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Ankara, dün hakiki b~yraml:ırımız~an birini daha kut/uladı karar verdi 

iki memleket arasında 
yeni bir devir açılıyor Büyük Şefin, Ankaraya 

ayak bastıkları :mesud gün 
-- . 

Dün, Ankaracla tezahürat yapılmış, milletimizin, Atatürke olan 
minnet ve şükran hisleri bir kere daha gösterilmiştir 

••• 
Atatürk, bu hafta içinde itanbulu te_şrif edec.ek. 

Ankara, 27 (Huııuai muhabiri· 
nıizden) - Atatürkiin Ankaraya ilk 
defa ayak baaıııoın 18 inci yıldö· 
nümü, bu gön 6.okarada Ulu9 mey• 
danında yapılan bdyü.lt törenle kut• , 
lulanmııtır. ' 

Saat on beoi beo dakika geçe 
moyd•nda toplanan binlerce halk, 
mektebliler, muzıkantn da iştirakile 
istiklil martını eöylemişlerdir. Ata• 
tür~ün Ankarayı ilk teşrif leriode 
Ankara valili bıılunan B. Yahya 
Galib Kargı ile o tarihte doğau Te 
oimdi hukuki devam eden Salihed· 
dio, Ankaralılar namıoa birer nutuk 
irad etmişlerdir. Du notakları, B. 
Behçet Kemalin bir eöyleTi takib 
etmiştir. 

Ankara Hallı:evi atletleri, Ata• 
tı,rküo Ankarayı te~tifleriode oehri 
gördükleri yerden ıehre kadar geç. 
tiği sahada bir kır koş1111u yapmıı· 
lardır. 

Bıı koşu da birinci, ikinci TO • 
üçüncd gelenlere B. Yahya Galib 
Kargı tarafından mükafatlar veril• 
mittir. 

Saat 18 de radyoda o güne aid 
hatıralar canlandırılmıı, gece Hal· 
kevinde bılvök mera1im ve toplantı 
yapılmıt. nutnklai •3y eomiı •• ü. 
yük Şet İDJ çok ıevdiği Te onu kur• 
tarmak için en karanlık günlerde 
baııoa geçerek ona rehberlik ettiği 
Türk milletinin, Atatürk sayeıinde 
kazandıgı hilyiik muvaffakıyetler 

birer birer göstcrilmio, Büyük Şefe 

o an ..U.ae • p-~l!'ııııa . 
kere daha gösıerilmiııir. 

Ankara, bu gün emsalm bay• 
ramlarırıdan birini yaoaniıştır •. Gece· 
leyin, her tarafta tfzahürat yaptl· · 
mıı leıı rr,.Jaylıırı tertib o1nnmuotur. 
· · İ lanbul, 27 (Hususi) .!...·Ata• . 

.· 

.; • i 
Celil Bayarla baıı VekUler oldu.k. 
lan haldt bu Jıafta içiııde Lıtanbu· 

lu teırif edeceklerdir. " . 
. · İstanbul halkı Böyük Şefe ka· 

• ....ı 1 

vuvacağından dolayt aninç içindedir. 
. ..) 

._ 

Bartın geldi, Dumlupın·ar. gün 

Kış bastı, AkdeniZtf.e şid~ 
detli fırtınci·lar Var ••. 

--·--Belediye beş kuruşa kömür sattıracaktır. 
Izmirde de karlı havalar başladı 

Yakıo tark •olarına ~• iklimine 
birdenbire kar fırtıaalan Te ıo&u.ltlar 
kanttl. S.hilleıiınisde .,. memleke& 
içinde, hio hir ıone eıine raıgelme-

c1itimia bu hna ıartları. ne yazılı: 

ki, bi.M çok taol, çok •&ır ıarllara 

mal oldu. 
Vapurlar battı, yolcular boğuluu. 

demıde yolculuk akıadı, ıoğuktan 

inıanlar dondu. Kömür pahaya bindi, 
bazı yollar da kapandı .• 

Meter, ura İımirin imiı. Düııı 

kıt, birdeobire l aatırdı ve bir kaç 
günlük kararsız havadan sonra, öğle 
nkti, civar dağlardan bailıyarak 

oehire de kar dü,meğe ba,ıadı. Ao· 
cak, her giindeli k kar gibi, o da 
tutmadı. Maamafib, kar yağıfı, İz. 
mirde cok az vaki olduğu için, epey• 
ce alaka da uyaod t rdı. 

Şu satırları karaladığımız 11aat'er• 
de, gece epeyce ilerlemiştir, hava 10° 

ğuktur, ve tekrar karın baılaması 
mubtemcldtr. O takdirde, bu gün 
gazetenizi okuınağa haşladığınız saat• 
Jerde, oehir sokaklarını, kiremitlik· 
leri, bütüo çatı üstlerini .icarla örtülü 
vo civ4r dağlan da haotao aıağı be· 
yazlar giymiş bulacak.ıımz. Maamafih, 
İzmirin huaeı, kararsızdır, geç ıaat• 
lerde rüzgar ve ıartlar değioebılir. 

Bütün düşüncemiz şuradııdır: 
Kömür ve bilhaeea fakir halkın 

ııluntıeı!. Çünk:ii ne kömür dayan• 
ma.lt bilir, ne de kömürcü insaf ... 
VilAyet ve belediyenin tedbirlerini il• 

kıştırmaları icab ediyor. Fakat bil. 
haHa, çok fakir, çoluk: çocuklu aile• 
lere bedava veya çok. ucuza kömür 
dağıtmanın imkaoıuı bulmak gerektir. 

• • • 
Bartın flapura 

Aradaki iı.ltelelere uğrıyarak: ı... 
tanbuldan diln İzmire gelen Bartın 
vapuru teahburıuz limanıaııza mova· 
ıalat etmiotir. Vapurda balonanlar 
Ege denizinde müthiı bir fırtmanm 
devam ettiğini ıöylemiolerdir. n .. 
niııcilerin tahiri veçbiJe yolcular ve 
vapur mürettebatı fula hava yemiı· 
lecdir. 

- Sonu 1 O uncu sahifede -

Bilkreo, 27 (Radyo) - B. Tata• 
reako, iktidar mevkiinden çekilme~e 
karar vermiı ve hl! kararını krala 
bildirmiştir. KraJ, bunun üzerine bu 
gün köşküoden buraya gelmiştir. 

Siyasal mı> haf ilde ıöylendiğine 
gör~, bir temerküz kabinesi teşeklı.:111 

odemiyecek oluua parlamento fcahe· 
dilecek tir . 

ltalyan 
Vapurunun süvarisi 

tevkif edildi 
lstanbul, 27 (Hususi) - Ça· 

nakkalede ispanya vapuri yle 
çarpışan ita] yan vapurunun sü · 
varisi, bugün tevkif edilmiş ve 
kefalet mukabilinde mahkemece 
serbest bırakılmıştır. 

Suriye Başvekilinin hududdan ge· 
çerken Başvekilimize çektiği telgraf 

Ankara, 26 (A.A.) - Suriye Baş• 
vekili Cemil Mardam Bey huduttan 
geçerken aıağıdaki iki telgrafı gön· 
dermittir: 

ELelins B. Celal Bayar 
Ba,vekil 

Aokara 
Türk topraklarmdan ayrılırken 

Eksel.analarına ve cumhuriyet hükı1· 
metinin mümtaz azaeına bana göste• 
rilmiı olan hararetli kabulden dola· 
yı en iyi hislerimi arz ve dost ve 
komoa Türk milleti hakkındaki de· 
rin takdir ve hayranlık hielerimi te· 
yid ederim. 

Vilayet büdcesi ve köy kalkınma işleri 

Kaymakamlar, dün 
vilayette toplandılar 

lstihsalat işleri görüşüldü. Kalkınma işleri 
için yeni ve mühim ·kararlar verildi 

Suriye BaşveHli Bag 
Cemil Mardam 

Memleketime karşılıkla anlapıı• 

mız eayeeinde müstakbel denenia 
iki memleketimiz aranoda karde~lik 
müoaeebetlerioo dayan.cağı Gmidi 
ile dönüyorum. 

Köy kalkınma işleri için dün 
öğleden sonra vilayet makamın
da vali B. Fazı. Gülecin reisliği 
altında bir toplantı olmuştur. 
Bu toplantıda bütün kazalar 
kaymakamları ve merkeze bağla 
nahiyelerin müdürleri hazır bu· 
lunmuşlardır. Müzakere, dört 

•• 
dan sonra 
gazetemize 
muştur~ 

•Ürmüş ve toplanh
vali B. F azh Güleç 
şu beyanatta bulun· 

-· Toplantı köylerde, bilhas-

sa dağ köylerinde hem köylüyü 
ikdar, hem de ibaraç edilecek 
taze meyve ve üzüm yetıştirmek 
için teşvik iş ' eri üzerinde konu· 
şuldu. Esasen kanunlarla muaf 
olan vecgilere zamimeten mey· 
veli ağaç yeti ştireccklere işine 
gö e prim verilmek ve bundan 
maada aralarında müsabakalar 
tert p edilerek en iyi cinsleri ve 
bakımh şekilde yetiştireceklere 
mükafatlar dağıtmak esası üze· 
rinde mutabakat bas l oldu. Bu 
proje yakında toplancak olan 
umumi meclise teklif edilecektir. 
Esaslar şunlardır: 

Kirizmeli bahçeler ve bağlar 
birinci derecede ikramiyeye 
ll)Üstahak olacaklardır. Arazinin 
işlenmesi müşkülatına göre ki
rizmeli ve kırızmesiz bağ ve 
bahçelerin derecesi tayin edile
cektir. 

Yetiştirilmesi teklif edilecek 
meyveler gerek yabani ağaçlar· 
dan aşılama ve gerek yetiştirme 
suretile zeytin, çekirdeksizden 
başka yaş olarak ihracata elve· 
rişli üzümler, iyi cinsten badem
ler, cev; z, Gazianteb fıstığı, 
kayısı ve kurutmağa elverişli 
cinslerden erik, Malta eriği ve 
şeftalidir. 

Bu cinsler, umumiyetle ara. 
zisi dar ve geçinme şartlara ol· 
dukça müşkül olan dağ köyle
rinde en ileri derecede teşvike 
tabi tutulacaktır. Bundan maada 
şimdiye . kadar pamuk cinsleri 
üzerinde yapılan teşviklere 
katgı olarak Soya fasulyesi de 
teşvik olunacak ve bunun t°" 
bumu getirtilerek çiftçilere tavi· 
zen ve faizsiz tevzi edilecektir. 
Kazalarda kaymakam arkadaş· 
lar kendi ziraat memurlarile 

dereceli teşvik mıntakalarını. 
tesbit edip vılayete bıldırecek· 

lerdir. Z raat müdürlüğü de bun· 
ların ilcramiye ve mükafatlara 
istihkakları esaslarını muhtevi 
projeyi ihzar edip umumi mec· 
liıe yetişt recektir. 

"' . "' 
· Vilayet Umumi Meclisine ve· 

rilecek vilayetin 938 yılı büdce 
projesi üzerinde daimi encütnen 
müzakerele başlamak üzeredir. 
Vılayet daimi encümeni, bu gün
den itibaren geceleri vilayette 
toplantılarına başlıyacak ve 
Umumi Meclise verilecek büd
ceyi hazırJıyacakt• r. ---- - - -------

lstanbul maçları 
İstanbul, 27 (Radyo) - Dün

kü maçlarda 8eş! ktaş Vefayı 
4-2, Fenerbahçe lstan bulsporu 
5-0, Beykoz Topkapıyı 3 1, 
Galatasaray Eyübü 11-2, Güneş 
Süleymaniyeyi 3-0 yendiler. 

r 

Büyük Türk c12mhl!riyetiae Ye 

onun Büyük Şefi Eluel!ne AtaUlrke 
bütün kalbimle yükaek bir aaadet ft 
eh•di itila dilerim. 

Cemil Mardanı 
Ekeelanıı B. Rüşdü Anı 

Hariciye Vekili 
Ankara 

Ankarada ikametim eanuınclt 
gösterilen do11tlu.k ve eempati hialeo 
rioden çok :ıiyade mütehusjı olal'ak 
Ekeelaoslanna en hara.retli teıekk.dr• 

lerimi arzederim . 
Hüyük: Şef Ekeelans Camhur 

Ba~kaoı Ataıürlc tarafındao söylcnea 
sö:ılcr büyük Türk milleti ve onwı 
yük.eı>k ş .. ı i bakkıada derin bir doıt. 
Juk ve lıudnd~u:ı bir hayranlı.it bek• 
liy~u Suriye mille tinin doğrudan 

doğruya Jı.:albioe varacaktır. 

Cemil Mardam 
- Sonu 1 O· uncu sahifede -

iz mir 
Nasıl işgal edildi? 

Yakın tarihin, herkesce bilinmesi 
' 

lazım, şayanı dikkat hatıraları .. 
Kara günlere tekaddüm ederı. İzmirden manzavalar, vali er, 

matbuat gürültüleri, İtilafçı, ltt ihadçı gürültüleri, alçıAklıklar, 
hıyanetler, şehzadeler, kiliseler, papazlar, Türkocağı, münevver· 
ler, milli heyecanlar, felaketin yaklaşı tğı saatler, ve işgal vuku 
bulduktan sonra .. 

Bu günlerde Anadoluda okuyacaksınız! 

KIZIL AKREB 
Karilerimize 
Sürpriz gibi 
Hazırladığımız 
Büyük zabıta 
Romanı .. 

Bütün dünyayı dehşetete dü· 
şüren, İngiliz, Fransız polisini 
şaşırtan KIZIL AKREBi.. 

işe dilber bir kadın karı· 
şıyor. Bu kadın, KIZIL AK· 
REBin nesidir? Cinayet er na
sıl oluyor? Bu ışık nedir? Bu 
yeşil gözler neler bil'yor? 

her meyve için tayin edilecek '-------------- -'!""'!""----~-~~!'!!!!'!'!!'!!!!!?; 
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Bir nrkııdtı tın anlatıyor: 
Noel Eece~i, A erika Cumharrei i . R ızv itin teıini ~dyoıb dinledik. Verg ler meselesi 
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1 Tiirkiye-J po ıya 
ticaret anlasm ısı. , 

liQ ..... 

O, gt•ı·eııın ou biriade ıoöylüyordu, .,jz de abahleyin dinliyor4uk. {Saat 
farkınd.tq) .• 

:'ti. Ruzvelt, İncilden 27 iaci mııryuıu okudu. İnsanlık ve ıulb hakkında 
tPın unılcrde bulundu. japon)'adan da, ııyoi dioi ve ruhıDi belbağlıoıQlarla 

baha ili. 

..... 
Dün bir to,,lantı 

yapıldı 
1000 lira kasadan Japonya T caret ve Sanııyi 

Nezareti tarafından ihracat ve 
ithalat müsaadesine dair çıkarı· 
lan nizamnamenin bir sureti 
Türkofis başkan ığından şehrimiz 
Türkofiıine ge.m ştir. İhracat ve 
ithala tçılarımızl alaka Jar eden 
bu nizamnamede deniliyor ki: 

Yırmioci a na bir .No 1 geı::eıiiode, göğe el oçıb feıiht•n insanlık için 
merhamet dilen n bu büyük d m, bu dua ı ile, bu temenoilerile, bize 
ba~L.a pir ecr ()ylemia oluyor: 

• 11ioııa Allaha kaldı!,, 
D b doğru u; "ne olacak olıc:ılctır, bili eler yfirüme~tedir .. ,. 
Aarırµıaııı demokrat ve m(Heklimıl diktatörlerinden olan M. fluzvelte, 

ayni ~amanda ••komfini t,, derler. İş ve in anlık tclllkld · itibıırile pldukça 
geni~ 1 ir t,.fckkür zaviyesinde durdu8u i~in; belki hnk.lıdırlar, belki de ileri 
ıid yorlar. Fakat • 1 meıel , Ruzvcltin preqsifıl ripde " )a içtima{, ikııaııdi 
hıugi teşekkule mco6ub olduğund değil, medeniyetin ihtira ettiği bir ho· 
pulörup ha§ oda durarak, dlittiQcrı bir baı s fatiltı; cihanın uııwüıenahi bir 
Clmldsia1ik içinde lbuhındu~unp ihsas etmeııidir. Bilir misiniz ki, en dinıiz 
hıle, ıoo dakikada ve gökleri felaket kasırgalarının çatırdatmağa baıladı~ı 
samanlarda; Allaha sığınır .• 

Saatte üç yüz kilometre ıilratlo giılen freni bozuk bir otomobil, ŞÜJ>he· 
ıiı i.i, rfoksao derecelik bir zavjyeyi ayni ıfiratle dönemiyecek.tir. :Ya ne 
oJı<'ııktır?. Düıec•ktir, yuvarlanıb paramparça olacaktır tabil. 

lete Ranelt, buouo için dua ediyQr. 

Saime Sadi 

Kış ve kar.. Sakal m, zafer, nihai zafer 
Tabii sotuk bastırdı! Dünden- hanai t()raft~ kalaçaktır?. 

beri kar, Jzmirin ve dağlarının Kıvırcık saç 
hatannı ıormağa başladı. Ve g~ Modasından de~il, be~bmdan 
zetelerde görüyoruz. Anadolu, bahsedeceğiz. Haftalık, ayilk 
Rumeli bütün Avrupa soğuk ve veya altı ayl k kıvırcık Hç elde 
karla kartılaşmış bulunuyor. etmek için kadınların ç ktıkleri 

laviçrede bu scııe soğuklar, ıztırab, bizım bahsedeceğımız 
çok daha evel ve fazla olarak mesele önünde biç kalır. 
başlamıştır. f3ütün lsvjçrede kar İbrid adosında bir kadın, saç· 

farının kıvırcık! ğt ve bilhassa 
yağdığı da Ajanshrın lylberle· bukle miktarı ile kıymet bult,ır. 
rinden anlaşılıyor. En makbul kadın, başında 600· 

Kıı, kar, soğuk.. Bermutat 700 bukle bulum~n kadındı rl Bu 
kömür ve sefalet davasını can· bukleltSrin ıvücude gdirilmesi de 
landırmıştır. çok güç imiş ve... Hiç o!mazsa 

Ve, kömür fikdanı tabiatile 10 senede vücude getirilebilırmişl 
başlıyacak demektir. Doktor Çekil ve Hayt 

Merakh•rui en garibil Bir lng.liz masalı vardır: 
Amerikada Ohayoda Vıjerin- Londrad doktor Çekil ismınde 

ya Krayton adlı bir kadın var· gayet iyi kalbli ve iyilik sever 
dır. Bu kadın Holivudçularpan bir adam varın ş. Bü ün gününü 
Rober TaylQru delice ıeven bir insanların ve biıbassa fakırlerin 
kadındır. Evinin bir odasını Ro· saadetini temine hasredermiş. 
her Taylorun resim, tablo ve Fakat bu iyi doktor, gün bat· 
eserlerine hasretmiş bura:1ını hu. tıktan sonra en kötü ruhlu ve 
ıusi bir mabed haJi'>C sokmuş· fena bir adam olurmuş; gece 
tµ,r ve bu odaya da h ç bir kim· hayatında da bu adamın ismi 
aoyi ~\ctadır. Hayt imiı. 

Geçenlerde filme de alınan 
~e diyelim buna? Allah akıl· bu masal, bu günlerde tahakkuk 

)ar versin mi?. etmiştir. Moris OJel adlı bir 
Kitap ve sinema rekabeti mütekaid zabit, harpte yarar ık· 
Şüphe yoktur ki film, kitaba lar göstermiş ve iyi bir adam 

lıarşı büyük bir rekabet yap- olarak tanınmıştır. Fak:ıt geçen· 

Muhuebei hususiye tşhsil 
şubeleri tahsil şefleri dün öğle· 
den rnnra muhasebei hususiye 
müdürlüğünde bir toplantı yap· 
mışlardır. Bu toplantıda 2656 
numarah kanunun tatbikatı etra· 
fında görüşülmüş ve 1/1/938 ta· 
r hin~en itiba. ea eski senelere 
ait b ina ve arazi v~rgilerjnden 
tahakkyk e~enlerin müruru za· 
man hükmüne tabi olacakları 
nazarı dikkate alınmış, mükel· 
leflere tatbik edilmekte olan 
hac z muam leleri üzerinde gö· 
rÜ$Ülrnü~tür. Şefler, mıntakala· 
rında haciz muaruel~sj yapılm!l· 
m ş tek tük mükellef kaldığını 

söylemişlerdir. Bu ayın s :muna 
kadar bu mükelleflere de haciz 
muamelesinin tatbiki kararlaştı· 
rılmıştır. Aksi takdirde muh~· 
sibler mesu\ tutulacaklardır. 

i 

8. Asım Tuncay 
Yarın Ankaraya 

gidiyor. 
Cumhuriyet Müddeiumumisi 

B. Asım Tuncay yann Ankaraya 
gidecek ve Ad.iye Vekaletile İz· 
rqir Ad iye iş erı haklcınd .te
maslarda bulunacaktır. Bu seya· 
hat, on gün k dar aürec ktir. 

ilk öğretmenler 
Kıdem zamm alacak. 

lar tesbit ediliyor 
Haziran ayından itibaren kl· 

dem zammın istihkak kesbe· 
decek öjrdmenler Kültür direk· 
t5rln ne im n 
meğe Cbaş anm ştır. Bu öğr~t
menlerin kıdem zıı nml listesi 
hazırlanarak tasd k için Kütür 
Bakanlığ np gönderi ecdctir. 

Ti1tün satışları 
30 milyon k."ioyu geçti 

Tütün satış arı devam etmek· 
tedir. inhisarlar idaresince tutu
lan bir ıstatistiğe göre ~mdiye 
kadar Ege mıntakası mahsulle· 
ı inden satılan tütün miktarı 30 
mi\yon kiloyu geçmiştir. Satış· 
lara devam edılmektedir. 

ınakta ve gün geçtikçe kitapçılık lerde doktor Dansi adlı bir [ 
kuvvetini kaybetmektedir. K tıp adamın hemşiresini, gözlerine bi- B. H ç;kkı Vera 
taraftarlarının feryatlarına muka· rer kurşun sıkmak suretile öl- dün şehr .. m. ze geldi 
t>iL film zaferini istiyenlerin de dürmüş ve bu yüzden yapılan Ep y zamnndanberi Avrupa-
Jnyretleri çok büyüktür. Hatta tahkikat neticesinde geceleri bir nın muhtelıf şehirlerinde satış 
bir çok 4'kitap aleyhtarı. fılmler çok cinayetler işlediği meydal'la teşkilatı ve kutuluk kereste me· 
.,ücude get ri mektedir. çtkmlştır. s lesi için tedkıkler yapan Tariş 
~ı .. _.!llliiiı..-ıı.-...... 11111111111!1'911 .. l!lll ............. ..-ıı!lllllll ...... 

BUGÜN 
Tekmil izmir Halkı 
Dünycnın en büyük 

filmi 

Mahkumlar 
ı<al si 

Filimini görmek 
üzere 

TAYYARE 
SlNEMASJNDA 
Top "anacaklardır 

İl4ve olarak 

Renkli MIKI. 
JURNAL vardır 

SEANSLAR 

12,40-3,15-5,50-8,25 de 

üzüm kurumu ve Tarım satış 
kooperatif .eri birliği genel di· 
rektörü B. Hakkı Veral dün iz. 
mir vapurıle İstanbuldan şehri· 
mize gdmişti . ------
y nan tir çocuk 
dün köyünde 6ldü 

l):arşıyakanın Ôrnt'k (Dedebaşı) 
köyünde b~ndan bir hafta evel 
bir kaıa ne tices nde :vücudü 
klsmen yanan kijçülC bir çocuk, 
dün yaralarının acılarına d,ya
namıyarıık ölmüştür. Hadıseden 
müddeımumılik haberdar edil· 
m ş ve tahkikat" başlanmıştır. 

f' uar komitesi 
Dün akşam toplandı 

......... 111111 .................................... . 

Fuar komitesi dün akşam 
üzeri belediyede Dr. B. Behcet 
Uzun reis!iği altında toplanın ş, 
yeni fuarın haz rlıkları etrafında 
müzakerelt>rde bulunmuştur. fuJlr 
sahasında bu yıl vücud • getiri• 
lecek sun 'i gölün yeri kazıımak· 
tadır. Sun'i göl, fuarın çok gii· 
zel bir eğ ence yeri olacıktır • 

nasıl alınmış 
Otel katibi ve arkadaşı Remo 

tevkif edildiler. 
....,.._~__..---------~~~ 

Evelki gün şehrimizde hır de eden Remo adında biri ben· 
otelde mühim bir hırsızlık ve den çaldı. , 
emqiy~ti suiıılimal vak'ası ol- Demittir. Remo, ecnebidir. 
muştur. Müteahhid B. Salih Çer· Zabıtaca yakalanmış, isticvab 
çioğlu Man sadan şehrimize gel· edilmiş, parayı çalmadığ nı aöy· 
miş ve otele gelince yanında lemiştir. Bazı phidler dinlen· 
buhman 4350 lirayı otel kasa· mişlerdir. B. Mehmedin bütün 
sına tes.im etmiş, bir makbuz bin lıralık p:ırayı cebinde gör-
almııtır. düklerini söyıiyen er o gece ken· 

B. Salih, evelki gün tekrar disinin çok sarhoş halde bulun· 
Manisaya gitmek üzere otomo· duğunu da anlatmışlardır. 
bil kiralad ktan sonra otele gel· Bir gazinoda helaya gitt'ği 
qıış, seyahat elbiıele ini giymiş sırada Remonun da arkasından 
ve otel Katibi B. Mehmedden g tt ğini ve orada cebinden pa· 
parasını istemiştir. O vakıt ki· rayl Çekerek aldığını, katlayıp 
tib n verdiği paralardan bin li· kendi cebine aoktuğunu, helada 
ranın eksit< olduğu görülmüştür. bulunan kadın görmüş, bunu 
B. Salih derhal polise müracaat zabıtaya söylemiştir. Fakat Re-
elmiş, tahkikata başlanmış, otel mo el'an inkarda ısrar etmek· 
katibi: tedır. Dün akşam adliyeye veri-

- Bu parayı ben almıştım, len B. Mehmed ve Remo tev· 
fakat maksadım ötede beride kif edilmiş ve ikisi de meşhud 
göstermekti, tekrar yer ne koya· suçlar kanununa göre A 1 yeceza 
caktım. Sarhoş halimden istifa· mahk meaine ver imiştir. 

Bir kaza 
Remziye hamızılıar
bondan zehirlendi, 

6ldiJ 
Kemerattı civarında bir bina· 

da kendısine ait odada oturarı 
ve çamaşır yıkıyara" geçınen 
Remz ye ism nd~ 35 y\şınd:ı bir 
k ıda 

' 
öıü o arak bul ınmuştur. Hadise 
tahkikatına m" ddeıumumi m ı a· 

vini B. Cevat Ôzpav tarafından 
el konmuş, Remzıyenin kömür· 
den zehırlendiği anlaşılmıştır. 
Remziyenın otturduğu binada 
geceleyin ateş yakmak yasaktı. 
Kadın, bir yerden bulduğu mal· 
tıza kok kömürü doldurmuş ve 
odasına çekilerek kapıyı k litle
m ş, yatmıştır. Maltızda yanan 
kömürlerden çıkan ham.zıkarbon 
uykuda bulunduğu sırada Rem· 
ziyeyi zehirlemiş, öldümüştür. 

Tayın 
Çanakkale vilayetinden lzmir 

vilayeti emrine ver len öğretmen 
Bn. Ü ker Tuncel Bergamanın 
Zübeydehanım okulu öğret· 
menliğıne tayin edilm.ştir. 

Tariş şarabı 
KarşıJJakada müski. 

rat bayii Haydar 
Edende bulunur 

H.ımamda 

kalp durma11ı 
~alcılar caddesinde Yeşildirek 

hamamına giden ve Y kanıpağa 
başlıyan bir ihtiyar, üzerine fe-

nalık gelerek bayılmış ve dışarı 
çıkarılmışsa da az sonrr glmüş-

tür. ihtiyarda ötedenberi kalp 
hastalığı bulunduğu ve kalp 
durmasından öldüğü anla~ılmıştır. 

Kız kaçırma 
Cumaovası nahiyesinde Yeni· 

köyde Mahmud kızı Fatmayı 

kaçırfln Arif oğlu Hüseyin tu· 
tul muş, adliyeye verılmiştir. 

Fatmanın on üç yaşında olduğu 
ıddia edilmişse de nüfus teıke· 
resinde ~aşl 16 dlr ~e Fatma, 
eyleomek maksadile Hüseyne 
kaçtığını söylemıştir. 

ihtilas davası 
Selçuk koop-ratifi 
idare heyeti azaları 

Kuşadası kazasının Selçuk 
nahıyesi kredi kooperatıfi eski 
muhasibi B. Nazif, reis Hasan 
Hulkı, azaları Ali Haydar ve 
arkadaşlarının zimmet ve ıhtılis 
su tarından muhakemelerine dün 
e nmıı ğırceza malikeme· 

!!inde devam edılmiştir. Maz
nunlara aid evrakı tedk k eden 
ehli vukufun mahkemeye verdiğı 
rapor, dünkü muhakeme celse· 
sinde okunmuştur. Raporda mu· 
hasip B. Nazif n kooperatife 
aid 3400 küsur lirayı ihtilis 
suretile zimmet ne geçird ği tes· 
bit edılmişti. Müddiumumi, dava 
evrakını mütaleaya istedi ve 
mahkeme heyeti, bu dileği ka
bul etti. Gelecek celsede Müd· 
aeiumumi, mütaleasını serdede
cektir. 

Genç kadının 
Parmaklarını kırmış 

Menemenin A iağa nahiyesine 
bağlı Karakoz köyünde İsmail 
kız1 22 yaşında Ayşe, evinde 
uykuda bulunduğu sırad l\ evine 
giren Musa Çavuş oğlu Mehmet 
Uysal tarafından sopa ile dö
vülmüştür. 

Musa, Ayşenin elinin parmak· 
larını kırmıştır. Ayşe, lzm r Mem· 
leket hastahanesine getirilmıştir. 
Yapılan tahkikatta Ayşe ile 
Mehmedin bir ev meselesinden 
aralarının açık olduğu anlaştl· 
mıştır. Mehıned tutulmuş ve ad
liyeye verilmiştir. 

Çirkin bir vak'a 
Bayındırda üren köyünde 

Bekir oğlu Ômer, ayni köyde 
Nuri karısı Zeynebin evine gir· 
miş ve kadınl döverek kirlet· 
miştir. Derhal tutulan Ömer, 
adliyeye Yerilm ştir. 

Zor.la kaçırmak 
istemiş 

lzmire bağlı Narlıdere köyün· 
de Y ukan mahallede oturan Ali 
kızı 11 yaşlarında Süheylayı ay· 
ni köyde oturan 1) lijZmanlı Man· 
sur zorla kaçırmağa teşebbüş 
etmiştir. Mansur, ktı,n feryadı 
üzerıne kaçın ftır. AraıııyQr. 

OvU1 

Madde 1 - Posta ineva~dı 
ile kıymeti 100 yeni geçmiyenler 
mi.istesna olar k, gümrük ıthalit 
tarıfesinde tadat edil ıp işbu ni• 
zanameye ekli listenin "A., ıını· 

fına dahil bulunan eşya, Tı caret 
ve Sunayi Nazmnın müsaadesi 
olmadan ithal edilem yecektir. 
Haklarında 1936 senesmm 414 
numaralı imparatorluk ıradesinin 
birinci madd si ahkamı kabili 

tatbik olan eşya bu hülcü mden 
müstesnadır. 

(Not: 47 4 numaralı emirname, 
Avustralya müvaredatının ancak 

hükumet müsaad sile yapılabil~ 
ceğıni mutazamm nd r.) 

Madde 2 - Gümrük ithalat 
tarifesinin tadat edilen eşy11dan 
işbu nizamnameye ekli listenin, 
B. aınıfına dahil olan.ar, T.caret 
ve Sanayi Nazırının müsaadesi 
olmadan ithal edilemezler. 

Madde 3 - Yu arı d ki iki 
madde ahkamı, aşağıd1 sıralan· 
m ı şeraite tevafuk eden lthalata 
teşmıl edilmiyecektir. 

1) lmparator!uk sarayının isf· 
mıaline mahsus eşya. 

2) Japonyayı ziyaret eden ec· 
nebi hukümdarları, aileleri ve 
maiyetlerine at eşya. 

3) Japonyaya akr dite ota• 
ecnebi Sf'f•r ve nıiim::ıc:il .. ıc lt>rİ. 

ecnebi sef ret rtfensup 1arıle kono 
solosların şahsi veya sefar ·thın11 
ve konsoloslukların r smi ısti• 

mallerine mahsus eşya. 

4) Hükum~t deva ri tarafından 
ithal o unan e~ya. 

5) Japonyadan ihraç edildik· 
ten sonra iade edilen eşytt. 

6) Mesken nakli dolayısile zati 
ve ev eşyası. 

7) Tamir için ithal edilen 
eşyA, 

8) Nümune veya iane olarak 
veyahut sergilerde teşhir edil• 
mek üzere ithal ed len eşya. 

9) Bağlı l stenin, "B" sınıfını 
dahil eşyadan t caretten gayri 
maksatla ıthal edıl p kıymeti 50 
yeni geçmiyenler. 

Madde 4 - Posta mevaddı 
ile kıymeti 100 yeni geçmıyen• 

leri müstesna olarak, gümrük 
itbalit tarifesinin sıralanm ş olup 

;,bu nizamnameye ekli listenin 
"C,, sınıfına dahil eşyanın Tıca· 
ret ve Sanayi Nazırının müsaa· 
desi olmadan ithali memnudur. 

Madde S - 1 ve 2 inci mad· 
delere tevfikan müsaade istıhsal 
etmiş olanlar, müsaadenın ta• 

allQk ettiği eşyayı, T caret ve 
Sanayi Nazırı tarafından tayin 

edilen müddet zarfında ithal 
edeceklerdir. Ticaret ve Sanayj 

Nazırı, tenı p ederse yukarıdaki 
cümlede mevzubabs edilen müd· 

deti uzatabilir. 1 ve 2 inci mad· 
deye tevf kan istihsal edilen 

müsaade taalluk ettiği eşya yu• 
karıdaki zikredilen müdd t ıar· 

fında ithal edilmediği takdirde 
hükümıaüz olur. 

Japonya ile 27-10·937 tari· 
hinde kıt'i ıurette imza edilen 
anla~mlt bu def;a IGra Velcılleri 
Heyetince tetkık edılerek 1· 12-
937 taribinge muvak ·aten mer'i· 
yete ıirmek üzere taıdik olun• 
m ~ıtur. 
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Rusya da 
Yeniden 14 kiıi ida. 
ma malıktim oldu •• 
Moıkova, 27 (Radyo)- Fev

blide mahkeme, bu gün yeni
den on dört kitinin idamına 
karar vermiıtir. Mahldlmlar, 
muhtelif ıiyaıi cürümler iıle· 
mifler ve devlet aleyhine bıı· 
kalannın nam ve hesabına giz• 
li hizmetlerde bulunmuşlardır. 

Amerika 
Japonyanın yeni deniz 
programındanendiıe 

ediyor 
Londra, 27 (Radyo)- Japon· 

yanın, yeni deniz proıramı, 
Amerikayı endişeye düşürmüştür. 

(Opserver) gazetesine göre, 
Vqington bahriye mehafili, bu 
programdan dolayı ideta telit 
ıöıteriyorlar. 

8. Hirota 
Rus selirile dalyan 

itlerini konuıtu 
Tokyo, 27 (Radyo) - Ruıya

nın bura sefiri 8. Slaveaki, bu 
pn Japonya Hariciye Nazan B. 
Hirotayı ziyaret etmit ve dalyan 
itleri etrafında uzun müddet ko
nqmuttur. 

B. Hirota, müteakıben lngiliz 
1efirini kabul etmiı ve Y ançe 
nehrinde babnlan lngiliz vapu
nmdan mütevellid vaziyet hak· 
landa konutmuıtur. 

Nota 
Yılbaıından evel 

oerilemiyecek 
Tokyo, 27 (Radyo) - Hari

c·ye Nazın namına söz söyle
•ete ulihiyettar bir zat, gue
tecilere beyanatta bulunarak 
demiıtir ki: 

- Japon makamları, lngiliz 
notasına cevap vermek için açı
lan tahkikab faaliyetle takib 
etmektedir. Baaanla beraber, 
nota cevabının 1ene bqanclaa 
evel verilmesine imkin görille
memektedir. 

Amerikan Paney topçekeri 
hldi1e1inden dolayı amiral Niki 
ile baza zabitlerin ıeri çatrıl
muı kararlqtınlmııtar. Bir A
merikan gemisi tuafındın ta· 
kib edilen bir Japon balıkçı 
ıemilinin Hong-Kong kara ... 
lanna girip girmediti me1eleai 
de tahkik ettirilmektedir. 

Japon • Sovyet anlaşma11ma 
bir sene müddetle temdidi ma
afık g&ülmiiftür. 

Viyanada 
Kral taraf tarlarının 

faaliyeti 
Viyana, 27 (Radyo) - Kral 

t.nftarlan yeniden faaliyete 
pçmiıler ve te~kilit ~rm~ılar
dır. Knliçe Elizabetin dotumu
DUD ellinci yıldönimü müna1e· 
betile bir pçid resmi yapmı1-
ı.d1r. Hiikometin, ita yeni te
pdcküle kartı ne vaziyet alacatı 
laeniiz belli delildir. 

Kalede 6alunan 
altınlar 

Paris, 27 (Radye) - Kalede 
bir duvar içinden bir milyon 
albo frank kıymetinde altın elld 
lllelkükit çakmııtar. Bu pualarıa, 
Kalenin vaktile lngilizler tara
fmclan itt ılinde ev sahibi tara
fmdan duvar içine römüldütü 
u•aıılmııtır. 

A~AOOLU 

Deniz Bcınlı 6ananu lıabul edildi ismet lnönil:ne 
Büyük Millet Meclis~nin Bofazından ameliyat 

dünkü celsesinde latanbul, y:~~'!ot) - Bir 
kaç ründenberi Anjinden muz. 

Denizbank terkibinin, Sadri Mak- tarih bulunan General lamet 

din d d • •b lnönüne bu gün botazından su in e iğı gı i yanhı bir ter- ameliyat yapılmlfbr. ismet lnö-
kib olmadığı isbat edildi. nünün ııbbi vaziyeti iyidir. 

Ankara, 27 (Hasuti mubabi· lemişler ve ispat eylemişlerdir. Nevyarkta 
rimizden) - Biiyük M ilet Mec- Bundan sonra serbeıt meılek· Noel af açlarınılan 
liıi, bu rün 8. Hilmi Oranın ler erbabı hakkındaki kanunun /ı /ı 
reislitinde toplanmış, Denizb•nk tefsirine mahal olmadıtı, sınai ÇI qll yan6fn ar 
kanununu müzakere ve kabul müesseselerle sigortalarda çala· Nevyork, 27 (Radyo) - Noel 
etmiftir. Denizbank kanununun ıan ecnebilerin yerler ne Türle geceıi danı edilirken tubqaD 
müzekereıi eınaıında akademik mütebau11l1r yetiıtirilerek ika- Noel •tac;lanadan çakan yangı•· 
bazı mütılealar ı~rdedilmiı, Si· me edilmesi lazım relditi kabul lar yüzünden 500 kiti yaralan
ird saylavı 8. lımail Müttak edilmıı ve val:•f yerlerin hisse- mıı ve ölmüttür. 
Mayakon ve Huan Re,it .An- darbtnna ne 1Uretle sablacata Londradcı yangın 
gut taraflarından Denizbınk ta· bakkmdalci kanun müzakere ve Londra, 27 (Radyo) - Lon-
birinin Türkçe çok rüzel bir kabul olunmuftur. dranın Oksfor Şrit aolraiJn~ 
terkib oldutunu söyliyerek bi- Türkiye • Sovyet ticaret ka- kiin bir gramafon maiazuanda 
rer nutuk. iradetmiıler ve pçen nunu müddetinin uzablma•, a• büyük bir yangın çalunıı ıev 
celsede saylav B. Sabri Mak- keri ve mü ki tekaüd kanunu- vakte kadar söodürülememiftir. 
dinin bu terkibe itiraz etm:ı, nun 18 inci maddesinin det"ıti· Yanıının çaktıtı mataada 
bir de takrir vermiş olmuı ıe- rilmeai hakkındaki kanun liyi· altmış bin plik yınmııbr. 
bebile hataya dü1111üı oldutunu, halanoın ilk müzakereleri yapıl- Paney yerine difer 
Sümerbanlc, Etibank, Denizbanlc dık an sonra c;Uıamba pni 
gibi terkiblerin, Türkçe Gramer toplanılmak üzere celseye ıon bir gemi giclecelı 
kaidelerine uygun oldutunu siy· verilmittir. Şanıhay, 27 (Radyo) -Ame-
--------==-=======-==--------1 rika ve Japonya aruncla bnr-

otobu• • 5 tahkı·katına lqtınldıtına 1are batan Paaey 
topçekeri yerine dipr bir remi 

du•• n de devam edı•ıdı• Yangçe nehri ıimaline hareket 
edecektir. BÜ pmide rene 

Bazı ot~bft~ftler, ruhsatiye almak için 
gazeteciler ve Amerikan aefareti 
erkanı bulunacaktır. 

mutavatasıtlara para vermek l&zım· Ganahkdr papaz 
· al°'o~ •• 

lıtanbul, 27 (Huıuıi) - Müfettiıler, otobüs itini bu gün de 
vilayette tetkike devam etmiıler, bazı otobüsçüleri dinlemişlerdir. 
Dinlenenler, ruhsatiye almak için bir takım mutavauıtlara para 
vermek lizımplditini söylemiılerdir. 

edildi 
lstan bul, 27 (Hususi) - Ge· 

çenlerde bir kadınla cürmümeı· 
but halinde yakalanan rünahkir 
papu, Patrikhanece aforoz ve 
papazlıktan tardedilmiıtir. Japonlar ileri harekata de- Fran•aya altın 

vamla (Şyan) ı zabtettiler • • 
gJrıyor 

Nevyork, 27 (Radyc) - Nor
mandi vapuru 150 milyon lira 
kıymetin de külçe altını hamil 
olarak Nevyork limanından Fra~ 
say, hareket etmittir. 

Ecnebilerdea casusluk eden olursa 
derhal kurşuna dizilecek. Japony~, 
batan devletlere birer nota vereeek 8 Tqrinieanidenberi Franaaya 

bir milyar ilet yüz milyon frank 
kıymetinde altın firmiftir. 

· Şanpay, 27 (Radyo) - Ja· 
pon elçiliti namına aöz · aöyle
mete aalibiyettar bir memur, 
pzetecilerin saallerine verditi 
cevıblarda demiftir ki: 

- Jıpoa orduunm iıpl ettiti 
Çin arazisinde balaaan ecnebi· 
ler, ~qılulc yıpbld9n anlatıla
cak o1uraa idamla cezalandanJa· 
caldardır. Kanun dairesinde bu 
mıntakalarclaki biitiiD ecnebilerin 
her türlO baklan mahfuzdur. 

Japon makamları, ecnebi dev
letleriD Çin bükGmeti ile olan 
•latmalanoa riayet edecek en· 
ların menfaatleribi taıyacakbr. 

Bu beyanattan öyle a•lqıb· 
yor ki, Japon hükGmeti yalanda 
buna dair bütikı devletlere bir 
nota verece.ktir. 
· Tokyo, 27 (Radyo) - Jıpoa 
orduu, bu po ( Şyaa ) "hrini 
zaptetaaittir. Çin üçüncü orcla 
ko•atuı general (Sanppa), Ja· 
poa orduanan ilerilemesine mü-
manaat ıöatermediti fibi, mu· 
kabele etmete de lüzum ıörme
miftir. Bu komutanın Japonlarla 
ıizli mrette anlatmata vaJıfbtı 
aöyleniyor. 

Şanıbay, 27 (Radyo) - Yir
mi Japon nakliye ıemisi, mü
teaddid .tayyare filo'8n, Kanton 
llhilleriade bulunuyorlar. 

Japmalma, bu p yarın ihraç 
harekatına baılıyaklan söyle
niyor. 

Şaagbay, 27 (Radyo)- Japon 
ukeri ile dqlu bir nakliye re-
miai, Onan köprüsünden rec;er· 
ken meçhul kimselerin turru· 
zu• qtramıı ve atalan el bom· 
balanadan bir japoa neferi aiJr 
ıurette yaralan1111ştır. 

Japonlar, bu mlaa1ebetle 
Şanp.y zabata11nı kendi kon• 
trolları albna almıılardar. 

Papanın Varıova 
aeliri dld4 

Roma, (Radyo) - Papanın 
V.,.ova ıefiri bu gün otomobilde 
blb sekteliaden ö!müttür. 

Yılbaşı 

Şatlarda hıraızlık 
Ahmed ve SıJleyman 

tevkil edildiler 
Liman iıletme müdiirlütü ıat• 

lan üzerinden bulunan ..,adan 
bazılarının çalmdıtından fiklyet 
edilmiıti. Ahmed isminde ıat 
bekçilerinden birinia üzerinde 
buı ewa baluamq .. Ahmed 
adliyeye verilince Sileyman 
adındaki arkadqile birlikte hır
ıızlık yapbit anl8fllmaftir. ikisi· 
de tevkif olunmuttur. 

Ciecesi 
Fuar Gazinosu Salonlannda 
Senenin 6elılenen en mulateıem 6aloaa 

Ba halo için Avrupadan bilh·wa gedrdlm 

Revu Heyeti 
\1e Şehir Guinoeu artiet kadro.unun her geee 

httenilea DlUllaralan 

Dana, Kotiyon, Etlence, Neı'• 
lzmirde hi' g&rtllmemif 

Dekor ve Sürpri~ler 
S.lonların konfora için her türlü tert bat alınm11m. 

Gece yarıaındın sonra da otobüsler temin edilmiştir. Oto
mobiller azino kapııma lcadttr ·irebi lece t r. 

W tfe 1 

Dmi Bahisler -Kadın-Erkek 
Yuu: Dr. S.atl Hllfi6efl• 

Kadının fikir sahası dar, 
elanı pek ıefftlfbrl 

• 
vıc .. 

Aflı kızlann zihnine i11kifaf, eT· 
keklere ahmaklık verir •• 
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Eter Hormonlar uabl ciim· 
leyi beyin, (nW..), aempatik, 
puuempatik ve diter ainirleri 
maruf bir qka sevkediyorlana 
ulvi merkezlerin de aaabt ser 
yale üzerinde, tenuült bayabm 
inzibat altına alarak iç aiidiiye 
b&ldm olu, mlmkil bir emri 
nehiz kadreti vardır. 
Kadııultı lwgeetın idltltldııtın 

alcıbetlerl 
Kadın uzviyetinin daimi hı· 

reketi, bana mUYUi olarak hw 
an baıkalaşan akit farklarla kar
şılaşır, kadın bayatından geçen 
bu heyecanlar ekseriya ona ıi· 
birli bir güaellik verirler. Hare
ket faaliyeti kadına vaziyetle
rinde, tavırlannda müstesna bir 
cazibe bahtettiti gibi kadın se· 
ciyesinin bir çok hususiyetlerini 
izah eden kadının ıuur ve tab
tettuuruna nöbet nöbet hücum 
eden heyecan dalplandır. Cari 
fıkirlere töre bu ltarakter ruhi 
karar11zlak, badst (intuit) zeki 
ve muhakeme, her şeyde sonuna 
kadar gitmek meyelinı, sinir 
buhranlarına istidıd ile belirir. 

Umumi kabule mlZhar olan 
bu hüküm, münakaıu z kabul 
edilmemelidir. 

Ruhi kararsızlık? Kadın za. 
hiren (yumu1&k balmuma gibi 
yuturalabilea), daima detiten 
bir mabh1k detil midir? 

Kili sotukboblıldarı ve bat· 
ta bua ahvalde inadcaLkları, 
kih plip ıec;ici hevuleri ve 
branazlıldan aklr defifiklilde
riae delildir. 

Kadın manbbızlıtana ıöste• 
rilecelc mi..Uer az delildir. Harp
te ıiddetli bombardımaaLu ..,. 
u11oda tam bir ıiildlnetle ken
dilerini tutan bdınların bir u 
sonra bir fare veya örlmoek 
ıörünce hakiki korkuya yaka
ladıkları görülmüttür. 

Fakat kadın zihniyetine daha 
derin nüfuz edilince ,örülür ki 
bdıaların biri biriai tatmayan ha· 
reketleri ekseriJa bir nevi hile
dir. Hakikatte kadlnda büyük 
bir takip fikri vardır. Fikir u· 
bua fiipheaiz erketinkinden da
ha dardır, fakat vicdanı pek 
teffllti. Karar veaditi bir ..-. 
uda ciddiyetle abhr .e ona 
virmak için her çareye bq va
rar. Kadın ruhunun bu zıbiıf 
tahavvülü bandandır. 
Zayıf ve ıdlitehavvil lbdın 

mefhumu artık bir efsanedir. 
Htlll•I ..ı., ••i 

Kadının kıymeti blbindedit, 
sözünü duya duya onun akıl 

leVİyuinin at•lıtma hükme te
mayül edilebilir. Bu mütalea 
biç bir zaman vak'aı.a uymuyor. 

Erkelin mutıb dayanan ak1l 
Ye mahakemui vardır. Fakat 
tabiat kadım da filozofların seai 
dedikleri bir zeki ile techiz et· 
miftir. 

Erkelin muhakemesi datıl· 
mata maildir. Kadın zekası da· 
ha çok müabettir, çünkü daha 
az datınıkbr. Şuna dikkat olun• 
muıtur ki aık en ude kızlana 
zihnine inkiıaf verdıti halde 
en zeki erkekleri bin türlü al.
maldıldara aevkeder. Atkta bile 
kadının akli melekeleri erkelin· 
kinden daha pratiktir. Kadının 
badıi zekisı; istikbali, mukacl· 
derat denilen ıeyleri daha uzak-
tan ve kolayhkla göriir. 

Heymana bir kadının yan 
ciddi, yarı litife aöyledıii ıu 
sözler pek maruftur: 

- Siz erkekler bu kadar oku• 
matı muhtaç olmak için ne 
kadar ahmak olmalı11nız .• Ka
dınlar, kendilerini alikalıodaraa 
her ıeyi kolaylıkla aezerler, bir 
hareket, bir nazar, bir kelime, 
bir tebessüm b ç bir feY gö.ıle· 
rindea kaçmaz. 

itlerini görmek ve harekeli~ 
rini tanzim için- kendilerine fay 
dala her malGmab c;abu~ at. 
reoirler. Maamafila muhakeme 
nobanı, hikim fikirlerin kıtl tı 
b•zan teferrüat ve adi p ndel k 
itlerle vakitlerinin heder o!ma· 
sına sebep olar. Bu da kadı~ 
zibı;ıiyetinln ters yüzüdür. 

Hl#Üt ındobme: 
Raalano, ıu: •Dütünmedikleri 

sam• lkil. diitündülderi zaman 
delidirler. darba meseline uya
rak kadındı muhakemeyi iokir 
mı etmeli; aslal Kadında muba· 
keme bazan kıaadır, fakat ıelım 
hiıler çoktur, kadın mubakeme
Iİ, filozofların deyiflerine göre, 
zekisı gibi hadti bir bauıdır. 
Kadında adalet laiai, hiç o • 
mazu kendisiain adalet telik ı 
ett.ti ıeyler için, çok kuvveti·· 
dir_. Likin örf ve idab o kadar 
mühim1emez. 

Kadın bltüa umimiye•ile mu 
hakeme eder, fakat kalbi ile .. 
"Kadınlar bizi sevdikleri zam b 

ber klllUl'Wlluzu, batta cinayet• 
lerimizi bile affederler; sevme
dikleri zaman, hiç bir şey m z 
affetmezler, batta fazilet lerim a. 
bile.· Balzac .• -·· 



elimin kainpederi ile kainbiraderi, Selime 
gizlice bir tuzak mı h1.1zırlıyorlardı? 

- Nasılsınız kahramanlarfm, 
arslanları mi 

Efrad; hep birden bağ rıştılar: 
- ~ağlığınız" du.ıcıyıJ efen· 

dimizl. 

B r az sonr.a, Y~niı:ırşy V 
padişah Beyazıd her şeyden ha .. 
berdar olmuştu. Ona: 
Mahdumu necabetpenahileri şeh
zade Korkud efendi tebd li kl· 
yafetle Dersaadete girmiş ve 
Yeniçeri medresesine isaf ir 
olmuş .. 

Padişah; sinirlenmiJti: 
- Nasıl olur? Beaim iradem 

olmadan ne diye 5ıJqJhan ey~
letini terk jle ~lkır da lstan
bula gel r?. Hususa ık 1 tel> ili 
k yafetle ve Ven çeri kullarım§ 
m safjr olmak suret le .• 

Vezirlenden bir ne bığırdl: 
- Çabuk ıl?ir nama f ,&Zıp 

kendisinden istilam 
siyat ve efkarı ne yoldııdjr, ar
zetsin. 

Padişahın telaşı haklıydı. öy
le y l, bu hartk.et n manuı ne 

Dl b .ird? P.ad şah n i"phe ve en· 
d şe makinesi mütemadiyen İş· 

liyordu: 
- Acaba Yen içerileri kan· 

dırd1 m1? 
- Acaba tahtıma göz dike· 

rek beni yuvarlıyacak mt? 
- Acaba vezirler ve sar11y 

erı anı da onunla daha evet ve 
g ı!ice anlaştılar ll)ı?. 
Kor~ud efendj, babasınm Qİ· 

çin endişe ettiğini anlamıştı. Na
mei h'..iınayuna şöyle b r cevap 
verd: 

- B;raderim Ahmed efend; 
Konyayı zaptetti. Ş mdi de Sll
ruhan üzerine yürüyeceğini işit· 

tim, korktum ve himayen zt. 11· 
tic için kaçıp geldim. /+.yftı z:ıp 
manda seneler .var ki, mLibar.ek 
eller nizi öpmedim, yüzünüzün, 
büyük şefkıttinizin hasret ni çe· 
k yorum. Oğlunuzdan elinizi Öp· 
mek saadet ve mazhariyetıni 

esirgemeyin! 
Bey,a~ıd mektubu a\ınca: 
- Oh!. 
Diye geniş vo müsteribane bir 

nefes aldı: 

ikbale, 
Bır çok 

ba· 
za·l C!Vlp y(>rine izbandud g bi 
bir ce a 1 g:> ıinm •jş \e jı ~men 

onla ~ ıçer y~, s JL.:Lıki ddireye 
sürü«! y r ·k ~ ıfa arını ~opar· 
mış~ı. 

Kork ıd Köılerini açtı ve el· 
ra ına n ı ındı: 

Kaışıs na c;ı Mlar cel!aJ d~
ğııd. Yerlf!re kad ır eğı . ın ; ş)er, 

m iteb.essim lne bır şı:ki do! pa
dış hııı kendlıerinı bekl~dı•icrini 
aı z.;; 1 iy rlarJ ı. 

K<• kJa, bu .korkunç bekleme 
m ha lınd~n s~rath çıkıp avlınJll 
d ğer k s·nı a geç nce, geniş bir 
n,f '& ald: 

O.ye cevıp ~ı:r.di. Ve sonra 
py k'arın IJ gcuqcj~ ~ir sediri 
gösterdi: 

- Otur!. 
Dereden tepeden konuşuyor· 

lardı. J(orkud; kardeşi j\bmed
pen ko· ktuğunu sö lcdi. Padıph 
pinliyor ve ara ııra bAşını sal
Jıyordu. Sağ etindeki büyük tes
~ıhi de h ç durmadan çeki· 
yordu. 

Dışar.d~ yenjçeri efradı, hali 
tezahü at yapı . orfardı. S:r aralık 
bir şüp,hıt, bir endİfe biitün 
pu g irijJtücij ~ ij;eyi susturdu: 

- Y:ıhul.. Şehz~d~ gecikti .. 
f ster m s oiz, }?ırnası ile anlaşa
' ak t,~htı el~ ge~ r sin .• 

- Mamkün d.!ğil 1 padişah 

fe:Cinir .. 
- İhtimal bu yat.. Olur mu 

plur?. 
- Burıun bir de tersi var? 
- Nedir o? 
- . ister m s niz, pad şah şeb· 

ı;adenin boynunu vurdursun. 
f h . mal! kıymet veriyorsalıt bu 
~a olur .. 

- Ügj'ru!. 

D _şarırlı balJs da vcırdl. Top• 
lanmış1ar: 

- Ş 1 şe bzade Korkud efen
~ iyi görelım, demişlerdi. 

eu sırşda kapt açıldı ve 
fehz~d..: göründü. Çehresinde, 
~özlerinJe bir • fevkaladel.k 
roktu. 

E rad arasında bir mırıltı 

firçti: 
- §ehıade bir ıey 

mamış ... 
Sonu var -

-----~-----
Zabıt VQrakası 
tutıılmamış! 

lk ncı Suıbc.!z::t nıahı<emesind~ 
dik~at~ şayan bir d va görül· 
m ş ür. Hadise şudur: 

br bele<lıye me nu u Basma
h ned~ A.i o ~lu Mehmed n kah
vehanesine gelm ş ve belediye 
niıamatrna aykırı hareket" nden 
dolayı b.r z bıt varakası tanzim 
eyl ra"şt r. Fakat kahveci Meh
med bö le bir zabıt varasından 
hab~r oJm"dığ nı iddia eylemiş, 

Bir bar artistine sahte nü 
fus eüzdanı çıkartılmış! 

-~~ ---Elizabet ismindeki artist, bu nüfus çüzdqnr
nı 15 lira masraf la temin ettim, diyor 

Bundan bir müddet evel Tür· ...___..,. ___ _ 

ıcovaz barında çalışmak üze· Rüşvet meselesi 
re lstanbuldan • getirtilen Eli· f ·? 
ıabet isminde bir artiste, nüfus IJQ l geç.fı .• 
eüzdanı bulµnµıadığı için işten 

~~neclileceğ· bildirılmiş, derhal Bn. elek 
nufusunun çıkartılması isten-
µı ı ştir. 

Türkovaz b!lrının sah 'bi Şay 
lhs~n. zabıtanıµ bu ;htarı üze· 
ril}e Bn. Elizabete bir nüfus 
cü1! anı ç k~vtmtş; Elizab~t bu 
&'..lrl!t e barda bir müddet çalış· 
tı~tan sonra bir gün işini bıra\ç
mı~ v·· Jstan bı.ıla gıtm şt. r. 

El ~abetin bu ani vaziyeti bar 
sahib.ni ~ızdırmış, -kadının sah· 
te nüfusla ç~lıştığt zabıtaya 
ihbar edilmiştir, 

Bu ihbar İstanbula bild"ri!m=ş, 
Brı. Ehzabet i tanbu! dördüncü 
Su hceı::ı mahkemesince derhal 
~ akalattır lmışt r. Bn. Elizabet 
veıdiğı ifadede: 

- Bu nüfusu bana lzmirdelCi 
barın sah:b; B. İhsan aldı. Ve 
kendisine 75 lira para verdim. 
Bu :şte alakam yoktur! 

Demiştir. lstanbuldan yazılan 
tezkere üzerine B. Ihsan n ifa
desi alınması kararlaştınlmıştır. 

Hadiseyi izah 
edivor .•. 

Bir lraç 
2

gÜn evelki nüsha
mızda Hapbhane başkatibi B. 
Nfcatinin rüşvet almaiC suçu 
&le cürmümeş!)ud halinde yaka· 
f andığını yazmıştık. Parayı ve· 
ren Bn. Şamlı Melek dün ida· 
rehanemize telefone ederek, ha· 
diseyi, aşağı yukan yazdığımız 
gibi, anlattıktan sonra, bu işte 
her J:ıa lgİ bir husumetin tesiri 
plmadığım, böyle b'r şeyi hatı
rından bile geçiremiyeceğ.ni 
~öylemiş: 

- Hadiseye adliye ve zabıta 
şah ttir -dem.ştir.· Bay Necati, 
hapishanede mahkum bulunan 
kardeşim Aliyi tehdıd makamın-
da -uzak memleketlere sevkedi
leceğini söylemişt r. Ben karde· 
şim Aliyi ziyarete gıtliğimde 
bana a_çtt. inanmadım. Hapisha· 
ne başkatibine söyledim. O da, 
ibtiyaçlanndan bahsile benden 

Zorla g(J.zeflik yüz lıra ile yorgan ve gömlek 
istedı. 

o/ur mu J - Kardeşinizin bir gece ya· 
•. r•sı, anşızın uzak hapishanelere 

"Mü!ekabi .... olmayınca sevki mümkündür. Sabahleyin 
gelır, ararsınız, bul,rnazıınız, 

sev inin hıllm~ti ben bu işi idare eedeceğim. 

k 1 
--- ---eaL Ben de hadıseyi Müd-

yo tur•,, deiumumi muavıni bay Sabri 
Dün, genç bir bayan ikinci vasıtasile doğruca Müddeiumu· 

Su hcc:za hakıminin huzuruna mi bay Asıma bildirdim. Yüz 
çıktı .• G ,yet şık giyinmiş olan lira miktanndaki paranın numa· 
bu kadın, davasını şöylece an• raları tesbit edildi. Ertesi günü 

hapishanede yorgam ve gömleg" i 
latmağa başlad,; · N verıyorum. ecati, parayı almak 

- Bu ad lm beni seviyormuş.. için evime geleceğini söyledi ve 
İstediği kadar sevsin. Ben onu ıki arlcadaşı .Je geldi. Oturdu
sevmedikten sonra. onun sevgi
sinin kıymeti olur mu?. 

Hem ben size bir söz söy
lemek için müsaadenizi istİ}'O'" 
rum?. 

- Ne ıöy1"yeceksiniz? 

lar. Ayrılışta: 

- Abla • dedi • b1) paranın 
ancak yirmi lirasını ver, çünkii 
b z eğlentiye gidiyoruz, hepsini 
harc4rım. 

Onu memnun etmek icio 
yarın huzururnA çağıray.m da 
elimi öptüreyi~ .• 

. - Oh, ~tbttık çok ş~kürl 
J(ork9d b!basının huzı,.ıruna 

g ince y "ıj le ba.-:tı, Kendi kep· 
diae IÖ) l rıdi: 

n~tıce m~hkem ye akset niştir. - Bay bakım, meseleyi et· 

Ben de verdim. Halbuki 0 
saniyede po s er arka pençere• 
le deı1 vaziyeti takip ediyorlardı. 
Geıdıler, parayı üstünde buldu
lar. Kardeşim, B. Necatinin 
uzak hapishanelero gönderilmesi 
meselesinden aaabmı bozdu. 
Şimdi asabiye kağuşunda yah· 
yor. Hadise, aynen bu şekılde 
cereyar, e miştir. 

F,Jha~ika eı tesi gi.in, ikınci b'r 
namei hüınay1ın gel i. BeyJzıt, 
Şehzadeyi çağtr yordu. Yen Ç$1İ· 
ler de hunu duymuşlardı. 1\11· 
laktan kulağa bir f kir yayıld : 
~ Yahl.lf. Şı:hzadey boş bı• 

rakın yahm. Biz de peşinden gi
delım. Ne olur, ne olmaz, is•er 
mısiniz, bir de saltanat, Korku· 
dun eline düşsü.1 I. 

Bu fıkir, Yen.çer lerin en kü
çüğünden en büyüğüne kadar 
muyafılc gelmişt. 

ANADOLU 

Umumi neıriyat Te yazı itleri miidil· 
ıö: llamdi Nüzhet ÇANÇA.R --IDf\REHANESI 
fooir l~wai Beyler ~ 
C.Ilalk Partisi b~sı iç!ado 

Telgraf: Jz~ir - ANADOLU 
Telefon: 2776 - Posta l.utusu: 105 

Abone ~uaiti 
Yıllığı 1400, ~ ayl\il 800, it 

ı)hğı 6QO k~tur 

Yabancı memleketler için 1enelik 
al.ıoııe üacti 27 liradır 

Al'ıADOLU MA'ltiAA!::llNDA 
BA~ILMI~1Ht 

- Padişah, adaın akıllı ib~:. 
ya lamııl. 

Siiratle y\ir~yerek baqf sın n 
ÖHÜµde diz çö tij ve. el ni ~pjÜ •• 
Pad. şah: 

- Memnµn oldum, Allah ik· 
balini rbraın P-ilu,m Korkud 
efefldi: 

' ;; 1 

- Dünden m11J11t -
l - Ve ıenç kız oldatu 

yerden Tar~•nıQ trılanlarla b<>· 
ğJ!~l.\ tM•fa doğru .ıl44ı. 
.ıY.J~nlwın içiade eo aJgtP olfııı, 
g~ kızı görünce, Tar~ana b~ 
r~tı ~e Zigfride ®i·~ hü_guma 
g~çti. TarzaQ bu f~ hali gördü 
v~ aııı bir J.~.ketl~ arşltnın 
olduiQ ~aff aalclırd!,. 

Dün davanın duruşması s ra· raflıca tedkık ederek bir hüküm 

sınJa tekra d nlenen kahveci 
Mehm ·d, be~diye memurunun 
[lcahveharıeye gelmed;ğinı sö)"le
mlş; şah d!er de böyle bir me· 
mur ~ö, med.klerioi beya,n et
miılerdi.-. 

Hakim va1!·yeti ve dosyayı 
te.kik ettikten s1Jnra Mchmcd n 
bera(>tine karar \.e:-m · ştır. 

Tarzamn hücucau hem aeri 
hem de müessir oldu. Elindeki 
gıçak azgın arslanın omuzuna 
hl kabzesine kadar aaplandı. 
Fakat diğer ~rslanlar bu mao· 
ıara karşısında büsbütün kudur· 
fi.ular. Maamafih Tarıan arslan
~rla mücadelede usta ve her 
ıaman galebe çalmış bir adamd. 
lkinci bir hami• ile bir arslana 

vermenizi isterim. Ben bır ka· 
dınım; kıskancım.. Fılvaki biz 
bu g bi hükümlere kıymet ver
meyiz, fakat.. Kadın o mak fena 
bir şey .• :ijilemem, bir erkeKle 
aramızda ne fark var •• 

Bu halıtaret d~vası, şahidlerin 
celbi kara ile başka bir güne 
talik ed idi. 

Bayan Ş mlı Melek, telefonda 
bunları anlatmış ve kar9eşinin 
akli yaziyetind"'n ı~tırapJa bah· 
sed 'rek a~lamıştır. 

ormanlarda.. 46 
r , ı, 

daha devirdi. 
2 - Genç kız korkusundan 

bayılmışb. Miicadele bütün şid
detile devam edi)ordu. Yamyam
lar, Tan:apın bu myeadelesine 
hayret ve dehşetle bakıyorlar, 
hiç birisi kımıldamıyordu bile. 

Tarzan da, bu bir sürü arslan 
içinde takat•en düşm k üzere 
olduğunu hissc:tti ve 2~nç k.azı 

r----ı---~ ........... _,,..,...~~--~ 

kucakladı. 
3 - Arslanlar, bir an ıçın 

tereddü le düşmüş ve hücumla
rını kesm 'ştiler. Bu nasıl ad.:ımdı 
böyle?. Tarzan bu fırsattan iıt • 
fade ederek, ıki tarafında yaralı 
fak"t henijı ayakt~ hırl~qnkt~ 
o'anJiki ars1an ~ra~ıpdan şüratle 
ılerlemeı{e b:ışla lı. 

- De"am edec1;k. -

• 
1 

Dahili ha talıklar miiJehassııu11111 

Dr. 1.\1. Şevki U~ur diyor ki: 

Vakt:inden oel ihti .. 
yarlığa kar ı s vaş 
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"f ansiyon; sağlam insanda ha· 

raret dertcesi gjbj muntazam 
görülür. Halbukı kan damtırl~ 
~ireçleşince ve kablaşıncş, tan• 
siyon da değ"şir. Damar katı
laşması, hususi aletlerle ölçü· 
ler~k tansiyonun yüksekliği an· 
~aşıhr~ Tansiyo1 yii~şekljğj, çok 
defa h'.ç bir alamet göstermez, 

• Bu seb~bten doJayıdır ki bpyje 
Jıiç bir belirti göstermeden tan· 
siyonu ölçtürmek icab .ed.er. İb· 
tiyşrhk hastalığıpd~ I\ıjqksiına 
fÜZ altmış, iki yüz, iki yüz yirmi 
milimetredir. Bazı defa da üç 
yüz ve hatta baz1 vak'alarda 
f:>u rakamdan dctha çok fazla 
~örülmektedir. Tansivonun böyle 
fÜksek olması, hastalığın rahat· 
ti zlığile tamam olarak muvazi 
gitmemektedir. Yüksek tansi· 
ronlar yav~ş yavaş husqle gelir. 
Kırm zı kan damarı cümlesi bu 
sebeble bu ağır yükün sıkleti 
altında ~alır ve fazla bir bozuk-
'u'< yapmadan kalabilir. Bazı 
defa tans yon pek çabuk yüselir 

Şurasını gözönünde bulundurmal 
lazımdır ki, ıtansıyon az bile 
olsa, kan damarı katılaşmasının 
fazla olması mühlik nöbetlerin 
pek erken doğmasına ıebeb 
teşkil eder. 

Kan damarlarını gözden ge
çirirsek, görürüz ki kan dama• 
rının iç tabakası kesiftir. Bp 
~abaka muhtevisini korur, kanı 
ihata eden bu tabaka; elastiki 
kası liflerile varn lnı1.s. l.ra lın bir 
tabakadlr. işte yükıek bir tan• 

siyon iç tabakanın kesafetini 
kaybettirmeğe sebeb olur ki, 
kan damarlarının bu tabakalan 
şişer, kalınlaşır. 

-Arkası var• 

1 Nöb~iç{ ~czahan la~'] 
8u gece 

Kemer~ltında Ş fa, Karan ti• 
nada. B. E_şref, Kemerde Kamer, 
Alsancakta B. Lütfi, Eşrr fpad• 
Eşı efpM& eczahaneleri nöbetçi. · 
dirler. 

Bir tavzih 
Hilal fabrikası müdürlüğüft' 

den dün şu mektubu aldık: 

25/12/37 ı~rihli gı)zeteniıip 
Şehir dahili haberJerı sütunun• 

da (Bir m~hkum j mdarmanın 
elinden kaçtı) b şlığı altında 

yazılı havadısinizin tarif nde k•· 
çıp yakalanan mah umun Tepe· 

c kte un fabrikasında yakalıtn· 
dığ şeklindeki haberin fazılıı 

tarzı yanhşt r. Gerc;ı böyle ka· 
çak bir Qlahkfim Tepec ~te za• 

bıta tarafından yaka\anmış ve 
keyfiyeti salahiyettar makauı.a 

bi dirmek üzere zabıta memur
ları fabrikamız te efonu ile ha 

b~r vermişlerdir. Keyfiyetin tils• 
hihini saygılarım zla rıc:ı ederjz. 
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-47 Yazan: Aleksandr Dii.ma ........... 
Dar yolun nihayetine gelmiş olan Dartanyan so

la dönerek Aramisin evine doğru yürüdü •• 
Aramiıin ikamet etmekte bu

lunduğu civara gelince arkada
şını ziyarete gitmeği ve Plan· 
şeyi göndererek kendisini çabu· 
cak Fııre kapanına çağırmasının 
sebebini anlatmağı d.işündü. 

Şimdi, Planşe lçendisine gel· 
d'ği zaman Aramisi evinde bul· 
muşsa onun hemen Fossoyö so· 
kağına seğirtmiş olacağı ve ora· 
da ilci arkadaşından başka kim
seyi bulamayınca niçin çağırıl· 
m1ş bulunduklarını kestiremiye· 
cekleri şfıphesizdi. 

Bu garabet izah edilmek la· 
zımdı; d ha doğrusu Dartanyan 
böyle düşünüyordu. 

O, kendi kendine, bunları 
söylenirken bu vesile ile kal
bini değılse fıkrini olsun işgal 
etmekte bulunan güzel Madam 
Bonasyöcükten bahsedileceğini 
de düşünüyordu. 

ilk sevdada basİret aramama· 
lıyız. llk sevda sevinç taşkınlık· 
la51 ile o derece meşbu bulunur 
ki, bu ıevince bir cerpyan ve· 
rilmezse insanı boğar •• 

Paris iki saattenberi karan· 
lıklaşmış ve adeta bir çöle ben
z:emİftİ. Sent·Jcrmen civarmm 
tekmil saatleri on biri çalıyor· 
du; hava çok güzeldi. 

Dartanyan, şimdiki Assas so· 
lc:ağmm yerinde o zaman mev· 
cut bulynan dar bir sokak.tan 
geçerken, civardaki bahçelerden 
intişar ederek akşamıq şebnemi 
ve Q'eCenın meltemı ile ~ 

nen ve Vangöray caddesi c he
tinden esen rüzgara karışarak 
gelen latif çiçek ko~ularını t~ 
Dıffüs ~diyprdu. 

Uzaktaki meyhanelerin kalın 
keP.enkleri kapatılmış bulun-
makla bt!raber, içerlerinde şarkı· 
lar söyliyerek eğlenmekte olan 
ayyaşlann bokuk ıesleri işitili

)'ordu. 
Dar yolun nihayetine gelmiş 

olan Dartanyan sola döndü. 
Aramisin ikamet etmekte bu· 
lunduğu ev Kasset sokağı ile 
Servandoni sokağı arasında bu· 
lunuyordu. 

Dartanyan Kasse sokağını ge· 
Çerek geniş bir kemer teşkil 

eden sık ine r ve sarmaş1k ağaç· 
ları arasından arkadaşının evi· 
nin kapısını gördüğü sırada 
Servandoni sokağında beliren 
gölge gibi bir şey görmüştü. 

Bu şey mantolu bir adam 
şeklinde inkişaf etmiş ve Dar· 

tanyan onu evvela bir erkek zan
netmişti; fakat vücudünün kü .. 
çüklüğünden, tereddütle ilerle
mesinden ve kararsız adımla· 

rınğan kadın olduğunu hemen 
farketmişti. 

Bundan başka, bu kadın ara· 
dığı evi bılmiyormuş gibi başını 
kaldırarak etrafına bak nıyor, 
ara sıra duruyor, biraz geri dö· 
nüyor, sonra geliyordu; Dartan
yan hayret etmişti .• 

- Acaba yanma gidip ken .. 
dislne h zmet teklifinde bulun
sam mı! diye düşünüyor ve son
ra da: 

- Yürüyüşü gence benz'yor, 
belki güzeldir de, oh! evet. Fa· 
kat bu saatlerde sokakta dola· 
şan bir kadının aşık•nı aramak· 
tan başka bir sebeple dolaş
ması pek nadir olur. Adam sen 
de; gibip işini bozmak tanışmak 
ıçın ıyı bir baş.angıç olamaz. 
Diyordu. 

Bununla J:ıera per genç kadın 
y&Vı.if yavaş ilerlıyo , evleri ve 
pencereleri s yıyordu. 

Bu iş uzun sürm yeceği gibi 
müşkül de olamazdı; sokağın 

bu kısmında yalnız üç ev ile 
sokağa bakan iki pencere vardı 
ki, bu pencerelerden piri Ara· 
misin odasına muvazi bir oda
nın ve diğeri de Aramisin pen· 
cer~siydi. 

Fıkrine din müderrisinin hem
şire zadesi gelen Dartanyan 
le di k.cn4Jlle dc.d" 

- Çok şey! Sakın bu gece 
güvercini bizim arkadaşın evmı 

aramakta olmasın! Fakat, haya· 
tım hakkı için bunun çok ihti· 
mali var. Ahi aziz arkadaşım 
Aramis, bu sefer her şef}' mey· 
dana çıkacak .. 

D~rtanyan kendi boyunu müm· 
kün olabilec€ ği kadar küçülte
rek sokağın en karanlık tara· 
fına geçti ve bir köşe arlıeasına 
konmuş olan mala taşının ar· 
kasına saklandı. 

Genç kadın ilerlemiş ve ha· 
fif ayak seslerile kendisinin vü
durıü bildirmiş olmakla beraber 
tatlı ve temiz bir sesle yavaşça 
öksürmüştü. Dartanyan bu ök
sürüğün bir işaret olduğunu 

anladı. 

Ancak, ya bu öksürüğe mu· 
adil bır işaret alarak kararsız· 
lığına nihayet vermesinden ve· 
yahut istedıği yere gelmiş bu
lunduğunu anlamasından bu ge-

ce yolcusu kadm dotruca Ara· 
misin kapısına yaklaşarak pen· 
cereainin kanad na üç kere ve 
muntazam fasılalarla parmağı 

ile vurdu .• 
Dartanyan kendi kendine mı· 

rıldanayordu: 
- hte bu ala, aziz arkada

şım Aramisl ahi Seni gidi mü-
rai! din derslerine böyle çalışı· 
yorsun öyle mi? .. 

Üç fiske vurulur vurulmaz iç 
pencere açılmış ve dış kanadın 
aralarında bir ışık görünmüştü. 

Bu hale şahid olan Darlan· 
yan: 

- Ol ohl dedi, ""pıdan de· 
ğil de, pencereden! Oh, ohl bu 
dan şıklı bir ziyaret. Pencere 
açılsın da hanımın tırman. p gi
rişini seyredelim! ne a al 
· Fakat Dartaayanm düşüncesi 

hilafına ol~rak dış kanatlar ka
palı kaldı. Bundan başka, bir 
an ıçın parlamış olan ışık ta 
k"ybolup orası kapkaranlık ke· 
sildi .• 

Dartanyan bu halin çok sür
miveceğini düşündüğü için göz· 
!erini ve kulaklarını dört açaJ 
rak baktı ve dinledi. 

Hakkı vard ; bir kaç saniye 
sonra içerden ilci kuvvetli par
mak sesi iş tildi; sokaktaki genç 
kadın da bir tek parmak seıile 

mukabele et~i ve dış kan~tlar 
hır aı açıldı. 

Dartanyanın ne de·ece me
rakla bakıp dinlediği kestiril~ 

bil ı rf. E ef olunur ki, ışık başka 
oday ö Ü Ü m .. f'- Fa t de~ 
lika ılının gözleri geceye alışık-

tı.. Bundan başka, anlaşılan 
Gaskonyalının gözlerinde kedi 
gözü gibi karanlıkta daha iyi 
görmek has3as1 vardı ... 

Dartanyan genç kadının ce
binden bir beyaz şey çıkarıp 
çabucaı:.. açtığını ve bu şeyin 

mendile benzediğini gördü. Ka· 
dın açtığı bu şeyio ucunu mu· 
hatabma gösteriyordu .• 

Bu hal Dartanyana hemen 
Mm. Bonasyönün ayakları ucun· 
da gördüğü mendil ile Arami
sin ayakları altından çekip al· 
miş olduğu mendili halırlattı: 

- Bu mendil ne demek ola· 
bilir? 

Aramisin bulunduğu yerden 
Dartaryan yüzünü göremiy~rdu; 
Aramis diyoruz. çünkü delikanlı 
dışardaki hanımla görüşen içer· 
deki adamın kendi arkadaşı ol
duğuna kanidi. 

- Sona. var -

YAZAN: Dotmglz 

Şehrimiz için çok güHl bir 
teşekkül olan bu aoa1ete b~ 
sene de yıllık konserlerin• b~ 
ladı. Ve ikisi keman konseri 
olmak üzere üç konser verdi. 
Şu üç kontıeri bir~r, birer göz· 
den geçirinek bunların içinde 
iJk, yani Bülend Tarcan tara· 
dan verilen konserin ötekiler
den çok ayrı çok daha b~ka 
türlü olduğunu görürüz. Vakıa 
ikinci konser JahucJ Bayın Mıh· 
ter Çelebinin konseri muvaffa· 
kıyetsizlik sayılamaz. Hatta Mıh
tcr :)elebiyi attığı bu ilk adım· 
dan dolayı tebrik ve ilk adımının 
yalnız kalmamas nı çokt çok te· 
menni ederiz. Yalnı~ Bülend 
Tarcan n konser programına 
bakarsak eserlerin ne çetin ol
duklarını gö erek bunun haki· 
katen bir sos yeti konseri ola bi· 
lect-ği kanaati bize hemen gelir. 
Acaba Bülend Tarcan bunları 
n3sıl çaldı? 

Hiç şüphe yok ki kemandan 
çıkan ses bize hemen, çok bü· 

yük bir istidadın ve kuvvetli 
bir t -' kniğin önümüzde olduğunu 
işaret etti. "Lafonten daretüz., 

"Pretüt ve Alleğro,. yu hiç bir 
hata yapmadan çalan Bülend 

Tarcan için bu haklı bir idJia· 
dır. Buna rağmen bu sesler 

maalt:sef yalnız o gece salonun 
tavanmda dalgalandı ve bitti. 

Halbuki bµ, senenin en güzel 
san'at hareketlerinden, biri için 

şehirde aksedecek daha çok 
büyük yerler vardı. Fakat mü· 

zisyenleramiı; ıuıtular. ikinci 
konser için yazı yazdıkları, Ba· 

yan M. Çelebinin konserini da
ha evelden gazete ile haber 
verdıkleri halde Bülend 'farca· 
mn o fcvkaJide programı ve 

enfes tekniğine karşı sustular. 

. Halbuki ikinci konser progra· 
mı içindeki parçaların bazıları 
hatta böyle bir sosyete konıe
rine giremezdi. Fakat o parça· 
lara daha az teknite karıı kri· 
tik çıktı. Onun içinde birinci 

konserin programından azıcık 
bahsedilmiş. Bu bir ıey değil· 
dir ki.. Yoksa müzisyenlerimız 
Bülend Tarcanın parÇ@lanna 
kritik edemiyecekleri ıçın fllİ 
sustular. Eğer böyle bir ıey 
varsa bu müzisyenlerimiz müzik
severlerimiz hatta müzikıeverler 
sosyet m.z için çok acıl 

Sonra kritik nezake~ gönül 
alma için yapılan bir teyse bu· 
nu san'at kabul etmez. O halde 
san'atm bitaraf gözü ve bitaraf 
e ğzı var. Müziıyenlerimize ya· 
kışacak şey budur. Daima dot
ruyu görelim ve daima doğruyu 
hemşerilerimiıe tanıtalım. 
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lnkılab hatıralarından Yazan: 

M. DoOan 

Son zamanlarda Harbiye talebelerini Istanbulda azaltmak içio 
ordu merkezler·nde birer Harbiye mektebi açtırmıştı 

- Peki, hemen şimdi 
dilecek? 

- Eveti. 
- Peki, fakat, bir de beni 

dinleyiniz. Ben m müşir o!d ğu-
rnu unutmaymıı. Bunurı için ev
vela bana asker gibi bir vaz yet 
ile gelip sdam vermenizi isterim. 

Demişti. Osman paşanın tabi· 
at nı, huyunu çok güzel bilen 
Eyüp Sabri bey derhal ortaya 
atılarak: 

- Pap hazretle•İ, emri dev· 
letl ı> rİn z şımd infaz olunacak. 

D edi. N y;ız'ye yaptığ bir 
işarete dışarı çıkarak E) üp Sab· 
ri, Niyazinin düğmelerini ilıkle ti 
Ye içerı tekrar gıı d.kleri vakıt 

paşayı dfl elbisesini g ymiş gör· 
düler Niyazi bey de paşanın 

arzusu dairesinde askerce resmi 
selamı ifa etti. 

Beş cfokika sonra önde geyik 
olmak üzere paşa etrafında mu· 
hafızları olduğu halde araba ile 
sessiz ve sad ı s z (ınılletin misa
fm) olmak k ıydıle kar ırgahını 
ve Manastırı terketti. 

Hamid de d ğer hanedanı sal
tanat, aza'arı g bi harem daire· 
.erınd~ mdsa dini ye d nl y~ 
büyümüş oiduğundan Osman 
paşanın bu ortadan sır olmasını 
po_t ü~türıe oturup külahı kafa· 
sı la g ydıkten sonra ortadan 
kayooıan perıli insan ara ben· 

zetrı]elçte idi. 
Artık Hamid her şeyden şüp

heleniyordu. Ne Arn~vudlarm 
sadakati, ne de Çerk~zlerin ka· 
rabeti ve ne de Araplarm ubu· 
diyeti fayda v~riyordu. O, bütün 
düşünceleriiıi şöyle topluyordu. 

Kimseye inanmamak, güven· 
memek .. Fakat saltanat hırsı, bll· 
na da mani oluyordu. O, otuz 
iki senelık seyyiatının görülecek 
hesap günlerin · n yakla~tığ na 
kani olmuştu. lşiıı içinden za· 
rarsız ve zıyansız nasıl çıkabi· 

lecek, açıkca hayatını nasıl kur· 
tarabılecekti. 
Şu cemiyet m:d 'r? Nedır? Bun· 

. ar ın söz anlıyanları ortaya çık· 

sa da bunlarla bir görüşse. Ken
di hakkında ne düşündüklerini 
anlasa. Hatta onlarla bayağı 
bir pazarlıta bile razı oluyor 
gibi idi. 

Düne kadar rütbeler, niıanlar, 
ihsanlarla çeşit, çeşit )ütüflerıne 
gark ettiği paş"lardan, vezirler
den, beylerden, ağalardan bık
mıştı. En ziyade Serasker Rıza 
paşa ile umum ıskeri mektep.er 
nazın müşir Zeki paşaya kızı· 
yordu. 

Bakan hükumetlerine ka~şı 
durabilmek için Rumel yi baştın 
başa mektepli zabıtaola dold!,lr· 
muştu. O mektebi harbiyeyi kaç 
defa kaldırmak ist<!miştı de her 

etrafında bir cevab .. 
......-------------......------..----~ 

Bir kariimiz, bir sabah gaz te i-
nin neşriyatı etrafında ne d yor? 

Geçenlerıie gazetemi.de çık..a küçftlt bir yer:.ı, bir ubıh gazete!İnin ce
vaba ile karP,laıtı. Ay•i yuıyı yua.D kariimiaden düıı bir mektub aldık. 

Şehir itlHiaia aydıalanması lbımdır, mdlihar.aıı ile onu da ııynen 

neırediyoroı: 

Bay Şevket Bilıine; 
Beni tatmin rnak11tdile yazdı· 

ğınız 'aııoııı okudum. Gerçi 
ben ilk yaz~mdı beled yenin 
projesini tePkit etmek ıaycıi 
gütmemiş, yalmz şu "selef,, ke· 
limesi ile müradıf addolunan 
11hata,, keHmeıinın dotru olrııa
dığını aöylemıştim. BıJ a-ün "se
leflerı hata etti,, dem yelim, zi· 
ra biz de aynı yol üzerinde yü· 
rüyoruz, demek istemiştım. 

Fakat bu mesı:leyi tahlil ve 
tafsil ederken ba 1a beledıyenin 
projesin n e.sasatım hır daha 
izah ettiğin zi gördüm. Bu izah· 
ta "haklı tenkıdi yapalım,, ya· 
palım diyen arzunuzu, doirusu 
kıramctdım ve müsaa::lenizle, ten
kit değil, tetkik yolunda ş· ı bir 
iki sat rı yazmağa cüret e ttim. 
Ümid ederim ki mazur görür· 
sün üz. 

Benim bu yazınızdan, evelki 
yazılarınızdan v~ muhterem be
lediye re:simize •z;.ıf e olunan 
kanaat ve beyanattan anladıkım 
şunlardır: 

Belediye bu vakte kadar imar 
edemediği şehri imar etmek is
tıyormuş ve bu imar için halkın 
senelerce bcklemeğe takati kal· 
mamıı. Fakat imar için bele4i· 
yenin parası yolcmnş. Para bul
mak istenmi~, bu şümullü imara 
tekabül edecek varidat membaı 
aranmtş. Nihayet belediye bu 
membaı varidatı; garaj santral, 
hal aantral, ~kmek fıtbri~ası, 
süt fabrikası, şehir oteli vesaire 
gibi inşaatı yapmak ve bunları 
iıletmek suretile elde edebilece
ğini ümid ediyormuş ve bu va· 
ridat ile imar işi baıınlacıkmıf. 

Hepimiz pek iyi biliriz ki bi .. 
zatihi lzmirin bu glinkü hali 
evveli imara deti~ ıebir haline 
sokulmaja mubtaçtar. lzmir bu 
günkü halile bu günün modern 
şehircilik nazar yetına tamamen 
aykın ve polycentrifüa-ar (tabir 
caiz iae) bir haldedir. Binaen· 
aleyh imardan eyel bir ıehir 
halıne sokulmağa, ilmi, ekon~ 
mile, ürbanistik ve ihtiyaca mu
tabık bir ıehir hıline sokulma· 
ğa ve sonra ise imar olunmağa 
muhtaçtır. Bizim imar, demek
ten maksadımız ise bu günkü 
gibi yalmz vatandaşın ev yap· 
ması demek değıldir. Yani şeb· 
rin arşitektüral görünüşü detil· 
dir. Bir şehrin imarı, evveli as
sainismanı ile başlar. Sonra va· 
tandaşa, ticarete, iktısada ve 
esthetige ıztırap vermiyecek yol· 
ları ve taksimatı gelir -(Zonning, 
Verkehr veya sair esasat üze· 
rine müesses) • en sonra da in· 
şaat ve güzeaettırmo işi gelir. 

Bütün bunların baı nda şeh .. 
rin bı r şehir olabi mesi için la· -defa:mıda lcarşmna çıkan Zeki 
paşanın sözlerine inanarak bu 
hareketinden vaZiFçmiıti. 

So&ı zam~larda Harbiye ta· 
lebelerini İ•taqbulda azaltmak 
için ordu mekkezlerinde birer 
Harbiye mekkbi -"Çhrmıştı. 
Keşke lağvetseydi sanki ne 
olurdq? Hep bunl m ı:lüş!.iqüyor. 
saftanatma karşı, h1yatına karşı 
indirılmek istenılen darbenin 
sebeb1erini hep bu dardan bili· 
yordu. M:ıa .Lafıh son pişmanlık 
ele bır fayda verm yordu. 

- Sonu var -

• . " 
zım ı·len imar plan ve progra .. 
mı vardır. Bu P. in ve progra· 
mın esasatınm, hangi işe nere· 
den başlanmak lazım geldiğini 
ise, şehrin y~vııi h~yatı, 1kh· 
sadi hayatı ve miirı::ıseb.ltı, şeb· 
rin f:zyolojik ~ünyesi ve vatan· 
daşın ıtirad ve sıhhati gibi ava· 
mil tayıl'} eder. Ş hirlerin imarı 
ve atisi hakkında m~şhur şe
hirc l ık tarihıpi yazarı Michel 
Lheritier "Şehirc ler ve bir şeh· 
rin atisioi tayin mevkiinde bu· 
lunanlar evvela Ş!hrın mazisini , 
ve halini gayet iyi teckik et· 
mekle mü,e\leftir:er., diye çClk 
güzel bir tavs yede bulunur. 

Bu suretle programlaştırıia· 
rak imar olunac \k b r şehir ta· 
bıi ve normal bır ş .::hir olacak 
ve realite yolunı g rmiş buluna· 
caktır. Voks1 şurası böy.e ol· 
sun, burasını böyle yapalım, de· 
mek mahkumu zaval muvakkat 
bir kartiye, bir şehir parçası 
yaratmaktşn ve biit'in eınk.eri 
heba etmekten başka bir şey 
değildir. 

Bu günkü fzm ir ise normal 
bir şehir olmaktan çoktan çık
mış ve anormat bir •vaziyette· 
d r. liinpetice bu gün bu imar 
ışı muazzam bir iş haline gel· 
miştir. Bu muazzam ve dağ nık 
işi başarmşk içiıı bize karşılık 
olarak gösterilen şey otel, hal, 
süthane vesaire gibi çok zayıf 
ve kuru ve esası halledemıyen 
düşüncelerden ibarettir. B.z bun· 
ların bir imar için Jazımgeleo 
membai varidat olamtyacağı, 
lazımgelen parayı veremiyeceği 
ve bilakis beledıyeye yeni bir 
yük, bir masraf kapısı açacağı 

kanaatindeyiz. 
Garaj hakkında bir fikir yil· , 

rütmeği muvafık bulmuyorum. 
Zira bu hususta daha sahibi 
saJah:yet zevatın fikirleri daha 
müfıt olabilir. Yalnız bu işte 
anlamadığım bir nokta varsa o 
da lzmire muhtelif membadan 
ve yollardan gelen motörlü va• 
sıtaları bütün şehr~ geçirecek 
bir mahalde toplamaklığın ne 
derece müfit olduğudur! Bu gün 
bütün şehirlerde drenaj yapıl· 
mağa uğraşıldığı bir zamanda 
bu kınjesyonun ıbdaı yollan tah· 
ripten başka bir şeye yaramıya· 
cağım zannediyorum. 

Hal santrala gelince: 
Haller tarihi tetkik oıunursa 

görülür ki, hal tesisinden mak .. 
sat halka, ucuz, temiz mevaddı 
gıdaiye sat~cak, kışın bu mad· 
deleri soğµktan bozulmaktan, 
yazın har4retten muhafaza ~de· 
cek, daimi bir satış yeri temin 
etmektir. 

Hallerde satılan maddelerin 
ucuzluğu, halde ~ iraların ves~ir 
rnaıraUarın daha az ve qıalın 
mali)'et fiati üıerinde fazla bir 
zammın olmayışı ile temin olun• 
duğu ıib·, buradaki malın ucuz 
olması hariçteki satıcıların ihti
karma mani olm11S1 ve balansın 
muhafazası emelile tesis olunur. 
lngilterede h ı susi teşki atla ida
re olunan haller, dığer memle
ketlerde mahalli idare ve bele· 
diyeler tarafından idare olun• 
makta ve kontrol edilmektedir. 
Bu, bir tane ve santral o m a· 
mak şartile hakikaten memleket 
hesabına pek nafı bir ve şayanı 
- Sonu 8 inci sahi/ ede -
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a~?ra,, . . ederse ne olacak? 
---~H-~ızlı ·cemıyetıVaziyete bakıhrsa, Amerika, diğer dev .. 

ispanyada kurulan b~ cemiyet, ltaly8ya geçince letler!e beraber harekete geçecek!. 
cinayet ve çapulculuk cemiyeti oldu itiraf ediyorlar: Günlük hadise Japonlar da 

geçti. Fakat 
Kamora ismını, Kamoranın 

cinayetlerini, Kamora karşısında 
ltalyan zabıta ve adliyesinin ac· 
zini duymıyan yok diyebiliriz. 
Hindist~n gibi uzak bir memJc· 
kette, geçen asır içinde büküm 
süren gizli bir cemiyet, bize bir 
az da hayal gibi gelir; \"e bun· 
lar etrafında uydurulan masallar 
da bizim bu kanaatimizi takviye 
eder. Fakat Kamora böyle de· 
gildir ve daha dün denecek b r 
atide ve büyük müşkülatla da· 
ğıtılmış bir cemiyettir. 

Kamora, bilhassa Napoli ve 
civarında hüküm sürmüş gizli 
bir cinayet cem;yetidir. 

Bu kan dökücü, hain ve cani 
cemiyetin en büyük faalıyet 
devresi 19 uncu asrın son on 
senesile yirminci asrın ilk on 
senesinde olmuştur. 

Cemiyetin siyasetle büyük bir 
alakası yoktu; maksad soygun· 
culuk idi; bu maksadın taba'<· 
kukuna mani olan her kuvvet 
tedhiş usulile ortadan kaldır l· 
mıştı. Maamafih, cemiyetin tarihi 
çok eskidir ve ilk zamanlarda 
da tamamile siyasi maksadlar 
üzerinde ça 1ışmış idil. 

Siyasi " Kamara,, cemiyeti 
1411 de Ündfüüsde, Sevilde te
essüs etmiş ve azası arasında 
bir çok yüksek rütbeli memur 
ve papazlarda bulunmuştur. Ce
m.yet çok çabuk büyük bir 
şöhret kazanmış ve cemıyete aza 
olmak için de çok namuslu ve 
cesur olmak adet ittihaz edil· 
mişti. 

Cemiyetin müessisi Huan Ka
mor isimli cesur ve namuslu 
bir adamdı. Kamora adı da bu 
aClamdan kalmıştır. İspanya Bur• 
bonları hüküm ve saltanatlarını 
Napoliye de teşmil ettikleri za
man Kamara cemiyeti de İtal· 
yaya girmişt i r. 

Cemiyetin ltalyada cinayet ve 
hırsızlık cemiyet• şeklini alması 
şu hadiseden sonra olmuştur: 

Kamoracılar •pek fazla çoğal· 
d ğı bir sırada, gene bu cemi
yete mensup Ç.cıyo Kapiçyo 
adlı ve Napolili bir genç hır
sı:ılıktan dolayı hapse mahkum 
olmuş ve meşhur Sen Corç ka
les ne sevkedılmiştir. 

Kalede mahpuslara mahsus 
bir çok büyük koğuşlar vardı. 
Koğuşların her bırisınde beş on 
Kamorist bulunurdu. Bu Kamo· 
ristler, koğuşlarda bir nüfuz ve 
tegallüp vücude getirmişler, 
ve aralarında birleşerek diğer 
mahpusların yemek, içecek ~e 
paraıannın bir kısmına sahıp 
olmağa başlamışlardır. 

Bu usul hapishane dahilinde 
asay·şin muhafazası vazifesi de 
kendilerine ait olmak şartile 
zından müdürleri tarafından tas· 
vib edilmiştir. Çiciyo Kapuçyo 
da koğuşuna sokulduğu vakit, 
Kamoristler he men etrafını sar
mışlardı. 

- Şarabının dörtte birisi, ek
meğinin beşte biri, dışarıdan 
gelecek para ve hediyelerin de 
üçte biri bizim ol:.caktır. Sana 
gösteceğim z yerde yatacaksın, 
bizim emrimizi mutlak surette 
dinliyeceksinl. demişlerdir. 

Çiciyo cesur bir delikanlı idi. 
Ve bu karara karşı sert bir 
tavırla: 

istikbalde zorluk var •• 

Çiçigo K.apiçgo kırık masa agaklarile sillilıli 
kamoracıları mağlub etti 

- Hayır, söylediklerin zden Çevik ve cesur delikanlı pek 
hl; birisini yapmtyacağım. Şara· az zaman içinde mutaarrrzlardan 

bımı dökerim, param ı sokağa ikisini yere kanlar içinde devir-

Tokyo, 26(A.A.)- Gazeteler, 
Amerika efkarı umumiyesınm 
Japon cevabından umumiyetle 
memnun kalmış olduiunu bil· 
dirmektedirler. 

Yeminur gazetesine göre,Ame· 
rikalılarla Japonların hadise 
hakkındaki beyanat ve ifadatı 
yekdığerine uymaktadır. 

Mikayo gazetesi de mevcut 
başlıca müşkülün istikbale aid 

zamanlar meselesi olduğu müta· 
leasında bulunmaktadır. 

Herhalde Japon gazeteleri 
müttefikan Japon cevabını ileti· 

atarım, fakat size vermem . Çe- miş diğer ikisini de ağır surette 

kilin ba~ım:ianl demiştir. ve başlarından yaralamıştır. 
bas etmekte, yalmz Pabay ha· 
disesi g bi hadiselerin tekerrÜ· 

Ncvgorktan bir görünüş 

Bunun üzerine eski mahkum 
Bu hali gören diğer haydutlar kamoristlerle yeni kamorist ara-

F k Çicıyoya: 
sında kavga başlamıştır. a at 
Ç b · ·1 hl - Cesur adamsın, b iz sana İciyo Üzerine İr SÜıiı Si a ı 

Cumhuriyetçiler, Terueı.: 
de 6500 esir aldılar 

haydudun hücumunu görünce tabi olduk! Demişler ve kendi· 
hemen yanında bulunan bir ma- sini reis ittihaz etmişlerdir. işte, 

rüne Japanyanın askeri harekatı 
müteessir olsa dahi mani olmak 

için tedbirler alınmış olduğunu 
bildiren ve Japon tayyare ku· 
mandamnın kafi ihtiyat tedbir
leri almamış olması sebebile 
memuriyetten azledılmiş olması 

keyfiyeti üzerinde ısrar eden 
fıkrayı hazfetmektedir. 

------~----m~----------

sayı kırmış, her eline bir masa İtalyan kamorası asıl böyle ve 
l h ti lal ci le r de dnn Madrid şehrini tek. 

rar topa tutmuşlar ve mühim haayağı alarak mutaarrızlara saldır· bu had .seden sonra teşekkül 
mıştır. etmiştir. -Sonu 11ar-

Filistinin asayişi, uzun 
müddet muhtel kalamaz 

Vaşington, 26 (A.A.) - Tok· 
yoya verilen Amerikan notası 
hadiseyi kapamakla beraber 
Amerikan· Japon diplomatik ger· 
glnliğrne nihayet vermektedir. 
Japonyanın vereceği tazminat 
miktarı henüz tayine muhtaç ve 
Japon vaidlerine Amerikan iti· 
madı notanın sorı ftkrasının da 
gösterdiği veçhile mahdut bu· 
lunduğu için Japonyanın Çindeki 
tahrikat ı Amerika tarafından en 
büyük bir itina ile takib edile· 
cektir. Bununla beraber nota 
hiç olmazsa bir kaç gün için 
hadisen·n bütün tafsilasını halka 
gösterecek olan bombardıman 
filminin gösterilmesine kadar 
Amerikalıları yatıştıracaktır. Bey· 
nelmilel bakımdan umumiyetle 
tahmin olunduğuna göre nota~ 
Japonya yeni hadiselere sebe· 
biyet verdiğı takdirde Ameri· 
kanın Vaşington muahedesi 
devletlerile müşterek bir hatb 
hareket tayin edebilmesi için bu 
devletlerle d plomatik teşriki 
mesaiye doğru bir hatve olarak 
telakki edileb lir. · 

sarat yapmışlardır. 
Barselon, 27 (Radyo) - Res

mi tebliğdir. 

imam Yahya, İngiliz kralına bir telgraf çe· 
kerek, bizzat aldkadar olmasını rica etti. 

Hükumet kuvvetleri asilerin 
eJffide bulunan zantt kışıasını 

da zaptetmişlerd ir. Teruelde mu· 
kavemet gösteren yalnız papaz 
mektebi ve sivil hükumet kona
ğ dır. Dün gece her iki bina da 
alevler içinde id • 

' 

Teruel harbinde 6500 esir alın· 
mış, mühim miktarda erzak ve 
cephane ele geç rilmişt r. Sivil 
ahalinin tahliyesiııe devam ed 1-
mc ktedir. 

4 asi gemi, Gaskonyayı bom· 
bardıman etmişler, tayyarelerin 
müdahalesile firara mecbur kal· 
mışlardır. Gemiler, Mayorka 
istikametinde uzaklaşmışlardır. 
Telefat yoktur. 

Salamanga, 27 (Radyo) -Res· 
mi teblığ: 

Arabların bir nümayişi 

Teruelde müdafaa devam et· 
mektedir. iki hükiimetçi tayyare 
düşürü müştür. Faaliyete geçen 
Franko kuvvetleri, Terueldeki 
Cumhuriyetçileri muhasaraya ça· 
lışmaktadırlar. 

Kudüs, 27 (Radyo) - Arap daha fazla muhtel kalamıyaca· 
çeteleri, Lübıan hudutlarında ğını krala arz evlemektedir. 
İngilizler tarafından tes s ed lm ş Kudüs, 27 (Radyo) - Filis· 
olan ablukayı kırmak için İngi· tinde Taberiye gölü civarında 
liz kuvet erine karşı şiddet.i ateş dün ve bu gün yeni bir çok 
açmışlardır. müsademeler olmuş, polısler Fransızlar, İngilizlerle dai

ma yanyana yürüyecekler Son haberlere göre, çetelerle civar köylerde araştırmalar ya· 

logiliz askerleri arasında vuku· darak haydud çetelerini bulmağa 
bulan muharebe, çok kanlı ol· 
muştur. İngilizler, Arap çetele
rini ric'ate mecbur etmişlerdir. 

Kudüs muhtarları, bugün top~ 
(anmışlar ve çetelere kımsenın 
si ı ah ve sa:re vermemesi lüzu
munu ilan eylemişlerdir. 

Kudüs, 27 (Radyo)- Halkla 
dolu kah ı1ehanelerden birine bu 
gün bir bomba patlatılmış ise 
de kimseye zarar oımamıştır. 

Kudüs, 27 (Radyo) - Tul· 
ker.mde vaziyet fenalaşmıştır. 
Bu münasebetle örfi idare ilan 
edılm ştir. 

Kudüs, 27 (Radyo) - imam 
Yahya, İngıl tere kralma bir tel· 
graf çekmiş ve Filıstin ahvalin in 
düzelmesi için kendisinin müda
halesini ı ica eylem ıştir. 

imam Yahya; bu te1grafında, 
Filisbn asayişınin, bu şekilde 

çalışmışlardır. 

Dolaşan bir rivayete göre, 

İngiliz makau.larının haydutları 

herhalde yakalamak için aldığı 
bütün tedbirlere rağmen bir 

(1'ures) diyor ki: ~.,ransız milleti, za
ferin çelenkleri altında uzanıp uyu. 

mamak lazımgeldiğine kani oldu 
dün kongre halinde çoğu kaçmağa muvaffak olmuş· Paris, 27 (Radyo) - Komünist partisi, 

lardır. Çünkü Suriye hududun- toplanmıştır. . .. . 
da üç sı lahlı haydut görülmüş- , Genel sekreter, B. (Tures); kongreyi açarken hır soylev vermış, 
tür. T emızlik hareketi için hu- bir iki sene içinde yapılan işleri saydıktan sonra, Fransız milleti· 
dutların kapatılmış olmasına nin, artık zaferin çelenkleri altında uzamp uyumamak lazımgeldı· 
rağmen Arap çeteleri, gene bir ğine kani olduğunu söylemiş ve F ransanın ~arici siyasetinden 
çok yerle baskın hareketleri bahsederek, lng ltere ile teşriki m"S'!\İ m " sel"S'n n tamamen tas· 
yapmaktadırlar. · vib ed ldiğını, ,k, milletin, daıma y,rnyana > iır ..ı yeceğinı beyan et· 

miş ve alkışlanmıştır. 
Faşist kongresi B. (Tures), Amerika Cumhurreisinin takib ettiği siyasetten de 

f d bahsetmış ve B. Ruzvelti takdir eylemişt r. 
top an ı B. (Tures}, Uzak Şark ve ispanya had selerini de teşrih etm iş, 

Roma, 27 (Radyo) - Fasist ispanya cumhuriyetçilerinin, kendı talihlerine terkedılmemesi la-
kongresi, bu gün Lıtoryo sara· zımgeldiğini ilave ey lem i ş, Uzak Şarkta Fransanın harekete gel-
yında toplanmıştır. Kongre, mesini ve U.uslar Sosyetesinin demokratize edı.mesi lazımge.dı· 
ç orşaınba günü sana erecektir. ğını söyıeınıştir. 

Madrid, 27 (Radyo) - Saa. 
bire doğru asiler şehri şiddetli 
top ateşine tutmuşlardır. Şehrin 
ortasına düşen mermi !er bir çok 
tahribat yapmıştır, telefon san
tral binast ve büyük caddede 
mühim bazı binalar hasara uğ
ramı ştır. Amele mahallelerinde 
sağlam olmıyan binalar çok za• 
rar görmüştür. Kurbanların sa• 
yıst henüz belli değildir. 

Bir komite 
Japonyaya verilecek 
mukabil notayı tet. 

kik edecek 
Londra, 27 (Radyo) - Japon· 

yanın cevabi notasına yerilecek 
mukabil notanın tetkik ve müza• 
keresi için bu gün deniz lord· 
luğu ile Harbiye Nezareti erki.
nından mürekkep bir komite 
teşekkül etmiştir. 

Manisada 
Kızılayın yılclönü. 

• • mü merasımı 
Manisa (Hususi)- Kızılay ku· 

rumunun altmışıncı yıldönümü 
Manisada büyük tezahüratla kut· 
lulandı. Saat on beşte Cumhu
riyet alanında tören yapıldı, 
Muhtelif hatipler, kurumun ama• 
cını belirten, yaptığı büyük biz• 
metleri canlandıran söylevler 
verdiler. 

Halkevinde Gazi ilkokulu genç 
Kıztlaycıları tarafından bir mü· 
samere verildi. Öğretmen Yahya 
Kanyak, altı yüzden fazla dinle 
yici önünde (Kızılay kurumu ve 
ulusa yaptığı işler ) konulu bir 
konferans verdi, aynca Pazar 
günü Ortaokul genç Kızılaycı• 
lar tarafından ikınci bir müsa· 
mere veri idi. 

Akhisarda: 
Akhisar (Hususi)- Akhisard• 

Kızılayın 60 ınc ı yıldönümü me
rasimle kutlu landı. Törende bü· 
tün Akh ısarl ılar bulundu ıar. Kı · 
zılay namına hakim Bn. Kamran 
çok a1kışlaııan b.c söy.ev vc:rdi. 
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lngiliz harp gemisi, Karasakalın korsan gemi
sine rampa etmeğe muvaffak oldu 

Bu son vahşiyane hareket Ka· 
rasakalın çirkin şöhretini azami 
dereceye getirdi. Bunun i~in 
Amerika sahil ve adalarında 
baydudluk edenlerin hemen hep· 
si de bu adamm maiyetine gir
mek hevesine kapılmıştılar. Gün 
;eçmiyordu ki Tiçin maiyetine 
bir kaç korsan girmiş olmasın. 

Bu hal Karasakalın maiyetın· 
dek lerin hiç hoşuna gitmiyor
du. Bu 1ki sebepten doğuyordu: 
Birincisi bunlann hakiki hüvi· 
yetlerinin malum olmaması, di· 
teri de kıskanmak hissi idi. 

T iç, bu son vurgundan sonra, 
bir müddet melcelerinden birisi 
oian Okerokda kaldı. Bu suretle 
izini kafi derecede kaybettiğini 
andı ve yeniden denize açıldı. 

Karasakal efradı arasındaki 
menfi cereyandan haberdar de
ğild. 

Ko"sanlar, Karasakab usulü 
bozmakla itham ediyorlardı. 
Onlara göre yeni bir korsan 
altı ay pir aşkına hizmet etme
den evel hisse alamazdı. Kara· 
sakal, bu cereyanı belki biliyor, 
belk• de bilmiyordu. Maamafih 
bilse de, hodgim bir adam ol· 
duğu için bu cereyana ehemmi· 
yet vermiyecekti. 

Okerokdan ayrıld.ktan bir kaç 
gün sonra. ufukta •Skarbori. 
adlı İngiliz harb gemisi göründü. 

Bu harb gemisinin ıüvarısi 
P.qıtlaııdd~ -hueket ..edeıken 
bılhassa Karasakalı bulub imha 
etmek emrini almıştı. 

Karasakal, bu harb gemisini 
gördüğü vakit mutad manevra· 
sını tatbik etti, kuvvetli bir barb 
gemisine mukabele edemiyeceği 
kanaatini hasıl etmiş gıbi yel· 
kenleri gevşeltti, teslım olmağa 
hazır bir hal aldı. 

Harb gemis süvarisi bu ma· 
nevraya körkörüne aldandı ve 
Karasakalın gemisine yaklaş· 
ınakta istical gösterdi, ve çok 
kolay rampaya muvaffak oldu. 

Tiç, rampaya meydan verdık· 
ten sonra en şiddetli müdafaa 
usullerini tatbika başladı. Yanın· 
da Meri ve Kenedi olduğu halde 
lngıliz babr.yelerine karşı ateş 
püskürmeğe başladı. 

Mücadele çok, hadden çok 
şiddetli oldu. 

Meri, hem döğüşüyor, hem de 
Karasakalın cesaret ve mabare· 
tine h"'yran oluyordu. B1.1 adam, 

Dilimize çeviren: 

·-·--ıeytanın ta kend isi i1 ; üıerine işini bitirme'<" için meçini göğ-
bir anda dü,ürülen sek z, on süne s1plam•ğa teşebbüs etti. 
kılıca karşı koyuyor; bu korkunç Fakat hedefine bakarken, deli· 
silahlardan husule gelen ablu· kanlının güzel mavi gözleri, 
kayı mütemadiyen kırıyor, dö· kalbini bir daha t tretti, meçini 
küyor, bu suretle etrafında kanlı, de geri çekti, delıkanlının gÖğ· 
yaralı, ölmüş veya yarı sa? süne nplamadı. N ! masum göz· 
cesedlerden mürekk p ikinci )erdi bu gözleri.. Meri, gayri 
bir daire hus&.1!e ' getirıyordu. Bu şuuri bir hisle: 
ikinci cesed !erden mürekkep - Delikanlı, kalk ve teslim 
daire onun müdafaa ve taarruz· oll .. Ded·. 
larım da kolaylaştırıyor Ju. - Sonu var -

maz bir vaziyeti idame edebi· a Oıyor ı: Karasakal, c dden mağlup ol· 1 H Ik • k• 1 
liyordu. 

Dr. Gö6els 
Bertin, 27 (Radyo) -Almany .i 

Propaganda Nazın D·. Göbels, 
bır konferans vermek üzere ikin· 
cikanunun beşinde tayyare ile 
Kahireye gidecek ve Nahas paşa 
ile de konutacaktır • 
...... 111!!!!!!! .......... ... 

Borsa Meri, hayatında bugünkü ka· Urlada elektrik 
dar müthiş V!! kanlı bir s hneve 27-12-937 
rasgelmemişti. Korsanların vah· yok/ OzUm sabşlart 
ıiyane naraları, her iki taraftan ç. Al K s K S 
yaralanaaların ac acı feryat arı Motör tozu/muş, bir S22 A. Ozümcü İ2 so ıs · 
biribirine karışı yor, in ı ltiler ah türl :i tam; r edilemiyor 426 O. K:uuınu 13 25 15 
ve vahlar da göklere kad r yük- 318 Esn f Ban. ı2 ıs 75 
seliyordu. Beri tara' tan da her Sayın bay m; 281 Jıro ve şüre. 13 625 16 50 
iki taraf b irib ri nı imha için Urla, dört gündenberı karan· 24() M. J. Taran. 13 625 15 
gayret ve cesaretlerinin en bü· lıklara ~ömü m iş t ü . Kış günü 188 İnhisar idare. 10 37 5 13 
yüğünü gösteriyordu. ç 1murlu sok tklarda göz gözü 79 K. Taner ı4 ı5 

Meri, ceuret ve soğukkanlı- görm yecek derecede karanlık 36 ş. R.za H. 13 13 5 
lığından hıç b ir ıey kaybetm!· içinde i ısan evıne bıle gid P 33 S. Ekin 14 ı25 ı4 25 
m ş olmakıa beraber, bu çok gelmekte mü,<ü ı it çekmektedır. 27 J. Kohen ıs 25 ı5 50 
feci sahneyi m:.ii<emmel surette Bu un seber i elek rik fabrika· 19 H. Alberti 13 75 ı3 875 
kritik ediyor, lb •ri taraftan biz· sandaki motörün bozulınasıdır. ş 14 ı4 50 11 111ıa< o. 
zat kendisi de dö~üş iyordu. Başka yerlerde dört günde fab· 2180 Yekun 

Bir aralık, Meri karşısında rika kuruyorlar. Her nedense 18~163 Eslci satış 
genç ve iyi silah! nm ş bir in· Urlada, bu müddet zarfında bir 1 6343 Umum yekun 
giliz bahr ye askeri gördü; bu motör bile tam r edilemiyor. incir satışları 
asker, l' zerine hücuma hazırlan· Belediyenin ha·ekete geçmesini ç. Alıcı K. S. K. S. 
mıttı. Kan ve ateş arasında dileriz. Orialı kutlerinizden 482 ş. R za H. 5 50 6 50 
H a · b ·1 1 k ı~ viüii ii e~ ı. =•'!<.,.,.,., -·J.J- - · D • "~ ~ ,._ " ,.. --· 1 .nc·11~·1t .. ,flnızı 12082S Eaıc ı satıt 
k k edebildi: Bu asker güzel, D • 121307 Um ım yekü, 
nazik ve sevi mlı bir yüze mal ı k r.a rıste Zeytinyal)ı sallşları 
idi; adeta kadına benzıyordu. Grevler devem ed:.yor Kilo A ıcı K. s. K. s 
Birdenbire, hatta bütün a rzula· 10000 Ege ş ı r. 26 50 26 5 
rının hi lafına olarak kalbinin Paris, 27 (Rad o) - Grev er ı )QOJ A. p jh l Ç 26 50 26 Su 
sızladığını hissetti; bu güzel ve d evam ed yo r. Hü ... ı'.imı:-t n büt n 5000 M. Kar"ol. 27 27 
masum çehre Mer;n ın lc.alb nde gayretlerine rağmen vaz yettc 25000 Yekun 
garip bir his hus 1le get rmiştıl hiç b .r değiş ki k voktur. 

Piyasa fiatleri 
Buna rağmen iki m ıhasım bir. Başba1<an B. Ş >ta ı, bu gün 

27-ı2-937 çekirdeksiz üzüm 
birile bo~uşuyordu. b zzat bazı am ~ le mümessi lerini 

orta fııtlerı : 
Del kanlı, C "' s.ır fakat kifı de· k bul etmiş ve uzun müddet 

recede toydu. B 1011 ı içın; elın · konuşm ıştur. No. ~ 
de meçi olduğu halde Meriye G ızeteler, hali askeri kuvet· • 9 

12 25 
11 03 

şiddetii bir s ld rış yaptı, fakat ler vasıtasile tevzi edi ' mektedir. • 10 
yerde henüz p. htılaşmakta olan ., 11 

13 15 
15 25 
17 .7S 
22 75 kanlara basarak kay dı ve yere Olanın Y >ni bü.dceai • 12 

düştü. Ve eğer b J suretle yere Ticaret ve S:ınayi Odası ida· 
düşmemiş o .s ydı, Merinirı mu· re heyeti dün öğleden evel Oda 
kabil darbesile göğsü bır hraf· sa onunda toı'lanmış, Ticaret 
tan diğer tarafa delinece di. O asının 938 senesi büdceıini 

Burası can pazıırı demekti. müukere etmiştir. B idce, varı· 
Af, merhamet vesair hisler para dat ve masraf mütevaziıl olmak 
etmezd'. Ôıdüren kazanın ş ol•u· üzere 48,000 lira üzerinden ha· 
du. Eunun için Merı, yere dıi· z rlanmış ve Odı mecl sine sevk 
şen g ç i gil ız bahriy l i ı nin 

Yazan: 
Hanri B•ro 

olu ım ı \; tur. 

İddıa <-' derım kı rnsa ıılar; dok· 
san kıloyu geçtıler mi kabil 
değil sıkıntı, derd nedir bilmez· 
ler. BJn ı yalnız ş l'll ınlar anlar. 
Bende ekser y ı vaki olduğa 
üzere bayatlının me'nus muh ti 
aklımı haşım ı getirm şti. Maru· 
ke ı bir ka ıapeye yaslanmış hep 
bunları düşünilyordum. 

Zahire sataşları 
Ç. Cinsı K. S. 

2175 Buğday 6 
45 Ton Buğday 6 
40 ,, Bakla 

244 M. Darı 
590 Susam 
104 B. Pamuk 

4 25 
ı4 50 
28 

K. S. 
6 12 
6 ı2 
4 25 
4 375 
ı4 75 
42 

vakıt haz r babayan ş ışmao 

delikanlılar insandan para vuran 
mendeburlardan çok nadirdir. 

Arkadaşların beni bekledik
leri muhakkaktı. Derhal o akşam 
"Şanam.a gitmete kırar ver
dim. Daha gitmeden bizim koca 
"Robrol. un: 

Şükrii Kaga 
------------------- Uşağım kendisini her ıünkü 

sinemasından menedecek olan 
avdetimden pek de meyus görün· 
müyordu. Tab.i sıhhatimi yerin· 
de buluyordu. Pıjamalarımı 
uzatırken ben de: 

- insan şu yatla tosunu ıev· 
diğ' rıd en boğazlıyacatı geliyor. 

böyle zıvanadan çıkarıyordu? 
Neden? Diye ıiz de merak 

edersiniz. Neden olacak? Uslu 
bir del ıkanlının aklanı zlvanadın 
çıkararak alay etmek isted ğin· 
den .•• Böyle vak'alar ne yenıdir, 
ne de nadirdir. Bu hakikati bizim 
yaştakilerden kim bilmez? Ben 
bunu kendi kendime de tekrar 
ed ıp duruyordum amma faydasız. 
insan bir defa bir kadına tutul· 
mıya görsün. Bir türlü kurtula· 
mıyor. Ben de adamakalb yaka· 
!andığımı anlıyor dum. 

Manş denizini güvertede 
geçirmek istedi. Bir az da üşü· 
yordu. Kendisini genç bir k z 

gibi nazlandırc!ı. Par se ı·mal 
istasyonuna gelipte o, Passıde 
akrabasından birinin yanına ben 
de evime g tmek üzere aynldı· 
tım zaman aşağı yukarı alrklaş· 
mıı gibi ıdim. 

• •• 
Onu arabasına koydum, ıçım· 

de ağlamak arzusuyla ben de 
eve yollandım. Evimi görmek 
beni bir az teskin etti. Bu evde; 
kart ve kocaman bir bekarın 
uf ak tefek heveslerinden mürek
kep akıllı uslu, evcil bır saadetin 
binlerce hatıraları vardır. insan 
sıkleti nisbetinde bedbaht veya 
bahtiyardır. 

- Oh ne i li uslu hayatıma 
munis ve derdaiz yaşayıııma 

avdet ediyorum. 
Diye düşünüyordum. 
Ne olursa olsun yerimi boş 

bırakmıştım. Gençlik arlcadaıları 
kolay kolay yerine konmız. 
Benim arkadaılanm da anlamıs
lardı ki; Pariıte atır başh, vur· 
dum duymaz; çakınbyı sever; 
sabahlara kadar dolaşma!\'a her 

Dediği ni ~e buna •Miıel,,in 
sigarasrnm dumanları arasında: 

- Arkadaşımıza hoı geldin 
demek için her birimiz suratının 
bir parçasını öpelim. 

D ye bir zevzeklık ilive etti· 
tini i şitiyor gibi idim. lıte 
benim arkadaşlarım böyledır. 
Hiç sözlerini sakınmazlar ve 
benim semizliğimle al.ay ederler. 
Fakat ne olursa olsun ben ar
kadaşlarımı severim. 

Ya Monrnarterin geceleri? Kol· 
tuk baloz, arının gürültülerini ve 
oralarda şampanyaya itirafı aşk 

eden i:-av1t~ı yosmaların fisıltı· 

··-'Sı1airct ' 

·~ ,._......___ 

Sürprizle dolu bir maç 
haftası geçirdik 

Ateşspor 13 · Yamanlar O, Alsan• 
cak 3 -Doğanspor 3 ------------Pazar günü Alıancak saha· 

sında ikinci devrenin lik müsa
bakalarına devam ed imiştir. 

Birinci maç Üçok • Dem rspor 
takımlan arasında yapıldı. Üçok 
takımı birinci devrede enerjıden 
fazla tekniğe kaçmak istiyor, 
rakib takım kalesı önünde )ij. 

zümsuz yere paslaşıyordu. Bu 
suretle Demirsporun bir golüne 
Saidin, Mazharın ve penaltıdan 
Adilin alt klan üç golle muka· 
bele etti. Devreyi 1·3 bitirdi. 
lkinci devrede Üçoklular daha 
insıcamlı b r oyun çıkardılar ve 
biinc devrede attıkları 3 gole 
daha altı gol ilave ederek oyun• 
dan 1·9 galip çıktılar. 

Bu oyunu Alsancak · Dokan· 
spor maçı tıtkip etti. Alsancak 
takımında lstanbulda bulunan 
Saim ile Necmi yoktu. Do~an· 
spor ise g~çen hafta Üçoka 
karşı çıkardığı kadroyu aynen 
muhafaza ediyordu. Oyun kor· 
nerle neticelenen ve Enverin 
güzel bir kafa vuruşile gole tah· 
vil edilen Alsancağın bir akınile 
başladı. Bir dakika içinde ya· 
p1lan bu gol Doğansporluları 

şaşırtır gibi oldu. Bundan isti• 
fade eden Alsancaklılar oyunu 
Doğanıpor nısıf sabasına intikal 
ettardıler. 12 inci dakikada 11-
yasın bir vole vuruıundan 2ınci 
~ o· erini kazandılar. Galebeye 
doğru koşan A lsancak takımı 
seri bir oyun oynıyordu. 15ınci 
dakikada Basri 18 çızgiain~en 
güzel bir şütle takımına üçüncü 
golü hediye etti. B r çeyrek sa· 
at içinde yapılan bu üç golden 
sonra Doğansporlular canlandı. 

Y rmirıc d 11kikada sağ açıklan 
Niyazi yakaladığı fır&atı gole 
tahvil etti. Bu golden sonra Al
sancak takımı tekrar harekete 
geldi ve dö rdünci sayıyı çıkar
mak için uğraştı . Fakat Doğan 

sporlular da artık açılmıılard1. 

Devre 3-1 Alsancak lehine bitti. 
lkincı devre, tekrar Alsancağın 

tazy.kıle batladı. Oyun asabi bir 
bava içinde cereyan edıyordu. 

Doğanspor u:ıbına daha hak m 
görünüyordu. 

Doğanlılar 30 uncu dak kadan 
ııonra biribiri üzerine biri Yusu· 
fun diğeri Fuadın ayağından ıki 
gol ~ıkardılar. Ve mağlubiyetten 

kurtuldular. 
Alsıncak e inde garanti tut· 

uğu galibiveti kaçırdıktan sonra 

larını ııitmek gı bı muum zevk· 
lerle dolu o canım geceler .. 

"Pıgal,, caddesinde ne kadar 
otelci, ne kadar kap cı ve ne 
kadar gece ıof örü varsa hepsi 
beni göbek adım la çıtırırlar. 
Kokain satanlar benden nefret 
ederler. Çünkü benim s bhat 
taşan bal ve tavrım, rengimin 
kırmızılığı oolann ticaretleri 
aleyhine reklim olur diye kor
karlar. 

Şimdi bunlann hepsinden mah
rumum. Ananeye olan merbu· 
tiyetimi bıliyorsunuz. Bütün 
arkadatlırımı sabahleyin şefak 
sökerken soğanlı çorba içmeğe 
götürdüğüm "hal,,leri acaba bir 
defa daha dünya gözüyle göre
bilecek miyim diye merak edi
yorum. 

Ah efendim ah, bunlardan 
bahsettikçe içim yanıyor. Ne 
kadar mesudmuşum da saade· 
tımi bılmiyormuşum. Meşin kol
tııklar, çevız dolablar verıne 

toplandı ve D >ğanspor kalesini 
tekrar tazy;k çember. altına aldı. 
37 ınci dakikada semeresiz kalan 
bir firik ik kazand . 41 inci da
k kadı Doğanspor kalesi önüıı
de, mevsim n, tekn k ve nizami 
balcım ndan çok in:e b:r karan 
verildi. Alsanc ıklılar penalb 
bekliyorlard ı. Hak~m; firik k 
verdi. BJnu bir korner takip 
etti. Kor11eri Basr çekti. Enver 
kafa ile karşıladı.. Fakat top 
Enverin kafasından ayrılıp ka
leye doğru giderken hakem, oyu
nun hitam d:idüğünü çaldı ve 
düdük sesi bitmemitti ki, top 
ağlara takıldı. Fakat bittabi 
hakem, saymadı. Oyun, 3·3 be
raberlikle bitti. 

Sıra günün en mühim kartı· 
)aşmaları ara11nda sayıla olaa 
Ateş • Yamanlar maçına geleli. 
Ateş t ı kımında lzmirden ıidoeı 
Adnan yok.. Fakat onun yerine 
genç ve enerjıli bir müdafi or 
nuyor. Yamanlar takımı devr .. 
nin 25 inci dakikasına kadar 
mükemmel bir oyun çıkardı. 

Ateşlilerin akınları mükem
melleştir. Fakat bu dakibdaa 
sonra takım tamamile bozuldu. 
Ateş takımı 3·0 galib vaziyette 
devreyi bitirdi. ikinci devrede 
Yamanların fena oyununa çok 
güzel ve seri bir oyunla muka
bele eden Ateı takımı daha oa 
gol atb ve maç ı3·0 ıibi ... 
nenin gol rekorunu teıiı edea 
büyük bir farkla kazanda. 

Halk sahasında 8 takımlan 
arasındaki müs&bakalarda Atet 

4-0 Yamanları, Üçok ta 4-1 D .. 
mirsporluları mağlub ettiler. 
Doğa il spor sabaya gelmedi tin
den Aluncık ta'.(ımı seremoaıile 
bükmen galib Hyıldı. 

Fransa Ayanı 
Büdce miizalıerelerine 

baıladı. 
Paris, 27 (Radyo) - A,aa 

meclisi, dürı toplanmıı ve biid

ce müzalcerelerile meıgul olma.
tur. Müzakereler, yann IODa 

erecek ve büdc~ kanunu, çar. 
şamba günü Parlamentoya iacle 
edilecektır. 

Parlamento, perıembe fdDI 
toplanacak ve Ayan mecliıinin 
büdce kanunu üzerinde yaptıtı 
tadılitı tedk k eylıyecektir. 

şımdi önümde sürgün edilm ı 
bir adam büzü ı ve elemi Yar. 

Gözlerimi kapayınca, tüylü hala
larım ı, sedirlerimi, Litaplanma 
görüyorum, ve evim ıimcli ..._ 
romanlardaki fatolar kadar rüml 
görünüyor. Ve ekseriya baalar 
otel odalarında ubablan o 
mabud çini ibrikle yüziiml yıku
ken bıtırıma gelir ve atlamamak 
için burnum ı çekerim. 

Nerde idim. Ga ibı arkada,. 
tarımdan bab iediyordum. içine 
düşmek üzere oldutum tehlikeyi 
evelinden hissetmiı olmak beni 
pürbJzur saadetimin aıinalarına 
rabtediyordu. 

Kendi kendime: 

- Bu akşam, hatta timdi 
bile gider arkadaş ara kavuııı· 
rum. Oıyordum. 

• • • 
Gıtmeğe hazırıanmııbm. Kapa 

çalındı. 

Gelen o ıdı. 

- S.11u vu -
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Boks mu oynuyor, 
bıçak mı saplıyordu?' 

• • 
c~ leri 
o da bir cevab .. f u !f Ü ı · ü pr gram 

1sta11~ul radyo<u: 

Ôğ.e neşryat.: 12,30 Türk ir ar"·miz, bir sabah gazetesi-Sarhoş olan ikiıırkadaşbıçak ve 
m s kis , 12,50 h~vadı kr, 13,0S • 

Tiiık ıııu•·"ıs,, 13,30 Haı.ı nın eşriyatı etrafında ne diyor? tabanca ile biribirine saldırmış •• 
musıki, ___,,.,..... ____ .., ------
Akşam neşryııt: 18.30 Dlns -B .. şı 5 .nci sahifede- şartlarla yevmi iki bin kilodan Tepecikte Kağıtane caddesin· Demiş ve tabancayı k:olunun 

mus.k S', 19,15 Türk mı•s k 5 , şüknn bir teşebbü>lÜr. Fakat az s t lan s;dün daima zı.rarla de Hamdının kahvesi önünde içinden çıkarıp beline sokmuş· 
1'1,45 borsa haberleri, 20 Türk bundJn neli beklemek, beledi- k pand.ğ nı, iki bin k lodan fazla sarhoşluk yiizünden Habibi öl· tur. içki esnasında Habib ora· 
musıKi!i, 20,30 Hava raporu, yenin intifaını ümid etmek be· ise tes.satı amoctize ed ·m yec k dürmekle maznun Vehbinin mu· dakilere küfretm'ş ve nihayet 
20,33 A 3 pç 1 neş iyat ( Ömer led yenın ıht ~ar yapmasını ste· ludar bir menfaat bıraktığı ta· hakemeşirıe dün şehrım•z Ağır· gece yarısına yakn kahveden 
Rıza tar fıııdan ). 20,45 Türk mektir ki, bunu lııç bir kimsı: hakkak etmiştir. Ctj!:a m hkemesı de başlanmış· hepsi p.şlrı çı 1 .mış, orada Ha-
mus kis', 21,15 Stüd)o 0 kes- ve hiç br beled.ye düşüne· Bilhqssı d i~ünülme;:d r ki bu tır. Muhakeme safhasına göre bib ile Vehbi bir.birine küfre· 
ırası, 22,15 Ajans haberleri, mez.. memlekette süd fazla sa folurı· Habib, Vehbi ve arkadaşları, derek kap.şm•şlardır. Habib ta· 
22,30 Solo'.ar, 22,50 son haber· Beled.yeler yapmağ ı mecbur madığı g.bi lzrnir ya ı tropikal Tepec,kt. Hamdın in kahvesind~ bancasını çekn.ş ve Ve)ıb ye. 
!er, 2 ~ son. olduğu amme h zmeııerin• bir ıkli mlll k o uiurıdan fula o u urken Habıb de gelm ş, ken· bir el ateş etm ştir. 

Av.upa ist~syonfarının bu gün· membaı var dat adddll)emı::idjr. teşkila'a muhtaçtır. disıJ)e kahve ve naıgile ısmar· O vakit Vehbi de Habibin 
kü programlarından mü,ıtabap Varidat olsa bile çok mahdut Ekmek fırını: !anınca: üzerine çullanmış, elinde bqlu· 
parçalar: kalac>ğı tabıi'dir. Zıra bJnlar Ekmek fırıııına gelince, bu şa· - B.el} kahve nargile içmem. pan küçük b r ekmek b çağ le 
~n/orıiler: yüks~k inşaat meyanındad,r, te· yanı t;ıvs'ye ve modern b r şeb· Rakı içerim. wurmağa başlam ştır. Sekiz ye· 

21 Liypzig: Senfonik takım sisat ve tejki a'ı da yüksekt:r. rin yapacığı bir iştir. fakat, iz· ' D~m şt r rinden y ralanan Hab'p, bu ya· 
taraf. nJın balet mus kisi, 22 S:it fabrikııs,na gelince: Bu iş m r g bi b;r mahald ·, tek bir Bu~un üzerine Vehbi, para raların tesirile derhal ölmüştür. 
Kolonya (B.ethovı:n, Bach, Ha· tamamen s hhi bır agrikü tür ekmek fırını ile id ıre etmec v ,.r,. iki ş şe rakı aldırm'ş, O sııada vak'a yerine koşan bir 
endel, Liszt) jşi lir. Her memleket bunu böyle gerek sulh zamanında ve ger<k hep arkadaşlar içm şlerdir. B.r pol se B. Vehbi teslim olmuş: 
fffl/'f konserler: telakki etm ş ve o suretle idare sair halatta doğru bir şey de· müdcıet sonra Hab,b: - Ben vurdum. 

6,45 Paris Kolonyal: Plak etmekte bulunmuştur. ğ ldir. Bir kaç ekmek f rmı - B n umumha~e sokağmdıın Demiştir. Şah"d Mehmed ve 

k B Bu hus s~a mesle~i itibar le yapmak lazımdır. Ekmek fırın· ueçerek buraı·a geldim, polis· ..ı ğAr Mehmedle Adem, vak' ayı onseri, 7, 10 erlin kısa dalgası: " µ ,., 
Haf.f musiki, 9,20 Paris Kolon· uzın ve derin tedk,kat yapmış larında ise adedler çoğald kça ler herkesın üzerını arıyorlar. yukarıdaki g bi anlatmışlar ve 

1 P k 4 K 30 o'duğu,u ümid ett ğ•m Bay Dr. hasıl11t ar mahdud ve vereceği Bunu blldığim için !abancamı dem şl•rdır ki: 
ya : fa , 1 O, 5 eza, 11, A. h b f 
K Ali ga bizi ten vır edebilir ve erıe sde gayet az bulunacag·ı ko umun içme slklamıştım. işte - Sarhoş olarak kahveden eza, 12 Berlin kısa dalgası: 
H 1 beled yemiz iç n d~ pek müf.d tabııdir. BJ~Jn da es ıs:ı bir va· bakın( ç ktıktan sonr:ı H•b"1b, arı<' adaş· a k musik si, 12, 15 Roma kısa Q 

d 1 K k k k olur zannediyorum. ridat kaynağı tcşk,l edeceğine ları bir araba ile ev ne götür. 
a gası: arışı musi i on seri, yor, şehir ıyi s'Jt istıyor. deni· 

13 Berlin kısa dalgası: Hafıf Yalnız bild ğ m bir şey varsa kansı değ l.m. liyor. BJndan gerek beaim, ge· mek istediler. Fakat o sırada 
burada, b r zaınaıılar, zama·ıının u esaslı maddelerden ba,ka, Habib ile Vehb biribirine küf. 

musıki, ( 14,15 devamı), 13,10 · rek diğer bazı kimselerin anla· 
B eıı modern süd ve tali müstah· otel, ine raltı g ızino arı vesaire d retmeg· e başladılar, aralarında 
ükreş: Perdesko orkestrası, ığı şu: 

salatı makineler ni havi olan gibi teferruat vardır ki kapitalist kavga çıktı. (14,30 devamı). 13,15 Roma kısa Şehırde ekmekler fena ım ş, 
d 1 L k 1 çocuk koruma teşek~ü.ünün süd vaziy•tinde bunların amort,s· d · d 1 h Habıp taba"!casını ateş etti, a gası: iri opera parça arı şehır e su ar ıyı e ~ı m ş, şe ır· 

1 k k 1 fabrikasıdır. BJ tesisat kırk beş manı ne kadar zıman•la <;ı(acağı de su··ııer feila 1·mış. Vehbi üıer ne çulland, yumru· i er es i ve yeni şar ı ar, 15,15 
Berlin kısa dalgas•: Musikili ka· bin liraya ,mal o~muşN. Burada ve ne zam ın b.r varidat mem· Ha bu ki bea ş~hir e'.<mekleri gile boks oynar gibi üç defa 
rışık program, 17,15 Roma kısa y4pılan müdekkıkane bir ista'.is· baı o ab lecekleri tetkike değer kontıol edılJ•ğıni b.liyordum, vurdu, Habıp yere düştü, Vehbi 
dalgası: Operet ve dans musi· tikte, en iktısadi ve mütevazı şevlerdır. iyı 2:ı1.nnedı mrdJm. l.c.sı beledi· gene vurmakta devam ett. Me· 

Fıkr.m şudur ki eğer lzm"r yede ve birı şirkete o.an şehir ğer e:inde b•çak varmış .. Sonra 
kisi, 20 Moskova Karış k kon· kuarteti, 19, 15 Bükreş: T riyo ta· 

imarı, bunların tahak<ukun.ı ve salarının ıyi o dJğ ın l kanıd m. Ha p ödü. 
ser, 20 Peşte: Çigan orkestrası, rafından serenadlar (beethoven) b ı 

un arın varıdat olabılmesine Süıler ;n ise da ına ko.1trol o.un· D ğer bn• şah.ter d nlendi 
20,10 Kolonya: Leo Eysold or· 21,~0 Berlin kısa daLası: Yaylı k ld 1 d Ş 
k P 1 o a ı ise zm.r şehrı daha çok uğ ınu biliyo lum. ımdı bu ve g ·lmıyen şa,,itlerın celb iç 11 cstrası, 20, 15 rag: Noe lca- kuartet ve şarkı. k 
b . 20 lS B k K h seneler imar yüzü görmiyecek, anaatiın sarst J. Ac1ba fena muhakeme başka b r güne bı· 
aresı, • Ü reş: oro a· Rositııller: demektır. mı dıye ıç ' iğım suda, y~d•ğım rakıldt. 

vaları, 20,30 Roma, Bari: Karı· 10 B 1 k d ' v· D ı: ı; L" ' er ın ıs 1 a gısı: ıyo· ü~ü ·ıc e ler i m z n aksine ola. eKmeı< e uı r şecı r ara ıiaja baş · 
şık musiki, '.<0,40 Pr•g: şarkılı lense! solo, 14,45 Roma kısa rak bunların b r a 1 iç n varidat lad m. Hak katen fena 'Se be e· 
Çek musikisi, 20,40 Bük.eş: Or· dalgas:: Keman konser,, 17,15 memba ol cağı.ıı kabJI etsek d•vem z bunların acil çıres.ııe 
kestra, şukı ( Schubert, Schu- Varşova: Çift piya,ıo konserı, bile, tabi 0 arak, bu tes satı.ı bak.na.ı, ıy ıse, şehir J11ha iy.· 
mann, Vagner, Grieg), 21 Ho· 18 p t p f k t'I · · t b b" eş e: yano re a a ı e şır<ı .nş\sı ve teşkılı için b,r kapi· s.n• ıs yorsa o za nan u ır 
landa kısa dalgası: Pılips labo· (sopran), 18,02 B:ikreş: Crıeg'in I k b k lüks olur ki im u ıçi ı para bu· ta oyma a v u ap taii 
ratuvarından eğlenceli program, pla"',larından solist ko •eri, 1'1 k 1 lamıyan bir ş~hırde ıü:Cs, bir az 

~ aınort z • etme ç n ~ene erc.e 
21,15Bükreş: Kış musikisi, 21,40 Pe•te: Org mus kisi, 20,30 Va,. ..d 1_ d fazlad r. 

• c orç o emeğ'e uz:ım var ır. 
Viyana: Yeni Lalladlardan, 21,45 şova: Kemın resital• (L~h eser· Bu borcu 

1 
öJenm s• ı <len 

50 
ı· M h erem A ıad >lunun lütfen 

P • O k t 22 R k bana v,.cl ğ' yer,J n f ,z a alma· 
r g; r e& ra, oma ısa leinden, ) 21,35 Peş . e: Piıaııo ra ancalc bu v .. ridat k bil ıs· 

orta dalga ve Bari: Konserto (L ) mık içi·ı f k rıer m Çl)k muhta· 
ı D. h V ) sıt . t fa<le o!ahi 'ce. t r k' bu da iz. sar ola • ıi< :ırz~thm, haf f bir 
l ,.ut oven, eracini, Busoni ' Dans musikisi: m r. ı ne kadar uzun b r atide 
23 Varşova: Leh musik:si, 23,05 tras si1i yaptım. Bılmem •zah 

10,30 ]3e lin Jcısıı dal<>''S: B r a ıca:C imar olun.ıbılec ğ . rıi bu eJeb idim m ? 
Peşte: Vagncr ( plakla ). 23, 15 " 

B · B saat vals havaları, 18 Roma, gö.terir. Maksat ve g yem, nihayet he· 
ll.oıpa, af"ı: on do muzıkı. 

a aret 
Sef<'rihıs rda Caın,ikebir ma· 

hall~sinde b ıb:ııl Pehmıye h t· 
karet ed!n C ıhi<l tutulmuı, 

adl•y~ye veri im ştır. 

Hayva ı hırsızı 
M ·nemende B. A iy~ a d baz• 

h yvınlar çllnmı"Ştı. Z.bıtac1 
yap a ı tahk katta hıyvan Arı 
ç-ıla ın Mencm~nd! o'u an cam· 
baz H sevin Ali o d ığu an a· 
şılmış ve kend si A<iıisarda 
tutulmuşt:ır ----(}p11ra/pr, operetten Bari, 21 Varşova, 21,45 Laypz g B ıy Ş ·vket:n yaz•s nın sonun· pimız n yaşadığ• ve hep"m•zi ya· 

18,35 Roma kısa dalgası: o~ (ş rk l ), 23,20 Vıyana, 23,35 da mana ve nıtdlü Ü .Ü kavrı· şatan bu \1ÜZ!I, şirin ş hrin ha· Halk evi köşesi: 
perada verilecek piyesi nakil, Kolonya (Hdf,f musiki ve dans) vamadığım bir ş~yden bahsedı- k ki ve Cuınhuriyet •daremize • 
22 Milano, Florans ve Roma Muhtelif: yor, o da b r misal meselesıl. layık ve reel bir mara kauvş· l - Ev mizde d ktilo, nakı~ 
kısa dalgası Donizettinin (Don 16,)0 Berlin kısa d11 ga~ı: Ti· ~u misale neden lüzum gördü<· mas, b zlerin, vatand~şların, ra· ve d k•ş kursları açı mış'ır. Is· 
Paskal) operası, 22,45 Bükret: yatro odş•:y tı (Ch,fio, ton), 19,3J !erini a,ıl yam adım. Ya nız hı· hah ve bizden sonra g·lecekle· teklilerin ibne kanunda başlıya· 

28 Kii.~nnne.,r.1 

TRENL~R: 
İzmirdea hor giln lr.allı:an tren· 

lerin hare!keı saatler~. 

.Aydın hattı; Alsarıcak: 
İzmir·Karakuyu·Ankara: Pazar· 

te&i, ç•r,amba, cuma. pa~ar günleri 
uaı 21,:ı5 de. 

İzmir • Nazilli: Rer gün eaaı 
!5,40 da 

lzmir·D•nizli: Salı, perfembe, 
cQıııarteei ıı:ünleri uat 6,30 da 

İzmir·Tire..Öıiemış: Herıabab saat 
~,35 de bir kotar; her akıam saat 
1. 7 ,40 da otoray. 

Afgon hattı; Ba&mqneden: 
lzmir·İ•1Jnbul0Aı.ıkau: lier güa 

~aeı 7 .de {pazar, cuma, çarşamba 

gü'!leri yataklı vagon-büfe bulunur) 
İzmır • Alaşehir: ller güa eaat 

15,28 de 

fzmir-Baudırm4: Pazar, a.ah, per• 
.şembe ve cumarleai ~ün~er ' !P:babl• 
yic ,eaat 7,20 de m,ıhtelil kator; 
pazartesi, çar,aa:ıb.1, cuma j;Ünleri 
ekepre• saat 12 de 

İzmir-Soıoa: Pazar ve pazarte&i 
günleri oaat 15,28 dft 

Her zaman lıizwı olan tele
fon numaralar 

Yanpn ihbarı: 2222 • oehir tele· 
fonu müracaat numarası: 220~ y oe· 
hirlerarası telıcfon. müzaeaat numa• 

roı: 2150 • elektrik ıirj.eti: 2091 • 
hang .. ı: 2326. pnlio: 2163 • iındadı 
sıhhi: 2010 • Bosmane i&taoyoılU: 
3638 • Al•ancak isluvoqu: 213-i • 
Pasaport vapur i'kele•i: 2851 

Şehir nakil vasıtalarının eabah· 
leyin ilk ve gece son harekeı 

eaatleri: 

Tramvaylar: 
Her sabah Güzclyalı~ııı uat 

b~te bir ııalllv•y baıe et eder. 
Bunu a;ıat altı.Ja hareket eden ikin· 
ci ll"tt.mvay takib eder. BuuJaa 
sonra h~r <lört <.i1:1kikat.la bit traw· 
vay varthr. 

Goce •on traınvay Güzelı·alıdaa 
2-i,5 deJir. 

Konaktan Güzelulıya ilk tram• 
vay ••hablevin 5,26 dad•r. İkinci 
traoıvay l>ir •Jdt 1001".:.1, 6,26 da ha• 
reket eder. 

Kouakt11n Cüzelyahya gece ıon 
tramvay ıe:aat hırile hareket eder. 
Bun n v,jl 24 bır traıııny 

vardır. 

Vapurlar: 
1.mirdeıı Karşırakaya illı: vapur 

Pı aporttan lellıı.;· r. Gece lıo<>n "apur 
•••l 11,30 da Kuo•llau h4ıckeı 
eder. 

Kar<ı1vak.1rl3n fzuıir ilk vapur 

•aat 6,20 dedir. bon npur d.. g<ı.:.e 
IMl,,tl .ı.ı J , .dır. 

Gunıhi.ı her y r s.ıptte bir 
vapı-r Vilr·!ır. A 4ıD a . ._iı.J~ıı ~oora 
eelt>rler t-aıtıe birtlir. 

,ıiyne 1 altınları piyasası 
Zı~net altınlaruııu ah~ ve &atış 

fiaıleri: 

Beşib:rgerdeler: 
\lış s ııı, 

Rtoariire 5tt;o 59110 
JjJmidıye 5,;;u 5600 
V •hd.ııin 5250 5300 
Armalı Rrınd 6100 6500 

" Hamid 6700 6800 

Tek altınlar: Operet musikisi plakları, Roma kısa dalgas:, Barı: Arapça tırlulığıın bir Ş<"Y var ki, 19 rin ise bize de "hata yapan se· cak olan bu kurslara ş ınd,den 
Odc musikisi: m•ış.kıli progralJI, 20, 15 Bari: İ.kka ıun tarıhli gazetede muh· lefler" dememe eri olduguna kaydoluımaları. Tek R•t•ıl 1125 1150 

18,15 Varşova: Salon k:uarteti Türkçe konuşmalar, 2l.2G Bari: teıem b l:d ye re s:m z 1 kana· emin olabılirsiniz muhterem kar· 2 -28/12/937 Salı günü saat " Hamid UOO 1350 

Ş " Vahdeıtin 1200 1225 
11:.·chubert, Strauss, Grieg, Schu· Rumca notlu ve m,1siki neş· atleri zık ol ınu•ken • !hir iyi deşim. 17 de evimiz müze ve servi 
V'! q " Cıııııhuriy~t 1200 1225 

mann ~) ı&mP~g:Ondri~k riy~ı. ekmek ist~~ şehır i~:s~u~s=t~·-~--~~·----~D~-~M;-~S~.~~~k~o:m~i=~:s:in:•n~=~~p:l:a~n~tı~s~ı~v~a~·=d~ır~,-~~~~~~:~~~~~~~~ 
••-::;;;;~·-•••••l!ll•ll!!~l!llllllll!!!l ... !!!!!!!!!!!!!!!ııİııılllll!!""'lllll!~0b~u~n~ıa~r~ııBra~y0a~n;'jl kk~ı~n~ıı~ı bh or zaman - B rden ta ı yamadı ın. Fa· - Bu h:id. se de vaz yı:tı daha 

,,, 
Yazan: Amerika Cumhurreİ$İ M. Ry.zveU 
Çeviren: Faik Şemseddin Benlioğlu -re/rika Numarası; 46 

etmeğe karar verdim. Başka bir 
kllrtuluş yolu yoktu. Bu karar 
mucibince sabık benliğimi ter· 
ket! ieı, şimdiki kıyafet ve şekle 
girdim. Yeni adım Fransis Kar· 
terdir. Bir vakitler rahat yaşa· 

dım. Yeni halimden memnun
dum. 

- Evet.. Bu ismi ben de işit· 
.. iş bulunuyorum. 

- Olabilir. Ben QU hüviyeti 
asıl s hibinden satın aldım. Bu 
-4am halen ö.mü~ bulunuyor. 

- Hayalat.. Bir romanl.. 
- Tagayyüb etmezden ev ·I 

zevceme iki milyon dolar aer• 

vet bıraktım. Beş mi yonu da 
beraberimde götürdüm, bu hu· 
su ta her tü lü tab ikatta size 
rehber olabıl rim. 

- Yani.. Bu beş milyo,u si· 
ze nalcid olıırak te1J1in eden 
baııgerleri de dinliyebilirim, de· 
ğil mi? B ı bangerler s zi tanı· 
ya.caklar mıdır? 

J m bu suale cevap vermedi. 
Vali ayağa kalktı, ve: 

- B ·ş dakıkarıı z nihayet bul
du, B y Karterl Dedi. 

- Müsaade buyurunuz, size 
beş mi:yon nalcdi gö.terebiliriml 

- Benim kanaatim, bütü:ı 

göstere'J 1 ceğ me k•zindedırl kat bana vaziyeti izah ettikten fazla tenvir etmiş olamaz. 
- B ıy valı, imza"Tlı at:nak sonra!. Jim Valiye doğru bir ad;m 

suret.ie de kend mi ıspat ed~rim. - Fakat bu bir delil teşkil 
- !i.rnıisinı?. etmez. Bunun için de burada 
- J m Blak mzasırıı. durmanızdıı bir fayda kalma· 
~Tuhaf. .. Parmak izleriniz de 

değ:şti değıl mi?. 
Vali artık kızmış bulunuyordu. 

Ve Şırlota: 
- B .yan, ded. Sizin bu mü

levves işteki rolünüz ned r?. 
- Jım Bakın aynı. Bu zatın 

J m B.ak oıduğunu söylemeğe 
geldim. 

- Böyle olduğunu ııasıl bıli· 
yorsunuz? 

- Çok seneler bir arada ça· 
lıştık da ondan biJ,yorum. Onıı 
ölmüş b 1 yordum. Fakat dün 
akşam te~do1 etti, telefonda 
sesınden tanıdım. Beni yazıha
nes.ııde bek,ed ğini söyledi, he· 
men yanına koştum. 

Kendisini hemen tanıdınız 

mı?. 

mıştır. 

Val nin bu sarih sözlerine 
rağmen Jim Blak yerinden kalk
madı. 

- Bay vali, dedi. Sizinle ta· 
nışmrs olduğJmuz zamanlar her 
ikimızi de çok ala ad.ır eden 
bır şeyden bahsederd k. 

Val sükilt etti. J m devam 
cJaek: 

- N,d-·n bahsettiğimi anlıya· 
bildıniz m.? D ye sordu: 

- Siz.ole ömrümde bir defa 
daha tesadüf ettiğimi hiç aan· 
mıyorum .. 

- Köpeklerden bahsederek. 
Eğer banıı bu hususta zevcemin 
malumat verdiğini zannedemez· 
sinız, çünkü o köpekten çok 
nefret eder. 

attı ve: 
- Şu halde benimle berabef 

Sutamptova geliniz( telclifınde 
bulundu. 

Valinin bakışla -ı, Jim hak· 
kındak:i noktai nazarın n değiş· 
tiğini göste 'yodu. Evet, V •li 
k:arş:ıındııkinin artık bir hilekar 
olmad ğınıı fakqt timarhane kaç· 
kı ıı bir delı o ' du}ıına lıükmelt; 
ve s rt bir ifade ile: 

- Ben sizin Jim Blak oldu. 
ğunuza biç emniyetim yoktur, 
Buraya beni aldatmak için gel· 
diğinize eminim. Bundan fazla 
ist hzaya hedef olamam. Şu ana 
kadar bir kadını idamdan kur· 
tarmak için hile yoluna sapmış 
addedıyordum. S.zi tevkıf etmek 
hakkım olduğu halde böyle 
hareket etmiyecaktim. Fakat şu 
anda vaz yet de}işm•ştir. Bina· 
enaleyh, ben Jım B.akın nerede 

yaşadığ nı oılenler<len m. liır 

detektif ile birlikte tahkikat 
yapacağım, fakat tahkıkatın 

sonuna kadar s'z ve bu genç 
kız mevkuf kal caks ııız. Eğer 
Jım Blakın köpeği sizi tanımaz· 
sa, cezanıza da katlanacaksınız. 

- Evet .• 
- Bu köpeği son defa olarak 

ne za nan gördünüz? 
- T egayyüb etmezd ·n evel, 
- Bu, bir az makuld:ir. Bu 

müddet arasında köpeği hiç 
ırörmediniz m ? Şımdi nerede 
olduğunu nasıl bıliyorsunuz? 

Jım düşüııdü ve: 
- Eğer öldürülmemiş ısa .. 

O ada ol caktırl D d • 
Şulot söze karışarak: 
- Tınker henüz haya!tad.r • 

Bekçilerden duydum. 
Dedi. Vali genç kıza döndü: 
- Madam Bıa1da münas~b tte 

siz mi bulunuyorsunuz? Diye 
sordu. 
- Sona 10 uncu sahifede -



:!8 KAnunoevt-l 

SON TETKiKLER: 

Ruh var mıdır, DUNYA 
yok mudur? ~---...............--~_.........___..___._ 

F b b f
•k• I • b Rus matbuatına bakılırsa: 

en er a ının ı ır erı ve azı . . 
tesbit edilmiş hidiseler.. ltalya, lngılterenın menfa-

Bir mangatizma 'ıecriJbesı. 
Meşhur avukat Moris bir şey tasavvur etmemek ıçm 

Garson digor ki: faydAlıdır. 

- Tam yirmi sene metafizık Filozof Rene Joanne di-
tecrübelerdc bulundum, bu tec· gor ki: 
rübelere merak saikaıile girişti m. Netafizik hadiseler mi?. 
Bu tecrübelere girişmek için bir Ben bunlardan bir tanesine 
az fazla hüsnüniyet lazımdır; 1920 EylUlünde, zcvccmle bana 
çünkü çabuk bıkmak ve meyus aid olan Şatörudeki evimde 
olmak muhakkaktır. S ize bir tesadüf ettim. Biz bu evde, za· 
misal, vaziyeti açıkça izah eder; hiri ve maddi bir sebeb olma· 
Bir gün bir kadın bana: dıA-ı halde bir takım darbeler 

- Bundan on beş gün evel duyduk. Bu hal tam 12 sene 
değ rmi masaya avukat Garso· devam etti. Darbeler vakit vakit, 
nun evinde söz söylettılerl ve başka, ba .ka yerlerden geli· 

Ded i. Ben de: yordu. Son olarak 1932 de 
- Mümkün deği l. Böyle bir duyduk. Üç sarih darbeden 

rivayete asla inanmamak la· sonra, odad~ki koltuklardan bi· 
zamdır. risi devrildi. Bundan bir . sene 

Dedim. Kadıncağız ben' m biz· evel mevsim müoas-:betile ~ar· ae 
zat avukat Garson o'duğumdan göç ederken görünmez bir vü· 
bihaber, ısrar etti ve: cudün biz m ! rd ıv tnlerden teşyi 

- Söylediğim tamamen haki· ettiğinı sanar g 'b i oldu~! 
kattir, çünkü ben de o tecrü· işte gödüğüm had se budur. 
bede hazırdıml Bu ve bJna benzer hadiseler· 

Dedi. den ft-n şubelerıııin ne gibi is· 
Bu kadının bu sözleri haki- tifadeler temin edcceğ: ni tahmin 

katle tamamile zıdd. Tabıidir mümkün değ ldir. · Fakat her 
ki, böyle bir hadise insanın ca· halde istifade vard ı r. 
nını sıkarl Operatör profesör kuneo: 

Bir gün de ik.nci bir tecrÜ· - B ır çok metaf ız i k tecrü· 
bede bulundum; medyum bize belerde hazır bulundum. Mtd· 
bir hayvan ruhundan bahsetti. yum Gürzik çok d k'<:ate layık 
Bir aralık enseme tüylü b ir hay· t ecrübeler ya pmıştır. Bu mevzu 
vanın süründüğünü hisseder gibi tetkik ve tetebbüe ıayıktır. 
o ldum. Elimi enseme götürdüm, Bigolojist ve moralist b11g 
fakat hiç bir şey yoktu. Lamba· ]an Ros an; 
lar yandıktan sonra ki ben tec· - Medyumu iş başında gör· 
rübemin hilesiz olduğuna inan· düm, Po onyalı Güzik bana bir 
mış vaz·yette idim, odanın bir hilekar gibi görü11dü,1 Loti Kan 
köşesinde kürklü bir parça da bir hillekardan başka bir 
gördüm ve nasıl bir hileye şey değildir. Bütün tecrübeler 
kurban olduğumu anladım. bende menfi tesirler bırakmıştır. 

Dr. Mengat ne digor? Maamaf.h, Şarl Sişe ve doktor 
Parisin büyük hastanelerinden Osti gibi fen adamlarının me-

birisinde elektro·radyoloj ı müte- tafizik üzerinde yeni ve büyük 
hassısı bulunan doktor Mengot yollar vücude getirmekte olduk· 
diyor ki: larmı söyllyebilirim. Demiştir. . 

- Metafizikle kırk seneden· Hulıba: 
beri uğraşıyorum. Hakiki adde- Bu yedı mütahassıs ve meş· 
dilecek metafizik hid seye pek bur zattan ikisi avukat MoHs 
f.nder tes1düf ettim. Buna mu· Garson ile Bay Jan Rostan me-
kabil binlerce hilelerine şahid tef ıziğe karşı ademi itim ad gös· 
oldum. Maamafıh hileler çok termiştir. Dığer beşi, derece de· 
mahirane tertip edilmektedir. rece metafizik için müsbet ka· 

Metafizik şu halile tıp veya naatler gösterm şlerdir. . 
sair fen şubelerinde kullanılacak Burıdan sonra, tekin olmıyan 
halde değildir. Maamafib uzak evleri yazacağız ki, bu had·seler 
bir istikbal için bu ümid mev· bilhassa ve çok nazara dıkkati 
cuddur. Ş mdiki halde metafizik caliptirler. · 

!enler: 
1 - Hileleri meydana çıkar· 

mak ve tesbit etmek. 
2 - Hayallere kapılmaktan 

kurtulmak. 
3 - Çok sıkı kontrol edil-

miı hadiselerden başkasına 
ehemmiyet \'ermemek. 

4 - iyiden iyiye mütalea et· 
meden hiç bir nazariyeye kulak 
asmQmak. 

S - Bu hadıselerde mistik 

Habeşistan 
umumi valisi 
Adi11.Ababaya vardı 

Roma, 27 (Radyo) - Habe
ıistan umumi valisi Dük Dö 
Osti tayyare ile bugün Adis· 
Ababaya varmıştır. 

Umumi valin·n tayyaresine 12 
harb tayyareAinden mürekkeb 
bir fi lo refakat cim ş ir. 

atlerine darbe vuruyor 
Italyanın Sosyeteden çekilişi de 

fevkalade bir şey değildir 

M. Litflino/ 
•Pravda. gazetesinin bcynel· 

milel icmal kısmında •ltalyanın 
Milletler Cemiyetinden çıkışı,. 
başlığt altında neşrettiği mıka· 
lede ezcümle şöyle denilmek· 
tcdir: 

ltalyanm Milletler Cemiyetin· 
den çı\cışı hakkındaki kararı 

Cenevrede büyük bir tesir yap· 
mamıştar. Çünkü Milletler Ce
miyeti; cihan harbinin inkişafına 
taraftar ve barış idamesile pek 
az a akadar mütecaviz devletler 
g ubuna dahil bulunan ltalyanın 
M ıl Jetler Cemiyetinden çekili· 
şile hakikatte hiç bir şey kay· 
betmemiştir. İta lyanın tuttuğu 
yolun Milletler Cemiyetile bir 
olmadığı ve Cenevrede Faşist 

mütecavizin ademi mevcudiye· 
tinin Milletler Cemiyetine hiç 
bir zarar vermiyeceği tabiidir. 

İtaly ı , Milletler Cemiyetinden 
çekilmek)~ so:ı bir darbe indir· 
meğe karar verm ş~e de, bu 
darbe hedefe isabet etmemi~tir. 
Böyle olm,kla beraber, · Habe
ş stan hadisesi üzerine hakkında 
zecri tedbirler tatbik edilditi 
halde Mi ' letler Cemiyetinden 
çekilmiyen lta'yayı bilhassa şu 
anda çekilmekle tahrik eden 
acaba nedir? • gı bi bir ıual 
gelip çıkmaktadır. 

ltalyanın • Anti komünist • 
anlaımağa iltihak ettiği günden 
bu güne kadar tam bir ay beş 
gün 2eçmif bulunuyor. ltalyanın 
Milletler Cemiyetinden çekilme 
kararının doğrudan doğruya bu 
anlaşmadan neşet etmiş bulun· 
duğuna da hiç şüphe yoktur. 
Bu suretle, ' •Berl ın· Tokyo-Roma 
mibveri.nin; •bolşevizmle müc:a· 
cadele,, bayrağı altında barış 
ve emniyete karşı ve Mılletler 

Cemiyetine karşı mücadele yü· 
rüten üç mütecav:z devletin 
blokunu temsil etmekte bulun· 
duğu~un yenı ve parlak bir de
lili ı;neydana çıkmış oluyor. 

Mutecavizler bloku Milletler 
ce~iyetine karşı yürümekte, ltal· 
yayı Cencvreden çekilmeğe icbar 
etmit bulunmakta ve bu yola 
dığer bazı devletleri de sürükle
meğe çalışmaktadır. Mütecaviz· 
ler, Milletler cemiyetinde idari 
vaziyeti işgal etmekte bulunan 
bazı devletlerin gütmekte olduk· 
ları şcpheye dayanmaktadırlar. 
Bu devletler sözde Milletler ce
miyeti prens plerinc sadık görü· 
nüyorlarsa da, hakıkatte müte· 
cavizierle anlaşmak ve o nlara 

M. Mussolini 
.nüsamaha göstermek siyaıetini 
yürütmektedirler. 

ltalyanın Milletlf':r cemiyetin· 
den çekildiği yalnız mütecaviz· 
Jer blokuna iltihalcmın değil, 
ayni zamanda Halifaksın Hit· 
lerJe vukubulan görüşmelerinin 
bir neticesi o!duğu hakkında bir 
takım haberlerin ecnebi matbu· 
atta zuhuru hiç tesadüf eseri 
değildir. 

Her halde ltalya, hazırlan· 
makta olan lnıi liz • ltalyan gö
rüşmelerini nazarı itibara alarak 
sırası gelmişken Britanya diplo
masisini korkutmak ve kendisi 
için herhangi bir yeni müsama· 
balar elde edebilmek imkanını .... 
haz ır~amağa karar vermiş olacak. 
Bundan maada, lngilterenin 
konservatif mehafilinde, müteca· 
vizlerle uz'aşmağı kolaylaştıra· 
bilecek bir ıekilde Milletler 
Cem;yetini ıslah etmekliğin lü· 
zumunu ileri süren b ir cereyan 
mevcuttur. Harbi körükleyiciler 
blokunun ltalyayı Milletler Ce· 
miyctinden çekmek hususundaki 
kararı, mevzubahs mehafilin 
mevkiini takviye etmek ve 
onlara • Milletler Cemiyeti yıkı
lıyor, bunun önüne geçmek için 
ıslahat yapılmasına lüzum var 
ve mütecav z memleketlerin ye· 
niden Milletler Cemiyetine celp· 
lcri için tedbirler alınması zaru· 
ridir • gibi vaızlarda bulunmak 
imkanını vermek gayesini güt
mektedir. 

Japonya ile Almanyanın Mil
letler Cemiyetinden çekilişlerini, 
bu memleketlerin gasıbane ve 
istilacı siyasetlerinin kuvvetlen· 
mesi takip etmişti. lıte bu se
bepten, bazı ecnebi gazetelerin 
ltalyanın Milletler Cemiyetinden 
çekilmesi faşist mütecavizler blo
kunun her hangi bir yeni ve 
geniş avantura hazırlandıklanna 
bir delil olduğu hakkındaki mü· 
taleaları esassız değildir. 

ltalyanm harici ıiyaseti baki· 
katte kendi müstakilliğini kay• 
betmiş bulunuyor. işte bu se· 
hepten, ltalyanm Milletler Ce
miyetinden çekilişi ·mütecavizler 
blokunun faaliyete geçmiş bu· 
lunması demektir. Bu vaziyet, 
bütün sulh taraftarlarınt harbi 
körükleyicilere karşı hakiki ve 
kat'i mücaddeye geçmeğc mec· 
bur kılmaktadır. Londra refor· 
mistlerine hiç olmazsa, müteveffa 
Üsten Çemberlaynın • öyle bir 
uman gelecektir ki, lugi .teren n 

Cinsiyet meseleleri: 

insan ruhunun bünyesin · 
kuruluşu nasıldır? 

Cinsiyet duygularına dikkat 
ediniz, merkezi siklctini fizyo· 
lojik ve fızik hiıler üzerinde 
toplamışlardır. Tabi atın, erkek 
hissinde kadına karşı uyandır· 
dığı temayüle dikkat ediniz, bu 
temayülün altında bir insan yav· 
rusu, kundağı içinde kıpırda· 
maktadır. Gene o tabiat, kad ı· 
nı n erkeğe karşı duyğusu ve 
aşkı altına ayni miniminiyi koy· 
muı, meme aratmaktadır. Aşk, 

tıpkı balık tutan avcının olta· 
sına taktığı yem glbidir. Elbet 
oltayı elinde tutan avcının he· 
defi balığı yakalamaktır. Gafil 
b.al_ık rahat rahat denizinde ge· 
zınırken karşısına iştıhasım da-
vet eden nadide bir yem çık· 
mıştır: Yemin cazip manzarası, 
lezzetı balığın iştihasını çekmiş, 
nihayet atzına takılan iğne ile 
çırpınarak avcının avuçları içine 
düşmüştür. Tabiat ta zek i b ir 
avcı gibi insanları kadınlı er· 
kekli biribirlerine avlatarak cinsi 
ve fizyolojik münasebetleri cazip 
ve tatlı bir yem yapmış, ortaya 
minimini bir yavru atmıştır. 

Merkezi ıikletini cismani ve 
fizik hisler üzerinde toplıyan 
cinsiyet duyguları, bu merkez 
etrafından dal budak salarak 
aşağı yukarı ·İnsan ruhunu· ya· 
ratmış, ahlak, din düsturları ara· 
sında dolaşan bu duygular ifa· 
de edilmez bir takım hislerin 
ortaya çıkmasına sebep olmuıtur. 

Meseli: Gelin ile kaynananın 
anlaşamamazlıkları bu duygular· 
dan biridir. Hayatta biribirile 
anlaşmış gelin ve kaynana gö .. 
termek mümkündür, fakat ne de 
olsa onların ruhları tahlil edılıe 
aralannda ufak filizler veren an· 
laşamamazlıldann eseri görüle
cektir. Bunun tamamen akaine 
gelin ile kaynana yoktur deni• 
lemez. Fakat hayatın umumi 
cereyanında gelin kaynana badi· 

seleri işaret edilecek ve üzerin
de durulacak bir pisikoloji sah· 
nesidir. D ikkat edilirse analar, 
~ı.zlarından ziyade opllarına 
ıtına ederler. Ana, otluna kendi 
gibi bir kadın bulamamanın te
siri altındadır. Elbette ana ile 
oğul arasında doğan bu biıler 
cinıiyet hislerinden başka bir 
şey değildir. Tabiidir ki ana da 
oğul da din ve cemaat düsturla· 
nnın telkinleri altında bu hisle
rini fızyolojilc bir mahiyette dü· 
şünmeğe bile vicdanlarında mü· 
saade bulamamaktadırlar. Kayın· 
validelere dikkat eder misiniz, 
gelinlerle geçinmemelerine rat· 
men damadlarile araları pek 
iyidir. 

Burada damad ile kayınvalide 
arasında ruhi bir cinsiyet duy· 
gusu vardır. Elbet bu histe fizi· 
lojik bir hedef takip eden cin· 
siyct duygularını arıyacak de
ğiliz. Kainpcderin damadlann· 
dan fazla gelinlerine düşkün 
olduklarına dikkat ettiniz mi? 
Kardeşler ara11ndaki cinsiyet 
duygularına dıkkat eder miıiniz? 
Dört kardeıten ikiıinin kız, iki· 
sinin erkek olduğuna göre kız· 
ların ağabeylerine, ablalann er
kek pa!deşlerine itinaları hep 
bu fiziyolojik hedef takip etmi
yen cinsiyet hislerinden başka 
nedir?. 

emniyeti kollektıf emniyeti ne 
derece temin edilmiş olduğuna 
bağlı bulunacaktır, çünkü İniil· 
tere yalnız başına istilacılara karşı 
koyacak kudrette bulunamıya· 
caktır· d ıye söylemiı olduğu 
sözlP-rini derhatır etmek icap 
ederdi. Mütecavizlerin planları; 
Britanya imparatorluğunun ha· 
yati menfaatlerine darbe vur· 
makta bulunduğuna ise, ne Lon· 
drada, ne de d.ğe r pav'tahtlar da 
hiç k ms : şüphe etmeıne .. ted r. 

Tabiat da erkeğin kadına, 
kadının erke~e fiz.yo1ojik 
meyli din, ablak telakkileri ile 
vicdanda derin akisler yapmış, 
büyük, büyük akideler ve man· 
lar uyandırmıştı r. N kah dü mi· 
yenler arasında fizik duyg ıl rı 
ö ldürerek cinsiyet hisleri bu ada 
başka istikamet almış, ba k 
kı ıklar içine girmiştir. 

Gelin ile kaynananın an a a· 
ması ayni cinsiyeti ta şımaıa. an
dan, gelin ile damad arsınd ki 
cinsiyet duygularının , damad ıle 
anası arasındaki cıns yet hislerile 
çarpışmasındadır. Anasının her 
iki kardeşi olan dayı ile teyze· 
nin cinsiyetleri yeğenin kız vey 
erkek oluşuna göre dllygu farkları 
yapmaktad ır. Elbet ablak, mi· 
zaç bu duygulara t esir etmek· 
tedir. Cinsiyet hisle ri çocuk sev· 
gilerinde b ile hakımd ir. 

Kız çocuklarını babalar, di ili 
bulur ve bir az daha sever, er· 
kek çocukları analar yaramaz 
diye tercih eder. Erkek çocuk
larının analarına, kızların da 
babalarına düşkün olmasını ge
ne bu cinsiyet hisleri içinde ara• 
mak gerektir. Avusturyalı pro-
f ör Fröy, cinıi duygular çocuk 

ile beraber dotar, meme almak· 
la dudaklarda başlar d iyor. Ta· 
biat uıta bir mayistro g ib i işa· 

ret değncti elinde bütün beşe· 
riyeti başına toplamış cinsi dı.ıy· 
guları gösteren aşk, şehveti no· 
talarile beslediği müzikal bir 
ahenk ile tutturmuı, büt ün in· 
sanlar çalıyor, oynuyor, beriden 
gelen bir genç aşkı, öteden 
yükselen bir fizik duvgusile ka· 
rışıyor, karşıda dalgalanan ev· 
lad, kardeı, baba, ana muhab· 

betleri bu mevzuun ahengine tem• 
po tutmuş gidiyor. insanlık ale· 
minin büyük bestekarı tabiat; 
elindeki değneğile işaret veri· 
yor, her fert çalıyor, tabiat din· 
liyor, her yer dinliyor, her şey 
dinliyor, bu büyük d uygunun 
eırafına insanlar siyasetleri, as· 
kerlikleri, t icaretleri ve bütün 
insanlık icabtarını katmışlar, hep 
beraber dönüyorlar. O rtada s v· 
gi, ezeli sevgı mütebessım yü· 
züyle· ben tabiattan bir şryim 
insana tabiatın verd ğ man m· 
de r gıbı gulüyor, ta t.ı t t ı lı· 

LyıJr .. 
- Sonu v r • 
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l:JLll:!rden kurtul- M. R;ızv ·itin zabıta 

k 
romanı 

ma sa Vafi • Jüıı 8 n•l Hl&J/wle .. 
Fakat, ıenç lcız ~ok şakin ve 

Bit, her hastalıfın kat'ı lııır ae.ıı "'•evabı verdi: 

si ray !t v.1aıta.ııclcr - Bayan fılcayı ilk ıtha111 
S,hhat ve içtimai Muavenet eden btnım ve benim ihbara.tm 

Vekii et nden, b.tlerın naklcttıti üzerine: a9ılaıı tabk:icatta idam~ 
mühım has:ahkiar haldund.a bir mahkdm eliilııtiı,t;rl 
tamım gelm.şt r. Lclleııbııamı Vali Şarlota h1yretle bakmak· 
ve Hıımmayı Rac.a bastal.klı• tan kendıı'ııi a'a:ıudı. Bu~ ş 
rım nakıed n bitlerin imhaıı büyülı: bir d.kkatle epyce bir n· 
içın tedbir alınmuı bJdir.laıit- ınan dcnın etli; senra, hususi 
tır. Yapılticak savaş hakkınd• katibioi çat rm•ta aabsu el'!k· 
şu tcluuat verılııııştir: trik dii}ılıes1ne parıı;.atl.81 butı; 

B ı.er ıns;ınlar.ı Lekelibıımma katip b eo reld; vak kıt bine: 
ve Huwım yı Racia adıarı vcrı- - Baoa biiyllk p ifp•ıı ve 
le.ı ıkı tehi kelı ha~t.ı.ılt geç rır yııııı11talı: taplı:ım röoderiniı ve 
ve bır ço-< ad nı oııuu.uc: ıd· yiiıl>111ı Mor•yi de bana çatı· 

rınızl be p oiur. Bu hastalıklaı dan her 
h .. ngı b.rı.ıe tutu aa b r b.ı1ıa· Emrini verdi. 

nın bıtı sağlam bır .asanı ııı· 

rınca haa.auğı aşııar. ö.ı;ı yer· 
lerım.z:ıe arasıra Leıc:eıınuınwa 
lıaat.d ğı görulmeı..tcd.r. Koyu· 
nüzJe veya ıc:asabaıı .sen.z ou
lunduğunuz mabaııede bu has· 
ıa.ığa b .. ıs. tu.uıur$a hastayı 
ıs,ıan bıtl<r vasıtas le haatalııc: 
başka.arına da g~çer. Bıından 
bDş a b tler insau.arın k.ınlarını 
c merek zay.f düşmelerine seb•p 
olur. Şu ha.de bcın hastalıktan 
korunmak ve hem zayıf düşme· 
nıek ıç• n en iyı çare bitlerden 
tamamile temizlenmektir. lnaan· 
hırda yaşıy m bıtler ikı tü ludıir. 
h.ış ve beden bıtleri. 8aş ve 
Leden bitleri ayrı ayrıdır. Bat 
litıfrı hatlarda, saçıar arasınd~ 
}R~ar, bıtıerı çok olan inHntar 
da baş b tlerı k,ş, saul ve bı· 
y k.ara kadaı geçer, fak.tt be
<..CtıC geçm ı. Beden liitlcri en 
ço\c ~oluk altların.ia, ıç ç,ma
~ırlar;n vücude d~ğe.1 yerlerınde 
ça ııaşırların, eıb s.: ve yatak 
e ya ın:n dikit ve kıvr.m olan 
yarlcrındc bulunur. Bitler erkeklı 
ve diıih olurlar. Dışiler yumJrt· 
!arlar. Yumuıt ... ara (S rıcc) adı 
verılir. s.rkeler yani yumurtalar 
vücudde b.r h~!ta ıorıunda bit 
haı ne g~lir. Bitler ınıanların 
karılarını cm rek yaşadıiı arı ve 
i ı&aıılara Lekelıhumma, Hım· 
mayı Rac'.a g bi hutal.kları ver· 
dık eri ç n kın cmtn, hastalık 
veren b·J hayvanlard1n bir an 
evci kurtulma'< laz,mdır. Zaten 
bitli olma· denek pis olmık 
dem ktir. (T ~ın z' kim ·ndan ge· 
lır) •ÖZ ı a •a rım zdin kalmadır. 

T r zi:>•e. Suriye 
miinaslbatı 

- Baıı 1 inci 11ahi/ed11 -
Jlar.ciyo Yet.ili Dr. Rıııdil Aru, 

Suriy~ lla vekiliııid iki l•'grafına 

.. a ıdat.i taJııraf la ccHb nraıiııir. 
Cemıl larJanı Bey ... 
B•ı• kil n ı...n Elı.oellnıları t•• 

~arıııJau Türlı.iyaden ayrıl<rkeu lüıren 
ifade buyrulan do•lane aözlerdea pek 
sıy~ıle m Oteba~~iı o\.t u '<. •. 

EkıelAn lorıoın ıiyoreti bır çok 
ha~:.. ı yakla~tıracak, iki millet ara• 
ıındalı.i ••mlmi•lği ıüpbeaiı takviye 
e.Jerrkıir. 

Ekıdi Jannıa k dU.ri hkkı .. 
da irlıır bupuduUan ıemenoilcri 
Şerimize ancımakıen ııeri kalmadık. 

A?attirk buııdan çok miltebauu ol• 
dulor. 

Sariye için 1Mlı6n kol~imi•I• 4al· 
m• daha bu1llk retait H uad• 
dileriz. 

Doktor Ara• 

I ımir bel•digesi nelen: 
B şkit p!iktcki şartnamesi veç

lıile hava guı feııerl-'l'i içın 3S 
n meradan 4000 36 ouınarada• 
3500 37 numarada~ 4500 lci ce
ma:ı 12000 amyant ıatın alına• 
c:ıktır. Beher 3S numara on 
yedi 36 numera on beş ve 37 
numaralı amyant on dört kuruş• 
tan muiıammen bedeli bin sekiz 
yüz o•.uz beş liradır. Açık ek· 
s'.\tme ile iha!rsi 7· 1·938 Cuma 
günü saat 16 dadır. Jştirık için 
yüz otuz sekiz liralık muvakkat 
tem nıt m kbuzu veya banka 
teminat mektubu ile söylenen 
gün v~ s~att' <"ncümene ge inir. 

21 24 28 30 4440 

• •• 
Bir ez ıon,a, yüzbıışı Mo,ey, 

vali ve Jım B.elı:la Ş ırıot tııy· 
yare stuyonuna v.ı dı a . Tay· 
yar eye hm Jık.crı vakit Şaııot 
Jıme: 

- Val n'n bize em ıiyeti yok. 
Kend.-.nı kaç rmıyalım d . }c:ı keıı· 

dı tayyareıın kuliaıı . yorl 

Ded. V lı de: 
- Eve', s ze zarece cmn ye

tim yoktur. 
Diye bu sözü tasdik eni. 
Tııyy ... rıı iııvi.landık • a~ soıra, 

hiç bi · kimır bır kelime bıle 
söılemodi. Nıbayct J m Bıalun 
maıi incıiııe ıctdıkl.:ri vakıt 
vatı: 

- Morcy, deli. Sm b.;ni bu 
kadın v' erkekle birıık' c bir 
ka-; ıJıgı ıar . d~n tıı;k b edıtc•k· 
su, Ayai aam;ıı:ıd,ı h.ç t.ir kım· 
se h ç bir ıö' ıötl ·m y 'Cektırl 

K ranlık içında dar vıt inti
zaııı11z b;r 'o dıın ılerleıuııje 
baılı Jılır. Bır az •onra valı; 

- Yolu . aybettiın. Hangı 
tarafa rıdeceğ z? Dıye sordu. 

Jı n, h ç tereddüd gös~erıne· 
den e,ini saıa uz.tt . 

N h ıy t kapıyı Ladar geldı· 
1 r, B ada h.ıyıt eııerı yoı<tu. 

H ç fJphe, z iç nde.u er uyumuş 
dıi r, 

K ıpmırı elektrik çanını çal. 
dılar. Bır aı brk ed.kten iO ıra, 

bekçı elınde bir etcktr k feneri 
olduğu halJ-gc di. 

V alo: 
- B•ırası Jım Blakın cvı m • 

dir? Dıyıı IOt<IU. 

Eveti 
- Kö,J-lderinin olduğJ yer 

mı?. 
Bckçı daha fu a s • bredcmedı 

ve ta.;anca:ıuıı vaı ye dotrı.ılttıı 

ve soıdJ. 
- FU. ı ı kımsinıı? Dcd .. 
- Vaı 1 T•ı )U" 11~ bıır;ıya 

geldim! 
- Aıba'liden m·? S.ıhah ol· 

ma < ı.ure, ı.;ı de bana ıtopPk· 

ıcrden L&h$cd ypr,tıuuıı? 
- 1:-l ııtkın z var. GM,p bir 

vazıyet. Fa.cat M s er B a.<ııı bı· 
zımle beraoer olJu} J ıu ııötler· 
s~m, dab~ bıi)ük hiyret çınde 

ka.acaksınız. 
- Evet. C dd~a ~ayanı hay• 

ret oltcalc.! 
Şarlut, 

- P .. t:ıkl Dedi. Bu zat doğ· 
ruda 1 dokruyı d. J m Biaktır. 
Kend ıi y.ışıyot' .. 

Ga d yan ıimba ın zıyaııını 
geııç luzm ilı ;ne do}cuit u. 

- Aman yaravb. 8ıı. Şarlot 
H~pl.. 
D~i. 
- Sir de yaoımda!Wıe diJc. 

katlıı babaı:ı:l 
Bekçi ub t.e Gön4ii. Fakat 

val: 
- Hayır ona dctil, d j'erfoe 

baki dedı. Bc:ıkçi d.llkatıe bak· 

tıktan soorı: 
- Bayan Şarlot, bey hudc 

ümidleniyorsunuz. Bu meçhul 
ıdam da kimdir? Dedi, 

- Fakat biz Tıokeri gorme· 
ğe geld k. Köpı-1' nerededır? 

- Emrederseniz hemen bu· 
raya getiririm. 

- Bız köpeğin olduğu yere 
gidelim. 

Şar1ot önde olmak üzere kö· 

pekıcrin ınlı:r ne doğr-ı yüru.rn· 
ler. Patrık yoldJ: 

- Köp"k ço.c lıastadul Gğ
rii ,ı ce z .. vaılıya çotı: acıyıcak· 

sınızl 

D di. 
- Ya .. 
- Evet.. Ôlect-ğini saıııyo· 

rum!. 
Nılıayet, ıena-iıı \..öpekl rine 

mab•ua bir vere vardılar. ihtiyar 
bir köpek, ö üoı halinde idi. 
Patrik köpefe: 

- Nssılsın bakalım.. Daha 
iyi mı? 

D ye sıırdıı. 
Köpelı yerinderı kallcmak iste· 

d , fakat muv. fiak olamadı. 
Z.ıvallı h yvan mdıuç id. 

- Tınkcr.. Ehi dostum .•. 
Nası ı o?. 

D ve sord ı . 
1,öp~k bü1ük bir hareket 

gö~tıum •d .. V dli: 
- Yüzba41, ııra ıizindir. 
o~di. 

Y ~ zba~ıyıı da köpek büyüle 
bir ılt f.t gÖ'ıterm .. di. 

Sır11 Jıın Baka geldi, J m: 
- Ti'ıgeıl T ng ·rl O.ye ee'· 

ltnd fak t köpek zerre kadar 
hare et ıöstermedi, Jim dehşet 
ve ıztırAbla: 

- T ng~r, T nıı-er, sevgili 
dostum ... Heni felakete aı:vke· 

dıyorsun, dıye bağ r<.tı. 

K peği d,kkat.e muayene 
cdir.ce: 

- Eyvah... Zava it köpek .. 
Öldü .. D.,di va bir çocuıc gibi 
ağlam•l!'' başlad. 

Bedb:bt J 111, köpcğiıı öHiaii· 
nü kucakladı, öpmeğe baıladı. 
Fakat b r az sonra, köpek ıon 
bir hayat hareketi ile gerindi 
ve dıliQi çıkararak J m 61akın 
göz yaşlı yüzünü yalamağa baş· 
tadı. Ve ırözlerini arhk bir da· 
he açmamak üzere kapadı. 

BJ a·alı < vali, elini Jim Bla· 
kı ı omuzuna. dokundurdu: 

- Blak .. Vazıyet kafı dere
ce.1e tevazzuh e t .I Dedi. 

• • • 
Beş kişili:. grub salona geç· 

tikleri vak t, vali: 
- Ortada işlenmiş bir cin•· 

yet yoktur. Kendis ni affederim 
o ur biter! 

D ·di J m B!alc da: 
M t.uo zaten bu idil 

Dedi .. 
- Siz de bund!!n sonra ta

ma:ııen serbe~tsiniz? 

- Se best m.? Bu da ne 
deroek? 

- Hava kad'lr serbe;t. Hatta 
ist •J ğ -ı z ile, ıneseia matmlZel 
.Ş.ır ot Hop ile evelenmeğc bıle 
s ·r ests n zl. 

Fakat .. BJ taaddüdü zevcat 
olmız mı? 

- H yır. Çhkü llka sizin 
zPvcen z 1 ğ Uır. Hayret etme· 
yinız. Çü ıkü 1 le ı Varşovada 
evLnnı.ş ve koc~s ndan ayrılmış 
det ldır. 8 ı serseri kadından 
kurt ıld·JO.JZ. Bu da şanstıl'. 

J m hayretler içind" idı. 
Valı 4'iierek: 
- H •rrcte hacet yok. Bizde 

göı v .. , .. 
J , biııbi~ iatiıı:ı ı içipde 

ve kekdiyıuck; 

- tı ini 1.ııtın allt'lcen Bay 
!<.artere heı»şıresini ve fcğenini 
bulmatJ vadctqıışt•ın. Şımdı bu 
mecburiyefün Vllf, dedi, 

- A i, f.a~at ber feyden cv~I 
bu i ·ıı.~ kız ile evleninıı. Bu 
kız cıdden yü:Csek bir kıı.dır, 
Sizin gibi bir Kpcayı taınaaıil.e 
haK etOliştir. Tayyare burada ı;ıe 
tarafa gidelim? 

Jım: 
- B z burada kalacağız. Bu· 

rası evimdir, de~il mi? 
• • • 

Pek az sonra, bir kadın ve 
bir erkek, göklerde yükselmiş 
ve süratle uzak a,an bir tayya· 
renin ışıtını göılerılc takip edi
yorlardı ve bu anda dıa ilk bu· 
seyi teati ettiler. 

SON 

K 1 ş b a -tı - __ İ_z_m_ı..;.·r_..;;;_L_e_ı;_·a_z_ı_m_6_m_ı_· r_lı..;;· ğ;;..i_i l_a_n;...i (l..;.)..;'t __ _ 

Başı 1 irıci s<!hifede ızm.1 Lv. amirlığı s~t. Al. Ko. Rs. den: 
kömür mese.esi 1 lzmir tayyaro alııyı:ı ı ait Kıdıfekıled ·ki tayyare şehit iğ:-

Dele<I y •• l<ömiir fiaııoi ucuzlat· nin (2592) 1 ra bedeii ketıftı tel kafesli dem.r parmaKl ılc 
mak ıçiıı m!lbim bir ta,ebbütı• bu· yap ırılması açık eksiltme surctile m'inakasıya ko:ım.ıştu r. 
lunınufıur. V.nl•ıt ınl•ım• neıicui• 2 - ihalesi 8/lkincıka ıun/938 cumarıesi gü:ıü sa ıt 1 O da kış· 
ııe göre r •. ,,ı. paralı b r müle•bhid lada lzm.r levazım amırllği satın alma konıısyorıunda ya· 
kaıııyoalarl• el••• l..•z• •e villyeıl•r• pılacaktır. 
de11ı Ut'WICttı tır..ömür utıo alarak l:ımi· 3 T - eminat muvakka a akçası (194) lira kırk kuruş ur. 
ro geıuecık •e f'lbriu m'lbt; \,f ı•H•• 4 - Şartname ve keşifnamesı her gün komisyonda <> Örül.bilir. 
Jtrlcriode boloJiyenlo gö ıerc.,.~i 1 " 
yer'erqe ı.,\0,unu beı kurutt•n oatı· 5 stekliler tıcuet odasında kayıtlı olduklarına daır vesıka 
cakıır. göstermek mecburıyetindedirler. 

Mıillıakatta ve billı .. sa Manisadı 6 Eksıltmeye iştirak edecekler 2490 s•yılı kanı;nun 2 ve 3 
kömur, kılo•u üç \. 11 ruııan •t•lmalı.• ncü maddelerınde ve şartnames nde yazılı ves kaları ve 
tadır. M ı~ıuıla bulunan fezla ı.ıı. teminat muvakkatalarile birlikte ihale sa tındeıı evel ko-
mlltler, Han11• HhliSınia muvar,kı· misyo ıa müracaatları. 24 2~ 2 6 4513 -ııJe l•mire ~.ıirı ecel< ve •atıl•ea&tır. lzmir Lv. )im rliğı Sat. Al. Ko. Rs. d n: 

İz ı oırıle k.tlo~ ~ı be ~ kuruıtao kö· 1 A k n ara garnizon birlik ve müesseseleri iç;11 yiiz yirmi 
mür 1.ctlllruağ • bajl&o1ncc1 ;ehırde ba-rı köıııilrciller ıaralıod•n •aklauao al ı bin kılo pirıncin kapalı zarfla eksiltmesı 10/2. Karı./ 
lı:öwilrler do moydına çıkarıl•caı.. ve 938 saat 15 de Ankara Levazım amırlığı satın alma ko-
••tıı mevıtıiae konulacaı.ıır. misyonunda yapılacaktır. 

:. . 2 Muhammen bedeli yirmi bin yüz altmış !ıra, ilk teminatı 
Akdenizie fırtınalar b n beşyuz ıki lıradır. Şutnaıne ve numunesi komısyonda 

Aldı~ımıs walQm ••• ,ö o, Akde· görülür. Kanuni \'esikalarda bulunan teklif mektupları sa• 
niz le ıull·lhiı fımua a bü~üm ıür· at 14 e kadar kabul olunur. fsteklilerın belli saatte ko-
ınekıe •• bu yüo•l•u •apur ıeferle· misyonda bu 1unmalar•. 16 - 22 - 28 - 4 4416 
rın·I~ il• ~tiçlük çokılmel<•eJir. Bet -
gilndenberi bot.l•nen Dumlupınar ••· lzmir Lv. amırl ği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
puru, bu gün geleco~ıir. lı!a mafih 1 - Müstahkem mevki Seferihisar mıntakası kıtaahnın açılc 
bu ~ocıkiııc, vapurun muutelif li· eksiltme suretile mlinakasada bulunan 220 ton maden 
ınanlarda fazla yük alm•&ı da lwil kömürü ihtiyacına talıp çıkmadığından mü llkasa on gün 
olmuııur. uzet .larak ıhalesi 29/l.Kanun/937 Çarşamba günü saat 

V•pur, Bodrum, Fethiye, Külldk 10 da kışlada lzmir levazım amir ğ satın alma komisyo-
bl!ı limınlardın ıdıOn, portakal ve· nunda yapılacaktır, 
uirode almıııır. 2 Tahmin edilen mecmu tut111 26 'O liradır. 

:. 3 Teminat mu , akkate akçes 198 iradır. 
Tele/on 4 - Ş ırtnamesi her g ' n komisyonda görülebilir. 

Fırtınalar, telefon mubaberatı 5 1 ki l - ste i er ticaret odasınJa k11 tlı olduklarına dair vesika 
inıizamını da bozmuııur. Şehırlerara• ırö•termek m cburi etinde irl~r. 
'1 aıubabere•I •ılmk bowlmakıa ve 6 E 
göriiımek miimkün olamamaktadır. 

lzmir ·icili ticaret 
memurluğundan: 

lzmirde Yorgancılar çarşısın· 
da 26 ııuınırada ti car et ve ko· 
miisyoııculuk yapım Tıkveşli 
Hakkı Kavadarlı ve kardeşleri 
şirketi 1/1/938 tarihinden it ha· 
ren idhalat, ihracat ve yerli 
mallar üzerine komüsyonculuk 
İşlerini terkederclc yalnız dahili 
emtia alım satım ve tütün zi· 
rast ve t caretile uğraşacağına 

mütedair beyanname t caret ka· 
nunıı hükümlerine göre sicilin 
2133 numarasına kayt ve te~cil 
edildıği ılan olunur. 

lzmir sicili ticaret memur· 
luğu mührü resmisi ve 

F. Tenik imzası 

1 - Beyanname 
lzmirde Yorgancılar çarşısında 

26 numarada [ Tikveşli Hakkı 
Kavadarlı ve kardeşleri) unvanı 

al ında icrayı ticaret eden kol· 
lekt,f şirketimiz 1/Kanunusani/ 
938 tarihinden itibaren idhalat, 
ihracat ve yerli mallar üzerine 
komüsyonculuk işlerini terkede
,ek yalnız memleket dahiline 
münhısır olmak üzere her türlü 
ıemtiai ticariye alım, satım ve 
tütün ziraat ve ticuetıle iştigal 
etmek üzere ticaret mevzuunu 
tadil ey:emiş olduğurnuz cihetle 
keyfiyetin Tıcaret kanununun 
lJO inci maJdesi hükümleri da· 
jreııin4e sicile kaydı zımnında 
gene fÜrelci ıın zirde mevzu im· 
;ı:alarının tasdikini dıleriz. 

lzm rde Yorgancılar çarşı· 
sında 26 numarada icrayı 
ticaret eden (Tikvcşli Hak· 
kı Kavadarlı ve kardeşleri] 
unvanlı şirket şerikleri 

Şirket fırması: 
Hakkı Kavadarlı imzası. 
Hdmdı Kavadarlı imzası. 

Mehmed Kavadarlı imzası. 
Genel sayı 1457S özel sayı: 
Dairede okunup anlatılan bu 

23/1?./937 tarihli beyanname al
tındaki imzalar n zat ve hüvi· 
,-etleri drirece maruf ve lzmırde 
Yorgancılar çarşısında 26 numa· 
raJa ticaret eden (Tıkveşlı Hale· 
kı Kavadarlı ve kardcışleri] uıı· 
vr~lı şirket azaları H ıkkı Kava· 
darlı, Hımdi Ksvadarlı ve Meh· 
med Kavadarlının olup münde
ricatını kabul ve ikrar ile bizzat 
vaz'cttikleri tasdik kılındı. Bın 

- <siltmeye iıtirk edecekler 24 JO sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerind~ ve şartnamesınde yazılı vesıkalar 
ve teminat muvak<ııtelerilc birlıkte ihale saatinden evvel 
komisyona müracaatla·ı. 4557 - lzmır Lv. ami diki S.t. Al. Ko. Rs. den: 

1 Müstahkem mevki kıtaıt bavvanatınm açık eks:llm~ sure
tile münakasada bulunan 113000 kilo saman ihtiyacına 
talip çıkmad ğ ndcn pazarlık suretılc satın alınacaktır. 

2 - ihalesi 29/1.Kanuı/937 Perşembe günü saat 15 de kışlada 
l;ı:mir levazım amırliği sa~ın alma komisyonun da yapı• 
lacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 2825 liradır. 
4 Temmat muvakkate akçesi 221 lira 82 kuruştur, 
5 - Şartnamesi her gün kom syonda görüleb ılır, 
6 - istekliler tica ret odasında kayıtlı olduklarına dair vesitc--. 

gö termek mecburiyetindedırler. 
7 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde ve §artnamesinde yazılı vesıkaları 
ve teminat muvakkatelcrile birlıkte ihale saatinden e"el 
komisyona müracaatları. 4558 - lzmır levazım amiri ğ .-tın a .ma ko nısyon ndan: 

Okullar için alınacak 68 )00 metre telanın kapa'ı zarfla eksilt
mesine istekli çıkmadığı dan 30.12·937 Perşembe günü saat 14.30 
da Tophanede istanbu S. Lv. am'.rlıği satın alma komiıyonund• 
pazarlılda alınacaktır. Tahrn n bedeli on yedi bin lira ilk teminab 
127? liradır .. Şartnam~ ve n imuneıi komisyonda görülebilir. istek• 
(ılerın kan •ını belgelcrıle belli saatta komisyona gelmeleri. 4556 -Uevlet Demir Yollarından: 

~!sancak .. ve Basmahane ambarlarında dökülerek toplama ı 
retıle terakum eden 120 ton muhtelif cins hububat ve bir ton 
kadar da incir 10/1/938 tarihinde saat 9 fan itibaren Alsancalı: 
ambarlarında 8 ıııci işletme komisyonu tarafından açık artırma 
usulilc ve peşin bedelle satılacaktır. 

Eşyanın c ns ve kıymeti hakkında malumat almak istiyenlerin 
Alsancak ambar şefi ğine müracaatları 28 29 455) 

Bayındırlık Di
rektörlüğünden: 

9996 lıra 54 ~uruş açın tu· 
tarlı San'atlar okulu demirhane 
yapısı 15 gün müddetle açık 
eksiltmeye konulduğundan ıstclc· 
!ilerin 2~90 sayılı yasa hüküaı· 
!erine gö e hazırlıyaca <!arı tc· 
m n~t ve mütcabhitlık belgelPri 
ılc birlikte 30/Birinci kanun/937 
perşembe günü saat 11 de iz. 
mir Bayındır! k direktörlüğünd' 
müteşekkil kom syona buşvurma-
ları. 16 · 23 4414 

dokuz yüz ot4z yedi yılı Birinci 
kanun ayının yirmi üçüncü per· 

şembe günü. 
lzmir ikinci Noteri M. 
Emın Erencr resıni miıhrü 

Ye imzası 

Genel sayı 14576 özel uyı 17/56 
Bu beyanname suretinin da· 

irtde ııakh 23/12/937 tar hli ve 
14575 genel sayılı aslına uygun 
o.duğu tasdik kılındı. Bin do uz 
yüz otuz yedi yılı Bırıncikanun 
ayının yirmi üçüncü perşembe 
günü. 

lzmir ikinci Noteri mühürü 

lzmir ikinci mıntaka tapu si· 
cil muhafızlığından: 

Görecede perçe köyü~de şa,. 
ka1 Halil, garben Sarandi, ıi· 

malen tarik, cenuhen Mchmed 
ile mahdud iki hektar 2063 met• 
re murabbaı tarla ile drrununda 
ik zeytin ve dört incir ağacının 
Tiryandah Petrodan mPtruken 
haz.neye kalarak haz nece be
deli on sene ve on nıusavı ak, 
sittc ted ) e edı ıııek üzere m iş· 
tcr•s Kony ıh H k• ya satılır.ış 
olduğundan a ıcı ad n ıenet 
sizden trsc li istcnılmektedir. 
Bu tarlada alakası olan varsa 
ilin tarihinden .tibuıın on gün 
zarfında lzmır ikinci mıntıka 
tapu s cil muhafızlığ na veyahut 
5-1·938 günlemec nde mahlllme 
gidecek ın~murum za evrıkı 
müsbitelerile ht1ııkte mürııc~at· 

hrı ili ı olunur. 4584 

Müteh sııs JVluhasıp 
Devamlı veya gü ıürı mu y• 

yen saatlerind • drfte ler nı tan· 
zim eltirmck is.iy n müess~se 

ve ticaretha ıelerırı id r hme· 

resmisi ve M. Erener imzası m,ze mJracaatl.ırı. O. 5 
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HAMBU~G 

QEUTECHE L~V Al')jTE
ll l~ HAMBURG, A.G. 

HAMBURG 
ATLl\5 ~~VANTE LINIE A.G. 

J'RE.MEN 
•ıpJfiJA,, vspuru 21 Birinci 

kanupda beklen.yor. ROTTER
DA~1 HAMBURG y~~REMEN 
için y6k alacaktır. 

AMERICA~ EXPORT Ll~E5 
'f HE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
•EXfRIA,, vapurµ 24 B:rinci 

lcanunda bekleniy.or. NEV)'ORK 
için yük alacaktır. 

"'CARLTUN,, yapuru 31 Birin-
cikanunda bekleni~or. NEV· 
YORK · ·n yük alacakhr. 
STE ROY ALE HONGROlSE 

DANUBE MARITIME 
•TISZA,, motörü 13 Birinci 

lcinunda bekleniyor. PORT·SA
lD ve ISKENDERIYE limanla~ 
tına yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAlN 

BUCAREST 
•DUij.OSTOR. vapuru 22 

-ırincikinunda KôSTENCE, 
için har ket edecektir. 

JOliNSTON WARRE~ 
LINES LTD. 

LIVERPOL 
•AVIEMORE,, vapuru LIVER

POL ve ANVERS limanların-
dan 1Hk .çıJcaracak ve 26 Birin
tilcanımdn BURGAS, V ARNA 
'Ve ~ÖSTENCE için hareket 
tdece\ctir. 

DEN NORSKE MIDEL
HA VSLINJE 

•BACHDAD. motörii 14 Bi· 
rincikinunda bekleniyor. DIEP· 
PE Jie NORVEÇ umym iman· 
larına yiik alacaktır. 
ARMEMENT H. SCHUlDT. 

HAMBURG 
•NORBURG. vapuru iO ikin· 

.jlcanun 1938 de belcleniygr. 

'apur Ac nl 
ROVAL NEERJ..A~OAIS 

• 
KUMPANY Si 

!'DEUCAJ..tlON,, vapuru !ima· 
mrmzdıı ~lup ROTTERD M, 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
ı;manlan ici" yiik al~ kta dır. 

"HERCULES., vap~ru ~-1-38 
#ie beklr:nmekte fil p yükünj.i 
tahl yeden sonra BURGAS, 
VARNA ve J<ôSTEfiCE liman· 
ları ;çin yük ;ılacaktar. 

SVENS~A ORlENT 
LINIEN 

"NORRUNA.., vapuru 3-l-!38 
tar:h:nde heklenme ·te o'up 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
GDYNIA, DANllG ve DAN· 
MARK ve BAL'ffK liman arı 
için yük alacaktır. 

"JSA., v~ puru 18· i -:38 t ~ ri· 
hinde beklı:nınekte olup ROT
TERDAM, HAMBURG, GDY
NIA, DANZIG, DANMARK 
ve BALTIK limanlarına yük ala· 
caktır. 

SERViCE MARITlME 
ROUMAIN 

•SUÇEAVA., vapuru 1-1-38 
tarihinde gelip MALTA ve 
MARSILYAya hareket edecektir 

"ALBA JULIA .. vapuru 17-
1-38 tarihinde beklenmekte olup 
MALTA, MARSIL YA liman ara 
için yük ve yolcu kabul eder. 

ilanlardaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki detişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için Jkin· 
ci kordonda FRA TEUJ 6PER· 
CO vapur acentalığma müraca· 
at edilmeıi rica olunur. 
Telefon: 4111/4242/2663/'4221 

ır "sıtiilıli ~'ir -
Güzelyah tramvay caddesi 

iQ27 '-1111 r lı odah ve ü· 
tün konfora havi denize 11azır 

ev ~tıhktır. Taliplerin mez· 
kur eve müra caatfarı ilan 

Ku.v\Tet iştah 8Jhbat kayQağı, 

Hnş mahsul, 

g k11dreti yüksek, 
i Mİ kol y, 
şerbet gibidir, 
h ~ yerde satılmaz 

Hu~usi 

Şifi Bıılı kya .. ,. 

Y · hnz Şifa Eczahanesinde 

\.; iL U A ~ ı ıç~n alacağın z en 
l U ~ gpz.el ve en mak

bule geçecek 

tJükômet sıra ında 

Otomatik GAR OD Radyolarıdır 
Dünypnın en büyük vapur,y plan NO~MANDI nin salonları· 
nı da GAROD raflyo •n tezyin etrpektedir. 

Şatış yerleri: MımNIH~T·:<tR ı~~~ü e~~Zı~~ 35 

HAMZA RÜSTEM 

Portatif antenlPr d0 l!elmlst ·r. 
ı . , . 

·.... : .. ...... ~~ - iç hastalıkları mütehassısı 

Dr. Celil Yarkın 
fzmir Memleket hastanesi dahili hastalıkları seririyyat şefi 
İkinci Beyler sokağında inhisarlar tütün !;4tış deposu kar• 
şısın4a 65 No. it mua\'enehanesinde hııtalarım abul .etmek· 
tedir. Telefon: 3956 

Evi: Göztepe tramvay çaddesi Göztepe apartımanı 
karşısında Nq. 1018 Tefe. 2545 

' • • • 'I I '- • ' İ c.-;,' .' ....;._,., ;,ı..: ; ' . • \, 

Sağlık Eczahauesi 
Fııat Golergi11 

Sabir~ l 1. 

ilan 
Akhisar belediy 
reisliğinden: 

Akh s rda yflp ırılgcpk beJ~diye bi
nasının projesi müsabakaya konul-
muştur. istekli mimar ve mOhendis
leriıı Sd aiti a lama1' Ozere belediye
nı · ~e müracaatları ilaq ol11nu . 

24 28 1 5 

zmir Eınrazı ~ariye hastahanesi ha • 
tobipliğindens 

Hastahanemizde yepideo yapılacak 6!141 rra 23 kur~ bedeli 
ke ifli kalorifer tesisatı kapalı zarf usulile eksiltme)".c lco!ly}muştur. 
isteklilerin şartname vesaireyi görmek üzere her gü f!astahiine 
baştabipliğine ve eksiltme .. 1937 seneıi Bjrjncikanun 29 ca Çar· 
şamba,, gün~ saat onbirde yapılacağından isteJdilerin 2496 sayılı 
artırma eksıltme ve ihale kapununa JÖre icap eden teminat Ne 

teklif mektupları ye ~iğer vesıaikile birlikte eksiltme saptipgen Qİr 
saat eveJ Tepecikte ~mrazı Striye hastşp~p~sinde mütefe~il ko-
p j }'O"le müra atları. 14 1~ 24 28 4349 

,..__ ., ; ıa ese z s &aız • ~ 

Gümrük ıuub.afaza geggl komuıan-
lığı lstanhul sqtın l'ma komisyo· 
nun<lan: 

1 - Gümrük Muhafaza ~rgüdü için 3~0 ila 367 tane eğer ta· 
kımm10 3111938 Patartesi günü saat lS da bpah zarfta eksilt si 
yapılacaktır. 

2 - Bir .eğer fpkıpuna 61 lira bedel ta min ı;qiJ111iştir. Ve ilh 
teminatı 173Ş Jir~dır. 

3 - Şartname ve evsaf ~omisyon~adır. Görijl biljr. 
4 - İsteklilerin o gün eksiltme saatinden 9·r saat ~v line ka:

dar 2490 sayılı kanunun 32 jnci meddeai bykmüne görp hazırlıya
cakları tekt ı f mekrup)arım Palatada eski idhalat gümrüğij bina· 
~ındaki kom syona vermeler·. 12 17 22 ıa 23~/4546 -

Deniz levazım satın alma komis 1fJ 

ouodap: 
1 - Taqmin ~dilen bedeli (33718) lira (20) kuruş oliln 331,84() 

kilo ekmek, 28/Bir ncikanun/1937 tarihine ırastlayan Salı günü 
saat 14 te kapalı zarf usulila alınma1' üzere müııakasay~ konul· 
muştur. 

ANVERS (doğ'nı) HAMBURG 
ıe BREMEN çin yük alacaktır. 
lıao1.tıdaki hareket tarihle· 

•Jll!ll!li!I.!~ ............ . 
Salihlide büyük deve 

2- Muvakkat teminat 25~8 lira 81 kuruş olup, şartnamesi 169 
- kuruş muk,bilinde komisyon.dan her ,ün ahnabilir. 
~.lllllllUllllllllllllllHlllllllıı. Doktor Jıfllllllllllltllllllllnllllllllll!_- 3 - lsteklileria 2490 sayılı kaııupun tarifah 4ahilınde tanz m 

rilc n.avlunlardaki dcjişiklik· 
lercjeo acenta ~eauliyet kabul 

gfırefleri 
Partimiz menfaatine 9/J/938 

pazar günü büyük bir deve gü· 
reıi tertip ol nmuştur. Wer:iiecek 
ikramiyeler ~şağıda gö terHmiştır: 

= . _ edecekleri kapalı !ekl ı f mektuplannı en geç betli gü'l ve saatten 

-
== A. Kemal Tonay =-~ bir saat ~veline kıdar Kasımpaşada bulu '" ~oµ,ıısyon !>11§kantı 

etoıeL 

DAba f ıı;la tafsilat için Bi· 
rinci kordonda W. F. HENRY 

- ğına makbuz mu~b linde vermeleri. 
§ Bakterigolo! ue bul~ıcı, sal,ın · 11ıtalıldarı miUelıessııı :: 12 17 22 27 6231/4345 

VAN PER ZEE & Co. N. V. 
Vapur aceptalıjın müracaat 

Lira 
Bı ~ 70 

s: 1 Verem ve saire J = = ~·em.ııaue İ81•8fODU karoımıdaki Dibek eo~ batına. so .. ,..ıa = lzmir Emrazı Sari ye ha tahane i baş 
5 e• T• muayeoehaneaiııde Mbah uat 8 deu •oam ....ı 6 71 = 

Ort•ya 35 
Ayağa 15 

edilmçti rica olunur, 
, Telefon : No. 2007 /2008 

Öjı,;t;r 2~e z 

1- kıufar hastalannı kabul eder ı= hekimliğinden: 
ltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillltllllllltl Telefon: 4115 1111111 H b . b 

1 
k .h . Al x. d 

1 
'k· k 

1 asta anenın eş ayı ı tıyacıni'fan aşatt a yazı ı ı ı a em 

Şiirek~ı 
;l..Wıited 

V qpgr 4centaaı 
BiJ:ipçilcordon Re~s binuı 

'fel. 244~ 
LONDRA HATTI 

•TRENTlNO,, vapuru Birinci 
1ı:Uıun soounda LONDRA, HUIL 
~e ANVERSten gelip yük ,ıka
racalc ve ayni zamq_nda LON· 
DRA ve HULL i~~n yijlc ala
qktır. 

"ALGERIAN,, ~ıtpuru 17 i~in· 
cikinund1ı l,.ONDRA, HU~L 

Güreşten iki gün evci gelen 
deyely gµreş kazansalar .dahi 
2 şer lira masraf bedeli alacak
lardır. 

A. Tevfik Liit~m 
Kulak, burun, boğaz 
Hastıll ıkla" birinci sınıf 

mütehassıs 

Meri<,e-ı hastanesi kulak 
kliniği şefi 

Her gün 15 ~en sonra ikinci 
BeylerNumanzade sokak No. 
5 de basta bbul Ne tedavi 

ve ANVERSten gelip LDND&A ....,.~ . ...,,~'!!'!!'P""""----·-.. 
v, HULL iç.in .rük ••e.caktır. Muzıka ölretmeni 

LJVJ;RPOOL HATTI 
"LESBIAN,, Yapuru 26 BirJn· ar4nıyor 

cilcinunda geJip LIVERfOOL G. H. P-. Salihli Halkevinin 

• 
EHMI 

• 
MAKiNE TAMiRHANESi 

/zmir: Kestane pazarı. No. 16. 18 

Müşterilerinden gördüğü rağbet üzerine faaliyetini genişle

terek makinelerini kamilen yeni getirtmek suretile atöl
yeye bir kısım daha ilave etmiştir. 

Tezgahlar yeni olduğu için işler 
hassas v~ temiz çıkar. 

Pren~iplerimiz: 1 - işi söz verilen gün ve sa· 
atte bitirmek. 

2 - Müşteriye azami suhulet, fiat· 
lcrde itidal, işde temizliktir. 

i~n yük alacaktır. O ~jra tyhlclı RJuııka öğretmen· 
"FLA.MINİAN,, vapuru 12 liği a9ıkty-. T.tliplerjn terc~mei· T ~L~FON: 39 93 

lkincikanun~a L.lVERPOOLdan Jıal lc:ağıtlarile başkanlığımıza . ~ 
g~lip yük çıkaracaktır. müracaatları iJiıı olunur. D. 8 Gomrük muhafaza genel komutenlıöı 
~RlSTDL Ye GLASGOW •• b J 1 k . d 

H AT T ı H 1 1. 1 tan u satın a ma omıs}·oııun an: 
usııs ısan ve 

°FEDERİC0,. vap.uru 28 ıBi- t - Gümrük Qlubafaza eratı ı.ç·n 3409 takım yazlık elbisenin 
rinc kan.,qda gelip BRIŞTOL riyaziye derslerj kepalt zarfla eksiltmesine isteklı çıkmııdığrndan s-ı·938 çarşamba 
v GLASGOW için yük ala· f sızca, lngijiz;ce Ye Al· gjİl)Ü saat 15 de pazarlığı yapılacaktu. 
c.aktar. manca RUS.USİ gece der..şleri •Y· 2 - Tasmlanan tutarı l 8749 lira 50 kuruştur. 
DWTSCHE LE.TANTE.L1N1E rıca Drt JJlC~te~ talebelerine S - Şartname evsaf komisyondadır göriileoilir. 

''CHiO .. vapuru lkincıka· riy.aziy~ dersleri v~rilir. .4 - lsteklıleri~ ilk em nat plM~k 1'407 'iralı,k P.1akhuzwı veya 
gun ib idasmd .. HAMBURG, )Çaıfn qa Köprüsü gamvay banka mektupları ve kanuni vesikatarile birlıkte o gün Galata 
BREMEN ve ANVERSten gelıp caddesinde N'"'. 685 eski ithalat gümriı ğü binasıod ı ki kom syona gelmelerı. 
yük ç1kar.cak. l,D~tila?:ll~~~ J 1 ıı 28 1 8324-1410 

erzak açık eksiltmeye lconu1muşlur. Jstelıelilerip ~eraiti anlamak 
üzere her iÜn ve eksilt91e günü olaq S lkincikanuo 938 pazartesi 
günü saat onb rde muv kka~ teminat makbuz veya banka mektup. 
larile birlikte TeRecikte Emrazı Sariye hsstahaneaiade müteşekkil 
komisyona müracaatlar~. l 7 22 27 1 :4433 

Tahmini fiat Miktar Muvalkat teminat Cinsi 
1500 lira 3000 kilo 11250 jsu YJ Koyun eti 
5 i 2 ., 50 kr. §000 " 3844 ,, lıej ekme!: 

----------------------------m!!!l .. Lm!ll!l!l!I~~~~~ ....... 
lzmir Vilayeti Muhasehei Hususiye 

mOdürJBğOndeo: 
Senelik bedeli 

Sabıkı 

Lira ıJ(. Cinsi Yeri 
25 Güllük Balç.gva ılıca mevkii 

idaremize ait oluR ruklrı~ .yer ~e cjpsi gösterilen Güilük bir 
sen.e mügdetle kiraya verilmek üzere on beş gün müddetle artır
maya çıkarılmışbr. Kirasına talip olanlann öğrenmek üzere her 
gün Muhasebei Hususiye müdüriyeti Varidat kalemine ve pey sür
mek iıtiyenler" n de ib:ıle eün~ olan 6/J/918 Per§qJbe günü saat 
10 da depozito makbuzlarile birlikte Daimi encümene müracaat-
lar, ilan olunur. 28 29 30 31 4560 

flftu 
Türk TOtiln Limited ~irketinden: 
Ş1rket imİ_!in Şergama, Ayyalık, 4ltınova, ~epeqıen, Akhisaa 

Manisa, Turgutlu, Ödemiş, Tire, Adeg de, Bayındır, Urla, A açatı 
me Çeşmede wübayaa ~tti~i y•pıak tülü ılerin - yoldaki hasar ve 
zarar nakıle ait olmak üzere - M:ıhallindeki depolardan a . ın ı p, 
lzrqır~eki depolar mazı ~eı imi ıartjle tfe !ka~y~nıla nakli m :\llup 
old»ğundan, yukardaki mahalJer n birınd:: ıı, bir kaçından veya 
lıc.ps nden naklıy it • yap •nağa talip olanların 511/938 tarihine ka· 
dar kat'ı ve tahriri teki flerini G zi bulvarında 36 numaradaki 
merl...ezımize göndermeleri ilan o u ıur. 28 29 30 4547 
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Pastil Pektoral Doktor Şahap Göğsü yumuşatır, balga!!1 söktürür, öksürütü 
söktürür, tesirli bir OKSüRüK pastilidir 

--------------------------------------~·----------------------
FotoOr 

I N Ö N 0 Cad. No. 10 

AttSlyetle 
Sıhhat Balıl{yağı 

En giiul pozlat' 
çelrilfr. 

Amat6r iıfe, 
Temiz çabuk 

ucuz yapılır 

Norveçyanın halis ~1orina balıkyağ1dır 
1 · iki defa süzülmü.ştür. Şerbet gibi içilir 

Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin · 
Her türlü itlr11r, lıan, 
balgam ve saire ta. 

hlilleri yapıllr 
Mnracaat yeri: 

İkineibeyler 8okak 

Telefon 3869 
Birinci ını Mutahusıs 

Dr4 Demir Ali 
K-.oll• 

Cilt ve TenaaUI haatahk· 
ları ve elektrik tedavisi 

lzmir • Birinci beyler sokatı 
Elhamra Sinemuı arkasında 

T f!leron : 3479 

Doktor 
Ali Agah 

Çocuk hastalıkları 
mutabassısı 

ikinci Beyler aokafı 
No. 68 
Telefon 3452 .................... --

Dif Tabibi 

Cevat Dağlı 
ikinci Beyler sokak No. 65 

Telefon: 3055 

Ôperot6r 

Faik lbrahim 
\ / ~,,.;,. gelmİ.flb 

Eskiıi gibi öğleden evel 
F ranS1z haıtaaesinde ötleden 
soara Birinci Beyler ıokak Diş 
Tabibi Bay Mehmet Ali altın-
daki muayeaebanesiade haa
talarını kabul eder. 

. Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczalıaııesi 
Büyük Salepçio lu hanı kar ısında Başdurak 

T • ' 

1938 Modelleri geliyor 
Sevrole Otoınohilleri 
~ 

• 

Kuv,Teti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok 
ve cihanın en beğenilmiş otomohilleridri 

Yedek parçalar mevcuddur 

Oldıomobil otomobilleri de her tOrlo evsafı haiz, sağlam, 
elveritli, gozel ve lüks makinelerdir . . . 

lzmir ve bölgesi bayii : 0. Kutay 
Birinci kordon telefon 2704 

~ Doktor 
Kemal Tahsin Soydam 
Cild ve tenasül hastalıkları mütdhassııı 

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

MERKEZ ŞUBE 
İZMlR ANKARA 

Temiz, zarif eşya, elbise ihtiyacından eve\ gelir. Herkes kendi 
haline göre temiz bir eve, misafirlerini kabul edecek -bir salona. 
rahat ya~ıyacak eşyaya muhtaçtır. İyi bir mobilya içinde kendinizi 
ve ailenizi muhite daha iyi tanıtabilirsiniz. Evinizın eşyası hayab-
nızın etiketi olduğunu unutmayınız. · 

Memurlara 1 O taksitte veresiye muame.. 
lesi yapılır. 

-----------------------------------
Siz de M ETAllU M '~ D '' ~~:::rım 
Hem bol ışık almış olur, hem iktısat etmiş olur, hem lamba 
değiştirmekten kurtu lur, hem de sarfıya tınızın eksildiğini 

ilk faturada görürsünüz. 

LLU. 
Cevfik Baykent . 

Elektrik - telefon vemalzeme!i deposu. 

Siemens fabrikaları mümessili 
Peşetmalcllar 77 - 79 

Foto Köroğlu 

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

ve edevatı, tont ve sehpalar. 

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

istınsahları ve kopyaları kemali dikkatle yapılır. 

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

setle yapılır. 
IZMIR: Emirlerzade çarşısı No. 28, 4, 5, 6, 7, 8, ~ 
Telefon: 2675 Tel raf: Rüstem lzmir 

Meserret Oteli 
Otelimizin bütün mobilyası tecdid edılmiş soğuk ve sıcak su 

banyo daireleri ilave edilmiştir. Otel yeniden telvin ve tefrit 
edilmiş ve müşterilerimızin her türlü ıstirahatleri temin olun
muştur. Fiatler mutedil ve her keseye elverişlidir. 
Kemeraltı caddf'si karakol karşısında No. 7 > .İzmir Tele. 2533 

:.• • ~ • .. • • • • • 1 • • • • .... , • 

' 


