
Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ OKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 
Adres: f zmir lkirrci Beyler sokağı 

Abone şartlan: Seneli~ 700. altı aylığı 400 kuru~ 
Re.smi ilanlar için: Maarif cemiyeti ilinat 

bürosuna müracaat edilmelidir. 
Hususi ilanlar: idarehanede kararlaştırılır -Basıldığı yer: (ANADOLU) Matb'iı~ 

.. • -- . .. 

. . . 

•··.~-:· .. 
,, . ,.. 

Yıl : 4 - No : 1021 Telefon: 2776 

e lJLlJSAL e 
I 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Salı - 8 Haziran 1937 

Von Blumberg 
Mareşal Badoglio ile bir

likte Alman.İtalyan askeri 
ittifakının esaslarını ha
zırlamışlar. 

Fiati (100) Para 

Atatürk, Bugün Tetkik Seyahatine Başlıyor 

ArşidükOttonun Bask cep' Atatürk 

hesine gittiği söyleniyor 8h!!'ker:'t;:~
0 

'Kamutay Türk·lran mu
ahedesini tasdil{ etti 

~~~--------~~-C u mh uri yet kıtaları Obinayı zaptetmişler, 
Oviedoda asileri püskürtmüşlerdir 

. --
ltalya ve Almanyanın ademi müdahale hakkındaİngiliz notası. 
na verdikleri cevap itilaf ümitlerini kesecek mahiyette değildir 

Paris 8 (Radyo) - Ar· 
şidük Ottonun, Bask cephesine 
giderek Bask ordusunu teftiş 

ettiği !söyleniyor. 
Viyana mahafili, Habsburg

ların, ispanya tahtına gelecek
leri hakkındaki şayiaları tekzip 
eylemektedirler. 

Madrid 7 (A.A) - Santa· 
rider cephesi Cumh1niyet kıt· 
aları mühim bir mevzi olan 
Ubinayı işgal etmişlerdir. As· 
turie cephesi ihtilalcilerin Ovi· 
edo mıntakasında yaptıkları 
bir taarruz tardedilmiştir. Bask 
Çephesi Lemonan tepesine 
taarruz eden ihtilalciler ko· 
laylıkla gerı püskürtülmüş
lerdir. 

Londra 7 (A.A) -Röyterin 
Öğrendiğine göre ltalyan ve 
Alman cevapları itilaf ümitle
rini kesecek mahiyette değil
dirler. Yeni hadiseler vuku
unda alınacak tedbirler hak· 
kında yeniden noktai nazarların 
taati edilmesi lazımgelecektir. 
Kendi müdafaaları için harp 
gemilerinin bazı tedbirleral· 
lllağa hakları bulunduğu ma
luumdur. Müstakilen harekete 
Reçmek istiyen Almanyanın 

bu hakları tecavüz eden ta
leplerde bulunmağa niyeti olup 

Arşidük Otto 
olmadığı henüz malum değil· 
dir. Bununla beraber ihtilaf 
yakında halledilmiyecek ka· 
dar mühim değildir. Diğer 
cihetten Almanya ile ftalya 
komiteden çekilmeğe karar 
vermiş olsa idiler bu fikir
lerini açıkca söylerlerdi de
nilmektedir. Almanyamn mu· 
ayyen bir nıukabelei bilmisil 
planı hazırlanmasının teklif 
edeceği hakkında haberler 
doğru değildir. Fransanın ce· 
vabı henüz İngiliz plan na 

1 
mugayir mütalear ihtiva et· 
miyeceği bedihidir. 

-------·~·~· ··~ -

:Polonya cumur reisi Ro-
tnen ordusunu teftiş etti 

-~~---------~-_Reisi cumhur, dün gece kral tarafından 
verilen ziyafette hazır bulundu 

Bay Moziski 
Bükreş, 8 (Radyo) - Po

o~nya cumhur reisi B. Moziski, 
Un buraya gelmiştir. Reisi· 
Utnhur, istasyonda bizzat kral 
k~nci Karol ile veliahd Grando 
ıvod Mihail, başbakan Ta· 
tesko ve hariciye nazırı Bay 

Antone~ko ile bütün askeri 
rical tarafından karşılanmıştır. 

Bay Moziski, kralla birlikte 
doğruca saraya gitmiştir. 

Polonya reisicumhuru, bu 
gün Romen ordusunu teftiş 
edecektir. 

Kral Karol, dün gece Po· 
lonya reisicumhuru şerefine 
sarayda mükellef bir ziyafet 
vermiştir. __ ........ ---
Bay Darani 
İngilterenin Maca
ri~tan'a yardım 
ettiğini söylüyor 
Budapeşte 8 (Radyo)- Ma

caristan Başbakanı Bay Darani 
mülhakatta teftişle meşgul bu
lunuyor. Bay Darani, bir söy· 
lev vererek, Macaristanın Avus
turya ile daimi bir dostluk 
idame ettirdiğini ve lngilte
renin de Macaristan' a zahir. 
olduğunu söylemiştir. 

Vitorya 8 (Radyo)- İhtilal
cilerin verdikleri haberlere 
2'Öre, Basklar, ikinci hatta ric
at etmişler ve Lemona kasa
basını terkeylemişlerdir. 

Salamanga 8 (Radyo)-Gu-
adarama caphesinde Milisler 
tarafından yapılan bir taarruz, 
tamamen akim kalmıştır. Bu 
muharebede 6 bin kişi öl
müştür. Harp meydanı ceset
lerle doludur. 

lstanbul, 8 ( Hususi ) 
Reisicumhur Atatürk, bugün 
memleket dahilinde yapacak
ları büyük geziye başlıyacak
lardır. Büyük şef, bugün 
İzmir vapurile Trabzona gi· ı 
decekler ve oradan Erzuruma 
geçeceklerdir. 

\.. .) 
Paris, 8 ( Radyo ) - Bil· 

baodan alınan haberlere göre 
ihtilalciler tarafından bombar- edilmiştir. Bu şehir, yirmi tay· 
dıman edilen Galdatano ka- yare tarafından saatlerce ateş 
sabası, baştan başa tahrip altında bulundurulmuştur. 

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

lta!yan donannıası, dün 
nıanevı~alaı·ını bitiı·di 

-· Mareşai Blumberg, dün gece 
Kapere harekef etti 

ltalyan topçuları 
Napoli 8 (Radyo) - İtalyan Paris, 8 (Radyo} - Alman 

donanmasının dün yaptığı ma· harbiye nazırı Mare~al Blum-
nevralar sona ermiştir. berg, ltalyan hava, deniz ve 

Manevraları takip etmiş olan kara kıtaatını baştan başa t,.t· 

Almanya Harbiye Nazırı ma- kik etmiş ve ft<"lya orduları 
l Bı b N 1• umum kumandanı Mareşal 

reşa um erg, apo ıye va· B d 1. · ı ·k· d ı t" k · a og ıo ı e ı ı ev e m as erı 

sıl olduğunda halk tarafından vaziyetini görüşmüştür. 
alkışlanmıştır\ Siyasi rnahafilde söylendi· 

Alman Mareşalı, dün gece ğine göre, bu görüşmelerde 
Kaper adasına hareket et· Almanya-İtalya askeri ittifakı· 
miştir. nın esasları tcsbit edilmiştir. ________ ,.._ ............. ______ _ 

l~t1arda hcı zırlıklıt ı· 
~------------~ Körler konser verecek. Evkaf 

pavyon yapıyor bir 
Fuar hdzırlıkları hummah 

bir safhada devam etmekte· 
dir. Türkofis şubesinin teşeb
büsile fuar esnasında Atina
dan lzmire bir seyahat tertip 
edilecektir. Bu seyahate 200 
kişinin iştirak edeceği anlaşıl· 
mıştır. Yunanlı seyyahlar, iz
mirde iki hafta kaldıktan sonra 
lstanbula gidecek ve orada da 

bir müddet kalacaklardır. 
Karşıyaka sağır, körler ve 

dilsizler müessesesirıde yetiş· 
tirilen körlerden mürekkep 
orkestrenın da bazı akşamlar 
fuarda konser vermeleri ka
rarlaştırılmıştır. 

İzmir Evkaf müdürlüğü, bu 
sene fuara iştirak edecek, bir 
- Devamı 4 ncü sahijede -

~~~---------~~-Cuma günü beklenen nutkunu verecek 
olan Başvekilimiz, General İsmet İnönü 

meclisten itimad reyi istiyecektir 
,...-.-.~ 

Kamutay 
Ankara, 8 (Hususi) - Cu

ma günü yaz tatili yapacak 
olan kamutay saat 15 te içti· 
ma edecek ve Cenevrede 
imzalanar: Hatayın istiklaliyet 
ve ana yasa mukavelelerini 
tasdik eyliyecektir. 
Başvekıl general ismet lnönü, 

bu münasebetle beklenen si
yasi nutkunu irad eyliyecek ve 

meclisten itimad reyi istiye· 
cektir. 

Kamutayın dünkü toplantı· 
sında, hükumetimizle lran hü
kumeti arasında imza edilmiş 
olan muahede ve mukavelena· 
meler tasdik edilmiş, bu mü· 
nasebetle Hariciye vekil vekili 
bay Şükrü Saracoğlu bir söy
lev vererek Türk · İran dost
luğunun gün geçtikçe daha 
fazla kuvvetlenmekte olduğu· 
nu söylemiştir . 

Meclis, lran devleti mecli· 

~ 

• 

binası 

sine Türk meclisinin selam ve 
muhabbetlerini bir telgrafla 
bildirmiştir . --· ..... ···• Almanya 

Nüfusunu ziyadeleş
tirmeğe karar verdi 

Berlin 8 (Radyo)-Almanya 
propaganda nazırı Dr. Göbels, 
Frankfortta verdiği bir scy
levde, Almanyanın, nüfus mes
elesine bü.> ük ehemmiyet ver· 
diğini ve umumi nü~usu 90 
milyona çıkarmak için lazım
gelen tedbirleri aldığını beyan 
eylemiştir. 
----••Hff----
Bir kişi daha öldü 

Cebelüttarık, 7 (A.A.) 
Doyçland yaralılarından biri 
daha bugün hastanede ölmüş
tür. Bu suretle ölülerin sayısı 
29 a çıkmıştır. 

BurnovaOrta okulunda konser 

Burnova Orta mektebi talebesinin birinci ders yılının ka
panması münasebetile Pazar günü vardiği konser, çok alaka 
görmüş, küçük san'atkarların çald ı k ları parçalar büyük bir 
zevkle dinlenmiştir. Konsere davetli bulunanlar, ayni gün açı· 
lan el işleri ve resim ıcrgisini de gezmişlerdir. 
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Kız: (Yapma, etme, ışıne başına, hazdi yangın .. 
! gitl):-falan derken, malum a o - Semti, mahalle'Si? 
l da· eli bayraklılardan.. Söyle· Baloncu, gözlerini süzerek 
ı meğe .!gene hicap ederim, gerdan kırar gibi yaptı. Kaş-
ı oğJa ta gayet çirkin bir söz !arını ·kaldırip dudak büktü: 
:. ıarfetti. Öylt> bet bir kelirne . - Onı.sını bilmem. O ci· 
. ki en.suhturlu küfürler yanında' ı het bana karanlık. 
ı ballı börek kaLr. işte o·· anda Ser komiser yine öfkelendi. 
• ciyakl c .. a'<, (y·1ndtm! ' vurul· 1 Beteldi: 
• .duml yanağını) bağırhsı ' koptu. 1 

-Ulan laf mı bu be?. Her-
Kuoa •karl, ' Yt:Jranı • <ia tarıf gelen•n sevdasını, gacasını, 

,_ed yordu: ahbabını, ihvanını, anha minha 
- ' Yalın ayak ! başı kabak, Ccemazıülevvelini de ahırını 

l habt>şims:i, ıeC!emsi, bodur, 20, da bıhyorsun d t.ı nereli oldu-
·22 Jik bir ~gençL Sır' ında ğunu, nert·de oturduğunu bil-
'bh'a bezi gibi bir mintan, miyor musun? 
lbac . .Jdarında pırtık pırtık bir - Rabbena hakkı için, ak-
pantalon, bir elinde de div.t şama bir anacığıma sağ st>ıa-
ai desem, çekecek mi desem, met kavuşmayım ki kumsar-
sarı pirinçten, yuvarlak bir cığım, 

ft-y.. - Teres, ikide bir kumsar· 
{Vardı!) df'ınf'ğe kalmadan, cığım, kumsarcığıın deyip dur-

aeride ifade vt rme sırasını ma S · h d b S a • ayeı şa ane e en er 
bekliyen baloncu, var kuwe· komist:'rim. Senin bildiğin hı· 
til'! haykırdı: şır, odun ağa serkomiserlerden 

- Ta keı . disi, Akrep Mu- dl"ğilim. Galatanın, Beyoğlunun 
harreml Tranıvııy vardı cısı e · ı yaman yedi belaları. Istan· 
bacaksı Muharremi. ı ulun erı çetin sayılı f.ıt al ı 

Baloncuyu Öne çektiler. Mu Onık:lt>rin t< pu, Arap Abduı 
harreme dair malumatın da· lahlar, kahraman beyler, Ka-
niskası onda. Girişti: vanozlar, Dragonlar, Dökme-
-Tanımam mı hiç Akrebi? ciler .. benden tirtir titrer. Alayı 

O ne bacaksızdır. o ne domuz beni görünce, kuyruğu bacak 
oğlu domuzdur, vallah billah arasına kısmış ite döner .. 
bilmezsin kıımsarcıjım. fspi· Baloncu, sağ avucunu göğ-
noza, yani Piç Edaya abayı süne basmış, yeminleri sıraya 
yakmıştır. Bir yıldır sevda diziyordu: 
çeker. Ama şöyle böylesine - işte vallah, nah bir de 
sanma; yürekten, ciğergahtan. bil!ah, lazımsa bir de tallah 
Aş" ık Garip gibi, Kerem gibi, Ak b. · · b ' re ın ne semtını ilirim 
Mecnun gibi. Bir ah basar, ne de yerini yurdunu serko~ 
dumanı ağzından tüter. misarcımf 

- Abayı yakmış dedin a, - Ha şöyle yola gel, ser-
anladık; yekun çek oralara, kom.serliğimi unutma. Peki, 
alt tarafına geçi.. bu it oğlu it hangi mahalle· 

- Yani ya bu kadar iç nin tulumbasına giriyor? 
yüzünü biliyorsam, Akreple Baloncu, gözleri havada, 
sıkı fıkı ahbaplığım, yoldaşh- guya düşünüyordu. Kesik ke· 
ğım haşa yoktur. Benimkisi sik, kah kendine söyleniyor, 
uzaktan merhaba; (iyi misin? kah karşısındakine kitap edi· 
hoşum!. dolu musun? boşumf.) yordu: 
kabilinden.. Daha Türkçesi, - Dur bakayım, biraz mü· 
Akrep arkadaşımın arkadaşı· saade.. Geçenki Haseki yan-
dır, bizim şerbetçi Bedrinin gını.. Nakittin Paşanın kona· 
can ciğer ihvanıdır. Sirkecide, ğının karşısındaki sokaktan 
köprüd~, Galatada ... "Kollarını baş veren yangın. Zaptiye 
gerıp göğsünü çıkararak:" nazırı maptiye nazırı, paşalar 
kalın gövdeli, "avutlannı şişi· maşalar, saraydan mabeyin-
rerck: ablak çehreli, "ensesine ciler, yaverler hep gelmişti 
vurarak:,, ense kellesi yerinde ya.. Estağfurullah, yanlış söy· 
bir. §Crbetçi yok mu, işte Iedim. Haseki yangını pesten· 
onun ... Benim bildiklerim de keranı bir ateşti; Yenikapı 
bana Bedriden kavança .. Hatta yanğını diyecektim. İşte o 
şunu da söyleyim: Akrep Mu- Yenikapı yangını günü fıstıki 
harrem gene bu Piçin yüzün· fanilalılar Odabaşılılardı. Ma· 
den, geçen akşam az kaldı vililer Etyemezliler. Bizim ta· 
birisini vuracakmış da araya kımın forması da leylaki. Gö· 
girmişler.. ğüslerimizde kasfakla işlenmiş 

Serkbmiser, gözleri tavan· peniz kızı tasvirleri. 
daki örümcek ağında ve dü · iplikçi karının makarası gibi 
şüncede, kafa kaşıyarak sordu: lafın uzayıp gitmesine, serko-

- Akrep mi, çıyan mı, yı· miser Bey kızsa ya.. Ne ge· 
lan mı her ne haltsa, Muhar· zer?. Keyifli, ağzı kulaklarında, 
rem dediğin bu bitirim ne iş omuzları çarpıtmıştı: 
yapar? .. Zanaatı ne? - Vay, Kadirga sandığın· 

- Söyledim a beğceğizim, da mısın sen?. 
tramvay vardacıeı., Sabahtan Yaşşa, tevekkeli fiyakan ye· 
akşama kadar, dili bir karış rinde değil... Kadirga sandığı 
dışarıda tramvayların önünde emsalsiz sandıktır, üstüne yok
kopr; (düüüt, düüütl) düdük tur, Kurt dingilliyi bastı mı 
öttürür. Top mop gümbürtü- şahin gibi uçar; önündeki 
sünü, yani f cadiye tepesin • sandıkların da hepsini ensele· 
den yedi adet gümü, veya yıp paçavra gibi yere serer .• 
köşlü narasını duyunca, ve Dur, deminune dedindi?. Fıs-
yahut Beyazıt kulesinde, Ga· tıkililer odabaşılılar mı dedin?. 
lata kulesinde sepetleri gö· Cart beğım, affetmişsin onu .• 
rünce hemen tramvayın önün- Fıstıkililer Filyokuşlulardır .. 
den tüyer. Keçe külahı, kafa· Reisleri Çengel Rüstemle gece 
ya başıp dizliği de bacaklara gündüz beraberiz .. 
çeker çekmez, doğru ıandıjın Kapının önüne ııralananlar 

--~:: .. _ ··~- ; (Ulusal l 8irli~) 

'Hong-Kong.'da Çocuk 
' Ticar.etiA1dı Yürüdü 
. - . . .. 
işkence yapılarak satılan 6 ya· 

şın·da bir çocuk 60 liradır 
Kölelik belki kaldırıldı. Fa· mühim ve hayati bir mesele 

kat çocuk köleliği, çocuk alım halind1:dir. 
satımı dünyanın muhtelif yer· Gerçi esircilik, eski gün· 
terinde hala devam ediyor. lerde görüldüğü şekilde bir 
Çocuklara yaşlan nisbetinde esircilik değildir. Büyüyüp 
fiat biçiliyor. evlenme yaşına geldikleri za· 

Gördükleri cezayı bilseniz man evlenebiliyorlar. Fakat 
yüreğiniz parçalanır: Onların bu, ayrıca bir esaret oluyor. 
körpe vücudlarına kaynar sular Çünkü, zavallılar en fakir ın· 
döküyorlar. Kızgın demirler sanlarla evlenebiliyorlar. Ya· 
yapıştırıyorlar. hud da, zengın adamların 

Çocuk esareti hakkında sre· cariyeleri oluyorlar. 
çen sene f ngi tereden Ed-ith Onun için, Mui Tsai'lerin 
Pıcton Turbevill isimli bir esareti bildiğimiz tam esaret 
kadın!a iki kişi daha bir değildir. Lakin şu hali bir 
ht>yet halinde tetkikat yap· tasavvur ediniz: Mesela altı 
mıştı. Onların, dünyanın Pn yaşına gelmiş bir çocuk satı· 
şeni ticareti olan çocuk alım l yor. Sazan daha kucakta 
satımı hakkında verdikleri iken satılıyoı !ar. Altı yaşın-
rapor çok şayanı dikkattir. daki bir çocuk 60 küsur lira 

Heyetin reisi olan Edithin ediyor. Aşf\ğı yukarı her yaş 
bir yazısını aşağıya aynen için on lira bir para ... Ve bu 
dercediyoruz: çocukları satın alanlar, onları 

"Son yüz sene içinde biz hizmetçi olarak kullanıyorlar. 
lngilizlnin övündüğümüz nokta Çocuk, kimin tarafından sat n 
şudur: Kım İngiltereye ayak apnıyoısa, onun merhametine 
basusa artık hürdür. Bunu bağlıdır. O. istediği gibi eza 
söylemekte haklıyız. Çünkü edebiliyor. istisnai olarak ba-
esaretle mücadele edenlerin zıları iyi muamele görebıliyor-
daima başında geldik. sa da, bazılarına karşı çok 

Şimdi bütün medeni dünya, zalimane davranıyor lar. 
erkek ve kadınları esir olarak Ben kendi gözümle gördüm. 
kullanmanın bir cinayet oldu- Böyle satılmış bazı çocukların 
ğunda müttefiktir. vücudlarında kaynar su yanık· 

Eğer vaziyet böyle ise, esa· ları vardı. 
rete çok benziyen çocuk alım Her ne kadar memurların 
satımı ne kadar daha büyük yakalıyabildikleri çocuk alım 
bir cinayet olur! satımı vak'aları, büyük ceza· 

Son 20 sene İçerisinde İn· ları istilzam etmektedir. Bu 
giliz parlamentosunda da mev- alçak tacirler hapishanelere 
zuu bahsolduğu gibi Hong atılıyor. Büyük miktarda par!\ 
Kong ve Malayada çocuk esa· cezaları vermeğe mecbur tu· 
reti olduğundan acı acı şika- tuluyorlar. Fakat ne kadar 
yet edilmiştir. Bu yerler lngi- suç meydana çıkarılırsa çıka· 
liz idaresindedir. rılsm, daha birçok suçların 

Hong Kongda hemen bütün gizli olarak kaldığı muhak-
ahali Çinlidir. Malayada ise, kaktır. 
bir buçuk milyon Çinli var. Bundan başka bu çocuklara 

Britanya imparatorluğunun yapılan zulümlerin mühim bir . 
kısmı keşfedilmemektedir. Me· 

işte bu iki memleketinde hala sela, 8 veya 10 yaşındaki bir 
çocuk esareti mevcut olduğu çocukcağız, sahibesi olan ka-
iddia edilmektedir. Bazı kim· dını gece yarılarına kadar yel-
seler, çarşılarda açıktan açığa pazelemeğe mecbur ediliyor. 
çocuğu müzayedeye çıkarıldı- Bazan bütün bir güu ve yarı 
ğını ve en yüksek fiatı veren· gece çalıştırılan çocuklar var. 
lerin bu çocukları satın ala- Bu yerlerde erkek çocuk.-
bildiğini söyliyecek kadar ileri ları satılmıyor da kız çocukları 
gidiyorlar. satılıyor .. 

Bu iddialarda biraz müba· Küçük Çinli kızları filhakika 
lağa olabilir. Bu gayet tabi· çok şirin şeylerdir. Kendile· 
idir. Çünkü yaşını, başını al· rini mektepleı de gördüm. Hep 
mış erkek ve kadınların alım bir arada oldukları vakit, ge
satımına dayanamıyan medeni lip gsçene gayet ahenktar bir 
dünya, elbette ki çocukların tarzda reverans yaparak .. Sa· 
ticareti karşısında daha şid· balılar hayrolsun efendimiz,, 
detle isyan edecektir. Ve in· diye mutiane iltifat ederler. 
san fazla yese düştüğü ve he· Bu kadar sevimli, çiçek gi· 
yecana kapıldığı yerlerde ka· bi insanları, hizmetçilik haya· 
naatinde yanılabilir. tına mahkum etmek cidden 

Hakikati şöylece hulasa acınacak şeydir. 
edt:'biliriz: Şimdi mühim bir mesele 

Hong· Kong ve Mal ayada var: lngiliz idaresi altında 
hiç şüphesiz birçok kız çocu· olan bu yerlerde bu çocuk 
ğu satılmaktadır. Bu küçük esaretinin önüne geçmek için 
kız çocuklarına Mui Tsai di- lngiltere hükumeti bir şey 
yorlar ve Mui Tsai meselesi, yapmış mıdır? 
dün olduğu kadar, bugün de Evet.. Vinston Çörçil 1922 

arasından, dişsiz ağızdan çıkar de müstemlekat nazırı olup 
gibi, peltek bir nida aksetti: da böyle kötü bir sistemi 

Akrep Muharrem Çınar tu- müdafaa edemiyeceğini ilan 
lumbasının borucusudur. ettiği zamandanberi, Mui Tsai 

Serkomiser, birden ayağa adı verilen bu meşl1m usulün 
kalktı: meni için kanunlar çıkarıldı. 

- Hah, tamam; istediğim Çocuk ticareti sistemi Hong 
işte bu, bu kadarı bana yeter Kongda 1923 tenberi mene· 
de artar bile ... 8eyni valasına dılmiştir. Malayada ise 19.l6 
ökçeyi bastık gitti Ahrebinf. danberi memnudur. Menet· 

( Ar!<ası var J mek İçin kanunlar Qkarılous 

8 Haziran 951 _,,. 

Müthiş bir facia 
Aç kediler, ihtiyar bir 
kadını parçaladılar 

Odaya boylu boyuna uzanmış olan cesedı 
kedilerin pençeleri le parçalanıyordu •• 
Hakikatin ekseriya hayal Bunun üzerine meraka dil· 

mevzuu olarak doğmuş tecrü- şen daha sonra endiıeleri 
belerden v~ acılardan ileri git- artan komşular polise haber 
tiğini söylerler. Buna son gün- veriyorlar ve polis memurları 
lerde Fransada geçen bir gelerek eve giriyor. 
vak'a yeni bir misal vermış Polis memurları ile beraber 
oluyor. içeri giren komşular evvela 
Hakıkaten, aşağıda anlataca· doktorun odasına koşuyorlar. 

ğımız vak'a olmuş diye değil Kendisini orada bulamıyorlar. 
~e, hayali bir roman mevzuu Bu sırada bir ses işitiliyor: 
diye anlatılsa, esrarengiz facia - Buraya gelini burayaf 
romanlariyle meşhur olan İn· Eve giren komşulardan biri 
giliz muharriri Edgar Poe'nin doktoru bulmuştur. 
kaleminden çıkm1ş zannedilir. Fakat, o tarafa doğru ko· 
Ftansada ufak bir kasabada şanların hepsi, daha ilk adını· 
bahçe içinde küçük bir köyde larında yerlerinde donup ka· 
ihtiyar bir adamla ihtiyar olan lıyorlar : 
kızı oturmaktadır. Doktor Cap Doktor, evin arka tarafın· 
pe 93 yaşındadır. Kızı da 60 daki küçük bahçede yerde, 
yaşında. boylu boyunca yatmaktadır. 

Doktor, vaktile Fransanın Polis mem·Jrları derhal dok· 
en meşhur doktorlarından bi- toru yerden kaldırıyorlar. 
ri idi. Son senelere kadar da Başında bir yara vardır. Kan 
meslt>ğinde çalışmakta devam lar henüz soğumamıştır. lhti· 
etmişti. Fakat, fazla yaşlanıp yar adamın nabzı da yava~ 
iş görem:yecek hale gelince, yavaş artmaktadır. Kendisin' 
bu sakin kasabaya çekilmiş, hemen hastahaneye kaldırıyor· 
orada kızile beraber yaşama· lar, fakat herkesin merakını 
ğa başlamıştı. ariz olon doktorun kızıdır, 

Lakirı gene taliin bir cilve· Herkes biribirine soruyor: 
si olar.ilk, ihtiyar doktora kızı - K1 zı nerede ? 
bakacak yerde, doktor kızına - Üst katta olacak .. 
bakmağa mecbur oluyor: - Yok .. 

Kendısi her ne kadar bit- Hakikaten, evin her tarafı 
kin bir ihtiyarsa kızı daha aranğı halde doktorun ihtiyar 
fazla hastadır: Kötürümdür. kızı bulunamamıştır. Doktorurı 

Bununla beraber, bu ihtiyar bir kaza geçirdiği veya düşe· 
baba kız oldukça mesut bir rek bayıldığı bir anda kızınırı 
hayat geçirmektedirler: Sakin ortada olmaması son derece 
ve gürültüsüz bir hayat. Ahır garip görülüyordu. 
ömründe insan bundan başka Her halde doktor, bahçe· 
ne ister?. ye çıkarken kendinden gec· 

Komşuları onları her sabah miş ve düşmüş olacaktı. Sa· 
bahçelerinde dolaşırken gö· şındaki yara da düştüğü es• 
rürlerdi. Doktor, kızının koluna nada meydana gelmişti. 
girer, onu sürüklercesine ken· 
disile beraber gezdirir, yahut 
arabasını çekerdi. Doktorla 
kızının hazan güneşli havalar· 
da, bahçede haşhaşa uyuya 

kaldıkları da çok görülmüştü. 
Acmacak bir halde olmakla 

beraber, onların bu saktn ha
yatlarına gıpta eden birçok 
kimseler vardı ve herkes bu 
iki ihtiyar baba kıza karşı 
büyük bir hürmet duyardı. 

Fakat, bir gün, komşular ı 
baba kızı bahçelerinde gore
mediler. Hava güzeldi. Dok
torla kızının bahçede olmaları 
lazımdı. 

Saatler geçiyor, ne bahçe .. 
de, ne içerideki evde doktorla 
kızının bir hareketi görülmü· 
yordu. 

. bulunuyor. 
Bu kanunlar, filhakika ço· 

çuk ticaretini menetti mi? 
Hayır! Çocuk ticareti, mü

him bir mikyasta hala bu iki 
yerde devam ediyorl 

Fiilen menedilemez mi? 
Bunun için bir çare vardır: 

Kendi akrabasından olmıyaıı 
bir çocuğu yanına alan her 
kes, böyle bir çocuk bulun· . 
durduğundan mahalli hüku
meti haberdar etmrğe mecbur 
tutulmalıdır. Bu suretle belki 
böyle çocukların vaziyetlerini 
teftiş imkanı hasıl olur. 

Yirminci asrın bu uyanık 
devrinde medeniyetin bel bağ· 
ladığı en genç nesli böyle 
kurutan, mahveden . sistemi 
tamamen mahvetmekte ınsan· 
lar ittieal etmelidirler. 

Fakat, kızı nerede? 
Bunu da bulmakta gecik: 

miyorlar. Fakat o zamank1 

hayretleri daha büyük oluyor: 
Evin hiç hatıra gelmiyecekı 

odasına girdikleri zaman, dok· 
torun kızını yerde buluyorlar· 
Fa kat, gözlerin önüne serile" 
manzara son derece korkuJ1ç 
ve dehşetlidir: 

Yerde cansız yatan ihti~~ 
kadının etrafına on, on 1 

kedi toplanmış ve zavallı>" 
parçalamağa başlamışlardır· . 

Yaptıkları işin dehşetirı' 
bilmiyen masum aç kedilefı 
ölen kadınm üzerine bücull' 
etmişler ve et kokusunun "'er' 
diği hırsla zavallı insanı P'" 
çalamışlardır. 

Bu müthiş sahne karşısınd• 
bayılmadan veva· kaçınad•~ 

d'fer' 
durabilenler hemen ke 1 l-' 
kovuyorlar o zaman, k•11

1 
rı 

içinde ve parça parça 0 ~ı· 
vücudiyle yerde uzanan k•ktl 
nın göğsünün henüz at111• 
olduğu görürülüyor: ı.ırı 

ihtiyar kadın, vücud~:01e 
her tarafını kaplıyan 1 

1e 
altı~da hissiz kalarak Ye_,,. 

d blW 
ynvarlanmış, bura a d')tfı 
ketsiz kalmıştır. Aç ke ı Jlı 
birer çakal gibi, bu ıa~~. 
vücuda hücum etmiş ve I' 
çalamışlardır. 

•·•·• - I 
Ceza gören estı~1et 
Belediye tenbihatına J1 be' 

etmiyenlerden bazı esnaf, ·Je" 
l d. .. · vetı e ıye encumenıne • _ı.d' 
raporlar üzerine nıkti F'" · 
lua 

1 

J 
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bir falcı l"'ingene N. v. Fratelli Sperco ! 

k I
• ,_ ld W. F. H. Van vapur acentası 

raııre o u Der Zee ROYAL NEDERLAND 
_::_:_::ı & C KUMPANYASJNIN 

L L! t d k• • ç• O. Cm$ ftD a 1 macera.. 1nge• DEUTSCHE LEVANTE LINIE "JUNO .. vapuru 10 Hazi-

neJerlD 500 kralları.. G. M. B. H. rahn~ doğru bekleniy~rU. ~iJG'kAünsü 
Geçenlerde çingen~ler kra· 

lımn ölijmündcn sonra çinge
nelerin başlarına geçecek kral 
İçin kavg•lar başladığını yaz-
ınışhk, Bu kavgalar uzun 

yoktu: ilk kral ölen kraldı, 
O, Lehistana gelmiş, Çin

g~neler arasında kendisini sev· 
dirdikten sonra kral mevkiine 
geçmişti. 

Hamburg ta iyeden sonra , 
,. ARKADIA" vapu;u 11 Ha- VARNA ve KÖSTENCE için 

ziranda beklenilmektedir. ROT~ yük alacaktır. 
TERDAM, HAMBURG ve SVENSKA ORIENT LINIEN 
BREMEN için yük kabul eder. KUMPANYASININ 

AMERICAN EXPORT LINES "SAIMA., vapuru 1 Hazi-

lzmirPamukMensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lımir'de H~lk~pm4rd~JIT· 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, ~öpekb•ı, DejİflQŞQ 
Geyik ve Leylek Markalarını h~vi her nevi ~4pOt btt~i 
imal eylemelde olup malları Avrup .. nırı •yni tip men•11· 
c tına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

ınüddet devam etti ve et· 
ınekte. 

Onun için, Çingene kralının 
ailesinden her erkek, ondan 
sonra kendisinin kral olacağını 
iddia etmeğe başlamıştı. 

THE EXPORT STEAMSHIP randa 37 de gelip doğru AN- # ---•:-•~-------------
Çingenelerin icralı derken 

ıürhesiz ki bütün dünyadaki 
çingeneler kaıdedilmiyor. Çin· 
reneler dünyanın her tarafına 
dağılmıştır ve hiçbir yerde 

CORPORATION vERs. RorrERDAM. HAM- ı z 111 i r )_ ii 11 ,\ ı n s 11 c'' t ı 
Seri seferler Pıreden aktarmalı BURG ve SKANDINAVY A 

Fakat, bu, sonu gelmez bir 
münakaşa idi: Kimse karar 
verecek vaziyette değildi. Le
histan hükumeti işe hiç ka· 
rıımıyor, ancak aralarında 
çarpışma olduğu zaman ka
nunlarile müdahale ediyordu. 

"EXCAMBION.. vapuru 4 
Haziran<ia PIREden BOSTON limanları için yük alacaktı r. T ı·i r k f\ 11o1 l i in si r k et,· 
ve NEVYORK için hareket "AASNE., vapuru 14 Ha7.i· • 

hükümetleri yoktur. 

Bu taht kavgası böyle sü· 

Fakat burada mevzuu bah· 
aolan ve tahtı üzerinde kav· 
ular edilen çingeneler Le
histandaki çingenelerdir. 

Oradaki Çingeneler büyük rüp gidecekti. Fakat işe niha
bir kütle teşkil etmektedir. (Devamı 4üncü sahifede ) 

Fakat ölen Çingeneler Kralı 
hiçbir zaman bir hükumet reisi 
ınevkiinde değildi. Lehistana 

Olivier ve şü
rekası Limited 

tabi olan memleketlerinde Çin vapur acentası 
geneler Lehistanın kanunlarına 
göre yaşarlardt. Yalınız Çin· Birinci Kordon Rees binası 
gene Kralı ırkdaşları üzerinde Tel. 2443 

edeet•ktir. randa bekleniyor. ROTTER-
"EXETER., vapuru 18 Ha- DAM, HAMBURG GDYNIA 

ziranda PtREden BOSTON ve SKANDINAVIA limanları 
ve NEVYORK için hareket için yük alacaktır. 
edecektir. 

"EXCAMBION" vapuru 2 SERViCE MARITIME ROU-
Temmuzda PIREden BOSTON MAiN KUMPANYASININ 
ve NEVYORK için hareket "ALSA JUL YA,. vapuru 16 
edecektir. Haziran 37 tarihine dofru bek-

" EXCHORDA., vapuru ;6 leniyor. MALTA, MARSILYA 
Temmuzda PIREden BOSTON ve CENOVA için yolcu ve 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. yük kabul eder. 

Seyahat müddeti: ilandaki hareket tarihlerilc 
PIRE-BOSTON 16 gün navlunlardaki değişikliklerin· 

PIRE-NEVYORK 18 gün den acenta mesuliyet kabul 
büyük bir nüfuza sahipti ve THE ELLERMAN LINES LTD. 
Çingeneler kendisinin her em· "DRAGH., vapuru 15 Ha- The AMERICAN EXPORT Lines etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikin
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 

rini dinlerlerdi. Bu suretle ziranda LIVERPOOL ve THE EXPORT STEAMSHIP 
Kral onlan adeta göçebelikten SWENSEAdan gelerek yük CORPORATION 
lcurtararak, büyük bir nizam çıkaracaktır. ., EXPRESS ,. vapuru 10 
içinde idare etmişti. "GROONO,. vapuru 15 Ha· Haziranda beklenilmektedir. 

Çingene kralının çok zengin ziranda LONDRA ve HULL- NEVYORK için yük kabul 
bir adam olduğu, hatta lspan- den gelerek yük çıkaracaktır. eder.------
yada hükumete karşı ısyan "GRODNO,. vapuru 30 Ha· SERViCE MARITIME 
eden general Frankoya para ziranda gelerek LONDRA ve ROUMAIN 

Halkapınar kumaş fabrikası 
Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

__ S_atlam, Zarif ve Ucuzdur 
Yenı yaptıracagınıı elbıseler açın bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci kordonda 186 numarada Şark hah Türk anonim tirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde FAHRi KANDEMiR otlu -

- Satılık arsa -
Güzelyalıda Recaizade ve 

Selamet sokaklarile mahdut 
köŞe başında 427.75 M.2 
bir arsa ehven fiatla sah
lıktır. 

Talipler T. M. C. Resmi 

1 1 ilan işleri bürosunda Naci 
Tokaya müracaatları. -----·· 

Dr. Demir Ali 
Kamçıotlu 

Cilt ve TenaiJI Atutalıll• 
oe elelctrilc tedtn1ül 

lzmir • Birinci beyler solcap 
Elbamra ainemu ukaaında 

No.: 55 
Telefon: 3479 

Verditi bile söylenn İiti. HULL için yük alacaktır. BÜKREŞ 
.. Kral,, öldükten sonra, tahtı DEUTSHE ·LEVANTE·LINIE . "DUROSTOR,. vapuru ~O 

evveli kendi ailesi efradı ara- .. SOFIA,.,. vapuru 10 Ha- Mayısta beklenilmektedir . 
ıında cekişilmeğe başlandı. ziranda HAMBURG, BRE- KôSTENCE, SULINA, GA
l<ralın kardeşleri vardı, oğul- MEN ve ANVERSten gelerek LA TZ ve GALA TZ aktarması 
lan vardı. Bunlann hepsi ayrı yük çıkaracaktırr. 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçiof lu hanı karıısında 

ayrı tahta tevarüs hakkı iddia Tarih ve navlunlardaki deği· olarak. bütün TUNA ıimanları 
ediyordu. Bu .. Çingene kral- şikliklerden mes'uliyet kabul için yük kabul eder. 

_lığı,, nda tahta tevarüs kanunu edilmez. JOHNSTON WARREN LINES 

Emin zade vakfı mütevelliliğinden: LiMiTED • LIVERPOOL 
Scnelij'i Cinsi No. Sokağı "INCEMORE., vapuru 30 

Lira Mayısta LIVERPOOL ve AN· 
100 depo 54/6 Şekerciler VERSten gelerek yük çıkara-
200 ,, 29 Sandıkçılar caktır. BURGAZ, VARNA, 
Emin zade Ahmet ağa vakfının icarci vahideli KeSlane pazarı KÔSTENCE, SULINA, GA

camii tahtında balada muharrer akarat müzayedeye vazedilmiş LA TZ ve IBRAIL için yük 
~e on gün sonra Cuma günü 11 Haziran 937 tarihinde ihalesi kabul eder. 
icra edileceğinden taliplerin evkaf dairesinde mütevelli vekiline ---
lllüracaatlan ilin olunur. SOCIETE ROY ALE HONG-

- ROISE DANUBE MARITIME 
lzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 1721 .. BUDAPEST ., vapuru 29 

icar No. Lira Mayısta beklenilmektedir. BEL-
186 Dolaplıkuyu Bayburtlu S. 5 taj No. lu f!v 24 GRAD, LIMASOL BUDA-
191 Karşıyaka Bayraklı vapur iskelesi 75 PEŞTE, BRATISLA VA, LINZ 
192 Ceza evindeki bakkal dükkim 400 
193 Göztepe vapur iskelesi 70 ve VIY ANA için yük kabul 

eder. 194 Çarşamba şeyh otlu S. No. 113 kapu ve taj 20 
72 metre arsa içindeki molozu kaldırtmak 
masrafı müşteriye ait olmak üzere. 

Yukanda yazılı emvalin senelik icarlan 15 gün müddetle 
•çık arttırmaya konulmuştur. ihalesi 17 /6/937 perşembe günü 
_ı.at 15 tedir. Taliplerin Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatları. 

--Türk Hava Kurumu-.. ı 

Biiyiik piyangosu 
2 ci keıide 11 Haziran 1931 dedir 

Büyük ikramiye40,000liradır 
Bantlan IHıfka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ik

raınigelerle (20,000 ve 10,000) liralık iki atlet mü-

'4/at """'''· Aynca: (3,000) liradan başlıyaralt (20) liraya kadar bü-
yük ve küçüle birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu 
Z~n plandan istifade etmek için bir bilet almaktan çe· 

......_ lcınmeviniz. 

DEN NORSKE MIDELHAVS
LINJE • OSLO 

"BOSPHORUS,, vapuru 18 
Haziranda beklenilmektedir. 
ISKENDERIYE, DIYEP ve 
NORVEÇ limanları için yük 
kabul eder. 

•Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiçbir taahhüde giri-
şilmez ... 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

Doktor 
Ali Agih 

Çocuk Hastalıklan 
mütehassısı 

lkinciBeylerSokağı No. 68 
T=fon 3452 t 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 

r 1 

.0ANkA'I J 
• 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böb~..,,,,.,. 
• 



Sahife 4 (Ulusal Birlik) 

Von Nöraht'ın seyahati Yugoslav 
• 

ya dış s · yasetini değiştirmiyecek 
~ Peti Pariziyen gazetesi, bu seyahat hakkında uzun bir ma

kale yazarak muhtelif tahminlerde bulunmaktadır 
Paris 8 (Radyo) - Peti Pariziyen gazetesi, dün akşam Belgrad'a vasıl olan Almanya Hariciye Nazırı Von Nörahtın seya· 

hatinden bahisle yazdığı bir makalede, muhtelif tahminlerde bulunduktan sonra, bu seyahatin Yugoslavyanın harici siyasetini 
değiştirmiyeceğini ileri sürmektedir. 

Von Nöraht, Yugoslavya Başbakanı B. Stoyadinoviç tarafından verilen ziyafette hazır bulunmuştur. 

-------·~ .................... 1 .... . 

imparatorluk konferansı Vanzeland, Amerikaya gi 
Perşembe günü bitiyor derken Paristen geçecek 
Konferans, /ngilterenin harici siyaseti 

için bir rapor hazırladı 
Londra, 8 (Radyo) - İm- lerde neşredilecektir. 

paratorluk konferansı, dün de İmparatorluk konferansı, 
toplanmış ve harici siyaset 

önümüzdeki perşembe günü 
hakkında bir rapor tanzim 
eylemiştir. Bu rapor bu gün- son toplantısını yapacaktır. ........... 
Antakyada kanlı 

çarpışmalar -- . ._. 

4 yaralı var" Türk memurla
rına hakaret ediliyor 

Londra, 7 (A.A.) - An
hlcyadan Royter ajansına bil· 
dirild;ğine göre, Türkler ile 
Arablar arasında karışıklıklar 
olduğundan mahalli hükumet 
asker kuvvetlerine müracaat 
etmek mecburiyetinde kal
mıştır. 

Antakya, 1 {A.A.) - Ha-

vas ajansı bildiriyor: 
Hatay anlaşmasının akdi 

üzerine hasıl olan hey t..can 
Sancak dahilinde devam et
mektedir. Çıkan karışıklıklar
da biri ağır olmak üzere dört 
kişi yaralanmıştır. Birçok Türk 

memur hakaret görmüş ve 
döğülmüştür. 

Kaçırılan çocuk hadise
si yeni bir safhada ·-·-· Sekiz sene evvel çocuğu kaçıranlar 

Bursada yakalandılar. Fabrikatörde 
derhal oraya gitti 

Bursalı fabrikatör B. Meh- etmekte, Bursalı fabrikatör ise 
med'in çalınan çocuğu hak· sekiz senede hasretini çektiği 
kındaki tahkikata devam edil- yavrusunu bulduğundan mem
mektedir. Hergün yeni bir nun, er·geç çocuğunu alaca· 
safha arzetmekte olan hadise· ğından da emin olup tahkika· 
ler; Buca'daki çocuğun Sadi tın kolaylaştırılmasına çalış· 
mi, yoksa Şadi mi olduğunu maktadır , 
meydana koyamamaktadır. Dün Bursadan gelen bir 

Baytar Bay Aziz, çocuğun telğrafta, Sadinin Bucada bu
kendi oğlu ~lduğunu iddia lunduğunu ihbar eyleyen Hü · 

Şikagoda 
Ameleler arasında 
çarpışmalar oldu 
Şikago, 8 {Radyo) - Grev· 

cilerin cereyanına kapılmıya· 

rak iş tutmak istiyen amele 
ile sendikalarda mukayit ış
çiler arasında şiddetli pir 
müsademe vukua gelmiş ve 
zabıta müdahale etmiştir. Ya
ralı yoktur. 

••• 
Sof yada 

/( oop · rati/çilelin bir 
toplantLsı 

Belgrad, 7 {Radyo) - Sof
yada Bulgar kooperatif çil erinin 
yıllık toplantısına İştirak eden 
Yugoslavya kooperatifçileri na· 
mına bir heye bugün Sof· 
yada ktal Boris tarafından 
kabul edilmiştir. 

seyinin tevkif edildiği ve vak· 
tile çocuğu kaçıran kardeşinin 
ark&daşları Ahmet, Süleyman 
ve Nasuhun da yakalandıkları 
bildirilmektedir. Tahmin edil
diğine göre, Hüseyin ve 
diğerleri İzmire getirilecekler 
ve sekiz sene evvel kaçırdık· 
ları çocuğu tanıyup tanıma

dıkları sorulacaktır. 

Fabrikatör B. Mehmed, dün 
gelen telgraf üzerine derhal 
Bursaya hareket etmiştir. Fab· 
rikatörün karısı olduğunu söy· 
liyen kadın el' an Bucada otur· 
makta ve küçülr Şadinin 
bütün harekatını büyük bir 
dikkatle takip etmektedir. Kü· 
çük Şadi: 

-Benim babam B. Azizdir. 
Onlar beni fabrikalarla aldat
mak istiyorlar. Fakat buradan 
ayrılmam. Ben babamı bırak· 
mam demektedir. 

-·--Belçika başvekili, Belçika pavyonunda 
yapılacak toplantıya riyaset edecek 

Paris, 8 (Radyo) - Belçika 1 B. Vanzeland, bu münase-
başbakanı B. Vanzeland, Ame- betle Paris sergisini de ziyaret 
rikaya giderken Paristen geçe- edecek ve Belçika pavyo· 
cek ve Fransa ricalile uzun nunda yapılacak bir toplantıya 
müzakerelerde bulunacaktır. riyaset edecektir. 

~~~~-----~~·1·--... --~~~~-
lzmirin imarı 

Evkaf idaresi, güzel bir otel ile 
birkaç fırın yaptıracak 

Evkaf idaresi tarafından 

Mezarlıkbaşında İsmetpa~a 
meydanında inşa ettirmekte 
olduğu hal, yakında tamam· 
]anacaktır. İzmir Evkaf müdür· 

lüğü, halin üst kısmındaki 
terasta kır kahvesi şeklinde 
bir kahve vücude getirilmesi 
hakkında yapılan teşebbüsü, 

Evkaf Umum müdürlüğü mu
vafık görmüştür. Etrafı par
maklıklarla çevrilecek olan 
taras, şehrin güzelliklerine 
hakim bir kır kahvesi halini 
alacaktır. Hal binası yakinin
da Evkafın birkaç arsası var
dır. Bunlara da Evkaf idaresi 
için hem v~ridat getirecek 
bazı binalar yaptırılacak ve 

hem de şehrin güzelleşmesine 
hizmet edecektir. 

Birincikordonda veya Kor· 
dona yakın bir yerde Evkaf, 
konförlü ve ucuz bir otel inşa 

ettirecektir. Şthrin tensip edi

lecek bir yerinde Evkaf bir 
banyo ve duş mahalli inşa 
ettirecektir. Bunun birçok ka
bineleri de olacak, halk burada 
çok az bir para mukabilinde 
duş alacak veya ylkanacaktır. 

Bunlardan başka Evkaf ida
resi, maden kömürüle ekmek 
imal eden birkaç fırın da yap
tıracaktır. Bu fırınlarda bele· 
diyenin istediği evsafta ekmek 
çıkarılacak ve aynı zamanda 
pişiricilik de yapılacaktır. --·-Bir kızı ka- Fuarda hazırlıklar 

çırdılar 
iki delikanlının 

marifeti 
Evelki gün Dağkızılca na· 

hiyesinin Karaağaç köyünde 
bir kız kaçırmak vak' ası ol
muştur. 

14 yaşında Fatma adında 
bir kız, erkek kardeşi ile bir
likte tütün tarlasında çalışır-

ken ayni köyden Hüseyin oğ
lu Hasan ve Ömer oğlu Ham· 
za gelerek erkeği bir ağaca 
bağlamışlar ve Fatmayı kaçır· 
mışlardır. 

Ağaca bağlanan erkek ya
rım saat uğraştıktan sonra 
kurtulmuş ve jandarma kara· 
kolunu vak'adan haberdar et
miştir. Zabıtaca alınan terti· 
bat sayesinde Fatma ile Ha
san ve Hamza, sabaha karşı 
Bucada Kozağaç mevkiinde 
yakalanmışlardır. 

Fakat Hasan kaçmış, Ham· 
za ile Fatma, karakola getİ· 
rilmişkrdir. Jandarma karako
lunda nezarethaneye konan 
Hamza da, pencereyi . kırıp 
kiliseye, oradan civardaki ev· 
lere geçmiş ve jandarmanın 

takibine rağmen o da kaça
bilmiştir. Şimdi bu iki namus 

Baştarafı · 1 inci sahi{ ede 

paviyonda Evkafın yaptığı 
muhtelif işlere dair grafikler, 
resimler teşhir edecektir. Asa
rıatikadan muhtelif Evkaf bi· 
nalarınm güzel fotoğrafları da 
bu paviyonda bulundurulacak· 
tır. Aynca Evkafın iyi bakıl· 
mış ve fenni şekilde yetiştiril · 
miş zeytinliklerinin de resim
leri bulunacaktır. 

Evkaf müdürlüğü, gelecek 

seneki fuarda bütün Türkiye· 
deki Evkaf eserlerini teşhir 
için tertibat alacak ve ona 
göre çalışacaktır. Evkaf ida· 
resinin yaptırdığı mühim ve 
mühim ve büyk binaların fo
toğraf ve maketleri, gelecek 
seneki fuar için hazırlattın· 
lacaktır. 

Londrada satılan 
altınlar 

Londra, 8 {Radyo) - Lon
dra para piyasasında dün de 
767 bin lngiliz lirası kıyme
tinde altın vardı. Bu altın, 
Amerika piyasasına nazaran 
dun fiatle satılıyordu. 

düşmanı aranmaktadır. Fat
manın kirletildiği anlaşılmış 

ve kız, amcasına teslim edil· 
miştir. 
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Veli, derviş kıyaf etile Muh· 
tar paşanın yanına gitti 
Hele., Hele.. Sen burada 

bu vakit boşuna duran bir 
adama benzemiyorsun. Şüphem 
yoktur ki sen basit bir adam 
da değilsin. Vakıa ben bura
nın yabancısıyım. Seni hiç 
görmedim amma •. Sen herhalde 
konak adamlarından birisisin. 

- Babalık.. Beni işgal et
me .. 

- işgal etmiyorum evladım 
pazarlığa girişiyorum. 

- Pazarlık mı ? 
- Evet.. Senin burada ni· 

çin bulunduğunu ben biliyo· 
rum. 

- Biliyor musun? Bundan 
ne çıkar sanki? 

- Sen Veli paşayı bekli· 
yorsun. 

- Beklemişim veya bekle· 
memişim. Fevkalade bir ha
dise midir sanki? 

- Başka vakitler aleiade 
olan bu iş, bugün fevkalade· 
dir. Maamafih ben düşman 
değilim. 

- Dosta ben de dostum. 
- Ne ala. Ben senin ya· 

nına Veli paşa tarafından 
geliyorum. 

- Veli paşa bana adam 
göndereceğini söylememiştir. 

Derviş kılığı altında bir hay
duda benziyorsun. 

- Doğru söylüyorum. Al 
şu keseyi. 

Derviş içinde epiyce ağır 
altın bulunan bir atlas keseyi 
uzattı. 

Ağa, altınlara el bile sür
medi. 

- Paşam beni besliyor. 
Paraya ihtiyacım yok. Ve ben 
para ile iş yapacak bir sıra 
veya mecburiyetinde . de de
ğilim. 

- Evlad. Dünyada herşey 
para üzerine kaimdir. 

- Biraz da ahlak ve se
dakatl, Sana da sahtekarlık 
yapmak için devriş kıyafetini 
kullanma nasihatmı veririm! 

Veli, artık dayanamadı ve 
kendisini bildirdi. 

- Aferin ağam. Senin sa
dakatını hır daha tecrübe et· 
tim. Kese senin olsun. Atla 
atın birisine, Edemeye gide· 
ceğiz. 

Veli atın birine ağa da 
diğerine atladı, atların karın· 

tarını mahmuzladılar. 

Bir Çingene krali
çe oldu 

n,,şt11rnf] ııu ~alıifede 

yd bir son veren bulundu: 
Bu, Kral ailesinden bir ka· 

dındı. Şimdiye kadar tahta 

tevarüs münakaşa edilirken 
kadınlar hiç karışmamışlardı. 
Fakat en nihayet içlerinden 
birinin aklına geliyor, o da 
kendisinin Kraliçe olmRk hak 
kını taşıdığını söylüyor. 

Erkeklerin bitmez tükenmez 
kavgasından bıkan bütün Çin
geneler de Kraliçe olarak bu 
kadını istiyorlar. Çünkü bu 
kadın, ayni zamanda Çingene· 
ler içinde en büyük falcı ka· 
dmmışl 

Bu suretle Çingenelerin ilk 
Krallarından sonra şimdi bir 
de Kraliçeleri olmuş oluyor. 

Veli iki gün, hemen hiç 
durmadan yol aldı; Edirneye 
yaklaştıkları zaman gerek Veli 
paşanın ve gerek ağasının 

atları artık çatlamak derece· 
sine gelmi . lerdi. 

Nihayet Edirneye, Muhtarın 
karargahına vasıl oldular, Veli 
ve ağası, karargahta kolay· 
lıkla tanındılar, ve hürmet 
gösterilerek Muhtar paşanın 
yanma getirildiler. 

Muhtar paşa, kardeşinin 
bilhassa bu halde Edirneye 
geleceğine hiç ihtimal ver· 
miyordu. iki gün süren yol 
ve yorgunluk hasebile Veli 
kılık ve kıyafetten çıkmış idi. 
Muhtar, kardeşini böyle me· 
mulün hilafında bir halde 
görünce, bir felaket haberin· 
den şüphelendi; ve telaşla: 

- Veli.. Hoş geldin! Fakat 
bu ne hal böyle? Yoksa Fro· 
sini bir felakete mi uğradı; 
Frosiniden Yanyadan ayrıldım 
ayrılalı hiçbir mektup, hiçbir 
haber alamadım, çabuk söyle. 
Yanyada neler oluyor, neler 
var? ... 

- Veli neye susuyorsun? 
Bir felaket haberi varda bana 
söylemekten mi çekiniyorsun? 
Dedi. 

Veli cidden düşünüyor ve 
korkuyor gibi görünüyordu. 

Felaket haberini kardeşine 
nasıl verebilecekti? 

Muhtar biraz sabırdan 
sonra: 
· - Veli, neye susuyorsun 
böyle?. Senden Frosini hak· 
kında haber, malumat istiyo· 
rum, fakat sen hep susuyor: 
sun! Söyle kardeşim, Frosinı 

iyidir değil mi?. Frosini belki 
de arkan sıra geliyor .. Değil 
mi?. Dedi. 

Veli, daha fazla sükutun 
manasızlığını anladı ve: 

- Frosini gelmiyor ağabey. 
Dedi. 

- Ya? .. 
- Frosini öldü. Sen sağol 

ağabey l 
Veli'nin bu sözleri Muhtarıf1 

dimağında bir yıldırım tesiri 
yaptı. Muhtar başının uğulda· 
dığını kendisinin sersemleşti· 
ğini bir an için şuurunun kay
bolduğunu hissetti. Kendisini 
çok güçlükle tutabildi, sözle· 
rinin ciddi olup olmadığını 

anlamak için kardeşi Veliye 
dikkatle baktı . 

· Arkası va' -

Valiler 
Arasında değişik/i/ı 

Ankara, 8 {Hususi) - Va· 
liler arasında bazı değişiklik· 
ler olmuştur. Bu cümledeP 
olmak üzere İstanbul Belediye 
Reis .muavini Bay Nuri Riıe 
valiliğine, mülkiye müfettişle~ 
rinden B. Rifat Bitlis valili· 
ğine, mülkiye müfettişlerindeP 
B. Şekip Van valiliğin'e, ınül· 
kiye müfettişlerinden B. A~· 
dullah Feyzi Yozgad val~h: 
ğine, Diyarbekir vali muavın• 
B. Kazım Urfa valiliğine ve 
Urfa valisi B. Atıf Çanakkale 
valiliğine, Yozgad valisi B9Y 
Yahya Sezai de Trabzon v•· 
liliğine tayin cdilmiılerdir. 


