak a ıyor •• 

Paalette Goddard 
Meşhur artist Şılonun fılmle

rinde ıeverek ıeyrett ığı miz ar· 
kadaşı matmaze' Paulelte God• 
dard bu defa Şarlosuz yeni ve 
sözlü bir film çevirmeğe başla· 
mıştır. 

Amer.kada büyük bir muvaf. 
fakıyet kazanan Margaret Mite• 
belin romanından alınan son 
bir f imde başlıca rolü kimin 
alacağ'ı hakkında aylardarıberi 
münakaşalar cereyan etmekte 
idi. Eserin edebi kıymet i üze• 
rinde yapılan tenkidler, ş i mdi· 
den bu fılm h1 k kında tecessıs· 

!er uyandırmada idi. 
Norma Shearerin, Myrna 

Loyun, Claudette Colbertin 
isımleri ağ ı zdan ağıza söylen· 
mekte id. Lakin son zaman• 
!ardı ans ı z n yayılaıı bir hava· 
d s herkesi şaşırtm : ştır. Fılm· 
deki başıı cı rol yukarıdıki yıl· 
d zlara de}il, P ulette Goddarda 
va ecektir. 

Bu h . vadis bir kaç c. hetten 
dikkati çe .-r. B r ne si, Ş ı rlo· 
nuı (Asri z ııanla ) adıı fil· 
minde PaJ ettein h ç söz söy e• 
me-nesi, yaln z Ş ı . oı:ı ı şa kı 
söy Pmiş olmas , dı • Ş ı hald 
ık defı olarak P .JJ ette sözl J 
fım ~ çık .nış o acıd ı r. 

!kine s de, Şarlonun, arka
Jaşlarnıa ke ıd ı fı . m ler nd ' n 
maada başka f imlerde oyna· 
ın.ıl ruıa mÜs'8de e tm.:mesidır. 

Diğer ta · aftın P .ıu . ette God
dard n Ş ırlonun yanında sık ıı · 
J ğı h.ıber alınma -tadır. ÇJnkü 
Şula yeni fılm ni n so ı levaz ı· 
ın • nı he ııüz ikmal etmem . ş ii r. 
P ulettein yeni bir fi im dol ~ 

yısiıe Sel zııic .de kontrata akdet· 
mesi Şarlo ile münasebetin n 
k.t'iyetle kesi ımesi değ ld ir. 

Fransa Cum
hurre ~si 

J •giltere kr.ıl ve kra. 
'i;esi P:ırise davet ett 

Paris, 8 (Radyo) - Fransa 
Cımb ,rre ı s i M. Lebrun, lııg -
tere Kral ve K a ııçesı nı Paris 
resmen davet etm ı ş t r. 

l ıı g lız lıü :üm Ja . ı, haz raıı ıı . 
28 ı nde Parisi z ıyar • t ed ecek
ler ·Ye tem muzun birine kada ı 
F r ınaada kalacaklard ı r. 

Bir Japon tagg.ır«rsi 
Ş1nghay, 8 (Radyo) - J ıpon ordusu, Suçeu mıntakasında 

tayyare.eri, bugün Anyang ka· ilerlemekte devam ediyor. 
sabaı nı bombardıman etmişler· Şıınghıy, 8 (Radyo) - Japon 
dir. Bu s ırada kalkın Çin tay· donanması Kanton iıtibkiimı· 
yareleri, J ıpoıı tayyarelerine hü. b b' d t '-t d 

tını om ar ıman e me .. e ecumda bu unmuşlar ve bunlar-
dan birini düşürmcğe muvaf· 
fak olmuşlardır, 

Şanghay, 8 (Radyo) - J 1pon 

vam ediyor. 

J Jponlar, Perl 
çıkarmışla •dır. 

kanalına asker 

Rusya, Sibiryadaki hava 
istasyonlarını genişletiyor 
Bunun için Mareşal (Bo.şer) in emrine ve. 

ri/m!k üzere yüz mil:}·on ruble ayrıldı 
------- Va ı şova, 8 (Rtdyo) - Fin· 

Mısır Kralı li ı d . yadan Karaden ıze kadar 

Fransız kitab sergisi. 
nin açılma töreninde 

bulundu 
Kahire, 8 (Radyo) - Bugün 

buraya gelen Fransa Ma rif 
Nazırı M. ( Zınze ), Ab dın sa· 
ray na giderek iım.ni defter; 
mahsusa kaydetmiş ve mütea• 
kıben bütün Fransız mekteple-
rini gezmişt'r. 

N ızı r, ondan sonra Fransız 
kitap sergisini açmııtır. 

Kral Faruk, serg nin küşad 
meras ımınde bizzat b zır bulun· 
muştur. 

Milli takımımız 
iki maç yapmak üzere 
R~ m ya ri .ıiyor 

Roma, 8 (Radyo) - Stefani 
jans ı haber ve riyor: 

T kvo miıli takımı, lta lyanın 
Anbı ojyata takı mile iki maç 
yapmak üzere bugiinlerde Ro· 
maya g dec ktir. 

Prens N.J.ola ö 'dü 
A iııa, 8 (Radyo) - B r haf· 

tadınberi hasta bulunan Yunın 
Kralı ikınc Jo jun amcası Pcens 
Ni <ola, bug.in sabaha karşı 
ö l müştür. 

Prens N ko anın ö'ümü, Yu· 
.ı anistandJ , Londra, Bükreş ve 
Be'gradda büyük b ır teessür 
ıyaııdırmıştır. Z ra Yugos avya 
Kral Naibi Prens Polun zevceıi 
prenses O iga, Dü~ Dö Kentin 
zevcesi Düşes M ır i na ve pren· 
,es Oslo, mü .evdfanın kızları 

olduğu gibi, Rom ınya Vel ı ahdi 
Grand Vo vvod M haelin de bü· 
ük amcasıd.r. Bu sebeble bu 

memleketlerde matem ilin edil· 
diğ i gibi Yunan stan kral ailesi 
de bir hafta matem içinde ita• 
l acaklardır. 

Prens N kola, m~şhur resnm· 
ardan ve sayılı ediplerden ı di. 

Eserleri, Paris serg s nde şöhret 
.< azandığı gibi, piyesleri de bir 
·ok ınem ·ek etlerde senelerden· 
beri temsil edilmektedir. 

Fuar komitesi 
Fuar komites., dün akşam 

elediye r eisini ~ rivasetinde 
• oplaıımııt·!' 

olan sahada Rusya tarafından 
gayri meskQn bir mıntaka ay· 
rılacaktır. Bu mıntıkaya, ölü 
mınta <a adı verılece'<tir. 
Şanghay, 8 (Radyo) - Tür· 

küstanla cenubi Çin arasındaki 

büyük şose bitmiştir. Bu şose 
yedi bin beş yüz kilometre 
imtidadındadır. Ruı1ann, b~. 
gün lerde bu yol üzerinden Çine 
yard ma baı ' adıkları söy:eniyor. 

Moskova, 8 (Radyo) - Mılli 
müdaf ı a komiserlıği, şarki Si
beryadaki hava iıtasyonlarının 
genişletilmesi için y .; :ı: mılyon 
rublelik tahs ı sat koymuştur. Bu 
tahsisat, <loğ udan doğruya Ma· 
reşa (B:o er) in emrine verile
cektir. 

Rusya 
l:alya:Yı p ·otesto etti 

Bükreş, 8 (Radyo) - Mos· 
kovadan haber verıliyo : 

talyan B~nkaların1aki Rus 
paralarile R~s nıüeııeselerine 
ve lta lyan limanlarında bu ' uııan 
Rus vapurlarınl muv .. kkat haciz 
vazedilj ğinden dolayı Rusya 
ltalyayı protesto etm ştir. 

M. Hitler 
R:ıyişt:ıgın açılışında 

mühim bir nutuk 
söy ·~ cek 

Berlin, 8 (Radyo) - M. Hit· 
ler bugün B~rgezhafene vaııl 
o muştur. M. H tl ! ri, Haric;ye 
N ızırı Fon R betrop ve daha 
bazı mühim şahsiyetler takip 
eylem şlerdir. 

O ada, ay n yirmisinde açı. 
lacak ola ıı Rayiştag meclis"nde 
M. Hıtlerin irad edeceği siyasi 
bır nutuic kaleme alınacaktır. Bu 
nutka, büyük ehemm yet veril· 
m k edir. 

Bir mntercim 

arıyoruz 

Gazetemizin Fransızca ve 
Türkçeye iy•ce vakıf, tercüme· 
ye muktedir ve ıazetecililc 

mesleğine beveali bir arkadaşa 
ı ht ıyac ı vardır. T . lip o anların 
i larehanemize müraçaatları. 

~------------..... ~, 

olan vahide göre, devletin elin-
deki toprak mikdaıının kaç 
topraks•z müstahsli yer sahibi 
edece~i taayyün etmiş alacık· 
tır. E~er, devlet n elindeki m.k• 
dar le.ili gelmezse o zaman, iş• 
lenmemekte olan büyük arazi· 
lerin satın alınması meselesi 
bahis mevzuu olabilecektir. 

G eçen sene hazırlanmış olan 
kanun projesi yerine, yenı bir 
proje hazırlanacaktır. Hazırla· 

nacak projede evelkine ıöre 
daha vazı h ve kat'i hükümler 
bulunacaktır. ilk tetkikl ~r bıt· 
tikten ve lüzumlu rakamlarla 
malümat top.and.ktan sonra, 
bu iş için bir komisyonun ku· 
rulması muhtemeldir. 

Göring ne diyor? 
Betlin, 8 (A.A.) - Doktor 

Şahtın yerine gelen yeni lktısad 

Nazırı Valter Funke vuifesini 
tevdi ederken Göring demiş· 
miş,ir ki: 

- Fili hizmette bulunan aıker• 
!erin yeni lktsad Neuretioe 
g;rmeıi, Almanyanın her sabada 
müstakil, kuvvetli ve aerbeıt 

olmak ıçiıı yorulmadan k11vvet· 

ler.ni teksif etti§'ni bütün diiıı• 
yaya ıöstermektedir. 

Gö.&ng yenS- k.&.;uç;..,-lu JIVlll 

hadde k~ar dört a.enolilc ,ıa. 
nın tatbıkine müsaade etmaıi 
lizımgeld:ğinı ili ve etmittir. 

M. Çt!mberlaynın 
b?yanatı 

· Londra, 8 (A.A.) Dün 
Avam kamarasında Başvekil M. 
Ç ·mberlayn şu beyaııatta bu· 
lunmuıtur: 

-Muhtelif müe11eıeler ve te· 
şekkü.ler tarafından lnıiltere 
hakkında yaba ıcı memleket len 
istihbarat vermek hususundaki 
gayretleri tevhit eylemek üzere 
bir hususi komite teıkil olun· 
muştur. Ve reiıl ğ ne Robert 
Vaisitard tayin edilmiıtir. Fıl· 

hak . kı hükil net bir kaç zaman• 
danberi memleketimizi ve mil
letim zi yabancı memleketlere 
tanıtmak hus ısunda halen ya· 
pılmakta olan muhtelif gayre~ 
ıer .n mümkün olduğu kadar 
tam ve müess r bir surette İl" 
lediğ nden emin oımak ihtiya· 
cını duymaktadır. Bu tanzim 
komitesi bunun için vücude ge· 
tirilmiştr. 

Amerika donanması, 
Amerikanın m'iidafa. 

aaına kafidir 
Vaşington, 8 (A.A.) - Ame· 

rika bahriye şefi Amiral Leany 
mebusan meclisinin bahriye 
encümeni huzurunda yapt tı 
beyanatta Amerika birleıik 
devletler donanmasının memle
ketin müdafaasını temine kifi 
gefdiğini ve berhınıi diter bir 
milletle b r milletle bir deniı 
paktı veya antantı mevcud ol· 
m . dıtını bildirmişti. Bu beya• 
nat Lo1drada Amiral daireıi 
le Am~rika birleşik devletleri 

bahriyesi mümesailleri arasında 
cereyau etmekle olan görüşme· 
ıerden beri çok endişe göıte· 
teren kongrtyi tatmin ıçİD ya
pılmıı bıılııpmakt..ıLt. 



SiJn- Tin 
- Tanldn ,,.,...,. -

- ı - keıik atacın etraftoda bir defa 
BUclan otuz aaır kadar za· dolqarak yfiritünü göllerdi, 

..., • Annam. da (Siio-Tin) ve... Ataç ıene eskili ıibi 

._.tle ıcnç bir adam yaııyor oldul.. 
w babaaa ıibi o da odaacu· Hiç ıiipbuiz bu beyash ka· 
.. edijwdal dında fevkalide bir kuvvet 

• adam bir pn ormana vardı, ki ataç böylece bir anda 
sittili vakit, itine ıoa derece yaralarından kurtularak etkiıin
.,._ bir ataç buldu ve bunu den ili oluyor idi. Ve pnç 
~ltalile kamete batlıda; fa· oduncu hemen bu ihtiyar peri 
liat baltua lıeaüz kitilkte yeai kadınının ayaklanna kapanmak 
,. etaete hatladata saman ve bir bıyır iıtem~ti düıündü. 
alaeein \atmata bqladıtaaa Bu hal karşı11ncla kalan kadın: 
..... lim-Tia iti •ecbari ,.. - Dur, dedi. Ben senin ıüt
nea ....,_karalc bllbuine .tö.. uneaim. Sana kuvvetli bir 
cll. lrt..ı stlıa atacnn b .. ına taJ11m ftrecetim. Fakat ıu fart· 
pi.ek b.lta11m varmata b... la ki bu •t•ca bir daha dolma· Gı'Jzel terctlmeler : 
Wı. w aktama kadar çalıfblt mıyacakaınl 
.. lele. ldltfitün Jllrl••• bile 1c... Kadın laemen kayboldu, ve 
.... mnaffalc olamadı. Ve ,aaet te o anda dotdu. Genç 

Küçük çoçuk. • • 
taWI akta• .ı.,,.,a ••anda odaıacu llayretle prdütG w• G6ıel, fakat aararmış, solmuı 
JMaeM cleiildl ya; iti olduta lıtının yiizüiil keneli parmatıa- bir çocuktu; otlar, üzerinde oy· 
,_. IMrakarak pa• laallbe- dadır! .. rken valideli onu merakla ve 
.. d&acll... Ve tabit bu ataca dokuamacla enditeli ıözler ile takib ederı 

Palrat... SaNlaleyln ıelditl ve •u dizleri ilıtüne almak, 
~L!.a. ve aitti ••• 
w.is ba,ak bir ba,...t ve 11• 1 1 ıötaü üstünde aakmak için iı:ni 
luta U. alrdtl, ki &altuuun lıte ba oclancu bir pn deniı barakardı. Zavalla küçük uyumak 
_,, ,eri• ,_icha kapaamiff kenanndan seçer iken, aokak iltemez idi. Diyordu ki: Uyu· 
l4lla ele akpıalara kadar ça• çocuklarmın bir yılaaı öldürmek dutu vakit, uzaklara, çok uzak· 
....... tltlkt• bir ıaclik ·~a· İllere olduklarını rördü; Ye ile- lara ve karanlıklara rid yor, ve 
b&Wili halele. ortalık kaıardL. oralarda, o karanlık.arda, h'ç 

Eiw ba sece de blü- ·- 16ziitü kullanm•tı aklına prmek iıtemediti ve kend'ni 
···- dleerlO, J&nD ba pdi• ptircli Ve yılanın botulmalc pek korkutan 1eyler görüyordu. 
lia de bpanacatınclan emin bere oldutu yerin etrafına bir O vakit vat.desi, beni çatı· 
........ içia pceyi burada ıe- daire çiıd: Hayvan hemen can• r1yor, ve ben beı'ti"in yan na 
......_ ft bu ataciD eararını lanıralc kaçta. oturuyordum: Elimi, küçGk ve 
~ karar vereli. Ve •• Vakıa, ;üaitün bnetiai bir 11C9k, hararetten kurumuı eli 
•ha ,alaa, •klaaclıtı yerclea clefa ela kendiıi tecrübe etmiı içine alıyor, ve: 
pcll. ki bq.anbqa beyazlar oldu, amma dolu• bir faycl• - Amca, d 'yordu. Bana bir 

' dum; hepsinden de memnun 
o yordu. Fakat, bauaten •Mavi 
a..ı.1ş. hikiyeıini çok ıeverdi. 
B.tirditim vakit: 

•-Daha, dahal... D yordu. 
Ve ben tekrar başa dm. 
Onun aararmıt başı, o zaman, 
yorrun ve arg n, yast t üstüne 
düter ve uykuya dalardı. 

• • • 
B'r akıam, babaıa beni ça· 

tardı, ve: 
• - Gel iniz, dedi. Çocuk 

fenalaıtı. 
Val.deıin;n hareketıiz bir bal· 

de, küçük karyolaıınan ba .. nda 
durdutunu rördüm. Ben d• 
yaklaıtım: 

, .. "'' ' 

Şark ef •aneleri : 

Haksız bir hüküm 
Bir köylü, bir gün petekle

rinden al:lıta balları kutulara 
doldurur ve 11tmak için şehre 
ıötürür. Fakat tam pazara gi· 
reeeA'i 11rada önüne bir :,e'ed • 

Afacan çocutun 
·mantıkı! 

Afacanao babası remic dir. 
Bunun için ıair bir babanın 

otluna: 
- Ben de babam gibi de-

nizci olacatıml 
Dedi. 
- lyi amma... Baban denizde 

bir kazada ölmedi mı? 
- Eveti 
- Dedeniz?. 
- Evet denizde b=r kazada 

öldül 
- Şu halde?. Naaıl bir ce· 

cesaretle den'zci olacaksınaz? 
Bu akı1hlık değil dokruıul 

- Pe ~ ili.. Senin baban 
nerede öldü? 

- R, bat döıetindel 
- Dedeniz?. 
- O da rahat döıetinde. 
- Şu halde.. Sen na11J bir 

ceaaretle baba ve dedenizin öl· 
dütü rahat dörtinde her gece 
uyuyorauouz? Şaıaram aldana!. 

Alacon!n masalı 
- Annecitim .• Size bir ma· 

.. ı anlatmak iıtiyorum .• 
- Anlat yavruml 
- Memnun olacak mııan? 

ye memuru ç kuak kutulann 
içinde ne olduğ Jnu sorar. K6y
lü, kutularda bal oldutunu ve 
vergiyi vermeğe J:ıazır o ıdutuna 
söylerse de bdediye m munanu 
bır tü lü in~ ıdır mız Ve tene• 
ke eri açma.ra mecbur lcahr. 
Aksi bir adam olan beledi,e 
memuru z vallı köylünün balla· 
rını uz 111c1 bir müddet •çak 
tutar ve sonra, verr •ldıktaa 
ıonra "g t! . D rt 

Halouk b.çare köylü naaal 
gıdebilirdı?. Bal kutul•rana bin
lerce s.ne ler hücum etmiı ft 

balda balhk bir hal kalmamatta 
ki.. Bu büyük zarar haaebile 
köylü hikıme müracaat eder • 
Hakim efendi d '\ vayı uzun ...a
dı ya düşündükten ıoora bra
rını verdi, ve köylüye: 

-Beled ye memurunda q. 
bahat yoktur. Kabahat aiDelP 
lerded ı r. Binaenaleyh MD her 
nerede görürsen ıinekleri 116 
rebilirsint.. Dedi. 

Köylü bu hükmün prabetilli 
görünce bak mden intıkam al
mağa karar verir ve hikime 
der ki: 

•- Hükmünüzdeki adalete 
ha ran oldum; fakat bu emri 
bana bir liın ıekliocle verme
lisiniz. • 

Ha.cim ilim' yazar ve köylllye 
verir. Bu esnada hakimin Jii
züne bir ıinek koııar. Köya 
bütün kuvvetile hikimia 7iizti9e 

İ bir lcad D llDI ela fÖl'emedi. ..sal aôylemelisinJ 
-----'-'C=2.:=-...:.:L:...C~~l~ "'" - k -!ıAeıak .. dikkatle &editi 

W l'06f lk• k•clf•• .., nevi maullan ona ı6yll-

Küçük Sıloıtr, gözlerini ba· 
na otr yavq, yavaı çevirdi: 

- Amca. c:letli. Artak -., 
maaal ıöylemete lüzum kal
madı •• 

- Tabii oğlumt 
1\9-... • Muahw- ~ 

kıul 

;bir y.uaruk · adiıir, .ve 
öldürür. Hlldm, 

/ 

Garp memleketleriDde ıolf 
cleD.... bir apor vardır. Etlen
oelidir, beyecaalad r, temiz bir 
~-·Fakat bizde oyoanmaL 
~W'lpada puldar ela ıolf oy
_,ı.. Rnimde pciltGniiz ço
cak. bir Fra:ımclır ve arkada,. 
ı.. ara11acla birincil·li kuan-
4ıfl için. fototrafı Aaaerıkın 
.. cmularında bile buıl..,br. 
l.i&de oradan alclak. 

clotra pnç " güzel bir ada- latına ratmen otlunun hayatını 
IDlD ıelditini ıördü; bu ber kurtaran bu ıenci karıalamak 
halde büyük bir bey olacaktı; için sarayın ti kapılarana ka· 
çilnkii arka11ndın bir çok in· dar geldi. Ve günlerce Sün· Ti· 
Anlar gelmekte idiler! lıte bu ne z'yafe~ler verdiler; aaraydaki 
pnç adam kend:ıine yıkla· fevkalade ıeyleri gösterdiler, 
earak: ve her ne iıterae .. Sade •kitabı 

Hakikat, evet, ona mııal 
ıöylemete lüzuaf kalmımafb, 
ve bundan ıonra da bu lüzum 
b ıaedilmiyecelcti. 

Zavallı valide! Zıvallı pederi. 
Anatol Franıtan alan 

Şt/cranın hhsı 

- Ne zararı var •• Sen aöyle. 
- Hani yL. Büyük babam· 

dan kalmaı eaki bir vazo vır· 
da ya •• 

- Evet.. 
- Ben onu düıürdüm, tuzla 

buz oldu. Masalım na11l? 
- Çok tat11z otluml 

~,,, .. --~· Bilmece ve 
bulmaca 

- Pederim olan ıular padi- bedayi • den baıka ber ıeyi 
.. banıa emrale ıeliyorum: Ha· alabı'ecef ni ıöylediler. Hal
yabmı k11rtardıtın1z için aize buki Sün· Tinin boıuna riden 
tetekldlr eder, ve hediye olarak tek şey de bu •kitabı bedayi. 
ta bu altın iılemeli elbiseyi, idil Fakat bJ hük4metin padi· 
bu ıökler gibi mavi firuzeyi ve ıahından en küçüle bir adamına 
ba iaci r•dan••t• ıöod•di. kadar hiç bir kimaeye baau Ne için? 
Dedi. veremiyeceklerini ıöylediler.. Siit kayaadıtı z•anao •~ için 

Falcat Sün· Tin bu laed.yeleri Halbuki buau almak Siin· Tim .... 
1
or?. 

kabul etmedı: -r 
B iç'n güç bir ıey det' ldi ki.. AT d• ? 

- ualara teşekkür ederim; Parmatındaki yüzük aayeainde 1. ,-e ır • 
fakat kabul etmem.. Beni mem- ıon derecede bir kolaylak ile Benim kadar temiz bir ıey 
nun etmelc iateraeoiz, beni pe· kitat>a elde etti ve kaçtı? yok. Falca Ç!mur içinde de ya-
d•in zin ya ~•na kadır götürür- Padiıab bu bavadiai duyunca tanm; herkes beni hayretle ıey. 
ıünGz.. Dedi. ıon derecede kızdı ve bu111sile nder, fakat herkes te benden 
Şehzade o~uncunun bu tek· tak be 1:denlerin.. Yani takib kaçır. 

lilıni memnun yetle lcabal etti; orduıunun boı döndüA"ünii du- Eberi yerlerde ömrüm ancak 
bir çok saman yürüdiiler, datlar yunca hiddetınden kudurmak Bu rahat rahat güldütüaü bir ,anlüi<tir, fakat biç ölme-
attılar, aular pçtiler. Orman- dereceıioo pUi.. rördütünüz yavru, bir Çialiclir. dit m yerler de çoktur. 
ı.a dalcblır, nihayet bir tepe- lll F•kat Japon toplannm MIİDİ Şa halde. •• ~n neJim, bili-
ai• yanında büyük bir mercii- •Kitabı beday. de Sün-Tinin duyma111ı1t Japon tayyarelerioi11 niz, bakalım?. 
venden İDmete baıladalar. parmat·ndaki Jiiıük ıibi tıla- Çin ıebirl•ini nual yalup seç- G.,. 6ltııt•eel,,,.,11 IMlll 

Yolda, ıebzade babuıntD ıımla bir teydi. Sün·Tio yeryü- t tini beniz prmemiftir. 1 - Bilmecem·z 
•ensialit indea, kuwet ve kud· züne tekrar ıeld'ti vakit me... Belki de bu aaatte, bu yav- •Yol. dur. 
retindea babaedip duna1.0rclu. l~ketin en güzel b 'r kıza olan rucuk da, ölüm 11çan bomh.ı.. 2 - Heaab oyunu: 
N bayet 11raya vardılar., ' Aıanam bükümdarın1n kazına i.. rın altındı, anuanı, babaaanı Aranılan rakam •9. dar. 

Sün·T nin ıuaya plmeai bii- tedi. Halbuki hükümdarın kı· bybetmiı, aç, çıplak ve aefil Milkifat kazananlar n iaimle-
yük bir ıen le aebeb oldu. ıına bir tal'p daha vardı. Hü- olarak atlamaktachr. Hatt•, ölüp rini cuma pnü intiıar edecek 
Padifab, ıular padipbı ihtiyar- - S•na 10ancıı salıi/ de - aitmed. ~ı ne ma.üm, drtil m? o .. n pzetem zde bulacakıanıL 

-+a..rr ..... :r..rrpr.ır. ?*!· + s -~·%·...+..aaı--x-x-%~.:...~:·=·=-· :·>·• NC;;+.....-.3 .-•• ::;. s...-J~-=~ ..... ··> se W:sL+ .... ::;wıc. s. • s s .. :. ı • h ( • • ki ~ hakiye d ha yazmııtı. vaz,ft"yi memnuniyetle kabul bir ıey düıuudu: Zavallı ıasr 
ır mu erıın çocu U!!U Gazinocu bu dafa bütün ay· ett. Ve ertesi gün, ·~b~hleyin teciyi yıkaladıtı gibi deame 

'-.:.1 na ve b~rdaklarının lcarılmasın· yed den evet Karabela ale bar• atb. 

•- Tutunuz ıu köpefil 
bıtanr. 

Bunun üzerine köylü: •.EJ ... 
dim der. Ben elimdeki illa 
mucibınce her nerede ıör .. 
bir ıineği öıdürmek hakka• 
malik'm. S net yJzünüzde p• 
düm ve orada öldürdüm d•. 
Ve çıkar g der •. 

Hikim de buadu IODrl, elle 
ıünceıiz ve baıtan dYma karar 
vermemete karar verir. 

·----------------~-----Çocuk ve mbilı 

Macıriatanda miilik, W'an 
... aevdıti bir nıb saclua .. 
daaı ı bidir. Çocukları bile kl
çük 1aıta teg ınn ye ve muild 
i eti ça mata ahıbnrlar. S. fO" 
cuk on bir aylıktır. Anut, ba· 
baıı ona, b11 yaşta •uilri,t 
aevmek aşı11 vurmalctachrla;. 

- Madrabazın otlu Tomaı 
!eli• 1., dedıler_ 

• - Anladım... Eğer bir da
tia böyle teYler yazarsa ona 

tı oh.• Uf idi. Ve -~inoclaa dan kor"arak, gazeteyi berıf n lakte rabhma ko,tu. Çok tükür ki Ediıoa yiiaDek 
b •- plmeainden evel evine yollr Bir 11 ıonra, Tom11 görü- bT d' B b daa kolayca 

öyle .ar çakmq ·idi ki kapıya mııtı. Adam bu ıu okuyunca: nüne~. Karabeliya: k ı ırldı. u za _ ... ~de öteki 
çekt ti zam n da bütüıa biaa •- Bu Tomaı nerede bulu• •-işte ••• dedi. urtu u, amma razcıw- . 

bir derı verecetim kı ... Eter 
•I bhr11 bu, ölünceye kadar 
lculatında küpe o acaktırl,. 

Maaa üzerine i.<inci bir yum• 
ra1< VlArdutu vakit, masanın üı· 
ttiadeki bardak ar birib rine 

ıarıumıı idıl nur?,, diye ıordu. ._ Nt-, bu çoeuk mu? ve berık le alay etmenan de 
Bu bavıdi~, hemen Ediıonun Arkad11larından birisi: •-Her •- Evet madrabaz Ediıoaan f~ıforla .. oynama~an daha. az 

k~latana ~ıttı. Za en küçük te· aabc b yediden az evel rıhtam· otlu... bır bela olma~ tını ~nl~dı: Ku~· 
hırlerde bır h vıdiı, çok ça. dan 1 çer.,, dedi. Kar•be.i buadan fazlasını ya tecrübeleraıun ıptadası bır 
bu .. k data'~r •• Ddiso8 buna gül· •-Peki i ... Yaran aen ora- dın eınedi ve btmen çocutun yanıan, ıueteciliğin de müthiı 
muş ve bır kaç gün aonre, ga· da bulun, bana onu ıöıterirıi nl. üıtüne yürüdü. Yanına gelince bir aıı banyosu olmuştul Nıha
ı teı nde bu loca herif ~n- Zaten bu dostu da ıazetede bir ta düşündü; buna bir yum· yet, rahat ve güzel bir iş bul· 

Y 1 'nden daha.....ıwa ...... _..._._ı.__..__ __ ı.:.ı..,__..:.-.a.....~---=------....__._.._.._... __ _,_ ____ ~_.._......._.&..-._._---L-~...-.-...--~~--~~~~~~~~~----;..._~----~ 
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u• " ırıarn 
t.tıftllul r.U.ıu 

011• ntı,rİ!Jalı: Saat 12,30 
'9allfa Nrk 111uıik ai ı-= 12,iO 
Havadis - 13.50 p,alda Türk 
•uıilcisi - 13,30 M.ıbtelif plak 
Def'İyab - 14 Son. 

Ak,cm neşriyatı: Saat 18 30 
Plikla danı mus kııi - 19 Ş li 
Halkcvi ıöstcr't ko u tarafından 
bir temsil (Bir kitap) - 19,30 

KODferuıa: Dr. Fahrcttin Kerim 
( Riyalar ) - 19,55 Borsa ha· 
berleri - 22 Necmett n Rıza 
re aılcadqlan tarafmd ıo Türk 

mnkili ve halk t•rkıları -
20,30 Hıva raporu - 20,33 
B. O.er Rıza tarafından ar•p~ 
aöyln - 20 45 Nez.re ve ar· 
bdaılan tarafından Tt.1rk musi~ 

kis ve ba• tar.olan (Saat ayarı) 
- 21,lS faal saz heyet: O· 
k9'8•lar: lbr.ıbim Ali, Ktiçük 
Sllf ye, kanun Mııammer, klirı .. 
net Hacad , ut Cevdet Kozan, 

tattbur S 'ihattin, keman Cev
det - '.lt,50 Orkestra: 

1 - Weber: Oberon, ou
vertu e. 

2 - T ı ... ha kowk1 : Allegro 
COf6 gtaz e. 

3 - P.etsow: Reve de Ma• 
ri•r. 

4 - N :dhal: V .ı,. triıte. 
S - Off onbach: La perıcole, 

J*powri. 
22',4' Ajanı haberleri - 23 
Plikla sololar, opera ve operet 
~lerı - 23,20 Son haberler 
ve erte.i ,tnün prograım 

2',!0 Son. 
Ankara radyosu 

Ôll• neırlgatı: Saat 12,30 
Plllda Tirle musilciıi - 12,SO 
1'an4ia - 13,5 P.ikla Türk 
..... - tS.30 M.alatelif plik 
.. - 14 IOD. 

........ ..,,.ileti: S..t 17 
Ltlııtt&p deni: Ooivraitedea aak· 
lwa - 18,30 ~uldara maNI: 
~ iae tarafılMlan - 19 
..,.. lnaia Şaa Piyano ve ke· 

• Nfalcatile - 19,30 Mem· 
w..t pdalaıra: Malat:Jala Fahri 
........ - 19,SS Boraa ha· 
wleri - 20 Rifat Ye arkad.,. 
... tarafaacWa Türk auıiöi ye 
.... prkalan - 20,30 Hava 
rapora - 20,33 Omer Rıza ·····- .... .., ... -&45 •l•ı w •Wıılen taıo 
rJ.lu Tlrk musikiıi ve laalk 

, .... ,.. ) - 21,15 
...... Ok.,..lar: 

.._ .. Ali. ~ WiJe, b-
---.. ldlriMıt Ha.cti, 

· Gılltllıll S-., -~- Sali· 
.... ., ·- c.~ - 21,50 
MI• .... •111ilı StldJo or• 
...... ır' • ... (LCMli•) -

P.i t~ &O g.ar, op r V{: pperct 
parçalın - 21 ~Q SR \ haberler 

v.e tUlHİ IYH l'flf lfJt1 -

~l!» S~a. 
Muhtel f rady~ istasyonlarının 

prc-gram özü: 

Hafif konserler: 
6,45 Parit Kolonyal: - Pak, 

7, 1 O ~rlin kıH dalgası: Haf f 
m s kı (neşeli popun), ( 8, 15 
devamı), 10,30 Plril Ko onyal: 
Plak, 13 Berlin k u dalgas : 
Hafıf muiık', l l, 1 O Bükreş: p ak 
konserı, 14,15 Pens Ko o ya: 
Konser naklı, ıs Keza, 14, O 
Bükreş: p.1;c koıseri, 17110 
Prrg. Br.ıno: Fo: o.kestresı, 
17145 Berin kısa daii' sı: Et-
lence i korıser, 18 Bükreş: G • 
urgea orkestrası 18 30 Peşte: 
Çıgan mus ki!I·, 18,50 Be 1 n 
kısa da gası:H ff muıiki, 19,50 
Peşte: Radyo orkestras , 21,05 
Prag: Abo una ı oneu, 21, 5 
Berlın kısa dalgaaı: H.ıvel bav~ 

larr, 22,45 Bü .reş: Konser nakli 

Operalar, operetl•r: 
9,15 8erıin kıaa dalgaS1:Üpe· 

ra mus kisi. 20, 23 Varşova: Be· 
cthoveni:ı •fıdelıo,. operalı, 21 
Pette: Gounod'nu ı • Faust • 
operası. 

Oda musikisi: 
22145 Berlin kısa datps :Kü· 

çük oda musikisi konseri • 
Resitaller: 

18,30 Bertin kısa dalgası: 
Piyano musikisi, 20 Biikreş: 
Şukı res tali, 23,35 Prag: 
Brabms'ın p yano sonatları. 
Dans musikisi: 

20,3S &rl.n kısa dalguı: 
Vala musik si, 23,20 V1yana. 

iskan işleri 
••••• 

- Bajlara/ı 1 i~i • -
ltrdeıa 'IObra 93' een•İnde •Ö•yeti• 
mis dahilinde ieklıl' edilen g6çau• 
lerio nleriae batla•acaktır. 

Ç /l laagvanları 
C&çmeDlere dalıblacat ._th 1aay. 

ftldaruua ita ıy içlade fltla mtl• 

dlrlfl&a tanfıadaa Ntıa a'ıuaan 'fe 
derhal teHİ edilmelİ V-tl~ IDa

a'* ~eı. U•yab gW•• bu 
atlki• ...... yi de ytptı&ı te,.t>...._ 
lerle iıkla •ltlarl •aHff•k.,.Ue 
uticeleudir mittir • 

Topralı lev•ll ,....ı..ı 
Bua •belılerle toprak ihtıyaçlan 

twia Mitı•i,.. tlçmealeria aıub. 
telif .. killenle , ... illi 1 çia aluuna• 

- a ,, l i ci sahi ed~ - l\abe i m"mnuoı>et e karşıtamış- -~· 
ıii~qürm~ktedir. HıtbfŞIS a da hr. z ra bu ayedo -~ransana~ 1 a T~~NLER: 
daima ~ij~ım kq ntt~r bµlun- dı Romayı s fır gondermesı h•irdo1t .._ ~ila Plk•ıa .,... 
~~r"lması icab ~tıqektedir. M v• IQl~anı buluf\ıca~t l· lqin 1'RMo& .. tleri .• 

c..ı~ ~~\I Oorin ta ·vı'i si ç n hondra, 8 (R~dyo) - ha~ Alflı• luılfı; Alsa'lffl~ 
d•ıhıl k \ı~' ıö 1cJerihDeli 4ü· ın1~ ~nua ~ef n P·n.P ~--ı~dh tf ,r~ııhk ısınh·Kara~"'~.\Qkar~ f~M'" 

b l h ı ( t 
bugJn S r Rober Vans narı zıya· Şehidlerdeki miyankökii fab· ıeai, \'.rıamba, cuma. paaar gaaleri 

zumu . e ası o muş Jr. 21 s d 

B
-t·· b ı d ltal ret etmiş ve b.r saat kadar rikasından elektdc; malzemesi l!aat .a e. 
u un un ar an ıonrı, • • .. " t" l k k . M b d A İz•ir • Nazilli: Her ..,,a aat oorucmu .. ur ça an ele tri çı e me li "~ 

yada hüküm sürmekte olan 4t GY d~ · .. t k b d . 15,40 da 
.. . d ra 1 ı, mu ~a ı en a emı yakalanmıştır. ı · D • 1 

rn311 ve ekonomık ık nh a müdahale ko!Dilesi re ıi Lord zmır· 4'nıı i: Salı, per~embe, 
d d k d B Ek mt1k çalarken cumartesi ~ol~ri .... t 6.30 da 

urma ın artma ta ır. u va· P lımot ada ko!'luşmuıtur. Karantina tramvay caddesin· 1smir-Tire·Ôdemiş: Beraabıab .. . 
ı: yetler ise, b r çok dostlar nın J b de~i fırından üç kilo ekmek 5,35 de bir katar; her uoam ... t 
B. Muuoliniyı terk '" meler"ni ta/ya yeni ir tala. 1'7,50 da otora ... 

b V 1 l h 
J h çalan Matilda cürmü meşhud ' 

muc olmakt d r. e aya te b;ı ir aa a yaptı A/!'On lıattı,· Basmanetlt!rt: halinde tutulmuftur. :1 
B şvekili, bu dostlar n n yerle· Roma, 8 (Radyo) _ ltalyan· 1amir.fıtn1nıJ.Aalratıc Her gt11 
rinı dolclurac le kıym tte yeni arın yapm' 0 dukları Tembi· Kaza ... t 7 de [paur. cuma. fa1111•1Mı 
11rka,daşlar bulmakta ıüçlük yen ad ndaki tahtelbahir; bugün Alaancakta havagaıı fabrika· g6Dleri 1•ı.ktı •ap*·biire balaamt 

Ç
ekecekt r. deniz• ind ılmiştir. tından kö nür topl yan dokuz tamir· AJ.,.hir: Bor gara ..s 

H k 15,28 de 
lş.e bü ü 1 bu seb blerledir ki yafınla ı met admda bir ço· 

ı T' ..&KV}ı'/' cuk, henüz ıönmemit bulunan fımit·Bandınnı1: Pazar, alı. pe., 
B. Musso ın · "2' tere dostltr J't. -'f.. ft'mbo •e <"Umarteıi gttnlerl •babl•. 
ğunu kaz nmata karar vermi) ıı-------,-----,-.J~.---11 kömiir tozlarının içine yuvar• ..m- taat '1,2t do mabtollt L ...... a•, 

1 
KWDi. l.1JJ N•All .... ~~ 1 f f k ll ,-- ~ •• 

ve ııg 1 z aleyhd m propagan· anmış, ha i çe o ara yanmış- ..... n.ı. ....... L. caoaa - ... •eri Lıuawuıtaoi 27 ı.ı.bioc• 1 r- .... .,~ ...... .,_.. 
dayı kesme~İ, Fıliıtın ve Mıs r· _ tır. Hikıne·i iterek düıüren Ta· elllpree Mat 12 de 

t brıki ını dur Jurmağı ve lng I· ŞU BAT bir tu ulmuştur. ts,.ir&.ac Pa .. •• ,. .. fteli 

tere ıle dost geçinmek siyasetın- t 9 1 Zorla •ı:• ıirmel' kallunış gOaleri ... , 
1

5·
28 

de 

de kar.arkı mağı, İtalyanın men· 1 ; Kahramanlarda Dördüncü ao- H• umen l•zım ol•tt ,.,. 
faa~ıne daha uyg ın bulmuştur. : 

8 
kakta Bn. Bebicenıa evine ta- fon nam11r11l1U' 

Müzakereler başla tı ını? arruz eden Mebmed yakalan· Y.a&ın illban: 222l ·tehir tel .. 

Paris, 8 (RJdyo) - Jngilte· Çar•amba m ıt r. fona mtiraeut ••••r•eı: 220() ·.., 
Y le hirlerara11 -.lefe• •lneAı& nom .. 

renin, ltalya ııe te<rar m~zalce- Di 'enmp ga>tık rHı: 2150 . elektrik ıirketi: 209i. 
relere baş adı§'ı söylen yor Bu 4 1 Osman ve Mehmed ad nda hangn.ı: 2326 • p<>li~ 2463 • iıadalı 
habt"r, Funsan n Londra sefir ı, .. 4' '~J.> • .....,...., .u .... 7.i~ iki ı..ıı nin di enci ık yapt.klara ııbhl: 2oıo . Bumaı:ıe ietaavoau: 

f ' d "d d 1 . 1: v~ 6,53 l.!,.8 ı.ıw .L,J3 .. 9,0ı .. - - k 1 k O .. .. 6 tarı. ınoan a teyı e mıştır. goru .muş, ya a ınıır ıru a- 3 38 • AlEaoeak iataııyoeu: 2136 • 
~-Ji ~.o ıs.ıs ·~ .q,51.1.24 P ris, s yasal meh1fil, bu cezeye s vk d lmış erd r. l .uıaport '•pur iekeleıi: 283& 

EN GÜZEL 

-
fiirkiyıl la11bıı. 

Şehir nakıl naıtalarınıo ea"bafs· 
leyin ılk 'ta g~ wa iaarek .. 
tuıld.ri: 

1 ramvnylat"f 
Her taüab {;itsel•ıılt 1te Mit 

be w bir uım••r harele.et eder. 
liuau Pflll altıda hareket eJen ikiıa· 
cı ııaıııuv tııldh eder. Hu ıJaa 

•• nra lı .. r J ırt '-""'1 .. ıaJA hır ırı1ı.11-

va1 ,.,. hr. 
Gec,. •O• 11anın1 Güze . .alı i •• 

: l5 t ,. i r. 
Alı , ı ıo r.a~ lvl''ıv1 ille tr1'11• 

'llV ... ı, 1 ' 5 .!tı <la Jır. 1 ii.İllCİ 
lr •llJ' ~ t ıo.a ıt ev ,r.ı, \J,.!J ı..U UA• 

) , ... ....u. -
••pı.r •Uıiıı. A .. llC6&~61 .,..e.e 
Mlcri«..ul~ ~ ı 

Zıın11t altınltUı ıHı••• 
~,aac .,Mtt·•Maııu• .... ,. ..aıı 

·~ 
bcıi6ir JJ•r~•I'" 

.lbt ... ' 
ll._uY9 5158 5M 
üa..W.1• .SSO MM 
\a..d•ı• ·~ ....., 
A61U&& ..... "" (C.fU .. u..w •1• .. 

T •lı •ltı1ılfll'I 
r• a....ı ua 1111 
.. u..w llOO 1351 
.. ~alldıeui.. uuo lu.5 
• Cambun..,_ 1200 1211 

•anfık lllAI• tedbir'- de VeU. 
letçe taHib oluamaıtar. Ba meııeJe 
... ........... ......,. d6fk6· 
yont._ VeUleı, lhım gelea r•&.• 
Jt.m ~ftlilııleria ilti•ltlini teoaib 
etmiıtir. tıkla ... ad Dr. B. F aad 
ı.,. .. a .. e11 1 nlerilt iı..Mlial •• 
tih a..,...ı ........ t.. ik .. 1 
ectiktea Mara itlial•ki ı&mm ıel'a. 
çlf tlık'eri teakik• b .. lı7aeektır. Bu 
çif tlıkier arHİIİDİD te•sii İfİ de bir 

iki ay içi•de taaıamlanıu::akbt. 

-===================================-~~::::~:-:::~~-------... --· ii ıe ınden urr şeyler elde euıyor. Sarı ar•b• ball"mda ne ma,G-

....... - 23 

- Zy retç.? Ç niid r. 

J 
Paıcat Sır Frank1 n çin 61dftrdii. mat elde edebild niı? 
Onan a ümftnden ne fayda te-- - Bu otomobil Vıkera mii· 
mın etti? eıse8inclesa itw hefta l9ia il ra 

~~~••••••••••-••••~~~R••L~~ ~~·~~mGd~O«~b i~M~mu~. k~~ı~n~ 

IZIL AKREB 
Sezal Yatır verd : · yan re•o kad1n Madmızel 

- Be mt"tele hakkında bil- Doryan adında ım f. Depozito 
dik erini ı pek aı hilmed lderi- olarak mühim bir me&lit bı· 
ıh ı hadıizd r. Bu da ı.mdi ik rakmıı adreı olarak ta Savoy 
b rce meçh11l .ı.. b1•letee ta- otelini venniı. 

- J2 -

iKiNCi KISIM ........ I•• wariyeme pliace: 
..... t.ıllilli• ....... 

• Wr Çinli idi. 
.... ,m tabı• d.matlano 

w1pe41p.ız bir 
.,..,..... Llkin 

Mrelt ...... L .. ~imal ... 
~~-..-. Alaba IMa Ud ie-

&'1taek lair plill• 
elı u mı? 

. ı 

MD •m_.. ketfedilea bir 
ilet bat.dıyor mwuu&? 

Dokter bir müddet düfiindi: 
-v.a.. oe,• ıaiJM ••• ı 

bir keti§ poktur. Fakat bir çok 
ki••ler ilana N•Mt' şeyler 
iizerinde utrıımaktadırlar. Ye
teli ıon zamanlarda öleD ve 
ıizio ölümünü akrebe atf ttiii· 
oiz mübendiı Erikaon da ~u 
utraşanlar arasında idi. 

- O halde No veçli mühen· 
diı bu keşfinde muvaffak o:
muttu. Eserini fen alemine 
arzetmtp vakit bulamadan 
61dü. 

Demek ki Kml Alcrtb bütün 
bu cioayıt..flua R"ır.o,yet-

alin ara11aa ~•ntabi ir. - Peki otomobil lıill ıenç 
Bu 111ada Donbar aöze k• kız n tdare.,nde mı? 

nfb: - Hayır, Madmazel Doryaa 
- Miuade eder miıiniz m~ bu sabah gıraja müracaat e"e· 

dür bey Seve bi raporJHNa reK otomobiti i•de etıD't- Ho· 
okusun? meA oradag otele koıtum. Fa· 

B r taaiye 1011ra komiıer Se· kat ıenç kız b~r güa evel er .. 
verbi içeri ıırdı. Müd•iı öoii a• moda bctabntı te•izlem·ı ve 
de hürmetıe etıld , .diterlerine Loadr•y teı kcdeccj'İni 1ıııil"4toıış. 
de selam v•di. - Ne kadar müddette.beri 

- Mlb • bir ıey lau ıh). orada ım {I 
din z mı? - Altı h fta, ~lcıerlyetle 

- ş,.rı Malet iam ndelc fO· vıkt ni dışarıda geçirirmtş. H t· 
.ö .ro ku landı!• araba ha lan· tı beıan brr kaç gece uğram•· 
d bazı şeyler ( ğıendiaı. dığı oı rmuf. Y m~k er.nı d.ıima 

- O.ua \Jar '•raf b1nı.... Y"l' ı "e oJaamd<i )C Da•fo 

- Hayır, bıç kimıe gelmem f 
- Peki timdi genç kız ne--

rede? 

- Londra11 terkettitiai ıöy· 
llyorlar. 

- Pek lll, klfi komiser 
So•erbi, çeki.ebilirıiniz. 

Sovetbl ç kınca müdür zile 
bastı, gelen hademeye: 

- Bana müfettiı Kelliyi yol
layınız. 

Bır kaç dakika sonra KeDi 
kepda f&lndl. lllbo -64iürl 
otu .. dul .. yerdeıa ayağa kalktı. 
Yan.na yaklaşan müfettiıe ma
........ &ur nde c:l.ıran haritada 
ker•tat ka'e•le ~ zUmıı daıro
nNı iç ntlelct 111uı • akıy• gösterd : 

- Müfottiş Kelli bır mesele 
halckında yardımın zı lstıyoruz. 
Şu daırenift içiııde bulanan 
m11lutleterde Çinlilerin y3şadı· 
ğım s~ IU'llor •'• dotru mudur? 

- Doğrudur. Bu mıntaka· 
dakı atw.iauA pzcL: do~ı Dl 

- Bana anlattıklanna naza
ran baralarda bır çok bcyool
milel canıler, baydudlar bulr 
nuyormuf. Bu dıırenio içinde 
bır yer tanıyor mosunuz ki bu 
r bi insanlara toplantı yeri ... 
zifeı ni ıör.On? 

Kelli ç•e•ıni kqteh: 
- Bıındaa itil' aeoe kac:t. 

evel bir iradın 1 dirl!müştl. 
Caniyi takib ettik. e. mahalle
de Yiran gemi halah atan bir 
dükkia vaı.I r. Buaa merbut 
yanında kocaman bir de .., 
mevcJddur. Bu ev n tam d4k
kioa teaacllif edea inam iMia 
fi! ıiş b:r aalo ı bunun yanaDda 
ve alt n,iı küçük küçük oda aı 
vardır. En alt kramı d rrk er 
üıet .. ıded r. Den z yLkae diti 
za .. an buravı üçum eder. 

Canİfİ dük.,.inın a kasand ki 
aaıonda diter b r lcBç k ıi ale 
beraber af yo ı çe1'er kt:n yaka
ladık. 

- .Sonıı var -



9 Şobaı 

, 

ANADOLU 

Şzhir i ıleri 
~abifo ı 

Büyük köy hikayesi _... -=ı 

B. Dr. M. Sayın 
bir gazeteye cevabı Billôr Köşk 

..... --ikir hareketleri Sevgili, körılü kartkşl~rime arm,,la•ı 

"" 

Edebiyat, felsefe, temaşa hayatı
tının geçirdiği saf hal ar 

Eskiden imar programı vardı. Asa· YAZAN: 
Nezihe Muhiddin 

Yazan: Georpe$ Margoıılies Çeviren: Hazar 

Çinde Tibettt yakın lcı,,mlarda fÖrülen heykeller . . 
Çin edeb"yatmda felsefi eser• tasvir eder. Bu _eserl~r lmk 

ler çoktur. Bun:arın ekseriıi ve romanesk ~evıdendır. Ko·. 
küçü <, küçük hikmetlerden nuşturmalardakı muvaffakıyetlerı 
ve hikayelerden ibarettir. Bı.ı kay~e şayandLr. . 
eserlerin şerhini, münakaş11ını, Çan t.y~trosunun çok eskı o~· 
'k· fi · hl k duğunu bılmeıdô beraber, vesı· ı ı t ara ı ıza arını anca sa- . . . 
h.f 1 d t n diğer kitab- kaların ademı ınevcudıyetı buna 

1 e erı n e anına d . dair etraflıca malumat verme· 
lan da işaret etme en ~eç~ı· mize mani oluyor. Son zaman· 
yeceğim. Yalnız en eskı Çın larda bini ne yıla a ı t uf ak tefek 
mahsulleri, s~.nrada~ yabancı bazı p iyesler elde ~dilmişt:r. 
kalemler görmuş, eskı sıhhatle- Bilhassa ( Moııgol devrinin yüz 
r ini kaybetmişlerdir. tiyatrosu) adh eser ehemmiyetli 

Ç inin en büyük filezofu Con· bir vesikai tarihiyedir. Bu kitap 
fuciusdur ki, lsadan önce (551) tarihi p iyesler, ıec·ye p yesleri, 
yılında dünyaya gelmi ştir. Gene adet ve ah:a~ .piyesleri ol~ak 
altı asır önce dünyaya gden üzere muhtelıf tıyaholardan ıba· 
Lao•Tsen adla filezofu da zik· rettir. Bun1aıda konuşma dili 
retmeliyiz. Bunlardan birine.si yazı dilile karışıktır. 
(Confuçyüs) diteri de Taoizm Bütün piyesler musikile cere· 

h bl · '. ~ m··ess ·ısle ya ı ederdi. Art stler, piyesteki mez e erının resw ı u • 
. . manzumeleri teg;ınni ederler, 

rıd ır. ç· (B d" ) yalnız konuşmaları sözle söyler· 
M la"ddan sonra ıne u ızm · b ·h d 

ı lcrd ı . Tıyatro u tarı leı en 
de dahil oldu ve umulmı~.ac~~ sonra gitt kçe daha çok halk· 
bir derecede rağbet . gor~~· laşm ı şt . r. Pi: esler yalnız oynan-
Bu zamanın yazıları bır (<u ı) mak içindir. Ç.nliler, onları ki· 
leş. kil etm. ed. iği cihetl.e tetkık tap halinde basarak okumazlar. 
edılememı ştır. Maamafıh bütün On dokuzuncu asrın sonundan 
felsefi mücadelelerden sonr~, it;baren Ç nde garp edeb yatının 
Confüçeizm, diğer felsefi akı· tesir ve nüfuzunu kendi edebi· 
delere galebe çaldı. Bundan yatında görmüştür. Pı ofesör hu 
sonra Confuyçüs mezhebi, dev· Che, halk dilini propaganda 
letin resmi felsefesi suretinde etmekte, eserlerin bu dil1e ya· 
kabul edildi. Bu büyük eser zılması hususunda gösterd ıği 
miladi on birinci ve on ikinci itina ve dikkatte muzaffer o :du. 
asırlar arasında hitama er· Yazı dilinin tam:ımen k:,dd ı -
miştir. 

Çin romanına gelince; evvela 
onlarda çok eski zamanlara 
aid, esatiri romanlar göze çar
p ·yor. T'ang'lar devrinde uzun 
ve kısa hikayelere de rasgeli· 
yoruz. Şüphe yok ki asıl roman 
ancak (100) tar ihinden sonra 
hüv yetini göstermiştir. Ea mü· 
himleri tarihi romanlar, sergü· 
şet romanları, ruh tahlili ro
manlarıdır. 

Ma'Gmdur ki, Çin nesri naz· 
ma benzer. Kaydettiğimiz ro· 
manlorda da bu dil kullaml· 
mışsa da üslup basit bir ~ekil 
alın ştı r. On yedinci asrın ikinci 
yarısında dünyaya gelen Tsa 
Siue K in adlı Ç in romancısının 
eseri olan (Kırmızı çad rın 
rüyası) başlıklı kitap, Çin ro· 
manının hakikaten bir ıahese· 
ridir. 

Bu pisikolojik eıerin Çin genç 
liği il zerindekı nüfuzu bugün 
bile bak dir. (Üç imparatorluk• 
lar tarihi) isimli roman da Ç ndo 
p ek meşhurdur. Muharriri Lo 
Konantong'dur. Bu kitap ta bü· 
tün Ç n tarihi romanize edilmiş 
ve balkın anlıyacatı bir ıekle 
konulmuştur. 

H .cvi romanlardan on doku• 
zuncu sırda yazı lan (Münev· 
~ erierin hikayesi ) adlı roman, 
memurların hayatını ve ahlakına 

rılması hususund ı ancak bir 
kaç müfrit ısrar ediyordu. Ma· 
am ; fih edebi eserlerde, halk 
dili hakim b r surette kuaaml· 
mağa başladı. 

Külliyetl i miktarda ga rp eser· 
!erinden Çınceye tercümeler ya
pıldı. Roman ve pivesler artık 
garp tekniğine göre yazı. ıyordu. 

Bu eserlerden bir kaçı haklı bir 
şöhrete ve muvaffakıyete maz
har o' dular. 

Ancak, bu yenileşmenin diğer 
tarafında, eski Çın edebi yatını 
bütün ince'. iği, bütün derinlıği, 
bütün tekniğile mu haf aza ede· 
rek onun inkişafına çalışan 

ikinci bir gurp ta bütün harare· 
tile çalışıyor. T i yatrodv ve şiir· 
de bu grup eserler vermektedir. 
San'atkarane Çin nesri artık 
unu'ulmıışa benziyor. 

lngiltere 
Bir propaganda komi. 

tesi teılt.il etti 
Londra, 8 (Radyo) ~ lngil

tere, hariçte propaganda yap· 
mak üzere bir komite teşkil 
etmiştir. Bu komite, Sir Rober 
Vanstiyarm ri.yasetinde iş göre
cek: radyo, aınema vesair vası• 
talarla bütün yabancı menıJe· 
ketlerde propaganda iı:ni .idare 
ed. cektir. 

rı da meydandadır -8-

Sayın Bay Hakkı Ocakotlu· 
nun bir çok mevzulara temas 
eden yazısını okudum. 

Her ne kadar evelki yazımda 
söylediğim veçhile Belediye 
Meclisin elini koydllğu bir iıe 
karışmak istemezsem de kendi· 
sının samimiyetle yazd ığına 
emin olduğum yazısını da ce· 
vapsız b ramağa gönlüm razı 

olmadı. İşin iptidasından baş· 
lıyalım: 

Evvdi söyliyeyim ki, •Bir 
bardak su,, ifadesi içindeki 
manayı anlamadığım gibi, mes· 
leğ°m m kroblarla uiraşmak 
olmak itibarile, bulanık sudan 
da hiç hoşlanmam. H.ıtta Kar· 
şıyaka suyu yağmurlardan sonra 
bulanık bir hal kesbetti diye 
evimde bile kulJanmamağa baş· 
ladım. Tab:atim de böyled·r. 

ikincisi - iki milyon lirahk 
istikraz programsız değildi. 
Programı yapmadan evel hal· 
kın ihtiya cını doğrudan doğruya 
anlamak ve memleket münev. 
veri erin n serbest olarak f ı kir· 
lerini dermeyan etmelerini tes· 
hil eylemek için bir de anket 
açılmıştı ve bu ankete gelen ce· 
vaplar arasında bizzat o gaze· 
tenin her şeyden evci boyezler 
kanalizasyon projesi tatbik olun· 
sun diye bir cevabı olduğunu 
hatırlarım ve sonra program 
hazırlandı. O zamanki program 
şöyle idi: 

Ekmek fabrikası, süpriintü 
ihralC fırını, bal ve marşeler, it· 
faiye merkezi b nası inşası, de· 
niz hamamları, imar sahasında 
yollar küşadı , su idaresinin ıs· 
lah•, elektr ık şebekesi nin ikmali 
bataklık ' arın kurutulması ve 
uzun ha·p senelerinde tamir 
görmiyen memleketin ana yolla· 
rının ve yukarı mahal atının ta· 
mir ve icab eden yerlerinin ye· 
niden inşası (Gazi bulvarı civarı 
vesaire dahildi), 

Bu program ait olduğu Ve· 
kaletlerce tasdik edildi ve tat· 
bika başlanıldı. Eğer beledıye· 
de (Eski imar programı rapor· 
lan misillü kaybo : madıys:ı) hala 
mevcut olması lazımd r. Bu prog· 
ramdan Gazi bulvarı civarı ka· 
nol.zasyonu ile beraber cumhu· 
r yet meydanı, lsmetpaşa bulva· 
rının kıısmı küllisi, itfaiye mer· 
kezi binası, deniz hamamları, imar 
sab,sında yollar lcüşadı. elektrik 
şebekesinin ikmali başanlmış 
ve yolların tamir ve icabeden 
yerleri tamamen yapılmıştır ki 
bugün alta senedir hiç bir ta
mir görmediği ha:de hala kul
lanılan Gazi bulvarı ve Güzel· 
yalı caddesi ve parke dö lenmiş 
çarşı yolları vesaire meydan· 
dadır. Bundan başka Karşıya· 
kanın Jzmire iltihakile Karşıya· 
kanın elektrik ve ıu tesisatı bu 
paradan yapıldığı gibi Gazi 
beykel;nin yolu bu paradan ve· 

lrilmiş ve bugüne kadar kulla
nılan ıu idaresinin ıslahı ve Eş· 
refpaşadaki büyük lağım ve kum 
havuzu tesisatı ~da yapılmıştar. 

Bu aralık adi büdcede faa· 
liyete getirilerek belediyenin 
ıenevi on dört bin lira kira 
verdiği tanzifat ahırı ve depo· 
ları inşa edilmiş, belediye mas· 
raftan kurtarılmış, Darülaceze 
iıtimlik olunmuş, 220,000 lira 
telefon hisseıi verilmiş, Çocuk 
yuvaaı kurulmuş, eşhaı borcu 
temizlenmiş, fıdanlak yapılmış, 
tenvirat 3000 lambaya çıkarıl· 
mı ıtır. 

Dr. Memduh Sag 
Yalnız, istikraz parasile ya· 

pılacak olan ekmek fabrikası, 
süprüntü ihrak fırmı ile bal ve 
marşeler tesisatı vardır ki bun
ların da Avrupa ile olan mu· 
haberat ve kat'i proje ve 
detayları hitama erdirilm ştir (ki 
eğer kaybolmadıysa belediyede 
beherinin elli altmış santimetre 
kalınlığında dosya kataloğ mu· 
kayese:i cedvelleri mahfuz ol· 
ması lazımdır.) Yani iki milyon· 
luk istikraz programsız yapı l· 
mamıştır ve kısmı küllisi mahal· 
line sarfolunmuştur. Bu husustaki 
bilgilerini düzeltmelerini rica 
ederim. 

Üçüncüsü: 
Yazımda istikrazdan bahsedi· 

şime ge;ince, bana soran arka· 
daşm mektubuyla sorgusu bu 
vadide olduğu gibi, ben de 
her hangi ciddi bir işde normal 
olarak para bulma usulü ya 
istikraz v~yahud bir membaı 
varidat temininden başka şe· 
kilde olab leceğini bilmiyorum. 

Şeraiti hazıraya göre, yeni 
bir membaa varidat bulmak 
gayrı kabil olunca çiddi bir işin 
istikraz ile yapılır kanaatinde-
yım. 

Başkaca usul ise bir okkazyon 
olabilir ki, bu, ciddi işlerde 
bahis mevzuu teşkil edemez ve 
bunlar ihtimal hududuna girer. 

Bahsi uzatmamak için telhis 
edeyim: Belediyemizin halibaz;r 
p roje vaziyeti şudur: 

1 - Mc-ydanda para yoktur. 
2 - Sayın Anadoluda neşr· 

olunan imzası mahfuz zatın 
yazasına nazaran da, malum bir 
proje, bir keşif yoktur. 

3 - Belediye azalarına veri· 
len ve kabulü istenilen daha 
doğrusu kabul olunan şey ise 
bir sahife kağ d üzerine yazıl• 
mı ş esbabı mucıbes'z, raporsuz 
ve hiç bir mana ifade etmiyen, 
yalnız bir sıra rakam sütunun· 
dan ve bunların ceminden iba-

Bu gece de ayazda titriye, 
titriye ıssız tarlanın kenırana 

gelditi zaman eğri büğrü elle· 
rile toprağı kazıyarak çömleğin 
ağzını meydana çıkardı ve avu· 
cundaki büyülü taşı içine attık· 
tan ıonra toprakları örtüp ayağa 

kalktı. Yüreği rahattı, bu doksan 
dokuzuncu taştı Artık iş i bitmiş, 
şimdi düşmanlarının başına ge· 
lccek fe1a' d i bt:kliyecekti. D;i.~e 
kalka f ıbrikamn önüne doğru 
yürürken içinde umulmadık bir 
şey bekli yenlere mahsıu b 'r çar
pmtı vardı , hafakanlar boğazı nı 

tıkıyordu. 

Ya~ız nine böyle helecanla 
tıkanarak durdu. Bu sessiz ve 
korkunç gecenin koynundan fe~ 
laketler çıkmasım beklerken az 
daha kendi korkudan haykıra
cak ve düşüp ölecekti. 

Kambur belin i dayad ğt iri 
ve kurumuş bir ağacın gövde· 
sindeki karanl k ve kocaman 
kovuğun içinde bir kıp ır dama, 
bir hırıltı belirdi. B;r az sonra 
da bu simsiyah oyuğun içinden 
bembeyaz bir hortlak çıkarak 
kendisine doğru sürüklenmeğe 
başladı. Tam o sanıyede fabr:
kanm bacasından acı acı bir 
puhu uludu. Puhu öterken İfrit 
dağ n tepesinde eski ve yarım 
bir ay belirdi. Bu eski ve yeşil 
renkli yarım ay tıpkı s·vri çe· 
neli, uzun yüzlü bir şeytan su· 
ratına benziyordu. 

Bir bulut parçası· sanki bir 
külah gibi ayın sivri tepesine 
geçmi şti. Gök yüzfoden yerle· 
re de büyülü ve yeşil bir ışık 
serpiliyordu. Yağız ninenin kor· 
kudan dışarı fırlamış gözleri, 
hortlağın ta yanıbaşına geldi· 
ğ"ni gördüğü halde vücudu kı· 
pırdıyamaz bir hale gelmişti. 
Hortlak kolunu uzat nca bir fer· 
yad koparmak için ağzını aç.· 
masi'e yutkunması bir oldu. 

- Bağırma, sus .. Yağız nine. 
Beni tanımadın mı? 

Evet, Yağız nine onu tanı· 
mışta. O, bir hortlak değil, 

rettir. şuradan, buradan çapulculuk ya· 
Yani fol yok, yumurta da pan akçıl Bekirdi. Gök yüıün-

yoktur. Böyle olıın b"r projeye den karanhldara inen bu tekin· 
ve bir had:seye benim luga· siz yeşil ışık içinde, 0 nun sam-
tımda u hakikat • denilmeyip yeli çırpmış yamalı akçıl sura· 
•hayal,. denil ir. tı ne korkunç görünüyordu. 

lzmir belediye· Yağız ninenin büzük ve renk· 
sinin iş ve imar programı vaz· siz dudaklarında uğursuz bir 

Bu manzara 

iyetinde değıl, benim gibi gülümseme peyda oldu, titrek 
evinde hayal kuran bir adamın başını iki yana aalhyaralc mı• 
alelade bir kağıd üzerine tay· rıldandi: 
yare piyangosu çıkarsa şunu - Hortlak değilmiş meğerse. 
yaparım bunu yaparım diye Kcşki hortlak olsaydı ••. 
dalga geçmesinden (tabir ma· - Ne mırıldanıyorsun Yağız 
zor görülsün) başka bir ıey nine?. 
değildir. -----·--------

rimizin layık olduğunu iıbata Eğer belediyemizin ümid et· 1 
Yeltenmesini istiyoruz. • stedi· t ği bir yardım varsı, ben bu 
timizi hakikate iıtinad ederek 

yardıma karşı bu suretle bare-
iıtiyelim. diyoruz. 

keti muvafık görmüyorum. Ben 
B Atatürkün kurulmasını emir imar iıtemiyor detilim. akım• 

sazlıktan, imar1ızlaktan müşteki· ve işaret buyurdulcluı teknik 
yim. imarı kuvvetle istiyenler- büronun karşısında mahcub ol· 
denim. Fakat mantıklı ve mıyılım, diyoruz. 
memleket ihtiyacını hakiki çeb· istiyoruz ki, yaşiyan şehirli 
resile gostereo, hesaba, ilme ve Cumhuriyet idaresinin feyzini, 
fenne istinad eden bir imar ibtiyacatının tehvin olundutunu, 
görmek istiyorum. hayabnın kolaylaştırıldıtını, ız• 

Bir bardak suda fırtma çıkar- tırababnın azaltıldığını mamur 
mak değil biz, gür, kuvvetli bir şehirde idrak etsin. 
fakat yatağında muntazaman Ve Atatürkün sayesinde ka· 
akan ve kuvvetile bizse iş yara. zındığı bu refah ve saadeti 
tan bir şehir, bir be:ediye gör- her an yid eylesin. Yazılınm• 
mele istiyoruz. Daha dotrusu daki gaye belediyemizin, oebri· 
belediyemizin, Ulu önderimizin mizin yükselmesini ve atılan her 
yüks~k işaretlerini, ciddi. man- adımın fenni ve şehirlinin dola· 
tıki, iradeli ve ihtiyaçtan doğ· yı sile memleketin, nefine olma· 
muş bir proje ile karşılama.sını s : nı t emeıınidca başka bir şey 
ve bıın\i onte.veccühlerin@ şeh· 

Korkusunun tam tersine um
duğunu bulmad ğı için Yağız 
nine gevşek sesile: 

- Sen misin Akçıll . 
Dedi. 
- Benim ya... Kimi bekli· 

yordun kı?. 
- Hiç ... Sen burala r<la gece 

yarısı ne arıyorsun?. 

Akç 1 Bekir korkunç suratmı 

buru:ıtunuak fena b ir giılüşle: 
- Senin aradığını. 
Dedi. 
Yağız nine ;i8Şır mıştı: 

- Ben:m ne aradığımı sen 
no b"liyorsun k ı? 

Akçı l Bekir ihtiyar kedı nın ' 
kolunu tuttu: 

- Hele gel şurava çömel~ 

lim • dedi - ses mııden ku ku· 
lan muınlar. 

Ağacın gövdesine saklanarak 
cöıneldiler. Tepelerinden süzü. 
leo büyülü yeşif ış ığın içinde 
k zarmış gözleri b ir .bir.ne ba· 
karken fabrikanın bacasınd 
tüneyen irı p•Jhu acı acı, uğ.ır· 

suz bir çığhk daha kopar Jı. l ıu 
uğursuz yaras ~ ta ilik1erine k&.· 
dar t itrediler. Yağız nine çopur, 
basık burun deliklerile ihtiyar 
bir canavar gibi karanlık gece· 
nin bağrında tüten felaket bava· 
ıını kokluyordu. 

Akçıl Bekir: 
- Demin bir sorgu sormuş· 

tun yağız nine? 
- Ne idi o sorgu? 
- Benim ne aradı§ımı ne 

biliyorsun demiştin ya? 
- Ha... Öyle ne yapıyor.sun 

sanki? 
- Gecenin karanlık ayazında 

dolaşanlara her şeyler m~lüm 
olur. Yağız ninenin vücudünden 
bir sıtma ürpertisi geçli. Akçı l 
Bekir devam etti: 

-Bak ben de sıcak yatağımı 
bııakıp kırlara uğradım, kuşla· 

rın, canavarların kovuklara . sin· 
diği bu saatte .. 

Yağız ninenin çeneleri atarak 
sordu: 

- Meramını açığa vur Akçıl 
Bekir. 

- Ben o kadar irişmcdim. 
Ben g ibi eksik etek b '.r hatuna 
ne yapabilir kı? 

Akçıl cebinden iri ve kalın 
iki üç çubuk çıkararak: 

- Kalk hele • dedi - istiyen 
her şey yapar •• Hem puhu bana 
emrediyor, "'Yağız nine bu işi 
yapacak. diyor. Kısmet böyle, 
alın yazın böyle yazılmış, ne 
yapalı mi 

ihtiyar kıdtn kendinden geç· -
miş, uykuda gezen bir hastalığa : 
tutulmuşa benziyordu. Yavaşça "': 
Akçalın sözlerini tekrarladı: ..... 

- Puhu emrediyor.. Kısmet -
böyle.. Alan yazısı •. 

- Yal Alın yazısal Karşı ge· 
linmez. Hele ıl ıu çırpıları 
eline •• 

Yağız nine titrek elini uzat • 
rak çırpıları aldı. 

- Hele şöyle.. Gel ardım 
sıra.. Ben o yıkılası fabrikanın 
can damarım biliyorum. Bir 
kıvılcım onu datların tepesine 
kadar uçurur. 

Karanlıklara ıinerek. toprak· 
larda ıürünerek, kocaman vü
cudile uyur gibi görünen fab· 
rikaya doğra ilerlediler. 

A\cçtl Bekir iki adım önden 
gidiyordu. Yüreklerinin gümbü· 
tüsünü işitecek kadar sessiz 
sessiz uyuyan gecenin koyu 
zift karanlığı içinde fabrikaya 
yaklaştılar. A~çıl üç dört adına 

1 • D..s.11arnı 10 un:u sahi/1:tie 
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ri tcılci6 oe tatbik edilir 

Vaid• atölyesi, giyimleinde 
en tftia olan Bayanlm mem· 
nun et111ekteclır. 

M. Etiman oe 
Saimı ÔsgcSren 

p.,.. Dkit Abdeıaili_... 
Diploaaalı 

HiJlıdmet c:atltı.ıı 
~anılı 1alcaA Na. 28 

lZ •ı 
'I ele/on: 2JJJ 

Nihat K 
Mimar lı:emalettin .ıcW kul ..... ada No. 3.5 

rod a.-atik yoları 
L lıil -. • W., k.U.Oı1t en falc moW.. • ...... *P*91 

Kalori e tı 
En buyuk müesseselerden ltd>area 

kadar bi ~ • .. laıt ........... 

c·het Antenleri 
t'ena o en son hediyea, pratik, kuvvetli ve emiD iletl.-

N on tiJpleri il• tenoiral 
M.t•.,.,.•ıza ve müewaelenai• tizelık ...... b 

11yai za .. ncla aza b1Jük ltW • 
lim vu ta11 da o1acaktar 

Tfltlı H 

Biiyiik iyangosu 
4 ne ke,ule 11 t 1931 dedir 

BiJ.yük ikramiye 50,000liradır 
lladan bqka: ,000, 12,000, 10,000 Wık ikrami,.-

lerle tS),000 O. • illi ... .mr. 
Aırıca: ( ,GOll ~ .. ,_ kads b1J1k 

ft luçük bı~ •rımiJıelerlt al90rbı..t ha olan bu MDP 
pii•ll.. ııtifade etmek ç n bir bilet almalctall çekinmeyiais. 

lzmir Y .. o 
Tiir A. 

ensucatı 
• 
ın 

Halkapınar Kumaş Fabrikaaı 
Tarü .... anlİm dolayllile 1"İ çaimclata blıaallaı: 
Sajla , zarif ve ucuzdur 

yeni ,apbrclıtuaız elbitoler için bu mamalib tetciJa eclillis 

~ YERLERi 
Birincikordonda 186 nwurada 

ŞARK HALI T. 

E. IM.PJll ve NORVEÇ 
umum limaolanna yGk • 
c:aktw. 

~-_....._ ........ _ ..... AR T • 

livıı-r v 
Şiir~ 
u.w v.,,_ A...e.ıı 

BiriDCikoıt1eıa R ...._ 
Tel. 144 

LO PRA HAm 
•POl.O. vapuru Şubat orW 

•ela LONf)R,\ HUU. 
VERSteo aeiip 1ill ,.. . ....... ... 

DlA ~ 11ULL ifa ,at. .ta
eaktır. 

H(Jfn' °' u " -kiil'art ıptadaı a LONDRA. 

Jik k•.-lcve• ı-.ı..• 

alacaktar. 
UVERPOOL.-.--. tıAm 

U.Aa aranı 
iki elektrikçi, hir .,_ yeci 

..._ iJatiJac T•lib 
olanlanD Dara~ M nare .,. 
'-tında 7 .......... Tiirkaea 

fabrikuaaa ..... 

Miatm alnt-wer, 
babat KOL TOR ı 
uıal: ka amaı. 

Yıllılc ... 1-1.lı 
,,, .. ,.,,, ıMJ ,,.., ~-.... 



Eaııır. ıı ANADOIM 
------------------~~~~ . . . 

Pastil Pektoral Doktor Şahap GöğsQ yumuşatır, balgar.n aöktlJrür, öksiirlJğü 
söktürür, tesirli bir OKSüRüK pastilidir 

Hassas ve temiz iş 

Mutedil fiatle 

Söz,~erilen gnnde 

.... --~--~ Jtlakine tamirha· 
Aliii - M 1 ne•incle ~apılır 

Jzmir Ke$fane pazarı clemircil .. r 
No. 16. 18 

Telefon: 3993 

Foto Köroğlu 

Hamza Rüstem 
En meşhur fabrikalann fototraf makineleri, film, cam, ki~ıt, 
kart ve bilumum fototrafçılıkta müstamel eczaıar, fotoirai alat 

ve edevatı, iont ve sehpalar. 

Fotofrafçılıfa müteallik her nevi malzem~ 
Zevki okşıyacalc resim ve atrandismanlar, ıenedat ve evru 

iatinaahlan ve kopyalan kemali dikkatle yapılır. 

AMATÖR /ŞLERl 
Developman, kopya ve her nevi ağrandi.tmao ıürat ve nef a· 

sette yapılır. 
JZMIR: Emirlerzade çarşısı No. 28, 4, S, 6, 7, 8, ) 
Telefoll: ~ 675 Tel raf: Rüstem İzmir -Hara~çı kardeşler 

Büyü mobılya ve mefruşat m 
"az e riaize i d · r 

KEZ ŞUıst. 
lZMlR ANKARA 

1"emiz, zarif eşya, elbise ihtiyacından evel gelir. Herkes kenJi 
halıne göre temız b r eve, mısal ır.t:r ni kabul edecek bır uloua, 
ıabat )BŞı)acaıc ~şyaya uıuhtaçtır. iyi bir mobılya ıçınde kenJ n ,zı 
ve aılcuız.ı muhite daha ıyı ıaoıtabılırsuuz. Evaıuz.n c~yıuı bc1yc&cı
p.ıın t:\ı.,.eh olduğuııu uaıutn.ıayın ı z. 

M ... 11hı. '-'r .ı 1 O tc..k~itle veresiy~ m:ıam4• 
Lt' Si yapıJ ! t. 

Sıhhat Balıliyağı 
Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır 

iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 
Hamdi Nüzhet Çan çar 

Miicellit 
Ali Rıza 

'.' 

Sıh at Ecza ıaneS· 
Kitab, Defter, Blok ve her 

nevi Bankacı lığa aid bilumum 

cild işlera yapar. 

En temiz ve en zarif iıleri 
ıüratle yapar. 

• / 

lıanı karşısında BaaJU1'ak 

. "RKiYE TU . . 
CUMHU RIYETI 

Bir kere müracaat 
ed.'niz. 

. 
Yeni Kavaflar 

çarf ısı No. 34 

• Dif Tabibi 

Cevat Dağlı 
°'inci Beyler sokak No. QI 

Telefon: 305.S 

Baktiryoloğ 

ZuhtuErgin 
Her türlü idrar, kan, 

· balgam ve •aire tan. 
lilleri :vapılır 

~Qracaaı yeri: 

Telef on 3869 

·-~--~~-------· Bırmcı Sımf MuıMbH•' 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oflrı 

Cilt ve TenasUI haataTtk· 
ları ve elektrik tedavi .. 

f zmir • Birincı beyler ~ 
Elbamra Sinemuı arkaııada 

Tt-lefon : 3479 

G .. H k •• oz e ımı 

Mitat Orel 

SIRAAJ:B 
Adres: Beyler Numu -. 

kağı No. 2J 
Kabul saatleri: Öğleden evol 

saat 1O·1 'l öğleden ıonra 
15,30 • 17 Tele. 3434 

• ~ .... ·" f' :...., - ••• -et.·. ,.... f •• "# t . ' 1 ' ... :~ • ' .... L 4 1 - ... • : 
00 

., 

1938 Modelleri geldi 

evrole Otomobilleri 
K u,,,·eti çok, fi ati nz, masrafı az, mukavemeti pek ~ok 

\ e cihanın ~ıı L~ğeuilwi? otomobilleı-itlı-i 

V~dek paırçaDaır mevc!Ulddur 

Oltl:- mobil otonıobil leri de her t nı·ln evsafı haiz, ~ağlJm, 
elvt .. ri~li, gOzel ,,~ \ok~ ın kiııelG1·Ji,· 

Izmir ve hö esi bayii: O. Kutay 
Birinci kordon telefon 2704 


