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Rumen intihabatı Hatay intihabatında bitaraf eksperlerin 

itirazımız •• 
Sadri Maksudinin gafı 

Doatıımoı ,.. mllttefikimiz Ro· 
manyada mebuı intihabatı oldu bitti. 
Bu göne bdu fırıat bulub bisi çok 
yaJandaa allkedar eden bo bahao 
tımaı edemedik. 

Bu hükdmetin yalaız dahili de• 
pi. harict liyHoti Gııorinde de çok 
m6eıair olacagı ı&pbeaiı olan intiha· 
babn doğardağq yeni va:aiyeti yakın• 
dan görmeğe çahımak çok• faydalıdır. 

Romanyada iatihabet niıbl tem• 
iil aıold üsere yapılır. Yani her par• 
ti m11mleketin heyeti umumiyeainden 
aldığı Nylerin yekanona göre mecli• 
ae mebGI gönderir. Bir intihab mın• 
takasında ekteriyet elde edememek 
orada kezanılmıı olan reylerin kay• 
boibıaaını intaç etmez. Mebuıları bir 
dereceli iatihab ile aeçilen memleo 
ketlerde bu uıul •nmamt telikkiye 
göre· mabıarlan en az olan en ıalim 
intihabat malcı telakki olwımak• 
tadır. 

Romanyada bu defa intibat çok 
hararetli cereyan etti Te ıimdiye ka· 
au bo memlekette görtllmemiı bir 
netice Terdi. Fihaki bu gün• kadar 
Roaaanyada gelmiı geçmit bitün İll• 
tibabatta. iktidar mnkiinde bulDDaD 
partinin ekeoriyet kasanıaadı&ı he· 
men hemen hiç görülmemiı bir ıey• 
dir. İJk olarak ba defadır ki Bay 
Tatareskonun liberal partiıi kendi 
riyaeeti aluada yapılan bir intihabda 
ıncak .. heaimet,, kelimeıile itade 
olunabilecek bir mı&ldbiyete uğradı. 
Rumca intihab kanana mucibince 
mecliıte mebaalano yanıına malik 
olabilmek için reyleria .ymde Juık.uu 
bile temin edemedi. 

Neticenin hiç beklenmi7en bir 
tekilde tecelli etmeıinde Romanyamn 
ubık Hııriciye Nazın Bay Titaleıko
aun çok b4yiık bir teıiri olmuıtur. 

Biı ile muhakemeyi mtlteuain 
bir ıekilde biribirine mHcetmiı, a•• 
.,..lllft •• •••iyetln ioa"9uaa g&r. 

gth hiıten, glb mubakemedea kendi 
lehine en müıaicl cereyanlan ihdaa 
etmekte ciddea nadir bir kabiliyet 
göetermiı bu çok seki diplomat 
intihabauo baılamaundan bir haf ta 
kadar e"f'el İıviçredeo memleketine 
dönmllt olan Te milli köyl'il fırh11. 
mn aaflanoda yer almamalda beraber 
bu partinin liıteai içinde intiha• 
bat m6.cadel11ine atılmııtı. 

Eo nazik zamanlarda en nazik 
yerlerde ıooeler "f'e 1-"nelerce Roman• 
yanın milli menfaatlerini mo•affakı· 
yetle müdafaa etmiı "f'e nihayet gene 
yıl arca bıt hükdmetia harici ıiyaae· 
tini idare etmekte çok müıteına bir 
kabiliyet göıtermiı olan Titoleıko 

bir buçuk Hne kadar enl kabine 
arkadaılın tarafından iıtifaya mecbur 
eııi•lmiıti. Mahiytıti hlll eırarengi• 

kalan uıuo bir hastalık.tan ıonra da 
memloketioo dönmc.niı, kendi aley• 
hinde yapılan iftiralara, tezvirlere 
karıı zahiren likaydiıini muhafaza 
ederek İniçrede Otlll'mak.ta devam 
etmiıti. 

Romen ıiyoaetine ha gGnkü müıı. 
bet istikameti vermiı olan bu kudretli 
phsiyetin bir az da liiihaliyane bir 
ıekilde iı baıından uıaklııtmlmaaı 
T• onu dediltodulan hilıi denm 
eden mahiyeti meçhul bir hastalıgın 

. takı b etmeıi bu zatın milli efkir 
hozunıoda bir "mazhlm., ıimaaı al• 
mauna kifayet etmiıti. 1ıte umumi 
iatiur hilafına olarak bu defald in· 
tibabatta bu "mazldm,, un politika 
hayatına dönmeıi •e açıktan açıAa 
dihıkü meaai arkadaılarına karıı 
cebbe almuı Romen iotihabatının 
ıimdiye kadar alınmağa alııalmaı nor· 
nıal netic•lerini ahüet etrn•t• .,. Ta. 
tarc~k.onun liberal partiıini açık bir 
hezimete agratoıağa kifayet etti. 

Henıls mecliıin içtimuuıa daha 
bir buçuk ay nrken ha netice 
hemen kendini hiaaettirmekte gecik· 
medi, gelen haberlere göre Tataresko 
lı.:abineti ti mdiden krala iıtifaunı 
'termit bulunmaktadır. 

Maamafih iutihabatta alınmıı 
olan nebteler, kartı tarafın pek le· 
hinde delildir. Millt kö1lil fırkHı 
grubu ile hilkumet grubunan temin 
edebildiği mebuıılar h~men hemen 
mflaavidir. Ba itibarla iktidar mnki· 
ini deruhte edecek olan tarafın ya 
flçer be,er mebaııa ma'ik müteferrik 
pıartiJorle anlaımalar yapman Teyahud 

hazırladıkları rapora olan 

Konsey, ikinci kanunda bu 
ciheti görüşecektir 

Konsey reisi de, noktai nazarımızı doğru bulmak-
tadır. Yeni bir intihap esası h-zırlanacaktır 

Antakgadan bir görünüş 
CeneTra, 27 (A.A.) - Tü.rkiy• derun Sancağındaki intihabatı tanzim 

hilkdmetinin Milletler cemiyeti kon• için hazırla.nan raporu iıtihdaf et. 
aeyi reiıine bildirdiği ihtirazt kayıt· mek.tedir. 
lar, bitara.f ekaperler tarafından f ık en• Ankara hukdmetinin raporu ve 

Romanya Parlamentosu fesh edilecek mi? 
~~~~~--ı~~~~~ 

Yeni kabi n·eyi B. Oktav-
yan GoQa teşkil etti. 

(Gogo) kabinesinin, Berlin - Roma mihve. 
rine mütemayil ol~uğu söyleni)·or. 

Romanya kralı S. M. Karol 
Bükreı, 28 [Radyo] - Baıvek.alet t ıriki meui için tf'ş .. bbilılerde bolu• 

tebliğ eılıyor: nacak, muvaffak olamadığı takdirde 
20 1Ikk4aunda yapılan intihabatta kendi fırkaııı erk.ant ile kabine kora• 

milli Lilieral fırkanın temin ettiği hil!'cektir. 
rey, partinin parlimentoda ekııeriyet Bükrc~, 28 (Radyo) - B. Tata• 
tctkilioe imkan bırakmamııtır. Bu reııko, bu gün kral tarafından kabul 
Taziyet hük.tlmctçe tetkik eailmektedir. eıJilmi, Ve kabineoiu iıtifa&JDI Ter• 

Bülı:reı, 28 (Radyo)- Kral Karol mittir. Sabık Baıvekil, aaraydan Çt• 

Liberal partiainio ekııeriyet kazanama· karken matbuat mame11illerine ıuo. 
maııı müaaıebetile kabine hakkmda ları ıöylemi~tir: 

bu gün general Ankeleık.o ile Hıriı· -ılyanda bayük bir ekıeriyetimi.z 
tiyan Raşistler p:ırt iıi reiııi B. Kogayı vardır. Yalnız, parlamentoda tam bir 
k"ahul etmiı ve uzun müıldet konu~· ekseriyete malik değiliz. Bundan do. 
muttnr. layı kabinenin istifasına krala takdim 

Kral, B. Kogayı yeıncğe alıkoy· ettim. 
muftur. Dört aeaedir iktidar mevkiinde 

Romanyada bir temerküz kabine· bulunuyoruz. Bu müddet zarfında 
ıioin teşkili için çalışılmak.tadır. Bu mali vaziyeti ıalah ettik, milli mü. 
çıhıma müsbet surette n ~ticelenme• dafaa işlerimizi muntazam bir hale 
diği takdırde parıimeoıonuo feıbi koydulı:. Bu itıbarla gurur hiese• 

muhakkaktır. diyoruz. 
Bükreo, 28 (Radyo) - Kral Karol Harici eiyaectte de sulh için 

bu gün fırka reislerile ve ha arada komıularımızla faydalı paktlar akdet· 
· tik. Buna ra&meo, eon intihabat 

eıki erkiaı harbiyei umumıye reisi ı; 
m'iltekait general Amaı.ıeık.o ile gilrüş· beklediğimiz neticeyi vermemiıtir. 
müttür. Şimdi milletin ar:ıuıuaa mutavaat et• 

Saraydan 100 alınan bir habere mek ve nziyeti olduğu gibi kabul 

ııu rapor üzerine verilen kararların 

kıymetini ~üpbeli gördüğü anlaııl· 

maktad1r. Türkiye Sancak ıtatülori 

hükümlerinin tabrikamiz bir şekilde 
tefsir edildiğini iddia ve önümüzdeki 

~ubaua yapalacak intibabı&t hakkında 

ihtiraz! kayıtlar ileri ıfirmektedir. 

Öğrenild i@ine göre Milletler ce• 

miyeti koneeyi Türk ihtirazi kayıtla• 

rını kinuauaani toplantıeında tetkik 

edecektir. Fak.at bu kayıtların Sancak 

iotihabatını tehir edecek mahiyette 

olduğu zaonedilmemektedir. 

Anadolu Ajannnın notu: 

Öğrenildiğine göre, Türkiye hü. 

kumeti Hataya gönderilen Cemiyeti 

akvam komiııyonunun izhar ettiği 

iotihab programında Cemiyeti ak.va· 

mın 29 mayıe 1937 tarihindeki mu• 

karrerata ve bilhassa eksperler ko· 

miıyonunnn reddetmiı olduğu eaaa• 

lan tekrar programına koymak ıure• 

tile eslı:per komiıyoaa karauna da 

muhalit hükümler olduğa açık delil· 
lerile isbat etmek auretile Cemiyeti 

akvam konseyi nezdinde programını 

ve onun tatbikini protesto etmiı ve 

bu hususta arih ihtirazi kayıtlar 
dc.rmeyea eımiılir. 

Bunun üzerine meııeleoin .lconıe· 

yin 17 lı.inıınueaui 1938 içtimaındaki 

ruznamesine alındağıoı öğrenmİ§lir. 

Bu meyanda konsey reiıinin bu inli· 
hab reglemanı proj eıini asla taavi b 

"f'e tasdik etmew iş old uğu da ayrıca 

haber alınmıştır. Bu hale göre mah· 

ifil bulunan bu intibah reglemanıoın 
tatbik.ine ba.laoılab ilmesi varid 
olamaz. 

r 
lzmir 

••• 
Nasıl işgal edildi? 

Profesöre çok yerinde 
cevablar verildi 

Münevverler ve mütehassıslar ''De· 
niz Bankası,, değil, ''Denizbank,, 

demek lazım, diyorlar 

Büyük Millet Meclisi 
Dünkü nüshamızda, Deniz· nasebeti olmıyan bu noktai na· 

bank layihasının müzakeresinde zarın ?eddoJunarak liyihanı11 
hukuk fakültesi profesörlerinden •Denizbank,, şeklinde kabul 
ve mebus Bay Sadri Maksudi· olunduğunu yazmıştık. 
nio yanlış bir iddia ile bu mües· Bu münakaşanın başka bir 
seseye "Denizbank,, değil •De- safhasını da dünkü Aianstan al· 
niz bankası,, demek lazım gel- dık. Aynen yazıyoruz: 
diği hakkındaki mütaleasınm bir Ankara, 28 (A.A.) - Türki· 
çok mebuslar tarafından cerh ye B. M. Medisinde müzakeresi 
ve ibtal edildiğini, ilimle mü· - Sona 8 inci sahifede-

Akdenizde fırtınalar: 

Anafarta vapuru nihayet 
limanımıza geldi 

Batan Manissa vapurunun ikinci 
kaptanı da ayni vapurla geldi 

.M iithiş bir fırtına e•nıeında An· 
talyanın Konyaal tı mevkinde kayala. 
ra çarpan \e kuma ııap1aoan Alman 
bandıralı Manisa vapuruaun tama• 
men haura uğradığım yazmıştık.. Va• 
poru ııigorta eden ıirketin mümeHil• 
Jeri Alıııanyad110 gelerek Antalya ci· 
varında yarı batmıı vaziyette bulu· 
nan vapura tetkik etrı;ılerdir. l\Ia 0 

niaa vapurunun 29 ıayfaaı, bundan 
nel Antalyadan İzmire gelmiı •e 
buradan İetanbula, oradan da Alman• 
yaya gitınitlerdi. Sigorta müme11ille· 
rini beklemek için Antalyada ve va· 
parda kalan Maniıa vapurunun ikin· 
ci ve üçüacü kaptanları da Dumlu· 
pınar vapuru ile ıehrimize gelmiı ve 
1etanbula gitmiılerdir. 

Ege denizinde fırtına 
Ege denizinde mütbit fırtına 

deum etmektedir. l\lerııin ve Antal• 
yadan beklenen Dumlupınu vapuru 
beı gün gecikmeden sonra ancak dün 
limanımıza gelebil mittir. V apar, mflt· 

hiı fırtınalardaa Andıraa iıkeleıine 

iltica etmit. orada 24 aaat kalmııtır . 
Bundan baıka vapur fırtına bir az 
hafifleyinçe yoluna denm etmiıse de 
tekrar fırtına baılamıt ve muhtelif 
iııkelelerde fazla kalmııtır. 

İlkelelerde vapura yüklenecek 
mallar da fazla olduğu için bunların 
yüklenip alınma11 ve ba iıkelelere 
çıkarılacak mallann tabii yesi epey 
uzun eürmüştür. Maaıoafih, "t'apur 
bazı iıkelelerde bekliyen mallan da 
alamamııtır. 

" Bu gOn 
''Kızıl Akreb,, 
Büyük zabıta roma. 

nımız başladı 

gör~. Kral, Rome-o milli Hıriıtiyao eylemek mecburiyetindeyiz. 
partiıi reiıi B. Ok.tav Kogayı kabiae Raria, 28(Radyo)- Bükreoten haber 

tetkiline memur etmitlir. veriliyor: 
B. Koga, mili\ Liberal fırka ile Koga, kabineyi teokil etmekle 

. k .. h: . 1.11 Atinada a ın tarı ın gız ı 
Şüpheli kimseler ne. 

meıguldür. Yeni hükumet ekalli1ette 
da karoıhldı iki grubun anlaımaıına kalan partilere dayanmakta ve Yahu. 
mllıtenid bir temerküz kabineai •fi· dilere aleyhtırlıklarile maruf kimıe0 

cııde getirilmeıi icab edecektir. 
Her iki Tuiyette de Romenyada 

uaoca ıürecek bir hilkdmet buhre• 
nına Te belki de intihabatın yeniden 
pılmaeına intiıar edebiliris. Şimdiki 

halde partinin yeglue galibi düakil 
Hariciye Nazırı Titoleıkodur. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

lerden teıekkıll etmektedir. 
Mironeıko, Koza ve eıki erkanı hu. 

biye reiıi j an Antoneıko yeni k.abi0 

neye gireceklerdir. 
Yeni kabinenin teıkilinden ıonra 

parlAmentonun feııhedileceği ve yeni 
intihabat yapılacağı eöyleniyor. 

- Sonu 10 uncu sahifede-

kalmış yaprakları zaret altına alındı 
İki üç g\lne kadar neırine bq· 

lıyacağımız bu mühim eıer, o gün· 
leri yaeamıı ve yaoamamıı olanları 
hayretlere döıdrecektir. 

Bekleyiniz .. 
Yarın bu hususta bir az daha 

izahat t1ereceğiz .. 

Atina, 28 (Radyo) - Zabıta; 
muhtelif mahallelerde araştırma
lar yamış ve şüpheli gördüğü 
eşhası nezaret altına alarak tah· 
kikata başlamıştır. 

Rusya lehine casusluk ettikleri 
zannolunan d ört Bulgar, bu gün 
hudud haricine çı karılmıştır. 

Karilerine daima en gilıel, en 
1ı.1 y metli tefrikalan veren AN AD O· 
LU, arkadaıımız Sezai Yaııtın ita. 
leminden bu gün çok heyecanL, 
baıtanbaıa hepiuiıi merakla all'lı.a· 
landıracak bir zabıta romanı daha 
neşrine ba§lamıştır. Her halde oku. 
yun uz .. 

Sahife 8 de 

J 
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balı~ a\ıp gidiyor. Bir akı~ k~ iki taraflı; kimi ~liyor. kimi gidiyor. Ba· Q h. l r s Eşrefp halk to 1 

Sokaklardan ilhamlar 

zan geıenıe gidan, ayni yara kaldırımı Ü5lünde burunıanoı, dirseklerini, "'le ır er a a 1 aşa 1 Ve 0 • Binlerce mandarin 
şemsiyelerini tokuoturuyorln. • • • ' az 

Tıpkı, nizamını, moralini, hüviyetini ve her ıeyini kaybetmiı bıı in· Telef on muhaveresi büs ücreti. günlerce va par 
unlık gibi.. k l l bekliyor 

Şehircilik; herı:eri gittiği istikametteki yaya tatdınmtarın sağından 1ü. 0 ay aşıyor B l d. b .d k 
rllmeği mecbur kılmıvtır. Bu kaide, heuüz İzaıire girnıeuıittir. Biz İımir<le Bursada posta ve telgraf mü- e e ıye, oto üs varı atı için sıkı ont- Bodrum (Hususi) - Denizyol· 
soldan gider, ııağdan da döne.biliriz. Yolun bir noktaaında, sağdaki yaya fettişlerinden B. Kemal tarafın- rol tadbik ediyor. lan vapur)arı intizamlarını artık 
kaldırımı bırakır, eoldaki kaldınma geçeriz. dan dün kurulan ve tecrübesi ------------ tamamen kaybetmişlerdir. Her 

Ba aok:ak kar a alığı, ferdlerde ve cemiyetlerde görüloıı fikir .e nizam yapılan müşeddide sayesinde fzmirin bazı semtlerine otobüs varılmıştır. Eşrefpaşaya kaptı· hafta gelip giden vapurlar birer 
katg-oalıpıuu 'te daimt değişik.l klodn tanl'l en aynidir. unonerlerin ı.a. bundan sonra lzmirle lstanbul iş'etmek için otobüs sahiple i kaçta işletilmiyecek olursa bu ikişer ve hazan beşer gün teah· 
fa&ıoda bile hu >irminei auın karaktedıtik huhraaı söıiikiiyor. Gerçi insan, 
tekamül eımeğe Ye her fikir yavaş y•va@ kendi böııyeeiodeu bir çolı.. şeyler ve Ankara arasındaki telefon tarafından belediye reisliğıne hatta otobüs itletilmeğe başla· hurlurla seferlerine devam edi .. 
hll'akıb yenileşmeğe, güzelleşmeğe ve kudretli olmağa mecburd•ır amma, bu muhaveresi bir kat daha kolay- müracaatlar vukubulmaktadır . nacaktır. yorlar. Geçen hafta geçen İnönü 
karanı•hkta ıaJim ve esaslı bir tekamül, bir .kültür oJguoluj!u gözükmedi.itten )aşacak ve ayni zamanda iki İzmirin muhtelif yerlerine işliyen Beş otobüsü bulunan bir ser· vapuru beş gün ıonr Bodruma 
soo~ müeabode eUiğiuı.iz hl'.li eııuı bi~ dejeuıes .. au olduğuna tueJdütMızc• bat üzerınde muhavere imkanı otobüsler şimd lik ihtiyaca kafi mayedar bunun için belediyeye uğradı. Fakat bu gecikmeğe 
karar \'erebiliriz. ld temı·n edı.lmı'ş olacaktır gc iği için yeni müracaatlar müracaat etmiştir. ra~men günlerce bekliyen yanm So9:ral bir kıymet otan insan. mntlaka bir akidenin adamıdır \'eya ada· • i5 kabul edilmemekte ve bu gibi Otobüs 'Cltll'idatı milyondan fHJa mandarini al· 
mı olmak mecburiyetindedu. Halbuki. münevver geçinenleri111izin bir çoğu, K k d • 
muayyen bir tefek:Ur kiihürıı içUıde Jeti~mediklc.ri itiq. ·hem de çok safi. QTŞlya Q 0 otobüs sahıplerine civar kaza· Belediyenin otobüs biletleri madı. Zavallı Bodrum manda· 
yane bir gaflet içinde· bu gün "beyaz,, dedillerine, yarın "kızıl,. diyorlar. v fara otobüs işletebilecekleri bil- üzerinden almağa başladığı ym• riocileri hususi motörler tutarak 
Onlan, lı.unctli bir mautık ve zekinın önüne takarak, edebiyatta, içtimai· rtıı..aranlıkta bir dirilmektedir. de on hissenin kontrol için mallanm latanbula nakletnteğe 
yattı, iktısadr me•zuıarda, reıı~fede. hayat • mezberıere aiJ umumt ıelil.ki· ana cadde Eşre/paşa otobüslui belediye zabttasmca sıkı tedbir· mecbur kaldılar. 
leriuıle kutııb'ardan kutı,ablara gönüllü olarak ılrükliyehi\iyor unn:ı.. Eşrefpaşaya işlıyen kaptı kaç.. ler almmıc.br. Otobüslerde kul• Bu hafta Salı günü gelmesi 

K lı dd · - k ı "' k r d d Karşıyakalı karile ... imizin bir ~ 
emera 1 ca eıınıo argıı,a 1tı1 00 ann a aeın a a var: • tıların sahipleri; halktan nakil lanılan biletlerin tekrar kulla· lazımgelen Dumlupınar vapuru 

S11Mau da gidiyorlar, eoldao da, ortadan da, otom(\hillerin, arahalann şıkayetlerine göre, geceleri, Şİ· 
al'ah0"ı•ıdao da.. Uıtta on kilometre içinde bir bldınrudan öbür kaldırıma d f S k ücreti olarak aldıkları paranm nılarak belediye otobüs varida· da beş gün gecikmiştir. Vapur .. 

men i er istasyonundan oğu • ld ·1 · 1 mdı.ik hi'e dokuyorlar. az o uğunu ı erı sürmü~ler ve tmı calmak isteyenler ilk defa arın ne gün gelip ne zamaa 
kuyuya kadar olan kı&mda. artırılmasını istemlşlerdir. elli lira nakdi ceza ile cezalan· hare.ket edeceğini aceotalar bile 

Maymun ve aşk mektupları 
Prağın zengin tüccarmdan bi· 

r·s Afnk~ya y~phğt b·r seya
hatten dönüşünde bir de may· 
ınuo getirmişti. Tüccarın zevcesi 
ilk zamanlarda bU, maymundan 
hiQ ho~lanmamış ve lüzumsuz 
bir mahluk saymıştı. 

Fakat nedense, bir müddet 
sonr~ bayan bu maymunu had
den fazla sevmeğe başlamıştır. 

Bu ~arip te havvül tüccarın 
nazarın nazarı dikkatini celbet· 
miş ve mevsimsiz muhabbetin 
sebebini de kolayca öğrenmi ş· 
tir. Bayan, maymunu sevgilisine 
mektup götürüp getirmek vazi
fesine memur ctmış, bu vazıfey ı 

mükemmel surette yapmasl yü· 
zünden de maymuna karşı mu
habbeti ·belki de minneti· a !"t· 
mıştı r. 

SOkOtçuların bir marifetil 
Güı ü. tti ıle mücadel~ taraf· 

tarları büyük şehirlerde g·ttikçe 
kuvvetlenmektedirler. Şehirlerde 
g:i rültüye mani olmak iç n ça
lışan bu baylar, şimend ferlerde 
yolcuların görüşmelerin n de 
kati surette yasak edilmesini 
istcmeğc karar vermişlerdir. 
Bunlaru. göre, mutlak bir sükfit 
içinde yolculuk daha ıyi olurmuş. 

Bu zatlar, konuşma memnui
yetine rağmen, yolculukta s gara 
içme~e müsaade edıl mesine de 
taraftardırlar. 

lngillzca konuşanlar 
Bir çok zamanlar lspan olca, 

ltalyanca, Fransızcanın yananda 
lngilizce ıönük bir dil gibidi. 
Fakat B'rleşik Amerikada nü· 
fusun mütemadiyen artması ve 
19 uncu asırda lngilizcenin ci· 
hana hil<im olması, arz üzerin· 
de lng"lizce konuşanlann ade· 
dıni •rttırmıştır. 16 ıncı asırdı 
lngılizce 5 m iyon nüfusun dili 
demekti. Bu gün ise 200 mil
yon nüfusun kendi di idir. 
400,000 milyon kimsenin de 
konuşabileceği dildir. 

Oarip merakhlarl 
lngilterede yeni bir merak, 

sekiz, on senedenberi herkesi 
sarmııtır. Bu merak, kullanılmış 
şimend fer bileti koleksiyon '1 

merakıdır. 
Glaskovda yüksek mevk'li bir 

profesörün bu merak yüzünden 
kaybettiği vakfn ve verdiği pa· 
ralımn haddi ve hesabı yok 
imi ş. En nadir ve en kıymetl. 

ıimendıfer bi eti umumi harpte 
Almanlar tarafırı dan batırılan 
Lüıilanya vapurunda bulunan 
Susamston • Londra ş imendifer 
hattının mühür Ü ve zımbalı bi· 
letleridır 1 

Orhan Rahmi Gökçe 

Merdiven kanunu 
Kanunların mahalli şartlara 

göre konduğu malumdur. Şu 
hadise bu hususta tam bir fık r 
verebilecoktir. 

Norveçte bazı köylerde evler 
çok yü ..:sek olarak yapıhrl ar. 
Bu evlere ikinci katta açıla l 

Lir kapıdan bir de asma mer
divenden girilir ve çıkılır. 

Köylüler son zamanlarda ver· 
gi memurlarını gördükleri za
man bu merdiven leri çekerek 
kapılannı kapatmağa başlam1ş

lard1r. Bu suretle köylerde verz i 
tahs 1itı gevşem ·ş ve Norv :y 
hükumeti bir ka un çıkarara'~ 

her evin madeni veya beto ı 
birer sabit merdivene malik ol· 
ması mecburi kılınmıştır. 

Carip bir bahkl 
"Deni Ley e, Afrıka seyahatleri 

ve hayvanat tipleri bu makla 
şöhret kazanm ştır. Leyle Afr , • 
kaya yapt ğ son seyahatte g ~
rip bir bal&k tipi ile birli~ te 
dön nüştür. B'1 bal klar Og1d ı, 
Nevsa andt, ş mıli Rodesya ve 
Zam bezde bulun maktadırlar. 

Bu bal klana husus yeti, yaz n 
nehir ve .gö1 sulannda ya şam~k 
ve kış mevsim nd bir mevs.m
Hk uy;(uya da lmak ve kupkuru 
bir hale gelmektedir. Uykuıa 
yatan ve kuruyan balık iM, yaz 

ba~larkeo ca.n!a ımakta 

elektrikler yanmamakt• ve hu Beled yece yapılan tedkik- dırılacak ve ikinci defasında bilmiyorlar. Verilen cevaplar 
bu ana cadde ekseriya 2 if.ri lerde Eşrefpaşa otobüs ücretle· otobüsleri işlemekten menedile- hep audandır: 
bir karanlık içinde kalmaktadır. rinin artmlamıyacağı neticesine ce"tir. - Bekleyin bakalım tabii bir 
Bunun neticesi olarak halk sı- gün gelecek. 

kıntı çekmekte, yuvarlan p kalk- Çaydan yanan Vapurlarm bu intizamsızlıA"tn· 
maktadır. dan yılbaşı için hazırlanan man• 

Biz·m bildi~imiz, bu cadde, ve ölen çocuk darinler sevlcedilememiştir. ~ 
Karşıyakanın en iş 1ek caddele- kilen telgrafların hiç bir faydası 
rindendır. Belediye::nin ehem- B J k ••ıd olmamıştır. 
m;yetle n tı zarıdikkatıni celbe- eş ay 1 yavruyu 0 Ükteİı SOD• Zeytin badama kursları 
deriz. • ı• •• •• 1 Vilayet zeytin mütehassısı 

Resmi daire ve 
mekteplerde 

Yılbaşı tati."i 
Yılb şı müna:-.ebet ıle resmi 

daireler cuma günü öğleden 

sonra ve cumartes1 günü tama· 
men kapahJır. 

M,..kıep lerd ... de y lbaşı tatili 
g "ne cu na günü öğ leden sonra 
llaşlıyacak , 1, 2, .:> İkincikanun 
g iinleri olmak üure mektepler 
üç buçuk gün kap :ilı kalacaktır. 

B ""')'tar müdür. 
lüğü blr istatistik 
haı.ı .. fı}'O ·• 

Vı ayet Baytar müdiirlüğü ta
rahndan müh m bir istatistik 
h a z ı rlanmaktad r. Bu istatistikte 
v ayetin her köyünde ne kadar 
hayvan bulunduğ.J ve on beş 
yıldanberi hayv n cinslerinin ıs· 

l ahı iç:n alman tedbirlerden e!· 
de edilen neti'!eler hakkında 
malumat bulunacakhr. 

Vilayet n ayrı ca b r haritası 

da bu istatist ğe bağlı o'arak 
Ziraat Ve aletine gönderıle
cekt:r. 

' BUGÜN 
T kmil izmir Halkı 
Düny nın en büyük 

filmi 

MahkUmlar 
Kalesi 

Fif mini görmek 
üzere 

TAYYARE 
SiNEMASINDA 

Top ·anacak/arda 
ilave olarak 

ra gız ICe gommuş er.. 8. Kadri, muavını B. Galıble 
-----ı-llııill Karş&yakada Bostanla· cadde- beraber Bodrumda açılan zeytin 
Kema/paşaJa sinde 80 numarala evde oturan budama kurslarında konferans-

B. lsmailin beı aylık çocuğu, lara başladılar. Her giln muhte• 
yangın 

Beş dükkan, bir ev 
yandı .. 

Kemalpaşa kazas•nın Arnıud
lu köyünde İzmir caddesinde 
Giridli İbrahimin evinın ittisa· 
Jinde ve bir çatı altındaki feb· 
lebici dükkanında yangın çık· 
mış, civardaki beş dük~in ve 
İbrahimin evi tamamen yanmış· 
tır. Yapılan tahkikata göre yan
gın, leblebici dükkanında Ali 
oğlu İsmail ve kardeşi Halil ta· 
rafından gece ıslatılan nohud· 
lan kurutmak için ocak içinde 
kalan kızgm kül veya ateşten 
çıkmış, dükkandaki odunlara da 
sirayet ed"nce yangın genişle

miştir. Dükkanda 120 lira kıy· 
metinde nohud ve leblebi yan· 
mışbr. Yanan dükkanlarla ev 
sigortasızdı. Hadisede tec:lbir
sızlik bulunduğu anlaşıldığından 
lsmail ve kardeşi haklarında ta
kibata ba.ş.laom ışhr. 

Fuar hazırlıkları 
Ege mahsulleri mii .. 

zesi inşa ediliyor 
Fuar sahasında inşaat hazır

hklanna şimdiden başlanacaktır. 
Bu yıl İzmir fuarı, çok müte

kamil bir eser olacaktır. Ege 
mahsulleri müzesinin planı fuar 
komitesinde tetkik edilmiıtir. 
Müze binası 35,000 liraya çıka· 
caktır. Komitede, bu bina için 
bir münakasa açılması kararlaş
tmf mıştar. 

1938 fuarmda fazla mal sa
tanlarla iyi mal teşhir edenlere 
madalyalar verilecektir. Bu ma
dalyalar için lstanbuldan gelen 
nümuneler fuar komitesinde tet
kik edilmiştir. Bir juri heyeti 
tarafından tesbit edilecek ve 
madalyalar, törenle tevzi olu
nacakttr. 

Bacada hırsızlık 

b:r hafta evel ocakta kaynı yan lif köylere gidilerek bir kaç yüz 
çayın, üzerine dökülmesi yüzün· ağaç budanmakta ve fenni bu· 
den yanmış, muhtelif yerlerin- dama şekilleri halka ve köyJr 
den yaralanmıştı. Zavallı yavru• lero j'Österilmektedir. 

cuk yaralarının tcsirile ölmüş, 
ana ve babası bir resmi makamı 
haberdar etmeden c;ocu~un ce· 
ec-clini bir- lorloyo gömıuii~le.-Jir. 

Hadise, zabıtaca duyulmuş, 
müddeiumumiliA-e haber verilmiş, 
tahkikata ba~lanmış ve çocuğun 
cenazesi, gömüldüA"ü yerden çı
karılarak muayene olunmuştur. 
Çocuk yaralandıktan1 sonra hü~ 
kumete haber vermiyen ve has
taneye yatumaytp ölümüne se
bebiyet veren sonra da cenaze
sini gizlice tarlaya gömen ana 
ve baba hakkında adliyece ta· 
kibata başlanmıştır. 

Çalınan ti1ccar 
eşyası 

iki balya eşya sahip .. 
ferine verilecek 

Liman işletme müdürlüğü şat· 
Iarmdaki tüccar eşyasından bir 
kısmını çalan tahmil ve tahliye 
bekçilerinden Ahmedle Süle)'" 
manın yakalandıklarına ya.ımışhk. 

Abmele Süleymanın şallardan 
çalıp öteye beriye ucuzca sat· 
tıkları eşya tamamen meydana 

çıkarılmıştır. İki balya büyüklü· 
ğünde olan bu eşya dün zabı .. 
tadan liman işletme müdürl Ü· 

ğüne gönderilmiştir. Çahnan 
eşya arasında çok kıymetli ku
maşlar vırdır. ----Kaymakamlar 

Kaymakamlar toplantısı uıü

nasebetile şehrimize gelmiş olan 

kaymakamlar dün şehrimizden 

ayrılmıştır. Bu meyanda, eaki 
Bergama ve şimdiki Karaburun 
kaymakamı Bay Kamil de dön· 
müştür. 

Çapa ile )'aralamak 

Beynelmilel 
g'iilcülük sergisi 

938 ocnc~i T ç;1rinisanisinde 
Romada beynelmilel gülcülük 
1ergisi açılacaktır. Ziraat Veki· 
Jetinden vilayet Ziraat müdür
lüğüne gelen bir tamimde mem• 
leketimiz gülcülerinin de bu 
sergiye iştirakleri arzu edilditi 
ve iştirak etmek istiyenleria 
Ziraat müdürlüğune bildirm .. 
leri emrolunmuştur. 

Belediye cezası 
Bazı kasabların camuz etinı 

dana eti yerine satbkları görül• 
müş ve bun1ar belediyece ceza .. 
laodmlmışbr. 

Belediye enciimeni 
Belediye daimi encümeni dün 

öğleden sonra belediye reisi Dr. 
8. Behcet Uzun reisliği alhnda 
toplanmış, müzakerelerde bulun .. 
muştur. 

Münasebetsizlik 
Latifenin haddini bilmiyen 

bazı insanlar, benim kalp sek
tesinden vefat ettiğim hakkında 
bir haber uydurarak bunu a ile 
efradım ve dostlarım arasında 
yaymışlar, en yakınlarımı heye· 
çana düşürmüşlerdir. Çok ıü
kür sağım. Şayia, bir düşüne&! 
sizliğin eseridir. 

Nuri Özgülen~ 
BabçeliJerhan No. 11 • lzllk 

Anadolu gazetesi ya~ı 
işleri müdüriyetine 
Ragıbpaşa otelinde katip 

Mehmede bıraktığım paradaQ 
bin lirasını emniyeti suiistimai 
ettiğinden mahkemece mahkum 
olmuştur. Otel sahibi Basri 
Yasakçı oteliniır şerefile müş· 

terilerine hakkile layık oldu· 
ğunu gösterm ·ş ve parayı bana 
taımio etmiş olduğunu muht..,rem 
ıazetenizle ilan mı r' ca ederim. SE.ı\NSJ., AR 1 

12,40-3,15-5,50-8,25 de 
......................... 119 ....................... . 

Sucanın Üzümdere köyilnde 
Hasan oğlu Hasan ile ayni köy
den lsmaıl oğlu Alinin evlerine 
hırsız girm · ş, bir d kiş makinesi 
çalmıştır. Hırsız zabıtaca ara· 
nıyor .. 

MePemende Çavuş köyünde 
Mustafa oğlu Kemal Durmut, 
Yan k köyden Şerif oğlu Hüıe· 
y ni Miyankökü toplarken çapa 
ile başmdan )'&r4llamııtır. 

Müte8hhid 
Salih Çerçioğlu 



29 KAnuno.Nw\ 4~ADOLU 

Almanyaya müstemleke ve
rilmesine mutabık kalmışlar 
Avrupanın göbefinde 60 milyonluk kuvvetli bir devletin uzun müd· 
det müstemlekeaiz kalamayacatı kanaati tebellür etrnete başladr. 

VarŞova, 28 (Radyo) .......- Paristen alınan son haberlere göre, Almanyaya müstemleke vermek hu· 
susunda lngiltere ile Fransa arasında bir temayül başgöstermiştir. 

lngilterede olduğu gibi Fransada da, Avrupanın göbeğinde 60 milyonluk kuvvetli bir devletin, 
uzun müddet müstemlekesiz kalamıyacağı ve günün b·rinde, cebir kullanmağa mecbur olacağı hak· 
kında kuvvetli bir kanaat vardır. Bu sebeple, Almanyanın müstemleke talebi, yakında hüsnü su
retle neticelenecektir. 

--~~~----.. ~·~-~~~~~~~--:~ 
Otobüs tahkikatı Ahmed Emin Yalman ve 

Dün on otobüsçü 
daha dinlenildi 

lstanbul, 28 (Hususi) - Oto· 
büs meseleleri etrafında tetki· 
icatta bulunmakta olan müfettiş· 
lerin evelce dinledikleri otobüs· 
çüler, bu gün teftiş heyeti reisi 
tarafından davet edilerek iıtic· 
vab edildiler. 

Bu gün yeniden müracaat eden 
on otobüsçü, müfettişlerce din· 
len ildi. 

ltalyan ressamla-

davacıları mahkemede 
Muhalıeme dün baılamzş, (Tan) neıri
yat müdürü gelmeditinden, zorla geti. 

rilmesine karar verilmrıtir. 
lstanbul, 28 (Hususi) - (Tan) gazetesi baımubarriri Ahmed 

Emin Yalman aleyhine açılan davalarla Ahmed Eminin açtığı 

mukabil davalar birlettirilmiş ve bu gün Asliyecezada başlamıştır. 
Mahkeme salonu, baıtanbaşa dinleyicilerle dolmuştu. 
(Tan) gazetesi neşriyat müdürü Sabri Salim gelmediğinden, 

zorla get rilmesıne ka ar verilmiş ve muhakeme, başka güoe 
bırakılmıştır. 

rının eserleri lsveç vapuru ateşler için-
Ankarada ve lstanbul- d k I k d 
da bir sergi açılacak e a ara yan 1 

ls•anbul, 28 (Hususi) - Ge· 
lecek ay içinde iki yüz elli ltal· 
yan ressamının eserlerinden mü· 
rekkeb olmak üzere burada ve 
Ankarada bir sergi açılacaktır. 

ikramiyeli takviller 
birden6ire yakaeldi 

lstanbul, 28 (Hususi) - lk· 
ramiyeli tahviller hakkındaki 
kanun borsaya tebliğ edilmiştir. 
Bunun üzerine tahvillerin hepsi, 
on beş liradan ·on sekiz buçuk 
liraya kadar yükselmiştir. 

Hariciye Vekilimiz 
lstanbultlan Anka. 

raya d6ndü 
lıtanbul, 28 (Hususi) - Bir 

iki gündenberi burada bulun· 
makta olan Hariciye Vekilımiz 
B. Tevfik Rüştü Aras, bu ak· 
ıamki trenle Ankaraya avdet 
etmiştir. 

Yenidünyada 
lktısaai buhran tekrar 

başladı 
Vaşington, 28 ( Radyo ) -

Amerikanın bir çok şehırlerinde 
iktısadt buhran tekrar hissedil· 
meğe bışlamııtır. • 

General Motörs, buhran mü
nuebetile sene başından itiba· 
ren otuz bin ameleye izin ver· 
meği krarlqtırmışhr. 

Buhranın fazlalaıacatından 
endişe ediliyor. 

Feci bir kaza 
Sofiya, kamyonun 
altında kalmıı ve 

6lmiJıtür 
lstanbul, 28 (Hususi) -Kadri 

isminde bir şoför, idare ettiti 
kamyonu Karagümrükte Sofiya 
adında ihtiyar bir kadına çarp
tırmış ve kadını ağır surette 
yarahyarak öldürmüştür. 

Katil şoför derhal yakalan· 
m1.1tır. 

Bir ziyafet 
Belgrad, 28 (Radyo) - Fran· 

sa Bahriye Bakanı, Yugoslavya 
Deniz Nazırı şerefine Pariste 
bir ziyafet vermiştir. 

Pireden ,6ntlerilen itfaiye yangını s6ndü. 
remetli. Suikastan bahsolunuyor. 

Atina, 28 ~adyo) - Yunanistanın Prigos limanuıda tütün ve 
pamuk yüklü (Godland) adlı lsveç vapurunda çıkan yangın, Pi· 
reden gönderilen itfaiyenin bütün ~ayretlerne rağmen söndürüle
memiş ve Vllpur, ateıler içinde alarak bdtifn liamulelile birlikte 
yanmıştır. 

Yangının, bir suikasd neticesinde çıktığı söyleniyor. 
A 

F ranı.a A -yanında 

lhtilil teşebbüsü, zabıta ta
rafından mı uydurulmuş? 
Büdce müzakereleri esnasında gürültülü mü. 
nakaşalar oldu, müzakereler çabuk bitecek. ___________ ._. ______ _ 

Pars, 28 (Radyo) - Ayan 
meclisi, bu gün tekrar toplan· 
mış ve büdce m ·izakerelerine 
devam eylemiştir. Azadan Baya 
Dejardon söz almış ve Paris 
emniyet büdcesi tahs' satının ten· 
zilini istemıştir. 

Hatib, bu münasebetle Paris 
zabıtasına ş· ddetli hücumlarda 
bulunmuş ve bir ay evel ortaya 
atılan ihtilal teşebbüsünün, sırf 

Paris zabıtasının uydurduğu bir 
bidise olduğunu ve bu gibi do· 
lab arın, artık maz;ye karıştı· 
ğını söyl~miştir. 

Adliye Nazıra 8. Vensa Ori· 
yol, hatibe cevab vermiş ve 
maznunlann, mahkemede avu· 

r ·Yllbaşı 

katsız olmadıklarını, bir haksız· 
hk olmuşsa meydana çıkacağını 
beyan eylemiıtir. 

B. Döjardon, Nazıra muka
bele etmiş ve: 

- Ben vazn kanunum, siz 
beni muahaze edemezsiniz. Zira 
bu kürsüden şahsın hürr:yetini 
müdafaa ediyorum. 

Diye bağırmıştır. 
Bu ve buna benzer bazı mü· 

n 1k ışs ardan so ıra Dahiliye ve 
Adliye Nezaretlerinin büdceleri 
kabul edılm ştir. 
. Büdcenin bir an evel müza· 

keresi ıç n ayanın, b'r iki gün 
sabaha kadar çalışacağı söyle-
n yor. 

Ciecesi 
Fuar Gazinosu Salonlarında 
Senenin beklenen en muhteıem balosu 

Bu balo için A vrupadan bilha888 getirtilen 

Revu Heyeti 
Ve Şehir Gazinosu artist kadrosunun her gece 

beğenilen numaralan 

Dans, Kotiyon, Etlence, Neı'e 
fzmirde hiç görtllmenru, 

Dekor ve Siirprizler 
Salon:arın konforu için her türlü tert bat alınmıştır. 

Gece yarısından sonra da otobüsler temin edilmiştir. Oto• 
mobıller srazino kapısına kadar srirebilecelrtir. 

ilmi Bahisler -Kadın-Erkek 
Yazan: Dr. Esad Hatibolla 

Suriye Başvekili 
Parlamentoda 
izahat verecsk 

Aşk, daima yaşamaktadır. Yal
nız manzarasını değiştirmiştir 

-------
Beyrut, 28 (Hususi) - Baş· 

vekil 8. Cemil Mardam, Paris 
seyahati ve Türkiyedeki temas· 
lan hakkında mecliste beyanatta 
bulu nacaktır. 

Daha zayıf olan kadın, nihayet 
erkeğin seviyesine yiJkseldi 
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Karadenizde 
Bir Rus petrol 

gemisi battı 
Moskova, 28 (Radyo) - Bir 

Rus petrol vapuru, bu gün Ka
radenizin Rus sahillerinde hrb· 
nadan batmıştır. 

Karadeniz Rus donanması, 
vapuru kurtarmak için vaktinde 
harekete geçmediğinden, donan
ma amirah itibam edilmektedir. 

Şimali Amerikada 
kar f ırtınaıı 

Londra,· 28 (Radyo ) - Şi· 
mali Amerikanın bir çok yerle
rinde kar fırtınaları başlamııbr. 
Kar, mebzul düşmekte ve bızı 
yerlerde heyelanlar kaydolun· 
maktctdır. 

Ege denizinde 
Yeni fırtınalar 

bekleniyor 
lstanbul, 28 (Hususi) - Ra

sad istasyonu, Egede kaydolu· 
nan şiddetli rüzgarların, bir 
deniz fırtınasına dönmek ihti· 
malinin kuvvetli oldutunu tesbit 
etmiş ve bütün denizcilere teb
ligat yapmıştır. 

Yunan 
Tiyatro heyetinin 

temsili 

Bir çok kadınlann nefislerini 
fedaya kadar varan tiddetli H· 

dakat ve merhameti, bazı ka· 
dınlann kin, kıskançlık, zulüm 
ve tereddi hallerilo tezzad tetkil 
eder. 

Fakat kadında bu iki nihayet· 
lere (yani ya son derece mer· 
hamete veya son derece zulme) 
meyelin ekseriya hakiki olmak· 
tan ziyade zahiridir. 

Hakikatte kadınlar erkekler
den ziyade muvazeneli ve 
muhafazakardırlar ve fikir aykı· 
nbklarına ıaptaklan zaman 
hareketleri hemen ekseriya 
calidir, bir ınobisme hareketidır. 
Sinir 6alıranlarına istidad 

Kadının heyecanlarına mah· 
reçler lazımdır: Gülme, ağlama· 
lar bahusus çok sevilme, ken· 
disi için hakiki emniyet supap
landır. Kadın muhavereleri bu· 
nun içindir ki, çok uzar ve çok 
defa sözlerini, istemiyerek, esef· 
le, keserler. Eğer heyecan hali 
sık sık içeride mahbus kalırsa 
kadını sinir buhranlanna, bil· 
hassa dıcret ne~zorine sevk 
eder. 

Bazılarında teheyyüç hali nor-
mal heyecanların hududunu 

Bn. Doztll'a aHr. Bu m11azi heyecan haline 
Şehrimize gelditini haber ve.. tıbda heyecanlı bünye namı 

diğimiz üç artiıten mürekkeb verilir. Bu bal kadınlara mün· 
Yunanla ~e güzide tiyatro be- hasır detildir, bazan erkeklerde 
yeti, bazırlıklarile meıguldur. de görülür. 

ilk temsilini s Kanunusani Kadın heyecanları içinde en 
akşimı Elhamra salonlarında ziyade ehemmiyetli olanlara c·nsi 
verecek olan heyetin muhiti- iç güdüden ileri gelenlerdir. Bu 
mizde, çok alaka görmesi mu• cinsi iç güdüde müdbiş bir 

kudret gizlidir. 
bakkaldır. Çünkü gerek ko-
medi, gerek trıj edi, ge· Büyük barptenberi kadın z b· 

niyeti tekamül yolunda bayii 
rekse doeto kısmında, her üç ilerlemiş görünüyor. Bu günün 
artistin sanat kıymetleri bü· kızlan baklanda bir fi~ir edin· 

yüktür. Heyet, lstanbul muhi· l••------1!111--•
tinde de iyi tesir barakmııhr. Bağ bahçe tütün 

Bayan Dozara, yeni amatör· 
için ler içinde muvaffakıyetle parla· K A 

mış bir fantezist ve doetikttir. im ye v 1 
Komedyen Aris Hrisohoa, yal- G •• b J 
nız memleketin detil, Amerika U re er 
sahnelerinin bile tanıdığı bir ve 

simadır. Ziraat aletleri 
Keza, akademi azasından P. Hacı Dawt zade 

Dimitro Kopulosun •Mahkeme. 
piyesini oy~ıayacak olan Hacı Koı· Rahmi Karadavud 
tantinıkos da, tanınmış bir dram Haıimağa Çarşısı r4o. 31 

nrt stıdır. '••--• 1 Z M l R ---al 

mek ioln dÜllDmele urfedıle
cek zaman zarhoda bM1l ola 
kanaat bu ıünüa delil, dünW.. 
kü oluyor. Alrt kadın, roman• 
tik olan ualanmız fibi, yalnıs 
neslin beka11nı temine hizmet 
eden duyıulann tesiri albnda 
kalmak istemiyor. Gönlünü aşka 
kaptırmadan evel rubunda istik· 
lil sevduını yaşatıyor. Kı.clını 
hayat mücadelesinde erkeğe nis-
betle, yaradılışı itibarile, d ha 
zayıf oldutunu hissederek e kek 
gibi yetişmeği istedi. Mizacına 

ve içti mai ıartlarana göre gerek 
erkek işlerine, gerekse spo lara 
veyahud akli çalışmalara şevk 
ile abldı. 

Ve bu kuvvet iradesi bazı 
kadınlara erkeklere üstün olmak 
imkanım verdi. Bu rün h ç de· 
ğilse, iki cins arasında kuvvet· 
lerde muvazene, saadete kavuş· 
mık baklannda bir müsavat 
teessüs etmiştir. 

Cesaret, teşebbüs artık ya n z 
erkeklere mahsus tabıi bassalar 
değildir. 

Şunu kabul etmek lizımd r le 
kadınlar bir kaç ıenede dunya. 
nın yüzünü (çebresinı) deg ı ir
miştirler. Hayatın tebessümü. 
ıtrı, kalbin musikisi idiler. Orı-
lan ıarler, dokunulunca hemeıa 
kopuverecek kadar narin, ş faf 
tasvir ederlerdi, aık edeb'yab 
onlara hep böyle terennüm etti. 
Şimdi ise yüzerek Manş deni· 
nizini geçti, yabud lıveçte oldutu 
gibi kabineyi devirdi, filin ka· 
dına Hariciye Nezareti teldıf 
ed idi, bir diğeri için otomo
bille 120 kilometre süratle köy
lerden geçerken tavukları, kö· 
pekleri polis nizamlarını ç" ğni· 
yor, hiç bir şeyden yılmıyor, 
yabud (Atatürk kızı Sabıha 
için olduğu gibi) tayyaresıle 
göklerde kartallar gibı do a• 
şıyor. • 

Asri kadın aşkı öldürdü e
nilebilir mW> Kadın H z et 
Ademdenberi beşer nevine• azab 
veren bir hissi, def'e muvaf k 
mı olmuştur; şüpheı z h r 
aşk da ma yapmaktadır. Hatt• 
eski zamaolardakınden daha 
canlı olarak. 

- Sonu va 
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ıı..1caı:·m, kainpederi ile ani şb. Kor unç kış günle
rinde o dusu ile Rumeliye yürüdü .. 

Korkud; yeni bic irade çıkın· 
caya kadar l•aıı~ k, 
istirahat edecekti. Pad ş h, onun 
dıledıği yere misafir olmasına 

müsaade etmiş•i. 
Arkasından da hediyeler vo 

para göndermişti. 

* * • 
Selim; başını iri yumruklarının 

arasına almış, uzakta, Sonbaha· 
rın, rengini silib süpürdüğü daj
lara bakıyordu .• 

Kırımda otura otura ne ola· 
caktıl. 

Kayuıpederi kendisine hürmette 
kusur etmiyordu .. Emrine dairO"'. 
fer, a kerler tab5is edilm"şti. 
Fakat d " mağı, bütün kuvvetile 
daima eski m k adı ile dolu 
o:duğu ç·n, gözüne hiç bir ıey 
gör-nmüyordu. 

- Sonu ne olacak?. Bıı h .. 
y t adeta bir esir hayatına ben· 
zi;or. Kolum, kanadım bağlı!. 
Maksad ıse teh•iked .. Hele lıele 
Sa det Giray olmasa çıldıraca
r-ıml. Fakat ne babayiğit de
lıı;anlı •. 

Saadet G:ray; kendi kayınbira· 
deri, yani K.rım hanının küçük 
oğlu idi. 

S lim; son zamanlarda kainpe
derindcn şüphelenm şti. Onun 
tav rlarında bır ba~kalık, bir 
s rıs ıl.k, bir ıiy:1karlık sezer g.bi 
olmu$l .. 

Selimle göz göze gelmekten 
çekiııİ)ordu. f.S '·isi gibi. kuvvetle 
v hararetle; b r fed karlığa 

az r old <ınu s'>yle iyordu. 
B vazi,·e Selimin keskin dik· 

kat ndetı kur ulıuamıJlı. Çünkü 
Se ım, aynilz.amaıı.d• ev\ıamlı.ydı. 

Se ım; gözlerıni ufukta yükse
en b" r dumıma k.apt rm şh: 

- Htr yer, kafam gibi du
man ı.. Fak at kayınpederim Men· 
gü1 ı Girayın kafasında nasıl bir 
dum.ın es ytr, şunu anlasam 
harıl 

Bu sırada kapı açıldı. Selim 
baş . nı çevırdi: 

- Sen misin, Saadet Giray, 
sen misin benim babayoğt ve 
\'efakar kardeşim? 
l~rye giren Kırım lıanının 

oğl· ydu: 
- Brndeniziın şehzademi Ku· 

lunu:ı, efendimizi rahatsız etmiş 
olmıyayım. 

S lim içini çektir 
- Hayır, hay rl. 
Selim, sert bakışlarını bir az 

yumuşattı. F akıt bu sözler bir· 
denbire evham dumanı içine 
büründü. Kayınbiraderioe doğru 
iki ad m attı. 

- Sende bir şey var .. Sende 
bir tereddüd, bir endişe, hulasa 
bir fevkaladelik var. Söyle, ça· 
buk söyle!. Yoksa Ahmed tahta 
mı geçti?. 

ANADOLU 
Günlük siyasal gazete 

g.hib ~• İiatmuharriri 
Hoydor Rüşdü ÖKTEM 

lmumı '"'tıiyu Ye,._ itleri mild&. 
ıi..: lJaauli Nüslaet ÇANÇAB -iDAREHANESi 
frmir ikinci Beyler ıok~ 
C.Halk Parıioi bİlltı• içiodo 

Telgıaf: lzmlr - ANADOLU 
Tele fon: 2776 - 11 .. ıa k..tmm •OS 

Abone ~eraiti 
ı ıllığı 1400, alh ayhğt 800, av 

•) h3ı 600 k ""'flU< 

Yılancı meoıleketler için ııenclik 
ıLone ücreti 27 Jiradıt 

A.1\A00LU MA1BAA~~OA 
llASILMl:;>1 ill 

Yo:ıcın M. Agluın 
-45-

Saadet Giray; etrafına bakın· 
dı. Dı~rısını dinler iibi oldu: 

- Hayır kahramanım, hayır! 
Öyle bir şey ırok... Y alııızl. 

Selim; Saadet G rayı bileğin· 
den yakaladı ve p~ ncere kena· 
rınd ki ıed ' re götürerek oturttu .. 

-•Çabuk söyle, çünkü hid· 
detleniyorum. 

Hanın oğlu başını önüne ~ğ· 
işi": 

- Benim sad~katimden rmİn· 
siniz. Ayni za anda benim fena 
vazıyelte kaldığımı da istemez· 
siniz .. 

- Tabi. tab"i!.. 
- Bit:yorsunuz ki, ağ beyim 
ehmed Giray, kardeş niz şeb· 

zade Ahmed efead nin arkada· 
şıdır. Onlar, rııha'l yeğdi~erıne 
benzer er ve sev.şir er. 

- Doğrul.. 
- Di.kat ediyor ve aolıyo· 

rum ki, ağabeğ oı e Ahmed efen
di ara ııda son zam~n arda mu· 
habere var.. Bu muhaberenin 
mevzuu da m lüaıl. 

Selım homurdandı: 

- Beni yalnız bırakmak .•. 
Yani s zi benden uzak'aştırmak 
ve beni muavenetiı>deo mah· 
rum bırakmak ... 

- İsabet buyurdunuz şehza· 
ilem.. Gene öyle zannediyorum 
ki, Mebmı:d Giray, babamla lı:a...
de~iniz ar sıııda rol oyııamağa 
haşlamıJbr. 

Sel m, ayağa kalktı: 

- Y a.aaaal.. Şu ha'd"?. 
Saadet Giray da ayağa kalk· 

mış ı: 

- Ben bugün heışeyi ta 
mile ö~r~ncceğim. Ayni ıaman· 
da. ne ~azımsa yap lC ığ m. Ür· 
tadaki evzuu. mubalı:kak par
çalıyaca.~ı!Q. Sakın o unuz. hiç 
belli etmeyioız.. Muvaff ılc ola
ıntz ıam ber berce hareket edet.z. 

Sel,roin can s.ıkılmıştı. 

Acaba kardeşi ile kayın pederi 
arasında oeler cer~yan edıyordu. 
H yatıoa mı ka.sded leCi'kti? 
Kendisini yakalatarak payitalı
ta mı gönderecekti? Hulasa ne 
olacaktı, ne vardı? 

Saadet Giraya baktı, sesi bir 
boru g bi sertleşmişti: 

- Ben, diye bağırd1. kelle· 
aıi kolay kolay vermeoı 5-adet 
Giray! Bunu takdir eder · n •. 
Gıt. her şeyi ae lal. Ona göre, 
harekete geçelim.. Fakat bıı 
akpma. kadar kat'i bi.( netice 
ile gelmelisin .. 

Saadet G ray: 
- Müster,h olun!. Yalnız ku

lunııza itimad edin .. 

... l .. 

: .. ~~~ --.-.;;:..~~ 
Dünden mabad -

1 - Fakat yol kapalı idi; 
yolun üzerinde büyük bir ars· 
lan kafesı vardı. Tarzan hemen 
kafese daldı. Kızı bir tarafa 
koydu. Kız burada vakıa emin· 
di. Fakat kendisi için vaziyet 
böyle değıldi; kafeste müdhi~ 
bir arsian vardı, ve Tarzana 

Selim mi1teheyyiç olmuştu. 

Kayınbiraderini oıııuzundan ya· 
kaladı, gö:ı'.erinin iç.ne bakarak: 

- Htm itimadım var, hem 
de mubabbetı mL 

Oedı. Bir az sonra, Saadet 
Giray; babası banın yanında 
bulunuyordu. Krım hanı, oğlıı· 

nun bir şey görüşmek için gel
dığini anlamış ve bunun da an· 
cak ve ancak Selime dair ola· 
b.leceğini kavramıştı. Sordu: 

- B r şey mi söylemek isti· 
yorsun Saadet G"ray? 

- f.vet Han mi. Söylemek 
istediğim şey, nihayet ülkemizm 
d at s. ne taalluk eder, 

- Söyle, dinliyorum. 
- Kulunu:ı farkındayıııı; bu 

gün! rde en ~· emızin biraderi 
Ş. hıade Abınet efendı ile ara
nızda b>r muhabere cereyan et· 
mektedir. Bu muhaberenın neye 
dair olacağını takdir edemez· 
sem d buna ta"l!assut elen kar· 
deşim Mehmet G ray olduğu 

için bir şeyler seziyor gibiyim. 
Han, küçük oğluna dıkkatle 

baktı: 

- Meseli neler seziyorsun 
oğlum? 

Kırım Hanı, oğlunun het şeyi 
anl•d tını farketmişti: 

- Söyle, söyle!. Dilinin al· 
tındaki baklayı çıkar. 

Saadet Giray, daha ciddi ta• 
vır takındı: 

- Ağabeyim Meh111et Gira· 
yın tavassutıı bana anlattı ki, 
Ş hzade Ahınetle aranızda ge
çen mababere en . ş 'em Şehzade 
Selim aleyhindedir. 

Kırım hanı derhal ayağa 
kalk\•: 

- Hayır, kat'iyyenl. Yalnız 

hanlığ m , zın menfaatlerine aittir. 
- Benım de duyınaklığıaıda 

mahzur yoksa anlatınız, ben de 
öğreneyim. Ben el& sizin oğlu· 
nuzum. 

Han, gene oturdu: 
- Hakkın var. Sen de öğ

renmeliıinl. Oğlum, iyi dinle •• 
Ş hzade Ahmedin bize bir tek· 
lifi v r. Diyor ki: 

- Sa tıtnat iılerine siz karış· 
ınayın. Bitaraf kalın. Buna mu· 
kabil padişah olduğumda Kırı· 
ının istiklalini iade etmeğe söz 
ver;yorum. Yani Kırım, Osmanlı 
dev.etinin bir eyaleti değil, es· 
kisi ı bi müstakil bir hükumet 
olınk kalacaktır. Bittabi bu 
teklif, bizim için çok mühimdir. 
Ortada, hürriyeti ve istiklali el· 
den gitmiş olan bir yurd var. 
Bu yurda eski mevki ve şere• 
fin i vermek benim vazifem de· 
ğil midir? 

• Sonu var • 

saldırdı. 

2 - Arslan ile miidfıiş bir 
boğuşma başladı. Gözleri birer 
lı:an çanaR'tna döomiiş otan ars· 
lan, ne pahaya olursa olsun 
Tarzanı parçalamak istiyordu. 
Tarzanın elinde hançerinden 
başka bir silah da yoktu. 

3 - Kafes, bir arslanla bo-

Daimi encüm'!n top- Viyanada tedavi ba 
lantıların:ı başladı edilecek 

• 
erı 

Vilayet daimi encümeni, vali Bükreş, 28 (Radyo) - Sabık 
B. Fazlı Gülecin reisliği altında Hariciye Nazırı B. Titulesko 
toplanarak 17 lkincikinunda top birdenbire hastalanmış ve iki 
lantılarına başlıyacak olan vila· gün hiç kimseyi kabul etme· 
yet umumi meclisine vereceği miştir. Doktorlar, hastalığın art· 
büdce projesi üzerinde müza· masile, B. Tituleskonun sesini 
kerelere girişmiştir. M~htelif da· tamamen kaybetmesi ihtimalin· 
irelerin büdceleri üzetinde du· den end"şe eylemektedirler. 
rularak yapılması elzem olan Hastalığı çok tehlikeli gören 
işler için tahsisat ayrılacaktır. Profesör Dr. Nayman, B. Titu· 

Daimi encümen akşamları leskonun derhal Viyanaya git· 
toplanacaktır. mesini söylemiş; B. Titulesko da -----

Nazillide 
Yılbaşı balosu 

Naz:lli, 28 (Hususi) - Yıl· 
başı balosu hazırlıklarına devam 
edilmektedir. Balo, bu sene çok 
güzel olacaktır. Bayanlar, Na
zilli fahri kasının basmalarile el· 
biseler yapmaktadırlar. Baloya 
bu elbiseleıle geleceklerdir. 

Kı:z.ılay balosu 
hazırlıkları 

Manisa, ( Hususi ) - Kızılay 
faydasına Halkevı salonlarında 
verilecek olan büyük balonun 
son hazırlıkları bitmek üzeredir. 
Bu giln saat 17 do llbayımız 
Doklor Lütfü Kırcluıo başkan• 
lığı altında Kızılay Kurumu yö• 
net.m kurulıle balo tertip heyeti 
müşterek bir toplanb yapmış• 

!ardır. 

Manisada ses gecesi 
Manisa, (Hususi) - Halkevi 

Ar şubesi üyelerinden teşekkül 

eden kırk kişilik koro heyeti 
çalışmalarına dııvam etmektedir. 
Pek yakında şehrimizde ilk defa 
yapllacak o.an (Ses gecesı) mu
hitte biiyük bir alilı:a ile bek· 
!eniyor. 

Urlada hırsızlık 
Kel Hüseyin 
adliyeye verildi 

Urlada hırsızlık yapan Kel 
Hüseyin tutulmuştur. Üzerinde 
bazı eşya bulunmuş, tahkikatta 
bu eşyayı lzmirin Bozyaka mev
kiinde 28 numaralı kahve mÜs· 
teciri Aziz oğlu Fevziden çaldı· 
ğını söylemiştir. Seferihisar 
köylerindeki okullardan çaldığı 
duvar saatleri de meydana çı· 
kuılmış ve Hüseyin adliyeye 
verilmiştir. -----
Halkevi köşesi: -1 - Evimizde Daktilo, Nakış 

ve Dikiş kursları açılmıştır. is
teklilerin lkincilcanunda başlıya· 
cak olan bu kurslara şimdiden 
kayd olunmaları. 

2 - 29/12/937 Çarşamba 
günü evimiz sosyal yardım ve 
Halk dersaneleri komitelerinin 
top' antısı vardır. 

ğuşmak için 
tediği gibi manevra yapamı· 

yordu. Bu darlık, Tarzanı bir 
kaç yerinden yaralanmak mec
buriyetinde bıraktı. Arslan da 
yaralanmış fakat yaralarına rağ· 
men hali saldırmakta devam 
ediyordu. 

dün gece Viyanaya hareket et· 
miştir. Orada bit klinikte yata· 
caktır. 

Japonya 
/ngilterenin notasına 

cevab verdi 
Tokyo, 78 (Radyo) - Ja· 

ponya Hariciye Nazırı B. Hi· 
rota, (Lediyer) topçekeri hadi
sesinden dolayı lngilterenin pro· 
testosuna cevaben bir nota ver· 
miştir. 

B. Hirota, notayı bizzat in· 
gilız sefırine vermiştir. 

Kellog 
Vilsonun yanına 

gömüldü 
Vaşington, 28 {Radyo) - Mü· 

teveffa Kelloğun cenaze mera· 
simi dün yapılmıştır. Mütevef· 
fanın ebedi istirahatgabı, büyük 
kilisede, Vilsonun yanındadır. 

Yemen ımamının 
oğlu 

Lonclra radyosunda. 
s6ylev verecek 

Londra. 28 (Ra,dyo) - Rad· 
yo ıirketi. 3 Kanunusanide11 
ıonra, Londra ra,dyosunda 
arapca ne riyat başlıyac ğı ı 
ilin etmiştir. ilk gün, Yemen 
imamının oğlıı bir söylev vere· 
eektir. 

Maşada serbest 
bırakıldı 

Nevyork, 28 (Radyo) - Umu· 
mi af kanununun kabulü üzerine, 
bir lıastanede nezaret altında 
bulunan Kuba reisicumhur~ B. 
Maşado serbest bırakılmıştır. 
Bu suretle Maşadonun iadesi 
hakkııldaki ihtilaf ta neticelen· 
ıaiştir. 

Gizli mukavele yok 
Vaşington, 28 ( Radyo ) -

Bazı Tokyo gazetelerinin, Ja· 
ponya ile Amerikanın Panay 
hadisesini gizli bir mukavele ile 
hallettiğini yazmaları üzerine 
Hariciye Nazırı B. Hull beya· 
natta bulunmuş, Amerika ile 
Japonya araaında neşredilen no· 
talardan başka malumattan ha· 
beri butunmadığını söy emişt'r. 

tam bir hançer saplıyabildi. 

Böyle yapmasa, kendisi mah· 
volacaktı. Arslan bu darbenin 
altında ıarsıldı ve olduğu yere 
homurdanarak yıkıldı. Vakıa 

tehlikenin büyüğü kaldırılmıştı. 

Fakat .•• 

4 - Sonunda Tarzan arslana - Sonu oıır -

Dahili haatalıklar miiıehatnamu 

Dr. M. !;ievki Uğur diyDt lı;~ 

Vaktinde eve! ihti. 
yarlığa karşı avaı 

- 15 -
Tansiyonun yüksek olması se· 

bebile kan damarlarının katlan 
şişer, katılaiır ve hücreleri bü
zülürler, elastikiyetlerini kaybe-
derler ve katılaşırlar. , 

Bu neye benzer biliyor musu• 
nuz? Eski bir lastik boruda ol· 
duğu gibi çatlamalar yüz gös· 
terir; burada tansiyonda iç ta• 
bakayı tazyik ederek dışarıya 

doğru çatlaklar yapmış olur. 
Husule gelen bu çatlaklardan 
kan suyu sızar. 

Bu kan suyu lenf denilen be
yaz kan damarlarile tekrar emi· 
lir ve deverana karışır, lakin 
elastiki örgü kan suyundan yağ
ları süzerek iç tabakada yığar 

ve kan damarının cidarında kü· 
çük yat :lepoları teşekkül eder. 
Bu yağ depoları da kandaki ki· 
reç tozlarile kireçleşirler ve 
plaklar şeklinde döşeyerek kan 
damarlarını kan burlaş tırırlar. Baş 
langıcında bu kireç plakları 
üzerinde iç tabaka henüz ta· 
mam bozulmamış ise de bu da 
yavaş yavaş bu suretle elastiki 
liflerini bozar ve yerine de ki· 
reç girmiş olur. Böylece bütün 
kan damarları elastikiyetini kay
beder, sertleşir, darlaşır ve ko
layca kırılabilir bir hale gelmiı 
olur. Vücud makinesinde en in· 
ce kan damarları bıle ayni şe
kilde darlaşırlar ve batta kireç 
kitleleri ile tıkanırlar. işte kan 
deveram bu darlaşma sebebile 
teşevvüşe uğrar ve kan damarı 
katılaşması meydana çıkar ve 
bundan sonra da bayatı tehdid 
eden bir çok tehlikeli arızalar 
ıneydana gelir. 

·Sonu :vur· 

çi eczahaneler 1 
Bu gece 

Başdurakta Sıhhat, Karataşta 
B. Habif, Tilkilikte Yeni İzmir, 
lrgadpazarında Asri, Güzelyerde 
Afıyet eczaneleri nöbetçidirler. 

Von Bek 
T cıyyare ile Mısırdan 

Atinaya vardı 
Beii'rad, 28 (Radyo) - A._ 

man erkanı harb.yei umumiye 
reisi Voo Bek, bu gün tayyare 
ile Mısırdan Atinaya gelm.ştir. 

Nevyork para bor. 
sasında yeıai bir 

pan"k daha 
Belgrad, 28 (Radyo) - Nev

yorktan haber verildiğine göre, 
Nevyork esham ve tahvilat bor· 
şasında bu gün yeniden panik 
olmuştur. Fiatler görülmemiı 
derecede düşmektedir. 

iki tren çarpıştı 
Belgrad, . 28 (Radyo) - Moı• 

ter yakınında Velegende iki 
marşandiz çarpışmıştır. Bir ateşçi 
ölmüş. dört memur yaralanmış· 
tır. Zarar 500 bin diııardır. 
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48 - Yazan: Alehsandr Diima ............. -
Dartanyan .onun elbisesinin şeklinden kadın ol-
duğunu anlamıştı amma, yüzünü göremiyordu 
Merakı buiretine galebe çal

dıtı için, mendıli gördükten 
aonra konuşmağa dalmı1 bulu· 
nan iki k" şinin bu me~guliye
tiaden istifade ederek saklı bu· 
lunduğu yerden çıkb ve çok 
ihtiyatla ayaklarının ucuna ba· 
arak ve fakat yıldırım sü.ratile 
a.çrıyarak duvann köşesine gi .. 
dip ıiper aldı ki oradan ba· 
kınca ıöz\eri apartımanın içini 
görüyordu. 

Bu faydayı temio etmiş bulu
nan Dartanyan taaccübünden 
u kalsın bağıracalch; gece zi• 
yarctçiıile konuşan adam Ara
mis değil, ancak bir kadmdıl. 

Dartanyan onun e biscsiQin 
teklindon kadın olduj'uııu an
laınııtı amma yüzünü ki.fi dere
cede göremiyordu •.• 

Bu esnada apartamandaki ka
dın ikinci bir mendil çıkararak 
kendisine göıterUmiı olan men· 
dille değiştirdi. 

Sonra iki kadın bir kaç 8Ö% 

konuştular. N ıhayat pencerenin 
dıı kapaklara kapabldı. Dışarda 
duran kadın döndü ve Dartal)'! 
yanın yanından dört adım uzak
tan geçerken mantosunun baş
lığı ile yüzünü kapatmıştı; fakat 
kadın l>u ihtiyatı yapmakta ge· 
cikmiş ve Dartanyan Mm. Bo
nasyöyü tanımıştı ••• 

Mın. Bonasyö, kadın cebin· 
den mendili çıkarırken Dartan· 
YIDtn aklına gelen şüphe bu 
idi; fakat Luvr sarayma tekrar 
girebilmek için kendisini M. la 
Porta ıönaermiş olan l>u Ma
dao Booaayönün g~cenin r saat 
on bir buçuğunda ikinci defa 
olarak kaçırılmaktan da kork-
11\adan Pariıs ıokaklarında do
latmaıtoıo ıebebi ne olabil:rdi? 

Su balde, mutlaka, mühim 
bir mesele vardı; lakin hu yir
mi bet yaşmdalci güze) kadımn 
mühim meselesi ne olabilir? aşkl 

Fakat lcend s nJ hu derece 

tehl.key~ attırmağa sebep olan 
aşk kendine m·, yoksa başka· 

sına mı aittı? .. 
Kalbini terkcdilmiş bir aşk 

derecesinde kaskançlık kemiren 
dclikanhnın kendisine sorduğu 
aual buydu. 

Şimdi Mm. Bonasyönün gi· 
deceğ~ yeri anlamak için pek 
basit bir çare vardı: Peşinden 
gitmek .. 

Dartanyan pek kolay olan 
bu çarenin icrasına, pek tabii 
olarak, ıevkı tabıisile koyul
muştu. 

Fakat dikilmiş bulunduğu yer· 
den bir heykel gibi hareketle 
gelen de\ıkanlıyı gören ve arka 
tarafından da ayak sesleri işi· 

ten Mm. Bonasyö yavaşça ba
~rarak kaçma~a ba~ladı .. 

Dartanyan da peşinden koş· 
tu. Mantosuna sarılarak kaçan 
bir kadına ydişmek giiç bir 
mesele değildi. Daha sokağın 

üçte birıni geçmeden yanına 
yetişti.. 

Zavallı kadın yorgunluktan 
de~i), fakat kokudan tıkanmış
b ve Dartanyan elini onun omu
zuna koyunca bir diıi üzerine 
çökerek boğuk sesle batırdı: 

- Rica ederim beni öldür, 
çünlcü bir şey ökrenemeuinizl •• 

Dartanyan kolunu kadının be· 
line sararak ayaA-a ka)d,rdı; fa· 
kat kadınm vücudüniln ağır
laşmasından bayılmak üzere bu
lunduğunu anladığı için hemen 
sadakatini teyide çalııtı. 

FaK&t l:)u temınlenn Madam 
Bonasyö gözünde bir kıymeti 
yoktu, çünkü dünyada en fena 
maksat takib edilirken dahi 
böyle söylenebiHrdi; ancak bu 
ses yabancı değildi. . 

Madanı Bonasyö sesi tam· 
mıştı; gözlerini açtı, kendisine 
bu derece korku vereu adamm 
yüzüne baktı ve Dartanyan ol
duğunu görünce memnuniyetle 

bağırdı: 
- Ohl Siz misiniz? Sizsiniz 

ha! Çok şükür Allabıml Bin 
şükürl... 

Dartanyan cevap verdi: 
- Evet, ben; Allahm sizi hi· 

maye için gönderdiği beni .. 
- Benim peıimdcn bu mak. 

satta mı geliyordunuz? 
Diye soran genç kadın karşı· 

s nda düşman yer.ne bir dost 
görmesin den korkusu gitmiş ol
duğu c'hctlc şakacı hali icabı 
olarak cilveli bir halde gülün
semişti. 

Dartanyan dedi ki: 
- Hayır, bayır, bunu itiraf 

ederim; beni yolunun •tan te· 
sadüftü ; bir. kadıom arkadaşla· 
rımızdan birinin penceresine 
vurduğunu gördüm ... 

- Arkadaşlarmızdan birinin 
mi? diye Mm. Bonasyö onun 
sözünü kesti. 

- Şüphes.z; Aramis benim 
en iyi arkadaşımdır .• 

- Aramisl Bu da kim? 
- Durunu:ı;, durunuz, bana 

Aramısi tanımadınııu mı ıöyle· 
mek istiyorsunuz? •• 

- Bu ismi ilk defa işitiyo· 
rum. 

- O halde bu eve de ilk 
def• ıeliyortunuz, öyle mi? 

- Elbette öyle •• 
- O evde bir delikanlı ol-

dutunu biliyor musunuz? 
- Hayır •. 
- Bir silahşor olduğunu? 
- Asla!. 
- Demek, onunla konuşma· 

ğa gelmediniz? 
- Dünyada değil. Bundan 

ba,ka, benim bir kadınla ko· 
nuştutumu görmüş olacaksınız. 

- Dokrudur; fakat bu kadın 
Aramisin bir ahbabı olabilir .. 

- Bundan haberim yok .. 
- Kadın onun evinde bulu~ 

nuyor. 
- Bundan bana ne. 
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- Fakat bu icadın kim? 

- Ohl Bu sır bana ait de--

ğildir. 

- Aziz Madam Bonuyöi siz 
çok latifainiı, fakat ayni ıı· 
manda muamma ıibiainiı:I 

- Böyle olmakla bir feY mi 
kaybederiml 

- S.n• ..,. -

Tefrika No. 
47 lnkılab hatıralarından Yaaa: 

M. DoQan 

324 senesi temmuz ayınının onuncu günü öğleden sonra yapılan 
bu içtima, Osmanlı tarihinde bir dönüm noktası olacakb 

Şimdi her taraf kendtsinden Düşündü, taşmdı en nihayet ~ rek teslim bayrakını çekecekti. lerdi. Böylelikle bqbyan müza-
cevab bekliyorlarclı. Ve cevabın vükela heY.etini Yıldızda topla- Bu toplantıdaki karara tabi ol- kere gece yarısına yarım uat 
müsbet olması da lazım imiş. mağa karar verdi. Bu heyet ile mağa karar vermişti. kala devam etti ve en nihayet 
Ya aksilik eder de mukavemete beraber eskiden hizmeti gemiş Yıl dıza gelen vükela, vüzera Said paşanın riyaaetiade yapılan 
kalkışacak olur ise ne olacak vüzera ve vükelayı da çağırmııh. Rumefideki hadisah işitmiş· bu toplantı: 
idi. Gözlerini yumuyordu. Der· Bunlar arasında eski sadnazam.. lerd ı. Bir çokları sultan Hami- Said paşan.o da kudreti ke· 
hal kan ve ateş içinde kald ığını lardan Sa·t paşa da vard1. din ısrarından korkuyorlardı. lam izhar edCNSk bir çok defa· 
görüyQrdu. Bu, h"ç işiue gelmi- Gerek Sait paşa ve gerekse Ayni zamanda israra siyasi va· lar teyid ettiği veçhile (Vatan 
yen b:r işti. Ka:nil paşa bu iki veıir Sultan ziyet te müsaid değildi. Reval ve milletin uçurumda yuvarlan· 

lnad etmezse, mukavemet gös· Ham t için en aon istinadgah m ılakatın1 padişah ta bmyordu. mak üzere bulunduğu bir sırada 
termeuo belki şahsına karşı bir idi. En lüzumlu zamanda ya Ve en z:yade Hamidi düşündü- am~i milliyeyi kabuldea baş· 
fenalık yap\lınas• kiaısecıio ak- Kamil paşa veyahut Sait pa~ ren do bu idi. Bu gibi hale ka yapılacak biı iş olaadıtı) 
lu.a gelmeıdi. Çünkü gelen te~ sadaret sandalyesine oturtuJut. · memleketin tahammülü yoktu. kanaatine varmış ve bu kanaati 
graUardt bunlardan hiç b~hse- Gaile savu~tuktan sonra bunlar Dımyata giderken evdeki but. yapılan ve imzalanan bir maz· 
dilmcd :~i gibi buna benzer bir da ya evlerinde ikamete veya ğurdan da o:acaktı. Rev,lin ta· bata ile Abdülhamide dahi bil· 
emmare de yoktu. Otuz aene.' b r vilayete memu.- olurlardı. lıa"kuku demek millet için bir dirmiştir. 
d'r lrapanmış olan meclisin açı. Vükelanın. toplanmas na da•r felaket olduğu derecede kendisi Mazbatanın muhteviyatı sol-
ması isteniyordu. Şayed bu ta· iradei sen ye tebl ğ olunmuş ve için de b ir beli idı. Kime karşı itan Hamid tarafından kabul 
lep~ri terviç edilmezse dökü, tapiant ya gelınele. i arzu edi· saltanat sürecek ve bu saltanatı edilmiş oldu~undan eski tabirile 
lecek kanların' meşuhyeti11den lenler de gelm~ti. Yıldız o gün kimler yaşatacaktı. Bunlar hep tarihe kavuşan vükela heyeti 
bahsolunuyordu. tarihi bir gün yaşıyordu. Hamidin dimağını bir burğu derakab istıfalarını vermiş ve 

Güvenecek- kimse kalmamıştı. 324 yılı Temmuz ayının onun· gibi bülıtüyorlardı. meşruti' idare ıstılahatına mu· 
Hele Osman paşanın ortadan cu gfoü öğleden so lra yap an içtima başlamıştı. Başkatip vafık olarak iş b3şına sadrıazam 
kanırıahile beraber sır kadem bu toplantı Osmanlı tarihinde Tahsin paşa Rumelide ille kur- Said paşa kabinesi geçmış ve 
olması Hamidi büsbütün afal· bir dönünı noktası olacakb. şunun atıldığt111 bildiren telgraf· hemen Yıtduı tdgrafhanesinden 
la~tlrmlş\. Adeta kend sinden Yıldız ve saray ya bildiğinde tan müşir Osman paşanın te:- sadrıazam Said imzasile: 
d~ kofkmağa başlauuştı. ısrar edecek, bütü.n mesul ı yet- gıyyübüne kadar gelen telgrafa Bilamliddet içtimaı tehir edi· 

Ge en telgrafların he~inde leri kabul ederek taannül edecek, kadar bütün telgraflan, verilen len meclisi mebusanın biinayeti 
c.şvab b~kleruyordu. Buou uzat• milletin istedtğioi yapmlyacak. eınitleri, alınan cevapları oku· teala kuşadile mebusanın içti-
mağa da gelmeıdi, lyi vo k.ö.tü kan dökn,eğe karar verecek ve- muştu. Sütü aııılv t~peden maa daveli ve bu suretle ka· 
hlf çcvab ver,lm~1' laz.ımdı. yahud mi1 i amale boyun eğe· tırnağa kadar kulak kes lmiJ· nu .. u es sinin y!niden meriyet 

Memurların 
sicil esas 

Emniyet iıleri Genel direk· 
törlü~ü tarafından baZlrlanan 
emniyet tefkilatı sicil ve hal 
tercümesi nizamname proıesı 

tetkik edilmek üzere Devlet 
Şwasına verilm ştir. 

Projeye göre terfide esas olan 
ehliyet ve liyakat siciller ile ta
ayyün edecektir. Bir poliı ve 
imirinin tcrfiı için kad~m tab· 
losundaki terfi sırası esas ol
makla beraber, kanunun tayin 
ettiği şekilde iyi sici 1 alması 
şart olacaktır. 

Her poliı ve mensubunun si· 
ciJlerine ya7ılacak bütün hali, 
salab"yetli amirler tarafından 
bir sicil müddeti içinde bir def .. 
tere ıırasiyle not edılerek za• 
mınında bu esasa göre memur
ların sicil kağıdı doldurulacak· 
tır. Sicil kayıtları ile sicil ka
A"ıdları mahrem ve hizmete mah· 
sus olacak, salahiyetli olanlara 
g&teriJ~m;yecek, suret• de çıka· 
rılamıyacaktır. Terfi eden hak
lcmda yeni s ici 1 esası kaydı tu· 
tularak sic;I kağldları ve eski 
sicil esas lc:ayıdlan genel direk
törlüğe gönderilecektir. 

Sicil muhteviyatını İf§a eden
ler, tamamını veya bir kısmını 
kasten ortadan kaldıranlar, ya· 
bud okunamıyacak şekilde kir· 
letenler ve,a sicili aleyhte ve 
leht., tahrif edenler ve bunların 
yapılmasına sebebiyet verenler 
ceza nizamnamesine göre tec· 
ziye e-dilmekle beraber~ aynca 
haklarında ceza kanunun hü
kümleri de tatbik olunacaktır. 

Sicile eaaı olan notlan tut· 
mata Ye a:cil doldurmağa mec
bur olanlar proiede şöyle ııra• 
lanmışhr: 

Merlcczlerde şube dircktörler'9 
daire reisleri, direktör muavin· 
lori. 

Vilayetlerde polisler, mua· 
melit memurları, komiaer ve 
baı komiserler için birinci de
recede menıup oldukları emni· 
yet Amirleri veya şube direk· 
törleri, ikinci derecede emni· 
yet amir veya direktörleri. 

Nahiye iskele ve istasyonlarda 
vuife gören memurlar için bi
rinci •derecede komiser ikinci 
derecede emniyet imir veya 
direktörleri. 

Naauod olarak emniyet teş· 
kilihna alınan memurlar için 
dıkları tarihten üç ay sonra 
ayn muamele yapılacaktır. Bü· 
tün siciller emniyet genel direk· 
törlüiünce tasdık edilmedikçe 
kat'iyet keabedemiyecektir. Sicil 
kaydına esas olacak olan not 
defterlerine zaman, mekan ve 
vak'a taarib edilerek notlar ya· 
zılacaktar. 

Emniyet teşkı lab meıısubla· 
rında aranacak olan umumi va· 
sıflar nizamname projesjnde 
şöyle 1.1ralanmaktadar: 

Terbiye, neıaket, imtizaç, 
meslelc:e •aSDimtyet, vazifedede 
gayret, sadakat, iş görme ka
baliyeti, iş aabipierine ve halka 
karşı yapılan muamele, monta· 
zam giyinmelc, temi:dik, vazife 
dışınclalci zamanların geçirildiği 
yerler, ciddiyet, ketumiyet, nefse 
hakimiyet ve bunların vazifeye 

mevkiine konulması indei şaha
ne iktızasından olduğu tebşir 
krhnır. 

Diye meşrut yet idarenin ikin· 
ci defa olarak ilanını müş'ir 

te' gr1flar, evveli beklePilen 
merkezlere cevab olarak ve 
b . lalıare tamim suret ie de bilu
mum vılayetlerle müstakil san
ca~ iara verilmiştir. 

- Sona var -

terfi iş·n .. 
olacakt r. 

tesiri, yurd severlik, çrviklik, 
verilen emri tam ve v~tinde 
yapmak, adli, · dari, siyıf..sİ ve 
belediye kısım arından ~ıangi· 
sinde daha z,yade mt;ıyaffak 
oldutu. 

Hususi vasıflar da şuP'ardır: 
Komiser muavinlerinder:t itiba· 

ren her sın f aınirin m~·vetini 
yeti~tirme. sevk ve idare kabi
lıyef, otoriter o lup ol~tdığı, 
Ycrd .ği emirlerdek: isabet, ı<uzuh 
ve hakikat. 
Emnıyet teşkilalı meor ıpları 

birer sicil numarası alacak ardtr. 
Her memura iki senede '!.!ir si
cil doldurulae alctır. Sicil ~ağıt· 
lan her sene Haziran 6rmda 
genel d irektörlük tarafındfil yol
lanacakt r. Yollanacak s"c;l ka. 
ğıtları her amir tarafında biz
zat do durulacaktır. Sıcil lfağıt· 
ların,. sicili yazııan mef: urun 
mı.fevk derecedeki işi y pıp ya• 
pamıyacajı da işaret olunacaktır. 

Her amir sicile vicdnrl ve 
şahsi kanaatinı yazacak, sırn· 
sındı mcırnurların vasıflan nı an· 
lamalc için muhtelif işler de s ciJ 
verecek memurları deneyecektır. 
Bir memurun terfiinde bir terfi 
ı:aüddctindeki sicili nazan itibare 
alınaca"hr. Bir yerde 6 ay ve 
daha aşağı lıcalanlara sic l dol
durulmıyacaktır. 

Bir yerden diğer bir yere 
tayin edilenler ayrılışlarından 
evel her yıl Marttan it haren o 
senenin sicilini doldurmağq mec
bur olacalıclardır. 

Nakil, tahvil ve becayitferde 
aiQil esas not defterleri memu
run gitt iği yer amirine ve amı· 
rin ismine ıata mahsus iş ctile 
yollanacalctar. 

Bundan başka nizamname 
projesinde sicillerin gönderi me 
şekillen ve riayet edilecek nok
talı:r, sicil esas kayıdl rı .. sic 1 
kağıdlan ve hal tercüı.ı:eleri 
genel direktörlükçe yapılacak 
muameleler hakkında uzun ve 
esaslı hükümler vardır. 

Emniyet direktörü veya amiri 
derecesindeki şube direktörleri 
ve muavinleri için birinci dere
cude emniyet dırektörleri, ikinci 
derecede valiler. 

Kazalarda betün zabıta m~ 
murları için birinci derecede 
emniyet arniz veya bu vazifeyi 
yapan komiserler, ikinci dere
cede vilayet emniyet direktö,... 
leri, emniyet amir veya bu 
vazifeyi yapan emnıyet komiser· 
leri için birinci derecede emniyet 
direktörü, ikincı derecede valiler. 

••• 
Yunan veliahdı 

Prens Pavlonıın 
diJğünü .. 

Atina, 28 (Radyo) - Velihd 
prens Pavlonun d .iğünü ıçın 
başlıyan hazırlıklar devam edi
yor .. 

Zevç ve zevcenin bineceği 
sekiı atlı araba, şimdiden kazır· 
lanmıştır. 

Preos Pavlo. Perşembe günü 
Blaksenburg şatosundan yalnız 
olarak Atınaya hareket edecek 
ve beş gün sonra da nişanlısı 
prenses Freder.Lde anası ve ba· 
bası, Afmanyadan Yunanistana 
azimet edecektir. 
Düğünden beş gün sonra ve

liahd zevcesıle birlikte Avrupa 
seyahat ne çıkacaklardır. 

Bükreş. 28 (Radyo) - Ro
manya veliahdı G and Voyvod 
Mihail, bir heyetle birlikte Ati
naya g decek ve Yunan veliahdı 
dayıst prens Pav onun <lü'Tü
nünde Roman.y yı temsil ede
cektir. 



ANADOLU 

GEÇEN ASIR iÇiNDE J 1 ek• bh d • 
( Gizli Tedhiş C:emiyetleri ) apon ar, ı ı ce e en yenı 
Kamora, Cenubi ltalyanın taarruza hazırlanıyorlar 

başına bela
A kesı•Jdı• Uzak Şark lngiliz Amiralı değiştiriliyor. Amerikadan Çin 

ordusunda çalışmak Ozere tay~, ·-- r~ci ~önderildi. 
, . . . -~ •• • •• •• . . .rnlundukları söyleniyor. 

Hapishanedeki LA...l.!-.-1 K Londra, 28 (Radyo) - Çin 
ll1:lal8e er Ve gene &mora aza• sularında bulunan lngiliz do-

8108 kar•I tr-tib edilen mÜthİŞ Cezalar.. nanmaaı amiralı Sir Perşival, 
7 İngiliz birinci lortluğu tarafın· 

dan verilen emir üzerine İngil· ~dutlar hançerlerini kınla· ~ 
rHWl soktular. Mabpuı Kamorist· 
lorin bu hareketi tamamen sa· 'r tereye dönec.·ek ve yerine amiral 
mhniydi. Delikanlı da bunlara Sir Şarl Litl tayin edilecektir. 

Yeni amiral, lkincikinunun bi· 
bir göz attıktan sonra elindeki 1 

dayetinde Marsilyaya hareket 
masa ayaklarını da bıraktı. Bu 
suretle tama mile silahs~z kal· edecek ve oradan Hong· Honga 

gidecektir. 
mıştı. Fakat haydutlardan biç ~ . Paris, 28 (Radyo) _ japon-
birili ona yeniden taarruza kal· 1 ar, biri Çin Tao ve diğeri Kan• 
kaşmadı, belki de böyle bir ce· 
sarette bulunamadı. ton olmak üzere iki cepheye 

On dakika sonra hadise zm· yürümek için mütemadiyen ha· 
zırh klarda bulunuyorlar. 

dan amirlerine de aksetti. Onlar Şanghay, 28 (Radyo) - J•· 
da, emrivakii kabul ettiler. Çün· pon orduları, Çinlilerin sat ce-
kü meslekleri gürültüye meydan Bir şehri iııal etlen Japon as!cerleinin nümagışı nahına şiddetli bir top ateıi 
vermemek ve idarei maslahattı. ' L d 28 (Rad ) S d b' k 1 ç· Bir ormanda ölüme kadar devam etmt!k şartile 11e lıançerle on ra, yo - ıyan an ır ça tayyareci er ıne açtıktan ve müteaddit köprüleri 

işte bu andan itibaren Çiciyo düello Kamoracıların kendilerine mahsus bir cezası idi. Fu şehrinin' işgalinden sonra gelmişlerdir. berhava ettikten sonra Mavi 
bulunduğu höcrenin Kamora re· Verilen vazifode kusur yapan- kadar ve hançerlerle düelloya üçüncü Çin orduıu, şehrin ce· Ş!"ugbay, 28 (Radyo) - Şi· nehri geçerek ilerlemişlerdir. 
isi olmuştu. Ve ayni günün ak· lar, cemiyetin emirlerine itaat mecbur edilirlerdi. nubuna çekilmiştir. yanfo şehrinin zaptı, Çin Tao Çin hükametinin neşrettiti 
şamı da bütün zından Komora· etmiyenler derece derece ceza B ribirini itham edenler ekse· Japon orduları, Siyan Fu ile şehrini tehlike.ye. düşürmüştür. resmi bir tebliğde, Sinanko şeh· 
cılarının da reiıi oldu. Onun T d '- d A fevkalade cesareti zmdandaki görürlerdi. B.iyük bir hıyaneti riyetle kozlarını bu şekilde halle Çin au arasın a"i şimen ifer merika, Çintao şehrindeki rinin tamamen tabliye edildi• 

olan, bir veya bir kaç Kamora icbar kılınırlardı. yolunu tutmuşlardır. tebaalarına verdiği talimatta, ğinden ve Çin ordusunun, ıebir 
katil ve hırsızlar üzerinde yıldı· tarafından en kısa bir zamanda Kamoranm gerek harice ve (Çintao) daki Çin kuv~etleri orada beklemekte olan Sakra· har;cinde bir müdafaa batb teail 
rım gibi bir tesir husule ıetir· · ,_ d ve en feci şekiller altında kat· gerek kendilerine karşı yaptık· de dahile doğru ricat etmiş· mento torpıtosuna ÇeKilmelerini e eceğinden babsolunuyor. 
mişti. )edilirler. Vazifesi dolayısile di· lan cinayetler, çok zamanlar ce· lerdir.1 bildirmişt;r. 

O gece, Kamora için yeni bir ğer bir Kamoracı ile ihtilafa zasız kalırdı. Son haberlere göre, Çin ordu· Diğer devletler tebaasının da 
cephe kuruldu; zındaki mahbus düşenler de, bir ormanda ölüme -Sonu tJar- sunda çalışmak üzere Amerika· Çintaodan hareket etmek üzere 
Kamoristler cemiyetin esaslarını 
tamamen cinai şekillere istinad 
• tirdiler. Cemiyete girmek, ce· 
miyete hizmet etmek, cemiyetin 
emirlerini dinlemek, cemiyete 
mensub herhangi bir mücrimi 
korumamak esaslarında mühim 
kararlar verdıler, korkunç bir 
yemin formiilü kurdular. 

Cemiyete taahhüdünü yapmı· 
yanlar, cemiyetin herhangi bir 
işine mani olanlar, verilen emir· 
leri yapmıyanlar hemen katledi· 
leceklerdi. 

Kamora cemiyetine girebil· 
mek için cesur ve sözünün eri 
o1mak, tecrübelerde azami not 
almak lazımdı. Bu sebeple sa· 
bıkalılar ekseriyetle ve kolay
lıkla bu cemiyete alınırlar idi. 
Maafih, sabıkalı olmıyanların da 
müracaatlarına red cevabı veril· 
mez ve tecrübenin neticesine 
göre muamele yapılırdı. 

Cemiyetin kendisine mahsus 
icra vasıtaları ve muhabere şif· 
releri vardı. 

* •• 
Sen Corc kalesindeki mahpus 

Kamoristler, Ciciyo Kapiçyoyu 
reis seçmekle hiç aldanmamış· 
lard ı r. Çünkü bu genç canı, 
böyle yüzlerce katil ve zın dan 
kaçkınını en sıkı nizamlarla emri 
altına aldıktan sonra, cınayet 
aleminde harikalar daha doğ· 
rusu görülmemiş facialar yarat· 
mışt ı r. 

Kamora bundan sonra cenubi 
İtalyanın başma manevi ve 
maddi bir beli olmuştur. Ce· 
nubi İtalyada artık hiç bir kimse 
ne malına, ne ırzına ne de haya· 
tana sahip ve hakim değildi. 

Ciçiyo Kapiçyo, elindeki kor· 
kunç haydudları her hangi bir 
cinayet ve hırsızlığa saldı~dığı 

zaman yüzde yüz müsbet net' ce 
beklerdi. Kamora cemiyeti er
kim ve azaları reısın elinde 
korkunç bir alet idiler. o ka· 
dar ki sefalete düşmüş bir 
Kamoracı re'sten icabında para 
yard ı mı temin edemezdi. Reis 
böyle bir müracaat karşısında 

huşunetle ve: 
- Sadaka yok 1 Git çal ve 

ekmeğ ni çıkarl Cevabile karşı· 
lanırdı. 

Dün Aragon cebhesinde Bulgaristanda yeni seçim 
yeni muharebeler başladı 
ihtilalciler, (1'eruel) in tepelerini geri 
almışlar, bir Fransız :vapuru ihtilal

cilerin elinden kurtuldu., 

Asiler eline düşen 
Barselon, 28 (Radyo) - Cum· 

huriyet~iler, ihtilalcileri şiddetle 
takib ediyorlar. Teruel cephe· 
sinde bütün gün mıtralyöz ateşi 
devam etm şt r. 

Paris, 23 (Radyo) - Arago1 
cephesinde ş!ddetli muharebe· 
ler başlamıştır. Harp, yirmi beş 
kilometre uzunluğundan ibaret 
olan bir saha üzerinde cereyan 
etmektedir. 

G eneral Aranda, 60 bin kişi· 
lik bir ordu ile cumhuriyetçilere 
taarruza kalkışmıştır. Hava mu· 
harebeleri de bu gün başlamıştır. 

Salamanka, 28 ( Radyo ) -
General Aranda ordusu, (Teru· 
el) cephesinde harbeden cum· 
buriyetç lere mensup yirmi bi
rinci kolordu ile çarpışmakta 
devam ediyor. 

Salamanka, 28 (Radyo)-Res· 
mi tebliğ: 

Teruelin her tarafında muha· 
rebeler olmaktadır. M l slerin 
takviye kıt ' aları almalarına rağ· 
men mukavemet etmektedir. Te
ruel garnizonu ve s v 1 halk, 

İspanyol çocukları 
Cumhuriyetçilerin hücumlarını 
akim bırakmaktadır. 

Barselon, 28 (Radyo) - Te· 
ruelde alınan yüzlerce Frankocu 
esir Barselona getirılmişt r. 

Paris, 28 (Radyo) - Marsil· 
ya ile Barselon arasında yaka· 
lanan (Potanda) adındaki Fran· 
sız vapuru, derhal istimdad et· 
miş ve Fransız torpidosu yeti· 
şerek, hamulesi için araştırma· 

lar yapılacağı vaadile (Polanda) 
yı ihtilalcilerden kurtarmıştır. 

Salamanka, 28 (Radyo) -
General Aranda, Teruelin bü
tün tepelerini istirdada muvaf· 
fak oldu. Harb, bütün şiddetile 
devam ediyor. 

Cumhı.1r yetçiler, mevzilerini 
muhafaza için caosiperane harb 
ediyorlar. 

Madrid, 28 (Radyo) - lhti· 
la!ciler, bu gün Manzanaros 

şehrinin cenubunda tarrruza 
geçtiler, cumhuriyetçiler, şid
detli top ate şi açaralc düşmanı 
ı .c1te icbar ettiler. 

kanunu etrafında. 
Siyasi vaziyetin normal bir hale girmesi 

için siyasilerin müzahereti lazımmış. 
Mir gaze esinde . :r. Ve çef 

•Likidasion. başlıklı yazısında 

bu günkü Bulgar hükumetinin 
yeni seçim kanunile 19 May ı 
1934 tarihinden itibaren teessüs 
etmiş bulunan anormal politik 
durumu bertaraf etmek gayesir • 
de bulunduğunu ve bu durumun 
ortadan kalkarak Bulgar politik 
hayatının normal bir inkişafa 
mazhar olabilmesi için bütün 
siyasi şahs·yetlerin hükumete 
müzaheret eylemeleri gerektiğini 
ve devlet menafiinin istediği li· 
kidasionun ancak böylelikle hu· 
sule gelebileceğini yazdıktan 
sonra şu veya bu tarafın birbiri 
aleyhindeki husumet ve nefret· 
lerile bir türlü teskin edileme· 
miş bulunan inatlar böyle b ir 
müzaheretin ibrazına mani ol· 
duğu takdirde, hükumetin, mesul 
ve salahiyettar bir enstitü sıfa· 
tile memleketin dilediği müsbet 
neticeyi elde etmek için kat'i 
bir programla ve tereddütsüz 
olarak vazifesini yapması icab 
edeceğini kaydetmektedir. 

Muharrire göre bu bakımdan 
politik şahsiyetlerin ve bütün 
millet efradının seçime önem 
vererek kanunun çizdiği çerçive 
dahilinde iştirak etmeleri milli 
bir borçtur.. Bunun aksini yap· 
mak ise, yurdun beklediğ liki-

dasionun husulüne mani olacak
tır ki bunun neticeleri 934 den 
evelki durumdan daha kötü ha· 

diseler tevlid edebilir. Muhar· 
rir, hiç bir Bulgarın böyle za· 
rarlı bir netice arzu edeceğ ni 
sanmadığını söyle<! : kte:ı so :ı r:ı 
böyle karışık zamanlarda Bul· 
garistanın muk ıdderatile ilgili 
bulunan bütün Bulgarların bu 
kabil hareketlerden sakınmaları 
lazım geld ğini, bunun aksinin 
Bulgaristanın istikali için bir 
ümitsizlik olacağını hatırlatmak· 
tadır. 

Hükumetin orianlıiını yapan 

•ones. gazetesi ae ayni mev· 
zua temas ederek iki yıldanberi 
iktidar mevkiinde bulunan Köse 
lvanof kabinesinin muttarit bir 
surette normalizasyona doğru 
yürüdüğünü ve bu keyfiyetin 
realite inkılabı için yapılan yeni 
seçim kanununun Bu\garlığı~ ve 
Bulgar vatanının yüksek men
f aatlerile ilgili bütün Bulgarları 
şuurlu bir surette milli borçla· 
rmı ödemeğe davet eylediğ i ni 
yazmakta politik şahsiyetlerin, 
teşekküllerin veya hiziblerin her· 
ke~çe malum ve müsellem olan 
o kötü Bulgar realitesini tarihe 
gömmeleri gerektiğini ileri sür· 
mektadir. 

••• 
Köylülere yardım 
Bazı köylerin borçları 

tecil edi idi 
Ziraat Bakanlığı yurdun muh· 

telif köşelerinde mevz ıi kurak· 
lıktan, doludan, sey!abdan ve· 
sair afetlerden zarar gören çift· 
çilere yardımda bulunmağa de· 
vam etmektedir. Geçen ayın 

ikinci on beş günü içinde Ba. 
kanlık, Bozöyük kazasında Ak
pınar, Çerkes Çepni. Oklubali, 
Kümber, Yeciköy, Kümbet, Ak· 
pınar, Esmez, Gazianteb vilaye
tinde Türk baı.hçeköyü halkının 
Ziraat bankasına olan borçla· 
rının teciline karar vermiştir. 

Gene ayni müddet içinde 
Edirne "ilayetinde Bakışlar, Ôz· 
akaç, Ahi, Karayusuf, Kemal, 
Uzunköprü kazasında Karaca· 
salih, Meşeli, Tahal, Gazi Meh· 
m::d, S:p h;, SJfr:ın bo'u kaza· 
sında H ı c ı H ısan, Kavaklı, 
Konya vi layetinde Heyran, !Sey· 
han vılayetinde Ende!, Qrhan, 
Malatya vilayetinde Sunarl ı , Ço· 
rak, Orhan, Bati., Dı.ıtlupınar, 
Kiliselik, Belbiran, Çelik, Yukan 
Nasırı}, aşağı Nasırlı, ·Balkar 
köyleri ahalisine tohumlnk dağı· 
tılmıştır. 

Filistinde 
Arap çeteleri takip 

olunuyor •• 
Kudüs, 28 (Radyo) - Filiıti• 

nin şimaline İngiliz kuvvetleri 
gönderilmiştir. Bu kuvvetler, çe
telerin faaliyette bulundukları 
mıntakaların tathirine kadar 

. kalacaklardır. , 
Çetelerin faaliyette bulunduk· 

· ları iki köy, tamamen mahvol
muştur. 

Arap çeteleri, köylerin bir 
kısmına iltica etmiştir. Bu mii
nasebetle İngiliz askerleri, bu 
köyl.-rde araştırmalar yıpmata 
başlamışlar ve köylerfn ileri ge
lenlerini toplıyarak izahat iste
mişlerdir. 

Çetelerin bulundukları yeri 
saklıyanlar, şiddetle cezalandıra· 
lacaklardır. 

İngilizler, şüpheli köyler hal· 
kına nakdi cezalar tertip eyle• 
mişlerdir. 

Son gelen haberlere göre, 
Arap çeteleri, bir otobüse atef 
açmışlar ve yolcuların bir kıa 
mını yaralamışlardır. 

Kudüs, 28 {Radyo) - Bingal 
civarında bir tedhişçi çeteıini 
takib eden müfreze, burılardan 
dört kişiyi öldürmüştür. 

Italyan 
tayyarecileri 

Sürat rekorunu kıra. 
bilecekler mi? 

Roma, 28 ( Radyo ) - Tay
yareci Şopan i ile arkadaşı To
marni, bu gün Kadiksten At• 
las yolile Bonos-Ayrese hare
ket etmişl erdir. 

İtalyan tayyarecileri, (Petenan 
dö Veso Pari) deniz tayyareai· 
nin sürat rekorunu kırmata ça• 
bşacaldardır. 

Papa 
S<! f irleri kabul etti 

1 
Roma, 28 (Radyo) - Papa, 

bu gün Vatikandaki bütün ıe
firleri kabul etmiştir. Sefirlerin 
en ıhtiyarı olan Alman ıefiri, 
kordiplomatik nam na bir söy
lev vermiş ve Noel yortuıunu 
Papaya tebrik etmiştir. 

Papa, sefirlerle on dakika 
kadar konuşmuştur. 



• 

Sanayiin 
kara elması •• 

il 

Küçük musahabeler 

Karınca ile 
ihtiyata riayet şarttır 

Kara elması. Geçen nüsha· 
mız, küçüle: kariler, s'ze kara 
elmastan bir az bahsetmiıti. 
O yazılarla anladınız ki, bu 
elmas bilditimiz maden kömü· 
rüdür. Fakat buna neden Mkara 
elmas. demişler, merak ettiniz 
değ 1 mi?. 

O halde, ışıtımızı bir az da
ha bu bahis üzerinde tutalım: 
Bügük Britanga ve kömür 

A ğustosböceği 
Bir akşam da, Fahriye yat· 

mudan evci annesinin şu güzel 
hikayesini dinlemişti: 

- Kanun larda, şiddetli bir 
rüzgarın estiği bir zamandı; hava, 
son derecede soğuktu. Ne kır• 
!arda ot, ne de ağaçlarda yap· 
rak kalmamış, her taraf kuru· 
muştu( 

Bunun için Ağustosböceği de 
yiyecek hiç bir şey bulamıyor· 
du. Çünkü bütün yaz, güneşin 
alnında şarkı çağırmış, durmuş; 
kış için, kışın karagünleri için 
de bir şey toplamamıştı( 

Ağustosböceği vakıa, çirkin 
bir hayvan değildir, fakat çok 
tembeldir. Açlıktan halsiz kaldığı 
bir zaman, komşusuna, o çok 
çalışkan karıncıya gitti; ve: 

- Aman komşucuğum, dedi. 

Maden kömürü evveli, ma· 
dencilerin pek kıymetli bir ma· 
denidir; çünkü çıkarılması di· 
ğerlerinden kolaydır. Yerine 
göre topraktan beı on metre 
derinlikte vurulacak her kazma 
bir parça saf maden, hemen 
kullanılır kömür çıkarır; sonra, 
Büyük Britanyanın en batlı ser 
vetidir. En iyi kömür orada 
çıkar. "Kardif. kömürünün du· 
manı kürrei arzın her tarafında 
göklere çıkmakta ve bu sayede 
lngiliz bayrağı, lnıiliz kudreti 
de dünyanın her tarafında ken· 
dini göstermektedir. 

Bunlardan ıonra da, elektrik 
su ve gaz kuvvetlerine ratmen 
alemin ticaret ve sanatı bu cins 
kömür sayesinde itliyebiliyor •• 

Bana ödünç olarak bir kaç sinek 
ölüsü verir misiniz?.. Görüyor• 
sunuz yal. Açlıktan ölmek üze· 
reyimi.. 

Karınca, bu dilenciye ciddi· 
yetle: 

- Yiyecek hiç bir şeyiniz 
yok mu?. Diye sordu. Yazın ne 
yapıyordunuz, o halde? .. 

htiyatsız hareket büyük zarar ve felaketlere sebeb olur; tabancasını yastık altında unutan 
baba, onunla oynıyarak kaza çıkaran çocuk kadar suçludur. Keskin bıçakla, elektrik limbasile, van· 
tilitör veya buna benzer şeylerle lüzumsuz ve bilgisiz şekilde uğraşan çocukların da başlarına çok 
felaketler gelebilir!. 

Düdük calmak bir marifet midir? 1 Kurnaz çocuk! 

- Şarkı çağırıyorduml... 
- Şarkı mı çağırıyordunuz?. 

Bu kömüriln kıymetini biz 
O halde şimdi de oynamınız 

harbi umumide çok güzel anla· lazımdır!.. Benim size verecek 
dık. Fakat çok zararlar gördük, hiç bir şeyim yoktur ... 

çok sıkıntılar çektik. Harbi umu· Dedi, ve kapıyı açtı ve tembel 
mi bizim dünya ile alika ve 

Bi6de kömür 

• 
Eski zamanda hükümdarlar· 

dan birisi günlerden bir gün 
gezmeğe çıktı. Kırlarda dolaşır· 

ken yolları bir ormana düştü. 

Ormanda bunları korkunç bir 

fırtına bas tırdı. Her biri bir ta· 
komşusunun yüzüne kapattı. 

münasebetimizi keıtiti zaman r11fa dağıldı- Hükümdar da gör· 
Zavallı tembel böcek iki gün 

biz apaçık kaldık; çünkü büyük daha aç ve ıusuz süründü, ni· düğü bir kulübede barınmak 
bir hayretle gördük ki ekmeği· hayet açlıktan öldü, g ttil.. istedi. Halbuki bu kulübeye ci· 
mizin ununu bile mümbit toprak· h h d dl Fahriye, annesinin bu hikaye· varın en meş ur ay u arın· 
!arımızı boı bırakarak, rahat, 

sinden çok müteessir oldu: dan dört ki şi gizlenmiş bulu· 
rahat ecnebi yerlerden getirti· 

- Anneciğim ... Dedi. Karınca d 
yormuşuz! Ve ekmeğini bile baş· fena yaptı; değil mi?. Mademki nu~:y:~dlar 

ka yerden bekliyen bir halk, kendisinin yiyecek şeyleri vardı, 
tabiidir ki böyle sıkı bir zaman· bunun hiç olmazsa bir azını fını sardılar; 

hükümdarın etra· 

Haraınibaşı alaylı 

da her şey hususunda sıkıntı olmıyan komşusuna vermesi la- bir dille: 
çeker. Nasıl ki öyle oldu. Har· zımdı... - Bu ipekli kürkünüzü ben 
bin bize her şeyden evci his• - Vakıa doğru ... Fakat baş· almak istiyorum. 
settirdiği yoksuzluk ( kömür ) katarından yardım görürüm diye · d" Ve, kürkü alıp sırtına geçır ı. 
yoksuzluğu olmuş ve şimendi· tembei durmak da hiç doğru ve 

d ikinci bir harami de: ferlerimiz a eta durmuştu. iyi değildir. Karınca merhamet· 
1 f k k - Ah .. Ah .. Şu tuğlu ve tüylü Halbuki harbi kazanmak için siz ik etti, a at arınca yazın 

k 1 d 1 k kavuğu pek sevdim. S 'z benim· nakliyata, hususile şimendifer· ızgın ,güneşi a tın a ça ışır en, 
Ağ t b .. ğ' d b )l"k d' k ,ni alnız, ben de sizinkini. Bun· )erin asker, erzak, mühimmat us os oce ı e tem e ı e ıp 
d d ık . · d f da gücenmek olmaz. Dedi. O 

taşımasına ne lı:adar muhtaç uruyor u. ısı e ena ... 
H ki · ğ · B da kavuğu kendi başına, yağlı 

idilı:. Evvela, odunla iş görürüz - a ısınız annecı ım.. en 
Ağ b .. ğ. ·b· b J külahı da hükümdarın başına zannettik, falı:at bunun ç ı kar ne ustos oce ı gı ı tem e , 
d K 'b' h · geçirdi. bir yol olmadığını anlamak güç ne e arınca gı ı asıs ve mer· 

değ-ildi. Bu günlük bir fayda hametsiz olmak istemem. Üçüncü hayduda gelince: 
için vatanın istikbali yıkılır mı? 30/Mayıs/337 - Atım çok zayıflaştı. Siz· 

Ç- k" 1 b't ı - deki fıstık gibi maşaallah. Bu un u orman ar ı erse meme- dadımıza yetişt ı . Vakıa bu kö· 
lc:etimiz mahvolur. Ve nihayet mürlerin çoğu matluba muvafık at ancak bana yaraşır! Diyerek 

1 k d k - - atı ald ı . meme ette ma en omurü ara· değildi. Yalnız fevkalade gayret, 
dılar, Zonguldağın iyi kömürü fevkalade himmet bizi harbi Hükümdar şimdiye kadar su· 
nakliyat vasıtasızlığından, Kara· umumide kömürsüzlük yüzünden suyordu. Fakat sonunda: 
denize bakim olacak donanma· durmak mecburiyetinde kalan - Siz namuslu ve cesur 
nın yoksuzluğ-undan mümkün şimendiferlerimiz, vapurlarımız uşaklara benziyorsunuz. Çünkü 
değ-ildi. Nihayet Sökede, Soma· önünde mağliib ve zelil kal- bu altın kordona bağ-lı altın dü· 
da, Marmara sevahilinde ve maktan kurtardı!.. düğü hiç biriniz almadınız( Ben 

Yalnız bu düdüğün çalmasında 

bir marifet vardır. Onu bir kere 
öttüreyim. Siz de anlarsınız! 

Dedi. 
Fırtına da artık geçmiş 

lunuyordu. 

Hükümdar düdüğü ağzına 
türdü ve şiddete örttürdti. 

bu· 

go-

Düdük sesini duyan hükümdar 

askerleri koştular, haydudları 

kıskıvrak bastırdılar. 

Hükümdar haydudlara: 

-Düdüğün marifeti asıl bun· 
dan sonradır; sizleri darağacına 
sallandırd ı ğım zaman bu mari· 

feti de göreceksiniz! Dedi. 

Faik Şemseddin Benlioğlu 

Ahmet ve Fahriye; iki komşu 
çocuğudurlar. 

Ahmet çok kurnaııdır. Bir gün 
Fahriyeye: 

- Haydi seninle köpek oyunu 
oynıyalıml 

Dedi. 
- Ben böyle oyun duyma· 

dım. Nasıl oynanır bu? 
- Çok kolay. Ben köpek 

olurum, havlar, etrafında sı çra· 
rım. S!n de bana elindeki şe
kerleri yedirirsin .. 

* * * Eğer Fahriye de zeki ve kur· 
naz bir çocuk olsaydı: 

- Bu köpek oyunu değil, 

elimdeki şekerleri kapma oyu· 
nu ... Derdi. 

Sütunlarda seyahat 

• 

( 

Ataçlı da bulunan kömürler im· - Sonu 10 uncu sahifede - de bunu s·ze hed ye edeceğim. Irak Bedevileri çöllerde işte böyle yaşarlar. 
w=~-·..:-J- •• ·- .... •• ·- .... •• ... -- .... ·- ............ -- .................... ~~.z<:!"" .... :ı .. :J: ... ;--.... :: .. :ı .. :ı ..... ... _-::--.-~z-::--~:--•~-~-~~-~~--:-~-:--~. - . - . - . - . -~~ .. . - . - . - ... .. - . - . - . 

Bir muhteriin çocukluğu 
- Bir gük vagonu içinde hayal -

3-
Tomas acaba bununla cesa· 

retini kaybetti mi, dersiniz? .• 
Her ne kadar çok meyuı oldu 
iıe de o kararından biç dön
medi. Yalnız, bundan böyle fur
gunun ilmi ve fenni tecrübele· 
rioe müsait olamıyacağını anladı. 

• •• 
igi bir hareket: 
Edisonun trende çıkan yan· 

gın sebebile bir an için duran 
merakı, bundan sonra makineye 
döndü. 

Kendisi çalışkan, her işe ge· 
lir olduğu için trenin her dur· 
duğu şehirde dostlar tutmuş ve 
satmak ıçın öteberi almakta 
ona bu hususta yardım etmişti. 
işte bu sayede mürettip erden 

bazıları ona satın aldığı gazete· 
!erin tertip edild ğı daireleri, 
makineleri gösterdiler. Matbaa 
makineleri Edisona çok tesirler 
yaptı, zaten kendisi her şey için 
bir defa (Ne?.) dıye düşünür, 

sonra her hareket, her iş için 

de muhakkak (Ne için?.) diye 
sebep araştırırdı. Makinelerin de 
(Ne) olduğunu anladıktan sonra 
her hareketin, her dönen dişl i· 
nin veya her kalkıp inen kolun 
da (Ne için) çalıştığını güzelce 
aradı ve anladı. 

Bir gün de bir telgrafhaneye 
gird ği vakit gene büyük bir zevk 

buldu: gözünün önünde bir tel· 
grafın nasıl çekildiğini ve nasıl 
cevap alındığı nı gördü, gene ma· 
kinelerin, pillerin ve tellerin va· 
zifeleri ne olduğunu anladı. 

Bu makinelerin hatıraları ve 
bu makinelerden elde edilen be· 
dii net ı celer onubir an için ter· 

ketmiyor ve bilmek, öğrenmek 
hevesi on da gittikçe artıyordu. 

Bunun için gene kitaplara baş· 
vurdu. Garların gazete ve mec· 
muaları ona artık yetişm ı yordu. 

Bir gün katarın Detru ' şehr ' nde 
fazla durmasından ist fade ede· 
rek kendini şehrin kitaphanesine 
attı: Eline geçen ilk ki abı aldı 
ve okudu; diğer günlerde de 
ayni suretle yaptı. 

Bu çalışkan ve zeki çocuğun 
böyle kıtaplara düşmesinı hoş 
bulan hafızı kütüp ondan ne gı bi 
şey ler aramakta olduğunu sordu: 

- Burada bulunan kitapların 

hı-ps ı n de okumak ı stiyo uml. 

Dıye cevap verınce, hafızı kü· 
tüp: 

- Hepsini de mı?. Fakat 
ne için dıye şaştı. 

- Öğrenmek istiyorum da 
ondan!. Bunun en kolay çaresi 
bu kitapları birer, birer oku· 
maktır za ı nedediyorum .. 

Bun ardan baz !arını 
seçmekte ço'< fayda vardır. Me
sela s ı z ı en ziyade me~gJJ ve 
alakadar eden nedir?. Seyahate, 
tarihe aid ... 

Edison acele ile: 
- Fenne da ir kitaplar ... 

Dedi. 
l unun üzer.ne kitaphane me· 

muru onun ış ı ne ya r yabilec k 
k ı t a p '. arı vrrd 

-Çocuk oyunları 

Aramaca ve 
bulmaca 

S! k z, on çocuk .. 
Evveli tek mi ç ft m ı? sure· 

tile ebe seçilir. 

Ebe, arkadsşlarından birisini 
gene tek mi, ç.ft m? usulu ile 
arayıcı seçer. 

Ebe, bir yüzük veya çakı alır.
Arayıcının görmiye~ği bir şe
kilde bunu arkadaşlarından bi· 
rinin üzeri!lde saklar, 

Arayı cı ortaya alınır, çocuk· 
lar da bir halka olurlar. 

Arayıcı eğer yüzük veya ça
kıyı bulursa kendisi ebe olur, 
üzerinde bulunan da arayıcı olur, 

Büyük sözler 
Cahill iğin en yüksele: derecesi 

kibir ve azamettir. 

Aktllı adam, hasta olmadan 
hekime gideri 

Hak terazisinde hafif gelen 
daima hafif ve zayıftır! 

Fenalık, başkasına yapılırken 
her zaman unutulan ve kendi· 
sine yapıldığı ~amaı:ı hatırlanan 
bir şeydir. 

* •• 
Dilsiz:n dili, yalancının dili ·ı· 

den çok dalıa iyidır. 

* • * 
Sabır ve ta ham mü! yerine 

göre cesareti rı en büyüğüdür. 

* * * 
iyi düşünen a dam fırsatı bele:• 

ler, iyi düşünen ve iyi İş bilen 
adam ise f , rsatı icad eder; faal 
adam f rsattan istifade eder, 
tenbel ise fırs 1tı eliııden kaçırır, 
sounda basın vurur. 

Çoook ak ııtı çocuk! 
Bir Bay, bayıamda elini öpen 

bir ç ' cuğa : 

- Kaç yaşındasın oğ:um; di~ 
sormuştur. 

- 15 ya ş nday m. 

Halbuki bu çocuk henüz ilk 
mektebe bi le başlamamış ve 
küçük bir çoçuktur. Bunun için 
Bay: 

-Nasıl olur; diye sormuş ve 
şu cevabı a l mıştır: 

- Olur Bay m geçen sene 
yedi yaşında idim, bu sene de 
sekiz yaşında bulunuyorum. 
Yedi, sekiz daha kaç eder, 15 
etmez mı ?. 

Edisoı evde kitaphanedelc:i 
hayatından bahsett ı ğı vakit, ha· 
bası bu ç ı hşmanın neticelerini 
pek o kadar müsbet bulmadı. 

Zat:· n onun fk ri• ce böyle bir 
k taphane rah 'eleri önünde va• 
kit kaybetmekle zengin olmak 
mümkün değ id i. Fakat annesi· 
ne gel nce: O za vallı kadın oğ· 
lu ~d a ki bu ö ?• nmek hevesıni 
çok haklı ve doj u buluyor ve 
onu bütün şe f , a t ı le bu yolda 
teşv k ed yordu Y :ı: nız bu araş· 
tırmaların vt ok·ımala r ıı ı çocu· 
ğu·ıu h ır mütde. ı n, u veya al m 
yap p y a rıa ııı .p ağı nı b im -
yo rru. 

u .u uur -
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a udinin gafı 
- Başı 1 inci sa~iJ, de - Y lnız ben de sizden şunu bilirim. Sadd Maksuai bir hu-

Bu r ~ geçmiş o an "Den.zbank. sözü sormak isterim: k11k profesörü müdür? Henüz 
/:lan ul ra:lgosu; hakkında U'us g zele.;i ınuhır· - Den zbank ifadesinin yan- bunun üzerinde kuvvetli ve mü· 

Ôğ.e r.eşr . yatı: 12,30 Türk rirl riqd n K~tahya ınebus ı Na· lış' ığıııı yaııl ş olarak ileri sü- eyyit vesika göremedim. Ancak 
mı:s kısi, 12,50 havadisler, 13,05 şıd Ulut ile Aj ıns mııh ır.rle- ren ve Türk d h ile ne ilmi ve etrafa yayılmış kendi ifadelerine 
Türk rnusıkisi, 13,30 Hafif rinden :bir:n n vaki mü ai;atında ne de "bilhassa fonetik. ala· göre Sadri Maksudi Rus çarlı· 
musıki. sayın mebusun bize söyledikleri kası olm \{ı kendini tanıyan· ğında tahsilini ikmal etmiş ve 
Akşam neşriyatı: 18,30 Dans kısa bir izahı da profesör Tan- lar ve • arca mılum bulu- oradaı bir nevi bir nebze so· 

mus;lıi i, 19 Türk mus it si, 19, 15 kutun nutkundan so;ıra vermeğı nan B. -" · Maksudiyi teyid kak avukatlığı da yapmış, ken-
Konferans, 19,45 borsa, 20 Türk münası!:> görüyoruz: etm k .ç ı get rdiğı misaller dilerınden menkul olmak Üzre 
musikisi, 20,30 Hava raporu, SJal - Bll gün okuduğumuz arasında niçin Server Bedi de- Pariste Sorbon Üniversitesinde 
20,33 A·apça neşriyat, 20,45Türk Cumhuriyet gazetesinde Server nilen zat: kürsü sahibi imiş. Ne kürsüsü? 
mus.ıkisi, 21,15 Stüdyo orkes- Bed ı imzalı yazı üzerinde nok- "Maltepe., "Beşiktaş.. "Ay- Türk dili kürsüsü, Hukuk kür-
trası, 22,15 Ajans haberleri, tainazarını:ı: nedir? vansaray. süsü .. Bunu henüz tahkike vakit 
22,30 Sololar, 22,50 son haber- - Bu yazıda bir resim ,·ar- G bi terkipleri batırlıyama- bulamadım, ancık Paris Sorbon 
ler, 23 son. dır. Den zbankası yazının son m ştır? Ünivers tesinde Sadri Maksudiye 

Avrupa ist syon!arının bu gün- üç harfindan eve! yukardan inen Bu noktada durmak her Tür- Hukuk kürsüsü vermezler. Türk 
kü programlarından müntahap bir balta ve bunu ı ş.dJetli kün hakkı ve vazifesıdir. Bu dili kürsüsü mü? O da şüpheli. 
parçalar: darbe ve kesk nlığinin f şkıran Server Bedi denılen zat ya çok Eğ,r böyle bir hata vaki olmuş 
Senfonilen alametleri. Server Bed. Deniz- a imdir, bu takdi de benim ışa- ise, ne yazık garp alemi, Türk 

16,30 Raris Kolonyal: Senfo- bankın yani şhğını ve "D~niz- ret ettığim ıki ısimden mürekkep dilini Sadri Maksudi ağzından 
ııik konser ( Haydn, Franck, bankası " deni.mek lüzumunu unvanları da d kkat nazarına iş tmiş o:du. Bay Sadri Maksu· 
Cras), 20,50 Laypzig: Senfonik · ileri süreıı hukuk profesörü alarak il m yolundan izahta diyi bu cesaretind ~ıı dolayı teb· 
orkestra ıle hafif eserler, 21, 15 Sadri Maksudiyi tey:d ıçin bir bulunaqktı, veyahud Türk dıli rik etmemek mümkün değildir. 
Bükreş: Teodoresko kuarteti takım misaller gösteriyor. Ez- etımoloj:sinde ceh d.r. Söze B r taraftan B. Sadri Maksudiyi 
(Beethoven), 22 M !ano, Florans cümle d yor k : karışmıyac ktı. hata iç nde, gaflet iç nde yü-
ve kısa dalgalı Roma: Senfoni lzmir beledıyesi yer ne lzmir Kütahya mebusu Ved t Uzgö- zen bir adam ol.ıra görmemek 
(Beethoven, Brahms, Vivaldi, Sa· belediye dı) eb lir miy z? reıı ; n meclıs.e müz ık ere ve miimkün değildir. Diğer taraftan 
bata, Strauss). Sayın mebusumuz Naş .t U u- m 'inakaşası geçen ''Den zbank,. (ben şimdı h~tırım geleni söy-
Ha/i/ koJUerler: ğun bize verd.ği kısa cevab hakkındakı no~ taı naz rını öğ- liyeyim) B. Sadr Maksudi ders-

6,45 Paris. Kolonyal: Plak şudur: renmek için kendis le ko.ıuştuk. !erine devam etmeden evel sen 
7,10 Berlin kısa dalgası: Şen sa- - Hayır.. fzm'r b·led ;yesi B r kaç dil konuşan bu sayın Türkçey' öğre,sen ve onun !e-
dalar, (8,15 devamı), 9,20 Paris yerine lzm r beled ye demeyiz. mebus ımuz b zeverJığ. cevabda z z ağzını ıa san Türkçe koıu~-
Kolonyal: Plak, 10,45 Keza, Ve şimdiye kadar Tür itler bize evvela büıük bir hay et ızh r mal.tan içt nap e ersin, Eğer 
11,30 Keza, 12 Berlin kısa dal- böyle bir terkıbi isim kullan- ettı. Dedi ki: s•nelerd ·nberi senı Türkıye 
gası: Konser saati, 12,25 Roma dıklarına dair mısal vermiş de· - Be" B•y Sadcı M~ksudiyi Tü. kl ri, Tü.rk gençlıği ukat 
kısa dalgası: Karışık kooser, ı ll ğillerdir. İzmir beled.yes., lslan- h\kil aten b r ~fY er bilır zar\- Tü kç.·n1e verdiğı, ders<eri d n-
Berlin kısa dalgası: Hafif nıusiki, bul belediyesi, Ankara beledi- n•derdi111. Hdbuk den zb nk lıyorsa bu kandın içın bır lıitfu 
( 14,15 devamı), 13,10 Bükreş: yesi ve her şehrin belediyesi sözJne iti az ed~n beyaı:at ndan mahs .> s ve Tüık üğü.t\ taş~ın ne• 
plak, (14,30 devamı), 14,25 Paris vardır. Bunun manuı çok açık- .. nlaJım kı hu zat hıç bi, şey :ıab .tinin yü sek eseri telakki 
Koloayal: Konser nakli, 15 Keza, tır. l:ımirin belde işler.le uğra- bi)111.yom111 . B ~ drfa Türk elmeiis n. Yok'~ sen Türki ede 
15 Hollanda kıaa dalgası: Fılips Jan müessesesı bunun D~niz· dılinin tamemen cahıli oid ğ ına. Türkçe ko.ı .şm ığ3, Türkçe ders 
ıtiidyosundan eilenceli program, bank unvanın ı taşıyac .. k ır mü.- dair hasıl olan kanaatim ı aç kç a, vermeğe cesJret edeme nek 
17,15 Roma kısa dalgası: Or- es es• ile hiç bir ilmi münase- söyleın~liyim. Ha bu.c Sadrı mev.ciınde b,r adamsın. Fakat 
kestra, 17,45 Berlin kısa dalgası: bet• o.madığı meydandadır. Mdksudini' dil hak ~ında yaz i- beşırr yelle scnın gıbi cdıunı 
Eğlenceli musiki, 18,02 Bükreş: - ınış ve muk.dd ı mes nd • Atatürk bilın i ycn, ken :J iı1i alım s ı.ıan 

11 Berlin kıs dalg sı: Şa kılı 
Rumen musikisi, 18,35 Roma imzas le medhü en• edı'miş g~fill ·r az dea : ldı'r 

yaylı kuartet, 23,20 Vıyaua: Ku- ~ ~ '" · 
kısa dalgasıı Cetra otke!trası, artet ltonseri. k lab:nı o cud uğ ım zaman baki- D.; nizbank ıerkib h1'<~ nda 
18,50 Berlin kısa dalgası: Eli.len- ka e ı b" z t n J l ıl a • s .. "k,. a d d 15 Rositaller: · ~ " e a a ı mu a ., rına eva n e en mu-
cdi konser, 19 Peşte: Plak kon- o: duğun11 s nınışt ro. M~c.ıste harrirım zo Türk D lı Te•kk Ce-

. 20 10 K ı R L 13,15 Roma kısa dalgası: Şar-ıerı, , o onya: omantiıı: kılı konser, 17,l5VarşQva: M·ıh- iş'Uiklerım b~ sını•nı n~ ynı.c kı m'ye ı üyel e rı:ıJen ve D J, Ta-
musiki ( Götz, Sohumann vs ), tel f Noel şark lar·, 18 Peş ' e: ıü -etti, s.fır yaptı, r,h ve Coğ af ya falcültesı do· 
20,30 Roma, Bari: Karı11k kon- piyano_ lremgn ko,ser;, lB, 15 Ben Sadrı Mabudin•n meş- çeııtiainden B. D laçar şu be· 
ser. 21,30 Kolonya: Asker kon- Varşova: Vıyolonsel _ Piyano lıur tarh profesörü od ığ ıııu da y~na ta b.ılu ım.ıştır: 
seri, 21,30 Roma, Bari: Karışık resitali, (Hacııder, Haydn. Ve- işitm ştim. Bu so1 n:ü ıds~bet e - Denizbank ,f ı desi terttımiı 

s.ilti, 23,30 Berlin kısa dalgası: her, Ravel,) 18,30 Be lin kısa o.ıun tetk.Ki:ıi mer;,k ett m. Tam Türkç · mürek<ep bir unvandır. 
Şarltı v• ş<irler, 22,30 Laypzig: dalguı: Schumroan~ı'l şık la- kanaatle an ~dıın ki bu za• asla Bunun yan'ış o . duğunu bılhassa 
Orkestra, piyano, keman, bari- rınd!ln, 20,20 Varşova: M~ks tar hçı değ ld.r. Tarıh b r pa- Türküm d yen ve Ttirk dilile az 
ton, 23 Varşova:Karışık orkestra Von Sillings ve Brez'ly<1 şarkı- p ığa:ıın söyled klerinden ilerı çok ala '.<ası bul ınan nlllhterem 
konseri, 23,35 Peşte: Çigan or- )arı, 21,30 Fıorans: Tıyatro mu· geçmemiş hır zav,ulı imış. kabul ettığimiz bir zatın ağz.n-
lcestruı. sikisi, 22 Vaı şova: Chop,n kon- Hız bu hakika.tı n" yazık ki, dan işitmemelıydik. Fakat Bay 
Operalar, operetler: seri (p.yano), :12,45 V yana: p 1 • mektep! r·mızde o:Cutulmakta Sadı i M .ksı.diyi mazur görmeği 

16,3.0 Berfin kısa dalgası: O- yano (drahms), 23,35 Pr g: Pi- bulunan ta ih kitaplarına nasılsa yüksek Türkıye Türklüğünden 
pera musikisi, 18,30 Moskova: yano refakatıle şırkı resitali. karışın ş o an ve anldşliamamaz- r ca ederim. Çünkü Bay Sadri 
Bir opera pryesini nakil, 20 Dans musikisi: , lığı yüzünden kimin tarafında" MaksJdi gerçi bir Turktür. Fa· 
Bükreş: Operada aşk sahneleri 20," O Roma, Bari, 23,40 Ko · gddiği tahkik ı-dilmek lüzumu- kat Tü k dılıni Türk muh tinde 
( Rogolski orltestrası ), 20,30 lonya, Breslau, na kani old~ğum cümle erden öğrenmemıştir. Kondısi çar!ık 
Peşte: Operada verilecek piyesi Muhtelif: şikayet eden talebel~rdrn hoca· :ı:amanında Rlls mekteplerinden 
nakil, 20,30 Prag: Vomackanın 19,3) Roma kısa dalgası ve !ardan • ttim Evet b ı man~sız mezun olduğaıı11 ıfade eder. Şüp• 
(L'Ondin) operası, 22 Roma kısa. B~ıi: A·ap;a musikili program, ~özler ve h kaye erde Sadri Mak- hesiz Rusyada Turk dili Ru~çll 
ve orta dalgası ve Bari: Operet 20,45 Bar: Tıirkçe haberler ve udin n cah:lane mahsulleri eser- ile az çok karışarak orijinalıte-
neşriyatı. Türk mus:kisi, 21.20 Bari: Rum· leri olduğuna kanaat getırdim. sinı kaybetmıştir. Veyahut çok 

-~~d=a~m=u~s~i=k=i~sr~~~~~~~~~~c~a~h=a~b~er~l~er~,:v~c~Y~u~n~a~n~m~·ı~s~:k~i~si~.~~~A~r~tı~k~c;es~a~r~e~tlfe~d~a~h~a~i~;r~i~g~i~d~e-~~a~rı~y~er~e Türk lehçelerinin teki-

r il 
- il .. ıvenlere doğru koşt ı. Bası· bozuk, diye söylendı, çekmeyı 

K 1Z1 L A makları dörder dörder indi. Bu her halde ben açık bıraltmıs 
.._ s rada nereden geld,ğini anlıya· olacağım. Yabancı bir kimse 
.._ madı ı tuhaf hır ses, çakal benim masamda ne arar ki?. 

YAZA: 
Sax Rohner 

Ç•:v IRl' ·, 
Sezai Yaşıt 

-1-

BİRiNCJ KISIM 
Korkunç bir ses: 
Doktor Harton yatağında b'r

denbire doğruldu. Vücudü kor· 
kunç bir kabustan uyanmış gibi 
sırsıklam ter içinde idi. Halbuki 
hiç rüya görmemişti. Bır kaç 
daltika etrafı dinledi, keskin 
gözlerile yatak odasının karan
lık köşelerini aradı. Kalın per
delerin aras ndan sızan hafif bir 
aY ışğı odayı kafi derecede 
aydınlatıyordu. Doktor kolun· 
dalti saate baktı, üçe geliyordu. 
Nerede ise sabah olacaktı. El·lc 
alnındaki terleri sildi. Böyle 
gece yarısı birdenbire uyanması 
her halde sebebsiz olamazdı. 
Garib ve manasız bir korku 

bütün vücudünü sardı: Evet 
ko,kuyordul iç nde tuhaf bir 
his vardı. Odanın gizli ve gö
rünmez bir köşes nde sanki 
kendini tarassud eden bir;ıinin 
nefes al.şını duyuyor gibi olu
yordu. 

Hemen yerinden fırladı. Gü
rültüsüz ve yavaş adımlarla 
bütün odayı dolaştı, aradı. Hiç 
bir şey yoktu. Tam bu sırada 
aşağı katta hafif bir gürültü 
oldu. Hartonun ha• sas kulakları 
bunu duydu. Bu ses aşağıdaki 
yazı odasından geliyordu. Yıl· 
dır.m gibı fırladı. Yatağının 
yanındaki komodinin gözünde 
duran el lambasını kaptı, mer-

ulumasını andıran korkunç fakat Elektriği söndürdü. Tekrar 
yav~ş bir bağırma gecenin yatak odasına gitmek ü;ııere 
sessızliğ i içinde inledi. Doktor kapıdan ı;ılı:acağı sırada birden· 
ya:ı odasının kapısını açtı. El bire durdu: 
limbasııun aiyasını yazı masa- Hafif bir hava cereyanı n•· 
ıının üstüne tuttu. Akşıım bırak- zarıdikkatini celbetmişti. Soğulc 
tıjı lcitap ve ka~ıtlar, olduğ J bir ürperme bütün vücudünii. 
gibi dur11yordu, Her şey yerli titretti. Kork11 dolu göılerılc 
yerinde idi. Yaln z masanın iist geriye, yazı odasına baktı. Her 
çekmesi yarıy1 kadar açıktı!. taraf k11ranlıktı. 1-lıwa boğucu 

Ha.rton masaya yak aştı. Ka· sıcak, etraf korkunç bir sen zlik 
ıı:ıtları ve çekmeleri teker teker içmde idı. Artık bü~oütün ka-
muayene etti. Her şey munta- naat getirdi: Odada birisi 
zamdı. Fakat hepsi de birer vardı!.. Titriyen ellerile kapının 
birer gayet d.kkatle yoklanmıştı. pervazını yakaladı. Tam içeri 
Kapının ytnınındaki elektrik gireceği sırada gözü karşıdaki 
düğmes nı çevirdi. Keskin bir büyük balkon penceresinin be-
ziya bütün odayı aydınlattı. yaz uzun perdesine iliştı. 
Odada. kimse yoktu. Fakat o Ayın ışığile par ıyan perdeye 
garip his, hala içinde idi. Et- bir şekil aksetnı şt. Yukarıdan 
rafta bir gayrıtabiilik vardı. aşağıya mantoya bürü 1 müş bir 

- Bu gece ıinirleriın çok ınsan hayalı!.. D<lı<tor Harton 

mül ettirilmesine bu muhit artık 
müsaid olmadığından gayri mü
tekamil bir takım Türk lehçele
rinin birinde konuşmak itiyadını 
k-ydedememiştif. Ha\b1.1ki Türk 
dılinin derin ve geniş hazinesi 
karşısında bir de müteldımil 
lehçe vardır. O itiraf olunmalı
dır ki, ancak daima Türküm ve 
Türk yeliyim diye yaşıyanlar cfa 
bu Türklerin merkezi yüksek 
devlet kurumu olan lstanbulda 
ve lstanbullu denilen Türk leh
çesini konuşan Türkler tarafın· 
dan } aratılmıştır. Mesela Aksa· 
ray lstanbulda bir maballedir. 
Fakat Aksaray orada bir mahalle 
olmadan evci Anadoluda bir 
yerdi. Ve öz Türkler kendi ad· 
larına bir nıualle kurmuşlardı. 

Şimdi Osmanlı gramerine 
göre Aksaray beyaz saray mı
dır? D • yeceğız. Blft'ada Aksaıoay 
ıfat mıdıf? YokH Aka denilen 

Türklerin saraylar görınü.ş olan 
Aıatüı klerin bir mahallesi mi
dir? Bu11u henü.z bel\ tetk.k 
fltmed ın. F ıkat Beş taş işte bu 
tetkıke luzuıe. gö11termiyen bir 
unvandır. Beşik g.bı hır taş mı 

acaba? Beşiğın taşı mı? Yo ~sa 
beşer taşıyan yer ın.? Bunun 
ıçın !:ıu11lıu ijzerinde hiç b r 
k t'i hükümle konuşmak ce are• 
tuıi gösteremiyofu . 

Yalnız kendmıd~ ilnıi bir c 
saret vardır ki müsaadeniı.e 
bunu st)y.iyeyinı: 

Ben Turk (b r kelime o~una· 
ınad-} denılen b.r kabilenin Türk 
çoc"ğ 1yum, Büyük harpte Ata• 
t rl.ün maiyetinde a~ker ' iklc 
T ı.iı k ye ve Tüı klük ç p uğraş

tım. Oııd ırı. so ıradıf lı;ı Turklü
• u,ı büyJI.: hu.etlerinin mec,nbu 
ol.ırak T Lirkçe üıerındekı mera
kımı ve e ı üd erımi Avrupada 
ik ııal et m, Bulgır ün·vef ite
sinde Türkçe pıweşörlıiiii 
yaptım. Bııırün Türk dıl kurumu 
üyesi vıı aynı zamanda Am ara 
tar h, dil, cof:ralya 'akülı si do
ç 11ti bulu makla b;ıht yarım. 
lıle bu s !atla v imi cesafetıme 
güve erek Bw Ş.drı Maksudiyi 
sull! e çekmek v z 1 m o·duğuııu 
bü ün T .ir.c ın.lietı ıe ve Türk 
mürıevverıer ne beyan eylariın. 

B z bu güne kad r B. Sadri 
Maksuoi aı kaJaşımıza hiç te 
tetl.iKe lüzum görülmıyen b.r 
mütehassıs o mak sanısı iıe 
kendısini hürmete şayan görü
yorduk. Fakat Tiirkıye Cumhu
riyeti hükumetinin şüphes z en 
mütehassıs dılcilerımıze danış• 
tıktan sonra ortaya koydu~u 

De11izbank sozune itifazını o 
kadar gayri ılmi ve cahilane 
gördük ki artık o zatın Türk 
ilim ailesi içinde bir yeri oldu
ğunu kabul etınekte mazurum. 

"Anadolu Ajansı,. 

bağıraıak ıstedı. Fakat dudak
larının a.rasından ya:nız kısa bir 
sayha çıktı. Olduf;u yerde (·o~a 
kalını~tı. Haya.et, bir saniye 

soııra hareket etti ve lcayboldul. 
Doktor ke(ldini toplıyarak he

men atıldı. Bir hamlede perdeyi 
çekti. Pencere ardına kadar 
açıktı. Parlak bir ay bahçeyi 
oldukça aydınlatıyordu. Kim
seler yoktu! 

Omuzlarını silkti: 

- Kabahat bende, camı ka· 
paınayı unutmuş olacağı ın. Gör· 
düklerim de hayaletten iba.ret. .. 

Bir iki saniye durdu, bof 
bahçeye baktı. Sonra pencereyi 
kapıyaral< odadan çıktı. 

* * .. 
Madam Gregor korkuyor! 
Doktor Harton o sabah uyan· 

dığı zaman yatağında bir müd
det geceki had seyi düşündü. 
Hakıkaten kabus geçirmiş ola
caktı. Ô mründe, g ce iııtt ğ nı 

r 
TRENLER: 
İzmirdeıı her gün kalkan ıreıı

lerin harelı:eı ııaatltı.fi .. 

Aydın hattı; Alsancafc: 
4mir·Karalı:uyu·Ankaro: Pazu• 

ıeai. çuıaaıba, cuaıı1 puar gilnleri 
aaaı 21,~5 de. 

İzmir • Nazilli: Her gün ••al 
15,40 da 

rzmir·Denizli: Sah, perşembe, 
cumarıesi giinleri aat 6,30 da 

İzmir-Tire.Ödemiş: llersabah oaaı 
5,35 de bir kaıar; her ak~am saaı 

l 7,30 da oıor~ı" 

Afgon hattı; Basmaneden: 
lzmir·İ•tanbul·Ankara: Her gün 

saaı 7 de [pazar, cnma, çarıamba 

günleri yataklı ngoo-hilfe bulunur) 
İzmir • Alatehir: Her güo ııaaı 

15,28 de 

hmir-Bandırrııa: Paıar, sah, por. 
{embe ve cumarıesi günleri ııabaale

yic. eaat 7 ,20 de m uhteJi.t katar; 
pazartesi, çarşamb.ı, cuma günleri 
ek&pree eaaı 12 de 

İıı:oİl'·Soma: Pazar ve pazartui 
güılleri - 15,28 \\• 

H.r ZalnQR /ıJzım olan tel• 
fon 11ı.ımcralcır 

Yan~a ihbar•: 2222 • ~bir tele• 
fon11 müracaat aoııa•• ı: 2200 • .,, 
hırlerara,ı 1elt>foo müracaaı nuaıa• 
ra•ı: 2150 • elektrik şirketi: 209-i -
hava~azı: 2326 • poli" 2163 • imdadı 
ırhhi: 2010 • Basmane istasyonu: 
~618 - Aı.aııoak litaavoow 213 ı • 
P.eaport Vaj\\or iskcık•i: %85~ 

Şehir oak.ii , .. a•ıtafarıoın ubıb· 

kyin illı: Ta ge<e "'"' llarebl 
aa\lf'ri: 

Tramva.qlar: 
lieı sabılh Güaely~ıdeıı aaat 

be~te bir tıal(ı.va_J haıekec eder. 
Duoq pat a.ltıcla hareket eden ikin• 
ei ıramvoy ıakil> eder. Bundan 
llQOra htr dôrl <lokilı:ada hir ıraıa· 

vay vaTdıı. 

Gece eoo ıramvay Güzelyahdan 
24,5 dedir. 

Konaktan Gazelyahya ilk ıram• , 

n1 hahlayiu 5.26 dadır. İkinci 
tramvay l.ir ea.ıı 10111" 6,26 da ha• 
re{ı:eı ed.eı, 

Koııakıaıı Güzelyalıya gece ııoo 
tramvay saat L1rde hareket eder. 
Bundan eve! 24 do hir tramuy 
vardu.; 

Vapurlar: 
İzmirdeo Kar'1yakaya ilk npor 

I'anj>O.l'ıtan kalkar. Gece ı.oo upıır 

f'IAI 11,30 da Koualı:ı ııı h rek 
<\er. 

Klltnyakodan fzmir4' ilk vapıır 
... , 6,20 dedir. ~on vapur da gece 
... , 24 dedir. 

Gündü, her yarım oaaıte bir 
vapıır varı.lır. •ı.ct~m ıekiaden soıın 

ttferler ouııe bWir. 

Zignet altınları pigasası 
Zıyoet alµn!arınıu alı. ve aauı 

f ia tleri: 

Beşibiryerdeler: 
Alıt Saııı 

Reı•d~ye 5850 5900 
l:hmidiye 5550 5601) 
Vahtleııiıı 5250 5300 
Armalı Reıad 6400 6500 .. Hamid 6700 6800 

Tek altınlar: 
Te.lı: Reıad 1125 1150 .. llııııid 1300 1350 .. Vıhdeıtio 1200 1225 .. Cumhuriyet 1200 1225 

:ıannettiğı haykınş kadar tüyler 
Ürpertici, gayritabii bir aeı işit. 

memişti. Ya perdenin arkasın
daki gölge?. Bu da korkuda• 

uydurduğu bir hayalden başb 
ne olabilirdi?: 

Bı.ı sırada içeriye kahvaltı 

tepsisi ile M~dam Gregor girdi. 

Madam Gregor, elli beş yaşı .. 

rında kadar, çolc iyi tabiatli bir 
kadındı. Harton bundan on biı 

ene evci Loııdraya tıp tahsılin' 

geldiği zaman bu kadının evine 

pansiyoner olmuştu. Tam doktor 

çıktığı sene madam Gregorqn 

kocası öldü. Uzun seneler ken• 

disine bir evlit gibi bakan b1.1 
iyi kadını doktor yalnız bırak
madı, yanın~ ald.. Berabe ce 
Londranın bir az dışında kala
balık bir sayfiy~ye yerleştiler. 
Harto.~ burada doktorluğ~ baş· 
ladı. 
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. , reni senede Mısır C·insiyet meseleıgri: 

ahvali nasıı olacak? Fiziyolojik hedefi olmıya 
Kral cinsiyet hisleri ruhumu 

zun bünyesini kurar l(aradenizin ıncısı - Yakında prenses

GIRESON 
Herkes çalışıyor, kazanıyor; fakat 

sokaklar dilencilerle dolu! -· Bu şirin kasaba da.:ma nur saçıyor! Giresondan bir görünüş 

Fındık satışları bu yıl azaldı. Fiatlerde çok düşül 

• 

etmemektedir. Haftalık satış 
1500 çuval olmakla beraber 
gayet az görülmektedir. işte tek 
mahsule bel bağlamanın elim 
neticesi! 

Giresonda gümrük teşkilatı da 
bozuktur. Vekalet, evdce mü
dürlük olan idareyi, anlaşılamı· 

,,. yan bir sebeble başmemurluğa 

Yeşil Gireson salıillerine bir bakış 
Gireaoa: 22 Birinclktnan miş kimselerdir. Bir caddeyi ge· 

Karadeniz sevahilinin en güzel çinceye kadar beş dilenciyi at-
ve en şirin şehirlerinden biri latmak müşkülatile karşılaşırsınız. 
olan Gireıon, fzmirimizin yeşil Kahvehaneler, gazinolar, her ta· 
Tiresine benziyor. Yalnız bir raf onlann istilası altındadır. 
farkla, burada deniz var. Bayramlarda ise vaziyet de· 

Her taraf, baştan başa yeşillik, tişir. H iç tanımad ğınız biri ya· 
dağları, bayırları fındık ağaçla· nınıza sokulur; süratle elleri· 
rile dolu, zümrüd gibi bir mem· nize sarılır ve öperl Bu, beş on 
leket.. Sahilden yamaca doğru kuruş koparmak emelile hareket 
brmanan şehrin manzarası, gö· den kibar bir dilencidir. Bele· 
rülmeğe değer bir güzellilc arz· d iyenin dilençilerle mücadele 
ediyor.. etmesi, bu güzel şehirde muhak· 

Toprağı, suyu, kazancı bol, kak ki çok lüzumlu ve şarttır. 
yatmuru da mebzul bir ıehir.. Giresonda tuhaf bir zihniyet 

Belediye teşkiliiı; bu şirin hakimdir. Herkes hemen hemen 
ıehrin her gün bir az daha gü· yalnız bir işle meşguldür: Fın-
zelleştirilmesi için çalışıyor. Sa· dtk yetiştirmek. Frndtk satmak! 
bilde bol ağaçlı büyük bir park T ğ h ·d mahsul 

h . opra ı er çeş ı 
var. Muntazam caddeler, şe rm . . v • • 'd 1 G' 

d yetı ştırmege musaı o an ıre· 
nihayetlerine kadar ayamyor. b · · b ı h · t t 

. . son, se ıesını . e arıç en e· 
Her .taraf temız.. Tenvırat te· . d b"t" h' h Ik 

. mm e er ve u un şe ır a ı 
sisatı gayet modern; Karadem· .1 . d · · l ·1 1 

ı e cıvar • enız ış erı e meşgu 
zin incisi, sabaha kadar nur 1 l .. t f d ;r.

8 
b ı 

. . o an ar mus esna • ın ı5 e 
içinde.. fzmirde olduğu ?ıbı, bağlamışlardır. Gireson·Fındık .. 
gece yarısından .. s~nr~. tabıatın Gireson deyince hatırımıza fm· 
karanlıklarına gomulmuyor. dık; fındık deyince de Gireson 

Yalnız burada büyük bir derd gelmelidir. 

var: Mahrukat kıtlığı! Yakacak B d h sene yedi sekiz 
b 1 k k .. k-ı ura an er 

kömür. u ma ço ~uş u ' milyon Jira değerinde fındık 
odun ıse tasavvurun fevkınde pa· .h d'l' B 1 ara kazanan 

l G . I l .. b" .. ı raç e ı ır. o p 
ha ı. ıreson u ar, ıçı ulun şe· şehir halkı da başka bir iş tut-
biri besliyen fınd ığı~ kabuğunu mağı fuzuli adeder. Fakat bunun 
Yakıyorlar, yemek bıle bununla f t• · b "lk defa 

. ena ne ıcesı u sene ı 
Pişiyor. Bır çuval fındık kabuğu I k k d' · .. t · t ' Se· 1 o ara en ını gos ermış ı r. 

15 kuruş nelerdenberi yüksek fiatlerle 
Zeki Karadeniz çocuklarının satılan fındık bu yıl yandan 

hepsi de okuyor. Mektep za· fazla düşmüştür. O kadar ki, 
manlarında sokaklarda çocuk geçen sene bir kilosu 34 kuruş 
göremezsiniz. H erkes mektepte- iken, şimdi 14 kuruşa satılmak-
dir. Beş llkmeltep ve bir Orta tadır ve bu fiatlede satış yoktur. 
mektep lebalep doludur. lhti- istihsal edılen mahsulün nısfm· 
yacı tamamen karşılıyamadığın· dan fazlası elde kalmıştır. Son 
dan, bu yıl bir kaç mektep da· hafta piyasada başlıyan hareket, 
ha açılması mukarrerdir. tüccan ve müstahsili tatmin 

tahvil etmiş, kadroyu daraltmış; 
ticaret şehrinde işlerin düzgün 
yürümemesine sebebiyet ver· 
miştir. Bu . hatanın en kısa bir 
zamanda tamir edilmesi lazımdır. 

S. G. 

Ödemişte siddetli 
soğuklar başladı 

Ödemiş, ( Hususi ) - Kızıl. 
ayın 60 ıcı yıldönümü merasimle 
kutlulanmıştır. Akşam, Halkevin
de bir çay verilmiştir 

Deve güreşi 
Pazar günü Adagidede büyük 

deve güreşleri yapılmıştır. Bu 
güreşlere, Ege mıntakasmm bü· 
tün pehlivan develeri iştirak 
etmişlerdir. Develer, önümüzde· 
ki pazar günü de Ödemişte 
güreşeceklerdir. 

Bozdalda icar 
Kış birdenbire bastırmıştır. 

Bozdağ karlarla örtülüdür. So· 
ğuklar bütün şiddetile hüküm 
sürmektedir. 

Yeni hapishane 
binası 

B. Asım Tuncay bu 
gün Ankaraya gidiyor 

Cumhuriyet müddeiumumisi B. 
Asım Tuncay bu gün Ankaraya 
hart' ket edecektir. Müddei umu· 

mi, Ankarada lzmirio muhtelif ad· 
)iye iş .eri ve Vekaletçe lzmirin 
yangın sahasında yüz bin liraya 
inşa edı lecek üç yüz kişilik tev· 
kifhane binası için Adliye Ve· 
kalct le temaslarda bulunacaktır. 

Müddeiumumilik vaz"fesini 
vekaleten müddeiumumi baş 
muayini B. Sedad Çumralı gö
recektir. 

Ticaret odası seçimi 
Ticaret ve sarıayi odası mec· 

iisi seçi mi, lkincikanunun baş· 
langıcında yapılacaktır. Seçim 

Garib değil mi, Giresonda - --------===========--------: 
hırsız yoktur. P·ı bakımdan bir Turgudluda Kızılay merasimi 

hazırlıkları tamamlanmıştır. 

lıvi çre şehrine . ,"'I ızer. Hapisa· 
neyi gezdim. Senelerdenberi 
hırsızlıktan mahkum olarak tek 
ferd girmemiş. Evinizin kapısını 
açınız, sabaha kadar böyle bı
rakınız, biç bir eşyanızın yerin· 
den kımıldatılmıyacağına emin 
olabilirsiniz. Mühim bir ticaret 
merkezi olan ve civar kasaba 
ve köy halkını sinesinde barın
dıran, besliyen Giresonun bu 
vaziyeti cidden takdire değer. 

Buna mukabil Gireıon sokak· 
lan dilencilerle doludur. Sakın 
bunları yerli halktan zannetme
yiniz. . Onlar daima çahıırlar, 
denizde, karada durmadan uğ
raş rlar. Bu dilenciler civar köy· 
)erden t icaret maksadile (1) ael· 

Kızılay Kurumunun 60 ıncı yıldönümü 
lanmıştır. Resimde, merasimi müteak.b 
Kızılay arabaaı iÖrülüyor. 

parlak merasimle kutlu· 
yapılan geçıd resminde 

le evleniyor .• 
Yeni yılda, (9 Kanunusanide) 

Mısırın genç kralının prenses 
Feride Zülfikarla evlenmesine 
şahit olacağız. Fakat, Mısır~~ki 
dahili vaziyetin nazarı dikkati 
calip bir şekil aldığı da görül
mektediı. 

Mısır kralı çok zengin bir 
gençt"r. Kubbe sarayı, bütün 
Kahirelilerin her gün hayretle 
seyrettikleri bir servc.t ·1e belki 
de israf yeridir. Kral Faruğun 
Remlede ve lskenderiyede de 
lüks sarayları vardır. 

Genç kral, babtsınm ölümün· 
de Mısırlılar tarafından hararet 
ve samimiyetle karşılanmıştır . 
Fakat bu hararet, çabuk sön· 
müştür. Genç kralın mevkiinin, 
babasının bıraktığı antipatiden 
çok müteessir olduğu anlaşıl· 
maktadır. 

Kral Fuad, Abbas Hilmi pa· 
şanın yerine geçirilmiş ve Mı· 
sırda bir zamanlar Abbas Hilmi 
paşanın hukukuna tecavüz et~ 
miş sayılmıştı. Kral Fuad, Os
manlı hükümdarlarından ikinci 
Hamid gibi çok servet topla 

Mısır kralının nişanlısı pren-
ses Feride Ziil/ikar 

mıştı. Bu suretle cihanın en 
zengin msanları arasında yer 
bulmuştu. 

Kral . Fuadın Mısır balkı ile 
arasını en ziyade soğutan hadise, 
Milliyetperverlerle daima zıd 
politika takib etmesidir. Zağlul 
paşanın başına gelenlerden ha
nedanı mesul tutanlar Mısırda 
hala vardır. 

Mısırlılar lngiltere ve Avru· 
pada oldukça demokratik bir 
tahsil ve terbiye görmüş olan 
yeni kral Faruktan Milliyetper· 
verlerle başbaş hareket ummuş· 
lardır. Şimdi bunlar, kanaatle
rinde aldandıklarını sanmakta
dırlar. 

Kral Faruk, milliyetperver ve 
münevverleri memnun edeme· 
miş olmakla beraber, Ezbercileri 
ve Muhafazakarları da kat'i su
rette kaybetmiştir. Bu kısım da 
yeni Kralı an' anelere riayetsiz· 
likle ve saraylardaki kadınların 
serbestisi karşısında aciz ile it· 
bam etmektedirler. Genç Kralın 
bu müşkül vaziyetler karşısında 
nasıl kat'i bir hareket tarzı tu
tacağı henüz bel li değildir. 

Komü 1ist kongresi 
Paris 28 (Radyo)- Komünist 

kongresi, bu gün de müzakere
lerıne devam etmiştir. 

Fransız parlamentosu ikinci 
reisi Jak Duklo. bir söylev ver· 
m'ş ve Komünistlerin, bu güne 
kadar ned t' n dolayı Sosyalist· 
lu.c bırieş ııedık1eiın . ıormuf.ur. 

YHan: 

Eczacı Kemal Aktaş 
Dünkü yazımızda fiziyolojik 

hedef takip etmiyen cinsiyet duy· 
gularının ana ile oğul, gelin ile 
kayınpeder, kayınvalide ile da· 
mat batta iki kardaş arasında 
b ile gözükür şekilde tesirler 
yaptığını işaret etmiştik. içtimai 
hayatta bu şekil fiziyolojik he· 
def takip etmiyen duygular; 
aşağı yukarı cemaatin ruhi bün· 
yesini kuruyor. Darvin nazari· 
yesi bize insanın tekamül ka· 
nunlarile maymunun bir istiba·. 
lesi olduğunu söylüyor. Bir na· 
zariyeye göre, insanlar ille de· 
virlerinde hunsa imişler. Hem 
erkek ve hem de dişilık bün · 
yo:ıini bir arada taşıyorlarm ı ş. 
Bu gün nebatatın böyle iki cins 
bir arada yaşatanlarını biliyoruz. 
Bu nazari yeye göre bazı bün • 
yelerde yavaş yavaş erkeklik 
varhğı nümalanarak dişi lik du· 
mura uğramış, tek cinsiyet te· 
bellür ederek erkeklik belirmiş .. 
Bazı bünyelerde de d'şi lik nü· 
malanarak erkeklik dumura uğ· 
ramış ve tek cinsiyet tebellür 
ederek kadınlık belirmişt:i r. Bu 
gün bu nazariyeyi kuvetlendiren 

bazı işaretleri göstermek müm· 
kündür. Erkek bünyesindeki me· 
melerin hunsalık zamanından 
kalma kadınlık memeleri oldu· 
ğunu söyliyenler olduğu gibi er· 
keklerde prostat denilen uzvu, 
dumura uğramış kadınlık uzvu· 
dur diyenler de olmuştur. 

Böylece kadın bünyesinde de 
erkeklik işaretleri kalmış olduğu 
söylenmektedir. Bu nazariyeyi 
göz önünde tutarak bu günkü 
cinsiyet duygularını karıştıracak 
olursak bazı kadın ruhlu erkek· 

Yunanistan 
Karlar altında •• 

Atina, 28 (Radyo) - Yuna· 
nistanın her tarafında şiddetli 

soğuklar başgöstermiştr. Bu gün 
kar yağmıştır. Eski Yunanistanlı 

Makedonya, lpir ve Trakya kar· 
lar altındadır. 

Yunan denizinde de şiddetli 
fırtınalar hüküm sürmektedir. 

Hükumet, fak ir halka mahru· 
kat ve gıda maddeleri temin 
için taraf taraf faaliyete geç· 
mişt'r. 

Kurşuna dizildi 
Varşova, 28 (Radyo) - Rus 

sefarethanes sab.k müşaviri, 

Moskova harp divanınca ıdama 
m h fi n o muş ve derhal kur· 
ş..ıua u.zı,ıu . ~tı r. 

lerle bazı erkek ruhlu kadı 
ların birer marazi ruh taşıdı 
larını söylüyoruz. Ruhu taba b 
tin birer ihtisas yolu olan engi 
liklerini karıştırmağa kendimd 
bir salahiyeti görmüyorum. Tab 
tin insanlık alemi pek derin b 
muammadır, bu muammanın b · 
tün tılısımını cinsiyet d uygula 
arasında aramak gerektir. 

Kadm ile erkek arasında 
sihirli cinsiyet duygusunun, t 
biatin kendisinden b ı r zerre o 
duğuna inanmış bir insanı 
Sevgi, aşk, evlad, baba, an 
kardeş sevgileri işte tabiati 
kendisinden bir küçük ne bz 
diyorum. 

Tevfik Fikret ne güzel sö 
lemiştir: 

Kesafetten ibaret bir tecel 
arzeder e) 

Hakikat zahir olm..ız dideı · 
rake bir ~ rr 

Pariste g~ev 
Başvekil B. Şotan bi 

zot meşgu oluyor 
Paris, 28 (Radyo) - G re 

bütün şiddetile devam edıyo 
Grevci ler, diğer ameleyide gr 
ve sürüklemek için teşebbüsat 

girişmiş bulunuyorlar. 
Patronlar, grev ilin ede 

amelenin yüzde yirmi beşin 
tekrar iş vermemek hususund 
ısraz ediyorlar. Grevciler is 
bunu kabul etmemektedir. 

Başvekil B. Şotan, geç vak 
Garajistleri kabul etmiş ve ke 
dilerıle uzun müddet konu 
muştur. 

Mısırda 
Kralla N ahas Paşa 

ihtilafı 
Kahire, 28 (Radyo) - Kra 

Faruk ile Başvekil Nahas paş 
arasında baş gösteren ihtilaf 
bütün şiddetile devam etmek 
tedir. 

Saray Nazırı Ali Mahir paş 
bu gün Nabas paşa ile konuş 
muştur. Bu konuşmaların neti 
cesi henüz belli değıldir. Maa 
haza, hükumetin, saraya veril 
mek üzere b ir nota hazırla 
malda meşgul olduğu söylen yor 

Yugoslav yada ..; eni 
matbu :ı t k anunu 

Belgrad, 28 (Radyo) - Sof 
yadan bildiriliyor: 

Bulgar Adlıye Naz ı rı B. Og 
l yanof yeni matbuat kanunu 
p rojesinin tam ımen hazı a dı· 

ğ n , kao:rnun ınt habat " 
meriyete g ir '" ccğıııı Si))' .e r. 
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L ik mcıcları 

• 

Hakem~ert~ it edildi 
İkinci devre lik maçlarının 

ikinci hafta oyııDlarına Pa:ıar 
günü devam edilecektir. Dün 
toplanan lik heyeti, haha maç· 
!arının hakemlerini şöyle teabit 
etmiştir: 

A'sancak sabasın da biriDci 
takımlar: 

Romanya 
veliahdı 

Ford fabrikaf~rında 
amele olaraJ~ çalış

ma. a baş "'.oclı 
Bükreş 28 (Rad}o) - Veli

ahd Gıand Voyvod Mibail, ayni 
zamanda bir sanatkar olabilmesi 
için babası icra! Kan>lun emrile 
Ford otomobil fabr kalarında 
yt-vm ·ye yüz ley mukabilinde 
çal şmağa başlarn.ştır. 

Katil Didman Demirspor • Alsancak hakem 
Üçoktan büyük Muıtafa. 
Doğanıpor • Yamanlar hı- M •S antik I uzurunJa 

ıem Alsaocıktan B y HaS1n. 
Ateş - Üçok hakem Yanlar

dan Bsy Esad. 
Halk sahasında B. takımlar: 
Üçok - Ateş hakem Al~an

caktan Baha Konuralp. 
Alsancak • Dernirspor hakem 

Üçoktan Fehmi. 
Drğans;>or - Yamanlar hakem 

Üço tan Zeki. 

Kır koşusu 
Cuma günü kulüp atletleri 

aras·nda b r kır koşusu terfp 
edilmiştir. Koşu, Kültürpark 
içinde yapılacak ve saat 15 te 
bışiıyacakt r. Koşu 4 kilometre 
büyükler, 2 kilometre küçükler 
arasında yapılacaktır. 

•• 
anayıın 

kara elması
ıı 

- Başı 7 nci sahifede -
Bu kömürün ehemmiyetini biı 

böyle feci ve fıili surette anla· 
dık, bir az da nazari aurette 
tedkik edelim: 
Buhar makineleri 11e kömür 

Bundan iki yüz sene kadar 
eveldi, maden kömürü birden· 
bire pek büyük bir ehemm yet 
kazandı: Yeni keşfedılen buhar 
makinelerinin rubu makamında 
idi . Sanayiin her kısmında bu
'ııar makineleri kuvvei muharrike 
hizmetini görmeğe bışladıtı za
mandan itibaren ticaret ve san
at fevkalade terakki etti. Bu 
sebeple işliyen buhar makine
leri milyonlarca beygir kuvve
tine bal.ğ oldu; ve kömüre de 
iht•yaç o n abette arttı. 

Ticaret 11e sanagiin de ·teii 
Denilebilır ki hılıhazırdaki 

terakkiler;n en büyük amili bu
har makineleridir. Buhar maki
neleri ise kömürsüz işliyemez. 
B.ınun için ticaret ve sanayiin 
desteği maden kömürüdür. Ma. 
den kömürü birdenbire bitse 
dünyada her ıey durur: Vapur
lar, şimendifer.er, yürümez, fab· 
r .kalar durur ... Su ve gaz, elek
trik kuvvetleri henüz maden kö
mürüne olan ihtiyacı kaldıraC41k 
derecede değildir. 

Şimendiferlerde kömür 
Husus le şimendiferlerde bu 

ihtiyaç pek kuvvetlid,r. 1184 te 
"Stekno,, 30 ton bir sikleti çek· 
rnek şartile saatte altı buçuk 
kiloınetroyu kat'eden ilk şiınen· 
diforini maden kömürile işlettiği 
gibi, şimdi de saatte binlerce 
• b .ııleı ce ton yükü de beraber 
çekerek - yüz kilornetroya yakın 
bir mesafe kat'eden sürat katar· 
ları da rnaderı köınürıle işliyor. 
lllaien hömürünün hizmetleri 

Hasılı, maden kömürü şirnd ki 
ha ı·at ım ı za pek büyük alakalarla 
bağlıdır. Havagazı maden kö
müründen çıkarılır, maden kö
rnürii, g~zhane' erde gazı alın-

dıktan sonra, "Kok. namını alır
kı bu da sob,Jara pek kıymetli 
b r kömür olur. 

Ve l'!yni Zlmımd' maden kö· 
ml! •inden "Kıtran. istihsal olu· 
ıı ı 1. b ı d ı benz;n, fetol ve 
r ık r is• h!~l;nde kul anılan 

bütün ci naytti ar.fa. tı 
Paris, 28 (Rıdyc) - Az lı ka

til (Ojen Dıdınan), bu gün tek· 
rar ı stintak dairesine göiürüle· 
rek isticvabına dev m olun· 
muştur. 

Katil, bu sefer büf"n haya· 
tını anlatmı~, yalnız, Alrnanyı.da 
mevkuf iken arkad84lık ettiği 
bir genci öldürdüğü hakkındaki 
iddiayı reddey: erniştir. 

Katil, yeni bir pardesu giy
mit ve sakal bırakın ştı. 

B. I. H. Tonguç 
/Ik t"drisat umum 

müdürü lzmirde 
Kültür Bakanlığ ı ilk tedrisat 

umum müdürü B. Ha\<kı Ton
guç Ankaradın ıebrimize ıel· 
miş, Kııılçulluda yeni açılan 

köy öğretmen okulıındı ve dı· 
ğer b1Zı mokteplerde teftiılere 
batlamştır. 

B. Hakkı Balcıoflu 
Şehrimiz Tı caret odası reisi 

B. Hakkı Balcıoğlu, dün lzmir 
vapurile lstanbula gitmiştir. 

Romanya intihabatı 
- Baıı 1 inci sahifede -
' Bülcreş, 28 ( Radyo ) - B. 
Oktaviyan Goga, kabineyi teş· 
kil etmiş ve l ı steyi Krala ta -
dim ettikten sonra, bütün ka 
bine erkanile saraya ıiderek 
Kralın huzuru:ıda yemin ver· 
miştir. Kabine aşağıdaki zevat· 
tan ıeş,kkül etmiştir: 

Basnkalete B. Oktavyan Goga, 
Haric;ye Nezaretine B. Şırani 
Ccako, Harbiye Nezaretine Ge
neral Jan Antonesko, Dahıliye 
Nezaretine B. Pctrono, Adı iye 
Nezaretine B. Radolesko, Mesai 
Nezaretine B. Jorj Koza, lktısad 
Nezaretine B. Petrono, Orman 
Nezaretine B. Nırı:;ıno ve g ize 
Sanatlar Nez ret.ne B. Lopaj. 

Diğer Nezaret ere eskı nazır

lar ibka edilrn şiir. 
Paris, 28 (Radyo) - (Goııa)

nın teşkil edeceğ• kabine hak· 
lrında şimdiden mubtelıf riva
yetler başlamıştır. 

Yeni k1binenin1 Berlin·Rom~ 
rn ıhverine mütemayil olacağ ı 
s yleniyor. 

Baro Başkanlıfından 
Baronun umu111i heyet adi 

toplantısı ruzna111ede yazılı mad
delerden aşajtıdakilerinin müza
keresi için 6/11N38 perşembe 
günü 1aat on a Örde bırakılmış
tır. Baromuzda yazılı avukatla· 
rın toplantıya gelmeleri r;ca 
olunur. 

Görüıülecek işler: 
1 - ikinci reis intihabı 
2 - lnz.bat Meclisine üç aza 

ve iki yedek a:ıa intihabı 
3 - iki huap miif•ttiıi in· 

tihabı 
4 - Yardım sandığı idare 

heyetini'n int babı. 
.................. 1 ... 

tip ve istihsalinde de ku'.lanılır. 
Hisılı, maden kömürü insan

lığın en kımetli ve büyük yar· 
yardımcısıdır. 

Şükranın babaıı 
Celecek haf ta: Türk maden 

• ıı.ın. g oı ınür k"< e ôı atıa te - kömürü. 

._..---------------L--------~~~.;..._._._._.._, __ ,.._ l"I 
ızmir Lv. amiri i Sıt AL Ko. R<. cıen: 
1 - Üçüncü taypre alayın n (652) lıra altmış ıkı kuruş bed~ 

ke1ifli bir adet motopomp açık eksiltme suretile münaka
s ıya konmuştur. 

2 - ihalesi 10/2.Kan/938 pazartesi günü saat 15 de kışlada 
İzm r levaz m amirliği satın alma kom syonunda yapıla
caktır. 

3 - Teminat muvakkata akçası (48) lira doksan kuru,tur. 
4 - Şırtname ve kcşifnamesi her gün komisyonda göıülebilir. 
5 - l1tekliler t'caret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

~östcrınek mecburiyet indedırler. 
6 - Eksiltmeye ıştirak e<..~cekler 2490 saı•ılı kanunun 2 ve 3 

ncü maddelerinde ve ş&rtnamcsinde yazılı vesikaları ve 
teminat muvakkatalarıle biri ktc hale saatinden eve! ko-
m syona müracaatları. 25 29 2 7 4532 

---.-~--=~~~~------~~~~~~----------~~~ 
lzmır Lv. amırl,ğ Sat. AL Ko. Rs. den: 
1 - lzm r taıyare a ayının (5600) kilo kesılrniş sığır eti ihtiyacı 

açık eksı tme ıuretile mıinakaaaya konmu1tur. 
2 - ihalesi 10/2.Kan/938 pazartesi ııünü saat 15 buçukta kış

lada lzmir levazım amırlıği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı (1680) liradır. 
4 - Temınat muvakkata ak;ası (1 " 6) liradır. 

5 - Şartnamesi her gün koınişyonda görülebilir. 
6 - lsteklıler t caret od1sında kayıtlı olduklarına dair vesika 

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

ncü rnadde'erinde ve şartnamesınde yaıılı vesikaları ve 
teminat rnuvakkatrarile birlikte ihale saatinden evel komis-
yona müracaatları. 25 29 2 7 4533 

lzrnir Lv. amirliğı Sat Al. Ko. Rs. den: 
1 - Ankara gern zon müesses~leri için doksan bin kilo koyun 

etinin kapal ı :ı:arfla eksiltmesi 7/2.Kiin./938 saat 15 te 
Ankara levazım amirliği satın alma komisyonunda yapıla· 
caktır. 

~ - Muhammen bedeli kırk bin beş yüz lira, ilk teminatı üç 
bin otuz yedi lira 50 kuruştur. Şartnamesi iki yüz üç ku
ruş mukabilinde komisyondan alınabilir. kanuni vesika· 
!arda bulunan teklif mektupları saat 14 e kadar kabul 
olunur. Eksiltme için belli gün ve saatte komisyonda bulu-
nulması. 16 23 29 4 4418 

lzmir Levazım amirliği satın alma ko. reiıliğioden: 
1 - Müstahkem mevki kıtaatı hayvan 'tının açık eksiltme su

retile münakasada bulvnan 113000 kilo saman ihtiyacına 
talip çıkmadığından pazarlık ıuretile aatın alınacaktır. 

1 - ihalesi 29/l,Kinun/937 Çarşamba günü saat 15 de kış· 
lada lzmir Levazım amiri ği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

!I - Tahmin edilen mecmu tutarı 2825 liradır. 
4 - Teminat muvakkate akçesi 221 lira 82 kuruştur. 
S - Şartnarnes• her gün komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
"J - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 

üncü mı.ddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve 
tern ı nat muvakkatelerile birlikte ihale saalınden evvel ko-
misyona müracaatları. 4558 -lzrnir Levazım arnirl • ğı satın alma ko. reisliğınden: 

l - Müstahkem mevki Seferhisar rnıntakası k ıtaatının açık 
elcs trne suretıte münakasada bulunan 220 ton maden 
kö niırü ihtiyacın~ tal p çıkmadığından m~nakasa on gün 
uz .tılaralc ihalesi 29/1.Kan~n/937 Çnşamba günün saat 
10 da kıilada lzmır Levaz.m imirl.ği satın almı komis
yonunda yapıl caktır. 

2 - T ,hrn.n edıleı mecmu tutım 2610 liradır. 
3 - Teınınat muv~k ate akçesi 198 lıradır. 
4 - Şartnamesi her gü~ komısyo ;ı da görülebil:r. 
5 - istekliler t ıcaret odasında kayı tlı olduklarına dair vesika 

göıterm • k mecburiyetindedirler. 
6 - Eksıltrneye ışt irak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 

üne i m ·ıddelerinde ve prtnamesinde yazılı vesıkalar ve 
tem.nat muvakkatelerile birlıkte ihale .saatinden evci ko· 
misyona ınürac atları. 4557 

---~~--~~--~~---------------------------------lzmır Lv. amirliğı Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - lzm'r tayyare alayı içini muhtel.f cins otuz beş kalem mu· 

habue malzemeıl pazarlık suretile sat;n alınacaktır. 
2 ~ Tal ıp l Ct'in 3G Birincikanun 937 Cuma günü saat 10 da 

kışlada izınir levazım amirliği satın alma komisyonuna 
müracaatları. 4571 

..... ------------------.... --------------------------~ ilin 
İzmir valiliğin«ien: 

17/lkincikinunda açılacak olan vilayet umumi meclisi zabıt işle· 
rlle meşgul olmak ve zab:t tutmak üzere meclisin devamı müdde· 
tince iki katibe ihtiyaç vardır. ly ı bir ücret verileceHir. Bu işi 
başaralıilecek kabiliyette olan taliplerin ehliyetleri anlaşılmak 
üzere vilayet daimi encümeni başkatipliğine müracaatları ilan 
olunur, 29 30 31 4561 ............... ________________ ,.... ______________________ __ 

lzmir lise ve orta okulları alım satım 
komisyonu başkanlığından: 
Kız öğretmen okulu tıltbesi için mevcut numunesine göre 130 

santim eninde lacivert elbiıelik kumaş 18·1-1938 Salı günü uat 
16 da lzmir kültür direktörlüğünde toplanacak komisyonda açık 
eksiltme ile alınacaktır. 

Beher metresinin muhammen bedeli 320 kuruş, hepsinin tutarı 
1280 liradır- ilk teminatı 96 lira olup şartname ve nümunes" kü. · 
tür direktörlüğünde her gün ııörülebilir. 29 4 9 16 

Satış 

1093 lci 
1106 2cı 

Tepeci k Çobın soka'< 26 tAj no.lu 105 M.M. arsa 
Karantina iskele c. 92,94 kapu no u 418,:t5 

Lira K. 
75 00 

M M asa 188 22 
1107 Köprü kayalık sokak 1737 ada 24 parsel sayılı 3 791 

M. M. arsa 265 37 
1110 
1113 

,, Mısırlı c. 230 taj no.lu 533,25 M. M. ars 159 98 
,, ., ., 1719 ada 2 parsel sayılı 3272, 75 M. 

M. asa 
J 114 Salhane ıslahane s. 80 eski no. lu 106 M.M. arsa 
1116 3 cü Karataş ı rnırn s. 22 taj no.lu 226 M.M. arsa 
1117 Köprü s8kızlı s. 9 eski no. lu 321,50 M. M. arsa 
1118 Salhane tramvay c. 355/2 taj no. lu 120 M.M. arsa 
1125 Köprü sakızlı s. 19 kıpu no.lu 382, 75 M.M. arsa 
1132 2ci Karantina hali! rifat paşa c. 293 ~sk no. lu 

490 92 
31 80 
50 00 
96 45 

150 ()() 
114 83 

70 M. M. arsa 28 00 
1138 3cü Karataş hali) rifat paşa c. 312 taj no.lu 173,25 

M. M. arsa 52 00 
1146 Bozyaka uzundere emrez mevkiinde 50 adet zeytin 

3 adet yemiş ağacını havi 14000 M. M. tarla 278 00 
1150 3cü Karataş halil rifat paşa c. 351/l taj no. lu 

30,25 M. M. ıırsa 12 ()(; 
1152 Karşıyaka donanmacı fadıl b. s. 29 taj no. lu 519 

M. M. arsa 1000 00 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetine talip çıkmadığından 10 gün 

müddetle temdide bırakılmıştır. ihalesi 6· 1-938 tarıhinde saat 15 
ded r. T .. liplerin Milli Emlak rnüdürlüiı-üne müracaatları. 4570 

~ağlık Eczahanesi 
Fııat Golergin 

Alsancak Mesudiye caddesi No. 127 
[Eski JÜLYEN eezaltaneili} 

To%~, t11miz, tıcuz ilaç ......,.":._...,,.,.,,.....,. .. - iç haatalıkları mütehassısı 

Dr. Celal Ya ı 
lımir Memleket hastanesi dahili hastalıkları seririyyat şefi 
ikinci Beyler ııoka~nda inhisarlar tütün satış deposu kar• 
oısında 65 No. lı muayenehanesinde hastalarını kabul etmek-
tedir. Telefon: 3956 

E11i: Gö:ıtepe tralft11ag caddesi Göztepe apartımanı 
k•rşısıntla No. 1018 Tele. 2545 

--~~~.=;.:::.:..:;.:.:;...:.;..;.:~:.:...::~~~~ 
Kem p::şa ıcra memurluğundan: 

Ömer Lütfiye borçlu Tire Ti· 
caret odası sabık başkatibi 
Mahmud Ekremin Ulucağın Boıı:· 
köy mevkiinde 4 sehim itibrile 
ikisi çolak Hüseyinle hissedarlık 
iki sehm ı Hasibe ile iştirak ha
linde mülkiyet olarak 14/6/937 
tarbli ve 43 sayılı tapu ıenedile 
rnutasarr.f bulunduğu şarkan, 
Milyato, elyem Abidin, garben 
Altı parmak vereıesi, ş malen 
kürt hoC41 lbrab ı m, cenuben 
kol ıuz Hüseyin ile mahdud ta• 
rnamı 9 dönüm genitli~inde vo 
ikiyüz lira muhammen kıymetli 
150 zeytin ağacını şami.l kayden 
bağ, halen zeytilığindelci iştirak 
halinde tasarruf eylediği hissesi 
ve gene Ulucaiın Kirişardı mev• 
kiinde 4 sehim it,barile ikisi 
çolak Hüseyinle hissedarlık ve 
iki hissesi Hasibe ile iştirak 
halinde mülkiyı:t olaralı: 8/5/937 
tarih ve sekiz sayılı tapu serıe
dile mutasarrıf bulurıdutu ıar
kan mukaddema Hacılarlı Ki· 
riıo el yevm Hacı Mehrnedin 
Hasan, şirnalen kör lbrabirn ve 
hammal Ahmed veresesi, cenu
ben tarik ile mahdud tamamı 
bir hektar 8380 metro murab
baı ve 660 lira değerli harap 
baA- ve tarladaki iştirak halinde 
tasarruf eylediği hissesi satılmak 
üzere müzayedeye verilmişt.r. 
1/2/938 tarihıne müsadif salı 
günü saat 11-12 de Kema1paşa 
icra dairesindıı yapılacak birinci 
artırmasında teklif ed.lecek be· 
deli muhammen kıymeti yüzde 
yetmiş beş ni bulduğu takd rde 
ıbale edılecek noksan bir bedel 
teklifi halinde müşterinin taah
hüdü baki kalmak şartile artır· 
ma 15 gün uzatılır. 15/2/938 
tarihine müsadıf salı günü ayni 
saatte yapılacak ikinci artırmada 
teklıf edilecek en son bedel 
mukabilinde ihale edilecektir. 
Tellaliye resmi, ihale bedeli ve 
f rağ harcı müşteriye aittir. Ar
tırmıya iştiralc edebıl mtk için 

muhammen kıymetin yüzde yedi 
buçuğu nisbetinde pey akçası 
veya milli ve muteb1ır bir b~nka 
itibar mektubu ibraz etmek li· 
zımdır. Almak iıtiyenlerin ihale 
vakıtlarında icra dairesinde ha
zır bulunmaları ve faıla izahat 
almak istiyenlerin bıı gündeıa 
itibaren açık artırma şartname

sini görüp tedkik eylemeleri ve 
mülkler üzerinde bir gü11a hale 
ve alacak iddiasında bulunan• 
ların 20 gün zarfında vesikala• 
rile daireye müraclatları aksi 
halde hakları tapu sicil.le sabit 
o mıyacaktır. Paylaşmadan hariç 
tutulacağı ilan olunur. 

Dosya numarası 937/764 

Zayi m:ıkbuz 
10-11-936 tarih nde lzmir lt

ha1at gümrüğünden aldığım 3/20! 
No. lu ayniyat depo:ı:ıto mak· 
buzumu her nasılsa zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü kalmad ğ,nı ilan ederim. 

Ahmet Ragıp Üzümcü 

Kuyu dolabı 
aranıyor 

Kullanılmış kuyu dolabı ko
valarile veyahut kovaı:z satan• 
lar idarehanemize mürae41at 
etsin. 6 D. ·Salihlide büyük deve 

güreşleri 
Partimiz menfaatine 9/1/938 

pazar günü büyük bir deve gü• 
reşi tertip olunmuştur. Verilecek 
ikramiyeler aşağıda gö.terilmiştır: 

Lira 
Başa 70 

Ortaya 35 
Ayağa ıs 

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

• 
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1 ) t ~ l J ']"~ t~ H E LE· 
AN1 E-LINIE 
G, . b. H. 

HAMBURG 
DEUTSCHE LEVANTE
LINI~ HAMBURG, A. G. 

HAMBURG 
~TLAS Lt:VANTE UNIE A.G. 

BREM EN 
•IOINIA,. vapuru 21 Birinci 

l-anund~ bekleniyor. ROTTER
DAM, HAMBURG vc BREMEN 
için yf k alaca~tır. 
AMERICAN EXPORT LtNES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
•EXIRIA,. vapuru 24 Birinci 

lcin.und• be~len~yor. NEVYORK 
için yük alacaktır. 

• CARL TUN .. vapuru 31 Birin· 
cikanunda bekleniyor. NEV-
YORK içig yük alacaktır. 
STE ROYALE HONGROISE 

DANUBE MARITIME 
•TJSZA.. motörü 13 Birinci 

lcanunda beklen·yor. PORT·SA
ID ve ISKENDERIYE limanla· 
rına yük alacakhr. 

ANADOUJ 

• 
Osram ID lambasını k~nııuz. 

Ucuz bir ıftk temin eder. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCAREST 
•DUROSTOR,, vapuru 22 

Birincikanunda KôSTENCE, 
için hareket edecektir. oa• 

JOHNSTON WARREN 
LINES LTD. 

Dekalümen lambası asgari bir istihlak temin eder. 

LIVERPOL 
• AVIEMORE,, vapuru LIVER

POL ve ANVERS limanlann· 
dan yük çıkaracak ve 26 Birin
cikanunda BURGAS, VARNA 
V• KôSTENCE için hareket 
e~ktir. 

Fratelli Sperco l"'ürk Spor kurumu Aydın bölgesi baş

DEN NORSKE MIOEl.· 
HAVSUNJE 

*BACHDAD. motörü 14 Bi· 
rincilc:anunda bekleniyor. DIEP· 
PE ve NORVEÇ umum liman· 
larına yük alacaktır. 
AAMEMENT H. SCHULDT. 

HAMBURG 
•NORBURG. vapuru 10 ikin· 

eilcinun 1938 de bekleniyor. 
~NVERS (doğru) HAMBURG 
• BREMEN çin yük alacaktır. 

tıinlardaki hareket tarihle· 
ille navlunlardaki deji,iklik· 

rden acenta mesuliyet kabul 
itmez. 

Deha fazla tafsilat için Bi· 
. linci kordonda W. F. HENRY 

VAN DER ZEE & Co. N. V. 
"8p1lf acentalağına müracaat 
tdilmesi rica olunur. 

Tele fon : No. 2007 /2008 ....... _. .......... 
Uvierve 

Şürekası 

Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

~·DEUCALION,. vapuru lima· 
nımızda olup ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanları kir yük almQktadır. 

1 

"HERCULES,. vapuru 5-1-38 
de b.eklr.nmekte olup yükünü 
tahliyeden sonra BURGAS, 
VARNA ve KôSTENCE liman· 
ları için yük alacakhr. 

SVENSKA ORIENT 
ı LINIEN 

"NORRUNA. vapuru 3-1-38 
tarihinde beklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
GDYNIA, DANZIG ve DAN
MARK ve BAL TIK liman farı 
için yük alacaktır. 

ulSA,, vapuru 18,1-38 t ri
hinde hekl~nınekte olup ROT
TERDAM, HAMBURG, GDY
NIA, DANZIG, DANMARK 
ve BALTIK limanlarma yük ala· 
caktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

Limited •sUÇEAVA., vapuru 1-1-38 

VaP.Ur Acentaaı tarihinde gelip MALTA ve 
Birincikordon Rees binası MARSIL YAya hareket edecektir 

Tel. 2443 "ALBA JULtA. vapuru 17-
LONDRA HATTI 1·38 tarihinde beklenmekte olup 

•TRENTINO,, vapuru Birinci MALTA, MARSILYA limanları 
anun sonunda LONDRA, HULL için yük ve yolcu kabul eder. 

Ye ANVERSten gelip yük çıka- ilanlardaki hareket tarihle~ile 
racak ve ayni zamanda LON- navlunlardaki değişikliklerden 
PRA ve HULL için yük ala- acenta mesuliyet kabul etmez. 

'18kbr. Paha fazla tafsilat ~in ikin· 
"ALGERIAN,, vapuru 17 ikin- ci kordon~a FRATEU.l SPER-

eikinunda LONDRA_J HULL CO vapur acentalıtına müraca· 
ve ANVERSten gelip LONDRA at edilmesi rica olunur. 

kanlığından: 
3-1-938 tarihine tesadüf eden pazartesi günü saat lS de Aydın 

spor bölgesi binasında 8552 lira 74 kuruş keşif bedelli Aydın 
spor sahasının futbol alam ile koşu pisti ve bunların ihata duvar 
ve parmaklıklarının inşaatı açık eksiltme usulile eksiltmeye konul· 
muştur. 

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

Muvakkat teminat 641 lira 50 kuruştur. 
isteklilerin teminat mektupluı ve ehliyeti fenniY" ve ticaret 

odası vesikaları ile 3-1 ·938 pazartesi günü saat en altıda Aydın 
spor bölge binasındaki komisyona müracaatları ilin olunur. 

17 21 25 29 

f ___ E_H_M_İ 
MAKiNE TAMiRHANESi 

lzmir: Kestane pazarı No. 16- 18 

Müşterilerinden gördüğü rağbet üzerine faa1iyetini genişle

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

Tezgahlar yeni olduğu için işler 
h :ıs as ve temiz çıkar. 

Prensipleı·imiz: 1 - işi söz verilen gün ve sa· 
atte bitirmek. 

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

TELEFOlv: 3993 

YILL)A~J 'ç~ıı iti cağ.nz en HED.YE LJ gt1zel ve en mak- . ) 
bule geçecek 

Otomatik GAR OD Radyolarıdıı 
\'e HULıı için yük al1<:aktu. Telefon: 4111/424212663/4221 

LIVERPOOL HATTI --------IJlll•- Dünyan·n en büyük vapuru olan NORMANDI nin salonlan-
.. LESBIAN,, vapuru 26 Birin- 1 Satılık ev Ol da GAROD radyol•f• te~yin otqıcktedir. 

eikanunda gelip LIVERPOOL 
içia )'Ük alacaktır. Güzelyalı tramvay caddesi Şatış yerleri• Mımarl KAeTmalettin c~d~esi No. _35 

Şifa Biallicya 
Sıılıir ~~ r I 

Kuvvet İftab sılıltat kaysa 
Baş mahsul, 

gıda udreti ytt se 
işıqeıi kol y, 
şerbet gibidir, 
başka yerde satılmaz 

Hususi 

Şifa Balıkyağı 

Yaloız Şifa Eczahanesinde 
Hükumet sırasında 

P, '• ·f( '· . , -

lzmir Yii~ Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 
Halkapınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam Zarif 
VE UC~UZDUR 

Yeni yaptırdığınız elbiseler için bu mamulah tercih ediniz 

SATIŞ YERLERi 
Birincikordonda 186 numara~ 

ŞAP K HALI f. A. Ş. 

lzmir Vilayeti Muhasehei Hususiye 
modnrloğnnden: 

Senelik bedeli 
Sabıkı 

Lira K. Cinsi Yeri 
25 Güllük Balçova ılıca mevkii 

idaremize ait olup yukarıda yeı ve cinsi gösterilen Güllük bir 
sene müddetle kiraya verilmek üzere on beı gün müddetle artır
maya çıkanlmışbr. Kirasına talip olanların ökrenmek üzere her 
gün Muhasebei Hususiye müdüriyeti Varidat kalemine ve pey sür• 
mek istiyenlerin de ihale günü olan 6/11938 Perşmbe günü saat 
10 da depozito makbuzlarilc birlikte Daimi encümene ~Üfaçaat• 
ları ilan olunur. 28 29 30 31 4560 

ilan 
Tork Toton Limited şirketinden: 
Şirketimizin Bergama. Ayvalık, Altınova, Menemen, Akhisar 

Maniaa, Turgutlu, Ödemiş, Tire, Adagide, Bayındır, Urla, Alaçab 
me ÇeJmede mübayaa ettiği yapr•k tütünlerin • yoldaki hasar ve 
zarar nakile ait olmak üzere - Mahallindeki depolardan alınıp, 
İzmirdeki depolarımıza teslimi şartile ve kamyonla nakli matlup 
olduğundan, yukardaki mahallerin birinden, bir kaçından veya 
hepsinden nakliyatı yapmağa talip olanların 5111938 tarihine ka• 
dar kat'i ve tahriri tekliflerini G,zi bulvarmda 36 numaradaki 
merkezimize göndermeleri ilan olunur. 28 29 30 45.(. -
Devlet Demir Y ollarındanı 

Alsancak ve Basmahane ambarlarında dökülerek toplama su· 
retile teraküm eden 120 ton muhtelif cins hububat ve bir ton 
kadar da incir 10/1/938 tarihinde saat 9 Jan itibaren Alsancak 
ambarlarında 8 inci işletme komisyonu tarafından açık artırma 
usulile ve peşin bedelle satılacakhr. 

Eşyanın cins ve kıymeti hakkında malumat almak istiyenlerin 
Alsancak ambar şefliğine müracaatları 28 29 4550 -Ziraat müdürlüğünden: 
Vılayet tarafından tesis edilecek O ka liptüs fidanlığı için Çiğli· 

den lzmire veya Seydiköyünden l:ımıre kadar olan yerlerden tren 
istasyonlarına yakın olmak şartile iki yüz dekar kadar arazi pızar• 
lıkla satın alınacaktır. Bu gibi arazi ~ahiplerinin birer yazı ıle on 
beş gün içind~ viiayet daimi encümeni başkanlığına müracaatları 
ilan olunur. 25 29 2 6 4528 

oktor 
A. Tevfik Lütem 

Kulak, burun, boğaz 
Hastalıkları birinci sınıf 

' lz•ir ieledigesinden: -
Başkatiplıktek şartnamesi veç 

hil_e ıkiçeşmelikteki 454 sayılı 
evın yıkılarak enkazı m .. zayede 
ile sat l a caktır. Muhammen be. 
deli elli bir lira 31 kuruştur. 

"Fı .& ~-'iNi. AN,, vapuru 12 • N H KAR lnopu caddesı ~.. a 1027 numaralı 6 odalı ve bü- HAM O 
lkincikanunda LlVERPOOLdan tün konforü havi denize nazır ZA R STEM Merkez hastanesi kulak 
ıclip yük çak•racakbr. ev sahlıktır. Taliplerin mez· Portotif ant n er d. Re im. t .. . kliniği şefi 

ınü(ehquu 
Açık artırma ile i halesı 4-1-938 
Sa lı gü:1ü saat on a tıdadır. i~ti· 
rak çin dfüt lir~lık muvakkat 
tcmınat mak~u1u ile söylenen 
gün ve saatte encümene gelınir. BRISTOL ve GLASGOW kur eve müra caatları ilin Her gün 15 ten sonra ikinci 

"FEOE~lto~ !:uru 28 Bi- 1----~--~ ..... J:·111111111111111111111111111111111.. Doktor .. 1111111111ııııumuın111111111 ,~I ~e;~e~~s~:a~:a:u~ s~:~::~: 
rinc kanupda gelip BRISTOL Mu~ıka 6ğretmeni == A K 1 T ~ eder. 
ve GLASGOW için yük ala· ı- ema onay i --~~-....--.....-1 
~~:'.ı'TsCHE LET ANTE. LINIE c. H. a: ~~~~~~alkevinin Bakterigolo: rıe b(~":;:;:'~!':~~':.-::7/ıkları mütelıossuı 1i ~~!:, :.:!s :...~h ~: '. ~ 

''CHIOS,, vapuru lkincika- 40 lira şvlı 1'h mw:ık111 ;;.x.retnıen· ın L d-L: D:L-L L_,_ = yen saatlerınd ! defteder oı ta ı· of 't'- ... "!fi. S>Hmabane iefHJODD ·~uııı ~ 1.&19~ eo....... batında 30 aa.,tb = 
nun ib ıditsınd~ HAMBURG.. liği açıktır. Taliplerin tcrcümei· ev ve mua1e· eba,eeinde .-kb ...ı 8 den aktıaaa '"' tı I' ı=-= ıim ettirmek istiyen müec;s !se 
BREM EN ve ANVERS en gel p hal kağıtlarile başkanlığımıza lı.adar baetalanm kabul eder ve ticarethanelerın id,ırr hdne· 
yük ç, araçak. müracaatları ilan olunur. O. 8 :lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllUlllllll Telefon: 411.S 11111111 mıze mJracaatları. D. 5 

18 21 24 29 4439 

Huaıııi lisan ve 
ri 11 aziy(! dersleri 
Fr ansızca, İn~ lızce ve Al· 

manca hu uı;İ gece dersleri ay
rıca Ort;t m ·kte talt: belerıne 
riyaz ye derslerı verilir. 

Karant na Köprüsii tramvay 
caddes ııde No. 685 
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Pastil Pektoral Doktor Şahap Göğsü yumuşatır, balga!JI söktürür, öksüriiğü 
söktürür, bir OKSüRüK pastilidir 

FotoOr 
1 N ô N 0 Cad. No. 20 

Atölyede 
En güzel pozlar 

çekilir. 
Amatdr iıler 

Temiz çahu k 
ucuz yapılır 

'· . . " .... . •"( . 

Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türlü idrar, kan, 
balgam ve saire ta. 

hlilleri yapılır 
~iüracaat yeri: 

1kincibeyler sokak 

Telefon 3869 
........................ 
l•ml!l~l!llm!!!!lml~--------ııl 

Birinci Sınıf Mut&hassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamt;ı olla 

Cilt ve Tenasül hastahk· 
ları ve elektrik tedavisi 

lımir • Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

T ~lef on : 3479 

Doktor 
Ali Agah 

• 

Çocuk hastalıkları 
mutahassısı 

/kinci Beyler sokağı 
No. 68 
Telefon 3452 ...................... 

Diş Tabibi 

Cevat Dağlı 
ikinci Beyler sokak No. 65 

Telefon: 3055 

Operatör 

Faik lbrahim 
lzmire gelmiştir 

Eskisi gibi öğleden evci 
Fransız hastanesinde öğleden 
sonra Birinci Beyler sokak Diş 
Tabibi Bay Mehmet Ali altın
daki muayenehanesinde has· 
talarını kabul eder. 

· Sıhhat Balıliyağı 
Norveçyanın halis Morina balıkyağ1dır 

iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat czalıaııesi 

HAY. E1TiM 
t;iZEll 

TÜRKİYE 
CUMHU RİYETİ 

1938 Mo elleri geliyor 
Sevrole Oton -ohilleri 
' 
Kuvveti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok 

''e cihanın en beğenilmiş otomohilleridri 

Yedek parçaoar m~vclYl<d<dlUlır 

Oldsomobil otomobilleri de her türln evsafı haiz, sağlam, 
elverişli, güzel ve lüks makinelerdir 

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

. -:,!",.. ·"' . ' J ... • r.._ 

•~ Doktor 
Kemal Tahsin Soydam 
C i/J ve tenasül hastalıkları mütehasıııı 

lzmir Belediyesi Zührevi hastalıklar ve tedavi evi doktorlu· 
ğundan çekilerek yeniden açtığı Numanzade sokağındaki 3 
numaralı muayen~hanesinde hastalarını Pazardan maada herıün 
sabııhtan akşama kadar kabul ve tedavi eder. 

ı - Muayenehane Tele. No. 3416 Evi 5164 

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

MERKEZ . ŞUBE 
IZMİR ANKARA 

Tem iz, zarif eşya, elbise ihtiyacından evel gelir. Herkes kendi 
halıne göre temiz b ır eve, misafirlerini kabul edecek bir salona, 
rahat ya~ıyacak eşyaya muhtaçtır. iyi bir mobilya içinde kendinizi 
ve aı leııizi muhite daha iyi tanıtabilirsiniz. Evinizin eşyası hayatı

n ı zın etiketi olduğunu unutmayınız. 

Memurlara 10 taksitte veresiye muame. , 

lesi yapılır. 
ı"•. • •• • ,. b. ' : \·~.r .. ·-'' 1 • ·t ,... .. . . . ' 

F ot9 Körqğlu 

amza Rüstem 
En meşhur fabrika ların fotoğraf makineleri, film, cam. ki~ıt, 
kart ve bilumum fotoğrafçılıkta müstamel eczalar, fotoğ'raf alit 

ve edevatı. font ve sehpalar. 

Fotoğrafçılığa müteallik her nevi malze1Jle 
Zevki okşıyacak resim ve ağrand .smanlar, senedat ·ve evrak 

isti nsahları ve kopyaları kemali dikkatıe yapılır. 

A M A 1~ Ö R / Ş l E R l 
Developman, kopya ve her nevi ağrandisman sürat ve nefa

setle yapılır. 
1ZMIR: Emirlerzade çarşısı No. 28, 4, 5, 6, 7, 8, ) 
Telefon: ' 675 Tel~raf: Rüstem İzmir 

. -·· .. ) . . . : . ~ . 

b~ıuir. liman işttme müdürlüğOodenı 
Er<'ğ' i birine nevi avmarın 1500 ton kömür satın alınacaktır. 

1 

Açık eks.ltmesi 14/ 1/938 Cuma günü s~at onbeşte Şefler Encöme-
n nde yapılacaktır. Şartnameyi görmek ve fazla malumat almak 
istiyenlerın levazım ş efliğine müracaatları ilan olunur. ' 

26 ~9 4542 . 
' t • ~ . . - . . .... ''"''-" . . 

lzmir Meserret Oteli 
Otelimizin bütün mobilyası tecdid edılmiş soğuk ve sıcak su 

banyo daireleri ilave edilmiştir. Otel yeniden telvin .ve tefriı 
edilmiş ve müşterilerimızin her türlü istirahatleri temin olun· 
muştur. Fıatler mutedil ve her keseye elverişlidir. 
Kemeraltı caddesi kar2kol karşısındA No. 7'~ İzmir 

Deniz levazım salın alma komisyo· 
nundan: 

· Cınsi Miktarı Tahmin edilen 
bedeli 
Kuruş 

Muvakkat teminat 
Lira Kuruı 

Sığır eti 69768 k;lo 32 3036 38 
Kuzu eti 28000 kilo 43 
Koyun eti 142~9 kilo 43 

· 1 - Yukarıda cins ve miktarlarile bir kilosuna tahmin edilen 
bedeli ve muvakkat teminatı yazılı olan üç kalem et, 8 lkincilci
nun 938 tarih ı ne rastlıyan Cumartesi gü 1ü saat 11,5 de kapalı 
zarf usulile alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - Bu üç ka:em ete ait şartname 20J kuruş mukabilinde 
komisyondan her gün alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılt kanunun tarifatı dahilinde taoziın 
edecekleri kapalı teklıf mektuplarını en geç belli giirı ve saatten 
bir saat evel ne kadar Kasımpaşada hulunan başkanlıka makbuz 
mukab ı linde vermeleri 24 29 3 7 846 5/4495 


