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hirlik~te Aukaraya gelecektir 

~===========================================================================·=======================================.:.:;~===== 
Mareşal Şan-Kay.Şek harb.n dev..;m edece~ini ve Çinl!'lerin mukavemet edeceğini söylüyor 1938 sulh senesi~ir 

Japon ordu~arının, (Hankeo) yu da Çekos ovakya C. Reisi 
radyoda bir söylev verdi. 

,. ·zaptettikleri söyleniyor. -1938 senesinin, a ı l sma yılı c. locağını 
z:ınned~nler, hic t · al lanmıyo: l 1 •• 

Japonya, Amerikanın notasına cevap verdi, tazminatı kabul ediyor, 
Japonya parlamentosu yarın imparatorun huzurunda toplanacaktır. 

~~~~------~~-J> .uis, 24 (Rad/o) - Ç kos· sinden ü nid erinı kesm şlcr ve 
lovakya Cumburreisi B. Edvar ba~ <alar.nı t•c ıviz imkanlarını 
Benes, Noel yortusu mü nas :be- araınJğa b ı şlamışlard ı. Bu hal, 
tile bu akşım rıdyoJa b.r söy· di:ıyı sJlhuııu teh : ık:ye düşür· 

Milletler cemiyeti 
Hamdi Nüzhet Çançar 

lıalyaııın i tifaaı Milletler cemi• 
yeti bahsinin yenilenmeoin• venle 
oldu. 

Şimdi Avrupanın ve dünyanın 

hor tarafından Milletler cemiyetine 
binbir Ulrlil miltalea, binbir tilrlil 
tav.iye ıeıleri yükıeliyor. 

Şu bahai bir do biz eıelemeğe 

çalııahm. 

Evdemirde ıunu hatırlamak il· 
zım·ln. Milletler cemiyeti bu gün 
dilnva vüzüode Aulb fikrinin yf'g.toe 
mü;aııı:aa timsalini teıkil etmektedir. 
Suı h, mliebbed ıulh fikri insanlar 
aruı .Ja yaııyan yeni bir ideal dtğil

dir. Ilabil ile K•hilın boğu;tuğu 

~ü.udeo l>eri bu ( i.kir daima necib 
bir i•Jeal mubayyeleaiode ya;amı~, 

ademo1 ulları devir devir, zaman za* 
ııan yoıadıldarı muhitin tel/iki.ilerine 
giıre bu eri.tılmez gayenin heyecınlı 

reya tatlı rilyaıını görmekte devam 

edib gelmiı'erdir. 
8Lr zamanlar, çok eık.i devirlerde 

ıulh fikrinin taraftarıarı buoa bir 
çare buloıu,lardı. Dünyayı bir ıek 

hU"-Uınet balioe irl'ağ etmek ve bir 
tek büM..ümdarın nü(uzu altında idare 

etm•k yer.ilıünı(e insanlara rahat 
Dll Ilı .....,_~.,.,.,_... 

T• e i Rom• ioıparatorlu~undan 

batlt}orak N•polyouuıı büııln Avru· 
p.ıyı kana Loyayan karikatür impara• 
tvrlııjtuo ı kadar ge!miı geçınif biııün 

imp11ratorlukların anafik.ri i;te bu 
ıuılı hulyası olmu~tur. Fakat inaan• 
lar Hf i der.cede ıekimül etmedik· 
lor\ için mi, yok11 bilikiı kilfi de· 
rı!"ceıle Mlçalamadıklan iç. n mi nedir 
bıJ f ıkir, bu emel bir türlü t•h•k· 
kult ve taazzuv edememiştir. 

Napolyonun malılm ve müıtahak 
alubetınd."11 aonra ıulh taraftarları 

uıuu bir milddet alemdarus kaldılar. 
Nihayet galiba 1882 tarihlerinde 

idi, aradık.lsrı b.ırıo timsalini -bu 
,:aribdir· Rusya Çarı İkinci Nikola· 
nın 1ab11nda buldular. Doğu~ itibari· 
le çok halft~, çok mülliyım ve o 
niıbeıte de ıa~dan soldan gelecek 
telkinlere müsıeid olduğu söylenen 
bu zat dünyada ıulbu hakim kılmalı: 
filtrinin pifüvuı haline geldi, bütün 
devleılere Labeyde topl•nmak üzere 
b ir ıulh konferaou akdi teklit ini 

y•ptı. 

Halbuki o devirlerde A vrupanın 
vasiyeti buna müsıid değildi. Her 
hükumet bir tır•fa gidiyor, herkce 
yalnız kendini, kendi milli menfaati• 
ni dütünüyor, karııaıı.daki hesabına 

bir az fedakirhk yapmağı hayalinden 
bile geçirmiyordı. Maamafih tclı:lif 

o kadar cazib idi ki hiç bir hükO.· 
met -of kin nmumiyesinden çekine
rek· bunu açıktan açığı reddedemedi. 
Tek.lif kabul edildi . .Muuhhular La. 
heyde toplandılar, oöylediler, konut
tulır, çaJııtılar, milzakereler, müna• 
kaıalor yaptılar ve nihayet bu lı:adar 
gllrültüden, dağdağadan •onra bizim 
dağ doğıtra doğura ortalığa bir faıe 
gttirdi, ıimdi bili bir lı:aç senede 
btr dera iımioin gazete ıü.tu.nlınna 

geçtiğini hep gördüğümüz Lıhey ıolh 
mabkemeainiD teıkiline karer verıldi. 

Bundan anlı~ılıyordu ki sulh 
fikri insanlar araıında ve bilhaııa o 
ioısnları teYk ve idare etmek iddl&• 
unda olan hükO.metler araaında lil· 
zumu derecede kökletmemiı, dal bu· 
dalı: aalmımııtı. M .. maf ih bu necib 
hulyaya 1 iecbiliU4b merbut olanlar 
m•yuı olmak nedir bilmedilu, çalıı· 
tılar, çabaladılar. Ve nihayet umumi 
harbio ıon ıeoeleriode Amerika 
Cun burreiıi Vilaonun idealiıt ıah· 

aında araJılr.ları . adamı buldulı: zan• 
netuler. Fılbskika rol• ViJ.on on 

-Sonu inci sahifede-

Tokyo, 24 (Radyo) - Japon· 
yada siyasi mehafi , son vazi
yeti daha berrak görme ~tcdir. 
Bu mehafil, Paney hadısesınden 
Japonya ile Amerı ka arasında 
çıkan ihtilafın, bu lbir iki gün 
içinde zail olacaiını ümid edi 
yorlar. 

zaptetmişlcrd . r. (Ançao) · Çinin 
en zengin şehır.erındcnd.r. 

Japonlar, şehrın zaptından 
evel bır Çın taburıle çarp şmış· 
lar ve bu taburu esir almışlardır. 

Şanghay, 24 (Radyo) - Ja
pon 'ar, bu gün (Ançao) şehrıni 

Şanghay, 24 (Radyo) - Jl\· 
ponlar, Nank n:lc müstak;( bir 
hükı1mc~ teşkil eylem şle dır. Bu 
hü ı1 net, Mareşal Şan-Kay-Şek 
tarafından bapsedilm ş olan Tao 

KÖMÜR SATIŞLARI 

Orman idaresi fazla 
ruhsatiye vermiş 

Temenni edelim ki, verilen 
doğru çıksın!. haberler 

bu 

--,--~~~ ... ·---~~~~~ 
Piraoada kömür buhranı •e 1 iat Fıılaı çok garibclir ki, paralı bir 

yükıekliği vardır. Ocınan mödürJU- löıuürcü de.ıiz.l~o gelen kümürJeri 
ğünden aldığımız malUmata ı;öre öoil- k-loaunu atı k.uruotan kapatm11~ ve 
wfizdeki hafta içinde lzmirde köınür keu<liei toptan yedi kuruşa uuıa 
fazlala,acaktır. ba.lamtDUr. Boodao ce.-aret.eııen kö· 

Bu yıl içi.o 1zmir orm ~ n mü•lftr· miircQ9 dün biç bir sebeb ve lüzum 

lüğıl tim diye kadar görülınemif mik· yok iken toptan kömür f iatıni yedi 
tarda, ~3 000 kent.ıl kömür im li L ., l..ur ıp ~ıkarm tır. 
)\-ID • aoınh.n- cı 1 ~· n. zı Oıotirci.iJt'r D ·oiıJ.den iki 
milyon kü•~r ki o .. 

Her yıl tütüncülükle u;.:raşan 
v11goo köınür ıatıo aluıı12lardır. Bu 
günlerde k.ömCir •~hğıoın bilmet-i 

köylü e·. oimdiy• kacl•r zeytin t"P a· bekl•nmel..ıtdir. 
ma, tarlalarda ifçilik etme işlerınde 
çalışıyor ve bunu daha kazançlı bul• lleleı\.yr, fiaı l..ontrolunR devam 
dukl•rı içio k.ömiic imı.lini sonraya et.n:ıektf'dir. A-1arıiE1ada .kömtır çok 
btrakıyorlardı. Bu itler bitmiı ve faı!.dtr. ller g•in Mani•aya 200 <leYe 
köıutır yakılı .. 11 ba1lo111ııtır. yü.kü kömür iudı<ilıııokıe ve 3 ku•uı• 

Her gO.a İıımire 400 SOO keatal t110 111tı mııılt ı a.ftr. M•aiı• m~rkez 
kömılr geluıcktedir. Üç güıı e"I iz. ibt .yJc .nda ı f,.la i•e bu köıı.ür!er· 
mire deaiıdeD. iki gemi kömür gel. den de lzmire getirilmeıi içiD teoeb• 
mittir. Bu gemileria getirdikleri kö· büote buluııulacaktır. Keza deni• 
mür milr.tın bin kental tutmaktarfır. yo1u nd-tn d' kömılr h~kleo mf"lı:leriir. 

KADIN ve ERKEK 
Nefis bir yazı 

bu •• gun 

• • • • 
serısının neşrıne 

başladık 
Yazan: Dr. Esad flatiboğlu 

Aşkımız, heyecan ve ihtiraslarımız.. Kadın ruhu, kadın aşkı, 

iffeti, c;nsi heyecanları .. 

Her 
gencin, 

~~~----~~~-
mftnevver, ·her terbiyeci, her muallim ve 

herkesin okuyacağı ilmi ve çok alilkalı bir 

Kızıl Akreb 

her 

eser •• 

Büyük zabıta 
çok 

romanımızı bekleyinis, 
enteressandır. 

' : '\ ' ..... ... . .. ' .. : . ' 

Şişanın r .yaset ı ndedir. 

Parıs, 24 (Radyo) - Son ge· 
len bir habere göre, Japon kı· 
taatının mühım bir kısmı (Han· 
lceo) şehrıne g rmiştir. 

Tokyo, 24 (Radyo) - Japon 
matbuatı: lngiltere, Amerika, 
Fransa ve Sovyet Rusyanın Ja· 
po rıyaya karşı tehd ıtkar vaziyet 
al 'lalarını şiddetle tenkid eyle· 
mekte ve Japonyanın her teh· 
dide karşı tedbirlerini almış 

bulunduğunu kaydetmektedir. 
M.si Misi gazetesi dıyor ki: 
"Japonya Yangçe hadiselerin· 

den dolayı tarzıye verm ştir. 
istenilen tazminatı da reddetme· 
m iş'ir. Anca:C devletler de Ç ı nde 
mevcud vaz yete uymasını bil
mel . d rler .• 

Tokyo, 24 (Radyo) - Parla· 
mento 26 Kanunuevelde toplan· 
t ı'ya ça~ırılm ştır. İçtima, • impa· 
ratorun huzur le yapılacakt , r. 

Tokyo, 24 (Radyo) - Japon 
Haric ye Nazırı B. Hirota, bu 
g "jn Amerikanın Tokyo sefirini 
ziyaret etmiş ve Japonyanın 
çevj(bi notasını vcrm ştir. 

Verilen notada, Paney hadi· 
sesinden dolayı istenılen tazmi· 
nalın derhal verıleceği, bir da· 
ha bu gibi hadiselere meydan 
verilmemesi ıç n lazım gelen 
tedbirlerin alındığı bildirilmek· 
tedir. 

Şanghay, 
• Sonu 

24 (Radyo) - Bir 
nci sahifede -

Ber'inde yeni 
bir hadise 

Rus sefaret hanesine 
taarruz edildi 

Berlin, 24 , Radyo) - Almanya· 
nın Moskova ıefaretlıanefline, dün 

lev vermiştir. tnJş\ü. 

B. Benc.-s ezcümle de'.Tliştir k•: 1937 yılı, iyı g Ç"D ştir. Bıl-
- En buhra,lı sene, 1936 hassa bu yılı, sonlarında, bü

senes' ıd. O z1mm, büyü'< yük d!vletler aras '!da faydalı 

devletlerın bir bçı m:istes'1a· temaslar baş a•n ş, Rusya ve Al· 
diğer d evletıer U.uslar sosyete· - Sonu 8 nci sah "/ede -

Ş h . . . . 1. . . '" ırın ı marı p.anı mesz.es. 

Haritalar, Nafıa Vekaletin
ce tasd"k ve ·iade edildi 

Yukarı semtte 3 bulvar açılacak, 
caddeler genişletilecektir 

İzmirden bir' görünüş 
Bt lediyece, İzmir şehrinin umu· melinde olacaktır. 

mi mfiıtakbel imar pliloıoıo hazır· Bulvarlardan birisi İkiÇctmtlik: 

lanmaaına yalındı h•ılaaoc•lı.lır. Hu c•d·le•inden Eırefpaıaya çıkacak, ora• 
io için Alm11nyaya .ıiİparı~ edılen mü· dan KaJıfekalesioe doğru uzanacak· 
bendiı i1etJeri vcRaire, iki aya kadar J lır. Belediye, beş ytl ıçiodcı yakan 
gelecektir. l:!eh·diye fen be}eıioin m•hallelerde bir çok yollan döfC!y• 
şehrin hinde bir \'e beş yüzde bir cek, li~ıwları b ıtir l"cektir. ltlüatakbel 
l..ü~üklügiiude bazırlarlığı . harihılar irnıır p'lauıa ~öre bilbaı'a yazın çok 
Nafıa \eki elince tasdik ve b~leJi. ıuc.ık. güoT~rioıle dt-niz rüzgirından 

yeye iaıl~ edilmi§lir. tlmır şebrioın her ev i ıifa,le edecek, büyük cadde• 
mü .. tnkbel imar p:inı bu harit.ı'.ar leıın İ3lik~m~ti una göre olacakur. 

esas tutularak bazırlauaeakhr. Bilha. · Bnl".ırlardan biri E;ırefpa§adau. 
ıa yukarı m<tlıallelerde açılacak bul. Siork.li cad,leijiııe inecektir. Her mıa• 
varlara, mey·lanlıklara eLemmı)et tilkdnın alac..ı~ı ıııü3takbel tekiller 
verilmekted ir. paf to1larla tı•e.blt olunacaktır. 

gece meı;bul vahıalar tarafından taar. Yukarı mahalleJerıle evler tok. lıu:ıc pı<inında yola rast1ıyan •Y• 
lef"ın t.ımirioe miıflaa<le edilmiyece&i 
iç.in e 1 aen ... glbi bit zaman zarfıa· 

da l>+ı e"· enn yı · ılması i le milatak· 
bel pırın ıalıakk.uk. eılecek.tir. 

ruz edilmietir. müteltiı.if vaziyette, yollar iıe ~ok 

Stf.ıretbane kavasları, müteca\İZ• dardır. Bu yollar, yeni imı1r p!Mnın· 
lere tabınca ile mukabelede bulunmuo· da geni~lntifecek, •çılacak: Uç bulvıtr, 

)ardır. Yapılan tetkikat ueticeıinde, yan~n ıaUaınn•lak.i hul\:arlar iatika· 

ıefare.thaoenin yanıbaşında bir mer· r-----------------------------..... 
divenle müteaddit dinamit boınbala-
rı bulunmuştur. 

Türk - Rumen 
. ticaret işleri 

B. Subhi Tanrıöver 
Bükreo, 24 (Radyo) - Romanya 

Ticaret ve Sanayi Nazırı B. Bozuyo, 
bu giln Türkiye ıefiri B. Suphi 
Tanrıöveri kabul ctmit ve Türkiye• 
Romanya ticaret müzakereleri etra• 
fında bir müddet konoımuıtur. 

ANA __ o A 
lznıir ı1a~ıl • 

ışga ec 
Karagünün çoğumuz tarafından 

mechul kalan t~f erruatı • 
Juibad ve 1·erakli, Hlirrıvet vt· İııl.if, Tec~cJ,lü.J fırlıi.al,.rı mücade

lrleri .. lzınir İıil.1.fç1ları •. ~a-.lir ps:auın, Feriıl pa~aoıo alçaı;.lıkJ•n .. 
Tilrkoca~ı mitingı ·• Kaıil ve lıırıHılJ.nn rnuLalr..trn~ı ı ıal li:e i ·· Hri~to• 
tomosun fınld.tkları .• Ş~bzddt'nio riy11seıind<tl..i heyeıio ı:eli~i ·· 1\Ia,at· 
lıltaki son toplantı ve winarelı.:rden tekb.rlt'riu .! Ü1t;.,eli,i •· t~~al .. Kı;-lıda 
beyaz bayrak .• 

Miralay Süleyman Fethi 
Beyin şehid oluşu •. 

Mağazalara i~aretler !;İziliyor •• İzmir yağması 
Lisenin basılması ve talebenin Übera karargahına 

sevki .. Vali İzzet para aldı mı •• Manisada bir hareket .. 

Üç güne kadar ANADOLUda 
yacağınız m ahim bir eser .. 

oku-



-
HaJ'at ve k .. tab 

Biç bir de•ir; denımız l.a lar ki aı..ııı ~ııyım ııa .. d•line eril;~irıi r3rmf' · 

mittir. Bununlıı beraber LO)ük fikir \e d ·~~·· e·erlf'rİnıu ı;ö~ı('rJ ~i gr .. fik-, 
hif bir zamao d~vrimiz~leki k ıdıır olçalı : nğrarnt' df'~il dir. O we6 ud ioki· 

pfıa arkaııındn, hu acıklı ıe1.11lıo rııı·ıl y·r nlılı (ıli~iııi a1C<11k Linlerct: 
eildin bcligııti izah eticbilir. Hı iz ıhı '! p rn't o ı1 hii illt t ikir n duy,11 
uerlerioi yaratıc.1k k.adı1r bir yar.twa uıııao o• Allla ııHbilccek bir kahra· 
muın itidir. 

Bo iti o kabramana bıralı:aralc • a:ı•I c • tunu i,orct ,.delim .. i; ılrnimiz 
•yni umanda kitaba kııtf1 eyaJdall•n b r ••ın i •• ıo L.ör Ve hakikate 2a• 

Tallı, fakat dı, ı;ö Ü'.lÜ~u ile hok:lı tez; ıh ırlerİıı'! şalıid oınıııltaılır, 

EHt; bu iokiir, yaoi hayat ad•mı iç n lı:iıabı ıı pclı: o llaiar l i zumlu bir 
.. ca olmadığını iddia keyfiyeti, dış [LÖ unO~ü ile aocak lıu t milfekkireJe· 
rio Liltiio ioaoış kahiliyetioi afyoclıyan bir bakik11te bürünwüııür. 

Bunlar ha) atı, kita'>Jıu ıf,..~il biızzat keu.Jı bıi Ji elcrioden ögrenınenio 

~ kestirme )Ol olduğunu ~Ö)lerler. ÇünL.ü, onlarca boyat, kitaba s1ğmıyıın 
bır heybete aabıptir. 

Derler ki: "Noı o yon da İ•pinoza kadar oku•oydı, o da öınriinü lıir 
g .. lükçll diik:U ııod ı gozlük: camı ıilmekle gPçitirdl.,, 

Bar akıi)OD eılııur1 He bir fikir dinamizmi ıdPmınıo artısınd ıı l..i farkı 
kita.bı i.o~ir hu usundaki davalarına bit delil yapao bu aalJilleıe bu farkın 
hakiklıını oolatwağa imkan yoktur. 

E'tt. bayat aadece kitabı.lan ö~reoilmf'z. Fakat hayat müoasehetlerinde 
kitabdao biç bir zaman müntağoi de kalınmaz. H ııyat büıüo ha~metile, erı 

&~ sefenGatında bile tecelli eden nıudıliyeıile lıitabın ıı'oasına alc:seUİr• 
•ilk •• udece. utırlar arasında reel /Hemio bütün nıuadele ıni; gıorek hır 
.U..ınia auahtarları, gerek "bade,. ın atlııyııları ile halledilmi~ gör111ek. dün
ya kuuldutuodanberi imkiu hudodlan içine girmiyen bir haldir. 

Fakat bu muadeleoio baUiade kitabı k.aqı gösterilebılecek: i&tiğuaya 

•erilecek tek 11fat da hamakattir. 
Hayatı ıeyreden adeıcmiz, kitabın fabrikaeında dökillmeo.ıifse onu anla• 

mamıza imkln yokıuz. 

Bahri Sat:1cı 

• 
ANADOLU ~5 KJ ııı "'"v ·I 

1 ~~e~h~ir~d~a==-h!iils:i~li====h===a~b====e==r===le===r===ii ~, EG~l;~ 
' (Aruz _v_e_z_n_i -b-ir_b_a-ndo, he· 

Şzhr n v, ayetin zirai kalkınma pfd. ce tlezni cılız sesli bir cura• 
dır) deniliyor. 

ağaçf andzrzfmaSl nı ve kaymakamlar kongresi Bana biç kimse çıkıp ta •mıı· 

--····~--Be:eaiye rei?Ji, 
' eJn::ıfı teftiş edi)·or 

Beled ye re si Dr. B. Behçet 
Uz, dün Karş yakada Değirmen 
Lpede Beled ıye ga;:inosunu, 
Çocuk yuvas ı nı ve es;Aafın bazı 
dükkanlarını teftiş etmiştir.Mev· 
simi ge d ği çin şeh iıı teşcir 
işine ehemmiyetle başlanmak 

üzeredirı T şcir hazırlıkları ta• 
mamlanmışlır. Belediye fidanlı

ğında yetıştirilen fıdan, bu yı l 
teşcir hususunda fazla faal ıyet 

gös erılece( ne delit d r. 

Pamuk l·sıı·hsala.A.tına çok ziperest, muhafazakar, eski zih· 
niyetli,, d yemez. Bu sebeple 

h • t • ı k üstadım Ali iffetin "Gazellerim,. e emmıye verı ece isiml ı mecmuası hakkındaki fikir-
a,------- lerimi su ve sabun düşüncesin· 

Ziraat işlerimiz makineleştırilecek, zeytin- den tamamite azade bir vazi-

·ı·k · t"f d J• l • ki k [ k )ette, yazabihim. cı l iS l a...___e_. ı_(,_ır_ı_e __ e_s_o_ a aca tır Bilmem; A li iffeti tanımak sa-

Vilayetin zirai kalkınma ııle- vııayetçe bütün kaza kayma- adetine mazhar mısm ız? Bu 
rİne büyük ehemmiyet veril- kamları kongre için lzmire da· zat "Bakiyyetiissüyuf,, meyanın· 
mekted r. Hazırlanan beş yıllık vet edılm işte rdir. Kaymakamlar dadır. O kadar içi, d ışı bir, o 
z ırai kalkınma planına göre bu kongresi P zartesi günü vilayette kadar sam midir ki, dostluğuna 
yıl yapılacak işler çoktur. Onun ııık dedılecek ve bu toplantıda doyum olmaz. 
ıçın vilayetin 938 yılı zı raat Zıraat müdürü B. Refet Dıker Tevazuuna gelince: secde P.t· 
büdcesi, diğer yıllar büdcelerine de hazır bulunacaktır. v. a yetiu miş bir sütuna benzer ve ela .. 
nazaran çok yüklü olacaktı r. zirai kalkının 1 işleri için neler sen büyüklüğü 'de küçülmesini 

Bl·r Yunan lı·yalro __ B_u_n_a_b_r_h_a_z-=ır==lı=k_o_lm_a_k __ üz_e_r_e vap ı lacağı ve yap i ması lazım bılmesinden değil m ı dir?. g 1 J ki meselesi üzerınde ehern-
Ali lff et, yazdığı ve beğendiği 

h t • B • hk mıyetle durulacak, ı bt yaç, di-eye ı ır ma um lek ve mütalealar tesbit oluna· gaıellerinin bir kısmını toplamış 
Tı T d caktır. kitap halinde bastırmış; bir tare 
emsıLler v~rmeğe Jan armanın v layetin z'raat büdcesi he· de bana yollamak nezaketıni 

geldi ı · J k nüz hazırlanmamıştı r. Bu gö· gösterdi. 
Şehrimize lstanbuldan bir e ınaen açtı. rüşmede tesb t edilecek esaslara Bittabi seve, seve, içe, içe 

Yunan tiyatro heyeti gelmiştir. ----• • • • göre hazırlanacaktır. Bilhassa okudum ve Aruz vezninin tan ta· 

D .A NE OLUY Heyet Yunanistanda şöhret bul· Fakat dün saklan. pamuk istihsalatmı artırmak, nası içinde b ir daha gaşyoldum. 
muş, lstanbu da da büyük bir dığı un fabrikasında zeytine liği her yıl mahsulü alı· Ah şu Aruz vezninin ahengi ve 

~-~~~ " alaka görmüştür. nır bir hale getirmek ve ziraat ah şu parmak hesabının mono• 
~~!,~/(~~ ~;0) ~" - ~~~ • ,J!ti, ~, \ ıiJ.~fl~' 11__ Heyet azasından biri, Ameri· gene yakalandı. işlerimizi makineleştirmek, bu tonlugu.. Muhakkak ki A ruzla 

r;/~'{(,. ;;J 1< ı\~ ~ kada Sen Ceymis, Magnı fil Evlki gün hapisbaden adliye hususta Zıraat Vekaletinin yar· hece veznı arasın lak fark, Van 
Zenginlik ve akıllılık Ölüm randevusu! vesaire gibi büyük müesseseler· binasına götürülen mahkumlar- dımını da temin etmek, göçmen- gölüyle Atlas Okyanusu arasan· 

Cihan kundura kralı, Çekos- lngiliz binbaşılarından Bay E. de muvaf akıyetle oynamış ve dan biri kaçmıştır. Vak'a şöyle lerin müıtahsil hale geldiklerine daki fark kadardır. M rifet, o 
lovalcyalı Batadır. Bu adam çok Lung hayatını askerlikle geçir· Yunan tiyatıo san'atının komedi olmuştur: göre azami şekilde yardımda vezni öz Türkçe kelimelerle kul· 
zengindir; bütün cihana kundura miş ve lngilterenio h ! men bü- kısmında temayüz etmiş bay H · h d k d bulunmak, üzümlerimizi yaş ola- lanıştadır. 

Oris Hrisohostur. apıs ane e mah umiyet mü • rak ihrac etmek için iyi ve ih-
ydiıtiren büyük kundura fahri· tün harbıerine iştirak etmiştir. d ti · · b't· d'kl · · · t hl' Aruza kem nazarla bakmaha 

D·;ıc.. k d T d'I d e erını ı ır ı crı ıçm a ıye raca elverişli şekilde üzüm ye· o 
kaları vardar. Buna raıc.men, ne H indistanda, 1l'er ar a aşı raje 1 er e ed"lec k b k' · h ı başladı""ımız aündenberi ş irlerde 

l§ ı e eş ışı azır anmış, t ştirmek, bazı yerlerde kaplıca 5 0 

B d 1 d b ilci S d d d C b" Af tanınmış maruf artistlerdenHacı k t b d k u zenı'n a am ev i ir; e ne u an a, ne e t.nu ı - adliye ve zabıtadalci kayıtlarına sularından istıfade ederek serler or es ra ve an o tantanası ay· 

d ka b d d 
' k d "I · t' Kostant.inikostur. ilk defa Fran· b ld · J k ıı· e r111nı ıeven ir a am ır; rı a a o memış ır. işaret olunmak üzere ı'andar· vücude getirmek ve buralarda 0 u; yerme ge en ses, te te 1 

B b. b · d "I" b le: sız ve Yunan akademi azasından 1 d fakat kaarı11nın rarip bir merakı u ın aşı şım ı o umü e • ma nezaretinde hapishaneden her mevsimde meyva ve sebze curanın Cl ız sesi ir. 

d H k 30 000 1 kt d · .. · d "l müteveffa P. Dimitrokopulusun Al" lff A k k l var ır: er gün ocumın , eme e ve enıı uzerın e o • adliye binasına götürülmüştar. yetiştirerek vilayetin varidatını 1 et ruzu usursuz u • 

1 b
. babl • k d L • t k d ' B · · (Mahkeme) sini temsil edecektir. l h · ı d d' O ame eıi fi ı fA eym er en en meK ıs eme te ır. unun ıçan Bunların arasında hırsızlık su· artırmak gibi mühim meseleler anan şa sıyet er en ır. nun 

fabrikaya fider, akşam amele de iki ıenedenberi bir transant· Bayan arkadaşlart da tanınmış çundan mahltumiyet müddetini üzerinde durulacak, kararlar ah· ölçülerde muvaffekıyetle ve sa· 
l k d d bir fantez"st ve doetisttir. ilk J'"h' 1 k G ile beraber çıkar ve bütün hafta antı te ve en·z üzerin e gez· bitiren Ömer o~lu Ahmed de, nacaktır. Bu kararlardan sonra a ıyet e e ime tartış nı " a• 

b h f d kt d. V di t · temsillerini lkinc:ikanunun betin· J" b · amele fİ i çahıır, ata ıonuo a me e ır. apar m e ız- • araı. Bu saöıkalı hakkındaJci vi ayetin ziraat üdcesi lei i z 1 
" 

b f 1 1 '- .. k r. k'I · c i günü akşamı Elhamra salon· ı k d' ? 
ııtt 

da 30,000 amele ıibi a ta ığını enmeK uzere ıza6a çe ı m ş mahkumiyet kararında iki ay o unaca hr. e ıyor 
b b d d b larında vereceklerdir. -------------.. y I '- k' k' h'b alır ve Nde Pazar günü ~ocuı· ve n aşı a iğer ir va· sürgün edilmesi ve iki ay da r an z, yazıK 1

• ıt"'p tas 1 

nın büyük ve süslü dairelerinde pura nakletmittir. Kızılay emniyeti umumiye nezaretinde lzmir nasıl hatalarile dolu. B"r aksan yok· 
saltanat sürerf Amerikan kafası bul tutulması hakkında kayıt vardı. luğu, bir hece noksanı, b r harf 

Bir nehir kenarmda facial Harunürreşidin yanına bir adam Kurumunun 60 ncı yıl Adliyeye götürülürken Jan- işgal edildi? fazlalığı dılberinı mısraları peri· 
Hindistanda Bengalede Nadi- girmiş ve yere dı ktiği büyük bir JA .. .. b .. dA darmanın elinden kaçan Ahmed • • • şan cdıyor. Gönül çok ısterdi 

ya 
'-~vu-nde bı'r fac'ıa olmu•tur·. çuvaldızın aözünden 100 aded aunumu u gun ur d" T ·k f b 'k d ki Ali İffet bu tashih ış. ni, tas-
IW_, ~ • un epecı tc: un a rı asın a Bu mühı·m hatıraları 

K 
sahih yoraan iğnesi on adım Bu gün Kızılay kurumunun, b ı k l z hib işlerile a lakadar b risine 

öyiin dışında, nehir kenı· o 60 ncı yıl iönümüdür. Bu mi"na· u unmuş ve ya a anmıştır. a· 
d b

. k l"b d b' k d uzaktan birer, birer geçirmi• ve bıta elı'nden kaçtığı ı'çı·n hak- yakın Ja Ana .J0 [uda yaptırsın •• A ksi takdirde bund~ 
nn a ır u u e c ır a 10 caı"ze ı"ıtemı'c l v sebetle saat 14,30 da Cumhuri· :ı uı 
ile küçük çocutu uyumııkta iken 1 d d - 1 kında takibata başlanmıştır. bu.' ~.caksını• sonraki ne$rıyatında da, şimdi 

Harunürre•id de bu adama yet mey anın a toren yapı a· '-• 6,1 her dostuna tekrar1ad ığ. gibi. 
kadın çocuğun korkunç bir fer· " cak, nutuklar söylenecektir. 1 

100 alt · v 100 o t kd T • b K ) Akr " Kalem olsun eli ol kat bi bed 
yadı ile uyanmışt·r. n e s pa a .r Mektepler ve halk, bu tören arıc cara 1 iZi ep 

v _ etmı' • v · Y "J: tahririn ·ki fesadı kalemi su rem" 
rwadın gözlerini açınca çocu· vı e. için hazırlanmı şlardır. Bu müna· .. 

1 

pnu bir timsahın ağzında gör· - Yaptığın marifet güzel. sebetle lzmirdeki mağaza ve Kar şıyakada müıki. Eşini okumadıtmız nefıs bir şur eyler ·kah bir haf sı..kutiyle 
müt ve analık gayreti e timsa- unun ıçın sana ıra 1 san evle de bayram günlerinde ol- rat ayıı ay ar 1 B · · ıoo l. ·h · 1 b · · H d zabıta romanı. kılar nası • nar. kah bir nokta 

l k ett. f k t ' f t ' · h' b' 8 sukutiyle gözü kör ey.er" k t'a· 
hın üzerine atı ara çocuğunu •m; a a marı e ının ıç ır duğu g bi bayraklarımızla süs· E..Jende bulunur U, trOnlerde kurtarmıştır. Fakat timsah tara· faydası yok. Vaktini beyhude leneceklir. aı ~ sını okumaktan kurtulamıyacaktır, 
fından da ağır surette yaralan· yere bu işte israf ettiğin için .;~~;.;~•••11••••-~;.;;İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ~.:;İİİmİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ;:ı Ali IHet, günün b iriude, Cü· 
mıı ve ölmüştür. Timsah bunun de sana 100 sopa ceza verdim! nün redifli bir gazel yazdı. B .. 
üur'ae çocuğu tekrar dişleri D em ştir. gazel, hiç bir gazele nasip ol• 

arasma almış ve kaybolmuştur. Bu hikaye güze1, şimdi, Allah m:yan bir mebzul yetle, tanzir 

k 
edilmiş ve (Cünun) mevzuu en 

Bir kemanc1nın hayatıl aş ına şu aşağıdaki satırları 
k d k Yüksek şairlerimizi dahi, büyük 

Loodrada, ltalyan vıyo .onist o u u tan sonra, siz de bir ka- bir sür'atle, peşinden sürükle· 
Emilyo Ko:ombo, bir konserde rar verın z. ~ dd• h b asra ın Ocanın Ceva ı miştir. Çok te menni olunur ~i 
kemanını r_.larken kalb durma- Amer kada bir makine icad • 1 .,.. Ali ff et, o güzel gazelini 
ı ndan ölmüştür. edılm ş ve bu makinenin muci· Kış vakti, yağmurlar başlam ş. Nasraddın hoca bakmış ki, evin - K m o? 

Kolombo 1900 den beri ma· dine büyük bir mükafat veril- Soğ ıklar da nim ş, yü ümüş. her tarafı ak yor. Bin tehlikeye Cevap yok. Tekrarlamıı; 
başa geçirerek naz relerini de 
sıralamak suretıle "Cünun. adlı 

ruf b ir müziği bilend r. Son za· m"şt r. gı bi utış vahıdı kıyasiıi bin göğüs gererek, kalbi çarpa çok - Kım o? hır kitap daha neşretsin .. 
man'arda Çar ik nci N kolanın lcad olunan m1kine, bir saatte üzer.ne olan bir şey için rönt· yüksek olan kiremidlite tarman· Bu defa bir ıeı duymuı: Her halde "Cünun,,, "Gazel• 
saray nda mühim bir mevki ka· 22,5CO portakalı muayene edi- ken ıle muayene makinesi! mış ve kiremidleri aktarıp dü- - Hocam, bir zahmet, ıe· · lerim,, den ·elbette daha nef.ı 
zarımı~, ıht lalde hayatını güç· yormuş! Bu makine, bir nevi Bunun muc di olan herife mü- zeltmeğe koyulmuf.. liver •• L- dekil amma· mutlaka daha en• 
Jükle ku tarmış ve Londraya röntken makınesi im ş. kafatını aldığına göre acaba T m bu ıırada, çat çat, ıYP1•• Hoca merak ederek, brman· teresan olacaktır. 
kacmışt· r. Ne ala, dtğil mi?. Portakal kim de i dive haykıracak. Hoc"' ıeslenm·,. dıtı yerden, rene dizleri titrıye •Gazellerim,. in tenkide değer 

A~1' ite 

Tayyare Sineması Bagünkıl •eanalardan 
itibaren 

Sinemacılık aleminin timdiye kadar yaptıtı filmlerin en muazzamı ve en mGthişi 

MAHKUMLAR KALESİ 
Fılmile hakiki zafer tacını giyecektir 

Bu film: Film dttıl bir mucize ... Temıil detıl bir aan'at abidctidir. 

Milyonlarca Fransız Frangına A N N A 8 E L L A San'at, kudret ve kuvvetinin 
mal olan bu fılimde fevk ne çıkmıştır 

vaz'fe arasında müthi-ş mücadele •.• Her şeyden evci vatan ve istiklil Diye bağ-ıran ve zulme ve istibdada rağmen 
gençlik... Müstebit ve m~ifur bir saltanatın inh idamı ... Gibi her biri birer mevzu teşkil eden binbir safahat ... 

AYRICA : RENKLi MiKI VE PARAMONT JURNAL 

yılrnıyan 

titriye, düşmek, yuvarlanıp la• hayır, tenk de Iay ı k yalnız bir 
katlanmak korkuları içinde in· cümle, bir fikir vardır: Ali iffet 
mit ve kapıyı açıp, bakmıı, fa· "Belki bu kitabım divan edebi· 
kirin biri: yatmın ha teme perdesi olur. di· 

- Ne o? yor. Halbuki d ivan edebıyatı 

- Allah rızası için 
dakal 

Hoca, iyice k1ımış: 

bir sa-

- Gel • demiı • arkam sıra 
yürül 

Ve başlamış gene hrmanmağa. 
Dılenci de onu takip etmiş. Ni
hayet kiremıdliğe çıkmışlar. Ho· 
ca, dilenciye bakmış: 

- Allah verel 
Dem;ş. 

Fıkracı 

gebereli bir hayli zaman oldu. 
D ivan edebiyatı demek, bence, 
Padişahlara yazılan kasidelerden 
mürekkep süslü edepsizlik de· 
mektir. Ali iffetin bu edebiyatla 
ne alakası olmuştur ve ne a li· 
kuı vardır lci kapanış perde
sini •gazellerim,, le çeksin? Yoksa 
o da tnı Aruz vezn ni mu laka 
divan edeb yatına mahsus bir ölçü 
şeklinde kabul ed"yor dersiniz?. 
Zannetmem. Divan edebiyat mn 

- Sonu 8 nci sahi/ede • 
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Delbos Suriye Başvekilile 
yakında Ankaraya gelecek 

Hükfımetimizle Suriye arasında yeni muahedeler ak· 
dolunacak. Suriyedeki Türklerle Çerkesler 

memleketimize gelmek istiyorlar. 
fstanbul, 24 (Hususi} - Suriyede bulunan Türklerle Çerkesler, memleketim '.ze hicret etmek iste· 

mektedirler. Bun.ar, d ,Jeklerinin kabulü için Ankaraya bir heyet gönderecekle dir. 
lstanbul, 24 (Hususi) - Suriye Başvekili Bay Cemil Mürdümle, Fransa. Har.'.c;~e ~az.ırı B. lvon 

Oelbos yakında Ankaraya geleceklerdir. Bu z:yaretler esnasında, Surıye ıle hukumetımız arasında 
yenı muahedeler imzalanacaktır. 

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

Layihasının müzake. 
resine başlandı 

Amerika, donanmasını 
takviyeye karar verdi 

--------
Ankara, 24 (Hususi) - Bil· 

yük Millet Meclisinin bu günkü 
içtimaında Denizbank layihası 

müzakere edilmiştir. 

Gelecek sene dünyanın e'! b:iyük dritnotla. 

lktısat Vekili B. Şakir Kese· 
bir; Den'zbankın ne suretle 
teşkil edeceği ve sermayesi hak
kkında uzun beyanatta bulun· 
muştur. 

Cüce Siman 
Tevkif edildi 

rına yalnız Amerika malik olacaktır. 
Vaşington, 24 (Radyo) - Amerika, mevcud kruvazörler ı ni 37 

den elliye iblağ edecek ve büyük diretnotları 01 beşe çıkara

caktır. 

Yeni program mucibince; Amerikanın bundan sonra yapacağı 
dritnotlar, kırk beş bin toı hacminde olacal<tır ki, bu güne ka· 
dar bu cesamette ha rb gemisi yapılmamıştır. 

Amerika, deniz tayyarelerini de mümkün olduğu kadar çoğal· 

tacaktır. 

Hisar vapuru Bir Yunanlı lstan bul, 24 (Hususi) - Bir 
apaıtıman merdivenini çıkarken, 
arkasından koşa koşa gelen b r 
adamdan korkarak tabancasını 

üzerine boşa1tan yarım metre 
boyundaki Cüce Simon Adli· 
yeye verilmiş ve sorgu hakımli· 
ğ.nce ~cvkıt edıımı~ur. 

Kayalara çarpmamış 
dibi de:inmek suretile 

batmı.'ltır 

Yunanistana iki tay. 
.>are hediye etti 

Atina, 24 (Radyo) - Mısır 

zengi nlerinden bir Yunanlı, Yu· 
nan hava f !osuna ik• tayyare;, 
hedıye elm ştir. 

İstanbul Şehir tiyat. 
rosu zayıflıyor mu? 

lstanbul, 24 (Husu~i) - Is· 
tanbul Şehir tiyatrosu artistle· 
rinden bazıları, Ankarada yeni 
teşkıl edi ı en şehir tiyatrosuna 
girmeği kararlaştırmışlardır. Bu 
vaziyet karşısında lstanbul şehir 
tiyatrosunun kadrosu çok zayıf· 
lıyacaktır. 

Göbelsin en hara. 
retli arzusu 

Berlin, 21 (Radyo} - Propa· 
ganda Nazırı Dr. Göbel irad 
eylediği bır nutkunda; en hara· 
retli arzusunun, dünyadaki in· 
sanlar arasında sulhun hüküm 
sürmes ni görmek olduğunu söy· 
lemiştirl. 

Filistinde 
İngilizlerle Araplar 
arasında 

malar 
çarpış. 

oldu 

• 
lstanbul, (Hususi) - Son fır· 

...... .....ı....... ı......~ J..I;..... ... .. ,....... .. u.nl•A. 

serdümeni Temel, Eşek adasın· 

da iki gün aç kaldıktan sonra, 
raket vasıtasile kurtarılabılm ı ş· 
tir. Kendisi baygın b'r halde· 
dir. Faciayı anlatırken, vapurun 
kayalara çarparak değil, dıbi 

delinerek battığ nı söylemiştır. 

Temel, güç ükle demiştir ki: 
- Tahta, yolsuz gem miz, 

altı birdenbire çökerek battı. 

Bütün arkad•şlarım çok feci bir 
şekilde boğuldular. 3en ı m kur· 
tulmam mucizedir. 

Hisar gnmisi mü ettebatından 
birinin cesedi sıhılde bulun· 
muştur. 

Müddeiumumilik kazanın ted· 
birsizlik ve evelce kontrol edil· 
memekten mü evellid o lduğu ka· 
naat ne vararak had ı seye el koy
mıı ,tur. Tahkikata devam edil· 
mektedir. -----
/sp<ıny ... d .n Roman. 

Suriye Başv~kili 

Halebte 
Haleb, 24 (A.A.) - Ankara 

yolu ıle Paristen döımekte o.an 

Suriye Başvek li Cemil Mür
düm, dün akşa'll buraya gel
m ştir. B. Cemil Mcird.im: 

- Fransa ve Tü rkiye, vaz • 
fem bi y:i ~ m yasta ko . ay ı a;· 

tırnıışt ı r. lkı mcm le<et te istık· 
lal•m,zi ta ıımağa ve ıstıklalim:ze 
m uzıh ret etmeğe hazıd r. 

D · m şt ır. 

r 
lzm~r nasıl . . j 

ışgal edıldı? · 
•• 

Bu rnüh ·m h > tıraları 
yakınd.ı Ana . o!uda • 

bula--aksınız! 

Kızıl Akrep 

yaya "züm 
B:ikreş, 24 (Radyo) - Bu 

gün Köstence liman na gelen 
Kapidolyo adındaki ltalyan va-

Kudüs, 24 (Radyo) - Mave· purile ispanyadan bir miktar 
rai Şeria huvvetleri ile tedhiş· uzum gelmiştir. Bu ıhtılalden· 

E~inı okumadığ nız nefıs bir 
zabıta rom1nı. 

çiler arasındaki çarp, şmalara, beri Köstenceye İspanyadan ge· Bu günlerde 
mahalli kuvvetler de iştirak et· le~rn~il~k~ü~ziı~·m:.~p:a~rt~ıs:i:d~ir~. ---~;;=;;;;==;;====:;;=~~I 
mektedirler. Tedhişç1 er ş1rka ,. 
doğru çekilmeğe başlamışlardır. it 

Son zamanlarda Fılistinin muh· 1 
telif yerlerınde su kasdler çoğal· 

mıştır. Por s, sılah depo :arını 
tesbit ve bunları imhaya başla· 
mıştır. Habaripya cıvarında ln
gil;z askerleri ile Arablar ara· 
sın da çok şid :Jetli ve uzun sü-
ren bir çarpışma olmuştur. A· 
rablar 19 ölü bırakmışlardır. 
lngıl zlerin zayiatı hakkında teb· 
lığ neşred ol memiştir. 

T ulüatcılar • 
lstanbul, 24 (Hususi) - Tu-

Yılbaşı Ciecesi 
Fuar Gazinosu Salonlarında 
Senenin beklenen en muhteşem balosu 

Bu balo için Avrupadan bilhassa getirtilen 

Revu Heyeti 
Ve Şehir Gazinosu artist kadrosunun her gece 

beğenilen numaraları 

Dans, Kotiyon, Eğlence, Neş'e 
İzmirde hiç görn.Imemiş 

Dekor ve Sürprizler 
Saloniarın konforu için her tür.Ü tert bat alınmıştır. 

luat kumpanyaları ilkbaharda 
Ankara Ga bir toplantı yapacak
lardır. Bunlara terbıyevi mahıyet Gece yarısından sonra da otobüsler temin edılmiştir. Oto· 

ver ıecektr. mob• l<'r !faz no k;ıpısına kad ar gir,.hi 1<'CI" t.:arııa:ıı-aU 

Fırtınalar 

Memleketimizin her 
taraflnda devam 

ediyor 
fstanbul, 24 (H.ısıısi) -Mem· 

leketimizin her hrafında şiddetli 
fırtına ve soğuklar hüküm sür· 
mektedir. S.:>n gelen haberlere 
göre, Bursay afazla kar yağmış ve 
soğuklar da o nisbette artın ştır. 
Bıırsa civarı 1daki köylerde yedi 
k ı şinin donduğu bildırilmekted ı r. 

B. Stoyadinoviç 
Berfin ! ,.. idi yor 

Belgrad, 24 (R~dyo) - Baş· 
vekil Bay Mılan Stoyadinoviç, 
Kanunusanin in on be i nde Ber• 
line gi decek, dört gün kalacak· 
tır. B. Mı an St:>y 1 dinovıç, Ber· 
!inden sonra Eseni ziyaret ede· 
cek ve burada sanayi fabrika· 
!arını gezecektir. 

Otobüs tahkikatı 
devam ediyor 

lstanbul, 24 (Hususi) - Da· 
biliye Vekaleti, otobüs meselesi 
tahkikatının bir an evci bitiril
n.esini arzu etınektedir. Tahki
katın tetkik suretile intacını te· 
min için, mülkiye teft ş heyeti 
reisi de Ankaradan ş ehrimize 
gelmiş ve işe başlamıştır. 

Almanya - E >tonya 
Ber in, 24 (Radyo) - Alman· 

ya ile Estonya arasında bir ha
va muahedesi imzalanmıştır. 

A. Hi 'm ! P.J. 
Ati na, 24 (Radyo) - H div Ab· 

bas H ı lmi Paşa, Nimetullah ya· 
tile Patrasa gelmi şt i r. 

Japonyaya 
ihracat ----·-----ihracatçı[ ır •mız dik. 

kat etu·nzer! 
27·5·937 tarıhli Türk· Japon 

anlaşmaşı hükümlerıne tevfkan 
Japonyaya ihraç olunan Türk 
malların' a d menşe şehadetna· 
melerin n J ıpon güm rükler nce 
m ı sadd ık Bir üshas nın güm
rüder.m Z! ı braz ı n~ın evelini 
aşağıdak ı esaslar dahılınde de 
idh, atta b ılunulabi ec~ğı Tür· 
kolis b•şka'1lığındın şehrimiz· 
deki alakada ·lar ı bildirilmiştir: 

J ponyaya Turk malı ihraç 
etmiş olan tüccarın, ihracı mü· 
teakıp: 

1 - Menşe şebadetnamesile 
ihracat beyannamesin n tasdikli 
suretlerin ı ve t ıkas heyetinden 
alınm ı ş olan kıymet şehadetna· 
mesi. 

2 - Konşmentosu, 
3 - Malın japonyaya müte· 

veccihen sevkedılmiş olduğuna 
dair ve anlaşmadaki nümunesine 
uygun Japonyanın Ankara se· 
fareli mektJbu, 

4 - Türk menşe şehadetna· 
melerinin Japon gümrük ma· 
kamlarınca damg~lı B n ıi mu· 
nesınin malın sevk tarihinden 
itıbaren beş buçuk ay zarfınd~ 
lktısat Vekaletine tevdi edilec:ı
ğine dair, asgari üç milyon lira 
sermayeli milli bir bankadan 
alınmış temınat mektubunu, bu 
husustaki dilekçesine iliştirerek 
lktısat Vekaletine göndermesi 
İcab etmektedir. 

Bu husus hakkında verilmesi 
laz mgelen banka teminat mek· 
tubile noterlikçe musaddak şıbsi 
ta•hhütnamenin örnekleri lktı· 
s t Vekaletinden ş ~ hrimız Tür· 
kufıs ş u 'ı esıne gelm ştır. 

ilmi Bahisler ---
Kadın-Erkek 
Yazan: Dr. Esad Hatiboğlu -Heyecan, heyecanın çeşitli a17.ı:." .. 

amelleri, hisler' ihtiraslar .. 
İnsanı 

ve 
öldüren ihtiras, dünyayı zulüm 
ıztırabdan kurtarmıştır da .• 

Heyecan: 
Eski müelLfler h • ye canı, ru· 

hun hareketi diye tarıf ederlerdi. 
Bu tar fin kıymet s ı de ! iğinde idi 
lakin müphem ve noksan oldu· 
ğu da aşka dır. Heyecan ı n tah· 
l ilı , tar fınden daha z y~de, ma· 
hiye! ini an latmağa nn, s aı tt . r. 

He9ecanın men~ei: 
Meye.anların faaliyeti; "eggin. 

lerın faa iyetı insan m v' ın af· 
fektif hayatı yıh ı z har ıci ~a ·t · 
lara tab i om •yıp meye' a ı ad 
verilen dah li a:niller.ıı de tesiri 
altındad ır. Lisanım ızd ı mayelan· 
ları ifade : çi~ b rib rinden az 

lçok farklı terimler vardır. iç gü
dü, meyıl, teessü , işti ha, zevk, 
mizac, istidat gibi.. Hakikatte 
meyeıanlar arasında bir kısımları 
ıızvi iht ıyaç lara uyar, bunlar iç 
güdülerdir. (instı ncts) 

U ıvi meyelanlar denen d i ğer· 
lerı taayyün etmiş uzvi bir ha· 
reket noktası olmaksızın ıuhun 

mey:llerinden doğarlar. BJ te· 
mayüllerin her b; rıne heyecanlar 
tevafuk ede . 

Sosyal, fenni, artistik, dıni he· 
yecanlar yüksek temayü lere bağ
lıdır. 

Nefsi muhafaza iç güdüsü 
korku ve hiddeti doğurur. Cınsi 
ıç güdü de çok ve muhtel if he· 
yecanlara sebebiyet verir. 

F kat meyelan ne suretle heye· 
canı yapar; işte tetkik olunacak 
ikinci nokta( 

insan, hayatın tab ii şartları 
iç'nde, muhıtine meyelanlarile 
uyar. z ,ra meyeian hayati ı hti· 

yaçların psikoloj.k ifadesidir; ve 
şahsi varlığın k şmekt"şi ara sında 
b:r yere çarpmadan, s ~vk ve 
ıdare eder. 

Bu temayüiler müdafaa ve 
zafer aksü amellerini dikte ede· 
rek şahs , muvazenette tutar. 

Sosyal adap da ç güdüleri 
idare iç n (self contro ) Ü icbar 
eder. 

Psych sme, otomatismee ha
kimd ı r. Lak.n ansll ıı zu hur eden 
bır vak a iç güdüyü uyuşuk ha· 
!inden bırdenbı e harekete ge· 
çirir. Zira bir meyclan bir mani· 
aya u ~ramadıkça meydana çık
maz. O vakit hem ruhi ve h~m 
uzvi bir aksü amel (reaction) 
hasıl olur k ı bu, iç güdünün ha
kiki infilakı olan heyecandır. 

Misal: Yolda sağa sola baka
rak dalgın dolaşırken b ı r köşe 

başından ans .zın ö1üme bır 

otomobil çıkar, benim koru· 
ma iç güdümün hemen ha· 
rekete geçmesi istenmişt r. 

Şıddetli ruhi, uzvi bir 
aksülamel hasıl olur. Prensıp 
itibarile heyecan uzviyet:n bir 
müdafaa vasıtasıdır. Fakat he· 
yecan şiddetli olursa maksadın· 
dan uzaklaşır ve bu şiddetli he· 
yecan beni arabanın altına yu· 
varlıyabilir de .. (iç güdü muvaf· 
fak olamamıştır} Heyecanlar her 
şahısta ayrı olduğu gibi ayni 
şahısta da muhtelıf zamanlarda 
başka başka olur. Filan şahıs 
korku heyecanına çok müsteid· 
dir, bir diğerinde bu istidad 
pek azdır. 

Her meyelan sayısız heyecan· 
!arı mucib olur. Fakat tedkiki 
sadeleştirmek için hayatı büy:ik 
iç güdülere aid heyecanları dört 
esas tipe ayırmı şlardır . 

K<:ıı dıle ıi ndea bir sürü ikinci 

nevi heyecanlar doğan bıı ılk 
heyecanlar şun,lardır: Haz, ru ı 
elem, korku, hiddet. 
Heyecanın tezahürü; · 
Ruhi ve uzvi •k•illliweller: 

Her heyecan hem p.sişiK ve 
hem fiz 'yo.oj k bır rakım d..ız 
s zlıgi yapar. iç güdüler ın z n 
doğuştan o'.duğunu kabu ec. • 
sek bu ps i koorganık değ·ş ıd, •• 
ler heyl!canların bir se ı...eb g '>ı_ 
değil, fakat bir neticesi gıbı go· 
rünüyor. 

Binaenaleyh bu ikı a sü ame· 
lin her b ırınin karşılıklı s r la· 
rını bulmağa çalışınaktığ m,z vo 
kendımıze: "Ağlıyorum, çün · 
kederliyim. mi demek y !il 
"kederliyim çünkü ağlıyoru •• 
"hiddetliyim çünkü dövüyo um , 
"korktum çünkü titriyorum. miJ 
demek lazımgeldiğini so a, 
beyhudedır. 

Heyecanın akli aksülame i: 
Heyecanlar psişizm üzeri , 

ahvale göre, çok değ;ş k r 
tarzda tesir eder. B;r kısı:n 1 

akli faaliyeti artırır. Bu t T 

"kuvvetl ı heyecan. den ir. Ta 
hayyül kamçılanır, bu heyecan· 
lar şahsı mucid, zeki, faal, m··. 
teşebbis yapar ve şahs h r 
işinde intizam temin eder. Eu
nun aksine bazı heyecan l:ır f k r 
ve hareketi felce uğratır. B • 
lar çökertici heyecanlardır. Fı 
boşaltırlar, idrakte bir durg !!f• 
luk olur. Şahıs ne söyliyeceg i 
ne yapacağını bilemez, şaşır r. 
Ve muayyen vaziyeti bile gorc· 
mez olur. Teessürü yüzu •• deu 
bır an çin abdallaşır. 

Heyecanda Psış ı k faaliyet, 
ister stenık ıs er asteni o!su ı, 
asla normal faalı yetın ayııi 

ğildır. Da,ma nefsi muraıcabc. 
(seli control) azalmışt r. ı.Lte

heyy.ç şahıs f krine sah b e
ğ.ldir, muhakemesini kayb 
miştir. 

Otomat:zm ilk safa geçmişt r. 
M deni müteheyy ıç e dahi ecdıı• 
dının meyelanları görünür, İl" 
insanlara mahsus meye.anlar o
ğa r. Söyle bır insanın harek tı 
çocuğun veya hayvan ı nk.ne p k 
benzer. 
Heyecanların uzvi aksülamel· 
leri; 

Heyecan, nebati cüm lei as • 
biye vasıtasi ' e ahşa karı kı k 
ları halini tevlid eder. Gözy • 
ları, burun akması, idrar, ısh 1, 
kanda şeker artması, kan t ı, • 

kinde tahavvüller görülür. S :ı· 
patik ve par sempati k as i 
cümleyi altüst eden h .ye· '1 

bunlar vasıtasile damar c 
!arına tesir ederek vücudd 
zarına, sararma • gibi araza 
sebeb olur. Teess~re k p 1 
insanın sesi değişi r, yer'nde ııu· 
ramaz bir hale gelir. T .trem 
sebebsiz gülme, m:m:k vaz.y • 
ler almak gibi haller de mtiş 
hede olunur. Bu vaz y t o n 
bazıları ifade ettikleri h~y c • 
nın vasfı mümeyyiz .dir. Mes liı. 

sıkıntı baş kaşıması ile kenJ nı 
gösterir. 

Hakikaten heyecanlar çch e· 
nin saf veya karışık, dtizgu 1 

veya eğri büğrü ç zg'leri ar • 
sından ruhun barice in kası o 
fiziyonomiyi yaratırlar. İ.ıs n 
maskesinin ç;zgileri aslı ıdn ı: 
değişiktir. Ancak hey .ı 



Yatsı suları •• Yeniçeri camiinin kapısından 
girdi. Bu Şehzade Korkuddu .. 

biri 

- Senin de kafanı böyle 
koparırım, demek istiyor. 

Beya zd, biliyordu: 
Yarın her şey şehirde duyu• 

lacak, kimbilir aleyhinde neler 
söylenecek?. 

- Aciz, bunak, ihtiyar, kor· 
kakl.. 

Denecek... Daha neler de ne
ler?. Padişah düşünüyordu. O 
g ce, haremde ses yoktu. Padi· 
şah gürültü is~emiyordu. Çünkü 
muztarıbdi, müteessirdi. Ne ka· 
rar vereceğini henüz bilmiyordu. 
Geç vak tt ı , padişahın bir ira· 
desi çıktı: 

- Yarın divan toplanacak{. 
Ertesi gün, herkes, saray, 

kışla ve halk merak içinde bek· 
liyordu. Çünkü Şehzade Ah· 
medin Konyayı zaptettiği, Deli· 
gözün kafas nı kopararak baba· 
sına gönderd.ği duyulmuş ve 
k şla' arda yeni gürültüler baş· 

lam ştı. F akıt tam bu sırada 
div nın toplanması emri üze-
rıne: 

- Bekliyelim bakalım, na 
,urlar verilecek? 
D. ye bir az süküna varılmıştı 

D vanda, mutad zevattan başka 
bir çok ıleri gelenler de vardı. 
Padişah, çok yorgun g"jrünü· 
yordu. Gözleri, o gl"cenın dü· 
şünc! ve uykusuzluğu ile kızar· 
mıştı. 

Herkes sükGt içinde bekl"yor· 
du. Bazı'arı, memleket ahvali 
gö üş il düğü takd rde her şeyi 
rç kca söylem e ğe karar vermiş· 
le di. 

Padişah; bir bt"smele çekti: 
- Kullarıml Memleketin ah· 

valıni, tabii görüyorsunuz. Nur 
Ali halife denılen bu nam kızıl· 
baş; Tokada gelmiştir ve orada 
mfmleket mizi, halkımızı perişan 
etmektedir. Şehzade Ahmed 
efend , itaat haricine ç•kmış, 
Konyayı zaptetmiştir. Daha ne
ler yapacağı da belirsizdir. Oğ
lum S!l.m efendi; son muhare• 
bt"d rn sonra K rıma çekilmiştir, 
fakat tasavvurııtı, harekatı mec
hulüm 'izdür. Hulasa mülk ve 
milletin ahvali bozuktur. lııterim 
k., ~eref mizle, devletimizin aza· 
meti ile mütenasip bir karar 
alal m, bir tedbire baş vuralım. 
Siz nice düşünürsünüz? 

DivandakHer, biribirine bakın• 
dılar: 

- Söylemeli mi, susmalı mı? 
Bu tereddiid esnasında bir ses 

iş~tild . Başlar derhal oraya doğ· 
ru çevrildi. 

- P .1dişahım z efendimizin 
bu iradeleri bak katen çolc İsa• 
beti o"muş•ur. F.lbakilca artık 
memleket ahvali bozulmufhır. 
D: vl : t itleri muhtel o:mllflur. 
Hn l•rıtfta bir tabm şakiler 
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türemiştir. Dedikodulardan şa· 
yalardan geçilmiyor.Bir taraftan 
düşman harekatı, diter taraftan 
aaltanat vereıeıinin ihtilafları .• 
Kulunuzca artık biç bir tedbirde 
kusur etmemek gerektir. Aksi 
takdirde maazallah tehlikeli bir 
vaz yet hasıl olur. 

Bu ilk başlangıç, divandaki 
tereddüdü de, sükutu da boz· 
muştu. Şehzade Ahmede ve 
Korkuda taraftar olanlardan bir 
kaçı müstesna, d ğerlcr. hara· 
retli hararetli söylüyorlardı. Pa· 
dişah, bir kelime bile söyliye· 
miyar, yalnız bütün dikkatini 
kulağına vererek dinliyordu. 

Muhavere şu merkezdeydi: 
- Şehriyara; şehzade Ahmet 

efendinin bütün ahvali malGm· 
dur. Etraf, na bir çok maz'ılm ve 
ı.ıasumları toplıyarak onları iğfal 
etmiş, vahdeti, sükunu boz· 

1 
muştur. Maamafıh ne de olsa, 
Ahmet efendide bir sultan için 
lizımgelen evsaf ve şerait yoktur. 

- Evet, doirul.. 
- O, rahat döşeğine layık 

bir efendidir. Bu büyük ülkeye 
sultanlık edemez. 

- Musipl.. 
- Buradaki maksadımız, eğer 

verese ibtılafına kat'i bir şekil 
vermekse; şimdi de şehzade 
Korkud efendiden bahsedel.m: 

- Korkud efendi,; faziletkar
dır, ilmi, şiiri, sanayii oefiıeyi 
ıever, ilmi kudreti vudır, {alu.t 

talıta ç kamaz.. Çünkü ne 85· 

kerlik ruhu, ne de ev adı vardır. 

Usulen; saltanata varis ola· 
cak baht yar şehzadenin evlat· 
lan fazla olmalıdır. Çünkü Os· 
maılı saltanatı, babadan çocuk· 
!arına intikal eden bir mirutır .. 
Korkud efendi, ev' i ia nail yet 
bahtiyarlığından mahrum oldu
tuna göre; ortada Şehzade Se
lim efendi kalıyor .• 

,, 
,, 

Padişah, artık her şeyi ani .. 
mıştı 

- Nihayet bütün kanaatler 
Selimin leh"nde toplanacak!. 
Benimle harb etti, bana baş 
kaldırdı, fakat neme lazım, ev· 
litlarım içinde bu tahta layık 
olan da yalnız o imişi.. Artık 
yavaş yavao anlıyorum .. Oııu af 
ve variıi saltanat ilin etmeli 
vesıelaml. 

Diye düşünürken, bir Vezir, 
ayni düıiinceyi teyid etti: 

- Sel.m efendi, kabahatle
nnden dolayı affı şahaneye maz· 
har olursa, ciyak saltanat variai 
bulunmuş olur. 

Padişah için söylenecek bir 
şey kalmamış! : 

- Dünden maba<l -
l - Gece artık başlamıştı. 

Tarzan Mengod ın korktuğu için 
a~ çtan a~.ıca geçerek bir y rd: 
aşağ İn'llelc isted. Burada, az 
ötrd y.ımyamlard .n bır mü .reze 
kon.k •• ruış~ı. Taıun ne görıiş· 

- Peki, dedi, mademki ek· 
seriyet bunu istiyor. Öyle ol
sun. N~ diyelim? Yalnız; şim· 
dilik vaziyeti iyi kullanmak la· 
~ım.. Selim efendiye bir name 
ıle gene Semendire eya1etinin 
beratını yollıyalım. Rumeliye 
gelsin, eyaletine geçip otursun! 
Karanmızı bilahare açığa vuru• 
ruz .. 

Huzurdakiler: 
- J, ade efendimizindirl. 
D ye mırıldandılar ve başla· 

rını eğdi . er. Yenisaraydaki İÇ· 
tima o gün böyle bitınce key· 
fıyet derhal, Yeniçeri kışlalarına 
ve Yeniçeri camiine aksetmişti. 

Artık işler yoluna ıtirm ş de
mek s ıyılırdı. Fakat Selime 
aleyhtar olanlar bu karardan 
müdhiş surette korkmuşlardı. 

Ahmed taraftarları da, Kor· 
kud tarafları da gizlice ve ayrı 

ayrı harekete geçmişlerdi. 
Korkuda şöyle bir mektup 

yazılmıştı: 

- Hünkar; artık şehzade Ah· 
medden ilt fatını kesti ve sal· 
tanat varisl ; ğ r.i Selime tevcih 
ile muhabbetini ona verdı. 

Semendire eyaleti de kendisine 
tevcıh o· unarak berat ile bir· 
1 kte hediyeler, bahşiş:er görı

derdi. 
Hiç durmadar tebdili kıy.ı· 

fetle buraya gell. Eskidenberi 
Yeniçerilerin sana mu habbetıeri 
vard r. Mas1 ahatı dcrhd hallet· 
mele lazımdır. Bu ışte ihmal 
gösterirsen maksada vasıl ola· 
m z~ın. i z n bz · 
delığe mahsus k yafet, debdebe 
ve ihtişamla d·tıl, kıyafet teb
dıli suretile gelmeti unutma!.. 

M ınisa valisi Korkud bu mek· 
tubu ald ğı vakıt artık kendi 
huzurunun yakında bir felakete 
uğraması cndişesı altında idi. 

Çü 11 Ü kardeşi şehzade Ah· 
med, Konyayı ele geçirmişti ve 
neredeyse, Saruhan viliyetıne de 
göz dıkccekti. 

Artık şairane ve aşıkane ha· 
yatının tadı kalmamıştı. Eskisi 
ııibı edebiyat mecl s eri, işret 
alemleri tertibinden hoşlanmaz 
olmuştu. Saltanat onun içı n, 

gittikçe uzaklaşan bir ziyaya 
benziyordu. 

Tam bu sırada lstanbuldaki 
taraftarlarının mektubunu al· 
mıştı. Korkud, bunu okuyunca; 
sevincinden şaşırır gibi oldu: 

- lstanbula geçmek hal. Ye· 
niçerilcr bana ~arşı eski mu· 
habbetlerini taşıyormuş hal. Oh, 
ne ala?. Hele bir de tahta ge· 
çerseml. Kullarımı nas 1 mem
nun edeceğimi a tık ben b.li· 
r.ml.. 

- Sorıu t1a,. -

Balta 

tüklcrini dıha iyi anlamak için 
on ar n yakmındalc.i daıa inmek 
is'edi. 

2 - Fa1c"t bu dal ç~rülc veva 
evelden k.rılmış id. Tarza~ dal 
üzerıne ııya < bas tr basmaz 
düştü ve vahşilerin eline g~n~ 
es r olJu. M~ng.::>: 

Arkadaşını fal"ata 
ile yaralamış .. 

Ali, bir aralık nezarethaneden kaçmoğa mu
vaffak olmuşsa da, tekrar yakalanmıştır 

------
Evelki gün Basmanede bir 

yaralama hadisesi olmuş Meh· 
med oğlu Alı adında bir genç 
arkadaşı lbrabimi kondura fal· 
çetası ile ağır surette yarala· 
m şt·r. 

Suçlu hakkında tekemmül et· 
tirilen evrak, iddia makamına 

ve oradan tevkif talebile nö· 
betçi Sulbceza mahkemesine gön· 
deri miştir. Fakat burada bir 
mesele olmuştur. Geç vakte ka· 
dar nezarethanede bir gencin 
bulunduğu haber verilmiş ve 
kendisine sorulduğu zaman bir 
hadiseden dolayı ihzarlı oldu· 
ğunu ıöyliyerek asıl meseleyi 
saklamıştır. 

Bütün mahkemeler bitfği hal· 
de böyla bir şahsın ibzarlı oldu• 
ğuna dair bir dosyanın mevcud 
bulunmadığı an aşılmış ve keyfi· 
yet tetkik olunmak Üz'rc ertesi 
günü gel1Desi kend.sine ihtar 
edılmiş, serbest bırakılmıştır. 

Yar.m saat sonra, bu şahsın 
evrakı bulunmuş ve bir gün 
evci Basmanede arkadaşı ibra· 
himi yaraladığından dolayı sor· 
gusu yapılmak üzere mahkemeye 
gönderildiği anlaş lmıştır. 

Bayraklıda oturan suçlunun 
hemen yakalanması için Bayraklı 
zabıtasına telefon edılmiş ve 
suçlu tekrar yakala'larak mah· 

m önderi m · tir. 
Hak,m suçluya 5ordu: 
- Soyadın? 
- Şı kl 

- Acayip .. Bu kadar inıan 
yalan mı söylüyor? 

- Yalan yal 
- Zaten senin bütün i~lerir 

soyadın gibi şık! 
Had ı senin mahiyetine ve mev· 

cud delillere göre, suçlunun 
tevkifine ve evrakın iddia ma· 
kamına tevdiine karar veril· 
miştir. 

Anasını 
öldüren deli 
Ihsan Bakırkö. 
ye gönderildi .. 

Bundan bir müddet evci ana· 
sını ölürınekten sur,.lıı Kuşadalı 

ihsanın Ağırt"eza mahkemesınce 
idamına ı.arar verılmi•;' fakat 
deli olduğuna dair tıbbı adi 
müessesinden verilen rapor üze· 
rine Ihsan serbest bırakılmıştı .. 

Ihsan, son zamanlard.ı bazı 
yeni suçlar işledığinden tekrar 
mahkemeye verilmiş ve mah· 
keme huzurunda da delilik ala· 
imi gös ererek son bir rapor da· 
ha almışt ' r. 

Memleket hastanesi heyeti sıh· 
hiyesının verdığı bu rapora göre, 
ihsanın cemiyeti beşer ye ara· 
sında dolaşması bile tehi keli· 
dir. Bu rapora istinaden, Ihsan 
gene <:ez1dan yakayı kurtarmışt r. 
fa at son günlerde işi azıt ığ'ı 

gö üldüğünden yakalanan Ihsan 
tedavi için lstanbul Bakırköy 
tımarhanesine yollanmıştır. 

- Senin yaptığın iş te şık 
oldu. Biz sana sorduk. lbrabimi Göztepede biı 
yaraladığ nı sakladın ve başka h 
bir işten ihzarlı olduğunu söy· rrsızlık 
liyerek mahkemeyi aldattın. Madam Kokininin kol 
Niçin bu yolu tuttun? 

- Benim böyle şeylere ak· saatin; aşırdılar! 
lım ermezi Dün Göztepede bir hırsızlık 

Evrak tamamile okundu, Üç, olmuş, ltalyan tebaasından ma· 
beş arkadaş Müşerref ve Bab· dam Kokinınin açık bulunan 
riye ad nda iki bayan tedarik dolabından 56 lira kıymetinde 
etmişler, Burnava taraflarında Zen it markalı b. r adet altın kol 
bır kulede eğlenti yapmışlar, saati çalınmıştır. Madam Kekini 

lbrahl
.ml Al" d b k keyfiyeti zabıtaya haber vermiş, e ı arasın a u a· yapılan tahkkat neticesinde sa· 

dınlardan birisi için kıskançlık 
başlamış ve iddia edildiğine ati çalanın Mehmed oğ u Ha-

ı san olduğu anlaşılarak kendisi 
göre yaralı brahim: yakalanmıştır. 

- işte biz böyleyiz. ıenin Suçlu Hasan; bundan bir 
gibilere kız bırakmayız! müddet evel(Kokin'nin nezdinde 

Demiştir. hizmetkar i en işioden çıkarıl-
Suçlu bu söze tahamwül ede· mış ve bundan muğber olarak 

miyerek cebinden ç• kardığı hırsızlığı yapmıştır. Dün sorgu 
falçata ile lbrahimi aiır ıun:tte hakiminin huzuruna çıkarılan 
yaralamıştır. suçlu; cürmünü itiraf etmiştir. 

Hakim sordu: Suçlunun tevkifine ve evrakın 
- Ne diyeceksin? iddia makamına tcvdiine karar 

• 
rı 

Dahili ha,talı k. l.ır rn t e lıatnuoııı 

Dr. M. Ş••ki U~ur di1ot lıd: 

Vaktinden eve! ihti. 
yarlığa k-:ırşı savaş 

- 12 -
ihtiyarlık hastalıklarının en 

mühim alametlerinden biri de, 
kan damarlarının katılaşması 
(tansiyon) dur. 

Kırmızı kan damarlarının ki· 
reçleşmcsi ve serti · şmesi neti· 
ceesinde kan dama !arı katıla· 
şır. Yani kandaki kireç silsiyom 
asidi ayrılarak kan damarları· 
nın cidarlarına çö!<:erek ve kan 
damarları yavaş yavaş kircçle
ş' rler, katılaşırlar, darlaşırlar ve 
kolayca kırılac:ık bir biçime ıi· 

rerler. Bu suretle kan damarları 
elastikiyetini kaybederler. Kan 
bu damar borusunda tazyikini 
arttırır, tansiyon yükselmiş olur. 

Bu halin vücud damarlarında 
vukua gelmesı ıhtiyarlığı gösterir. 
Tabıidir ki altmış ve yetmiş ya· 
şında bulunan bir insanda, yir• 
mi • otuz yaşında bulunan bir 
insandan daha katılaşmış ve sert· 
leşmiş bir kan borusu vardır ve 
tansiyonu ona göre yüksektir. 

Tansiyon, yirmi · otul yaşla· 
rında ma'.<sima on iki minima 
dokuzdur. 

Yetmiş yaşla •ındakilerde on 
dört, on beş m. m. sübnu yük
sekliğinde bJlunur. Ve vücud 
makınesinde elastikiıetleri bo
zulmamış örgen eri tehd d et• 
meğe başlar. Gözlerde mühim 
ro ler oyna ; ocık b tş ya,lar nda 
bile iht yarlık unk görmelerde 
tesir icra eder. Ayn zamanda 
kulaklarda işıtme vıızıfesinio 

azalmasını muc b ol ır. ihtiyar• 
lıkta c ı lJin de e.ast k y . tı kal· 
maz, yağ: ar da azaldığından 

buruşukluk husule g·lir. 
·Arkası va•• 

1 NotJetçi ecza/ıa,ıel~r 1 
Bu gece 

Başdurakta Sıhhat, Karatina· 
da A. Eşref, Kemerde Kamer, 
Eşref paşada Eşr · fpaşa eczaha· 
neleri nöbetçidirler. 

Metresine kızınca 
Evindeki dikiş maki

nesini aşırmış! 
Melek adında bir kad nla on 

beş gün kadar metres hayatı 
geçirdikten sonra, kadın n ken· 
disine yüz vermemesinden mü· 
teessir olan Abbas adında bir 
adam; bayan Meleğin evde bu
lunmadığı bir sırada kap ı yı aç· 
mış ve bir dıkiş makinesi çal· 
mış, yakalanarak mahkemeye 
verilmiştir. 

Dün duruşması yapılan suçlu 
demiştir ki: 

- Ben yaralamadıml verilmiştir. 
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- Bu bayanla tanışt k. On 
beş giin kad.ır berabel!' yaşadık. 
Bu esnada kend.sıne on lıra ver· 
miş ve bu m; kineyi aldırmıştım. 

~ 
,.1 

Tarzanın son saati geldi! 
Bir as anla kozıı-ıu paylaşacak· 
tırl Dedi. Fakat T Jrzan duyunc1: 

- Dozru.. Doğru. 
3 - Tarzanın aslandan ~ork· 

mıyaca ını berl de bildim. FAk1t 
b•ı d.lzin,. asi rndan elbet kor
kar! D.y~ i.ave elti. Ş~fın ışa· 

reli üzeıine yamvamlar Ta•zanı 
tuttular, bir kafese hapsettiler. 

T.ırz1n b "" tün geceyi b ıradl ge· 
çirccekti. Yamyam ar ke dis;ııi 

kaçırm1mJğa abd tmiş gö ün~· 
yoılardı. 

- Sonu t1:ır -

Şu ha de ma~ine onun değil, 

benimdir. Hadisede hırsızlık 
yoktur. 

Fakat dinlenen amme ş1hid· 
!eri, bu iddıa h lafına olarak şe· 
hadedde bulunmuş ' ardır. Bil· 
hass l bir polis ve ekçı, maki· 
nenin sama 1lıklar içinde saklan· 
m· i olduğunu v ·• orada.ı çıka· 
rı l :l ı ğ.nı ve bad •e le hırs . zl , k 
uı·~uru ol masııydı. ınak , ıı e · ıi11 

s~ nanlıkt.i d . ğ , aç ıkta bulun· 
nı!s ' ıı;ıı daha t• > i o ! ıc ğ nı 
;öyıemışlerdir. 

Suçl ınun ıt ııı el sııt i st mal 
elt gi sab t gi:i ı d iğ., ı 'e ı kıı· 

z.1.-n ık ay ınıi l J ·, ı- h p5 •t' 

•e o la ıa . ıı ı <le le 
nel\tel al 11 .... ' it tS • 

,, t v ..... f .a ..: K.ı .. r v ... • 
r . uı.~t.ı. 



rs ~ ...... , 

BOrsa 
ıt..957 l> ...... ,,.,. 

-

. ;. !.~ :: .• Yasan: Aı.mw11 ~ Fransa ile Orta 
Zeaguı kimseler bir takım ldbar tavır ve mizaçlar y Şarki 

Ç. Ataca K. S. K. S. 
152 lüi1ar idare. 10 13 S 
!95 t1 •mu 12 2S ıs so 
l09 M. j. Taran. 13 75 ıs 75 
184 Jir ve oüre. 13 6'25 18 50 
t26 A 0..ı& 13 50 15 2.:> vr 96 Y. 1 Tallt 14 14 

takınır ki bu haller onların giizellilderini arbnr 
Gene lfllhıortann b81tarıa· naıylJI ıördiktea ..a laud d.ur Wr dmttL 

M Delboaan aeyahati halılıın• AlmM w 89 K. Taner 14 15 15 875 
22 J. Kolaen 13 75 14 

clad hediye alıma bfe ıdtılma- eltili .... karta ..... J8P- K---... D .... laalduadıki 
IDlf olduklarım törmüıtük; ıu- mayor ve IMlafaat ••eleti iMi llWdalrlr cllPlnceleri .-da 
Du dt illve edeiiaı ki, alılikan yeni .,.. .. afk ......... ,,,. cloetl.,... ela .... .,...-. 

Fr11t&1U gaJldel•rinlıt er 1433 YtlaGa 
ısım EAi .... , 

dqldin bulunduiu o ıırada, banca kala1ora aa..t M& Bo.ı1JI, .... 
IDetrealerine karşı lı 'ç bir lütul- Di,.Wit•I ld, ...,, ...... cfatlan At-. P.tOI ,. N•
Url&k ıöıtermed lderi laalde ııff ıe:atli Ye .Sbar bW kadaaıD ile birlikte, Snt Dem. ~ 
'letr.:.lan ise onlara bu nmao •Jni -••cfa UDfft ol.- .. nada ,.W Seat ....... ,... 
ıtıymeüi ve ebedi yadiairlar aşk INafla•l'O• .,. ,.. laruacla ••Wwtı •• m.dlf' 
Yerit ve b. _.etle keadıl.-. riDe kllVVetleaclırir. lanaa kirll ... affalDJ61 
kar11 elan WMriaia iduıelİllİ Zeeti• ki ... ler Wr talam ki- la r edebileoelt bir bel ... 
laedi)ııl11ini• alMt.l:i ile t•in• bar tnar Ye •iaçlan talaaarld, o ..... , -,ealer tok 
~,...,._._ 1>.a haller oaJarı• ,a.llikleriai defalar tecrllJe Ulit ..... 

0 •racla fnlaıt1at yapmak de arbrR'. Yeçbile, ialaa ae kadar fOk 
YUıtıfanm ft t~rakkilerfai sıkıt- ince ve beyu çorap, ipekli ::,z nıne o derece bnn 8CI'" 

aıadaa bdınlardan beklerdi; bir elbise, dantelli bir baş ör- f · . titl el - 1 kır ıüzeDertfea beklenen fiizeilik tü;ü, ayalctald rhll ~ir -....., ıt~_1• . ıleezıkwa _e, e I°~ 
b ·er. -"'8 .. ı b -'-1 'f b' a.. _._ıa yeme& •• an11,1arım aoyurau ı ı: -u nJanın fU en auze ata waa • lata 11 .:ora.. nakl.,dı ki b11 esnada bar ta-
bdını mevcudundan başka bir çirkia bir lı8Clını flalleft.._ raftan bir dost eline ve d:fer 
feJ vere~eı. darbı?'eselini .. n de a~ma, güıel bir kadına enfes tars~n da bir metrea ayaima 
bundan ıleri ıeldıl·ne ıupbe bır Mle koya ft .._ ıeyler .. temıı etmek, fte ,ıevkb ohırCfu •• 
1oktur. yesinde Pnllatini m.W- Bundan başlcı, nıdıayıalc• il· 

ı...,inleria para...._ 'bir ·~eek olan eller. ...... bile mantarında, mQıkOI valdtleti11de 
kı11a1 Hy1e arfollmurdu; .batta retırılaez; eller w ........ 1q. Dart8ftyatı art.adathlfrrnrı iMi· 
0 1..- •ı•rn k bramaalartn- dın elleri güzel kalabilmek iç.ia yaçları• da tem n edebilecekti. 
dan bir tot-• •~ llilA al• İt ıö,..elidit. . iL loa11Jl>fll ••ahlann 
r Dl - 119Dr• wplerini mebeto Ha~":'ld· ·~~I ~·~net. bit kueafsnı atarlcen Glıtfrl ricalat'lnı 
leri• at eferlerine bafladrfr teY gaz emedıt m• ıçı n okuyu- aleıf olarak roddetmiı olmakla 
torbalarına koyd~n paralarla lanmızın da pek liael llllclill ber•er, oe.ı k.-•tı da 
kazllhr.ar 'a. Yeç~ I~, Dartanyan bir milyo•r fizlice vadetmiıti. 

dej'ıldi. Fakat okuyeculanmıza itiraf Dutanyan• IMr ..,teri 70ktu; 
.... köyliWik teredclidii... o 
lltf.t d l, o balcasız konca, o 
tela.it heriacteki biJ ... Oo ... 
lllator •adqlannın verdikleri, 
Pelc te ...... oı..,., ı.lcilt 
rlzıin ÖDÜDde aiipüıLilüp silin-. 

O bir ıh böJI• ohdalt 1-'t ed.r• ki, O..nyan llft.tc o9e 
ediyordu, fakat bu mesut bale tlair bi9 bir Pr dqünmüyordu; 
kavuşmak için zi~.W. ...... httta httırt1ta refailt olsa bile, 
lacl·tı zaman, benuz çok uzak kendi kendisine o nerede bulu· 
bulunuyordu. • .,.,. 8 çok 

Ayn.i • ....... '1i iyi oW...... lda edl)'brdu. 

s.o, ...... - ..... Al--F ranıız Hariciye Nazın Del· 
bo.. Blknft IDt•ıt ıhr·t·s 
neticea b~nda AIUD •ı-, 
b"atı au miitalealan ... cl.t ... 
ted r: 

(De.tscbe dipl°"'atit1e•p~ 
litiscbe Korreıpondens) Delbo
sun 8.ilcr.. HJalultinde Fran• 
ile Ro•••Y8 ..,. • ., abri 
.. triki ... .,,i tabife .... 
h'*5usunda mutabakat lıuıl ol
dQtuna da:r Ruran ..... alMlee 
bdın •rcliti Ubulere brp 
dı,or ki: 

•Eter Fransa Hariciye Nuı
nıtın JeııhaUııde böyl' bir 
maU.d ıCSrülüyor• ve F~ 
pohtlkda ... ııa~ .._, ~ 
lefle orıaoizt ebae~ emelin~ 
iıe bu hal cjlaan ef14n umuai· 
yetinde fevkalade inkiaın La-

politilcada ,_. i"r .... il.&,.. 
raber ••• ... htt 1le biri--· ~ Alenı,. .... 
binde bulunmamak iatec!*l.ini 
teabit etmiftir ... 

• 

lJ; Delha a.u.• ,.,_ 
M• Al...,... llaWfıe N.

..,, Foa N""11111-
teai, Bükreıte Delbolaa ...... 
dili MM•lenlea M,nıt d .... 
duta .. Ra.aea S.,..Wli T .. 
--.. • Hlrieiya Nırzn A.toa_. • ,...., ........... 
zakerelercleD w kral ICatol ....
diad• viki remi kab.W.. .,.. 

18'1-125 Unaut1t yfttn 
1 lir ••btlart 

Ç Aile! IC. !. K. S. 
150 M. J. y...., J SO Hurda 
19 G. Kuruna 8 s 

169 Yekta 
119751 Eaki sabı 
19930 U-m yekta PIJ•• , .. u .... 

,..12-9.J7 üaiiaa orta fiatlerı: 
Na 1 ıa 25 Gevtek 
• s ıs oa ,, 

9 ıs 1s .. 
ıo ıs 25 .. 

• 11 17 75 .. 
• 12 ~ 75 " 

zllhire .. 1191•" 
ç. Cillli K. s. K. s 

2800 B.itlay 5 625 6 2 
13 M. Dm 4 2 
3 euı,.. 10 
1 MeMmek ıo 

132 Kea Pala. 260 470 
106 B. P uk 31 32 

Tanada 
Bulgaristan, Roman. 
,a ••••'• leribot 

Ro-.07a ilt Bulpstmıı Rut-

~adetıaı temin edecek olan bu Atk biith düıilnceleri yıkar ... 
bınlerc 
uza ta '9 o M ~=~-~-~~1ıa J).el own Rumen so\ lllub .. ,.... m..a.ı• ... JMl(I' ___ .. , c Q 

laİfti.. 
Zamaaa a p ı 

~ • Gu gt\fo aratında feribotla 
IMltlamalr luN la• iki de•ı.t 
1Dlmeuilleri •umcla .,1arc1u. 
beri cleYam ecl• llilakerelu 
bitmiif w b• it nrhat bir .,,,, 
iup ...... , moDUİ Yea&İr b\1-, .. ı_ ... tWail oldatu laaJ. 

•dea Dartanyan, Parisi, 
P'lande,., bulunuyor1a111 
laarb meydanı umyordu •• 

Orada l.paoya, burada ~ 
cLa.. Her ikisinde de maf'Gp 
tcli!eeelc cfGıınan " toplanacak 
tanieet vardı. •• 
Şuna ela •8'femell,tz H. ıa 

eauda Dlıtanyın oldukça aail 
.. ~ bır ld• altında bulu
'"Yotdu. 

K111B8f tdbctn ona 1e11ıfıa ol· 
chııt-u aöylemiıtii M. Bona,6 
1 1mit dttşlnceli hlr adamın 
._ ... a fdaresidin kan11n elfa· 
ele •catını delıtan• ko
~ca kesttrryotda. 

Fakat bu diifünce M111. Bo-

bia'erce yokluk iç'ade bir .., 
verilememeli ae Jirek ,akaca 
pt_dıl.. 

Fakat, .... ... 
lı·kı fakir oldutta iti• bir ter 
yapmata maktedir ol•-. a. 
dıa kendi ı ,..,... laif ol
nıazsa kHdt ...... teduik 
edebilirdi. 

Ancak b ....,,..... 
ebe iya lroeı•ıuı p1rolill .._ 
Dlin ec:Llditi lal d• .... 
bttı ifası lazım gelen fÜitran 
borcu pek nadir olarak eda 
edilirdi-

Aşlc husuluncla pek hauaı 
but jnmak um nde olaa Dar
taıyaaı, ayni zaaunda. 9'* ı .. 

liye ederrz: Dartuyan ., ... daha iyi aeticelef &ı.id ed lir• 
bini, a•t•ut olsa, Jlhat De- ken bu ıntibaın 1cuwcllenmeai 
rede ludaadutuH bil-.d ti ba- teessOrle karşılanacaktır •• 
laaaea ı. filM ..... (V6lk ıclıcr Beobachter) g• 
bile biı ..... çı..,_. ıoteainin P•riı .müh&b:ıi raıe, 
ehi& W. te•iıw ıaMI; bir ~4• 
...,..._ D•lbc>•dn Romao7a 1eyafaatiaiD 

Fafıılt k <;a. neticesi V aıto•a 1e1alıatiPia ne-
•oe,.ı.,. taısil. Melia 4e aea- ticeıinclea • farklı old•fuu, 
~ l&.•lfCIJI ..,. bal--. b&1 Ml celliıa • her iki aıemW.. 

D.u.,aa •llltMbel ... tim ayoi ola cati"6 vuiJet• 
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P caıtl• Delbw -.6Jl• z..tltb ıı• irtUclb edebile0efi e• ber• 
la ltt ka111tauı.,.. ... r. ~ hd hata, H tietİll ıatahf anna 
~wakya AlmınyatlıMl .... •t' bpıtank Fransa ~e 1 ı ltere 
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r ., • ;, =. ~EçEN. ASIR iÇiNDE - 'Curnhuriyetçilerin muvaf- Milletler cemiyeti 

l Gızlı Tedhış Cemiyetleri lfakıyeti biribirini kovalıyor d6rt !~~~i:: :=~i:~ebütün 
;sa t &L t J dünyıyı yui bir heyecenı yırdi. 

Çın. ı'n meşhur "Arz ve Go·· k ltalyan harh gemileri, ihtilalcilere yar- Berkeı arlık mov'od gllaiia ıelib 
9'lt1'ın., bandın •onra ıdımoıulla· 

dım etmekte ve Salamankaya erzak rınıa kuzu c •bi .. ı.:ia .. kia 1a11y•bi· 
lıMkleriue iaaamatı hııladı. 

kardeşlıegW ı·,, ceını·yetı•.. görQren gemileri korumaktadır. lııe Milletler cemiyeti ba fikrin, 
lıo iimidia ve bıı heyecawa mah111o 
lddür, Fakat ia11nlığın iııikbali 111• 

. - mıoa Dl yasık ki bu fikrin peygam• 

Bazı yerlerde istiklal bile ilan eden cemiyetin 
imhası için 1865 senesinde yığınlarla insan kel

lesi celladın baltası albnda uçuruldu 
Arz ve gök lcardqliti cemi

yetine yeni kaydolunan ıııutad 
meruim ve ted,hlflvdeıı taonra 
1u yemini yapar: 

"Bundan sonra ne ana, ne 
baba, ne kardeş ve ne de dost 
tanımıyaclğım, üzeime düşen 
işi, babamı dahi katil lazımgelse, 
yapacağım. Bize malum olan 
düşmanla ·a her zaman zarar ve
receğ•m, faydalı olmıyacağım .• 

Yeminden sonra yeni ataya 
iki hançer verilir. Yeni aza her 
iki hançeri öper; birisini alır, 
d ğerin i de yemin ettirene verir. 

Bir:nci hançer, icra iletid r; 
ikinci hançer, vazifesini yapma· 
dığı takdirde hayatını bağışla· 
d ğına delildir ve elindeki bı· 
çakla kolunun damarını bir az 
keser, akan kanı evve.a kendisi 
sonra yemın ettirenler yalarlar 
ve kardeşl i k bu suretle teessüs 
etm i ş o lur. 

Cem yetin umumi bir talimat· ----·· ilmi bahisler 
• Başı 3 ncü sahifeae .. 

ları . ca nlandı- ır. 

His'er, ih :iras 'ar; 
Ekser ya teheyyüç ve teessür 

bal f. zla devam eder. Uzv\ ak· 
aülamel hafifıeş r, ru hi düzenaiz· 
likler sl h ıeye haki m olur. O 
zı man heyecmlar heyce n· his 
f p:ni al r ar. Bunlara sadece 
ı. sle r de demek mümkündür. 
Artık b~nlar iç güdüoiın i nfi la<ı 
deği ld i r, ruhun miizmin halleri· 
d r. Şef .:a t, ana aşkı bu kabil 
hıs le : d !ıı dir. 

H sler affektif hayat•a a ni 
k:ymeti ha"z değ ldirler. Sarsan 
heyecanlar ka .bin k vı ,cımlarıd• r. 
lıı fıl ak etmiş heyce ınlar şüp· 
hesiz daha iy :d ı r. On ları duman· 
ıız kızgın ateşe benzeteb ı liriz. 
Müzm . n leşen affekt f (Uetire) 
müddeti ve şiddet itibarile daha 
aşi kar bir hal kesbeder, birleş i r, 
şah sın bü Ü l ruhi faaliyetini 
masseder. H eyecan ihtirasa mün· 
kalib olur. ihtiras sabit fikrin 
ruhi muad ı l i d i r. Başlı başına 
kalmak ve hiç b ·r iştirak kal:.ul 
etmek istemiyen ı ht<ras hissi ile 
deLl ı k arasındaki yolun orta· 
sında bulunur. Ş~hsı aşk ve iş 
gibi harıci vak' alara lakayd 
kı' ar. 

ihtiras faaliyeti müsait veya 
gayri mü ;ait bir cihette vaki 
olur. Keyfiyeti gayesine göre 
deği ş i r. Adi ihtiraslar vard ı r, 
isp ir to i b tilası gibi. Yüksek ih· 
ti raslar da, yurJ sevenlerin kah· 
raman lı k ları gibi. Fakat ı h tı ru, 
umumi bir ta ı zda, devamlılık ve 
inkar olunam az kuvvet g ibi va· 
aıll ar la işaretlen i r. Her ist yen 
iht irasa malik olamaz. Bir ihtiras 
h isset mek çin insan n kabiliyeti 
o lmal ı dır. (Balzac) ihtiras her 
ş eyi d oldurur, can : andırır ve 
büyütür. lh tı ra sın evsafı ahv ~ le 
göre sebat veya ş i ddet, zekan ın 

süra t ve geni ş ğ g ibi şey l erdir. 

D:hi vrya f· V · al beşer denen 
insan h tdd zat ,n d o f, ir ht aslı· 

d ır . (Passıonne) . İ n san ı ö i ü en 
iLt as dünya \! zu ümdcn, ıztıra p· 
l&ı d .n kur t n n $ ır da. 

- 1.J v 1m e.iec k-

1865 de Nankintle gizli cemiget efradının kiime halinde idamı 
namesi vardır. Bu tal'matname 
mucibince, cemiyetin her ferdi: 

1 - Cem.yetin zayıf olan 
ferdine yardım, 

2 - Fakir olana para veya 
sair ıuretle yardım, 

3 - Cemiyetin düşman ol· 
duğu hanedan erkanına ve ta· 
raftarlarına daima zarar vermeği, 

4 - Verilen vaz feleri yap· 
malc ve vazife yapan cem yet 
ferdlerinin işleri.ıi kol ayl11ştır· 
mağa mecburdur. 

Bu ta .imatname ve cemiyet n 
erkanının biribirine çok bağlı 
o lması hasebile • arz ve gök 
lcardeş'iği • cemiyeti çok lcuv· 
vetlid ı t. 

Çn ı.l e büyük b·r şehrin val isi, 
bu cc •yeti müc dclcdc faz a 

bi r şiddet göstermek istemiş , 
eline geçenlerı cellada verm ·şti. 

Va:ı: ı yoti tehl ikeli gören cemi· 
yet, b r gece şehri basmı ş, va· 
!iyi d e konağın n penceresinden 
asmıştır. B11 hadise, uzun bir 
:ı:aman ccıa iyotin nüfu:ı:unu kuv· 
vetlend·rmipt r. 
Gızli bir cemiyetin bu derece 

kuvvetlenm · ş olması, Pekin hü· 
lcumetin n ve sarayının işine gel· 
mem ş ve c ~m yet a eyh inde çok 
ş iddetli takibat başlamıştır .. Bu 
takibat bilhassa Nan kinde akıl· 
lara s ı ğmıyacak b>r dehşet ve 
ş i ddetle yapılmıştır. 1865 de 
Nankınde bu cemiyet erkim 
meydanlarda kümeler halinde ve 
günlerce sürmek iartile idam 
edi lm.ştir. 811 urada Kuong · Si 
de cemiyet miUtılcil bir hüku· 
met bile ilin etaı ·,ti. 

Cemiyet, Ç n tarıbinde mü
him b :r mevki işgıl ey :emiş ve 
Çın aıiiverrıbi Tonı Ling li ta· 
rih lerinde bu cemiyet •n umumi 
vaziyetten uzun uzadıya bahset· 
mişt ir. 

Bu miiverrihe g öre, Kanton· 
daki "Arz ve gök kardeş ' iği 
cemiyeti. mensub larını tenkil 
için Çh impa atoru tam 20,000 
ki,ilik bir kuvvet sevkine mec
bur kalmıştır. Bu kuvvet yolda 
iken geçid teşkil eden bir yerde 
500 kadar mevcudlu bir çeteye 
tesadüf etmişt : r. Bu kuvvet ce· 
m ıyet mensub .ar.ndan idi. 

Çın kuvvetlerinin kumandanı 
bir MandarenJi; tanı bir Çin 
t pi idi. "Evvela keyif, sonra ı ş,, 
naza iyesinin sad ı k b ı r taraftarı 
idı, bunun için hemen o ada 
ka argah kurmus ve akşam ol
duğu ıçın de uykuya yatarken, 
askerinin bir k ısm nı çd ey im· 
ha va m ·mur etmişt i r. 

S abahleyin uyand ii' ı vaki ' , 
hiç ummad ğı bir had se karşı· 
s nda l<a IJ\ ştır. Askeri, ıkı saf 
ol ı.ı ak >ıra lanm ı ş, z:.bitla i s f . 

ların başına geçmiş ve saflar 
önünden geçen bir adamın say· 
gı ile selamlandığını görmüştür. 

Bu, kendisine doğru gelen 
adam kimdı?. 

- Sonu var -

Zehir:i gazlar 
Kültürparkt:ı bir 
paviyon yaprl:ıcak 

Kültürparkta halkın hava 
taarruzlarından ve zehirli gaz· 
!ardan korunması ve bu gazların 
insan vücudü üzer:nde yaptığı 
müdhiş tahrib atı gösteren bir 
paviyon inşa edilecektir. Ziya· 
retçiler bu paviyonda zehirli 
gaz ardan korunma için en son 
te b-r eri o:ayca anlıyaca , 
öğrenecek l e :d ı r. Havaya karşı 
korunma komisyonu tarafından 
bu hususta belediye reisliğine 
bir teklifte bulunulmuş ve mu· 
vafık görülmüş t ür. 

Halkevi köşesi: 
Okuma kursları 

1 - Dum upmar, Şehitfadıl, 
Hali dbey, Kıırataş, Keçeciler 
okullarile cezaevinde h;ç okuyup 
yazma bilmiyenlerle ilk tahs·lini 
yapm yan yurddaşlara mahsus 
halk dershaneleri, 

2 - Dum upınar okulunda 
Almanca, Fransızca, fngilizce 
g ibi yabancı dil kursları. 

3 - Dumlupınar okulunda 
lise tahs ı l i ni tamamlıyamıyanlara 
mabıus riyaz ye kursları . 

4 - Halkevinde motör kurs· 
ları. 

5 - Halkevinde Bayan ve 
Bıy' ara mahsus daktilo ve yal· 
nız Bayanlara mahsus nakış ve 
di < iş kurs ları açılmıştır. 

6 - Halk dershaneler ile ya· 
hancı dil kursları lkincitcşrinde 
başlamıştır. 

7 - Daktilo, nakış ve dikiş 
kurs l arı da yılbaşında faaliyete 
geçecektir. 

8 - Mo' ör, dakti lo, nakış 

kurs ' arı için Halkevine, riyaz·ye 
ve d iğer dersler ve kurslar için 
de Dumlupınar başöğretmen
liğine müracaat ediniz. 

Konferanslar 
1 - 27/ 12/937 pazartesi gü· 

nü saat 16,30 da Kız lises i ede· 
b iyat öğretmeni Bay Süleyman 
ta rafından • Sart ha rabeleri " 
hakkında bir kon.erans verıle· 
cektir. 

2 - 25/12 937 cumartesi g ü· 
nü saat 17 de G üzel san'atlar 
kom ı tesi topl•ntısı vardır. 

3 - 25/12 9J7 cu martesi gü
nü akşamı Ar ş " b esi n.n eğ.e nti 
geces dir. 

Asi askerler 
Madrid, 24 (Radyo) - Cumhuriyet ,ordusu, Teruel şehrini zabt 

ettikten sonra harekata devam ile Teruel eyaletinin dörtte üçünü 
istirdad eylemiştir. Bütün eyaletinin nüfusu 40 bindir. Bunun yir 
mi bini Teruelde oturmaktadır. 

Barselon, 24 (Rc.dyo) - Müdafaa Nezareti, ispanya sahillerinin 
ablukası whakkında bir kararname neşretmiştir. Bu kararnamede 
ftalyan harb gemilerinin asilere her suretle yardım fettiği ve asi· 
lere erzak taşıyan gemileri himaye altına aldığı bildirilmektedir. 

Avrupada Noel yor
t~su başladı 

Ingiltere kralının söylevi, rad
yolarda dinlendi. 

Londradan 
Londra, 24 (Radyo) - Noel 

yortusu, bu akşamdan başlamış· 
tır. Gerek burada ve gerekse 
Londra civarındııki kasabalarda 
büyük bir har9ket müşahede 
edilmektedir. 

Kral, radyoda bir söylev ver· 
miş ve bu söylev, lngilterenin 
her tarafından ayni saatte din· 
lenilm ştir. 

bir görünüş 
kaydedilmektedir. Halk, kilıse
lere akın etmektedir. 

Mussolini Romani kasabasına 
gid erek yortuyu orada geçire· 
cektir. 

Atina, 24 (Radyo) - Noel 
yo tusu bu geceden başlamıştır. 
Çarşılarda büyük bir izdiham 
vardır. 

Hükumet, bankalar ve bütün 
zenginler, fak irlere tevzi edil· 
mek üzere epey para tahsis 
eylem' slerd ir. 

beri hıyılpereıt bir idealilt 'l'I han• 

rileri ioo Klemaıııo gibi, Orlaado gi• 
bi ve nihayet Loid Corç gibi kıpkı• 

.,ı birer milliyetçi, yani birer Yuda 
idiler. Zavallı Milletler ccmi1eti ha 

dört profıoıa .Uııdea tamamUe iilii 
olarak dogd a. 

Yirmi ıenodir ona ıınd teuef· 
füılerle, ıırıagalarle yaıatmıgı çalıp• 

yorl•r. Soıı zamanlardı bıı geyretleri 
de beyhude görenler, oalan dı çok 

hulmağı ba,Iıyaalar oldu, Boaler 
ıimdi 0110 yııatmık için Jı:af11ıaı 

keomek, yıai on altıncı maddeılni 

kaldırmak !Azım geldiğini iddiı edi. 
yorlar. Fil'flki on altı ncı madde Mil

letler cemiyeıiaia yeglne lı:a'l"l'ei ı .. 
yidiyeaidir. Ona kaldırdıwz mı, yani 

mlllecavizln karııımda yegiııe ıillh 

halinde duran secri tedbirler ihtim•· 

!ini de yok eltiniz mi erbk ha C( 

miyetio ne m0Yc14diyeti, ne de m•• 
nuı kılacektır. Banu böyle yapmak· 

tansa biç1reyi kendi haline bırıkmak, 
ölümünii hiirmetlı beklemek daha 

hayırlı olur. B iç olmazsa dünyada 
ıu lh f ilerini bir gün olnb da hikim 

lı:ılıhileceklerini um maktan bir tilt
)(1 'l'azgoçmek İltemiyeıı bir kı· 

IJm ia .. nl1r hanbıdılmevıe olıoa 

inanmakta, daha doğroıa kendi kl11t 

dileriai .. ııımakta dovım eder 
giderler. 

Japon ordularının 
Hankeoyu da zap

tettikleri söyle-
• 

nıyor 

Başı 1 inci sahifede 
Japon kolu, uzun süren sıkı bir 
gece yürüyüşünden sonra Han• 

keonun şarkındaki hakim tepe
leri işgal etmişt r. Şimal ve şi· 

mali şarkiden ilerliyen kollar da, 
şehre sekiz kilometre mesafede
ki noktalara varmı ş ardır. Diğer 
kollar, Çinlilerin ricat hatlarını 
kesmeğe çalışmaktadırlar. Hanlcı 
eonun 24 kılometre ilerisinde 
bulunan Puyani şehri de Japon· 
lara geçmiştir. 

Hung • Kong, 24 (Radyo) -
Umumi karargahta gazete mu· 
bahirlerini kabul eden Mareşal 
Şan·Kay·Şek şu beyanatta bu· 
)un muştur: 

- Çin milleti, Japon salgı· 
nına karşı şiddetle mukavemete 
azmetmiştir. Vakıa Çin milleti 
son zamanlarda mühim zayiat 
vermiştir. Fakat millet, yeniden 
muharebe için fırkalar çıkara· 
caktır. Harb ne kadar uzarsa, 
mukavemet te o kadar fazlalaşa· 
caktır. 

Paris, 24 (Radyo) - Noel 
yortusu bu geceden itibaren 
başlamıştır. Paris halkı, ski 
için Paris civarındaki dağlara 
akın etmekte ve şehir dahı linde 
görülmemiş bir kalabalık dal· 
galan maktadır. 

, ""· • • .~ J •• •-"' .;'.,. , :.. .... '~ • 1 1 • 

Roma, 24 (Radyo) - Noel 
yortusu münasebetile ltalyanın 
her ta rafında büyük bir hareket 

"\ 
Izmir nasıl 

işgal edildi? 
Bu mü.iim hatıraları 
yakın .c A '::. .: ') lu l. 

bu' c ..,l1 s ı nız 

Kızı Akrep 
E.şı nı o ~uma<.i ığ. nız nef.s hır 

zabıta rom • n ı. 

1ll !!; ii ıı lerde 

1 • 
EHMI 

MAKiNE TAMiRHANESi 

iz.mir: Kestane pazarı No. 16. 18 

Müşteri ler i nden gördüğü rağbet üzerine faaliyetini genişle· 

t erek makinelerini kimilen yen i getırtmek suretile atöl· 
yeye bir kısım daha ilave etmiştir. 

T ez~ahlar yeni 
/ı ssas ve 

olduğu için 
t ~miz çıkar. 

işler 

Pren ~ipleri ın" z : 1-lşi sözverilen gün 
aite bitirmek. 

ve sa· 

2 Müş t eriye azami suhulet, fı at· 

!erde itidal, işde temizliktir. 

TELEFON: 39 } 3 
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KARA KORSANLAR ŞEFi Nahas paşa 
Yeni kabinede vazife 

Dilber kad n korsan almıyacaktır 
Kahire. 24 (Padyo)_- Nahas 

paşa bu gün saraya giderek 
Mahir paşa ile görüşmüştür. 

Aşktan başka kuvvete ba, eğmiyen deniz kızmın maceraları ... 
Nakıli: Faik Şemseddin BENLİOGLU 

32 -
Mahir paşa, müteakıben ayan 

Karasakal, Prens adasına namuslu ve evrakı 
muntazam bir gemi halinde uğradı •• 

ve meburan azalarının bir içti· 
mama riyaset etmiştir. 

Yeni kabinede N ahas paşa 
yer almıyacaktır. Veft fırkası bu 
kararı şiddetle protesto etmek· 
tedir. 

~~~~------.-. ...... ~-------~~~~~ 
Hepsine de birer, birer baktı Kamblsin. Söyledığimı yapmağa kıymetli hediyeler gönderdi. 

ve: 
- içinizden bu işi kim ya· 

pacak? Diye sordu. 
Kenedi ileri atılarak: 

- Beni Diye cevab verd ". 
Karasakal kaba bir kahkaha 

ile g :ildü: 
- Sen mi? Hay külhani hay. 

Bu suratla mı, bu cani suratla 
mı? ı-:l ey bud tla .. Sa ı ki suratının 

ne ı'aJe et tiğinı bilm ıyormıış gibi 
ha eket ediyorsun! Seni kilisede 
vaız kürsüsünde görseler, şer 

tanın ta kend si olduğuna hük· 
medece , ter. Dahası var; hüku· 
mete mensub bir kaptanın her 
halde o kuyu b yazmak bilmesi 
lazımd r. Sen, harfleri gö·sen, 
bır tanesini bile tanımıyacaksın. 
Dedi. 

Karasakalın bu sözleri baş· 

ta lbaşa doğru idi. Kenedi, cid· 
de ı ç rkin, menhus suratlı, kara 
c :ıhil ve kaba bir adamdı. Bu 
ad :ı mın yüzüne bakan, bundan 
bö le bütün işlerinin ters gide· 
c ğ ne iman edebilirdi! Fakat 

K nedi böyle düşünmüyordu. Bel· 
k de o, yüzünü bir aynada 
gö düğü z ~man, kendisini tes ili 
edecek güzell kler görüyordu. 
K nasakala bu sebeble çok 
kızdı, hiddetinden kıpkHmızı 

oldu. 
Karas kalın böyle ufak şeylere 

ehemmiyet vermek adeti değildi. 
Kened ıy. ço\C iyi bilir, bu se· 

b eble arada sırada onu hırpa
lamaktan geri ka maıdı. 

Kenedi hiddet ve infialle: 
- Şu halde bu işi Hans ya

p ı bilir. Çünkü surat' mandıra 
köpeğini andırmaktadır. 

Dedi. 
Tiç hala gülüyordu. Çünkü 

Hansın ayağını bizzat kendisi 
l ırmıştı. Böyle adamı kaptaı 

diye göstermek mümkün olur 
muydu? 

Ke ıed: 

mecbursun. Yoksa süv ui old.ı· Has.lı haydudlar Prens ada- Ahmed Mahir paşa gece evi· 
ne giderken, Veftçilerin hücu· 
muna maruz kalmıştır. Bir kaç 
kişi tevkif edilmiştir. 

ğun geminin direğine seni sa - sında fevkalade merasim ve 
landırırım haf Rid de s nin mu· hürmet gördüler. 
av nin olacaktır. Rıd sen de - Sonu v rı r - . 

dinlt>, Ben söylediğ mi y:ı ptıran 

bir adam mi... 
Mer , Karasakala: 
- Emrini yerine getireceğimi 

Dedi. Fakat $d hiç bir cı:vap 
vermedi. Maamafıh kabuldP.n 
b .. şka çare de yoktu. 

* * * 
Tiç, Portekiz n Afrikad "' ki 

müatemlekelerine doğru gitmek 
istiyord ı. Portekiz Afrikanın sa· 
hilleri onun işine ço'c elverişli 
geliyordu. Bu s:ıhillerden her 
gün esir, f ld işi, altın vesa·r 
kıymetli maddele le yüklü gemi· 
ler hareket eder, buulan Avru· 
paya götürürlerdi. Tiç için bun· 
ları vurmak ko ıay ve çok karlı 
olacaktı. 

Prens adasına yaklaşıld ğı sı· 

rada Karasa <al kaptan T .ç, S idi 
yanına çağırdı ve: 

- Bana bak kabak kafdl Şu 
andan ı tibaren senin ro'ün baş· 
lıyor. Dikkat et ha.. En küçük 
bir falso, hemen idamını mucip 
o'acaktır haydi. Aç göz erinı! 
Dedi. Ve geminin ı daresıni de 
muvakkat suret te S d n el ine 
verdi. M~ri de S. dın muavını 

oldu. 

*' * * Tiç, tdarey S e vera kten 

sonra, g iverteye ç ı ktı; denizin 
haşmetini seyre daldı. T m ya· 
nınd l da M~ri vardı . Tıç Meriye 
ara s ıra g:ır p hisle . le bakıyordu. 

Yeni kaptan S d ise, şaş'<ın 

bir halde ı d. c .. saret bulmak 
için bır sürü Rom içmı ş f ık at 

hala tereddüd devres ı geç ı r: 
yordu. 

Limana yalc · nlaştıkları zaman, 
liman reisı b r kayıkla "P,enses,, 
gemisine geldi, S d, adının kap· 
tan Kambl olduğunu bildird. 
Geminin evrakını gösterdi. 

-- ............ ~ _.... .... ....... ....... --~-~-~-~--------.....__ ...... _____ ........ 
Bi · rüşvet hadisesi 

Hapishane başkatibi Bay 
Necati tevkif edildi 

~~~~----~~~~-

Um umhan eci Şamlı Melekten pa· 
ra a dıktan sonra yakalandı 

Hap shane baş ı<at bi ve he
sap memuru B. Necati, evelki 
gece Tepeci ~ te Şamlı Meleğin 
umumhanes ınde r şvet aldıktan 
sonra zab tacı suç üstü tutul
muştu~. 

B. Necatin in ı üşve.t almasının 

sebeb , Şamlı Mdçğin kardeşi 
Al dir. Bu ı dan evel T epecikte 
umumhaneler aras ndcl Me hmet 
adında bir ni ö dürdüğü için on 
beş yıl ağ r hapse mahkum edi
len Ali, üç yıldanberi İzmir ha· 
p ishanesinde bulunmakta ve mah· 
kumiyet müddet.n ı tamamlamak 
için beklem~ktedır. 

Başkatib B. N ecati, son gün· 
lerde bazı te ~b .rler almış, Şamlı 

Melek ve kız kardeşleri e hapi· 
sanede bulunan mahkum Alıyi 
bazı şartlar dahilinde görüştür· 

e · m ta b nd n evel 
bır yatak, y ..>rgan, lpek göm ek 
ve daha bazı eşya istemiş, 

Şamlı M..lek, bu eşyay: alarak 
B. Necatıye göndermiştir. 

B. Necat, hap"sh ıınede bir 
od d' yatmakt ·ı ıd ı . Son za· 
mandı B. Necati mah<um Ali-
nin hap sanede uygun görülmi
yen bazı hal erınden dolayı b .:ış· 

ka bir hapisaney · ııakledilece

ğinı ve buna lüzum gösterece
ğini söyl yerek yüz lira para 
. stemiş: 

- Bu parayı vermez eniz kar· 
deşinizi b a ş'<a bir hapishaneye 
sürgün edeceğ z. 

- Kardeşini İzmir hap:hsane
sinde bırakacağız, başka bir 
yere göndermiyeceğ"z. Hükume· 
te bin lira vereceksin. Desinler, 
derhal veririm.,, 

Diye bir söz söylemiş. 

B. Necati, yüz lira 1 üşvet is· 
teyince Şamlı Melek, ~ u parayı 
verdikten sonra da kend ısinden 

tekrar para isteneceğini ve bu 
şekilde mütemadiyen para vere
miyeceg-ın düşünmüş, evvela 
müddeiummilıği ve sonra da 
zabıtayı vak'adan haberdar et
miştı r. Müddeiumumilikçe ihbara 
eh ·mm:yet verılmiş ve tertibat 
alınm ıştır. B. Necatiye verilmek 
üzere yüz lira hazırlanmış ve 
bu paraların ser ı ve numaraları 
tesbit edilm ı ştir. Bu işe muktedir 
taharrı memurları tavzif olun
duktan sonra B. Necatinin pa· 
rayı alacağı yer kendisinden 
soru' muş, memur da: 

- Tepeciğe gelir, evden 
alırım. H em de bir sofra hazır· 
lansın. 

Dem "ştir. Şamlı Melek; umum· 
hanes n..de lazımgelen haz·rhkları 
yaptıkta l sonra B Necatinin 
gelt c ğiııe yakın taharri memur· 
tarını evde muhtelif yerlere 
gizlem i ştı r. Bazı memurlar da 
evin dı şarısında tertibat almış· 

lardı r. 
Abam üzeri B. Necati umum· 

haneye telefon etmiş, t \!fona 
sermayelerden Makbule çık-

:\ 

fabife 'I 

Noel 
Yıldızlar Holivu 

Şarl Boger ve karısı 
Normandiya vapurunun bu Anatol Livalc, Danyel Deriyo 

seferi, büyük bir husus'yet Pariste "Mayerling .. filmini çe-
arzetmiştir. Avrupada bulunan v rdikten sonra Holivud yolunu 
yıldızlardan b ir çoğu Noel için tutmuşlardır. Bunlar, Holivudda 
H ulivoda gitmektedirler. muhtelif firmalar tarafından an• 

lngi lterenin S utampton lima· gaje edilmişlerdir. 
nında da vaziyet. ayni?ir. İngil- Fransız s inema alemi bu 
teredeki yıldızlarda Noel için Noelin Fransa ve İngiltere ıçın 
Holivuda gidiyorlar. Viktor Mak bayırlı olmadığına kani görün• 
Legien, Ladi Asley ve zevci mektedirler; çünkü Holivud, yıl· 
Duglas Fairbanks vesaire. dızlarını böylece küme halinde 

Şarl Boyer, Pat Paterson ve gene- kend'sine çekmektedir! 

Meşhur yıldız doğduğu yerde 

Greta Garbonun 
or 

~~~~---~~~~-

şoför 
ki: 

"Az kalsın Greta, kibar bir 
evin aşçısı olacaktı,, 

• 

- Şu halde bu işe layık kim 
olabilır? Rid bu iş iç· n aladır 
amma çok gençtir. Kala, kala 
S ıd kalıyor, dedi. 

Karasa kal bu defa gülmedi 

Ortada şüpheyi mucib hiç bir 
şey yoktu. L man reisi, kaptan 
Kamblden çok memnun oldu ve 
onu bir akşam yemeğine davet 
etti. Bu davete Pıenses gemi· 
sinin diğer kaptanları da davetli 
idiler. 

Demi ştir. Şamlı Melek ile kız 
kardeşler , mahkuın kardeşleri 

Aliyi çok S:!vdik eri iç n onun 
fzmir hapisanesinde b • rakılması 
hususunda h ... r feda .·arlı ğ . yap· 
mağa hazır bulunuyorlarmış . Ye· 
ter ki bu feddkarlık arı kanuna 

mıştır. 

Hap'shane başkatib ': Greta Garbo ve 14 .ıJaşındaki vazi9eti 
- Bn. Meleğe söyleyiniz, ha- G reta Garbo S tokholmde; yani caktır. Bu altı ayın müfredat ve gözler.ni Side dikti. 

Sid hayıet içinde: 
- Ben... Ben mi? dedi .• 
- Evet sen, hem sen bir 

zabit gibi söz söyliyecek tam 
bir adamsın. Binaenaleyh, sen 
"Prenses" gemisinin süvarisi S r 

Liman reisinin bu daveti mü· 
kemmel bir şenlik şeklinde 
o ldu. Ziyafetten sonra da l ıman 
reisi Prenses gemisine bir çok -

.......................................... !. 
Dilimize çeviren: 

Şükrü Kaya 
Yazan: 

· Hanri Bero 
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lcahvenin önünde oturuyordum. 
Önümden bir çift geçti, kadın 
gülümsedi, beni gözü ile arka· 
daşına göstererek: 

- işte kendini biç bir şey· 
den mahrum etmiyen bir adam. 

Diye mırıldandı. 
Bu benim için bir ders oldu. 

Fılhakika ben de ondan sonra 
artık kendimi hiç bir şeyden 
mahrum ctrnemt' ğe başladım. O 
zaman anladım ki perhiz insanı 
zayıflatmıyorıa da hiç olmazsa 
şişmekten mened_yormuş. Çünkü 
ondan ıonra alında çıkan bir ur 

gibi herkesin nazan hayreti 
önünde, gözle görü:ebilecek su· 
rette şişmeğe başladım. O za· 
mana kadar tombul bir adam· 
dım, işte o kadar. Ş mdi şu 
gördükünüz hale gelmek için bir 
sene kafi geldi. 

Bu da tuhaf bir şekilde oldu. 
O sırada aradan b"r ay kaybol· 
duktan sonra hiç bir arkadaşa 
tesadüf etmezdım ki yanakla
rımı gördüğü zaman hayretinden 
ağzı açık ve elleri havada kal
masın. Onlara kızar ve: 

- · Ya budlarımı görseniz. Diye 
bağ.rırd ı m. 

na b ir emanet hazırlıyacaktı , ha· doğduğu şehirde! programı henüz neşredilme-
zırsa geleyim. G reta G arbo, S tokho1mün fa- mıştirl 

Demiş, Makbule de: kir a ilelerinden birisının kızıdır. G reta Garbonun Stokholmde 
- H3Zırlandı, buyurun, gelin. Şöhret ve servetin yüksek mer· taksi şoförlüğü yapan bir amcssı 

uysun. Cevabını verm'ştir. Sö ·tlendiği- tebeler'ni kazanan Greta G arbo vardır. 
Hatta Şamlı M lek b "r g ün: - Sorı11 8 nci sahif ede - altı ay kadar vata ltnda kala· - Sonu 8 nci sahifede -

...... ._._m ....................... .a ... aaıımmıe:ı::a;ıı:amm:sıJamlllBll:!l:llBl'ılilii:ml.'mllm .......... .. 
Fakat şaşkının bırinı d ğeri bir dost gelıpte o ebedi: 

tak ı b ederdi ve hepsinin de - Amma şişiyorsunuz hal 
dudaklarından ayn i: Sözünü b tirir bitmez ben de 

- Amma da ş: ş !yorsun hat şöyle: 
iltifatı dökü ürdü. - Evet fena g 'tmiyor. 
Zayıfıar; söz er;ne insana fe- Cevabını verdikten sonra der-

rah verici bir hara et ve şidd t hal yüzüme guya acıyormuş gibi 
de ilave ederek umumiyetle, merhametli bir tavır verir ve 
bitmez tükenmez neşeleri ara· gözlerinin içine bakarak: 
sında bazı latıf ve hoş sözler - Evet ben şişmanlıyorum 
bulmazlar da değildi: fakat bilak s azızım, sizin de 

- Maşaallab şarap fıçısına çebr niz o kadar bozuk ki. Belki 
dönmüşsünüz. bir şey değildir amma; bir kue 

Veyahut: kendinızi hekime gösterseniz 
- işittiğime göre denizdeki fena olmıyacak derd ı m. 

bütün sabih torpilleri topla· Bu cevap sayesinde ne tatlı 
mışlar. saatler geçird m, hatla zannede· 

Ve yahut: r im ki bunlardan bir ıkisi de 
- Galiba perhizden yeni çık· adam akıllı bastalandıd ı bile. 

tınız? Maamafih bu hal çok devam 
Bütün bu zevzeklıkleri tatlı etmedi. Alemin hayret ve şaş· 

b·r tebessü ole karşılardım, fakat k ı nlığ da nıhay.!t bu ıdu. H .!:ke· 
içimden katıl olacağım gel ırdi. sin müzmin bir hastalık g bi 

Maamaf .h alaycı arkadaşlarım· mütemadiyen devam edecek 
dan ntikam alacak bir cevab zannettiği sem rme;n gü1ün birin· 
bulmuştum. Te teke g bi kuru de muc ze gibı keıı d ı kend ne 

duruverdi. 
A llaha çok şükjr; b 'r kaç ay 

ayni pantalonu giyebilmek, ayni 
yakalığı tak bilmek ve ayni 
yeleği sırtıma geçirebilmek s a
d etine mazhar oldum. Hayatımın 
(tulumvari) denileb lecek olan 
bu safhasını terz düı< anlar nda 
prova ile geçirird m. Terzim 
hayretinden ağzındak toplu iğ· 

neleri yutardı ve beni tavs.f 
edecek ş~y bulamazdı. 

Evvela: 
- Efend m; bir az et!icesiniz. 
D iye başladı. Sonra değiş· 

tirdi : 
- Efendim, etlisiniz; efendim 

semizsiniz... Efend m şişman· 

srn ızl 
Orada ka~dı; bir damla daha 

ilave etseydi bardak taşacaktı! 
Artık b unda ı sonra bır sıfat

tan d ~er sıfata geçe geçe anla
şılan nıhayet bana: 

- Eferıd m çok şışmans ız; 
elend m şayanı hayret b r d re· 

cede şişmansınız; etendım müs· 
tekrebsiniz. O .yecekti) 

Zaten ben de çok d umaz, 
t erzimi değiştirirdim. Bilhassa, 
bana ince belli son modayı ya• 
pan ve biçimsizl ı ğimi büsbütün 
meydana çıkaran ukala terziler
den çok kaçardım . 
Asıl iş n garibi insanın daima 

şu camc.-kanda ve yahud şu 

aktörün üzerinde görduğü şöyle 
hır elbisenin keo d sine hiçte 
fena g tıniyeceği ü.nidıne kapıl· 

mas dır. Fakat bu hayal daha 
iık prov,ı...ıa za ı olur. 

Hele yeni terzılerin o prova 
salon arı: 

Hiç bir haya ve tahayyüle 
meydan verın yen; ve bıçare 
şi~kolilrın haf tal 1r ve aylardan· 
berı görm · mezıikt •n g ld ği şey· 
lerı göz.erine c;;okan aynaları; 

çığ v · so5uıd Zıyaıarıle amma 
da amaıı cı<llar lıal 

İns:ın t l:.Kı süra t katarının 
- Sonu var -



ANADOLU 

Ei · 1·üt;ı1 rt hadise ;i 

Hapishane başkatibi Bay Tütüncüler! 
J u akş mkt program 
J, tan bul radyo<u: 

Ok e ı•eşr yatı: 12,30 Türk 
ın • • k ı', 12,50 h~vad i, Je-r, 13,05 
T•lı k rnu.ıkis ı , 13,30 H~fıf 

muııki. 

Necati tevk·f edildi Bahçevanlar! 
Umumhaneci ş;;.ıı Melekten pa-

1 

ra a.dıktan sonra yakalandı 
Akşam r>t>şr y t : 18.30 D ırıs 

aıus k aı, 19,30 k onferaM, 
20 Türk rnus ki,i, 20,30 H V l 

raporu, 20,33 A ıp~a n ş iya t, 
70,45 Tii ı k mus ki , 21,15 
St d1 o oıkrs'r sı, 22,15 Ajı~ s 
habrrl ri, 22,30 So:o :ır, 2! ,50 
IOO lıabNle•, 2 ı soı ı. 

Av up11 •st s ·on ar ı n hu ~e
c •ki pr gra .n arrıı a.ı ı..u nah.p 
p rç l •r: 
flaf'f kon,t>rle·: 

6 45 P r s Ko'ony-1: P a'< 
ko s r, 7,1 ) B · ın kıs'\ da 'gası 
m <<il p o;ı-rı n 815: Devam), 
9,2J P •r; Ko o ıfal: P .ak, 9,3) 
B r n :, <a o gı": Bırıdo ınu-

7 k , 1 ı. 15 Pars Ko on yal: P a< 
1 J. 5 \ ·r ın kısa Ja gıs: Kon
~, , 13 P.ır s K ·J '. onyal, P .ak 13 
H•r irı k s:ı da'g\S :IHd f musiki, 
111 15: D vam) 13,05 B ıkre~: 
R m · ı mJs kısi, 14, 15 P.ıris 
Kooıya': Konsernakl, 15: krzt, 
16,30 i3e ,in k sa d1lguı: küpİ( 
mil ki puç.ılırı, 17,45 s~rlin 

Kısı d lg ıs: E1 ·ncel m s ki, 
J 8,02 füıkreş: hı ıf o kestra, 18, 
50 Berlin k•sa d ıl<;?ası: E ılenceiı 
m ısıki, 19: Mo sko va: K n• ·r, 
l 9, 1 S Eü .rrş: Ta ıı d n or <es t as 
20 V y'\na: Noel ko~ >e r, '2),4) 
l:!ü~ eı: Eğ .e nce! P .a< mus k ısi , 
21 B!r'.i ı k u dalgas : k:iç~" 
k-ı ıse , 21 V ı şova: icar.şık o -
k•s' r1, 21,2) V.ya~1: O .kestra, 
k ıaıt~t Vt' t • kı ı kar . şı· p ı ogram, 
22,15 Moskova: Kons ·r, 22,3) 
B" "ıı kısa da g•sı:J Ha,k mus .· 
• ı.~.. 2 3 Pcş'e: Oı kestra, 23, ·O 
V y nı; E&-l •a c ·li konse ·, 2J,35 
Bü rtf: Rumeıı m ıs kisi, 

Operalar, oı;ere tler: 
1 ,45 Berlin kısa dalgu: 

H mper .ick n f-laensel ı;nd Bn -
te l s nıli çoc k op ·raııı O. 10 
Laypz i= V g ıeı .n (T • .nııh.ıus . r) 

opt ••. 
Ola masife:,;: 
20 P.aq: Ku ı ~· m ıs'k's'. (N >

•· iç ı V •t k.uı radvo urı lan na· 

• ı ) 23,IS V~r,ov~: T. yo ko.ı-

ı 'o•ihller. 
12,3 ı 8'.ikr,.ş: Noel sarkıhrı, 

15,45 B ı 1 ,. k s • d ı ~g ısı: P ynrıo 
(. 1ayJn). 16,45 Pars ko'.onyıu: 

öa aıı A .d. e Mı gı,y şar ı sôy
luyor, 19 Bü ~·eş; Sesli f imle -
d ~ n h v lar, 20, 15 B~Kreş: Ru

m' ı ş . rkı ar. 
Dans musikisi: 

16,30 P(ş t e, 18,~0 Varşova, 

2', 15; Bü4ı eş, 21,:0 B~rli n k.sa 
da gali (B • aa · t va 's). 23,"0 · 

______ ,,,, 
- Ba1r 7 nci soıifede -

lrıe göre, B. Necat , h f . anın ba
z gihlerı.ıde z;ıtf'n Ş mlı Me
l t n evine g der k oradaki ıer
m 1yelerle görüşürmüş. Evcik i 
gece B. N ~cati rve gitmiş, alı
nt n te tiba tan bıhaber o 'arak 
hazır:anarı sofrada baklavası ıa 

va r ınc~ya ka lar yedıkteıı sonra 
Ş ım ı M!'eğe: 

- Ben g .d yorum. 
Dem şt r. O vaki Şlmlı Me

lek, mım ı ala ı ve serıl eri daha 
eve! t~ rbit ed :m ş oları yüz 1 • 
rayı ç kırıp B. N . catiye ver
m şs · de B. N cali, hepsini al

mam ı' : 

Bar'arda. meyhane'nJe 
boşuna saıf~derim, s mra pa
ram ka1maz. Bana ş md yalnız 

yirmi lira ver, üst tarafı ende 
kalsın. Lazım oldukça alırım, 
De ın ştir. Şam ' ı Melek te. 
- P k alii. A l yirm lirayı. 
Diy: rek pa aıın üst tar.ıf nı 

k •nd s'n<le al ı koymuştıır. B. 
N cati parayı aldıkt n so ıra 
evden ç kıp g tmişse de, on adım 
ilerleyinc ', bir şahs n yanına 

sol:ulduğ o ı : 
- Bir az d rur m~sunuz? 
Dedığ' ni ve sonra s ı vil me

mu ar n, etrafın ı sard ğını gör
m1iş, üzeri aranınca kad ından 

alJığı 'irm lira üzerinde ç k
m şt.r. B.ı p ra arın numa.aları 
ev ld~ıı tesb t eJ,ld ii ç n h ·k
kın la za?ıt va,aka>ı tutu ' muş, 

keıd si d ün ak 1am adi.yeye 
v~r ''" ,trr . .--~~'-"c·_"~--~~~~ 

S ·ç u Nec t;, id lia mako mı 
tar ( ndaı tevk ı f talebile niibet
ç. so g.ı ha ım'ığ ne te•di olun

mı: ştur. 

Dü ı vç vak t, ~o·g~ hak
m i ıiıı hJ,uruna çı °< arılan s. ç u 
N c ,ti dem ştir ki: 

- B n ki arkada' mh b:r
likte A , ye.ı i ıı evin• g t!im. Ye
m: y dım. Bu sırnda Şnılı 
Me'e: de geldi. Lfıf a ra ı nda 

A y ; ı:nd şi mılı un A iııin 
h ı pı ne.J • b1 ' un luğ ı u v~ ken
d s n : ve i aıek üzere y rıni lira 
vtrnıek is'ed if n söyl<m:ş ve 
b:r nıah u ı a yirm ı !.rayı d~ la
ten verme,j'e hap.srneler nizam
nım<"sinin miisaııde etmedoğini 

vo:: haf ıada iki er J;ra ver.imek 
ve üst tMafı h1p san: ku sında 
mahfuz kalmak üz re bt1 y rmi 

Prag 
Mu/;teli f 

16,JO Paris Kolony1: 
No '. ) is mlı sk~ç. 

an 

--
(Şen 

-
Yaz~n: Amerika Cumlıurreisi M. Ruzvelt 
Çeviren: Faik Şemseddin Benlioğlu ·-refrlka Numarası; 44 

- Eveti idam dakikasından 
eve! valiyi görmek lazımdır. 

- A a. Al bani de saat dörde 
dotru bulunacaktır. 

- Valiyi tanırım. O da her 
halde beni eski halimle tanıya· 

caktır. Kendisini henüz hayatta 
olduğurna ikna edeceğimi sanı

yor'Jm, Maamafih aksi de çok 
ınümltündür. 

B'nim, Jim Blak olduğuma 
inanmaısa .. o zıman işim miişkül 
bir safhaya giı miş olmaz m.? 

Şitrlot kahkahalarla güldü ve: 
-K ndınizi o kadar mahirane 

det ~ .. rduııı ki.. Bir insan ken-

dis'ni ancak bu kadar tahrib ve 
imha edebilir .. Ş mdi de yeniden 
h'lyata g'lmeniz, doğmanız lazım. 
Ne güç ve karışık ışl 

- Şu halde .. Benimle beraber 
valinin yanına gelmez misinız? 

- Fakat ... Fakat ... Nasıl ya
pabileceğimi bi miyorum ve kor
kuyorum.. lika bu hadiseden 
istifadeye kalkışacaktır. Jim 
Blakın beş milyon dolar nı siz
den gelip almak istiyecektir. 
Sizi belki de mahkOm ettirmeğe 
çalışacak, muvaffak olamazsa 
aleme rezil edecektir. N ., ise .. 
Siz v.cdanen lıkayı kurtarmağa 

1";1 

lirayı aldığını ve kapıdan çıkar
ken taba ıi memurları tara ın· • 
dan karako'a davet ed ı ld ğini 

ve b lihare müddeicımumi baş 
muavini B. Sedadın huzurile 
c za .·ıindeki odasında yapılan 
araşt rmada zeytini ıenktt bir 
yorganla, çantasında ipekli bir 
göm e '< ç ktığ ; n ı ve bunların ki
min tarafından konulduğundan 
haber ve m:ı O.nalı olıııadığını 

! öy' em ştir. 
Mevcud de' ill•ıe göre ıuçlu

nuı tevk f.ne ve evrakın iddıa 

makamına tevdiine karar veril-
miştir. 

Edebiyat 
- Başı 2 11ci sah f e 'e -

veznı Aruz iJi amma Aruz, be
hemehal ve betahsis divan ede
b y.ıtının brtısı deği l dir. Bunun 

en bü ·. ü · m 5, \ini "İstikla l mar
şı. mızla "Çanakkale. ve em
sal. ş1heserler verır :er .. 

D., in ve pü h y •can şüe a
m ız n A uza yüklen şlerıne 

ehm n ivet vermey niz; onlar n 
y.iıd~ do ·san beşi Ar..ızun de· 

n.zle r n ie yüzme< kııbil,yet n· 
d•n m ıhr·1m o du'd 1rı ıç i n, 

yüzde be~i de zevk' ne varacak 
kadar yüzem •dik' eri için öyle 

yapıyorlar. Z ıvallı aruz "Divan 
edebiyat nın vezni. olmak büh

tan n1 da bu yüzden uğra

m ş'ır. 

Alı iffeti tebrik eder 

nunu bekle J ğ miıi, ısrarla arz· 

tyler z * * • 
1938 . u h ydı 

- Başı 1 nci sahfede -
ma~y1 münascbatı, 

ı aybrtm ş İr. 
193 '~ s n s nin 

gergi ,1 ğini 

müzake e'er 

v-. yi ? nhşmal r'a geç, c~ğ ni 
zanned !nl~r aldan nıyacakı ırd ır. 

Ç koslovaky', ı;~lh .• n id .;me.>i 

ç n vJ ' ubulacak b :ı t in teşeb-

b :is l erı iyi karşıla nağ1 ve bu 
hususta iııçb r ya dım es rge ne
m ğ• lrıır•r vermiş bu u rnyor. 

• Husu~i lisan ve 
ri ·c z:y~ de ·sle ·i 

F ans•zca, İng . lızce ve Al· 
m 'nca hu usi gece dersleri ay
rıca Orta m •k teb talebelerıne 
ı iy .ız ye derslerı verilır. 

Ka ant na Köprüsü tramvay 
cıcid<'s rıde No. 685 

,, .• ~ ... . ,,. .. ı. .... ·. 'J ., '. ~ ' -mecbu.sunuz ve ) alnız başınıza 

harek •t edebil rs • rıiz .• 
- Şulot .. Eğer yalnız başı

ma yapab lecek olsaydım hıç 

ci Jrmıyacaktım. B~nim, ben ol
duğuma ancak sen ş1hıd ola· 
b l.r ve bunu ispıt edebilirsin. 
Eğer benimle berab~r gelmez
sen ,z ika da ida n edilecektir. 

- Beni b r az bırakınız, ki 
düşaney m! 

Bır az düşündükten sonra: 
- Umumi va ı, iyi kalpli ve 

hay rhah bir adamdır, değil mı? 
- Evet, üm id eder ı m ki son 

zaman arda değişmem ştır. 
- Şu halde.. Bu akşam va

liye gidelim! 
- Bu saatte mi? 
- Evet, b ir tayyare kiralarız. 

Tayyare istasyo ıuna hemen te
lefon edeceğim. 

Ve genç kz tel · fonu eline 
aldı; fakat J m hemen elıni tut
t J ve: 

- Fok .t.. D~di. Ewdii va.i-

Avrupa kimyevi gübreleri 
Yüksek randımanlı ve iyi cins mahsul kuvvetli fı dan ile alı

nabilir. Kuvvetli fidan da ancak kimyevi gübrelerimizle yetişir. 

Tesirleri muhakkak ve kat'idir. 
Telgraf adresi 

Ksradavut 
Telefon 

3809 

Adres 
lzmir-Halimağa çarşısı No. 31 

Hacı Davut Zade 
R'hmi K•r•davut 

•• . ;. '. r-:--:· İç hastalıkları mütehassısı 

Dr. Celal Yarkın 
lzmir Mem!eket hastanesi dahıli hastalııdarı seririyyat şefi 
lkınci Beyler ıokağında lı . hısarlar tütün satış deposu kar
şısında 65 No. lı n ua enehanesinde hastalarını kabul etmek· 
tedir. Telefon: 3956 

Evi: Göztepe tramvay caddeai Gôztepe apartımanı 
karıısında No. 1018 Tele. 2545 -Ecza hanesi 

Fnat Cülergin 

• 

Aısoncak M•sudiye caddesi No. 127 
[ E~ki JÜLYEN eczahanesi} 

TazP, t m iz, 11"uz ilaç 

lzm r 2 ıncı icra Memurlu
ğundan: 

Muı•a ' arıın Emlak ve Eytam 
bankas nda'.I ÖJÜnç aldığı pa
raya mukabil bankaya ıpotek 

eyled ğı lzmirde Üç~ cü S ılta
n ·ye mıh1tles inın Eşrefpaşa so
kağında 169 No. tajlı han ye 
Kapıd n gırıl nce bir korıdor, 

so:d1 bir mutbak, sağda iki 
oda ve E'irelp1şa caddesinde 
161 No.lu b r ,:ükkan ve dük-

n ı ı 

atına g •len k sımda bir bod· 
rum ve han .. nin arkasında ufak 
b ı r arsa ve hela mevcuttu·. 750 
lıra kym e tlı ışbu m 1a dükkan 
bir bap hanenin geç~n sen" 
yap lan satışı 2280 sayılı ka
nun• göre ger . bırakıldığı hal
de birinci sene ta• sit borcu 
m ıayyen vades ııde ödenemedi
ğ.nde ı bu hüküm ortadan kal
ka rak maa dıikkan ve evın 
'en.den mülk .ye ı aç k ar
tırma s" ı et.le ve 844 numaralı 
rmlak ve eytam bankası kanunu 
muc bince bır defaya mahsus 
o 'mak şut le artırması 28/2/938 
Pazartesi gunu saat 14 de 
ıcr.ı dairem z içinde yapılmak 
üzere bır ay müddetle satılığa 
konuldu. 

Bu artırma neticesinde satış 
bedeli her ne olur!! olsun bor· 
cun ödenmesi tarıhi 2280 nu· 
ma alı ka:ıunun mer'iyete gir
dıği tar.hten sonraya müs1dif 
olmas ı hasebile kıymetine bakıl
mıyara'{ en çok artıranın üze
rine ihalesi vnp,lıcaktır. S!tış 

ye söyliyeLml 
Genç kız bir baş işareti ile 

J ı mi tasd k etti ve telefonu açtı. 
Jim: 
- Valiye deyiniz ki yanınız

dayım. Belki ben de kendisi ile 
konuşurum. Dedi. 

Şarlot gene başını salladı ve 
telefonla: 

- Allo .. Dedi. Umumi vali
n'n daıresile mi görüşüyorum? 
Evet m? Bay va 'i ile görüşe
bilir m y m? Mühimdir. Bavıı.n 
lika Blak meselesile ala~adar. 
Evet, koc sını öldürdüğü ıçın 
id•m edilmoK üzere bulunan ba
yan lika.. Ben mi? Ben Mı s Şar. 
lot Hoyum, avukatı mı? Hayır. 
Ben ba}anın avukatı değ lim. 
Fakat onu ölümden kurtaracak 
vesikalara malikim. Bayan lika 
amame:ı masumd11r. Hayır Nev
yorkta bulunuyorum. 

F .;kat tayyare ile Al ban iye 
ge eb 1 rim. B ı sebeple ~ ize 
ev,lden h .. ber vcrmdc. ıst , d.m. 

~44 numaralı emıak ve eytam 
banl..as kanunu hükümlerine gö
re yapılacağından ikinci artırma 
yoktur. S<ı tış p~ş ;n para ile olup 
müşteriden yalnız yüzde iki bu
çuk dellal .ye masrafı alınır. 

ipotek sahibi alacaklılarla di
ğer ala~adarların ve irtifak hak· 
kı sahiplerinin gayri menkul 
üzerindeki haklarını hususiyle 
faiz ve masrafa da ir olan iddia
larını işbu ilan tarıhindco itib..

ren yirmi gün içinde evrakı müs
bitelerile birlikte memur iyetimize 
b ;!dirmeleri İcab eder. 

Aks halde hakları tapu sici
lince malam olmadıkça paylaş

madan hariç kalırlar. 17/2/938 
tarihinden itibaren şartname 

herkese açıktır. Talip olanların 
yüzde yedi buçuk teminat ak
çeıi veya milıi bir banka i ı ibar 
mektubu ve 37/15160 dosya nu
marasile lzmır 2 inci icra me· 
murluğuna müracaatları ilan olu· 
nur. H. iş. No: 576 

Emldk ve eytam ban. 
kasından: 

37/15160 icra dosya numa· 
rasile satıla , yukarıda evsafı 
yazılan gayri menkulün alıc111 ile 
mutabakat hasıl olduğu tak· 
dirde bankamızca bu gayri 
menkule konulacak kıymetin 
nihayet yüzde ellisi ne kadar 
umumi şartlarımız dahilinde ik· 
TiZ yapılRbilir. 44S4 

Evet, hemen hareket edıyorum. 
Şarlot, karşıs nda oturmakta 

bulunan Jim Blaka baktı ve: 
- Vaziyet fbir az ümid kırı· 

cıdır. Valin n yarından eve! bu 
mesele ile meşgul olm,yacağı 
iddia ediliyor. Maamafib.. Bız 
yola çıkalım! Dedi. 

Güç bir vazife 
Jim Blak, yerinde duramadı, 

ayağa kalktı ve odayı yeniden 
adımlamağa başladı. Bu sırada 
tetefon ça!dı. Şarlot telefonu 
kulağına götürünce: 

-Evet. A a. Şarlot Hop mu? 
Hayır. Müdafaa ile a akam yok
tur. Yalnız ben maznunu kur
taracak vaziyetteyim. Dedi. 

Ve sonra Jime: 
- Öyle sanıyorum ki umumi 

vali yola geliyor. Dedi. 
J m, slnındaki terleri ıildi. 

Şarlot telefonla meşgul olarak: 
- Evet .. Allo.. Allo.. Beni 

göı ınek mi ist yor? Lüt en söy· 
• Souu var • 

Lüzumlu notlaı 
TRENLER: 
1.mirden her gün kali<an tren

lerin hnekel aaıtle<i .. 

Aydın hattı; Alsancak: 
İzmir.Karakuyu·Ankua: Pazar

tesi, çaroamba, cuma, pazar gilDleri 
ıaaı 21,~5 de. 

1.mir • Nazilli: Her giln uat 
15,40 da 

lzmir-Denlıli: Salı, perşembe, 
cumartesi güoleri !laat 6,30 da 

İzmir·Tire-Ôdemi~: Heuaboh saaf 
5,35 de bir katar; her akşam saat ' 
17,30 da otoray. 

Afyon hattı; Basmaneden: 1 

lzmir-İstaobul-Aokara: Her gün' 
tııat 7 de rpaz•r~ cama, çarşamba 

gOnleti yaıaldı vı ~on-bilfe bulunur) 1 
İzmir • Alatehir: Her giln -ı • 

15,28 de 1 

İzmir·BandJrma: Pazar, salı, per- 1 

oembe ve cumarteıi. gü nleri ıabab(e• : 

yiı: oaaı 7,20 de muhıelit katar; \ 
pazartesi, ~ar~amb ı, cuma. @ünıeri 

ı 

eltaprea saat 12 de ı 

İzmir-Soma: Pazar ve paıartesl 1 
günleri ıaat 15.28 de 

' Her zaman lazım olan teleJ; 
fon numaralar 

Yangın ihbarı: 2222 - tehir tele· 
fonu mOrac.a& numarası: 220!> • şe
hirlerararıtı telefon müracaat onma• 
raoı: 2150 · elektrik şirketi: 209 l -
bavagazı: 2326 • polis: 2163 ·imdadı 
sıhhi: 2010 • Baomaoe iotasy•nu: 
3638 - Al•ancık ı.ıanooo: 2134 • 
Paaaport vapur iıkele•i: 28~ l 

Şehir nalı:il vaaı ıatarının oabab· 
l~yin ilk H gece wıı hareket 
saatleri: 

Tramvaylar: 
Her sabah Gilzelplıdan aaıt 

be~to bir tıamvı..y baıek:et eder. 
Buou eaat altıda hareket etlen ikin· 
ci tramvay taklb eder. Bundan 
ıonra bor dörı dakikada bir tram• 
vay vırdır. 

Gece ıon tramvay Güzelyalıdaıı 

24,5 dedir. 
Konaktan Güzelvalıya ilk ıraı!ı• 

.. y ıahahleyin 5,26 da•lır. İlı:ioci 
tramvay bir ıaat ıonra, 6,26 da h .. 
roket ıdtr. 

ona Un ze ya ya gece ton 
tramvay ıaat birde hareket eder. 
Bundan cvel 24 de bir tramvay 
vardır. 

Vapurlar: 
İzmirden Korııyakaya ilk vapor 

Paıaporıtan kalkar. Gece ıon vapur 
saat 11,30 da Konaktan harekeı 

eder. 
KıJlıyakadan İzmir• ilk vıpnr 

aaat 6,20 dedir. Soıı vapur da gece 
ıaat 24 dedir. 

Gündü• her yanm ıaaııe bir 
npıır •ardır. Alı:,am ıeltizden ıonra 

eeferler l!aatte birdir . 

Ziynet altınları piyasası 
Zıynet albnlarımn alıı •e ııaı 

fiatleri: 

Beşibiryerdeler: 

Reıadiye 

Ha midiye 
Vahdeııin 

Armalı Reııd 
u Hemid 

Tek altınlar: 
Tek Reıad 

u Hamid 

" V ıhdeıtin 
" Cumhuriyet 

Alıı 
5850 
5550 
5250 
6400 
6700 

Saııı 
5900 
5600 
5300 
6500 
6800 

1125 1150 
1300 1350 
1200 1225 
1200 1225 

Meşhur yıldızlar 
Amcası, Gretanın bu z.yareti 

münasebetile diyor ki: 
- Kardeş m bana ılk çocu~u 

dogduğ11 zaman yazdığı uzun 
bir mektupta, bu kız I" adını 
Greta koyac~~"nı bıldirmişti. 

Greta, bizde Margritin muhaf· 
fefidir. Kardeşım; • k:zımdan 
memnunum, fakat bunun bir 
oğlan olarak doğmasını çok is
terdim. cümlesini de mektubuna 
ilave etmişti. 

Greta sekiz yaşındayken ele 
avuca sığmaz bir alacandı. Maa· 
mafih henüz dört yaşındayken 
okrımak ve yazmak öğrenmişti. 
Çok zekiydi, bunu inkar kabil 
değild i r. Fakat büyü 1ü~ü vakit 
"iyı bir talebe. olamadı. 

Gretanın ıstidadını biz bile
m yor ve bulamıyorduk. Bunun 
ıçın kızı başka, başka mes:ek 
ve yollara sevke çal ş·yorduk. 
Bu yan ' ış hıreket z~vallıy ı çıl
dırtacaktı. Bize kalsaydı, b · ı ırü
nün haşmeti• y d . zı G ela Gar
ho, Stokho1m 'e ıbar hır evin 
aşçısı o:a.cal.. tı, 



25 Kilnunuevel ANADOLU 
Oraclrı da kömür buh · anı 'flffr Ruhlar n~ alemde? Bu alem hakikaten var mıchr, yok mudur? HıH.aye 

Aydın belediyesinin beş Bir doktor ruhların f otoğra- Küçüh 
yll lık imar planı hazır.. ' • . • • gazete satıcısı. 

Pamukçular, Nazilli fabrikasının ihtiyacını fını tesbıt edehıldı Karanlık :~:~:a~a:ı:;öşkı. 
k endilerinden almasını istiyorlar Soğuk bütün ş i ddetile dev, n 

Tecrübe ve hadiselerin neticesi mühimdir. Mave- ediyordu. Bı r azevelsad•cey • 

Tarlalarda denk/ere doldıırulan pamuklar 
Aydın, (Hususi) - Köşk ka· s i gortasını yakmı ş başka hasar 

nununda bu günlerde hummalı yapmamıştır. 
oir imar faaliyeti görülmektedir. Çaylar, dereler taştı · 
Bütün evler beyaz badanalattı- Üç gündür Aydın ve havali· 
rılmakta, kasabanın ortasındaki sine çok ş i ddetli yağmurlar ya· 
caır. i i n et rafındak i köhne duvar ğıyor. Bu yijzden Mendres, Çine 
ve kuru ı:ğaçlar kaldırılarak za· çayı ve d ığ !r çay ve dereler 
rif parmaklık . arla çevrilmekte· taşm ı ştır. Su la rın ş i ddetli akış 
dı r. Cam i içindeki mezarlık ta ve yükselmesinden Mendres ve 
kaldırılmıştır. Buradaki mezar Çıne çayı üzerinde sallat da İş· 
t J şları çok d kkat ve ihtimamla liyememekt ~d ı r. 
nak ed im ş ve muhafaza altına Orada da kömür buhranı 

alınm . ş tı r. Aydında son günlerde ş ddetli 
Merkezde ol duğu gibi, kamu· bir kö :nür buhranı va r dır. Kö· 

nun bütün köyler nde de evler mürün kil0su 10 kuruşa satıl· 
beyaz badJ n°lanmakta ve so· ma kta, fakat bu da kolaylıkla 
kaklar her gün tem. zlettırilmek· bulunamamaktadır. Az miktarda 
tedir. Biitün köyle rde yol yap· gelen kö ınür ' er, kömü e li ler ta· 
ma fa 3liyeti dikkate çarpmak· rafından ş e h r dışında pay l aşıl· 

tadır.. maktadır. l ı bay l ığın emrile be· 
Z ehirli gaz kursu led Y" v ;; orm n ida si o mur 

Ayd ı n Halkevine Dr. Nuri i ş ni hal ı ç i n m ·ş t rek tedb rl er 
Şemsinin idaresinde zehirli gaz almaktad ırla r . Belediye Ç vrıl d e n 
kursu açı lm ıştı r. Kursa 100 den 
fazla talebe devam etınekted ı r. 
Bu, Ayd ı n Halkevinde açılan 
ikinci zeh;r li gaz kursudur. 

Z eytin fazladır .• 
Aydının Koçarlı kamunıında, 

yılda 1,5 mi lyon kilo zeytinyağı 

ve 1 milyon kilo da pamuk ko
zası stilısal edi lir. Bu yı l pa
muk rekoltesi bir az eksik ol· 
masına rağmen , zeytinyağı çok 
bereketlid ,r. Fakat her iki mah
sul fiatlerınin çok düşük olma· 
sından müstahsı l ş ikayetç dir. 
Pamukçular, Nazilli basma fab· 
rikasının doğrudan doğruya 
müstahsilden veyahut mahalli 
fabrikalardan pamuk temin et
mesini dileyo !ar. 

Zeytin piyasası kilosu 100 
paradır. Bu gün alıcılar üç ku· 
ruşa kadar çıkarmışlardır. 

Salma usulü kalkacak 
ilimizde köy va r idatı arttırı· 

)arak salmanın yavaş yavaş kal· 
dır ıl m sı, köy masraflarının köy 
iradlarile temin ol unması yolun· 
da alınan ted birlerin semeresi 
görülmeğe başlamıştır. Koçarlı 
merkez köyü köy namına bu 
yı l ekt ird ğ i tarlalardan 16000 
kilodan faz la muhtelif mahsul 
almıştır. 

Feci bir kaza 
Koçarlıya baz lı Yen köyde fe

ci bir kaza o ' muş, bir yavrucuk 
dikkatsizl ı k yüzünden ö l müştür. 

Bu köy halkından Dafil kızı 
15 yaşında Asuman, kardeşi 
Ahmedin oğlu 12 yaşında Ra· 
mnanla oyn ırken ; Ramazanın 

elindeki çifte tüfeğı ateş alınış, 
çıkan saçmalar Asumanın bey· 
nine isabet etm ş, zavallı yavru 
derhal öl müştür. 

Mektebe yıldırım düştü 
Knçarl ı ya evelki gün yağan 

şiddet l i yağmur esnasında yıl· 
dırım d :işm iiştür. Yı ldırım yal· 
nız ilkokul bınasındaki telefonun 

bir vagon köm ür .ır ~tir t erek s t· 
tı racaktır. 

Burada maden kömürü soba· 
!arı da çok rağbet görmektedir. 
Resini ve hu.usi d ai el,rden baş· 
ka, ha lk h bunlardan almakh· 
dır. AncJk kok kömürü bulmak 
müşkü ı atı bu soba! rda odun 
yakılma sını ı cap ett rm ektedi r. 
Dai relerde ye r i liynit yakılı vor· 
sa da, vakti yerinde ol anlar bir
leşerek İzm i rden kok getirmek
teler, bu da çok paha ıy ı mal 
olmaktadır. 

Tren yolu üzerin de olan bü· 
yük kasab a ve ş · h ir l erde sömi· 
kok satış yer lerı açmak hakkı, 
maden kömürü ya <mak ve alış· 
t ırmak içi , çok hyJalı olacaktır. 

Belediyenin beş yıllık 
programı 

Belediyemiz Deş yıllık çalış· 

ma program nı haz ı rla mıştır; Bu 

programa göre, elektrik tesisatı 
geııişleti l ece k, asri kabristan, 

buz fabrikası, soğuk hava de· 
poları, koru uklar, tesviyesi ya• 

pılın ı yan sokak ların tesviyesi ve 
kald ırım ları y '1 pı laca~; kanali· 

zasyoo işi müteha s s ı slara etüd 
ettitilecek, çay mecrası ıslah ve 

mevcud setler tesviye ettirile· 
cek, Cumhurıyet meydanı imar 

olunacak, süt çocuğu bakıtn ve 
müşavere evi yeniden ve mo· 
dem bir şekilde inşa ettirilecek, 
halen beledıyen i n bulunduğu 
adadaki arsı ve binalar istimlak 
ed lerek l.ı Jraya asri bir belediye 
kurağı yapılacaktır. Bunlar için 
lazım olan para beş yıllık bele
diye büdcelerinden temin olu
nacaktır. 

Bu proj~. şehir meclisinin ilk 
toplantısında, meclis ı n tasdikine 
arzolunarak 938 büdcesinden 
itibaren para ayrılmığa başla· 
nacaktı r. 

murlu olan bava, müdhiş bı f r• 

rayı hilkatin anahtarları bulunmak Üzeredir tına ne karıştı. Gök gürüitü ·r • 
. 1 h k f adeta insanın tüylerini Örp rt • - ·= , ııı:m;" . • ayyen ış er, eşyanın are e ı, 

l .:\. telekinezi, bazı eşyanın bir insan yordu. Yavaş yavaş ortalığ·n zı-

Amerikada spiritüalistler elli katlı bir binanın en üst 
kısmında tecrübe yaparlarken 

Fen, yirminci asra zaten 
ilerlemiş olarak intikal etti; 
fakat yirminci asrın ilk üçte 
birinde artık akıllara sığmı
yacak kadar terakki ve inki
şaf göstermiştir. Yirminci as-

1 ............ , .............. 1 

Kemalpaşada 
Halk yakacak kömür 

bulam ıyor •• 
Kemalpaşa, (Hususi) - Üç 

gündenberi kazamızda da, şid
detli soğuklar baş l amıştır. Beş 
kuruşa satılan kömür, birdenbire 
on kuruşa kadar fırlamıştır. fşin 
tuhaf olan ciheti, kömür muhiti 
olan kazada, yakacak kömür 
bulunamaması dır. Evel ki gün, 
nasılsa bir yük kömür gelmiş, 
e t rafını bir çok halk çevirm i ş t ir .. 
Bu kömürü almak için halk ara· 
sında münakaşa l ar bile yapıl· 

mıştır . 

Manisa haberleri 
Tu.~gu t:u 

yolu ihale edi ldi 
Yeni defterdar işe başladı. 

Şehir ıığaçlanıgor 

Manisa, (Hususi) - Manisa· 
Turgutlu yol •ı , leS,687 liraya 
ihaleye ko ~ muştu. Bug in yapılan 
iha .ede köprü ve i n şaat müte· 
ahhitlerinden Ferruh Ataya yüz· 
de bir tenzilatla verild i. ihale 
şera tı mucibince yolun ı nşa 

müddeti b r yıldır. Bövle ol· 
makla berab er Manisayı Turgut· 
luya bağl yacak olan ve dola· 
yı s ı l e İl merkezi ile Turgutlu, 
S - l ı h li , Alaş ~ hir arasındaki mu· 
vasalayı kolaylaştıracak bulunan 
bu yolun önümüzdeki yaza ka· 
du b ı tir i leceğ ı kuvvetle ümid 
edilmektedir. Vilayet Nafıa mü
dürümüz Mehmed Kuran ihalede 
bulunduktan sonra Dem'rci· Simav 
yolu in ~aatın ı teft ş etmek üzere 
.Demirciye hareket etmiştir. 

Kızılay balosu 
Kızılay Kurumu adına verile· 

cek olan yılbaşı balosu hazırlık· 
!arına başl anın ştır. Ba' onun her 
yıldan daha zengin ol ması iç"n 
çalış ılmaktadır. Balo Halkevi 
salon larında veri lecektir. 

Yeni D efterdar 
Eskişeh r Defterdarlığından ili· 

m'z Defterdarlığ ı na tayin edilen 
Cevdet Şenol, şehrimize gelmiş 
yeni vaz fesine başlamıştır. 

Şehir ağaçlanıyor 
Ağaç dikme mevsiminin ya· 

kınhşması münasebetile yeniden 
faal yete geçilmiştir. ilimizde 
önemle üzerinde durulan işler· 

den biri de şehr i ağaçlama işi· 

d .r. G eçen yıl yalnız şehrin iç· ne 
on binden fazla fidan dikilmiş 
ve dikim de yüzde doksan beş 
rrtüsbet netice alınmıştır. Bu yı 1 
daha geniş mikyasta ışe başlan· 
mıştır. Bursa ve lzmirden yırmı 
bin fı dan getirılecektir. 

rın fenni için meçhul ve 
müphem, hemen hemen hiç 
denecek dereceye indi. Fakat 
bu kada,. terakki/ere rağmen 
fen, ruhun mahiyetini öğrtm
mekten aciz kaldı, ruhlar 
alemi henüz tam bir meçhu
liyet içindedir! 

Bu acze, bu meçhuliyete 
rağmen bir çok harikulade 
hıidise ve müşahedeler hayret 
vermekte devam etmektedir· 
/eri Vakıa, ruhlara inanmı
yanlar, bu hadise ve müşa
hedelerin baştanbaşa hille 
olduğunu bağırarak iddia 
etmektedirler. Fakat bir çok 
ispirtizm hıiıliseleri var, bir 
çok hayalet meseleleri ve pek 
çok tekinsiz evler mevcuddur. 

Bu bahisler üzerinde, leh 
ve aleyhte olan bütiin müşa
hede, mütalea ve hiidi6eleri 
birer birer yazacağız? Ha
kiki ruh hô i e eri, İ e i 
medyum oyunları ve nihayet 
umumi harple ve ruhlıırla 

alakadar bir faciayı da iliive 
edeceğiz. 

* * * 
Metafizik bir 

fen midir, yoksa ••• 
İsrer hakiki ve meçhul kuv

vetlerle ihdas edilm i ş ve isterse 
madrabazlar tarafı ndan mahiıane 
b ir şekilde uydurulmuş o'sun 
"Tabiatin çok fevkindeki hadi· 
seler" her devirde nazarı dikkat 
ve merakı celbetmi ş; insanları 

bu hadıseler bir çok haklı, hak· 
sız, makul veya garip düşünce 
ve tahmin lere icbar eylemişt i r. 

Bu hadiseler ;n bir kısmı, ci· 
hanşümul ve umumidir; böyle 
olduğu için de nazarı dikkatten 
kaçmışlard ı r. Mesela: 

- Bizim Ahmed ... Malum ya .. 
İyi bir çocuktu. Fakat seneler 
var ki kendisini görmiyoruzl De
diğiniz ol muştur. Ve senelerden· 
beri görülmiyen bu arkadaşın da 
o gün, o saat çıkıb geldiği de 
çok defa vaki d ır. 

Buna ne diyebiliriz? 
Senelelerce akla .gelmiyen bir 

arkadaş, gelirken nasıl oluyor da 
aklınıza da geliyor?. Bir tesa· 
düf mü? Tesadüf olduğunu ka· 
bul edelim, fakat buna benzer 
tesadüflerin binler, on binlerce 
taaddüdüne ne diyelim? Ve işte 
bu on binlerce hadise, bizi bun· 
ları tabii görmeğe sevketmiştir. 

Fakat, bunlara nisbetle daha 
nadir vukuagelen hadiseler var· 
dır ki bunlara ekseriyet ehem· 
mi yet vermediği halde, kolay 
inanmak tabiatinde olanlarca 
hudutsuz bir ehemmiyetle telakki 
edilirler. 

Bunlar da iki kıs ı mdır: tama· 
men fiz ı k veya taırıameıı fikri. 

Tabiat fevkindeki fiz ik hadi
seler nekbets iz evlerdekı mahi
yetı ve sebebi meçhul gürül ü'er 
medyum vas as ıl e yapı l an mu· 

eli ve idaresi olmadan amudi firi karanlığı arttı ve yer.erae 
veya ufki hareketlerid ir. sn bir .kintilerinden, çarpık, çur· 

Fikri oian tabiat fevkindeki puk yapışından gözükmez olJ • 
hadiseler aras ı n a , istıkbali gör· Bu ne korkunç gece yarabb 1 
mek, bazı eşya ve hayvanların Uzaktan bir ses, gene onı.ı 
vaziyetinden gaibi ve meçhulü sesi gelmeğe başlad ı : Bu se . 
bilmek, hissikablelvuku, uzak· bir gö k gürültiisü gibi kor<(u Ç 

taki hadiseleri binefsihi telkin veya kulakları tı rmal ıyacaıc ka· 
ile görmek ve bilmek, tahsil et· dar çirkin değildi. Bu, küçu.c 

Yukarıdaki a:lam M. Adams 
namında bir zattır, aşağıdaki 
karısı .. Fotoğraflar, her iki· 

sinin etrafındaki ruhları 
tesbit etmektedir 

mediği halde, fevkalade bir te· 
sir ile yaban cı dil öğrenmiş ol· 
mak, şuursuz bir halde, fakat 
başka bir ruh veya insan nam 
ve hesabına düzgün ve kendi 
vukufu haricinde şeyler yazmak 
gibi şeyler girer. 

Bu hadiselerin kısmı azamı 

o kadar garip ve inanılmazdır ki, 
ilk tesadüf edenlerde adeta 
lakaydi husule getirirler; maama· 
fih, fen erbabının nazarında tet· 
kike layıktırlar. 

Ruhlara ait meselelerle uğra· 
şan alimlere bir zamanlar şarla· 
tan veya akılsı z denilmiştir. Bu 
pek tabiidir; çünkü buharı kul
lanmak istiyen Denis Papen, 
kanın deveranını keşfeden Har· 
vey deli addedilınemiş midir? 
Tele fonun bir hile olduğunu 
iddia edenler pek çok olmuştur. 
Pastorunm esaisi ilk zamanlarda 
alayla karşılaştı. Ruhlara ait 
had;selerle iştigal eden, bu ha· 
d iselerin sebep ve hikmetini 
arıyan alimler de l öyle mua· 
mele görmüş, medyumların -hakiki 
olan bazı tecrübeleri de· boş ve 
şarlatan lı k add edilm işti r. 

Bu telak ki bu g ;in bile mev· 
cuddur. Buna mukabil her mem· 
le kette bu g · bi ha rı k ,ı la j ~ , ta· 
bia t fevk nde ı:a lı selerı uz cr n· 

bir yavrucuğun kısı k sesı ıd. 
Her gece ayni saatte geçen b r 
küçük gazeteci idi bu .• 

- Anadolu, Cumhuriyet, Ak· 
şaml 

Diye bağırmak isterken mini 
mini vücudünden çıkan hafıf 
ses, geceki gök gürültüleri ara· 
sında bir hastanın mecals z ve 
ciğerden gelen derin öksürüğJnil 
hatırlatıyordu. Ben onu çoi< .iyi 
tanıyorum. Yaz geceler,nde ve 
günlerinde bu zavallı küçük ne 
kadar şendi ). Bazı geceler kapı· 

nın önüne sandalyemi atar, ga· 
zetemi almak için onun geçme
sini beklerdim. Daha geçenler• 
de neşe ile koşan bu çıpla» 
bacaklar, bu gece gene çıplak· 
tılar. Fakat çarpılıyor, sende
liyor, koşamıyorlardı. 

Birisinden işitmiştim: O ; bü· 
tün sefaletlere, talihin en hain 
acılarına boyun eğen b.r ye• 
timdi. Bu bedbaht yavru.ıun 

her gece karanlıklarda titrıyen 
sesi, benim kalbimde derin iıı
yanlar uyandırıyordu. 

Bilhassa bu azmış ve kudur• 
muş gece için de, ona karşı bir 
eksiklik duyuyor, ısınmak iste· 
miyordum, üşüyordum, büyuk bir 
gürültü ile yanan sobanı.1 ya• 
nına sokuluyordum. Mütemadi· 
yen düşünüyordum: Ben ve be· 
nim gibi bir çolı: kimseler sıc:ı. 
odamızda, can sıkıntısını gıder• 
mek, eğlenmek, öğrenmek için 
küçük havadisçiyi beklerken, o 
kimbilir, hangi saçak altında 
kendisine yarım ekmek pa ·a~ı 
kazandıran gazetelerinin ıslan· 
maması için yağmurun dinmcsı. i 
bekliyordu. 

Ben odamda, bu acı düşürı
celerle çırpınırken kapının zilı 
çaldı ve sonra kapı nın altın dan 
taşlığa atılan gazete hışırt sı 

bana: •Alıştık. der gibi oldu. .. .. . 
Şimdi günler var ki onun sesi 

duyulmuyor. Dün gazeteyi bir 
başka satıcı getirdi. Ona, eski 
arkadaşını sordum: 

- Küçük Ömer mi? D edi ve 
- Lütfen çeviriniz -

de araştırmalar ve tecrübe le· 
yapan alimler pek çoktur. Me 
kezi Par is olmak üzere bir "Bey· 
nelmilel metafizik enstitüsün var· 
dır. Bu enstitüyü idare eJen 
doktor Ôjen Osti cidden müh.m 
ve müsbet neticeler elde etm ş· 
tir. Hususi aletler ve görünmez 
ültraviyole şualarla enstantane 
ve otomatik olarak fotoğrafıar 
alınmıştır. Hatta bir medyumun 
neşrettiği Seyyalenin fotoğrafını 

almak mümkün olmuştur. Dok
tor Ostinin icad ettiği b u fo. 
toğraf makinesi ayni zamanda 
hleleri de tesbit etmektedır. 

Bu alet ve bu terakkıler, 
bize hilkat ve hayat sırr-nı 

öğretecek midir? Maverayı hıl· 
katin anahtarı elimize geçmek 
üzere m ıdir? 

Yarı n bıı suallere, hiicis 
tec übe v e fen ad a nhr nııı 
dik it:.-; c~ v .. bı a . ı .ı 
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B ~J·~ .. ı lııca m~murlu}uo· 
dan: 

(Gay ime.,kulün huız auretile 
satı~ ilanı) 

Dosya numarası: 937/1235 
Alacaklı: Bozdoğan Hıdırbaba 

mahalles nddn Ali oğlu T evlık 
Toker. 

Borçlu: Bozdoğan Hıd•rbaba 
mahallesinden Hoc.ıkı otlu H.ıı.· 
sanın Eınin. 

M !he ız: Bir incir bahç~si. 
Mevk ı: Ç:rçikli bentbaşı Doy· 

ran mevkiınde. 
Tapu kavdı: K.inuncvel 1339 

tarih ve 86'75 
HJdudu: Şırkaı Seyrek Meh· 

met ve Rahm , garoen Çavdarlı 
Şükrü, Şimaleı A•ık ve kol me· 
mııu Mehmet U.ftur, Cenuben 
yol. 

M ktııı: Bu ine· r bahç~si 1 
h:ktar 4000 m•tre murabbaı 
olup b·ınun 6000 metre murab· 
baı mahcuz ; ur. 

Tahmin edılen k-ymet Mah
cuz kı.mı beher arı 7 5 l:radan 
45:J lira.:!ır. 

Satış; 1 - 25111938 Salı g\i· 
nü saat 15-16 

2 - 15/2/938 Salı günü saat 
15· 16 

1 - Yukarıda hudut ve ev
Slfı ile kıymeti gö3terilen incir 
bahçesi 21/12/937 tarih i nde:ı iti· 
baren müuyedeye konm·Jş olup 
Boz loğın lc·a ve iflas memur· 
luğun ın 937 /1235 numaralı dos· 
yasında h~rkes için aç ktır. 

2 - Gayrimenkul artırmasına 
iştirak edebilmek içi" yukarıda 

yazlı kıymetin % 7,5 ğu nisbl"· 
tın de pey akçesı veya m· lıi bir 
bankanın teminat mektubun 1 ve 
yalıut milli ve dahili istikıaz 

tahvılini depo etmeleri lazımdır. 
3 - ipotek sahib: aiikadar· 

!arla diğer alacaklıların ve irtı· 
fak hakkı sahiplerinin gayr.men· 
kıl üzer:ndeki hak ve m ;ke e· 
fiyet erini nalık ve masraflarına 
dar olan vesa kTerini i aıı tari· 
hinden it haren 20 gü, içirıde 
evrakı müsbiteler le bir lı kte ib· 
raz etmeleri şuttır. 

A'<si takdirde hakları tapu 
s cıllile sabit olmıyanların satış 

tutarı paylaşm1sında'l har.ç ka· 
laca !ardır. 

4 - Tayin ed len zamanda 
g1yri ır en kul üç dl"fa bağı:ıı· 

dıktan sonra en fazla pey süren 
üzerine ihale edilecekt r. Ş ı ka· 
dar ki: işbu gayri menkul üze· 
ri ıe ko,an muhammen kıymetin 
% 7 5 şini bu m ısı ve rüchan 
hakkı sah plerinin alaca~ı mcc· 
muuna g~çmesi lazımdır.Bu ı. er 
işbu bedel e'd ~ ed.lemezse p!y 
sürenin bakkı baki kalmak şar· 
tile ikinci artırma güoürıe talik 
olunur. Bu seferde % 75 nazara 
alınmayıp ya'nız rüchan bıkkı 
sahibinin alacağına itibar olu· 
nur. B..ı alıcak 2280 numaralı 
kanundan istifade etmed ğinden 
bu cihet nazara alınamaz. 

5 - Müzayedeye iştirak eden 
herhangi bir müşteri ilan ve 
şartnamedeki malumatı okumu ı 
ve ö~renmiş a:ldolunur. IVf ''· 
yed} masrafı ve dellal ye 
aid olup hükumete aid ~ 

borçlJya a: ddir. 
6 - Müzayede bedeli müş· 

teri tarafından peşin ödent ce, 
vey-hul verilen kanuni müddet 
zarfrrıda verilecektir. Aksi tak· 
clirde icra ve iflas kanun-ınun 
13; üncü maddesi mucibince 
mu lmcle ve tahsil olunur. 

7 - Gayri menkul yukarıda 
göster ldiii sekilde satılacatı 
i a 1 olunur. 4522 

ı.cı r c ı söyıendi: 

- C ğerl~rini üşütmüş, kur• 
tarılamıdı, öldü .. 

Bır h çkırık boğazıma tıkandı 
Gene g;irü'tii ile yanan sobanın 
h· ş ·ıl~. k •na kana ağlad m .. 
!) 'l k f enim kü:ük gazetecim, 
' ~ "l 1 ğ son~ ı z ~cılarla nıha· 
, r' h ha . ı;ı dJyma:.lan ölüp 
1: • ş ı. 

lzmir sicılı • 
1 ı· 
• caret memur.u-

ğurıdan: 
T ese 1 ed im ' o· 1n lzmir ve 

civarı T defon T .irk A ıonim 
Şirketinin fcvka ade olarak 
20/12 937 tarihinde toplanan 
umumi heyeti :ubıtnamesı ticaret 
ka~uıu hülcümlerioe göre s c lin 
2 27 numarasına kayt ve teacıl 
edil<liti ilan olu ıur. 

lzmir S c lı Tıcuet Memurlutu 
resmi m ülırü ve 

F. Tonik imzaaı 
1: Zabıtname 
2: H .. sedarlar cetveli. 

Zabıtname 
400,000 Türk lırası serm~ve i 

lzmir ve c varı Telefon Türk 
Anonim şirketinin il.ş k cedvel· 
de adları, ikam ' tgah ar ve sair 
husu.a ı yazılı h.ssedarlar, .d.re 
mec.ı si tarafından fe•kılade su· 
rette içtimaa çağr . dıklarındın 

20 birinci a ıun 1937 tar.hıne 

rastl yan pazırtesı g\i :ıü saat 
14 d ! on dört te, lzmirde ş rketin 
doktor Hulusi cad<lesınde 10 
num ırada kain merkezı nde, ruz· 
nameyi müzabre etmek üzere 
toplandılar. 

Bu husustaki m•vı ratı ile Ti· 
cır t kanu ıu ahkamına tc~f,karı 
ve Cu nhuriyet hükümet nı tem· 
siltn bu top'antıda kom S'r sı· 
fatile haz r b • u ıa •, lzm r Nafia 
şirket ve müess~s!lcri komis:ri 
H•lit Altın, bu toplant ya çsğ· 
r.lma ışin ı ve ruınamen n us.ıl 
daire.>inde cereyan ettıiini dos· 
ya ve evra c üıer:nde te• kik ve 
keyfiyette ı lktısad Vekiletin n, 
Tc1<fo ı ş"ı k~ti kom 'serliğ : nin 
ve ilgili d ğer makam . arın ve 
hissedarhrrn k1nun · miatları zar· 
fıncla lıabl"rdar ett kleri i ve b.ı 

top arıtıya d..ıvet ı eyf >eti ile 
ruznamen n ayrıca zmır e mü ı· 
teş.r g:i.ıdı 1 k Aııado u gazet~· 
ıinın 18/11/1937 tarıh ive 7359 
numaralı nushas le de ılan edi.· 
oiğini müşahede etmiş ir. 

H ssedar iz n ir belediyesini, 
şehir mec~ sı da mi ene 'im en 
ızasır d ın F ıı k E ıer ve hisse· 
darlardan Stokho" md ı L. M. 
Erikson ş"rketini usulü ıe muva· 
fık ve musaddalc vekaletname 
ile avukat NJri Esen temsil et· 
mekte ıdi. L stede yazılı d ğer 
hissedarlar bu cesede bızzat 

hazır bulunuyor ardı. Mürakıp· 

L e ' Vft u.J 1 a c t ..ld. heye . 
uı:ıuıu ye ek .. te. ı ğ n - D . Ha· 
llrn Bayer ınt hap ed 1 <li. ve 
mulyfen ruzname iızer . n<le gö
rü ül.n eğe b . şlandr. 

1 ıur edılmiş ola ı mu .avele 
projesı ve m,ybutatı yani: 1. b.r 
zabıt varakası, 2 ·üç kıt'a emre 
oıubarrer senet ö·neği, 3 ·satış 
bedelrnin beled ye ile L. M. Er k· 
ıona sureti ta~sinı ve tediyesini 
gösteren c. tvel, 4- Telefon şir· 

keti müıııessillerine hükii.net ta· 
rafından yaz lan mektup, 5. L. 
M. Er kso, mümesı li Rıppa 
Nafıa Veka diaJeo yazılan mek· 
t p, 6· L. M. &ikaon mümess.li 
Rapp n Nilfıa Ve~a!etine ceva· 
ben ya:ı:d ğ mektup, ve bun ar· 
dan b1şka ş rketin d V• inden 
ıorraki zamana sira) et edecek 
şekılde yapılmış olan akitleri 
gö.terır ve şirket idaresin~ ıhzar 

e<lıimiş ola:ı cetvel okundu. 
L. M. Erik son m .imessili N ari 

Esen, okunan mukavele projesi 
ve merbutatınıa rsasen uzun 
müzakereler sonunda kararlaş

m ış şekiller olup h ssedarlarca 
da malüm bulunduğunu ve bu 
itibarla imuları için murahhas· 
lara selah yet verilmesi lazım 
bulu ıdJğu.ıu, ancak hazı küçük 
noktaların naza a alınması ve 
bu nok a '. ar içın de murahhas· 
!arın sel.ih yettar kılınması icab 
ett ginı ve r 1 noktalardan bi· 
rinc.ş; m..ıkaveleye b ığ'lı taks.t 
listeli olup, bu liste batli za· 
man ev ·lkı hesap vaziyeti üze· 
rıne tanzim edi,miş olduğJnu, 

balbJki o zaınandınberi tedi· 
yat dolayısilıı hesap vaziyeti 
det Ş'Dİş o :duğunda ı, bu lis· 
te jeki taksit mikd .ırlarının en 
soıı heslp vaz ye ine göre ta· 
dılı m ıktezi bu unduğu cihetle, 
murahhaslara bu hususta sela· 
h.yet V!r lın~si, ik·nc si; muka
ve.enin yedincı maddesindeki 

m o ura 
15 OJJ 1 ra ha'en 25.000 liraya 
baı.ğ olduğu ıdan, bu suretle 
tad.lı ve ihr.iÇ keyfıyeti L. M. 

Erıkson tarafında 1 yapılacağın
dan, Ş rket tabirin n bu suretle 
tash.hı İcab ett ıği ni ve k•zalik 
o ı b r ne mıddedeki müddet n 
temdidine lüzum hasıl o'ması 
mu .temel olduğ J'ldan, bunlar 
içın de murahha ,lara se '. afıiyet 

verilmes ve B tertibi · bono ti· 
p nde kanuni ş•kill~re uygun 
olrııık ıç n m1halli ted ye ola· 
rak S.okholmda ve lsveç Kronu 

lardan Dr. Etem hazır olup oi· o"arak tediye ed leceğ n n de 
ğer mürak.p Abdu!liıh A•lı, has· ta rih ı hJsusunu teklif etti. 
ta'ıtı a b ı naen ge emiy , ceğ ni HJzır bu uııan hissedarlar tek· 
ihbar etm ş~ir. 1 f .. tı vakıayı mıttefıkan tasvip 

Hazır bulunan b 'asedarların et klerirıı bey ın ettıler. Reye 
temsil et, ilderi lı ne ve rey mü ·acaat olundu. O.rnnan mu
odedi, ilişik cetvel mucib :nce kav, le projes ni, yJkarrd ı müfre· 
40 000 üzerinden 39.996 hısse oatr saylı ınerbuta ı v~ 1·1·1938 
vt 60 reye çı<:t.ğın ı an, ve bu den so~raya hük:nü sari taah· 
miktar kanuni v" n zımi n·sabı hüriat cetveli ı le b rlikte, Tele· 
ekseriyeti temin et.iğinden, celse fon Şı keti narn:na imza etmek 
esas wukavclenam~ hüküm!erine iç ı n Belediye re si B~hçet Uz 
göre, idare meclisi ve heyetı ile Eczıcı Fak Enein ikisi bir· 

bornova satın t1
1ma kom·s~orıunda •: 

ı, ınacak U. tahmın Muvakk~t Münakasanın 
şekli. 

!hal nı ı, g:i ı. t ır.ıı V;! 

saa" Crı sr m•ktar. tutarı. temınat. 

Kilo Lira Lıra 

S ğ r eti 14400 3600 270 Açık eks itme. 3-1-938 Pazartesi. S ı 9. 
3·1·938 Pazartesı. Sa. 9,3() 
3 1 ·9 8 Pazartes. Sa. 11. 
3·1-938 Pazartesi Sa. 16. 
4·1·938 Sa.ı. Sa. 9. 
4·1·938 Salı. Sa. 10. 

L. M. Kömürü 294500 3534 265 Açık eksiltme. 
Pirinç 33200 7304 543 Kapalı zarf. 
Sabun l 8358 5691 427 Kapalı zarf. 
Makarna 20200 4444 334 Açık eksiltme. 
Arpa şehriye 12900 2838 213 Açık eksiltme. 
K. fasulye 25700 3341 251 Açık eksiltme. 4· 1·938 Salı. Sa. 11. 
Bulgur 18100 2534 190 Açık eksiltme. 4· L938 S lı. Sa. 15. 
K. üzüm 6200 1116 84 Açık eksiltme. 4-1 ·938 Salı. Sa. 16. 

1.) Muhtelif mıntakalarda bu- nameler her gün Bornovada edeceklerticaret odalarına kaı 
yıtlı olduklarına dair vesiq 
ibraz etmeğe mecburdurlar. 

lunan Tümen birlikleri ıhtiyacı askeri satın alma ko. da görü-
için ayrı ayrı şartl)amelerde ve lür ve okunur. 
yukarıda alınacak miktar, umum 3.) Kapalı zarfla münak.asası 5.) isteklilerin yukarıda bet 

kalemin hizalarında gösterilen 
gün ve saatlerinde bıldırilen mu· 
vakkat teminat ve tek~if m~ktuj)' 
larile birlikte Bornovada Tümen 
satın alma kom syonuna gelme
leri ilan olunur. 

tahmin tutarı, muvakkat temi· yapılacak olan pirinç ve sabun 
natr, münakanlarının şekli ve için taliplerin ihale gün ve saa· 
ıhalelerinin tar h, gün ve saatleri tinden bir saat evci teklif ve 
yaz.lı 8 kalem yiyt cek ve 1 ka· teminat mektuplarını makbuz 
lem L. M. Kömürü münakasaya kHşılrğı komisyona vermiş ol· 
konmuş' ur. malıdırlar. 

2.) Bu dokuz kaleme a·t şart· 4.) Bu m'inakasalara iştirak 16 21 25 30 4121 
< ; ... ">rj. • •• ~, ·~· • I 

mıiçtemıan hareket etmek üzere 
mumai leyh murahhaslara tam ve 
kat'i sel.ih .yet itası, ve B serisi 
emre muharrer senet tiplerinin 
diledikleri şekilde tadil ı , ve mu· 
kavelenin yedinci maddes ndeki 
Şirket tab irinin Erikson Şirketi 
olarak tasrihi, ve m'ddedeki 
15.000 liranın 25.000 yirmi beş 
bin lirayı iblağı ve taksit liste· 
s'nin son hesap vaziyetlerine 
göre tadılen tesbiti ve on bi· 
rinci maddedeki tasdik müdde· 
tinin de indel'icap uzatılması 
hususlarında dahi murahhaslara 
selahiyet itası, bütün hissedar· 
!arca müttefikan kabul ve tas· 
vip olundu. 

Başka görüşülecek iş olmadı· 
ğ ı ndın, saat 15,40 da toplan· 
tıya nihayet verildi. 

lzmir 20-12-1937 

Heyeti umumiye 

Başkanı: 

lzm ir Belediyesi 

Namına: 

l. Hakkı Sur F. En 
imzası ımzası 

L M. Erikson Şirketi 
namına vekaleten: 

N. Esen 
imzası 

Hissedar ve Sekreter: 
Ali Halim Bayer 

imzası 

Hissedar ve idare 
Meclisi Üyes.: 
Yngve Rapp 

imzası 

Hissedar ve idare 
Meclisi Üyesi: 
G. O. Ro.en 

imzası 

işbu zabıtnamenirl • muhtevi· 
yatı Hü~ümet için bir taahhüdü 
tazammüı etmemek kay dıle • 
usul ve kanuna uygunluğunu 

tasdık ederim. 

Hükümet komiseri: 
lzmir Nafıa Şırket ve Mıimes~illeri 

Komiseri: 

H. Altan 
Aslına uygundur. 

İzm ır ve Cıvarı Telefon Türk 

---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

i zmir Levazım amirliği ilanları 
~-:--::-~~--:::~~-:-:-~.;.;.;..~~~~.;..;..~ ..... 

lzmir Lv. amırlığ . Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 lzm r tayyare alayının (5600) kilo kesHmiş sığır eti ihtiyacı 

2 
açık eksi tme suretile münakasaya koımuştur. 
ihalesi 10/2.Kan/938 pazartesi günü saat 15 buçukta kış· 
lada lzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı (1680) liradır. 
4 - Teminat muvakkata ak ;ası (1 ~ 6) liradır. 
5 Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 istekliler fcaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunu 2 ve 3 

ncü madde'erinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve 
teminat muvakkatlarile birlikte ihale saatinden eve! komis-
yona müracaatları. 25 29 2 7 4533 

lzmir Lv. amiılığı Sat. Al. Ko. Rs. den: -. 
1 - Üçüncü tayyare alayının (652) lira altmış iki kuruş bedel 

keşifli bir adet motopomp açık eksiltme suretile münaka• 
saya konmuştur. 

2 - ihalesi 10/2.Kan/938 pazartesi günü saat 15 de 
lzmir levazım amirliği sabn alma komısyonunda 
caktır. 

kışlada 

yapıla-

3 - Teminat muvakkata akçası (48) lira doksan kuruştur. 
4 - Şartname ve keşifnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - ekliler ticaret odasında kayıt ı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedırler. 
6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 

ncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve 
teminat muvakkatalarile birlıkte ihale saatinden evel ko-
m;syona müracaatları. 25 29 2 7 4532 

İzm r Lv. am.rliği Sat. Aı. Ko. Rs. 
Aske. i okulları için alınacak olan 77996 metre p'j~malık bezia 

kapalı zarfla eksiltmeğe istekli çıkmadığından 3/1/938 Pazartesi gü
nü saat 14,30 da Tophane lstanbul Lv. amirliği satın alma komi., 
yon •Jnda pazarlıkla eksiltmesi yapılıcaktır. Tah'.llin bedeli 17159 
lira 12 kuruş ilk teminatı 1286 lira 92 kuruştur. Şartnamesi vo 
nümunesi komisyonda görülebilir isteklilerin kanuni belgelerile 
belli saatte komisyona ge 1meleri. 4536 
---~-:~------~....;:.... .... --~~------~~----~...;. ........ 

lzmir Lv. amırlığ ı Sat. Al. Ko. Rs. 4535 
lstanbul Lv. amirliğiııe bağlı müessesat hayvanatı ıçın 300 toıı 

yulafın kapalı zarfla eksiltmes ne istekli çıkmadığından 27/12/937 
Pazartesi günü sıat 14 de Tophanede satın alma konisyonunJa 
pazarlıkla eksi tmesi yapılaca\ctır. Tahmin bed ~ li 1500:> lıra ilk te
minatı 1125 liradır. Şartname ve nümunes kom svo ıda görülebi· 
lir. isteklilerin ka ıuni helgelerile bellı saatte konisyoıa gelmeleri. 

lzmır Lv. amirlıği Sat. Al. Ko. Rs. 4534 -

. b ' umumıye aşunı lsmail Ha . kı den veya yalnız birisi Ş rket Anonim Şırketi 
Sur tarafndan açıldı. Müdürü Rapp'la birlikte imza 1. Hakkı Sur Y. Rapp. 

Ordu hastaneleri için alınacak 134200 m-.tre patiskanın kapalı 
zarfh eks itmesine isteklı çıkmadığından 28/ 12/937 Salı günü sa• 
at 14 de Tophanede lstanbul Lv. ami rliği satın alma kom syo· 
nunda pazarl ı kla eksiltmesi yapılacaktır. T .ihmin bedelı 43312 lıra 
ilk teminatı 3623 lira 40 kuruştur. Şartname ve nü mu 1es komis· 
yorıda görü lebılir. isteklilerin belli sıatte kom svo ıa ge m ~le ri. 
-----~~~~~~--~--~~--~~~~~~,_.;;...~~~---

Rey toplamağı en çok bis· ve bu suretle Faik ve Behçetle 20 K. Evci 1937 
seye sah P Fai~ Ener ve Nuri birısi veya her ikisi Rapp'la 10 kuruşluk Damga pulu. 

20 Birircı Kinun 1937 Pazartesi günü fevkiılede surette içtima eden fzmir ve Civarı Telefon 
Türk Anonim f.rkelı beyeti umumiyeainde hazır bulunan hissedarlar cetveli 

Sıra Hiuedarların 
No: Adlan lkametiahlan 
1 lzınir Bdod yesi lzair 

2 L.M.Erilc.too f rbti Stocldıolm 
3 lamail Hakkı Sıır İzmir 
4 Dr. Ali HıLm.B~Jer lzmir 
5 Yngve R.:pp lzmir 
6 G.OlofW,lhemRoıen • 

Sekreter: 
Ali Halim Bayer 

fmzuı 

Temsıl ettikleri 
Hiaxdar Vekillerinin hisse 

Ad.arı lk&ıaetgahları sayısı 
Eczacı Faik Eaer fzmir 21,498 

Avukat Nuri Esen fzmir 17,498 
(idare M:cliıi bqlcanı) lzmir 250 

(idare Meclisi üyesi) lzmir 250 
(idare Mecliıi üyesi) fzmir 250 
(idare Meclisi üyesi) lzmir 250 

Hisse yekünu 39,996 

rey 
sayısı 

10 

10 
10 

10 
10 
10 

imzalan 
Faik Ener 

N. Esen 
1. Hakkı Sur 

Ali Halim Bayer 
Yogve Rapp 
G. O. VI. Rosen 

Hazır bulunan rey yekünü 60 
Heyetı umumiye başkanı 

1. Hakkı Sur 
imzası 

Tasdik olunur 
Hükumeti temsıle memur lzmir Nafıa 
şirket ve uıüesaeseleri koaıi.ser.; 

H. Alto • 

Aslına uygundur 
fzm"r ve civarı Telefon 

Türk Anonim şirketi 
1. Hakkı Sur Y.Rapp 

lm:r.aıı 

rl'ürk Spor kurumu Aydın bölgesi baş-
kanlığından: 

3·1·938 tarihine tesadüf eden pazartesi günü saat 15 de Aydın 
spor bölgesi binasında 8552 lıra 74 kuruş keşif !ıedellı Aydın 
spor sahasının futbol alanı ile koşu pisti ve bunlann ihata duvar 
ve parmaklıklarının inşaatı açık eksıltme usulile eksııtmeye konul· 
muştur. 

Bu inşaata ait şartname, keşif, metraj, resim ve d,ğer evrak 
parasız olarak bölge bürosundan tedarik edilebilir. 

Muvakkat teminat 641 lira 50 kuruştur. 
isteklilerin tem nat mektup . arı ve ehliyeti fenniye ve ticaret 

odası vesikaları ile 3-1·938 pazartesi günü saat on altıda Aydın 
spor bölge binasındaki komisyona müracaatları ilan o!uour. 

17 21 25 29 

Düzeltme 
Gazetemizin 17·21 K.inunuevel 937 tarihli nüshalarında intişn 

eden (Türkspor kurumu Aydın bölgesi başkanlığ ı ) serlevhalı ila~ın 
son fıkrasında (fstekilerin teminat mektupları ve ehliyeti fenniye 
ve ticaret odası vesikaları ile 3· 1·938 Pazartesi günü saat 16 da) 
yazı acık iken sehven 2·1·938 Pazartesi gürıü saat 15 te denmiş· 
ıir. Düzeıtıriz. 
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Salihlide biiJ ük deve 
gilreşleri 

Partimiz menfaatine 9/1/938 
pazar ıinü büyük bir deve gü· 
reşi tertip olunmuştur. Verilecek 
ikramiyeler aıağıda gösterilmiştır: 

Başa 
Ortayı 
Ayağa 

Lira 
70 
35 
15 

Güreşten ilci gün evel gelen 
develer güreş kazansalar dahi 
2 şer lira masraf bedeli alacak· 
!ardır. 

Doktor 
A. Tevfik Lütem 

Kulak, burun, boğaz 
Hastalıkları birinci sınıf 

mi 'e/uı.ssu 
Merke? hastanesi kulak 

kliniti şefi 

Her gfin 1 S ten sonra ikinci 
Beyler Numanzade sokak Na. 
~ de basta kabul ve tedav; 

f!jıhlıat kaynağı, 
Baş mahsul, 

gıda kudrı·ti yüksek. 

işrnesi kolay, 

ş0rbet gibidir, 

ha~ktt ) erde satılmas 

Busu~i 

Şifa Bahkyağı 

Yaloız Sifa Eczalıaı1esinde 
' 

MazotTra ··rıeri 
Fennin en son tekamü'at ve tecrübeler.ne göre ta-Ait ve ıslah 
edi imiş 25 ve 40 bey 5ir kuvvetı n de'<i yeni MAZOT TRAK. 
TvRLERIMIZl sayın çiftçilerimize büyük eınn yet ve kuvvetle 
tavs ye ederız. 

Mıntakam zın tanınmış çiftliklerinde büyük muvaffakıyetle kul· 
lanılmakta olan traktörlerimiz sahiplerinın azami memnuniyet· 
lerini kazanmağa muvaffak olmJşlardır. 

Miiessesemize müracaattan evel size en yakın çalışmakta olan 
traktörlerimizi lütfen z yaret ve tetkik ediniz. Bunlar bizim 
iç n bir şahidi adıidir. · 

. Adres: 
Telgraf adresi: KARADAVUT Hacı Davut zade 

Tele/on: 3809 RAHMi K.ARADAVUT 
Halimağa çarşısı No. 31 

l Z MIR 

~ ııııun111111miuı1111111111ıh. Doktor ,11111u111.11111111mım1111111111 

i A. Kemal Tonay ~ 
=: B11kterigolog. fle bulaşıcı, salgın · hastalıkları mütehessısı = 
5 l Verem ve saire ) SS 
EE Baenuıbane ietasyonu karşıaındaki Dibek sokak bquıda 30 ayda = 
~ ev ve muayenehaneeiDde ..hah uat 8 dea alqam ııa&& 6 ya =: 

l 1111111111111111111111ıııuım111İi~ıii111 ~iiı'ıfıiiıu Wıirn uii~ e ı., ıon: 411 s 111111 ııl 
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vıLuASI ıçin a1acağınz en HEo· v I U gızel ve en mak- J J 

otomatik G AkR•o D Radyolarıdır 

SaTıiFe U 

ua saatları terakkıyatı fennlyenln en 

son lcadlarııe :Olü~hhezdir. 

REVUE 
eaatının .t>u1ıünkw tekamül halt 

80 ••n•Hk t.ecrübe net.le sidir. 
-

Modeller en aon ve zarif şeklldedlr,, 

9atıt ,arl : BERf\ılAAD A. ZAHAROF, fcmlr, HUkOmet caddeat 80' 

llôn 
IJ daimi encümeninden: 

Ödemiş • Salihli yolunun 23+000 kilometrosunda Akçakmak 
taş ocağındsn 1476 lira keşif bedeli ile 1800 m3. ham taş çıka· 
rılmas1 15 gün müddet1c açık eksiltmeye konulduğundan isteklile
rin 2490 sayılı yasa hükümlerine göre hazırlıyacakları teminatlarile 
birlikte , 10/hcincikinun/938 pazarteıi günü saat 11 de il daimi 
encümenine baş vurmaları. 25 6 5430 

....,... ____________________________________________ __ 
lzmir Sicili Ticaret Memur· 

lutundan: 
[S rrı Ürgen ve Ahmed Mum· 

cu] ticaret unvan ile lzmirde Ko· 
lancılar çarşısında 5112 numa· 

• rada yağ peynir ve •sair emtia 
r alım, satım ve kumisyonculuğu 

i!e uğraşan işbu şirketin ti· 
caret unvanı ve şirket muka· 
veleoamesi Ticaret kanununu hü
kümlerine göre sicilin 2126 nu· 
marasına kayt ve tescil edildiği 
ilan olunur. 

lzmir sicili ticaret memur 
luğu mühürü resmisi ve 

F. Tenik imzasa 
- Mukavelename 

Bu gün bin dokuz vüz otuz 
yedi yı 1 ı Kanunuevvel ayının se
kiz nci çarşamba günüdür. 

Türkiye Cuınurluğu yasalarına 
dayanan ve örneti laidikli aşa
ğı a i mü Ür ve i zas1m \cuUa
nan lzmir ikinci noteri Mehmed 
Emin Erener, Bahçeliler banın· 
daki dairemde ve işımin başında 
iken saat on dörtte yanıma ge
len, adı ve sanı lzmirde Aüm
rük komisyoncusu Salih Adıya
man ve lzmirde Çatalkaya ha· 
nında 42/5 numarada Mustafa 
oğlu Mehmed Gülkamak adlı 
şahidlerle belli olan İzmire bağlı 
Karşıyakanın Selimiye sakatın
da 54 numaralı evde oturan 
Hüsnü oğlu S.rrı Ürgen ve iz. 
mirde hastane civannda Arıp-
fırtnı sokağında 111 num&ralı 

evde oturan Ahmed Mumcu 
baştan aıatı tarafımdan yazıl· 
mak üzere anlatacakları gı bi 
bir şirket mukavelesi yapmak· 
ığ'ımı istediler. Yasanın aradığı 

gibi kendilerini ve ıahitlerini 
f!rgin ve olgun gördüm. lstek· 
lerinin ne olduğunu sordum. 

Benim ve~ şahitlerin yanında 
söz aldılar ve ded.ler ki: 

Mevad ve şeraiti atiye daire· 
sinde mutabık kaldıklannı akit
ler müttefikan beyan ederler: 

1 - Akitler kollet f mahi
yette olmak üzere merkezi iz· 
mirde ve merkezi muam Jatı 
lzmirde Kolanc lar çarşısında 
51/2 numaralı mağazada olmak 
üzere bir şirket tesis ettiklerini 
beyan ederler. 

2 - Şirketin unvanı •Sırrı 
Ürgen ve Ahmed Mumcu,, dur. 

3 - Şirketi ilzam edecek her 
türlü muam

0

elat, taahhüdat ve 
ukudatta her iki şerik imzayı 

6-Kir ve zararın yüzde a trnışı 
Sırrı Orgene ve yüzde k.rkı da 
Ahmed Mumcuya aittir. 

7 - Bu şirket on Kanunu· 
evvel dokuz yüz otuz yedi tari· 
hinden itibaren bir sene müd· 
detle alctedilmiı olup bu müd
det zarfmda şürekadan Sırrı 
Ürgen şeriki tin kendisine bah-
şeylediği bak ve salab·yetleri is .. 
timal ve vecibelerini ifa etmek 
üzere arzu ettiği kimseyi ve ı<il 
tayin etmek hakkını haizdir. 

8 - Şirketin kasa, mevcudat 
ve muamelatı hesabiyesi S ırrı 
Orgen ve icabında peynir imali 
muameleleri Ahmed Mumcu ta-
rafmdan ve sair ş irket muame· 
leleri her iki ıerik tarafından 
idare edilecek ve biç b ir şerikin 

bu işlerden dolayı şirketten hiç biı 
ücret istemeğe hakkı olmıya· 

ldır. 
9 - Her iki şerik muhtemel 

kardan hissesine mahsuben aydı 
azami otuzar "30,, lira çeke
ceklerdir. 

10 - Şirketin müddeti bir 
seneden ibarettir. Şu kadar ki 
oıüddetin hitamından bir ay 
evvel ıeriklerden ( biri dikerine 
veya her ikisine karı•lıklı ol:ıralc 
feshi ihbar etmedi ki eri takdirde 
şirket kendiliğinden bir sene 
daha devam edecektir. 

Akitler batka bir d iyecekleri 
olmadıtını beyan ve ikrar etme
leri üzerine işbu şirket muka· 
velesi re•sen tanzim olunarak: 
hazır olanlar yanırıda açıkça 
okundu, meal ve münderecaı:ınm 
arzularına tamamen uygun oldu
ğunu kabul ve ikrar ey.edikten 
sonra altını hepimiz imza ettik 
ve mühürledik. 

Genel sayı: Özel sayı: 12/82 
işbu şirket mukavelesi sure

tinin dairede saklı 13636 umumi 
No. lı aslına uygun olduJ-u tas· 
dik kılındı. Bin dokuz yüz otuz 
yedi yılı Kanunuevvel ayının se
kizinci çarşamba günü. 

8/ Kanunuevvel/ 937 
lzmir ikinci Nl)teri M. Emin 

Erener resmi mührü ve 
imzası 

Genel sayı: 14586 Özel sayı: 
işbu şirket mukavelenamesi 

suretinin dairemiz dosyasında 
saklı 13636 genel syılı aslına 
uygun olduğu tasd.k kılındı. 

Dünyan·n en büyük vapuru olan NORMANDİ nio salonları
nı da GAROD radyoları tezyin etmektedir. 

Ş ı • • Mimar Kemalettin caddesi No. 35 
atış yer erı. NiHAT KAR lnönü caddesi 

, ~irket i isf mal etmek suretile 
müştereken imza edeceklerdir. 

' Bin dokuz yüz otuz yedi yı lı 
Kanunuevvel ayın:n yirmı üçuncü 
perşembe günü. 

lzmirı ıkinci Noteri resmi 
mührü ve M. Eınin Erener HAMZA RÜSTEM 

Portatif antenler de gelmişt ;r. 

Baytar Aziz 
Sıhhat Et·zahaoesinde 

"' - Şirket yağ, peynir ve 
sair emteai tüccariye alım satımı 
ve komisyonculuğu ile iştigal 
edecektir. 

5 - Şirketin sermayesi (2200) 
iki bin ikiyüz Türk lirasından 
ibaret o up bunun " 2000 ,. iki 
bin lirası Sırrı Ürgeu ve .. 200. 

ımı:uı 

Muzıka öğretmeni 
aranıyor 

eder. • .__ ________________ ... H~r iin S:\bahtan ö'Y'evP kadAr bulunur. lkiyüz lirası da Ahmed Mumcu 
tarafından va:z' cdi mişti r. 

C. H. P. Salihli Halkevinin 
40 lira aylıklı muzıka öğretmen· 
liği açıktır. Tal ı p 'eri ı tere imei· 
hal kağıtlarile haş'..can'ığırn za 
müracaatları ıla' oıunur. D. 8 



Pastil Pektoral Doktor Şahap Göğsü yumuşatır, 
söktürür, tesirli 

balga!!' söktürür, öksürüğü 
bir OKSüRüK pastilidir 

FotoOr 
I N ô N O Cad. No. • 

At6lyede 
En güzel pozl"' 

çekilir. 
Amatör iıf e,. 

T emi:ı çahuk 
ucuz :yaptlır 

Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türlü idrar, kM, 
balgam ve saire ta. 

hlilleri yapılı' 
Milracaat yeri: 

İkincibeyler eolc.ak 

Telefon 3869 
-~-Bırınci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı ollıı 

Cilt ve Tenasül hastalık· 

. Sıhhat a ıkvağı 
1 Ngrvt>çyauınhaJisMorina balıkyağıdır 

iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczalıanesi 

tarı ve elektrik tedavisi 1 

lzmir • Birinci beyler aolcağı 
Elhamra Sineması arkasında 

T f'le on : 3479 

Doktor 
Ali Agah 

Çocuk hastalıkları 
mutabaesısı 

ikinci Beyler soka~ı 
No. 68 
Telefon 3452 

Diş Tabibi 

Cevat Dağlı 
ikinci Beyler sokak No. 6.i 

Telefon: 3055 

Operot6r 

Faik lbrahim 
lzmirt1 gelmiştir 

Eskisi gibi öğleden evel 
Fransız hastanesinde öğleden 
sonra Birinci Beyler sokak Diş 
Tab.bi Bay Mehmet Alı altııı-

' . 

TÜRKİYE 
CUMHU IİYETi 

·• Doktor 
l{emal TahsiQ Soydam 
Cild ve tenasül hastalıkları mütehassısı 
lzmir Belediyesi Zührevi hastalıklar ve tedavi evi doktorlu· 

ğundan çekilerek yeniden açtıfı Numı nzade sokağındaki 3 
numaralı muayenehanesinde hastal a rını Pazardan maada hergün 
sab• htan akşama kadar kabul ve tedavi eder. 

- Muayenf'hane Tele. No. 3416 Evi 5164 -
:;;;;:;;;;;;;;;;;;;:;;:...~...;....~~~~~~~~~~--;;;;;;::;;; ..... 

Hara~c;ı. kardeşler 
Büyük mobiya ve mefruşat ma
ğazaları emrinize imededir. 

MERKEZ ŞUBE 
IZMıR ANKARA 

Temiz, zarif eşya, elbise ihtiyacından eve! gelir. Herkes kendi 
haline göre temiz bir eve, misafirlerini kobul edecek bir salona, 
rahat yaşıyacak eşyaya muhtaçtır. iyi bir mobilya içinde k~ndiniıi 
ve ailenizi muhite daha iyi tanıtabılirsiniz. Eviniz ın eşyası hayatı• 

nızın etiketi olduğunu unutmayınız. 

Memurlara 1 O taksitte veresiye muame. 
lesi yapılır. 

---~~~~~~~~;;_.;,_~~~~~~-----

Lambalarını 
z 

' ıı ırsanız 
Hem bol ışık almış olur, hem iktısat etmiş olur, hem lamba 
değiştirmekten kurtu lur, hem de sarf ya tınızın eksildiğini 

ilk faturada ıı- i' r ii rsümiz. 

T LU 
ı daki muayenehanesinde has· Cevfik Baykent ~ 

( 

talarını kabul edf'r. 
• 

o elleri geliyor 
Otomobilleri 

Kuv,·eti ~ok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok 
ve cib•otıı r~ beğenilmiş otomobilleridri 

Yed k parçalar n1evcucdldllUlır. 

OJdsomobil otomobilleri de her tOrlo evsafi haiz, sağlam, . 
elv~ritli, gOzel ve loks makinelerdir 

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

1 
• 

Elektrik • telefon vemalzemesi deposu . 
Siemens fabrikaları mümessili 

Peşetmalcılar 77 • 79 telefon 3332 

Foto Köroğlu 

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

ve edevatı, font ve sehpalar. 

Fotoğrafçılığa müteallik her nevi malzeme 
Zevki okşayacak resim ve ai'rand:smanlar, senedat ve evrak 

ist;nsahları ve kopyaları kemali dıkkatle yapılır. 

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

setle yapılır. 
IZMIR: Emirlerzade çarşısı No. 28, 4, 5, 6, 7, 8, ~ 
Telefon: 2675 Telgraf: Rüstem lzmir 

' , , ]'-.~ · •• '~ • .. ,' -' ''. ::.~ • • \. .. t...,., ' ~ -
lzmir Meserret ,Oteli 

Otelimizin bütün mobilyası tecdid edılmiş soğuk ve sıcak su 
banyo daireleri ilave edilmiştir. Otel yeniden telvin ve tefriş 
edilmiş ve müşterilerimızin her türlü ıstirahatleri temin olun· 
muştur. Fıatler mutedil ve her keseye elverişlidir . 
Kemf'raltı cadcJ,.~i karnkol karş • sınclo No. T> lzmir Tele. 2533 


