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Bitaraf müşahidler' yarın Dem~=:::,~k r-~-l-.ta-ly-a-il_e_m-ut-ab-ık_ı_:... --~ 

Ankara' da bulunacaklar ::!;!k~=~.~~.:'1 ~~~·i~~~~~·m:uk~b~ 
İstanbul, 3 (Hususi muhabiri· 

Fransız delegesi, projemiz hakkında hu••ku"'metı•n. mizden) -Karabük çelik ve demir kömür verecegv iz 
fabrika8lnı inşa edecek olan elli 

den talimat almak üzere dün Paris'e gitti 
İngiliz mühendis, J.ondra'dan lın· 
raya gelmiş Ankııra'ya hareket et· 
miştir. İnşaatı idare edecek olan 
hu mühendislerin reisi Bay ~fa. 

İstanbul, 3 (Hususi) - Ce· 
nevre'de bulunan Fransız mu· 
rahhaslarından B. Rober de 
Ke Hatay'ın temel yasasını 
tanzim edecek olan komiteye 
verdiğimiz proje hakkında hü· 
kumetinden talimat almak lü· 
zumunu hissetmiş ve bugün 
Cenevre'den Paris'e hareket 
eylemiştir. 

Ankara, 3 (Hususi) - U. 
Sosyetesinin kararile Hatay'a 
gitmiş olan bitaraf müşahid· 
ler, bugün Hatay'dan hareket 
ettiler, yarm burada bulunma· 
lan muhtemeldir. 

kenzi, gazetecilere: 
- Bu ayın onbeşinde Kara· 

bük ·ıe fabrikanın foşasına baolıya· 

1 cağız. Ve iki yıl zarfında Türkiyede 
en modern bir fabrika vücoıle se· 
tirec~ğiz. 

Demiıtir. Fabrika, iki pl sonra 
demir Ye çelik imaline ba~lıya· 

lcak.tır. 

Bay Stoyadinoviç 
Skopçinada mUhim be· 

'11111rZ.yanatta bulunacak 

Müşahidler, lstanbul yolile 
Cenevre'ye gidecekler ve Pa
zartesi günü toplanacak olan 
komiteye iştirak edeceklerdir. 

Bitaraf müşahidler 

ihtilalciler taarruzda 
Berut, 3 (Radyo) - Ulus· 

lar sosyetesinin Sancak mü· 
şahidleri bugün sancaktnn Ce-
nevre'ye hareket etmişlerdir. 

Suriye gazetelerine göre, 
ll'lüşahitlerin raporu Suriyeli-
ler lehine olacakmış!. 

Fransa'dan mütemadi
yen lspanya'ya cep

hane sevkediliyor 
Donanmamız Köstence'de Ogust vapvru silah 

[) t 1 k t d . • y(ıklü olduğu halde 
os mem e e enızcı- lspanya'ya gitti 

lerimizi büyük tezahü
ratla karşıladı 
--~----~~-------~----~-

lla n amiralımıza ve donanma er-
4anına mükellef bir ziyafet verildı 

Köstence balkı ve Rom<>n ııu· 

baylan, dtnizcilerimiıi fevk11l6de 
mçraeimle kar~ılamışlardır. Snn 
gelen haberler, bu ak~aın aınirah-

mız şerefine mü\cllef bir ziyafet 
tertip edildiğini bildirmektedir. 
Amiralımız da, } arırı (Bugün) Ya· 
vuzda mukabil bir ziyafet vere· 
cektir, 

Parİ!, 3 (Radyo) - 1 panya· 
Fran a hududlanmn kapatılmı9 ol· 
masıoa rağmen 22 şubattan bugüne 
kadar Pertuı'dan ıilih ıve gönüllü 
geıwtiAi anlaoılmıştır. 

Ogüst vapuru Nis'rcn 1spanya· 
ya gitmi§tir. Bu vapur l!ilfıb yiik· 
lüdür. Çekoslovakya'Ja ııipııriş edi· 
len 20,200,000 fi'ek de yoldadır. 

Cebeliittank, 3 (Ra<lyo) - 1s· 
panya'dan gelen balJerlere göre, bu 
gece, büyük bir hazırlıktan ve top· 
çu faaliyetinden sonra Mııdrid'de 
jarama celıhcsinde li i faıvvctler 

taarru1.a geçmişlerdir. 
Şiddetli bir yağın ura rağmen 

harbin gece )arı!lna .kadar devam 
ettiği anla~ılmıotır. etice henüz 
belli değildir. 

- Sonu 4 ncü sahifede -

Bag StogadinofliÇ 
Hclgrad, 3 (Radyo) - Dugiln 

meb·usan meclisinde adliye, ikültfu. 
\'e dahiliye vt:kiileti büdçeleri mil· 
zakerc \'e kabul edilmictir. 

Mekteblerde zirai tedrisata 
ehemmi} et \'erilecek, mutabassıs 

polis mcnıurlan yetiştirilecek, polis 
radyo ''e postaları teeiıı ,.e te .. kil 
edilecektir. 

Yarın hariciye vekaleti bfidçe· 
sinin müzakeresinden eve\ dı~ po· 
litika bak]unda baş ve dış bakan 
Bay Stoyadinoviç tarafından mcc· 
liste mühim beyanatta bulunu· 
lacaltır. JsıaılLul, 3 ( Husu~i ) - Do. 

nanmamızın, Köstcnce'den hııekn 

diğer Romen limanlannı do ziya· 
ret etmesi muhtcmclılir. 

Paris'te 

4rtıiralımız Şükür Okan 
ı ~~ etanbul, 3 (Hususi] - Donan· 

~l~ı2:, bu sabah Kö tence·ye var· 
ltıı.t Ve 21 pııre topla ııelfimlan· 

v lt. 

~,,tltöatence valisi, donanmamızı 
{)l,lltt etıniı ,.e amiralımız Şükür 
"-.ı~. da iadei ziyarette bulun· 

Yunan kralı 
Girid'e gidiyor, Yunanis
tanda sosyal sigorta ofisi 

Atino, 3 (A.A) - Kral cuma 
günü A ,·crof :mhlm ile Girid'e 
giderek adanın başlıca şehirlerini 
ziyaret edecektir. :Başbakan general 
Mctaksas krala bu seyahatte refıı· 
kat ede<'cktir. 

Atinıı, 3 (A.A) - Ba,hakan G. 
Metaksa!I gazetecileri lkuLul ederek 
So yal sigorta ofi inin hu hafta 
içinde faaliyete rseçcc~wni ve bu 
işin nezaketine lıinacn enel5. yal· 
nız Aıina, Pire ,.e Selanik gibi 
büyük şehirlerde tatbik olunacıı· 
ğını ,.e tedricen bütün memlekete 
teşmil olunacağını söylemiıtir. Bu 
!luretle kııa bir umanda Yunania· 
tan'da aigorta11a tek bir itçi kal· 
mıyaeaktır. 

Sen nehri kabarmakta 
devam ediyor 

-----------
Yağmurlar kesildifinden bundan sonra 

tehlikenin azalacağı zanolunuyor 
Paris, 3 (Rııdyo) -

Sen nehri, bugün de 
biraz kaLarmıvur. 

Ha,•alar iyileşmeğe 
başladığından, bundan 
sonra daha fazla kabıı· 

ramıya<"a~ ve binaen· 
aleyh tehlikcuin azala· 
cağı zannolunuyor. 

Şimdiye kadar Ma· 
kon'da beı metre yir· 
mi ve Pariı'te bet 
mettre kırk 1&1atim rü· 
Mlmifıir. 

Bu mesele Milano mülakatında konu
şulmuş, tam bir itilaf la neticelenmiştir 

1 tanhul, 3 (Hususi muhabirimizden) - İtalyan ajanııının verdiği 
bir habere göre, bundan evel Milıino'da Horiclye Vekilimiz doktor 
Bay Tevfik Rüşdü Aras ile İtalya hariciye naz.ın Kont Ciyarıo ara· 
•ında görüşülen mesc.lcler arasında harb gemisi in:ası için de mühim 
kararlar alınmıştır. IJükQmetimizin 1talya'ya verece~i maden kömürü· 
ne mukabil İtalya tezglihlannda Türkiye için harb gemileri intau 
menuubahs olmuş ve müzakere neticesinde kömüre mukabil gemi 
sipari~i kabul edilmiştir. 

lngiltere' de silahlanma faaliyeti 

Yeni büyük zırhlılar ve 
harb gemileri yapılacak 

Buseneki bahriye büdçesi, 105 milyon 
65 bin lngiliz lirasıdır. 

Londra, 3 (Radyo) - lngil· 
tere bahriye nezaretinin bu 
seneki bütçesi, 105 milyon 65 
bin lngiliz liras1dır. Bu miktar, 
geçen sene bütçesinden 23 
milyon lira fazladır. 

Tanzim olunan programa 
göre, tezgahlarda btılunan iki 
büyük zırhlıdan baska otuzbe-

şer bin tonilatoluk üç zırhlı 
daha yapılacaktır. 

(Nelson), (Rodney) ve (Had) 
adındaki dridnotlarda da mü
him tadiJat yapılacaktır. 

Bütün bu büyük gemilerle 
birinci sınıf ve son sistem bir 
harp filosu teşkil edilecek ve 

- Sona 4 ncü sahifede 

Altay - Göztepe 
''Anadolu dostluk maçı,, 

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

Ayni gün amatör güreşçileri-
Umiz de boy ölçüşeceklerdir. 

Göztepe 
Milli küme seçme müsabaka· 

lan, ümid edilmtdik: heyecanlar 
ve sürprizler içinde artık k.at'i ne· 
ıiccsini almıı bulunuyor. Milli kü· 
me usulOnün ak.im kalacağı hak· 
kındaki haberler de asılsız çıktığı· 
na göre, f zmir'den iştirek edecek 
olan takımlar da taayyün etmi~ 

bulunmaktadır: 

Göztepe ile Altay ... 
Kabule met·buruz ki, İzmir'dcn 

milli kilmeye i§tirak edecek takım, 
herhangisi olurea olsun, .;ok çalış· 
mak ve yapılacak temaslara kadar 
iyi bir antrenmanla hazırlamak mec· 
buriyetindedir. Çünlı.ü fetaoLul Ye 
İımir ıpor aeviyeleri araundaki 
fark 'H mtiD&Mbetltr, ew71 nil-

takımı 
betle, aleyhimize olarak biraz da. 
ha de~iımiş gibi görünmeltedir. 
İzmir'li çocuklann ) uksek enerji· 
leri aşiklir ,.e muhakkak olmakla 
Leraber, gerek 1stanbul, gerek An· 
kara sporculan antrenörlerin neu· 
reti alımda uzun zamandanberi ça· ' 
lışmaktadırlar. Bugün tam forınle· 
rini bulmuı gibidirler. İzmir iııe, 
daha bazı elemanlannı kaybetmit 
bulunmaktadır. Bu itibarladır ki, 
çocuk.ltırımızın, hmir sporunu tem• 
eil cdclıilmelcri için s.ılu bir ıuret· 
te ,.e hiçbir antrenmanı kaçırmıya• 
rak tam bir disiplin altında çahı· 
malan lbımdır. 

- Sonu 7 ine isalri/ed• -



O günii bekliyoruz 
Saime St!di 

. k hali ı eıi dileğini tatı· 
Tilrk'çe konoımaıtın kanunt hır bü iim ne ge m . ·a h " az · e tem ı are •· 

19 
dünkft &&() günü bekliyoruz,, serleTbalı yazım enn B b 

neden telefonla arayıb tefekkür lütfwıda bulunanlar oJ.•U~, kalen ° 
L • n. d d"ıter ,1tço-. em ve 

menuu 1zmir'de yeniden tazeler-.en, aynı gun e 1ı; 
L fi b" ı·ıt· . kla•n: sanmıştım. fikir aahibleriııin de beninllc a.a a ır ıcını yapaca . 

l B .a~ hır da1gınbğa 
Diba bakbm ki menua dokunmamıt ar.. unu _ . 

: - d' b. 1ıar ıöı.u vardır. Dığer 
atfediyorum. "l>emır tavında dövülür,, ıye ır a ıl . d h . ti 
mdnenerlerin, kalem sahihlerinin "Türk'çc dav"•" ııf~nkn keıl auak sıybe e 

B • 111uva ıe ma , oy• 
duracaklan gWılerin içinde bulunuyoruz. uı,. 1 b. "k' il 

'borcudur Onun muvaffakıyetin?' ı,o mazaa ır ı. ı yazı c 
mımuzun • . .ımın çıluıından, aekız on saat 
'atir '- lüne girmek de bir terefbr. Y. • • ı.--a-. ro .anyet gazetesınde 0Peyamı Safa 
aenra İstanbul ırazeteleri geldi. Cuv dil ü haı·•-- L di·~ o _ B _ yazı ve t ome ..-.ımı, .. en 
mn bir yazısını gordiim. ugmy bıraktım. Ben "0 günü bekliyoruz,, 
dtonumla bera~er ıeve. •.cveıasak., diyerek baıhyor ve ıunlan yazıyor: 
demiıtioı. Peyaıuı "Beldedığır- k. b -t _ J b · -~ J t belk. la ıar ı, ıı su anaa ır muaae 

Oluıg;.• lc tl 1 .ı~ka bir dil konuşulmasını yasak 
evvel, . ~r te e!ln midalıalesinJen baılca çare lcalma
etmel& ~ç·ı~ afere yazmıştım. Tekirdal oe Bursa bele
d~~ı • " "Jnla delil, fakat igi tatiilc edilirH tesiri 
..tıge erı, ~f olabilecek bir nizamla bu münasebetsizliği 
ona 111!Jni,ler. Beı lira para cezası lcesec11klermiş. Ekal
ı,scifr arasında, bilhassa Fransızcağı Tarkçeden değil, 

f dillerinden bile /azla konuşan Mııse11i wdandaşların 
itigalllarile tasarrıı/ an' aneleri arasındaki miicadele

ı sonunu bize tecrübe gösterecektir. 
Polisin 8niJnlle sık sılc lctJsege daoranmıga mecbur 

/arlara 6iilbiil ıibi hep Türkçe şalcıgacalclarından 
minim. 

Bi, güzel haber daha: Dahiliye Velu!leti lıtanbul 
111ledipsi11den bıı lııısıuta fikrini sormuş. Haber doğ,,ı 
ıe, lsttınbal belediyesinin milliq.tçilili, gani altı oktan 

/JirilN sadalıtdi imtihana çekiligor, demektir. Zannetmem 
lci 611 belttdige mensabları arasında tek bir adam, komşu 
6filedigeler tarafından wrilen kararın lstanbııl' a da 
teşmil edilmesi fikrine baş kaldırarak Non, cest impos
ıible digebilsin. Varsa, hıı kalıraınanın, ismini öf renmek 
istertllm. 

Dalıilige Vekaleti sorsun, sorm•sın; lstanbul beledi
... , bıı şe/ari11 FatiA N Atat/irk tarafından ilci defa 
/etlıedildilini, ikinci defasında 6irincisinden çok dalıa 
/ala Tilrlcleıtirildilini unutamaz; Türk dilinin gagımına 
verilen elıemmigetin kültür w politika bakımından 
mana(arına da ıafil kalamaz. Agni gasafın lstanlnıl'dtı 
da Türkçenin lıagsigetini iade etmesini Hlcligorıız. 

Su içmiyen~ hayvanları il 
Bir Fransız mecmuasında 

okuduk: 
Geçen Kanunuevvelin 31inci 

günü Londra hayvanat babçe
ıinde bir papağan... 62 ya· 
şmda olduğu halde ölmüştür. 

62 yaş oldukça uzun bir 
ömür ifade eder. Fakat bun· 
dan daha garip bir nokta, bu 
papıpnan yqadıtı müddetçe 
bir damla olsun su içtiğinin 
rörülmemiş olmasıdır. 

Fran11z mecmuası bu müna
sebetle cenubi Amerika çölle· 
rinde su içmeden yaşıyan hay· 
v1nlann çok olduğunu ilave 
etmektedir. 

intiharlar hakkında 
bir latatlstikl 

logiltere 'de son bir istatis
tik neşredilmiştir. Bu iatatisti· 
tin dikkate pyan cihetleri 
v•dır; bilhaua intiharlara ta· 
llOlc eden kısmı böyledir: 

1936 Senesinde bütün arz 
üzerinde 5,200,000 kişi hayat
lanna kendi arzularile nihayet 
vermiştir. 

Memleket itibarile bu yekli: 
nun taksim şekli de şöyledir: 

intiharların yüzde 77 si Ame
rika' da, yüzde yedisi lngilte· 
re'de, yüzde bqi Fransa'da, 
yüzde üçü Kanada' da ve yüzde 
biri de ltalya' da olmuştur. 

Bu hesaba göre, 1936 da 
her on dakikada 100 ve her 
iki saniyede bir intihar vukua 
ıelmiftir. 

PEYAMi SAFA 

400 Kilometrelik filml 
Alman'lann olimpiyad oyun· 

lannı göstermek üzere hazırla-
dıkları filmin uzunluğu tam 
400 kilometredir! 

Eğer bu filim gösterilmeğe 
başlanırsa herbiri üç saat sür· 
mek üzere 130 seans lazım
gelecektirl 

Bay Hitler'in bu filmi VÜ· 
cuda getirmete memur ettiği 
Alman sinema yıldızı Ley Ri· 
f enstol, bu filmi gözden geçir-
mek için günde 8-10 saat ça· 
hşmak suretile tam iki ay fe
dasına mecbur kalmıştır. 

Bu filim iki, üç aya kadar 
tamamlanm11 olacak ve tabii 
en uzun filim olacaktır. 

Bug/Jn dofacak 
çocuklar •• 

Da •hah da menf t leliıler 

altında blmaga mecbarm. Ba 
tesirler it yapmak ve muvaffak 
olmak imklolannı tamamile azal· 
tacak. taabhüdleri yapmamak yü· 
ziblden danlar "' bldiaele.r çık· 
mauna Nbeb olacaktır. 

Öğleden sonra bu menff te
ıirler niıbt bir ~kilde azalacak, 
y•ıını almıı Ye İl baıında bulu· 
nanlar için movaf fakıyet ihtimal· 
leri çoğalacaktır. 

Bugün doğan çocuklar seki 
fakat sebataız olacaklardır. Bu 
gibi çocuklar, eıkı bir disiplin 
altında çalıpbileceklerdir. Kıdar, 

kendi baıluına koca bulacakları 
için iyi bir aile tetkil ve idame 
eclemiyecek!.rdir. 

ANADOLu ................................. ._ ...... .. ~3/937 ~ 

Define mi 

,'5EI 119MABERLERl-
H 

Odemiş 
Cezaevinde --·· ..... ---Bir kişi makaala 

yaralandı 
Ödemiş Cezaevinde kanla 

bir vak'a olmuştur. 
Katilden 11 yıl ağır hapse 

mahkum Yenişehirli Mustafa 
ile gene katilden cezaevinde 
bulunan Necib arasında bir 
alacak yüzünden kavga çık· 
mıştır. Mustafa, tedarik ettiği 
bir makasla Necib'i ağır su· 
rette yaralamı~tar. Ödemiş 
Müddeiumumiliği, hadise hak· 
kında tahkilcat yapmaktadır. 

KültiJrpark 
için LUksenburg'dan gül 

fidanları getirildi •. 
Belediye, evelce Ziraat Ve

kaletinin müsaadesini istihsal 
ederek Lüksenburg" dan; Kül· 
türpark' a dikilmek üzere 200 
çeşit gül getirtmiştir. Fidanlar, 
gümrüğe gelince, gümrük mü· 
düriyeti bunların ithaline mü· 
saade etmemiş ve belediye de 
Ziraat Vekaletine telgrafla mü
racaat ederek, fidanların kuru" 
masına meydan verilmemesi 
için, alakadarlara biran evci 
lazımgelen emrin tebliğ edil· 
mesini istemiştir. 

Belediyeden bir 
temenni 

Kültürpark civarında oturan 
bir okurumuzdan aldığımız 
mektupta, Belediyenin Kültür
park ve doktor Mustafa cad· 
desine her gün iki otobüs iş· 
letmesi yüzünden bu semtte 
oturan halkın, saatlerce oto
büs beklemekte olduğunu ve 
zorluk çektiklerini bildirmek· 
tedir. iki yerine, biç olmazsa 
üç otobüs işletilmesi isten
mektedir. Belediye reisliğinin, 
nazan dikkatini celbederiz. 

Adliyeciler araaında 
Şehrimiz adliyecileri arasan· 

da bazı nakiller yapılmışhr. 
Sulhceza lıikimi Bay Kemal 
Muğla müddeiumumi muavin· 
likine, Mutia müddeiumumi 
muavini Bay F errub lzmir Sulh 
ceza bikimliğine, Urla müd
deiumumisi Bay Sedad lzmir 
Asliyeceza mahkemesi azalı· 
ğma, Çolemerk müddeiumu· 
misi Bay lbrahim Necdet Urla 
müddeiumumiliğine maaşlarile 
nakledilmişlerdir. 

Atyarııları 
4 nisanda başlayacak olan 

ilkbahar at yarıştan pro){r•· 
mmın bugünlerde gelmesi 
bekleniyor. 

Muhtelif vilayetlerimizden 
ilkbahar koşuları için şimdi· 
den lzmir' e getirilen ve Bu· 
ca' daki ahırlarda bakılarak 
idmana çıkarılan at ve kısrak 
miktan 25 i bulmuştur. 

Atina'dan da kıymetli bir 
lngiliz atı getirilmesi için ali
kadar makamlardan müsaade 
istenmiştir. ----

Filim 
Baıka bir güne kaldı 

Bu gece Elbamra sinema· 
sında gösterilecek olan filim 
vürud etmemiı oldutundan 
film projebiyonunun, batka 
bir güne talik edilditini lzmir 
ltalya reneral kouolosu bil· 
dirir. 

eeş yılda 420 mekteb 
yaptırılacak. 

~----

Vilayetin mekteb inşaat prog-
ramı tamamlanmak üzeredir. 

Vilayetçe beş yıllık mektep 
inşaatı programının hazırlan
masına devam edilmektedir. 
inşaat programında hangi köy 
ve kazalarda kaçar dershaneli 
ilkmektep inşa edileceği tes· 
bit edilmektedir. Program ya
kında tamamlanacaktır. 

Kültür direktörlüğünce esas
lan çizilmiş olan programa 
ma göre, beş yıl içinde lzmir 
merkezi ile kaza merkezlerin· 

- --- ~~ 

de tam teşkilatlı olarak 60 
ilk mektep binası yaptın· 
lacaktır. Köylerde de nüfus 
nisbetine göre yeniden yap· 
tırılacak mektep miktarı dört
yüzdür. 

Bu mektepler üç ve beş 
dershaneli olacaktır. Beş yılda 
bütün mekteplerin inşasından 
sonra bu mekteplere öğretmen 
bulmak meselesi çok kolay 
olacaktır. 

MAHKEMELERDE 

Bir kuzu 
çaldı diye 

---...··~--
ihtiyar Ahmed 
dayıyı aldüresiye 
dıSvmek dofru mu? 

Cumaovası nahiyesinin San· 
dı köyünde bir kuzu çaldığı 
için Ahmed dayıyı döverek 
ölümüne sebebiyet vermekle 
maznun köy muhtan Hasan'ın 
muhakemesine dün şehrimiz 
atırceza mahkemesinde devam 
edilmiştir. Geçende bir adli· 
ye heyeti tarafından yapılan 
keşfe aid rapor, dünkü celse· 
de okunmuştur. 

Bu raporda, Ahmed dayı· 
nın üç şahidin ifadelerine gö· 
re yüksekten düşerek vücu
dundaki berelerin düşmekten 
mütevellid olduğu hakkındaki 
iddiaya karşı, keşifte hazır 
bulunan adliye tabibi Bay 
Muhib Nureddin tarafından 
dermeyaP olunan mutalea bil
diriliyordu. Adliye tabibi ölen 
Ahmed dayının vücudunda 
gördüğü yara ve berelerin 
düşmekten kat'iyyen tevellüd 
edemiyeceğini ve eski rapo
runda da yazdığı gibi dövül
mekten mütevellid oldutunu 
tekrar etmiştir. Maznunun ve· 
kili, adliye tabibinin bu mu· 
taleasma karşı, Ahmed dayı· 
nın dövülmekten değil, uçu· 
romdan aşağı düşmekten y• 
ralandığını ve öldüğünü söy
lemiş, l>unu gören Şerif Ali 
adındaki şahidin (Düştüğünü 
gördüm) dediğini duyan dört 
müdafaa şahidi göstermiştir. 

Müdafaa hakkına temas etme
si hasebile mahkemece bu şa· 
hidlerin de celblerine karar 
verilerek muhakemenin devamı 
başka bir güne bırakılmıştır. 

Beraet 
Torbalı kazasının Künkdere 

köyünde Hamza Ali'yi öldür
mek kasdile yaralamakla maz
nun Mehmed'in şehrimiz ağır
ceza mahkemesinde cereyan 
etmekte olan muhakemesi so
na ermiş ve suçu sabit olmı· 
yan maznunun beraetine ka-
rar verilmiştir. 

Tehdld mektubu gönderen 
Burnava' da tüccardan Bay 

Edmon Jiro'ya tebdid mektu
bu göndererek zabıtaca alınan 
tertibat neticesinde 250 lirayı 
aldığı sırada yakalanan Hü
seyin ve arkadaşa Rıza'nın 
şehrimiz Ağırceza mahkeme
sinde cereyan etmekte olan 
muhakemeleri sona ermiştir. 
Hüseyin 'in suçu sabit görüle· 
rek mahkumiyetine karar ve
riI.if, Rlza beraet etmiftir. 

Ay şenin 
muhakemesi 

••••• 
Çocuf unu 
denize atan ana 

Katşıyaka vapur iskelesi ya· 
kınında vapurdan bir aylık 
çocuğunu denize atarak ölü
müne sebebiyet vermekle maz
nun Söke'li Ayşe'nin muha· 
kemesine dün şehrimiz Ağır 
ceza mahkemesinde devam 
edilmiştir. Bu celsede Karşı· 
yaka'lı Maazzez adında bir 
kadın dinlenmiştir. 

Maazzez demiştir ki: 

- Bir tanıdığımız, bu Ay
şe'yi biıe hizmetçi olarak ge
tirdi. 

- Çocuğumu atacağım di
ye söyleniyordu. 

Annem, kadının bu sözle
rinden şuurunun tam olmadı
ğı şüphesine düştü ve kendi
sini hizmetçi olarak almağı 
doğru bulmadı. Sonra yanına 
küçük kızımı verdim, beledi· 
yenin çocuk yuvasına gittiler. 
Ayşe, çocuğunu yuvaya ver
mek istemişse de kabul etme
mişler.. Daha sonra Ayşe'nin 
vapurdan çocuğunu denize 
attığını haber aldık. 

Mahkemeye gelmemiş olan 
diğer bazı şahitlerin celbi için 
muhakeme, başka bir güne 
bırakılmıştır. 

Polis Fatma'nın 
ölüma 

Menemen'de polis Fatma 
adındaki ihtiyar kadını dö~e
rek ölümüne sebebiyet ver
mekle maznun Karşıyaka Ör
nek köyü imamı Mustafa'nın 
muhakemesine dün şehrimiz 
Ağırceza mahkemesinde de
vam edilmiştir. Dünkü celse· 
de Tıbbıadli müessesesinden 
gelen rapor okunmuştur. Bu 
raporda zaten mariz olan ih
tiyar kadın üzerinde vukuu 
tesbit edilen döiülme eserle
rinin, ölümü tacil ettiği bildi
riliyordu. 

Maznunun vekili söz alarak, 
doktor Bay Tahir tarafından 
evelce mahkemede serdedilen 
bir mütaleadan bahsetmiş ve 
demiştir ki: 

- Bu doktor, dayaktan 
ölen bir adamın, en ziyade 
dört gün yaşıyarak ölmesi li
zımgeldiğini, daha fazla za· 
manda olursa tıbban o ölümü, 
döğmekten mütevellid diye 
kabul edemiyeceğini söyle
mifti. Doktorun bu mütaleası 
baklanda evelce almmıı olan 

Bulmuşlar •• 
••• 

Şilte ve yastıklardan 
249 altın çılıtı. 
Kemer caddesinde 122 nu

maralı evde oturan Bayan 
Leyla ile oğlu Bay Faik'm, bu 
evin bodrum katında bir de
fine buldukları ve fakirane 
yaşayışları birdenbire değiştiği 
zabıtaya ihbar edilmiştir. Za
bıtaca evde ansızın yapılan 
araştırmada şiltelerle yastıkla
rın içlerinde 249 Türk altını 
bulunmuş ve alınmıştır. Bay 
Faik ve Bayan Leyla, bu al
tınların kendilerine aid olduk
larını söylemişlerse de onların 
fakir olduklarını yakından bi· 
leni er, şahidlik ederek muha
cir sıfatile İzmir' e geldikleri 
sırada bu aile efradının yaşa· 
yışlarını anlatmışlar ve sonra 
birdenbire zenginleşerek ev 
satın almalanndan, çok para 
sarfetmelerinden hayrete daş· 
tüklerini söylemişlerdir. Bayan 
Leyla, hastadır ve söz söyli· 
yememektedir. Zabıtaca Bayan 
Leyla ile Bay Faik adliyeye 
verilmişlerdir. 

Belediyenin ala
cağı otobi1sler 

MiJnakasa müddeti 
uzatıldı. 

Belediyenin kordon boyun
da işletmek üzere sabn al
mağa karar verdiği mazotla 
işliyen otobüsler için şartna· 
meye göre tekliflerde bulunal
madıtı anlaşılmıştır. Şimdiye 
kadar alınmış olan teklifler, 
birer birer tetkik edilmiştir. 
Belediye daimi encümeni, be· 
tediyenin alacağı mazotlu oto· 
büslerin münakasa müddetini 
birbuçuk ay daha uzatmağa 
karar vermiştir. 

Sofakkuyu'da aiv
risinek miJcadelesi .. 

Karşıyaka'nın Soğukkuyu ve 
Bahariye ocatında Kızılay şu· 
besi teşkilile sivri.sinek müca
delesi hakkında konuşulmak 
üzere bir toplantı yapılacaktır. 

Rus konsolosu 
Şehrimiz Rus konsoloslu

ğuna tayin olunan losif Ma· 
rwnçki dün idarebanemizi ıı· 
yaret etmiştir. 

ilk okul talebeleri 
Milli KOtUphanede .. 

Karşıyaka ilkokulu son sınıf 
talebelerinden bir grup dün 
Milli kütüphaneyi ziyaret et· 
mistir. Talebeler kütüphanede 
yanm saat kadar kalarak tet· 
kiklerde bulunmuşlardır. ---& 
Sıhhat heyeti raporile Tıbbır 
dli müessesesi raporunda sa· 
rahat ve kayıd yoktur. Bu 
nokta hakkında heyeti sıhhiyt 
den mütalea alınsın. 

Mahkemece müdafaaya ta· 
alliik eden bu nokta hakkın~ 
Sıhhat heyetinden mütalea i,.. 
tenmesine karar verilerek mu• 
hakemenin devamı başka bit 
güne bırakılmıştır. 

Katakulli Ma•tala1' 
ÖldUren Kartal Ahmed 

mahkOm oldu. 
Çeşme'nin Alaçatı nah~ 

sinde Katakulli Mustafa'yı bı" 
çakla öldüren Kartal Ahmed'i• 
şehrimiz ağırceza mabkelllt' 
sinde cereyan etmekte ~ 

L-L ' ' '11 
mu~emesı sona ennıf 

Ahmed sekiz yıl dört ay ha~ 
maktul veresesine 600 ffr" 
ölüm tazminatı ve rmete 111.ıt". 
kOm edilmiştir. 
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Başvekilimiz, Musiki mu
allim mektebini gezdiler 
• • 

ismet lnönü, tatbikat derslerinden 
fevkalade memnun oldular. 

Ankara, 3 (Hususi) - Başvekil ismet lnönü, dün beraber· 
lerinde Maarif Vekili Bay Saffet Arıkan ile Bay Hasan Saka 
olduğu halde Musiki muallim mektebini teşrif etmişler ve ti· 
yatro, opera sınıfları derslerini tetkik buyurmuşlar, tatbikat, 
teknik ve şan dt:rslerinde de hazır bulunmuşlardır. 

Başvekil tiyatro sınıfından ayrılırlarken talebeye iltifatta bu· 
lunmuşlar ve şu sözleri söylemişlerdir: 

- Tatbikat derslerinizi gördüm. Çalışmalarınız çok ümid 
vericidir. Milli sahne hayatımızda muvaffakıyetleriniz, bundan 
sonra göstereceğiniz gayretlerle belli olacaktır. Sizler, büyük 
çalışm~lannızla milli sahnemizin en yüksek şerefine mazhar 
olacaksınız. içinizden milli sahne için büyük bir varlık olarak 
yetişecelderle iftihar edeceklerden biri de ben olacağım. Tekrar 
söylüyorum, gördüklerim ümidlerimi artırmıştır. 

Kızı/toprak 'ta 
Demir madeni 

bulundu. 
lstanbul, 3 (Hususi muha· 

birimizden) - Bir zat, bugün 
vilayete müracaat ederek Kı
zıltoprak'ta bir dağda demir 
madeni bulduğunu bildirmiş 
ve imtiyazını istemiştir. Bu 
dilek üzerine lktısat Vekaleti 
maden araştırma enstitüsü mü· 
dürlüğü tarafından yerinde 
tetkikat yaptırılacaktır. 

Dahiliye Vekaleti 
Nahiye mUdUrlerinin ma

aşlarmt artıracak 
İstanbul, 3 (Hususi) - Na

hiye müdürlerinin maaşları ar· 
tmlacaktır. Bu cihet Dahiliye 
Vekaletince muvafık görül
müştür. Bunun için yakında 
bir proje hazırlanacaktır. 

Tüccarlarımız 
Serbest dövizle iş yapan ' 

memleketlere mal 
gönderebilirler 

İstanbul, 3 ( Hususi muha· 
birimizden ) - Almanya ile 
iş yapan tüccarlar, bugün Vi· 
layette Vali Bay Muhiddin 
Üstündağ'ın reislikinde top· 
lanmışlar ve görüşmüşlerdir. 

Ankara, 3 ( Hususi muha· 
birimizden ) - lktısad Veka
leti, ticaret işlerimizde müşkil 
bir vaziyet mevcud olmadığını 
Ve tüccarlarımızın şimdilik ser· 
best döviz ile iş yapan mem
leketlere sevkıyat ve ihracat 
Yapmasını tavsiye etmiştir. 

F' aa 'a sevkedilecek. 
Paris, 3 (Radyo} - Aksi· 

Yon F ransez gazetesine göre, 
~inı' de _toplanmış olan asker· 
ler Fransız Fası'na sevkedile· 
teklerdir. , .................. ~ 

ANADOLU 
-----

Günlük siyasal gazete 

Sahip ve bao·azganı 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
llrnumi ne~riyat ve yazı ioleri 

lllildQrQ: Hamdi Nüzhet Çançar 
1iarchaneei : -

İznıir İkinci Beyler soka~ı 
C, Halk Partiei binaeı içinde 

'l' l'e.ıgraf: İımir - ANADOLU 
eltfon: 2776 •• Posta kutueu 405 

\' ABONE ŞERAiTi 
1ll1&ı 1200, altı aylığı 700, üç 

\' aylığı 500 kuruotur. 
•hancı memleketler için senelik 

•bone ücreti 27 liradır 
Oeı yerde 5 kuruotıu 

'-6 ıcçıniı aü:h.Iar 25 kuruıtur. 
.\~ADOLU MATBAASINDA 

BASJUUŞTIR 

Fransız'lar 
---•.---

Tunus'da idari 
ıslahat yapacaklar .. 

Paris, 2 (A.A) - Dış ba
kanlığı müsteşarı fB. Vienot 
dün akşam radyoda söylediği 
bir nutukta Tunus için idari 
geniş bir ıslahattan haber ver· 
miştir. Bu ıslahat yerlilerin 
memleketi temsil eden komis· 
yondaki nüfuzlarını tevsie ma· 
tuftur. 

Paris, 3 (Radyo} - Bay 
Viyeno Tunus' dan dönmüş ve 
Paris'e vasıl olmuştur. 

Gazetecilerin vaziyet hak
kındaki sualine karşı: 

- Söylenecek hiçbir şeyim 
yoktur. Marsilya' da söyliye
ceklerimi söyledim. Tunus'a 
yeni bir idare sistemi verece· 
ğiz. Tunus' un geçirdiği buhran, 
ancak zamanla nihayet bula· 
caktır. 

Demiştir. 
H3diseler çıktı 

Paris, 3 (Radyo} - Aksiyon 
Fransez gazetesine göre, Bay 
Viyeno'nun Tunus seyahati 
münasebetile birçok hadiseler 
çıkmıştır. Bu hadiselerde_ 10 
kişi yaralanmıştır. 

Nazır 
Merasimle karşılandı ve 

kabloyu teftiş etti 
Belgrad, 3 (Radyo) - Fran· 

sa posta, telgraf ve telefon 
Nazırı B. Rober Jardilye, bir 
Yugoslav vapurile Dobrovniğe 
gelmiş, 'imerasimle karşılanmış 
ve Yugoslavya-Fransa arasında 
yeni açılan kablo merkezini 
tedkik etmiştir. Yugoslavya 
Başbakanı B. Stoyadinoviç, 
Belgrad 'dan kendisine gönder
diği bir telgrafla iki millet 
arasındaki samimiyetin ehem· 
miyetini ve kıymetini tebarüz 
ettirmiştir. 

Yugoslavya 
Tayyare cemiyeti 15 inci 

yıldönümü 
Belgrad, 3 (Radyo)- Tay· 

yare cemiyetinin 15 inci yıldö
nümü münasebetile Belgrad'da 
merasim yapılmış, cemiyet reisi, 
Kral naibi son Altes Prens 
Pol tarafından kabul edilmiştir. 

Papa 
Taç giyme merasiminde 

temsil edilecek 
Vatikan, 3 (Radyo) - ln-

·giliz hariciye.bakanlığının da
veti üzerine Papa ~Monsinyor 
Piyetro Bizardi'yi lngiliz kra
lının taç giyme merasimine 
iştirake memur etmiştir. 

ANADOLU 

İstanbul'da 
Havacılık bayramı 

lstanbul, 3 (Hususi} - Pa· 
zar ganü lstanbul'da Havacı
lık bayramı yapılacaktır. Bu· 
günlerde Ankara' dan gelecek 
olan Türkkuşu müfrezesi, Ye
şilköy meydanında merasimle 
karşılanacaktır. 

Pazar günü şehir üzerinde 
bir uçuş yapacak olan filo, 
lstanbul Türkkuşu planörcüle· 
rinin de iştirakile akrobasi ha· 
reketler yapacaklar, paraşüt· 
lerle atlıyacaklardır. 

O gün, Türk Hava kurumu· 
nun kiralıyacağı bir tren, mek· 
teplileri ve halkı meccanen 
Yeşilköye götürecektir. 

Sırt hammallığı 
lstanbul'da yalnız yokuş 

yerler için şimdilik 
zaruri görüldü 

İstanbul, 3 (Hususi) - Sırt 
hamallığı meselesini tetkik 

için toplanan mütehassıs komis· 
yon işini bitirmiştir. 

Komisyon; düz caddelerde 
sırtla yük götürmenin kat'iy· 
yen yasak edilmesini, dik ve 
araba, otomobil gibi vesaiti 
nakliyenin çıkması imkansız 
ve yokuş olan yerler ıçın, 

yeni bir şekil buluncıya ka
dar sırt hammallığına müsa· 
ade olunmasını kararlaştır· 
mıştır. 

lstanbul'da eytam ve 
eramil maasları 

~ 

İstanbul, 3 (Hususi) - Ey-
tam ve eramil maaşları bu ay 
verilecektir. Tevziata cumar
tesi günü başlanması muh· 
temeldir. 

Avrupa'ya gidecek 
talebe 

Ankara, 3 (Hususi) - Ma
den tedkik ve arama enstitüsü 
namına Avrupa'ya 2idecek 
talebenin imtihanları dün ya· 
pılmıştır. 

Bulunan altınlar 
Asarıatikadandır 

lstanbul, 3 (Hususi) - Üs
küdar' da birkaç amele tara· 
fından b••lunan altınlar, müze 
müdürlüg i. nce tedkik edilmiş 

ve asarıatika olduğu anlaşıl· 
mıştır. 

Amelenin elinde bulunan 
diğer altınlar da alınarak mü· 
zeye verilecektir. 

Türk- Rus 
Ticaret müzakereleri 
İstanbul, 3 (Hususi)-Türk· 

Rus ticaret müzakerelerine 
Hariciye Vekaletinde devam 
edilmektedir. 

Bulgaristan' da 
şenlikler 

Sofya, 3 (Radyo} - Bul· 
garistan'ın kurtuluş bayramı 
münasebetile bugün bütün 
Bulgaristan' da şenlikler yapı 1-
mıştır. 

Kücük antant , 
Ve Bay Krofta'nm söylevi 

Belgrad, 3 (Radyo) - Çe· 
koslovakya hariciye nazırı Bay 
Kamila Krofta'nın hariciye en· 
cümeninde irad ettiği son mü· 
him nutuk, bütün Yugoslavya 
ga7.etelerinde büyük başlıklar 
altında neşredilmiştir. 

Vreme ve Politika gazeteleri 
küçük antant tesanüdünün 
ehemmiyetinden bahis maka· 
leler neşretmi~lerdir. 

limanlarımız 
Falih Rıfkı Atay 

Sayın Başbakanımız İstan· 
bul ye fzmir limanlarını tetkik 
etti. Başbakanın bir limanlar 
politikasını sür'atle gerçekl~
tirmeğe karar verdiğiqi bildi
ren sözlerinin herkes üzerinde 
bir müjde tesiri bırakmasının 
sebepleri vardır. Senelerden· 
beri mesela şu veya bu cins 
bir maim Hamburg' dan 1stan· 
bul'a nakil navlonu ile gemi· 
den karaya çıkma masrafının 

bir olduğunu işitir, dururuz. 
Limanlı yerlerde vaziyet böy· 
ledir: Karadeniz' c yollanan 
malların adreslerine ne zaman 
teslim oJabileceğin size hiç 
kimse temin edemez. Eğer 
gemi Trabzon'a vardığı vakit 
fırtına varsa, mal Batum'a 
gidecek, bdki bütün Rus kı· 
yılarını dolaştıktan sonra, İs· 
nbul'a dönecek, bir ikinci 
seferde malımızı Trabzon' da· 
ki adrese teslim tecrübesini 
tekrar edecektir. Karadeniz 
coştuğu vakit, en iyi sığınak 
açık denizdir. Limansız kıyı· 
!ardan kendilerini dalgaların 
kucağına atmağa muvaffak 
olamıy<tn gemiler, kayalar.ı 
çarparak parçalanmağa mah
kumdurlar. Hulasa bu öyle 

· bir derttir ki Türkiye'nin kıyı 
şehirlerinden herhangi birine 
gitmek üzere vapura binebi
lirsiniz: Fakat oraya çıkabile-
ceğinizi, ancak, rasat müte· 
hassısları tahmin edebilir. 

Ne yapalım ? Türkiye'nin 
bütün bayındırlık işleri cum· 
huriyete kalmıştır. Raylarımızı 
henüz şark hudutlarına yak-
laştırmağa uğraşıyoruz. Büyük 
nafıa işlerinin her biri milyon 
altınla takdir olunabilir mas· 
raflar· istemektedir. Demiryol· 
lar ve limanlar mühi .J olduğu 

kadar nakil için ne kadar 
ehemmiyrtli ise, geniş mikyas· 
ta sulamak ve tarım kombi· 
nalan ile, endüstri müessese· 
leri de nakledilecek olanlara 
vücud vermek için o kadar 
mühimdir. 

Mesele şu veya bu işe sıra 
gelmesinde ve başlamak için 
imkan bulunmasındadır. f stan· 
bul ve İzmir' e sıra geldi. Dün 
Hollanda ile imzalandığını 
gördüğümüz kredi anlaşması· 
nın içinde liman inşasının da 
}er tuttuğunu görmekteyiz. 
Bu kredi ile Trabzon transit 
ve Ereğli demir ve kömür 
limanını başarmak ihtimalin· 
den gazetelerde bahsedildiğini 
görmekteyiz. 

İstanbul rıhtımlarındaki ye· 
ni inşaların, lstanbul şehri 
planındaki liman tasavvurla· 
rına hiyanet etmiyecek olduğu 
hakkında Ekonomi Bakanımı
zın inancalarıcıa hususi bir 
kıymet vermekteyiz. ileri şe· 
hirlerin binlerce nesle devre· 
dilecek olan büyük menfaat
leri, hiçbir sebeple, bugünkü 
kolaylık veya faide fikirlerine 
feda edilemez. 

Türkiye'nin her türlü iş 
hacmi boyuna artıyor. Mem
leketin her parçasını diğeri 
ile ve bütün memleketi, böl· 
ge bölge, cihan girid ve çı
kıdları ile münasebette bulun· 
duran limanların emniyet va· 
sıtaları ve modern işleme ci· 
hazlarile donatılması, hiç şüp· 
hesiz, vatanın bahtiyarlığına 
geniş ölçüde hizmet edecektir. 

"ULUS" 
~-------------------1. E. F. talimatnamesi 

Fuar komitesi, dün öğleden 
sonra belediyede doktor Bay 
Behçet Uz'un riyasetinde top· 
lanmış, 937 Enternasyonal 
Fuarının talimatr.amesi üzerin· 
de müzakerede bulunmuştur. 

Greta Garbo'dan evvel er
kek elbisesi giyen kadın! .. 

Bayan ismet ameliyattan 
sonra Bay olacağını 

ümid ediyor 
Maniler söyliyerek erkek elbisesile keten 

helvası satan bu kadın, erkek mi? 
Meşhur sinema artistlerin· 

den Greta Garbo ve Marlcn 
Ditrih'in erkek elbisesi giye
rek gezintiler yapmaları, süva
relerde hazır bulunmaları b'r 
vakitler dedikodulara sebebi· 
yet vermişti. Bir kad.nın erkek 
elbisesi giymesi gayri .tabii 
görülmüş, fakat zamanla bu 
gayri tabiilik te (Tabii) sayıl
mağa başlamıştır. Franç.eska 
Gaal adlı giizcl artistin haya· 
tını kazanmak için erkek el· 
bisesile bir garajda ç.alışmağa 
mecbur olması yüzünden n3.· 
sıl gülünç vaziyetlere dü~tü· 

ğünü sinema müdavimleri he· 
nüz unutmamışlardır. 

Beyaz perdenin kadın kah
ramanlarının erkek elbisesi 
giymeleri, hayatta muvaffak 
olabilmek, maişetlerini kazan· 
mak düşüncelerinden ziyacle 

Bayan İsmet erkek 
kıyafetinde 

ekzanlrik bir vak'a, yeni bir 
dedikodu yaratmak sevdasın
dan doğmuştur. Fakat bu ya· 
zıda tanıyacağınız Anadolu 
kızı ismet, yedi yıldanberi 
giydiği erkek elbisesini, ne 
ekzantrik bir hadise ve ne de 
dedi-kodu yaratmak sevdasile 
giymiştir. O, yalnız hayatta 
muvaffak olabilmek,[erkeklerin 
hayattaki istisnai vaziyetlerin
den istifade etmek düşüncesile 
hareket etmiştir. 

Uşak'lı ve 25 yac;ında olan 
Bayan ismet, kadın elbisesi· 
nin hayatta muvaffakıyeti bal
talıyan bir vasıta olcluğt:na 
kanidir. Şimdiye kadar başın· 
dan geçenler büyük bir Ro· 
man mevzuundan çok aşkın· 
dır. Daha onüç yaşında iken 
üvey babasının çirkin bir ha· 
reketi yüzünden ana yuvasın
dan uçan bu kız, çok geçme· 
den evleniyor, ilk kocası ve
remden ölüyor, ikinci defa 
Afyon'da evleniyor. Fakat ko· 
casile bir arada yaşamaktan 
zevk almıyan, kendinde erkek· 
lik duyguları hisseden Bayan 
ismet, erkek olduğunu iddiaya 
başlıyor. 

İlk gördüğüm vakit: 
- Bu erkek elbisesi ıçın· 

deki kadın tipi İzmir' de ne 
arıyor? Diye düşünmüştüm. 

Yanına sokuldum. Yedi yıl 

Bayan ismet köylü kız 
kıyafetinde 

erkek elbisesi giymenin ve 
erkeklerle tanışmanın verdiği 

alışkanlıkla hiçbir ihtirazi ha
rekette bulunmadı. 

- Siz erkek misiniz? 
Dedim. Ayağında külot, 

sırtında ceket, boynunJa da 
kravat vardı. Benim bakhğımı 
goriince o da, kendi elbise
sine baktı ve: 

- Erkek kıyafetinde ' r 
kadın! 

Cevabını verdi. Bir gazeteci 
için mükemmel bir mevzudu. 
Derhal konuşmağa başladık, 
iki elini arkasına bağlıyarak 

bir erkek vakar ve serbestisi 
ile konuşuyordu. Sonra haya· 
tını anlatmağa başladı: 

- Afyon' da ikinci kocamla 
bir arada yaşamaktan hiç 
hazzetmedim. Eli üzerime de
ğecek diye ödüm kopuyordu. 
Zamanla bu hal bende nefrete 
kadar ilerledi ve ayrılmağa 
mecbur kaldım. lzmir' e geldim. 
Seyyar satıcılığa başlamağı 
düşündüm, kendimi bir erkek 
kadar serbest hissediyor ve 
mai~etimi kendim kazanmağı 

düşünüyordum. Çarşıdan bir 
kat erkek elbisesi satın aldım. 
Bunları giyerek aynada kcn· 
dime ilk baktığım zaman, yii· 
zümün kızardığını hissettim: 

- Böyle nasıl sokağa çı
karım. 

Diye düşündüm. Fakat bu 
hicap hissi, sokağa çıkıncıya 
kadar devam etti. 

Berberde saçlarımı kestirip 
erkek tıraşı olduktan sonra 
tekrar kadınlığa dönmek ben

Sona 2 inci sahifede -

TAKViM 
Rumi - 1353 ı Arabi - 1355 

~uhaı 19 Zilhicce !?O 

- -MART 
1 4 ı 9 9 
3 3 
7 7 

Perşembe ......_.,,......., ________________ , 
fakat J :Z.ıııı 'asatE,kııt Ez:ın \aı;nt 

!;unc~ 12.28 6,30nk~aml:!,OO 18,03 
öAlc 6,22 12,25 ptcı ı ,30 19,34 
'kiuci 0,33 15,36inıEak 10,48 4,51 
IE mer· oa ıra 
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Yaş suikasdı Faşist konseyi ve gazeteleı· 

;an ve meb'usan mec
li rind şiddetli müna

aşalar olmuştur 
' ..-~~~~~~ 

Birçok kulübler kapatılmış, suikasdçıların 
şiddetle cezalandırılmaları istenilmiştir 

Belgrad, 3 (Radyo) - Ro· 
manya hükümeti, nıilliyetper· 
vcrlerin Yaş üniversitesi rek
törü Dr. Bay Bartu'yu hançerle 
yaralamaları sebebile mühim 
tedbirler ittihaz etmiştir. Mem· 
leketin nsayiş ve emniyetini 
ihlal eden bu gibi hareketler 
tel'in edilmiştir. 

Bu hareketlere içt isar eden· 
ler derhal tevkif edilecekler 
ve şiddetle cezalandırılncak
lardır. 

Yaralı rektör, Bay Bartu· 
nun yaraları hafiftir, hayatı 
tehlikede değildir. Suikasd 
münasebetile meb'usan mecli· 
sinde çok hararetli müzakere 
ve münc:.kaşalar olmuş, söz 
söyliyen birçok meb'uslar bu 
hareketi tel'in etmişlerdir. Hü
kumet namına söz söyliyen 
dahiliye nazırı B. Dilamandi, 
böyle hareketlerin önünü al
mak için lazımgelen tedbirle· 
rin alındığını söylemiştir. 

Suikasda maruz kalan rek· 
tör Bay Bartu, evvelce ayan 
meclisi azasındand1, onun için 
iiyan meclisindeki müzakereler 
daha şiddetli olmuştur. Ayan 
azaları bu hareketi tel'in et
mişlerdir. 

Belgrad, 3 (Radyo) - Bük· 
reş'ten bildiriliyor: 

Romanya milliyetperverleri 
tarafından yapılan suikast te· 
şebbüsü: siyasi mahfellerde 
çok fena karşılanmış, bütün 
Romanya milleti, bu çirkin 
hareketten nefret duymuştur. 
Bilhassa ayan azalan fevkala· 
de müteessirdirler. Ayan mec· 
lisi azasından Bay Yorga, mu· 
hafazakarların teşkilat ve par
tilerine mensub olanların kanlı 
hareketlerini anlatmış: 

verilen kararlan müttefikan 
tasvip etmektedirler. 

Yarı resmi Viitorul gazetesi 
diyor ki: 

"Mesele her cephede halle· 
dilmiştir. Anarşi havasını ve 
dün akşam Ya~ üniversitesi 
rektörüne yapılan suikasdı 
beslemiş olan bütün şebeke 
ve ocaklar merhametsizce la· 
kib edileceklerdir. Romanya 
yalnız dahili sükunu değil 
mevcudiyetini dahi tehlikeye 
düşürmekte olan hareket ve 
icraat için tecrübe sahası ola· 
maz." 

Gazete efkarı umumiyeyi bu 
büyük ve tarihi nizam ve em· 
niyet hareketinde hükumete 
müzahir olmıya davet ediyor. 

Bükreş, 3 (A.A) - Mecli· 
sin dünkü toplantısında sağ 
cenah grupları da dahil oldu· 
ğu halde bütün Partilerin mü· 
messilleri Yaş suikasdını şid
detle takbih etmişler ve ted· 
hiş usullerinin tatbikini büyük 
bir teessürle karşılamışlardır. 

Bakan B. lmandi hükumet 
adına bu usulleri şiddetle ten· 
kid etmiş ve hükümetin bunu 
tenkil hususundaki kat'i kara· 
rını bildirmiştir. 

Profesör B. Bratun'un evel
ce reisi bulunduğu Senato' da 
da ayni suretle protestolar ya· 
pılmıştır. 

Bükreş, 2 (A. A) - Rador 
ajansı bildiriyor: 

Bu sabah Başvekil Bay Ta
taresko'nun riyasetindt: topla
nan Nazırlar heyeti bazı ener
jik tedbirler almıştır. Bu me· 
yanda bütün üniversiteler ve 
talebe cemiyetleri muvakkat 
bir zaman için kapanacaktır. 

Üniversiteler yüksek tahsil 
hakkındaki yeni kanun muci· 
hince yeniden tanzim ediHnce 
açılacaktır. 

Hırsız çırak 
50 lira çalmış, mUşteri-

1 ri de dolandırarak 
kaçmış, 

Karantina Tramvay cadde
sinde kasap Sabri'nin dükka· 
nında çalııan Mehmed, bun· 
dan birkaç gün evel, dükkan· 
daki çekmecede bulunan bir 
kumbarayı kırmış, içindeki 50 
gümüş lirayı alarak yerine 
cam doldurmuş ve müşteriler
den de 380 kuruş dolandıra· 
rak kaçmıştır. Zabıta, hırsız 
çırağı aramaktadır. 

Kocasım döğmUş 
Yapıcıoğlu yoku~unda otu· 

ran Hulüsi kızı Zehra, oğlu 
Necdet ve kızı Rayegan ile 
birlik olup, kocası Hasan oğlu 
Abdurrahman'ı sopa ile döğ· 
müşler ve yaralamışlardır. Zn · 
bıta, Kadın ve çocukları ya· 
kalamış ve Adliyeye vermiştir. 

Tavuk hırsızları 
Tepecik'te oturan Kıpti Fat· 

ma, Ayşe ve Emine, Kemer 
karakolu arkasında bulunan 
bir damdan, Ahmed'e aid üç 
tavuğu çalarla .. ken yakalanmış· 
lardır. 

Çingene demiş! 
Alsancak'ta intikam soka· 

ğında oturan Jozef oğlu Agos· 
tinos, Şefkati karısı Münirn"ye 
(Çingene) diyerek hakaret et
tiğinden Adliyeye verilmiştir. 

Dünyada 
Demir ve çelik 
talebi çoktur 

Londra, 3 (A.A) - Hazine 
tarafından neşredilen iki emir· 
namede işlenmiş demir üze· 
rinden bugün alınmakta olan 
yüzde 33 113 ithal resmi büs
bütün ilga olunmakta ve kon
tenjan ve menşe şahadetna· 

melerile giren mamul demir 
ve çelik eşyadan alınmakta 

olan yüzde 20 ithal resmi de 
yüzde ona indirilmektedir. 

Dünya piyasalarındaki müt· 
hiş demir ve çelik talebinden 
mütevelJid olan bu iki karar 
yarından itibaren meriyete 
girmektedir. 

Filistin • Irak 

- Romanya'nın haysiyet ve 
şerefini düşünmiyen bu cani·· 
lerin en meş'um bir cinayet 
işl~diklerinden belki haberleri 
bile yoktur. Kollarını serbest 
serbest sallıyarak aramızda 
dolaşan bu cinayetin mes'ul, 
mürettip ve müşeV\ i klerinin 
derhal tevkif edilmeleri ve 
hatta en ağır bir şekilde ce
zalandırılmaları lazımdır, de
miştir. Birçok ayan azası da 
sağ cen;ıh mensuplarına hü
cum etmişlerdir. 

Talebenin herhangi bir si· 
yasi partiye intisabı ve yahut 
herhangi bir siyasi tezahüre 
iştiraki memnudur. 

Nazırlar heyeti aynca Mason 
locaları ile herhangi mahiyette 
olursa olsun her türlü gizli 
cemiyetleri ve teşekkülleri der· 
hal kapatıp dağıtmıya Dahiliye 
Nazırını memur etmiştir. 

Arasmda bir ticaret mua
hedesi imzalandı. 

Bükreş, 3 (Radyo) - Bu 
sabah, zabıta kabine mukar
reratını tatbike başlamış ve 
118 mason locası ve birçok 

Kudüs, 3 (Radyo) - Roy· 
terin bir haberine göre Filis· 
tin ile Irak arasında bir tica· 
ret uzlaşması imzalanmıştır. 

iki hükumet mütekabilen 
gümrük resimlerini indirmiş· 
lerdir. 

Hayfa' da Irak namına bir 
serbest mıntaka ihdas edile· 

lngiliz gazeteler·ne göre 
ltalya harbe azırlanıyOr Bu akşamki program · 
l l , J •1. b "k h . lstanbul radyosu 
ta ya aa tay yarecı ığe üyu e em mı yet Gündüz neşriyab: Saat 

veriliyor. Faşist meclisi dün de toplandı 12,30-14 Türk musikis, hava-

ltalgan kızları paraşüt hakkında ders alıyorlar 
Bedin, 3 ( Hadyo ) - Alman 

gnzetcleri, fo;;ist kon~cyi mukar· 
reratıodon uzun uzadıya balı el· 
maktcdirler. 

ıı yonal Ça) tanı;: 
"lTmumi harpten heri İıal)tı 

mü~terek emniyet dava~ında yer 
ıılmıımaktadır. ,, Demektedir. 

I..onılra, 3 ( Hu<lyo ) - Fa .,i ı 

konseyi hakkında lngiliz gazeteleri 
de neşriyat )Dpmaktııdırlıır. 

De) l i EL:sprc : 

" lfo mukarrerat Si> teri)or ki 
İtıılya ulu lar sosyete i siyast•tine 
rücu etmiyccektir.,, 

Evening ~Vİ)ÖZ: 

"Yeni Avrupa vııziyeti, şayam 
oikkattir; umumi hir karar ızlık 
göze çarpmaktadır.,, 

Deyli Meyl: 
"Fıı1 iet konseyinin on kararı 

ile ltnlya'nın a keri azami haddine 
çıkanlmıştır. 

lngiltere, hnly:ı"ııın ycnidrJJ 
hir harbe lınzır olclu~nnu nazım 

dikkate almalıdır.,, D<'ıncktcd irler. 

J,ondra, 3 (Radyo) - 1talya· 
nın tnnarcciliğe büyük ehemmiyet 
vcrmeğe bıı§ladığı ve tayyareci ye· 
ti 1 tirmck için azami gayretler sar· 
fettiği Homa'dan bildiriliyor. 

Son haberler, ltıılya'Ja kadın· 
brın da tayynreciUğe süllık ctmiye 
lın~ladıklarını bildirmektedir. 
~--~~~--.~--~--~ 

/ngiltere'de 
!silahlanma faeliyeti 

- Başı 1 inci sahi/ede -
daima hazır bulunacaktır. 

Yeni gemiler, 14 pusluk 
toplarla mücehhezdir. 

Programın ikinci ktsmına 
göre de, iki tayyare gemisi, 
7 kruvazör, 16 torpido, 7 tah· 
telbahir, 4 torpil gemisi ve 
daha birçok muhtelif muhrip· 
ler inşa · olunacaktır. 

lngiliz donanmasının umumi 
mürettebatı, on bir bin kişilik 
bir kuvvet ilavesile 112 bin 

Paris, 3 (Rııdyo) - Jurnal ga· 
zctesi: faşist kon eyi mukarreratın· 

dan hah ederek: 

"Akdeniz meseleleri üzerinde 
Lir Frnn ız.1ngiliz·İt3lynn uzlaşması 

lazımdır. I•'akat Jngiltere hu esas· 
tno uı.aklaşın:ıkıa ve :Fransa ile 
1tnlya arıısındaki ihtiliif tıın i ıifa· 
dı'ye çalışmaktadır. 

Fıışi st kon eyj, lıalyn'nın ulus· 
lnr sosyctc,inc rücuu hn.lı.:kındaki 

ilnıidleri filen söndürmü§tür.• De· 
mcktedir. 

Müsavat kararı 
Amerika'ya kaça mal 

oluyor? 
Vaşington, 3 ( Radyo ) -

Amerika hükumetinin deniz 
silahlanma işlerinde lngiltere 
ile müsavat kararı hakkında 
Amiral Vilyam Uhas: 

"Bu müsavatın temini 
580 milyon yeni tahsisat 
bul edilmiştir. " Demiştir. 

Lord Plimot 

ıçın 

ka-

Ademi müdahale komite
si faaliyeti hakkmda iza

hat verdi. 
Londra, 3 (Radyo) - İn· 

giltere kabinesi, bugün Bay 

Baldvin'in riyasetinde toplan
mış ve Lord Plimot'un, ade
mi müdahale komitesinin faa
liyeti hakkındaki izahatını din· 
lem iştir. 

Lozan üniversitesi 
Bay Mussolini'ye fahri 

profesör unvamnr verdi. 

disler, hafif musiki. 
Akşam neşriyatı: Saat 18,30 

plakla dans musikisi, 19,30 
konferans, 20 Türk musikisi, 
20,30 Bay Ônıer Rıza tarafın
dan Arapça söylev, 20,45 
Türk musikisi, 21,15 stüdyo 
orkestrası, 22,15 Ajans ve 
borsa haberleri, 22,30 sololar. 

İhtilalciler 
taarruzda 
- Başı 1 inci sahifede -

Roma, 3 (Radyo) - Faşist 
meclısi, bugün Bay Mussolini .. 
nin riyaseti altında saat 22 de 
Venedik sarayında tekrar top· 
landı. Bu toplantıda, İtalyanın 
dahili meseleleri ve parti ge· 
nel sekreteri Bay Staraçi'nin 
ve Bay Bota} ı raporları tet
kik edildi. 

Meclis, geç vakit, resmi 
bir tebliğ neşrederek bugün· 
kü, miizakereleri bildirmiştir. 

iptidai maddeler 
Komitesi pazartesi gUnU 

toplanıyor. 
Cenevre, 3 (Radyo) - ip

tidai maddelere muhtaç olan 
memleketlerin vaziyetini ted· 
kik için pazartesi günü top-
lanacak olan hususi komite, 
şimdiden hazırlıklara başla· 
mıştır. 

Komite, umumi bir itilaf 
için çare arayacak ve iptidai 
maddeleri bol olan memle· 
ketlerle bu maddelere muhtaç 
memleketlerin menfaatlerini tc· 
lif etmeğe çalışacaktır. 

ftalya ile Almanya'nın bu 
komiteye iştirak etmiyecekleri 
söyleniyor. 

Almanya; müstemlekeler 
meselesi halledilmedikçe, hiç
bir komisyona iştirak etmek 
niyetinde değildir. 

ikinci bir 
buhran mı? 

Vaşington, 2 (A.A) - B. 
Borah Senatoda bitaraflık ka· 
nununun müzakeresi esnasında 
söz alarak Amerika'nın umumi 
harbe girmesi kendi medeniyet 
sisteminin Almanya tarafından 
tehdid edildiği kanaatinde bu
lunmasından ileri geldiğini bil
dirmiş ve Amerika'nın denizler 
üzerindekihukukununterkedi~ 
memesini istiyerek demiştir ki: 

Bükreş, 3 (A.A)- Gazeteler 
üniversite hayatının tanzimi 
hususunda hükumet tarafından gizli cemiyetler seddetmiştir. cektir. kişiden ibaret olacaktır . 
.. l§ml?Dlllfı11mllD!illlml .. mil.clııiİiW ..... Iİİll ..... m11ICll ........ ıımlB!!CBBl!lmi:mlBD .......... 

Bern, 3 (Radyo) - Lozan 
üniversitesi, 400 üncü senesi 
müuasebetile Bay Mussolini'ye 
fahri edebiyat fakültesi pro· 
fesörlüğü verimiştir. Bay Mus· 
solini hu üniversitenin eski 
müdavimlerinden idi. Bay Mus· 
solini bu teklifi kabul etmiştir. 

- Her sene silahlanmak 
için geçen seneden iki misli 
fazla sarfettiğimiz şimdiki va· 
ziyet içinde diğer bir buhra· 
nın vukubulmıyacnğını ümid 
edemeyiz. 

Tarihe mUstenid zabıta romans 

24 
kapısına kadar vardı. Kapıdan 
içeriyi dinledi, hiçbir ses gel· 
miyordu. Ani bir hamle ile 
kapıyı açtı, keskin bir fer
yadla karşılaştı. 

Gizel'in mürebbiyesi ikinci 
defa feryada vakıt bulamadı; 
Lük'ün göğsüne indirdiği bir 
yumruk ile kanepenin üzerine 
yıkıldı, iri yarı Alman karısı, 

yediği yumruğun tesiri ile 
kıvranmağa başladı. 

Lük, samimi olarak: 
- Madam, muhterem ma

dam beni mazur görünüz; size 
verdiğim elem ve ıstıraptan 

Nakleden : F. Ş. Benlioğlu 

dolayı çok müteessirim. Maa
mafih bu ıstırap geçici ve 
çok zararsızdır. · 

Lük, sözüne devam ederek: 
- Beni mazur görünüz ma· 

dam; çünkü ağızınıza tıkaç 
yapmak üzere sizin yeni ba~· 
örtünüzü kullanacağım. Çünkü 
ne mendile ne de ipe benzer 
bir şey ortada yok .. 

"işte... Eşarpınız istediğim 
işe çok iyi yaradı. Şöylece 
halı üzerinde, çok değil, be· 
nim işim bitinciye kadar ya· 
tacak, ses çıkarmıyacaksınız. 
Siz ses çıkarmayınız, zaten 

sızı burada 
Anahtarlarınızı 
alacağım. 

kilitliyeceğim. 
da beraber 

Dedi ve anahtarları kadının 

belinden demeti ile aldı. Ge
ne ayni kolaylıkla madmazel 
Torelvoş'un kapm önüne geldi. 
Dördüncü anahtarı tatbik et· 
tiği vakit kapı açıldı . 

Karşısında çok güzel ve 
çok yakışmış bir pijama ile 
Gizel 'i gördü. Genç kız, ayak-
ta ve cazip bir halde ve he· 
yecanından titriyordu! 

iki genç, ihtiyarsız ve şuur· 
suz bir hareketle kendilerini 
biribirinin kucağında buldular. 
Lük, kendisini çabuk topladı. 

-8-
lki gemin 

Üç gündenberi en garıp 
hadiselerin kahramanı olan 
bu genç hakkında biraz ma-

IUmat vermek lazımdır. Bu 
genç hayatında bir aşk roma· 
nı veya bir aşk filmi seyrede· 
rek heyecan bulmuş değildir. 

Hayatı baştanbaşa ciddi ve 
mühim maceralar arasında 
geçmiştir. Fakat bu son ma
cera, biribirini sür'atle takip 
ederek mahiyet ve tehlikesi 
mütemadiyen artan bu macera 
onun ruhunda derin bir sar
sıntı husule getirmişti. işte bu 
sarsıntı, Lük'ü biran için bu 
olgun ve dolgun kızın kuca· 
ğına atmış ve dudak dudağa 
getirmişti. 

Lük, bu bir anlık zaaftan 
sonra, hiçbir şey olmamış 

gibi: 
- Gizel, dedi, hemen yn· 

nına gitmeliyiz!. 
Evet.. 

- Orada, muvafakati veya 

cebir ile anlaşmalı ve maki· 
nistim Piyer'i kurtarmalıyız ve 
bundan sonra da üçümüz bir· 
den firar etmeliyiz. 

- Ben de mi? 
- Evet ve tabii!. Siz de 

benimle beraber geleceksiz. 
Lük, genç kızın gözlerinin 

içine bakarak: 
- Gize!, burada mes'ud 

musunuz? 
Diye sordu. 
Genç kız bu sual karşısında 

kızardı, fakat azim ve şid· 
detle: 

- Sizi gördiiğüm andan 
itibaren bedbahtım ve bed
baht olacağım. Sizsiz yaşa· 
mak .. 

Dedi ve sustu. Lük te: 
- Ben de sizsiz bahtiyar· 

lık bulamıyacağım, dedi, Gi
zci eğer babanıza söz nnla-

tamazsak, benimle firar ede· 
cek misiniz? 

- Evet... Sizinle beraber 
geleceğim. 

- Haydi, iştel Zafer ve 
saadet bizimdir. 

Bu son söz üzerine iki genç 
elele daireyi terkettiler. Fakat 
iki adım atar atmaz, salonun 
karşı tarafındaki kapısından 
apuletli ve parlak çizmeli bir 
adamın kendilerine doğru 
geldiğini gördüler. 

Gizel Lük'ün kulağına: 
- Babamın birinci yaveri. 
Dedi. 
- Pekala.. Biz yolumuıa 

devam edelim. 
Kontun birinci yaveri, mad: 

mazel Gizel'in ve yanındak• 
gencin salona girmesine e'/Ve· 
la ehemmiyet vermedi, tabii 

- Sona var -



IZmir ve civarındaki ba
taklıklar kurutulacak 
Nafıa Vekaletinin gösterdiği 

alaka şükrana değer 
Geçenlerde lzmir' e gelen ve hassa Halkapınar bataklığı ile 

Cellid gölünün kurutma tesi· Çiğli köyü civarmdakı geniş 
aatile kanallar arasında muva- bataklık, Nafıa Vekaleti tara· 
aala ve münkaleyi temin için fından ve Devlet büdçesinden 
)'apılan köprüleri tehiı eden aynlacak tahsisatla kurutula
Nafıa Vekaleti müsteşan Bay caktır. Bu' surette lzmir'lilerin 
Arif, şimdi Ankara' da bulu- kanını emen bu sıtma yuvalan 
nuyor. Bay Arif, Cellid gölün- ortadan kalkmış olacakbr. 
den bqka lmıir ve civarında Sivrisinek yüzünden lzmir· 
bulunan bataldıklann kurutul- lilerin her sene ne kadar ıs· 
lllası için hazırlanacak projeye tırap çektiği herkesin malü· 
esas olmak üzere şehrimizde mudur. Nafıa Vekaletimizin 
.de tetkiklerde bulunmuş, ba· lzmir ve civarındaki bataklık
rtaklaklan gezerek birer birer ları kurutma hususunda gös-
görmüş ve şimdiye kadar ku· terdiği yerinde ve yüksek ala
ratulmuş olan bataklıklar hak- kayı şükranla lrarşılamamak 
landa belediye reisliğinden mümkün detildir. 
ınalümat almııtır. Gene haber aldıkJmıza göre 

Sevinçle haber aldığımıza lzmir şehri; sıtma mücadele 
·röre Vilayet ve·belediye büd· mmtalcasına ithal edilecektir. 
Çelerinden ayrılaD tahsiaatla Bu sureHe bataklıklann kuru· 
kurutulmaları nun yıllara mü· tulması işine Sıhhat ve içti· 
tevakkıf olan lzmir ve civa- mai muavenet Vekaleti de ka· 
~daki büyük bataklıklar, bil- 'ı rışacaktır. 

Kral Faruk VonRibentrop'a 
l>an aabala hiicum ediyorlar 
4farailya'ya Vardı. Londra, 3 (Radyo)- Tay· 

Marsilya, 3 (Radyo) - Mı· mis ve York Sir Post gazete· 
lır icralı Faruk, valide kraliçe leri Almanya'nın Londra se· 
,.e hemşiresi prenaeale birlikte firi Von Ribentrop tarafından 
~ sabah saat 11 de buraya verilen söylev etrafında uzun 
ltlmiştir. makaleler yazıyorlar. 

Kral, Fransa namına Mar- Bu gazeteler; bir sefirin ilk 

~-----..._-.. J HarJacılık ıana Japonlar 
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"Bay Kemal Kdmil,! 
Bayan lımet. 

Genç ve erkek vatandaş 
geldi, muharrir ardadaşlardan 
Bay Şahab'ı aradı. Bilahare 
buluştular, görüşmeğe başladı-

lar. Arkadaşımız onu ciddiyetle 
dinlivor ve not ediyordu. Ara 
sıra da gülümsüyordu. Bu zat 
gidince, bizim Bay Şahab baş
ladı yazmağa. Kağıttan şöyle 
bir gözden geçirdim, bir de 
ne göreyim: 

Meğer bu genç erkek, ha
kikatte kadınmış. Hem de 
nasıl kadın?. 

- Ben mutlaka erkeğim. 
Benim içimde muhakkak ki, 
bir erkek ruhu yatıyor. Hatta, 
aşık olduğum kız bile var. 
Fakat siz beni, hemcinsini se· 
ven kadınlardan sanmayın. 
Ben, hakikaten erkek gibiyim. 
Tamamen erkek hissiyatı ile 
meşbuum. Bir gece, bir ka
dınla yattım da sabaha kadar 
uyuyamadım, erkek olmak isti· 
yorum. Muayene ve ameliyat 
için başvurdum. Ah, erkek 
olduğum anlaşılırsa ne mutlu 
bana?. 

Diyor. Birdenbire bizim ec
zacı Bay Kemal Kamil'i hatır· 
ladım.. O da geçenlerde bir 
mecmuada "Kadın olmak isti
yorum,, başlıklı bir yazı yaz
mıştı. Hatta mecmuanın mu
zip sahipleri, gazetecilikteki 
bir oyunla, Bay Kemal Kimil'in 
fotoğrafının ba7 kısmını kes-

danında toplanacak ya~:1':~.~. <~i.!!.~çtn·::: 
diye kada mer'i olan ebedi 
kira sistemi kaldırılarak yerine 
normal mülkiyet usulünün ko! 
nulması hakkında bir Japon' 
lngiliz anlaşması yapılmıştır. 

---------
Tayyare ve planörlerle uçuflar, 
paraş6:tle atlamalar yapılacak 

Geçen gün Burn yoliyle An· 
kara'dan Tüıkkuşu filoailc İzmir'c 
~---~~~-----~~~~ 

kolları çırıl·çıplak bir kadın 
vücudunun üstüne yapıştır

mışlar.. Merak bu ya, Bay Ke· 
mal Kamil de aksine olarak 
kadın olmak istiyor. Gençlikte 
neyse ne, iltifat görürdü. Fa
kat bu yaşta, metafizik bir 
hadise olur, Bay Kemal Ka
mil de kadınlaşırsa, iltifat ve 
rağbete mazhar olacağı şüp· 
helidir. Dostum düşünmelidir 
ki, bu takdirde, çocuk ta ya
pacaktır. Konukomşunun di· 
line düşecektir. 

- A, ayol, şurada erkek· 
ten bozma, kadından azma 
bir Bayan Kemal Kamil'e var, 
amma şey ha?. 

Deyip duracaklardır. Bunu 
hesaba katmış mıdır, katmış 
ise, mesele yok, şu bizim Ba

yan İsmet\' e ruh ve kalıp de· 
ğiştirsin. f şte bu Bayan da er· 
kek olmak sevdasındadır. Ma
dem ki, Bay Kemal Kamil'in 
dileği ise bunun tersinedir. 
Ruhlarını, kalıplarını d~ğiş
sinler. Amma, Kemal Kamil 
Hilal eczanesi de Bayan lsmet'e 
geçecektir ha!.. Nasıl, bu şartı 
kabul ediyor mu?. Ediyorsa 
ben tavassut ederim. Çünkü 
Bay Kemal Kamil'i kadın gö· 
rüp ona takılmağı da isterim. 

gelmif olan Türklı:uıu öğretmenleri, 
pazar günfl İzmir balkı önünde 
Gaziemir tayyare meydanında uçu~ 
)ar ve akrobatik hareketler yapa· 
caklardır. 

İzmir'Jilere ha\'acılığ10 ebem· 
miyet ve havada uçmnnın znki 
hakJı:ında iyi bir fikir verecek 
olan pazar günkü rayyare ve plA· 
nör ve tayyare uçuılannın ve pa· 
r:ışütle atlayııların çok zengin ol· 
masl ve İzwir'Jilerin güzel bir 
(Il3'·acılık günü) geçirmeleri için 
Türk lla\'a Kurumu f zmir şu he. i 
tarafından zengin hir program ha· 
zırJanmaktadır. Program, bugün 
tamamlanacaktır. 

Büıüo İzınir b3lkınıo hancı· 
lık günü, G:ıziemir istasyonuna ko· 

layca gitmesi için hususi trenler 
,.e otobüsler işletilecektir. Hal.kın, 

nakil vasıtası hulamıyarak. yaya git· 

meai gibi bir vaziyet olmamam için 
alakadarlar lazım gelen tedbirleri 
§imdiden almışlardır. Ha\•a yağmur
lu olursa havacılık günü programı 
değiştirilecektir. ------Cinayet san'alll 

Maruf Kriminslog'lardan Bay 
Kurtney Kooper "Cinayet Ame· 
rika için mühim bir san'attırl,, 
demekte ve ayni zamanda 
Birleşik Amerika' da her 20 
saniyede bir cinayet işlendi· 
ğinden bahsetmektedir. Bu 
mütehassısa göre Birleşik Ame
rika' da 3,500,000 kişi cinayet 
ikaile geçinmektedir. 

Ne güzel medeniyet ve 

Ebedi kira usulü 1850 dt 
ecnebi tebaalan muayyen mın· 
takalarda oturmaya mecbur 
edildikleri zaman konulmuştu, 
Japonya ile diğer devletler 
arasında müma&ıl anlaşmalar 
yapılacağı ümid edilmektedir. 

Mezkur Japon - lngiliz an• 
laşması siyösi mehafilde iki 
memleket arasında bir yakınlık 
nişCJoesi olarak tclak~i edil
mektedir. 

Pamuk ve zeytinyağı 
Fiatler dUşmei)e başladl 

Son günlerde pamuk fiatleri 
düşmektedir. iki gün evelki 
pamuk fiatlerine nazaran dün
kü satışlar 45 kuruş üzerin· 
den cereyan etmiştir. Halbuki 
iki gün evelki fiatler 49 ku· 
ruştu. 

Zeytin yağı fiati de düşme· 
ğe başlamıŞtır. 

• En iyi fotoğraf malzemesi 

Başdurak • Emirler 
çarşısında 

Hamza Rüstem 
fotoğraf hanesi 

nde bulunur. 
~ly~ bel~?'e reisile Mısır'ın defa olarak bu şekilde hare
rana sefirı Şahin ( Pap ) ket ettiğini ve kendisini ali-
~~ halk tarafından tezahüratla kadar etmiyen hususatla uğ
"8rfılanmıştır. raştığını yazarak şiddetli ten-

mişler ve baldırı, bacağı, göğsü, Çimdik 

Karıılayıcılar arasında iki kitlerde bulunuyorlar. 
""':- M Von Ribentrop'un Londra'ya 
'~ ısır üniversite alebesi ele vardı. mühim bir raporla döneceği 
L kral, dotruca lsviçre'ye söyleniyor . 
..,elcet etmiftir. Londra, 3 (Radyo) - fngi-

liz gazeteleri Von Ribentro· 
Yeni tayyare p'un nutkundan bahsetmekte 

L l devam ediyorlar. 
Kamp arı lngiliz gazeteleri, .. Alman· . 

Roma, 3 (Radyo)- 20,000 ya'nın bu birbirini takibeden 
~le muhtelif yerlerde yeni nutukları filiyatla teyid ede
~~are kampları yapmakla cektir. " Demektedir. 

S~~~m•a•kt•a•dı.rl•ar•. ---· Bahriye mıntakaları 
~kevı kBt .. ı: Bir Vls amiralinin ida-

resinde bulunacak 
.. 1 - Buıünkü Perşembe Paris, 3 (Radyo) - Resmi 

tiİQü saat 17 de Halkevi der- gazetede bugün bahriye işle· 
~eleri ve kurslar komitesi· rinin harb ve sair zamanlarda 

11 toplantısı vardır. idaresi hakkında bir karar· 
9-r 2 - Bugün 17 de Kitap· name intişar etmiştir. 
-.· •y ve Yayım kolunun, ko· Bu kararnameye göre Fran· 
~e ve umumi toplantısı sız bahriyesi dört mıntakaya 

dır. ayrılmıştır. Mıntakalar Fransa, 

16Yınnki Cuma günü saat Tunus, Cecair ve Fas mınta· 
~~a; dil, tarih ve edebiyat kalardır. Bu mıntakaların her 
)" iteıinin, 17 de de Halk biri "Bahri vali,, unvanı al· 
~etim kurulunun toplantısı tında bir Vis amiral idare-

SIHHAT BALIKYAGI 

Norvet;ya bahkyağlarının en hali
sidir Şerbet gibi it;ilir 

Sıhhat Eczahanesi 
Başdurak Büyük Salepçioğlu Hanı karşısında 

..., dır. sinde olacaktır. 

r::=============~~~~~~~---iiiiiilliiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii böyle ise, çok fena bir iş iş- Söyle, söyle, birşey kay- açmazsın.. buh ·um .. 
liyorsun demektir. Bizim ter- betmezsin. Ben tanıyorum bu Petro rahat bir nefes aldı: Petro, gözlerini yumdu: 
biyemiz, kanunlarımız ve di· kızı. - Hayır Sultanım, ne Hırs· - Adı ... Adı ... Adıl. 
nimiz buna müsaid değildir. - Tanıyorsun sultanım. Hem tiyan, ne Yahudi. O da bizim Diye birkaç defa mırıldandı 

BUyUk Korsan Romanı .......... Nihayet, başkasının nikahı al· de çok iyi.. gibi Türk ve Müslüman.. ve sonra bir hamlede cevabını 
Yazan: M. Aglıan Faik Şemseddin tında bulunan bir kadını sev· Zeliha şaşaladı. Düşündü. - Fakat ben böylesini ha· verdi: 

- ' - mekliğinin ... Haydi söylemiyeyim. Kendi kendine konuşmağa tırlamıyor, tanımıyorum.. Sen _ Adı Zeliha! 
-._:--

1 
Evet, yalnız tek birşey düşünüyorum da çıldıracak gi- _ Söyleme, söyleme sul· başladı: söyle, kimdir? 

•ı .. L d l'I b · b 1 K" ·d ? Genç Türk kızı, yüzüne sert 
"-nan e ı ere enzıyorum. i o uyorum. tanım, çünkü benim sevdiğim, - Tanıyormuşam... Tanı- - ım mı ir ....._ Y ki Be · A d d K. ı b·1· E 1 bir tokat inmiş, iffetine göz azı .. n senı ayni - cı ım sana oğrusu evli bir kadın da değildir.. yormuşum... ım o a ı ır ace· - vet 

da · d ı· d d M f ! b t N · ·d· t p G dikilmiş gibi hiddetle utanç A.;-" ıra e ı zanne er im. usta a - Şu halde bir kız de- a... eyın nesı ar •• etro sustu. ene söze fır-
~~ıı b ki b k · B kd" d d S b p • t b l t r - t• ·1 arasında bir şaşırma, bir kı-ki. lair u fe i ir saadet de· - Evet, ben acınmağa la· me tır. u ta ır e ne iye onra aşını etro ya çe· sa u muş u. '-"CSAre ı ı e en· 
.., 1. •~._ le b .. ! k d" · ·· .. ? N 1 · d" d" · - d ı h ı· d ·d· zarına, müteakıben bir sarar· ~. re-ettir. Seni her yı ım ugun en ını uzuyorsun amus u, 'ır ı: ışesı muca e e a ın e ı ı .. 
\'t talcip edecektir. icabın· - Emin misin, o kız seni iyi bir gençsin, elbetteki sev· - Tabii, lslimdır değil mi? Zeliha, bu itirafa aceba çok ma ve titreme devresi geçirdi. 
~:~ herşeyi yaptıracaktır. sevmiyor mu? diğini mes'ud etmeğeçalışırsın. Petro kıpkırmızı oldu. Ace· mu sert mukabele edecekti? Gayri ihtiyari: 
~. ırad.en, 8.!kından çok - Haberi bile yok sul· - Tabii sultanım, fakat.. ba Zeliha şüphelenmiı midi? Onu da kestiremiyordu. - Zeliha mı? 
~ 1 ·ıtllci bu yuzden bqına tanım. - Söyle bakayım, bu kız - Bu sual neden icabetti - Gene sustun Mustafa.. Diye inledi ve etrafına ba-

' e et bile gelecektir. Zeliha bir kahkaha attı: Bergama' da mı? Sultanım? -Çünkü korkuyorum. Onun kındı. Kalbi şiddetle çarpı· 
~· E.vet, evet sultanım, kör - Masal dinliyor gibiyim. - Hayır! - Neden mi? Derdini söy- ismini abdestle ağzıma almak yordu. 
'· ~ görüyorum, anlıyo· Şu halde ne duruyor da her· - Burada mı? lemediğine gore, belki de isterim.. Petro, okun yaydan çıktı· 
~alcat sürükleniyorum, şeyi ona anlatmıyorsun .. Yok- - Evet.. Hırstiyandır, diye düşündüm. - Allah Allah bu kadar ğını anlamıştı. Artık saklana· 
' sürükleniyorum. Bir sa sevdiğin, bir kız değil de, - Kimdir, neyin. nesidir? Mesela, onun lslimiyeti kabul mübarek şey mi bu?. Haydi cak hiç birşey kalmamıştı: 

°"11n beni çiğniyecetini evli bir kadın mıdır? Eğer • . • • • edebileceğini ummaısın da ağız söyleyiver .. Adını söyle, ben - Dnam eılec•k -

Fırtına Ali 
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A&Jfa6 .. .__. .............................. .. 

ili c . y 1 Amerika'da yaman bir kürek mah- oon'SA 
anhten ' apraklar, t kQmu hapishaneden nasll kaçta? ~ 

------"'""'J!ll---~~------· Sivrisineklerin padişahı 
hangi kuyuda? 

Con Diyor ki: ''isteseydim, biJtifn mahkumları 

--~~~~----------~----~ 
arkamdan siirükler ve hapishaneden kaçırırdım,, 

Güya sivrisinek bir dervişin Me- Amerika' dan ıon zamanlar· 
da lngiltere'ye dönen eski 
polislerden kürek mahkumu 
Con başından geçenleri bir 
gazeteciye anlatmıftı. Ceıa 
müddetini Amerika'nın en lüks 
mabpesinde geçiren bu şayanı 
dikkat adam binlerce mahku· 

nemen 'lilere bedduasından çıkmıı 

Menemen'in davulu ve sivrisi
neğin kanun emrinde cellatlığı 

Bizim Karşıyaka'da Sivrisi· 
nek mücadelesi aldı, yürüdü .. 
YılJardanberi, Karşıyaka' nın 
çektiği sinek derdi, yalnız 
oranın değil, Karşıyaka' dan 
biraz ötede duran Menemen'in 
de tarihi derdidir. Hatta bu 
yüzden Menemen'in -benim 
bildiğime göre çok misafirper· 
ver olan halkı· tarihin rivayet 
çerçevesi içinde, bir dervişin 
fena halde hücum ve beddu
asına maruz kalmıştır. 

Sivrisinek yazısı nereden 
habrıma geldi, bilir misiniz? 

Kış olduğu halde, karyola· 
mın üstünde bir aivriıinelc, 
sazını eline almış, mütemadi· 
yen çalıyor, vücudumda kona
cak bir yer arıyordu. Hemen 
sıçradım, giyindim ve kitapla· 
nmla meşgul olmağa başladım. 
Meğer sivrisinek ne mendebur 
şeymiş, ne zalim hqere imiş? 

Menemen'e aid bir eserin 
bazı sayfalanm çeviriyorum. 
Burada Menemen Melemen di
ye zilcredilmiştir. Aslında da 
öyledir. lf ade, eski ifadedir. 
Onu tebdil edip yazacağım: 

•Havası şiddetli sıcak ve 
• 

atır olduğundan orasını kimse 
sevmez. Bu şehirde, Tannnın 
hikmeti, yatsıdan sonra kimse 
kalmaz. Küçük, büyük herkes 
~brin yedi köşesindeki bağ· 
lara gider, orada yatarlar. Sa· 
bahla beraber gene şehre gelir
ler. Şehir içinde bir adam kalsa 
gece, o adamı sivrisinekler 
yirler. Aman vermeyip helale 
ederler ve memleketin en bü
yüğü bir adamı mahkum ede· 
cek olsa bir gece, elini, aya· 
tını bir direğe bağlayıp gi
derler. Sabahleyin o adam 
fakir ve helik olmuş, yahud 
tulum gibi şişmiş bulunur ve 
iılediti suçların hepsini itiraf 
eder. 

Görülüyor ki, bir vakitler 
sivrisinek yalnız insanlara ra· 
hatsızlık ve sıtma aşıhyan bir 
nesne detil, ayni zamanda 
kanuni tatbikata filen iştirak 

eden ve en müessir rol oym· 
yan bir zabıta nesnesı ımış .. 
Müellif devam ediyor ve di
yor ki: 

.. Melemen şehrinin namu· 
su, yani sivrisineği vardır. 

Sineklerin padişahı da değir· 
menler civarında bir kuyuda 
oturur. 

Derler. Hakikaten, gurııb 

yaklaşınca o taraftan ve kuyu· 
dan dumanlar halind~ sivrisi
nekler fışkırır ve şehri istila 
ederler .. Viliye, hallet ( o ta· 
rihlerde Menemen Turhaniye 
vilayet merkezi idi ) buraya 
neft, katran, çıra, ot, diken 
doldurup ateş etmiş ve Nem· 
rud'un ateşi göklere yüksel· 
diği halde gene kurtulama
mışlardır. ,, 

Müellif bundan sonra, sine
ğin Menemen'e nasıl musallat 
olduğu hakkında bir hurafeyi 
anlatıyor ve diyor ki: 

•ihtiyar bazı insanlar naklet 
tiler: 

- Sultan Ahmed zama· 
mnda, Ramazan gecesi, bir 
derviş bu şehre gelmiş. Her
hangi kapıyı çalmışsa misafir 
etmemiıler. Sabah vakti, der
viş sabah namazını kıldıktan 

sonra camideki cemaate dön· 
müş; 

- Ey Melemen'in meleme 
ve uzun emele düşmüş bulu· 
nan hasis halkı.. Bu fakir 
Tanrı kulunu bir gece misafir 
almadınız benim de size bir 
yadigarım var. Hiçbir gece 
hatırınız safa tutmasın. Her 
gece haneberduş olarak do
laşın inşaallah ... ,, 
Demiş ve bunu müteakıp 

"Şem'i aselden,, bir sivrisinek 
resmini bir kiğıd ile bu ku
yuya bıraktı. O gece şehirde 
cümle halk namus •Sivrisinek,. 
derdinden namusu, arı terke· 
dip bağlara kaçtılar. O za· 
mandan beri şehrimize sivri·· 
sinek müstevli oldu. 

Tanrının hikmeti; bu şehire 
gelen misafirleri sivrisinek 
asla ısırmaz ve garibzedeye 
zaran asla dokunmaz. Acib 
sırrı huda?. 

Guya Acem diyarında Ka· 
şiye kuyruklusu (Akrebi) oin 
müsafire zararı dokunmayışı 

gibi ... Bu şehir de sivrisinekle 
ılsımlanmıştır ve hiçbir veç· 
hile defedilememiştir. Amma, 
misafirler de şehir halkına 

uyup müsafir bağı denilen 
yere giderler, gecelerini orada 
geçirirler .. 

Gene müellifin anlattığına 
göre, herkes, evlerinin kapı
larını bile açık bırak1r gider 
ve şehri, on davullu bekçi 
muhafaza edermiş. Bunlar el· 
lerini, yüzlerini sarar, sarma· 
lar, sabaha kadar hiç durma· 
dan dolaşır, ayni zamanda 
kendilerini kurtarmak için siv
risineğe davul çalarlarmış. Ne
den bilir misiniz? itte gene 
müellif söylüyor: 

.. Zira sivrisinek sazlıkta doğ
muştur. Neyzen gibi bir sa
zendedir. Her adama, okunu 
saplamağa gelirken evveli ney 
çalarak, fasıl yaparak gelirler. 
Bu sebeble Menemel'liler, her 
gece sivrisineğe <lavul çalar· 
lar. Bu hal neticesi muhtelif 
yerlerde halk arasında bir söz 
olsa, yahud bir mirliva davul· 
lan iyi ses ve ahenk vermese 
.. Menemen davulu gibi mües· 
sir" derler. Bu, darbımesel 
olmuştur." M. Aglıan 
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mun mukadderatile oynamış 

ve onları tesiri altında bırak· 
mış, bu tehlikeli 'vaziyet kar
şısında alakalı makamJar sela
met çaresini onu serbest bı
rakmakta bulmuşlardır. Con 
kendisi ile konuşan gazeteciye 
hayatındaki meraklı hikiyaleri 
şöyle anlatıyor: 

.. Hapishanede en fena mah· 
kum bendim. Eski hayabmda 
en iyi polis memuru olduğum 
gibi orada da kendimi belli 
ettim. 

•Hatta komisyon toplandığı 
zaman azalardan en yaşlısı 
•bu adamı atalım, eğer biz 
onu atmazsak o bizi atacak " 
diye söylemişti. 

"iyi stenografi bildiğimi du· 
yan hapishane doktoru mü
düre müracaat ederek benim 
maiyetine verilmemi istedi. 
Tehlikeli bir sabıkalı olduğu· 
mu söyliyerek vermek iste
mediler. Fakat doktor aklına 
koyduğu şeyi yapan cinsten 
olduğundan herşeyin önüne 
geçerek beni hususi katibi 
yaptı. Bir müddet sonra ben· 
den evvel bu işi yapan ada· 
mın mahkumlann en şeytanı 
olduğunu öğrendim. Herif o 
kadar açıkgözmüş ki, mahku
miyeti esnaımda birkaç kuruş 
edinmiş, zengin mahkumlan 
soyup soğana çevirmiş ve bu 
suretle elde ettiği 6000 lngiliz 
lirasını da bir yolunu bulup 
dışanya çıkartabilmiş. 

Doktorun yanındaki vuif em 
onun dikte ettiği uzun metinli 
raporları kaleme almaktı. Ay· 
ni zamanda muayene saı.tle· 
rinde de yamnc:la bulunmağa 
mecburdum. Bu müstesna mev· 
ki!n gittikçe mevkiimi kuvvet· 
leştirditini sevinçle görüyor
dum. Yalnız mahkumlar değil 
gardiyanlar bile aşağı yulcan 
tesirim altında kalıyorlardı. 
Hatta affedilditim gün şef 
gardiyan "Allahta11 oldu. iki 
cambaz bir ipte oynıyamıya· 
caktık.,, Dedi. 

Doktorun lastik damgası 
elimde bir sihirbaz asası oldu. 
Bu isa ile akla hayale gelmi· 
yen işler çevirdim. Vazifele· 
rimden biri de mahkumlara 
verilecek çamaşırların emir
lerini hazırlamaktı. 

Usulünce imzalanmış, dam· 
galanmıı birçok emirler ile 
doğrusu bu işi mükemmelen 
başardım. Birçok arkadaılanm 
ve ben bu işten epey istifa· 
deler ettik. 

Kendisinden hoşlanmadı· 
ğım her hangi bir mahpus 
kirli çamaşırları sırtından dö
külünceye ka'4ar taşıdıtı hal
de hoşuma gidenler istedik· 
leri kadar yenisini alabirlerdi. 

iki üç ay içinde çamaşır 
dolabımda saklı 37 takım iç 

fçamaşırım birikti. Her gün 
gıcır gıcır henüz yıkanmış ça
maşır giyerdim. 

Bir müddet sonra yidiğim 
yemekler hoşuma gitmemete 
başladı. Bizim doktorun ki· 

taplarına başvurdum. Bir ba
his gözüme ilişti. (Dil iltihabı). 
Hizasında şunlar yazıyordu: 

•Bu hastalık hususi bir bes· 
lenme ister. Maamafih doktor· 
lar bunun teşhisinde çok dik
katli bulunmalıdırlar. Zira bir 
parça tütün dil üzerinde ova
lamrsa bu hastalığın arazı tak· 
lit edilebilir.,, 

Tabii hemen bir parça tü
tünü dilimin üzerine sürttüm 
ve doktora müracaat ettim. 
Doktor tabii dil iltihabı dedi 
ve her ıün bana tavuk eti ve 
çorbası verilmesini emretti. Bu 
müddet zarfında lastik damga 
rolünü gene eskisi gibi oynu
yordum. Hastalığı tebeyyün 
eden her mahkuma i~tirahat 
veriliyor ve iş yaptmlmıyordu. 
Zengin bir sigorta hırsızını 
mahkumiyetinin sonuna kadar 
istirahatli gösterdim. Arkadaş
larıma sık sık istirahat ve""i
yordum. En az istirahat alan· 
ların gözümde olmayanlar ol· 
duğunu herhalde keşfetmişsi· 
nizdir. Mahkumlar buna mu· 

• 
kabil beni sigarasız ve ~eker· 
siz bırakmıyorlardı. 

Her sabah on yumurta nef· 
sim için geliyordu. Doktorun 
içinde hapishane santrah v• 
sıtasile hariçle konuşabilen bir 
telefonu olan odasına bir anah· 
tar uydurdum. Canım sıkıldığı 
zaman bu telefonla istediğim 
yerlerle konuşuyordum. Ka· 
nmla, abbaplanmla en hoşu· 
ma giden 2000 kilometre uzak· 
ta oturan bir arkadaşımla 
uıun uzadıya konuşmaktı. Fa
kat bir gün bu telefon mese
lesi duyuldu. Doktorun katip· 
lijinden garsonluğa düştüm. 

iyi bir katip daima rahaçh 
olan bir adamdır. Bunu biliniz. 
Bir müddet sonra mahpesin 
katibi beni yanına aldı. Burada 
epey bir zaman çalıştım. Ar
kadaşlarıma çok iyliğim do
kundu. Doktorun yanına aldığı 
adam kabiliyetsiz çıktığından 
beni tekrar istedi. Eski işime 
kavuştum. Bu sefer telefonu 
daha sıkı muhafaza altına al
dılar. Telefonla kenuşma ye
rine mektuplaşma usulüne mü· 
racaat ettim. Mektuplarımı Dr. 
falan filana yazıyordum. Bana 
gelan cevaplarda bizim dok
tora hitaben geliyordu. Posta 
elimde olduğundan bunları he· 
men bizim doktor görmeden 
alıp okuyordum. Bu usulle 
yalnız mek toplar değil ufak· 
tefek paketlerin de gelebile
cetini keşfettim. Bu sayede 
epey de para kazandım. Mü· 
rekkepli kalemleri, memnu ki· 
tapları, oyun kağıtlarını muh· 
tevi paketler hiç keşfedilme· 
den elime geliyordu. Ucuz 
yüzüklerle bir kutu püro mü
badele edilebiliyordu. 

En revaçta olan şey dolma 
kalemlerdi. Sakin mahumların 
bu dolma kalemleri yazmak 
için kullandıklarını sanmayın . 
Onlar bu dolma kalemleri 
gizli elde ettikleri morfini de· 
rilerinin altına sıkmak için 
kullanıyorlardı. 

Fakat bu morfin kaçakçılı· 
ğına asli iştirak etmedim. Bu 
kaçakçılık pek almış yürü· 
müştü. Hatta öpüşürken ağız· 
dan ağıza görülmeden heroin 
ve saire ıibi şeyler nakletlile-

ceğinden mahpuılann akraba 
ve ziyaretçilerle öpütmeleri de 
yasak edilmifti. Mahkumlar bu 
uyutturucu maddeleri kaçır
mak için batır ve hayale gel· 
miyen feYlere baş vuruyorlardı. 
Kendilerine f gönderilen mek· 
toplar ekseriya bu maddeler 
ile kaynablmııtı. Çok defa 
atzmda bu mektuplan çiğner
ken sızan bu biçareleri höcre· 
lerinde bulurlardı. 

istesem zındandaki bütün 
mahkumları peşime takarak 
kaçabilirdim. Fakat beni bu 
gibi şeylerden ziyade zekamla 
icat ettiğim kurnazlıklar ve 
çevirdiğim dolaplar eğlendi
riyordu. Hastanedeki muame
latı o suretle tanzim ettim ki 
ben olmadan hiçbirşey yürü
yemiyordu. Amirlerimle konu
şurken asabıma ziyadesile bi· 
kimdim. Bunlardan dolayıdır 
ki en sonunda geriye kalan 
cezamı da aff~derek beni ıer
best bırakmaktan başka bir 
çare bulamadılar. Yalnız dı
şarı çıkarken hapishane ha· 
yabmdan fazla bahsetmiye· 
ceğime dair söz verdim. H• 
yatım müddetince bir serseri 
değildim. Beni bu hayata sÜ· 
rükliyen sebepleri anlatayım: 

Vaktile bir bankanın para 
nakliyatında kullandığı hususi 
bir polis memuru idim. Elim· 
den 1,5 milyon Dolar para 
geçtiği halde bir dolarını al
mak bile akhmdan geçme
mişti. Yalnız bir gün yazıha
nede bir masa üzerinde gör· 
düğüm 4000 Doları cebe at
mıştım. F~liketim işte o za
man başlamışbr. Londra" da 
doğdum. Hatta Vestminister· 
de çocuk iken ilahi bile oku
dum. Tahsilim Amerika'dadır. 
Hayatımı böyle namuskirane 
kazamrken kolaycacık 4000 
dolanı malik olmak beni şa
şırtb. Her nasıl olursa kolay 
para kazanmak lcaygusuna düş· 
tüm. Parasızlılctan bunalmışhm. 

Vaziyetimi namuslu tanıdı· 
ğım bir zengin dostuma açtım. 
Beni tlinledikten sonra .. Con 
sen iyi bir adamsın. Fakat 
biraz fazla namuslusunl,. dedi 
ve yüzündeki maskeyi indirdi. 
Yani bu servete nasıl malik 
olduğunu anlatmağa başladı. 

O ana kadar sırf alnının 
terile para kazandığını zannet· 
tiğim bu adamın belli başh 
içki kaçakçılarından biri.: ol· 
duğıınu anladım. Vasi bir şe
bekenin işlemesi bu adama 
dehşetli para yağdırıyordu. 

Bütün bunlara bana anlattlk· 
tan sonra kolay para kazanıp 
kazanmamağa talip olup ol· 
madığımı sordu. 

Gözlerim kamaştığından he· 
men istekli olduğumu söyle· 
dim. Derhal 5000 dolar ver· 
di. Vazifem bir otomobili A
merika' nı11 muhtelif şehirlerine 
götürmekti. Bu otomobil hu· 
sasi bir şekilde yapılmıt ar· 
kasında yedek lastik ve ha· 
gaj yerleri için de kaçak içki 
saklanan bir takım depolar ile 
mücehhezdir. 

Yeni vazifeme büyük bir is
tekle başladım. Fakat bir iki 
dolaştıktan sonra talih adiyo 
dedi. Vaziyetimden şüphe le· 
nen zabıta peşime düştü. Sa· 
atte (90) kilometre sür'atle 

Odm satl•lan 
Ç. Alıcı K. S. K. S 
4~ A. R. üzüm. 13 25 13 2S 
43 inhisar 10 50 10 75, 
92 YekQn 

417 365 Eski ıatış 
411156 U. satı, 

Zahire sat19lerı 
Çu. Ginsi K. S. K. S. 
394 Butday S 812S 6 875 
329 Arpa 4 175 4 50 

21 Çavdar S 5 
642 Susam 47 17 50 
422 Ken. pala.240 460 

102500 kilo p. çe. 3 60 3 60 
231 B. pamuk 14 49 

100 Fuulya 7 25 7 25. 

Uydurma beyanat 
Ankara, 3 (A.N - Ha• 

lep'te çıkan Le Courrie do 
Syrie gazetesinin 1112/37 ta• 
rihli nüshasında birinci umu• 
mi müfettiş B. Abidin Öz· 
men' e atfen münderiç beya• 
nat tamamen bilifı bakibtbr. 

Zayi 
Esnaf ve Ahali bankası Ti• 

re şubesinden aldığım 100 
lirahk 2378 No.lu hisse sene
di ile ayni bani.anın Ôdemiı 
şubesinden aldıfnn beheri" 
onar liralık 5687, 5688, .568t 
ve 5690 No.lu 4 adet hisse 
senedini zayi ettim. Yenilerini 
alacafımdan eskilerinin bük· 
mü olmadıfım ilin ederim. 

Tire'de Rafael oğlu sarr.f 
Avram Kohen 

Birinci Smıf Mutabaaıı 

Dr. Demir Ali 
Kan çı ojlıı 

Cilt ve Tana \ll haatahk 
lan va elektrik tedavisi 
lzmir · Birinci beyler aokağL 
Elhamra Sincmua arlcuanda 

Telefon : 3479 

/zmir belediyerimlıtl 
9 Mart sah pnü kalfa i111• 

tibanı yapılacağından eaki m.ı
falarla yeniden kalfa oı..ll 
istiyenlerin 6/3/937 tarihi.,-
kadar belediyeye istida ili 
müracaatle imtihana ıir 
için pusula almalan lbı--

lmtihana girmiyen kalfalflf 
icrayı ıan •at edemi~klerdfr• 

Fazla malômat ahuk illi" 
yenlerin belediye bq müh_. 
disliğine müracaatları. 526-

Sa--· 
Mobilya .. 

Varipati mobilyaları satı• 
lıkhr. Arzu edenler 

Burnoua istaayo 
caddesinde 55 

No. ya müracaaı 

Zayi 
llmir Esnaf ve Ahali ~ 

kasının 7727 defter sırasın. 
kayıtlı tam ödenmiş beş ~ 
seye aid t<t-7-930 ve 2~": 
tarihli ve 449 num•all . ~ 
liralık makbuzumu zayi e~ 
yenisini alacağımdan eski•1 
hükmü olmadığı ilin olUO ~ 

Kula: Sabık jand.,...
kumandanı yüzbd° 

Sezai 



• 
. 
) 

5 
·s, 

$. 
rs 
JO 

ro 
50 

s. 

t 

~ r .. 

. 
ı· 

raf 

ti 

t. 

~4~9TI~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ S~b7 

Teşkilatı esasiyedeki Greta Garbo'dan evvel er. Altay - Göztepe 
'kek elbisesi giyen kadın .• 

değişi_k_lik_!'asıl oldu? 'Bayan ismet, ameliyat- "Anadolu dostluk maçı,, 
Kamutayın bu celsesinde dikkate tan sonra Bay olacağı- Ayni gün, am.?tör güreşçil~rimiz 
şay~n9 mÜzaker:,1~!ı!e~.':i!t~~~ ve nı ümid ediyor _ Baş~~nc~:~/ed~~U!:~:~1:~:~rseçmclcr 

Yeni hükümler anayasaya dediler ki: _ Başı 3 üncü sahifede - - Hayır. Böyle birşey an· Altay ve Gözlepe, puvan pu- yapılacaktır. 
geçerken bunların manalarım lnkılabcıyız diyoruz, cümhu- den çok uzaklaşmıştı. Böyle lamam. Bende gayri tabii bir vana beraber bulunmaktadırlar. Geçen Pazar yapılan pro-
uzun uzun metne sokmıya ka- riyetçiyiz diyoruz. Bazl insan- bir hareketle çok gülünç ola- yaradılış var diye hükmedece· Halbuki milli küme usulünde fesyonel pehlivan güreşlerinin 
nunun konstrüksiyonu itibarile lar komünizm faaliyetinde bu- cağımı anladım ve ne bahasına ğim. Hatta kendimi doktorlara de birincilik, ~ikincilik vardır fena intibaları da bu suretle 
imkan yoktur. Fakat bir nok- lunurlar. Böyle bir adam ha- olursa olsun tekrar kadınlığı muayene ettireceğim. ve binaenaleyh önümüzdeki silinec~ktir. Çünkü biz profes· 
ta pek açıktır ki, şimdiye ka· kim huzuruna çıktığı zaman, düşünmemeğe karar verdim. - Şu sinemadaki kadın değil, gelecek hafta pazar gü- yonelliği lhiliriz, fakat Dinarlı 
dar ana kanunun temelini teş- evet ben inkılabcıyım ve bil- Bir sepet tedarik ederek sey- vak'ası nasıl oldu? nü iki takım karşılaşarak lz- ile Tekirdağ'lı arasındaki maç 
kil etmiş olan cumhuriyetçilik hassa cümliuriyetçiyim der ve yar fıstık ve çekirdek satıcı· - Komşum, tütün mağaza· mir kadrosundaki derecelerini kadar kötü intiba bırakmış 
aleyhine yurd içinde hiç kim· inkılabcı olduğu için komü- lığına başladım, kazanıyordum. larında çalışan güzel bir ka- alacaklardır. bir karşılaşma hatırlamıyoruz .. 
~enin hiçbir faaliyette bulun· nizm yaptığını söyler. Bu hu· Daha sonra keten helvacılığı dındır. Bir gece Lale sinema· Ôtedenberi spor işlerinde Mıntakamız güreşçilerinin 
ması caiz olmadığı gibi şimdi- sus Teşkilatı esasiye kanununa daha kazançlı buldum.Bir müddet sına götürdüm, onu yanımda daima gençlikle beraber çalış- müsabakaları saat on üçte baş-
den sonra da cumhurinetçi· konmuş olan vasıflara hizmet fzmir' de çalıştım, . sonra Ma- hissettikçe kerıdimi kaybedi- mayı şiar edinen ve sütunları- lıyacaktır. Hava yağmurlu ol-
liğin nakız1 olan saltanat le· vadisinden beni nasıl olup ta nisa, Aydın, Denizli, Burdur, yordum. Hissiyat mes'elcsinde 

01 
tam bir bitaraflıkla lı n kiki duğu takdirde, müsabakalar Al-

hine bir hareket; hiçbir kim- muateb addedildiğiri ileri Isparta vilayetlerile bu vila- kadın erkekten ziyade kendi- sporculuğa açmış bulunan sancak istasyonundaki Demir· 
sed b" h k t d I su"rer. sine hakimdir. k l b l d 1 en ır are e sa ır 0 amı· yetlerin birçok kazalarını do- "Anadolu,, ; milli kümede yan- spor ·u ü Ü sa onun a o a· Y " ·b· t k'l~t · Hayır· bu"'tu"n vasıflar yan - Sevdiğiniz kadın veya 1 acagı gı ı, eş ı a ı esesıye- ' • laştım. Bu [arada başımdan kız var mı? yana zmir'i temsil edecek caktır. 
nin umumi bünyesinin teyidatı yana mütalea edilince ne ko· birçok vak'alar geçti, bunlar olan ve esasen tarihi müna· Üç aydanberi sık1 bir me· 
alt d l k ·ıı· t ·1·ğ· münist ve ne de faşist bir - On beş yaşında bir kız l ın a 

0 
ara mı ıye çı 1 ın sahifelere sığmaz. Enteressan seviyorum. Tepecik'te oturu- sebetleri çok sıkı bulunan iki tod dahilinde çalışmakta o an 

nakızı olan beynelmilelcilik hareketi bizim rejimimizin der- bulacağınız bazı vak'aları size yor. Her gün kendisini ziya- takımımızın -Bir dostluk maçı genç güreşçilerimiz, kuvvet, 
't'e halkçılığın nakm olan imti- piş ettiği bir inkılab aiye ileri anlatayım: rete giderim. şeklinde- karşılaşmalarını dü· sür'at, bilgi bak,mından mü-
Yazcılık veya sınıfçılık ve dev- sürmeye imkan yoktur. Diğer fzmir'de oturduğum mahal· _ Keten helvam! şünmüş ve kulüb idarecileri sabakalara iştirak edebilecek 
letçiliğin nakızı olan liberallik, vasıfların tamamlayıcı manasl lede bir genç bana aşık ol· Diye esesımı duyunca nezdinde teşebbüste bulun· bir vaziyete gelmiş bulunduk· 
laikliğin nakızı olan klerikallik içinde bizim inkılabcılığımızın muştu, birlikte yaşamak tekli-J hemen pencereden gorunur, muştur. İdareciler, bu teşeb- !arından, mayıs bidayetinde 
Ve inkılapçılığın nakızı olan farikaları vardır. finde bulundu, reddettim. in- kendisini sevdiğimi bilir; beni büsümüzü hüsnü suretle telakki Bursa ve Balıkesir gençlerile 
irtica lehinde hiçbir faaliyet Sade cümhuriyetçi veya sade tihar edeceğini söyledi. Acı· çıldırtmak için yarı beline ka- ve kabul etmişlerdir. Bu maç, temsili müsabakalar yapacak· 
Yapılmıyacaktır. inkılabcı oluşumuzun değil; dım, kimsesiz olan bu genci dar pencereden sarkar, gül- işaret ettiğimiz gibi, Türkiye- }ardır. Bu sebeble, pazar gün-

Bu esasların Kamutay' ca ka- diğer ana vasıflarımızın da yanıma aldım, fakat bir şartla: miye başlar. Ara-sıra kendisine de milli kümeye ilk girmiş kü Greko - Romen güreşleri• 
bulünden sonra memleketin başka yerlerde, başka ideolo- Benden kadınlık vazifesi iste- hediyeler veririm. Tabii kim- iki takımımızın, bu hadiseyi tes- çok heyecanlı olacaktır. 
sosyal, kültürel ve siyasal hiç- jilerde kullanıldığından ayrı miyecekti. seye göstermeden.. iden yaptıkları bir karş1laşma r 
bir sahasında ne tek adamm, ve bize mahsus manaları Şartımı kabul etti. Bir gece _ Hayatın nasıl geçiyor? ve bir samimiyet, sevgi ve an- Bir konTerans 
rıe d · t h ı · d h' vardır. uykuda iken yüzümde sıcak LAh 3 (Radyo) lsveç e cemıye a ın e ıç - Uykum çok azdır. Rakı laşma tezahürü olacaktır. Ay- a ey, - ' k"ım k t'' f l' t "f d Mı"lletçı"/ı"k vasfı: bir nefes hissettim, uyandım d N Danı·marka Felemenk se a ıyen aa ıye ı a e e- ve şarab içerim. Hatta o ka- ni zaman a, takımlarım1z, tam orveç, ' ' 
miye ki d' (B a 0 seslerı· Arkadaşlar,· milliyetçiyiz, de- ve acıyarak yanıma aldı<Yım k d l ·1 b" Belçı'ka, Lu"ksemburg murah-ce er ır. r v • 0

· dar çok içiyorum ki, son za· a ro an ı e ır antrenman alk l ) kl ·11· t ·1·k b k d gencin, bir buhran geçirerek h l d - kk M ış ar. me e mı ıye çı ı a ımın an manda dokunmağa başladı. daha yapacaklardır ki, bunun as arın an mure ep ve . B. A k dd d b ·· d- d k il ı yanıma sokulduğunu anladım, K 
1 

•· · t' d b" '- f ır nayasa anununa ma e a ugun unya a u anı mış Bende muhakkak bir erkek yalnız faydası değil, zarureti o en ın rıyase m c ır Kon e-k ı Al d M l" kendisini tahkir ettim: k d ı · · onurken yazılan ana hükümlerin çeşit i mana ar var ır. ese a yaradılışı var. Gezdiğim yer· bile meydandadır. rans a te i mıştır: 
h k ·ıı· t ·ı·ğ· · t tb'k - Bana söz vermiştin, ne G d 1 k B k f ("k d d manalarını uzun uzun iza ve an mı ıye çı ı ını a ı lerde kadın olduğumu kimse azetemiz bu ost u ma- u on erans, a a a ar ev· 

tefsir edici sözlt!r ilavesine im· ederler. oluyorsun? Dedim, yalvarmağa anlam1yor zaten... Göğüs ve çının hatırası olmak üzere bir letler arasındaki münasebetleri 
kan olmadığını söylemiştim. Bu nevi milliyetçilik bazı başladı, kendisini kovdum, kalça teşekkülatım da erkek kupa koymağı da kabul et· ıslah için ve ancak müdavelci 
Fakat Kamutay huzurunda yerlede aktif ve passif vasıf- odadan çıkıp gitti, ertesi gün teşekkülatına uygundur. Ken· miştir. efkar mahiyetinde toplanmıştır. 
Yapılacak konuşmalardır. Bu larla tatbik sahası buluyor. hastahanede yaralı yattığım dimi memleket hastanesinde Bu maç, ayni zamanda mü- Bu konferansda alınacak neti· 
İtibarla bu izahlar üzerin- Kendi kanından ve kendi ır· haber aldım, ziyaretine gittim, muayene ettireceğim. f nşaal- teakıp birincilik maçında, han· ceye göre, ikinci ve asıl kon· 
de müsaadenizle biraz fazla kından olmıyanları ... yurd dışına bereket versin yaraiarı hafifti. lah bir ameliyatla tam bir er· gi takımımızın kazanacağı hak· ferans toplancaktır. 
duracağım. atmak veya yurddaş hakkın- Göğsündeki yaraları çabuk kek olur, yegane emelime ka- kında bize bir fikir de vermiş (T aymis \ 
iliz cumlıurigetçigiz: dan mahrum etmek passif bir geçti, tekrar yanıma geldi: vuşurum. Bir annem, bir de olacaktır. Takımlar, dostluk '-' 

Arkadaşlar; biz Cümhuri- kan milliyetçiliğinin tatbikidir. - Artık bir arada yaşama- erkek kardeşim vardır. Şimdi maçındaki oyunlarına, eleman· gazetesi sahibi 
Yetçiyiz diyoruz. Cümhuriyet Bir de sınırlar aşırı yerlerde mıza imkan yoktur. Dedim, benimle görüşmüyorlar. tarının vaziyetine ve alınan Zaörep'de bir kon-
'türkiye'nin değişmez devlet hatta kıt'a ve deniz aşırı yer- ağlıyarak çekilip gitti. Bu Erkek olunca kendilerine neticeye göre, birincilik ma- ferans verecektir .. 
Şeklidir diye Ana kanuna hü- !erde mevcud-ve kendi kanın- genci, hazin bir hatıra olarak elimden gelen yardımı yapa· çına da daha tedbirli olarak Belgrad, 3 (Radyo) - Tay-
ı.. anarım. Bir aece tanıdığım ... M l k t h t · · b h b B C ~tırn koymuşuz. Fakat cümhu- dan olan insanların siyasal 0 cagım. em e e as anesı aş gireceklerdir. mis gazetesi sa i i . on 
t'Yetı"n bı"zde tatbı'k edı'len tar- h d d b' l'k · · · · güzel bir kadınla sinemaya hekimi doktor Bay Hasan Yu- A d l h ·k· k l" 'd Valter Za~eb'e aelmiştir. Ayın u u ve ır ı ıçerısıne gır· gitmiştim, sonra odamda bir· f' k d h l ki .. na o u, er ı ı u up ı a- ~· o 
tırıdan ba'llika çeı::idi, nevileri- mesini ihtiva eden geniş çer- su un, a ın asta 1 an mu· recilerinin alakasına teıı:ekkür beşinde Belgrad'a gelecek ve d y T likte yattık. h ld ... b .. y 

t vardır. ı· · dentı'st mı"llı"yetçı'lı"k te assısı 0 ugunu ana soy- eder. Taymı's gazetesi hakkın.da bir S çeve ı ırre - Bir kadın olduğunuza l d 1 B · b'" k 
igasi vahdet: vardır. Bu da kan milliyetçi· göre kadınlardan hazzetmenin e i er. enim gayrı ta 11 a- Hiç şüphesiz, bu Pazarı da konferans verecektir. 
Türkiye öyle bir cümhuri- liğinin aktif bir görüşüdür. ne demek olduğunu tabii bili- dınlık vaziyetimi anlıyacaktır iyi bir hava içinde geçirece· Valter ailesi, Taymis gaze· 

Ytttir ki bu; şimdiye kadar Daha birçok milliyetçilik fikir yorsunuz? elbette,.. ğiz. Çünkü güzel bir tesadüf tesini 1785 senesinde tesis 
~rıa yasaya girmemiş olan ve ve şekilleri vardır. Bayan ismet, resimde de eseri olarak ayni gün fzmir etmiştir. 
lıgün girecek olan digv er beş Fakat bizim milliyetçiliği- Türkiye' de olan derinlik ve görüldüğü gibi zayıf ve nahif l ·ı l 

~ b k d d M h kk k ıc· lzmir Komutan ığı ı an arı •sıf ile beraber bir siyasi mizin ana vasfı ana yasamızın samimilik ile tatbik edildiği ir a ın ır. u a a ı, 
~hdet teşkil eder. Mesela diğer hükümlerinde ve Cüm- yer dünyada yok denebilir. yaşad1ğı yorucu hayat onu 
};' fllerika da bir cümhuriycttir. huriyet Halk Partisinin rejim Laisizmi ilim ve politika mev· çok hırpalıyor. Bilhassa içki 
~ .. •kat idaresi itibarile büsbü- prensipleri içerisinde de belir· zuu olarak ilk telaffuz eden içmesi, muhakkak ki hayatı 
~ıırı b ı"nsan ku"tleleri bunların bu- .. · d ok fe a tesı'rler ya ~ aşka esaslara dayanır. tilmiştir. Beynelmilelci her ce· uzerın e Ç n • 
};'tansa da bir cümhuriyettir. reyan milliyetçilik telakkisine günkü devlet şekilleri içinde pıyor. 
/kat tam liberal bir cümhu- muhaliftir. bile bizde olduğu kadar in- Sesini salarak mahalle ara-
t~1ettir. Nihayet müttehit şu· halkçılık: celik ve ciddiyetle takib edil- Iarmda: 

.. ar Sovyet Rusya da bir Arkadaşlar; halkçılık diye diği yer yoktur. Bu, mefhum- Arkamda geziyor benim çok 
eı-;_h k ların bizim tatbik şeklimizdeki d" ,~:"O uriyettir. Fakat sımf ha· yer yüzünde çeşit çeşit teşe - uşman, 
l\tı...· d S l d esas manaları da gene parti G l'kt f l t d .. t" L ·~1Yetine dayanan büsbütün küller var ır. on zaman ar a enç 1 e se a e e uş um, 
1>:ıı .. k k 1 proaramımızda açıkça yazılıdır. Akı ı kt ld k · r-:~ a şekil ve manada bir sol fikirlerin müştere ça ışma- -. ı sız ı an o um ço pışman, 
""fllhuriyettir. ları için yapılan ve halk cep· Halk Partisi ve devlet: Bin yaşasın Bayım zarif, 
&j O halde Türk Teşkilatı esa- heleri diye isimlenen bir takım Dikkat buyurulmuştur ki şışman. 
b!

1
e kanununda Türkiye'nin siyasi kurumlara raslarız. Bun· devlete vasıf olacak yeni hü· * * • 

1

" rı J l b" · h Ik 1 k t l"kk' kümlerin manalarını izah ede- Ankara oldu hükumeti d·ı~· 1 ~ cümhuriyetle idare edil- ara ızım a çı ı e a ı-
~ırı T • l · · .. b t' kt B bilmek için hep Parti pro· merkez tG ı ve ürkiye nin ya nız mızın munase e ı yo ur. u 

tt ltıburiyetçi olduğunu ifade kelimenin aslı inkılabın ilk gramından yardım alıyorum. Ustam Acemdir soyumda 
i~ lllekle bugün ilerlemiş vç günlerinde partiye ad olarak Bunun sebebi aç1ktır. C. H. yok Çerkes 
~lıCeleşmiş olan siyasal mef- alınmıştı. Büyük Şef lisanı ile Partisi yeni devletin fikir ve Helvacının şu duruşuna 
~~la~ın anlaşı lması alanında daha o zaman yapılmış olan politika kaynağıdır. Parti li- hayran oluyor herkes 
tııu bır vuzuh yapmış olur halkçılık tarifi parti progra- beral devletlerde görülen bir· Diye maniler söyliyerek mai-

Yt.ız? (Hayır sesleri.) mında kemalini bulmuştur. Bu çok partilerden biri değildir. şetini temine çalışan bu er-
tct()khalde bunu herkesin müş· vasıf yurdu imtiyaz iddiaların- Yeni devletin hayatı boyunca kek elbiseli kadını takdir et-
'ırı c .en ve derinden anlama· dan ve sınıf kavgalarından derin tdcrübelerle pişmiş olan mekle beraber ona acıyo-
b~ı~ 1mkan verecek bir vuzuhla koruyan büyük ehemmiyeti bünyesinden her zaman dev· rum da ... 
v-s~ttrtıek gerektir. işte bu altı haizdir. lete esaslar vermiştir. Bu se- Vücudu bir kadın nehafeti 
r ırı y b' · - h Sonra laik ve inkılabcı te- beble yeni devlet vasıfların1n gösteren Bayan ismet, doktor ı~er an-yana ızım cıım u- k 
l~tı ırtıizin farik vasıf ve esas- Jakkiler. anlaşılması için bütün ala a· tarafından muayene edildikten 
ttı~ai 01arak kanunda zikredil- Arkadaşlar; laik telakkisinin- darlar bugünkü Parti progra· sonra bakalım emeline kavu-

S elzemdir de yalnız nazari hayatta değil, mından istifade edeceklerdir. şabilecek mi? 
0tıra arkadaşımız bilhassa bilhassa tatbiki sahada da - DcttJam •decek - Şahap Göbel 

Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
M. M. V. satın alma komisyonuncaj kapalı zarfla eksiltmesi 

5/Mart/937 cuma günü saat 15 de yapılacağı Anadolu gaze· 
tesinin 16,21,28/2/937 3/3/937 tarihli nüshalarile ilan edilen 
80000 ila 85000 kışlık elbiselik kumaşın ihalesi 22/3/937 pa
zartesi günü saat 15 şe bırakıldığı tashihen ilan olunur. 620 

Kemalpaşa belediysinden: 
Kemalpaşa kasabasında yaptırılacak fenni helanın açık ek· 

si)tmesinde talip zuhur etmediğinden 10 gün müddetle temdit 
edilmiş olduğu cihetle taliplerin 11/3/937 perşembe günü saat 
15 de belediyede müteşekkil komisyonda isbatı vucut etmeleri 
ilan oluniir. 621 

Miitercim allna
caktır. 

Askeri fabrikalar 
umum miidiirlii
ğünden: 

Almancadan Türkçeye, Türkçeden Almancaya tercümeye 
muktedir bir mütercim alınacaktır. isteklilerin istidalarile Mart 
937 sonuna kadar Umum müdürlüğe müracaatları. 

27 1 3 s 7 9 11 13 531 
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o/o 40 iZ MIR 
Vapur Acentası 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"CERES,, vapuru 4/martta 
gelip BURGAS, V ARNA ve 
KôSTENCE limanları için 
yük alacaktır. 

"GANYMEDES,, vapuru 
10/marttan 14/marta kadar 
AMSTERDAM, ROTTER
DAM ve HAMBURG liman
ları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENTE 
LINIEN 

"NORRUNA,, vapuru 2/ 
martta limanımıza gelip ROT
TERDAM, HAMBURG, İS· 
KANINA VY A limanları için 
yük alacaktır. 

"ISA,, vapuru 14/martta 
gelip ROTTERDAM, HAM
BURG GDYNIA ve ISKAN
DINAVY A limanları için yük 
alacaktır . 

. ---SERViSE MARİTIME 
ROUMAIN 

"SUÇEAVA,, vapuru 21 
martta gelip PiRE, MALTA, 
MARSİL YA limanları ıçın 
yük ve yolcu alacaktır. 

Daha fazla tafsilat için ikin
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
-binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta
rihlerindeki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 4142/422112663 ..................... 
Olivire ve 

Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
ELLERMAN LfNES L TD. 

lkttsad etmek istiyen
ler, ışığı bol, ömrü 
uzun ve sarfiyatı az 
olan: 

Metali um 

"D '' 
Lambalarını heryerde 
aramalıdırlar. 

Elektirik- radyo 
Telef onn Evi 

Siemens fabrikaları mümessili - Peştemalcılar 77179 - Telefon 3332 

~-N«~ .. ~ r f 

1<uruI 9~ u o-; 
[ .&i'roOll _D~Nl<A:ı "EGYPTIANu mart ibtida

sında LIVERPOOL ve SVAN-

;~A~:a~ynf :~~a~~: ~t~~~ ııw-·. ·F-.·H-.·V-A-N--·~-ııı·ııı·ııı·ıııı·ııı·ııı·ııı·ııı·ıııı·ı..-D-o-k•t•o•r----
PooL ve GLASKOV ıçın Der ZEE & co. 
yük alacaktır. A. Kemal Tonay 

"LESBIAN,, vapuru 15 V. N. = 
martta LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka
racaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de· 
ğişikliklerden acenta mes'u
livet kabul etmez. ................. _. 
HUMDAL,, Umu-
mi Deniz Acenta. 

lığı Ltd. 
Hellenic Lines 

Limited 
"TURKIA,, vapuru 28 şu

batta beklenilmekte ROTTER
DAM, HAMBURG ve AN
VERS limanları için yük ala
caktır. 

PHELPS LiNE 
PHELPS BROS & CO INC. 

NEV-YORK 

DEUTSCHE LEVAN-
Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları 

Birinci Sınıf Mutahassısı 
(Verem ve saire) 

TE LINIE. HAMBURG 
"HERAKLEA,, vapuru 3 = 

martta beklenilmektedir. HAM -= Basmıılı:ınc istasyonu kar~ı ındaki Dibek sok:ık La~ıodn 30 tınyılı 
BURG ve ANVERS'tcn yük _ ev ve ruu:ıycndıaııc;ıinde sabah saat 8 ılen akşam saat 6 ya 
çıkaracaktır. = kadar hastalarını kabul eder _ 

"ACHALA,, vapuru 3 mllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telefon: 4115 llllllllii 
martta beklenilmektedir. ROT-
TERDAM, HAMBURG ve _ .......... - ........... - ...... 777 

BREMEN için yük kabul eder. 

EXPORT SS. CORPORA
TİON NEVYORK 

" EXPRESS " vapuru 26 
şubatta beklenilmektedir. N-..v· 
york için yük kabul eder. 

REEDEREI H. SCHULDT 
"MARITZA,, vapurü 25 şu· 

batta beklenilmektedir. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BRE~EN i~n yük kabul eder. 

S. M. R. BUGAREST 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar 

Sağlam Zarif Ve ucuzdur 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış yerleri: Birinci kordonda 186 numarada 
ŞARK HALI T. A. Ş. 

Mimar Kemalettin caddesinde F AHRI KANDEMIROGLU 
"DUROSTOR,, vapuru 5 

"BRETGNE,, vapuru mar- martta beklenilmektedir. KÔS-
tin onbeşinden sonra NEV- TENCE, SULİNA, GALATZ 

-== 
YORK limanı için yük ala· için yük kabul eder. GALATZ 
caktır. aktarması olarak ta BELGRA T "ARYLENSEN · Noncı;ya b:ılıkya~larının en halisidir. Şerbet gibi iı;ilir, 2 defa süzülmüştrü 1 

SIHHAT BALIKYAGI 

Pamuk mensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin merkez ~e fabrikası : İzmir'de Halkapınardadır. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaşı, Değirmen, Ge· 
yik ve Leylek markalarını havi hernevi kapot bezi imal 
eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensucatına 

faiktir. 
Telefon No. 2211 ve 3067 

, 
9 :<I 
2 ~ 
~ :<u 
4: q" 

•: cı ' : // 

Telgraf adresi Bayrak lzmir 

lzmir iskan müdürlüğünden: 
936 Yılında gelmiş olan göçmenler için bin adet arabanın 

pazarlıkla satın alınacağı ve 11-3-937 Perşembe günü saat 
ulS de Sıhhat ve içtimaı muavenet vekaletinde ihalesi yapıla· 
cağı vekaleti müşarunileyhadan bildirilmiş ve bu husustaki 
şartname de gönderilmiştir. 

Talip olacakların şeraiti öğrenmek iizere iskan müdürlüğüne 
müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 3 4 5 606 

" vapuru nı- NOVİSAD, BUDAPEŞTE, . 
a b · d NEV Hamdi Nüzhet Çançar 5 nın on eşın en sonra • BRA TİSLA VA, VIY ANA ve Çamur ve toprak işlerinde çalışmak üzere yüz ameleye ib· 

YORK limanı için yük ala· . Sıhhat Eczanesı· ıı caktır. LINZ için yük alacaktır. tiyaç vardır. isteklilerin hüviyet cüzdanları ile birlikte Tut 
Vapurların isimleri, gelme D. T. R. T. BUDAPESTE Başdurak Hü>ük Salepçioğlu hanı karşısında müdürlüğüne müracaatları ilan olnnur. 27 2 4 55!/ 

tarihleri ve navlun tarifeleri "SZEGED,, vapuru şubat - M ı• V k"J t• d 4 
hakkında bir taahhüde girişi- nihayetinde beklenilmektedir. DEN NORSKE OSLO limanların yük kabul eder. 8 ıye e a e ID en: 443158 

lemez. BELGRAD, NOVİZAD, BU- "SARDINIA,, vapJru 16 Vapurların isimleri gelme 1/6/937 tarihinden itibaren tedavül mevkiinden kaldırıiac3f' 
Birinci kordonda "UMDAL,, 1 DAPESTE BRATISLAVA, martta beklenilmektedir. Pi- tarihleri ve navlun tarifeleri evvelce ilan edilmiş olan nikel 25 kuruşluklarla bronz o~. ıc;; 

UMUMİ DENiZ ACENT A- ı VlY ANA 've L1NZ limanları RE, iSKEN DERİYE, HAYFA bakında bir taahhüde girişi- ruşlukların 1/kanunuevvel/937 tarihine kadar tedavül mevkııo 
LiGi LTD. vapuru acentalı- için yük kabul eder. DIYEP ve umum NORVEÇ le111ez. Telefon No. 2007 2008 kalmasının tekarrür etmiş olduğu Wm olunur. 2 4 6 8 10 ~ 
ğına müracaat edilmesi rica ,, ._ 

olunur. Pu·· rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. o kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb' Riz binasında No. 166 
Telefon : 3171 rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 
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