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Mahmud Para kabinesinin diktat6rlük yapacağı söv/eniyor Pariste iSPANYA HARBi 

Kral Faruk, Başvekı·l Grevler kısmen Cumhuriyetçiler Terueli 
sona erdi tamamen zaptettiler 

Nahas Paşayı azletti ıhtildlcilerin verdikleri esirler ara· 
Yeni kabine, Nahas Paşa ile taraftarlarının evle· sında mühim şahsiyetler de var 
rinde araştırmalar yapdmasını ve silah bulunursa ~ 

müsadere edilmesini emretti 
Fransa gebedir 

Hamdi Niizhet ÇanÇ411' 
Evet Fnaıa gebedir, ı.... .. 

dogıırmuı yakın, belki da çok yaba 
bir gebedir. Soa bir kaç aeaedir Fru• 
ııaaıa geçirdiAi ardı arkaa keall
bahraalar, grHler, iayaa te,ebblılerl, 
ilııilil tertibleri hep itte ba gelıeU. 
lia doıum aancılandır. 

Zıtea bu memleket umaml ı..rı.. 
dea galib çıkmıı ol._aa n&m• 
mlltarekedenberi hiç bir ••ea e
h bir huıur denui geçirmedi, hep 
buhraadea buhrıaı, •lwtbdu •m· 
tıya, ihtilal kork111UDdu kol-1 11Q. 

mayiılere, nllmayiılerdea lhıilil kor· 
kıılınaa atladı durdu. Paaabraaıa 
"' bir mllddet 10Dra {GaatCID Da· 
merg) ia Baınkileıleri aamaaıada 

geçirclili kıaa ıllkdııet deneleri bu 
do&um aaacılanaıa Terdi&i elel&de 
fuılelardaa bqka bir teY detildh'· 

Fnaaaaıa eiyall ıarihiai gıı.6all• 
ae getiriııiz, ll bllyllı: ihtilildealıed 

gelen g•çea Tak'elan t6yle bir lımr• ' 
layınıs. G6reeebial• lıi Fr- ... 
ylk bir ibtilll. blyllk bir lakıllb, 
ha•IH mahiyeti ,.. elm• olHa bl
ylk bir de&lfilı:llk aıefeeiade bulaa• 
dutu laer ftki• , ... ba paktılerlae 
çok ben1iyea dogam aaacılan çek• 
udftir. Bianefı 1789 blyillt ibtiWiai 
't'ergi ıiıtemiDio mO.naecbetıizlikleri, 

burjuTelarla imtiya&lı uaıflar ara11n• 
daki doldurıılmaı uçurumlar doiur· 
muıtu. 

Mısır kralı Fqruk 
Kahire, 30 (Radyo) Bir 1 Azil keyfiyeti; hükumeti hay. 

müddeltenberi Kral Faruk ile rete düşürmüştür. l<ralın, bükü· 
Başvekil Nahas Paşa arasında metin icraatını ağır bir lisanla 

:- Sonu 8 inci sahifede -

B. Şotan 
Pari1, 30 (Radyo) - Roen li· 

mauında bulunan otuz vapnr, liman 
amelea.inia grevi milnaoebetile bir 
tarafa gidememektedir. 

Bfikfunet greTcilerin alacağı ıon 

Yuiyote iatizaren tiddctli tedbirlere 
başvurmak iıtememektedir. 

Pariı, 30 (Radyo) - Gıda mad• 
deleri ıatan müeueıelerdeki amele 
ile nakliyat ıirkeılerindelı:i memurla• 
na greYi deTam ediyor. Patronlar 
ereve devam eden amele ile memur. 
lardau iıteclilderiui iıtihdam edebile
ceklerdir. 

Pario, 30 (Radyo) - Hilktlmetin 
ald1ğı ıiddeıli tedbirler neticeıinde 

Pariı Te civannda grev ilin etmit 
olan reımt müeııeıelerdeki amele, 
ba aabah eıkiai gibi iıleriaa baıla· 

mııla,dır, 

Erzurum.Kars 
ı.aıtı ":acl.il ediliyor 

lstanbul, 30 (Hususi) - Er· 
zurum·Kars dar şimendifer hattı, 
normal bir hatta tahvil edilerek 
Rus şimendiferlerile birleştirile· 
bilecek bir hale konacaktır. 

SON Yi GMURLAR: 
başgösteren ihtilaf, Nııhas paşa· 
nın aleıh ine neticelenmiştir.' 

Gedi.z nehri taştı. Tarlalar 

Madridden 
Barselon, 30 (Radyo) - Cumho· 

riyetçi İspanyanın aeıreııiği ruml 
tebliğde, ibtilalcilerio, Teruel cebb& 
siodo tuıuaduklen yerlerin zaptedil· 
diği bildirilmekte Ye alınan esirler 
araımda mühim bazı şıh•iyeılerin 

bulunduğu, bunlar hakkındaki tafıi· 

lAtm bilahare verileceği ilave olun· 
maktadır. 

Resmi tebliğde, ihtilalcilerin 
püıkürıüldüğil Ve tayyare filolarının 
tiddetle taltib edildiği de kaydolna• 
maktadır. 

Pari., 30 (Radyo) - General 
Arandanın kumanda et uıek le oldllcU 
kuvvetlerin, Terueli muhasa ra etmek: 
ilzere bulunduğu, Sarago adao b ıld •· 

bir görünüş 
riliyor. lbtiliilciler, Teruelia ti
lindeki Konkot köyilnü iıgal eyi. 
miılerdir. VilMıerin n camhuriye19i. 
lerin iıgalinde buluuaa baıı iatlho 
kamların da ihtilalcileria eliıle dllfo 
tüğü ıöyleniyor. 

Bavu Ajan11uın Terdili malam. 
ta göre, bu günlerde Terual cebh• 
sinde büyük bir mulurebe belı:l
mektedir. Bu muharebeye, iki taraf. 
tan da yilz bin kitililı: bir kunet 
ittirak edecektir. 

Salamauka, 30 (Radyo) - Teru• 
el ecbheıindeki harb, t ı ddetle denm 
e ımekteJir. Cumhuriy eıçilerin zayiab 
müb omdir. Top ve mitralyöı atep 
in k.ıt a ızdır. 

Romanya a dahili V.'1 Ziyet 

Yahudilere karşı şiddet 
politikası başladı~ 

BllyGk ihtilllia ardı arlı:a11 bir 
ttlrlil kcıilmiyea ıalı:allllbleri, lı:eıme• 

ketleri Napolyoaun imparatorluğaau, 
Napolyoıı imparatorloğwıun helka Te 
düayaya nef11 aldırmadan muhare• 
heleri reıtorııyon de•reeini, reıtora,. 
yoa dc.,eaiadea Hilsade oıaıfıaıa 

ortada dtAitmit bir toylar buluaabi· 
lecegial heaablamadan eıki hamamı, 

eıki tuı olduğa gibi iadeye kellı:ıı• 

maaı Lui Filib hi!.lı:ll.meıioi Te Dİh•· 

y9' Lai Filib blkdmetiaia cumhuri· 
yetçiler• de, kralcılara da yar olmı· 
yaa mıltereddit idareli 1848 ibtiliili· 
ni Te onun idareıialikİori Lui Napol• 
yon imparatorlu&unu ortaya çıkardı. 

Kral Faruk, Saray Nazırı Ali 
Mahir paşa ile Nahas paşa 
arasında uzun süren bir müla· 
kattan sonra, Nahas paşanın 

ileri sürdüğü teklifleri reddet· 
miş ve Nahas paşayı azlettiğini 
resnıi bir tebliğle bildirmiştir. 

SUiar altında kaldı Dün üç gazı te kap t .dı . BaŞve kil, bu ak. 
~am radyod::ı p · of(ramını okuyacak. 

Biçare L•i Napolyon iıe 1ama• 
aıa Te ıihniyetleria yllrilmllı olmuı· 

aı biç heaaba katmadan amcaruııa 

o bütila dünyaya hilkmeden nüfuıu• 
au keadi becerikıiı ellerile iıtirdad 
etmeıe, Fraa11yı dilaya bGkQmetleri 
fnkiade bir hlkim bllk6met ıekline 
çıkarm•&• kelkıpaca ifleri yllzilno 
göılla• baleıtırdı, (Sedan) da kılıcmı 
Te onuala birlikte Franaaaıa ıerel •e 
iatikllliııi de (Biımark) ın demir pen• 

Cçeııia• tealim ederek .. bnedaa çekil· 
mek zaruretinde kaldı. 

1871 harbiai mllteakıb teuıllı 

eden llçüncil cumhuriyetia blltü.D 
meıgaleııi, blltlla vuifeıi tam bir uır 
devam •tmiı olaa bu ıouıus ihtilal 
Te takalllbleria memleketin ıiael.İn• 

de açmıı oldukları aonıuı yaraları 
tedniy• çalıtma .. tan ibaret ı..ı. 
mııtır. 

Elli aeae ıllren bir huzur deT• 
reıindea aonra bu gihı Franu yeni• 
den Te tekrar gebedir. Uzaga gitme· 
j!e, iti ıa mütareke bidayetiadea ala· 
rak oıkı aılı:ı tahlile !ilzam yok. Son 
badiaelere bakmalı: ıuretile buna an• 
lamalı: mllmküadür. Şimdiki Harbiye 
Nazın (Daladiye) nia BaınUleıi H• 

manındı baıg6ıtermiı olan 6 ıubat 
ibtilllindenberi Franaada dolam oan• 
cılan pek 11klatmı1br. Hemen gGn 
geçmiyor ki bir umumt grev ıeıeb• 

bfıatı, fabrikalan iııııle mftncer olan 
llatil örtülü bir ihtilal batl~ngıcı, y•• 
rım kalmıı bir bir iıyan hareketi, 
becerikoizce bazırlanmıı bir ıuikud 

- Sonrı 6 ıncı sahi/ ede -

Kral, derhal Mahmut paşayı 
saraya davet etmiş ve yeni ka
binenin teşkilini kendisine havale 
eylemiştir. 

Küçük Menderesin suları 2,40 
metre yükselmiş bulunuyor 

Mahmut paşa, muhalif parti· 
lere mensup kimselerden kabine 
teşk 1 edecektir. 

Kral, neşrettiğ resmi tebliğde, 
Nahas paşanın, Mısır kanunu· 
esasisini çiğaediğini ve memle· 
ket aleyhine hareket ettiğin i 
ilan eylemiştir. 

Kahire, 30 ( Radyo) - Kral 
Faruk, bu sabah kabineyi azlet· 
ıniştir. 

Kral, sabahleyin Nahas PaşB" 
nın evine hususi bir memur 
göndermiş ve bir mektupla ka· 
bineyi azlettiğini bildırm · ştir. 

r 

t Evelki gece ve dün tebrimize ve 
nıillhakata ıürekli ve bol yoğmur 

dilfmüıtür. Bu yüzden birçok derelerin 
aqyu taımııtır. İzmlr•Çeşme arasında 
iki abıab ' köprilnün tamirine başlau• 
mısı ıebebile suların pek fada g•l· 
~esinden yolun kıpaodığıoı yazm1e• 
tık. Düa daha ço.. yaAmur yağdığı 
için bu köprülerin bulunduğu dere· 
lere daha çok eu gelmiı ve yollar 

'~P k.apaumıotır. 

Şehrimizde 
E•elki gece yarıoınden sonra 1z. 

mire la7:la yağmur yı~mış, bu yüz. 
den bazı yerleri •o ba•acağı tahmin 
edilmişse de biç bir ıey oloıamışbr. 
Bunuo ıebebi, yukarı mahallelerde 
belediyoce yeni yap1lau kanaliuoyon 
te•i•atıdır. Jlu t~sisat bayii ilerlediği 

lzınir 
Nasıl işg.al edildi? 

Gireson saylavı ve Anadolu ile Duyg_u gazetelerinin 
eski muharrirlerinden Bay Talat Onayın hatıraları .. 

Yakın tarihin karanlık perdelerini yırtan 
lzmir işgalinin çok heyecanlı hadiselerini 
anlatan bu tefrikayı okuyunuz! 

Salı nüshamızda! 

için yağmur euları, eskisi gibi miln• 
hat yerlerde toplan1p kalmamaktadır. 
Holzter proje•iııt0 göro kanalizuyoa 
teıiaatına devam edilecektir. Yukan 
mahallede belediye, geniş mikyasta 
kanalizaıyon teaiaatına devam eyli• 
yecektir. 

Cumhuriyet meydanı önünde ana. 
kanıli•a•yoıı teıkilitıoı denize bağlı• 

yacak kısımda inıaat ikmal edilmiı• 
tir. Dökülen betoolar kuruyunca, bir 
iki güa sonra Jiğım, denizle birlcıe

cekıir. O vakit Tilkilik ve İkiçeım .. 
likten geleu kanallar muhıeviyaıı, 

bu menfezden denize dökülecektir. 

Gediz nehri taştı 
~Iani5a ve Menemen havaliaine 

fazla yağmur yağdığı için Gediı 
nehri tıımıı, Manisa ve ~lenemın 
OTasında arazinin mühim bir kıımı 
ıolar ahında kalmııbr. 

Gediz nehriuın ıulan üç metre• 
den ful• yükselıniçtir. Nehrin yatağı 
dolu olduğu için ıular etrafa yayıl· 
maktadır. 

Küçük Menderes 
Küçük Menderas nehrinin suları 

da 2,40 metro yükıelmiıtir. Bazı yer• 
lerde ıular, civardaki tarla ve hah• 
çelere yayılmışsa da Celli\d gölüniln 
kurotulma81 ve Küçük Mendereo ya· 
ıağının nlahı için açılan büyük ka· 
nallar ıayeainde feyezan teblik.eeinin 
önüne geçilmittir. Bu oebele Küçllk 
Menderes nehri civarındaki köyler 
balkı eıkiıi gibi telit ve endiıeye 
düımemektedirler. 

Mahsulün zararı 
Faıla ya~murlarıo mahıollerimi• 

ze zararı vardır. Şimdiye kadar ya· 

- Sonrı 8 inci sahifede -

-------------Paris, 33 (Radyo) - Fransı z m s!akil bir siyaset takip ede. 
ıiyasal mehafili, Romanya kabi- cekl ir. 
nesinin harici siyaseti hakkında Bükreş, 30 (Radyo)- Roman• 
muhtelı f kanaatler yürütmekte· ya kabines, bu gıin Başvekil 
dir. Söylend ığ i ne gör.!; Ro.nanya Q ,.;,Avya ı K >ganın r yasetinde 
kabinesi, Yugoslavy J g bi tam - Sonu 8 inci sahifede -

'-..... 
'• 

Gemi kaptanı - Yapma! .• Atm•! .. 
um görmüyor muıun? 

japoo tayyart"cİııı - Görüyorum, 
kurtulacak deAil miyim? Üç kuruıluk 

-

Gemide ıallanan Amerikın bandıra. 

faL...at ı . a .. ıl ol .t bir ıarz; ye verme~le 

pul papııtırda Allaha i tid; veri 



Yılbaşı 
İ·Jan Hazar 

ımanlardağıyle Kem~nlıından geçiyoruz. .Moğualar, aii ı yeşilli vıtrin· 

!erile ciimbüı içinde ... Bir' taraftan dolan, bir tarafı an lıooanan caddeler; 
ince }üzl ll , kınak yüruyüılü yeni gelinlere benziyorlar. 

Üıtadın kutı ıını yaklaıtım: 

- Yılbışı b•yramı da diğer bay .. mları mıza benzeyib gider; dedim. 
Ayni ılıe veriı, ayni heyecan, ayni Te bellU de daha çok ne;e, zevk, 
kahkaha •.• 

Yamanlardıj!:t ökoürdft; yOzilnil buruıtorda: Anlıyordum ki bu gün aıh· 
hıti bozuktur. Ddnyayı gene kara görecektir. Anladığı• doğru çıktı. Onun, 
kut.~ımı d len ~u kıp kara cümlderioe gayri ihtiyari dit biledim; 

- Senan gibi, dzdanında bet on lir1<1 olanlar yılhaıı bayramı yapar• 
!ar. Karııdald kebabçı dllkUnın ın öa unde, durmadan ) Uıkuaın, oaı renkli 
Te ıaz vOcndlü yavrucuJa bak! Gürıde on bet kuru) kaza n ınak için·. 1zmiri 
baıtaubıva dolapn ve timdi yan ı ızdan geçen ıu çıplal auklı küçük ham• 
mu gll .. un nn &ilinde dıırJukç •, benim yıllıaıı bayramı y•pmaının imk&m 
7okıur. 

llayrelle Yamanlarda•ını ıilıdüm: 
- l~i amma O.ta ,lım, dodim; ıizin gibi düıünilne lı: diln yada yaıam•• 

makhğımız Jizım. D : .ı, d ünyayı bir haraLeye, ve i çinde yı.1~1yan l .1 rı da yara• 
talara dön4lurnı e k: i ~ emiyoruı. Hayat, muhakkak ki bir mücadeledtr. Bunun 
akıioi ial.ıa a ça ı ' uı ı k:, akıl oynaklığına delilet eder. Herkesi miiııavi bU re· 
fah• kava1ıuraulı: bulyaların kaımerlieidir .• 

Y •m•alardagı birden koluma girdi: 
- Yeti1iı; yal1'anrım de•am etme! Diye boğak bir ıteı tıkarıh. Zaten 

aenia ~ bi L.uı bey inlilerden, buodao baıla hir r ilı.ir bekltnmu. Şükftr ki 
arzın111Ja 1 öolerio u1ın, yaoi ıizio glbilerio ıa 1'11 gittıkçe azalıyor ... 

Ü ı dı ıe1ltine çalııtım. Makaa<lımın baık• olduğ<ınu; hayaıta ne;enio, tel•· 
relin lilzumlıı birer un ur hulwıdugunn ıöylemek iotediı':imi kondieine 

Yeni bir pul 
General Frankoya ihtilalde 

büyük yardımlar yapmış olan 
ispanya! Fası tarafından bu da· 
bili harp hatırası olmak üzere 
yeni posta pulları basılm!ftır. 
Bu pulların satışından husule 
gelecek paralar da ispanya da· 
bili harbinde yaralanan Faslılara 
hediye edilecektir. 

şehirler de H nd standa bulunu· 
yormu ş! En kötü iklim Hindiçi· 
nide, Kongoda, Habeş stan sa· 
hillerinde ım ş. 

Havası en güzel yer H vay 
adalarında, Kaliforoyada, e .ı 
güzel lokanta Çı nde, Fransada, 

Kalifornyada ve Çekoslovakya· 
da bulunuyormuş. 

En kötü yemek en ziyade in· 
giltere ve birleşik Amerikada 
yenirmiş. 

Arzın en güzel kadınları Ho· 
l ivuddadır. Maamafih Havaylılar 
da Holivuddan gerı kalmaz· 
!armı ş. 

Arzın en nazik insanları Çin· 
lilerm i şl 

En çirkin kadınl 

Ne aç karnına, ne de tok 
kırnına hoşa gitmiyecek bir şey· 
den bahsetmiş o:uyoruz. F alc:at 
en yüksek en seri, en güzel ve· 

saireden bahsederken en çirkin 
kadından bahsetmemek manasız 
olurl 

tanıobil 
kazası Vezir ve Osmanağa sula-

Ali -K-em-e .... ra .... 1-tı-cadde- rtndan Ümİd yok .. 
sinde ağırca yaralandı • h ll l 

Dün Kemeraltı caddesinde Beledıye, yukarı ma a e ere su 
bir _otomobil. kazası olmuştur. çıkarmagıv dÜ!!i:ÜnÜyor 
lz mır be ledıyes nde mııkavyet ~ 
48 numaralı otomobJ şoförü 
H al il oğlu Arif H.kmet, idare· 
sindeki otomobili dıkkats " zlik 
net.cesi Mehmed oğlu A\i is· 
minde bir ne ç arpt ı rmıştır. Boz· 
yakada Hasan epede oturan Ali 
44 yaşında b:r rençberdır. Oto· 
mobilin ön taraf ı ş i ddetle ken· 
d 'sine çarpmış ve yere düşür· 
dükten sonra da başı na çarp· 
m ştır. 

Ali, başından ağır surette ya· 
ralanmı•, etraftan yerişenler ken· 
disini Memleket hastanesine kal· 
dırmışlardır. Şoför, derhal tutu· 
!arak Kemeraltı pol ı s karako· 
lun ıı götürülmüş, tahkikata baş· 
lanmıştır. Alinin başından epey 
kan akmıştır. Yar'lsı derincedir. 

Yılbaşı tatili 
R "smi c'airel~rde 

1,5 gündür 
Kanun mucibınce yı l başı tatili 

resmi daire ve müesseseler için 
bir buçuk gün olmak üzere 
bugün öğleden sonra ve yarın
dır. Mekkpler ise bugün öğle· 
den sonra başlamak üzere üç 
buçuk gün tatildir. Yani Salı 
gü ü mektep ler de derslere de· 
vam edilecekti •. 

Yılbaşı gecesi 
K .rşıyahaya 2,45 de 

vap ur v:ır 

Liman işletme müdürlüğü, 1 
Kanunusani gecesi, y.lbaş ı müna· 

sebetıle lzm;rden Karşıyakaya 
gece yarıs nda ı sonra da bir 
vapur tahsis etr.ı . ştir. Bu vapur 
saat iki kırk beşte Konak is· 

kelesinden hıre ket edecek, Pa· 
sapor t ve Alsarıcağa uğrıyarak 

karşıyakaya g:decek ve üçü çey· 
rek geçe Karşıyakadan lzmire 
dönecektir. 

Vezir ve Osmanağa su arı 
kaynaklarında suyun aza . ması 
yüzünden yazın lzmir halkının 
çektiği sıkıntıyı hepimiz biliyo· 
ruz. Ş mdi kış geldiği halde 
bu· sularda pek az bir fazlalaş· 
ma görülmüştür. Ooun için be· 
lediye, bu iki kaynak suyundan 
ümidini kesmiş gibidır. B hassa 
yukarı mahallelere su vermek 
iç:n bu mahallelere Halkapınar 

suyu çıkarılması laztmdır. 

Vezir ve Osmanağa suları 
kaynaklarından bazıları kuru· 
muş tu. Bu sular n civardaki Kı
zılçullu deresine aktığı zannedil· 
mektedır. Araştırmalar yapıla· 
caktır. 

Yaptığımız tahkikata göre, 
belediye, şehrin su ihtiyacı mes· 
elesinde ıki nokta üzer ı nde dur· 

maktadır. 
Bunlard ~n birincisi, Halka· 

pınar suyunu satın almak ve 
halkın su ihtiyacını belediye 
tarafından idare etmek. 

iki ncisi nokta da, Sucanın 
Tahtalı dağındaki mebzul kay· 
nak suyunu lzmire getirmek. 

Bu su, fevkalade güzel ve te· 
miz bir içme suyudur. Belediye, 
bu mesele üzerinde tetkilder 
yaptırmaktadır. 

lzmir Su Şirketi imtiyaz ı nın 
bitmesine elli yıl vardır. Bele· 
dıye, şirketin tesisatını satın al· 
mak istemektedir. Şirkete bele· 
diyece y~ pılan teklife henüz ce• 
vab verilmem :ştir. Menfı cevab 
verilecek olursa belediye, Tah· 
talıdağ suyunu lzmire getirte· 
cektir. 

-------~.....<--:x:><:x.:;><:<::;ı~.....;ıc:w:;x>~-----~-~-~~-

Pazar tatili ve 
berberler 

Belediye zabıtası ta
kibata başlı yor 

lzmir Berberler cemiyeti Pa· 
zar günleri bazı berberlerin 
evlere g derek seyyar şek ide 
çalışma a devam etmelerine 
karşı tedb r alınmasını muvafık 
görmüş ve bunun çin alakadar 
makamlar nezdınde teşebbüste 
bulunmak üzere cem yet reisi B. 
Kazım Akkaplana salahiyet ver· 
m t ı . ;'fıı pılan teşebbüsler müs· 
bet netice vermek üzeredir. 

Haber aldığımıza göre bele· 
d ı ye zab ıtası, seyyar olarak 
müşteri !erinin evlerinde çalışan 
be berleri takib ve tecz .ye ede· 
cektir. Bu hususta belediye reis· 
l ı ğ nden bütün belediye mınta· 
kalarına tebliğat yapılmak üze
redır. 

Karşıyaka 
mezarlığı 

Su tesis~ z yapılıyor 
Beled ye, Ka rş yakada Sofıuk· 

kuyu as ri mezarlığına su isale 
e •tirecektir. Yap lacak su tes satı 
Kahramanlar mahallesinden ge· 
çeceği için bu mahalle haı kı da 
Yamanlar suyundan ıstifade ede· 
ceklerdir. Karş yaka mezar! ğı· 
nı n ağaçlandırma faalıyetıne 
ehemmiyetle devam olunmak· 
tadır. 

Kazanç vergisi 
ithalat tacirleri Oda
ya beyanname veri

yorlar 
1-1·938 tarihinden itibaren 

meriyete girecek yeni kazanç 
vergisı kanunu mucibince itha· 
lat yapan bütün ihracat tacirleri 

l beyanname vermek suretile ka-
F uar P anı zanç vergisine tabi tutulacaklar· 
ace."e hazırlanacak dır. Onun için dün lzmır ithalat 

Geçen yıl lzm r fuarına işti· tacirlerinden bir çoğu Ticaret 

K l rak eden ekspozanlardan bir odasına beyanname vererek 938 umar oynıyan ar yılında ithalat ticareti vapmıya· 
kısmı, ş i mdiden belediye reisli· 

için tedbir alındı ğine müracaatla geçen seneki caklarını bildırmişlerdir. Bu be· 
paviyonlarının kendilerine verilip yannameyi vermekle ithalat ta-

Yeni yıl ı\ girerken bazı kim· cirleri, malıye tahsıl şubelerine 
1 1 hı d 1 Z b veri l miyeceğini sormuşlardır. Bu se er ta ' er.ni ener er. a ıta, d d bilanço ve beyanname vermek müracaat karşısın a bele iye 

Yeni bir makine adamı 
Avrupa ve Amerikada maki· 

ne adamlarla bir çok işler gö
rülmektedir. Böyle insan gibi 
hareket eden makinelere "Ro· 
bot. denilmektedir. Bunların 
hareketleri ciJden hayrete la
yıktır; çünkü adeta insan gibi 
hareket etmektedirler. Stokholm· 
de emsaline nisbetle mükem
mel bir robot vücude getiril· 
miştir. Bu robot bilet dağıtmak· 
tadır. Muayyen bir yerden para 
atıp da diğer bir yerden bilet 
almak büyük bir marifet değil· 
dir. Bu robot, bileti verdikten 
ıonra paranın da kusurunu he
sab ederek vermektedir, ki asıl 
hayret edilen nokta da budur. 

kumar oynıyanları ya lc-alamak ve fuar komitesi reisliği, şimdi· mecburiyeti~den kurtulmuş ola· 
için çok sıkı tedbirler almıştır. den pavıyon satışlarına başlamak cak, yalnız ~şgal ettikleri mağa· 
Kumar oynarken yakalanacak için yenı sene fulr planını der· zaların gayrı safi varidatı üze· 

H"d" P d · t' k rı'nden vergiye tabi tutulacak· a ıse rag a geçmı ş tr: olanlar mahkemeye verilecek· hal hazırlattırmağa arar ver· 

Napolyonun muasırı 

fngiliz gazeteleri son günlerde 
Napolyon zamanını idrak etmiş 
sonuncu mahlukun da can ver
di ~· i yazmışlardır. Mah'uk de· 
mekle insan kasdetmiyoruz, çün· 
kü, Napolyonla birl ikte yaşam : ş 

b;r insanın son günlere kadar 
yaşamasına maddeten imkan 
yok~ur. Bu mahluk, bir papa· 
randır. Rivayete göre, bu pa· 
pJ_gan general Massenonın ve 
Napolyo rıun yanında da çok 
ıı:aman bulunmuş imiş. 

Gene bir rivayete göre, bu 
papagan 170 yaşındadır. 

Arzın en gü2el şehri 
Amerika mecmualarından bi· 

riıi cihan hakkında şu malu· 
matı vermektedir: 

Arzın en güzel şehri Pekin· 
dir; Çinin b~ eski şehri Paris· 
ten de güzelmi: I C hanın en pa· 
halı yerı de H nd:stan imiş! En 

Yeni bir filim çevrilirken, en !ard ı r. miştir. lardır. 
çirkin bir kadın lazım a · muştur. -----ı---·--•I Yeni büdce K:/ovat tarifesi 
Bir aile reisi kızından bahseder· çıkacak kadın cidden çirkin D · • E 38 Elektrik kilovat tarifesinini tes• Vilayet aımı ncümeni 9 b" 
ken rol icabı: olacaktı. Fakat s ı"nema şı" rketı· hh t k""[t ~ b e ıt edecek tarife komisyonu senesi sı a , u ur, aytar .v . 

•- Eğer çok zengin olma· "en çirkin kadın be<Jiml. Diye- muhasebei hususiye büdcelerını Önümüzdeki h:ıfta içinde Nafıa 
saydı ben ba k ı zı evlendirmeğe cek bir kadın bulamamış ve ne· ilk olarak tetkik etmiştir. Encü· müesseseleri komiserl ı ğinde top· 
muvaffak olam ı yacal..tıml. t icede bu rolü hazfe mecbur men büdce üzerinde tetkikatını lonecak, kilovat tarifesi üzerinde 

Diyecekti. Ve kız olarak da ka lmışt .. ı ,r~lm••••••••••dİıeİİııviıiaiıimli.eıiıdİİeİlcİleİİkİit~irİı. •••••••ıİmİİİİİüİlzaİİıkiiıelır•e•le•r•in•eiı.biiiailşiİIİlıyliaiıicaliiİk~tıiiırlı. !l'lll~ , -· Senenin en gllzel iki 
filmini takdim ediyor 

1938 0::.::~~~i~e!::ı:!ıe~::ğurlu Tayyare Sinem ası 
BüR BAlL<O HATORASD 

Atkın menfaat• iotinad ettiğini, güzellik ve zaman geçtikte 1 sonra aşkın eöndilğünll bize g<iıtereu, Gençliğinde vefa gösteren Atıkların yirmi aene sonraki 
hallerini ve dol•vıailo •Şk•n eflrartnı tahlil ve tasvir eden bu muazzam •e mubteıem film 

HARRY BAUR • l\IARIE BELi •• PIERRE BLANCBR • FERNANDEL • LOUIS JOUVET • RAIMU 
FRANÇOISE ROSAY • PIERRE RICHARO VILM 

Gibi dllnyaca maruf sekiz bnynk artist tal"afından temsil edilmiştir. 

ME:IL.OD çüN~lEN~ AYRICA: a 

o Si 
Beynelmilel t<>hreti hai• Çıkan Orkeotra Şefi ROD SANDOR ve muoiki heyeti larafıodan temoil edilen bıı büyük 

haftanın en büyük zaferini kazanacaktır. 

ilaveten: P A R A M O U N T J O U R N A L 

m llliki v• neı'e filini 

tem:z kas3b3 '. ar lsv:çrede bu· Her glln • Çingene :Melodisi: 2,25 . 6,05 · 9 ,45 de ••• Bir Balo Hatırası 3,40 
lunurmuş. Maamaf,h lsveç kasa· Seanslar : Cumartesi, Pazar 12,30 da... Bir Balo Hatırası ile başlar. 

ve 7,20 de 

baları da böyle imiş! En p.s 1---------------------------------..ılılııilılılııılııilıı ________ _ 

Kuv::etli adam 
Tarih, 'lluay;en•y·t p"ensı pl e- , 

rinin kendi tez ni k vve tle mÜ· 
dafaa etmesine ve bir kıs ı m 
hukuk ve içti mai yat al mlerinin; 
"Her itimai 'ı areket ve mües· 
siseyi o içt ı mai tekamül tarzını 
ortaya çıkarır. demesine rağmen 
bir az da (Kuvvetli adam) !arın 
eseri olmaktan kurtulmuş de
ğildir . 

Tarih, eğer hazan mesud bir 
inkişafın gü listan ına, hazan da 
bir facianın kanl ı sahnesine şa· 
hit olmuş ise muhakkak gör· 
müştür ki bu gülistanın yapı cısı 

"kuvvetli adam. dır ve bu facia 
sahnesinin kızıl renkli kolisleri 
arasında bir • Zayıf adam • ın 

hazan korkak ve mütereddid, 
bazan da alçak yüzünün mel'un 
hatları sırıtm1ktadı r. 

Bu keyfıyet artık inkar kabu\ 
etmez bir hakikattir. Tarihin iz.
hını yapan muhtelıf görüşleril 
yanında onu, "kuvvetli adam. 
nazariyesile izah eden bir gö· 
rüş te vardır. Bütün dünya mat 
buatı geçmiş de~irlerin ve bu 
günün "kuvvetli adam. !arının 
portrelerini fantaziden uzak bir 
meyıl ile çizmeğe ve karilerine 
tanıtmağa uğraşıyor. 

O "kuvvetli adam. !arın, di
ğer insanların fikir, ruh ve dü· 
şünce ameliyelerine nasıl hakim 
olduklar nın tahlılini vapıyorlar. 

Onun bu kuvveti hangi cevherr 
den geliyor ve bu cevherin vır. 
sıfları nedır?. 

Bu cevherin mahiyetini belli 
etmek iç•n onun muhtelif vasıf• 
larını saymağa lüzum yoktur. 
Onları tek bir aslın büt~n 
heyeti umumiyeyi iç ne alan 
vahdetinde gös•ermek mümkün· 
dür. O da: (Kuvvetli adam ) ın 
evvela kendine, kendi ruhi me• 
yil ve isteklerine hükmedebilditi 
har ı kulade enerji ve iradeye sa• 
hip olmasıdır. Kendine bir di· 
siplin ve nizam veremiyen, ken• 
dine söz geçiremiyen bir irade. 
nin dış alemde yapabileceği hiç 
bir oey yoktur. 

(Kavvetli adam) her şeyden 
önce kendi ken disile mücadele 
etmek ıan'atını ve kendi ken
disini yenmesini bilen bir faali• 
yet ve dinamizm san 'atkarıdır. 
Bu nazari bir cevherdir. Onun. 
eskiden büyük adamlarda bu
lunması kafi idi. Her günkü 
alelade hayatı yaşıyan insan b11 
cevherin yadımına pek faıı:la 

muhtaç o!madan hayatın buzuna 
içinde yaşıyabiliyordu. Bugünkil 
şartlar hayatı, bir huzur man• 
zarası olmaktan çıkarmıştır. 

Binaenaleyh sadece tarihi rol• 
ler oynıyan insanlar değil, her
kes kendi muhitinin icapları niı· 
betinde (Kuvvetli adam) olmak 

mecburıyetindedir. Onun hare
ketinin ıert ve keskin çizgile
rini kendi kabiliyetlerimizin mad· 
desi üzerine hakketmek belki 
muhayyirilukul güç bir iıtir, fa· 
kat zaruridir. 

Artık büyük adam olmak için 
değil, fakat sadece kendi mik· 
yaaımızda ve kendi muhitimizde 
bile dizleri bükülmüş; harap ol· 
muş, yıkık bir adam olmamak 
için (Kuvvetli adam) olmak mec· 
buriyetindeyiz. (Veyi mağliiplara) 
dendiği g bi ( Veyi, bu cevher
den hissesi az olanlara!..) 

Bahri Savcı 

Alman elçiliği 
müstefarı şeh rimi%de 

Almanyanın Ankara büyük 
elçiliği müsteşarı Baron Viktor 
Marşa! Mon (Buyersteyn), tetki· 
kat yapmak üzere dün şehrimize 
gelmiş ve lzmirp1lasa inmiştir 

Müsteşar, şehrimızde beş altı • 
g:in kalacaktır. 



~l l!:Anonoevel ANADOLU 

lngiltere, 1938 de de silah
lanmağa devam edecek. 

...................... 
ilmi Bahisler ---
Kadın-Erkek 
Yazan: D,. Esad Hatiboğlu .................... 
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T alebimiz Kız çocuklar babalarına, oğlan-
Ulu~l~r sosyetesi ~on- lar da analarına meyil gösterirler 
seyının ruznamesıne 

kondu Çocuklarda cinsi heyecan ve 
Cenevre, 30 (A.A) - Türk ·ı [ . •r l , 

hükumetinin talebi üzerine Is- aı e erın Vazıı e erı •• 
Avrupada sulhu ihlal edecek blokların teşekkülüne kenderun sancağında yapılacak 

lngilterece hiç bir zaman mesağ verilmiyecektir. ~~!~~a~~~;~tı~~rzce:~Y!:~ih~0~~:: 
Londra, 30 (Radyo) - Başve· F • • • 1 yinin 17 Sonkanun tarihli içti· 

kil B. Nevi! Çemberlayn, bu gün en erler ıdaresını satın a • maının müzakeresi ruznemesine 
hususi bir ziyafet esnasında bir .. • konulmuştur. 

söylev ver'.1'iş ve ın~i~te~enin, maga karar verdık. Hatavlılar 
938 senesınde de sılah.anma • 'J' 

programının tatbikine fasılasız Fenerler idaresine be; yüz bin lira tazminat intihabata iştira.k için 
devam edeceğini, daha geniş l k t[ 
nefes almak imkanını bulacağını vermeği k..ıbu. e:tik. Kanun Meclise verildi. me~ ~ e erıne 
ve lngilterede iktısadi buhranın Ankara, 30 (HuS'lsi muhabirimizden: Telefonla) Fenerler gıdıyor/ar 
mevcudiyetinden bahsedenlerin, idares nin, hukumetimizce satın alınması tekarrür eylem ; ş ve hü· İstanbul, 30 (Hususi) - Bu. 
çok aldandıklarını söylemiş, ha· kiımetimizle Fenerler idaresi mü;nessilleri arasında muhbakat hasıl rada bulunmakta olan Hatay· 
rici siyasette bütün devletlerle olmuştur. Varılan net ceye ve şirketle münakid mukaveleye göre lılar, intihabat~ iştırak ederek 
sam·mi bir teşrıki mesaiye hükumetim·z, Fenerler idaresi şirketine tazm"nat olarak beş yüz rey t~rmek_ uzere_ peyderpey 
imkan vermek için lngiltere bin lira verecek ve bu parayı Merkez Bankasına yatıracaktır. mem e ~tlerıne g .dıyorla~. 
hükumetince her türlü ted· Hükumetimiz, bu husus hakkındaki kanun layihasını hazırlamış . Bu ~un gençlerden murekkeb 
birlere baş vurulacağı ve çünkü ve Meclise vermiştir. Mecl s, önümüzdeki Pazartesi günkü içti· hır .ka~ıle lskenderuna hareket 

d k ·· k · b ı k etmıştır. Avrupada, sulhu ihlal edecek maın a anunun muza eresıne aş ıyaca tır. __ :._ _____ •------t 
blokların teşekkülüne lngilterece 
h:ç bir zaman mesağ verilmiye· 
ceğini ilave eylemiştir. 

B. Çemberlaynın bu söylevi, 
siyasal mehaf.lde derin akisler 
yapmıştır. 

Londra, 30 (A.A.) - Başve· 
kil B. Çemberlayn imparatorluk 
ahalisine hitabeen neşrettiği bir 
mesajda ezcümle diyor ki: 

"Harici siyaset bakımından 
bitmekte olan sene bir çok 
güçlükler ve endişeler getirmiş 

fakat halen uzun zamandanberi 
gelip geçen senelerin hepsin· 
den daha ıyi bir kava içinde 
bıtmekte buıunmuştur. 

Milli hükumet bütün enerji
sinı müdafaa kuvvetlerinin kal· 
kınmasına sarfetmiş ve bu sa
hada bir aydan öbür aya mü· 
him terakkiler elde olunmuştur. 
Dığer taraftan silahlanma pro· 
gramına başladığı günden iti· 
haren hükumet milletler arasın· 
da daha iyi bir işbirliği ve da· 
ha tam bir anlaşma için dur· 
madan çalışmıştır. Hükumet di· 
ğer hükumetler ile işbirliği ha· 
!inde ispanya işinde muvaffa· 
kıyetli başarılar elde etmiştir. 

lngiltere demokrat devletlerle 
diktatörlükleri biribirine düş· 

man iki taraf haline koyabile· 
cek her türlü düşüncelere karşı 
koymuştur. Bir sulh eserine an· 
cak karşılıklı emniyet ve itimat 
ile hizıııet olunabilir. 

Bu samimi tftmennim yeni se· 
nenin milletler arasında muha
samatın kalkması yolunda de· 
vamlı terakkiler senesi o'ması 
ve milletlerin hakıki refahının 
endişesinin en önde gelmesidir .• 

Kayser 
ikinci Vilhelm Alman 

yaya dönüyor mu? 
fstanbul, 30 ( Hususi) - Al

man imparatoru Kaystr Vilhel· 
min, Hollandadaki menfasından 
Almanyaya döneceği söyleniyor. 
Bu haber, henüz teeyyüt etme· 
miş olmakla beraber Avrupa 
siyasal mehafilinde derin akis· 
ler yapmıştır. 
H 

Oğretm~nini vuran 
talebe mücevherat 
çalarken yaka/anı 

İstanbul, 30 (Hususi) - Ka· 
bataş lisesinde öğretmenini vu· 
ran Bürhan ismindeki genç, bu 
defa bazı yerlerden iiç bin 
liralık mücevherat çalarken za· 
bıtaca yakalannı ş ve adliyeye 
verılm ' ştir. 

Bakır madenlerimiz, hariç
te büyük rağbet görüyor. 
İhracata başladrk. Amerikalılar bir milyon 

iki yüz bin liralık mal aldılar. 
İstanbul, 30 (Hususi) - Bakır madenlerimizin ilk istihsalatın· 

dan mühim bir parti bu gün ihnç edilmiştır. 
Amerikalılar, bakırlarım ızdan mühim bir kısmını ş·mdiden al

mağa talip olmuşlardır. Bir grub, bir milyon iki yüz bin liralık 
bir parti sa ın almı~ ve parasını peşin ted.ye eylemiştir. 

Bakır madenlerimizin, hariç memleketlerde büyük bır rağbet 
kazandığı, gönderilen nÜmJnler üzerıne çıkan taliplerin fazlalı· 
ğından anlaşılmıştır. 

Köy emurlarının kadro
aylık ücretleri. ları v 

D:ıhiliye Vekaleti, bu hususta tanzim ettiği 
cedvel; v:layellere !. önderdi. 

Ankara, 30 (H'1susi muhab · rına 15 ve drit maçlara ayda 
rimizden: Telefonla) - Dahili- 12 !ıra ücret verilecektir. 
ye Vekaleti; köy memurlarının O b 
kadrolarile ücretlerinin azamisini lO ÜS tahkik.atı 

Yunan 
Tiyatro heyeti ha. 

zırlanıyor 

Fakat baylar sigara içerken, 
bayanlar bonbon yerken haki· 
katen ci~si bir iş mi görüyor· 
!ar? Freudcüler size, evet, di· 
yeceklerdir. Şüphesiz oburluk, 
hazan cinsi mahrumiyetin mec· 
rasını değiştirmesi sayılabilir. 

Aşktan bir bekl.yeceği kalını· 
yan ihtiyarların fazla oburlaşa· 
rak güzel yemeklerle avunduk· 
!arı gibi .. 

Tabii hazne:erin boşalmasını 

bir nevi rahatlık hissi takib 
eder. Çocuğun bütün dikkati 
burada toplanır. Freudcüler 
buna da C•nsi iç güdünün şerci 

marazi heyecanı derler. itiraf 
etmeli ki bu pısikoloji şiırden 
mahrumdur ve bazılarırıı n de
d:kleri gibi lağım pisikolojısid r. 
Freudcüler bazı cinsi tereddi-
!erin bu şerci hazzı marazinin 
tekrar uyanması olduğunu kabul 
ederler. 

Umumun anladığı tarzda cinsi 
heyecan ekseriya çocuğun ak
lından geçmediği bir zamanda 
birdenbire kendini gösterir. 

Tenasül uzuvlarının sürtünme· 
si, hayvanların çiftleşmelerinin 

temaşası, bu şeyleri zihinde can· 
!andıracak resimler, yazılar, ar· 

kadaşlarının veyahud evdeki biz· 
metçilerinin ahlaka mugayir ha· 

reketleri çocukta tenasül hissi 
uyandırır. Çocukluk cinsi hisleri 

ister meydana vursun, isterse 
gizli kalsın ekseriyetle o kadar 

şiddetli ve çocuğun ruhuna yap· 
tığı tesir o derece derindir ki 

bütün mevcud:yetine tesir eder 
ve nevrozla nıhayetlenir. 

gösteren cedveli hazırlamış ve 
vilayetlere göndermiştir. Bu 
cedvele göre, nüfusu beş yüze 
kadar olan köylerde vazıfe ala
cak muhtarlara ayda 10, dört 
köye bir olmak üzere katiplere 
15, imamlara ve ko ·ucJlara 6, 
cirit maçlara beş lira ve nüfusu 

beş ylizden bine kadar olan 
köylerde rn uhtarlara 15, ki kö· 
ye bir olma'< üzere kat.plere 20, 
imamlarla koruculara 10 ve en 
çok se:Ciz köye bir olmak üze· 
re ziraat muhafaza memurlarına 
ve slğlık korucular na 15, c rit 
maçlara ayda beş lira veri'.ecek 
ve nüfusu binden yukarı o an 
köy mJhtarlarına 25, katiplere 
25, dört köye bir olma :C üzere 
İmamlara 15, sağlık korucula· 

B. S -;rı Ali mühim if
şaatta bulu 1du 

fstanbul, 30 (Hususi) _ Oto- Hayatın ilk iki veya üç sene-
büs tahkikatile meşgul olan Artistlerin temsil edecekleri sinde Çocuk korku, öfke ve şef· 

Bu teheyyüci hercü merclere 
ebeveynin ve mürebbilerin dık· 

katini çekmek lazımdır. Daima 
çocukları nezaret altında bulun· 

durmak muhabbetli ve nurlu bır 
aile terbiyesile vakitsiz cinsi ın· 

tibahtan çocuğu muhafaza et· 
melidir. 

, 

teftiş heyeti; bu gün, fzmirde eserler arasında Yunan akade- kat gibi bir nevi hayvani he· 
otobüs iş eten Sarı Aliyi d nle· misi azasından meşhur (Polyopo yecanlardan başka bır şey his· 
mişlerdir. Bu ve d ğer otobüs- Dimitrakopulos) un Parıs tiyat· setmez. Yani bu heyecanlar İn· Ferude nazaran çocukta cin· 
çüler, mühim ifşutta bu!un· rolarında bi e büyük bir şöhret sanda olduğu gibi hayvanda da siyet hissi evvela kendi ken· 
muşlardır. kazanan (Mahkeme) adlı eseri mevcuddur. Lakin dört yaşına dini sevmekle ve oğlanlarda 

B [ • de vardır. doğru yaln ı z insanlara mahsus p pan·n er ın s 0 firi istimna ile tezahür eder. Yu· ''el" hd. d.r..ğ" Ü diğer heyecanlar başgösterir. 
Berıı·n, 30 (Radyo)- Papanın v 1 ıa ın u un karıda saydığımız ahval her· Çocuğun hissiyııtı genişler. Fre· 

bura mümessilı Monsinyor Ar· y ':l k /aşıyor ude nazaran oğlan anasına ya- taraf edilebilirse çocuk ta bu 
sen konun bir daha dönmemek At:na, 30 (Radyo) - Veliahd kınlık hissederek babasına ha- haller zuhur etmiyebılir. 
Üzere buradan gideceği hakkın- Prens Pavlonun düğünü ıçın sım olur, hatta bazen hakiki Kızlarda bu mayup haller oğ· 
daki haberler yalandır. büyük hazırlıklar yapılmaktadır. bir kin besler. Viyanalı profe· landan daha azdır, cinsi hislerin 

Papanın mümessili, yılbaşı Bulvarlar, resmi binalar ve bü- söre göre, kız çocuk annesine zuhuru daha az ve masumiyet 
münasebetile ve sefirlerin en ih- tiin müesseseler, düğün gecesi karşı nefret duymaksızın daha daha tam ve devamlıdır. 
tiyarı olması hasabile B. Hit· sabaha kadar elektriklenecektir. ziyade babasına bağlılık duyar. - Sonu vur -
lere yı başını tebrik edecektir. ,_••••••••••••llıııİI.••••••••••••••••••••••• 

l Yıl Ciecesi aşı 
ANKARAPALAS 

Fuar Gazinosu Salonlarında 

lzıuirlilere büyük bir sürpriz hazırladı 

Şehrimizde misafir bulunan dost Elen tiyatro heyetini 
büyük fedakarlıklarla salonlarında vereceği 

Senenin beklenen en muhteşem balosu 
Bu balo için Avrupadaıı bilhassa getirtilen 

Revu Heyeti 
Ve Şehir Gazinosu artist kadrosunun her gece 

beğenilen numaraları 

Dans, Kotiyon, Eğlence, Neş'e 
İzmirde biç görülmemi~ 

Dekor oe Sürprizl~r 
Saloniarın konforu için her tür.Ü tert bat al nmıştır. 

y 1 L 8 A ş 1 8 A L o s u nda 

Halkımıza takdim etmek fırsatını elde etti 

O alrşam E L E N t yatro heyetinden kıymetli Dizör 

hA \ ARiSTiDi 
Atinanın en son Tangolarını 

ve çok eğlenceli olması 
çekinilmemiş 

teganni edec~k. çok nezih 
için hiç bir fedakarlıktan 

olan bu 

A i LE BAL osu nda 

Başlı başına bir neşe ve zevk yaratacaktır. 

M~salarıı ızı erkenden angeje ed niz. T .. ı .. ıo, 3438 
Gece yarısından sonra da otobüsler temin edılııııştır. Oto· 1 

mob;IJ,.r 2'•ZIOO k~p•.,nn kAd'- ırir~hi'<'C" t r. 
.. .... ıımı .. llllİlımaııı-==ımmı:.ıı=ı111m::ı1111:111~c:cı=-ı::casıaıı•• 



~~~----~"-ıı:ıloe .......... -. ............ __..~--..~-
Soğ k; müthiş bir surette ar· Ya.zan M. Ayhan Dedi, yüzü sepsarı idi. ô:üm 

tıy du. Balkanlarm şimaliddc; -47 - ve tahtınd n ayrılınaıc korkusu 
ın an.arı, hayvanları kıran mü· Iıtanbul miidhiş bir velvel~ çinde k.vr nıyordu. 
h ş b r soğuk hüküm sürüyordu.. içindeydi. Sabahla beraber, Ye· Dışarıda feryadlar gırla gidi-

Selim, Tunay. geçtikten sonra n çerilerin lekasiif ettikleri m n· yordu, halk ta toplanmıştı. 
efrada baktı: t kalardan derin bir oğultu Halk ta bu tezahürata iştirak 

- Fenal. Askerin b'r kısmım kopmuştu. P.ıdişah, sinirleri bo- ed yorrlu. Vaziyetin iy lik ifade 
dn soğuğ kurban verd ki zuk bir vaz yette yeni sarayın eder hiç bir yeri yoktu. 

Dedi. Hakikaten efradın he· silihlığına doğru koştu. Yen içeri ağası huzura girince 
men hemen yarı ı, ölmiiştü. Ce· Ne var, ne oluyoruz? Beyaz d, ona .lt,fat etti, e ını 
set erini, buzlar üs.ünde bırak· - Bilmiyoruz:, padişahım! öptürdü, kendini mümkün mer· 
m şlardı. - Ç buk tahk k edınl. Kul· tebe toplamıştı ... 

S Iim düşünüyordu: farım neye gücenm şler?. 1 yan K b - ullarım, 'r şey mi arzu 
- Bu şer it ltında ilerilcmek mı var?. Ye liçeriler kazan mı d ı l · c yor ar, ses erinı ;şitiyorum, 

do ru değılL Mutlaka bir parça kaldırmışlar?. Ahmed l tanbu- söylesinler, ben kendilerinin ta· 
d ha kuvvet toplamak laz mi. lu mu basmış?. lebini hiç reddettim mi? 
Bunun için de aürati kesmeli, Bir az: sonr • pad şaha şöylece 
b d b Yen ·çeri ağası eğildi: 

ur ıraz durmalı!. malumat arzedıyorıardı: 
Ç k- S ı· b d b. - Kıllarınız, z tı şahanenin 

un u e ım; ura a ıraz - Efendimizi Yen içeri kul-
d ğ' t kd' d tr ft k" b ömlirlerine ebediyen du c dırlar. 

e en 1 a ır e e a a 1 ey· larınız isyan etm şl '"rl. Müselıa· 
lenn gene kendi etrafın topla· han her tarafa saldırıyor;ar, ke::~~:~di~:~in bir nefts aldı, 
nl'caklarmı biliyordu. Bil suretle şimdi de buraya gelec .. kfe .• 
askeri. çoğaltmak erzak ve iaşe - O,ı!. Hele s. ükür, benim 

' - Kıme bu isy.ın?. Kimin 
t · tm k a t k p k kolay aleyhimde bir ır::ey yokmuı:.. mın e e r ı e aleyhine?. v ., 

ol c ktı. - iyice anlıyamadıkl. Fakat - Çok iyi!. Memnun oldum. 
Bır gün .. Selime bir mektup Ahmede küfred liyordu.. y •· Se:amlarımı söyleyin. Kendile-

z t lar.. şasın şehzade Sclım, dıye ba· rine ıhsanı şahanede bulunaca· 
- Şehriyarm names·ı. ğır lışıyordu.. ğım. 
Selım mektubu alınca; hayrete P.ıd şah ne olduğunu bil· - Allah ömürler versin Pa· 

duşer gibi oldu: medi. dişahı mız. 
- Ne mün sebet?. Acaba ne _ 5 kın Selim mi gcldı? - Sövlc ağ , söyle!. Kulla· 

o ab• ir?. b k - Hayırl. Fakat şimdi an- rım aş a ne istıyorlar? 
Mektubu açb: laJıltr. Yeniçeri ağası yutkundu. 
- B'r berat!... Al Diye ba· Bu sırada·. au··ru"ltuMler, •araya P d h d d Ş h 
d b .. k' ı ı · S • "' - a işa ım, • e i· e zade 

ğır • zım ı yo 8 ge m ş. e· dox.ru yaklaş yord ı. Beyazıd, f d Z 
n end reyi gene bana veriyor ord5unun kendi aleyhin• kıya· Ahmet e en inin atı şahaneye 

B · f d D k k' "' mülk ve millete karşı takındığı 
'e... enı a e .yor. eme ı, mandan korkuyordu. O takd rde 
/s•anbulda ve Anado' udaki ah· vaziyet, kullarınızı haddinden 

hayatı tehlikeye g rmiş demekti. aşırı müteessir etmiştir. 
val, tamamen lehim zdel.. Şimdi _ işte!. D ye bnr.. rdı, geli· 
ne yapmalı?. Semendireye git· ~ - T b'i beğıl m ya, sada· 

? yorlar. Ekmeğimi y yen kulla· kat. iktizası!. 
melı m;, gitmemeli mi 

rım, artık hana sad vat göster· M ı ı 'h 'l"I · · d Selim, mcbtubu getiren elçiyi - em e <et ı tı a ıçın e 
miyor'ar. Ben ne bedbaht pa· k ı t y "b- M 

ç ğ ttı.. Oım uzun ur.adıya su· diş th im şım mefrerl Susun!. a mış ır. arın o ur gun ne 
8 ler sordu.. 5 olnc ğı belli değildir. Bütün bu 

Susun d ıyice duyalım.. h Ah f d' b S lim, bcr ccvab alışında: a va.e met c en ı se eptir, 
- Mükemmel diye mırılda· Duyul n feryatlar şöyle idi: diye infial ve teessürdedirler. 

ı l d - Şehzade Ahınedi istmeziikl. Kaffesi, Ahmet efendinin mut· 
myordu, iş er yo un al. O bizım şerc:fım'zi berbrıd etti, 

E · ·ı .. - · b.t · t' laka tedibi arzusundadırlar. Bu-
çı 1 e goruşmesı ı mış ı. barb ister ıl.. Ş •hıadenin te bi· 

- Pekıl. Beni yalnız bıra· nu stiyorlar. 
kınızl. yesi verilmel d r, Seıim getirıl· _ Bundl kullar mın hakkı 

melidir. Yaşasın Sel mi.. 
Elçi dışarıya çıktı. Selim mü· vardır. Ahmed efendınin tedibi 

Padihah, soğuk soğuk ter'i· 
tehe- yiçtı. Bıyıklarını karıştırı· z l n l 11 g .:ı n i tı •• D .:dılderinı ye· 

yordu. K ş gününde ter içinde 
yor ve kendi kendine söyleni· rine gccıreceğiml.. 

titremek ihtıyar bir adam, hele 
yor u: - Ancak pad şahım!.. Şeh-

- Demek '-!, Ahmed efendı' bir padişah çin ne fecid.?. 
,.;ı zade Ahmet efend n n tedibi 

hazretleri Konyayı zaptetmiş.. Şaşkın, şaşkın söylenıyordu: mutlaka kahraman Selim efen· 
l\:.uhterem biraderimiz Korkud - Selimi ıstiyorlar... Peki, din n ce1bı ite onun kumandasında 
efendi de Soluğu lstanbulda fakat onu ne yapacaklar? IŞte hareket e<l lmesini de istiyorlar. 
almış .. Ve .• Babam, saltanatını kendisine Semend~re eyJletinı 

P d şah, bu son talepten kork· 
bana terketmeğe karar vermiş.. gene verd'm, tahtımı da ona 

muştu: 
iyi amma, bu karar vermek terkedeceğim ... 
kafi mi ya? Ya Ahmed kalkarda Padişahın dilşüncesi başka - Mesele!.. 
lstanbulu zaptederse; aciz bir idi: Dıy rck içini çekti. Düşünü· 
padişah!. Şaşkın bir b bal .• Ne Ac9ba Yeniçeriler, kendisini ) ordu: 
y pabilir ki? Hazır Yeniçeriler tahtından indirmek mi ıst yor· - Ya Selimle Ahmed biribi· 
lehimde iken ben bund n ne lardı?. rinın canına k yarlarsa? Buna 

· çin istifade edemcyeyim? Bu s rada, Yeniçer'!er ağasının, nas 1 d ıyarıacaktı? Ya Selim, 
Selim, hila Bulgaristan için· huzuru şahnneye çıkmak ısted ği lstanbu da bir vesıle bulur da 

deydi. Karar verem'yordu. Na· pad şaha arzedildi. Padişah, tahtı e1e g çrrmeğe katkarsa? .. 
zik ve b ssas bir vaziyet karşı· bitkin bir halde: Pddişah; ağaya dıkkatle haktı: 
odaydı. - Gelsin!.. - Devam et! cek -

•• •• a ı a omur kaçak 
var! yaptıra la 

-------------
Yaslarının kiicük olmasından istifa· , , 
de ederek cezadan kur uluyorlar 

Dün sekiz çocuk mahkemeye verildi! 
3615 numaralı orman kanu· on sene ağır hapse mahkum 

nuna aykırı hareket edenler, olan Ahmed oğlu Halil, dün b'r 
derhal mahkemeye verilmekte kömür kaçakçılığından da suçlu 
ve ağır cezalara çarpılmaktadır· olarak üçüncü Sulhceza hakimi 
Iar. Fakat kömür ve odun ka· B. Ömer Kayanın karşısına çı· 
çakçılığını kendiler~ne bir mes· karıldı. 
lek edınen bazı kimseler bu İş· Hakim, bu iri yarı adama 
ten bir türlü vazgeçememekte, sordu: 
bütün cezaları' göze alarak ka· - Sen kömür kaçakçılığı da 
çakçılıkta devam etmckted irler. yapmışsın? 

işin fena tarafı; bu gibilerin - Yaptım! Hem hapishane-
çocukları vasıtasile de faaliyette den çıktıktan sonra da bu işi 
bulunmalarıdır. Kömür ve odun yapacağım; siz dilediğiniz kadar 
kaçakçılığını 12-13 yaşlarındaki ceza verin. 
çocuklarına yaptırmakta ve on· Hakim, suçlunun bu cevabı 
ların yaşlarının küçüklüğünden üzerine şahitlerin celbini karar· 
cezaya çarptmlmamalarmdan is· )aştırdı ve duruşmayı başka 
tifade etmektedirler. güne bıraktı. 

Dün, odun ve kömür kaçak· S h ------
ç lığı suçile 12 yaşından küçük ar Of O muş, nara 
sekiz çocuk mahkemeye veril· atmış! 
m·ştir. Dün Sulhceza mahkemesine b'r 

Hem katil, hem kaçakçı şahıs getirildi. Adının Mebmed 
Tırazlı köyünde bir kadanı, oğlu Hüsey:n olduğunu söyliyen 

başını taşla ezerek öldüren ve bu adama hakim sordu: 
G'l.:~ZIZ:ml .. mlliCD .... i.•--

T avuk hırsızı 
dört kadın! 

Tavuklar biz farkın .. 
da olmadan etekleri

mizden girmişler, 
divorlar! 

Dün, Hal .. apınarda Sadıkbey 
çayırında dört tavuk hırsızı ya· 
kalanmıştır. Bir müddettenberi 
bu civardaki tavuklara musallat 
olan bu kadın hırsızların yaka· 
}anmaları da çok tuhaf olmu~tur. 

iki belediye memuru burada 
dolaşırlarken, Abdi ağa namın· 
da birinin bahçesinde dört ka· 

dına rastlam•şlar, vaziyetlerinden 
şüphelenerek ki~i aradıklarını 
6ormuşlardır. Kadınlar, bu sual 
karşısında birdenb're şaşırmışlar 
cevap veremem şler, f kat koyun
l~rında sakladıkları tavukların 
ba~ırmalarma da mani olama· 
mışlardır. 

Vak'adan derhal zabıta haber· 
dar ed imiş, Ane, Duu1..1, E.mine 
ve Hüsniye adlarındaki kadın· 
lar mahkemeye verilmişlerdir. 
Kadınlar suçlarını inkar etmişler: 

- Biz tarlada labada toplu· 
yorduk, tavuklar eteklerimizin 
alt ndan girm şler, farkında de· 
ğilizl 

Dıye ifade vermişlerdir. Mu· 
hakeme başka bir güne bırakıl· 
mıştır. 

- Sarhoş olmuşsun, 

- Oldum .. 
- Nara atmışsın, 
- Yalan!.. 
Başdurakta, dört geçid ara

sında nara atan bu adamın su· 
çunu inkar etmesine rağmen, 

dinlenen şahidler aleyhinde şe· 
hadette buluıımuşlardır. Mah· 
keme, sabıkasının sorulmasına 
karar vermiştir. 

Şimali lrlanda 
lngilterenin bir ' 

parçasıdır 
Londra, 28 (Radyo) - Baş· 

vekaletten tebliğ edilmiştir: 
Büyük Britanya hükumeti, ye

ni lrlenda kanunuesasisinin 
meriyete girmesi münasebetile 
lrlandanın vaziyet· ni tedkik et· 
miştir. Bu anayasanm, serbest 
lrlanda devletinin Büyük Bri· 
tanya imparatorluğu azalığında 
hiç bir değişiklik yapmıyacağını 
müşahede ve öyle karar ver· 
m · ştir. Yeni Zelland ve Cenubi 
Afrika da lrlandayı böyle tanı· 
yacaklardır. 

Britanya, yeni kanunuesasile 
serbest lrlanda devletinin şimali 
lrlanda üzerinde her hangi bir 
hakkını da tanıyamaz. Çünkü 
şimali İrlanda, lngilterenin bir 
parçasını teşkil eder. 

Yeni İrlanda yasnsı, ancak 
eski serbest İrlanda devleti 
olarak tanınan yere inhisar 
edecektir. 

Mart 6 .•. 
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Günlük siyasal ga:r.:ete 
!;ııbıh \ç liapnuharnri 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
Lmum ne riyat ve yazı ifleri m(ldQ. 

aü: Hamdi üzhet ÇANÇA.R -iDARE.HANESi 
!ımir İkinci Beyler ıokağt 
C.Hıılk :Partisi bina ı içindo 

Telgraf: İmıir - ANADOLU 
'I elefon: 2776 - Fosta kotuao: 405 

Abone şeraiti 
l llh 1 1400, alu aylığı soo. 09 - Dünden mabad -

•)lığı 600 kurll§tur 1 - Genç kız, bu vaziyet 
kar~ısında Tarzana yardım et

Yabnncı memleketler için eenelik 
abone ücreti 21 liradır mek lüzumunu gördü ve kafes· 

1-~---,..--..,~---~=-tı ten dışarı çıkmak istedi. Hal· 
ANADOLU MATBAA INDA 

bu\ci bu harek~t onu büyük bir 
BASIUU~TIR 

tehlikeye düşürmüş bulunuyordu. 
ta· 

3 - Bu ağırlığa tahta taban 
tahammül edemedi ve bu büyük 
bir gürültü ile yıkıldı. Bu tahta 

tabanın alt kısmında bir sürü 
yerli yamyam vardı. Bir çift 
arslanın ani olarak aralarına 
düştüğünü görünce •• 

r'!'"------..._ ______ __,ı:---~ 

Jf 

kalan Tarzan, genç kızı kucak· 
lıyarak bu korkunç yerden uzak
laştı ve kızın babasının saray.· 
nın yolunu tuttular, 

Va tinde. evel ihti. 
yarlığa ka.r.ı s va 

-17-
Dimağa sızan kan birikmesi 

az olursa görülen alametlerden 

başk kol ve bacaklarda felç 
ve konuşm da, görmede bozuk· 

0

İ7lklar görülmektedir. Bu ala
metler kan birıkmesinin beynin 

hangi yerlerine isabet etmiş ise 
ona göre değ"şirler. Nıhnyet bu 

küçük kan damannın çatlak yeri 
kapanır ve kanaması durur ve 

kan birikmesi tekrar emilir ve 
görülen felçler ve d'ğer arıznlar 
yavaş yavaş kaybolmuş olur. 

Buna uğrayan insan bu birinci 
yumruğu yedikten sonra kendini 

tedricen top] r. işte bu zamanda 
insan kendi yaşayış yollarına 

düzen vermek suretile ona göre 
hayatına tanzim etmiş olması 

icab eder. Ejer gene eski adet· 
leri ve g dişlerıle yaşamağa de· 

vam ederse bu b·rinci küçük 
nöbetler gene yakın bir za· 

manda büyümüş olurlar, fazla· 
laşırlar, evelce çatlıyan damarlar 

kanamıya devam ederler. Sayıl ı 
alametler ve arızalar d imi ka-

lırlar. Bunlar yıllarc mefluç kal· 
mış olurlar ve artı tekerlekli 

iskemleye esir olub bir daha 
kurtulamazlar. Bu gibi ins nla

rın, bir çocuk g bi bnkıma ve 
taşınmağ ihtiyaçları v rdır. l~e 
kan damarlarının kireçleşmeliJ 
ve katalaşması kendıni bu öldü· 

rücü ve tehlikeli bir şekilde 
gösterir ve böyle görünür. Şu• 

rasını ıyı bilmelidir ki beyio 
şüphesiz damar k tıl şm sın , 
kireçleşmesine çok uğny n bir 
örıendir. Bunun içindır ki 'be
yinde deveran layıkile ol ma
dığı için tinel ve oyJI ener~· 
lerini yüklenen mır hücreleri 
mühim ve tehlikeli bir şekilde 
tagayyüre uğrarlar. 

-Arkası var-

1 Nöbetçi ecz ler 1 
Bu g ce 

Kemera\tmda 1 tihad, Güzel· 
yalıda Güzelyal , lrgad pazann
da Asri, lkiçeşmelikte lkiçeşmc
lık, Alsancakta B. Fuad ecza. 
haneleri nöbetçidirler. 

lzmir itfaiyesi 
Bıı yıl takviye 

ediliyor 
Belediye reisi Dr. B. 8 ... hçet 

Uz, dün itfa ye teşkıla rnı teftit 

etmiştir. Yeni yıl ıçin itf aiyc 
takviye edılecek, yeni model 

bir motörbomp ile bir kılavuz 
makinesi alrnacaktır. Bu suretle 
yangın söndürme işleri daha se
ri görülebilecektir. itfaiye ef. 
radının daha muntazam ve mu
gaddi yemek yemelerıni temin 
1çın itfaiye santral binasında 

bir lokanta tesis edilecektir. 

Rumi • l:::JJ3 ı Ar bi • 135ii 
Kdnunuevel 18 Ş ... val 27 
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-50- Y o.zan: Aleksandr Düma 
~~~~----··"~--·......_.. ....... --~~~~-

Mm. Banasyö bir elini delikanlıya uzatmış ve di-
ğer elile de kapının tokmağını tutmuştu .. 

- Kalbimi açıp görebilirse· 
niz, orada okuyacağınız gara
betten dolayı bana ac raınız; 
orada bulacağıııız büyük aşkı· 
mın sizi meraka düJüreccpe 
eminim. Si2i seven kimseden 
korkunuz olmaz. 

Genç kadın başını sallıyarak 

çahyorl... Tam bu saatte beni 
bekliyorlar •. 

- MadRm, emrinizi ifa et· 
meği reddedemem; müsterih 
olunuz, gideceğim. 

- Fakat peşimi tak b etmi· 
yeceksiniz; beni gözetlemiyecek· 
siniz?. 

dedi ki: - Hemen evime döneceğim. 
- Aıktan çok çabuk bahse• -Ah! Ben siz n iyi ve cesur 

diyorsunuz, efendi!.. bir delikanlı olduğunuzu anla· 
- Çünkü ~şk beni birden· mıştım. 

bire ve irk defa olarak kavradı; Bunu söyliyen Mm. Bonasyö 
çünkü daha yirmi yaşındayım. bir elini delıkanl ıya uzatmış ve 

Genç kadın onu gizlice süz· diğer elile de duvarm içine 
müştü. saklı gibi duran küçük kapının 

Dartanyan tekrar söze başladı: tokmağını tutmuştu. 
- Dinleyiniz; ben iz üzerin· Dartanyan kendisine uzatılan 

de bulunuyorum. Üç ay evci eli tutarak hararetle öptü .. 
pencereden kadına gösterdiği· - Ahf artık sizi hiç görme· 
nize benzer bir mendil sebebi· mek isterimi... 
le, Aramisle az kaJsın düello 
edecek.tim; eminim ki, ayni mal" 
kalı bir mendil için. 

- Emin olunuz ki, efendi bu 
suallerınizle beni yoruyorsunuz. 
· - Fakat siz, Mm. bu derece 

ihtiyatkar olmakla beraber, bu 
mendil üzerinizde iken tevkif 
olunarak mendili bulacak olur
lana tehlikeye gireceğinızi dü
şünmüyor musunuz? 

- Ne ıebeple, harfler benim 
ismim değil mi?... C. B. bari· 
leri, Constance Bonaıyö, de
mek detil mi? 

- Yahut, Camille de Bois 
Tracy. 

- Susunuz, efendi! Tekrar 
ıusunuz diyorum! abl benim ba
şıma gelecek belalar sizi sue
turmazsa kendi başınıza gele· 
cckleri de düıünmüyor musu· 
nuz? 

- Benim bqıma gelecek 
tehlike mi? 

- Evet; beni tanıdığınız için 
la1psedilmek, ölmek tehlikesi 
var ••• 

- O halde, sizden hiç aay
nlmı m.. 

Genç kadın ellerini biribirine 
geçirip riyakar bir tavır takı· 
narak dedi ki: 

- Efendi, efendi, Allah n
rası jçin askerlik ve asilzadelik 
Qaanna benden kaçmı:rl... Bakı
nız! Bakınız, saat iece yarısını 

Dartanyanın kaba bir safi· 
yetle ve bağırırcasına söylediği 
bu söz, kad nlarca naz kane 
mü,1ahanelere tercih ol1Jnurdu, 
çünkü fikrin en derin duygu· 
ıunu ifşa ve bak ki duygusunu 
bpat ederdi. 

Madam BonHyö henüz Dar· 
tanyarıın avucunda bulunan eli 
ile onun elini sıkta ve çok nü· 
vazişkar bir sesle cevap verdi: 

- Pek güzeli Çok alal Ben 
sizin gib ı söylemiyeceğım; çün· 
kü bu gün kaybedilen b r şey 
her zaman için kaybedi 1miş sa
yılmaz. K.m bilir, bir gün ser· 
best kalacak olursam arzunuzu 
yer;ne getirmiyeceğim nereden 
malum? ... 

- Bu vadinizi ışkım için de 
veriyor musunuz? Diye Dartan• 
yan sevinçle· bağırdı •. 

- Ohl Buna gelince şimdi· 
den söz veremem; bu husus ba· 
na verebileceğiniz hisse tabidir. 

- O halde, bu gün Ma· 
dam .... 

- Obt Bu gün size karşı 
şükran borcumdan başka bir 
duygum yok .• 

Dartanyan kederli bir halde 
söyledi: 

- Atıl Siz çok sevimlisiniz; 
fakat aıkımı iyice göremediniz. 

- Hayır, sizi çok mert bu
luyorum; işte bu kadar .. Fa'lcat 
ümıtli bulununuz; bazı kimsele-

rin elinden b tr şey kaçmaz .. 
- Ohf S z beni en mesut 

bir kimse yaptın zl Bu akşamı 

unutıııayrnız ... Vadinizi unutma-
yınız .. 

- Müster b olunuz, vaktinde 
ve yerinde her şeyi hatırlıyaca· 
ğım. Hayd ! artık gidiniz; Allah 
aşkına g d iniz! T8m gece yarı
sında beni bekl ıyorlardı, hal
buki geciktim .. 

- Yalnız beş dakika. 
- Evet; fakat bazı işlerde 

beş dakka beş sene demektir. 
- Hele aşk hususunda ... 
- Peki amma, birine aşık 

olmadığımı s ize ~im söyledı? 
- Demek bu ' uşacağınız bir 

erkektir ha?.... Erkeıı.l.. D ye 
Dartanyan ba~ırdı. 

Madam Bonasyö sabırs ılıkla 
boyanmış olmaktan azade ka~ 
lamıyan b ı r tebessüm göstere· 
rek d ·di ki: 

- Hav Allahıml Münakaşaya 

yeniden başlıyo uz .. 
- Hayır, hay r; ben gidiyo· 

rum, işte gidiyorum; sadakatim 
ahmaklık dabi olsa, bir gün 
mükafatını alacağtcnı inan yo· 
rum; adiyo, madam, adiyol.. 

Tutmakta olduğu eli bırak· 
mak için büyük b gayret gös
terdikten sonra sıçrıyarak ayrı· 

lıp lmşmakta bulunduğu sırada 
Mm. Bonasyö de pencere ka
nadına yaptığı g bi, kapının 

tokma~ını haf fçe ve muntazam 
fasılaJarla üç kere çalmıştı; o 
köşeyi dönerken tekrar geriye 
baktı, kapı açılıp kapandı .... 
Kumaşçının güzel karısı gözden 
kaybolmuştu .• 

Dartanyan yo1una devem etti; 
Mm. Bonasyönün gittiği ev ya· 
but refakatine alacağı adam 
hayatını tehlıkeye koysa bile 
kend sini gözet ememeğe söz 
vermiş olduğu gibi gene ver· 
d ğ'i ıöz mucib.nce evine git
meğe mecbo.ırdu. Beş dakika 
sonra F ossoyö sokağında bulu-

,nuyordu. 
- Zavallı Atosl dedi, olup 

biten şeyleri hiç anlıyamıyacak· 
br. Beni beklerken uyuyakal· 
mış, yahut evıne giderek orada 
bir kadın kapatıldığını haber 
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almıştır. Atosun evinde bır ka· 
dınl Busunla beraber, Aramisin 
ev nde de bir kadın vardı. Bu 
işler çok acayip; bakalım aonu 
nereye varacak. .• 

- Fenaya varacak, diye bir 
cevap vermişti ki, bunu Planş.e 
o lduğunu delikanlı sesinden ta
nıdı; zihni çok meşgul kim,eler 
g bi sö lenerek dar sokağa gir· 
m şti ki, bunun nihayctınde ken
di evinin merdivenlerı :vardı. 

Dartanyan Planşeye sordu: 
-N çın feaaya va acak? Ser· 

ıem herif, ne de~ek istıyonun? 
\'eni bir şey mi var? 

Her turlü fela"et.· 
- Ne gibi? 

.. - Birine si, M. Atos tevkif 
cdıldi. 

- Tevkif hal Atos tevkif 
edildi bal Niçin? 

- Oad~~zda buldular ••• Sizi 
zannederek götürdüler .• 

- Onu kim tevkif etti? 
- Kaçardığmız siyahlı ada· 

mın getirdiği muhafız ar! 
- Kı:>ndi ismini niçin söyle

med ı? Bu işte biç alakası ol· 
madığ'ını ııiçin söylemedi? .• 

Sonıı var -

Tefrika No. 
49 lnkılab hatıralarından Yazam 

M. Do!)aıı 

temmuzun onuncu günü duvarlara yapıştırılacak beyannameleri 
bir kere de benim gözden geçirmem istenilmişti •• 

Ben de kendisine iş işten bim ne halt etmiş. Dedi. Ben de: ediyo rum d ı ye MLişiriyete havale dirin demi§ti. Demez mi? Bunun 
geçmİ§tir. Maamafih bir kere -Hayrola dedim. Hafız bey etmiş. Rapor Cemal beydedir. üzerine: 
bakayım, fakat sen kendini topla, anla mağa baş adı. M eğer alış· llı.ı her.f hakkında ne merhamet - Askerlikte mevcut amire 
artık uzun boylu raporlar yaz- nıış kudurmuştan beter derler v~ _ne d~ itımad diyerek sözünü itaat icab eder, senin amirin 
dırma, tecessüsten vazgeç de- çok doğru imiş. SeUh ·'< Red.f bı~m ştı. _ .. d merkez kumandanı ferik Süley-
miştim: taburu zabitlerinden yüzbaşı Re- emmuzun onuncu gunu u· man pardır .. Ve ayni zamanda: 

U 
' 

b bd k 1 f t b · [l t kr l h b J k R ... - varlara yapışt ırı acık beyanna- -Egv er sen nankörlük etmesey· 
mum ar e onuncu o or· e eyın s 1

. a ar ı n e 1 
" meleri bir kere de benim göz-

du kumandanı olan Hafız Hakkı f et p şn] Redıf yoklama V "' mua· d . . . . H f din şu elim dek· kağtdı sana 
. . . . en geçumemı i&tıyen a ız k d 'b 

Paşa o tarıhte Erkanıharbiye yenelerını yapmak ıçın çıkmış H kk h .. .. dd h r d o urdum sen e ı ret alırdın, 
a 1 enuz musve e 8 ın e · fakat senin gözlerin bu nurlu 

Kolağası idi ve 99 uncu bölü· olduğu m nt kasında uğradığı olan bu beyannameyi bana gön· 
ğün amiri gibi bir vazifesi de yerlerde abalıyı tahl f etmekte dermişti. Ben de odama kapan- kağıdı ve nurlu günleri görmi· 
vardı. lbrahimin söyledıklerini vr.: gizlı ceın yı~t teş ı-dlatı vücuda mış bu ıu okuyordum. Kapının yecektir dedim ve koğdum. 
kendisine anlattım. O da müte- gefrmekte olduğunu habe-r alan h ıf fçe açılarak lbrah min içeri Kapıyı kapayıp dışarı çıkan 

· ld V h tt 1 h b ı lbrabim merkez kumandanının essır o u. e a a: brahim ordunun a eri o.maz girdi{; : gö ·düm, hemen: 
yanına giderek hasta ıtmdan 

-Mustafa herifte kendisinden 
beklenilmiyen bir kalb varmış 

dedi. Eğer sonuna kadar bu 

adam bir fen alık yapmak istemez 
ise her halde bir şey düşünü· 
rüzü de ilave etti. Aradan iki 
giin geçmemiş idi. Hafız Hakkı 
bey beni çağırtın ştı. Yanına 
lider gitmez: 

-Gördün mü Mustafa ... ibra-

J 

zannına düşerek bu haberi yal· ahım sen ne yaptın, bir 
bahisle izin istemiş ve Paşa: 

dızlıyarak pullıyarak Rumeli de vıcuan azabından filan hah· 
- Mustafanın odasına bir 

umumi müfettişi ğine vermesin sediyordun, Refeti Feke nah ye-
? giriniz meşgul olduğu şeyleri 

mı Bereket versin bu gibi iş- s nde teşkilat yapıyor diye niçin 
J görünüz. Onlar bu daireye kadar 
ere pek o kadar karışmıyan jurnal ettin' ve niçin o jurnalı geldikten sonra ne bize ve ne de 
müfottış pa,a da: anim olmadığı halde müfettişliğe zatıilılerine art k yapılacak bir 

-Bu kanun zabiti efendi ile verdin, dedim. Bana derakap: vazife kalmamıştır. Demeti de 
r~smi bır alakamız olmadığından - Nazım bey İstanbula teda- unutmamış. Paşa bilahare bu~-

bir yanlışlık eseri olarak gön- viye ~iderke ı muhım meseleleri ları baua gülerek anlatmıştı. 
deı d ği raporJ aynl!n takd m b.r keıc de mi.ıfetlış p..ıijay...& bu- - Sollll 11ar ... 

Şöhretlilerin h 
larından parf; 

Şarl V 
lspanyanm ünlü Şırl Oninti, 

bir gün ormanda avlanırken 

yolunu şaşırır1 bir kulübeye ras· 
gelir. Rahatlanmak üzere az 
oturur. Orada uyuyan 4 adam 
görünür. Onlardan biri kalkar, 
imparatora yaklaşır: 

- Rüyamda saatimi aldığını 

g ördüm, lütfen geri ver r mi
siniz? der. 
imparator çaresiz, saati çıkarıp 
veririr. Bu sefer ikincisi uyana· 
rak: 

- Şimdi rüyamda elbisemi 
çaJd ğım gördüm, çıkart baka· 
hm şu urbamı l 

Der. Üçüncüsü de para kese· 
•inin çalındığını söyler ve alır. 

En sonunda dördüncüsü Şarla: 
- Şu boğazındaki zinc·r de 

ben·m hisseme duşse gerei<. 
Der. Bunun üzerine Şarl; dü

düğü öttürür. Kendisini ara
makta olan adamlar yetiş r, hır· 
s zları yakalarlar, Şarl bunun 
üzerıne: 

- Ş mdi söz sırası bende 
olsa gerek; ben de dördünüzün de 
r~yamda asıldık anna gördüm, 
der. Ve sözü hemen yerine ge· 
t.irilir. 

Kortez ve Şarl 
Mcks kayı fetbcttikten sonra 

dönüşünde Kortez, ispanyada 
çok soğuk karşılandı.. Bir gün 
saraya çağmlmadarı gelen Kor· 
teze Şad küıtah bir davranışla: 

- Kımsiniı diye sorunca, 
Kortez hemen: 

- Sana atalarının bıraktığı 

saraylardan daha çok iller arma· 
ğan eden adaml cevabını verir. 

Filip VI 
Fılip VI Trecyde yenildikten 

sonra l'Arbroie sarayına sığına
rak şu sözlerle kapının açıl· 

masım istemiştir: .. Açınızl Fran· 
sovanın sesidir.. Ve bu sö;ı: 
tarihi, unutulmaz bir söz olarak 
kalmıştır. 

Francise l. 
Pavia, yenilişinden sonra an· 

nesi~e yazdığı mektubu şu cümle 
ile kapamıştı: 

MAnneciğim, baysiyetinizden 
başka her fey bitti, mahvoldu .• 

loan il 
İoan il. nin lngilirlerle savaşı 

vardı. WaHes prensine esir ol
duğu zaman nezaketle şunu söy· 
lem işti: 

- Sizi yemeğe çağırmayı dü
şünüyordum. Fakat felek benim 
sofranızda bulunmamı daha uy
gun gördü. 

Yaman hırsız 
lngiltere kralı Şarl il zama· 

nında h~rsızın biri, şık bir kıya· 
fetle saraya, bir baloya girmeğe 
muvaffak olur. Şart bir lordun 
cebinden hırsızın altın tabak.ayı 
a~ rmakta olduğunu görür. Fa· 
kat ·hırsız krala par111ağrnı ıağ
zına götürercek "Sus,. işaretini 
verir, ŞarJ görmemezliğe gelir, 
harsız da tezdden itini bitirme
sile Jl'vıııp gider. 

Bügiilı Fred•rik ve oğlu 
Bir giin büyük Frederik oda· 

smda çalışırkeo büyük otlu iç.e
riye dalari topla oynamıya baş
lar. Top, bir seferinde tam im
paratorun masası üzcı'İne düşer, 
lmparatoc, hiç bir ıey söylemez, 
topu alır, küçü~ün eline verir, 
yazısına devam eder. Prenı topla 
oynamata devam ediyor, top 
gene :tam masanın üzerine dü. 
şünce, tmpar•tor topu masadan 

aşağı atmakla iktifa ediyor. 
Üçüncü defa top gene masa 

üstünde tam yaıının üzerine dü
şünce imparator imparator topu 
alıp cebine koyuyor. Prens, ba
basına bir daha kendilerini te
dirgin etmiyeceğini söyJiyerek 
topun ger verilmesi için yalva· 
rıyor. İmparator aldırış etmiyor, 

O zaman küçüıc prens, maaa· 
nın karşısına geçiyor, eller ni 
kalçasına dayamış bı r durumda: 

- Hııışmetli babamdan soru· 
yorum; topu vuecek misiniz? 
Eve~, yahut bayır? 

imparator, bu durum karşı· 
aınC:la gülmeğe başlar ve: 

- Çok c~sur b ir yavrusun, 
Silezyayı senden geri alamazlar. 

Dıyerek topu g ri v"'rİyor. 

Ödemiş: E. H. Akman 
-.~~~~-----~~~~--

lsal"etler: 

Nihad Bey 
desi ne 

'----~ ..... __ _ 
Bir günde i ki me ·tub aldık, 

üç vatandaş ş fanen derd yandı, 
iki karıimiz de telefonla bil· 
dirdi: 

"An'a:uapalasla Kışta arasın· 

dakr N had Bey caddesi; en 
bakımsız bir ıehre bıle yakış· 
mıyacak ve adeta köyler içinde 
gözükmiyecek bir manzara gös· 
teriyor.,. 

Caddenin vazi,Yeti, §U ya~ 
murlu günlerde. çirkin bir tablo 
gibi herkesin gözüne çarpıyor. 
Bütün kaldmm, sanki şehrin 
medeniyeti ile eğleniyor. Ne 
araba geçebiliyor, ne yolcu. 
OtomobıHerin zifusleri balkın 
yüzünde ve çukurlar•n muhte· 
viyatı, mütemadiyen .savrul· 
makta .. 

Tramvaydan inmek bile her
kesi düşündüren bir lıadise ol• 
muştur. Bu cadde üzerinde 
evelce de belediyemizin alaka• 
sanı iatemiştilc: .. 

İzm rin; en işlek ve göz önün· 
deki caddesi bu halde bırakıl· 
mamalıdır, tekrar; ehemmiyetle 
nazarı dikkati celbederiz. 

Kömür 5 kuruşa 
Müteahhide her ko. 
/aylık gösteriliyor 
Belediye, lzmir halkının odun 

kömürü ıhtiyacını temin için bir 
müteahhitle anlaşmıştır. Bu mü
teahhid, civar vilayet ve kaza· 
lardan ucuzca satın a acağı kö
mürleri, kamyonlarile Jzmire ge. 
tirtecek, pazar yerlerinde k lo· 
sunu beş kuruştan sattıracakbr. 
Bu müteahhide kolaylık göste
rilmesi için vilayet, belediye tve 
orman müdürlüğü taraflar ndan 
lazımgelenlere talimat v~r im ştir. 

Halkevi k ·· şesı: 
---------1 ......- Daktilo kursu açılın ş· 

tır. J(aydolunanlann ve yen den 
ksydolunmak istiyenlerin 5111938 
akştamı saat altıda Halkevrne 
müracaatları. 

2 - Lise olgunluklarına ha
zırlanmak istiyen gençl~r için 
Feliefe kursu açılmışttr. Bu kur
sa devam etmek istiyenlerin de 
Dmul1.1pmar okuluna müracaat· 
ları .. 

3 - 31/12/937 c 1.na glinü 
Yönkurul toplantısı vaı d .r. 
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Fransa gebe 
- 8aşı 1 inci salıifi 

hareketi başgöstermemiı oı. 

haeııa dünkü telgraflana laa 
melı:te olduğu ıon greY te 
bu noktai nazardan d ikkate 
yan bir hAcfüo teıkil et• 
EveJeuıirde bu grev reımf m 
lerin raporlarile ve hükumeti& 
teJiıile teeyyücl ettijiııe gör• 
mile ıebebıiz olarak baılamıı 
oi amele 1endikaları ıimcliye 
mütad olduğu Ye kaDonua ela 
terini icbar ettiği gibi ortaya 
veya gayri m .. ra hiç bir 1e 

veaile atmadan greve baılaaı 

Bunun açıkça maaa11 iıyu 

terdir. 

Ellerdeki çizgiler ve şekiller ta· zap e ıyor ar• 
liimizden bir şey gösterebilir mi? 

1f 

Yarın yeni bir yıla g rıyoruz. 
Ô t denberi, garblılarda adett ır 
ve bize de sirayet etmiştir. Yeni 
yda girişi mizde tali meselesi de 
bizi enterese eder. Amma şaka, 
amma c ı ddi .. Bu akşam da ta· 
lııerini deneyecek o1anlar çok
tu r. Ellerdeki hat ve şekil· 

lerle insanların huyları ve git· 
t kleri yo1u araştıranların yeni 
yıllara ~i rerken eskidenberi yü· 
rüttükleri bazı iddialar vardır. 

Bu idd ıaları bir klişe ile bera· 
ber neşred yruz: 

t - 2 - Bu parmağın al
tı n da ki dağ, Müşteri yıldızına 
aittir. Müşteri yıldızının evsafı 
şunlardır: 

Bu yıldızdan nasibedar olan
la r, her güzeli severler.. Yalnız 
insanların değil, hayvanların, 
çiçeklerin, nebatların bile güzel· 
lerine meftun olurlar. Eğlence· 
leri, bayramları kalblerinde te· 
sid ederler. Dindardırlar. lçti
maları çok severler; hususile 
kadınh içtimalarda bulunmak 
için can atarlar .• 

Amirlerine karş ı muti olup, 
tahtı emirle rinde bulunanlara 
hüsnü muamele ederler. İntizam 
perver, alçak gönüllü ve misa· 
fırperver olurlar. Yegane kaba· 
hatleri kendi ailelerini ihmal et· 
memekle beraber kadına tema· 
yülleri fazladır, fırsatt an istifade 
ederler. Ticarette muvaffak ol· 
dukları gibi sözlerini clinletme· 
sini bilirler, büyük memuriyet· 
leri, paralı işleri mükemmelen 
idare ederler. 

Bir numarada gördüğünüz yıl· 
d ız ve haçın manaları şudur: 

Bu işareti hamıl olanlar izd • 
vaçta mesud olurlar. Bekar ise· 
ler, mevkii içtimaisi yüksek 
bir aile ile akdi münasebat ede· 
ceklerine delifd;r. G enç kızlar 
ve erkekler, bilhassa sizler bu 
i şareti ellerin zde arayınız! 

3 - Bu san'at parmağıdı r, 

bu parmağın üç dıl'ının vaz yeti, 
ha rnı lın i n mesleği ndeki mebare· 
t ı 1i gösterir. Eğer bu parmak 
içeriye do,?r J bı r inh ina peyda 
elm ş e , o da ta nahkarlığın de
lıl dır. B3yle ins .nlar parayı 

ço.< sev..:na 

4 - Bu parmağın yukarı 
kısmı, birinci boğumu iradeyi, 
ikinci boğumu muhakemeyi ve 
parmağın istinadgahı olan on 
bu numara da maddi ve ma· 
nevi ( X ) hisleri gösterir. 
B,r zatın iradesini, maha· 
kemesıni ve hissi yatını bu üç 
nokta üzerinde görmek ve teşhis 
etmek müm'<ündür. 

5 - Bu beş numaralı hat l arı 
d ıkkatle tedkik edinı z. Çünkü bu 
üç çatalı ham ı l olan şahıs çok ta· 
lihıidir ve çok zengin olacaktır. 
Bö ; le bir eli b:r kızda görürse
niz veya bir ~rkekte bulursanız 
bilatereddüd onunla evl eninızl 

6 - Bu hat, kalb hattıdır. 
Sağ tarafından üç çatala, sol 
yıldıza müteveccih bulunmasıda, 
çok iyi bir kalbin meycud yetine 
işarettir. 

7 - Yedi numarada gördü
ğünüz hat, hayat hatt dır. Bu 
hatta sahib olan insanlar sı h· 

hatli kimselerdir. Bu hattın yu· 
karı kı smı • yani müşteriye doğ 

ru uzanan kısmı · yıldıza kadar 
vasıl oluyorsa, hamilinin ancak 
izd.vaç ile uzun bir ömre nail 
olacağını göo; terir. 

8 - Bütün kuvvetinizi göz· 
leri nize vererek, ayucunuzun 
iç~nde bu işareti arayınız, çün· 
ku çok mühimdir. Bu işaretin 
hamili bulunan şahı s, asude, 
pürüzsüz, zahmets;z işkencesiz 
bir hayata kavuşac~ktır. 

9 - Bu hat, iyi bir sıhhat 
ve hissi kablelvuku hattıdı r. Bu 
çizgiye sahip bulunanlar, vukuatı 
olmazdan evci veyah 1d olurken 
his ederler. ince ruhlu ınsın· 
lardır. 

10 - Yaş hattıdır. Sağ ta
raftan Merkür yıldızına, yani 
sanat yıldızına müteveccih ol
ması, iyi düşünceleri ve bu g ibile
rin mesleklerinde muvaffak ola
caklarını gösterir. Kuvvetli bir 
iradeye malik olduğundan işle· 
rini iyi tedvir eder, düşünceli, 
kafalı bir adamdır. 

11 - Bu numarada bulunan 
yı : dız da Venüstür. Bunun ka· 
barık olması, hamı linin şehvi 
hissiyatını göster r. Böyle bir 
ele malik olan kadınlar çok 
doğururlar ve: kolay vazı hamle· 
dı: rıer. 

Şehir halkı, panik halinde kaçıyor. Çinin, Rusya ile 
blok teşkil ettiği söyleniyor. 

.Hankeo, 30 (Radyo) - Çin 
hükumeti erkanından Sen·Liso; 
matbuat mümessillerine beya· 
natta bulunmuş ve Çinin, Ame· 
rikadan ve Çinle yakından ala
kadar biç bir devletten yardım 
görmediiini söylem:ştir. 

Sen·Liso; Çinin, bu günkü 
vaziyet karş ısında Rusya ile bir 
blok akdederek o suretle düş· 
mana karşı koymağa mecbur 
olduğunu bt yan eylemiştir. 

Şanghay, 30 (Radyo) - Roy· 
ter ıı jansının Kanton muhabiri 
b .ldir.yor: 

Elli bin kişi lik bir Çın kuv· 
veti, Kantonun etrafında tahaş· 

şüd etmektedir. Askeri kamyon· 
lar, mütemadiyen si lah ve mü
himmat getirmektedir. 

Şanghay, 30 {Radyo) - Çin· 
tao ahalisi, iki üç gündenberi 
şehri tahliye etmeğe başlamıştır. 
Bu gün Çın zabıtasının kaçmağa 
hazırlandığını gören halk, pan k 
halinde şehri terketmiştir. Ka
çanların yüz bin k şiye baliğ 
olduğu söyleniyor. 

Şanghay, 30 (Radyo) - (Çin
tao) şehrinde bu gün müdhiş 
b:r infılak olmuştur. Bu infilak 
neticesinde bütün telgraf telleri 
kopmuştur. 

Söylendif ne göre, postahane 
binasi dmamitle havaya uçurul
muştur. 

Ecnebilerle dolu olan dört 
posta vapuru, geç vakit ( Çın· 
tao) dan buraya müteveccihen 
yola · çıkmıştır. 

G eç vakit gelen haberlere 
göre, Çintao limanına üç Japon 
torpidosu gelmişti ... Karaya as• 
ker çıkarmak teşebbüsünün daki
kadan dakikaya beklendiği bil· 
diriliyor. 

Çintao belediye reisi, neşret· 
tiği bir beyanname ile şehrin 

harb sahası olacağını bild irmiş 

ve sivil halkın, mümkün olduğu 
kadar şehri çabuk tahliye et· 
mesi lüzumunu ilan eylemiştir. 

Şanghay, 30 {Radyo) - Japon 
tayvareleri, bu gün Hong· Hong 
şehrile limanını bombardıman 

etmiş ve mühim hasarata sebe· 
biyet verm ştir. At ılan bomba· 
lardan otuz kişinin öldüğü ve 
yaralıların fazla olduğu söyle
nıyor. 

Tokyo, 30 (Radyo) - Maliye 
Nezareti hazırlad ığı yeni b~r 
kanun ile 4 Sonkanun 938 den 
tibarenl sermayesi 2 milyon 
yenden faz la olan kumpanyaları 
Japon milli bankasına teşkilat 
ve faaliyetleri hakkında bir plan· 
ço tevdiine mecbur tutmaktadır. 

Londra, 30 (Radyo)- B.r Çin 
membaından alınarak İngi l iz ga· 
zetelerine verilen haberlere göre 
Kuançin kadınlarından bir, ordu 
teşkil edilmi ş ve bu ordu seki· 
zinci orduya iltihak etm ştir. 

Şanghay, 30 (Radyo) - Ja· 
pon ordular·, Şantung şe!-ırine 
dağru ilerlemekte devam edı· 

yorlar. Çinliler, sahili takiben 
geri çekilıyorlar. 

Bu gün Kantonu bombardı· 
man eden otuz J 1pon tayyaresi, 
tersane ile bütün askeri bina· 
ları tahrib etmişlerd ir. 

Londra, 30 ( A.A.) - Şan~ 
haydan alınan haberlerdejapon 
tayyarelerinin Mareşal Yenchic· 
hanı J 1ponya ile mesai birliğine 
t eşvik e ~mek maksadile cenubi 
Chansi şehirler;ne beyannameler 
atmakta oldukları bı!dirilmek· l 
tedir. 

Franuz amele sendi.kala 
J uhonun geçenlerde MoakoH 
dar bir ziyaret yaptığı Ye ora 
yet amele aendikalarile bir i 
me akdettiği düııl.lillarN F 
baılıyau ıoo grn bareketiaüıl 
bir aa evet ve oiddetle 6DI a 
111 Franıayı nerelere kadar 
yebileceği kolayca keıtirilebili 

Çin - Japon harbinden bir intiba 

·Muhakkak olaıı ıudur ki 
gebedir ve doğum1 ıaacalan 

mektedir. Bu doğum aancalan 
hğa meyyal olanlar da, I01a 
l1r da vardır. Hangi NDOI 

intaç edene yannki Fru 
olarak o aimayı alacaktır. B 
giln keıtirmeğe irakin yottar. 
Fraııaada doğacak çocupa 
dünyaya İllikamet verecek 
mullG bir teıire malik o 
bilmek lbımdu:. Bekliyeli .. 

Bazı kimseler, Tokyo hükii· Pekin hükumt.ti reisliğini deruht~ 
metinin belli başla ricalden etmeğe Oupeifouyu iknaa ça· 
mahrum olan Pekin hükumetinin lışmış olduklarına, bu zatın da 

Marrş 1 le mühim bir mevki ver· 
mek tasavvurunda olduğunu söy· 
lemektedirler. . 

Bu münasebetle Japonların 

Japon kıtaatının derhal şi mali 

Çinden çekilmesini istediği ni ve 
bu şartın Tokyo tarafından 
redded i ldiğini hatırlatmaktadır. 

B. Eden, Filisti.nin taksimi
ni muvafık bulmıyor. 

Fransız aya 
Büdceyi kabril 
Paris, 30 ( Radyo ) -

meclisi, dün gece geç vak 
dar toplantı halinde 
büdceyi tamamen müzak 

Nablüs civarında Arap çetelerile İngilizler 
arasında ıiddetli çarpışmalar oldu, 

miş ve bazı tadilatla bb 
lemiştir. 

Parlamonto, ayanın yapt 
dilita bir kere gözden 

Filistinin asayişini temine 
Kudüs, 30 (Radyo) - Nab· 

lüs civarında lngiHzlerle Arab· 
lar şiddetli surette çarpışmış· 
lardır. 

Sabahtan akşama kadar de· 
vam eden müsademelere lngiliz 
tayyareleri de iştirak etmişlerdi r. 

Arab çeteleri, gece karanlı· 
ğından istifade ederek muhtelif 
yerlere kaçmışlardır. 

Yafadan gelen haberlere gö
re, oralarda da yeni hadiseler 
olmuş ve Arab çeteleri İngiliz 
askerlerine hücumda bulun· 
muştur. 

Arab çeteleri, Filistinin her 
tarafında şiddetle takib edii· 
mektedir. 

Kudüs, 29 (A.A.) - Erden
den geldiklerine şüphe olmıyan 
silahlı bedevi kıtaatının muvasa· 
latı Hebron ve Beerisseba böl
gesindeki çeteleri takviye etmiş· 
tir. Bunlar memleketin içine ka· 
dar sokularak bazı evlere ateş 
açmışlar ve ziraatçileri para 
vermeğe me.cbur etmişlerdir. 

Londra, 28 (Radyo) - Deyli 
Herald gazetesinin yazdı ğına 

göre, Fılistinin taksimi ~mesele-
. d 1 ·ı· k b" . J "d ..I .... sın e ngı ız " ın :::s· n .c ş: ... c. ı 

bir ı h ~ "laf başgôstermiştir. 
Lord Eden, Halifaks ve daha 

bir ka ; naz r Fi ı istinin taksimi· 
ne şiddetle aleyhtardırlar. B.ı 

nazırlar, Fılistınin bir Arap ül· 
ktsi olarak bırakılmaslnı iste· 
mekte ve B. Çemberlayna tak· 
sim planının tatbikinden vazge· 
ç rmeğc: çalışmaktadırlar. 

çalışan lngiliz kuvvetleri 
Buna aleyhtar olan Müstem

lekat Nazın B. Volkan Makdo· 
naldın istifası beklenmektedir. 

ten sonra büdceyi . tudik 
cektir. 

Belçika kab • 
Tekrar istifa 

Brnlcsel, 30 (Radyo) -
çika kabinesi, mali ihtiW 
yı.ıle parlimontonun · • 
dh tooıre i.tifa edecektir. 

Y e1ll bWnc.nın lemin 
'•n ~.şkıi edileceti belli 
ğildır. 

Yere tükürllff4MI 

nan tertibat neticesinde 
kürdükleri ·görülen 2S" ldii 
landırılmıştır. Belediye, 
kürme yasağını ebem 
tatbik etmektedir. 

Japonyanın cevabi no 
usulsüz neşredildi. 

----------~-------------
/ n gi l terenin · Tokyo sefiri, keyfiyeti pro 

etmek lüzumunu hissetti. 
Tokyo, 30 (A.A.) - İyi ma- vermek maksadile derba 

lumat almakta olan mahfellere tebl iği neşretmek suretile 
nazaran Lady Bird hadisesi hak· kabelede bulunmuşlardır. 
kındaki Japon cevabının tevdii Japon mahfelleri Pana 
lngiliz sefir i ile Hariciye Neza· disesinin süratle ve me 
reti arasında Japon notasının yete şayan bir surette ha 
neşrine müteallik bazı teknik miş ve İngiliz bidisesiaia 

cemede kalmış oldupu 
müşkülata uğramıştır. etmektedirler. 

lnıiliz sefirinin JaP.On hükü· ------
meti tarafından tngilterenin me· Saray Bosn 
talibatını muhtevi metin neşre-
dilmediği ha de Tokyo hükfi· Tarihi hali yan 
meti notasının Londranm mü· Belgrad, 30 (Radyo) -
sait mütaleası alınmaksızın neş- ray Bosnanın en eslci ve 
redi lmiş olmasını protesto ettiği hali, henüz belli olm.,aı 
rivayet edilmektedir. sebepten çıkan yangın n 

İngiliz sefırinin Japonyanın sinde yanmıştır. Zarar, 111 
Amerikaya vermiş olduğu nota· larca d inara bal iğ oluyor. 

nın sansür edi lmi•i bir şekilde Rus - Japo 
ne rcJiliues:rıc .11ahi o mak is· 
· edığinı .h .. a" <!t ın ş o tdJğ J d1 Balıkçılık muka 
söylen mektt;aı r. i mzalanclı 

J tpon r,ı akamatı bu m ş'<Ü· 

lata hllka büyük umumi ka•at· 
gahın 1....ady Bird hadıses .nin ne 
gibi FJhval ve şerait dahilinde 
vukı.ıagelmiş olduğunu bildiren 
mr;tninın Japon cevabi notasrna 
t.ekabül etmekte olduğu hıssini 

Moskova, 30 (A.A.) -
hariciye halk komiser m 
Stomon•skov ile Japon 1 

elçis ı S igimitsu, 1938 için 
lıkçılık muvakkat rrj ımin 

t:;.;t eden bır protoKol iı 

mışlardır. 
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Dilber kad n korsan 
- Aşktan başka kuvvete baş eğmi_yen deniz kızman maceraları... -

Nakıli: Faik Şemseddin BENLİOGLU 
~~~----~----~~~ 
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Meri, genç ve esir lngiliz zabitini de korsan 
yapmağa muvaffak olmuştu 

-Eğer namusu üzerine yemin 
ederse, bize hiç bir veçbile hi· 
yanetlik etmiyecektir. 

Karasakal: 
- Bence bu delikanlı canım 

kurtardığı için bize söz verecek 
ve hize fenalık yapmıyacaktır. 
Bir adam hem hülcümet zabiti 
hem de namuılu olamaz mı? 
Meseli, ben hükumet zabiti ol· 
duğum halde namussuz bir 
adam mıyım? Bir zabitin bizim 
için de hususi kıymetleri var· 
dır, bunlar denizciliği, topculuğu 
bizim dağlılardan çok iyi bilir
ler. Bu genç zabit bize lazım· 
dır ve bizimle beraber kalacak· 
tır, deai. 

Fakat Kenedi bili inadından 
vazgeçmiyordu ve: 

- Ben bu zabitin bize ilti· 
hak etmiyeceğine eminim; dedi. 

Tiç, omuzunu ıillcti ve: 
· - iyi ya.. O zaman ben de 

onu denize atarım. Balıkların da 
hakkı yok mu? Bize yaramıyan 
onlara yarar. Edvard haydi sen 
git, şu yeni adamla bir görüş 
bakalım, ne diyecek? 

Meri, Karasak:aldan aldıtı bu 
emir üzerine hemen esirinin ya· 
nına koştu, ve ona: 

- Senin adın nedir? 
Diye sordu. 
Esir genç: 
- Tuhaf ıey, dedi. Korsan· 

lar için öldürecekleri adamların 
'ii.tiini ötrenmek liıım mıdır? 

Genç esir zabit vakıa cesa· 
retle ıöz söylüyordu. Fakat se
sinin titremesine de bir türlü 
mani olamıyordu. Buna rağmen 
Meri bu gencin korktuğuna 
hükmetmedi ve çok nazik bir 
tavırla: 

- Rica ederim, adınızı bana 
ıöyleyinizl. 

Dedi. 
- Ceymis Klifford .• 
- Pek ili •• Ceymis Klifford 

ıu andan itibaren ıiz de biz· 
densiniz .• 

- Yani.. Ben de haydud ve 
korsanım?. 

- Bizim Karasakal böyle is· 
tiyor. Ya bu karan kabul ede
ceksiniz, yahud da denize abl· 
mağı göze alacaksanız. Teklifi· 
mizi kabul et6tiniz takdirde ni· 
umnamemizi imzalıyacak ve sa
dakat yemini vereceksiniz. Ka· 
rannm çabuk veriniz, rica ede
rimi Size çok acıyacatım sonraf 

Dilimize çevir.en: 

Genç zabit, Merinin sözleri 
karşısında seri bir muhakeme 
yaptı; genç korsan nazik ve 
cana yakın bir şeydi; sözlerin· 
den de kendisini muhakkak ve 
feci bir ölümden kurtarmak is
tediği anlaşılıyordu. Eğer tekli
fini reddederse, bu ienç korsa· 
nın, acımakta olmasına rağmen 

kendisini ellerile öldürmekte 
tereddüd etmiyeceği de aşikar 

görünüyordu. Bununla beraber: 
- Korsanlık gayri a\ıliki b ·r 

iştir; cinai bir harekettirl Dedi. 
Meri, birden irkildi; i~tiyarsız 

bir hareketle elini hançerinin 
kabzeaine attı: 

- Rica ederim, ağzmızı böyle 
bozmayınız, yoksa, bizzat ben 
kafanızı leoparı rıml Korsanlar 
cihaoın en kibar, en cesur ve 
namuslu insanlaradırl Korsanlık 
kahraman insanların işidirl 

Dedi. 
- Bu sözlerin bir kısmı doğru 

olabilir; mukadderatını dalgala
rın arasına bırakan bir insanın 
cesaretsiz olabileceğine ihtimal 
veremem. Fakat, tevkif ve im
hası için emir aldı§'ımız Kara· 
sakal kaptan Tiç korkunç bir 
cani diri 

- Hayır delikanlı. B · r kah· 
ramandırl 

- Ahlaki cephe unutulursa, 
e,,et, bir kahramandır. Bu cesa· 
ret ve kahramanlığı çOk daha 
. • ~ D.e.ııi•IM• W •ÜJntu 
bir mevki alabilirdi. Bütün kor
sanlar, mevcut bütün devletler . 
tarafından kürek ve idama mah· 
kiimdurlar, batta siz bile! 

- Öyle mi? .. Oh... Ne ala!. 
Kürek veya idam cezası beni 
zerrece korkutmaz, fakat sizin 
insanlannız arasında korsanlık 
cesaretini gösterecek kaç kişi 
vardır? •• 

Bir az sükut hasıl oldu!. Meri 
geminin öte, berisinde buluean 
korsanlara baktıktan sonra: 

- işte Kenedi bize doğru 
geliyor!. Dedi.. Seni bilhassa 
öldürmek istiyen adam bu Ke· 
nedidir. Çabuk karar ver. Evet 
mi, yoksa hayır mı?. 

Genç zabit hayır demek isti· 
yordu. Fakat haypta karşı çok 
meclubtu. Genç yaşınd& ölmek 
ona çok güç geliyordu. Netice· 
de Merinin teklifine "evetn ce· 
vabını verdi. Ve hemen ora· 
cıkta ilk sadakat yeminini yaptı. 

Yazan: 
Hanri Bero Şiilcrii Kaga 

--------------------- 13 -
tokatla evet şu gördüğünüz elin 
tek bir tokatile yamyassı yapar
dım!. •• 

Ne yapayım ki o 11rada gel
medi veyabud gelmiı amma 
çok g~; o geldiği zaman o ve 
1.;>ea Kalıirenin yolunu tutmuıtuk 
bile! 

Geldiğimizin onuncu ganu 
kocası da lıkenderiye katarın· 
dan Kahireye inmiş. Şurumı 
d, söyliyeyim ki bu takip altı 
aydanberi devam ediyor. Devri 
ileın seyahatine çıkmı, g biyim. 
Şimdi artık şimendifer tarifele
rini ezbere biliyorum. Kahireyi, 

Cezairi, Malagayı, Barselonu, 
SardYDya, Palermoyu, Romayı, 
V enediği, Miin ibi, Visbadeni, 
Kolonyayı, Amsterdamı gördük, 
dünyanın her tarafında şişman• 
lıtımla alay ettiler. Bundan mü· 
teeaair olupta bir parmak bile 
incinmedim. Şu gördüğünüz kar· 
nımı dünyanın her türlü yemek· 
lerile doldurdum. Şu gördüğü· 
nüz kan kırm&zı çehrem garbın 
bütün otellerinde ışladı. 

Nazarlarını göbeğime ve gö
betiJn gibi şiş tombul yerlerime 
dikdiklerini hissettiğim donuk 
ve müstehzi tavırlı cı l ı z ve za· 
yıflMdan duyduium hiu.i .r:ıefret 

Meri bundan sonra: 
- Ala. Dedi. Ş'mdi de be· 

nimle berabar aşağıya gel. Be· 
nim kamaram iki kı şil"ktir. Şim-
d ye kadar ikinci kaptan Hanç 
ile bu kamarada beraber kah-
yor.duk, ikinci kaptan bu son 
çarpışmada öldü. Karasakaldan 
seni benim yanıma vermesini is
tiyeceğim. Bu suretle daha zi· 
yade rahat edersin! 

Meri, genç zabiti kamarasına 
süratli bir yürüyüşle götüı dü, 
bu suretle hareket etmek1e, bazı 
hoş olmıyan vaziyet ve hallerin 
yeni korsan tarafından görülme
sine mani o lmak istemişt i. 

Korsanlar bu sırada İngiliz 
harp sefinesine de ateş verdıler. 
Biraz sonra, İngiliz harp gemi
sinden artık hiç bir iz ve nişa· 

ne kalmamıştı. 
Meri güverteye çıktığı vakit 

yanındaki haydudlardan Rişarda: 
- Bu görünen yerler nere

sidir?. Diye sordu. 
- Sonu flar-

Balıkesirde feci 
bir kaza 

Bir kadın çifte tüfefi 
ile yaralandı ve öldii 

Balıkesir, (Hususi) - Şamlı 
nahiyesinin Daybelen köyünde 
feci b ir kaza olmuş, bir kadın 
çifte ile yaralanmıştır:. Kaza şöy-
le olmuıtur: Avdan köye <l_önen 
Mllliil~;'11iJIUla tiır ·, if.,aaşı 
Mustafayı ziyarete gitmiş ve çif· 
tesini de bir kenara b ralemıştır. 

. iki arkadaş odada avcılıktan 
bahsederl~rken, duvara dayah 
olan çifte birde nbire yere düş· 
müş, patlamış ve bunu, odanın 
bir köşesinde yemek p;şirmekte 
olan Mustafanın karı sı Fatmanın 
feryadları takip eylemiştir. Bu 
vaz yetten şaşıran 1ki arkadaş, 
başlarını çevirdikleri zaman Fat· 
mayı kanlar içinde bulmuşlar, 
tedavi için şehrimiz hastanesine 
getirmek üzere bir afabaya bin· 
dirmişler; fak~t yarası ağır olan 
Fatma yolda ö! müştür. Kaza et· 
rafında tahkı kata devam edil
mektedir. 

Bir mektep yandı 
Sugırlık, (Hususi) - Göbel 

nah yesinin ilk okulunda bir 
yangın çıkmış, bina içindeki eş· 
ya ile birlikte tamamen yan· 
m·ştır. Yangın, bütün köy hal· 
kının gayret ne rağmen söndü
rülemem iştir. 

hala üzerimdedir. Ekseriya beni 
komik bir aktör zannediyorlardı. 
Hakikatte de başka bir şey mi
yim yal? Ben de onlar gibi di· 
yar diyar dolaşmıyor muyuml 

Buna rağmen vaziyette hala 
bir tebeddül yoktur. Hatta şim· 
di onu evelkinden daha çok 
seviyorum. işte lafın kısası, hatta 
her gün bir az daha; hususile 
buraya geldikten sonra n· çin 
burada bulunuyoruz? işte asıl 
mesele; şimdiye kadar bütün 
memleketlerin garsonlarının ver· 
diği malumat saycs:nde her 
yerde izimizi bulan beyefendiyi 
şaşırtmak içini Vakıa benim de 
tanınmamama imkan yok amma 
~ küçük yaramaz kurnazm ha
tırına; firarımızı paraya tapan 
boşboğaz ecnebilerden z;yade 
bir Fransız vilayetinin gizliyebi· 
leceği geldi. Bizim küçük ha
nım her şeyi düşünür~ Allah 
için bunu da iyi duşünmüş
tür hal 

• • • e r z n 
eserleri ter
cüme ediliyor • 

Dün gelen Ku· 
run refikimizde 
(Ediblerim izin 
eserleri, Bulgar· 
caya çevril yor.) 
Başlığı altında 
şu satırları oku· 
duk: 

Meşhur Türk 
roman ve hika· 
yecilerile edib· 
lerimizden bazı· 
larının eserleri 
Bulgarcaya ter· 
cüme edilmek· 
tedir. 

Bazı hikaye· 
leri tercüme 
edilen gaze
temizin sek· 
releri Orhan 
Rahmi Gökçe 

Bulgarca Zora gazetesi Reşat 
Nurinin "Çalı kuşu. ndan sonra 
geçen sene Yakub Kadrinin bir 
eserini tefrika etmişti. Dört gün
denberi de Ekrem Reşidın "Emi
ne,, adlı romanı ayni gazetede 
tefrikaya başlanmış olub Bul· 
gar okuyucularının ko ayca ki· 
tab şeklıne getirebilmeleri mak· 
sadile sahife halinde basılmak· 
tadır .. 

Bundan maada meşhur hika· 
yccilerimizden lzmirli Orhan 
Rahmi ile Mahmud Yesarinin ele 
ikişer hikayesi, Bulgarcaya ter· 
cüme edilerek '"Zoran gazete· 
sinde çıkmıştır. Bu hikaye Or
han Rahminin "Te\efonda aşk. 
ve diğer bir hikayesi, Mahmud 
Yesarinin de ,. Hakikatin kaba· 
bati. ve •Yaşamak arzusu., hi· 
kiyesidir. 

Zora, Bulgarların en ciddi ve 
sayısı 100 binden faz'a olan en 
büyük siyasi gazetesidir. 

Tirede kömür 
bulunamıyor! 

Kömurculer, beledi. 
yenin tayin ettiği f ; .. 

atle satmıyorlar •• 
Tire, (Hususi) - Soğukların 

artmasile, burada da kömür bub· 
ranı başgöstermiş; kömürcüler 
derhal fiatleri arttırmışlardır. Be· 
lediye ibt ıkara mani olmak için 
kömürek nark koymuş, fake.t 
kömürcüler beş kuruşu az göre· 
rek satıştan vazgeçm şlerdir. 

Bu vaziyet karş sında belediye 
civardan kömür getirterek, me
murlarının nezareti altında sat· 
tırmağa başlamıştır. Ancak ge· 
len kömür azdır ve ihtiyacı kar
şılamamaktad ı r. -----

lngiliz tayları 
Ziraat Vekaletinin Karacabey 

harasında haliskan 6 İngiliz 
tayı yetiştirilmıştir. Bu taylar 
lkincikanun ayı içinde satıla
caktır. 

Adamcağı zı "Peıva,, ı le ' 'Tur,. 
arasında bir yerde ektik. Şimdi 
o muhakkak şatoların geveze 
kapıçılarından bizim "Luvar,,ın 
hangi şatosunun hangi mağaza· 
sında saklı olduğumuzu öğren· 
mekle meşğuldür. 

Şimdi artık her şeyi biliyor· 
sunuzl Bana hak verip vermı· 
yeceğinizi sormam bile. 

Sakın bana acımayın halDün
yada benden daha acınacak ne 
kadar insanlar vardır. Şimdi 
benim yegane arzum onlardan 
da daha 8cınacak bir vaziyete 
düşmemektir. Benim korkum is· 
tikbaldendit; istıkbaldenl insan 
ne oldum değ: l ne olacağım 

demeli. Fıllerdeki en büyük fa
zile~in ihtiyatkarlık olduğunu 
hiç duymadınız mı? 

-6-
- Hikayenin sonrası diyecek-

siniz? 
Sonrası yok. Evet belki bazı 

t.-ierruatı varciır. o da başka 

Aydında Kızı ay bayramı 

/ukarıdan aşağı Aydın okullarında bayram, Hallc.ni ~ 
cülük şubesi mensubları köglüler arasında, Köşk nalai .. 
sinde Kızılag tezahüratı .En üstte de Aydın Kızılay IHıf .... 

Bay Ahme.d ,Emin nutuk söylerken gö:ıükiigor 
Aydın, ( Hususi ) - Kızılay kında söylevler vermiş, köyleria 

kurumunun 60 ncı yıldönümü umumi vaziyetleri üzerinde tet-
Aydında ve ilimize bağlı bütün kikat yapılmıştır. 
ilçe ve kamunlarda çok ilgili ve Soğuklar başladı 
heyecanlı bir surette kutlulan· Beş gündenberi Aydında çok 
mıştır. Her yerde asker, okul şi ddetli soğuklur başlamııbr. 
talebeleri ve halk tezahürat ve Bugün kar düşmüş sonra ıulu 
geç"t resimleri yapmışlar. Ata· kar yağmıştır. 
türk büstlerine ve şehid an ıtla· Al k l 
rına çelenkler konulmuştur. H alk manca urs ar 
kürsülerinden bir çok söylevler Halkevi kurslar şubesi, geçea 
verilmiş ve gece müsamereler yıl açılan Almanca kursuna de-
tertib olunmuştur. vam edenler için B. ve biç bilmi-

yenler için de A. Almanca dil 
Aydında soğuklar ve kursları açmıştır. Kurslarda Orta-

Halkevi fa aliyeti okul öğretmeni B. Salabeddin 
Aydın, ( Hususi ) - Aydın O klar ders vermektedir. 

Halkevi köycülük şubesi Baş· Dalamada sa işleri 
kanı Ahmed Arkaynı n Başkan- Dalama kamun merkezinde 
lığında b ır heyet Umurlu, Köşk, 150 yıldanberı açı ktan gelen ıu 
Koçarlı ve Dalama kamunlarına yo ll arı köye yakm olan kısmı 
giderek bu kamunlara bağlı künkler içıne alınmış, köyüı:a 
köyler halkına, mer'i olan turk Cumhuriyet m ydanına bir depo 
bayrağı kanun ve n za mna mes· ve üç çeşme yaptırı lmıştır. Su, 
ve bayrağa karşı gös erilmesi membadan it ibaren künk içine 
lazım olan saygı ve se-vgi hak· alınacıktı r. 

bir akşama olsun; başbaşa ka l· 
dığımız bir akşama kalsın. Şu 
"Kantinelli,. meydanını geçen 
ve bize doğru gelenler tanıdık
larınızdır değil mi? Hızlı ve 
kuvvetli adımla rla gel ı yorla : 
Halden anhyan b_ir insan onla· 
rın düşüncel i yüzlerine bakınca 
bir alay iskambil meraklısının 
oyun oynıyacakları kahveye yak
laştıklarını derhal an lar. E? ... 
Gelenlerin birin in kolunda bir 
kadın; dalgın b ir kadın da var. 

-Karısı mı dediniz? Af rin: 
Bu adam iyi bir adam olmalı, 

ananeye riayet ed ıyor. Bi lmem 
hiç dikkat ettiniz mı? oyun oy
namak için dör t kaşı bir masa· 
nın etrafına toplandım• mut· 
laka içlerinden birınin karısı da 
orada bulunur. Birinin d yorum; 
hiç bir vakit ikisinin değil. Nı· 
çin mi; bilmemi 
· Ne gibi g zli ve anlaşı maz 
sebeplere b naen işsiz k 1 n 
adamlar behe ıehal b.r srm. ıv ~ 

ı ıe gezeler; n i çın operalarda 
ko istler ş arkı söylerke ı parde
su!er ni kolla rında tutarlar. Ni· 
çin büyük otellerin aşçıları üal 
dudakların ı düş ı k ve sarkık bı· 
yıkla r l a süsle rse bu da onun 
için. Bu böyledir. Her şey i ol· 
duğu gibi a lmal y z vesselam. 

- İşte şu gelen zat ta bu 
müste hcen adetin devamına hiz. 
met ed yor: Ka ısını birlikte ge
tırıyor. z '.'l\81 ı kadın ; başını na• 
sıl d a e~ n ş. . Kadeh gürültü· 
leri a a s nd'I eç c k b r gece
n n ·ç s k ı n ı ın zavall yı şımdi· 
dM hı ap etm ş. Bu hal klasik
t ir ha. 
Arkadaşınızın karısının Fran

sanın seksen altı vilayetinde 
peykelerde oturmuş böyle bin
lerce kardeşi vardır. Z avallı bu 
kadınlar ezL~ 'e bi dik leri re· 

. simli r saıc.e i evi!' o çevirdik· 
te, sonra çe ele kopacak ka· 

i 
d r sne ler. S > r h ·r b ı i ta• 

- ~C> .u v .. r -
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ı ı v· z )'e İzm · ... ; yabancılardan da dinliye/im 

- Başı 1 inci sahif ede - Rom nya kabinesi Lehistanda 
Her r··r vazifesini 

gayretle yapıyor. Bu r,ii l lÜ program top anmışt r. Başvekı l, yarın alc· umumiyet itıbari le müsaid bir 
/stanbul ra g 3 su: şam radyoda bild ·rec ği faaliyet akis bulmaktadır: D1ş politika _ 

Öğle neşr yatı: 12,30 Plakla programını kabine erka ıma oku· sahasında milli Hıristıyan parti· Yeni İzmir.. Yeni bı·nalar .. 
Türk m ıs kısi, 12,50 havadis, muı ve bu program etrafınd~ sin:n Lehistanla s ~ı bir ittifak Veni 
13,05 Piakla dans musikisi, tetkHder yapılmıştır. derp·ş ettiğı ve blzzııt B. Goga· yof[ar, bulvar/ar •• 
13 30 M ht 1 f IAk t Kabıne, gelecek hafta tekrar nın Leh • Rumen cemiyeti reisi 

• u e ı P a neşrıya ı, lskenderiyede çıkan Egyptiotis 
14 Son. top ~ nacaktır. ve Lchistamn büyük bir dostu 
Akşam neşriyatı: Paris, 30 ( Radyo ) - Koga olduğu kaydedilmektedir. Ellin gazetesinin 31111937 tarih· 

S kabines nin dahili siyaseti tama· Gazte Po.ska d iyor ki: li sayısında muharrir Bn. Hrissa 
ıat 18,30 Bayan Nine: Ço- Kasigoni imzasile İzmir hakkm-

kl l 19 O h men tebellür etmişt r. Matbuat, "Yeni Har.ciye Nazırı B. Mi· 
cu ara masa , sınan pe • da aşağıdaki yazı çıkmıştır: 
livan Tanbure: Halle şark ları, bu günden itibaren resmi mü· esoo iki memleketi bağ:1yan 
9 30 B esseseler haline gi rmiştir. münasebetlerin kuvvetlendirii- Güzel manzaralı fzmir körfe· 1 , eyoA"lu Ha.kevi gösterit 

kolu tarafından bir temsil, 19,55 Koganın partis"ni şiddetle ten· mesı lehinde çalııanlardan bi- zine g rerken Yeşil Karş1yaka 
Bora haberleri, 20 Necmettin kit etmiş olan Dimitaça ve Lop- ridir. ve Kokaryalı c hetindeki köylere 
Rıza ve arkadaşları tarafından ça gazeteleri, gayri muayyen B. Goga kabinesi için bir bakarak 937 lzmirini nasıl hu· 
Türle musikisi ve halk şarkıları, bir zaman için tatil edilmiştır. ekseriyet teminine muv Hak ola· lacsğ mı düşünüyordum. Hiç bir 
20,30 Hıva raporu, 20133 Ömer Yeni kabine, Yahudi aleyh· mazsa parlamentonun feıh ıle havadis bugünkü lzmiri bize 

tar.dır. yeni seçim yapılması beklen- tanıtamad ,.. d 1930 d ·· Rıu tarafından Arapça ıöylev, ı5ın an ' a gor-
Londra, 29 (A.A.) - Yeni melidir • ., . düğüm fzmiri tekrar göreceğimi 

20,4S B1yan Muzaffer Güler ve Bükreş, 30 (Radyo) _ Adve· d" 
arkadı~lan tarafından Türk mu· Romanya hükumeti hakkında zpnne ıyordum. Son gelişimden 
liL!ıı ve halk ıarkıları, (Saat geniı tefsiratta bulunan sabah rol gazetesi de bu gün hükumet bir kaç sene geçtiği halde bu· 

"' tarafından tatil edı lmiştir. d h d d 
ar•n). 21,15 Orkestra: 1-Glin- gazeteleri B. Goganın Yahudi Bükreş, 30 (Radyo) - Hü- ra an enüz ün ayrıl ığımı 
k •• • Yvan Sanıanin fantezi, 2- aleylıtan ve Alman dostu oldu· kA y h d"l . R zannettim. Herkeie karşı gös· 

umet; a u 1 erın, umen mat· terilen nezaket ve hüsnü kabul 
Toıti: Pescatore Canta, 3-Cbo· ğunu kaydetmektedirler. Buna buatında yazı yazmalarını, Ya· 

b. b t l R heni iyi hazırladı. Caz"p kor· pin: Poloaaiıe, 4-Lehar: Zigoy- ınaen azı gaze e er oman· hudi ç .ftçilerio, müstakilen ziraat 
nerlibe, 5-Roaen: Ehe dansante yanın Almanya ve ltalyaya daha yapmalarını ve devlet inhisarı dona acele bir bakış. Yangın 
Chu lea pouppeeı, 22,15 Ajanı ıılcı bir surette yaklaşacaA"ını altında bu'unan mevad ve eş· yerlerinde yapılan yeni ev, kah-
haberleri, 22,30 Plakla sololar, tahmin ediyor. yayı satmalarını sureti kat'iyede ve Ye oteller yangından kurtu-
opera ve operet parçaları, 22,50 Varşova, 29 (A.A.) - Yeni meneylem ştir. lan bir kaç bina eski zamanı 
son haberler ve erteai günün Bükreş, 30 (Radyo) - Kral hatırlatıyor. Bir kaç adım ile-
prorramı. 23 ıon. va: Konser, 22,-t5 Perag: Straus Karo\, yarın akşam radyoda ride eski Kremerin bulunduğu 

Avrupa iltasyonlannm bu gün- valsleri (imperial), 23 Prag: As- Rumen milletine hitaben bir yerde g iizel bir meydanlık ye 
lcü programlarından müntahap keri martlar, 24 Prag: Çigan söylev verecekt r. Kamal Atatürkün heykeli. Onun 
parçalar: orkestrası: Şrammel ve erkek Başvekil Oktavyan Goga, arkasında havuzlu güzel b r park 
S.ll/onilerı korosu, 01 B r çok merkezler saat sekiEde radyoda progra· katedrale kadar uzanıyor. içe· 

14,4S Rom6 kııa dalgası: (Orta Avrupa) yeni yılı, 1,15 mını bildirecektir. riye doğru ilerlemek hevesime 
Senfonik konser, 22 Varıova: Pariı Kolonyal: Yılbaşı konseri, Bükreş, 30 (Radyo) - Yeni rağmen Karşıyaka iskelesine 
Senfonik orkeıtra ve aopran, l, 18 Pette: Çigan orkeıtraıı. Hariciye Nazırı İstirat Miçesko, döndüm. Vapur uzaktan görü· 
teaor veair ıoliıtler (bu kon- Operalar, operetler: bütün devletlere telgraf çekmek nüyor. Koştum fakat vapuru 
aw pce üçe kadar ıürecektir) 12, 15 Roma kısa dalgası: O- sureti le kabinenin tebeddül ünü kaçırıyorum. Bu yazıları okuyan 
H-./i/ lcon•rler: per~t, 13,1.5 Roma kısa dalgası: bildirmiştir. lzmirliler bir kaç adım için va-
.. 45 Pariı Kolonyal: Plilc Opera, 16,30 Paris Kolonyal: Türkiye HariciY.e Vekili B. puru kaçırdıklarından kaç defa 

Beydsın (Moineau) isimli operet Tevfik Rüs:tü Aras, Yuaoslavya ın ı ol d 1 koeW'i 7'.10 Berlin kııa dalguı: " e eyu ma 1 ar. 
piyesi, 22, 10 Viyana: Franz Baş ve Dışbakana Milan Sto- e·· ··k k k V Halk musikisi, ( 8, 15 devamı ), uyu apı apamyor. e Suppenin (Güzel gala çay )ope- yadınoviç, Romanya Haricıye b k 

9,20 Pan·ı Kolonyal: Plik, 9,30 S ._ sizi yarım saat ekleme üzere rası, 23, 15 Prag: olistlerin iş- Nazırına sam mi tebriıde grafları 
Berlia kısa dalgall: Büyük aı- trakile operet musikisi. çekmişler ve muvaffakıyetler di· arkada bırakıyor. Ayni büyük 
l.rt bando, 11,30 Pariı Kolon· RoJital ler: lemitlerdir. kapı ayni vapur beklemelc hiç 
yal: Plak, 13 Paris Kolonyal: tS,45 Berlin kısa dalgası: Be- Milan Stayadinoviç, ilk fJ,,. bir zaman hoş değildir. Faka! 
Pilk, 13 Berlin laaa dalgaıı: ethovenin piyano sonatları, 16,30 satta Romanya Hariciye Nazı- lımanı görmek için fırsat bulu
Hafif maliki, ( 14,15 devamı), Berlin kısa dalgası: Borulu kuar- nna mGlaki olmak istediğini yorum. Aı vapur ve bir kaç 
13,10 Bükreş: Gigan orkeıtra11, tet konser, (18,l:S Eski ve yeni telgrafında bildirm iştir. yeıkenfi. Kordonda az halk d~ 
( 14,25 devamı), 14,15 Paris borulu kuartet musikisi), 20,lS Bükreı, 30 (A.A.)- B. Gaga laşıyor. Bu arada iıkele Karıı-
Kolonyal ı Konser nakli, 15 Bükreş: Transiluvanya halk şar- ma~buat mümessillerine beyanatta yakalılarla doluyor. Türkçe, 
Kete, 17 Roma kısa dalga11: kılan, 21 Varşova: Salon tiyat- bulunarak Nasyonal Hıristiyan ve Yunanca işitiyorum. Bunlar 
Baaclo muzıka, 17,45 Berlin rosu, 21,35 Prag: Mizahi milli fırkanın programını tahakkuk et- her iki lisanı konuşan lzmir 
kısa dalgası: Eğlenceli kırışık musiki, 24 Peşte: Solo parçalar, tirmek için ittihaz etmek tasav- Frenkleridir, Herkesin elinde 
mus ki, 18,02 Bükret: Giurgea 24,10 Prag: Enstrümantal solo- vurunda bulunduğu tedbirleri birer gazete var. Çoğu Türk 
orkltrası, (19,15 devamı) 18,15 lar, 1,05 Viyana: Halk kuarteti. bilahare bildireceğini söylemiştir gazeteleridir. Artık Türkiyede 
Var~ova: Uvertur ve danı ve Dans musikisi: Başvekil demiştir ki: halk okuyor. Latin harf.erinin 
fqtezi~, 18,2S Pqte: Vals ve 18,35 Roma kısa dalgası: - Her halde Kanunuesasiye kolaylığı herkesın okuyup yaz-
faatazi havalar, 18,50 Berlin (Orglu caz ve cetra orkestrası), riayet etmek istiyoruz. ma öğrenmesine yardım etmiş· 
kıa dalgası: Karııık hafif par• 22,2J Prag, Brüno ve1aire, tir. Vapurun sesi kapıda yer 
çalar, 19,45 Berlin kısa dalgası : 23,45 Bükreş, 24 Bükreı: Ope· Or. Behçet Uz almaklığımm Jazım o ıduğunu 
Biiyük yıl bitımi konseri, 20,10 ret ve sesli filmlerde geçen bana hatırlattı. Ayn bildik va· 
Prag: Söıeüz kabare neşriyatı, danslardan, O, ı Laypzig: t,08 Çocuk hastalıkları pur. Fakat başka isimle ( 9 
20,25 Kolonya: Yılbaşı için eğ· Prag: Brüno vesaire. mütehassısı Eyliil ) aklımdan silmeğe çalış· 
lenc~li program (sabah ıaat üçe Mukteli/: Hastalarını 11,30 dan bire ka- tığım tarih .. 
bdar sürecektir ) 21 Uypzig: 19,30 Roma kıaa dalgası: dar Beyler sokaA-ında Ahenk işte bir denizcinin attığı ka-
Muhtel.f orkestralar, 21,30 Ber· Arapça musikili program, 20,45 matbaası yanında kabul eder. lın ip ve onu geçirdiği kayık 
lin kısa dalgası: Yılımız: ölüyor Bari: Türkçe haberler ve çocuk· direkleri. Ayni sesler ,·e iskele-Maagenehane telefona 3990 
(mtısiki ve şiirler), 21,45 Bükreş: lar için neşr iyat, 21,20 Bari: Ev telefonu 2261 nin sarsı ntısı. Çok acele eden· 

.8~an~j~o~o~~~e~s~~~a~s~ı,~2~2~,1~5~M~o~s~k~o~-~~R~u~m~c~a~m~u~s~ik~i~li~p~ro~g~r~aim~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~l~e~r~v~apur ~naşmadan a~yo~ ':; l meselesidir. Faka buna ben de her tarafını gezmek ıuretiie 
henüz pek emin değilim. EA-er Şarki bizden çok iyi bilirsiniz. 
umdujum gibi çıkarsa polislik Bılhassa Hindistanı, Çini. Şimdi 
hayatımda ras 2eld ığim en söyleyin bana bakayım. Hiç bu 

KIZIL AKREB 
•ı~~~Y•A•z•~~:~~~~~~~~~~~~~ÇE~Vl~R~F~N~:~~·- müthiş ~~~udan b~ ola~~ gad~in~~rl~de abebe t• 

Sax Rohner Sezai Yaşıt Müfettiş elini iç cebine soktu. pan bir din veya böyle bir di-
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BIRINC/ KISIM 
rinin aruına koydu. Sonra tele· 
nr büyük bir itina ile bütün 
tekmeleri ve k&ğıdlan muayene 
etti. Tereddiid içinde idi. B r-
cleobire lrafaıı kızdı. Yumrutile 
mManın üıtüne vurarak: 

- Bir türlü anlıyamıyoruml 
Diye bağırda. Benim gibi kendi 
blıiiade bir doktorun masasında 
çalınabilecek ne olabilir? 

Bu ~rada kapı vuruldu. Dok .. 
tor titrek bir sesle: 

- Giriniz, dedi. 
Gelen uşaktı. 
- Emniyet müfettişi Donbar 

aeldi, efendimi 
- içeri alan. 
Bir az aonra odaya orta boylu 

tıknazca biri girdi. Keskin göz
leri, kaim gür kaşlarının altın
dan kar, sandakinin hüviyetini 
ke,fetmeğo çahııyormuş gibi in· 
sanı derin derin ıüzüyordu. ince 
dudaklarmı kaphyan beyaz 
J:>ıyı kları sert yüzüne tatlılık 
veriyordu. 

- Merhaba doktorcuğum, ümit 
ederim sizi rahatsız etmedim. 

Harton ayağa kalkarak ziya
retçiye yer gösterdi. 

- Mister Donbar, ziyareti· 
nizin sebebini öğrenebilir miyim? 

- Mesleğinize aid bir me
sele hakkında size de bazı ş1ey· 
ler sormak ve lı lcriııizi öğren· 

mek istiyorum. Bu bir •zehir. 

lkiye katlanmış bir zarf çıkardı. nin mensuplarına rasgediniz mi? 
- Şu zarfın içindekine dik- Harton elile alnını uğuşturdu, 

katle bakın, bir şeye benzete- derin bir düşünceye daldı. Se-
bilecek misiniz? Hartoo zarfı nelerin hafızasında istif ettiği 
açtı. İçinde parlak bir altın hadise ve hatıraları birer birer 
par~ı çıktı. Bu üç, dört san· yokluyordu. Birdenbire bir şey 
tim uzunluğunda boğum boğum hatırlamış gibi canlandı: 
tuhaf bir şeydi. Bir ucu sanki - Sizi bir dereceye kadar 
bir yerden koparılmış gibi gayri inkisara uğratacağıma mütees· 
muntazamdı. Ôbür ucu gittıkçe sirim. Fakat bundan beş sene 
incelen bir yarım daire ile ni· kadar evel Çinde başımdan ge· 
hayet buluyordu. Harton du- çen garip bir vak'ayı anlatmak 
daklarını büktü. listerim. Her halde işinize yarar: 

- Çok garip, bu bir akrep - Bir öğle vakti otelime git-
kuyruğudur. mek üzere Çinliler tarafından 

Donbarın gözleri parladı: çekilen bir kişilik arabalardan 
- Tahmin etmiştim, işler bir ne binmiştim. Bir az gittik-

umduğum şekli alıyor~ Doktor, ten sonra bir köprüdep geçmek 
şimdi size bir iki sual sormak icap etti. Tam köp rünün baş na 
istıyoıum. Tabiidir kı senelerce ~eldıkim '!- zaman. ı!rabayı ç•ken 

Diğerleri vapurun yanaşmasını 
bekliyor. Yolcular sağa sola 
koşuşuyor ve biletlerini iyi ve 
temiz giyinmiş iakele memurla· 
nna veriyor. Bu arada yeni bir 
şey nazarıma çarpıyor. iki de
nizci iskele duruyor. ihtiyar ve 
çocukların vapura binmeleri için 
kend lerine nezaketle yardım 
ediyor. Etrafı daha iyi görmek 
için yukarıya çıkıyorum. Men· 
direğin fenerlerini geçiyoruz. 
Manzara değişiyor. Yeni tarzda 
inşa edilen binalar .•• Yeni yol· 
Jar ... Bulvarlar ve çiçekler. Yeni 
fzmir... Onu bilmiyorum. Yeni 
ve güzel şehirden başka bir ıey 
görünmüyor. Vapur sahili taki· 
ben ilerliyor .. 

Beni sıcak balkonları ve 
mermer merdivenli güzel evle· 
rini tanıdığım fzmire götürüyor. 
Ankarada Atatürk vil!ismın is· 
mini taşıyan Çankaya iskelesine 
varıyo uz. Sır kaç yolcu biniyor. 
Ve ıimdi artık Karşıyakaya 
do~u yol alıyoruz. Eski atlı 
tramvayıarın atlarının ahırları 
bulunduğu Gifrenin deposunu 
görüyorum. Artık bunlardan bir 
eser yok. Şimdi parke taşlarile 
yeni döşenm t ve her tarafı 
ağaçlarla ıüslenmiı düzgün ve 
muntazam tretuvarlı ordonda 
modern otobüsier işliyor. İzmir
liler eski evlerin önündeki gayrı 
muntazam girintili çıkıntılı tro
tuvarları hatırlarlar. 

Bayraklı - Turan - KakııyakL 
Buralarda b ç bir ıey detişmedi. 
Gözlerim bakmaktan doymuyor. 
Gayet terbiyeli bir bay bana 
yaklaşıyor ve biletimi del yor. 
Vapur içinde yapı lan kontrolu 
unutmuştum. Ş mdi Karşıyaka 
kordonunu iyi görebilıyorum. 
Ne kadar güzeldir. Yeni beton· 
arme iskelesineatlıyorum.Herkes 
dışarıya doğru koşuyor ve ka
pıda beklıyen memurlar• bile
tini veriyor. Sağda çok büyük, 
temiz ve ıaksılarla süslenmiş 
bekleme salonu yolcu ile dolu, 
etr fa bir bakış. Hiç bir şeyin de· 
ğişmediti anlaş ı lıyor. Sağda 
kulüb binası, ıolda sinema ve 
sahil boyunda küçük masalarla 
dolu kahveler. 

Burada kalabalık fazla. Şimen· 
difer istasyonuna giden cadde
de modern ve güzel mağazalar, 
berber düklcan ları ve pastaba
neler. işte atlı tramvay da ge
liyor. Eski hayatla yeni hayat 
arasında hiç bir benzeyiş olma
mak1a beraber bunlar eıki ha
yattan b r şey hatırlatmak için 

Çinli birdenbire yere kapanarak 
ellerile yüzünü örttü. Bir taraf. 
tan da yavaş ve korkak bir 
sesle baaa yalvanyordu: 

- Sahip, sahip gözlerimi ka
pL Akrep pliyorl 

Şaıırdım, etrafıma bakındım. 
Ortada kimseler kalmaauşta. 
Y alnı& köprünün öbür ba11ndM 
yavaş yavaş birisi geliyordu. 
Yaklaştıkca farkettim. Bu uzun 
boylu, arkasıada kuul pelerin 
taşıyan bir Çinli idi. İıin ıaribi 
başında, omuzlarına kadar inea 
yeıil bir peçe vardı. Bir elile 
boynundaki kordonla oynuyordu. 
Tam yanımıza geldiği 1aman 
arabayı çeken adam tekrar: 

- Sahip, diye fısıldadı. Çe
vir başını! 

Bu ihtara rağmen bülüo dik· 
katimle baktım. •Akrep. bana 
hiç ehemmiyet vermeden geçip 
gitti. Bızden üç dört adım 

uzaklaşır uzaklaşmaz arabaet yı.· 
dırım gıbi yerind"'n fırll\dı. ArR· 

Kra Fa. uk N_ıh_s 
paşayı azl tt." •. 

- Başı 1 inci sahifede -
tenkid eden mektubu; saraydan 
hükumete karş1 sadır o muş cep
heden bir hücum addedılmek· 
ted ir. 

Kral, Faruk, kabineyi azlet
tiğine dair olan emirnamesinde; 
milletin artık kabineye müzahe
ret etmemesinden ve kabinenin 
de kanunuesasiye aykırı hare
ket eylemesinden b öyle bir ted· 
bir almak lüzumun J hissettiğin
den bahseylemekted ı r. 

Kahire, 30 (Radyo) - Kral 
Faruk, yeni kabineyi teşkile 
Mehmed Mahmud paşayı me· 
mur eylem"ştir. Mehmed Mah· 
mud pnşa, 928-929 senelerindr 
de Başvekalette bulunmuştu. 

Ôğr'!nildiğine göre yeni ka· 
binede vef~ müstesna o lmak 
üzere bütün p artilerden aza bu· 
lunacaktır. Ahmet Mahir paıa 
da kabineye müzaheret vadinde 
bulunmuş, fakat bir nazırlık ve
ya başvekillık kabul etaıesi bak· 
kıodaki teklifi reddetmiştir. Ka· 
binede Abdül Sahya paşa da 
bµlunacakhr. Kab ne teşekkül 
edince, parlamento bir ay tatil 
edilecektir. 

Kralın bu şekilde bir kabine 
teşkıl ettirmekle, yeniden inti• 
habat yapılmasını istıhdaf eyle
dıği sanılmaktadır. 

Kahire, 30 (Radyo) - Mah
mud paşa kabinesi, kral tara· 
fından kabul edilmiş ve hüku· 
me~ bu iÜn icraata başlamıştır. 

Yeni kabinen in, diktatörlük 
yapacağı söyleniyor. 

Başvekil Mahmud paşa, Na. 
has paşa ve tarafdarlarınm faa
liyetlerine meydan verilmemesini 
ve Vefd partis ne mensub olan
ların evlerinde araştırmalar ya• 
pılarak s labları varsa, derhal 
müsadere edilmesini emretmıştir. 

Üniversite talebesi, bu gün 
kral lehine nümayiş yapmı,. 

ardır. 

Son yağmur/at 
- Başı 1 inci sahifede ""' 
ğan yağmurlarm fayda n görülmfloı' 
de müatabıiller, fazlıı y•ğ murun d• 

rar vıtrmeıl ihtımaliodea bahledl. 
yorlar. 

öırendiği 1Qize göre yağmur de
vam edecek olursa bazı ıuahaulleria 

çilrüme~inden korkuluyor. 

kalmış o malı •• lımire ayak bu· 
tığım ilk dakikadan itibaren bu 
değişikliği farkettim. Türkleria 
bu hususta gerek m llet ve ge. 
rck ferd olarak gösterdikleri 
gayret ve fedakarlık gayet açık 
görülüyor. 

Meoılcketin terakki ve ile,. 
leme hareketl~rine ittirak eden
lerin payına düşen vaıifoyi yap• 
tığından her fert iftıbar eder. 
Her yerde hüsnü muamele, ıer
beatlik ve büyük enerji hareıı 
- Sonu 1 O ııncu salıif ede -

banın kotlarına sarılınca bir 
hamlede köprüyü geçtik. 

- Bu adam hakkında başka 
bir malumatınız yok mu? 

- Hayır, bütün bildiklerim 
aolattıklaramdan ibaret. O gün 
tanıdıldarımıa hepsine akrebi 
sordum. Çinli dostlanm sükOt 
ediyorlar, bir ..,. söylemek il
temiyorlardı. Ecnebiler ise biç 
bir şey bilmiyo lardı. 

- Aziz m doktor, bilmiyor
sunuz ki hali hazırda bütün Av
rupa bu Akreple uğrqıyer. Geıo 
~en gün müdüriyetten ıube 
imiri beni çağırmıştı. Londrayı 
alt üst etmemı Akrep hakkında 
edineceğim her hangi bir mal~ 
matı merkeze bildirmemi ıöy
le~i. Fazla tafsi ı at veraıedi. 
1<endi de bq emrı ;ıynen alınışta. 
M:idüre çı"°tım. O da dudakla. 
rını bilktü: 

- Biz de bunu doğrudan 
dotruya Parist ·n adı . Bu ka· 

- Soı.u " "' -
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J .. · na, Venüs, A - ollon, Me. Şehrin 
ağaclandırılması 

Yaşadıgv ı ıı;s k;~"i'bu işte 
çalışıyor 

h t Belediye, şehrin ağaçlandml· a s ey a a . . ması için faaliyete geçmiştir. 
Park ve yolların ağaçlandırıl· ev 

• • e 1. s mez 
diyar 

A 
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odisyas, bu yüksek medeniyetin hırİstİyan çalıştırılmaktadır. Bu yıl yukarı 
mahallelerde de ağaçlandırma 

I 

taassubu ile nasıl yıkıldığını gösteriyor. Yalnı'-t işine ehemmiyet veriliyor. 

toprak afbndakİ(er kurtulabilmiş.. Bursa k~a?t:.~men okulu 

Sağda Agoranın ayakta kalan kolonlarından, solda 80 yaşında bir ihtiyar 
Korniş/erdeki bir kadın başı okşuyor 

Afrodisyasta son yaptlan haf· içinde yola koyuldu. Fakat yol· 
riyatta güzel ve kıymetli eserler lar çok berbad, dar ve uçurum· 
bulunduğu duyulmuştu. Bu se• larla çevrilmiş. Hayrete şayan· 
beble tertib edilen tenezzühe dır ki, bu kazada araba yok· 
ben de katıldım. muş, ne binek arabası, ne de 

Nazilliden kalkan otobüs bir yük arabası. Hatta çiftçinin 
çok derelerden çaylardan ve 15 öküz arabası. Bütün yükü eşek, 
kilometre kadar da toprak tes· beygir ve deve taşımaktadır. 

viyesinden bata çıka geçtikten Eskiden ka1mtş tek gözlü dan· 

olmak için burada indik. Fakat 
mabede deği l, köye girdik. 

mezunlarmdan Bn. Remziye 
Yıltır İzmir • Narlıdere köyü 
öğretmenliğine tayin edilmiştir . 

....... l .... lllİıı ......... ı 

merdiven taşlarından başka bir 
şey yok. Verilen izahata göre; 
Afrodisyasın etrafını saran sur· 
Jar on iki kilometre tutmakta· 
dır. Bu surlarda sayısız mimari 
taşlar ve kitabeler bulunmakta· 
dır. Bütün bu mermer taşlar 
daha önceki binalardan sökülüb 
götürülen taşlardır. Putperestlik 
binalarını, büyük bir gayızla 
Bizanslılar, taş taş üstünde kr.!· 
mlyacak kadar yıkmışlar ve bu 
mermer bloklardan surlar kur· 
muşlardır! Venüs mezhebine 
karşı pek amansız davranan 
Hıristiyanhk buradaki binaları 
da büyük bir taassubla yıkmış, 
bir kısmını kireç ocaklarında 
yakmış, kolayca duvara gelecek· 
!erinden de sLJrlar yapmış! Za· 
vallı beşeriyet. 

sonra güç halle Karacasu şosesi ni dolos köprüsüne vardık. Burada 

Köyde tam beş kahve var. 
120 evli bir köyde beş kahve; 
şaşılacak bir iş. Fakat öğrendim 
ki, bu kahveler ayni zamanda 
hanmış, yanlarında b:rer de 
deve damı vardır. Nazilliden 
alış veriş yapan Tavaslıların ko· 
nak yeri buralarıymış. Gündüz 
oturulur, gece yatılır birer por
tatif oteli 

Bu defa yapılan hafriyatta 
ise iki yüz metreden uzun lfir 
koridorun saçak taşları bulun· 
muştur. Kat'i değilse de, dene· 
bilir ki, burası Agoradır: 

bulabilmişti. Bu yol üzerinde su o kadar çok ki, bir sürü de· 
Kuyucak nahiyesi ile Çiftlik ve ğirmen işlemekte ve tam 23 çift 
Yenice ribi büyük ve zengin taş, un üvütmektedir. 
köyler bulunmaktadır. 

Geçtiğimiz çaylardan bazıla
rına manasız adlar verilmiş, 

bunlardan birisi "Mergen,, ça· 
yıdır. Otomobilin su almasından 
istifade ederek Çiftlik köyünde 
bu çayın adını sordum: 

- Neden Mergen denildiğini 
bilmiyoruz, dediler. Öteden bir 
ihtiyar atıldı: 

- Oğlum eskiden bu çayın 
adı Bağırgandı. Sonra kibarlık 
olacak ki Mergen dediler. 

Ne güzel cevabi Nasraddın 
hocanın çocuğunuzuo adını Eyüb 
koymayın söylene söylene ip 
olur dediği gibi Bağırgan adı 
da Mergen olmuş çıkmış! Bu 
çay şiddetli yağmurlarda dağ
lardan gelen selleri toplayıp 
getirdiA"i için bağıra bağıra ge· 
lirmiş te ondan bu çaya "Ba
ğırgan,, adı verilmiştir. 

Bir de Şerabad diye bir çay 
vardır. Fakat bu adın nasıl uy
durulduğunu araştırmağa vakit 
lcalmadı. Hareket ettik, bu gibi 
adlar üzerindeki tetkikatı Na· Yakarıda Venüs mabedinin k ~· 
zilli Halkevinin himmetinden /onlarından, aşağıda ayni İna· 
bekleriz. bedin kapısındaki burmalı 

kolonlar 
Otomobillerin bu çaylardan 

adeta yüzerek geçmesi ve yol· 
)arda çamurlara batarak gitmesi, 
gönül ister ki, çok sürmesin .. 
Nazilli ile Karacasu 40 kilo
metrelik yoldur. Büyüle Mende
res ovası feyiz ve bereket fış· 
kıran bir diyardır. Bir ağaç fi. 
danı gibi yükselen pamuk çıbık· 
ları bunun en canlt şahididir. 

Yolun şose kısmı oldukça 
iyidir. Karacasu hududundaki 
şose daha bakımhdır. Dönemeç 
Ye yokuş heyecanlan arasında 
ansızın karşımıza Karacasu çıktı. 

Karacas11, bin beş yüz evli ve 
altı bin kilsur nüfuslu bir kaza 
merkezidir. iki yüze yakın dük· 
kinı vardır. Karacasuya ait ya• 
~ıyı ikinci mektubuma bırakıyo· 
rum. 

Gideceğimiz Geyre köyü ile 
Karacasu arası 12 kilometre 
\miı. Otobüs neşeli bir hava 

Karındere yokuşunda tutkal 
gibi yapışkan bir çamur deryası 
ıçine gir d k. Zencirli tekerlekle· 
rine rağmen otobüs kendi camnı 
zor kurtardı. 

Nihayet uzaktan Akrodisyas 
akropolu göründü. Ayni zamanda 
bu tepe ile boy ölçüşen Venüs 
mabedinin mermer kolonları da 
parladı. 

İşte surlardan giriyoruz. Dört 
c'hete açılan dört kapıdan bi· 
risi; garp kapısı, solumuzda. 

Önümüzde mabedin kolonları 
birer abide gibi yükseliyordu. 
Venüsün gizemsel güzelliğini 
sanki göğe doğru yükseltiyor· 
lardı. 

Köye giriyoruz. ilk ağızda iki 
burmalı sütun. Sanki bunlar 
köye gelenleri selamlıyorlardı. 

Burası Venüs mabedin.o ka· 
pısıymış. Güzeller güzeline saygl 

Kafilemizi karşılıyanlar içinde 
köyün ileri gelenlerinden Bay 
Şükrü Gülgün adında uyanık 
bir zat vardı. Bizi hafr:yat ko· 
miseri ile görüştürmesini rica 
ettik. Kafilemız arkasına takıldı. 
Hafriyat sahasında yeni çıkan 
eserleri ö :çmekle meşgul bulu. 
nan Bay Osman Bayattekini ya
kaladık. Bergama müzesindeki 
kıymetli çahşmalarile tanınmış 

olan bu arkadaşa derd yandık: 
- Biz buraya binbir meşak· 

kat çekerek geldik. inanmazsan 
bak her tarafımız çamur içinde. 
Bize bir az malumat ver ki zah-
me':imiz boşa g itmesin. 

Dedik. 
Bizi gezdirdi. Afrodisyas hak· 

kandaki uzun ve kıymetli ma
lumatı kısaca kaydediyorum: 

Afrodisyas, Venüs diyarıdır. 
Burada Venüsün mezhebi yaşa· 
mıştır. Venüs için bir de ma
bed kurulmuştur. İşte hala yir· 
mi kadar mermer direği ayakta 
durmaktadır. 

Venüsün aşk ve füsun dolu 
mezhebini tılsımlı sevgiler, es· 
rarlı zevkler içinde yaşatmak 
üzere daha bir çok tesisat vü
cude getirmişlerdir. Bunlardan 
birisi de, hamamlardır. 

Salonlarile, bir çok odalarile 
geniş mikyasta bir sahada ku
rulan bu tabanı ve duvarları 
mermer kaplı hamam, zevk ve 
neşe içinde yüzen bu diyarın 
günlerce içinde kalınan bir se· 
fahat yeri idi. 

Bir az daha gidiyoruz, 30 bin 
insanı heyecandan heyecana dü
şüren, şetarete garkeden tiyatro, 
yalnız sahne yeri, iki yüz met· 
reden fazla bir uzunlukta. Bura
sının sirk olarak kllllamldığı da 
anlaşıl maktadır. 

İşte bir Akropol yavrusu! 
Ova ortasında doğma veya 
yapma olduğu da belli olmıyan 
küçük bir tepe. Fakat ne yazık; 
saçı dökülmüş kafatası gibi 
cascavlak. Üzerinde bir kısmı 
evlerin içinde kalmış, tiyatronun 
mermerden yapılmış bir k4t-

Bir iş için halkın toplanıp 
karar verdiği meydan, ayni za· 
manda pazaryeri. Dört t8l'afı 
koridor ve mağazalar; ortası 
açık. 

Bu Agorantn miladın birinci 
asır ılk yarısında yapıldığı an· 
laşılmıştır. Saçak taşlarındaki 

büyük harflerle yazılmış yazıya 
göre, bu civar halkı tarafından, 
ilah Afrodit ve ilah Tiber için 
yaptırılmıştır. Zelzeleden devri· 
len bu güzel ve kıymetli eserler 
toprağa saklanmak suretile Bi· 
zans11lar elinden kend;ni kurta· 
rabilmişlerd r. 

Bu büyük ve mükemmel eser 
de gösteriyor ki, bu civar halkı 
çok zengin idi ve kültür sahibi 
insanlardı. Saçak taşlarının or· 
tasına gelen kornişler baştan 

başa meyvalı gırtlandlar arasın· 
da kabartma başlarla doludur. 
Bu başlar arasında, büyük ilah 
Jübiter, güzeller güzeli Venüs, 
ay ve avcılar mabudesi Diyana, 
güneş mdbudu Apollon, bütün 
gençlerin cazibesine kapıldığı 

ve onları yanıp tutuşturduğu 

için bakirei ismet.ve fazilet ma· 
budesi Minervanm gazabına uğ· 
rayıb başı kesilen Medüz, alnın· 
dan boynuzlu acaip vaziyette 
Sotirler, maskeler, taçlı ve miğ· 
ferli başlar, o zamanda yaşamış 
simalardan mürekkeb bir kol· 
leksiyon. Yüz elliyi geçen bir 
sayı. Hafriyata ilkbaharda de· 
vam olunacaktır. Verdiği izaha· 
ttan ve alakadan dolayı B. 
Osman Bayattekine teşekkür et· 
tik, yol sıkıntılarını da unuttuk. 

Gene hafriyat komiserinden 
öğrendiğime göre bu berbad 
yol, Aydm ilbayının yüksek him· 
metlerile yapılmak üzere keşifleri 
hazırlanmıştır. Yol bitince bu 
güzel eserlerden bir kısmı lımir 
müzesine taşınacaktır. 

Eskiden kalanlarla yeni bulu· 
nanlardan meydanda kalamıya· 

cak olan eserler köydeki iki 
depoya konacaktır. Bu depolar· 
dan birisi bu defa Karacasu 
ilçebayı Şefik Işığın himmetile 
temin edilmiş ve içine bir çok 
eserler toplanmağa başlanmıştır. 

l'"',/•n11ör 

for He 9 

Tekin olmıyan evler: 

Hayaletli U. B. 6 
tahtelbahri --·-Masal değil, tam bir hakikat! 

Ölen ikinci kaptan tahtelbahir üzerinde 
göründü, inanmadılar. Fakat bir gece .. 

.-

-2-
Tahtelbahir tam 12 saat de

nizde kald ; büyük endışe ve 
ıztıraplardan sonra U.B.65 tah· 
telbahri denizin yüzüne çıkarı· 
labiJdi. 

Elektrik bataryalarını tama· 
men su basmıştı. Bu tahtelbahir 
mürettebatm havasını tem'in eden 
hava zehirlenmişt i. M~rettebat 
• Ölenlerin yeri doldurulmuş ol
duğu için · 31 tayfa ve iki za· 
bitin vaziyeti çok feci idi. Bun· 
lar, on iki saat içinde tanmmı· 
yacak bir hale gelmişlerd;. Göz· 
leri çukura batmış, canlı cena· 
zeye dönmüşlerdi . 

Bunlara üç gün mutlak istira· 
hat verildi ve bu istirahat müd
detinin hitamında sefere memur 
edildiler! 

U. B. 65 tahtelbahri ise ilk 
seferini bu şartlar altında yap· 
mağa çıktı. 

Tahtelbahir hedefine hemen 
hemen hadisesiz olarak vardı. 
Fakat birden bir infılak st:si du· 
yuldu; bir su sütunu yükseldi, 
arkasından da alevler ve duman· 
lar fışkırd ı. Her kes i htiyarsız 
olarak bir kol veya bir bacak 
kaybedip etmediklerini araştır· 

dılar. 
Sonunda anlaşıldı: Bir kovan 

kapsolu patlamıştı. Beş kişi öl
müş on kişi de ağır surette ya· 
ralanmıştıl ikinci kaptan da 
ölenler arasındaydı. 

Tahtelbahir üssübahrisine dön· 
dü; uğradığl hasarat tamir edild!. 

Aradan üç hafta geçti. Bahri· 
yeliler her gece barlarda, güzel 
kadınlarla birlikte eğlencelerde 
dolaştılar, vakit geçirdiler. 

Bir gece U. B. 65 tahtelbahri 
mürettebatı bir barda eğleniyor· 
larken, barın kapısı açıldı; genç 
Patersen içeriye girdi. Genç 
bahriyeli, korkunç bir şey görü· 
yormuş gibi yüzünü elleri ara· 
aında sakladı ve kekeliyerek: 

- Ölü zabit.. İkinci kaptan •• 
Siz de gördünüz mü? Diyebildi. 

Arkadaşları kahkahalarla gül
düler, omuz silkerek: 

- Ölü zabit mi?. O arbk 
öteki dünyada! Dediler. 

- Fakat onu gördüm. Ölü 
zabit gemide, gözümle gördüml 

Genç bahriyelinin şaka etti
ğine, nihayet delirdiğine bük· 
mettiler. Böyle bir şeye nasıl 
ciddi nazarile bakılabilir?. Hal· 
buki Petersen ısrar ediyor: 

- İkinci kaptanı, ölen za· 
bitimi ben gemide gördüm, gör· 
düml Diyordu. 

Ertesi gün tahtelbahir kuman· 
danı çok fazla sarhoşluk ettiği 
için P"'t'""""'"e on beş gün ha· 
n Ve kendisine: 

ı hastasın. 

- Hayır kumandanım. Be 
bir deli değılim. Ben şuuruma 
tamamen malik old"ğum halde 
ve size ancak hakikati söy Ü· 

yorum! Bundan başka, ik ınci 
kaptanı köprü üzerinde goren 
sade ben değilimi 

Kaptan yalnız kalınca, sırt ı n· 
da bir ürperme.. O korkunç 
ve sessiz üroermeler..!en b "risirti 
hissetti; kendi kendine endişeye 
düştü, fakat hemen kendini top
lıyaralc: 

- Ben de budalalık yapma· 
ğa b!lşladıml Dedi. 

Kumandan, diğer zabit ile 
birlikte efrat koğuşuna geçb ve 
Petersene: 

- Hayalini seninle beraber 
gördüğün arkadaşını gösteri Em
rini verdi, ve Petersenin gös· 
terdiği nefere: 

- Söyler Dedi. ikinci kap
tanı güvertede sen de Peterıen 
gibi gördün mü?. 

Nefer kekelıyerek cevab verdi: 
- Evet kumandanım, eveti 

Gördüm .. 
Kumandan daha fazla tafsılat 

almak için: 
- ikinci kaptan dün akşam 

gemide miydı? diye sordu. 
- Evet •. 
- Saat kaçta? 
- Saatini tam amile tayin e • 

miyeceğ;m; fakat.. Gece yarıs. 
olsa gerekl 

- Peki. Gördüğün zamar. 
nerede idi? 

Nefer, parmağı ile tahtelba· 
birin güvertesinin bir tarafını 
gösterdi, Ve: 

- Şurada... Tam şurada .. , 
dedi ve sonra çok yavaş bir 
sesle ilave etti: 

- Orada ayakta ve kolları 
göğsü üzerinde çaprast olcluğu 
halde duruyordu. 

Zabit, hayret içinde idi. Derin 
bir düşünceye daldı ve: 

- Bu da ne demek?. dedi. 
Kumandan bu esrarengiz vaz· 

iyete ne diyeceğini kat'i surette 
bilemiyordu. 

* • * 
Dördüncü gün, aylı bir gece· 

de korku çığlıkları duyuldu. 
Nöbetçi büyük bir korku içi nde: 

- Ölü zabit... Ölü zabit ge
mide!. diye bağmyordu. 

Bu hadise, gemide ruhi bir 
panik yaptı. Bu hadiseyi nasıl 
red ve inkar etmeli idı? Bun· 
dan sonra, tahtelbahirin bütün 
mürettebatının ayni hayaleti 
görmiyeceğine veyahud böyle 
sanmıyacağına nasıl bükmedi· 
lirdi? 

Tahtelbahrin hareketinden 
bir kaç gün evcl bir çavuş ku· 
mandaoa koşmuş idi. Kumandan: 

- Ne oluyor? N • ? Oıye 
- Lütfen çeı1i.rıniz -
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A AJJQ1P 

Jry arnızın 1Ankaraya bir 
heyet gitti bir blSnçosu 

Tı k ige Cumhrui.etinin t.shit ettiii projeler dalıiliııle Pamuk piyasası. 
zamanlar zar/ıntl• wttıııın hiitin mılllfllıaları çe· · .. •k[.. .. 

aı;ları a b ribirine bailanacaktır. nın ( uşa uğu 
tun vatan bir demir kitle lıalilW gelec.kür. _ Adana, ( H ususi ) - Bu yıl 

B y k Önderimizin bu yük
r tl üzerine Cumhuriyet 
tin n tesbit ett ğı proje

ore, vatanın bütün mınta· 
rı • her gün artan bir hızla· 

r ylarla biribırine perçin· 
ktedir. 

o ve demiryolunun ekono· 
nas , istihsal mıntakala· 

ak merkezler ne bağ· 
1 y n geç tler o.duğuna göre, 
y r d enen her rayın iki ucu; 
bu mmtaka ve merkezleri biribi· 

u aştıran geçidin iki iktı· 
sa kaynağı sayllabilir. 

M 1 i demiryolları mız inşa po-
1 t as nın ana prensiplerinde 
• ha k hizmetlerinde devlet eli. 
mevzuu başta gelen esaslardan 
o ug na göre: 

1 - Ha kın huzur ve refahı, 
2 - Milli sermaye ve mi li 

enerjinin hareket ve faal yeti, 
• 3 - Umumi münakale işleri· 

nin sur' ati, selameti; 
4 - Pcımuk, bakır, kömür 

v demir nev'indenden ziraat ve 
m den servetlerinin işletilmesi; 

5 - Büyük endüstrinin tesisi, 
inkı afl, g bi cıbetler bu inşa 
po ıtıkasının ekonom k ve sosyal 
kanal arını teşkil etmektedir. 

Bu itibarla demıryollarımızın 
inşa polit kasım •Milli biri tın, 
mıl i müdafaanın, mılli ikbsadın, 
hulasa sar 'mu milli istiklali· 
m zın bir kat daha kuvvetlen· 
cijrilmesi. şeklinde de ifade 

ll:O ,:e b lir iz. 
Dem·ryolu ve yol ihtiyacı: 
"M mleketin bilcümle ibtiya· 

•catının o kadar başında ken· 
•d sini bissett rmektedir ki hiç 

bir hayal ve nazariye peşinde 
"aldanmaksızın memleketin me· 
"nabii ve ev adı il~ işe devam 
•etmek kat'ıyer b-mdir ... 

K. Atatiirlc,, 
) ol ve demiryolu inşa poli· 

kasının özü olan bu büyük ira· 
denin kuvvet ve kudretiyledir ki 
bu gün Diyarbakırda Irak ve 
lran gibi i:ıti komşu ve dost 
memleketi çelik ağlarla biribi· 
rine bağhyacak olan Diyarbakır
C zre ve Diyarbakır-İran demir· 
yollarımızın temelleri atalmıı ve 
inşasına da başlanmııtır. 

Cumhuriyet nafıasının, ileriyi 
gören bir program ve çok mun· 
tazam bir çalışma ile • ıimJiye 
kadar başarmış oldutu büyük 
itler gibi • bu büyük abidenin 
de çok yakın bir gelecekte ku· 
rulmuş ve bu batların da diğer 
milli demiryollarımız arasına 
katılarak işlemeğe bqlam11 ol· 
duğuou göreceiimize züpbcmiz 
yo'·"ur. 
Ş iphemiz yoktur; çünkü Hay

d ı p şadan lzmite demiryolu 
yap imasına 1871 yılında baı· 
landl ve bu demiryolu Ankara· 
ya ancak 1892 senesinde p
lebıldi. 
Şu halde (578) kilometrelift 

Haydarpaşa - Ankara hattının 
yapılması tam 21 sene sürdü 
demektir. 
Aydın hattına (1856) yılında 

ıorduğu vakıt te: 
- Petenea kaçta. C.vabıaı 

almışb. 

• •• 
1918 Kinunusaaisioia birinci 

günü U. B. 65 tahtelbababri 
Heligoland adasına )'ADaftl. 

Burada iki hafta tamamile 
had ses z geçli. 

Bır gün kumandan kanalda 
bir sefer emreden tifreli bir 
tc g af emrı llfdı. 

- Sonu fHll' -

K. AT ATURK Çukurovaada pamuk piyasasının 
başlandı. 608 kilometre uzun· çok dtişük olduğu malumdur. 
luğunda olan bu demiryolu bu Ç fçinin bu dar vaziyeti karşı· 
günkü halini ancak 1'912 sene· sanda şehr miz çiftçibirlıği ha· 
sinde alabilm ştir. rekete geçmiş ve lktısat Veka-

Demek ki, bu hat dahi an- Jeti ile temaslarda bulunarak 
cak 50 senede tamamlanmıştır. pamuklara b·r mahreç temini 

Unutmamalıyız ki, ecnebi ser· için Ankaraya dört k
0

şilik bir 
mayesile ydpılan bu hatlar, top- heyet göndenneğe karar ver· 
rak tesviyesi itler nin, kirgir miştir. Bu heyet pazar günkü 
inşaat ve b -tün köprü itlerinin ekspresle Ankaraya hareket et· 
ucuza mal ed lebilmesı ıç n bü· miştir. 
yük b r klsmı anzasız, düz ve Heye~ çiftçi birliği reisi Bay 
uzun ovalardan geçirılmiştir. Safa Özler, ziraat odası reisi B. 

Halbuki Türkiye Cumhurıyeti; Kasım Ener, Belediye azasın· 
13 sene gıbi çok kısa bir möd- dan ve çiftçilerimizden Bay 
det zarfında; gerek arazin n te- Vehbi Şamad, B. Ç Re-
şekkülab, gerekse umumi mal· fet Gülekten müteşekkildir. 
zeme nakliyat mesafelerinin mer· Heyetin dün Ankaraya muva· 
kez, limanlardan oısbets z dere- salat etmiş olduğuna göre, bu 
cede uzak bulunması ve güzer· gün lktısat Vekaleti nezdinde 
gihıoda sıralanmıı dağ silsilele- teşebbüslere ge~cektir. 
rini aşmak zaruretinde olması Ç f ç m·zi çok mütessir eden 
bakımmdan yabancı ş rketler.n bu günkü p 'yasa vaziyetinin ıs· 
yaphkları hatlarla h ç nı ı ·ayese lahı. 1:iphesiz, pamuk fabr kala· 
kabul etmiyen mıntakalarda yeni nmıza iyi bır fıatle mübayaası 
hatlar yapmışhr. veyabud d' p·yasa ardan alıcı' 

Hükumet bütüı bunların in· temini ıle kab olacaktır. 

şasıoı Türk emeği, Türk bilgi J zmiri yabancılardan 
ve Türk sermayesi ile muvaffa· 
kıyetle başarmııhr. da dinliye im .• 

Ankara-S vas yolu ile Erzu· - Baıı 8 inci .ahi/edtt -
ruma doğru uzanan ve memle- ketleri görülüyor. Fevkalade bir 
kelimiz bjnyesinin belkemiği tem zlik, belediye kanunlarını 
mesabesind., bulunan Haydar· büyük bir ciddiyet le tatbik edi-
paşa·Erzurum demiryolu Avrupa yor. Bütün Türkler temizdir. 
kıtasile Asya kıtasını bağl ıyan En fakir leri temiz giyinmiştir, 
en kısa yol olacaktır. her yerde ve herkese karşı hüs· 

Sıvas-Malatya iltisak hattının nü muamele gösteıme< ve iyi 
iıletmeğe açılmasile şimdiye ka· hizmet etmek arzusu vardır. işte 
dn Ankara ·Kayseri • F evzipaşa bir misal: Karşıyaka postane
üzerindeo yapllan lstanbul·Di- sinde ıhtiyarca bir memur bana 
yarbakır yolculuğu Ankara-Sa- Yunanca nereli olduğumu sordu. 
Yas·Çetinkaya·Malatya istikame· Söyleyince göz eri parladl. Ve: 
tinden yapılmağa baçlanm1 ş ve - Mıslra gideceiiniz zam? 
bu sayede rnemleketın iş haya· Karşıyaka posta ve fe1graf me
bna 208 kilometrelik bir mesa- murlarmm her1'ese iyi muamele 
fe kısalığı kazaodınlmı.ştır. yaptıklarını yazmız, dedi. 

Demiryol politikamızın feyizli l•vec kralı 
Terimlerinden diğer biri de o • 
laalk ve ~çin iş refabldır. Yal· Negüsün mektubuna 
•ız Sıvaa-Erzurum hatbnda bu 
fiine kadar çalıştınlan amele cevab verdi 
Ye iıçı gündeliği sayısmıo altı Stokholm, 28 (Radyo) - Kral 
milyonu geçtiA'i göz önünde tu· Güstav, Habeş impıratorundan 
tulursa demiryot siyasetimizin ald ığı bir telgrafa cevab vere· 
iş bayabna ve memleket refahı· reki lsveçin, Hollandanın tavas· 
na verdıği inkişaf derecesi ko- sutu ile Habeşistanın istilisınl 
laylıkla takdir edilebilir. tanımak için vaki müracaatı 

Saltanat devrinin, ancak ec· redde' titini ve Büyük Britanya 
nebi menfaati ve ecnebi serma · ile Fran a nezdinde bu hususta 
yesile yaptırabildiği, sent;de 67 teşebbüste bulunması teklifini de 
kilometre demiryoluna mukabil kabulden imtina eyled kini bil· 
cumhuriyet hükumetimizin öz dirmıştır. 
evladı milli sermaye ile 13senede Y alnıx yenı yapı lan hatlar için 
yaptırdı demiryollarımızın sene- ıaı folunan p ra, 937 bqında 
lik mik'tan 220 kilometreye 310,000,000 lira tutmuştur. 
çıkmıştır. & ıün Sıvas·Malatya iltisak 

Bu misalleri göz önünde bu· batbm ve Ç tiakaya istaayonun-
lundurarak hükmedeb liriz. Cum· dan ıoora Divriğı istasyonunu 
huriyet nafıasınm Diyarbakırda işletmeğe açmış buluan cum-
temellerini attığı ve hemen de huriyet nafıaae: 
inşasına başlad tı Irak ve lran 938 yılında Erzincana, 
demiryollarımızın ana şelıe~eye 939 yılmda Erzurumu, 
bağlandlğını görmek bahtiyarlı· Ve bun ano arkasından da 
t na uwşacat Z: Irak ve lrau budutlarıol ana fe" 

Cumhuriyet hiikümeti bit t• bektye baflamıı olacağı gibi 
raftan öz.jdemiryollanmızın inta Erzutum ile Sankamış aruıoda 
politikasını büyük bir azim Ye D1eYCut dar hat yerıoe normal 
çelik bir irade ile yürütürken, feD~likte deaıiryolu yapmak ve 
dığer taraftan da: Yurdumuzun Kan ile Sovyet Rusya hududu 
1 91rları ıçiade buluaan yabancı arumdaki eeniş ha tı da oor
t irket luıtlanaı da millileftirmek male irca ey~mek suretile Şark 
ülkiilüni talbik aa1aa11na lcoymuı, hududumuzu dahi normal hatla 
bu ... tlarıa a..eıa ~aiai ıaataa anaıebekeye bağlamıt buluna· 
alarak anqebekeye kat..., ve caktlr • 
miUileştirm ftir. Bugün, memleketin her tara· 

Bu ıün ec:oebi şjrketler elia- fında yakselmekte olan çefit 
de 4085 kilometre demiryoluna ÇCf t f11brikaların kW'ulup ifle
mukabil ancak 433 kilometre tilmeai de demiryolu politika
kalmıştar. mız1a ıala sıkıya batlı değil· 

Cumhuriyet biikumetinia it· midir?. 
!etmekte bulunduğu de;miryolla- Kısa zamanda tahakkuk tttir· 
n bu ıünkii uzunluğu iae 5536 diğimiı bu eaerlerle ıftıhar et· 
kilometreyi buımuştur. ~ hakkımızdar. 

lzoıi r sicilli t icaret 
memurluğu11dan: 

İzmir de Biri nci Kordonda Rız 
ferhaoesinde ticaret yapan Ana· 
dolu petrol Türk limıted şi rke· 

tinin fesh ve tasfiyesine ve tas· 
fiye memuru Şefık Çu lunun 
tayinine mütedair mukavele ti· 
caret kanunu hükümlerine göre 
sicılin 2142 numarasına kayt ve 
tescil edildiği ilan olunur. 

kmir sicilli ticaret memur· 
luğu resmi mührü ve F. 

Tenik imzası 

1: Mukavele 
Bu gün bin dokuz yüz otuz 

yedi yı lı Kanunuevvel ayının 
üçüncü cuma günüdür. 

Türkiye cumhurluğu yasala
rına dayanan ve örneği tasd kli 
aşağıdaki mühür ve imzasını 
kul ıanan İzmir ikinci noteri 
Mehmed Em·n Erener, Bahçe· 
liler hanındaki dairemde ve işi· 
min başında iken saat on dörtte 
yanıma gelen, adl ve sanı lzmir 
ikinci Toraman sokak 17 numa· 
rada oturan Hüseyin Ünüvar ve 
lzm rde ismet paşa mahallesin
de Çavdar sokağında 10 numa
rada oturan Naci Atilla adlı 
şahidlerle be li olan lzmirde 
Gazi bulvarında Büyük Tuhafi
yeciler çarşısındaki yazıbanesin· 
de mukim dairemizce tasdı lc 
edilen 20 T eşrioievvel 937 ta· 
rihti ve 11722 umumi 13/ 245 
hususi numaralı vdcaletnameye 
müsteniden Karlo Sperko na· 
mma vekaleten hareket eden 
lırn ır avukatlarından Münir Bir
sel ve lzmirde Yemiş çarşısında 
ki yazıhanesinde mukim ve dai· 
temizce bugünkü tarihle bir su· 
reti saklı vekaletnameye müste· 
niden Ernest Olivye namına 
bilvekale hareket eden Nuri 
Sıdkı Erboy baştan aşağı tarı· 
fımdan yazılmak üzere anlata
caklan gibi bir mukavele yap· 
maklığımı istediler yasanın ara· 
dılı gibi kendilerini ve şahidle
rini ergin ve olgun gördüm. 
isteklerinin ne olduğunu sor· 
dum. Müttefikan benim ve şa
bidlerin yanında söz aldılar ve 
dediler ki: 

Mukavele şartlarını şöyle teı· 
bit ettik. 

1 - lzmir ikinci Noterli~ince 
17 Eylül 936 tarihinde 9880 
umumi numara ile resen tanzim 
edilmiş olan mukavelename mu· 
cibince teşkil ve lktısat Veki· 
letince tesisi tasdik buyurularak 
ltmir Ticaret sicillerinin 1865 
numarasında tesc ı li icra kılınan 
(ANADOLU PETROL TÜRK 
LiMiTED ŞiRKETi ) unvanlı 
şirketin maruz kald ığı zarar yü· 
zünden sermayesinin tamamen 
zayi olduğu Çlkanlan hesaptan 
anlaşılmış ve şirketin devamında 
ikıtlerce b ir fayda mülahaza 
edilememesine binaen mezkilr 
şırketin feshıne karar verilmiş 
ve birnza şirket feshedilmiştir. 

2 - Akitler, şirketin feshine 
ait olarak iktisat Vekaleti ve 
sicilli ticaret dairelerinde yapı· 
lacak bilcümle muameleleri icra 
edeceklerdir. 

3 - Akitler belediye mezba· 
ha idare müdürü Şefik Çulluyu 
bılittif ak tırketin tasfıye memur· 
luğuna tayin etmişlerd rr. 

Akitler başka bir d yecekleri 
olmadığını beyan ve ik rar etme-
leri üzerine işbu mukaveleaame 
re1e11 tanzim olunarak hazır 

olaolar yamad~ açıkça okunda 
meal ve müıaderecatının armia· 
nna tamamen uygun olduğanu 

kabul ve ıkrar ettikten sonra al• 
tını hepimiz imza ettik ve mü
hürledik. 

Pul üzerinde 3 Kiounevel 937 
Akıt ve ıabitlerin jmzalan 
T. C. lzmir ikinci Noteri M. 

Emin Erener resmi mührü ve E. 
Ereoer imzaıl. 

lzmir vilayeti muhasehei h 
müdürlüğünden: 
Numarası 

28 
473 

12 
33 
35 
29 
17 
85/87 

477 

Cinsi 
ev 

d ükkan 

" 
mağaza 

" 
dolap 
mağaza 

fırın 
dükkan 

Mevkii 
Karşıyaka iktısat so. 
Sanatlar mekte.bi yanı. 
3ncü Karaosman caddesi. 
ikinci belediye caddesı. 

" " " Bakır bedesteni. 
Bekirpaşa hanında. 
.Karşıyaka iktısat so. 
Karantıoa sanatlar mektebi 
nanda. 

ya-

ldarei hususiye akaratından olup yukarıda yer ve cinsleri yazılı 
akarat kiraya verilmek üzere 24-12-937 gününden ıtibaren ve 
temdiden müşteri çıkıncaya kadar açık artırmaya çıkarılmıştır. 
Şartları öğrenmek istiyenlerin her gün muhasebei hususiye müdü· 
riyeti varidat kalemine ve pey sürmek istiyenlerin de vilayat 
encümeninin toplandığı her pazartesi ve perşembe günleri saat 
10 dan 12 ye kadar depozito makbuzlarile birlıkte encümene mü-
racaatları ilan o lunur. 31 1 2 3 4608 -

Jzmir Liman işletme müdürlüğün· 
den: 

Yıl başı dolayısile geç vakte kadar lzmirde kalacak Karşıyaka
lıların evlerine gitmelerini temin ve teshil için 1·1·93?S gecesi saat 
2,45 te Konak iskelesinden bir vapur kalkarak mutad i ke elere 
uğramak suretile Karşıyakaya gidıp dönecektir. 606 

il da.imi encQmeninden: 
Buca koşu yerindeki tribün terasının roberoit ile kaplanması 2703 

lira bedel ile ve 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan 
isteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine göre hazulıyacakları te· 
minatlarile birlikte 17·2cikinun·938 pazartesi günü saat 11 de il 
da imi encümenine ha§ vurmaları. 31 12 · 4589 

-------------------------------------------------1111İm9 Düzeltme Salih i e büyü deve 
Dünkü gazetemizin onuncu 

sahifesinin baş taraf,oda [Akseki 
Tıcaret Bankasının 30 Eylul 937 
tarihindeki mali vaziyetini b ı ldi· 
ren hesap hu l asasının] pasif kıs
mındaki yekunun [949,610,92] 
olacağı yerde yan!rşlıkla 94910,92 
şeklinde tertip edilmiştir. Dü
zeltiriz. 

lzmir Belediyesinden: 
Beher metro murabbaı dört 

yüz kuruştan bin yedi yüz elli 
altı lira bedeli muhammenli 
55 inci adanın 439 metro mu· 
rabbaındaki 3, 4, S sayılı birle
şik bir arsanın baş kitip\ikteki 
şartnamesi veçhile 18/1/ 938 Salı 
günü saat 16 da açık artırma 
ile ihale edılecektir. 

güreşleri 
Partimiz menfaatine 9/1/938 

pazar günü büyük bir deve gü• 

reşi tertip olunmuştur. Ve ecek 

ikramiyeler aşağıda gö.rter imiştir: 

Başa 

Ortaya 

Ayağa 

Lira 

70 

35 
15 

Güreşten iki gün evel gelen 

develer güreş kazansalar dahi 

2 ter lira masraf bedelı alacalı;. 

lardır. 

Kuyu dolabı 
aranıyor 

Kullanılmış kuyu dolabı ko
valarile veyahut kovas z satan· 
lar idarehaneınize müracaat 
etsin. 6 D. 

Mütehas ıs Muhasip 

DE: 
JNI 

101 
und 
M, 1 
yü 

ER 
E. 

EX 
.ınd 

.ınd 
ve 

~A 

iştirak için yüz otuz iki liralık 
muvakkat teminat makbuzu ve
ya banka teminat mcktubile söy
lenen gün ve saatte encümene 
gelinir. 31 S 7 11 4609 

lzmir aicilli ticaret 
memurluğundan: 

Devamlı veya gü ün muay. ur 
yen saatlerinde defter er ni t an

lzmirde lkıncikordonda 99 nu· 
marada ticaret ve komisyoncu· 
luk yapan Suat Öktem, Mustafa 
Gür şirketi 1-1·938 tarihinden 
itibaren komisyon işlerini ter
kederek yalnaz her türlü emtia 
alım ve satım le uğrqacağana 

mütedair beyanname ticaret ka
nunu hükümlerine göre ıic lin 
2140 numarasına kayt ve tescil 
edildiği ilan o!unur. 

lzmir sicilli ticaret memur
luğu resmi mühürü ve F. 

Tenik i mza sı. 

Genel sayı: l 5233 Özel ıayı 
12172 

zim ettirmek istiyen müessese 
ve ticarethanelerin ıdarehane• 
mize müracaatları. D. 5 

Göz H imi, 
Mi tat 

Adres: Beyler Numan sa. 
kağl No. 23 

Kabul saatler : Ô eden evel 
ıaat 10-12 o led n sonra 

15,30 • 17 Tele. 3 34 ·----------Husu'Bl lis n ve 
riyaziye de sleri 
Fransızca, İng l zce ve Alı 

manca hususi gec dersleri ay
flCI Orta mekteb tal beleriae 
riyaziye dersleri verilir. 

fşbu mukavelename suretinin 
dairemiz dosyasında sakla 3 K. 1 
evel 937 tar h lı ve 13163 genel 
sayıla aslına tamamen uygunlu· 

Karant 11a Köprü lİ tramvay 
caddes nde No. 685 

Sathı 
Güzelyalı tramvay caddesi 

1027 numaralı 6 odah ve bü
tün konforü havı denıze nazır 
ev sabllkbr. Tahplerm mez· 
kOr eve müra caat ara ilin 
olunur. 

tu tasdık kılındı. Baa dokuz yüz 
otaz yedi yıla K1nanevel ayının 
yırml beşinci Cumartesi günü. 

Pul 
28 K.evel 1937 

·T. C. lzmir ikinci Noteri M. 
Emin Erener resmi mührü ve 
E. Erener imzası. 

30/12/937 
Tasdikli nüsha gib d r. 

lzmir s cilli ticaret memur· 
Juğa resmi mührü ve F. 

Tenık imzası 
30 kurutluk dalugı pulu 

Muzı a öğretmeni 
aranıyor 

C. H. P. S lıh l Halkevinin 

40 lira aylaklı muzıka ô retmen· 

!ığı açıktır. T al p en re aı ~i· 

hal ldig t arıle 

müracaatı rı a o 

Vı 
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ANAlllu.U 30 Ki ounuevel 

astl·ı Pektoral Doktor Şahap Göğs-f! yumuşatır, balga!!1 söktürür, öksürü 
söktürür, tesirli bir OKSüRüK pastilidir 

mm--------------------------------------------------------
otoOr 

I N ô N Ü Cad. No. 20 

Atölyede 
En güzel pozlar 

çekilir. 
Amatör işler 

Temiz cabuk , 
ucuz yapılır 

yanın 1'!'1<ı ........ __ _ 

dan hareket'70)0<i" 
yan edebi1irin. Ki be 
dair çok saadetav.er p n 
dır. 

19 19 Temmuzunda 
tonraf'l'ma basmak 5lan, 
olmuştum ' e A1manyaa. 
da 3 Ey1iıldc vefat ec 
banı la bir hı.ç hafta gö 
vaff~k olmak için her 
tim. l3u esM muharib, 
nuna kadar inanclann kak 
Jarak kalm~ştı. Onun soO 
de iz.har ettiği, teessür, Jf 
hHkumetinin kendisine ~ 
m!."t vermemiş bulunması i~ 

1920 İkincikanunun üçüne. 
- b;r kişi .rrıüstesna olmak üzere 
::min bütün zabitı>n ve mürettel:;. 
manyaya clö'lmüş bulunuvorla1 
ların etb·sel<'ri tropik gü~eşil 
ve denizlerin serpintilerile 1 
id;.se de şereflerine ve sac 
asla bir nakise gelmemiş, h 
sürünmemiş idl 

nl' uzun maceralardan • 
da biricik kedik açılmış\ 
ooktorumuz Pietsch'in -
rnasıyd.ı. A lmanyanın hı 
v ellid zafiyet neticesi o 
re çöktüğü haberi, dok' 
ğu Şilinin en üc.ra kısrl 
onun kulai'•ına değdi· 

adP.m bu ızttraba tahkfarı 
rek düşüp öJmüc:tf . . i 

Ana vatana r:m Si 
~ . ~ ..... 

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

Diı Tabibi 

Cevat Dağlı 
ikinci Beyler sokak No. 65 

Telefon: 3055 

Operatör 

Faik lbrahim 
lzmire gelmiştir 

Eskisi gibi öğleden cvcl 
Fransız hastanesinde öğleden 
sonra Birinci Beyler sokak Diş 
Tabıbi Bay Mehmet Ali altın· 
daki muayenehanesinde has· · 
talarına kabul eder. 

Sıhhat Balıliyağı 
Norveçyanın halis Morina balıkyağJdır 

iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczalıanesi 
Büyük Salepçioflu hanı karşısında Başdurak İzmir 

.... • • ... • ' ~ • ~ • ı. • '1'·. . . '" : 

1938 Modelleri geliyor 
Sevrole Otomobilleri ., 

Kuvveti çok, fiati az, 
ve cihanın en 

masrafı az, mukavemeti pek çok 
beğenilmiş otomohilleridri 

Yedek. parçalar mevcY<dl<dl'b!lır 

OJdsomobil otomobilleri de her türlft evsafı haiz, sağlam, 
elverişli, güzel ve lüks makinelerdir 

lzmir ve bölgesi bayii : O. Kutay 
Birinci kordon telef on 2704 

~ ı l lll lll lll l ll l lll lll lll lll l lll l l ı ı . Doktor 

~ A. Kemal Tonay = Bakteriyolog oe bulaşıcı, sclgın · hatalıkları miite/ıeuısı = (Verem va saire} = .Baım•hane istasyonu karpmndaki Dibek M>bt bapncH SO uyıJa 
j = ev •e muayenehaneainde u bah uat 8 den akpm A&t 6 ya 

1 kadar haıtalanoı kabul edez 

l lll il il lll lll l 111111 1111111111111111111111111111111111111 ill 11111111111 Telefon: 4115 1111111 

Haraf!f!I kardeşler 
Büyük mobiya ve mefrµşat ma 
ğazaları emrinize amededir. 

MERKEZ ŞUBE 
iZMiR ANKARA 

Temiz, zarif eşya, elbise ihtiyacından evci gelir. Herkes ken 
halıne göre temiz bir eve, misafirlerini kabul edecek bir salon 
rahat yaşıyacak eşyaya muhtaçtır. iyi bir mobilya içinde kendin· 
ve ailenizi muhite daha iyi tanıtabilirsiniz. Eviniz ın eşyası hay 
nızm etiket i olduğunu unutmayınız. 

Memurlara 1 O takaitte veresiye muame. 
lesi yapılır. 

Foto Köroğlu 

Hamza Rüstem 
En meşhur fabrikaların fotoğraf makineleri, film, cam, kitı 
kart ve bilumum fotoğrafçıhkta müstamel eczalar. fotoğraf ali 

ve edevatı , font ve sehpalar .. 

Fotoğrafçılığa müteallik her nevi mal zem 
Zevki okşıyacak resim ve ağrandismanl r, senedat ve evrak 

istiıısahları ve kopyaları kemali dıkkatle yapılır. 

AMATÖR /ŞLERl 
Developman, kopya ve her nevi ağrandisman sürat ve nefa

setle yapılır. 
IZMIR: Emirlerzade çarşısı No. 28, 4, S, 6, 7, 81 ) 

Telefon: '675 Tel~raf: Rüstem lzmir 

Siz de M ET ALLU M '' D n ~=:.~ili 
Hem bol ışık almış olur, hem iktısat etmiş olur, hem lamba 
değiştirmekten kurtu lur, · hem de sarfiya tımzın eksildiğini 

ilk faturada görürsünüz. 

LLU 
t:evfik Baykent 

Elektrik - telef on vemalzemesi deposu. 

Siemens fabrikaları mümessili 
Peşetmalcllar 77 • 79 telefon 3332 

lzmir Meserret 
Otelimizin bütün mobilyası tecdid edılmış soğuk ve sıcal ıu 

banyo daireleri ilave edilmiştir. Otel yeniden telvin ve dr'ı 
edıimiş ve müşterilerimizin her türlü ıstirahatlerı temin tlun· 
muştur. Fiatler mutedil ve her keseye elverişlid ir. 
Kemera ltı caddesi ka rnkol karsı~ınch No. 7 ' fzmir 


