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HergUn sabahları ( zmir) de çıkar, siyasal gazetedir 

• 

Mısırda 
Nahas Paşa ile Kral arasındaki 
ihtilaf tehlikeli bir safhaya girdi 

Memleketimizin her tarafında fırtınalar var, lstanbul kar altında • 
• 

KIZILAY 60 Y AŞıNDA 

Karadenizde -bir Yunan va-
puru ile ikimotör daha battı. 

Dün şehrimizde çok par
lak tören yapıldı 

Hisar vapurunda boğulanların cesedleri karaya çık· Cumhuriyet meydanında hararetli nutuklar söy· 
mağa başladı. Sadıkzade vapuru el- ~~=u?-fs~0.~1f''!~!:. lendi. Heykele bir şükran çelengi kondu 

. . , ..... • 

Cehaletin marifeti: 
' 

nizde balan Hiaar npurunda buğu• 
!anların ceıedleri karaya çıkmağa 
baıladL 

Bu gan ~eç Takit gelen haberle· 
re göre, bir Yunan vapura ile iki 
motllr d-h• bıımııtır. 

Fırtını, fiddeıle devam ediyor. 
Bu gön burayı tekrar kar yığmııtır. 

fıtanbııl, 25 (Hoıuııl muhabirı· 
mizden) - Son fırtına eınaııoda 
Karodeaizde 'deaizyollırı iıletme ida. 
reıi ·vapurlanndao hiç biri tehlikeli 
vazi1ete düın,ıemiı, bepıi de progra. 
ma göre yollarına devam etmiıtir. 

Karadenizdı bulyoaa ~e bir kna ge• 
çirdiği tahmin edılen Sadıluade U• 

porunon fırııno eına11odı Ereğli Ji • 
aıanıoa 11ğındığı anlaıılmıııır. 

Zavallı anayı kazan 
içinde öldürdüler 

ı Aakaro,. 25 (Huıuai muhabirimiz. 
den) - Meteorloji amum müdOr)fl, 
ğilnden: Bu gllm l\av• ınhuoeıi yor• 
dun hemen her tarofında 7 derecedir. Dünkü Kızılay bagramrndan muhtelif intibalar 

J • ı 
Anıılya Ye Diyarbakırda 3, • Dün Kızılay Kurnmunun korulu· kadar ıerkatli, fedıkirdır. MiUI mü· mııtır. A•keıi mnzıkanın ça!dıtı iı 

tik. lil marşı ile törene ıon Yerilmit 
ve alay, önde Kızılay tem ili lıalun• 
d upu halde meydandan HıılknU.. 
kadar bir yür6yüı yapmıııır. 

tanbulda Bıfırdır. Bunlardan bııka 

aıfınn altında Bilecikte 2, Kayıeri. 

de 9, Sı vaı Te Ulukıılada 11 derece 
ıubıınet kaydedilmiııir. 

Üç g'iin evel doğuran kadını, sancısı dinsin 
diye haşlanmış suya atmışlar •• 

En yükaek ıobuneı İzmir ve 
Vanda 11fırın altııı1dı 7, Adaaada 14 
dür. Hava, Ege ve cenubi Anadolu 

yor, ıo kaynatılıyor ve lohnıa kadına mıuıakalarında bulut!~ diğer yerler• 

ınnun 60 ıncı yıldöoiimü idi. Alımıı 
yaıına giren bn mileoıeıemizio yıldö

ni!m6 mün11ebeıile ıehır, milli bay• 
ram günlerinde old'lğu gibi bayrakh· 
rımızlı ıüılenmiıti. 

Saat 14 .30 dı cumhuriyet mey
dan.ında büyük bir toplanb ve tllren 
yapılmııtır. Törende vali B. Fazlı 

Güleç, belediye reid Dr. B. Behçet 
Balıkeıir, (Huıuol) - Kayıp• 

nehiyeıiode cf'halet yOısünden bir 
r.w ..... ı-~ e--.. 1...!... ı......J • .._ ~.n 

için zorla içine atıldığı kaynar ıuda 
haılanıb ölmüştür, 

Facia ıöyla cereyan etmiıtir: 

Teılim• adında bir kadın, Oç 
giln evel bir oğlan dilnyaya getiriyor, 
fakat lohusalıgı esnasında fazla ulı· 

brab çekiyor, ıancılan keıilmiyor. 

Ev halkı, bn •raziyet karımnda kaaa• 
hada gizliden gizliye hekimlik yapın 
Hüseyin namında birine ba,.uruyor• 
!ar. Hüııeyin, Teelimeyi inceden İn• 

ceye muayeneden geçirdıkten ıonra, 

kurtulacağıaı, bir ı•y olmadığını, ken• 
di usullcrile tedni edilince haetalıgın 
derhal geçeceğini, ıancı !arın keoile• 
ceğini ıllyUıyor ve bilıün ev halkını 
l!mide diltilr6yor. 

Tedavi için derhal faaliyete g•• 
çen Hüoeyin, evde bir kazan kurdnu• 

Dost Irakta: 

bu kuana cirmeıiııi ıllylöyor. Tesli· de yaJıelıdır. 
--. ı.:.,.. ... ,. •••• ,. ... ı. ........ .ı. --r- 1-----======--.~---ı -· ı y t umum partı 
can geçiriyor, bu nıulden nzgaçilm•· AVUSfarva Baş• ilyonkurul oyeleri, Kı•ılay Kurumu 
ıini i8ıiyor, takat ev halk.ıoıa da J merkez heyeti reisi ve azaları, men• 

ıararı üzerine, zorla kendini kaynar vekı" dı~vor k ,·: ıublan, dıire müdürleri, okullar di· 
'J rektör ve öğreımenlerile izciler, ıuya atıyor. 

okullar talebeıi ve hılk hazır bulun· 
Bu atılııı acı feryadlar takib Siyasetimiz hiç de. muılardır, 

ediyor; mahalleli an toplaoıyor; le• 1 • • k f Eırefpaıa, Dolaplı kuyu ve kiçeı· Uıa düıen müıeba1111 hekim (!) Bil· ğısmıyece • 
melik kamununa bağlı ocaklar men• aeyin ve kızın kazını girmeıinde 
ıobları İkiçeımelikte ıoplanırak elle• 11rar göııerenler zovallıyı andan Çl• 
riude bayraklar olduğu halde ıaat karmak iıtiyorlar. 
14 de cumhuriyet meydanına gelmit-

Aaıl facia bundan ıooradır. Ka· !erdir. 

ıanın içinde bayılan kadın güç!Okle Kıa enıtiıilıO, ıan'at okulu, Ka. 
ıudan çıkarılıyor ve znall1D1a etle• 

rataı ortaokulu talebeıi Halkevinde 
rioden bir kumıoıo kuında kaldığı, k 

ıoplanmıı va önlerinde as eri muzı• 
keadiıinin de öldüğ!I görülüyor. h; Jm.ılay t•m•ili olduğa halde kor• 

İıte, cehalet yüzünJen voluıage- dondan yürOyerek alana varmıılardır. 
len yürekler acuı facia.. Kı11lay temıili bir araba 6zerinde 

Katil Bilıeyin yakalanmıı, hak· çok gOzel ve caalı olarak hazırlan• 
kında takibata baılanmııtır. 

m~ıı. Karııyaka kız öğretmen okulu 

parlamentoyu , . 
bir nutukla açtı 

Kral, 
M. Şuşnin6 

talebe ve izcileri de başlarıuda di· 
rektörleri B. Rahmi Balaban olduğu 
halde ıoplanııya iılirak etmişlerdir. 

Törene, Kıreıyaka kız öğretmen 

okulu izcilerinden Bn. Muammer Nu. 
ranın kızılay mevzulu nutku ile baş· 
lanmt}tır. Muammer Nuran. kızılayıo 
beT derde dava olmağa çalıştığıııı, 
muvaı fak olduj!unu, karaıılık günler. 
de, fe!Aket zamanlarında periıan 
halka her ıarlü insani yardımlırı 
yaptığım. bilbaoıa harblerde vozifeıi 
mühim olan kızılayın ıimdiye kıdar 

geçen barblerde binlerce Mehmedçi• 
ğin yaralarını ıardığıııı anlatmıı ve 

lngiltere dostluğundan, son dört
ler ittifakından bahsetti 

/ngiliz Kralı 
Allahın sulhu koruma. 
srnı temenni ediyor 

Sa Maje~te Altıncı Jorj 
Loııdra, 2$ (Radyo) - Jıııilı-re 

Bağdad, 24 (A.A.) - Kral Gazi 

açılıı nutkunda Irak ile komıu bü· 

k6meıler uı11nd~ki iyi miinaeeb-eı. 

lerden Te lngiltere ile mevcnd olan 

doıtluktan dolayı memnoaiyet beyan 

etmif, Hicaz Prenıinirı Bağdadı ziya• 

retinin ve yakın ıark devletleri ara• 

11ndıki ittifakın iyi teıirlerini haUr

latmııtır. 

Kral Sariye ile olan rabıtılannı 

knnetlendirmege çalııacağını, büdce• 

de muvazene buıule getireceğini, bii· 

yük nafıa iılerine giriıeceğiııi ordu• 

tak•iye ve umumt mıırifio · ink:i· 

' tıminı gıyret ede~gini ıöyl .. 

.ar. 

Kralı Alııncı jorj, bu gOn Hal 15 dı 
meııi odınndan radyoda İngiliz aha· 

!iline bir ıllyln vumit ve ıö7levinl 

ıo cilmlelerle bitirmiıtir: 

- Beıı ve kraliçe, Allıhın ıolhu 

koromıaıuı bO.tıln mevcudi1otimis)e 

t•J11.,...i ederia. 

Viyana, 24 (A.A.) - Başve· 
kil Ş şning, Strum Ueber Oes· 

terrich mecmuasında Noel mü· 

nasebetiyle yazdığı bir maka· 

lede siyasi meselelerde Avus· 

turyıı hükumetinin h ç bir veç· 

hile no :tai nazarını değiştirmi· 

yeceğini ve enternasyonal sa· 

hada Cla taahhütlerinden hiç 

birini ihmal etmedığini ebem· 

miyetle kaydettıkten sonra eğer 
Avusturyanın yeni bir şey yap· 

ıiıası lazım ise dığerlerinin de 

ayni suretle ha eket etmesi İcab 

edeceiini ilave eylemektedir. 

Strazburg zırhlıs·nın 
ahşap kısmı tama

men yandı 
Paris, ~5 (Radyo) - Sen A· 

zer inşaat fabrikalarında yapıl· 
makta ~lan (Strazburg) zırblısın· 
daki yangın, büyük hasarata 
sebebiyet vermiştir. 

Zabıta, yangının ne suretle 

çıkt ı ğı hakkında inceden inceye 
tahkıkat yapmaktadır. 

Z rbl ı da çıkan yangın netice· 

sinde gem nin bütün ahşap kıs· 

mı )'•ıunııtır. 

demieıir ki: 
- Yalnız dört yıl içinde bu b6· 

yük ıefkıı müeııe•eıi tabii afetler
den müıee01ir olan feUkeızedelere 
dört milyon lira 1&rfetmiştir. Onun 
60 yılda yaptıklarını teıbit için cild· 
!er doluıu yazı yazmak lhımdır. 

N utk onun sonunda da: 
- Bizler baeıa kızılay olmak 

üzere hayır kurumlarını kuvvetlendir· 
meği bir vazife bir borç bilmeliyiz. 

Demit ve alkıılanmııtır. İkinci 
olarak eTkek l i ıeıi ıalebeıiadeo B. 
Haıınet, alkışlar araeıQlla bir hitabe· 
de bulonmuı. kızılayın en karanlık 
günlerimizde zulmeılerin ıonauzlnğu 
içinde bir nur gibi parlıyarok eırafı· 
na ışık saçmak için didinen mukıd· 
deı bir varlık olduğunu ıöylemiı •• 
demiıtir ki: 

- Umumi harbde ceaaretio, hı· 
maıetio orıa!lıoa girmeğe, yokaalloğu, 

ıçlığt, ıu•uzluAu, kıpkırmızı rengini 
tıribıeo alan bu cemiyet gideriyordu. 
O bir teıelli ocağıdır. Yav:rutuaa tit· 
ziJeo bir anne, bir karJ.eı, bir baba 

cıdele ııralarında hürriyetin ihtiraıı 

ile ıuıuımuı gönülleri, vatanlarını 
her şeyden üstün ıuıanlan muharebe 
meydanlanodı, ölüm eiperleriode, 
tufan vadilerinde bir anne gayretile 
baktı, Tark inkılabını her oahıda 
muzaffer kılan Üolö. Bııbuğ, Türk· 
!erin kabraoı Atatürk bu yönde de 
aail Tilrk milletine iıareİ vermiıtir. 

R. HaemP.L halkın TC 17ılay• ı. ... 
huıu.!ta al4.ka gö terdiğini ıtôylemiı 
v• al kıolan mış tır. 

En Eonra Kııılay namına ;or. B. 
Mahib bir nutuk ıöylemiı, K zı ' ayın 
harb ve Bil h zamaulırıada yaptığı 
bü yük yardım1arı anlaımıı. alkışlan· 

Törende Kızılay Kurumu namına 
Atatürkiln heykeline bir 1ilkr&11 g-. 
lengi bırakılmııtır. 

Karşı yakada 
Kızılay yıldlloümii Karııyakaıla 

r•rl1tlr hir ıek-iltl11ı kutln.l.ım.mııtır. 

Cumhuriyet meyd ınındı bir toplaatı 
yıpılmıf, nutuklar irad edilmle. Kıa. 
layıo yıptığı muhtelif yardımlor tak• 
dirle anılmı~tır. Civar köylerde kıa• 
layın yardımlarına dair halka kont. 

- Sonu 8 nci sahifede -

Bekleyiniz! 
iz mir 
ANADOLU karileri 

lanmış mühim bir 
Gizli, kapaklı maceralar, hadiselerin içyO.zO., 11ehzadeler, 

paşalar, fırka kavgaları, içimizde olup bitenler vesaire.. 

Yakında Anadolu sütunlarında 

Kızıl Akreb 
Bir gıgın zabıta rom:ınının 

çok heyecanlı bir eser .. 
tetkikin:len sonra seçtifim z 

-------
Dii:nyayı saran kuvvet .• İngiliz, Fransız 
polisi el ele .• Esrareng ı z ö!ümler .. Çin

d~n Avrupaya .. A kın büvük r"lü ... 
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-1 --;,-.;~t-rirv-:e-~:-:-a-nt __ li Şehir dahili haberleri 
G~çenlerde, "himayesi laıı m bir nıüstahı • • den bahsetmiş ve '';;;;;;;;ı;m•------------:~ p~;a;;;;;;;;;;;;;;;ııı;~;ı:;;;~;;;;;;;;;;;;;;;ll!il;m~fllll-ıııı;;;;;;;;;;;-llll!ıım-•~ 

•müs ahJil. derk"n, umum,yctle fikir ve sanat aJamlarını, bunları G ı · r / t t•k t 1 f b 
bimay~ etm ~k lazımdır derken d", şahıslarını değil tuttukları işleri lZ l nÜı U.~ ar Ve oma 1 e e On şe e• 
kasdetmiştik. "Fıkir. ve "sanat •. Şüphe yok ki, bunlara da bir d/ k • • ı t•ı k 
nevi istihsal nazarile bakılabilir. Pır:a nta yabud altın iıtibsalinden soya art esı genış e 1 ece 
daha yüksek değerde b r istih!al. Eğer bu iddia üzerinde, yalnız 
nazari de j l, ameli bir muıabaicat otsa, bu memlekette, beyneı- Nüfus muamelelerine Şehirler arası telefonuna 938 de 
mi!el kıratta ciJd cild eserler V~ biri birinden güzel romanlar, eh~mmiyet verilecek.. e ·ı A ı . 1 k 
şiirler, mecmualar çıkması; resim sergı lerinin bir yı 'ın en büyük 2576 sayılı kanun mucibince yenı 1 ave er yapı aca .. 
hadiselerini teşkil etmesi; bir tiyatro muharririnin, nazarlarda ve teıbit edJerek defterleri nüluı ------
hafızalarda ve muamelelerde el üzerinde tutulması lazımdır. lzmir ve havalisi otomatik dürlü""ü tarafından lzmire gön· idarelerine verilen gizli vak'a- ıs 

•fikir. ve "sanat. a başta gelen bir paye bağışlamak kültüre !ardan bazı mahallerde halen telefon şirketinın hükumetçe deıı ı mı ş olan Kuran portör maki· 
içerden gelen bir inan ve ateş ile bağlı bulunmak demektir. Her J 1,200,000 liraya satın alınma- nesinin kullanılamıyacak ve işe ö üm vukuatının şlenmediği ve 
Türk evinde bir aile kütünhaneıin in mevcud olması, babanın sına karar verildi""i malumdur. yaramıyacak derecede harap ol-, . gizli öiüm defterlerinde dahil 11 

okuması, ananın okuması, çocukların okumaıı demektir. Sanat Satış mukavelesinin imzası için ğu anlaşılmıştır. olup esas s cillerde sağ görünen 
eserlerıne ve süs'eyici sanatların zevki en ince eleklerden geçır. ci ş irket na·mına kendilerine salabi- Onun için umum müdürlük, 

··k k h bu gibi nüfusun soyadı almamış 
yu se aasaaına derin bir gönül ürpermesile in.,nmak ve evleri· yet verilen •irket müdürü B. Rap Avrupadan aatın alacağı yeni 

b oldukları sanılarak ad verilmek " 
mizi, inalarımızı, mekteplerim"zi, batta sokak' ar ın ı zı ve c1mekan- ile eczacı B. Faik yakında Na- bir kuranportör makinesini iz-
i b la üzere cedvellerinin çıkarılmakta 
arımızı ua rla süslemek ihtiyacını, samimi olarak duymımız fıa Vekaletince Arı karaya davet mire gö ıderecek ve bu makine 
d k · olduğu görülmüş ve soyadı hak-

eme tır. kında vekalete verilen malumata edilecek ve g ideceklerdir. kurulduktan, tesisata ilave edil-
B zde yemekten anlıyan, bir meze kompoz;syonu yapabilen ne Haber aldığımıza göre; lzmir dikten sonra devre sayısı arta-
k 1 b da bunların nazara alınmadığı 

ço ai e alJlaına mukabil, kültürü, bütün faziletleri ve üstünlük- otomatik telefon şirketi bükü- cak, o vakit ayni zamanda iki 
1 · · ı anlaşılmıştır. Yanlış! ""ı ve bey-
erı ı e evine sokabilen ne kadar az aile babası vardır. ıs mete intikal ettikten sonra yan- veya üç kişi birden lıtanbul vc-

B d d" ? B hude yorgunluğa mahal kalma• 
u ne en r - · gın sahasında yer altı telefon ya Ankara ile görüşmek imka· mak üzere halen bu vukuatı iş· 

lememiş olan nüfus memurları- tes isatı yapılacak ve uzun za· nını elde edecektir. 
mandan beri bu havalıde oturan- Yeni sene büdcesine bu işler 

nın faaliyete ıevkedilerek önce 
!ardan evlerine otoınatık telefon ıçın kafi mikdarda tahsisat ölüm vak'alarının işlettirilmesi 

, b almak istiyen!erin arzuları ye- konmuştur. Hükumet bir taraf-ve elde g zli hiç bir vak a ı-
ra kılmamasının tem·n edilmesi rine getirilecektir. Şehrin bir çok tan memleketin muhtelif vili· 

Bu da bir usull rınci sınıf, arşa en yakın olan 
B"rleşik Amer kada, Kemedi yerd,r; bir kişilık yer.n ücreti 

adlı bir adam, ııarkıntılık suçun- 1000 Leydir; ikinci aınıf bir 

Dahilıye Vekaletinden vilayete semtlerine daha otomatik tele- yetlerini otomatik telefonla biri· 
fon tesietı yaptırılacak, şebeke birine bağlarken d ğer taraftan 

bildirilmiştir, ayrıca vekaletten 
genişletılecektir. bu tesisatı muhafaza etmek, ayni gelen bir tamimde, bazı yerler. 

Nafıa Vekaleti şehirlerarası zamanda onlardan daha çok de nüfus daireler nin temizi ğine 
telefonuna da bazı ilaveler ya· istifade mümkün olacak tarzda 

dan dolayı bir ay h~pse mah· derece uzaktadır ve bir mevki 
kiim edilmiştir. Mahküm bu ka· 500 Leydir. Kenarlar üçüncü 
rarı temyiz etmemiş fakat, aıle mevk dir. 200 Leye b r mevki 
sahibi olduğu ve işini kaybet- satılır. 100 ve 50 Leylik yer-

bak imadı r•. bütün evrak ve 
d pacaktır. lzmir·lstanbul arasında- yeni makineler satın almak için defterlerin toz, toprak iç n e 

ki telefon bir devrel ı dir. 0Dun tedbirlere başvurmaktadır ki, bu bulunduğ~ ve mühim bir kıs· 
memesı ıçın bu hır ay haps·n !er de vardır. Papaz, takirlerın 
yalnız geceleri ve her iki gece de cennetten -velevki kenarcı
b r gün addedilmek üzere ınfa· ğından· mahrum kalmamasını 

zıııı ıstemiştir. düşünmüş ür; amma .. Zabıta bu 

mın n huküınet dairelerinin alt ıçin bu telefonla görüşmek ist:• tedbirler çok yer ndedir. lstan· 
ve bodrum kısımlarında bulun· yeAler epey zaman sıra bekle- bul ve Ankaradaki şehirler ara-

d meğe mecburdurlar. Eks~riya sı telefon tesisatına da bu şeki I· ukları, günlük evrakın zama-
telefon hattı meşgul olduğundan, de makineler yerleştirince hal-

Amerika kanunlarında da bu adamın dolandıncılık ile mah· 
şekılde hır kolaylık yoktur. fa. kemeye verılmesine karar ver
kat Kenedi Cumhurreisi B. Ruz· mı§tir. 

nında postaya ve dairelere ve· 
·ı · d · 1 • bir iki saat beklemeden lstanbul kın hiç beklemeden istediği 

rı memesı yüzün en ış erın ge-
cikt• ği anlaşı mıştır. Temizliğe veya Ankara ile görüşmek müm· yerle görüşmesi mümkün olacak, 
dikkat edilmesi ve nüfus mua· kün değildir. Devre sayısını tesisata ıes yükselten müşeddi· 

artırmıık için bundan evci Posta, de makinelerı de ilave edilc-velte müracaat etmiş, hapis cc- En garip bir davaJ 
zasının isted .ği tekilde tatbikini Nevyorkta çok garip, batta 
temine muvaffak olmuştur. garip davaların en garibi olmak 
LIYİDZİO havvanat ba"ı;-<atıİ ~ ••• ,. bir d..va ırörulmelctı>rl i r . 

meıelerine aıd evrakın günü gü
nüne çıkarılması bild rılm ~tir. 
Nüfus daıre ve işleri s kı bir 
S• lr iri"' lcnn+rnl • ...ı:ı ••• l...!k:. 

Avrupada mevcud hayvanatı Genç bir kadın, kocası aleyhıne 
valı.şiye bahçelerinin en müh m· (doğum tarıhini g zıediği çin) Kazanç vergisi 
mi ve ea zengini Layipz . ğdeki bir iifal ve binnetice bir de Kim et beyanname 
bahçed ır. Bu bahçenin en meş- taıaK davası açm ş • ır. 
hur olan vasfı, aslanlarının çok· Zevç, karısına 18 Kanunevel- Verecek 
lutu ve giizelliğıdir. Bahçe ida- de doğduiu halde 28 Kinunev· Mu •ddel kazanç vergisi ka-
resi bütün masraflarını bu aslan- velde doğduğunu söylemiştır. nunu şehrim zdekı alakadarlara 
)arın yavrularını utmakla elde Bu garip davaya b1kan halim: tebl ğ edim şt i r. Yeni kanuna 
etmektedir. Bahç ., 1877 den - Fakat, aradaki on gJnlük göre, tüccu ve kom syoncuların 
bugüne kadar 1000 aslan sat- fark müh ım bır şt:y ıfade elmrzl 1 İkincıkiınun 1938 tarıhiııden 
mıştıf. Dem ş ve kadın da davasını it •baren Mal ye tahsil şul eler ne 

Cennet tuccarıl şu şekılde iz .h etmiş ve: ne suretle beyanname verecek· 
Kurunu vustada papazlann - Ben, hayatla hiç bir insana leri hakkında D fterdar!ıkta<l 

cennet satt ı kları malümdur. Bu yıld ıznames ne bakmadan kıymet Mal ye tabs 1 şubel eri şefik e· 
iarib ticaretin eski zam nlara ve mem. Kocım bu h s • ısta beni rine tebl gat 'apılm ştır. ibra· 
aid olduğJnu sanmakla aldan· aldatmıştır. Çü ıkü 28 Ka un- catçı ve ithalatçı tüccarlarıa 
mış oluıuz. Çiinkü aç·kgöz pa· evcide doğan nazik, kıbar, ş ı ir Borsada mua'llele gören mııdde
pazın birisi, Besııraby:ıda halka olur. Hılbu ci 18 Kibunevelde ler üzerıne iş yapan kom s on-
cennet satarken tutulmuştur. doğanlar se, kaba, soysuz ve cular 1 lkincika ı ınd rn ıt ,baren 

Papaz, e'l'Yeli cennetin bir duygusuz ol urla . Ben fecı su- beyannıım • vermek e mükellef• 
haritasını çizmiş, haritada aıo!f- rette aldatılm ş bulunuyorum. tirler. ihracat ve itha atçılar şim-
lara göre yerler avırm ştır. Bi· Hey gidı akıl dü 1yası hey.. diye kaJar z •ten beyan ıame ve-

,----------------------•••-11111ı., r yorla dı. Komisyo ıcular ıe, 
BUGÜN 

T kmil lzmir Halkı 
Dii.nyc.nın e;ı büyük 

filmi 

Mahkumlar 
Kalesi 

Filimini görmek 
üzere 

TAYYARE 
SiNEMASINDA 
Top 'anacoklardır 

İliive olarak 

Renkli MiKi -
JURNAL vardır 

SEANSLAR 
12,40-3, 15-5,50-8,15 de 

~ ........ ııımı ............................... . 

işgal elt ı kleri bina V<! mağaza· 

ların gayrisafi var , datı üzerinden 
verg ye tabi tutuluyorlardı. Yeni 
kanunla komisyoncular da be
y nname usu üne g3re verg.ye 
tabı tutulac 1 klardır. 

Calı 
.. .. . 

supurgesı • 
M _m[ekete 200 bin 

liralık döviz 
getiriyor 

1skenderi belediyesi, her ıene 
olduku g.bi bu sene de temizlik 
ışlerinde kullanılmak üzere 60 
ton çalı süpürgesi satın alacak· 
tır. Bunun için açtığı münaka· 
nın şartnamc:ıı ' 7 'llir Tiirlcofıs 

müdiirlüğüne ge.u. ~tir. Tü' kofi
sı.ı teşebbüsile iki yıldır lsken
deriye beled yesinin çalı supur
gesi ihtiyacı İzmi rden temin 
edilmekte ve bu yüzden mem· 
leketiııı ze iki yüz bin !ıra döviz 
a-irmek· edir. lbracatçılarımızdao 
bazıl.,rı bu yıl qa lskenderiycye 
çalı süpürgesi ihraç etmek için 
hazırlık y. pmağa başlamışlardır. 

Telgraf ve Telefon umum mü· cektir. 

Tavuk cinsinin 
ıs ahı meselesi 

938 senednde k~y k~y 
faaliyete geçilecek 

Tavuk cınsının ıslahı iç n 
1938 yılında faalıyete geçılecek

tir. Şimdıye kadar tavuk cıns· 
le inin ıslahı hususunda yapılan 
hareket'er noksan ka mıştır. 

Çünkü daima idi tavuklarla cins 
tavJkların bir arada üretilmesine 

ve bundan net ce alınmasına ça
lışılmıştır. Hal bu'<• bu şeklın sa· 
kat olduğu anlaşılm•ştır. 

Vılayet ziraat müdürlüğü, bu 
müh m iş üzerinde kat'i netice 

almak için 1938 yılındı harekete 
geçecektir. Ziraat müd~rü Bay 

Refet Dikerin mütaleasına göre, 
evve a bir köyde işe baş anacak 

ve o köyde yerli tavuk ve yerli 
yumurta namına hiç bir şey bı

rakrlmıy Acaktır. Bu köy halkına 
cins yumurta ve tavuklar verile
cek, kısa bir zamanda cins ta· 
vuk yetiştirilecektir. 

Yetişecek cins tavuklar, artık 
eski isimlerini taş ı mıyacak, o 
köyün ismini alacaklardır. Sıra 
ile diğer köylerde de ayni usul 
tatbik edilecek ve bu tavuklar, 
ilk yetiştirildikleri köyün ismini 
alacaklardır. 

Metod dahilinde çalışmak şar· 
tile bu suretle bir veya iki yıl 
içinde vilayetin her köyünde 
yerli tavuklar tamamen harcan
mak ve elden çıkarılmak suretile 
cins tavuk yetiştırmek, bunların 
bol mahsul ve etlerınden istifade 
etmek mümkün olacaktır. 

Saç kiime, 
Ödemişte bazı tavuk yetişti

ricileri saçtan tavuk kümesi yap
mak için vilayet ziraat müdür
lüğüne müracaat etmişlerdir. 

Saçtan tavuk kümesı yaptın· 
lamıyacağı, modern kümeslerin 

beton olarak inşa edilebileceğ' i 
kendıleıine bildirilmişt• r. 

Yukarı 
mahalle Cerde 

Müteaddid !atımlar 
inşa ediliyor 

Belediyece yokıırı mahallderde 
müteadJid yollarda lağım inşa 

edilmekted r. Bunların en mü· 
himmi, Malderesi üzerinin ka

patılması ve bu derenin ana la· 
ğım haline ifrağıdır. Belediye 

reısı Dr. a Behçet Uz, dün 
yukarı mahallelerdelci lağım in· 
şaatını teftiş rtmiş•i r. 

Ziraat müdürlüğü 
Vekaletten tahsisat 

istiyecek 
Vılayetin Ziraat müdürlüğü 

teşlcilah kısmen genişlctildıği 

için hükumet konağınduki üç 
oda dar gelmektedir. Onun için 
müsaid ve münasib bir bina 
kiralanması düşünülüyor. Vılii

yet Ziraat müdürlüğü, yangın 
yerinde Baytar müdürlüğü dai· 

relerini de ihtiva etmek üzere 
bir bina inşası için Zirııat Ve

kaleti büdcesine tahsisat kon
maaı hususunda Velı:alet nez

dinde teşebbüste bulunulacaktır. 
Evveli belediye reislığtnden arsa 

istenecek ve bir de plan bazı!"' 
!anacaktır. Ziraat Vekaleti bunu 
kabul ettiğı takdirde inşa edi· 
lecek binanın tohum ambadan, 
bir labrotuvan ve müteaddit 
daireleri olacaktır. 

Tüccarlar kulfibü 
binası 

Oda bü ::le esi 
hazırlanıyor 

lzmir ticaret ve sanayi odası· 
nın 938 senesine ait büdces niıı 
hazı rlanmasına başlanm :ştır. Pa 
zartesi günü saat 10,30 da odr. 
salonunda toplanacak olan tica• 
ret odası idare heyeti, yeni yıl 
büdceei üzerinde müzakerede 
bulunacaktır. Büdce hazırlandık
tan sonra oda meclisine verile• 
cektir. 

Haber aldığımıza göre Tica• 
ret odası, 938 yılı iç nde Birinci 
kordonda bir (Tücc3rlar Kulübü) 
binası yaptıracaktır. B na, tüc
carlarımız ı n muhtel if toplantıları 
ve aralarında müzakereleri icin 
müteaddit salon ları ihtiva ede· 
cektir. Borsanın yeni ~ene büd· 
ceıi de pek yakında hazirlana• 
caktır. 

Abide ve heykelleı 
Dokuz kişilik bir jurı 

heyeti kuruldu. 
Cumhuriyetin tesisinden beri 

memleketin bazı şehirlerind ~ di· 

kilen abide ve heykellerin mÜ· 
him bir kısmı gerek p roje ve 

gerekse as · lları itib:ırıle ta-n ma• 
nasile mütebassı s bir j ırinin 

murakabe ve kontro '. undan g ,ç
memif olduğundan, memleı<etle 

abide ve heykel iş'erıne sarf 
edilen p1ranııı tamamen mahal

line muruf olabi lmes iç ıı gii
ze1 sanatlar aka Jemısinın m ma· 

ri heykeltraş ve res ı m şu bele• 
rine get.rilen beynelm' le şöh· 

retı haiz üç mütehas51s le bu 
akademınin teh ı c ıl k mü eh~ ıı

sıslan ve M arif Ve< llığ ı ncc tes· 
bit ed !ecek k, N f.a Ve.cıllıği 
ile artı funyön 1fu.,. unc •e· 
çilecek birer aza Jacı top u do

kuz kişilik bir sana j ırisı t~ş· 

kili hususJnda Vekıller H ·ye

ti b 'r karır kabul et n şt r Bu 
kırar şehrim zdeki a a<aJ ınara 
tebliğ olunmuştur. 

Elektrik k "/o:;at 
tar"f esi 

Elektrık kilovat tar fesi'lİll 
önümüzdeki altı ayl ık devresi 
ıçin yeniden tesbitı İç n ele<trik 
tarıfe komisyonu i<inci kanun 
başlang c nda N afıa kom seri 
Bay Halidin reislıti altnd ı top
lantılarına başlıyacaktır. Yeni 
tarifede ha'.kın ve müessese '.erin 
lehine bir mıktar tenzi lat yapı
lacağı aöylenıyor. Y ·ni tarifenin 
tesbıtıne esas olacak muhtelıf 
ma ümat, N afı a kom ıserıığince 
toplanmaktad ı r. ----

Kaym.Jkamlar 
kongre11i 

Kaza Kaymakamları Pazartesi 
günü saat 14 de Vıiayette Vali 

B. Fazlı Gülecin reislıği altında 
toplanacaklardır. Kay rıakamlara 
yapılan teblığatta Vı .ayetin zirai 
kalkınma işleri için kararlar alı· 

nacağından, bu hususta hazır

lıklı gelmeleri bildirılmiştir. 

Ayçiçeği küspesi 
Polonya hükumetince verilen 

bir karara göre, Polonya güm· 
rük tarifesinin 24 P 3 numara• 
sına giren ayçiçeği küspes' güm• 
rük resminden muaf tutulmuştur. 
Polonya ya ihraç edi ie celı: ay 
çiçeği küspesinden Poionyada 
gümrük resmi alınmıyacaktır. 

Tariş şarabı 
·Karşıyakada müski 

rat bayii Haydar 
Edende bulu.ıur 



• 
26 KAouuoevel ANADOLtJ Sı!ıiPe l 

........................... 
Umi Bahisler ------
Kadın-Erkek 
Yazan: Dr. Esad Hatiboğla 
... 1 .................... .. 

Japonların, (Hankeo) şehri
ni zaptettikleri yalandır. 

Hariciye 
Vekilimiz 

Kadın mı daha fazla heyecan
lıdır, erkek mi? 

Martta Kabile 
gidecek 

Cinsi ahlak düşkünlükleri hormonların 
hakimiyetinden doğabilirse de ... 

Japonya parlamentosu, bu gün imparatorun bir nutku ile açılıyor, 
lstanbul, 25 (Hususi) - Ha

riciye Vekilimiz B. Tevfik Rüştü 
Aras; şark misakını imzalamış 
olan devletler Harıciye Nazırla· 
rınm yapacakları toplantıda ha· 
zır bulunmak üzere Martta Ka· 
bile gidecektir • 

Çin hükumeti, Moskova sefirini gari çağırdı. 
Tokyo, 25 (Radyo)- Japonya 

parlamentosu, yarın imparatorun 
bir nutkuyle açılacaktır. İmpara· 
torun nutku, Japonyanın siyasi 
vechesini gösterecek ve Çin ha· 
diselerinden bahis olacaktır. 

Siyasal mehafil, imparatorun 
nutkunu mer!ikla beklemektedir. 

Paris, 25 (Radyo)- Japonla
rın, Hankeo şehrine girdikleri 
hakkındaki haberler yalandır. 
Şeh" r, halen Çinlilerin elindedir. 

Mareşal Şan-Kay-Şek, Çinin 
. Moskova sefirini geri çağırmıştır. 

Tokyo, 25 (Radyo) - Resmi 
tebliğ: Çinde Hankov şehri 

üzerine yürümekte olan ilk Ja· 
pon kolu aym 23 üncü günü 
şehrin işgalini tamamlamıştır. 

Şimdi şehirde sokak muharebe· 
leri devam etmektedir. Çinliler, 
kaçarken Nankin-Hankov şimen· 
difer hattı üzerinde mühim tah· 
ribat yapmışlardı. İstihkam as· 
kerleri geceli gündüzlü çalışarak 
bu hattı tamir etmişlerdir ve 
hat 23 Birincikanundan itiba· 
ren işlemeğe açılmıştır. 

Tokyo, 25 ( A.A.) - Japon 
Erkanıharbiyesi, Çin kuvvetlerini 
takib etmekte olan Japon krta· 
atına ecnebilerin mal ve canla· 
rını mnh2f27.ca i.cin iht-j)l'.Bt' ted

birleri almak üzere vermiş ol· 
duğu emri tecdid etmiştir. 

Şanghay, 24 (A.A.) - Çin 
gazeteleri Yangtçe şimalindeki 
Çin mevzilerinin cenuba doğru 
yapılan mukabil taarruz netice· 
sinde iyileştiğini yazıyorlar. 

Cekyang da ise J "pon kıtaatı 
iJeri hareketlerini şiddetlendire· 
rek Hangocudan 44 kilometre 
mesafede bulunan Huanghuyu 
işgal etmiştir. Buna mukabil 
Hopeinin cenubunda Çin kuv· 
vetleri şimale doğru terakki 
ederek Nanle ve Tamingi istir· 
dad etmişlerdir. 

• 

Japon askerleri bir Çin şehrine girerlerken 

Gaziantebin kurtuluş yıl
dönümü kutlulandı. 

Ahmed Emin 
Belediye aleyhindeki 
neşriyatı tatil etti 
İstanbul, 25 (Hususi) - Tan 

gazetesi başmuhariri Ahmed 
Emin Yalman, bu günkü rr.aka
lesinde, lstanbul belediyesi aley· 
hindeki neşriyatını şimdilik tatil 
eylediğini yazmıştır. 

Gölcükte 
Yapılan Mayn 

• • 
gemımız 

lstanbul, 25 (Hususi) - Göl· 
cükte inşa edilen (Atak) ismin· 
deki Mayn gemimiz, yakında 
büyük merasimle denize indiri· 
lecektir. 

__ ......_ ___ ~---. Sabiha Zekeriya Cum. 
Gaziante~ saylavı B. ~ılıç Alinın (Cumhu· huriyet aleyhine 

rıyet) gazetesıne beyanatı. · d v tı 
lstanbul, 25 (Hususi) - Gaziantebin kurtulduğu günün yıldö· I b la 

25
a Haç ... Tan 

nümü bu güne müsadifti. Bı.ı münasebetle Halkevinde, büyük tören stan. u' h ~ lus.usdı) -
5 

b. 
G · ı·ı H 11 .. l l · · gazetesı mu arrır erın en a ı· yapılmış, azıantep ı er, atay ı ar soy ev er vermıştır. h z k . C h . 

Gaziantep saylavı Bay Kılıç Alı, (Cumhuriyet) gazetesine beya- 8
. el erhı~a, h ukm undyet gaze· 

d tesı a ey ıne 3. aret avası aç· 
na ın a: 

"- O vakit düşmanla boğuşm1;1ş gençler hayattadır. Çocuklarının mıştır. 
karnı deşilen babalar, babalarının beyni patlatılan öksüzler, bu yunan kralı 
gün arammızdadır. O matemzedelerin, bu gün dişi.erini g ıcırdattık· 
lannı hissediyorum. 

Fırlamağa hazır bir hareket vardır." Demiştir. 

Filistinde lngiliz askerleri 
Araplarla çarpışıyor 

Araplardan kırk kişi maktul düştü, harb 
divanı üç Arabı idama mahkum etti 

Kudüs, 25 (Radyo) - Dün giıiz askeri ıle Arab çeteleri 
gece yarısında çıkan resmi bir arasmda başlıyan çarpışmaların 

tebliğde, evelki gi.indenberı ln- devam ettıği bildirilmekte ve 

Sefirimizle uzun müd. 
det ~onuştu 

Atina, 24 (Hususi) - Yunan 
kralı ikinci Jorj, bu gün Erkanı 
harbiyei umum ye reisi general 
Papagos ve müteakıben Türki
yenin Atına sefiri B. Ruşen 
Eşrefi kabul etmiş ve uzun 
müddet konuşmuştur. 

Pariste 
Grevler devam ediyor 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Arablardan, krrk kişinin maktul 

Nahas Paşa ile Kral düştiığü haber verilmektedir. 

Paris, 25 (Radyo) -Grevler, 
devam ediyor. Muhtelif fabrika· 
lar, e an grevci amelenin işgali 
altındadır. 

Kudüs, 25 (Radyo) - Yafa 

arasındaki ihtilaf harb divan•, bu gün araplardan 
bazılarımn muhakemesini görmüş 

Heyecan lıali 
Heyecanlann şiddet ve kesreti 

iç güdülerin tefevvukile mebsu· 
ten; zeka, akıl ve iradenin kuv· 
vetile maküsen mütenasiptir. 

Heyecanlılık hayatın iki ucun· 
da daha çok görülür. Çocukta 
iç güdülerin tefevvukundan, ihti· 
yarda akıl melekelerinin zafından 
naşi. 

Kadında heyecan kabiliyeti 
Lombrozo ve talebelerine na· 

zaran kadınlar erkeklerden zi
yade ht'yecaniı değildirler. Hatta 
bu kabil yet onlarda erkeklerden 
daha azdır. Fakat heyecanlarını 
daha fazla gösterirler. Diğer ta· 
birle ruhi aksülamel, hakiki he
yecan hali kadında daha azdır. 

Lakin bu halin uzvi ifadesi ve 
taharrüş.yet daha zıyade harice 
vurur. Bır çok kadınların kendi· 
lerini göstermek, Üzerlerine dik
kati celbetmek, yahut samimi, 
hak ki mahiyetini g:zlemek ve 
.etrafını aldatmak için duydukları 
ihtiyaç teheyyücün uzvi aksüla· 
mellerindeki irade şiddetini izah 
edebilir. Maamafih filozofların 

ekserisi kadında heyecanın ha· 
k katen daha çok olduğunu ka· 
bul ediyorlar. Kadın psikoloiisi• 
nin bu esası hassasiyete şehadet 
ettiği zannolunur. 
Kadında heyecan sebepleri 
Kadının heyecanlanmasının bi

rinci sebebi nedir? 
Fikrimizce bunu kısmen uzvi 

faaliyetinin ahenginde ve daha 
hususi olarak tenasüli faaliye
tinde aramalıdır. Cinsi vazife!e
rin, kadının hıssi hayatına inika-
sım inkar, abes olur. Kadında 
yumurtlama, adet görme, gebe· 
lilc ve emziklilik gibi fasıla ar 
istisna edilirse, daima berdevam• 
dır. Rahim ve müteallikatmda 
vaki kan hücumları ve bunu ta• 
kip eden diğer çabuk geçici hal· 
ler ve yumurtalıkların daima ye· 
niden hayat bulurcasına vaz:fe 
görmeleri uzviyetin bütün andok· 
rin ifrazatını davet eder. Ve böy· 
lece tıpda Hormon adı verılen 
gudde ifrazı mahsullerinin mÜ• 
temadi ve müteak p dolup ho· 
şalmaları hasıl olur. Bu Hormon· 
lar uzvi ve münasebeti hayali 
- Sonu 8 inci sahi/ede -

-~ E 
l{ral Faruk, Başvekilin hiç lıir 

talebine kulak asmıyor. 

ve bunlardan üçünü idama mah· 
kum eylemıştir. 

Kudü!, 25 (Radyo) - Filisti-

Zabıta, gerek bu fabrikaları 
ve gerekse sahibleri tarafından 

kapatılan müeRseseleri abluka 
etmiş bulunuyor. 

nin şimalinde faaliyette bulunan dağlarında devam eden bu takib 
Değişmiyen Muallim •• 

Kahire, 25 (Radyo) - Kabine buhranı devam ediyor. Nahas haydutların takibi bütün gece esnasında askerler gece yansm· 
Paşanın taraftarları çoğalmaktadır. . devam etmiştir. dan sonra yerlerinden ayrılma· · "Sınıftayız .• Muallim ders tak· 

Kral, Nahas Paşanın hiç bir talebini dikkat nazarına alma· Hükumet kuvvetlerile haydut· m1ş ve sabaha kadar bekliyerek rir ediyo r. Bu sırada talebeden 
makta, Mısırın yegane hakimi olduğunu ve kanunu esasisinin ta· Jar arasındaki harb dağlarda şefakla beraber tekrar hücuma biri gayri tabii bir harekette 
yin ettiği hatlar dahilinde memleketi idare etmekte muhtar ve olmuş ve hu takibe 800 kişilik kalkışmışlardır. Müsademeler bulundu. Buna rağmen sınıf cid· 
salah·yettar bulunduğunu beyan eylemektedir. askeri kuvveti ile tayıareler.de Aka ile Tabriye gölü arasında diyetini muhafaza etti. Muallim 

Vefd partisi, Nabas Paşadan başka kimsenin iktidar mevkiine iştirak etm:ştir. Şima i Fılistin devam etmektedir. ise takriririni kesti, durdu, dur-
geçemiyeceğini ileri sürmekte ve kabinenin teşkilini üzerine ala· ~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~ du. Ve başladı söylenmeğe. Epey 

cak şahsan, derhal partiden tardedileceğini ve aleyhine kıyam 1 y 1 b Cieces·ı 1 zamandır içinde biriki:irdiği gay-
olunacağmı ilan etmektedir. 1 a· ş 1 zı dökmek için bunu iyi bir 

lngiliz sefiri, dostane bir vaziyetle ihflafı takib eylemekte ve fırsat bildi. İlkte, doğrudan doğ· 
fakat neticeyi tayin edememektedir. Kralla Nahas Paşa arasındaki Fuar Gazinosu Salonlarında ruya talebeye Ç:lltı. Haylazlıkla· 
ihtilaftan Mısırda büyük hadiseler çıkması ihtimalinden bahso- rınd~n, terbiyesizliklerinden, bü· 

lunuyor. • Senenin beklenen en muhteşem balosu yüklerine, muallimlerine karşı 

B. Be~bos, aA. yan harı·cı·ye Bu balo için Avrupadan bilhassa getirtilen saygısızlıklarından beylik cüm· 
• lerle ve sakat bir mantıkla ifa· 

encu .. men·ıne ·ızahat verd·ı Revu Heyeti de etti .. Sonra iğreti bir insafla 

Paris, 25 (Radyo) - Fransa Hariciye Nazırı B. Delbos, dün 
toplanan Ayan Mec'isi hariciye encümenine gitmiş ve Lo.ndrada 
lngiliz ricalıle yapmış olduğu temaslar hakkında izahat vererek, 
bu temaslardan memnun olduğunu söylemiştir. "' · 

B. Delbos, merkezi Avrupa seyahatinin neticelerinden de iza· 
hat vermiş, Varşovaya giderken Berlinden geçtiğini ve Almanya 
Hariciye Nazın Von Nöyrahtla konuştuğunu beyan eylemiştir. 

Enci.imen reisi, temin ettıği muvaffakıyetten dolayı B. Delbosa 
teşekkür eylem;ştir. 

onlarda hak bularak, kabahati 
Ve Şehir Gazinosu artist kadrosunun her gece ana babaya yükletti .. Daha son-

heğenilen numaraları ra büsbütün köpürerek talebeyi 

Dana, Kotiyon, Eğlence, Neş'e açıktan aç ğa tahkire başladı ... 
İzmirde hiç görft.lmem~ Bu hal epey uzamış olacak 

S ki talebede hır sabırsızlık kıpır· 
Dekor ve ürprizl~r d~nışı görüldü.. Derken biri 

Salonjarın konforu için her türlü tert bat alınmıştır. ayağa kalkıyor, ve d 'yor ki: 
Gece yarısından sonra da otobusler temin edıJmiştir. Oto· _ Sizi bu şekilde söylen· 

mob le-r ~az•l"lo k r.ı p sına kad~r ~irebilece~ t r.· .. --.:-. mekten . iki noktai nazardan • 

İsmail H. Baltacıoğluua 
sınıfımın şahsiyeti namına mene
derim .• 

ilk defa, böyle bayağı küfür· 
lerle sınıfın manevi havasını k·r
letiyorsunuz ... Sonra, bize bilgi 
vermeniz için ayrılan bu saati, 
pedagoji denen nesnenin behre· 
sini taşımıyan bu nasihatlerle 
suiistimal ediyorsunuz ... 

Kim ... Talebe muallime karşı 
gelecek ha ..• Muallim kızgınlı
ğım şimdi bu talebeye tevcih 
etmiş; boyuna söyleniyordu. Ve 
nihayet sinirini yenemiyerek onu 
kapı dışarı etti. 

Bu hadise idareye aksetti. 
Meclisi muallimin, Meclisi inzi· 
bat toplandı. Konuştular, karar· 
lar verdıler.. Nıhayet o t~.ebc 
bir hafta tardı muvakkat ceza· 
sile tekdir ve o mualıim de ar· 
kadaşlannın iltifatlı gülümseme
lerile takdir edildi.,, 

Bunu bana anlatan uzun za· 
manlar muallimlik etm · ş, şi meli 
- Sonu 5 inci sahi/ede -
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içeriler de saray avlusunda idiler. Şehzade ÜÇ arkadaş g_~zinoyu. 
kleme mahalline gelince terlemeğe başladı . al!ust etmışler 

uz 
Dr. M. Şıovki Uıtur diyot c:i: 

Vaktinden eve! ihti .. 
yarlığa karşı s;ıvaş 

-13-O akşamdan tezi yoktu. 
- Aman kimse duymaStnl 
Karanlıktı. gece iy=ce basmıı•ı. 

Murad dağrn·n heyu'ist ufka ıi· 
yah bir dıvar gibi gerilmişti. 

Şeh rden dört süvari gölgeıi 
ç kıyo du. Dördünün kıyafeti de 
yekd ğerinden farksızdı. Fakat 
bir tanesi daima önden g' diyor 
ve crkadak ler onunla görüşür· 
ken, eğiliyor: 

- Efendimizi 
Diye hitap ediyorlardı. Bu 

meçhul süvari Şelızade Korkud· 
dan başlcı kim olabilirdi?. 

Süvariler kalabalık yerlerde 
konaklamıyor, tehirlere utrama
yor, köyleri takiben vo unki 
laalettayin bir makudla dolatan 
ins nlar süsünü vererek lttanbu
la yaklaşıyorlardı. 

Nihayet M balıca varmıılardı. 
Ertesı gin, gemi dört yolcuyu 
karşıya, Rumeli cihetine geçiri· 
yorJu. 

Ha'a, biç bir kimse onlar•n 
bir şehzade ile üç bademeıin• 
den mürekkep bir kafile oldu· 
ğunu s zmem şti. Yalnız: 

- f ç erinden biri zengin bir 
beye benz·yor .• 

Oiyen 'er bu'unmuıtu. Akıam 
karan! ığı, koca lstanbul telırinin 
beyaz mağaralarından aüıülerek 
etrafı do dururken Kurnk.apıdan 
dört kişı şehre doğru ilerliyor .. 
du. Şehzade ara aıra duruyo"': 

- Aman, bizi tammaemlar, 
bana başka türlü hitab ediniı. 
Buradan do~ruca Yen içeri ca· 
miine g <lelim, e{r&cl mem.aun 

ol r. 
D yordu. Yatsı suları idi. Ar· 

tık , ehzade Korkud, lstanbulun 
göbeğinde idı, hem de Yeniçeri 
camunm kaplSlndan içeri giri· 

yordu. 
Yen' çeriler; medresenin oda .. 

)arında laklaka atıyorlardı. Mi· 
s~f rler içerıye girmişlerdi: 

- Hoşgeldiniz, boşgeldioizt 
Efrad; onları ya laalettayin 

bir misafir, ya'hud arkadaşların· 
ılan birini ziyarete ıelmiş dört 
\ıışralı zannetmişlerdi. 

- Ağanın odası ne tarafta! 
Neferlerden biri kalktı, köşe

de merdivenle çıkılan bir odayı 
gösterdi: 

- lştP. hemşerim, merdiveni 
atla, çık! 

Dördü de dışarıya çıkmışlar· 
dı ki neferlerden biri ayağa 
kalktı, elini alnına vurdu. Fev· 
kalade l ir şey ıöyliyecekmiş 
gibi fakat mütereddid bir vazi· 
yette gözlerini açtı. 

- Yahu!. Delikanlılarl. lna· 
nır mısınız, ben bir şeyden ıüp· 

helendi mi. 
Diğerleri merakla sordular: 
- Hayrola! 
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- Miwirlorden biri, ıu ka· 
pıda duran yok mu?. 

- E:eee? 
- Tıpkı febzade Korkud .• 
Bir kahkaha yükıeldı: 
- Amma yaptın ha?. 
D iter nefer inat etti: 
- Ne yaptım be kıhcl kınla· 

ı lar? Siz hiç a-ördünüz mü ki 
Şehzade Korkud efendiyj? 

- Hıyırl. 
- Şu halde, n~ mızıklanıyor· 

ıunuı? Bu adam, tıpkı Şthzade 
Korkud efendil Hattaaa. Korku· 
dun kendiıil. 

Odadaki efrat, bir saniyede 
ayata kallcmıılardı: 

- Eminim •• Kalıbımı baunm 
Vallahıl Yeniçerilik ıerefine doy· 
mıyayım ıayet o detilae? 

Arkadıı' ar1, bunu ıöy1iyen 
Yeniçeriyi ortalarına almıılardı. 
O da anlatıyo rdu: 

- Ben onu vaktile çok gör· 
düm, yıkınanda çok bulundum. 
Billyor•unuz ye, Fatih SuJtaıı 
Mehmet öldüğü vakit bir ka·ga. 
ıalık olmuıtu .• Şehzade Korkud 
efendi; on beı a-ün tahta geç
miıti ya?. 

- DoJ'rul 
- lıte o ı:indeoberj onu iy:ce 

tanırım ... 
Ojğer yen'çeriler de hafızala

rını yok!uyorlard : 
- Hani o hol bol bahşiş 

aldığım ız g ijnlerde değil mi?. 
- Öyle ya?.. Bah~iş veren 

~ rn<l\ 11e.nl.:\'? •• 

- Aferin be? .. Sen hakikaten 
yaman bir şeymişs ın babay;ğıt?. 
Şehza l e hakikaten iyi insan .• 
Temiı insan.. Bahşi ~i de bol.. 
B'ze itibar etmişti .. 

Had .se artık medresenin diter 
oda\arma da aksetmişti; bir 
fısıltı yayıldı: 

- Şehzade Korkud efendi 
gelmiş ..• 

- Duydunuz mu?. Şehzade 
Korkud efendi, bize misafir!. 

- A~ko!sunl. Hiç bir yere 
ıitmedi de bizi düşünda .• 

Şehzade; tasavvurunda yanıl
mamıştı. Yeniçerilere misafir 
oluşu; onları gururla kabartmıştı. 

- Biz de kendisini ona göre 

ağırlı yalına •• 
İçlerinden bir kaçı düşünü· 

yorlardı: 
- Acaba Şehzade Korkud 

bu suret.e padişahlı{ıa mı ge
çecek?. 

Bu end'şe arasında bazıları: 
- Hayır, dediler, bizim ka· 

ranmız karar. Bi.ı Ş ·hzade Se
limi iıteriz. Pad ıahlık onuo 

hak~u, fak.at Korkud efendi bü-
yüklük 2öı'ermi~. bizim ocağı· 
mıza gelmif... Ona hürmet et· 
rnck lazım.. Misafire hürmet; 
Y cniçer.nin vaz fesidir. 

·- Ôy?e, öyl~L Hem de onun 
on bet günlük taltanatmda b z 
de ıalhnat ıürdük. Midem zo 
b ir kaç lokrnası düştü .. 

Artık gizH gizli konuşuyor• 

!ardı. lç!t ri 1den zeki bir nefer; 
A~alar odasına doğru ku1ak ka· 
bartarak: 

- Delikanlı1ar ı mt Ben başka 
bir fey daha düşündüm, dedi. 

- Ne düşündün be Kel Ah· 
med! •• 

- Biz Korkud efend"yi hem 
misafir eder, hem de göz önün· 
de bulundururuz. Yani bir taşta 
iki kuş vururuz. Bizim maksadı· 
mız tahta Selımi geçirmek de· 

ğil mi? O d! anlaşılan ayni mak· 
tadla gelmif. Şımdi bize misa· 
fir olunca artık biz onun ne ya· 
pacağını da •nlarız ve ..• 

Nefer sustu. Diğer biri, Kel 
Ahmedin eoseı:ne bir to"at 
attı •• 

- Alt tarafını söylemedin 
ya? Ve,.. icabında mani oluruz, 
deyiversen el 

- Arif olana sivrisinek saz 
anlım•yana davul zurna az gelir 
be uf81dırl 

Neferler, alçak perdeden hep 
birlikte gülüştül~r. 

Şehzade Korkudun geldiği 
haberi; ayni zamanda diğer Ye· 
niçeri ocaklarınll da aksetmişti. 
C... ... .. '"4 , Ve.n 're;' l :uu::cl ...... 

sının avlusu, odaları dolup 
taşmııtı. 

Şehzad'!nin hademeleri; Yeni· 
çeri odalarına gelmitlerdi. Kur• 
naz neferler onlara mütemadi
yen sual soruyor ardı. Onlar da 
rasge\e cevab veriyor, yahud da: 

-Efendim 'zin bu ne hususta 
düşündü~ünü bilmeyiz!. 

Diyorlardı. Yen içeri ağası da 
şehzadenin tercıhan kendılerir.e 
mi saf ır o~uşundan ve gösterdiği 
itimaddan zevk duymuştu. Fa
kat o da bir az IOnra şehzade· 
nin maksadını anlamış bu!unu· 
yordu. 

- Ne çare?. Benim elimde 
bir tef yok!. Bunu Cenabıhak 
ile bi.ıim delikanlılar halleder· 
lerl Uşakların gönül ise, ıeb· 
zade Selim efendidd. 

D:ye mırıldanıyordu. Efrad; 
av'.uda toplanmıftı. Şehzadeyi 
görmek istiyorlardı. 

Şehzade; merdiven başından 
göründü, askerlere gülerek se· 
lam verdi: · 

- Sonu var -

Birinin Üzerinde iki tabanca çık
tı. Mahkemede beraet ettiler 
Evelki gece birincikordonda 

Turan gazinosunda bir hadise 
olmuş; Veysel, Rc~ad, Yusuf 
adındaki üç şah11 hakkında 
cürmü meşhud yapılmış, hepsi 
de nöbetçi, ıulhceza mahkeme· 
sine gönderilm "şlcrdir. Entere
san olan hadiseyi k11aca anla 
talı m. 

Bu üç arkadaı aqam Turan 
gaıinoıuna gelmiıler. Bir müd· 
det rakl içmiıler; 10nra da ma· 
taları devirmete, tabak, bardak. 
kadeh kırma}a başlamışlardır. 
Bu vaziyet kartısanda ıabıta fa· 
aliyete ıeçmiıtir. Bunlardan 
V ey1e.in üzerinde bir tabanca 
bulunmuş, ikinci tabanca da b•ı· 
lcaıana devredılirken rle ıeçi· 
rilmiştir. 

Gazino müsteciri davaıından 
vazgeçtiği için, bunlar yalnız 
sarhoşluk suçundan dolayı mah· 
kemeye verilmişlerdir. 

Hakim Naci Erel suçlulardan 
Reşada sordu: 

- Soyadın? 
- Pupayelkenl 
- Desene akıam yelkenleri 

açtınız? 
- Açmadık.. o~ arkadıı 

oturduk. Yusuf kalkarken, pal· 
tosu masaya ilişti ve masa dev· 
rildi. 

Hakim Veysele sordu: 
- Ne kadar içtmiz? 
Veysel, kendisine mahsus bir 

tavırla: 
- Küçücük birkaç şişe içtikl. 
- Yani levanta şişesi kadar 

bir şey. Ôyle mi? 
- Hemen, hemen! 
Hadisenin şahitleri dinlendi. 

Hıkmet adındaki bir garson 
aleyhte, diterleri de lehte şeha· 
dette bulundu •. Muvaceheler ya· 
p ldı. O zaman ıarıon Hıkmet 
ifadesini tebdil ederek, masanın 
bir kaza eacri olarak devrilmeai 
ihtimalinin mevcudiyetinden hah· 
setti. Hilcim tekrar Veysele hi· 
tap ettiı 

- iki tabanca taşımanın hik· 
ıİıeti nedir? 

- Sıkılmıştım. Satmak üzere 
yanıma almıştım. Utandığımdan 
kimseye de açamadım. 

Beraet kararı alan suçlulara 
hitaben hakim şu sözleri söyledi 

- Yakayı kurtardınız. Fakat 
şurasını iyice biliniz ki, bu gibi 
hadiseler bir çok vatanda.şiarı 
zevkten, neşeden mahrum edi· 
yor. Üçünüz de ·sabıkalısmız. 
Artık yaşınızı, başınızı almış bir 

vaziyettesiniz, şimdiye kadar 
yaptıklarınız kafidir. Şu işlerden 
vazgeçerseniz çolc iyi edersiniz, 
bir daha baralara gelmeyiniz? 

Reşad Pupayelken, b ir reve· 
ranı yaptı. Veysel Selliç, b ir 
daha mahkemeye gelmiyeceğini 
lemin elti. Yusuf ta mahkemeye 
karşı minnettarhj'rnı arzeyledi, 
üçü de çekilip gittiler. 

Jlayvanı doğdutuna 
piıman etmişi 

Arabacı Kemal 
••••• 

Mahkemeye verildi:. 
tazminat iateniyor 

Türk ceza kanununun 521 inci 
maddesine göre, her kim, bili 
ıebeb başkaıına · aid olan bir 
hayvanı ö ldürür veya iıe yara· 
mıyacak hale koyarsa, sahibinin 
ıik~yeti üzerine dö t aya kadar 
hapıı ve yüz lira kadar ağır 
cezayı nakdiye mahkOm olur. 

işte bu maddei kanuniyeye 
aykırı harekette bulunduğundan 
dolayı Kemal adında bir pay· 
ton ıürücüsü Sulhceu mahke· 
muine verilmiştir. Hadise .şudur: 

Bayan Şakire Kapaninin bir 
paytonu vardır, sürücüsü de 
Kemaldir. fakat bu ıürücü o 
kadar insafsızca hareket etmiş· 
tir ki, idaresi a lbnda bulunan 
iki hayvandan birisini döve dö· 
v,. cı~npm •tmis. hir aya{ıını 

kırmış, gem eri fazla çekerek 
dilini kesmişti r. 

O kadar ki, hayvanı; kendi· 
sine yapılan bu eza ve cefadan 
dünyaya gelfüğ. ne pişman et· 
miştir. 

Mal sahibi Bayan Şakire yüı 
elli liraya satın ald ığı ve çok 
sevdiği hayvanını baytara gös· 
termit ve alta ay tedavi edi len 
zavallı hayvan, sakat kalmış ve 
kıymetten düşmüştür. 

Yukarıdaki maddeye göre, 
mahkemeye ıevkedilen ıuçlunun 
duruşmasına dün ba~lanmaşhr. 
· Müşteki davasını izah etmit, 

suçlunun tecziyesile hayvan be
delinin tabsillni istem iştir. 

Suçlunun zorla ıetirilmeıine 
ve hayvanın müşteki tarafından 
baytar direktörlüğüne götürüle· 
rek muayenesinin icrasile balen 
bir arıza varsa kıymrti aslisin
den ne lcadar "aybettiği ve irı· 
zadan evelki kıymetile ş mdiki 
kıymetinin raporla bildirilmesine 
ve şabidlerin celpleri ne karar 
verilmiş, duruşma başka bir 
g~ne talik ed imiştir. 
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r r' -
- Diinden mabad - kudurmuş aslan çıkardılar. 

kat Tarzan bunları yanına ıok· 
mamağa m ıvaffak oldu. Fakat 
vaziyet her halde feci idi. Genç 
kız artık day

0

arıamad1 ve: 

Tııb'i vazife dolayıs ile elasti· 
kiyet hassası, bilh:ıssa akciğer· 
lerde pek çoıctur. N fea almada, 
karın boşluğu ile göğüs boşlu .. 
ğunu ayıran haciz perdesi la· 
m·ldar ve kaburga kemikleri 
arasındaki kasılar gen şler, akci
ğer şiıer. Nefes vermede ise 
bunlar gevşer ve akciğer örgüsü 
eski biçimini almış olur. Bıa 
adeta b ir liıtik şerid i ne benıer. 
Listik şerit nasıl lc:i çekilince 
uzar ve gerilir, btrakılıncı da 
eski ş~kline girerse bu da Öf• 

led r. 
işte ihtiyarhlcta akciğer örgüsü 

elastikiyetini kaybettığinden, ne
f eı verme ı ;ini tam yapama• 
maktadır. 

ihtiyarlıkta akciğerler gen =şte
miş ve gevşemiş bir h1ldedir. 
Bu da bir hastalıktır. Buna an· 
fizyem derler Çok defa bu ha• 
talık hafif derecede kalmaktadır. 
Bazan pek ağır .şelcil alır, kor'" 
kunç biçimlere g rer ve tenef. 
lüste faz!a güçlük ~ekilmiş olur. 
Akciğer örgüsünün elastikıyeti, 

ihtiyarlık sebebıle böyle nefes 
darlığı getiren bu hastnlık iil& 
kalmaz, net cedc ka.b hastalı· 
ğına aebeb olur. 
Küçük deveran ehemmiyetli bir 
surette bozulur. 

işte ihtiyarlıkta vücud örgü-
terinin elastikiyetinın bozulması 
pek büyük roller oynamadadır. 
B r çok faktörle ·in tesirile kan 
damarlarımn elastik vetı kaybo
lun~, kan üzy~lci de-(T..ansivon) 
yü selmeğe başla~. K n tazyiki 
tabii halde kalbin faaliyetile 
husule gelmekted ı r. Ş ı ha..::ı kati 
bilmelid ir lci, kan deveranınıo 
mühi ·n öJevi, çılışma kudretini 
temin eder. Eğer bu tabii taz• 
yik bozulursa, bi hassa kalb 
çalışma vazifasi de tebeddüle 
uğrar ve boıulmı1ş olur. 

1 Nöbetçi ·eczahaneler 1 
Bu gece 

Kemeralt nda Hilal, Karataşta 
B. Hah f, Keçecilerde Yeni iz. 
mir, lrgatpazarında Asri. 

Yarın gece 
Kemeraltında Ş h, Güzelyah• 

da Güzelyalı, Tilkılikte M. Faik, 
lkiçeımelikte lkiçeşme lik, Alsan• 
cakta Fuad eczaneleri nöbetç[ .. 
dirler. 

Veni Neşriyat: 

Yeni Adam 
y;eni Adamın 208 inci sayı• 

çıktı. Bu sayıya iıave olarak 
Yeni Adam Ansıkloped si adlı 
~serin dördüne i forması ver 1· 
mektedir. Yeni A.:lamın bu 11• 

y ıında: lsmail Halckr, Hüsamet· 
tin Bozok, Hasan Ali Ed z, Hüseyin 
Avni, Celal Nuri, Suphi Nuri, 
Lütfi Er şçi, Eıat Kam l ve fik· 
ret Mual i imz hrı vardıT. 

TAKViı}l 

Rumi • 1 J.JJ 1 ttı doi • • Jj.> 
Kinunuevel 13 ~ev• 22 

1 
q 
3 
·ı 

Kanunue ;Jl 

26 
Paz a1· 

ı 
9 
3 
7 

-
1 - Bundan sonra yamyam· 

lar ellerindeki esirleri ortaya çı· 
kardılar, aslanları da baıırlamağl 
başladılar. ilk olarak ıhtiyar bir 
V.lcirıgı aldılar ve onu bir tara· 
fında azğın bir aslan bulunaı1 
bir meydana çıkardılar, eline de 
bir kılaç vcrdılcr. 

mücadele her cihet
ten müsavi şartlara mal k değil• 
di. Bu mücadelenin neticesi ıa· 
ten evelden malum idi; aslan 
savallı eıiri b r hamlede ikiye 
parçaladı; kurbantt1ı yemek is
tedi. Fakat yaınyaaalar buna 
meydan vermediler, beyaz in· 
IAD eti, oolarca çolıc ma~buldü. 

3 - Reiı Mengunun emrile 
aslanı kanlı cesedden uzaklaş· 
tırdılar ve aslanın nazarı d ıkkatin i 
celp için ikinci bir kurban sevk 
etmete hazırlandılar. Sıra, Tar· 
zanın idi. Tarıana b ir bıçak 
verdiler. Z ifr ıd korku ile bu 
hallere ba ıyordu. 

"- Hayır, hayır. Tarzan ol
memelidir .. lstemıyorum .• diye ua · 
ğırdı. 

.. \ . ,, ' L!, 1 ı>, ı..1 

ı,-ı.7 ..Lô,H 
J.1. Jd • ! 

4 - T arı~anın karıısına üç • Der1am edecak • 



~6 Kftn~uPVPil~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ADO~ 
Değiş mi yen 

muallim •. 

Antrenörler 
a~ıhyor ............. 

- Bıışı 3 iincii !JtJhif •ile -
yetmişiode bulunan bir ihtiyar
dı •. Sözünü bitirince: 

- Tabii, dedim .• Sizin melt· 
tepleriniz bu halde idf •• 

- Gafil olma, diye sözümil 
kesti.. B r leere bu hidiıe bu 
günün meldebinde cereyan et· 
miştir. Eter bu, bizım mektebi· 
mizde olNydı, apğ yukan biz 
d e o mu.silim ve o meclisi in· 
z bat fibi hareket edecektik. 
Fakat böyle bir v k'aom bizde 
vukuu iuıkins zdı, çü .ıkü bizde 
o talebe yoktu .. Benim şaştı· 
8'ım - d .ye ı ive ettı • talebe 
değiştik halde muallimin de• 
i' .şmemesicJir .. 

lzmire de antrenör getirilecektir. Milli küme 
maçları ve lzmir fudbolcularının ayartılması •• _ _.,. ----
Şivenk İzmire gtliyor. M.:l i küme maçları 

Ofl dört şubat"a baş 'ıyacaktır 

Ankara, 25 (Husu!ıİ muhabi
rimizden) - Türk Spor Kuru· 
mu, bütün spor bölgelerindeki 
futbol çalışmalarını teknik bir 
surette idare edecek futbol öğ· 
retmenleri yetiştirmek Üzere 
Ankarada bir antrenör kursu 
açacaktır. 

Antrenör kursuna eski futbol· 
culardan tahsil ve görgüleri mü· 
said elemanlar alınacak ve bun· 
ların kurs müddetince Ankara· 
da ibate ve iaşaleri Spor Ku
rumunca temin edilecektir. Kur· 
su mnvaffakıyetle bitirenlere, 
muhtelif bölgelerde dolgun ma
aşlarla vazifeler verilecektir. 

Antrenör kursunu idare et
mt'k üzere, Avusturya federas· 
yonundan bir başantrenör getı· 
rilmesi hususunda teşebbüsata 
girişilmiştir. Bu antrenör futbo
lun nazari ve ameli bütün ince· 
liklerini bilen bir kabiliyette 
olacak ve ayni zamanda öğret· 
nıe usullerinde de tecrübe ve 
iktidan Avust~rya federasyonun· 
ca temin edilmiş bu'un jcaktır. 

Bundan başka, Türk Spor Ku
rumu lzmir, İstanbul ve Ankara 
bölgelerine yen· den ve kıymetli 
Avu:ııtu .. yala . ... t .. onö.la.- 8~.t.iri 

hıeaine de karar vermiş ve bu 
hususta Avusturya federasyonu 
nezdinde teşebbüsatt.t bulun· 
muştur. 

Avusturya federasyonu, Spor 
Kurumumuza 120 kişilik bir an
lreoör kadrosunu te'.<.lif etmiştir. 
Bunların içinden en Jiyakatlıleri 
ıeçilecektir. 

Teklif edilenler içinde, Avus· 
lurya milli takım nm yıldızları 
olarak şöhret almış Havfman, 
Fışer ve S ndelar gibi usta fut· 
bolcular da vardır. Bu isimler 
futbol alemimizce de tanınmıştır. 
Sindelar geçen yıl İngiltere milli 
takımına karşı Avusturya mılli 
takımında oynamış ve ıki gol 
YapmıştL 

lzmir bölge futbol ajanı, bu 
antrenörler gelinciye Lodar, bıl· 
hassa milli kümeye girecek ta· 
ltımlarım zı hazırlamak üzere, 
Vaktile lımirde çalışmış o an ve 

şimdi An karada bu· un an antre· 
nör Ş ıveng n m ıvakka ! en İzmire 
gönderilmesini fıtbol federasyo
nundan istem iştir. Feder11Syon 
Şuvengi yakın zamanda İzm re 
~ önderecektir. 
İzmird •n futbolcu ayartılması 
A nkara, 25\H susi)- Bazı lstan· 
bul kulüplerin in İzm rde yet;şm · ş 
futbolcuları lsta ıı bula ayartma· 
lar ı h ısusunda İzm ir gazetelerin
de yapıla ·1 neşr iyat burada a aka 
ile karş arım ş tır. 

G :zl ı prof ·syonelliği teşvik eden 
bu hareket < oğru görülm,.mekte 
ve müteşebbisler ni .1 a°İır cezi· 
lara çarptırı l ması istenmektedir. 
Türksp r Kurumu bu m seleyi 
ehem iyetle telakki etm ş ve tah
kikata başlam·ştır. 

Milli kümJ maçları 1 
Ş ıbat ·a başlıyor 

l\nkara ( Hususi) - Futbol 
Federasyona, M Ui küme müsa.ba· 
lcalarının 14 Şubatta başlamas nı 
kararlaştırm ı ş ve icap eden ha· 
z1rlıkla a başlara ştır. 

Buradaki kanaate göre bu 
yıl mili küme Ş <l mp"yonfuğuna 

daha fazla Ankara takımları 

namzed görülmektedir. B ınfa
rın · cın,de.. bi .. h. a H b ·ye 
kımı eh,..mmiyetli canlıtık ve 
kuvvet göstermektedir. 

İstanbul takımları ikinci plan· 
da b r kuvvet arzediyo, . İzmire 
gelince, senelerdenberi en kıy· 
metli fudbolcularını lstanbula 
ve yüksek bir tahsil sebeb ıle 

Ankaraya gönderen bu mrnta· 
kanın bu sene de milli kü'llede 
üçüncü p 1a ·1da kalacağı tabii 
görülmektedir. 

Hakem imti~an evrakı 
Ankara, 25 (Hus·ı si)-Izmirde 

yap·lan hakem imt han evrakı 
AnlCaraya ge mi~tir. fudbol fe· 
derasyonu imfihın u ıkı nı tet
k k etme e r. l nt handa mu· 
v f.ak o1anlarm ame i k ynı tleri 
ve tecrübeleri lımir fudbol ai m· 
lığın {;ıq \'o -ulacı ~ ve onJan 
~onra hakemle e d p o nalan ve· 
rıtece11..t r. 

Hak ,m Şazi Tezca• 
ceza 1an fırıldt 

Ankara; 25(Huıuıi) -lıtanbul 
hakemlerinden Şazi Tezca.1, Is· 
tan bul f udbol ajanı Abdullahın 
tal ıma•rnı dialomed ti için fud· 
boi federas onu ha.l(em ehliye• 
t n ı ıstirdtd etm ştir. 

Notı 
Ş zi Tezcan İzmirce de ma

lumdu r. G •çen y l burada lzmır 
takımlarının fstanbula karşı o Y· 

nadığı bazı oyunlarda lstanbul 
lehine taratgırlik y parl!tk sevir· 
cileri hidd~te gdirmiş ve hak lı 

tezahürala sebeb ol muştıı. 

- Değışmiyen tnuallim az
lı kbr, dedim ... 

Aksini söylemek iıter fibi 
manalı manalt güldü: 

- Kimbi ir belki de Öen yan· 
l ş görüyorum, dedi •.• 

Nihai Kürşad 

Bu günkü maçlar 
....:..;.=...:._;;....;..o. ... ~----~~~ 

Hu gün A sancak sahasında A s rncak .. Doğanspor, Ateş • Y •· 

lik müsabakalarının kinci de\I· 

resi başlı ya~aktır. Evelce tanzim 
edilmiş olan fıküstüre göre saat 

11 de Üço -Demir~por takımları 
kar~ laşacak ve öu maçı sıra ıle 

as 
.. .Jııl C> 
«) c1S ..... 

:ö .o ç 
!E ~ • ~ ~ 

::::ı ı::s ., .. 
~ := t:) ~ 

A sancak S 4 1 
Üçok 5 4 ı 
Ateıt 5 2 1 2 
D.>ğanspor 5 2 1 l 
Y "manlar 5 l 2 
D.:m rspor 5 5 

rtıanlar müsabakalara takib ede
c1.. ktır. 

Bugün ikinci devre likine 
girecek olan ta1< 1mlarımızın birinci 
dev, e lik vaziyetlerini gözden 
geçirelım: 

-
J 
2 

ô 
bO 

,So -.... .... 
< 
24 
30 
15 
17 
11 
7 

-g, 
·->CO a 
!ô • > ~ 

~ >-
8 14 
8 14 
12 10 
11 9 
18 s 
47 s 

Görülüyor ki, Alsancak ve Üçok 
ye ~iz tiıtırmişler. 

takımlan m: d vreyi meğlubi· 

ikinci devreye g ird ğimiz bu 
sıralarda bu devre Lik müsaba
ka'ar nda en büyük roıÜ oy ı· 
yacağı tahmin olunan Ateş ta· ~ 
kımı müdafaa ında en kıymetli 

oyuncusu Adnan fstanbula git· 
ırt ı ş bulunrna1< tadır. Maamaf lı 
Ateş t: kımı takım halinde d ğer 
takım . ara naz ran daima tehli
keli bir rakiptir. Ateş takımı 

bug1n Yamanlar tak m yle saat 
10 da kar~ılapcaktır. Birinci 
devrede Adnan ıa oynayan Ateş 
ta 1m1 bcgü.,k:ii rakibinı mağlup 

etm" ştr. BJ gün ise A.dnansız 

olarak ayn tak· m a karşılaşacak

t r. Günün müh·m miisabaka'a· 
rındım &iri de Alsancak • Do
ğanspor karşı(aşm'lSıdır. Saat 
13 te başlıyac~k olan bll' oyun 
da f.1tbot noKt inazarından en• 
teres'an bır mösaoaka olacaktır. 
Çünkü her iki tak m en fazla 
tekn te kaçı ı takrmFıtrdandır. 

/ siuJn kadrosu 
Vilayet isltan müdürlii~ünüır 

bir aylık kadrosu Sıhhat ve lç
timai Muavenet Veka;etinden 
vilayete gelmişt r. Bir ayhk kad· 
ro, geçen seneki kadroya naza• 
ran hazırlanmıştır. Buıttı beş 
aylık ı krnct kadro t-akib ede
cektir. Bu kadronun da yal(tnda 
geleceği kuvvetle söyleniyor. 

Hatalı vergiler 
Beyannameye tabi iken işgal 

ettik:leri binaların gayri saf. va· 
ridatfarı üzerinden namlarına 
yanlışlıkla vergi tarhedilmiş 
o la ıların hatalı vergilerinin tas· 
h h olunması Maliye Vekaletin
den şehrimizdeki alakadarlara 
b\ld r lmiştır. Yalnız idari mer· 
c lerden geçerek kat'ıyyet kes
b tmiş olan vesgi\er düzelti
lemez. 

f T·"~; No. lnkılab hatıralarından 
Müşir Tatar Osman ehemmiyetli bir telgraf gelmiş zannetmişti. 
Yorganı omuzlarına atmış karyola içinde oturinağa çalışıyordu 

miiteyakkız davranmak lazımdı. -Giriniu dedi.. Müşir Tatar Osman paşA mü· 
temadiyen gerek RJrneli umunı 
tnüfett ı şl ğile ve gerekse müşiri· 
)'et ve Yıldızla muhabere edi-
)'or ve bu muhaberelerin net:ce· 
sinde bir hareket icra etmek 

Zaruri olduğu görülüyordu. Şi
tnali Arnav Jtluğun telgrafı üze· 
t~foe Hamit bir az yatışır gibi 
o!mu~a da iyi ve kötü Manas· 
brda top~dı~ı kuvvetlerden: bir 
iiınidi vard . ~ı.mun bu üm dıni 
kırmak ve ın~selc~ daha çabuk 
halletmek için manastll <laki kuv
Vetlerin bir. i şe yarıyam .y~3ğ 
bissinı Abdülbem de verdır111e~ 
kat'i surette laı1mdı. Fakat bu 
tlastl olacaktı. Manastır heyeti 
lllerkezıyesi düşü .ıJü taşındı v.e 

en nih'iyet hunu da buldJ. 
Müşir O .. man paş.ayı Manas· 

brdan h~~rma.k. Bu hem kolay 
h e bem de teh ikel'ydi. Çünkü 
bu iş:i yapacak N ya:ıi ve S brj. 
beyler; ı çete: ha.öne inkdap et· 
m ş taburl:m vara~. F.JCM bun· 

ların Mana'St?Ta' girmel~ çolC 
giiç,tü .• Ç ünkü güzergah üzerind~ 
bulunan Redif taburları taraf n· 
dan görü.ür de uhk hesapsız 

bfr hcrecan bastl olursa meseli: 
-VlY ne demek ~sun muhafa· 
zası bize te\ di edilen Lir ku· 
mandam kaçırmak bize emniyet 
etmemek ~ mektir. Böyle bir 
iş olur mu? diye yülı:selecek 9; 

uf ak bir ses her ş.eyı alrust et· 
meğe kafi idi. Bunun için çok 

N yazi beyle Eyüb Sabri be· Müşir Osman paşa ehemmi• 
yio çeteler nden bir mikdarı yet!i bir telgraf gelmiş zannet· 
şehrin bancinde b rakıldı. M'ü- mişti. Yorganı omuzlanna at· 
tebaki kuvvetle bır gece Ma· mış karyola içincfe oturmağa 
nastıra gir ldi. Niyazi bey dağ· çalışıyordu. içeri gwenlerin pos· 
da iken kendıııH bir de aeyık ta neferi olmayıp zabit oldu-
illibalc ctmifti. lıte bu geyik ğanu ve Lirden fazla olduğun11 
başta olduğu hakte sessi2 ve göraü. N yazi merhumun götsü 
sadaınz hir liakJe M nastıra gi- ilıkli değ;ldı. Ey·· p Sabri bG
ren kuyvet doğruca Müşi r Üi· yln göğsü iliklidi. 

maa paşama kara• gahma gitti· Bunlar içeri girer girmez pa· 
ler. Geyik merdivenlerden yu· şa mülayim bir sesle~ 
karı çıkmıştı. Ardından N yazi -Hayırola dedt. Niyaz ı : 
ve Eyüb 5ahri ile karargahın -Paşa hazretleri bepımızio zab 

•zab tanı ve erkanıherb yesi be· devletletine- hürmetler. vaf'dır .. 
raberdi. Osman paşanın oda ı S z de bizleri seversiniz, biz l:iu 
kı:ıpıs.t vuruldu. Derinden gelen l gün millet için ve vatan ç in 
bır ses; çalışıyoruz. Zatı devletlerLnızin 

~ahire S 

Hayat '!~ ~~~at ı 
Yeryüzünde hayat naiıl o • sine misaller gelir: Ölmedeıı evel 

muı, naaıl baılam ış? Me~ımuna man~n ölenler var. Sürünenler, 
feçmeden evci bir azda bayatın bastılar, sinirleri ve sıhhat ıeri 
kendııindea, ona kaqı olan bozulanlar. Fakat bu nevi veya· 
dü ltühhiğil üzd d dem vıırma· llut züfüf~ hükfuümtizü bodura· 
lıyıı. Hayat, şüphe yok, bizim cak nümuneler o l m t. Şuuru ve 
kıymetli varlıfııa .ıdır. lns n sıbbatı yerinde oldJğµ halde 
sevı sıoin en )Üksek derecesini ölümü i stıyenler bulunamaz mi? 
anlatmak: İcab ed.nce dudakla· Mesela göı!erini her hangi bir 
rımııda ı en tabii tekilde dökü· kaza eseri kaybeden bir zavallı: 
len keJime:e ri bir düşününüı; 
ruhum, hayatım, canıml Gıbi 
kelimeler değ'i midir? Bir halk 
lcoşmasında, ş :tir ıevgiliıine 
şöyle hıtab eder: 
l~er iıen sana canımı 
Armağanın olur mu 

vereyım 

candan 
ziyade? 

Hayat ne kadar tatlı, can ne 
kadar az zdirl Gene esk ı bir 
şair sevgilisini medih yohında 
sıfatları kelimeler( az bul.ttak 
ve az görerek: 
Sen, carda tatıhr9ın, 
Elyaksın ol behayel 

DiyO". 
Arapca: Eşya zıddile inlfşaf 

eder mealiirde güzel bir söz 
vardır. Hakikat. her şey zıdd ıle 

vuzuha erer. Hayat 'fe can ds 
muhakkak ki, ölümle daha iyi 
anlaşıldı ve kıymetlendi. Ôlüm· 
den kaçınmak, ö,ümden korkmak 
pek eski ve pek tabii bir h stir. 
Ô lüm korkusu, hayatı uzatabil
mek, güzelleftİrebilmelc, daha 
iyi, daha güzel, daha mesud ve 
daha uzun yaşamak kaygu.!u, 
insan zekasına neler nbler ılbam 
etmedi ve neler, neler ılham 

etm y~o-~rl_. -~-----~ 
Dinler, itikatlar, ayinler, ede-o 

biyat, san ·at, tiyatro, mimarlık, 

heykelbraşlık, ilim, fen, hüK6mef, 
devlet, liukuk, irc'.tısad, hasılı 
nemiz varsa hepsi, hepsi bu iki 
gayenin meviiiduchif. 

Sever hayatı Beşer ta seri 
nh!zatindef 

Tarihte gördüğümöi err oalıt tt, 
en kuvvetli, ea gurorlu insan· 
!ardan biri olan, farka. ıarba 
·o vaktin cihanına- tam kırK 

alb yd hükm~den Kanttni Sa. 
ltymanm "' manzum aörıüne bir 
kere knskın:z: 

Halk içinde muteber bir ne90e' 
yolc devlet gibi 

o :maya devlet cihanda l>it nef5 
atbhat liÖİ 

SLrasında bW nofes sıhhat için 
o' masa bile bir aylık hatta bir 
günlük biT ömür iç n bile feda 
etmiyecetimız ne vardır? Ve 
g'ene -T aorı gösterıneıin- ıarası 
gelir ki: Saadetten saymağı akla 
bile getirmedijimiz nice basit 
hareketler, meseli ıerbestc;.e beı 
on adım yiirüyeb imek. duymak, 
tatmak, görmek gıbi ellemmiyet 
ve kıymetlerini düşünmed fim1z 
fiiller ne büyiik btr Hlidet ôlut 
irisan kafası ke~dini Ye etrMmr 
anlamap başladıtı aftdantit!ti 
hayab uıatmağı, ıüzelleştirmeti 
düşünüyor bu it ülliiod6 liite
madiy~n işlıyo • Y al912 ~ 
detil bitin calriirdaki ~ 
lllflf ridtin ft nev"itt 0ekH1, 
yaş.mak afla w IMftJI yiizin
den delil midir? 

Bu kat"i hikiiaa, ortaya ko~•" 
luverinee Yeh et~n zıbnimize •k· 

vatanperver l iğın de takdir eden
lerdeniz. Şu liadar var lcı bazı 
icabı hal ve mffl.abat :ntı deY
letlerinizio bir kaç gün için Ma
nastırdan ayrılmanıza ve biz ev· 
laôlarınıza mısafir olmanıza lü· 
zum basıl olmuş.ur. 

ve ıstirbama geldik. 
- Sona 

Bunu arz 

fitil' -

Ne kadar uzadı yarap ne kadar 
Mez ırıma giden karanlık yo lar 

D ye inliyemez mi? Evet gör• 
mek fiil inin bir bayat sahı bi iç in 
ne kadar kıym.!bi olduğunu zıd· 
d ile idrak eden felaketz~de gir
diği kara ılık aleıne alışamadığı 
İçin aylarca belki de yıHarca 
böylece feryat e:lebilir. Fakat 
bu ha l, görerek yaşay şa tahas
~ürden yan i normal hır hayat 
aşkından çıkmıyor. 

Bazan bütün varlığile üsUine 
titred ği bir yavn.ısun~ kaybeden 
bir ana, b 'r baba, bu acıyı bir 
türlü yüreğine sığdıramıyarak 
ol :inca kini le: 

Gayzım feleğe öyle k ~ Ô ısem 
d barışın mf 

Diye hayk rabifır. Ce ıe oazan 
cana unı kı1ybeden bı r şa·r baya tı 
Kat 1, öıümü hami b.:ılu : 

Kesme yolum ey hay tı katilf 
Ey mevt, be 1i sıya'1et eyle! 
Böyb büyük teessür.er, yei~ 

lerden sonra bite insan, o karan· 
lık dakikaların susmtrlarına karşı 
~er ağlı yara~, sıdıyara < taha~ 
mül gösterebilm şse, ga ip~ır ki, 
gene mesut olabıliyor, gen_ ha• 
yat sevg:s ini kannablıyor ve 
günün brr ınde eski yara~ıı sızla• 
makla beraber şairin şu meşhur 
Öeytini pek a ia z:ha ncİen geçi ... 
rebiliyor: 

Sunar bir camı mem\ü b'n tehi 
peymaneden sonro 

Felek dilşad eder ehli dili 
amma, neden sonra! 

Şairlerim·z arasında en çok 
ve en büyük tezadları eıterlerin· 
de toplamış olan merhum Ha· 
mid: Veremden ö len ilk eşi 
Fatma hanım nam na yazdığı 
Makberin mukaddemesinde şöy· 
le der: 

(... Zaten teessürümün mufıa· 
faza ı şiddetine ebedıyet bife ki· 
f ayet etmez. Muellif, ha ikının 
huzuruna yüregınden bu yaranın 
kanları cereyan ede ede çıka
caktır.] 

Yıllar geçtikten sonra ihtiyar· 
lıyan gene o kocı şair, bir baş• 
ka sevgili eşi için şu beyti 
y zıyor: 
Var ol Lüsiyen, tavaf et ey nur 
Ey ahiri ömrüm5n bahan! .. 

Beşeriyetin en büyük ide
ali: Hayatı uzatmak hatta müm· 
kimie ebed ı leştıtı'nek ve bu 
ISu uzanmış, ebedileşmiş h yatı, 
arızasız, elemsiz, keders z, her 
iSteie kavuşarak, her arzuyu 
&eaıea gid&relc ıjymek.. Dın· 
!erin, peygamb~rlertn hemen 
tlep-.i b:ze bunları müjdeli or· 
tar; ba'ıübadelmevte yani ö.üm
de11 tonra yeniden diriımeğe 
b zi inaodmyorlar. D nyada on· 
ların sözlerin• din er ve yap.u· 
sak ahrette, ebed ıyette bıze 
cennet müjJelıyorlar. 
Dın yolunda, mabud ·hak yo· 

knida Öıünüz , d t.inyayı , fani.iği 
l:>ırakm z, ebedıyete, hakiki saa
dete ulaşınız. d yorlar. MıJyo.ı· 
larca insan, hep c rıs yer, hep 
ebediyet emellerile vuruşmuş, 
canrndan geçm ş de~ l m i r?. 
- Sona 1 O uncu sahi/ ede -
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GEÇEN flSIR İÇİNDE 1 c h • 1 r~G~i~z~li~T~e-d~h-i_ş_C_e~~~i~y-e-tl-e-ri~l spanya um urıyetçi er~ 
~~-,~,K~a-r-ae~l~,,-g~i-z-li_c_e~m-_ i_y_e_ti~' a~lere zayiat verdirdiler 

Çinde cumhuriyetin ilanı için ''Kara el,, gizli . 
cemiyeti büyük roller oynamıştır 

1900 Bo~ser kıyamı nasıl oldu? 
- Dünden mabad -

Kumandan hayret • tabii bir 
azda korku ile· bu suretle kar· 
şılanan adamın kim olduğunu 
sordu. Ve ıu cevabı aldı: 

- Takibi için emir veri'en 
çetenin reisidir. Fakat bu adlm, 
asıl • ArT. ve gök kardeşliği ce· 

• miyeti. reisler.ndendir. Bizim 
asker ve zabitler de bu cemiyete 
dahil olduklarından kendisine 
iltihak etm ılerdir •• 

işte bu suretle tedib kuvveti, 
gizli cemiyete iltihak etmiş, 
kumandan da esir ve rehin alın· 
mıştırl 

• • • 
•Birleşik kardeşler• , •Kırmızı 

beyaz veya siy&h zanbak. cemi· 
yetleri de •Arz ve gök kardeş· 
lıği. cemiyetinden aşağı kalını· 
yan korkunç ve gizli teşekkül· 
lerdendir. 

Bu cemiyetlerden bir kısmı 
Çin hudutları ve toprakları ha· 
r cinde de kuvvet ve mevcuciyet 
gösterebilmişlerdir. O kadar ki 
Birleşik Amerikada bile kollar 
vücude getiri l miştir. 

Bu cemiyetlerın mevcudiyetin· 
de en garib olan nokta, dahilde 
hanedan ve hükumet aleyhine 
olan bu teşekkülleri n mes•la 
Amcrika:la bila tefrik bütün 
Çiiıli !erin menafiinc hadim birer 
cemiyet olmalandı 1 

1868 de Amcr.kan ı n Çin üze· 
rine zecri ve şiddetli tedbirleri 
haacbilc Çindc yeni bir kanaat 
hasıl olmuştur; bu kanaat hasc· 
bile Çinlilre, Birleşik Amerikayı 
korkulacak bir devlet telakki 
etm;şlerdir ve budan sonra 
yalnız Sanfransiskoda beş gizli 
Çin cemiyeti şubesi kurulmuşt ur. 
Bu cemiyetlerin Çin cemaatine 
yaptıkları hizmetler çoktur. En 
ziyade Amerika zabıtasına ve 
adliyesine karşı Çinli maznun 
ve mücrimleri himaye etmiş ve 
bunlan Çine kadar kaçırmıştır. 

Çinde hükümdarlığı kaldıran 
cumhuriyeti ilana muvaffak olan 
Sün· Yat·Sen onlarca asır devam 
eden hükQmet sistemini d.:ğiş· 
tirirkeıı bilhassa Amerikadaki 

' -

Çindeki gizli cemiqet mahkamrarının idamdan sonra 
sokaklarda fl'şhiri 

g'zli cemiyetlerden çok istifade Uzun bir hayata malik olan 
etmiştir. Bu cemiyetler, Çın İn· bu cem yet, imparator hencdanı 
kılabında Sün· Y Jt·Sene para, ve impa atorluk alt>yhtarı olmak· 
si ı ah ve gönüllü teda ik etmiş la be ra ber, bilhassa yabancı 
ve büyü.c bir amil rolünü oyna· düşmanı id. 1868 den itibaren 
mışsır. Amerıka düşmanlığı ıl e tanınan 

İnkılap sıralarında •Arz v~ cemıyc •, on dokuzuncu asrın 
~ ~ son kıs mlarında Avrupa düş· 

\ 

l 

manlığı mecburiyetinde de kal· 
mıştır. 

Avrupalı ve müstemlekeci 
devletlerin, Çiıı üzerinde iddia 
ettikleri haklıır, bu haklar dola
yısile takındıkları tavırlar c ı dden 
garib ve tahammülü gayri kabil 
b r şekıldc idi. 

İ' 'ıJ i. ..., 1 "Karacı. cemiyeti, Avru ra: 1• 

ı f,l,;itf ~ ' !ar ale_y?ine ?alkı .kıya.m ctt r· . ·11·. ~~-- mek ıçın, Lılhassa hıssıyatın 
~l · ~;ı~ı ~: .J~~fM~· . ..;. · tahrikin: gayret etm.iş lcrdir. 
~1~ .. · ·· ~\lj, . : . Mesela: Çınde cahıl ha.k, ha· 
;.; !'· ,~, ' . -: ~ ·r, •:. bıs ruhlardan çok korkar. On· 

Kla-Kluks-Klam cemİg< ti· 
nin bir temsili 

gök kardcşliiti cemiyeti. Ame· 
rikada "Karacı. ad ı nı almıştır. 

Bu Karael cemiyeti 1911 de 
Çinde cumhuriyet cereyanı ha· 
zırlamıştır. C mhuriyct ilanı ih· 
t lallcrindc de Çinin Pekin, Nan· 
kin, Kanton ve Şar ghay gibi 
büyük şeh ' rlcrinde "Cumhuriyeti 
müdafaa bölükleri. yapmışlardır. 
Bu Karael cemiyeti, Sün· Yat· 
Sen ihtilalleri yüzünden binlerce 
fcrd kaybetm · ştir. 

Bokserler hareketi 

' .... 

!arın kat'i kanaatine gö e, ha· 
b s ruhlar, Konf · çyüs taraf n· 
dan toprakların a _ltına hapscdil· 
miştir. Konfü,yüsün ölümünden 
beri çok asırlar gcçt ı ği için, 
habis ruhların top ak yüzüne 
çıkmalarına ancak bir karış kal· 
mıştır. Yani, her hangi bir ferd 
taraf.ndan ·bir r ıı han nin tavas· 
sutu olmadan· topuk bir karış 
kazılırsa habis ruhlar kurtulup 
yeryüzüne çık arlar! Karacl işte 
bu zihniyet en istifade etm i ş ve 
Avrupalıların şimendıfcr inşa· 

atına başlamalarını vesile itt haz 
ederek Avrupalı l ar aleyhine müt· 
hi ş b r kıyam yaptırmıştır! "Bok· 
scrler hareket ı . ışte bu harC'· 
k•tt 'r. 

Vakıa, 1900 de Avfupalılar 

müşterek kuvvet1crle bu hare· 
keti b • stırmışldr ve Pekine mu· 
zafferen g'rm i şlerd i r. Fa' .at ha· 
rckct mühim ve di~l."tC' iayan 
idi .. 
Yarından sonra: 
Kamora cem yeti -Napolin;n 

gizli ve tedhiş cemiyetlerı· Ka· 
ı::o;·a ne dir ?. 

" Otretm-cn tayinleri 

1911 Çin ilıtilı2li manzaralarından 

Necatibey okulu başöğret· 

meni B. Z ya Artun Sen Jo· 
zef Fransız ok:ılu öğrctmcnliğ ne, 
Müdafai Hukuk okulu başöğ· 
rctmeni Bn. Naciye C ngu Ne· 
catibey okulu başöğretmenliğin~, 
Güzclyalı okulu başöğretmeni 
B. Ab ıdin Sutekin Müdafai Hu· 
kuk okulu başöğretmenliğine, 
Ur auın Kızılbahçc nahiyesi öğ· 
ccl•nenlerinden Bn. A iye O.ısel 
lzmir Güzelyalı okulu öğretmen· 
liğinc, lstanbul Kız Öğretmen 
okulu mezunlarından Bn. Nec· 
det Şraydcr Kızılbahçe nah yesi 
öğretmcnlığinc tayin edi l miş· 
leid r. 

lbtilAlci ~enerallerden :(Kebodelyano) da, Franko ordu· 
sunun nihai zaferden emin oldu~unu söylüyor! 

' 

Frankiı membaından bild.rildi· 
iine iÖre, Tcruel tehrinin ş ma· 
imde ve cenubi iarbisindc bu· 
lunan Concud ve Vılla S tar ka· 
sahalarında tiddetli muharebe
ler cereyan etmektedir. 

Franko takviye kıt'aları Te· 
ruclc iki kilometrelik bir meaa· 

fcde bulunmaktadırlar. Şehrin 
yukarı kısmında muharebe de
vam ctmekted ı r. Franko kuv· 
vctleri kuman .:lanı general A•an· 
danın Terueli tamam !e düşman 
elinden kurt. • mık "" · •iyük 
bir taarruz hazırladığı ıöy en· 
mcktcdir. 

Madridin geu bombardımanı S1lamang1, 25 (R ~dyo) - Ge· 
ncral F ranko, bu g :in bütün or· 
duya bir beyanname neşretmiş 

ve lsp•nyanın, yakında kızıllar· 
dan tem zlen ' Ce ·,ini, tek, büyük 
ve müs • k ı lsp nyanın yakında 
kurtul c ğ nı " ld rııı ş•ir. 

Madrid, 25 (Radyo) - Cum· • 
huriyetçilcr, (Tcrue!) civarında 

tahaşşüt etmiş bulunan ;htilalci· 
!ere top ateşi açmış bulunuyor· 
lar. 

ihtilalciler, her ne kadar mu· 
kabil bir kaç taarruz yapmış· 

larsa da, büyük zayiatla püs· 
kürtülmüşlerdir. 

General Franko askerleri, bu 
gün Sano tepcs ıni zaptctmck 

S lam , nka, 
R smi leh.iğ: 

S .v 1 ahali, Teru•lde cumhu· 
riyetç !erin taarruz 'arına muka· 
vemette devam ed yorlar. 

Honday, 25 (A.A.) - B r 

Katil Vidmanın şeriki 
cürmü Milyon 

istemi•lerdir. Bu tepe önünde M • k "J I 
vukubulan muharebcdc,elbom- Q.;;tantı ' lf iyonun villasında araş-
baları kul anılmıştır. 1 1 J d 

lhtita c.ter, yüzlerce maktul tırma ar yapı ma~ına Uzum gör O. 
bırakmışlardır. Teruel . cephe· Paris, 25 (Radyo) - Kltil Vidmanın şeriki cürmü, Milyon da 
sinde ihata edilmiş olan ihti· bu gün is tı cvab edi miştir. Müstantık, Mılyonun villasında araştır• 
lalcilcr, şiddetli surette sıkıştı· malar yapı ' ması lüzımınu hissett ğ nden, zabıta memurlarilc bil" 
rılmaktadır. lhlta çenberi, git· likte v lıa a gitmesi iç'n dostlarından veya tanıdıkların lan bir 
tikç, darlaştırılmaktadır.. kimse seçerek zabıtanın refak ıtinc vermesini mazrıundan rica cy-

Sevilla, 25 (Radyo)- ihtilal· !em i ştir. 
caerd•n en....al K .. pod.lyo.eo, Maznun. dostlarından seçti~i bir şahısla birlikte vi.lasında arat ' 
radyoda vcrd i ğ hır söylevde tırmalar yapılmasına muvafakat ctm " ştir. ' 
Teruelin akıbı:tınden end şc et· T k S 
memtk ıazımgcldığini söylemiş 1. ür iye - uriye dostluğu 
ve Cumhuriyetçilerin verdikleri Suriye B:ışvekili H .:ılepte bir z yafet 
haberlerı tekzip eylemiştir. 

Kepo Del yan o, Trucl radyo eı:nas~'ld l bey 1n fta f u/un.rı'u .. 
istasyonunun iht ıl i l c ı lcr erkanı Ha'ch, 25 IRa fyo) - Pa ris ve Ankaradan buraya gelen Suriye 
harb yesile daimi bir tcmıs ha· Bışv- k ili B. Cemil Mürdüm şerefine verilen bir ziyafette irad rttiği 
linde bulundJğunu ilave eylem ·ş , nutukta SJr yenin; T jrkiy<' ve Fnnsa ile tcşr kımesai arzusunda 
Cumhuriyetçi kuvvetlerin, pek olduğunu söylem ş ir. B. Cemil Mün: üm, Surivcde ·i ekalliyct'.tr 
yakındı muhasara edileceklerini mese .csindeı de balı,etm'ş ve dem ştir k ı : 
b .l dirmiştir. - Ekallıyetler mcseltsi için F ansaya •c'b • den bütün teminatı 

Kepo Delyano, general Fran· verd ı m. H r stiyan'aqn Sur ye idaresinde bütün hakların n mahfu• 
ko kuvvetler nin, n•hai zaferden ziycti temin olunm ştur Suriye ı dır e s nden başk3 p1rtılcr~ yer 
emin old,.klar nı bc}a, eylemiştir vermeğc ~azı değil z. Suriye, Fran~ız adam ve memurlarının yar-

Sen Şan Doloz, 25 (Radyo)- dımına muhtaçtır. 
Cumhuriyetçiler, dün gece saba· l .1 ha kadar projektörle ihti alc ı le· ngı tere Fransanın lngil

tereye borcu 
Son tıksit de c..ün 

rin mc;:iıcrin• tc.,pa tutmuşlar· Erkanıh.:ır biyei umu. 
dır. lhtı alcıl cr, kuvvet alm şiardır 

Saragos, 25 (Radyo) - Gc· miye reisi değ 'şti 
neral Frankonun takviye kıtaatı, Londra, 25 Rldyo)-lngolterc 

veri 'di Tcrucldc muha11ra altında bu· Erkanıharbiyc ı umum ye riyasc· 
Porio, 25 (R,ıdyo) - Fran'1z bil· 

k:6.meti, timcndi.ferler ıçı o Londrıtdan 
lunan kuvvetleri kurtarmak için t ı nc general Vikont Gok tayin 
ccbı i yürüyüşle ilcrlemcktcdirl"f. rdilmiştir. 

:ıC ::ıı: :x.o~ ..o ~ ~ y•palan i!tiltrazıcı altıcı•'t ve ıou tak• 
•itiui dün 'e101it tiı. ~ıali}'e Naıın 

Jorj Bone bu müı.ıa~ebetld verd iği. 

beyaaatt.ı drmiotır ki: 
Yeni hava rekor

ları kırıldı 

Bir tayyare inmete 
m~cbur kaldı 

Bornay, 25 (A.A.) - Tayya· 
reci Hanry dün 6/5 litre sil in· 
d rli ikınc hafif tayyarelerle 100 
kilometre Üzerinde beynelmı Jel 
ki rekor kırmıştır. Bır k şilik 

olan birinci tayyare ile saatte 
331, 736, iki kişilik olan ikinci 
tayyare ile de 330, 760 kilo· 
metre katetmiştir. 

!stres, 25 (A. ö...) - Tavvıır•ci 
Bol l o-ı ile kıdın t ıyyarecı M~d· 
mazel Chadon 650 silindirli ve 
iki kişilik bir tayyare ile 2000 
kilometre üzerinde sürat rcko· 
runu kırmıştır. Saatte 249 kilo· 
metre katetmiştir. 

Saygod, 25 (Radyo) - Tay
yareci Mari Hils, 17,4 de Av· 
ıupaya hareket etmiştir. 

Fransa 
Büdce açığını kapat
mak için yeni vergiler 

ihdas ediyor 
Parıs, 25 (Radyo} - Ayan 

meclisi; Pazar olmasına rağmen 
yarın toplanacak ve büdce mü· 
zakerclerinc baş! yacaktır. 

- Bu soo tediye ile ahı mıly..ı. \'" 

ahın kurtanlmıştır. Kan ı biyo 01ava. 

zene l!evrviai, buodao eveı lizım µ.e· 
len dövızleri de lf'm•n etmlııir. Buı 

ıuretle ıoo taksit verilirkert baz ne
nin ihtiyat aluoiarıoa dokunulma· 

mıştır. 

B. jorj Bone, son akı!edilea Ju. 
bili ieuk.raz tahvilleri ıauolarıodur 

mtmouo olduğunu gioeleriu çarıın ı 

ba giloü kapahlacağını sôylero.i,ıir, 

Açığın kapanması için lazım 
ol:ın on mılyar franga mukabil 
altı mily,'• için yeni vcrgıler ih· 
das cdılmekte olduğuadan, mü· /talyan çiftçi/erı 
zakcrelerin çetin olacağı zanne· 
diliyor. Almanyaya çalışma-.......... •-----·--•! d K~•,· r, 21 (ö.. A.) - 21 ğo g yor 
llkKirnunuııd~ hafıf tayya•e ile Paris, 25 (Radyo) - ~yi ma· 
!stres· Kahi ' e yolunda uzun me· lumat alan mehaf ld_.::- söyiend. 
safc ıekorunu kırmış olan Jaby ğine göre, ltal:;::.nin (Po) hava· 
ve Morizot ism ı ndekı Tay· lisindeki s:~tçilerden otuz bin 
yarecıler motörlerinc arız olan kişi, A,'.ınany 'Yl goderek oıada 
bir sakatlık neticesinde Mol· çJh~acaklardır. 
lahanın cenubi şar!c:isinde iki hükumet arasında bu mc· 
yere inmek mecburiyetinde kal· s~le için yak nda bır mukavele 
mıştır. akdolunacaktır. 



Dilber kadın korsan 
Aşktan başka kuvvete başet)miyen deniz kızının maceraları: .. -Salihli Kaymakamı 

Nalc-ıli: Faik Şemseddin BENLJOGLU ' 
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Karasakal, maskesini attı, Portekizli . memur ve 
tüccarları esir ilin ederek 50,000 lira istedi 

Yapılacak işleri anlatıyor 
Umumi vaziyet- Yol faaliyeti- Kül-

Bu kadar merasim ve k-a-rş-ı---s-iız-in_p_a,.ra•n•ız ... Za•s-ın'"d•a•b-ir-b-ei-s--:-b-il-diğim'z fakat herkese meç· türel hareketler • Köylerde çalışma. 
lamağa mukabil "prens. gemisi yoktur. Görüyorsunuz ya... Ben bul olduğu veçbile bir kız, hem Salihli, (Hususi muhabirimiz· 
de liman reisine bir ziyafet uysal bir adamımı.. de kı z oğlan kızd ı ! Maamafib, den) - ilçebay B. Kemal, ka· 
verdi. Korsan gemisinde, şüp· Paranız o l madığını iddia bey· vurğunun son vahşiyane · kısmına zamızın umumi vaziyeti, yol fa· 
heyi davet edecek her şey or· hudedir. Ben sizin muhterem, da hiç bir veçlı.ile iş\ ırak etmedi. aliyeti, kültür hareketleri ve köy 
tadan kaldırıldı. Yüzü insana mufeber ve zengin adamlar ol· * •,. işleri hakkında (ANADOLU) 
benz"yen beş kişi de meydanda duğunuzu çok ı yi biliyo ·um. 'Z · ılliırİ ve şenaatlerin en kö ü ya şu malumatı vermiştır: 
bıra:Cıldı. Diğer ve korkunç su. 100,000 lira da istesem yarım ve korkunc 'rna' sahne olan bu - Kaza, umumiyet itibarile 
ratlı korsanlar da ambarlara saat içinde verebilirsin iz! H~ydi, gecenin sabahı, Karasakalın kor. çalışma yolunu tutmuş ve mü· 
saklandılsr. size b"r saat mühleti Paralar san g ·m sı Pren adası odan kafi nevver gençlerin yer, yer ve 

Ziyafete liman reisi, liman gelmezse .. Şimdiden duaya baş· der•c ,de uzak!aşm ş di. zümre, zümre yaptığı toplantı· 
erkanı, limanın muteber ve zen· lıyabil i rsiniz.. Karasakalm bu soıı hareketi 1.arda memleket ihtiyaçları tesbit 
g in insanları davet edilm işti. Dedi; ve esirlerin en muteber· ve ciııayetı çok çgbuk şayi oldu. ed ı lerek bu yol üzerinde yürü· 

Davetliler birer, ikişer gelip !erini, başta lıman reisı olmak Aslı it ı bar ı le azami fecaati haiz meğe başlanmıştır. 
te ~er aldıkları sonra, hiç bek· üzere topların ağzına bağ! ttı. olan bu had se, ağızdan ağıza Kasabanın en önde gelen ih· 
lenmed ği h:ı.lde bir top gürül· Vaziyet, sulh ve n zım iç ndc yayılır<en gayet ko kunç şekil· t iyaçlarından su işi, yüksek 11-
tüsü her tarafı sarstı; bu top yaşaınağa alış nış oları bn insan· ler ,ı d , . O kadar Okyaıı usun bayımız n de ialetile artezyen 
sesinin verdiği hayret ve korku lar için cidden fecidi. H ·men Amerıka ve Af ka sahillerinde· halinde tem ·n edilmeğe ve ge· 
arasında da, geminin her köşe· karaya mektup gönderdıler, ve ki limanlarda ı Ü ük b r inf ı al, lecek arteziyen mühendis ve '(agmakam B. Kemal 
sinden zebani suratlı cani ve akşama doğru 50,0JO Portekiz koıku ve bey crn husu le getırdi. mü 'ehass • sının tedk ı k ve istik- ~ öpr '. menfez ve muhtel f nok· 
haydutlar fırladı, altını KarJsa ka l ın güvertede gös· - Sonu var • şalı netices ne bırakı lm . ştır. talarda da tamir ve ıslahat yap· 

Bir gün evel ziyafet veren terdiğı yere yığ ı ldı. Fakat para· ----------- Asri kabristan, Cumhuriyet mak suret ile yol güzel bir hale 

Gu''mru''k d ı her türlü saygı usullerini göste· n ı n gelmesi bir az geç kalmıştı. mey an ığı ve buraya konacak konmuştur. Keza bu yollar Ada-
•en ve bugürı de mukabil ziya· Esasen KırasJkll, f krinı çoktan büstün de hazırlıkları ikmal ed I· la nah:yesini D bek dağına ve 
feb g·ldiklerini sanan Portekiz· değiştirmişti, Çünkü.. ambarla rtnd (J mek üzere d ı r. Marmara gölü üzerinden Akhi· 
li er, b"r an içinde ve kımıldan· Esirler içinde cdden güzel /(ültür faaliyeti sua bağlıyF n ve vaktile Bağdad 
mağa vakit bulamadan bağlan· olanlar vardı. Bilhas>a kadınlar, Hırsızlık ycp1n iki Y.ı rdun her köşesi gibi kaza· şosesi adı ile arııları Kızköprüsü 
dılar; erkekler ne yapacak arını, Karasakalın 11e gemide Kdrasa· b · . [d mızda da kültür faaliyetinin da- bir çok ıslahattan sonra yeni· 
ne dıyecek . erini bilemiyorlardı; kal ruhunda olan haydudların ei. f · tutu U ha fazla inkişafına ihtiyaç var· den açılmıştır. Daha bir çok 
fakat z·yafete kocalarile birlikte nazarı dikkati celbetm ş bu unu· Gümrük ambarlarında ve şat· dır. 13u esaslar dahiıinde mer· köy yolları ve Alaşehir köprüsü 
g imiş o lan kad nların çığlık ve yordu. Bunun içın paraları geti· larda bazı eşyayı ça ' dıklarından kez için bir orta ve bir ilk ol· işler hale getirilm:şt r. 
fuyatları gö~lere çıkıyordu. renleri hemen ambara gönderdi ş phe edı en iki bekçı, nihayet mak üzere iki mektebe ihtiyaç Köy iş 'eri 

Bu mahşeri andıran vaziyet ve orada hesaplarını gördüler, yakalanmı ş la rd r. Bunların çal- h.sıl o duğu ve bunlardan orta· 938 yılı köy büdcelerimizde 
arasında Karasakal, bütün deh· bir az sonra ayaklar n:ı bir de· dık l arı eşyayı Eşrefpaşada ve mekteb b. n 1 s ı :ıın değerli Salihli bilhassa b :iyük köylerimizde 
ş t ve korkunçluğu ile meydana mir parçası bağlanarak den ize Bucada baz k mselere satııkları halk ı nın çok yerinde ve yüksek Gui büstü ve noksan meydan· 
çıktı. atıldılar. anlaşılmış ve gösterilen evlerde muaveneti ı le ve ılkin ise 933 ların aç iması ve tamamlanması, 

Karasakal esirlerine ciddi fa. Karasakal, bunun üzer:ne ge· yapı lan araşt : rwalard a bu eşya· yılı vilayet büdcesile ve yük ,ek fenni kahve inşaatı, köy odası 
k t 1. d I b"l k d d tı' · · 1 rdan bir O· u ı yd ıı ka- m z v 'ıd ve arz ar· inşası işleri le su yollarının s h\ıi a e ın en g.- e ı ece r ce e ınını are emrı ı v .r ı. ı ııı ' ı e 
nazik bir tavırla: Ayni zaman ·l a da bu büyük ve rılm , ştır. Hı s,zfı k yapan bekçi· temin edileceği düşünülmüş ve bir şelde konması vard ı r. 

- Beni şimd i ye kadar ismim çok kolay vurg ınu ı şe nlığ i ni ler hakkında takıbat yapıl· bun lar üzerinde müsbet faaliye· Asagiş 
ve şöhretim ile bıliyordunuz, yapmak ıstedi; ~r zak am bar n· m~ktadır. te baş ';; nıııışt ı r. Memleket dah lınde ad li veka· 

~abife 1 

Karaburun 
İskele istiyor, kömür 

buhranı çekiyor 
Karaburun, (Husus!)- Bird ~n 

bire bastıran soğuklar, burada 
da kömür buhranı tevlit ctt ı, 

Her yerde olduğu gibi, Kara· 
burunda da kömür bulmak çok 
güçleşti. 

Yolların bozukluğu ve çamur
lu o l ma s ı ndan civar ile kamyon 
servisleri de durmuş g ı bidir. Bir 
kaç ay evel baş l ıyan vapur se
ferleri, b izı İzmire bağlamaktadır. 

Bozuk ve harap bir halde bu· 
luoan iskeleye, vapur yanaşırken 
güçlük çekilmektedir. Karaburun 
halkı, bu iskelenirı tamirini ıa· 

temektedirler. 

Turgultuda 
Ortam"!ktzp dolu 
Turgutlu, (Hu,usi) - Bu se· 

ne açılan ortamektep büyük ali· 
ka görmüş, ydvruları her gün 
Maııisa ·ıa kadar gidip gelmek 
g bi müşkül bir vaziyetten kur· 
tarın ştır. 

Mektebe, bu sene üç yüz ta• 
lebe devam etmektedir. Kültür 
Bakanlığı, gelecek yıl için daha 
esaslı yardımlarda bulunacak• 
tır. Şehı r, bu günkü vaziyetin· 
den tasavvur edılemiyecek kadar 
sevinç ve şükran duymaktadır. 

Yörük cadırın· • 
dan 

300 lira alıb kaç. 
mışlar 

Değirmendere nahiyesinin Ye
niköy civarında bir Yörük çadı· 
rında bir vak'a olmuştnr. Kab· 
yanın karısı Teslime çadırında 
buluııduğu s ı rada Said ve arka· 
daşı Mehmed çadıra gelmi1t 
kadını tehdid suret:le Kahy.anın 
üç yüz lirasını alm • şlar ve ka9" 
mışlardır. Vak'a faıllerinin ya• 
kalanması ıçın araştırmalara 

başlanmıştır. 

şimdi de vücudüm ve şahsım dan bir kaç vad Rom çık .ı rt ı; D · b k El Köylerimizde ise bu yıl Mer· yiden başka kaydedilecek her HaJkevı• ko•• şesİ•. 
·1 k f ld · · ıyar 1 ır ve .::r zıg k b b h · b. k t h'd' · k ı e tanıma rsatını e e ett n ı z. oımunıi eğlence emrin verd, sinli me te inin inşaalı itmiş angı ır şe ave a ısesı yo · 
B ı z, sizlere benzemeyi.ı. Siz n !ık iş olarak kad ı nlar n tak· Elaziz beldesi adının (Elazıg) ve bdro alı ı mışt ı r. Poyraz, tur. Ad li vekayi de k ız kaç r· •2•7•/•1•2•/•93•7-P•a•z•a•r•te•s•i •g•ü•nü{ya. 

ne karadaki kısmınız, ne de sim , yapı dı. Karaaakal, evvc'a, olarak değ i ştirilmesi hakkındaki Kemer, Sartmahmud, A llahde- ma, ve tarla münazaalarıdır.Ka· rın) saat 16,3Q da Erkek lisesi 
bahrıyeli o '.duğunu sananlar çok gülel olduğd , çın liman beled ıye m~cl si ve vilayet id 1• yen, kövle•i mekteb a ı saları za J1ndarma komutanının ye· edeb yat öğretmeni B. Süleyman 
b. b 1 B' re h•yetli kararl•rı lc ·a V ·kılle· f k d ı · · d · b ıı· t tb 1 · ı f d S h b 1 · b k ıze zerrece enzemez er. ıze reisinin büyük kızını kendi zevki ~ te rı e i ınıştır. rın e ve ısa e ı e .r erı e mer· tara ın an art ara e en a • 
"d ·nizler maceraperestleri, de· iç·n seçti. Fakat kızcağız bu ri Heyeti ı ce kabul edılm ştir. Yol inşaatı kez ve köy erım zde asay şı ıh· kında bir konferans verilecektir, 
nizler şövalyeleri. derler. Anla· vahş i adama teslim olmamakta Vı layete teblığ ed len bu kara· Kaza dahil nde belli baş'ı Sa- lal eden ve kayda değer hiç b r ------------

.. b d • bıçak:arını m sadere ıle hepsini 
dın z değil mi?. Şu anda be ı'nad ett.g' i iç;n, T çı-,ı emrı' le ra gore, un an sonra ' esıııı 1 hl -Ôdem ı ş arası yolu ile Sa· şey yoktur. k 1 

E ------ kara ola davet etmiş erdir. 
nim elimde esirsin z.. Ben izi den ·ze atıld ı ·, ikinci aeçtiği bir muhıı beratta da Elaziz ( 'az g) lihli·Bor u yolu ve bundan baş· K l • • d 

1 k k il · D b üsta lla • Jan arma- Jandarma ve dört arkadat 
ne istersem yaparım. Şöhretimi tu··ccarın genç karısı, ısrar ve 0 ara u anılacaKtır. yan e· ka kazanın muh elif köylerini k 1 d ı k b ı d 

b d d (o b k ) d d , kar a o a gi er er en, un •• an 
de bilirsiniz. Güzel veya ç;rkiu, inada imkan bulamadı. kir eldesı a ' e iyu a ı r biri birlerine, nahiye ve kazaya yı ÖU Ü Ler Şerıf n babası ve kardeş i . Ön• 
iht:yar veya genç demem, göz· Liman reis nin ikinci kızını, ola ak değiştirilmiştir. bağııyan yollar ge lir k;, bunkr Ayvalık, ( H .ısusi) - Altın· !erine çıkmış, jandarmanın vaıi· 
ler:mi kırpmadan innnları boğ· korsan g<!mis nin mahud papazı Dr· ğlı m I)~ ö[ünı da ehemmı}e l i ha zd r. Sal.lıli· ova nahiyesi<ıde b•r vak'a ol· fesine müdahaleye kalkışmışlar• 
durur, öldürürüm!. Söz anlıyana seçt. Ödemiş yolundan bu sene 1200 muş, bir jandarmamız ağır su· dır. Bu sırada suçlulardan Mu .. 
bu kadar izahat yeter. Şimdi Me i, bu haince haıekotten v .... k' .:ı.l~-:rınd:ı metresi geniş ve 4000 metresi rette yaralanmıştır. Had se tafa, iç ceb nde sakladığı bıça• 
aize asıl maksadımı söyl yece· vakıa tamamen mesul olanlar· Nüfu& dairelerinin doğum ve patı » a olma!c üzere yaptırılmış şudur: ğını çekerek jandarma Yusufun 
ğim!. Bana, şuraya, geminin gü· dandı. Fakat kadın payla,mak ölüm ılmü haberler.nde açılan ve el' an da 200 amele ile İn· Mehmed, Şeri f, Mustafa, Hü· üzerine atılmış ve altı yerinden 
vertesinde ayaklarımın dibine işinde yer almadı. Güel b r de· sütuna dojan ve ö .eoler n d n şaata devam edilmekte bıılun· seyin ad larında dört arkadaş ağır surette yaralamıştır. 
rasgelen yere 50,000 altın lira likanlı zaned lliiti iç n haydwd ve mezh~bi yazılmak lazımgel· muştur. Altınovada bir kahvehanede Suçluların hepsi de yakalan-
koyacaksınız. Bir eksik olursa ismi ile Edvar Rid tabıi b ı r ka· d ği Dahiliye V ckaletinden vila· Sal hli· Borlu yolu üzerinde kavga etmişler, devriye gezen mış, yaralı Edrem d memleket 
kabul etmemi. Yalnız paraların dın s•çemezd; çü ı Ü ..• Biz;m de yete bildirilmişt : r. 400 amele kullanarak iki yeni jand~rm•lar da bunların silah ve hastanesine bldırılmışt ı r. 

:::::::::::::::::::::::~~~:::ı::-:~:-.::·-----------·----------------------------------------.................. .. aım beri rai >e,ten dıişm1ştı.ir. Ya . nız Ertesi gürıü o ve ben sabahın dete. bana bakın da ibret alın. hepsını &Öyledim ve o vakıtten· 

.................................... mıııı... 
Dilimize çeviren: 

Şükrü Kaya 
Yazan: 

Hanri Bero 
~~~~--~~~-
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birinci sınıf kom partımanlardaki 
yastıklar gibi bak.ava baklava 
katlanmı~ bir ense; açılmış şem· 
siye bezi g.bi gergin bir arka 
görür. 

insanın yandan görünüşü de 
bundan daha hoş değildir. lnsa• 
nın gözüne gemı tavlanbazı gibi 
bir şekil ıibi görünür ve her 
provada göz; gerdan ve yanak· 
!arda yeni bir takım taşkınlıklar 
keşfeder. 

işin kötüsü: insan prova ya· 
paı ken es; i elbi.csini üstünde 
bulundurmamak mecburiyet nde· 

dir. Caketin tulum halini almış 
olması, sonra kolların s1'cuk 
gibi boğum boğum görünmesi 
insanın çok fenasına gıdcr. 

Moda, elb;ae; i~te bizim en 
büyük düşmanımız. Yaşasın ciib· 
beler ve· çakşırlarl 
O ı omob 1 ve koktey müstesna 

olmak üzere eski adetlerimize 
dönmenin dehşetli taraftarıyim 
vesse '. am. 

Bu şehirde "Koktey .den bahs· 
etme'< bılmemki sizi gücendirir 
m? Fakat doğrus~nu söylemek 
laıımgelirse burada iQilea içkner 
"Eylet. kulesi icad olunabdaıı· 

bira müstesna( · saat yedisinde Par:ste ş mal Ben hiç kötü bir niyet besle· beri sözlerime yeni ve fazla 
Ben Avrupada hiç bir yerde istuyonundan birlıkte çıkıyorduk. miyerek on sene bu kadınla olarak bir kelime bile ilave 

bu kadar iyi bir birahane ve Bütün seyahat esnasında ka· arkadaşlık ettim. Bu müddet etmek ihtiyacını duymadım. 
bu kadar taze ve iyı hıra gör· dın1 acıklı ac ı klı yandım yakıl- zarfında kadıncağızın görmedı· O derhlal rolünü oynama§'a 
medim. dım, kalbimi açtım. Fakat zihnime ğim öğrenmediğim hiç bir yeri başladı. Bazan kahkahalarla gü· 

- işte saadet budur! gelen kelimeler hep adi otel kalmamıştı. O zamanlar bana bir lüyor bazan hafifçe gülümsüyor 
· Diyen şair ne güzel söylemiş. yastıkları gibi yamyassı, kupkuru şey olmadı da bir gün çay sa- ve gözlerini yarı kapıyarak bana 
Sı hhatin ze efendılerl... lnşaallah şey lerdi. Halbuki bence bu söz· atile akşam yemegı arasında yan yan bakıyordu. 
yarın gene görüşürüz. ler hakiki bir aşktan doğuyordu birdenbire aşık oluverd ı m. Bu kadından çekinmiyor da 

- 7 - ve ben bunları ilk defa olarak Eğer bu kadın, m e s~la; bir değildim. Bılakis bu kadından 
Evet, evet beni minnettar edi· kullanıyordum. gün saat beşte hamamdan çıka· her kadından fazla çekiniyorduııı. 

yorsunuz. Hakikaten hikayem Şimdi aradan vakit geçti de rak çırılçıplak ö ıüme gelseydi Çü ıkü kocasın ı seviyordu ve 
hoşuııuza gidiyor mu? Ah efen· fark na varabiliyorum. B~n im sizi temin ederim ki göo .üme ben de bunu biliyordum. Enine 
dim; ondan bahııetmek benim gibi bu kadar sade, samimi ve h ç bir şey gelmez ve h 'ç bir boyJna Ö çü ~cek olursa fira• 
yegane tesellimdir. Mademki merd bir adamın üç saat zar· şey hissetmezdim. Arkadaşdık rımız nihayetülemir kıskanç ve 
şimdi gene başbaşa· kaldık an· fında nasıl olupta şıbsevdi, diyorum. Hakıki arkadaştık, buna sinirli bir kadı nın komedyasın• 
l11tayım: z:ippe bir küçük bey gibi böy!e inanmanızı rica ederim. Halbuki dan başka bir şey değ. idi. E~tesi 

Nereyi anlatiyorduml Ha evet adilıklere düştüğünü bir türlü saat se'kiz buçukta Londra ·Fo· gün, karıkoca muhakkak benim 
londrada idik değil · mil Evet anlıyamıyorum. lKston sürat katarının yemek eski dostluğuma müracaat ede-
tam saatinde geldi. Bcklediğım Diyeceksiniz ki: vagonunda ayni kadının karşı· cekler ve fazla o 'arak bı r :l.efa 
vagonun kar şısında otomobilden - Böyle şeylere ekseriya ro- sında ıştahsız, ıştahsız yemek daha gözün.ün önünde öpüşe· 
indi derhal parasını verdi, beni manlarda tesadüf olurıur. · yiyor ve onu ç ı ldırasıya seviyor- ceklerdi. O halde bu kadın 
vagonda görünce yanıma geldi. Eğer hakiki hayatta işlerin duml neden ihtiyarı zahmet ediyorda 

- Biletleri aldın ız değil mi? başka türlü geçtiğine zahip olu· Akşam ve ertesi günü altı tadı gülüş ve bakışlarile bP.nİ 
Ne iyi şişkocuksunu.zl yorsanız aldamyorsunuz. işte bir ayda söylyebıleceğim sözlerin Sonu var _ 

• 



ANAJlOLU •• 
Balıkcı GüL- inhisar Karaburun· 

bahce yolu 
memur-• 

gemilerinde 
• ..... ..., __ 

Bu akş ·mki program Torpil koı:a darı bu. 160,000 liraya 
lıtanbul radyosu: lunmu!ıtur. çıkacak 

Of.e. neşr.yalı: l 2,30 Türk Vaşington, 25 (Radyo) - Ka· Karaburun kazasını 
mı s kısı, 12,50 havadısler, 13,05 lifo · b· d la ball.lıvacak büyük yolun 
T 

.. k k" . 13 30 H f f rına cenu Jn a nnııevra r 5 , 
•ır musi ısı, a ı 

lzmire 
keşfi 
Nafıa 

mus:ki. 
' yıpan bir toıpıdo fJotillası; Flo- yapılmış ve keşifnaıne 

Akşam neşriyatı: 18,30 Dans 
mus.k:si, 19 mcmlelcet havaları 
19,30 konferans, 19,55 borsa 
haberleri, 20 Türk mus kisi, 
20,30 Hava raporu, 20,33 
A ııpça söylev, 20,45 Türk 
muı kis', 21,15 Stüdyo oıkes
trası, 22, 15 Ajans haberleri, 
22,30 Solo'ar, (plak) 22,50 son 
haberler, 2 ! son. 

Telefon köşklerin. 
deki hırsızlık 

Otomat.k telefon köşklerinden 
para ça'mak suçundan ve diğer 
bazı mes ·lelerden dolayı ş rket 
mühcnd si Bay Cemal Talu ve 
işçi Süleyman Talu haklarında 

sorgu hakimliğince yapılmakta 

o an tahkikat sona ermış, ıuç 
ub t görülerek hırsızlık, vazıfeyi 
suiistimal ve rüşvet IJçlarından 
müt eh mlerin huumu muhake· 
melerioe karar verıloıiştır. 

Kadın yüzünden 
Ölümle tehild etm ·ş 

Bayındırın Salata 
kad n yüzünden bir 
mu,tur. 

köyünde 
vak'a ol· 

Durmuş o",Ju Ali adınd.ı biri, 
gec•leyin Mus ala o~lu Musanın 
yolunu kesmiş ve e!inde bıılunan 
ç;fte tüleği 1e tehdit ederek: 

- Benim sevd ~im 1..adından 
vazgeç, sonra fon1 o acak. 

Demiltir. Mull, zabıtaya mü
racaatla şiliyette bulunm JŞ ve Ali 
jan iarm ll..ır tarafından tüfeği le 
y l•lena.rak aJhy@yo ~T;\"'\y-t.~r. 

Panay topçekeri 
N.::s l l ombardım .n 

eiildi? 
Veşington, 24 (A.A.) - Sah· 

riye Nazırı Svanson Pdnay top· 
çekeri kumandanı H uguesten 
ddıiı raporu bugün neşr.,ırrıi~t r. 
Bu rapora gö e Paııay topçek~
r ne J •pon tayyareleri tarafından 
at laıı 24 hornba isabet t trn şiir. 

D ğer tnaltan tahlısive ~an
dalı rı •ah1 e yak'aştıldarı sır ad, 
bun ard• n kisı Japon mitrıılyöz
ler.;ıin ~leşine maruz ka~mıştır. 

Ankara takımı 
R ... men takımı ile 

berabere kaldı 
Ankara, 25 (Radyo) - Bük· 

reş ve Ankara muhtl'I tleri ma· 
çında A· k~ra takımı ço. g~zel 
oynarn ş, kuvvetlı Bükrei takımı 
ile 2·2 bl'rabere kalmıştı•. 

rid1 sahil:crine yııkın mesafe· Vekaletine gönderilmi~tir. 
!erde d ~lrşan Japoı balıkçı ge· Bu yo, Gü bııhçe ·Karaburun 
mıler nden şüpheıenmiş ve bun· arasında inşa edılecek ve keşfe 
larda tab:ırriyat yapmıştır. Ba· göre 160,00:> 1 raya çıkacaktır. 
lıkçı gemilerinde bazı torp.l Proje tasdık edildıkten sc-nra 
kovanları bulunmuştur. Sah iye dehal inşaata başlanacaktır. 
makamatı, bu torp·l kovanları· Gülbahçe • Kırabı.ırun yolu, 
nın iki dakika içinJe kurJlup beş vıllık N'1fn programına 
ve istimal edileb;Jeceğ ni beyan d ıhil yollardan dır. 

etmekıed.rler. Maamafi resıni Orm n işlet m ! 
mehafıl bu hab~ri ne tekzib, 
ne de tey d rtm .. k•edirler. talim -:ıtnamesi geldi 

----. -- Orman işletme ta.imatnamesi 
Yunan Velıa ıdı Pav. VekiLer Heyetinden çıkmış ve 

/onun düğJnü mu- şehrım zdeki alakadarlara tebliğ 

ta·t·n ol:ıcak 
Atinı, 25 (R ıdyo) - Yunan 

Velahdı pre s Pavlonun düğii· 

nü, lkınci,..anunun 9 zunda ola· 
caktır. Düğün hazırlıkları şimdi· 
den başlam.ştır. Başta Akropol 
olduğ J halde At nanın bütün 
resmi daıreleri, bı..yük caddeleri 
f vkalade tes s .tla tenvir edi
lecektir. 

Atına beled yesi, Atina hal
kı namına altmış kiş lik bir 
sofra takımı hl'diye edecektir. 
Bu takım, busu>i surette Lon· 
drada hazırlanmaktadır, 

Yunan den zci eri, Veliahda 
bir yat hediye ed•cPklerdır. 

Atinada kadınlardan müte
şekkil b.r heyet, Veliahdın sa· 
rayı iç n y kpare ve çok kıy

metli bır hah hazırlamaktad r. 
Atinanın manıfa ura nıü•ss~

selerinden P udos, kral ıç n 
.pekli altmış yatak tak mı ha· 
zırlamakt•dır. 

Atına, <-' {Rı yO} - Gödlan 
adı ıda lsveç bındıralı bir ş lep, 
Yunan.stanıı P.ıgo> imanı da 
iken atrş a mıştı . Mü ettebatın 
gayreti say~sınd • ateş mev
zii blmış ve g çlükle sö ı
dürü leb im ş• r. V•purun hamu· 
les , t~lün v parnuktaıı ibarelt r. 

Z r;,ırın derecesı he üz anla· 
şılm•mışt r. 

Arazi tahriri 
Gelecek sen~ haziran 
sonun·.., kadar b t,niş 

of-:Jcak. 
Vı.ayeıın ın hıe f kaz 'anada 

yapılma~ta •O a 1 arazı tıhrir i.r 
ler ni bıtiren 2:tı kazadaki aıtı 
k ,m svon diğa kazı arda ç ı:ış· 
tırılm kt d r. A narı t ·d ır ere 
göre tahriri arrlZI işin haz ran 
1938 den sonr y.ı bıraicıım.y • 
cak ve bu s ırdle 9 8 senesi 
arazi verg, eri, yenı tahrır 

r;ndf'n tarh edı l'C ktor. 
UZt!• 

ı a== 
ma ı 

edilmişt r. Devlet orman ışlet· 

mesi, amanejman p anlarına göre 
işletme mıntakaları dahilinde 
kat'iyyat, nakliyat, a.ım, satım 
yapmak, fıdanlıklar tesis ve 
idame etmek, ağ3ç a,dırma yap· 
mak, ağac hastalıkıarıle müca
delede bnlunm\k, her neAi ame· 
liyat, temızlik, tes13at ve inşaat 

ile tam rat ve bu iş ere müteal· 
lık hJsusatın temıne matuf bü· 
tün muamelat ve mesa yi başar· 

mık için talımatnamede mühım 
maddeier v1rdır. 

Kızııay bayr:ımı 
- Ba1tarafı 1 nci sahifede -

raos)ar veriloıı tir. 

Anlcor.ıda 

Ankara, 25 ( Hususi mı.ıhabi· 
rimizdeıı) - K zılıy kurumunun 

60 şmcı yıldö ıümü rnünasebetıle 
Anka ada Emn yet abıdesi önü ı· 

de bir tören yap im ş, törene 
hllk ve A·ıkaradaki yüksek ve 

O taokulıar talebesi işt rak et· 
m ş.erdir. Meras me İstıklal 
mırş le b1şlanmış, Kızılay ku· 
rumunun halka ve bır harb tak· 

dir nde orduva ve m llete yap· 
tığı büyük hızmetler hak <ındı 
nutu dar ııad o •ınmuş, tören 
a1ay şehrın bü ük cad lelerini 
do aşn şfır. Kızılay ge.ıeı mer· 
kez A'lbrap ı.asta hiikümet 
erka ı şe f ııe bir çay zıyafeti 
verml.ştir. 

/stanbu'da 
lst •nbJI, L5 (~ ıdyo) - Kı

zı'ay Kur,ımun ın 60 ı cı yıldö

nümü, bütü'l okullar tıılebesinin 
ve gençlığın ştırakıle parlak 
meras mle k~tluıanmışt r. 

Heyazıt meyd ı ıın fa yapılan 

top ant dı lstiic.a! marşı söylen· 
m ş v~ nJtukLır v:rilmış ir. A ay, 
şe~rı l au caJJe.erinden g~çe· 
rek Tak& me k dar g tıniş ve 
CJnıhurıy t aoıJ~sıne çelenk 
koymJ;tur. GPnçlik büyük teza· 
h'irat vapml\tır 

- Bu m ulakdtı ıstem.ş olma« 
dolayıs le a lıırıı r c, edcrıml 

F ~kat bu kad ııı d.ım :ian k·Jr· 
tarmak 1evki de küçü.c bır z vk 
değ• ld rl Ded . 

Yazan: Amerika Cumhurreisi M. Ruzvell 
Çeviren: Faik Şemseddin Benlioğlu 

Va, i umuminin yüzü buruşur 
g bi olıiu: 

- Bu icadının affını r ca için 
mi ıreldinız? Diye sordu. -re/rika Numarası; 4S 

leyio z ki h~nıen hava istasyo
ouna g:d yorum. Tayyare ile 
ıeleceğıml Dedı. 

Ve, bır an bile kaybetmeden 
telefo,u elinden bıraktı ve tay
yare iıtasyonuna gitti ve gider
ken de: 

- Vakt'nde umumi valiye 
yeti,mek çin her tP.dbiri alaca• 
ğıuıl Dedı. 

• •• 
Bütün tedbirlere rağmen valii 

umuminin bürosuna ancak üç 
çeyrek saaİte varabildıler. Ken· 
d,ler n kabul eden kat p b.r az 
bek:cmeler.ni söyledi. 

Vakit ge\'irmek için salondaki 
tab:oıarı ledk.k etmeğe k<>yul· 
dular. Burada, dabs evelce 
TeoJor Ru,velt, Şarl Hugo, Al 
Smıt ve Franklen Ruzvelt te ça· 
lışmışlardı ve kim bilir kaç 
kişin n, hayat ve mematı hak· 
kında hüküm vermış ıdiler. 

Uumumi vali kendilerini ya· 
oına aldığı vakit, valıyi çok 
yorgun gördüler. Bu adam her 
halde gece uyumamış idil Ma· 
amafih ve bilhassa Şarlota çok 
büyük bir samimiyet ile elini 
uzattı. Bu hüsnü kabul, Şarlota 
va:ı:ifeıınin güçıüğünü unutlurdu. 

- Hayır, hayır( Mas·ıııı, ta· 
maınile maı.um olduğunıı bil· 
dırmek iç,nl 

Vılı elini Jım Blaka uzattı. 
Şarlot ta: 

-Bu zat, bizzat J.m Blaktırl 
Dedi. 

Vali, hayretle baktıktan sonra: 
- Hangi Jım B ak?. Diye 

sormaktan kendisini alamadı. 
- llkanın zevci. lıkanın kat• 

)ettiği söylenen adam) 
Vali ba4ıııı salladı ve: 
- Fakat ben Jim Blakı tam. 

rım, bu zat Jim Blak değild r. 
Jim Blak söze atı.dı ve heye· 

canla: 

farı • • 
ıcın • 

Çok mühimle lüzumlu 
bir cemiyet kuruluyor 

inhisarlar Umum Müdürlüfı'ü, 
ölen inhisar memurlarının geride 
bıraktıkları çocuklarına ve aile· 
!erine yardım etmek ve onları 

herhangi bir felaketten lc:urtar· 
mak maksadile ( Ölen memur 
aılelerine yardım cemiyeti ) na· 
mile bir cemiyet kurdurmuştur. 

Cemiyetin teşlciline aid resmi 
muamele bıtmek üzeredır. Umum 
müdürlükten bu c~miyetin kuru· 
luş seb·bi hakkında şehrimiz· 

deki inhisar teşki,atı şeflerine 

bir tamim gelmiş, felaketi önle· 
mek ve himayeye muhtaç olan 
aıle efradını herhangi bir müş
külata ma uz bırakmamak ıçın 
kurulan bu cemiyete her inhisar 
memurunun girmesını tavsıye 

etmişt r. N zamnameye göre her 
memur cem yete g·rerken yalnız 

iki lıra ve bir memur evlenince 
yalnız 25 kuruş verecektir. Bu 
suretle cem yet, ölen memurun 
a lesine 130J • 1500 lira kadar 
bir para verecekt r. 

Noel yortusu 
Av ·up:ıda iyi geçti 
Roma, 25 (R ldyo) - ltalyan 

Başvekili B. MJssolini, yortuyu 
dogduğu yerde geçirmek üzere 
Predopyaya gitmıştir. 

Berlin, 25 (Radyo) Noel 
yortusu, bütln Almanyada çok 
iyı g•ç niştir. B,rlin halk nın en 
çoğu kırlara hücum e'miş, bil· 
hassa ski hareketleri, fevkalade 
bir sevinç içinde <::ereyan eyle
miştir. 

B. Hitler, adeti veçhile bütün 
eski arkadaşlar nı Seriinin en 
bü.,ük bırahanesinde toplamış 
ve r a arı _ a . ım söı

ha'lerde bulu·ım ıştur. 
B. Hıtlerin sağ eli mesabe· 

sinde olan B. (Rodo f Hels), 
Aman ha'kına hıtaben bır be· 
ya-ınam~ neşretmiş ve Alman· 
yanın, sulh ısted ğ ni, son za· 
marılarda bazı devletlerın, sulh 
leh ndekı tem,yüllerin.n takdire 
şaı an olıiuğunu kavdeylem şt r. 

Lo ıdra, 2) ( Radyo ) - Bı.ı 

g"in Noel yortusu münasebetıle 
b ç bır ı.:azete ınt;şar etmem,ştir. 

H va, çok sısl olduğu ıçin 
Londra halkı iyi eğ enememiş, 
spor arın hiç birı olmamıştır. 

Bütün dünyada 
13 Mi yoı işsiz var. 

Paris, 25 (Radyo) - Yap lan 
umumi bir istat st ğe göre, bü· 
lüıı dünyada mevcut işsizler, 13 
m lyondur. işsizlerin yek(hu, ge
çen sene on yedi milyondu. 

iş• ılik, en çok Amerikada 
tesir ni göstermektedir. 

- Bay yaııl o~d . Hıivıy~timı 
ı sbat etmek için -Bayan Şarlot 
Hopu bilba55a beraberimde ge· 
tirdim, şekillerimdeki tahavvülün 
s zi tereddüde düşüreceğini bili· 
yorum. Ve pek tabiidır. Jım 
B ak oldıığ<1mu sıze de iıhat için 
siı;inle nerede ve nasıl tanıştı· 
ğıuııu en küçük teferrüatile 
anlat.bilırim. 

Umumi vali kapıya doğru 
yürüdü; bu hareket adeta istis
kal demektı. 

- Bıyan likanın avııkatları 
beni yumu~atm,k veya ş'!şırtmak 
için o kadar usullNe baş vurdu
lar ki ... tar.f mümkürı değ.(d.,l 
B~n artık bu usullerın sona er· 
dığini sanıyordum; ıö üyorum ki 
yen ler ni, hem de harikuıadele
riııi icad ediyorlar[ Bu sızın 
tetebbüsüniiz cidden takdire ve 
tebr ke layık. Fakat size ancak 
• bonsuvar • diyeb leceğ mi de 
gizlememi 

J .m, büyük bir ye~& i e ko!-

Başı 3 üncü sahifede 
sinirlerini, muhaı (Murdarilik) 
basale, beyin merkezi ve dima
ğın kışrına kıdar bütün asabi 
cümleyi mütcesı r eder. Bundan 
maada kadında nebati cümlei asa· 
biyenin münasebeti hayati ve 
bilhassa hareket sin;rleri üzerine 
tcfevvuku vardır. Bununla bera
ber, bazı Amerikan ve Alman 
müelliflerinin yaptıklarını kabul 
eden cüretkir na:ı:uiyeyi çok 
ileriye götürerek insanda iraıiei 

cüziyenin yok.uğu neticesine var 
mağa lüzum yoktur. 

Bütün cınsi ahlak d'işkünlük· 
!erini Hormonların mukaddera• 
tımıza hakim olduğu meş'um 
kanaate bağlamanın naııl sosyal 
bir tehlıke olacağını diifünme· 
liyiz. 

- Sonu var -

Tayyare kazası 
Viyana ile Prag ara. 
sı;ıda bir tayyare düş. 

tü v, p:ırçalandı 
Prag, 25 (Radyo)- Prag-Vi· 

yana postasını yapan yolcu tay· 
yarelerindcn biri, bu gün Vıya· 
nadan Praga giderken düşmüş 
ve parçalanmış•ır. 

Tayyarede buluna-ı Hava nak· 
liyatı ~irketi müdürü ıle b r avu· 
kat ve daha bazı yolcular öl
müştür. Kaza, gerek Viyanada 
ve gerekse burada büyük tees· 
sür uyandırın ştır. 

lzmir sicili ticaret 
memurluğundan; 

lzmirde Odunpazarında 42 
numarada manifatura ticaretini 

Hncazade Hünsnü unvanı altın· 

da yapmakta iken bu kere [Hüı· 

nü Ataberk] unvanını almış oldu· 
und i bu 'c ret unvanı ti 

ret kanunu hükümlerine g re 
s cılin 2120 numarasına kayt ve 
tesc:ı edild ğ· ilan olunı.ır. 

lzmir sicili ticaret 
memurluğundan: 

[Müteahhit S ıphi Koyuncuoğlu] 
ticaret unvanile lzmirde mezba
ha ymında Menemen caddesin
dek handa 1 numırada her 
türlü mua'llelatı t c ıriye, müte· 
ahhitlik, celeplik, deri ve ba· 
ğırsak ticaretile uğraşan müte
ahhit Suphi Koyuncu oğlunun 
işbu ticaret unvanı t caret ka· 
nunu hjkümlerine göre sicilin 
2129 numarasına kayt ve tescil 
edild ği ilan olunur. 

Dan 
Kullanılmış kuyu dolabı ko· 

valarile veyahud kovasız satan 
idarehanem ze gelsin. 

tuklardan birisıne o:urd J: 
- Bay vali dedi. S ze zev· 

cemin hayatı gibi muğlak bir 
bayatı bütün g zli noktalarile 
an at c~k v ziyett~yim. BJ da 
bcniın hakiki hüviyetimi ııbat 
etm~z mi? Mis Hopta bu hu
ltlata ıiıe yardım edebilir. 

- Bunlar beyhude sözler. 
Söylemek iıted ğ nız sözler bana 
daha evelce Bay.an lika ile avu· 
katları tar~fından söylenm ştir. 
M s Hopun da bütün sözlpriıı z• 
tasdik Pde:~iiııe em nim. Çii ıkü 
bu planın sah bi 5.ade sız dei I· 
sin zl Halbuki Mıı Hop bana 
sizden bahsetmem i id•. 

- B .y valı, ben M s Hopun 
sözlerinın anlı şahidiyıml 

- Ben m artık yeteri 
- Fakat, beni lütfen beş 

dak ka dinlemek istemez mısı· 
nız? B~ş dakika. Oaha fazla 
istememi Söyli,ecek er m belıcı 
şayanı b.ıyret ve gar pt r, fa~at 

ıonundt m~:ıt ki m•h ye "a· 

Lüzumlu not ar 
TRENLER: 
İzmirden !.er giin ksllı:an tren

lerin hareket saatleri.. 

Aydın hattı; Alsancak: 
İzmir.Karakuyu-Ankara: Pazı .. 

tııi, çartamba, cuma, pazar gilnleri 
oaat 21,~5 de. 

İzmir • Nazi.ili: Her ı;üıı uat 
15,40 da 

lzmir-Deniıli: Sah, ptt,embe, J 

CDırurtooi. ır;liolcri 1aat 6.30 da 1 
İzmir-Tire.Ödemiş: Heraabah ıaaJ 

5,35 de bir btaı:; her aktım uaı 
17,JO da otoray. 

Af yon hattı; Basmaneden: 
İzmir·İ ıanbul·Aııkara: Her gü.ıı 

ıaat 7 de {pazar, cuma, çariamba 
günleri yataklı vagoo·büfe buluonr) 

İzmir • Alaıehir: Her gün ıaaı 
15.28 de 

İzmir-Bandırma: Pazer, oelı, p•r• 
f"mbe n cumartesi günleri aabahlo
yiı: saat 7,20 de muhıeliı katar; 
pazarıeai, çarıamba, cuma günleri 
elı:ıpreı saat 12 de 

İzmir-Soma: Pazar ve pazarteıd 

güaleri 1a&t 15.28 de 

Her zaman lazım olan tele
fon numaralar 

Yan&ın ihbarı: 2222 • ıehir tel.,. 
roan mllracaat numaraaı: 220~. , ... 
hiıleraraıt telefo• müracattt nnma• 
ra.,: 2150 • elektrik ıirkeıi: 2091 • 
havagazı: 2326 • poli>: 2463 •imdadı 
ınhhi: 20ıo • Baımane iet.aıvoau: 

3638 • Ahancalı: iııuyonu: 2131 • 
Paıaport npur i•kele•i: %851 

Şehir nakit vaııtalarının aabıb· 

leyin ilk ve gece oon hareket 
eıatlerh 

Tramvaglar: 
Her ubtılt Güzel yalıdaa uat 

bette bir tıamYaf haıeket eder. 
Bımu ıaat altıda hareket ed•n ikin· 
ci tramvay talı:ib eder. Bundan 
ıonra hor dört dakilı:ada bir ıraın· 

'fay vardır. 

Gece aon Stam .. y Güzelyalıd•n 
%4,5 dedir, 

Konaktan Güzelyalıya illı: tram• 
vay sahahlıyin 5,26 dadır. İkinci 
tramvay bir uat ıonra, 6,26 dııa ha• 
reket eder. 

Konaktan Gazelyalıya gece 1ttn 
tn1 t · de har~ket ~der. 

Bundan avel 24 de bir tum vay 
vardır. 

Vapurları 
1ı .. irdeıı Karpyalı:aya illı: TapDI' 

Pı11porııan kalkar. Gece eon vapur 
oaat 11,30 da Konaktan hareket 
eder. 

Koreıyalı:adan İzmire illı: .. ap11• 
oaat 6,20 dedir. Son vapur da gece 
IUt 24 d•dİJ', 

Güııdii• lıer yınm saatte bir 
vapur vardll'. &k!1•m ıekizdee sonra 
seferler Jı:aatıe birdir. 

Ziynet altınları piyasası 
Zıynet ahınlarının alıı ve aatıı 

fiatleri: 

Beşibirge,.deler': 
41ı, Satl, 

lletadiye 5850 5900 
Hamidiy., 5550 5600 
Vahdetıin 5250 5300 
Armalı Retad 6400 6500 .. Hamid 6700 6800 

Tek altınlar: 
Talı: Reıaıl 1125 1150 .. lla.aıid 1300 1350 .. Vabdeııin 1200 1225 .. CumbuTİyet 1200 1225 -- - ---
cakt rl 

Bu ııdamın sesinde, valinin 
nazarıdikkatini celb, belki de 
kalbine tesır eden bir hal vardı 
ve vali, sıbredece~ini ,., ö~terir 
bir halle kolt~ğura oturdu. 

- Pek ala .. Beş dakikayı g'"ç· 
miye.cektir. Batlıyabilırain zl 

Jım Blak, dilin n müsaadesi 
kadar süratlc iÖ! söıl yerek: 

- Kırımla ben hır türlü an· 
laşamıyordu:C, ded , ben len 
nefret ed yor. Fakat serv timden 
ayrı amıyord~. Hemen balıyın· 
dan tOnra haya, b zi m içın bir 
cehennem olmuştur. K nmın b;r 
-belki de bir kaç· aşıkı vardır. 
A eyhimde tert bat aldı, beni 
öıdürmek istıyordu. 

- Kimin nam ve hesaLına 
söyliiyor·unJz? 
.. - Sadec h~q .. t .namın al 

• .nıın h 'i i ani dıJ.:tan rorır 

ay im k ıs e ili, f t t a 
kaoul et.ııed . y > 

.ı 
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Ruhlar ne alemde? 
, 

Bir fen heyeti de 
hayaller gördü 

. 
ölüye söyliyeu bir kadının, bir doktora 

söylemiş oldukl.ar1 aynen çıkl' 

Bir medyum 
D,. Fransuva Matige gazıgor: - Metaf'zik hadiseler m; '?. 

- Metaf.zik hadise~erle kar· Bunlardan · bir çoğunu, bir kılım 
şılaşmış olmak pek tabiidir. bile kıpırdamadan seyretmiş bu· 
Hayahmız esasen böyle hidi· lunuyorum. Çünkü bir çok med· 
seler içinde geçmektedir. Yal· yum, bir çok ruhlarla tem~s 
mz biz bunların çoğunu gör· edenleri tedavi etmit bir ada· 
müyor, hissetmiyor ve bilmi· mıml 
yoruz. "Evciden hissetme ve öğ· Fizik hadiselerde maalesef 
renme. hakkmda verdiğim bir bana çok bileler yapılmaktadır. 
konferansı dinliyen bir arkada· Ben bazı hadiselere ehemmiyet 
şım çok haklı olarak bana: verebildim; fakat pek çoğu, he-

"hiraf ederim ki ben evelden nüz mucize devri insanlarını 
bissetmeğe inanmıyorum, fakat aldatmeğa mahsus oeylerden 
zevcem, buna tamamile inan~ ibarettir. ., 
mıştır. demiştir. Vakıa, bu ruhi "Benim ehemmiyet verditim 
hadiseler bir çok kimseler tara· ,,medyumlar 
tından izam edılmiştir. Maama· Elimde böyle 
fih benim kanaatimce bunlara süje de vardır. Benim Ç<!tk hu· 
"tabiat fevkinde ve harikulade. susi ve gizli bir müuasebetimi 
hadiseler değil, •tabii,. hadise· bu kadın görmüştür. ikinci bir 
ler demek lazımdır. Bunlara ne kaJın da 1929 d~ Filist:ne bir 
fazla ehemmiyet vermek, ne de seyah 1t yapacağımı ve binece
bunlardan korkmak caiz değil· ~im vapurun adının da Lotüı 
dir. Ben şahsım itibarile bir olduğ.ınu söylemiştir. 
çok bu gıbi hadiselerle karşı· Bu haberi aldığım zaman Fi· 
laşmış b\llunuyorum. Bilhassa listine seyahat hakkında hiç bir 
meşhur medyum Güzikin tacrü· düşüncem yoktu. Fakat bu se· 
belerinde bulundum. Bu tecrÜ· yahat vukua ge\mişt r; hem de 
beler umumiyet üzere karanlıkta 1931 de ve Lotüs vapuru i'e .. 
geçmiştir. Fakat biz, ferı adam· Hıle rpan medyumlar, hak· 
tarından mürQkkep bir grup bu kında me3yumluk hassasından 
tecrübeleri sıkı surette kontrol tamamile mahrum olan insanlar· 
edebilecek vaziyette idik. içi· dır. Hakiki medyumlar vardır, 
mizden iki kişi medyumla fos· bun 1arın hile yapm1sına d.a lü· 
forlu bandlarla bağlı idi; bu zum yoktur. Arkadaşlarımdan 
sebeble medyumun her hareke- birisi medyumlara h'ç inanmaz· 
tini kontrol mümkün idi. dı. Kendisini bence malum ve 

Tecrübelerde, karanlıklar için· maruf medyuma götürdüm, da· 
de beyazımsı hıyaletler, el göl· ha kapıdan içeriye girerken 
geleri peyda olduğunu gördük. medyum arkadaşıma hitaben: 
Hatta bunlar b ze yaklaşıyor, - Şu anda aileniz efradından 
bize değiyorlardı bile.. birisinın s\hhati sizi büy;ik en·· 

Aradaki hilelerin çokluğuna dişelere düşürmektedir. Bu has· 
rağmen, bu hadısderi kökünden tanın göğı:.inün sol tarafında bir 
inkar mü.mkün değildir. Bizim şiş vardır. 
aradığımız bu hadiselerden fennin Dem ştir. 
ne gibi istifade.eri olabilece- Bu sözleri duyan arkadaşım 
ğidir. Bu hususta şimdiden hü· çok büyük bir hayretle: 
kümler ve kararlar vermek doğru - Fakat.. Bunu nasıl biliyor· 
değildir. Fakat bu hadiselerden sunuz? Hastam vardır, annemdir, 
korkmamak lüzumu tahakkuk göğsünde de sol tarafta bir 
edecektir ki bu bir faydadır. şişten muztariptirl 
Bazı akli hastalıklar tedavis:ne Demiştir. 
de yarıyabilecektir.. Diter bir medyum bı kapalı 

• • • bir zarfın içindeki yazılan oku· 
Doktor }an Vinşon birinci mak iddiasında bulundu. Fakat 

sınıf bir deli doktorudur. Bu bu adamın bu iş için hususi vr 
zat ta diyor ki: - Sonu 10 uncu sahifede -

Göriineıa luıgal eller 

Sahih 9 A.N4.DOT.U 

•y~IL~o•ı~Z-LA~R~l~N~;;;m~~iiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiim Yıldızlaran dami mücadele 
halinde oldukları bir sınıf artist 
vardır: Onlar bunlara "şöhret 
hırsızları. ismini verirler. 

Bunlar bir filimde kendilerine 
ikinci, \içüncü derecede rol ve· 
rildiii halde, b"rinci derecede
kileri gölgede bırakacak şekilde 
parlıyanlardır. Yıldız şöhreti 
ayyuka çıkanlardan başka, bir 
de kendilerine pek büyük mevki 
verilmiyen diAer artistler var
dır ki, bunlar meharetleri ve 
meziyetleri ile derhal göze çar· 
par. Bunların daha ziyade far· 
kında olan sey'rcilerdir. Hal
buki bir taraftan, büyük yıld .z
larının şöhreti sönmemesi için 
sinemacılar, d iğer taraftan ken• 
dilerine rakip çıkmasından kor· 
kan bizzat yıldızlar tarafmdan 
bunlar fena karşılanır .• 

şöhretleri .• 
.. .................. I~ 

,,.. qqız 4iFt 

ŞOhret hırsızları 
Y ddızları tehdid ediyorlar 

Fakat bir filmde ikinci, üçün· 
cü, batta dördüncü derecedeki 
rollerde kendilerini gösteren ye
ni yıldızları bilhassa o ş:rkete 
rakip olan başka bir müessese 
almak ve kendinde olmıyan 
büyük yıldızları gölgede bırak
mak ister. 

işte onun için bir filmdeki 
küçük rolde büyük muvaffakı· 
yet kazananlara "şöhret hırsız· 
ları,, ismi verilir. 

Marlene Dietrih kendini kurtardı 
~~~------,._.----~~ 

Fakat Con K rovf ord bu işte geri kaldı 
Amerikada son zamanlarda 

yapılan bir anket bunu pek gü· 
zel gösteriyor .• 

En çok hangi yıldızları sevi· 
yorsunuzf? .. 

Sualine gelen binlerce cevap 
sıraya konunca, en meşhur sa· 
yılan · artistlerin pek geride kal· 
dıkları · görülmüıtür. Meseli, bu 
listede Greta Garbonun ismi 
otuzuncu olarak geliyor!. 

Kabahat biraz da yıldızlarda .. 
Yıldızlar bu gün bu "şöhret 

hırsızlan. tehlikesini iyice anla· 
mış bulunuyorlar ve şöhretlerini 
muhafaza etmek için her şeyi 
yaP,ma a hazırlanıyorlar. Bu su· 
ret e, l>ir çok usurlarım düzel· 
tecekleri umuluyor. 

Yıldızların kusurları? Evet, 
hem de pek çoktur. E~asen, 
kendilerinin •hırsız" dedıkleri 
o ikinci, üçüncü derecedeki ar· 
tistlerin parlamasında hatta bi· 
raz da kendilerindedir ... 

Bir filmde hazan baş rol pek 
mühim değildir de, ikinci dere· 
cedelci roller mühimdir. 

Mesela " Çellin in aşkları " fil· 
minde Konstans Benet ile Fred· 
rih Marh, bütün şöhretlerine 
rağmen, Frank Morganı gölgede 
bırakmamışlardır. işin garib ta· 
rafı, art:sılerin bu gün artık bu 
kendile.ni h 'çe indiren diğerle· 

rine karşı mücadele edememek 1 

vaziyetinde olmalarıdır.Meseli şu: 
Sessiz film zamanında bir 

filmde fazla parlıyan ikinci de· 
derecede bir artist için evelce 
vurur'ardı şeride ~akasıl Bu ıu· 
retle güzel rol yapmış olan ar· 
tist filmde pek az görünürdü. 

Bu gün sesli film çok pahalıya 
mal oluyor. Ve makas vurmak 
kolay değil. Bir makas wruş 
binlerce liraya mal olur. 

O yerlerini kesecek olursanız 
yerine baıka sahneler çevirile
cek. Bu da ikinci bir masraf 
demektir. 

Yıldızların da bundaki kayıp· 
larr f'I: Muleaveleleri icatiı, ala· 
cakları para, mı.1ayyen bir mik· 
tardan ötesi için, masraf çıktık· 
tan sonra kalacak kara bağlıdır. 
Bu yüzden, bir filim ne kadar 
aza mal olursa, ne kadar çok 
kir getirirse yıldızlar için de 
o kadar iyidir. 

Kendi karlarını düşündükleri 
için, yıldızlar da hazan işte 
böyle, ikinci derecedeki artıst· 
lerin parlamasına mani olamı· 
yorlar ..• 

Kendilerinden başkalarının par. 
lamasına mani olmak için yaldız· 
larm şimdi buldukları çare bi· 
rinci derece, fakat kolay roller 
yerine ikinci, üçüncü derece fa-

~ 

Yeni yıldızlar doğuyor 
Ve Holivud bunları birer birer çekiyor 

Saftlan sola Denise B.Jse, 
Reıine Poncet, GillJert Gil, 
Mişel Morıan, Bernard Ltuaaret 

Dünkü nüshamızda, Fransa 
ve lngilterede bulunan film yıl· 
dızlarınm Holivuda alındıklarını 
yazmıştık. 

Aviupa film alemi için bunu 
bir zarar diye kaydedenler, şim· 
di ikinci bir zarar nam ve be· 
ıabma kıyamet koparmaktadır
lar: Holivud. Fransanın yeni ye
tişen ve iıtidad ıösteren aktör 
ve aktrislerini de çekmektedir. 

F im ilemindo bir yeni ce
rey&n baıaöstcrmiıtir: Holivud 

ı*1ıne vazılan, filmler ıçın ye
ni, yeni isimler ve 30 ")'aşından 
aşığı jön prömyeler aramakta· 
dırlar. Film alemi, yenilik, pnç 
unsurlar ibtiyıcındadırl 

Holivudcular şimdi, Fransada 
beliren şabıiyetleri hemen kap• 
maktadırlar. Artık kapılarda 
bekleme~ binbir itiraz ile kar
ştlaımak kal~amıı gibidir! 

Bir zamanlar, iıter tiyatrolarda 
ve iıter beyaz sahnelerde yeni 
rol alanlar için: 

- Şimdiye kadar ne göster· 
di ki? denilir ve omuz ıilkmekle 
iktifa edilirdi. 

Fransada yeni yetişen ve be· 
lirmekte olan •fırtına. filmini 
yaratan Mişel Morgan, "Acayib 
facia. filmindeki kadın Voyel, 
" 47 numaralı koltuk,. filminde 
Denis Boık, " Kara Melekler ,, 
deki Süzi Prnistir. BunJar, da· 
ha kolay şöhret, daha fazla ka· 
zanç için Amerikanın teklifini 
hemen kabul edenlerdendir. 

kat zor, hakikaten meharete ih
tiyaç gösteren rolleri kabul et
mektir. 

Bir iki "hırsrzlık" 
oak' ası daha .• 

Yıldızların ve sinemacılarnı 
•hırsızlık. dedikleri bu vak'a• 
lara bir ilci misal daha göste
relim: 

•yarın ne olacak?" ismindeki 
baş rol Margaret Sullivana ve
rilmiıti. Şirket de fiimi bilhaa· 
ıa bu yıldıza daha fazla şöhret 
temin etmek için yapmıştı. Fa
kat, filmde herkes Duğlas Mon
tegomeriyi alkışladı ve filmin 
baş artisti olarak o tanındı! 

Edvar Arno\d da •Sadi Mak• 
ki. ismindeki filmde Con Krav
fordu geri bırakmıştır. 

Beşinci dereceden birinci de
receye çıkacak kadar parlıyan 
yıldıza en iyi misal küçük Şirw 
ley Templedir. ilk göründüğil 

, "Kalk, alkışla}. filminde ona 
beşinci derecede bir rol veril
mişti ve kendisinden evel Var
ner Bakster, Mac Evans, Con 
Bols ve Ceym Dun geliyordtL 
Dört yaşındaki küçük çocuk da 
onlann aruına bir sığıntı gibi 
konulmuştu. Onun adını gayet 
küçük harflerle yazmışlardı. 

Fakat, filmde en çok göze 
çarpan bu küçük yumurcak ol
du. Film onun ismi ile tanın• 
mağa başladı. Nihayet sinema 

1 ilanlarında eo başa ve en bile 
yük harflerle Şirley Temple isml 
yazılmata başlandı. 

Moris Şövalyeyi de Bebi Lö 
Ruanın az kalıın unutturacak! 
batırlardadırl. 

Marlen Dietriclı kendini 
nasıl kurtardı? .. 

Marlen Dietricb bundan gene 
kendi gayretiyle kurtulmuştur.: 

Marlene Dietribi Viyanadaa 
tutup Amerilcaya getirerek me .. 
bur eden Stranbergdir. 

Uzun müddet seviımif, sonra 
darılarak aynlmıı olan bu ilci 

eski dost banşarak •Kızıl Ça
riçe. filmini gene beraber çe
virnıişlerdir. 

Fakat, film çevrildikten son
•..: Marlene Dietrih müthiş kız
mış bulunuyor, Stranbcrge: 

- Beni figüran derecesine 
indirdin! Ben böyle şey iste
memi Sen karışma! Sen artist• 
ten ne anlarsın! G t kukla oy
nat,. diye bağmyordu. 

Bundan sonra, makası eline 
alarak "Kızıl Çariçe. filiminde 
kendisini geçen rolleri kesmif 
atmış, şöhretini ve şerefıni kur.• 
1armak için kazancını kaybet
mekten çekınmemiıti .. 



l-/ayat ve 
hayat aşkı .• -···· - Başr. 5 inci sa1ılfetle -
ibadetler niçin edilmiş, sadaka· 
Jar niçin verilmiş, kurbanlar ne· 
den kesilmiş, fiıebilillih cibıd· 
lar neden yapıJmıı? Hep hayat 
ebedi hayat, ebedi ıaadet lf• 
kındanl.. Beıeriyet demek ki, 
ölümde bile bayatı arıyor. Hem 
de asırlardanberi ..• 

Yokl:ığun, Hiçlitin bile mut· 
lale s:iL:un ve mutlak buıur o'a-
bileceğini düıünerek n.adcti 
onda bulan ve bu menfi felae· 
feyi telkin edib milyonlarca İn· 
'anı kendine uyduranlar, in•n· 
r'ıranlar var. Halbuki mutlak 
h ı:ur ve mutlak •ÜkQnun kıy· 
meti, h yatın varlıtı ile yani o 
huzur ve sükunun seziliıile ka
imdir. Huzur ve ıükGn, aru 
hile lüzum yok, bir hıyat lhı· 
mesi, bir hayat vasfıdar. 

Eski m'itefekkir'er, eaki pey· 
gam belerin ekseriıi bö ılece dün· 
y~ya az kıymet verdiler, hatta 
dünyayı [alemi miaal 1 saydılar. 
Yani beşeriyet n asıl öldükten 
sonra kavuşacağı ebedi hayatın 
küçük nümuneıı f rzettiler. Eski 
mütefekk rlerden bazılarile • me
sela hayat n ne olduğunu bilme
den ölümü nas:l anhyablllriz 
Kofüçyüs gibi • yeni zaman mü· 
tefekkir ve felıefecileri ebedj 
hayattan, başka alemlerdeki ... 
detlerden ziy•de yeryüztindeki 
hayata kıymet verdil,.r. Niçenin 
şu sözü pek mefhurdu: 

[Hayata, daima bayata .•. Dün· 
yava daha çok bayat katalı 111.] 
Bu mütefl kkirler, bu müs~t 
felsefe ve müsb~t ilim, etrafma 
bütün münevver insan ve mil
let eri toplıyarak alimleri, san· 
at~arları, devletleri, hükilmet· 
lerıle dünyayı cennete çevirmek 
kaygusundadırlar ve elbakte mu· 
vaHek oluyorlar. Hayabn sım, 
hilkatin strrı aranıy~r. H-8yah 
uzatmak teıebbüıleri. hastalık· 
Iıırla, tabiatla mücadele hare· 
ketleri olanca hızile yiirümekte-
dir. Eskiden daha ı yade öJij. 
mün içinde hayat aranarda; bu 
gün daha çok: 

Hayatın içinde bayat uanıyor. 
Hayatın içinde ölümün ıebcp eri 
inceleniyor, ö lümün tesirindtm 
korunmağa, ölümün çenberinden 
çıkı lmağa, hiç o!mazsa hayatı 
biraz daha uzatmağ:ı çalışılıyor. 
Bir yandan da ölümün ehemmi· 
yetini azaltacak, insanları ölüm· 
den korkutm yacak fiic:rt, b ssi 
telkinler yapılıyor. Meseli müs
bet ilınin vazilarandan biri olan 
Lavvazye meşhur kanunu ile •Y· 
ni zamanda ne güzel bir ilmi 
teselliyi öne sürmü~tür. 

Kainatta biç bir şry )'Ok ol· 
maz, hiç bir şey yeniden Y•r•
dılmaz .. 

Şair Yahya Kemal: 
Ôlüm aefıde bahar ülkeıWir bir 

rlodet 

M srai1e ö1ümden bir pervas 
olmadığıın haykmyor. Evet bu 
asrın güzideleri hayata daha çok 
kıymet verirler. Fakat ölü~deP 
korkmazlar. Bu unn yalnız gö
z deleri değil münevwer insaa· 
lan da böyledir. H11yata hayat 
katarız. Hayata daima hayata 
gideriz. Fakat ölilmden de as1a 
ç ek nip yılmay z. 

Görülüyor ki ölümde hayat 
arayanlarla, bayata b•yat bt
rnak i&tiyenler gene bep hayat 
aşkından ateş ve ilham alan· 
lardır. Her iki kul da bir kök
ten ç kan göğdenin daU...ıdw, 
bir kaynaktan fışkıran fakat ayrı 
ayrı çağlemalar, akıılu iÖlle· 
ren sul rdır,. 

Beşeriyetin bütün varlıjı ha· 
yat sıkından doğmuştur ve doj'· 
makta devam edec·ktir. Bü:Wı 
ilim'er, f~nler, sa11'atlar gibi hıa• 
yat aşkının bir mahsulü, olan 
t rih de bayatın b"1l9DiJCI ve 
sırrı i e işte gene bizzat hayat içio 
a a d r o maı'ta ve uğraJmak· 
tadır. 

Mitat Ok.sonuk 
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ı..;,. LY. amirl;ti Sat. Al. Ko. Rs. den: 2.5-1~7 

Oz1tm ... ,..,.. 
ç. Al1e1 K. !. K. 5. 

S38 O. K·ıru•u 11 16 7 
98 M. J. Tu..to 12 75 1' 

153 K. Taner U 14 
i26 fahi., itla. ' 50 ıs 
45 Ş. Rıa H. 15 13 2 
28 K. Nitli J4 15 2 
~O A. Maydo 19 15 
19 A. R. OsilmcG 1J ~ 17 
11 J. KobaD 13875 13 87! 
1438 Yffin 

182725 E..lri ntıı 
184163 Umum yekun 

incir ••itti•" 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 

U 7 AJbayrak 4 ' 7 
280 B. Alaıraki 5 25 5 25 
55 O. Kurumu 8 10 50 
45 M. J. Taranlo 3 50 Hu da 
45 H. Şeşbeş 11 14 
35 Tütsü ile t. fİ. 7 · 7 
28 Şermin 5 15 5 7S 

905 Ye"ıln 
119920 Eski satış 

20825 Um ırrı yekQp 
Piyasa fiatlarJ 

24· 12~937 üz'im orta fıau~·= 
No. 7 12 2 '> 

• 8 13 0) 

• 9 13 75 
.. 10 15 25 
• 11 17 75 

1 - H(r bir daneıine tahm'n edilen 14 on dört lira olan 1000 
ili 1.ıı&OO adet nabetçı mu~mbaaı luıpala zarf usulile satın 
a'1nıcakttr. 

2 - ihalesi 4·1·938 salt günü saat 11 dedir. 
3 - file teminat 1470 liradır. 
4 - EvNf ve şartnamesini almak iıtiyen bedelsiz olarak her 

ıün öj'lcden EOnra M. M. V. satın alma kom syonqna 
müracaat. 

S - Ekıilımeye trireceklerin 2490 ıayıh kanunım 2 v~ 3 ncü 
maddelerinde ıösterilen vcıaikle teıııinat vı teklif J»ek· 
tuplarHe b:rlikıe ihale saatinden cm ~z bir sut tvel ko· 
miıyona vermeleri. 17 22 26 31 4405 

-------~--._. __ .;.. __________ --~..;......;. ______________ ___ 
bmir Levazım imırhtı Sat. Al. Ko. Rı. den: 
1 - Her bir t.neıi tahmin edilen fiat 549 kurilş olan 20000 

tane kılim kapılı zarfla e siJtmeye konmuştl!r. 
2 - hıa1uı 28-12-937 Sıla g"nü ıaat 11 dedir. 
3 - ilk tem.nalı 4740 lıradır. 
4 - Ev11f ve ıartnameıi 349 kuruş mukabilinde M. M. V. 

Sat. Al. komiı~onundan ıtlmır. 
$ - Ekıiltmeye rireceıclerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü 

maddelerinde gösterile nsaikle teminat ve teklif me~tup· 
arile b: r)ı k te iha e saat qden en az bir ssat .evci koı,nis-

yona vcrrne1eri. 10 17 22 26 A313 

---------~------..... ----------..... --------------------izm r Lv.. ~at. Al. Ko. Rı. den: 
Ordu ihtiy •cı için azı ni a ı ıac k ola ı 30) büyü~ ye 30J kü· 

ç'ik ba <ar kaz 3 )OJ b k r uav.ıoa 2ı)00 kapaklı bakır ba r ç 
10)0 ba<ır s ıp ı 10'.)J bl <ır süq !Ç lOJD a 'cır kevg r iOJD bakır 
yığ tavası 13/11938 Perşe:nbe g inü saat 15 te Tophanede l~tan
bul Lv. •mirlitı Sıt. Al. komibyonund.a kapalt zarfl eksiltmes yapı
lac1ktır. Tahrnin bede i 5615J lira ilk temi na'ı 4J57 buçuk 1 ra· 
dır. Şutnımeıi 281 kuruş mu!obilınde alınır v~ nümuneleri ko· 
m'syond.1 görü ebilir. Is eklilerin lcanuni be'gelerile teklifnamelui 
mektuplaruu ihale aaatınden b ır saat evelıne kadar komisyolla 

300 Taba1< Ahmet 216 ,, K wn mes. 
40 Burnava dere S. IS ,, Kazak oğ'u 

200 ,, Türkmen S. 15, ,, ,, ,, 
200 ,, patirson civart B:la ,, ,, ,, 
200 Kitiboğlu 634/1 Baraka lhsaniye camii 
600 ,, 634 Araba tamirhanesi ,, ,, 
20J Hattahane c. 62/1 Dükkan Esnaf Şeyhi 
200 " 62/2 ,, " " 
800 Numan zade 28/30 Ev ve dükkan Hacı Mahmut 
Yukarıda m:ifredatı yazılı ve mülkiyeti satılacak emvali gayri 

menkuley~ açık a ttrrma ve temdid müddetleri içinde istekli çık· 
4543 m dığından bir ay müddetle pazırlığa alındıkları i1fm olunur. 

~=-----------------..;..--__ ;.... ____ ._.. ______________ _ 
lzmir Uefıerdarlığıudun; 

icar no. 
273 Haıanhoca yolbedesteninde 35 no. lu dükkan 
274 Mer1inli Bornova c. 54 taj na. lu ahır 
275 Karşıyaka Oıman z. Sakarya ı. 7 taj na. lu arsa 
276 Eı;ref pa,a 4 cü Sultaniye Kaptan a. 3 no. lu ev 
277 Karşıyaka Turan f mend fer c. 29 A. noJu bahçe 

278 ,, " " " 29 t ı j " " 
279 Ç ımeli zade çiftliği yat çayı mevkiindc 53 adet zey· 

tin ııtıc nı havi 20 dö.ıüm tarla 
280 
281 
282 
283 
284 
285 

Karııyaka Mersinli Banyo s. 14 no. lu ev 
T~pccık Sü meli sokak 76 taj no. :ıu dükkan 
Şehitler M kaddes mezar ıokak 12S taj no. lu dükkan 
A sanc•k Mesud iye c. 47 taj no. lu dü:C;cin 
Burnova Kürt Ömer sokak 12 taj no. lu dü:.Cka1 
Abdullah ağa çı(t iği Hendek karakolu civarmda 51 
adet zeytin ağacıııı hav 15 dönüm tarla 

287 Buca aşağı m. nalbant Mehmet ı. 18 taj na. lu 
kahvehane 

290 
291 
295 

Hasanhoca m. Hamam sokak 2 no. lu dükkan 
Tepecilc Akşam s. 32 taj no. lu ev 
Karş yaka Alaybey Mıtatpaşa 94·96 no. lu dükkaıı 
ve arsa 

Lira 
200 
18 

6 
48 
8 
6 
ıs 

36 
24 
24 

lOJ 
18 
10 

30 

24 
36 
30 

.. 12 22 75 
Z.hir• ••l•tlar1 

ç. Cinıi K. S. K. S. 

vermeleri. 26 1 6 9 4531 ---""9'--"""""'R!IPI ________ .._,_. ________ ~ ........ .._ .... _. .... ____ ~ 
lzm r Levazım aıuirliğı Sat. Al. Ko. Rs. den: 3983 
1 - 161 adet torna tezgahı kapalı ı.vfla eksiltmeye kon· 

muıtur. 

Yukarıda yaıılı ~ı:ııvalin senelik jçar ları lS gün müddetle açık 
artırmaya konulmu<>tur. lhılesi 6-1-938 tarihinde perşembe gunu 
saat 15 tedir. Taliplerjn milıi emlak müdürlüğüne müracaatları. 

1S H. Pamuk 3 l SO 32 26 30 4488 

---------------..---------------------------------ııo-. 2 - ıe;oo;n, ;:~~;~ bedeli (20000) lira olup ilk teıııin•t parası lzmir li maıı işltme mild Qr lüğünden: Biçimıiz bir telı,if te 
f.ulunmuı 3 - ihaleıi 29/1.Kanun/937 Çarşamba ifinü .saat ıs dedir. Ereğli birinci nevi lavmınn 1500 ton kömür satın alınacaktır. 

4 - E&cıiitmeye gireceklt.rin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncii Açık eksiltmeşi 14/1/938 Cuma günii saat onbeşte Şefler Encjmeo 
maddelerinde istenilen belgelerilc birlikte teminat ve tek· ninde yapılacaktır. Şartnameyi ıörmek ve fazla maiiimat alma!( 
l;f mektuplarını ihale aaatinden en geç bir saat eveline istiyenlerin levaıım şefliğine milracaatları ilin olunur. 
bdn M. M. V. •~tın almıı ko. vermeleri. 12 27 12 26 26 29 4542 

Bunu redded.. nce. Ra. --..,...~-........... -..-~ ........ ~~--...-................. ~,...,..."""""""""""--.----....... --------.......... 
lımır Lv. amırliğ'( Sat. AL Ko. Rs. ôen: E J .--.. k E l U k d 

m:rzan bıçafı •ıyırmıf \ - Müstahk~m mevkinin göıtereceii yerde {2000) lira bedel m a Ve Y am u8D OSID an: 
Bn. Fatmaya ıarkıntalak yıp· ketilli yaptmlacak inıaat açık eksiltme suretile miinaka· N tarihi Na. 

maktan suçlu Ra•uanın durı.ıı· saya konmuştur. H. iş. Gayrimenkul Müzayede icra dosya 
m111, dün ikinci Sulhceıada 2 - Jbaleıi 30/1.Kan./937 Perşembe ıilnü saat 1.5~e kışlada 407 fzmirde Mahmudiye mahallesi eski 'JLll 38 3711335 
yapıldı. lzll11r levazım amirliği satın alma lfomisyonuneia yapıla· BaiıiC pazarı "Cuyü1' u afiyeciler. • 

Okunan evraktan anla,ıtdıtına caktır. de 97 No. Mağaza. 
göre •uçlu Ramaza ı; Bn. Fal· 3 - Teminat muvakk.ate akçesi 150 liradır. 607 1zmirde Karşıyakada Bahariye mah. 3/1/938 
man n evine fİrmıt ve evde 4 - Şart11anıe ve ke~ıfname ve resmi her gün komisyonda gö- Sokukkuyu c!ddesinde 16 eslci 22 
kimsenin bulunmamaımdaa ce- ı ülebılir. yeni No. lu Ev. 
aaret alarak, fa•mayı zorla öp· S - lstekl l~r ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 141 lzmiıde Ahmetağa mab. ikinci mıh· 5111938 
mek iıtem ftır. B.r iddi•ya ıö· göstermek mecburıyetıdedirler. çllar sokağında 10 ve 12 No. lu 
re de bıçak çekmittir.. 6 - Eksiltmeye iş~irak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve Mağaza ve Sıbunbane. 

Hikim Naci Erel de ıuçluya 3 üncü maddelcr.nde ve tartnamcsinde yazılı vesikaları Yukarda yazılı gayri menkuller hizalarında gösterilen tarihlerdtt 
sordu: \'e teminat muvakkatelerılo birlıkte ihale saatinden evel icr• daireıi jçinde yapılacak açık artırma ile satılacaktır. Alıcı• 

- St>yadın? lcomisyona müracaatları. 14 18 22 26 4387 larile mutabık kalmd ğı takdirde, Bankamıza bu gayrı menkullere 
- Seyfof konu'acak kıyuıetin nihayet yüzde eli sine kadar umumi şartlara-
- Başka aoyıdın da var mı? lımir Lv. amirlii ı Sat. Al. Ko. Rs. den: ını:z dairesinde ikraz yap labilir. 4541 
- Takol 1 - Müstahkem mevkinın göstereceti yerde 3200 lira bedel -- -- - - n H---~--~ -- -
- Yatın? ke§ifJi yaptırılacak elektrık tesisab açık ekııltme suretilo Karaburun icra memurluğunoan: 

Y. · münakasaya lcon IJluştur. Miktarı Muhammen kıymeti 
- um•.. K M k 
H Jb 1c· 1 2S 26 2 - lhalt>si 30/B riocika 1u.1/937 pertembe aünü aaat 15 bu· öyü ev ii Cinsi Metre murabbaı Lira 

a u 1 •uç unun - ya· • Anbaraelci Köy c.varı K smen bat 13 2300 100 
şıada old tJ pek •tıkiıdı. çukta kışlada i.ımır leval ım aıııirliğ'i satıo alma komiıyo-

- Y;rmı Dl ded n. M.a1ı.tallah.. nu ld.ıt yııpılacaktır. sak zeytin. 
Bir JÜrÜ ıabıkan v•r, na-.1 o 'ur 3 - Teminat muvakııeatd .akçeli (240) liradar. • Bak arası razakı bağı 2760 600 
da Y'ırm'ı yacı .ıd" o "r~uıı,· •v- ,. Ş k f . h .. k . da • • • tarla 2760 150 v • .. .. .. - ıs - ar name ve eşa nanse ve resmı er gun oınısyon 

lı misin? göriilthil r. u Akç" maıak taıla lOOa~aç zt-ytin 18100 2000 
- Dört stnerltnber;~· S - lstd J lcr t icaret odaaındı kıyıdlı olduldarma dair vesika Jstanbul k brit ve çakmak in- kalacakları ve tayin edilen z• 
_ Şu halde 16 yııında ev· gfütermek mecburiyet ndedirler. hisar idaresine c;heti kefaletten manda artırma bedeli gayrı men• 

lendin, 16 yaş ndakı bır kımsrye 6 - Eksıhıııeye iştirak edecekler 2490 1ayılı kanunun 2 ve borçlu Karaburunun Anbarıeki kulün % 75 yüzde yetm iş beşini 
ni ah le yıhoaı? 3 Wıcü maddelerinde v.e şartnamesinde yazılı vesikaları köyünden Hoca Ahmed Feyzinin bulmadığı takdirde en çok artı• 

Ha<im mü~tekiye sordu: ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale saatinden ınahçuz ve satışı mukarrer yu- raııın taahhüdü baki kalmak 
- Naaıl o1du bu i.ş? evel kom ıyona müraca•tları. karıda cins ve evsaf ve kıymeti üzere artırmanın 15 gün daha 
- Bu adam evime ıird i, ben· 14 18 22 26 438S yazılı rayri menkulleri tarihi temdit edilmelc suretıle 11-2-938 

den bir öp\icük iıtedı, ve. me- lzmir Lv. imir,ıt• Sat. AL Ko. R... den: ilandan itibaren 30 gün müd· cumartesi günü saat 15 de gayri 
dım. Bıçak çekti.. ı _ Selimi e kıtlaaının çabııDıD tam·ri ibaleti bpalı zarfla detle açık artırmaya çıkaralmış· menkul en çok ar ırana ihale 

Şıhicllerin cetblerine y~ iki 4/ikinc kinun/938 Salı ıünü Nat IS de yapdacaktır. Mu· tır. Talip olanların % 7 buçuk edilecektir. Satış peşin para ılo-
tarafrn da nüfuı cüzcbolar,nı ıe- U..men ketif bedeli 25110 liradır. ilk t:eaainab 1884 niıbetindtS pey akçası veya milli dir. Mal bedeli alınma :Jaa tos• 
tirmelerino larar werildı, darut- liradır. Şırtnameai her fiin ötledın evel koaaiıyonda ıö- bankanın teminat JPoktebunu lirn edilmez m ll b~J ~11 veril· 
ma batk• PH bıraDlcla. rllebilir. ltteklilerinin ilk temiaat makbul veya mektupla. vermeleri ve artırma 27· 1·938 mozse iha'e kararı feshed lir vo 
Ruhlar ne tflenu:k? rile ve 2490 ..... baıunun 2 " 3 ncü maddelerinde tarihine teaadüf eden Perıembe kendisinden evelen yüksek tek· 

_ B•ıı 9 ııne• .ı.ıı-. _ pzala veaikalardıl maada Nafıa Vekileti fen memurluj'un· ıünü saat 15 de dairede icra olu- lifte bulunan kimse arzetmiş ol· 
küçük bir elektrik azp•Hulaa dan alacakları ehi yet veaikalarile beraber ihale günü ihale rıacaktır. Müşterilere ait 933/62 dutu bedeli ile almağa raıı 
istifade •ttiJi•i bea ke9cl • ... tinden en az bir ııat cvelinc kadar teklif mektupla. numaralı dosya irae olunabile· olursa ona ihale edilir o da 
meyclaoa ~brcll& ram Fı•:iıldıda komutanlık ••tın •• ko1Diıyoouoa v.. ceti Bibi iıahatı w:ıue dahi razı olmaz veyA bulunmazı icra 

Metaf z;k ıalıada teraklciler meleri. 18 22 26 30 4443 verilir. Talipler bu hususun dai- dairesinde hemen 10 gün müd· 
elde etm.k i.cia eokiOr o.ti reye taalluk olunan açık artırma detle artırmaya çıkarılır bu ar· 

_ı., lülmd lzmir Vakıflar ModorlOı10nden: ıartnamesini 21·12•937 tarihin· tırmayı alikadarlarca teblığe ba· 
gibi metodik _,..,. "· "" den itibaren okuyabilir. Hakları 
!Medyumlar eK.i z .. aadaal:Mri Keymeti Me.kii No. Nev'i Vakfı tapu ıicilile sabit olm yan ipo- cet olmayıp yalnız i :i:ılR ilctifa 
ııWJlmdur. Etki IDMlh.,,..._ " Lira tekli alacaklıl•r ile diter allka· olunarak % 75 ,sini bulursa ihale 
lciUplw buıalıara ait ,,_...... 150 Yapecaotl• 1~J6 Harap ev Yapıcıotlu darların ve irt fak bak abiple- yapılır tapu ve belediye ve 
dol11dur. Haori Berıton i*• 100 Hann hoca molla S. 37 /1 Arsa Hasan hoca mesçldi rinin bu haklarını ve bu buıuıta yüzde iki buçuk delial.ye müı· 
•Spiıtlel lwdtoti • .dlı ki&lbıadı 250 KaMntina Kadri ef. s. 5 Arsa Hacı Mahmut faiz ve maarafa dahil olan iddia· teriye ait olup % 75 ş ni bulma· 
b11nlarla alakadar <Hmt11 W bel 100 Ta•aşalık hurç S. 50 Harap ev Solltin oğlu laranı evrakı müsbitelerile 20 dıtı takd:rde borcun icra ve 
buslllta bJı <MI konftıı.., v•· 150 ,, kutucu s. 66 Ev ,, ,, rün içinde icra dareaine bildir· if,iı ve 2280 numaralı kanun· 
mitf r: 100 .,, ,, 82 Arsa ,, ,, ııaıeleri akıi halde hakları tapu lara göre beş sene müddetle 

Metafizik hiditdMdn tıp ~ Kadtr ye ••L 2 Mesçit arsaS1 Müstapaanba ıic lile sabit olmadıkça ıataı be- tecil olunacağı ı ıa.ı olunur. 
içio i.til•do U.U81 ıeleolktir. ~ Kah.lu;ı S. 148 Arsa Evkafı meçhule delinin paylaşmasından hariç Dosya no, 933/62 

Fatma 

37/1633 

37/1058 
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OE '"fSCHE l~E
\ ANTE - LINIE 

G. m. b. H. 
HAMBURG 

DEUTSCHE LEVANTE
LlNIE, HAMBURG, A. G. 

HAMBURG 
ATI...AS LEV ANTE UNIE A.G. 

BREM EN 
•ıOINIA,. vapuru 21 Birinci 

kinunda beklen'yor. ROTTER
DAM, HAMBURG ve BREMEN 
için yiik alae;akttr. 

AMERICAN EXPORT LlNES 
'IHE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
•EXIRIA,, vapuru 24 B ır·nci 

kanunda bddeniyor. NEVYORK 
için yük alacaktır. 

"CARLTUN., vapuru 31 Birin-
cikanunda be'kleniyor. NEV-
YORK için yük alacaktır. 
STE ROYALE HONGROISE 

DANUBE MARITIME 
•TISZA,. motörü 13 Birinci 

kanunda bekleniyor. PORT·SA· 
ID ve 1SKENDERlYE limanla4 

•ma yük alacaktır. 
SERViCE MARITIMK 

ROUMAIN 
BUCAREST 

•DUROSTOR,. vapuru 22 
Birincikinunda KôSTENCE, 
için hareket edecektir. 

JOHNSTON WARREN 
LINES LTD. 
LIVERPOL 

• AVIEMORE,, vapuru LIVER
POL ve ANVERS limanların· 
dan yük çıkaracak ve 26 Birin
cildnunda BURGAS, VARNA 
ve KôSTENCE için hareket 
edecektir. 

DEN NORSKE MIDEL
HAVSLINJE 

•BACHDAD. motörü 14 Bi· 
rincikinunda bekleniyor. DIEP· 
PE ve NORVEÇ umum liman· 
lanna yük ~lacaktır. 
ARMEMENT H. SC U ~

HAMBURG 
•NORBURG. vapuru 10 lkin

cikinun 1938 de bekleniyor. 
ANVERS (doğru) HAMBURG 
ve BREMEN çin yük alacaktır. 

llinlardaki hareket tarihle
rile oavluolardak.i der~iklik .. 
lerden acenta meauliyet kabul 
etınez. 

Paha fa:ıla tafıilit için Bi· 
rinei kordonda W. F. HENRY 
VAN DER ZEE & Co. N. V. 
vapur 4ceptallima mür~ut 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : No. 2007/2008 
.................... 1 

Olivier ve 
Şürekisı 
Limited 

Vapur Acentaıı 
Biriacikordon Reeı binua 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

•TRENTlNO,, v•puru Birinci 
lcbun .onunda LONDRA, HUIL 
ve ANVERSten gelip yük çıka· 

r1eak ve ayni zamanda LON· 
DRA ve HULL i"o ~ük ala· 
caktır. 

"Al!.GERIAN,, vapuru 17 ikin· 
cikinunda LONDRA, HULL 
ve ANVERSten gelip LONDRA 
ve HULL jçin yük al a caktır. 

LlVERPOOL HATTI 
"l.ESBIAN,, Yapuru 26 Birin

dlcinunda gel ip LtVERPOOL 
ipn yük alac:ıktır. 

"FLAMIN lAN,, vi!pur~ 12 
lkincikanunda LlVERPOOLdan 
gelip yük çıkaracakttr. 

BRiSTOL ve GLASGOW 
HAT T 1 

"FEDERlCO,, vapuru 28 Bi
rine kanunda gelip BRJSTOL 
ve GLASGOW için yük ala
caktır. 
.DEUTSCHE LETANTE-LINlE 

"CHlOS.. vapuru Jkiocika· 
DU1\ abtidasınd~ HAMBURG, 
BREMEN ve ANVE.RS.eıı gel ıp 
7ük flkar .icak. 

Fratelli Sperco 
Vapur Acenta•ı 

ROYAL NEERLANOAIS 
KUMPANYASI 

•TELEMON,. vapuru 14·12 
937 de beld~moekte o1up ROT
TERDAM, AMSTERDAM ve 
HAMBURG Jimanlan için yök 
alacaktır. 

"HERMES" vapuru 20/12 de 
bekl~nnıekte 01 ıp yükünü tab
i yeden sonra BURGAS, VAR
NA ve KôSTENCEye hareket 
edecektir. 

SVE.NSKA ORIENT 
LINIEN 

.. GOTLAND,, motörü 14-12 
de beklenmekte olup HAMBURG 
GDYNIA, DANZIG, DAN· 
MARK, limanluı, BALTIK li· 
man'an için yük alacakt1r. 

SERViCE MARlTIME 
ROUMAIN 

•sUÇEAVA,. vapuru 29/12 
beklt>nmekte olup MALTA ve 
MARSIL YA ıimanları içın yük 
alacaktır. 

Yolcu kabul eder 
ilanlardaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değifikliklerden 

acenta mesuliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat için ikin· 

ci kordon~a FRA TE.Ll.l SPER
CO vapur acentalığma müraca· 
at edilmesi rica olunur. 
Telefon: 4111/ 4142/2663/ 4221 

1 -Satılık ev 
Güzelyalı tramvay caddesi 

1027 numaralı 6 odah ve bü
tün konforü havi denize nazır 
ev satılıkbr. Taliplerin mez· 
.kur eve müra caatları ilan 
olunur. 

Salihlide büyük deva 
güreşleri 

Partimiz meııfaatine 9/1/938 
puar p ~ ""yü ir ev gu· 

reşi ~rtip olunmuştur. Verilecek 
ikramiyeler aşağ1da gö~terılmiştır: 

Başa 

Ortaya 
Ayağa 

Lira 
70 
35 
15 

Güreşten iki gün evci gelen 
develer güreş kazansalar dahi 
2 şer lira masraf bedeli alacak
lardır. 

Doktor 
A. Tevfik Lütem 

Kulak, burun, boğaz 
Hastalıkl11rı birinci 11.nı/ 

mü ehcusıs 

Merkez hastanesi kulak 
ldini~i tefi 

Her gün 15 ten sonra ikinci 

Beyler Numanzade sokak No. 
5 de hasta kabul ve tedavi 

eder. 

Muzıka öğretmeni 
aranıyor 

C. H. P. S:ılihli Halkevinin 
40 lira aylıklı muzıka öğretmen· 
liği açıktır. Talıp erin ~ere ımei· 
hal kağıtlarile başkanlığımıza 

müracaatlan ilin olunur. tl. 8 -Hususi lisan ve 
ri_vaziye derıleri 
Fransızca, İng" lizce ve Al· 

manca hususi gece dersieri ay· 
rıca Orta mekteb talt:belerine 
riy•ziye dersleri verilir. 

Karantina Köprüsü tramvay 
caddesinde No. 685 

Adres: Beyler Numan so
kağı No. 23 

Kabu1 saatleri: Öğleden evet 
saat 10-12 öğleden sonra 

15,30 • 17 Tele. 3434 

• 1• I' , :.ı •. • ,,,·.~r • ~ı· . ' , , ., • .. _ 

Adres 
lzmir-Halimağa çarşısı N~. ~1 

Hacı Davut Zade 
Rahmi Karıııd~vut 

\' ILHASI ~J~el 3~~~~ın~ak~ HEDi y h 
' bulc geçecek 

~omatik GAR OD RadyoYrıdu 
Dünyan n en büyük vapuru olan NORMANDI nin salonları· 
nı da GAROD radyoları tezyin etmektedir. 

ŞatJŞ Yerleri•. Mımar Kemalettin caddesi No. 35 
• NiHAT KAR lnönü caddesi 

HAMZA RÜSTEM 

Portf"t ~f antenler de 

lzmir vakıflar müdürl ğüuden: 
Bedeli 
Lira Ciasi Mevkii 
SOO Batçı mescidi Uluyol 
500 Nığbolu • Detirmcndata 
300 Dolaplıkuyu • Dolaplıkuyu 
Evelce müzayedeye çıkarıldığı halde talip zuhur etmiyen yuka

rıda müfredata yazdı kadro harici pıeJCitlerin mülkiyeti aatılmak 
üzere açık artırmaya çıkarılmıştır. lhalelerı 27-12-937 Pazartesı 
günü saat onbe~tedir. Taliplerin vakıflar idaresine müracaat· 
ltrı. ıs 21 26 43:?9 

~ :11111111111m1111111111111mh.. Doktor J1111111111 .lttııı1111ı111ıı ıı ıı 

: A. Kemal Tonay 
~ Balct.ri11olew w ialflflM, ulıın . ha.st.alıkl11rı mütehessısı 
; l Verem ve saire) ~ 
E lh• 1 laaue latu70A11 ~ Dibek IOkak bap.nd.a 30 sayalı = 
- eY ... __ ,,_ ... nt •• -'ııela WC 1 Mu KpW üW 6 fi. C: 

kMia- ...... •• lı&altal edoc 

ıumnmım11mıımımnmmınunmummunmımımn Telefon: 411 s 1111111 

EHMI 
MAKiNE TAMiRHANE~i 

İzmir: Kestane paı:.arı No. 16 - 18 

Müşterilerinden gördüğü rağbet üzerine faaliyetini genişle

terek makinelerini kamilen yenı getırtmek suretile atöl
yeye bir kısım daha ilave etmiştir. 

Tezgahlar yeni oldugu için işler 
hassas ve temiz çıkar. 

Prensiplerimiz: 1 - işi söz verilen gün ve sa
atte bitirmek. 

2 - Müşteriye azami suhulet, fiat• 
lerde itidal, işde temizliktir. 

TELEFON: 3993 

lzmir vakıflar müdür1üğüuden: 
K1ymeti Cınsi Mevkii No. Vaklı 

Lira 
700 
600 
300 

aua 
mağaza 

arıa 

Dellalbaş• 28 
Çerçi oğlu hanı içi 7 /18 
Kestelli çıkmazı 67 /69 

Saçmacı zade 
Müftü Mı.ıs fa 
Peks met~i hacı İb
rahım. 

500 dükkan Irgat pazan 95 Hisar 
75 biribirine mut· Tepecik Armutlu 9,11,13 Bezmial<!m 

tas l üç arsa 
300 • iki dükkan • Altay s. 23/25 .. 
300 .. üç arsa Yusufdede c. 4811,48/2 Yakıcıoğ\u 

bili heli yeri 
Evelce müzayedeye çıkarıldığı halde talip zuhur etnıiyen yuka

rıda müfredatı yazıla emvali gayri ıııenkulenin mülkiyeti satılmak 
üzere açık artırmaya çıkarılm ıştır. fhaleler:i 27-12-937 Pazartesi 
günü saat onbeştedir. Taliplerin vakıflar idaresine müracaat• 
ları. 16 22 26 441.S 

lzmir Cumhuriyet Moddeiumumi
liğinden: 

Adliye dairesi için açık ~ksiltm~ suretile 40 ton Sömikok kö
mürü satıp ~lınacaktır. 

Muvakkat teminat miktara 73 1/2 liradır. isteklilerin 3-1-938 
Pazartesi günü saat 11 de Müddeiumumjlikte"i komisyonu m hsu· 
sıınA mürac1at Ptf'l'leleri ilan olunur. 18 22 26 30 4436 
-------~----------------..,...----..-.......... ____ ..;.;;,;.;.__ 

Şifa Ballkyağ 
Kuvvet iştah sıhhat kaynağı, 

lBaş mahsul, 

gıda kudreti yüksek, 
jşmesi kolay, 
e;erbet gibidir, 
başka . yerde satılmaz 

Hususi 

Şifa Balıkyağı 

Y aloız Şifa Eczahanesind 
Hükilınet sırasında 

Emrazı ariye lıa tahane i baş e
kimliğinden; 

Hastahanemize 1575 lira tahmini fiatla 3) karyola 30 demir 
sandalye, 2 çamaşır arabası, 1 pansuman masası, 1 filim dolnbı, 
1 paravana, 2 k.aryola ıaryösü ve .2 muayene masa~ı açık eks lt. 
me ile alınacaktır. Eksiltme 938 lk ncıkanunun on ikinci srünü saat 
11 de o'acak:tır. lıtekltlerin şeraiti Jnlamak üzere her gün ve ar
tırma eks itme kanununa göre teminat makbuzu veya bank mek-
tupları ve icab eden ıvesikalada birlikte .eks ltm~ saat inden bir 
saat evci Jzm r Tepecikte Emrazı Sariye hastanesinde m 'Heşekkil 
komisyooıt müracaatları. 26 l 6 11 4529 -iktisat Vekaleti iç ticaret umum mü-
dnrlüğllndeo: 

Bozkurt sigorta şirket:inin lzmir acentası Abdi Vehbi Dural 26 
'f eş,inaaııi 937 tarihinde ıist i• etmiı ve acentel k şirketçe ağve· 
Jiımiştir. Bu acenteıikle alakadar olanların İstanbulda G 31ata 
Voyvoda caddesinde Bozkurt hanında şirket merkezine ve ic bın· 
da lktısat Vekaletin e müracaat etmeleri ve müracaat mekıupları· 
nm postaya tevdi tarihi her nevi tebeddü at ve kaf ei muamelatta 
eıu ıtt haz edildıtı ılan olunur. 8535/ 5 7 



JZ 5tobife 

Pastil Pektoral Doktor Şahap Göğsü yumuşatır, 
$Öktürür, tesirli 

balga!Jl söktürür, öksürüğiJ 
bir OKSüRüK pastilidir 

FotoOr 
I N 0 N 0 Cad. Na. 20 

Atölyede 
S hhat Balıkvağı 

Doktor 
Kemal Tahsin Soydam 
Cild ve tenaıül hastalıkları müt~hassııı 

En güzel pozla1' 
çekilir. 

Amat6r işler 
Temiz çabuk 

ucuz yapılır 

Norveç}' anın halis Morina balıkyağ1dır 
lhi defa si1zülmüştür. Şerbet gibi içilir 

lzmir Belediyesi Zührevi hastalıklar ve tedavi evi doktorlu· 
tundan çelcilertk yeniden açtıtı Numı nzade sokağındaki 3 
numaralı muayenehanesinde hastalarını Pazardan maada hergün 
aab•htan akşama kadar kabul ve tedavi eder. 

- Muayenrhane Tele. No. 3416 Evi 5164 

l-lamdi Nüzhet Çançar 

Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin 
§ı at Eczalıanesi 

Her türLü idrar, kan, 
balgam ve •aire ta. 

hlilleri yapılır 
Mllracaat yeri: 

İkincibeyler sokak 

Telefon 3869 -
Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oila 

Cilt ve TenasUI hastalık· 

Büyük Salepçioğlu hanı kar ısında Başdurak 

ları ve elektrik tedavisi , 
lzmir • Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Tl'le'on : 3479 

Doktor 
Ali Agah 

• 

Çocuk hastalıkları 
mutahassısı 

ikinci Beyler sokağı 
No. 68 
Telefon 3452 ..................... 

Diş Tabibi 

Cevat Dağlı 
ikinci Beyler sokak No. ôj 

Telefon: 3055 

Operatör 

Faik lhrahim 
lzmire gelmiştir 

Eskisi gibi öğleden evci 
Fransız hastanesinde öğleden 
sonra Birinci Beyler sokak Diş 
Tab,bi Bay Mehmet Ali altın· 
daki muayenehanesinde has· 
talarmı kabul eder. · 

• 
' . . HAYRE7TiM . 

ç;lzu 

. . 

1938 
Sevr 

odelleri geliyor . 
tomohilleri ., 

Kuvveti çok, fiati nz, 
ve cihanın en 

masrafı az, mukavemeti pek çok 
beğenilmiş otomohilleridri 

Yedek iP rç~_Ba_r llili1evcudlduır 

Oldsomohil otomobil1eri de her tarın evsafı haiz, sağlam, 
elverişli, güzel ve loks makinelerdir 

" 

lzmir ve bölgesi bayii : 'O. Kutay 
Birinci kordon telefon 2704 

,, 

Harac;~ı kardeşler 
Büyük mobiya ve mefruşat ma
ğazaları emrinize amededir. 

MERKEZ ŞUBE 
IZMlR ANKARA 

Temiz, zarif eşya, elbise ihtiyacından eve! gelir. Herkes kendi 
haline göre temiz bir eve, misafirlerini kabul edecek bir salona, 
rahat yaşıyacak eşyaya muhtaçtır. iyi bir mobilya içinde k~ndinizi 
ve ailenizi muhite daha iyi tanıtabılirsiniz. Evinizın eşyası hayab• 
nızın etiketi olduğunu unutmayınız . 

Memurlara 1 O taksitte veresiye muame. 
lesi yapılır. 

Siz de M ET L L U M " D '' ~l~~~:ı:rını 
Htm bol ışık almış olur, hem iktısat etmiş olur, hem lamba 
değiştirmekten kuctu !ur, hem de sarf ya tınızın eksildiğıni 

ilk faturada gfr 'rsüntiz. 

LLU 
Cevfik Baykent 

Elektrik • telefon vemalzemesi deposu. 
~ Siemens fabrikaları mümessili 

Peşetmalcılar 77 • 79 telefon 3332 - Foto Köroğlu . 

Hamza Rüstem . 
En meşhur fabrikaların fotoğraf makineleri, film, cam, katıl, 
kart ve bilumum fotoğrafçılıkta müstamel eczalar, fotoğraf alat 

ve edevatı, font ve sehpalar. 

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

istinsah ları ve kopyaları kemali dikkatle yapılır. 

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

setle yapılır. 
IZMIR: Emirlerzade çarşısı No. 28, 4, 5, 6, 7, 8, ) 
Telefon: 7675 Tel raf: Rüstem lzmir 

zmir Meserret Oteli 
Otelımizin bütün mobilyası tecdid ed ı lmiş soğuk ve sıcak au 

banyo daireleri ilave edilmiştir. Otel yeniden telvin ve tefrit 
edilmiş ve müşterilerimızin her türlü ıstirahatleri temin olun· 
muştur. Fıııtler mutedil ve her keseye elverıtlidir. 
Kemt'raltı caddt-si karakol kıırş•s•rıd• No. 7 ! lzmir Tele. 2533 


