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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ ôKTEM 
Neşriyat müdiirü: HAMDI NÜZHET 

_ Adres: izmir İkinci Beyler sokağı 
Abone şnrtlnrı: Seneliği 700, altı aylığı 400 kuruş 

Resmi ilanlar i~in: Maarif cemiyeti illinnt 
bürosuna mürncnnt edilmelidir. 

Hususi ilanlar: idarehanede kararlaştırılır 
~-- ~..., ..... ~ - .... 
Basıldığı yer: (ANADOLU) Matbaası 
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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

Heyetimiz 
Yarın Balkanlılar [içti
maına iştirak "'için Ati na
ya gidiyor. 
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Edirne Dün Gece Sular Altında l(aldı 

--·-· Mükellefiyeti askeriye kanununun tadili hak
kındaki layıha ikmal edilmek üzeredir 

İstanbul, 12 ( Husnsi ) -
Dünkü keşidede çekilen nu
maraları aynen bildiriyorum: 

lft f tH ı•m r 
1 ,, 
j 
! 

ve büyük millet meclisinin kış 
tadili bittikten sonra derhal 
kamutaya verilecektir. 

Yeni kanuna göre her Türk, 
16 yaşından 65 yaşına kadar 
askerdir. Harp esnasında ka
dınlar da erkekler gibi asker 
olacaklar, yalnız en ziyade 
hava ve hastahane işlerinde 

istihdam edileceklerdir. 
Mükellefiyeti askeriye kanu-

nunun tadili layıhasında daha 

36367 No.ya 
50 bin lir(l 

15 bin lira 32732 
12 bin lira 25264 
10 bin lira 27321 
3 bin lira 35611 

4002 14840 
Bin lira kazandılar, 

500 lira kazananlar 
805 4086 4332 4396 6902 

ne gibi maddeler mevcud ol- 13915 18002 20886 25189 3·1-565 
duğu, kamutay müzakerelerin- 78!!1 9419 9744 12301 13411 

de anlaşılacaktır. 39506 ----t• 200 lira kazananla' 

J 'd 8240 10206 12589 13143 14063 
Kamutay binası 

Ankara, 12 ( Hususi ) - 1 nunun tadili hakkındaki layıha, 
Mükellefiyeti askeriye kanu- yakında ikmal edilmiş olacak aponya a 29024 30272 31-464 33375 35871 

22095 22665 22839 23453 24880 
13 Milyon halk im. 14724 14811 ıs216 16373 16992 --~---------~~~· ..... ~·--~--~-------

36 Halkevi 
Daha açacağız 

Ankara 12 (Hususi) - Bu 
ayın yirmi birinde Halkevleri-
nin kurulduğu günün yıldönü
müdür. Bu münasebetle mem
leketimizin muhtelif yerlerin
de 36 Halkevi daha açılacak
tır. 

Halkevleri yıldönümünde 
başbakanımız İsmet lnönü'nün 
mühim bir söylev vermesi 
kuvvetle muhtemeldir. 

••••• 
M. Eden 

Almanya'yı 1 Fransa 
ile barıştıracak mı? 

A t l 17114 18399 1845ı 19224 21990 vus ra ya paratorluk bayramı· 26177 26479 27902 28808 29022 

Donanmasında isyan nı kutluladı ~:~~~9 36201 37810 37976 38909 

hareketleri görüldü Tokyo 12 (Radyo) - İm- 100 lira kazananlar 
L d l2 (R d ) l ·ı paratorluk bayramı, Japonya- 2ti'\9 3038 3283 69:i9 6977 

on ra a yo - ngı - nın bin şehir ve kasabasında 14580 17121 17238 17469 18561 
tere donanma komutanlığı, fevkalade bir surette kutlulan- 25112 25988 26565 26771 26953 
Avustralya donanmasında bazı mıştır. 13 milyon kişi hayra- 29372 29529 3205~ 33055 37674 

isyan ve suikast hareketleri ma iştirak etmiştir. İmpara- 7142 8000 8488 9151 916ı 
9165 9997 10144 10239 12934 

görüldüğünü bildirmiş ve fa- torun sarayı önünde çok ha- 19239 20685 21215 22721 22819 
kat bu hareketlerin, donanma raretli tezahürat olmuş ve 38 22993 23445 23755 20656 25096 

efradına atfedilmemesi lazım uçarak akropatik hareketler 27168 27467 27855 28371 29355 

geldiğini ilave eylemiştir. yapmıştır. 3S.i77 39791 

• ... 1 1 ........ ·-------

(Malaga) harbının zaferi· 
ne J~kimler amil olmuş 

Italyanlar~ asker göndermişler, Almanlar da 
altmış tayyare ile saatlerce bomba atmışlar 

Londra, 12 (Radyo)- Man 
cester Gardiyan gazetesi, Ma· 
lagada kazanılan muvaffakiye
tin ltalya'nın yardımı:sayesin
de olduğunu ileri sürmekte 
ve bundan başka 60 Alman 
tayyaresinin Malaga istihkam
ları.ıı saatlerce .... bombardıman 
etmek suretile milislerin bu 
sayede mağlup edildiklerini 
ilave eylemektedir. 

"' . .,_ 

--------------------Ve Dış Bakan bugün 
lstanbul'a geldiler_:. 

lstanbul, 12 J 

( Hususi ) 
Baş baka nımız 
İsmet Inönü, 
refakatinde dış 
bakanımız Dr. 

Tevfik Rüştü 
Aras ve Ati· 
nıı'ya gidecek 
olan heyet ol
duğu halde bu
raya gelmişler 

ve Haydar pa· 
şa istasyonun
da birçok ze
vat tarafından 

karşılanmışlar
dır. 
Heyeti miz in, 

yann Atina'ya 
hareket etmesi kuvvetle -muhtemeldir. .............. 
Nüfus azalması 
Tehlikesi lngilizleri büyük 

bir telaşa düşürmüştür 
Londra, 11 (A.A) - Dün saade edilmek icap edeceğini 

Avam kamarasında lngiliz bildirmiştir. 
nüfusunun azalması mes' elesi Sıhhat bakanlığı müsteşarı 
hakkında müzakereler cereyan Hukson bu takriri kabul etti-
etmiştir. ğini ve fakat son sene zar-

Muhafazakar meb'uslardan fında doğanların adedinin bir 
Cartland Verhili bir takririn- miktar çoğaldığını kaydet-
de bunun imparatorluk ve miştir. 
milletin selameti için bir teh
like teşkil ettiğini, hükumetin 
bu hususta tedbirler alması 
ve üç sene sonra ölenlerle 
doğanların adedi müsavi hale 
geleceğini bildirmiştir. 

Meb'us Sandayo bu takrire 
müzaheret ederek cephede, 
Hindistan' da, Japonya' da ve 
Sovyetler birliğindeki nüfus 
tezayüdüne işaret etmiş İngi· 
liz döminyonlarının servet men 
balarını inkişaf ettirmek için 
bugünkünden çok fazla nüfusa 

• 
malik olmaları lüzumunu gös-
tererek aksi takdirde bir gün 
Avrupa doğusundan ve Asya
dan muhacir gelmesine mü-

Müşahitler 
Kudüs'ten Be-

••• 
M. Antonesko 
Bugün Yugoslavya 
başvekilile konu

şacak 
Belgrad, 12 ( Radyo ) 

Başbakan M. Stoyadinoviç ile 
görüşecek olan M. Antonesko 
Atina'ya gidecektir. Yugos
lavya başvekilinin bu seyahata 

iştirak edip etmiyeceği yapı
lacak mülakattan sonra belli 
olacaktır. 

Avilla, 12 (Radyo) - Mi- 
lislerin, üniversite mahallesinde 

~ iki günden beri açtıkları taar
~~ticesind;-bin dörtyüz 

ölü bırakarak ricat etmişler-

ıo dir. Milisler, ihtilalcilerin Ce
Va~a' da başladıkları taarruzu 

durdurmak için bukabil . hü-

-- rut'a döndüler 
mitesinin dünkü toplantısında 

Milis kızları 

M. Eden 
Montekarlo, 12 (Radyo) -

Burada bulunmakta olan İn· 
giltere hariciye nazırı M. Eden, 
Polonya hariciye nazırı kolo
nel Bek'le konuşmuş ve Al
manya ile Fransa arasınde bir 
yakınlık temin eylemek Ü!erc 
bır proje hazırlamıştır. 

cumu yapmışlardı. 
Cebelüttank, 12 (Radyo) -

ispanya ihtilalcileri, Malaga
nın şarkında ' yüz kilometre 
ilerlemişler ve sahilde bulunan 
Motrili şehrini işgal eylemiş
lerdir. ihtilalciler, Almerya'ya 
yedi kilometre yaklaşmış bu
lunuyorlar. 

Malaga muharebesinde Mi
lislerden ölenler arasında biri 
miralay ve ikisi yüzbaşı olmak 
üzere üç Rus zabitinin cescd-

leri bulunmuştur. 
Mönih 12 (Radyo) - Moş

ter Çatyong gazetesi, ispan
ya işlerine ademi müdahale 

komitesinin şimdiye kadar ol

duğu gibi bundan sonra da 

hiçbir şey yapmağa muvaffak 
olamıyacağını yazmaktadır. 

Malaga 12 (Radyo) - Dün, 
dağlara kaçmış olan üç bin 
milis askeri, silahlarile bera
ber gelip ihtilalcilere teslim 
olmuşlardır·. 

Londra 12 (Radyo)- ispan
ya i§lcrine adcmimüdahale ko-

Fransız murahhası M. Korben Kudüs 11 (A.A) - Millet-
ler cemiyeti tarafından tayin 

Portekizin itirazı müvacehesin
de kontrol keyfiyetinin hiçbir 

fayda vermiyeceğini söylemiş
tir . 

---··---
General F apel 
Berlin 12 (Radyo)- General 

Franko nezdinde Hitlerin mü
messili olarak bulunan Alman 
ge;eralı-F apel, ·Hitlerin daveti( 
üzerine dün buraya gelmiş ve~ 
Alman ricalile uzun müddet~ 
konuımuıtur. ------- -

edilen Sancak müşahitleri bu
raya gelmişler ve bilahara 
Beruta dönmüşlerdir. 

İngiliz zırhlısı 
Malaga'dan kaçtı 
Londra 12 (Radyo)- Malaga 

limanında bulunmakta olan 
lngiliz zırhlısı Rejolison, do
nanma komutanlığından aldığı 
bir emir üzerine Tanjer'e ha· 
reket etmiştir , 

M. Antonesko 
Bükreş, 12 (Radyo) - Ro· 

manya hariciye nazırı M. An
tonesko, bugün Belgrad' da 
Yugoslavya başbakanile konu
şacak ve Yugoslavya - İtalya 
münasebatı etrafında izahat 
istiyecektir. 
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d1 ZabıtaRomanı: Garip bir hidise! zitanya Vapuru 

Meç uı bir kıyafet "Evet, siz kızımın 
IBi.a~~mm -ıs - b b S S J 

Bu husustaki meharetiniz Fakat kendi hesabıma üç de- a a 1 1 n 1 z •'' 
,.oklamak isterim. fa bu arkadaşlara şerefinize 

- Hay, hayl siz, beni mec- şarap, rakı veririm amma siz 
Jisinize kabul etmeği vadedi- de bunu yirmi dakika zarfın-
niz. Yarından itibaren beni bu- da açmalısınız. 
raya bırakınız, her ne emre- - Kasayı görmeden size 20 
.derseniz yapmağa hazirım. Bu dakika demiştim. Lakin şimdi 
gece pek mühim bir işim var. taahhüt ediyorum ki 15 da-
Onun için burada kalamıya- kikada bunu açarım. Şayet bu 
cağım • müddet zarfında açamazsam 

Müdür şüphelenerek ceva- şarap paralarını tazmin ede-
b~: nm. 

Mühim işiniz ne olabi- - Haydi işe başlayınız. San-
lir? di 1 Sen de şarabı arkadaşlara 

---~----·-~_., ________ _ 
Bir lngiliz kadını, meşhur sine· 
ma yıldızı Clarck Gable'i bu 

iddia ile itham etti 
Meşhur sinema artisti Clarck tırasile değilse bile nüfus 

Gable'in başında filmlerdeki kağıdında pasaport muamele
rollerinde bile geçmiyen bir si bulunmaması ve kendisinin 
macera geçti: Amerikadan ayrılmadığını ve 

Ôtedenberi " Kadınlardan lngiltereye gitmediğini bilen· 
korkan adam " adı verilen lerle sabittir. 
Gable bu hadise ile şüphesiz O halde? 

Bobi'nin ailesini görmek ver. bir kere daha kadınlardan Kadın yalan söylüyordu! 
Karter, kasayı açmazdan 

ve onun siparişlerini tebliğ orada oturan •blitün hırsızlara korkmuş ve belki de kadın- Gable iddiasını, o tarihte 
etmek isterim. Zavallı kadın !ardan korkmakta haklı oldu- Amerikada bulunduğunu gös-

dikkatle baktı. Heriflerin kar-
sonderece sefalete duçar oldu- ğunu iskat etmiştir. teren vesikalarla isbat etti. 

şılarmda fahişe kadınlar oldu-
ğundan Bobi'nin emri üzere Artist bu mes'eleye o ka- Mes'ele, ona ait olan cihette, 

ğu halde oturuyorlardı. 
kendisinin vaktile saklamış dar kızmış, o kadar tinirlen- kapandı. 

Eşhası oıaliimenin arasında 
olduğu zinet altınlarının birini miştir ki hadiseden bahseder- Fakat, kadının vaziyeti çok 

direktörün sabahleyin takdim 
gostererek kendisile mahtumu- ken şöyle diyor: esrarengiz bir çehre göster-

ettiği yeni gelen misafir, Mis- mektedı"r·. 
nun sarfetmesini söyliyeceğim. ter Karter'in nazarı dikkatini - Mistres Morton denilen 

- Evet, bu mühim bir va- kadın hayatımda görmüş de- Kadın niçin bu iddiada 
celbetti. Bu herif dahi karşısına 

ziıedir. Acaba şu altınlar ne· ğilim .. Ne gördüm, ne adını bulunmuştur? 
üç tan kız alarak bir masanın 

rededir? / işittim. Hele lngiltere'ye ayak Bu pek izahı kabil olmıyan 
B b., · ki d d başında oturuyordu. Fakat bu - o ı nın sa a ığı yer e basmış değilim. Başıma böyle birşeydir. Çünkü, Mistres 

b k d 1 k R herif Moris Kroser mi, değil 
aş a nere e o aca .. ica · birşey geleceğini de aklıma Morton, aklından sakat olmı-
d · M" M ki B h mi? Burası Karter'i şüphelen· e erım. ıster a u u- getiremezdim. yan bir kadındır, yani söyle-

t · · b diriyordu. Çünkü herifin kıya-sus a ısrar etmeyıniz, zira en, Artistin lbu Jıadiseye bu dikleri bir hayale kapılmak-
k d f feti, hatta rengi bile değişmiş, 

ar a aşımın sırrını i şa etmi- kadar ehemmiyet vermeoii, bu tan veya delilik buhranları 
ğ. · k d' · fakat endamı, cesameti, aynen yece ımı en ısıne söz ver- kadar sinirlenmesi sebepsiz geçirmekten ileri gelmiyor. 

d . D 1 Kroser, Karter, bu herifin ım. ost ar arasında söze değildir. Çünkü ona çok tu- Bu itibarla, kadının bu iddia-
f k k d muhakkak Kroser oldug" una 

ve a etme ne ·a ar ezzem haf ve fena birşey isnad edil- da bulunarak {tama.nen yalan 
ld karar verdi ve kendi kendine o uğunu siz de bilirsiniz. mektedir. söylediği anlaşılıyor. 

P k d ğ G 1. · b" dedi ki; kasayı açtıktan sonra 
- e o ru. e ınız ır Hadise şudur; O halde, niçin yalan söy-

kere içeriye gidelim, arkadaş- bu işin mahiyetini anlarım. Mistres Morton isminde olan l 
J 

• • d . Sonra kasanın yanma gele- emek mecburiyetini hisset-
arımıza sızı prezante e eyım, ve 47 yaşlarında bulunan bir miştir? 

bu akşam içeride 12 kişi var- rek onu açmağa ve mengeneyi kadın Clarck Gable'i kızının Bu, izahı daha güç olan 
dır. çhevirmeğe babşladı. Vidalarıdha babası olmakla dava etmiştir. bir mes'eledir. Çlinkü aklı 

Direktör, demir kapıya ya- ayretengiz ir sürat e ga Kadın İngilizdir. Fakat, da-

Harbı umunıide Alı anlar 
tarafından batırılan bu 

gemi çıkarılacaktır •• 
Önümüzdeki nisan ayında yatta bulunacağım umuyor. 

Harbı umuminin en feci fela- Ayni zamanda Luzitanyanm 
ket sahnelerinden birini ha- kurtarılma ameliyesinin bir 
tırlatacak bir gemi kurtarma filmi çekilecektir. 
işine girişilecektir. Bugüne kadar bu ~eminin 

1915 senesinde bir Alman kurtarılması içinde iki mani 
tahtelbahiri tarafından torpil- vardı: Bunlardan biri', fekne-
lenip batırılan Luzitanya isimli nin tam mevkiinin tayin edil 
transatlantiğin çıkarılması için memesi idi. Diğer bu işte 
hazırlıklara başlamıştır. kullanılmaya yarıyacak müna-

Luzitanya batırıldığı zaman sip dalgıç cihazlarına azhğr 
1, 198 kişi de boğulmuştu. idi. 
Bittabi bu geminin tamamını Şimdi bu mahzurlar bertaraf 
çıkarmak mümkün olamıya- edilmiştir. Geminin de demir 

caktır. Koca harp kazazedesi kıymetinden başka bir hususi· 
denizin altında bombalarla yeti daha olacaktır. içerisinde 

parçalanacak ve elde edilecek muayyen mücevherat ta bulun· 

demir parçaları suyun sathına duğu zannolunuyor. 
çıkarılıp satılacaktır. Büyük Luzitanya gemisi 300 

Bu demir parçalarından kadem suyun altında bulun· 
siyasi silahlar imal edilmesi maktadır. Halbuki gelişi gü· 
muhtemel görülüyor. zel bir dalgıç cihazının gide-

Ônümüzdeki Mayısın 7 si bileceği azami derinlik 180 
Luzitanyanın batışının 22 inci kademdir. Simdi Peress isimli 
senei devriyesine isabet et- bir lngiliz tarafından tamamen 
mcktedir. Bu tarihte meşhur madeni bir dalgıç elbisesi icat 
denizaltı fvtoğrafçısı yüzbaşı edilmiştir ki 1300 kadem su· 
Grayg mağruk Luzitanyanm yun altında da bu elbise ile 
güvertesinden~ radyo ile neşri- çalışılabilmektedir . 

~~---------~--·~·~·~ 

Esrarıengiz kadın 
Masal devrini hali yaşıyor 
Paristc Olonya meydanında 

büyük bir müessesenin lüks 
cameknnlarında bir kadın res· 

1 

mi teşhir edilmiştir. Bu kadın 
vakıa çok güzeldir, takriben 
yaşlarındadır. 

b k 
. . k 

1 
ğ b" sağa ve gah sola çevirip açı- başında her insan düşünür ki 

naşıp e çının u a ına ır vayı açmak için Amerikaya böyle yalan oldug" unu is,at 
b . k 1 d B k b yordu. Bütün seyirciler, hay- t' k d h d ı d h" ır aç söz söy e i. e çi, ir gelmiş ve artisti mahkemeye etmek kolay olan bı"r mes'ele an a am" ay ut ar an ıç 
k retle Karter'in harekatına k 1 b h Bilen yok ve zaten teşhirin-

Fakat kimdir? 

aç kere zil çaldı, kapı açıl- vermiştir. Mahkemede kadın yalana gelmez. Billıasa, lngil- kor mıyor ve on arın u te -
d d . k .. M k K f 1 K bakıyorlardı. Fakat Karter için d"d" ld b"I t · den maksat ta bu resmin kim 

ı ıre tor a üni a , ar- artisti şöyle itham ediyor; tere'yc hiç gitmemiş, Mistres ı ıne a ırış 1 e e mıyor. 
ter ile beraber kapıdan içeri- bu iş mesabesinde idi. Çünkü - Sı'z kızımın babasısınız.. M Şimdi, bu tehdid :mektup- olduğunu bilenleri bulmaktır. 

h d 1 orton'u hiç görmemiş, ismini R · ı d ·· I b" 
ye girdiler. ( ... Deliğine) ()'el- er aim sürat i e iş görmeğe Gable ·, larile başına gelen 2 macera esmın a tın a şoy e ır 
d

"kl • alışmış bir adamdır. işte o bile işitmemiş bir adamdır. yazı vardır: 
ı eri zaman orada on iki - Yalan! • diyor . Ben sizi O halde, bu iddı"ada bulun- arasında bir münasebet bu-
k k vakit birdenbire vidaları ve d d 1 "Bu kadmın kim ·olduğunu 

er e , birkaç kadın sandalya ilk defa olarak burada görü- mağa nasıl cesaret edebilir? ~un uğu zanne i iyor, hatta 
üzerinde masaların başında çivileri çevirmeğe başladı. yorum . Yal k d" . . t k h ki kuvvetle ileri sürülüyor. bulacak ve ıspat edecek olana 

Sonra kendisile beraber bu- N ? l kA nız, en ısının e a 1 50,000 frank hediye verile-
oturup şarap içiyorlardı. - e 1 n ar ediyorsunuz olduğu cihet kızının artiste Bunu da şöyle izah edi-

Direktör, onlara hitaben: lundurduğu bir alet ile basa- ha? cektir." 
k k d f benzediğini söylemesidir. Ha- yorlar: B · d k 

- Azı"z arkadaşlarım, ı"şte ra ve mengeneyi i i üç e 8 Sı"zı· tanımıyorum.. k C u resman, yazısı a ço kikaten, Mistres Morton'un Bir ta ım haydutlar larck d 
bu gece size yeni bir arkadaş sağa doğru çevirerek kasa Beni tanımıyor musunuz? büyük merak ttyan ırmıştır. 

l M K , kızı Gvendoline artiste son Gable'i soymak istiyorlar. B k h Ik b · 
daha getiriyorum, bu arkada- açı ınca ister arter in yüzü Hayır! ir ısım· a u resmın 

derece benzemektedir. E IA k d" · b"" 1 hd'd k k Şımızı nehir kenarında men· güldü ve seyircilere hitap Nasıl tanımıyor sunuz ? vve a en ısıne oy e te ı bir reklam olma üzere on· 
d k O halde, kadın kızının Gab- l ı 

fada bulunan Bop ve Alkin e ere : İogilteredc beraber değil mi le'e benzemesinden istifade mektnp arı yağdırıyor ar. Ar- duğunu sanmış, fakat işlere 
kardeşimiz göndermişlerdir. --.. işte kasayı açtım. On idik? tist buna aldırış etmiyor ve daha yakından vakıf olanlar 

d k.k b"I 1 d d d f ederek mi bu iddiada) bulun-
Mumaileyh gayet cesur ve a ı a ı e 0 ma 1• şim i e - Ben ngiltereye ayak bas- gelen mektuplnra cevap ver- bu hususta • mevsuk olduğunu 
k b

. B b' sola dog" ru çevirmeliyim ki d mağa cesaret ettil. Fakat bu 
urnaz ır zattır, o u ve ma ım.. k d k k1 [b b ı "dd" d t..:ı lA t-

k.1.t. d·ı· k 1 b a ar üçü ir se ep öy e mıyor. ı ıa e ere~- şu ma uma ı 
Alkin bizim bütün sırlarımızı ı ı ın 1 1 ırı masın, unu - Rice ederim, şakayı hı-.. 1 . . 1 d u mühim bir dava .. açmağa kafi- Fakat haydutlar, artistin bu vermektedirler . 
bu arkadaşımıza söylemişler, soy eyıp mengeneyı so 3 ogru rakın. 192~ ile 1923 senele-

. d" H d k midir? Hatta artistle kadın be- iradesi karşısında mağh1p ol- B k d b .. h'b' b 
ismi Toni Ergü'dür. işte bugün çevır 1• emen emir: asanın rinde lngilterede Essex'de ben u a ın, ugun sa 1 1 u-

k ld .. d ld k raber yaşamış bile ol sala, kız mag" ı kabul edemezler. Arzu- 1 1 1 
iki arkadaş bize geldi. Birisi ırı ıgı uyu u ve asanın sizin komşunuz deg" il miydım? unamıyan ve miktarı el i mi · 

k 1 babası olarak iddia edilen J d ff k 1 k · · 
sabahleyin, biri dahi şimdi, apısı ğüzelce açı dı. - Hayır, yalan söyliy(trsu- arın a muva 8 0 ma ıçın yona baliğ olan bir mirasın 

D b adama son derece benzese 
kabul ediyor musunuz? Ben, - irektör, unu gorunce nuz ve yanl•şınız var. her çareye baş vurmağa ha- sahibidir. Bundan 50 sene ev-

b b b .. · t D · k bile en nihayet yapılacak bir 
buna her hususta kefalet ede- ravo, a ayegıt emır asa - Ne yalan söyliyorum, zırdırlar ve nihayet, plan çe- vel Amerikaya hicret eden 

açan ancak demirdir. d 1 A 1 . 1 tıbbi muayene her işi ortaya 
rim, kabul ediyor musunuz? ne e yan ış. sı sız ya an k G bl , G d l virerek bu meseleyi . ortaya bir Fransız ölmüş ve bu ser-~ 

- Haydi, vadinize vefa ·· 1. E 'd oyar ve a e in ven o i-Hepsi birden: soy ıyorsunuz. ssex e yan- , b b I d k çıkarıyorlar: veti bırakmıştır. -
ediniz Mister! k "d"k E l . . . ne in a ası o ma ığını o· 

- Hoş geldi, safa geldi. yana oıuşu ı ı . v erımızın 1 b d b I d Mistres Morton haydutlar Yapılan uzun tahkikatta bu 
_ Baş-üstüne!.. d l b" .t d ayca is at e e i ir i. k 

- Bu arkadaşımız Argo arasın a ya nız ır çı var ı. Mistrcs Morton'un bunu da tarafından andırılmıştır. Ka- servetin arz üzerinde tek va-
eşkiya lisanını dahi bilmekte- Direktör bizzat hemen şa· "Hatırlamıyorsanız veya ha- düşünmüş olması lazımdır. Fa- dının artiste benziyen bir kızı risi vardır. Bl varis te resmi 
dir. Bütün kasaları, depoları rap kadehlerini doldurup ora- tırlamak istemiyorsanız size kat, ortada sebep olarak gös- olmasından istifade ederek teşhir edilen Lll kadındır. Fa· 
açmakta fevkalade mahareti da oturan ve Karler'in bu ma- hepsinden canlı bir delil gös- terilecek birşey kalmıyor. Hal- Gable'in başına bir macera Irat bu kadının iki senedenberi 
vardır. Şimdi i~tidad ve kabi- baret fevkaladesine hayran • ierebilirim Kızıma bakın: Size bu ki bu garip hadiseye mu- ' açmağı düşünüyorlar. Bunun nerede olduğunu bilen yoktur. 
liyetini bize gösterecek. Zaten kalan ahaliye dağıttı. Onlar ne kadar benziyor! 

1
Bunu da hakkak surette bir sebep gös- için Mistres Mortona kızının Yapılan bütün- araştırmalar 

kim ğelirse evvela, bize kendi dahi Karter'in şerefine içtiler. inkar edemezsiniz ya termek icap ediyor. Bu muam- babası Gable'dir diye iddia boşa çıkmıştır. 
iktidarını göstermez mi? (Arkası var) Kadının bu kadar kuvvetle manın izah edilmesi lazım. etmesini, bu iddiasında mu- iki sene evvel Paris'te hem 

Blfmın üzerine Karter hemen Wl!A"Zl _________ ma iddiasında ısrar etmesi, haki- İşte, bunu nihayet bulduk- vaffak olacağını, çünkü artis- de Omonya meydanı civannda 

d
, ... , ;:.~ Mevlü e davet katen onu yakından tanıyor- tarını zannediyorlar ve hadi- tin korkutulduğunu ve ne lüks bir konakta_: yaııyan bu 
ed_ı ~~err.;~~ü emirlerinize Şehit tayyareci teymen muş ve hakikaten beraber senin şu şekilde cereyan etti- dense kabul edeceğini söylü- kadın, birdenbire Paris'i terk 

Salahiddin'in ruhuna ithaf yaşamışlar gibi sene ve yer ğini .:töylüyorlar. yorlar. Hatta belki de, artis- etmiş ve tabii bu hal hiçbir 
amadeyim. .. lerim. Bu edilmek üzere Şubatın 14 tayin etmesi biran için artisti Clarck Gable iki seneden- tin 1922-1923 senelerinde in- kimsenin nazaradıkkatini ce'-

Teşekkur e ? --
d . k .. .. musunuz. üncü Pa~ r günü öğle na- bile şüpheye düşürmüş ve beri meçhul bir kimseden giltcre' de, Essex' de olduğunu betmemişti. 
emır asayı goruyo mazından sonra saat onüçte kendi kendine: tehdid mektupları almaktadır. I I d Miras mes'elesi çıkıp ta ka-- Evet görüyorur. h Ô söy emiş er ir. 

· ana - Hisar camiinde mer Sesli - Acaba sahiden lngilte- Bu mektuklarda arfo,te başın· Kadın, tabii büyük bir pa- dın arandığı zaman, bütün 
- işte bu kasa giz tarafından mevlud okuna- ? ' d k d b b l 
ı k

.
1
. 

1 
. . A ı.ı onu re'ye gittim mi Bu ka ım dan ya ın a üyük bir macera ra vadi karşısında bunlara Fransa' da izi u unamamıı ve 

tar a ı ıt enmıştır. ca · .. d k d ] ·ı b'l ız. cagın an ar a aş arı ı e ı - tanıyor muyum? Hakikaten geçeceği haber vcrilm1,.ktc, kanarak bu saçma ve delıce öldüğü hakkmda da bir kayt 
kaç dakikada açabilir~ .. ı d ı ı 

rsam cum e vatan aş arın geme- böyle bir hadise oldu mu? bundaıı kurtulmak isterse iddiada bulunmuş. fakat, sont elde edilememiştir. 

b 
- Ş~~etd ~~acal k ~yleri lerini rica ederim. Diye düşünnıeğe başlamıştır. gönderenlere para • gönderil- derece giilünç ve garip bir :t Masallara çok ben:ı.iyen bu 

unun ıçın e ı 0 an Salahiddin'in eşı Fakat, Clarck Gabel'in in- mesı' ı""tenmektedı"r. h d b-ı:.-h bana vermisiniz? Nezihe ... mevkie dlişerek davayı kay- i isenin sonu &1U1 m ne 

H 
. . . lem. gitlercyc gitmediği· kendi ha- Fakat, " Kadınlardan kor· betnıişlir! olacak 

- epsını sıze ven -======::::=::::==-~~_:__.:_ __ :_~-----~-:....=.=..:_ _ _:====--=:_.:...:::.::_::::.:____.. ...... ._.., ... u111ıı11ııııliiiiiiiiW1iaı•••••• 
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Mualla bitkin bir halde 
Neclaya geldi ve ilk söz ola· 
tak: 

- MaHvoldum Necla, dedi. 
Rezil oldum. Ben artık yaşı
Yamam •. 

Necla şarşırmıştı. Arkada
şının yüzü sapsarı idi. Gözle
rinin feri uçmuş, yüzünde ız
lırabını anlatan çizgiler belir· 
rnişti. Dudakları titriyordu. 

- Ne var, ne oldun? Diye 
Yaklaşb. 

Mualla, kekeliyerelc.: 
- Şakir ile ayrıldık. Dedi 

ve hıçkırarak ağlamağa baş
ladı. 
N~cla hayret ediyordu. Son 

seneler zarfında sık sık görüş
memekle beraber Mualla'yı 

Çok iyi tanıyordu. Onun ye
gane çocukluk arkadaşı idi. 
Hoppa Mualla, çok neşeli, 
istediğini yapan bir genç 
kızdı. Hele Şakir'le nişanlan· 
dıktan sonra serbestisini büs
bütün artırmıştı. Bundan başka 
Mualla aşka o kadar ehemmi
Yet veren bir kız da değildi. 

- Mualla, diye yanına 
Yaklaştı. Bu kadar buhrana 
kapılma. Teessüre değmez. 
Elbette .. 

- Hayır Necla, vaziyet 
öyle değil. Şakir başka bir 
kızla evlendi . . 

- Ne, evlendi mi? 
- Evet, hatta nikahlandı 

bile. Benden intikam almak 
İçin. Hem öyle intikam, ki iki 
taraflı. 

- Nasıl iki taraflı? 
- Hem Şakir, hem de 

Nesrin. 
- Muallanın donuk göz· 

feri şimdi kinle parlıyordu. 
- Nesrin, dedi. Bize ge

lirdi. Şakiri'n onunla konuş
malarında bir gayri tabiilik 
sezmeğe başlamıştım. Bunun 
için kavga ettik ve Nesrine 
bir daha bize gelmemesi için 
ınektup yazdım. Şimdi ... 

Aradan aylar geçti. Şen, 
hoppa Mualla. melankolik bir 
kız olmuştu. Gezmeğe çıkmı· 
Yor, arkadaşlarından kaçıyor 

ve mütemadiyen düşünüyordu. 
Kaybolmak istiyor, uzaklara 
kaçmak düşünüyor, ~hatta Şa· 
kiri, Nesrini ikisini birden öl
dürmek hırsını duyuyordu. 
Fakat bir buçuk sene nişanlı· 
lık hayatında bir ~defa hisset
mediği öldürücü aşkın pençe-
sine şimdi bütün manasile 
düşmüştü. Şakiri kafasından 

silemiyordu. Şakir çok güzel, 
Yru..: ışıklı, zengin bir gençti. 
Onunla mes'ut olmamak için 
hiçbir sebep yoktu. Halb1Jki 
o Şakiri çok üzmüş, lüzumsuz 
karıslcr yapmıştır. 

M .-.. 
rin ona hiç layık bir kız de
ğildir. Adi bir kadındır ' o: 

- Ben ~ bir fırsatın ayakla
rımıza geldiğini sanıyorum. 
Birşey düşündüm. Buraya onun 
için keldim. Senin muvafaka
tin olursa senin için bunu 
yapacağım. 

Mualla arkadaşını kucak
ladı: 

Sonu yarın -

• Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 

Der Zee vapur acentası Türk A. Şirketinin 
& Co. Birinci Kordon Rees binası Halkapınar kumaş fabrikası 

DEUTSÇHE LEVANTE LINIE 
Hamburg LOND;~ı.H21~~1 Tarafından mevsim dolayısile yeni 

"MANISSA" vapuru lima- "GRODNO,, vapuru 15 ikin- çıkardığı kumaşlar: 
nımızda olup ROTTERDAM. ci kanunda LONDRA. HULL Sagv 1 a m 
HAMBURG ve BREMEN için 

ve ANVERS'ten gelip yu""k yüklemektedir. 
"MlLOS,, vapuru 17 şu- çıkaracak ve ayni zamanda Zarif 

batta beklenilmektedir. ROT- LONDRA ve HULL için yük 
TERDAM, HAMBURG ve alacaktır. v d 
BREMEN için yük kabul "FLAMINIAN,, vapuru 25 e ucuz Ur 
eder. ikinci kanunda LONDRA, Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

"DELOS,, vapuru 17 şu- HULL ve ANVERS'ten gelip Sa iŞ y rlerı· 
batta beklenilmektcdi. ROT- yük çıkaracaktır. , 
TERDAM, HAMBURG ve THUR 

" SO,, vapuru 7 şu- Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK 
BREMEN için yük kabul eder. batta gelip LONDRA ve 

"HERP '(LEA., vapuru 3 HULL için yük alacaktır. HA// T. A. Ş. 
martta Al VERS limanlarından 

lzmir - Birinci beyler sokağı- yük getirecektir. "POLO" vapuru şubatın 
sonunda LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka

Mimar Kemalettin 
ıKANDEA1İR Oğlu 

caddesinde F AHRı 
Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 

Telefon: 3479 
' ... •, ,. ·.... f' 

"ACHAIA" vapuru 3 martta 
beklenilmektedir. ROTTER
D AM, HAMBURG ve BRE

R MEN için yük kabul eder. 

Fratelll. Sperco AMERICAN EXPORT LINEs 
SS. CORPORA TION 

vapur acentası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
SiS "U L YSSES,, vapuru 

9 şubattan 13 şubata kadar 
AMSTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN limanları İçin 
tahmilatta bulunacaktır. 

SiS "HERMES,, vapuru 11 
şubatta beklenmektedir, tahli
yesini yaptıktan sonra BUR
GAS, VARNA ve KÖSTEN
CE için .yükliyecektir. 

SiS "GANYMDEDS,, va
puru 20 şubatta gelip yükünü 
boşalttıktan sonra BURGAS, 
VARNA ve KÖSTENCE için 
tahmilatta bulunacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINIE 

KUMPA YASININ 

"EXILONA,, vapuru 9 şu
batta beklenilmektedir. NEV
YORK için yük kabul eder. 

"EXIBITOR,, vapuru 14 şu
batta beklenilmektedir. NEV
YORK için yük kabul eder. 

REEDEREI H. SCHULDT 
"DUBURG,, vapuru 13 şu

batta beklenilmektedir. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yükliyecektir. 

"MARITZA,,·vapuru 25 şu· 

batta beklenilmektedir. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yükliyecektir. --JOHNSTON WARREN 

LINES LTD. 
"JESMORE,, vapuru 9 şu· 

batta beklenilmektedir. BUR
GAS, VARNA ve KôSTEN
CE limanları için yük kbul 
eder. 

S. M. R. BUCAREST 

racaktır. 

LINERPOOL HA TTl 
.. THURSO ,, vapuru 25 

ikinci kanunda UVERPOOL 
ve SWENSEA' dan gelip yük 
çıkaracaktır. 

"DRAGO .. vapuru 15 şu
batta LIVERPOOL ve SWEN-
SEA' dan gelip yük çıkara
caktır. 

DEUTSCHE LEVANTE-UNIE 
"GALILEA" vapuru 2 şu

batta HAMBURG, BREMEN 
ve ANVERS 'ten gelip yük 
çıkaracaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği
şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

Mücellit 

Ali RIZA 
Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 

SiS "GUNBORG" vapuru 
12 şubatta limanımıza ~ gelip 
tahliyeden sonra :ROTTER
DAM, HAMBURG ve SKAN
DINAVY A limanları için yük-
liyecektir. 1 

SiS "NORRUNA,, vapuru 
27 şubatta limanımıza gelip 

" DUROSTOR ., vapuru 5 
martta bekıenilmektedir. KÖS· 
TENCE, SULINA ve GA· YENİ KAV AFLAR Çarşısı 

tahliyeden sonra ROTTER
DAM, HAMBURG ve BAL-
TIK limanlarına yükliyecektir. 
SERViCE MARITIME ROU

MAIN KUMPANYASININ 
SiS "PELEŞ,, vapuru 12 şu

batta gelip PiRE, MALTA ve 
MARSIL YA limanlarına yolcu 
ve yük kabul eder. 

SiS "AEBA-JUL YA,, vapu
ru 26 şubatta doğru beklen
mekte olup 28 şubatta PiRE, 

MALTA ve MARSIL YA liman
larına yolcu ve~hamule kabul 
edecektir. 

ikinci Kordonda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 

müracaat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 41421422112663 

Lt\ TZ limanları .. için yükliye
cektir. GALATZ aktarması • 
olarak BELGRAD. NOVISAD, 
BUDAPEŞTE, BRATISLA· 
VA, VIY ANA ve LINZ li
manları için de yük kabul 
eder. 

D. T. R. T. BUDAPEST 
"DUNA,, vapuru 15 şubata 

doğru beklenilmektedir. BEL
GRAD, NOVISAD, BUDA· 
PEŞTE, BRATISLA VA, . VI
y ANA ve LINZ için yük 
kabul eder. 

DEN NORSKE MIDDEL:
HA VSLINJE - OSLO 

Numara : 34 

• • '.·. '". ',' ' "I 

,_; 

ZMIR 
Pamuk Mensucati 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkapınardadırr. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir -:.J'ıŞ . .,,. ..,., •. ;· .• ,..... ... '.: ... ~~-·· ... ~· '. : .. ,., ... 

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

1 Başdurak
. Büyük Salepçioğlu hanı 1 
• karşısında 

• • 
• .:. ' • \,' ,w' 1 '1' • -

Bir gün Necla arkadaşını 
ziyaret etti. Yüzünde garip 
hir sevinç vardı. 

- Mualla, dedi. Şakiri çok 1 
mu seviyorsun? 

- Bilmiyorum, Necla .. An
lamıyorum. Onunla nişanlı 
bulunduğumuz zaman bunu 

Doktor 
Ali Agah 

''BOSPHORUS,, vapuru 13 
şubatta beklenilmektedir. Pi
RE, ISKENDERlYE, HAYFA, 
DIYEP ve NOSVEÇ liman
larına yük kabul eder. 

1 "BANADERUS., vapuru 16 
martta beklenilmektedir. Pi
RE, ISKENDERIYE, HAYFA. 
DIYEP ve NORVEÇ'in bilu
mum limanlarına yük kabul 
eder. bir defa bile hissetmedimdi. 

Fakat şimdi içimde çok garip 
hisler var. Zaman oluyor ki, 
onu parçolamak, öldürmek 
istiyor, bir kazaya uğramama
sını diliyorum. Zaman oluyor 
ki, onun için her fedakarlığı 
Yapmadığıma üzülüyorum, saç· 
larımı yoluyorum. Hele o Nes-

Pür.en 

Çocuk Hastalıkları 
mütehassısı 

lkinciBeylerSokağı No. 68 
Telef on 3452 

........... E.3 ........ 1!1. 
Ceza gören esnaf 
Belediye tenbihatına riayet 

etmiyenlerden bazı esnaf, be
lediye encümenine verilen 
raporlar üzerine nakti çeza
lara çarptırılmıştır. 

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

N. W. W. F. VAN DER 
ZEE Co. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

.... 

ahap Tesiri tabii, e~siz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbreklerı 
rahatsız ve ta,1sıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu. tavsiye ederler 
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-Ali paşa ve kira Frosini 
............... ___,,...,.._..,,..,,. ~---_.,,,,,.., 

Yan ya gölünün kanlı f acıası 

Edirne şehri büyük bir SU istila~ı ltin~~e'k~/,;· k:;,;;:Jin Benlioğlu 
Ali paşa, Frosini'ye benim gibi 

Sular 
90 

tehlikesine maruz kaldı büyük bir vezirin ayaklarına 
• • • • kapanmasını şeref addet dedi 

bir gece IÇlnde bırçok mahalleferl bastı Ve 4 metre Frosini vaka bu sayede ih· ne kadar ömrüm kaldı? Şu üç, 

santimetre yükseldikten sonra alçalmag" a başla lı ti~:r a.şı~ın kollan ~r~sında beş s~~~ beni nı~s~d ede:se~ l bıran ıçın kurtulabıldı. Bu sen butun Rumelının kralıçesı 
Edirne 11 (A.A) - Son günlerde yağan sürekli yağmurlar 

yüzünden nehirler taşmış ve Edirne'nin sekiz on mahallesini 
sular basmıştır. 

Bosna köyü tamamen su ile çevrilmiştir. Umumi müfettişlik hal ve hareket karşısında Ali kalacaksın. Hem merak etme; 
Ve vilayet feyzanın fazla Zararı mucip olmaması için tedbir· paşa, nedense ani olarak hid· ben ölünce, benim yerime hiçbir 
ler almıştır. det ve şiddete müracaat el- kimse tayin edilemiyecek, hiç 

Suların yükselmesi bütün gece devam etmiş ve bu müddet 
zarfında zabıta su istilasına uğrayan mahallelerdeki evleri tah· 

lstanbul, 12 (Hususi) - Edirne'deki feyezan son ıılınan medi. Frosiniyi ellerinden bir kimse yerimi alamıyacak· 
haberlere göre ye yeniden yağmur yağmadığı takdirde tehli- - fakat şiddet ve vahşetle de· tır. Sen benim kuracağım sal· 

liye işi ile uğraşmıştır . kesiz bir hale gelmiştir. ğil, mülayemetle · tuttu ve tanatın tek varisi olacaksın 
Sular 4 metre 90 santim 

yavaş çekilmeğe başlamıştır. 

kadar yül<seldikten sonra yavaş, Sular altında kalan yerlere yardım faaliyeti devam etmek- kendisi de diz çöktü ve: dedi. 
tedir. - Frosini, dedi. Benim Frosini hala ne diyeceğini 

--------••••-.M~•+••t t • • M 1 gibi büyük bir vezirin ayak· takdir edemiyordu. Ali paşa, 

600 gönüllü 
Yeniden Barselona 

hareket etti 
Paris 11 (A.A) - Eko dö 

Pari gazetesi, 600 Amerikalı 
ve lskandinavyalı gönüllünün 
Barselona vardığını,, gönüllü 
kaydetmek için Bordo' da bir 
lspanyol cemiyeti teessüs et
tiğini, 3 tayyarenin Tuloz' dan 
Barselon'a hareket ettiğini ve 
hergün müteaddit kamyonun 
ispanyaya gitmekt~ olduğunu 
bildiriyor. 

Kızılcullu , 
Amerkan kolleji 

satın alındı 
Kızılçullu' daki Amerikan kol· 

leji binası ile çiftliğinin pa· 
zarlıkla ve 62,600 liraya satın 
alınması için pazarlık neticesi 
Kültür Bakanlığı delaletile 
Vekiller Heyetine bildirilmişti. 
Vekiller heyeti, pazarlıkla ka
rarlaştırıldığı bu miktar üze· 
rinden Amerikan kollejinin 
satın alınmasına karar ver-
miştir. Dün buna dair Kültür 
Bakanlığından vilayete bir tel· 
graf gelmiştir. Kollej arazisi 
içinde bulunan sahipli, üç tar-
la da sahiplerinden satın alın
mak üzeredir. Bunun için Ve-
kaletten 500 lira gelmiştir. 

•• 
Teminat 

mektupları 
Müteahhitlerin devlet hiz-

metlerinde yapacakları işler 

için Osmanlı bankası tarafın
dan müteahhitlere verilebile· 
cek teminat mektupları hak· 
kında Maliye y ekaletinden 
Vilayete bir tamim gelmiştir. 

Buna göre, Osmanlı bankası 
şubeleri, bütün Türkiye' de 
müteahhitlere 4,5 milyon lira
lık teminat mektubu verebile· 
ceklerdir. Yalnız lzmir' deki 
müteahhitlere 35,000 liralık 
teminat mektubu verilecektir. - --··-·---Asri sinema kişesini 

1 

soydular 
Evelki gün, gece yarısından 

sonra lrgadpazarındaki Asri 
sinemaya iki hırsız girmiş ve 
kişeyi açarak çekmecede bul· 
dukları 260 kuruşluk tayyare 
ve 320 kuruşluk damga pulu 
ile duhuliye biletlerinden bir 
kısmını aşırmışlar ve gece bek
çisi tarafından görüldüklerini 
anlayınca, her ikisi de arka 
taraftaki dıvardan atlıyarak 
kaçmışlardır. 

Hırsızlardan biri, acele ile 
ayakkabılarını iİyememiş yalın 
ayak kaçmıştır. 

ihracatımız Barselonda ltalya hükQ- ::·ı~~n~a;e:~m:;~~~o;~:~ b~~ bu~ü~~::anM~~t!f;:e;::ri;~ 
Her sene biraz da- yeniden asker metı• aleme sırdır, bana bu sırrı namına yemin ederim ki sen 

h l 
senden saklamıyorum. Seni benim ölümümden sonra da 

a çoğa ıyor t ) U k l seviyorum, bunu açıkca söy- Rumeli kraliçesi kalacaksın .. 
Ankara 12 IHususi) - 1936 Op anıyor mumi pa t ara ta. lüyorum, ve sen de beni se- Gel, beni reddetme dedi ve .. 

senesi zarfındaki ihracatımız Paris 11 (A.A) - Bir Bar- raf dar değilmiş veceksin sen dair.ıa benim ağlamağa başladı. 
bir sene evvelkinden çok daha selon haberine göre Katalon· Roma, 11 (A.A) - Italya· sultanım, Yanya'nın sultanı Frosini, son cesaret ve me· 
fazladır. 1936 senesinde dışar- ya hükumeti 34 ve 35 sınıf· nın şarki Akdeniz' de umumi istersen bütün Rumelinin sul- tanetini toplıyarak: 

dan 92 milyon 531 bin liralık 
larını kura ordusu ismi veri· bir yardım ve tademi tecavüz tanı olacaksın, yeterki aşkıma - Paşam, büyük vezirim 

mal aldık ve buna mukabil 

117 milyon 737 bin liralık 

len ordu için silah altına al· paktı projesini tetkik eyle· hürmet eti. rica ederim, kalk, [çünkü va· 
mağa karar vermiştir. mekte olduğunu bildiren ha- Frosini de hayret ve deh- kit geçiyor! Çünkü şurada 

Milisler bundan böyle halk herler burada tekzip edilmekte şet bahsedecek derecede hü- asılı duran Meryemin gozu 
ordusunu teşkil edecektir. ve Italya'mn umumi paktlara küm sürüyordu.-B;--kos-ko-:- bizde düşün ki herşeyi gören mal ihraç ettik. 

._. •• • ·•~ muhalif ve ancak iki taraflı ca adam;--;;· b-; saÇ-;-·-~aka: bir Allah vardır. Şan ve şere-

Alm an Sefı•rı• paktlara mütemayil bulunduğu ima karışmış 'olan bu ih· fini cinsi emellere kurban et· 

--------~--~~------~-Lo rd Halif aks'la görüştü 
Londra, 11 ( Radyo ) - kında Almanya sefiri Lord 

Lord Halifaks, bugün saat 16 Haliiaks'tan Almanya'nın müs· 
da Almanya'nın bura sefiri temleke ihtiyacının prensip 
dün Ribentrop'u kabul etmiştir. itibarile tanınmasını istiye· 

Ribentrop, Hariciye nezare- cektir. Almanya'nın iptidai 
tinin kapısı önünde toplanan maddeler taksimi komitesine 
gazete fotoğrafçılarının karşı- iştirakine gelince, Almany' anın 
sında durarak resmini aldırt· sefiri bu komiteye kombineye 
mış ve içeriye girerken tekrar iştirak edilmiyeceğini bildire· 
Hitler usulile selam vermiştir. cektir. 

Von Ribentrop'la Lord Ha- Londra, 11 (Hususi) - Roy· 
· lifaks arasındaki mükalemeler ter ajansına göre, Almanya-

gizli tutulmaktadır. nın bura sefiri Von Riben-

Londra, 11 (Radyo) - Von trop tarafından lord Halifaksa 
Ribentrop bugün Lord Ha- verilen bir notada, Almanya. 
lif aks tarafından kabul edil· nın bütün mes' eleler için mü-
miştir. zakereye amade olduğu kay-

Deyli Telgrafa göre, bu dedilmektedir. 
mülakatta ancak başlamış Kudüs, 11 (Radyo) - Fev-
olan müzakerelere devam edi- kalade komiser Artur Vaşop 
lecektir. un yakında Kudüse döneceği 

Müstemleke mes' eleleri hak· söyleniyor. -------··-·---------• 
Kemal lzmir güreşçileri Şerif 

Kısakürek 
Emlak bankası şehrimiz şü

besi direktörlüğüne, değerli 

bankacılarımızdan Şerif Kemal 

Kısakürek tayin edilmiş ve 
İzmir' e gelerek vazifesine baş
lamıştır. 

İstanbul şübesi direktörlü· 
ğüne tayin edilmiş olan Ke

mal de, yeni vazifesine baş· 

lamak üzere bugünlerde is· 
tanbul'a gidecektir. 

•• 
Sed yıkılmış 

Belgrad, 12 (Radyo) - Pe· 
dine malikanesinde 300 met-
relik bir sed yıkılmış ve sular 
dört köyü basmıştır. Sekiz 
yüz amele ve asker felaket· 
zedelerin yardımına koşmuş· 
tur. Burada bulunan bir şeker 
fabrikası hasara uğramıştır. 

1400 vagon şeker ve binlerce 
ton şeker pancarı mahvol· 
muştur. 35 bin dönüm arazi 
sular altındadır 

Balıkesir güreşçileri 
ile karşılaşacaklar 

Ankara, 11 (Hususi) - Gü
reş federasyonu, lzmir mınta
kası için bir müsabaka hazır-
lamıştır. Buna göre, Nisanın 

beşinde İzmir güreşçileri, Ba
lıkesir giireşçilerile karşılaşa· 

caklardır. 

İhracatımız 
1 dhalatımızdan çok 

fazladır 
Ankara, 12 (Hususi) - Ge

çen sene 92 milyon 531 bin 
liralık idhalata mukabil 117 
milyon 737 bin lirahk ihracat 
yaptık. Bu miktar, 1935 sene
sine nazaran çok daha fazladır. __ ........... --

Karısım dövmüş 
Karşıyaka' da Soğukkuyu 'da 

Hidayet sokağında oturan izzet 
oğlu Ahmed, karısı Hatice'yi 
dövmüş ve zabıtaca tutul-
muştur. 

hatırlattırılmaktadır. tiyar koca aşık, bu halde mel Dedi. 

Kızılay balosu 
Kızılay balosu hazırlıklarına 

ehemmiyetle devam ediliyor. 
Yarın akşam Hükumet konağı 
salonlarında verilecek olan yı
lın en büyük balosu için Hü· 
kumet salonları şimdiden ha
zırlanmış gibidir. Bilhassa ten· 
virat işine fevkalade ehemmi
yet verilmektedir. Lambalara 
birer zarif çiçek manzarası ve
rilmiştir. 

Salonun tam ortasında bir 
(Işık kulesi) yapılacaktır. Işık 
kulesi, ayni zamanda bir Işı~ 
havuzu şeklinde olacaktır. fz
mir'in yüksek aileleri, balo 
için mühim hazırlıklar yap· 
maktadırlar . ___ __. ......... __ _ 

Yeni büdce , 
1931 vilayet büdçesinin ha

zırlanmasına devam edilmek-
tedir. Vilayet daimi encümeni, 
dün öğleden evel ve sonra 
vali Fazlı Güleç'in riyasetinde 
toplanarak yeni büdçe üze
rinde müzakerede bulunmuş
tur. Yeni büdçenin esasları 
tamamen hazırlanmıştır, Vila· 
yet umumi meclisi, 15 şubatta 
toplanarak yeni büdçe üze
rinde müzakereye başlıyacaktır. 

• 1 ••• 

le ticaret • 
umum müdürü 

Şehrimizde bulunmakta olan 

iç ticaret umum müdürü Müm
taz, dün sabah Ticaret oda
sında yapılan palamutçular top
lantısına iştirak etmiş, öğleden 
sonra da odada meşgul ol-
muştur, 

Mümtaz, dün vali Fazlı Gü
leç'i de makamında ziyaret et· 
miştir. ---·---Kadtnı yaraladı 

Numan oğlu Selim, Sürmeli 
sokağında genel evde bulunan 
Nevzad kızı lsmet'i üç yerin· 
den yaraladığından yakalana· 
rak adliyeye verilmiştir. 

cidden iğrenç idi. Tepedelenlinin kötülük da-
F rosini bu nefret hissile, ne marları birden harekete geldi 

yapacağını tayine ça'ışır gibi ve omuzlarını silkerek: 
bakınırken, ihtiyar paşa hala - Ben, dedi. Ne Allahtan 
ayni zillet ile: ne de senin Meryeminden hiç 

- Frosini, bana nedeni bir zaman korkmam, onlar 
böyle. Vahşi, vahşi, avcısına benim işlerime karışamazlar; 
bakan ahu gibi bakıyorsun? ben ne suretle hareket ede· 
Düşün bir kere, ben, büyük ceğimi bilirim!. 
veıir, senin ayaklarına kapan· Frosini! Sana yalvarıyorum. 
dım, bütün mevcudiyetimi Önünde ağladım, görüyorsun 
bahşettim. Beni red için bir ki sen bunların ne demek ol-
sebep kaldı mı? Daha ne duğunu hala tayin edemiyor-
istiyorsun? Seni Rumelinin sun! 
kraliçesi yapacağım. Frosin1, Vezir bunları söylerken en 
artık ihtiyarladım; şu dünyada vahşi şekil ve tavrını almış

tı. Yüzü, vahşi bir kartala 
benziyor, sesi gök gürle· 
mesini andırıyordu. 

Benelmilel 
M~luller l ko;gr~si 

Berlinde toplanacak 
Berlin, 12 {Radyo) - Bey

nelmilel sabık muharip ve ma· 
luller kongresi Beri in' de ola
cak ve 15 Şubattan 18 Şu
bata kadar devam edecektir. 

Bu kongreye 14 devlet mu· 
rahhasları iştirak edecektir. 

Kongrede Hitit r, Göering 
ve Fon Hes de hazır buluna
caklardır. • 

Berlin, 11 (Radyo ) - Al
man ajansı bildiriyor: 

Döviz kanununa muhalif ha· 
reket edenler için şiddetli ta· 
kiblt yapılmaktadır. 

Sıhhat Vekili 
f stanbul, 12 ( Hususi ) -

Sıhhat Vekili Refik Saydam 
bugün buraya gelmiştir. 

Çuval hırsızhğı 
Müteahhit Şükrü'ye aid çi

mento çuvalları ile bir küskü 
çalan Veli, Ahmed, ve Mah
mud, çuvalları satarlarken ya
kalanmışlardır. 

Emniyetli bekçil 
Kereste tüccarı Avram'ın 

fabrikasında kavaslık yapan 
Mustafa oğlu Adem'in, fahri · 
ka' da kimse bulunmadığı sı· 
rada, gizlice mal sattığı anla
şılmış ve takibat neticesinde 
cürmü meşhud halinde.tfaka
lanmıştır. 

F rosini bu hal karşısında 
titremekten kendisini alamadı, 
fakat metanetinden henüz bir 
şey kaybetmiş değildi. 

Ali paşa, gittikçe artan bir 
ihtiras ve vahşet ile sözüne 
devam etti. 

- Evet, hiçbir zaman ve 
hiçbir kimseye göstermediğim 
mülayemeti sana gösterdim; 
hayatımda, hiçbir kimseye 
boyun eğmedim; arzuma mu· 
halefet edildiği için dağlara 
çekilaim; fakat sana yalvar
dım. Önünde bir köpek gibi 
yalvardım. 

Frosini, bu sözlerden isti
fade ederek müdafaa sistemini 
değiştirdi, vezirin önüne diz 
çökerek: 

- Paşam, paşam.. Dedi. 
Mevkiini düşün; bir de beni 

göz önüne al... Ben kimim ki, 
sen bana yalvarmış, benim 
önümde küçülmüş olasın: Pa
şam. 

- Frosu.. Frosul.. Fazla 
söze lüzum yok tevil de lazım 
değil. Bir an evvel önünde 
ben diz çökmüş gibi idim; 
o kadar ki senin karşında 
dinimi bile inkar ettim. Bun· 
lara karşı sen beni hala ko· 
vuyorsun, köpek kadın! Bu 
nazların sebebi ne? Namus 
davası mı? Sen de namus ne 

- Arkası var -


