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B. Delbos 
Şubatın ilk haftasında 
Ankaraya gelecektir. 

_) Kanunusani 938 
\... J HergUn sabahları ( zmir) de çıkar, siyasal gazetedir 

~~~~~~ı====-~======:==:!:::::~::==-e 

Sulh ideali Vaziyet (Ş:ın-Kay.Şek) in ı·erecefi cevaptan aonra anlaşılacaktır. Rusyada olanlar 

Japonya,harpiçinhazıroldu- Ye.r:'i Rus p~rıamentosu Hamdi Nüzhet Çançar 
Milletler cemiyeti koa1e7i dört 

beı güa ıoara Ceonrede toplumıı 
olacak... l\..oaMyio bu defa mi\saker• 
edeceği Te laiç ıııpheıiz kolay kolay 
ameli ltir karara raptedemiyecegi bir 
ıllril meıeleler meyanında en mtlhl• 
mi İtalyaına Milletler cemiyetiodea 
çekilmeıi v• buodaa mütenllid va• 

"' .b. Ih d ,,. d d. dun merasımle açıldı. 
gU gı } SU 3 3 ama e Jr • Parlamento (Kenkenal) planını, büdceyi ve 

• • Rusyanın h:ırici siyasetini müzakere edecek. 

ziyet olacaktır. 
Çine sevkedilmek üzere Amerika ve lngıltere f abrıka-
. ları iki bin topla külliyetli cephane göndermişlerdir. 

Moıkova, 12 (R11dyo) - Yeni 1 
Ruı parl&meotoıu, bu gilo ıaıat 16 
da açılmııtır • Bir taraftan KonMy baaırlıkları 

yapıladurauo bu defaki içtimadan 
keodiai içiıa iyi köUl ber halde bir 
ıey çıkacaıun ~ok iyi tahmia edea 
balya da eli boı durmuyor. Peıtede 
içtima etmekte olaa Roma paktına 

Tazıfllia:aa de•letleri peıioden ıG· 
rüldemej• •eyaJıad lüo olmH.. eli .. 
rinden l»ir beyaaaame almaga Ç•• 

ı /ngiltere Pançe nehrindeki hak-
Sovyet Ruıya dahilinde bulunan 

59 milletin mllme11illeri, dün gece-
denberi buraya gelmiıti. l\lüme11iller, 
muhtelif otellere yerleımiılerdir. 

lıııyor. 
ftalyı, kendi çekildikten ıonra 

'Milletler cemiyetiııin cibanıtlmul 
mabiyetiai kaybetmiı oldu&una ifade 
fdecek olan bu beyannameyi Mac•· 
rietaa ile Avaıtaryadaa iıtllaaal ede· 
bilecek mi?. Bilmem, fıkat har bal• 
de çok tlpheli. Macariıtııı da. AYDı• 
turya da Milletler cemiyetiaia dell• 
leli il• l»ir çok uıi.kradar yapmıılar· 
dır n blll ela bmılardu mfhıatai 
d•jildirler. Onu içia Milletler ce
miyetiai bir ani iıaklr eımek demek 
olan b~yl• ltir IMyuuaameDia altına 
im1alanaı koymadaa eHl çok dltl• 
aeceklerdir. Maamafih ba beyaDDa• 
menin. aepedildi&iııi farHtaek l»ile 
bundaa lıa11l olaa netice "laiç,, oı.. 
cakıır. Çllakl '>eyuanameaia mili•• 
Teccib oldu&a Milletler cemiyeti de 
ıimdiki mahiyeti idbarile kocam•• 
bir ••biç., tea ltqka bir eey delildir. 

Flllaakllsa •• gbka lılllletleı 
--lfed a.ıtıf B6Yi79ti ft maea• 

···- U....ttlıf. Cemiyetin eaaa ni11maamıdal 
-q,~ıJ,'""'"4Mil.ıilhiıl-H&cla ldı (16) Ulel 

madcle &1rlr11Da.. Bltla eemlyet 
iıt• ita madde Ye ba maddeoia N• 

mi1Diyetle tatbiki demektil'. Eter ba 
madde ceaiyet• dalail bitin dHlele 
Jer tarafıadu kay1t11• .. rteı• T• 
Lillıaaea gılhgıpıı tatbik ed.ilirM lrir 
lılillelleı cemiyeti ftl'dır Te oaaa 
bdttla kararlan dlaya ya.iade moıa 
olacakıır. Fakaı ba mad•• ..ki Mu· 
çuko ..... ıeıiııdo oldaj11 T• ıimdi 
japoaya,.. karp yapıldı~ gilti biç 
tatbik edila.... nyabud Jlabeıil&aa 
İfİDde ha11•1• karp yapıldı&ı gibi 
k11m.. tatbik eclilir gibi hareket 
olllllur da taıbikatta gene biç bir .. ,. 
yapılm•• o takdirde bir Milleder 
ee.iyeti yolı:tar Te olamH. Ceaeneo 
.le topluaa .. y 011& ol• aacalı: u 
ucak mabıelif de•let adamlaruwa 
arada bir toplaadıklan bir milleıler 

.kullbl laaliade kalır gider. 

- il 

Şanılıag ao'Tcalcltll'ında Japon tankları 

MiJlıim bir iıtatiatik: 

Bir senede lzmirde 
3,817,705 kg. et yendi. 

Senede nüfus başına 22 kilo 331 
gram et düşüyor. 

~----------~-İs mir belediye meıbabaa baylar• 395,370 kilo tutarında 21905 
b&ı ıarafıadan tutulan bir iııatiıtiAe 
göre fsmir Te Karııyaka balkının et 
ibliyaeıaı karıılamak için 937 yılında 

keıilea mahtelif hay•ao miktarı 

140518 beıtır. Bu hay•aoların mııh· 
telif cinıleri Te kiloları ıu mik· 
tar dadır: 

karamm koyunu, 565 00 kilo taı .. 
noıla 3768u daılaç koyunu, 39510 
kilo tutanada :'63~ Jul keçi, 561080 
kilo tutıırıoda 56108 kuzu, 11935 
kilo tutarında 1705 oglık, 63200 ki· 
lo lutarında 395 wandı, j 15,350 kilo 

- Sonu 2 inci sahi/ede 

Kor sanlık devam ediyor 
Oa altmcı madde a•clir? •• 

,,. ::~:·:: .r:!:: .. '~:!, ·: ValAnsiya açıklarında bir 
:is:':.::~b~':t d=~~ll·::b:~; Hollanda vapuru batırıldı. 
tatbik etmeleriDİ Amirdir. Bua•ll •-----

!::~;' J:y:ek!'!!.!:'b;:b~!: Cumhuriyetçiler, yeniden bazı mev-
ect... bir dnleı bitin dünya ytl.Oo. ., rr k ld l 
ae 1.a... kelaaakbr. Biç bir devlet Zl er zapfetmeğe mUVQTTa O U ar. 
TO mttlet C111a para Termiyecelı:, o 
4eTletha p&ralllll kabul etmiyecek, J 
ona mal, llalaire Te eıliha g6aderml· 
yecek T• lliu,eı icaı. baliade lterri, 
bahri T• lauaı bltb k.anederile 
MiUeller aaıiyeliıaia emri alboa gi• 
rtrek •llearns ... ı.ı aleylaiae fil. 
1111 bankete seçecektir. 

(ı;6d117or 1• •acl.te •• kadu 
1ım11llldlrf 

Fw& ti•iiye bar ita madde 
hiç bir ..... tatbik Nile•ecli. 1930 
da l>lr Mutak• .... ıea ~11, j .. 
poaya Çlaia keriae Nldıruak btlıtlll 
bir bt'ayı elhad• aldı. Milletler ceo 
aaiyedade ba maddaia tathikiai d .. 
lil ya. ilmlai bile at•• a1ua b ... 
huuaı~ 

EYelki ••• l&alya Ba .. pıtaaa 
,.Wadi. Cemiyea k.OllHJİ dulaal 
l~dmaa daYet oludg, otardalu, k .. 
aa9talar, V-kifdler Te llillqel bitaH 

•• alllllca ·~ MaWr pu197a 
ayırdıktaa ..... k partaluaa yaL 
111• ltir Ud &aaeaial fta11•1• lıtbika 
karar Tercliler. 

811 .. -••1.aı. tatWk ıclil· 
urU ı•• .. U.. .. ı, tGruıa iatikal 
- .Sen• 2 lnol ..ı.ı/etl• -

Marli11a. 12 (Radyo) - Almeriya 
6aleriacle kayalara prparak batan 
Frua11s •apura kaptanı lı:artalaıaı 
T• Almeriyaya çılı.mııbr. Vapanıa 

7abaı• makiaiıti 6lmlf Te mtlretle
bablldaa da oa doku kip yualuıa• , ........... ,.~. 

Kurtulan mürettebatı almak içia 
Almeriyaya bir 'Frauıız torpidoeu ha• 
rekeı eımiıtir. 

ParJı, 12 (Radyo) - Saragoea 
cebbe.U.de pcldetli muharebeler de• 
nm ediyor. 

Koeaka yolanda taarrua geç•• 
cumhariyetçiler, lhtil&lcilerıa mukı• 

Temedle karplaımıılardar. 
Fl'aak.iıaler, Siyeyapalomer• T• 

Siyuaalyane cebbeleriode cumharie 
7e1çileri kapıma&• çalıııyorlar. 

Cumhariyıt9iJer, pmal cebbeei8o 
de lrir çok hakim mHkiler elde el• 
•et• maTaffak obı1111lardır. 

Soa gelea haberler Terael cebe 
lıe.U.de iblilalciler yeai buı me .. i• 
lu aptetdlderiai bilclirmokteclir. 

Cambariyetçiler, VallDaiya yola
•• çok iyi ldr .. kilde ıahkiaa •t•it• 
luclir. Baaula beraber ba yoL bir 
k.ao stadeaberl ilı:I matı• JlkMkll• 
amel• kırlarla 6rtllmlf balaaa,or. 

V al&oalya, 12 (Radyo) - Tabli· 
yeli •99bul bir deaiaaltı pmill, V• 
llllliyamo 46 mil aÇ11ıad• Baaa• 
iımiode bir Hollanda ••para•u tor
pillemlıllr. Vapuraa •lrettebatı B1a 
Maallftlı• " ... ,... ll111anlllıtutı 

larından flazgeçmiyor 
Farlimento, B. Stalinin bir 16y· 

levile açı lmııtır. 

r ~ 

Garbi Japonyada 

Londra, 12 (Radyo) - İngil
terenin Tokyo sefiri, bu gün 
Japon Hariciye N~zm B. Hi· 
rotayı ziyaret etmiş ve lngiliz 
gemilerinin Pançe nehri üzerin· 
deki seyrisef er haklarından ln· 
gilterenin as\a vazgcçmiyeceğini 
bildirmiştir. 

Şiddetli zelzele oldu 

Japon tayyareleri Ankeo is
tasyonunu bombardıman etti. 

iokyo, 12 (Radyo) - Garbi 
Japooyada tiddelli bir zelzele ol· 
muıtur. Ba OD Hne evelki zelzele· 
den daha oiddetli idj. Samntı yil· 
aılnden hızı yerlerde yangın çıkmış M. Stalin 
•e ~ehirler ara11ndıki telefon ve tel· l'arllmeoto Kenkenıl pliaıaı H 

graf muhaberatı keıilmiştir. bGdceyi ve Ruıyaoın harici ıiyaMlial 

Şanghay, 12 (Radyo) - Ja· 
pon tayyareleri, bugün (Ankeo) 
tayyare istasyonunu bombardı· 
man etmişlerdir. Bu istasyonda 
bulunan dokuz Çin tayyaresi 
tahrib edilmiştir. 

\.._..._ __________ __, müzakereye b•ılıyıc.khr. 
--------~-==,;.;;_-=.:::====~---~-------

Tayyare piyangosu 
-------

45000 lirayı 17933 
numara kazandı 

Japon tayyareleri, · hangarla· 
rına dönerlerken üç Çin tayya· 
resine raslamışlar ve hücum 
ederek bunlardan birini düşür· 
müşlerdir. 

Japonlar, (Yançe) nehrinde 
yeniden bazı Çin gambotlarını 
bombardıman etmişlerdir. 
Va.ıiget (Şan • Kag ·Şek) in 
cevabından sonra anlaıılacalc 

Büyük ikramiye lzmirde iki Mu· 
seviye isabet etti 

Tokyo, 14 (Radyo) - Japonya 
Hariciye Nezareti erkanından 
bir nin ifadesine göre, impara· 
torluk konferansında verilen ka· 
rarlar, bir haftadan evel anlaşı• 
lamıyaca~tar. Bu kararlar, Mare
şal (Şan·Kay-Şek) in vereceti 
cevaptan sonra matbuata akıet• 
tirif ecektir. 
Japonya sullıa amade imişi 

Tokyo, 12 (Radyo) - Domei 
Ajansı, Japonyanm, harp için 
hazır olduğu gibi, sulha da 
amade bulunduğunu yazıyor. 

Çmtaonun işgalinden evel 
Tokyoya alınmış olan· Japon 
tebaaları, tekrar yerlerine dön· 
mek üzere emir almışlardır. 

Çin için gönderilen top 
fle c~plıane 

Şanghıay, 12 (Radyo)-Hong· 
Hong limanında, Çine sevkedil· 
mek üzere Amerika ve lngilte· 
reden gelmiş üç bin top ve 

- Sonu 1 O uncıı salıi/ede -

Kolonel Bek 
Berlinden geçerken 
Almanya Hariciye 

Nazırı ile konuıacak 

Kolonel Bele 
V arıo•a, 12 (Rıdyo) - Polonya 

Baricir• Nuın Koloael Bek C.aeT• 
reye giderken BerliodtD ge~ Te 

Almaay• Hariciye Nuın Baron Voa 
N6yr.ıaala eiyHI bir mOllkat >•P•• 
cıalıuar. 

Talihliler 
lıtanbul, 12 (Hususi muhabi· 

rimizden) - Tayyare piyango
sunun bu gün de keşidesine de
vam edilmiştir. Kazanan numa· 
raları bildirıyorum: 

45000 Lira 
17933 Numaraya 

1ooao Lira 
13979 Numaraya 

3000 Lira 
30345 Num · csy> isabet 

etmiştir. 

1000 lira kazanan;ar: 
5920 1i953 28971 

500 lira kazananlar: 
56 689 1244 

3570 3711 6744 
7627 9589 10717 

11875 12215 12509 
14167 14224 14433 
17812 19003 19465 
19881 20350 20372 
21057 21101 21644 
22928 23187 23260 
23510 24521 24649 

1769 
7531 

10798 
12623 
15400 
19834 
20807 
22198 
23863 
24911 

25460 
30623 
35330 
38671 
39631 

28428 
31182 
36440 
38945 

29700 
32737 
36705 
39063 

200 lira kazananlar: 
1378 1948 3417 
4371 6431 9421 

17857 18475 18713 
19412 20C63 21752 
22554 23820 24428 
27040 28702 29230 
31199 31215 33953 
36387 36863 38478 

30382 
33971 

~" 
4151 

13884 
19065 
22101 
25101 
30284 
34209 
38729 

100 lira icaza·nanlar: 
343 4023 6690 8760 

92J9 11024 12471 13099 
15698 16526 i7056 18470 
19162 20718 21027 22243 
23387 24685 25124 279S3 
31503 32448 33183 36294 
39923 

Talihliler 
Şehr.mizde kırk beş bin lira· 

lık b.Jet satan Uğurlu gişe, ha• 
pisfıane karşısında tayyare pi• 
yango b retleri bayı . B. Beieirin 
gişesidır. Bu g şe, evelce başka 
vatandaşlan da kazandırmıştır. 

Kırk beş b n lirayı kazanın 
bıleti, yarımşar olarak Asan· 
sörde 51 numarada 8. Azagiıa 
1le Karataşta tramvay cadde· 
s'nde 175 numarada Bn., Ka-
dene satmıştır. Şu heıapca, ber 
ikisi iki bin beşer yüz lira ala
caklardır. , 

Nasraddin Hoca 
Karagöz Ağaya ebediyet ile
minden mektublar gönderdi 

Ramazanda Karaıtôz perdeaini enı .. Iıis bir incelik ve zarafetle kallae 
nan ŞEYB KÜŞTER1 Gıtaduo••· bu defıı, Karagöz A_aoın muhakemeleri 
ha1ebile, Naeraddın Bora oıerhumdan •ldıAı mektubları oeıre batlıyacakbr. 
Bu mektubları, iki gün IODf• büyük bir ank ve ılika ile okumaıa bat• 
h7acak11nız. 

RAMAZAN SOFTASI 
Gene ayni kudretli kalemi o, Aoadoluya bedi) c ettigi nefiı •• mi..W 

bir roman .. 

y , .. 't ANADOLU ~ütunlarınc.a! 
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Eski bir eserin yeniden yazılışı 
Şehir dahili haberleri 1 

~ ........ ==-~...-;;amıııı...-=--=-=---=~~iiii;iii--~iiiiilll~~~~~# 
Reşad urinin 11Çalıkuşu,, adlı eseri kariler için yeni fakılt muharriri 

içib eski ıeklile Yeiligttn mecmoalhnda ne~re baolandı. 1 u deresindeki J senede lzmirde 
toprak kayması. 3,B11,1os kilo 

Reıad Narinin edebi hüviyetini tanıyan ve bu hüviyetin nadide malı· 
ıulleri ile kendi ruhi hüviyetlerini dolduran okuyucular kütleıi hu gön bir 
az daha artan tatlı bir bekleme fe mtraltın heyecanlan il~ yılbaşını intizar 
ediyorlardı Bu belı:leyişin Ye merakın ustÖne bir ruh dolt.toru ciddiyetile - • - h r l 
iğilib baka~eak görürüz ki, onda ııadece •1bu yeni ıekU acaba nosı]Jır,, diye ikinci hat bir müddet da a SeTeT ere 
doıiinülünce duyulan alelide bir bilme iııtec1iAinin iıd yoktur. Onda bir az da 

••auba bu yeni eekil tımamile.yeni bir. mahiyette mi_ ortıya ~kacak :e ~u acılamıyacak görün.üyor. 
yeili mahiyeti ile çıkan 8 et, bıze belki ınkutu hayalı uıuhten bir ıur.prı~ ' ' - -
mi yapacak,. diye hissedilen bir endife vardır. Bu endişe ·ve merak l:edı· Sürekli yağmurlardan Kızıl· 
günün yılbıp uüebannda eserin niçin tekrar o tredildi!ini anlatan yazıyı çullu deresinın doğu eteğinde 
gördükten eoıua da ortadan kalkmış değildir. llclki artmıştır da; fakat hala 
aibinlerde takılan ietihfam burgueuuun muammalı hoıluğu bir tatmin ediliı eski heyelanın tekrar baıladı· 
rahatlı~ı ile de dolmamıştır. Mubarrirden ögreniyoruz ki eaerio rooınn oek· ğını, hatta bu yüz.den Kemer, 
ldadeki ilk miluaddeııi autobiograpliie (eahibi taı'afından yaı:ılmıı tarcümei Kızılçullu arasındaki çift demir 
hal) tarzındadır. Fakat müellif bunu sonradan değittirmiı Ye ııözü vak'a yolundan bir hattın bozuldu.~11· 
kahramanından alarak muharrire vermi~tir. Şimdi bb hal ona romanın en nu ve lzmır • Aydın hattında 
büyik kuauru gibi gozükmektedir. Onun için son zamanlarda mecmua sahi- seferlerin tek hattan gÜi;.lükle 
bi ona, eserin ilk müeveddedek.i otobiyografi tarzındaki ıeklile neıretmeııini 

temin edilmekte olduğunu yaz· 
teklif ediyor. 

Muharrir "Çalıkuıu bu giln benle htç alabıı kalmamıı bir e11erdir,, mışlık. 
diyerek buou reddediyor. Ma\Qmdur ki Reşad Nuri (Acımak) ve (Yeşil gece) Yağmurların kesilmesine tağ· 

'fe tHkup eden romanlarile daha içtimaheıen bir kahb altında 1alui1etini baş· men çamur halindeki sabh, hala 
ka tıdiler11 do&ru takimfll vo inkioaf ettirmi~tir. Artılı: o eski (Çelıkuşu) eski vatiyelini alamlltn lk.ta ve 
nud, (Dudakt.: kalbe) nin Regad Nnriai değildir. İçtimai vakıaların nabzını akmaktadır. Altındtığ köyü Cİ• 
dinliyeu ve içtimai nkıaların göğıünden gelen ıeeleri bir d hici1' ve bir 

.. lıtibza ile yaıan bir muharrirdir. 
varındaki batı tepeler de yağ-

murdan birer balçık yığını ha· 
line gelmiştir. 

Geç:n yıllarda heyelandan 
duvarları çatlamış ve sonra ta· 
mir ettirilmiş olan Altandağ 
köyü ilkokul binası, bu yll da 
heyelan ihtimali endişesile kon· 
boldan geçirilmektedir. 

Dün Kızılçullu kısmana on 
kadar amele gönderilmiş ve 
ve demiryolu üzerine akmış 
olan toprağın tem zlettirilmesıne 
başlanmlştır. ikinci hat daha 
müddet için açılamıyacaktır. 

Al sancak istasyonunda faaliyet Bu ııelıehledir ki, edebi hftviyetinio tekenünüoe ıid llk merhaleye rast· 
lıyao bir e•eri bu tıkenilniln ıon aafhaaıoı ortaya çıkardığı ya11cının taehi· 

hi •e imzuı ile neşretmek istemiyor. Fakat Gıecmua eahibl buna da bir ça. 1 • k h tt d b• d • 
re bulmuıtor; diyor ki: 11Eserin conceptioııunda biç bi~ deği!ilt.lik y•~acık. ı tısa a 1 n a 1 r emı r 

d öilsio; roman gene o zamanki senin romanın olacak. Yalnı• lJgaa ve~11redekı 
ı- bl k" bt.• k . . . . t ı.1~ .. i~ılı..li1'lere göre bazı tadiller yapacaksın.,, Demek roman H el 1 lıı ..... opru yap ırı ıyor 

ye tarzına rücuuodab ve böyle bir tashihten ıonra geliyor. lrluharririu lah~· • 
.. -.e üıhlb 11hHındaki hılnerioi, muhakkik lr.i gene baki kalwış göreceğız. 

Fa.kat, ıcaba, e&~rin concepti.ou~uda ~lr dep;i~iklik yapıla~ıyacagı 8ÖJlenm~· Bu köprü Almanyaya ısmarlandı. 
ıine rağmen eııki Reıad Nurı hır tathıli yaparken bu tashıb hududlannı hır 
az daha genioletib eserin umumi havasında bak.im olın eeyyaleyi deği~ti.roıi· G t• •ı k t • )acak 
yecek mi? Acaba bu Nyyale farkına vanlarak veya varılmadan taefiye edilir e ırı ere mon 8Jl yapı • 
n yerine baıka bir tahaesüeün seyyalesi geline eski Çalıku,uuu çok iyi A:sancakla Halkapınar istas- •-
tanıyan ve aoveu ok.~yuca. zevk.inin dudaklarında acı bir maddeniD tadını yonları arıısında bir iltisak hattı Şehir gara İı 
•e g6alünde kınk hır ıayıa ııauuu dııymıyacak mı? ve Kemer deresi üzer nde de J 

Bahri Savcı 

Balta ile idam Almanyanın 1911 deki nüfusu 
idam, en nihayet beşer ada· 64,926,000 1931 de 65,267,000 

letinin tayin ettiği en büyük olan nüfusu 1936 da 67, 105,000 
Wr cezadır; bu, böyle olmaTda olmuştur. 
beraber, ad1iyec:ler idamın en Büyük Brıtanyanan 1911 den 
az ısbrap verecek sekilde tat· 1936 ya kadar nüfusu 1,300,000 
biki çarelerini aramaktadırlar. artmıştar. 

Bir çok memleketlerde asıl· İtalyanın ise bu müddet zar-
mak ıurctile, Franaada kiyot n fında nüfusu 8 m iyon artmıştır. 
ile, Amerikada elektrik iıkenı· BOnef va evi 
lılile tatbik edilen idam, Al· B"r ev yapar veya kiralarken 
muyada kurunuvustai mahiyeti en ziyade dikkat ettiğimız şey, 
ile, yani kalın ve korkunç balta evin güneş ve hava alır odala-
ile tatbik edilir. rının mümkün mertebe çok ol· 

Son hafta ·içinde Almanyada mastdır. Kiiçük şehirlerde bu 
Jozef Stark •ve Otto Döınonkof esas dahilinde ev bulmak belki 
eüusluk suçundan dolayı balta mümkündür; fakat büyük şehir-
ile idam edilmişlerdir. Gajoski lerde bu ımkan maalesef çok 
adh birisi de idam hükmü azdır. 

Bizim için böyle olan bu va· 
yemiştir. ziyet Londralılar iç"n böyle de· 

GözsUz bir çift bahk ğildir; çünkü bu şehirde güneşi 

····-muvakkat ahşap bir köprü inşa Plan 
edıldiğini yazmıştık. Bu hat şim· 

tamamlanmak 
üzeredir dilik yalnız eşya naklıyatında 

kullanılmaktadır. 
Basmane istasyonu vasıtasile 

gelen eşya, bulundukları vagon· 
larla bu iltisak haltmdan ko· 
layca Alsancak istasyonuna ge· 
çirilmekte ve istenilen yere sevk 
o unmaktadır. lzmir-Afyon ve 
lzmir·Bandırma hat arından ge· 
len tüccar eşyası da bu battan 
Alaancak istasyonundaki ambar 
ve depolara nakledilmekte, ora· 
dan mağazalara taşınmaktadır. 
Bu sebeble Alsancak istasyo· 
nunda hareket ve faaıiyet art· 
mıştır. 

Fakat ahşap köprü, uzun za· 
nıan bu şekilde b rakılamıyaca· 
ğından hazırlanan plana göre, 
köprü Altnaııyaya s pariş ed l· 
miştır. Köp ü, lzmir lımanına 
vapurla getirilecek ve ahşap 

Belediyece şehrimizde inşa 
edilecek büyük şeb t garajı pli· 
nının hazırlanmasma devam olun· 
maktadır. Pıin bu günlerde ta· 
mamlanacak ve beledıye daimi 
encümeninde tetkik edılecektir. 

Pıana gö e garaj ıki katlı ola· 
caK, aşağı katta otobüs ve kam· 
yonetler. yukarı katta da taksi· 
ler duracaktır. 

Alsancak kulübü 
1 37 Fuar 
kup:ıs~nı aldı .• 

1937 Senesi fuar kupası mü· 
sabakalarında şamp yonluğu ka· 
zanan A sa lcak takımına, fuar 
kornitesı tarafandan güzel bir 
kupa verilmıştir. 

Fuar komıtesı; bu yıl da lzmir 
spor kulupleri arasında bir tur. 
nova tertip edecektir. 

Halkevi köşesi 

et yendi 
••• 

Başı 1 inci sahi/ede 
tutarında 4969 öküz, 1,080,320 
kilo tutarında 8586 inek, 377 ,040 
kilo tutaranda 6284 dana, 2100 
kilo tutarında 35 malak, 19400 
kilo tutarında 97 deve, 7,200 
kilo tutafında 60 domuz kesil· 
miştir. Bu h1yvanların etlerinin 
yekunu 3,817,705 kilodur. 

lzmir merkezinin nüfusu 170 
bin 959 dur. Şu halde fzmirde 
bir senede nüfus başına yenen 
et miktarı 22 kilo 331 gramdır. 
Bu hesapta yenen av etlerile 
kümes hayvanları, bahklar, kon· 
serveler dahil değildir. Onlar 
da heaaba ithal ed lecek olursa 
nüfus başına daha fazla et dü
şer. Parıı belediyesince tutalan 
bir iıtıtist ğe göre, 1936 da 
Paris ıehrınde sarf ve iıtıbıak 
edilen et miktarı 1,716,231 ton· 
dur. Bun m yüzde 50 si ı ~ır, 

yüzde 30 u domuz, yüzde 18 i 
koyun ve yüzde 2 si beygir eti· 
dir. Bir yılda Pariste adam ha· 
şına 24 kilo 150 gram et İsa· 
bet etmektedir. 

Bu hesaba göre lzmirde bir 
k' şiye yılda isabet eden et mik
dara Pariste bulunan bir nüfu
sun yediği ete çok yakındır .. 

Fransanın 
Rom:. sefiri Vaşing .. 
tona tayin edildi 

Paris, 12 (Radyo) - Fren· 
sanan Roma büyük elçisi Kenten 
Vaşıngton e çiliğine tayin edil .. 
mıttır. 

Ma fim olduğu üzere Roma 
büyil:ı:: lçısı, ltalya kralmın im· 
paratorluğa hitaben yazılmamış 
itimatnameyi kabul etmiyeceğini 
bildirmiş ve bu sebeble Roma· 
daki vazıfesine başlamamıştı. 

/ngiltere tayyareie
rini çoğalttı 

Londra, 12 (Radyo) .._ Birinci 
derecede hava kuvvetleri, bava 
teslı hatı programının ne kadar 
ciddiyetle tatbik edildiğini gös
termektedir. Şu anda, lngilız 
hava kuvvetleri, 1935 senesıne 
nazaran iki mislidir. 

8. Avenol 
muavinini tayin etti. 

Londra hayvanat bahçesi ha· haftalarca görmek mümkün ola· 
wzlarma gözsüz bir çift balak maz.I 

köprünün yerinde montajı yapı· 
lacakt r. Bunu müteakıp Aydın 
ve Afyon, Bandırma arasında 
doğru ek presler ve marşandiz 
trenleri işletilecektir. Bu suretle 
yolcular ve eşya, lzmir istas
yonlarından hiç beklemeden 
doğru sefer trenlerile yollarana 

1 - Halkevı geçen sene ol· 
duğu gıbi bu sene de haftalık Cenevre, 12 (Radyo) - B.' 
aile toplantılarına başlamıştır. Avenol, ltalyanın Cemiyeti Ak· 

getirilmiştir, bu balıkların batta Şu halde.. Halimize ıükrede· 
ıöz yeri bile yoktur. Buna rağ.. lim, değil mi? 
men bu balıklar tabii bir his Bir Taç 
ile ve görür gibi hareket et- Taç kadar b çimsiz bir şey 
mektedirfer. tasavvur edemeyiz. Başın üze· 

Tayyare ve bir facia rine bir sürü maden ve taş 

devam edeceklerdir. 

Alakamız 

Yoktur .• 
Tayyarelerin yaptakları işler ağırlığını yüklemek ile şeref ve 

çoğalıyor. Geçenlerde yeni Ro· itibar artar mı? O.ye düşünmek (Ege Tecim ve Endüstri Kıla· 
deıyadan hareket eden bir tay- berkesin hakkıdır.. vuzu) adile çıkarılan k tapla 
yare, çölden geçerken iki yüz Bakınız bazı taçların huıusi· Anadolu gazete ve müessese· 
kadar geyiA'in iki arslanın hü· yetlerine: sinin maddi ve manevi hiç bir 
cumu altında kaldığını görmüştür. Çar Yuvan Alekıiyeviçin ta· ali kası olmadığını gördütümüz 
Arslanlar, geyiklerin gençlerini cında 881, Deli Pettonun tacın· lüıum üzer ne bildırirlz. 
birer birer parÇalamakta imişler. da 847, Katerinanın tacında da (Anadolu aıetes) 

üyelerimiz bu toplantılara ken.. vamdan çekilmesi ile boşalan 
dılerine evelce verılmiş olan da· umumi kitıplik muavinliğine 
imi davetiyelerle geleceklerdir. Arjantinli B. Lakoskoyu tayin 
Bu aile toplantıları her hafta etmiştir. Keyfıyet, 17 ıonkinun 
Pazar günü saat 17 de başlar. içtimaında konseyin tasvibine 

2 - 14/1/938 Cuma günü. arzolunıcaktır. 
saat 17 de kız liseıi direktörü Almanya Ziraat Na. 
B. Necmettin tarafından ( Türk 
edebiyatında vatan mevzuu) üze· ~ırı Romadan döndü 
rinde bir konferans verecektir. Roma, 12 (Radyo) - ltalya· 

3 - 13/1/938 Perşembe gün!! da yapılan buiday zaferi mera-
saat 16,30 da kitapsaray ve saat siminde hazır bulunan Almanya 

t6da köycüler komitesinin haftalık Ziraat Nazıra Berline hareket 
1 toplarıtılım vardır. etm=ıtitir. 

Fakat tayyare alçalmış ve şiddetli tam 2536 adet büyük ve küçük ':!=;;;;=;;;;; 
bir ateı ile arilanlardan birini taş vardır. Halbuki on doku· I' Bugün bütün Mıııilci ve Sinema meraklıları 
öldlrmüı, birisini de kaçırmış· zuncu asırda Demokratlaşmış TAV VA fE5l rr:=1 s 1 N EM AS O N DA 
tar. Bu sayede diğer geyikler do bir krallığın, İngilterenin kralı ~ ~ U 
kurtulmuşlardır. ve Hindistanın imparatoriçesi Gösteri en (2) Güzel fi mi görmek üzere koşacak ve candan alkışhyacıklardır 

Bazı nUfus hAdiseleri olan Vıktoryanın tacında sadece Büyük Fransız •r .... ""'"''"*"'G'""'"'" ...................... i""""" .. A ........ b ....... "t'i'!'.. B rliktc 
Arz üzerinde inaanlartn artbk· 497 taş vardı. t . rernan~ .. av0ıy ve Jean u er ın çevirdıkleri ar ıs ı .,11111111,.,1111111111111,.,1 •• 11 ............................................................ .. 

ları muhakkaktır. Bu artma iter Burna_v_a_ın-üc-adele E B E D J S E . N f O N •ı 
fiyeti üzerinde şu malumatın ve· 1 ~ 1 ~ 
rilmesini faydah buluyoruz: istaıyon unda 

Sovyet Rusyanın 1911 de Şehrimizde bulunan Londra Cazib ve mükemmel fılminde göaterdi.kleri harikulade muvaffakıyet. büyük takdirlerle 
karşılanacaktır.. Güzel Mus.kı • Kıyaa kabul etmez tatla hır mevzu 

103,500,000 ve 1931 de 118 kuru ıneyva birliği azasından T f d · b" 
milyon 656,000 olan nu"'fusu B. John Sconler, dün refakatin· AY RJCA : Küçüklerin sevdiği Kü"i1k ŞIRLEY T~MPLE aradıl'l an Y~lpyedn~I •r 

=====~~ büyüklerin takdir ettiği r · tarz a temıı e ı en 
1936 d~ 173,000,000 olmuştur. de Türkofis müdürü B. Cemal " : 1 Ç J N Ç J N Fevkalade güzel Komedııinde Çince ıarkılar .. Heyecanlı 

B rleş"k Ametilcatıın 1931 deh Ziya Ardal olduğu halde Bur- sahneler .. Etlenceli ve neş'eli numaralar görülecektir. 

.,. ' 'ı 

f'dirlC"' devletlerin b r ç 1 uu ia lıoi•• 

fın ~·ağı kMilrli. 11 rk ~ ) ı ·ı di •e 
lıalyo da Afriı..ncl ko} un boğazl&r 
(ıbi biçare H be~ ta ıın kanına 

girdi. 
!;>imdi i'te lıeş a tı anlır g11pe 

gündüz, berkesin gfüü önuodc koe· 
koca bir Çin kıt'a ı l•lirçalııuıyor. 

Brük11el!le toplııtııh bir kaç ~limpmya 
kadelıi araeındıı itil" atau be~ on dev• 
letten ba?ka :\lillctlcr C'emıyetioin 

kıh bite kıpırdamadı. 
Sonra da İtalya ;\1 lletl r cemi· 

yeıindea çekildı, kuçük c'levletlerin 
bu cemiyete karşı itımndları e:ır 'ıldı. 
Binaena\eyb İngiltere ile Fransa gibi 
büyük iki devletin İcabında hlütear. 
rıza karo1 ikhsad~ \"e ınali zecri ted. 
birlerin tatbik edılec ğl yolundtı kft· 
çtlk <ıavletlere teminat vermeleri 14. 
ıtımdır diye kıyametler koparılıyor? •. 

Peki ammıı ne tetninatı~. 
Bu temiuatın kuv\rei teyidlyeai 

nedir?. Ve hHhaeAa askeri tedbirler 
bir tarara bırakılıt1ca iktısadi ve 
mıali ıedbitlerifi '.tiC kıymeti klllır? 

1ıin döğrutıti eııdur ki aru'ıı: bu 
llflara ltimsenin ltinııuh kalruamışur. 

Dünya eulbtı ideali Ltilün millet. 
Ier ara&mda eaaelı bir surette yerle· 
finceye ve bütün milletler ne paha• 
ıııoa olutea olaun sulhu muhafaza et• 
meğe kat\iyetle Hm ettiklerini fiili· 
yat ile iiibat edinceye kadar Mılletler 
cemiyeti mtıeeseeesl ancıık tarihi bir 
batıra halinde ya~ı)abillr. Oııdan bir 
iimid bekleyip de kendi kendini 
mılnbaeıran kendi knvvetledle mil• 
da raa etmek prensibini ihnıal eden 
devlet Yeya milletin vay halıne! .• 

Paris para borsası 
dün çok durgundu. 

Paris, 12 ( Radyo ) - Para 
borsası, bu gün hıssedilecek de
recede bir durgunlı..ık gösler• 
miştir. Bütün Frans z eshamı 
düimÜş bulunuyo du, geç vakit, 
yalnız peş'n ted yatl c c ıebi es
ham fıatl rinde bır ts ıkr r kay 
dedilmiştir. 

Rusya 
BlJkref • ıri ı ge>rı 

mi ca ırıyor? • 
Bükre§, 12 (A.A.) - Havaa 

Ajansı muhabir rıdeo: 
Sovyetler B ti ğınin Bükreı 

orta elçısi B. 1\1 şel Ok rovısk • 
nin geri alıntnasınt ısted ğ bil· 
diriliyor. 

Verilen l.ıu malumata göre, 
elçi Romanya pol tikas nın al• 
dığı şekil üzerine Roınanyada 
ipkasının hikmeti kalmadığı ka• 
naatini göstermıştir. 

Amerika-ltalya 
Ticaret müzakereleri 

durmuştur 
Vaşington, 12 (A.A.) - ltal. 

ya ile Amerika arasında bir ti. 
caret muahenesi aktedilmek 
üzere bulunan müzakereler dur• 
muttur. Bunun sebebi, yeni mu• 
ahedenamenin ltalya kralı ve 
Habeşistan imparatoru Emanuel 
namına imza edilmesi için Mus· 
solini tarafından yapılan tekli· 
fin Amerika tarafından kabul 
edilmemesidir. 

Bu müzakereler Amerikanın 
ltalyanın Habeşistan imparator
luğunu hukukan ve fiilen tanı 
dığı şeklinde tefsir edilmemeı 
luıın geleceğine dair muahede 
nameye bir fıkra ilave edihne•i 
hususunda Amerika tarafından 
~apılan bir teşebbüs Üzerine 
müzakereler durmuştur. 

Vaşingtonun ı-esmi mahfelleri 
Mançukoyu tanımıyan ve Saa• 
vedrı Lamız muahedesiyle tll· 
ahhüt altma g'ren Amerikanın 
Habeşistanın ilhakını tanımakla 
müşkül bir vaziyete girmiş ola· 
cağanı kaydetmektedirler. 

8. Sabri Atamaner 
Mezuniyeti sona eren müd· 

deiumumi muavınierinden Bay 
Sabri Atamaner şehrim ze dön· 

19 6 ya kadar nüfusu beş buçuk navada mücadele istasyonunda A O UN T DURNA L 
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Dmi Bahisler -.•. -
Kadın-Erkek 
Yazan: Dr. Esad Hatiboğla ..................... 

lngiltere müstemlekeleri için 8 · ~- ~~clisinde Her yol aşka-~ider. Bir nu-
Tay1arecı merhum • • 

k• yoll •h d• Ekrenale Kamilin ai. tuk bıle teSlr yapar. es 1 arı 1 ya e ıyor. lelerin~ tazminat ve. Şaşıran, korkuya tutulan kadın, 
• • • • • ri /mesı hakkındaki 

Bir milyar dört yas milyon isterlin sarfetmek suretile Frintasta kanıın kabul edildi kolay teslim olur. 
donannea Ve Jeniz tayyareleri iç;n istasyonlar yapılacak. Ankıra, 12 (Hususi muhabi· 

londra, 12 (Radyo) -· lnril· rimizden) - Büyük Millet Mcc· 

tere, Akdenizde çıkacak olan Ku·· rreı·arz bu·· ııu·· k bı·r lisi bu gün B. Refet Canıtezin 
her hangi bir karaşıkhk zama· ' , rizasetinde toplanmış, , vazıfe es· 

nanda ticaret filosunun serbes· f 1 A tt nasandı ,ebid olan Devlet ha· 
tisini temin edebilmek için, Sü· e ake en kurtuldu. vayolları p:lotu B. Ekremle B. 
veyş kanalının açılmasından Kamilin kanuni mirasçılarına ve· 

ık. 1 k •- • -- rilecek tazminat hakkındaki ka-
cve ı yo u ihya etmeğe arar S 
vermiştir. Bu münasebetle Frin· erseri bir sevyare, kürremiz Üze• nunu kabul etmiştir. 

T Kaçakçılıtın men'i ve takibi 
taoda büyük tesisat yapmağa, rine dog., ru gelirken ansızın bakkındaki kanunun bazı mad· 
muazzam benzin ve petrol de· delerini değiştirmek için ikinci 

poları inşaya ve limanı geniş· sevrini deg., iştirdi. maddeye bir fıkra ilavesi hak-
letmcğe karar vermiştir. 'J kındaki teklifin de ilk müzak ... 

Londra, 12 (Radyo) - (Deyli lstanbul, 12 (Hususi)·- Londra gazeteleri, kürremiz n üzerine res yapılmıştır. Meclis Cuma 
Herald) gazetesine göre, lngil· gelmekte olan serseri bir seyyarenin, son dakikada seyri nı değiş· günü toplanacaktır. 
tere hükumeti, Frintaoda do- tirdiğini ve dünyanın, bu sayede büyük bir felaketten kurtuldu· 

Altın ve gümüş nanma ve deniz tayyareleri için ğunu haber veriyorlar. 
yeni istasyonlar tesis etmeğe Serseri seyyarenin kürremize doğru gelmekte olduğu, bir kaç 
karar vermiştir. Bu istasyonlar gündenberi bütün dünya rasathanelerinc.: maıum idıse de, umumi 
için lngilterenin bir milyar dört bir panik husule gelmemesi iç:n bu haberin gazetelere geçmesi, 

• 

yüz milyon lngiliz lirası sarfede· hükumetlerce yasak edilmişti. -------

avanı 

Darbhanece dam. 
'lal anacak ceği söyleniyor. 

Londra, 12 (Radyo) - Ali· 
kadar mehafilde söylendiğine 
göre, lngilterenin 938 senesinde 
35 er bin tonluk beş saffı harp 
gemısının tezgaha konulması 
hakkındaki kararı, ltalyanın ayni 
hacımda iki gemi inşasına cevap 
teıkil eylemektedir. 

Ancak halen tezgahlarda 35er 
bin tonluk beı gemi bulunmak· 
tadır. Bu ıene zarfında S gemi 
daha yapılırsa, lngiltere 10 yeni 
gemiye sabıp olacaktır. Maama· 
tih hazırlanan planı, Akdeniz ve 
Uzak Şarktaki vaziyetler de· 
ğiştmıştir. Kati program, 
Niıan bidayetinde ikmal oluna· 
caktar. 

Yeni Halkevleri 
Karıı,akada da 
Halkevi açılacak 

Ankara, 12 (Hususi muhabi· 
rimizden) - C. H. P. Gen· 
yön kurulu, bu yıl memleketi· 
mizde 39 yerde daha açılacak 
Halkevlerini tesbit etmiştir Yeni 
Halkevleri 20 Şubat pazar gü· 
nü, yerlerinde yapılacak tören· 
lerle açılacaktır. Şimdiye kadar 
167 yerde Halkevi açılmıştı. 
Yeni açılacak olanlarla Halk· 
evlerinin sayısı (206) ya yükse
lccektır. Yeni Halkevi açılacak 
yerler şunlardır: 

lzmirde Karşıyakada, Denizli, 
Buldan, Bayındır, Çeşme, Dikili, 
Menemen, Nazilli (yukarı), Se· 
fer.hisar, Kemalpaş, Mustafa 
Kemalpaşa, Sındırgı, Vez·rköp· 
rü, Ulukışla, Adıyaman, Ahlat, 
A·apgir, Bayramiç, Aşkale, Ba· 
kırköy, Cızre, Dem·rci, Çine, 
Ereğli, Divriği, Keskin, Siird, 
Fatih, Gemlik, Sivrihisar. 

lstanbul elektrik 
şirketi 

Murahhasları Anka. 
raya gidiyorlar 

lstanbal, 12 ( Hususi ) -
Elektrik şirketi murahbaslan, 
bu gün Avrupadan gelmişler 
ve Aııkaraya hareket etmiı· 
lerdir. 

Murahhasların, Nafıa Vekile· 
tıle derhal temasa ~elecekleri 
ve Nafıanın, tamamlatmak iı· 
tediği tesisatla fazla ahnan 18 
milyon liranın ıadesi meselesini 
konuş caklardır. 

Dünya Yahudiler kongresi 
icra komitesinin kararı. 

Romanyanın Yahudiler hakkında aldığı ted. 
birler, imzalanan muahedelere uygun 

değildir. Deniliyor. 
Cenevre, 11 (A.A.) - Dünya Yahudı kongresinin icra komitesi 

Milletler Cemiyeti azasına ve Amerikaya tebliğ edilen bir karar 
sureti kabul etmiştir. 

Komite yeni Romanya hükumetinin Yahudi aleyhtarı politika· 
sını şiddetle protesto ~tmektedir. İcra komitesi bu politikanın 
Romanya tarafından imza edilmiş olan ve bütün vatandaşlar ara· 
sında müsavitı teminat altını alan ve Krallık tarafından elde 
edilen top aklarla bu teminat ırasında sıkı b·r rabıta tesı s eden 
1919 muahedelerine muhal f olduğunu bild.riyor. 

Komite 17/1 tarihinde Cenevrede toplanacak olan Konseye 
Romanya Yahudilerinin haklarını tamamen müdafaa için Millet'er 
Cemiyeti tarafından tesbit edilen kaidelere uygun bir mürac~atta 
bulunacağını ilave etmekt~dir. 

-----!----------------Amerika ile ticaret muahe
desi akdetmek üzereyiz. 

Biz otomo il alacağız, Amerika da memle. 
ketimiz<len halı, tütün, miyankökü ve 

lfıletaşı idhal edece~tir. 
Vaşington, 12 (Rıd)o) - Amerika Har:c ye Nazırı B. Kordel 

Hoel beyanatında Türkiye • Amerika arasında eko1omik anlaş· 
ma müzakerelerine bu gün (dün) baş! n :lığı nı söylem ştir. Bu 
muahede karşılıklı gümrük serbesf sine göre hazırlanacak ve imza 
edilecektir. Amerikadan Türkiycye otomobil ve yedek aksamı 
ithaline mukabil Türkiyeden Amerikaya halı, tütün, m yankökü 
ve lületaş ;hrac ed ı lecektir. 

lstanbu1, 12 (Hususi) - Hü· 
kumetin yapacağı yeni bir ka. 
nunla gümüş ve altın avaninin 
Darbhane idaresince damgalan· 
ması mecburi kılınacaktır. 

Denizbank 
Umum müdürü tetki· 
katına devam ediyor 

lıtanbul, 12 (Hususi)-Deniz· 
bank umum müdürü B. Ziya, 
bu gün de tetkiklerine devam 
etmiştir. Tetlcıkatını bitirdikten 
sonra Ankaraya o(n cek ve ha. 
zari yacağı esasları bır raporla 
Başve' a ete bıldirecektir. 

Hatay m !selesi Ulus. 
lar sos yete sinde 
konuşulacak 

lstanbul, 12 ( Hususi ) -
Uluslar Sosyetesi konseyi, bu 
ayın 17 ınci günü Cenevrede 
toplan ıcaktır. 

Konsey, ilk içtimaında Hatay 
meselesini müzakereye başlıya· 
caktır. 

Avusturya 
Nazileri 

Kralcıların nümayi. 
şine mani olmak 

istemişler 
Viyana, 12 (Radyo) - Nazi· 

ler, kralcıların payitaht ve muh· 

Fransa Hariciye Nazırı şubatta telif eyaletlerde nümayişler yap· 

1 
masına mani olmak istemişler 

mem ek etimize geliyor. ve arbedelere sebebiyet vermiş· 
- lerdir. Bir çok nazi tevkif edil. 

B. lvon Delbos, Ankaraya gidecek ve miştir. 
ricalimizle konuşacaktır. Bir /ngiliz tayyareıi 

1ıtanbul, 12 (Hususi) - Fransa Hariciye Nazırı B. lvon Del· düştü 
bos, Subatın ibtidasında lstanbula gelecek ve derhal Ankaraya Londra, 12 (Radyo) - Aden 
giderek ricalimizle konuşacaktır. B. Delbosun bu seyahatine bil· civarında bir lngiliz bombardı· 
yük ehemmiyet verilmektedir. man tayyaresi düşmüş, pilot ile ----------------------•--•:w• muavini ölmüştür. ELHAM'DA ldıresnde Milli Kütüphane 
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Fevkalade hodbin bir duygu 
olan tatmanın (zaika) cinsi işti· 
hada doğrudan doğruya bir rolü 
olduğu sanılmıyor. 

Cınsi ışlt hayı arttırmakla meş· 
hur bazı gıdaların tesiri, havsa· 
lada (Karnın aşağı kı smı) tevlit 
ettiği kan hücumundan ileri 
geliyor. 
Temas ile harekete gelen 

heyecanlar 
Fizik aşk, her şeyden sonra 

münhas ran temas hislerile vaki 
olur. Şüphesiz ki görme, iş ı tme 

koklama gibi diğer hislerın in· 
tibaları zemini hazırlıyarak şahsi 
aşk heyecanlarına kabiliyet!i kı· 
larlar. 

Fakat yalnız başına nadiren 
şehvet hissini uyandırırlar. Fizi· 
yolojistler deri ve gışai muhati· 
deki his sinirlerinin nihayetlerini 
tenbih etmenin ehemmiyetli rol· 
lerini tecrübe ile i sbat ettiler. 
F erre köpekte okşamanın mu· 
kıvvi rolünü orgographe ile ölç·: 
müştür. 

Dahili münebbilılerle hareke
te gelen heyecanlar 

Mesud bir sıhhat muvazene· 
sinden doğan huzur ve saadet 
gibi dahili hisler, datların veya 
denizlerin temiz havasının ver· 
diği hafif sarhoşluğa benziyen 
neşeli bal, asabi merkezlerin 
üzerinde cinsi heyecana kolay· 
laştırır. Şahıs kendini bu işe 
hazırlınmış bisst"der. 

Hafif bir alkol keyfi, nefai 
murakabeyi (self·control) kaldı· 
rarak ayni tesiri yapar. Bilakis 
kuvvetli miktarda alkol veya 
morfin gibi zehirler cinsi arzuyu 
tamamile keserler. 

Hareket noktası havsala olan 
derin noktalan n ihtisasıtı ba,lı 
başına cinsi arzuyu tahrike ki· 
fıdir. Havsalaya kan davet ed~n 
her sebep tenasül uzuvlarına 
merbut nauzi uzuvları ş şirir ve 
havsalanın hissi sinirlerinin el· 
yafını kamçılar ve bu v~çhile 
refleks= akese yolile ve mıha
niki tarzda şehvetin ilk safhası 
olan şişmeyi hasıl eder. Müneb· 
bihibih ilaçların ekserisi de 
havsala ihtikanını davet ederek 
tesir yapar. 

Şimendifer ve otomobil sar· 
sıntılarından olan çabuk mesane 
dolmas1, havsala ihtikanındandır. 
Ruhi intibalarla lıarekete 

gelen heyecanlar 
Sırf hayali tasavvurat, harici 

ve hatta dahili münebbihler meV" 
cud olmadığı zaman bunların 
yerine kaim olabilir. Bu bir 
umumi pisikoloji kanunudur. 
Aşka aid bir fikir veya ha· 

tıra, uykuda bile cinsi heyecanı 
yaratır. 

Muhtelif heyecanlar cinsi he
yecanı kuvvetlendirmek veya 
tamamile defetmek üzere cinai 
heyecana karışabilirler. 

Bazı saf aşkların ashnda şid· 
detli bir heyecandan bqka bir 
şey bulunmaz. Mauriçe Bedel 
şöyle bir müşahede yızıyor: 
•Sorbonda Fortunatın derslerini 
takib sden bir renç güzel kız 
tınıdım. 

Bir gün dersin sonunda coş· 
kunhığa kapılarak kendisile ara· 
sında on iki sıra bulunan par· 

lak hatibin boynuna sarılmak 

imkanını bulmayınca yanındaki 

delikanlının eline sarıldı, ve so• 
kığa çıkıncıya kadar bu elı sım· 
sıkı tuttu. Bir kaç hafta sonra 
bu ders arkadaşı kendisınin ko· 
cası oluyordu.,. 

Garib bir müşahede, nutkun 
yarattığı beyecenı n kuvveti bek· 
leniJmiyen bir tesadüfe vasıl 

oluyor, bütün yollar, aşka gö· 
türür. 

Sıkıcı heyecanlar da öyledir. 
Şaşıran korkuya tutulan bir ka· 
dın kolftylıkla teslim olur. Bü· 
yük harbde görülen bazı kadın 
zaif!iklerinin mazeretini burada 
aramayı ruhcular tavsiye eder· 
ler. Bunun zıddına olarak diğer 
heyecanlar, nefret gibi, şiddetle 
cinsi kuvveti nehyeder. 

- Sonu var • 

Fransız kabinesi 
Grevler meaelesini 
müzakere için fevkal. 
ade bir toplantı yaptı 

Paris, 12 (Radyo) - Fransız 
kabinesi, bu gün fevkalade bir 
toklantı yapmış ve had bir dev· 
reye girmiş olan grevler etra· 
fında müzakerelerde bulunmuştur. 

Başvekil B. Şotan matbuat 
mümessillerine beyanatta bulun· 
muş ve bu grevlerin, bir müd. 
det daha devam edeceğini 
söylemiş ve hükumetin, asayişin 
bozulmaması için her türlü te• 
dabiri almış bulunduğunu ilave 
eylemiştir. 

Matinyon otelinde saat 16 ~a 
b:r toplantı olmuş, hükumet 
namına Başvekil B. Şotan ve 
muavini B. Blum, iş Bakanı B. 
Fevrier ve Başvekalet müsteşarı 
hazır bulunmuşlardır. 

işçiler mümessillerile yapılaQ 
müzakerede B. Şotan grevler 
yüzünden memleketin çok zarar 
gördüğünü söyliyerek bir anlaş· 
maya varılmasını tavsiye etmiş· 
tir. Patron ve işçiler, geç vakte 
kadar müzakerede bulunmuş· 

lardır. 

Başvekil ve Nazırlar, yarın 
sabah tekrar toplanacak ve mü· 
zakerede bulunacaklardır. 

Hollanda 
ltalya ile doıtmuş 
Amsterdam, 12 (Radyo) -

Hollanda Hariciye Nazm B. 
Panten, bu gün parlamento 
azısı ndan birinin itirazı na ce
vab verirken, dokuz milyonluk 
bir memleket olan Hollnada· 
nın, uzun müddet ltalya impa· 
ratorluğunu tasdılc etmemizlik 
edem·yecetini söylemiş ve Hol· 
landa-ltılya münasebatının dos· 
tane bir safhaya girdiğini ilave 
eylemiıtir. 

ihtilalciler 
Fransız konıolosunu 
tahliye etmiyorlar 
Pariı, 12 (Radyo) - ihtilalci· 

lerin tevkif ettikleri (lron) Fran· 
sız konsolosu henüz tahliye edıl· 
memiştir. Bu hususta ·i müzake· 
reler h ç bir netıce vermemıştır. 

1 -
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Selim babaSIDI uğurladıktan sonra, şimdi yeniçe- Deği~men suy~ yüzünden 
rilere bir ders vermek liZlm, diye söylendi ışlenen cınayet. 

- Evladım, hakkımda gös
terdiğin şahane iltifattan kal· 
bim meserretle do!du. Artık 
daha fazla gitme. buradan ge
riye dön, işlerine bak.. İşte bu 
görünen her yer, şu arkadaki 
muazzam lstanbul ıehri ıenin· 
dir. Onları iyi gözet •• 

Selim, arabaya bir aı daha 
yaklaşarak babaıınm elini öptü. 
Berzıd da dudakların1 sultanın 
alnına uzattı: 

- Allaha ısmarladık, bahti .. 
yar gaı:anfer .• 

Araba hareket etti. Beyuıd 
başmı "ğdi, a~lamağa başladı. 
Diğer arabalar da geçiyordu. 
Selim bir müddet, bu matlup 
sultanın menfaya giden kafilesi· 
ni gözlerile takip etti, sonra: 

- Haydi bakalım, Selim, 
dedi, iş başına.. Eweli ıu ye
n · çerilere bir ders veri. 

Su tan Selim kızmııta: 

- Bu ne demek?. Kendi 
.. kı il arına esti ti ıekilde hareket 
edeceklerini sanıyorlar. Yani 
daha ilk günlerde kendilerine 
baş eğmemi mi, onların teıir· 
lerıne, nümayiılerine papuç 
bırakmamı mı istiyorlar? Şaşa· 
rım akıllatınal.. Ben, ne Sultan 
Beyazıdım, ne de başkası •• Bah· 
şış bir adettir, fakat zorla alın· 
maz. Bu gün olmazsa, yarın .• 

B r a:ı düşündü ve güldü: 
- Yeniçeri kullarım, ıiz de 

benı bekliye durun bakalım! 
Göreceksiniz ki bana baı eğdir· 
rem yeceksinizl 

Padişah yürüdü. Fakat gel· 
d caddeyi b rakmıştı. lıtan· 
un etrafını çeviren surların di· 
ınden ve sahile doğru ilerli· 

yordu. 
Arkasındaki kendi adamları· 

nın merak içinde bulundukla· 
rını anladı. Fılhakika geride 
kalan müfreze ve kendi zabit· 
leri: 

- Ne oluyoruz, padişah ne· 
reye gıdiyor? 

Diye mırıldanıyorlardı. Selim 
bun ardan birine baktı: 

- Nereye gittiğimi merak 
ed yorsunuz değil mi? 

- Hayır padişahım. Böyle 
bir cür'et, hatırımızdan geçme
dı. B z zatı şahanelerini takip 
etmekle mükellefiz. 

Selim güldü: 
- Güzel.. Fakat beb ıimdi 

Yedıkuleye gidiyorum. Y edikule 
demek, babamın hazinelerinin 
bulunJuğu yer demektir. Onları 
alıp saraya geçeceğim. G t, o 
suretle geridekilere haber veri. 
Biz şöylece kendi kendimize 
gideriz. 

Padişahın bu tenha, berbad 
yo u tutması, ancak ve ancak 
Yeniçerilere ilk dersi vermek 
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içindi. Çünkü hazineler daha 
evci buradan kaldırılmı,, yer· 
!erinde yeller esiyordu. 

Sultan Selim, hem gidiyor, 
h,m de Yeniçerilere oynadığı 
oyundaa memnun bir vaziyette 
gülümsüyordu .• 

Padişah, bu suretle Yeniçe· 
rilere biç görünmeden yeni ss· 
raya gitıiıeğe muvaffak olmuştu. 

Beri taraftan ise Yen.çeriler, 
boyuna bekliyorlardı: 

- Yahu!.. Efendimiz nerede 
kaldı?. 

- Kimbilir?. 
- Acaba l abasını Dimeto· 

kaya kadar mı geçirecek? .. 
B r atalık pad ,ahın Y edikule 

cihetinden saraya g"çtiğ'ini işi· 
tince hepsi de şaşırdılar: 

- Budala gibi burada, gÜ· 
neıin altında ve aç karnına sa• 
atlerce bekJedık ... 

- Gördünüz mü?. Kuşu ka· 
ç,rdık .• 

Bazı zeki neferler böyle dü
şünmüyorlardı: 

- Padiş b, bizim yol J.-ese
rek, kılıç tu arak bahşiş iste· 
meklitimize kızmtş olacaklar .• 
Bıze bu suretle: 

- Göıüyo sunuz ya, sizin bo· 
yunduruğunuza girmiyecetim, 
demek istediler. 

Sultan Selim; istedi~i tesiri 
yapmıştı. Fakat ortada bir 
vadi vardı .• 

Ertesi gün Yeniçerilerin bah· 
ş"şlerı da~ıt ldı. İradlan da ar· 
tırıldı. lstan bul bu günün şe· 
refine gene sabahtan gece ya· 
rılarına kadar çalkandı, durdu. 

Beyazıd, cülusu esnasında 
her nefere iki bin akçe vermişti. 
Sel.m, üç bin akçe He Yeni· 
çerilerin kalbini kazandı. 

Hazineler geld. Yu~kunuyor, 
bir şeyler söylemek istiyordu: 

- Padişahım! 
- Söyle, söyle, ne var? 
- Allah ömdr ve saadetinizi 

artırsın. Hkzine ept"yce boşaldı. 
- Tamtak1r mı? 
- Hemen hemen öylel 
- Zararı yok.. Nasıl olsa, 

vergi tarhetmck mecburıyetin· 
dey.z. Bu aralık bir sancalc 
beyi, huzura girmek istirhamın· 
da bul11ndu. 

Selim sordu: 
Ne ıstıyormuş? 

- Gaiiba, irad nın arttırılma· 
ıını .. 

Sultanın yüzü kıpkırm zı ol· 
muştu. Gözlerı dumanlanmış, 
saçları, bıyıkları dikılm şti. 

- Getirin şu herifıll. 
Sancak beyi içeri girdi. Cür~ 

etkir b r tavrı vardı. Başını et· 
dıkten sonra: 

- Padişahım ·dedi· kulunuz, 
zatışahanelerinin sadık bir ben· 
desiyım. Öyle zannediyorum ki, 
Zatıtehriyarilıeri de, biz gibi kul· 
larınızın iayretlerıle, 1adakatle· 
rile tacü tahtı ele geçirdiniz. 
Binıenaleyh bizim gibi beyleri· 
rinizin istifa lelerini düşüneceği· 
niz tabiidir. Maruzat ve istirha· 
mabm, kulunuzun iradının da .• 

Sancak beyi sözünü bit re· 
medi. s~lim, ıiddetle ayıta 
kalktı, iri pençesi, kılıcmın kab
zasını de~di: 

- K5pek bile sadakatine mu· 
kabil bir lokma ekmek istemez. 
Sen, ondan daha elçak bir mıh· 
luksun. 

Bir banılede kılıcını sıyırdı. 

·-·--
Jardı. Sancak beyi: 

- Aman· Padişahım( 
Diye bağırdı. Fakat Sultanın 

kılıcı, bütün süratile boğazı ile 
omuzunun arasına inmiş ve ka· 
fasmı gövdesinden yarı yarıya 

ayırmıştı. 

Dinlenen şahidin ifadesi mühim 
görülüyor, suyun tapu kay

dı da çıkartılacak. 

Bu, Sultanın kendi elile yap· 
tığı ilk İdamdı. 

Selim; bir zabite bağ.rdı: 
- Şu kılıcı silini. 
Ayağı ile yerdeki cesede bir 

tekme vurdu: 
- Şu leşi de kaldırın. 
Yeni Pad şah n bu şiddetli 

~e~eti herkesi hayrete düıür· 

müştü. Had.se lstanbu muhitin· 
de büyük bir d ıkodu uyan· 
dırmıt ı. İslam devleti ile hudut 
ve münasebeti olanlar bile ar· 
tık yenı Padişaliın fevkalade şey· 
ler yapacağını anlamışlardı. Bü
tün gözler Selime dikilmişti •• 

Hala ve haia devletlerden, 
eyaletlerden mebuslar, murah· 
haslar, Y cniçeriler geliyor, Pa· 
dişaha sadakat arz, itimatname 
takdim ediyorlardı. 

Üç gün sonra idi ( 23 Mayış) 
bir haber geld : 

- Hakanın pederi Sultan Be· 
yazıd vefat etm şler. 

Fılhakika Bwyazıd Dimetoka· 
ya varmamıştı. Yolda ağır su· 
rette rahatsızlanmıştı. Bir köy 
odasında bütün ihtimama rağ· 
men gözlerini hayata yummuştu. 

- Sonu var -

Cumaovası nahivesinin Kısık 
köyünde değirmenci Abdullahı 
öldürmekle maznun Hatıl ibra· 
himin muhakemesine dün şeh
rimiz Ağırceza mahkemesinde 
devam edilmiştir. Bu celsede 
hadise yerinde yapılan keşfe aid 
rapor okunmuştur. Rapora bir de 
kroki iliştirilmişti. 

Raporda izah edıldiğine göre, 
cinayetin sebebi, değirmen su· 
yünun Halil lbrahim tarafından 
kendi tarlasına çevrilmesidir. 

B. Maharreme aid olan de
ğirmeni. maktul Abdullah kira· 
lamıştı. Değirmenin suyu, epey 
uzak mesafeden geliyordu. Su· 
yun bir tarafında Halil lbrahi· 
min tarlası, diker tarafında da 
bir tepe vardır. 

Değirmenin suyu kesilince 
Abdullah, su yolunu takiben 
ilerlemiş1 ve Halil lbrabimin 
suyu kendi tarlasına çevirdiğini 
görünce açılan yarığı elile ka· 
patmıı, o sırada kendi tarla· 
sından bunu gören Halil ibra· 
bim yanında arkadaşı llyas ol· 
duğu halde koşarak gelmiş, 
Abdullaha ve yanında bulunan 
Aliye hücum etmiştir. Bu s..,. 

--~ 

Hatayda tazyik 
Karasuda yedi Türk kar
deşimiz tevkif edildi. 

Usebeciler yakında Antakyada 
bir kongre akdedeeeklermiş! 
Antakya, (Hususi) - Hatay· Kmkhandan alınan haberlere 

da tahrikler neticesi unsurlar göre, orada nüfus işleri kat'iyen 
arasında telıf,beyn güçleşmek· görülmemektedir. 
ted r. Şimdiye kadar Türklerden bir 

Alınan malumata göre, use· tek kişi bile nüfusa tescil edile-
beciler yakında Antakyada umu· memiştir. Gene Kırıkhandan ge• 
m'i bir kongre yapacaklar ve len haberlere göre, eski Kırık· 
bu kongrede, önümüzdeki Ha- han komiseri Sabri Halyani tek· 
tay inl babında Arapların ala- rar Kmkhana getirilmiştir. 
cağı vazıyeti tesb.t edeceklerdir. 

Adlıye işlerine gelince; San· 
cak münferıd hak mlerine bırer 
mü azim tayini takardr etmiı 
ve L.kenderun mahkemesi mü· 
laz ın erındeil Hasan C1bbare· 
nin dayızades· Ferıd Sah:i An· 
takya mahkemes• mü azımlerın
den A11tuvan Hüsnünü l tayini 
karadan çıkmışhr. 

Sancak köylerınde gene araş· 
tırmalar baş! mışt r. Kars • Şeyh 
köy ve H yno Tu.k köylernde 
Jandarma ve rej koıcuları tara
tından araştırmalar yap lm ştır. 
Karıuda yedi Tlırk tevkıf edi· 
lerek Şt"hre getırıla\1 r. Bu tev· 
kifın s bebi meç uldtir. Delege 
G ro dün sabah lskenderundan 
buraya gelmiş ve yarım saat 
kadar durduktan sonra Beyruta 
g tmiştir. Delegenin. ve Hasan 
Cebbarenin yeni talımat almağa 
gittifrı ıöyleniyor. 

Hatay dışında bulunup da 
Sancağa avdet etmekte olan 
Hatay Türklerinden on birinci 
kafile de dün gelmiıtir. 

Türkiyenin yeni lskenderun 
konso osu B. fethi, cvelki gün 
Şamdan lılcenderuna relmit ve 
vazifesine b•tl•mııtır. 1ıkende
nan konsolotll B. Necati Mene· 
menciotlu da evelki ıün Şama 

Ayvalık Halkevinde 
çalışmalar 

Ayvalık, (Hususi) - Ayvalık 
Halkevinde çalışmalara hız \ıe• 
rilmiş, her şube kendi işleri 
üzerinde yeni hareketler yarat· 
mağa başlamıştır. 

Ar şubesinin tertib ettiği mü· 
zik gecesi çok alaka görmüş 
ve zevkli geçmiştır. Bir çok 
halk şarkı ve türküleri de söy· 
lenmiştir. Ortamektep talebeleri, 
eski halk şiirleri ve şarkıları 
okumuşlardır. 

Avcılar kulübü yeni geziler 
hazırlamaktadır. Klllübün yeni 
idare heyeti ıeçimi yapılmış, 

aza reyını kullanmıı,tır. Yeni 
heyet B. Avni, Rehk Altay, 
R~hmi Aras, Rıza lıç, Mchmed 
Dramalı, İbrahim İpar, Halıl, 
Hüsnü, Hüseyin Altındiş, Nuri, 
Rüstem ve Ali Rızadan müte· 
şekkildir. ------F oçada yangın 

Foçada Fevzipaıa mahalle· 
ıinde Mehmet karısı 8n. Hati
oenin evinden gece yangın çık
m•t• yetiıen halk ve jandarma· 
ların gayretile ıöndürülmüştür. 
Yangın ocakta yakılan ateşten 
du'lardaki hatılların tutuşmasile 

beble müdhiş bir kavga baş
lamış, iki taraf da biribirini 
döğmüştür. 

HaliJ fbrahimde bıçak varmış. 
Btçağı, Abdullaha saplamış, fa· 
kat Ali daha kuvvetli olduğun· 
dan Halil lbrahimin elinden bı· 
çağı almağa muvaffak olmuştur. 
Abdullah sırtından ve karnından 
ağır surette yaralanmıştı. Köye 
gitmek için su yolunu takip 
ederken yaralarmın ağırlığ ndan 
düşmüş, o sıra da köyden gelen 
Adem, yaralı Abdullahla yanında 
duran Aliyi görmüş: 

- Seni kim vurdu? 

Demiştir. Abdullah da: 

- Suyu Halıl lbrahim kendi 
tarlasına çevirmiş. Ben su yo

lunu düzeltirken pusu kurduğu 
yerden çıktı. Birdenbire ar· 
kamdan hücum etti, bıçakla 
beni yaraladı. Ali bıçağını aldı. 

Cevabım vermiştir. Bunun 
üzerine Adem acele köye git· 

miş, beş altı kişiyi yanına ala. 
rak Abdullahın yanına dönmüş, 
tahta parçalarından bir sedye 
yaparak Abdullahı köye götür· 
müşse de adamcağız ölmüştür. 

Keşif esnasında amme Jiuku· 
ku şahidleri de bulundurulmuş, 

bu noktalar tespit edilmiştir. 
Halil İbrahim, değirmen suyun• 
da kendisinin ae hissesi tiulun· 
duğunu, vak'anın kendi tarlaıı 

içinde olduğunu ve tarlasına te· 
cavüz edilmiş sayılabileceğini 

söylemişse de rapora göre su 
yolunu takib etmek için Halil 

lbrahimin tarlasından geçmek· 
ten başka çare olmadığı anla· 
şılmıştır. 

Ehlivukuf da değirmen ıuyu
nun kaynağında müteaddit kay· 

naklardan birinin Halıl lbrahi· 
min olduğunu söylemişlerse de 
maktulün veresesi, değirmen su· 
yunun tapusu bulunduğunu ve 
değirmen sahibi ~· Muharreme 
aid olduğunu sö;lemişlerdir. 

Mahkemece suyun kime ait 
olduğunun tapu idaresinden so· 

rulmasına ve şahit Ademin de 
tekrar mahkemeye calbedilP-rek 
dinlenmesine le rar verilmış, mu
hakemenin devamı başka bır 
güne bırakılmışttr. 

Bir hizmetcı • 
D6rt Sf ne ~.ğı r hapse 

mahkum o ·u 
Karşıyakada Bn. Andreye 

katil maksadile s lah atmakla 
maznun hizmetçisi lbrahimin 
Ağırcezada muhakemesi sona 
ermiş ve dört sene ağır hap· 
sine,. 600 lira para tazminatına 

mah dlrnıyetıne karar veri miştir. 

Rü~vet teklifi 
lk çeşmehkte belediye zabıta 

memuruna rüşvet teklıf eden 
seyyar satıcı Davi Salamon as· 
liyeceza mahkemesınce bir ay 
hapse mahkum edilmıştir. 

Beraet 
Develi köyünde Ahmed Kol· 

daşın harmanını yakmakla suçlu 
Mahmud ve Mehmed.n Ağırce· 
ı:ada muhakemelerı sona ermiş, 
suçları sabit o'madığından be-

1 ni 
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Dr. M. Şevki U ur diyor i: 

Vücud makinesindeki 
Dispozisyon ve 

Konstitüsy on 
-2-

Şişman tipte olanların spor 
ve idman yapma kuvvetleri az 
olduğundan, bunlardan çok 
fayda göremezler. 

Bir de bu tiplerin başka bir 
takım vasıfları vardır. Zayıf ve 
uzun tipler entelektüel, anla· 
yışlı olurlar; duygular hayatla· 
rında az rol oynarlar. 

Tabii olarak insanlar muhte· 
lif tiptedirler. Bunlar arasında 
pek çok pesimistler olduğu gibi, 
optimist'ler de az değildir. Ayni 
zamanda bunlarda zevk ve eğ· 
lence arıyanlar, ideal hareketler 
yapanlar, taassub içinde yaşL· 
yanlar sebatsız ve iradesiz olan· 
lar da pek ziyadedir. 

Görülüyor ki bu fikirler ha· 
yata hakimdirler. Şunu bilme· 
lidir ki hislerm, duyguların İn· 
sanlarla münasebeti pek çoktur. 

Astenik olan insanların çoğu 
içtimai bayati sevmezler ve top· 
lanmazlar. 

Ekserisi ehemmiyetli vak'alar· 
da bile insanlardan çekin"rler, 
afaki duygulardan tamamile 
müstağni ve pesimisttirler; tabi· 
atlerinde oldukça garabet var· 
dır; alaycıdırlar. Bunlar daima 
yüksek derecede sinir bozukluk· 
larına uğramış bir haldedirler. 
Vücud ve bünye cibetile dahi 
hastalıklara bilhassa vereme iı· 

tidat ve kabiliyetleri çoktur. - Şişman tipte olan insanların 
teşekkülatı asteniklerden fark· 
lıdtr. •Ar~.sı "VUTW 

Bıı gece 
Kemeraltında Hilal, Güzelya• 

ltda Güzelyalı, Tilkilikte B. Faık, 
E,refpaşada Eşref paşa eczaneleri 
nöbetçidirler. -----

Zeytin fidanı 
hırsı~lıfı 

Bayındır kazasının Falaka 
köyünde Yalvaçlı Mustafanın 
zeytin fidanlarını çalan Rüstem 
oğlu Garib yakalanmış, adliyeye 
verılmiştir. 

Hırsızlık 
Büyük Gazi bulvarında kana• 

lizasyon kapakları çalınmaktao 

dır. Geçen sene gene böyle bir 
hırsızlık vak'ası olmuş, Haydar 

adında biri yakalanarak altı ay 
hapse mahkum edılmışti. Dök· 

me kapakları bu defa çalanlar da 
aranmaktadır. 

Gece kontrolu 
Şehirdeki nakil vasıtalarınm 

sık sık geceleri kontroluna baş
lanmıştır. Evelki gece yapılan 
kontrolda yedi bınek arabası ve 

1 taksi, memnu yerlerde görül· 
düklerinden sah pleri cezalan· 
dırılmıştır. 

Rumi • 1JJ3 ' Araoi • ... :Hô 
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uzum sallşları 

Ç. Alıcı K. S. 
303 Jiro 13 25 taneleri. 
296 A. R. Üzüm. 15 75 Yazan: D. M. S. 

_ 3 _ 261 Pıtterson 12 75 

K. S. 
15 50 
16 25 
13 75 
13 

Bona 
bı 

•• ve 
Tenvir işlerine gelince, her iki tanenin altındaki bodrum katı• lSl lnhı ar id · 1 25 

hastane şehir tenviratı kullandı· na naklolunacaktır. 1 l3 Ş. Rıza H. 14 17 25 
15 

o, ana 
a tığı ye a b ğından ve bu suretle elektrik 4 - Tenvir ves ir lektrık 40 K. Taner 14 75 

ID Ş fazla pahalıya mal olduğund n ihtiyacını ha t ne başla başına 35 D. Arditi 13 50 14 50 
14 

Bu tehdit Bonasyöyü bir de· 
rcceye k d r te kın etti; eğer 
kendisini L Grevde id m ede· 
ceklerse, artık idam yerine gel· 
miş bulundukları için ğzına 
tapa vuru!makla tehdit ediime· 
sine lüzum yoktu. 

leri s's iç'nden gibi görüyordu; ortasında duruyordu. dolayı tenvir işleri iptidai, gayri temin edecektir ki, bu usul her 29 j. Kohen 14 

kulakları sesler ışitiyor ve fakftt Şöminenin önünde orta boylu kôfi olsa bile pahalıdır. Cer yerde daha ucuz ve ' daha iyi 16 Ş. Remzi l3 50 13 75 
14 25 ,.. 9 N. Elbirlik 14 25 bir şey olamıyordu; o bu anda mağrur sim lı bir adnm duru· işleri mesehı asansör, vey yo- netic verdiği görülmü tür. 

idam edilseydi kendısini müda- yordu; nüfuzlu bakışlı, geniş mek tevzii trolleyleri ve aire 5 - Ameliy thanclerin ate- 1247 Yekun 
f a için bir işaret bile yeparn z, alınlı ve zayıf yüzlü olan bu kullanılmamaktadır. rilisasyon kısmı bir dane ola· 2003S7,s Es İ atış 
Yahut merhamet celbi için oğ'- adamın ruvayy l denilen ve yü· Personel istihdamı vesaire, cak ve ameliyathane adedi aza- 20l604,s Umum Y kon 

incir satlşları 
hy mazdı. zünü daha uzun gösteren sivri atat ve edevat mes ili hep ekono· mi ikiye indirilecek ve bu has-

Fi:hakika, raba o meşum 

yerde durmıyar k geçmiş ve 
kor~ulacıık yalnız Kruva·du· Tra· 
huvar meydanı kalmıştı; araba 
tam oraya doğru gidiyordu. 

Kanapenin üzerinde ve mu- snkah ve gümrah bıyıkları var- mik olmıyan tarzdadırl r. t nenin merkezinde ve bütün 4~B :.1ı~. Nazlı K. 4 s2s 
hafızların bıraktııt.ı yerde sarh dı. Bu adam henüz otuz alb ve Fikrimizce hastanelerde Y pı· ksam ile kabil olduğu k dar 

K. S. 
11 

iS k b tS6 Ş. Remzi 5 
duvara dayalı ve elleri yanlarına otuz yedi ya~larında olmakla lacak ıslahat ve ekonomı ir mün sebettar olacak. 151 S. Süleyman S 25 

5 25 
s 25 

saı kık olarak kalmıştı. beraber saçlar1, bıyıkları ve sa· hareket ayni partı veya bir az 6 - Bina müsaid ise basta· l.36 Ş. Rıza H. 4 
Etrafına bakındığı zaman, k h hep ağarmağa yüz tutmuş· f zla ile dab bir çok hastalar nenin üzerine bir kat dah çı· 32 B. Alazraki 3 50 

8 

Artık bu sefer hiç şüphe kal
mamıştı; vatan h inlerinin idam 
yeri Kruva-du· Trahuvar idi. Bo· 
nasyö Sen Pol yahut La Grev 
meydanında idam edıleceğine 
kani olduğundan bunları atlatmış 

korkacak bir şey, tehlikeye doğ· tu. Kılıç takmmamış olan bu bakmak fırsatım bize verebilir. kılacak, müs id olmadığı tak· 937 Ye~G ı 
ru sürüklendiğine delalet ede· adamın tavrı bir askere benzi· işittiğime nazaran memleket dirde hastane ile park arasında· 123718 Eski satış 

3 875 

cek bir madde görmemesinden, yordu. Henüz tozlu bulunan bol hastanesi binnsı terkolunarak ki ada istimlak olunup oraya 2 691 U k bl 1 4 mum ye qn 
oturduğu kanapenin yumuşacık çizmelerinden bütün gün tla başk ve şehrin dah münasip ok isteminde bir kısım ilave . z ytiny öı satışları 
bir yastıkla döşenmiş olmasın· gezmiş bulunduğu anlaşılıyordu. bir yerinde bir h t ne binası olunacak ve cephesi tamamen ' K 1 K S K 5 

1 K b 
i o Alıcı . . • . 

dan, duvarların güzel Kordova Halinden bir şeye benzeti mi· yapılmak isteniliyormuş. ~a cenu nazır olacaktır. 20000 Ş. Rıza 30 30 
olmak hasebile memnundu. Ancak 
yolunun Kruva • du • Trahuv rd 
biteceğini ve gideceği son yerin 
orası olduğunu düşünüyordu!. 

derisi ile kaplanmış bulunma· yen bu adam Rişelyö Kardinal işittiğimize nazar n belediyemız 1 - Ha tanenin y nından 20000 c. Alanyalı 30 30 
sından ve altın çubuklarla pen· Armand Jean Duplesisti ve bir ayrıca çocuk h st nesi binası geçen ve bu günkü h liyle bile 40000 Yekun 
cerelere aslı Şam kumaşı per· ihtiyar adam gıbi düşkün, ma• yapllrmak istiyormuş. Ben bu hastaneye büyük mazarrat veren Piya fiatleri 
delerin dalgalanmasından, yavaş lul b r kimse halinde büzülmüş, kadar zengin olduğumuzu bilmi· H lil Rifat p şa caddesi baş· 12·1-938 çekirdeksiz uzüm or· 

O korkunç istavrozu henüz 
görmemişti amma sanki gözünün 
önüne dikilmiş gibi hissediyor• 
du. Yirmi adım mesafeye kadar 
yaklaştığı zaman insan seıleri 
duymoş ve arab da durmu tu. 

yavaş beyhude yere korkmakta beli bükük, sesi kısık biı· halpe yordum amma, demek zengin· 1 ngıcı başk yere naklolun- ta fiatlori: 
bulunduğunun farkına varmış ve kucağını açmış bir mezar gibi mişiz. Evet, çok zengin olduğu- m k lazımdır. No. 7 
başını sağa sola, yukarı aşağı duran bir büyük koltuğa gömül· muz zaman tabidir ki, bu gibi 8 - Eşraf paşa hast ne i has· ., 8 
çevirmeğe başlamıştı. müştü. müessesata yaptırmak ve bu taneye naklolunacak ve Te· ,. 9 

12 25 
13 00 
13 50 
15 00 
17 00 

Bu esnada, odada kimse de Arhk zekasının kuvvetinden gibi müessesahn fazlalığını iste· pecikte ise tam teşkilatlı bir ,, 10 
bulunmamasından cesaret alar k başka bir şeye istinad edemiyor mek her halde takdire şayan dispan er kalacakt r ki, bu teş· ., 11 

Zavallı Bonasyönün artık ta· 
k ti kesilmiş ve geçirmiş oldutu 
korkular sebebile kendisini kar 
betmişti. Ölmek üzere bulunan 
bir kimsenin son inlemesine 
benzer bir hafif f ıgan çıkardık· 
tan sonra bayıldı. 

evve'i bir bacağım ve sonra da ve artık Avrupa ile mücadele· fikirler olmakla beraber bu gün· kılat orada çok lazımlı ve müb- ., 12 
d.ğ ğ t ı ğ b la sini fikrinin ıı:iddetli zekasını b ı d' büd esı'le remd' 

Mal> 1 

ı er ya mı op ama a aş • y kü vilayet ve e e ıye c ır. 

mıştı; nihayet ellerinin yardımıle kullanmaktan g yri bir şeyle yapmak ve idore etme~i istemek 9 - Hastanenin ark tarafı 
kanapenin üzerinde doğrulmuş idame edemiyordu •. Fakat bu bu günün bast ne telakkilerini istimlak olunacaktır. 

k b b 1 · hali ıle de o zamanın en mü· 10 ş ı f bk' ve aya ları üzerine ısa i miştı. bilmemek demektir. - ima tara ı ta am 
Tam bu sarada yakışıklı bir him bir adamıydı. Bence bu gün lzmirde h l· olunacak ve cephe tedricen 

zabit kapıyı açtı. Yan odadaki Demek istiyorum ki, vilcutçe kın ihtiyacını karşılamak için cenuba ç~vrilecektir. 
düşkün olmakla beraber kendi- d 

Xlv 
bir adamla bir kaç söz daha sür t1e yapılac k iş şöyle telhis Bu suretle teessüs e ecek 

sini emsalsiz bir şahsiyet mev· b 
konuştu ve sonram hpusun ya- k"' ._ ld f . d olun bilit•. bir h slane eminim ki. iyi ir 11ne Ka ran etaneti sayesm e 

Mön kasabasın- nına geldi. atik ve cesur bir biniciydi.. ı - Mevcud h stane binası teşkilat ve idare ile bize %40 
daki adam - isminiz Bannsyö mü? Di· Şimdi ise, Dük dö Nevere ve yeri, tashihat tabi tutulm k daha i konto!u olacaktır. 

ye sordu. kendi dükalığı olan Mantua şartile gayet iyidir. Ayni zamanda gerek hastane--
Oradaki kalabalık idam edi- Kumaşçı diriden ziyade ölü şehrini bağışladıktan ve Nismes, 2 - Mevcud h stane 60(). de gerek Tepecikte gayet kuv-

leceğini bildikleri bir adamı hali göstererek kekeledi: KAstres ve Elzas şehirterini zap· 650 yatağa iblağ olunmalıdır. vetli iki dispanserin mevcudiyeti 
beklemek için değil, ancak idam - Evet zabit efendi, bende· tettikten sonra lngil zleri Re K lkacağı çok yakin olan ha· hastanenin yükünü tahfif ede-
edilmiş bir adamı seyretmek nizim. Dedi. adasından sürüp çıkarmağa ve p sanenin kalkll\asile meydana cek, trai ve propaganda içio 
için toplanmıştı. - içeriye eel. Diye zabit La Raşelin muhasarasına ha· gelen müselleste bü1ük bir g yet mükemmel vasıtalarımız 

Bir dakika durumsıyan araba onu çağırdı. zırlanıyordu. b hçe içerisinde ve çok deko- olacaktır ve hastane biımeti 
tekrar yoluna düzülerek kalaba· Kumaşçının gireceği yolu za· llk görüşte vaziyeti kardinale ratif bir fasadı havi olmak Üze· tamamen mahalline masruf ola· 
lak arasından geçmiş, Sen Ono- bit gösteriyordu. Kumaşçı hiç benzetilemezdi; kend'sini tanı· re hastanenin administrasyon caktır. 
re caddesini geçmiş, Ban Anfan cevap vermeden itaat ederek mıyanlar ise kimin karşısında bakteriyoloji ve rontgen labo- 650 yataktan ibaret mevcudu 
sokağını dönmüş ve alçak bir gösterilen ve beklenildiği anla· bulunduklarını kabil değil kes· ratuvarlan ile hastanenin poli· olan bu hastane 300 yatağını 
kapı önünde durmuştu. şılan odaya girdi. tiremezdi.. klıniğini havi güzel bir bina cerr hi, göz, kul k ve iinekolo· 

Kapı açıldı, iki muhafız Bo· Duvarları tecavüz ve müdafaa Tarif etmiş bulunduğumuz bu yapılmalıdır ve hastane binasile iiye verebilir bakiyesi 1 de 110 
nasyöyü sivil memurun yardımile aletleriyle biribirine yakın ve zatm gö~leri Bonasyöye, en gizli geniş bir koridorl birleştirile· yat k cildi ve efrenci, 40 çocuk, 
kollarma aldı; dar bir geçitten sıkışık bir halde süslenmiş olan düşüncelerini keşfetmek ister cek ve hastanenin önünde hali 165 dahili, 15 sabi, muvakkat 
geçirdikten s'onra bir merdiven bu oda oldukça büyüktü; henüz gibi, dikilmiş bulunduğu müd· hazırda mevcud yol ilga edi· hastalara, bakiye kalan yirmi 
çıkararak bir bekleme odasına Eylul nihayeti olmakla beraber detçe biçare kumaşçı kapının lecektir. yatağı lüks kısımlara t hsis et· 
koymuşlardı. soba yanıyordu. Üzerinde La yananda kalmıştı. 3 - Mutfak, çam şırlık, ha· melidir ki bunlar bize çok bir 

Bu iş bit makine h1Z1 ile ya· Roşel şehrinin büyük bir plam Bir müddet sükuttan sonra m m ve teshin, sıcak su terti· varidat membaı olabilir. 
pılmıştı. O rüya içinde gezer yazıla, kitaplar ve kağıtlarla sordu: batt vesaire hep bir merkezden Şu muhtacı münakaşa ve ta• 
gibi yürümüştü; etrafındaki şey- dolu dört köşe bir masa odanın - Devam edecek - idare olurıacak ve bunlar has· rnik mevzulara temastan sonra ,.·------...-----------.;;,,.,,.--.._.....,.._ _____________________ -=-------, netice olarak arzedeyim ki, iz. 

Tefrika No. 
58 in A b Yazan: mirde mükemmel bir hastane 1 a a a a M. Doğan ihtiyacı şiddetle kendini his 

ettirmektedir. Bu tesisahn yapıl· 
mast ve el!emiyeti o kadar takBir kaç so 

milletten 
a ko g op andı. sınan ı tabiiyetini taşıyan her 
bir çok murahhaslar toplantıda bulunmuştu 

Murahhas olarak gitmesi ka· Girintili ve çıkıntılı meseleler başınd zalim bir padişah var. 
rarlaştınlan arkadaş Mülazimi· için bir kongre yapılmasını ve Evvela yapılac k iş bu müstebit 
evvel Ömer Naci Bey idi. [Ha· her şeyin orada açıkça görüşü· hükumeti devirmektir. Bu bü· 
tibi şehir denilen bu zat umumi lerek halledilmesini ve verilecek yük mani zail olduktan sonra 
harbte Gergükte ölmüştür.] karar üzerine el ele verilerek programların tatbik zamanı ge· 

Üçyüz on yedi yılanda mektebi çahşılrnısını teklif etti ve bu lir. Bu da devri meşrutiyette te-
harbiyeden piyade ikinci mülfi· teklif kabul edildi. şekkül edecek f11kalarm çalış· 
zimliğile çıkan bu zat şair ve Bir kaç ay sonra kongre top- malarına ve ekseriyeti kazanma· 
edib ol rak yaradılmış gibi idi. landı. Osmanh tabiiyetıni taşı· larma mütevakkıftır. Kanun çer· 
Rumeli umumi müfettişliği re· yan her milletten bir çok mu· çevesi dahilinde intihabat ve 
!a~atine memur idi. Üçyüz yirmi rahhaslar bu toplantıda bulun· çalışmalar bunu bittabi tebarüz 
ıkı yılı M rt ayı içinde Seli· muştu. Uzunuzadıya 'görüşüldü. ettirecektir. Görülüyor ki bu bir 
nikte intişar eden (Çocuk bah- En nihayet Ömer Naci bey şu zaman meselesi olduğu kadar 
çesi) mecmuas na yazdığı bir teklifte bulundu: zalim bir padişahı iskat edici 
m k le son yazısı olmuştur. -Gerek lttihad ve Tarakkiye ve olduğu için de bir inkılap ha· 

Naci merhumun mak lesi za· gerekse teşebbüsü şahsi ve ade· reketidir. inkılapta muvaffakıyet 
bıta tar fınd n toplattmhrken mi merkeziyet cemiyetine men· mutlak kuvvetlerin toplu olarak 
kendisi de ayni günde bir Yu· sup arkadaşların programlarının hareketindedir. Bunun için ev-
nan vapurile Pıreye h reket tatbik ve icrası için ortada du· vela ittihad edilmesi, elele ve. 
etmiş ve oradan Parise gitmişti. tan ve bu cemiyetlerin hiç bi· rilerek çalışılması icap eder, 
Naci, Pariste Ahmed Rıza ve risini tanımıyan ve mümkün olsa demiş Ye fiU sözleri de ilave 
Prens Sabahaddin Beylerle ve her ikisini b'rden boğup öldü· etmişti. 
arkadnılarile oyra yrı görüitÜ. recek bir müıtebit hükQmet ile -An vatand biz çahoıyoruz 

ve muvaffak olacağımıza da 
§Üphe yoktur. Burada da sizler 
bir vücut gibi olunuz, biz daima 
faaliyetimizi munta'zam surette 
size yazarız, siz de gazetelerinizle 
nesredersiniz. Ayni zamanda ha
rici siyasetimizin vaziyetini ga· 
yet bitarafane tetkik ve tahlil 
ediniz ve bu hususta milttefik 
kalemlerle bir ağız olarak neşri
yatta bulununuz: Bu yazılar da 
bizi ikaz etmiş olur. Demişti. 

Bu sözler aynen kabul edilmiş 
ve kongre de tatlı, tath dağıl· 
mışb. Faket çok sürmedi birkaç 
ay sonra bu kongrenin alkışlarla 
kabul ettiği bu mukarrerat bir 
kere bile tatbik edilemedi ve 
bu işten cayan, aykırı h reket 
eden prens Sabaheddinin idare 
ettiği (Ademi merkeziyet) cemi· 
yeti olmuştu. 

• Sonu f!ar • 

dir olunmuştur ki geçen sene 
bu iş üzerinde umumi mesliste 
oldukça bir etüt ve her seneye 
nazaran daha fazla derde te
mas eden görüşmeler olmuştur. 

Hali hazırda işidildi~ine göre 
938 senesi için Sıhhat Vekaleti 
lzmirde hastane yapılması için 
20 bin lira vadetmiştir, ve 
meclisi umumi de bir miktar 
para vazedeceği gibi eminim ki 
belediyemiı de verecektir. 

Bütün Avrupa ve Amerika 
ehirlerinde şuabatın bir araya 

toplanarak büyük ve idareli has
tane yapıldığı ve bu suretle te· 
kemmül yoluna süratle gidildıği 
şu zam nda eminim ki hiç bir 
kimse mevoudl rmı mükeınme· 

liyetten evel yeni bir tesis ta 
ve bunun çıkaracağı nim yük. 
ler altına girmek istemez. 

Binaenaleyh bu toplanılacak 
ve verilecek olan paralarla be
lediyenin de muavenetini bir 

Zahire satrşları 
Ç. Cinai K. S. K. S. 

703 Buğday 5 75 6 375 
150 Ton Arpa 4 125 
80 Susam 15 50 16 
35 Ton P. çekir. 2 SO 
25 B. Pamuk 33 

!Hak Diyo 
Bn.Ebe 
hala ge ec 

••••• 

i: 1 

Dün. Mı ırlı c dJesınde J31 
numarad otur 1 B . F tm 
Günçer idareh ı miz geldı ve 
bize, hakikat· çok rib bır 
şikayette bulu ı Mevzu şudur: 

Bay n J. • ı ıı Günçerln 
komşularında yni caddede 
392 numar d ' otur n bir b yan 
cumartesi geces· v z'ı h mlet
mek üzered r. K dınc ğız id
detli ıstırapl r içinde kıvranır• 
ken, Bn. F lma ve arkad şl rı 
Göztepe k r kolun kad r gi· 
dıyor ve polis n delalet ile be· 
lediye ebesini çağ rtıyorlar. Al
dıkları cev b şu olJyor: 

- Ebe, şimdi Turandadır; 

gelince derhal gönd ririz. 
Bunlar, eve dönüyorlar. Ka· 

dının ıstırabı arttıkça artıyor. 
F kat ne gelen var, ne gideni. 
S atler geçiyor, tehlike rbyor. 
Mahalle ebelerini de ç ğırmak· 
tan çekinivorlar, çünkü hem 
'vasaktır hem de güvenemiyor-j , 

lıı.\r. Zavalh kadın, en müdhi 
acılar içinde ve bayatı tehlike
lerden sıyrılara.~, nih yet doğu· 
ruyor. Fakat ha. A ne ebe var, 

ne de arayıp soran .. 
Belediye riyasetinin .ehemmi

yetle nazan dikkatini celbede· 
riz. Bu ne iştir, ne ala.'ta ızlak-
tır? Ya kadıncağıza b.U- şey 
olsaydı? Fakir olduklarına :göre, 
rnahalle ebesine mi gitsinleır? ............. -
araya toplıya ak mevcut hasta· 
nenin memleket ihtiyacına ve 
fennin isted ğine uygun olacak 
bir hale konulmasını meclisi 
umumi azaları için çok mühim 
ve çok şerefli bir iş telakki edi· 
yorum. 

-SON -



ıaıım~ r; ANADOLU 

Entelh"cfJna Serviae glJre, M. Hltler beyaz uka iltcınet etmiflir 

Uzak Şarkın en büyük, es- BUDA 
rarengiz, kudretli hakimi: ... ...... .... 
Sarı ırk istilası, Avrupayı 

iyice düşündürüyor! 
·-·-· Yeni mabud ne vakit çıkacak.! lngilizlerin gizli 

Asya servisi vaziyeti nasıl görüyor? ....... 
Japonyayı Avru
pa işlerine karış
tıran M. Hitlerdir 

Moris Vern namındaki Fran· 
.sız muharriri Paris Soir gazc· 
tesinde şunları yazıyor: 

-1-
A.S.S. ne demektir ve ned'r? 
Entell cens servisin en mühim, 

en mahrem bir kolu, Asia Sec· 
uıt Service, yani "gizli Asya 
servisi. demektir ve bilhassa 
Uzak Şark meselelerile uğraşır! 

A. S. S. in çelik klassörle· 
rinde binlerce dosya vardır? Bu 
dosyaların hemen hepsi de bi· 

· rer harikulade macera demektir. 
A. S. S. in bürolarında görü· 

len, masaları baımda çahşan 
memurların her birisi, cihanın 
en büyük maceraperestleridir. 
Zabit, diplomat veya gizli ajan, 
ne olurlarsa olsun bunlar, mu· 
aızam Uzak Şark oyununun 
gözle görünmez oyuncularıdır· 
lar. Bunlar, ıahte fakirler, "mu· 
kaddes harb,, propagandacıları, 
kıyafet değiştirmiş lamalar ve 
Budistlerle mücadele ederlerı 
byada bu ıün muazzam bir 
. macera, Avrupayı karşı büyük 

bir hareket hazırlanmaktadır. 

Dalag Lama 
Şanghay ve Nanlcin hadiıe

Jeri hakkında A. S. S. erki· 
nının noktainazarlarını öğren· 
mek iıtodim ve Uzak Şarktaki 
gizli, fakat büyük ve korkunç 
kaynaımanın esrarına vakıf ol· 
riıak hevesine kapıldım. 

A. S. S. nin be"libaşh şefle
rinin ağizlarından ilk işittiğim 

isim • Adolf Hitler" adı olmuş· 
tur. Bu şeflerden birisi bana 
dedi ki: 

- Adolf Hitler bir cinnet 
humması içinde misakı boz· 
muştur. 

- Nasıl misak? 
- Beyaz ırkı biribirine bağ-

lıyan ve üzerimize yıkılmak üzere 
yükselmiş bir dağa benziyen 
sarı ırk blokuna karıı duran 
kan misakını) 

Asya muamması ..• Muamma. 
ların en büyüğadür. Şanghay 
hadiseleri, uzak şarkta hazırlan· 
makta o lan muazzam hadisele· 
rin ancık birinci safhasıd r En 
korkunç ve tamamen bir ırka 
dayanan bir taassb ıle mücadele 
mecburiyetind ·yiz. 

Bı.ı taassup cereyanını, s ·y si 

Tibetteki meşhur mabette Buda heykeli 
veya iktısadi hedeflere göre 
idare mümkündür. Avrupa, 
bunlara karşı 1910 da Bokser· 
lere karşı olduğu g"bi hep bir 
arada bir tedip kuvveti sevk 
edebilecek mid r? Bu mutaas· 
sıplar, yeni mabutlarının arzu· 
suna göre hareket edeceklerdir. 
Asyada mabutlar her zaman 
de§"işir. Yeni mabudun ne vakit 
ve nasıl bir zihniyet ve ihtirasla 
yetişeceğini bilmek mümkün de· 
ğildir. AJya meselesinin en feci 
ciheti de budur. Bu ırklar harbi 
ne zaman patlak verecektir. Belli 
değili. Hiç bir kımse de bunu 
bilmiyor. 

Bir zamanlar bu ırk harbinin 
Sün-Yat·Sen elile ateşleneceği 
zannedildi. Sün· Yat· Seni güç 
bela sahneden ve faaliyetten 
uzaklaştırdı. 

Bu suretle Moskovaya istinad 
eden Sün· Yat-Senden kurtul· 
makla partiyi kazandığımızı san· 
dık. Fakat Adolf Hitlerin Ja· 
ponyayı Avrupa işlerine müda· 
baleye daveti her şeyi yeni baş· 
tan berbad etmiştir. Almanyada 
sarı tehlikeyi en hakiki şeklile 
bilen tek bir kimse vardır ki, 
o da sabık Kayseri. H.tlerin 
aklına bu garip s·yaseti koyan· 
lar, beyaz ırk medeniyetin in 
altına da bomba koymuşlardır. 

Buda esrarına akıl erdirebil· 
mek için bir az gerilere g.tmek 
lazımdır. 
Şakya Muni Gutama yeri terk 

ederek göklere gittıği zaman 
kendisine diğer Budaların halefi 
olabileceğini bıldırmiştir. Tibette 
yeni, yeni ve bir sürü mabut 
yetişmesine de müsaade ver· 
miştir. 

Şakya Muni siyasetle alaka· 
dar mı idi? Son otuz senede 
Hınd ve Hindi Çini yollarında 
Avrupa devletleri karştsına sü· 
rülerle sahte budalar ç kmış ve 
bunlarla mücadele çok çetin ol· 
muştur. 

Dosyalarımız arasında bu 
sab•e budalarm bazılarının be
yaz ırktan olduğunu bile bul· 
mak mümkündür. işte bir da· 
nes i: 

1920 de inhilal etmiş bir 
halde bu uıı an Almanyada ihti· 
li1 Lü. n şıddet ıle hüküm ~Ü· 

rüyordu. Ren ve Sengalyedeki 
demir ve çelik kralları ne pa· 
haya olursa olsun içtimai niza· 
zamm muhafazasını istemekte 
ve bir adam aramakta idiler. 
Bunların mümessilleri olan Ko· 
lonya borsası reisi Baron Şöe· 
der Tibet ruhaniler ali meclisi 
murahhası Lama Şıo Kringi 
buldu. Halbuki bu adam, haki· 
katte Merkezi Avrupa Yahudi· 
lcrinde lgnatgüs Tımoti Tre)uş 
Linkolen idi. İngiltere aleyhine 
çalışmağı üzerine almış bulu· 
nuyordll. A. S. S. hemen bu 
serserinin peşine. düştü ve bu 
serserinin faal yetine r!İhayet 
v~rdi. 

Söederi ziyaret ettiği zaman 
bu serserinin yanında Münihli 
haris ve faal bir g enç vardı. 

Bu gençte, Adolf H itler idil 
Şef bir az sustu ve sonra 

şunl.arı i a ve etti: 
- Eğer Uzak Şark mesele

lerinin iç yüzünü an lamak isti· 
yorsanız, Miralay (***) yi gör· 
mek lazımdır. Bu zat, bizzat 
Lama elbisesi giymiş ve çalış· 

mıştır. Uzak Şark rubaniler.nin 
gizli içtimaiarına işt irak etm ş, 
g"zli ve çok eski Papirüslerin 
esrannı elde eylem ş, Uzak Şar· 
kın gizli cem yetlerinin hemen 
hepsine girmiş Çlkmıştır. Biz 
kendisine "Binb'r derıli adam., 
der zl -Sonu garın-

Amiral Horti 
Şubatta Varşovaya 

giaiyor 
Budapeşte, 12 (Radyo)- Ma

caristan Kral naibi amiral Horti 
Polonya Cumhurreisi B. Musis
kin n daveti üzerine Şubatta 
Varşovaya gidecek, Karakovya· 
da B. Musiski ile birlikte bir 
av partisine ştirak edecektir. 

Rus.Mancari ihtilafı • 
Tokyo, 12 (Radyo) - Rusya 

ile Mançuri arasında bir ihtilaf 
çıkmıştır. Bunun sebebi, Sovyet 
Rus yanın bazı yerlerindekı Man· 
çuri konsoloslarma Yapılan fena 
muameledir. 

Son haberler, Mançur nin mu· 
kabeleibilmisil yaPınak niye· 
tıudc oıduğuııu b. ldırınektcdır. 

lrcgiltere krul ve 
kralicesi • ••••• 

Ciano, Budapeıtecle umduğu mu. 
vaff akı yeti elde edemedi. 

ilkbaharda Belçika ile (Jurnale d' ltalia) gazetesi, merkezi Avru. 
Danimarkaya pada mühim değişiklikler olacağınıyazıyor • 

gidecekler 
Londra, 12 (Radyo) - lngil· 

tere kral ve kraliçesinin, llkba· 
harda Belçika ve Danimarka 
krallarmı ziyaret edecekleri ve 
bu fırsattan istifade ederek in· 
giliz donanmasmın da Belçika 
ve Danimarka limanlarmı ziya· 
ret eyliyeceği söyleniyor. 

Mısı·r kralı 
••••• 

Bu ayın yirm "sinde 
evleniyor •• 

Peşteden bir görünüş 
Budapeşte, 12 (A.A.) -Dün· 

kü akşam yemeği esnasında 
Hariciye Nazırları Kanya, Cıa· 

..................... !. 
Düğünden sonra 

• 1 ••• 

no ve Şmit Roma itilafları do· Yun:ın Veliahdi 
layısiJe biribirJerini tebrik etmiş· ve 

zevcesi Viyanaya 
gidiyorlar 

Kral Faruk 
Kahire, 12 (Radyo) - Kral 

Farukun d"üğünü, bu ayın yir· 
mınci günü yapılacaktır. Düğün 
günü, bütün Kahire ile İsken· 
deriye donatılacak ve o gün 
bih1mum resıı.i daireler kapalı 
bulunacaktır. 

Düğün, çok mutantan. ola· 
caktır. 

B. Dö Valera 
80 hafta Lond-

raya gidiyor 
Londra, 12 (Radyo) - lrlan· 

da hükumetareisı B. Dö Valera, 

bu hafta buraya ~elecek ve İn· 
giltere Başvekili Nevıl Çeuıber· 

layn ile iki memleketi alakadar 
eden meseleler etrafında konu· 
Ş3caktır. 

' B. Dö Valeranın refakatinde 
İrlanda nazırlarının bir kısmı 
bulunacaktır. 

B. Delbos 
B. Avenol ile konuştu 

Paris, 12 (Radyo) - Hariciye 
Nazm B. Delbos bu gün Millet· 
ler cemiyeti umumi katibi B. 
Avenolu kabul ederek 17 ikinci 
kanunda konseyin 100 üncü top· 
lantısında görüşülecek meseleler 
hakkında müzakerede bulun· 
muştur. 

Bay Bitlerin Roma 
se)·ahati 

lerdir. De Kanya bu itilafların 
dördüncü yıldönümünün yakında 
idrak edileceğini hatırlatmış ve 
bu itilafları imza etmiş olan üç 
memleket Hariciye Nazırlarının 
11-11-936 da akdettikleri kon· 
frans neticesinde İtalyanın Ha· 
beşistandaki hakimiyetinin ve 
Macaristanın silahlanma hakkı· 
nm tanınmış olduğunu ilave et-
miştir. 

Bundan sopra söz alaıı Ciano, 
Roma itilaflarının, Roma· Berlin 
mibverile hemahenk olduğunu 
ve samimi bir anlaşma netice• 
sinde Yugoslavya ile İtalya ara· 
sındaki dostane münasebetleri 
Avusturya, Macaristan, Alman· 
ya dostluk grubunun menfaat· 
larile telif etmenin imkanı bu· 
lunduğunu söylemiştir. 

En son söz alan Şmit, haliba· 
zırdaki konfransın sulhun tensi· 
kine hadim olacağı ümidini iz
har etm şti r. 

Paris, 12 (Radyo) - Figaro 
gazetesin n sureti mahsusada Bu· 
dapeşteye gö ı derdiği muhabiri 
gazetesine yazdığı bir mektupta 
diyor ki: 

"Buda peşte konferansında bir 
karar verilmediği bize temin 
ediliyor. Yani hiç bir şey ya· 

lpılmamış demek oluyor. Bundan 
da anlaşılıyor ki, Avusturya ve 
Macaristan hükumetleri, serbes· 
tılerini muhafaza etmişler ve Ce· 
miyeti akvama sadık kalmışlar, 
antikomürıist p 1ktı yanaşmak 

istememişler ve bilhassa ticaret 
serbest.s:nde yeni sahalar için 
muvaffakıyetler elde etmiş lerdir .• 

Ovr gazetesinde Madam Ta· 
bui yazıyor: 

• Budapeştede İtalya Hariciye 
Nazırı Kont Ctano istedığıne 
muvaffak olamamış, hayal inki· 
sarına uğramıştır. Çünkü Avus· 
turya ve Macaristan, MJletler 
Cemiyetinden çıkmamağa karar 
vermişlerdir. B. De Kanya, yalnız 
general Franko nezdine bir Tı· 
caret mümessili göndermeğe 

muvafakat etmiştir. Bunun ehem· 
miyeti de o kadar büyük değiJdir.n 

Berlin gazetele-
• •• 
rıne gore 

Çekoslovakya hayal 
Münib, 12 (Radyo) - Alman sukutuna uğramıştır 

gazeteleri, Bay Hitlerin Roma Berlin, 12 (Radyo) - Alman 
seyahatinden bahisle uzun ma· matbuatı; Romanya Hariciye 
kaleler yaz1yorlar. Gazeteler, Nazırı B. Miceskonun Prag ve 
B. Hıtlerle ltalya başvekili ara· Belgrad seyahatinden bahisle 
sında vukubuıacak konuşmaların makaleler yazmaktadır. 
Avrupa siyaseti iizeri :ıde m ·~him B ·ı g.:ızd~:cr, Çckos1ovakya-
değ ş klikler yapacağmı kayde- nın Romanya siyasetinden mem· 
diyorlar. . nun o:madığını ve hayal suku· 

B l
. k .. .. k tuna uğradığını ileri sürüyorlar. 

er ın .e U"U T h . b , . )". . ana ne rı uz tuttu 
san at.ar bır/ığı açıldı Bükreş, 12 (Radyo) - Tuna 

Berlin. 12 (Radyo) - Ham nehrinin buz tutmuş olması ha· 
Maddeler Ofisi reisi, bu2ün Al· sebile Tuna yolu ıle olan mü-
man küçük san'atlar · serı(s.ni naka at, Köstence ve Solina Ji. 
ı.çıııı~t.r. manları va11taıı1o a uaca t r 

Atina, 12 (Radyo) - Yunan 
veliahdi, zevcesi prenses Frede
rık Lu zle birlikte gelecek hafta 
Viyanay g ;decek ve bir ay sonra 
dönecektir. 

Veliahd için hükumetçe bir 
saray satın alınm ı ştır. 

Yunan .kralı .kinci Jorj, bu 
gün muhtelıf memleketler pren· 
seslerile prenslerini kabul et· 
miştir. 

Kral, Yugoslavya kral naibi 
prens Polun zevcesi prenses 
Olga He aynca konuşmuştur. 

Yunan Başvekili general Me
taksas da prens Pol tarafından 
kabul edilmiş ve bir saat kadar 
görüşmüştür. 

Düğün münasebetile kral ikinci 
Jorj fakirlere iki yüz bin, veli· 
abd yoz · b n ve"'l"uıtosıavya "Kr~ı 

naibı prens Pol da yüz bin 
drahmi vermişlerdir. 

Bulgaristanın bura sefiri, bu 
gün saraya g derek Bulgar kral 
ve kraliçesi namına kıymetli bir 
hediye vermiştir. 

Yugaslavyanın bura sefiri, bu 
gün kral naibi prens Pol ve 
prenses Olga şerefine b.r balo 
vermiştı r. 

İngiliz sefarethanesinde Dük 
Dö Kent şerefıne verilen balo, 
sabaha kadar devam etmiştir. 
Bu baloda, kral ikinci Jorj, B.:1ş• 
vekil general Metaksas, prenses
lerle prensler ve bütün sefirler 
hazır bulunmuşJardır. 

Kral, gece yarısından sonra 
baloyu terkederek saraya dön· 
müştür. 

Ecnebi devletler prenseslerile 
prensler, Atinanın muhtel.f say· 
fiyelerini gezmeğe gideceklerdir. 

Atina, 12 (Radyo) - Roman· 
ya veliahdi Mişel bu akşam saat 
21,50 de hususi trenle Atinadan 
Bükreşe hareket etmiştir. Garda 
Yunan kralile hanedan erkanı, 
Balkan ve küçük antant dev· 
letleri elçileri tarafından uğur· 
lanmıştır. 

Gran Voyvod Mişel, At~na
dan hareketinden evci Yunan 
Meçhul asker abidesini ziyaretle 
bir çelenk koymuştur. 

Amerika ne vapacak? 
Vaşington. 12 (Radyo) - İyi 

haber alan siyasi mahfeller, Ja· 
ponya tarafınd?..n Çine resmen 
harb ilan edildiği takdirde Ame
rikadaki bitarafük taraftarlarının 
da bu harbe Amerikanın müda• 
h 1les ni istiyeceğini bildiriyorlar. 
Amerika cumhurreisi B. Ruzvelt, 
sulhun muhafazası hususunun 
demokrasi dev.etlerınin arzula· 
rına bağlı olduğunu, uzak şark· 
ta vaziyeti muhafaza için yavaş 
yavaş tedbir alınmasına doğru . . 
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KARA KORSANLAR $EFI 

Dilber kadın korsan 
Bir bu eksikti! 

OTOMATLAR 
~~~~~~--~~~~~~-

Aşktan başka kuvvete baş eOmiyen deniz kızının maceraları... H ki" kat • "f 
- 46 - Nakıli: F. Şemseddin Benlioğla a en ınsanın vazı e• 

Ceymis, Meriye: ''Şimdi bir tek emlim ~ar: S~- sini görebilecekler mi? 
ninle evlenmek ve bu gemiden kaçmak.,, dedı k. . -

-................ Ma ıne ınsan, meselci gün gelecek, 
Meri, Ceymiıe bağlı ve sarılı me rica (ederim. Evet, benim dime koca yapmak istiyorum. 

olan elini gösterdi. hakiki babam korsan ve kaçık· Gidelim, geminin papazını bu- suikasdda da kullanılacakmış/ •. 
Dar kamarada bir an için çı idi; bu suretle ve ııilahı sa· !alım? 

auküt basıl oldu. yesinde mevki sahibi o' muştur. 
Bu sulclltu Ceymis Kliftord Ne ise.. Ceymis Klifford beni 

bozdu vet sevdij'i ni söyledin, det il mi? 
- Beni dinle Edvard Ridl Şu halde fikirlerimiz biribirine 

Dedi. Beni bu kadar defa niçin uygun. Sevişerek yışıyabiliriz. 
ölümden lcurtardıiını ötrenmek Maamafih istersen evlenebiliriz 
isterim. Kenediyi niçin düelloya del Halledilecek tek nokta budur. 
davet ettin? - Bu mesele midir? Seninle 

Meri, gözlerini bir suçlu gibi evlenmek, seninle yaşamak is· 
yere indirdi ve sadece; terim. Sen benim hayatımı üç 

- Bilmiyorum! Dedi. defa kurtardın .• 
Ceymiı, daha fazla artan bay· Meri, Ceymisin sözünü kes· 

ret ve endite ile Merinin ıözle- ti ve: 
rinin içine bıktı. - Rica ederim bu manasız 

Meri, artık esrarını bundan şeyden artık bahsetme.. Beni 
fazla muhafaza imkanı olmadı· sovmiş olmaklıtın kiıfıdir. Benim· 
tına karu verdi ve ayata kal· le evlenmeni istemiyorum. 
karak, Anna Bonninin vaziye· Dedi. 
tini takındıı - Benim de istediğim bu· 

- Seni niçin mi kurtardım? dur. Seni ille gördüğüm, beni 
Bunu ötrenmek istiyorsun? Pek öldürmedi~-io ilk gün, içimde 
iıla itte söylüyorum: Seni sevdi· aana karşı bir his ve meyil 

tim için ölümden. kurtardım. Ben, duydum. Sebebini bilmediğim 
bir kadınım, baki.. halde seni seviyordum. Bu his. 

Dedi ve göğsünü açtı, Cey· sime de hayretten kendimi ala· 
mis Kliffordun kolları araıına mıyordum. 
atıldı. Meri gülmekten kendisini 

Ceymisin hayreti artık azami alamadı. 
haddini buldu. Bununla bera• - Hem içinde bir sevda his 
ber, güzelliği gayri kabili inkar ediyor, hem de benim sana 
olan Meriyi de kolları arasında karşı göıterditim ır.eyle mana 
sıkmaktan kendini alamadı. Bu veremiyordun, değil mi? Belki 
aralık ilci gencin dudakları da de beni ahlaksız bir delikanlı 
biribirine ideta yapıştı. sanıyordun! 

Bu bal uzun ıürmedi; Meri Dedi. 
kendisini çok çabuk topladı ve - Ne demek istediğini an· 
Ceymisin kolları arasından ııy• lıyorum. Şimdi benim tek eme· 
rılıp kurtuldu; çankü genç kız lim var: Seninle evlenmek!. 
kendi zafından kendisi kork· Seninle birlikte bu korsan ıe· 
muştu. misinden kaçar ve evleniriz. 

- Rica ederim, kendine ha· - Fakat ben bu kadar sabır 
kim olmağa çalış Ceymişl Dedi. gösterecek halde değilım. Son· 

- Falcat .. Ben de seni sevi· ra.. Korsanlıktan vazgeçmek 
yorunı.. fikrinde de bulunmuyorum. 

- Beni sevdiğin için çok bıh· - Ya ... Karasakıldan ayrıl· 
tiyarım. Fakat şunu da söyle- mak istemıyorsun ha ... 
mek isterim. Ben, senin hususi Meri, Ceymısın bu oldukça 
odanda, yanında yatmak hakkı· sert sözlerinden zerrece müte· 
nı haiz bir kızım; cinsim ıüli· essir olmadı ve hatta çok mem· 

-Arkası var• 

Japonyada 

Erlı.ek çocukların mec
buri tahsil müddeti 

uzatıldı 
Tokyo, 11 (A.A.) - Hüku· 

met, erkek çocukların mecburi 
tahsil müddetinin iki misline ib-
liiına karar vermiştir. Bilahare 
kızlar iç·n mecburi tahıil müd· 
deti de temdit edilecektir. Hü· 
lcumet bu maksatla on milyon 
;yenlik tabsiaat istemelcted ı r. Ma· 

arif Nezareti bu tedbirin daha 
iyi terbiye görmüş ve milli mü· 
dalaaya daha elverişli gençlerin 
yetişmesine yardım edecetini 
ümit etmektedır. 

lngiltere 
Almanya i'e bir tica

ret muahedesi yap. 
mata çalışıyor 

Londra, 12 (Radyo) - fngil· 
terenin Almanya ile yeni bir 
ticaret muahedesi akdetmek iı· 

tediğı ıöyleniyor. Bu muahede 
için yakında müzakerelere baş· 

!anacaktır. 

Almanvada 
/şsiz.l~r çoğalıyor 
Berlin, 12 (Radyo) - işsizlik 

Almanyada bir ay zarfında ya
rı yarıyı fazlalaşmıştır. Sonteş· 
rı: içinde 422 binden ibaret 
olan işs zler, Birine.kanun sonu· 
na kadar dokuz yüz bıne çık· 
mıştır. 

Bir Amerikan tay. 
yaresi kaybolclu 

lem adi değildir; senin ile ayni nun oldu. Demek oluyordu ki Sın-Fransisko, 12 (Radyo) -
seviyedeyim. Ecdadımdan birisi Ceymis kendisi alakadar ve Altı yolcuyu hiım 1 b r Ameri· 
asalet unvanını almıştır. Diğeri hem de çok ciddiyetle alaka· kan tayyaresi, Nevzelandda Ok· 
de avcı ve kaçakçı idi. Vaziyeti dar idi. Bu düşünce ve sevınç ile: land adalarında kaybolmuştur. 
iyi anlamak mümkün değildir. - Kıskanıyor musun? Dedi. Dalgıçlar için 
Bunu da sana anlatacağım. Fakat şimdiden haber verey m ki 

- Ben senden aıaletin var hak,.zsın .. Beni ne sanıyorsun? y;ni bir alet. 
mı diye sordum mu? Asalet, ha· Karasakal, bu gem,nin sahibi Paris, 12 (Radyo) - Bir tec· 
kiki asalet insanın hareket ve ve bizim reisim zdir. Kabadayı rübe esnasında yeni bulunan b r 

.. 
' 

2,5 metre yükselikte ııe 240 
kilo ajırlığıncla bir robot 
Dostum Buarober bana: 
·- Koca dostum, dedi. Çok 

hayret verici bir iş yaptım; bir 
insen utın aldım. 

- Ne ded n? 
- Evet, pazarlarda bulunan 

bir mal, bir insan satın aldım. 
Maam alih bu insan tipini senin 
ve benim i' bi farz etme, bah· 
settiğım insan, otomattır; ister· 
sen yarın sana getiririm. 

Arkadaşım ciddi söylüyordu, 
ve: 

- Benim adamım cidden 
miıkemmeldir. itiraz etmez; geç 
kılmaz, hesap ve saatini şaş• 
mız. 

Dıye ilave etti. 

duran adama arkadaşım: 
- Bize ı.ahve getiri Dedı. 
Hiç bir şey söylemiyen mah· 

luk geri döndü, gitti bir az son
ra kahve önumüze geldi. 

Arkadaşım: 
- Bizim adam sulu bir şey 

içmez. Çünkü paslanmaktan kor· 
kari Dedi. 

Bu adam, bir makine insan· 
dı. Kendisine verilen emre karşı 
yalnız "bravol. der ve işı he· 
men yapar. 

Arkadaşım Buarobur, ada
mını gözümün önünde söktü; 
her parçıısı hakkında bana iza· 
hat verdi. Ve arada da: 

- Malum ya, Allah insanı 
kendi şeklinde yaratmıştır. in· 
san da bir çok şeyler yaratmak 
hevesinden kurtulamıyor! Bu 
robotu [makineli adamı] insan· 
lar bunun için kendilerine ben· 
zetmişlerdir. Yoksa, insan su· 
ret ve kıyafeti olmadan da bu 
makine bu gün sana ve bana 
yaptığı işleri yapabilir! Dedi. 

- Cidden hayrete layık ve 
çok doğrul 

- Sende bundan başka bir 
düşünce hasıl olmuyor mu? Bu 
kalite insanların bir gün gelip te 
beşeriyet için bir tehlike teşki 1 
edeceğinden kokmuyor musun':· 

Fransız askeri 
" şurası azası 

Silah fabrikalarını 
gezdiler 

Paris, 12 (Radyo) - Fransız 
askeri şurası azası, Erkanı hır· 
biyei umum •ye reısi General 
G ımelenin rclakatınde Şanelroya 
giderek silah fabrika . arını ziya· 
ret etmişlerdir. 

B. Ruzvelt 
Büyük endüstri şef. 

/erile konuştu .. 
Vaşington, 12 (Radyo) - B. 

Ruzvelt, büyük endüstri şeflerile 
uzun b·r görüşme yapmıştır. Ll· 
derler, bu mülakattan sonra 
meclis meselelerinı daha iyi an· 
ladıklarını, ıktısadi ınbitatı dur
duracak tedbirler alacaklarını 
ve sı kı bir teşriki mesai vücude • 
getireceklerini söylemişlerdir. 

her şeyi istiyebilirsınl 

Omuzlımmı silktim ve: 
- Bundan ne çıkar sanki? • 

Dedım. 

- Mesele basit değil, çok 
mühimdir.Kinunuevelin ilk gün• 
!erinde ispanyada Leonardo 
Torres adlı bir adam ölmüıtür. 
Bunu sen de bilirsin. Bu adam 
ispanya fen akademisinin reisi 
ve Fransız fen akademisinin do 

(fahri azası ve muhabiri idi. B11 
fen adamı robotlarla çok meş· 
guldü ve satranç oynıyan bir 
robot yapmıştı. Bu robot en 
usta satrançcıları kolayca mat 
ederi Hdeli bir hareket karıı· 
sında da robot hemen durur, 
oynamazdı .. 

- Ne diyorsun Allahaşlcına? 
- Hakikati söylüyorum. Bak, 

doktor Caligari ne dıyorı innn 
pozu verilerek yapılan bu ma• 
kineler, bu robotlar, dikkate li· 
yık bir mesele teşkil etmekte· 
dirler. Otomatcılılc gün geçtikçe 
ilerlemektedir. Hem de büyüle 
bir süratlel belki de yakın bir 
atide insanlara mahs~s hızmet• 
lerin pek çoğu daha ıiatemli 
bir şekilde buıılar tarafından 
yapılacaktır. Bunları, uzaktan 
tayyar~ sevk ve idare edilditi 
gı bi idare imkanı muvaffakıyetle 
temin edildiği takdirde, içti mai 
nizam bile bozulmıyacak mı? 

Bir makine adam, uzaktan ve 
meçhul bir yerden aldığı ıevk 
ve idare emrile kalkar, faraza 
en büyük bir suikudı yapına, 
zabıta bunun önüne nasıl geçer? 
Makine bir adam yürüyor; malc· 
sadı aldığı sevk ve ıdare emrile 
meseli bir yeri bombalamak, 
bunu nereden bilebiliriz?. 

Arkadaşımın sözleri cidden 
düşündürücü idi. 

fiillerindedir. Sen bu asaleti bir adamdır. B ına ayrıca bir aletle dalgıçların 250 metre de· 
fevkalade şartlar altında gös· teveccühü vard r. Canım bunun rinliğe inmesi temin edilmiştir. 
termış bulunuyorsun. bizim işlerım zle ııliıkası nedir? Bu büyük bir rekordur. Bu alet; 

Evine gittiğimiz zaman, be· 
nim de hayretim arttı. Arkada
şım, bizi karşı lıyan bir insanı 
gösterdi. 

- Baki Dedi: 
Hakikaten gırib bir mahluk! 
Oturduk; bizden az uzakta 

Ve bana kalırsa, robotlar 
yakında cihanın hakiki hakimi 

Bıliyor mus'.ln, ki robotlardan ı olmağa namzettirler. 
- Bundan bir daha bahset· Ben seni seviyorum, seni ken· orta çağ zırhları b'çımindedir. 
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il KIZIL AKREB il-
YAZAN: ÇEVİRi':\: 

Sax Rohner Sezai Yaşıt 
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BiRiNCi KISIM 
Teh\ilcedisiniz doktorcuğum, aya
ğınızı tetik alın! 

- Ne demek istiyorsunuz 
dostum? Neye tehlikede ola· 
yım? 

- Mademki • Akreb. düş· 
manlarını ıehirliyerek yok ediyor. 
Bu gün korkması lizımgelen 
yegane adam sizıiniz. Çünkü 
halihazırda bu memlekette zehir 
ve panzehir hakkında sizden 
fazla malumat sahibi hiç kimse 
yoktur! 
· Emniyet müfettişi gittikten 
sonra doktor Harton bir müd· 
det çalıştı. Öğleden sonra civar· 
dnki hastaneye gitmek üzere 
yayan yo:a çıktı. Son zaman· 

larda bu fakir hastanenin fahri 
olarak bazı iılerini üzerine al· 
mıştı. Muayene saatleri haricinde, 
haftanın muayyen günlerinde 
huraya geliyor hastaları muayene 
ediyor ve daha yapılacak ne 
varsa yapıyordu. 

Hava çok güzeldi. Parlak bir 
güneş, bura.arda hemen h;ç 
eksik olmıyan, kalın sis bulu· 
tunu dağıtmış; her tarafa bir 
güzellik verm şti. Sokaklar her 
zamankinden kaiaba'ı'(tı. Herkes 
bu güzel ho.vadan istifade etmek 
için caddeleri doldurmuştu. 

Doktor Hartonun yanından 
bir otomobil geçti. Fevkalade 
yavaş ve kaldırımın dibinden 

gidiyordu. Doktor başka şeyler 
düşündüğü için otomobile ilkin 
ehemmiyet vermedi. 

Fakat bir az sonra nazarı dik· 
katini celbeıti. Birisi pencereden 
kolunu çıkarmış doktora sallı· 
yordu. Harton dikkat edince 
tanıdı. Bu Doryandıl Koşmak 
istedi. Fakat otomobil bir an 
içinde süratini artırarak gözden 
kayboldu. Doryanın pencereden 
sallanan eli kaldırıma bir kağıt 
atmıştı. Harton hemen kağıdı 
kaptı. Kocaman harflerle şu iki 
satır yazılmıştı: 

Geceleri pencerelerinizin ka· 
nadlarını kapayınız! 

Ve beni unutmayınız! 

* * * Marıi ışık. 

Akşam üstü emniyet müdür
lüğünden bir memur kocaman 
ilci dosya getirdi. Bunlardan 
biri Sir Frankın ölümü hak· 
kında doktorların verdikleri 
rapoılar, sair malumat ve polis 

bu gün yemek, içmekten başka Piger Luazele 
~~-:=::-~~;-~-~·~·~-~-~--~·~-~·-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~--~--~·-~-~-~-~-~-~-~~~-··-·-·-·~4- .. 4••·•-4·?···'·•-•·•~-·-·~·~•-ae•e•& 
t hkikatını ihtiva ediyordu. 
Dığer dosyada da ölümleri "Ak· 
reb.,e atfedilen meşhur Norveçli 
elektrikçi Eriksen ve Grand 
dük !vana aid tahkikatın tal· 
silatı vardı. 

Doktor Harton bir kaç saat 
bunları tetkik etti. Fakat bütün 
uğraşmalarına rağmen mütehas· 
s ı sların raporlarındaki malumat· 
lan fazla bir şıy çıkaramadı. 

Başka zaman tekrar gözden 
geçirmek üzere dosyaları bir 
kenara koydu. 
Ayağa kaktı, odayı baştan 

aşağı dolaşmağa başladı. içi 
sıkılıyordu. Aklını bir türlü ta
mam:le işe veremiyordu. Her 
dakika kalası "A~reb.le ve ona 
aid meselelerle meş~pldü. Ahi 
Şöyle derdleşecek candan bir 
arkadaş• olsaydı! ş;mdi onunla 
başbaşa v •rir, uzun uzun ko· 
nuşur; içindeki şübheleri, üzün· 
tüyü dağıtırdı. 

Madam Gregor yemeğin hazır 

olduğunu haber verdı, Doktor 
Harton dalgın ve isteksiz bir 
yemekten sonra tekrar yazı oda· 
sına çekildi. Kafasındaki manasız 
düşünceleri dağıtmak için en 
iyi çare çalışmaktı. Yoksa sa
baha kadar böyle biribirini 
tutmıyan şeylerı düşünüb dura· 
cıktı. 

O gün tetkik ettiği dosyaları 
tekrı:r onune çekti. Hepsini 
baştan okumağa başladı. İki üç 
saatlik bir uğraşmadan sonra 
gene hiç bir şey elde edeme· 
mişti. Asıl z.hnini l..urcatıyan 
şey; bu üç ayrı millete mensub, 
üç ayrı meslek adamının nasıl 
o.ub ta tek bir düşmanın hu· 
sumetini üzerlerinr. çekmeleri 
idı. Erikson Norveçli ve elektrik 
mühendisi idi. Sır Frank lngil:z 
ve doktordu. Grarıd dük lvan 
isminden de an aşıld ğı gıbi Rus· 
du. Çaıın ordusunda kıymetli 
bir kumandandı. • Akreb~ bu 
ayrı ayrı iiç milletin üç güz ı~ 

evladının ölümünden ne men· 
faat elde etmişti? Kim bilir bu 
kınlı cani daha ne cinayetler 
hazırlıyordu. Bu herif inaan de
ğil hakikaten bir Akreb, "Kııılo 
akrebl,, idi 1 

O anda genç kızın sözlerini 
hatırladı: 

- Sakının kendinizi, tehlike
desiniz!. 

Cebinden, belki o zamana 
kadar yirmi defa okuduğu, kl· 
ğıdı çıkararak tekrar göz gez• 
dirdi: 

- "Geceleri pencerelerinizin 
kanadlarını kapayınız! 

Ve beni unutmayınız!,, 
Demek ki hakikaten etrafında 

bir tehlike vardı. Acaba kendi· 
sini nasıl öldüreceklerdi? Yazı 
masasında çalışırken mi yoksa 
yatakta mı? Gülmek istedi fakat 
t;hessümü dudaklarında döndü. 
Saoahleyın Don bar da ayni şey• 
\eri söylemiştı: 

· Arkası var • 
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Bu ?üıkü. program 
Senfoniler: 
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Bir İtalyan firmuı kroın ve 

mangantcz satın almak arzusun· 
dadır. 8ir lngiliz firması da, bG
tüh ihracat ve idhalit madde· 
leriıniz Üzerine geniı mikyasta 
iş yapbğını bildırmekte ve tüc· 
c:arlarım ıla nıünaaebat teminini 
talep eylemektedir. Türkofiıte 

13, lS Romı kısa dal ası: Sen
foıuk konser, 21, S Bükreş:Sen· 
foftilc kotıser. 

z ~ e sat ş~arı hararetlidir· 
~~-------................ -...... ~---,_...--~.._-

Pamuk fiatleri yükseliyor. üzüm fiatlerinde t~ 
Ht1/I/ llonaerl11tı 

7.10 Berlil\ kıaa dalgası: Kar tık 
musiki, (8,15 devamı), 12 Berlin 
kıu dalgası: Karışık musiki, 
12,10 Roma kısa dalgası: Hafıf 
mllliki, 13 Bcrlin kısa dalgası: 

nezzül var. Palamut satışları artb 

Hafif musiki, ( 14,15 devamı ), 
13,10 Bükreı: Hal f musiki 14, 1 S 
Puiı Kolonyah Kohser nakli, 
15 Keza, 17, 15 Varşova: karı· 
tik konıer, 18,30 Peşte: Radyo 
orkestrası, 18,50 Prag: Radyo 
fılmi, 19, 15 Bükreş: Orkestra, 20 
Pette: Çi_ıın orkestruı, 20,05 
Bükret: Banco orkestrası, 20, 15 
Prag: Çocuk korosu, 20,20 
Florus, Napoli: Mandolin mu· 
ıikiıi, 20,30 Roma, Bariı Karı· 
fak musiki, 21,10 Vart0va: Aa
keri kc>oser, 21,25 Peıte: Or
kestra, 21, 30 ltalyan postalan: 
Hafif karııık muaik", 22,30 Ko· 
loaya: Orkestra, aopran, piyano, 
baıan. 23 Bükreı: Eğlenceli 
plik musikili, 23, ıs Belgrad 
Çipo romansları, 23,30 Viyanaı 
Radyo orkestrası, 23,50 Kolon
ya: Hafif muaiki konseri. 
Operalar, •,,eretlert 

14,45 Roma kıu dalgua:Ope
ra muaikiıi, 18,30 Roma kııa 
dalpm: G6zel aeılilerin plakla· 
randan, 20,35 Bratiılava Prag: 
Operet IDaıilciai, 21,30 Florans, 
Napoli: ~oker eli dame ) isimli 
opetet, 22 Roma, Bariz Moı· 
aorpkinia (Kovaııçina) opera& 
Oa ınmilcUi: 

21 Uypzig: Triyo, yaylı ku· 
artet, ~y0lonael-p17aao düosu, ...,.,,.,, 

~-fb kala dalgası: PiyanC) 
".iM•llatı, ıo,4S Ghel •· 

pllld1nada•, 16, 15 Berlln 
dalgası: Piyano, kliriaet ve 

f.lfolow~ 17,10 Roma kısa 
....... Halk .. r1a1an. 20,10 
LIJplllıı Atik• tarblan, 21 Bel· 
piııılı . V.,oloaMI koueri. 
O- mıı.ılıülı 

17 Berlln do• dalp1ıı Vala 
,.. ft CWoplar, 18,02 Bübeşı 
2S v..- 24 p .... (Plilda) 

"'"'*'"' 19.21 Roma ima dalga11: ...... •ı &i6 proıraaa, 20,36 
::pııııııım- · Tlrkta IDUlildli proıram, 

ıs B.aı1s Rlamca mulildli 
......., 22,20 LiJPllt: Halas 
• mlldrı.i W.11 nclyo piye& 

Ket.ii.ek laa•talııı 
ZiraM Vekileti, vilipt, kaza 

Ye allaiyelerdeki melbabaluda 
934. 935, 936 ,. 937 yallarur 
4a kuilen hayvanlarda r<>-
111• Diltomatoz (Kelebek) laaa
taLta laakbada baytar müdür-

• maıo .. t İltemittir. 

•• 
23 =-· 

'81nı JeriH ....... t6r- madılm•• ba,ret ederdim. 
.- Ptl prib .. di••• plaid ICocaıı daha o akşam tele-
.W•& fonla "Meoa. oteliode bir oda 

Gaaet ayluldlıma ve o•• tutmuı. Bereket VOİ'IİD bahıiıe 
...... ..._.. .... 1aziıa botd11tum bir bpıca bana tam 
R1ıam ya~ )'mak yata- vaktinde haber verdi. Ne iyı 

blar baM ~ ı.t.ite ke- etm" ı z de fellilal,rıa ve tale
bab oluvormifim. )Di pzleriFti beain rerıılten lcılabalatuıa 
atamı bakarlardı. bense kaba· •ra ttam•a binaıiıiz. 
cla~tan gelerek bu 111anblara Ototnc>b Ue peılıuizt kuvalıyan 
dıtimi aakarım, batırma ta arla· c"SbOril biıe rastladı, fakat ıör
aıtcLm. Fakat dotruau o kadar meden ıeçti gitti. 
._vAlb bar halde idim ki bu Bir saat ıonra katar bizi 
bdar ç le ve itlcence lcarıııında sahile götGrdü, ıötürdü amma 
t'efcnkea (Eoulbu) na11l oıub ta kocası da peşim"zi bırakmıyordu. 
ıablanıb ıLi •wı ;,.~ ~ 8-ek~ vır~.19· l.#•Ye ~lr aki ..... i, \il)' 

..... -- 1 bu haıuata fazla .malumat vardır. 

kallde bir muura; elleri açac 
Ye uanllllf oldufll laalde '1Ju
••11m ölfe11ea bit cldenoi kan 
tördilk. Bu mucıze dahi bizi 
orada ahkoy•ada. ÇGnlrl ltaı. 
yaıı MesaierİIİDİ6 bir vapuru 
belden yordu. Bizimki muhak
kak vıpurda idi. O Napoli 
nhbmına ayatını atblt vakit biz 
V .. eclif6 --.tdl MI• 

Ah Veaedik. •• Veoedlkte he
mett hemea .. ._._ ereoetm 
fibl oldwa. Hu•lllt bir •lrfa• 
bnıllarm bitı.ttlli d6rt yol 
•lzı fibl bit yerM, doıuık bir 
ıüküt içerisinde ._. ... daıı 
1aec1ttı •lkitl 

Şımdl bile ,aı&11G yumunca 
o hali ıötGr gibi ol11yon111L 
Saya dibinde blttleree tellk 
byoat')fot, renk liyadaa 1ıpı)ı 
Df ıeketl4HDeler flbl eriyoıdu. 
Ay, &ılerlıle ~mattrlar Uını 
buu. ıata reakli blMJlrı ıy
dınlıbyardd. u-... kGtlk 
1itu l•Y*'-'l*llitl ~ 

1 

•• bılim ronclolüa auiarı a&ll• 
görünmiyın kflçilk darbeltrle 
aaraylanıa merdiYlnleriai oişa
yordu. Akıili1' olacak kımılda. 
yayım ded m pdol llllaDcb 
ve karioesile suyu tıddetle to
katlatmağa başladı, ifan letafeq 
katta. 

kıtdıbt "Danyeli,.deki odama 
fitti•· Ark•dqım et.ha u tela* 
likeli bir yere gitmek ıhtifat
kltltfina 1ıl11ettl. ICapaft aakin 
t• ciddi t.vıoreye ıtttk. Otada 
da kalamadık. Bizim mahatl_. 
orada açıkg62 hu1ttıl polillerden 
istifade yollanaa bulmut. Zaman 
oldu ki •• kaltın bizi tataeak, 
hatta b :ıi ,eoecelc bile oldu. 

Seyahattndıi hiç ktyfimııe 
ıcsre lttedıtlmiz ıibı" )'lpamı· 
yorduk. lçıaıiıde daima yaka
lanmak korkusu vardı. Geleedfial 
blıe hal:»er ver1nek tahınetine 
ı!rteelilli WlllelmdiDIZ tab I? .. 
• lilbt fatlarlat ldlta bile ................ 
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Askerlik bahisleri: 

Demokrasile i 
totaliterlerinki 

donann1ası 
çok faik! e 

torpido, 58,700 tonluk 37 bi· 
rinci sınıf ve 19,800 tonluk 22 
ikinci sınıf denizaltı. 

Saffı harb Tayyare 
gemileri gemileri Kruvazörler 

" "' " " " ~ ~ " ~ 

"O 

Muhribler Tah telbahir/er 

" " "' "' ~ ~ 

inşa hal ndekiler: 40.000 ton· 
2 z rhlı, 10.500 tonluk 3 tay· 
yare gemisi, 8450 tonluk 2 ikinci 
sınıf kruvazör, 10800 tonluk 12 
torpido. inşa tarihleri oldukça 
eski fakat hepsı az ö ,ce yeni· 
leştirilmiş gemilerden mürekkep 

"\ olan Japon donanması, çok kud· 
retli olmasına rağmen, Amerikan 
donanmasından sarih surette 
daha zayıftır. Fakat bu kıyas· 

Şöhretlilerin haya
tından par~alar 

Yazau: E. H. Akman 
"O "' "' "'O "' "'O "' "O "' af ·== ·s: ~ Q$ ; c > " ı-.S c '> c ca - ~ c: ·; c CG .= C > ... - ınofti o :-; o ... - o <; o ... - o :- o ,,,. - o v 5 .,.- o ., o 
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Amerika, 
Fransa ve 467000 925000 125000 243000 172000 719000 121000 294000 50000 175000 

lngiltere 

Japonya, 
ltalya ve 
Almanya 

267000 430000 68000 68000 67000 393000 74000 218000 26000 153000 

ç Demokrat devletle mukabil grub devletleri gemıierinin tonai miktarı 

Japon donanması kolayca abluka edi
lebilir. Fakat, iştr.rak lazım! 

3 DEMOKRAT OEVLET DONANl'IAC:.ll'UN TOliA'J' YEKÜ NU 

1 

2.,3~5.000 TOH 

:5 TOTALİTER. OEVLE.T OONANMASININ TONAj YEKUNU ' 

?it'' ı, is -- . t, - ~ 
stı:o.visoe 1 ut:ı.eoo .... /1> İN7"' """~o [ ,502.000 ':_J 

Japonya • ltalya • Almanya ile 
lngiltere. Amerika-Fransa grup• 
!arının deniz kuvvetleri bakımın· 
dan karşılıklı vaziyetleri nasıl· 
dır? Aşağıdaki rakamlar bu hu· 
susta bir kıyaslamaya imkan ve· 
rebilir. Rakamlarda yalnız harb· 
den sonra yap lan veya baştan 
ba~a tamir görerek yenileştirilen 
gemiler nazarı itibara alınmıştır. 

Keza inşa halindeki gemiler arasına 
tezgaha konulmamış ve henüz 
proje halinde bulunanlar idhal 
edilmemiştir. 

/ngiltere: 
Hizmet halinde 475,000 ton· 

luk 15 harb zırhlısı, 100,900 
mecmu tonluk 5 tayyare gemisi, 
144,000 tonluk 15 birinci sınıf 
ve 173,400 tonluk 23 ikinci sı· 
nıf kruvazör, 110,500 tonluk 81 
torpido, 37,800 tonluk 25 bi· 
r:nci sınıf ve 7800 tonluk 12 
ikinci sınıf denizaltı gemisi vardır. 

inşa halinde olan gemileri 
şunlardır: 175 bin tonluk 5 zırhlı, 
110 bin tonluk beş tayyare ge· 
misi, 20 bin tonluk 2 birinci 
ıınıf, 64, 100 tonluk 10 ikinci sı· 
nıf kruvazör, 56 b ı.ı tonluk 32 
torp do, 22,300 tonluk 19 de
nizaltı. 

lngiliz zırhlıları 1916 ile 1927 
ıeneleri arasında yapılmış, bir 
defa tam tamir görmüştür. Şimdi 
sıra ile yeniden tamir ve ıslah 
edilmekte sürat, silah ve mu· 
kavemetleri arttırılmaktadır. Bu 
tamirat yüzünden vr.sati olarak 
125 bin tonluk gemi hizmet ha· 
ricinde kalmaktadır. 

Silah ve sürat hususunda in· 
giliz saffı harp gemileri Japon· 
larınkine nazaran hafifçe ve daha 
zayıfsa da, İtalyanlara ve Al· 
manlara nazaran ezici bir üstün· 
lüğe sahiptir. 

Birleşik Deflletler: 
Hizmet halinde 438,000 ton· 

luk 14 saffı harp zırhlısı, 120000 
tonluk 5 tayyare gemisi, 181,800 
ton birinci sınıf, 70,500 tonluk 
10 ikinci sınıf kruvazör, 62,600 
tonluk 42 torpido, 34,000 ton· 
luk 21 birinci sinıf ve 19,000 
tonluk 23 ikinci sınıf denizaltı 
gemiıine sahibdir. 

inşa halindeki gemileri: 70 
bin tonluk 2 zırhlı, 14700 ton· 
luk 1 tayyare gem!s , 80,000 
tonluk 8 b : rincı sınıf kruvazör, 
4~,200 tonluk 31 torpido, 20 
bın Üç yüz ton uk 14 tonluk 
denizaltı, 

lngilizlerin geni 
Amerika donanması büyük 

oir kuvvettir. Bütün zırhlılar 
harbden sonra modernleştiril· 
miştir. Tayyare gemileri filosu 
dünyanın en kuvvetlisidir. Buna 
mukabil torpido ve denizaltı 
gemileri huJusunda Japonyadan 
hafifçe daha zayıf görünmekte 
ise de harbden evelki zaman· 
dan kalma 170 torpidosu da 
hesaba katılırsa vaziyet tama· 
mile değişir. 

Harb halinde bunlar ikinci 
derecede h zmetlerde pek ala 
kullanılabilir. Bunun gibi, Ame· 
rikın donanmasında, yukarıdaki 
rakama ilave edilecek kırk eski 
denızaltı vardır. 

Fransa: 
H zmet halindeki gemileri: 

137,500 tonluk 6 zırhlı , 22,200 
tonluk 1 tayyare gemisi, 70000 
tonluk 7 birincı sınıf, 78,200 
tonluk 11 ikinci sınıf kruvazör, 
'19,600 tonluk 32 büyük torpi· 
do, 41,000 tonluk 35 torpido, 
44,900 tonluk 31 birinci sınıf 
ve 31,000 tonluk 46 ikinci sı· 
nıf deni zaltı. 

inşa halindeki gemileri:96,500 
tonluk 3 z ı rhlı. 8000 tonluk bır 
kruvazö t, 20, '.iOO tonluk 15 tor· 
pıdo, 8000 tonluk 9 clen • zaltı. 

YAZAN: 
Piyer Boşon 

Varspit krı:ı•azörü 
Courbet sistemindeki iki zırh· 

1 sı harbden önce yapılmıştır. 
Harbden sonra tamir edilmiş 
olmakla beraber askeri kıymet· 
!eri zayıftır. Provence sistemi 
olub, gene harbden sonra ye· 
nilenmiş olan üç zırhlı Alman 
ve ltalyan donanmalarına silah 
bakımından üstündür. Dünkerk 
zırhlısı, hasım donanmaların 
son gemileri ayarında ve bel· 
ki de onlara üstündür. Kruva· 
zörleri ltalya donanmasına mü· 
savi gibid ı r. Fakat süratleri da· 
ha azdır. Buna mukabil 32 Fran· 
sız torpitosunun başka hiç bir 
donanmada benzeri yoktur ve 
Fransanın hafif fılosunu dünya· 
nın en kuvvetlisi hal ine koy· 
maktadır. Tamamilc yeni o'an 
denrıaltı f , Joları da ltalyanınki· 
!ere muadildir. Devam eden in· 
şaat, Fransız donanmasının, in· 
giltereden sonra Avrupada ikin· 
ci mevkii muhafaza etmesini te· 
min edecektir. 

Japonya: 
Hizmet hal ndeki donanması: 

301.400 tonluk 10 zırhlı, 68.400 
tonluk dö:t tayyare gemisi, 79 
bin t OO ton1uk 8 birinci sınıf, 
134.500 tonluk 22 ik nci sınıf 
kruvazör, 110.800 loııluk 86 

lamada maddi kuvvetin haricin· Rossini ve Portekiz kralı - Beethoven ve melodrama· . 
de unsurların da rol oynıyacağı Büyük kompoz•tÖr Rossin . tik eserleri eşek ve eşeklikten 
unutulmamalıdır. bir gün Portek ı z kralı tarafın· başka bır şey değildir. 

/ta/ga: dan saraya kabul ed ldı. Kral Derm • ş. Bir akşam Beethove· 
Hzmet halinde: 47200 tonluk kendisine Porto şarabı gönde· nin m ~şhur <•perası "Fıdelio. 

iki zırhlı, 70,000 tonluk 7 birincı receğini vadetti . Aradan bir iki temsil edılıyor. Bir kaç dostu • 
sınıf, 74,500 tonluk 12 ikinci ay geçt ı , fakac şarabın geldiği Sebichtı güç halle operaya götü· • 

k 77 400 t 1 k yok. Onun üzerine sabrı tü:Ce· rebiliyorlar. Tems.l bitince s~-sınıf ruvazör, , on u 
69 torpido, 15,640 tonluk 12 nen Rossini krala şu tarzda bir b ı cht düşün'lleğe dalıyor ve 
birinci sınıf ve 46, 100 tonluk tezkere yazdı: yanındaki dostlarına: 
67 .kinci sı nıf den · za : tı. "Haşmetlum, bana Porto şa· - Hayır, eşek o deği l, be· ; 

inşa halinde: 117,200 tonluk rabı vaad buyurmuştunuz. Haş· nim, eşeklik bendeymiş ki par-
4 zırhlı, 74,500 tonluk 12 kru· metlumün vaadlerini unutmak lak dehayı anlıyamam ı ş ı ml 
vazör, 34,400 tonluk 36 torpido, şanından olmadığını bil iyorum. Diyor. 
16,000 tonluk 19 den .zaltı. Fakat çok ih iyarladım, fazla Sultan Siileym11n ve tecimer 

İtalyanın bu gün hizmet ha· beklemeğe ömrümün vefa ed~· Sultan Süı"yınan Belgrad dan 
linde bulunan Cavour sistemı ceğinden emin değilim . ., lstanbula gerı dönüşünde önüne 
iki zırhlısı harbten önce inşa Mektup kralın hoşuna gitti, ih t ıyar b r tacır çı kar. Pad,şah 
edilmiş, fakat son seneler zar· şarabın derhal gönderilmesini ona kı m olduğumu, ne iş yap· 
fında tamamen yenileşt ırilmiştir. emretti. tığın', ne istediğ ıı sorar. Adaır. 

1 d F·ı · il d 'l · bu soru lara karş , tac.r o:du Yenileştirilme ame iyesi evam ı ıp ve ı encı 
eden iki eski zırhlı ile yeniden Dilencinin biri ispanya kralı nu, g<çende gece vakti t ·y 

b Fl. lı'p il · ·· .. · nın çalınd g· ıııı söyler, ya Jı,,. 
inşa edilmekte olan otuz eşer nın onune geçı yor, on· 
bin tonluk iki zırh lı sı 1939 ba- dan para ist yor: sızların bulunmasını veya eşya· 

K 1 k b. d nın bu l unmasını r ı ca eder. şından evci faaliyete geçemiye· ra • yarı ı zgın ır avra· 
b nı ] '• rlişah bunun üzerine yarı 

cektir. Bu gemilerin inşası İt· ş a: 
S 1 d · b:r davranı ş l a: tikten sonra İtalyan donanması - apsağ am a ams n, senın 

1 k irin dl k d • ·ı ? ' ek iy ı , eşya ça lı nd ığı za· Fransız donanmasına i" ı 'ün ü ~ 1 enme ayıp egı m 
1 K d. b" · b ( J ·redeyd .n, ne yapıy or· kazanacak, fakat bu üstün ük en ıne ır ış u up ça ışsana. 

F D. D 'I · d b k o ~ O.ye sorar an-:ak Richelıen s;stemi iki ran- ıyor. ı encı e una ar· 
1 k Evimdeyd m, uyuyordum. 

sız zırhlısının tamamlanmasına şı 1 : 

S B d. d Sultan hiddetle bag· ır ı r: 
Yani 1939 sonlarına kadar de· - ayın ayım, ıyor, s z en 

... .. t d ğl · t' Ôğ" - N.çın U)'UfOrdun? vam edecektir. Diğer sınıf ge· ogu e 1 , para ıs ıyorum. U· 

d .. k k f ğl k' - Zatı şahaneyı, bütan teba-milerde de ltalyan donanması u az ço a aıı sa am ım 

f 
olsa verir. a.ar • üzerinde uyanık muraka· 

Fransaya nazaran zayı tır. beierı oıduğunu sanıyordum da 
Diğer katogorilerde ltalyan Cev b nı veriyor. Dilenc;nin 

donanması zanıftır. Fakat inşa O • d!ı ı kralın hoşuna gidiyor ve ondan . 
' d ' · · h t · 1 Bu cevab sultarı ııı ho ?un" gi· halindeki denizaltılar hakkında Ken ısını saraya ızme çı a ıyor. 

B . k der ve tec.mere devle t ha ~ıne· 
verilen rakamların hakikatte da· " eşe 

L · d ·k· d. kt" - sinden bır miktar para verı.· ha fazla olmA ~ ı mümkündıir. eıpz g e musı ı ıre oru 
Sebicht Beethovenin dramatik mesini emreder. 

Almanya: Henric / I ve odacısı 
Hizmet halinde 82,000 tonluk musiki dehasına pek inanmıyor 

ve ikide bir: Fr.ınsa kralı Henric iV bir 
5;zırhlı, 37,500 tonluk 2 tayyare ---··---------ı gece yatağı nd an kalkıyor ve 
gemisi, 50,000 tonluk 5 birinci hava kuvvetleri belki müstesna odacı sı Bellegarda sesleniyor, 
sınıf, 35400 tonluk 6 ikinci sı· olmak üzere, bunların hazırlan· ciddi bir eda ile diyor kı : 
nıf kruvazör, 30,000 tonluk 31 ma işi daha başlangıç safhasın- _ Gece yatarken hatırımdan • 
torpido, 12400 tonluk 36 ikinci dadır. Bu sebebler yüzünden, ne g~çti biliyor musun? 
sınıf denizaltı. Amerikan donanması, Uzak h ı - Hayır aşmet um. 

inşa halinde: 70,000 tonluk Şarkta harekete geçtiği takdir· M - aaşının yarıs ı nı p uası z· 

iki zırhlı, 29,200 tonluk 25 tor· de kuvvetinden çok şey kay· lık içinde kıvranmakta olan Vi· · 
pido, 9600 tonluk 15 denizaltı. heder. conte de Tureıınee versen ol- , 

Tonaı· itibarile Alman donan· Fakat İngiltere, Amerikanın • 
maz mı? 

ması Fransaninkinden zayıftır. emrine Singapur veya Hong • 
Bellegarda başın ı eğerek kralı 

Fakat bütün Alman zırhlıları Kong limanlarını verirse vaziyet 
selamlıyor, hiç bir şey demiyor, 

1933 ten sonraya aittir, Halb çok değişir, Bu üslerin kuvvet 
yarım saat sonra kral yine ses· 

ki Fransız gemileri nisbeten ve imkanları bilhassa son sene· 
!eniyor; bu sefer: 

dı:!1a eskidir. Alman gemileri· !erde çok genişletilmiştir. Say· 
- Biliyor musun yatarken ha· · 

nin bu modern lig" i onlara sürat gonla Hayfong da kruvazörlerle ? 
tırımdan ne geçti 

üstünlü,,ünü veriyorsa da, silah· hafif gemiler için faydalı olabi· 1 ıs - Hayır haşmet um. 
İar bakımından Fransız donan· lir. Sovyctler Birliği de üç de· 

- Maaşının yarısını kumar· • 
masının üstünlüğü kat'idir. mokrasiye iltihak ederse, Vladi· . b 

da bütün servetinı kay etm · ş 
Netice: vostok limanı evvela üs olarak, -

olan Kont Roguclaurce terket· 
Yukardaki rakamlardan anla· sonra da Sovyet denizaltılarının 

sen nasıl olur? Bu önerge kar· 
şılacağı gibi, mikdar itibarile, hareketi itibarile mühim bir rol k 

şısında Bellegarda ra\a: 
demokrasiler grubunun üstünlü- oynıyabilir. O zaman Japonya 

- Ne olur haşmet l um , yarın 
ğü, ezici değilse bile pek bü· açıkça kuşatılmış demektir. 

sabah bir kere daha uyansalar 
yüktür. lngilteren in işbirliğinini bazı da bundan sonra sarayda nasıl 

Tek başına Amerika donan- deniz kuvvetlerinin gönderilmesi bir rol alacağımı bildirmek lut· 
ması, bilhassa büyük zırhlılar suretiyle tezahür etmesi de müm· funda bulunsalar, diyor. 
hususunda Japon donanmasına kündür. Esasen ln~iltere normal Henricin, bu söz hoşuna gi· 
hakimdir. Dünyanın en kuvvet· olarak Uzak Şarkta bir tayyare diyor, odacısına daha yüksek 
lisi olan Amerika den:z, hava gemisi, 6 kruvazör, 8 torpido ve bir vazife veriyor. 
kuvvetleri üstünlüğün dığer mü- 17 denizaltı bulundurmaktadır. Şarl XJI fle sekreteri 
him bir elemanıdır. Bu itibarla Çin denizine Akdenizdeki kuv· lsveç Kralı Şarl Xll bir gün 
ilk bakışta, Japonya Amerika vetlerinden iki üç zırhlı ile bir savaş meydanında sekreterine 
ile bir deniz harbine girmeğe miktar torpido gönderdiği tt.k· bir mektup yazdırıyormuş. Yan• 
yanaşamaz gibi görünüyor. Fa· dirde, Japon donanması, karşı· larına bir bomba düşerek pa t• 
kat deniz üslerinden çok uzak sında münakaşı< edilmez surette lıyor. Sekreter birdenbire afal• 
mesafelerde donanmanın tesir pek üstün bir kuvvet manzuınesi lıyor, kalemi elinden fı r l a t arak 
kabiliyetini muhafaza etmesi bulacaktır. Avrupada kalan in· ağzı açık, şaşkın şaşkın f kın ı• 
güçtür; halbuki birleşik devlet· giliz deniz kuvvetleri, Fransız Yor. Sekreterin bu dur.. ıı .u 
!eri Japonya dan pek geniş me· donanmasiyle birlikte ltalya ile gören Kral: 
safeler ayırır. Amerikanın iıti· Almanyaya karşı koymağa] kafi - Ne var, ne oluyorsun? Di· 
nıd edebileceği tek ciddi hare• gelir. 
ket üsleri Kaliforniyadı ve Ha· Japonyanın böyle bir abluka 
vai adalarındadır. Fıhpindekı altına alınması yalnız mevzuu 
Cavite limanı bütün donanmaya bahsed ı lmış bile olsaydı, Japon· 
istinad noktası olmağa kafı de· !arın istila ve htiraslerı na kuv· 
ğildır. Alıaka üılorıno aolınce, vetli bir fren vımılaıuı olurdu. 

yor. 

Bomba haşmetlum, duy· 
madı nız mı? 

- Bomba ile mektubun ne 
münasebeti var. Bombadan bize 
ne, haydi, yazaıa~a baş al 
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! 1 i,. Jr ANADOLU 

V zLyet (Ş .n.Kay .. Şe.) n ı e ·rceğ: cev ,...tan scnra anlaşılacaktır. 
•• Fransada 

Japonya,harpiçinhazıroldu
ğu gibi sulha da imadedıi-. 

Çine sevltedilmek iJzere Amerika ve lngiltere fabrika
ları iki bin topla külliyetli cephane göndermişlerdir. 

külliyetli mikdarda cephane bu- cumhuriyetin bukukan tanmma· altı ay sonra harbe devam edip 
lunmalctadır. sanı derpiş ediyorlar. Bunu do- etmiycccklerini sormak lazımgel-
Tining şehrini işgal ettiler ğuran şey kabinede Çin vazi- diğini yazdıktan sonra japo11la-
Şıo.gbay, 12 (Radyo)-Tining yeti hakkında verilen kararlar· rın Çin sularını abluka etmekle 

ıehri, Japon orduları tarafından dır. neler kazanacaklarını zamanın 
işgal edilmiftir. Ahhi gazetesi, Çindeki Ja· göstereceğini, fakat Japonyanın 

Çin reanıi tebliğinde, Çin or- pon büyük dçisi B. Kavnzonun bundan sonra Çinde çok müş· 
duıunun, mukavemet gösterme- beyanabnı hatırlatmaktadır. El· lcül şartlar altında harbe devam 
den çekilmek lüzumunu hiaaet• çi, Çin milli hüku netıyle barış edebıleceğini kaydediyor. 
ti!i bildirilmektedir. müzakeresi imkanrnın tamamen Şanghay, 12 (A.A.) - Japon 
Japonlar $anıhagtlaki resmi sıfıra müncer olduğu:ıu bildir- menbaiinden gelen bir haberde 
dairele'i ider~Je,lne aldılar mişti. Pekin muvakkat hükumetinin 

Şanghay, 12 (Radyo) - Ja· Gazete, vaziyette cezri bir Schnntung eyaletinin kontrolunu 
ponlar, Şanghay belediyesini, değişi~liğin pek yakın olduğu ve Tsingtaodaki Çin gümrükle· 
Posta, Telgraf ve Telefon mer· kınaatıne varmaktadır. rinin idaresini temın etmek ni· 
kezini, Gümrükleri ve bütün Japonya Çine resmen lıarb yetınde oldu~unu bildirilmek· 
Bankaları kendi idarelerine al· ilan ederse tedır. 
m şiardır. Paris, 11 (A.A.) - Japonya· Şanghay, 12 ( A.A ) - Bir 
Cezrf tlelişlklilc .yakındır.. nın Çine harb ilin etmesı ihti· Japo11 menbaından bildirildi~i-

Tokyo, 11 (A.A.) -- Domei mal nden bahseden E,scelsior ne göre, Çin hükumetine gön· 
Ajansı bildiriyor: gazetesi bu takdırde Japonya· derilecek olan üç bı n kamyon 

Bu sabahki gazetelıerin bazı· t ç t. t' . k .. b' Hongkongda toplanmı• bulun· . .. . . n n ·n ıcıre ını as erı ar ıe· v 
lan şunalı Çındekı muvakkat k'ld '- t l h '-'- 1 ğ maktadır D A>er taraftan Çin 

Rumen muralı/ıasının b• 
şına gelen 

Moldovanın ıaygı ve ıacfaka· 
tini arzetmek üzere Bogdan 
VoJa lstanbula padişıha Taut 
adında birini murabbaı gönde· 
rir. Taut lstanbula gelince 
sadrıazam taraf ndan akşam ye
nıeğ ne alıkonuluyor. Yemekten 
sonra iki fincan kahv~ reliyor. 
Biri sadrazamın, öbürü de Ru
men murahh sının 6nilne konu· 
yor. Sadrıazam kahvenin ıotu· 
mıı nı beklıyor. 

Rumen murahhası ömrilade 
\ahve görmediğı için siyah ic;· 
~inin ne olduğunu, nasıl alına
cağını· bir türlü kestiremiyor. 
Sorma,~ istiyor, sıkılıyor. Kendi 
kendile: "Ben konutum, Türk• 
ler kt>nukçul olurlar, her baldt 
daha· önce benim ahnaııu bek· 
liyor olsa gerek., diyor, ıyatı 
kalktığı gı bi: 

- Yaşasın Sultani 

ı e .. on ro a a .... a o aca ını · ~ 

ve Çinin filosu olmadığı için ordu arını\ ait 500,000 ton mü· 
sahil n ablukası ve bilhassa bımmatın şimdiye kadar Kavlo-
Kanton ile Hongkong arasında- ~a ıevkedılmit olduğu bildiri· 
ki münakalitın kes.lmesi yüzün- lıyor. 
den çın mukavemetinin müşkül Al~anya _ Çekos
ve batta imkansız hale ıel~ce· 

ğini kaydetmektedir. lovakya müza· 
Övr razeteıi 8. Çemberlayın 

şimdi Gote D' Azurde bu.unan keref eri 
a. Eden ile uzun bir telefon 
görüımesi yaptığına ve Japonya Çekoslovakya1aki Al. 
Çine harb ilin ettiği takdirde man ·ar, Nasyonal Soa. 
B. Edenin derhal Londraya dö-
neceğini yazıyor. yaliıt partisine gi. 

Mü,lt.Blit, Japonga içi11 rebi lecekler 
ıittikçe artacak Prag, 12 (Radyo) - Çekoı· 

Pariıa, 12 (Radyo) -Pöti Jur· lovakya·Almanya müzakereleri, 
nal gazetesi, Çın • Japon harbi iyi bir safhaya girmiştir. 
hakkında yazdığı bir makalede; Çekoslovakya hükumeti, keri-
Kınton ve Honk·Kongun deniı· di topraklarında bulunan Al· 
den abl.aı<asının beyaı ırka karıı manlaraa, Nasyonal Sosyalist 
Çinde en büyük darbe tefkil partiı D'-! dahil olmalarını ve 
edecet ni kayded yor. Pragda b;r Nasyonıl Sosyaliıt 

Epo..: ıazctesi de; bu kadar kulübü açmalarını kabul eyle-
vahim ferait a tında J ~porı arın 1 mittir. 

ihtilal teş::bbüsii et
rafındaki tahkikat 

Paris, 12 (Radyo) - ihtilal 
teşebbüsü elrafındakı tahkıkata 
devam olunuyor. 

Maznunlardan mühendis Güs
tay Doklar, bu gün öğleden 
sonra istintak ed imiştir. Maz-
nun, Lejyon Dö ıör nişanm 

hamil ve büyük rütbede bir 
zabittir. 

Zabıta, elde etriği yeni lis· 
tede 1sim en yazılı bır çok 
müh m şahsiyetleri aramaktadır. 

Maznunlardan muhend s Lo· 
koto ve Lovojel, zabıtanın mu· 
hafazası altmda Parisin L'yon 
istasyo ıundan çıkarlarken halkın 
busumetı<arane nümayişile kar· 
fa.aşmıştır. 

Habe.,istana giden 
İtaly"1n çiftçileri 
Napoli, 12 (Radyo) - Dün 

buradan hareket eden (Evere) 
v•purıle iki yüz ltalyan çiftçisi 
Habeşistan.:1 gitmiştir. Bunlarla 
beraber ziraat alatı da gönde
rilm ştir. 

Habeş'stan Umum Jandarma 
Komutanı general Mamyerini de 
ayni vapurla hareket etmiştir. 

Akhisar hukuk mahkemesin· 
den: 

Ahmed Niyazi ile yirmi beı 
oğlu veresesi arasında taksimi 
kabil olmadığından atılarak ıu· 
yuun izales· ne dair Sulh hukuk 
mahkemesinden verilen 13/7/932 
tarıh ve 145 numaralı ilamda 
yazılı 6 parça gayri menkulden 
satılmıyan Ôküzini mevkiindeki 
5290 M. M. 72 sık zeytinlitio 
paraya çevrilmesi istenmekle 
mezkur zeytinliğe mahallen 187 
lira kıymet takdir olunmuı ve va
rislerin gıyablarında tutul•n zabtı 
gelip okumaları ve itirazlarına 
bıldirmeleri hakkında vaki da· 
vetname hissedarlardan Nefiae 
ve Sahri ve Nefiıenin ikamet
gihlannın meçhul bulundutu 
anlaıılmakla keyfiyetin ilanen 
teblitine karar verilmitir. isim· 
leri yazıla hiııedarların tarihi 
ilandan itibaren on gün içinde 
itirazlarını bildirmeleri, aksi 
tahdirde bir daha ilana hacet 
kalmadan haklarında gıyaben 
satııa devam olunacağı ilin 
olunur. 124 

D'yerek kahveyi birden İç· 
mestle -boğazı yandıtı için ne
ye uğradığını bilmıyor- elinden 
f ncanı fırlatıp atıyor. 

.kV inci Ludovic W bomba 
Pontenay savaşında. bir çok 

düşman bombalarının patlama· 
dığmı gören XV ioci Ludovıc 
subaylarına şu emri vermiş: 

EN GÜZEL 
- Bunları düşman! geri ıön

:lerelim. Fransa kralının bu de
rece kötü bir armağiııa ihtiyacı 
yoktur. 

Se/i,in ceva6ı 
imparatorlardan bıri bir gün, 

yıllardanberi bir çolc yerlerde 
seflrlikte bulunmuı olan adam· 
larından birine fena halde kı· 
zar ve: 

- Sen bir öküzsüa, der. 
- Haşmetlüm öküz oldutu-

mu bilmiyorum; yalnız haşmet· 
lumu yı lardanberi bir çok 1er· 
lerde temsi! ettim, der. 

Kardinal Saldirıi N 1r1agma11a 
Kardinal Saldı~ hid bir an

jınden dolayı ölüm )'atafında 
hastaymış.. YaDında ölümünü 
beklıyen iki biımetç; onu bu 
halinde artık Ötüyor, tiye ıoy• 
mı a yeltenirler. BllDu gören 
maymun Kardinalin tlpkaıını 
gıymış, bastonuau kapt t fibl 
hitmet ç' lerın üıerine 1aldırmıt. 
Bunu gören Kardinal, ini olarak 
ardı ardına kabkahaltr aa ıver
m ış, şişı delinmiş hıyata kurtul· 
muş. Onun ıçin ıkide bir: 

- H yatımı nıaymuuuma borç· 
luyu n. 

Uerm f. 

• -
fiirkiyel Ja11iııı. 

lzmir Yiin Mensuca ı 
Türk A. Şirketinin 
Halkapınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kum3 l r: 

Sağlam Za 
Vf~ uc:uzouR 

Yeni yaptırdığınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

SATIŞ YERLERi 
Birincikordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş. 

rt. . .-"l'· 
4 

''· • _ ~ , ' '~:. • • " ı, ,. '- • ~· 

Haraççı kardeş r 
Büyük mobilya ve mefruşat ma· 

ğazaları emrinize amadedir. 
MERKEZ 

IZMlR 
ŞUBE 

ANKARA 

Temiz, zarif ~ıya. elbise ihtiyacından evel gelir. Herkes kendi 
haline göre temiz bir eve, misafirlerini kabul edecek bı salona, 
rahat yaşıyacak e11aya muhtaçtır. iyi bir mobilya ıçmde kendınızi 
ve ailenizi muhite daha iyi tanıtabilirsiniz. Evinizin eşyaaı hayatı• 

ıuzın etiketi olduğı&nu unutmayanl!. 

Memurlara 10 tak.itte veresiye muame. 
leıi yapılır. 

·•·. ı, ~ ~- . 
ı "'1 • • 

Otelimizin bütün mobilyası tecdid edilmiş soğuk ve sıcak su 
banyo daireleri ilave edilmiıtir. Otel yeniden telvin ve tefriş 
edilmiı ve müıterilerimizin her türlü istirahatleri temin olun• 
muıtur. Fiatler mutedil ve her keseye elveriılidir. 
Kemeraltı caddesi karakol karşısında No. Tl 1zmir Tele. 2533 

Dr. Behçet Uz 
Çocuk hastalıkları 

mütehassısı 
Hastalarını 11,30 dan bire ka· 
dar Beyler sokağında Aben'k 
matbaası yanında kabul eder. 

Muagenelıane lele/onu 3990 
Ev telefonu 2261 

• . . . 
' _, . . ' ........ 

Zayi 
Tatbik mühürümü kaybettim. 

Yenisini kazdırdığımdan eskisinin 

hükmü olmadğını ilan ederim. 

Başdurakta Şamh soka• 

ğında 82 numaralı hanede 

Saffet -lzmir lise ve orta okulları alım satım 
komisyonu başkanlığından: 

Kız öğretmen okulu talebesi için mevcut numunesıne göre 130 
santim eninde lacivert elbiselik kumaş 18-1-1938 Sa ı günu saat 
16 da İzmir kültür dırektörlüğünde toplanacak komısyonda açık 
eksiltme ile alınacaktır. 

Beher metresinin muhammen bedeli 320 kuruş, hepsinin tutarı 
1280 liradır. İlk teminatı 96 lira olup şartname ve n munes kül· 
tür dırektörlüA-unde her gün görülebilir. 29 4 9 16 -En iyi hediye 

Otomatik GAR OD R dıolarıdıı 
Dünyan n en büyük vapuru olan NORMANDI nın salonları
nı da GAROD radyoları tezyin etmektedır. 

ŞatJŞ yerleri· Mımar. Kema ett n cad s· No. 35 
• NiHAT KAR lnönu caddesı 

HA vtlA l<USTE 

Portatıf antenler de ge1.m .. şt .. r. -
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ası·ı ektoral Dokt Göğsü yumuşatır, balga!Jl söktürür, öksürüğü 
söktürür, tesirli bir OKSüRüK pastilidir 

Hassas ve temiz iş 

Mutedil fiatle 

Sözverilen gnnde 

lzmir Kestane pazarı demircil~r 
No. 16. 18 

.,..,.,_ Telefon: 3993 
= .111111111111111111111111111111111.. Doktor ,1ur111111ıııııııııııı11111111111 = 

: A. Kemal Tonay 
~ Bakterigolog oe bulaşıcı, saltın lıa1talıkları miilehesJuı = 
= (Verem ve saire ı -= E11mıhan iBtuyonu karpeındaki Dibek ~ok:ak ba~nıla :lll <11'(11a -= •• .,. muayeııehaııeainde sabah saat 1:1 deıı ak~4lm ._,., " f ' = 

kodu hutalannı kabul eder 

~llllllllllllllJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlilllll lll!lllJ Telef o rı: 4115 11111111 

Diş Macunlarının en 
mükemmeli!. 

• 
_OL N 

Dişler Beyazlatan, inci gibi parl.atan, 
Diş etlerine kırmızılık kuvvet veren: 

SEPTOLIN 
Diş Macununu Kullannuz! 

..J." .. . . ... . -~ ' ' -. 7 . , ı ,.. wt r / ~.f' ~ ·: ... \ . ' ~. -'. ~ . 

Siz de M ET ALLU M ''O " 
ı 

Lambalarını 
alırsanız 

Hem bol ışık almış olur, hem iktısat etmiş olur, hem lamba 
dej'i~tirmckten kurlu lur, hem de sarfiya tınızın eksild iğıni 

ilk faturada görürsünüz. 

u 
Cev ik B y e 

Elektrik .. telefon vemalzeme i deposu. 
Siemens fabrikaları mümessili 

m 
En meşhur fabrikaların fotoğraf makineleri, film, cam, ka~ıt, 
kart ve bilumum fotoğr fçılıkta müstamel cezalar, fotoğraf alat 

ve edevatı, font ve sehpalar. 

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

istinsahlan ve kopyaları kemali dikkatle yapılır. 

AMATÖR /ŞLERJ 
Oevelopman, kopya ve her nevi ağrandisman sürat ve nefa· 

setle yapılır. 
IZMIR: Emirlerzade çarşısı No. 28, 4, 5, 6, 7, 8, ) 
Telefon: ' 675 Tel~af: Rüstem lzmir 

.:IPI"'!! 

~ hat Ba ıl yağı 
Norveçyanın halis Morina balıkyağJdır 

iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 
· amdi Nüzhet Çan çar 

Sı hat Eczalıanesi 

TÜRKİYE 
CUMHURİYETİ 

• 
1 N 0 N Ü Cad. No. 20 

Atölyede 
En güzel pozlar 

çekilir. 
Amatör işler 

Temiz cabuk , 
ucuz yapılır 

Diş Tabibi 
Cevat Dağlı 

ikinci Beyler sokak No. 65 
Telefon: 3055 

Baktiryoloğ 

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

lilleri yapılır 
:\'inra<•aat )''eri: 

İkincihe) ler o kak 

Telefon 3869 
lllmlEIJlilililınnrümml ____ __ 

~~~--·-------·· Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve Tenasül hastahk· 
ları ve elektrik tedavisi 

lzmir • Birinci beyler sokağı 
· Elhamra Sineması arkasında 

T f"leron : 3479 

imi ____________ __ 

Doktor 
Ali Aga 

Çocuk hastalıkları 
mutahassısı 

ikinci Beyler sakatı 
No. 68 
Telefon 3452 _ , 

. . •+: .. ...... ~' . ' 1 

Hususi lisan ve 
riyaziye dersleri 
Fransızca, İngilizce ve Al· 

manca hususi gece dersleri ay
rıca Orta mekteb talebelerine 
riyaziye dersleri verilir. 

Karant;na Köprüsü tramvay 
caddesinde No. 685 -. " , .. , .... v. ;··~~ ' ...... · . ... \ . ·. '/ ?.( ~ •• 

938 Modelleri geliyor 
vrole Otonıohiller · · 

uvveti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok 
\

1e cilıanııı en beğenilmiş otomohilleı-idri 

V~dek (p)@ltrçaDaır mevclb!JddlYlır 

Üldsmobil otomobilleri de her türlO evsafı haiz, sağlam, 
elverişli, güzel ve lüks makinelerdir 

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


