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l<lnunusani 938 
\.. ~ zmir) de çıkar, siyasal gazetedir 

B. $otan 
Parlamentoda kahir bir ek~e· 

riyet kazanarak itimad 
reyi aldı. 

BlJ:ylJ:k Şef, Eskişehirde iiç saat kaldılar İzmirde hazırlık arttı. T urgudlu ve 
Al l.. k d •• · y J Kırkağacta da alaylara sancak veTildi 

eşrı uyur u ar ref ve namus timsalidir 
Hükumetimiz, ucuzluk meselesi ve başlıca şehir-

lerimizin imar• ile yakından alikalanmaktadır Orgeneral lzzeddin Çahş ar dedi ki: 
Paurteei gcına İsmirde 11at on 1 

Yeni Fransız 
kabinesi 
Haıadi Nhht Çançor 

Bir baf 11 bdar llna ltir lnalao 
rua dene.laden toan FnalaCla al• 
laa)'.et 1161y6 Jtıail Şecaa kabineyi 
tetkile •••af fak olcl• 

Yeai lalkU.etle MleJO E .. u 
ŞotH ••• dOMbd UIN ... iai .... 
kıl et•iı .. .,. •• 1oce bir i..U... il• 
kan,ık klMirelli laiaalıteti ·~• 
Fraatacla ltG7nk Wr alfa• Nlaibi 
olaa b• ut ty .. asuaadutlar •e ra• 
a;1ta1 ... ,.u.. partWaia ...... 
19tJeri1ulea •lıi.U. 

Fraa• ita ... ilk 117811 ...... 
aıJa11aı111r. Ba glallk dlyon-. 
çtak.Cl fikrimce L•U Şotu laGIL6e 
meli keacliıiadea e•elkl lal16•elM 
kadar bile mu bir l•n ...... 
Lir kıbiaeye lle~memekteair • • jla• 
••• .. bebilli aahyabilmık iç&. Fr ... 
eaclaki IOD Iİ1ul balareaıa Mflaa1a

ıruu ürll topla olarak ıW• pçİI• 
.. k lhı •r. ..................... __ 
.. , ....... pin 1916 ........... 
heri Fnua .. lalk6•ed Wk .. ...._. 
denilen eç eNlh parll ıatmakta ı•L 

n. lı br&Llnı~ JN.rla1a. 
yani ko•lailll•aa Şoaaa bhi11eei• 
açıktaa açata ••llalef'ete .......... 
rile baııa.t.di • laWI olank Ulk 
cebbeliaia .ı.,ıtmaaaa iaa.ç etti. 

Ba sta lulk ceb•.ı aamaaa 
Ueri llrll• i.Uialara •e yapılaa iç. 
au...ı.r. rat•• •• ceblaaİll datıl• 
mıı old.... arttk Wr .. kikaıtir. 
Çilnkl ae komlaieal. n.Ubl .... 
yalhı.leria riy ... t edeceli bir ..... 
met• raıı oluyorlar, ae de raaikal 
... yalillltr komlaiıderia ittirak ad .. 
-ti llir k ..... ,. gir•ek iıtiyoılar. 

Nitekim ~amil Şotaaıa eoa lıti. 

fanadu eoma küiaeyi tefkile me• 
mu edilea radikal eoeyaliııleraa 
ll61y6 Jorj Boae arf raClikal eoey .. 
lie1 old.p içia koalailderia ••laa• 
le&llae ...... •.ıu •e llalk .,. ...... 
al llari.eiade kalacak Wr hClkG•etia 
a.pada •ulu•ak c•aretiai keadia• 
de •alamaclata içia ba .... bbiıı• 
•upç&i. 

O.••• aoara •aıemeı t .. kiliae 
.... edil• aoıyaliat füleri M6ıyl 
(1'• Bl•m) hail. toplalula iımi 
ahıada lt.alk oeltlaeıiai ••kese do&• 
n lıir a dalla geaiıletmek q bbi· 
•~1• ko•Gaiall•d•• de Naau almak 
ı ... •L•lade ltalaada. fakat ko•I• 
aillleria •aıemete fiilen iıtir•ki 
ibtimali Pftt merka paıtileriaU., p• 
nk radikal eo17aliı&leria ••balefeti 
ylaloda o da f'ikriadea ca7m•I• 
mec:bar olcla. 

İti• ba IHrtl l•elerdn IUlll'Mll 

ki R iaica•bar ubık Baı•ekiıi Mü .. 
76 K·mil Şoıaaı tekrar lllk6mıt 
te;kiliae memu etti. Balk ceblani 
tefebbllllala •a•affak olamıyaca1& 
•• Dibayet llalk celtlMeiai de ikti•a 
etmek flMre daha ıeaif •lı lıalk 
toplalqq lalk6metiıaia 4ie teekil edl• 
lemiyeceli yukardaki ıe .. ı.•111n
dea aalaııld.l&ı içia Mleyl (Ka..U 
Şoın) ıa 6allule tek bu 701 b)ı. 
yordu. O da eoa makalem.. ifU'el 
eltili• gibi ko•biılleri ft laatla 
Jcab edene IOIJaAuderi feda eclenk 
bir •• dalaa • dotra kaymak .. 
merkeale bir luum IOI parliJerla 
iııirak edeceti im lalk6•et ıefkl1 
etmekti. Bereket ~ ki. çok Mki 
•• çok kanayııb bir ıat ola .... 
yalietleria lideri M617I IA• Bla-. 
tehlikeyi saaaaıacla girdi •• ... y• 
liıtleria yeai hlkı'lae&e if tirakilli 
••11•, faka& •uabaiedai lemia ... 
... 181W&ile n4illal ...,.u.dlda 

Wrcle cumhurjyet -~eydaaıada Aç ''Milletin bu mukaddes emaneti· 
alayımıaa eaacak •erılırkea yapılacak 
ltlylk tAren, hem ordu menıublan• • h d b••t•• eli 
... •e• de laalkı••• ylk••k bir u .. Dl . er yer e, U un mevcu ye• 
.. , .... " .. •edea •• aennce dltil• tinizle muhafaza edeceği· 
Hariciye 
Vekilimiz 
Hatay h:ı/ıkındaki 
tezimizi bi%zat ma. 

daf aa edecek 
/stanbal, 21 (Haıasl) -

Horicige Vek:li Dr. B. Tev-
Bliglilc Şef, Ba1baia11ım• w Dalıilige Vekilimlzle bir arada file. Riişıi Ara•, Pozu •iinii 

l.tanbul, 21 (Huıuıi) - Ba.. yakından alilcalanmııda devam C.neoref' lıarelcet edeı:.lctir. 
)Ük Şefımiz. Eskitcla.rde üç ediyor. Bilbıssa hayatin ucuz· B. RiiştB Araı, 6a agın 
uat kaldıldanndaa, keadilerini lablması için lktaut Vekaletince 25 •ında toplanacak olan 
ve refakatindeki ıeval blaıil b şhyan tetlcıkat, hııla yürü· Cemiveti Akvam 1'onsegin-
buıuıi tren, bu aktı• •at ... mektedır. Bu tetlcikatla meşgul de hazır halrınacalc oe Ha
kizde Derinceye varmıttır. o .an kom syon, yılanda umumi tag 11111••le•i lıaldcıntlalcl te-

Trenin vundanu bekliyea bip- .:b:ir_::ra~po=.r_:ve:r::ece=kt=ir~. --==-~z=ı=·m=ı=·s=l=m=ii=d=11/ı=•:.-=:•:":.a=lc=tl=r.=.= 
lerce laalk ve llta•bıildu ııdea 
la.,.tl•, Büyik . Şefi..W te11· 
hGratla brıılamı~ter, VilAyet Umumi Mecl!sinde 

Atatürk, trende1a çıkbktaa 
-...... Ulk1a temır. .... .- .. 
hararetli tezahürat arasında iı· 
keleyi ıereflen lirerek hazar olan 
vapura binmiıler ve Yalovaya 

Muallimlere m,esken lıedeli ve
rilmesi için de bir dilek var 
Viliyet amumi meclilİ dılla ög. 

hareket buyurmuşlardır. leden ıonra 11at 14 d• nli B. Faslı 
lıtanbul, 21 (Huıuıi) - Atı· 

tü:k, rece y alovıyı teırif buyur· 
muşlar ve yeni yapılan büyüle 
oteldeki dairelerine 7erleımiı· 
lerdir. 

lıtanbul, 21 (Huıuıi) - Hü· 
lcumetimizi ucuılulc meıeleıi ve 
başlıca ıehirlerimizin imarile 

Gtil•cia riyaHlinde toplaamııtar. Etki 
ıabıı oluınmut. baaı ı .. lıibat yapıl .. 
rak labal cdilmiı; Aakaraya gide• 
B. Milnir Bir•I• bir laaf ta iaia ... 
ril•eai, haıta balllDd B. Haua 
Sertılia de bu ıoplaab içia meaaD 
adde4lilmeıi •u•afık görülmGe; blo 
ytlderimiıdea g•lea tel onablan 
okuamuıtur. 

Halilelilı m .,selesi 

Mısır kralı Faruk, ha!ifeli
. ğe namzed bulunuYor -Uluılar Sosyeteıi aaomb e reisi Atahan, bu 

m~•ele içifl Kalı:reye gidiyor 
· Kahare, 21 (Radyo) - U uı· 

lar aosy .. teıi a11mble reiıi Ata
han, Kral Farukun dütün ıen• 
lilderi aona ordiktea sonra bu
raya gelecektir. 

. A.akadar.arı n verditi malu· 

i»Gabltla aat &arata kaymalanaa ... 
ai oldu. 

:itte ıta•il Şala• kaWaeli it• 
prtlar içiade teeekkll eaaiı&ir. Yani 
bir &111 m merk .. ı partileıile radikal 
ıoıyıliltlerdea maada eıaılı bir ek• 
aeriyete malik delildir. S.dece claba 
feaaaıaı görmek iıle•iy .. aoeyalitt
leria çu •• uçar •lulaantile ikaie 
dar me•küade kalabilecektir. 1924 
de ll6ty6 Beri70, 1926 a ıeae 
1169>6 Beri70 ye 1932 de M6eyl 
Daladi1e •yai fll'llar içiade birer 
radikal IOIJalilt lılk6•eti tetW e .. 
•iti•• fakat ıoeyaU.tleria laerlaaqi 
ltlr kaprill y••••• 1111aa •lcluı 
iklidar •Hkihule duamaaa cekil-
•• aaruetlade kahalflarda. 

E .. 1..,. lki defa MG176 BMiy• 
aa •e ltir ufa da lıllly6 Daladiye 
Ue ll6ıy6 (.lllaeır auo) ••• ....... 
plmiı ol.. lkıbetia ita gta M6ay6 
(Lamil Şol••) •• ...... pl•emell 
lçia i• oraad• bit bir ... .ıı eebelt 
yoltar. Ve itte •••••• dola7ıclar ki, 
yeal l'ıaa... hMaall .. pM 1U1a ................. 

Alaluın 
mata pre ba seyahat, dini bazı 
meselelerin ballı içindir. Cami• 
ülezber rektörü, ı Jzetecilere va• 
ki beyanatında, Mııır Kralı Fa· 
rulcun, Halıfelite namzet oldu
tunu ıöylemiı ve Atabanın 
Mı sır aeyabatiniD de, Hal.felilcle 
münaaeLettar bulundupnu ilivc 
eyleaaiıtir • 

Möteakıbea mec-li1e •erile• di· 
lekçeler, tetkik olaaarak al&kaclar 
eııellmealere ınkedilmiıtiı. 

Merkesi llani11da Lalunaa utma 
mlcadele ıeıkiliboa 1'.aqıyakacla 

mücadeleye giritilmeli içia bet Wa 
lira tahaiHt •)nlmau, eaıem11yoaal 
lamir fuarına hu teae de 25 bia 
lira yard ımda baıluulmaaı, 938 ... 
•eıiade muallimlere meakea bed.l.i 
verilmeli içia hfldceye tahli•t ko
aulaaua, Meaemaade ikinci bir pao 
ıır kuraJm11ına mltaade olunma• 
bakluadıki dilekler de baalar ara• 
aıada buluamaktaliar. 

Meclil da~lldıktaa eoara eace. 
menler toplaamıı, geç .. kte kadar 
gelen etrak leeriade çalıımııtır. 

• • • 
Vilayet umumi mecliaiaio d6r• 

düncü dene i ~timılarıoa ba1lama11 
miinaeeheıile Büyük Şefe H Kımu• 

tay bıtkaoı ile Bav•ekil Te Vekili .. 
rimize çekilen tuiuı te'graf luıaa 
gelen ce't'Ablar •ı•tıdadır: 

B. fazlı Güleç 
Vali-lımu 

Vilayet geael mecliıiaia açılman 
mhueb11tile bua kareı g6ıteril• 

lelDİa dDyplara teeekklr ederia 

Atatiirk 
• • • 

Villyet umumi mecu.iaf a açılııı 

mlaaeebetile g6ılerilea claygulara te. 
~lr eder, b8fuılar dilerim. 

Celil Bagar 
lıleclu reili B. >. ";:dilliaalik Re11· 

da, Dahiliye Vekili B. ~rl Kaya, 
Hariciye Vekili B. R6fdl Araı, 'Sıla. 

hat Vekili B. Hul6ti Ala18t. Milll 
Madafu Vekili Geaeral Kisım 
o • .ı,. İktıaad Vekili 8. Şakir K•H• 
btr •• Maliye VekUi Fuad Atralıdaa 
da ea•af' fakı yet •e tefekklr telpaf• 
lan ıe~iı&ir. 

• • • 
Ôfretmenl•rin me•bn 

611ıl•ll•ri 
KGltlr clinkt6rl116 ıeçmiı yalla. 

ra aid 6Jretmealeria •eakea bedel· 
leriai yermek içi• dcil byıd•arA 
Oseriade tetkikler yaptır•uta •• 
aad enakıaı h:ıarlattar•alttadır. B• 
tla qretme11ler, geçmiı Jallua aid 
...... bedellerim ta•amea .ı.. 

~. 

nizden eminim" 

Targudlutl11ki meraıimden iki intiba 
rea bir hicliN mahiyetiai taıımak· 

tadır. 

Alaylara ı•ah ıaneaklanaı tndi 
edecek olan Orgeneral İaaeddia ç.. 
lıftar, refakatinde Jtorgeaeral Matta• 
f• Muglab oldaga halde bu gla 
treale ıehrimiae gelecek •• Bumaae 
iı1a1yonaada kal'fılaıaacakbr. 

Orgeaeral 1.ıeddiD Çalıılar, dlla 
Kırklğaç kaz11ıadaki alıyımıaa ba. 
ylk t6nale eaac•tını .... mittir, Aı. 
dıgtmıı haberlere göre bilıiln Kırk· 

ataç halkı, batta köyJiiler meraaimde 
buluDIDllf, btıyfik teaahGrat yapmış• 
larclır. 

Paurteıi gilDll flhrimizde yapı· 

lacak töreD içia haaırlaamakla ..ı. 

program tamamlaamıtbr. Propa .. 
bir de kroki ekleamifllı. .._. 
••rileeek alaylar ile diger birlikleda. 
mektebler taleı,;.ıd Ye isciler ile W. 
kıa bıılunacagı yerler krokide ıa.e. 
ritmiıtir. To~a alayı, ll.yk.U. ... 
kaT111ında, tarhlana 6alad.. P ....... 
p i1ade alayı ikiacitordoa ltt~ 
tinde, G11iemir piyade alayı 4lla _,. 
danın ıimal cihetiade yer alaealmi'. 
Denia erleri de ayDi yne mefti 
alacaklardır. 1'a~ebe •• tacile• ifl8 
heykelin tım öaüodeki yol ayni• .. 
t tr. Halk bu mHkileria Jurieia .. 
duracaktır. 

- Sona 2 inci sahi/ede • 

c;o güzel yerinde 
bir teşebbüs 

Bütün şehir içinde geniş hopar
lör tesisatı yapılacak ---------B••ad ıurell• baber aldığımu.ı lr.di)eu in de ~ ardımı t•nale kabul 

g6n, ha gdalerd• vılayt't umumi eJilir u hiid ceıt e tahsiaat ayrıt.na; 

mecliıine bau u•l ıır t arafındın mü· cnmhuTint meyJıınmd ıı vepı 'an .. 
him bir tıkrir •erilele L. t ir. Bu tak· ruimlu de ~erılrn ~öyJe,ler, tf'lıria 

rir ile tehir dahilinde geaıı mi kyutı Lellı bıtlı mıntıka merkeıleraade. 
hoparl6r teıkı litı n ıeıieata •ilcude diuleoebi~• ek; Efrrfpıı ıa, Ba· m .... 
gıtirilmeıi iııteaecekıir. 1 epec k. Güzt-lvalı, Huklimeı öal, 

Ç,ok yerinde olan hu dilek, Le• - Sonu !J uncu sahi/ede -

r ' 
Peygamber Sü ey-
man ın maceraları 

Hem hükümdar, lıem Peygamber olan bu simanı11 
i1eta efsaneye bensiıen sarag lıag tını, aşk m:ıceralarını, 
ilıtiras!arını oltamalc için: 

Anadolunun okurlar-ına hazırla
dığı bu güzel eseri okuyunuz. 



Velespit Hoca 
Zanllı, çeyJ"ek asırlık, do.ı.tam; aen de bu on afirhaaedeD, ben İz•ir· 

de yokken geçilt ghmitsin. 
Nazar ye zına.dilen bir hakikate ~öre ioean1ar kendi kendilerini yara• 

brlar. Bu ıöz; ıenuul net.icelerioıu if hamı için ka laoılmıı df!ğıJdir. D<>1u· 
ralmuJ, huyutfilmü' i ı aolar; bizza kendi Ta ıklenna yae1anarak n biz• 
MI kendi ( zilet1erinllen kuvvet alarak, camianın rahmiud D içtimai haya· 
ta kendi keodılerini fırlatır' r. 

Jtıe beaim Vele6pit Hocam da bualardaadı. Fuiletile, vaıaoeenrli~ile, 
malaTiyet Ye ıevazuilo o k ndi k~oc4aı.ui h lkctmııtır. 

O kadar ki, hayata ve l ayata mauulara ~üleo çeluceı)e, mub0 t"o m"uh 
•aharrirlerioe yılluca T yıllarct menu te kil edecek dereceler }ilk eldi. 

Znıllı bir vazıcı; \ie '""Pil Hocanın ö um ha erıoı ver ken (Veleıpit 

Boca bir ,oklanmwn unu uiği f;İli bir .:ıııı& lı mu ... uu d ılılı) c\lmleıioi 
lt.U.amak Mretile, kara haberi, olı.urla.rıaa, gfiya hGrmc:tkl ane, bilduıuk 

h&emif. 
llılild~ .. \ elupiı Hoc• muhitteki mizah mubar.rirlerinin kalemine do· 

laaacalı: kadar yilluelmek ma.zJıarıyeticio hillün zevkleuoı tatmış lir tahıi· 
yetti. Dünyanıa, milliyeti H tabiiyeti ae oturH oleun, a1c1ıtlak tekmil mi· 
salı muharrirleri;· mnıulatJnı daima tcbarflz etmi~ 11ivnlm 0

ş1 ynkııelmiı İn· 
unların bayıiyetli nrlıklarıııda aramıclar n hulnuıtlardır. 

A.0111 o ia .. olaa ki mizahın ynı iilemiod~i mevkWıdea Ye aıizah· 

ai•ialue m~n• olaL·ı~k ka r ttk etmiı ıabiiyetlsria irtifa de.receleria• 
elen gaf Jet baliad~dirler. 

Çnre11uzde her gü11 lıioJ~rce yavru dotuyor, ytlzloıC" ad•m ülflyor. 
Banlar~ mubıttMı Te camiaihn bııberııiz, nrf kendi dn çerçevelerini ı;ftldil· 

ıerek •e7a a )atarak, g lib gitmekıedirler. 
Veleepit Doca ya,arkeo blalt.bk iç nele bir figfir.a olal'ak luılmad•ğı 

gibi öltlrken de, bakkıotlaki muhtemel ıe ıizliği, ıou oeterile, reddetti. O 
lleH Gç, dort gGa oh.yor n, iflO göriJyor1111 ki. mhicLımıaıa galgal.•i hil!i 
llitmemiotir. 

Znallı, çeyrek aeulık, doııtam; ayalı: iletOnde bir mum gibi eridin. 
ÖUlrken hııucuada bulunımadıAı mdıo ziyade bitkin cetedioi, be~ dakikacık 
elMaa, omualırundı uııyaaıadıpma yanıyorum. 

u r qok mu yaprlar? 150,000 mısra ıumıt 
~ kökletlalf bar ka- GeçeA erde Panı e Jozef Raol 

•• wardw: B.lprlar, uzun PoDIOll adla bir adam, ihtiyar 
ö.a olarlar diyef Bu da b" r fail ö muttiir. Bu adam 89 
.... lar n fazla yoprt yeme- yatanda ve Karine LateaiD uki 
1era.. hamledilir. t pı.aıain artalc IODUDC818 idi. 

• kanaat yulq olu gerektir. Bazı gazetelerde mub.nrlik 
Çüal Bu'prlar, uzun ömürlü etmekle beraber, ıenç yaşıadaa 
.._.... olular, aiifualanaın beri ele fiir yazarm f· B,r nevi 
liiıade, me1eli Aımaaı.. ıibi kabvela&M piri ıubiyetinde 
•' :: llza-.-l:J: .... L- -..I- L- da .ta 

1~L-c--......_ _uY• o uu ...... ...yatın ta-
.__.... -.. ._. _. ... • f,kat ._halde bercate 

Bulpr içi.. .,......,._ • .• ·-41----~ ~ lŞ0,000 .
olullı çoktur, bunlar da ko- 7azm11lar. 
mitec leria ,erriaclea keaclileriai Zabit. romanlan 
_.. lmrtarallıilea bir ka~ kim- P.ute Sorboa veaair üai•er-
aeclir. site ve enstitü er kütüphanele· 

Napolyon hakkındel riaclen ltatka bir de meclis kü-
T•eddiit etmeden iddia olu- tüphaıaesi ..-dar. Bu kitüplaa

.. wlir la 19 uacu wda N~ nede 450,000 kitap mevcuddar. 
polyea tizenM yadan kitaplann 
miktarı pek çoklar. Napolyon Bır Franı z muharriri, mebus-
ile yalmz Fransızlar det 1, bütün larıo • ~uaao kütGphanesiJıdeki 
Avrupa milletleri, billaa .. Mer- kitapların laaDıilerile daha 
kai Awup .. d• tok menul- fala alikadar olduidanm aala· 
clirllr. P•ria MıUi kütüphane- mak haYeaine düşmü$ w bir 
.-de muhte if dıller üzerıne •1 b1.t boaas üzennde ~bş
,...Jmıı olmak üzere Napolyona mııtır. 

Frans,z mebuslarının en zi· 
cWı 70.000 kitab mevcuttur ki, 
iN .ta bnaatim;z1 takv.ye ede- y1de ratbet ettikler kitapları 
cet bir vakıadır. teabit edoa muharrir; ekaeriye-

Fare harbll t n zabıta romanlaranda kalda-

Lıailterede bir fare harbi ol- tanı görmüı .,. jyyreLer içinde 

dap aalümdur. Harb er, ma· kalmıştırl ------

•• eld•ıı iizeıe tevossüe en Tı." kk 
ziyade kabiliyeti olan hadise- ur UfU 
lerd r. J,te, fere h•bi 'mdı Üyelerinin sıhhi ua
Birleşik Amerikada da bq a- yenelerin~ b:ıf 1an Y:JT 
mı, bulunuyor. 

fare, limularda, vapurl rda, Bu yıl lzmir Türkk•n• ya-
mataza ve evlerde ne kadar Z1lan talebenin aıblıat muayene
muzırsa, tarla ve .balu;elerde de isine buriitaden itibsen baş a· 
ayni derecede muz rdar. Yalnız nacaktır. Saat on altada Türk 
Tebaa Alabora ve Jorjiyada H va Kurumunda bulunacaic: 
7.SOJ.OJJ fare mabvedalmııtir. doktorlardan mürekkep bir he-

Yapıl D b r ııtat ıtite pre yet, Türkkquna ,ehramiz Erkek 
'-'erin Birleıik Anaerıkada 1e- Liaeaioden bydolunu talebe
-* Ye1diklor nrar 180,000,000 leria muayenuini yapacaktır. 
doiardırl Dater talebeaia muayeneleri de 

Kanaryalar hakkandal ayrı bir tünde Y"Pılacaktar. 
Bizde yavı u kanaryaları, iyi &İ De ele/ıtrUt 

iten ka"8r 1aD1aa koyarlar, bu 
_..retle ötmek ötrendığini aa- lıcretleri 
aırızl Halbuki bu zan yanlışhr, Kilovat tarif es· ni tesbit için 
ravna buryalano ötmek öt- toplanan~ ÖDÜ•ikdekİ 
enmeıuıe bıç lüzum yoktur. hafta işini bitırecektir. Komi .. 

l foroiyada, on iki 11m1 yoa reisi N.f._ koqa aeri B. 
erınde bazı te~fer HaJW'. ki vat .. '-'etiAde D1 

ya · Netiıcecle, ötea kuş- miktar dalia teozlllt. ,,...-
lar yan na koL1 r ka- ıım iatemişf r. 
"- J• 0 1z büriitülm anırya- Gtme Ölliiaıtisdeki lalft.I. • 
lann ö mek uatalai oı ıösterditı tarife k09ı•yonu ela taplaııa· 
..,l.tlı&lmıllar. cakbr. 
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Şehir dahili haberler· 
Küçük.erin 1narif eti 
E~efpaşaya işlıyen Kaptıkaç· 

tılarla bu mevkiden geçen kam
yon ve otobüslere küçüle çocuk· 
lar uılmaktadırlar. Bu yüzden 
müesaif kazalar olab;lır. A aka· 
darların bu mesele ik meşgul 
olmalarını dileriz. 

Tren kasaıı __ .._.. ....... --
Tepekdytle bir asker 

ağır y""ralandı 
Evelki gü'~ Torbalı ile Tepe· 

köy arasında bir tren kazası 
olmuştur. lzrnirden Naı·n ·ye git· 
mekte olan 1333 numarah ka
tar, Torbalı - Tepeköy is~asyon· 
ları arasında saatte 25 kilometre 
süratle yol alırken bir asker 
ansızın lokomotifin önünden 
geçmeğe teşebltus etmiş, fakat 
muvaffak olamamıştır. 

Lokomot fin çarparak yarala
dığı asker, Tire alayına men· 
sub ve Liceli Raşittir. 

fzmir askeri hastıneı·ne geti· 
rihniş ve tedav altına alınmıştır. 

Halkev:nde 
Konser verilecek 
Pazar günü akşam1 Halkevin· 

de Dumlupınar mektebi yoksul 
talebesi meof eatioe mev~imıo 
en güzel konserlerınden biri 
verilecektir. C. H. Partisi Do· 
laplıkuyu ocağı amatörlerinden 
18 gencin iıtirak edecekleri bu 
konseri kıymeti , değerli musiki 
muallimi ve beıte~irJ.arımııdan 
8. Hayri idare edecektir. 

Konıer, saat dokuzda başlaya
caktır. Ço\c :ı. gin bir program 
bazırl.nmışl r. ------Yunan •an'atlıarları 

gidiyorlar 
Şehrim· zde iki temsil vermif 

olao Yunan san' atkirı Matma· 
zel Jeao Dö Zora.ile bay Hr · ao
laoı ve bay Hacı K. NıJco dün 
idarelaanemize ~elerek, prek 
tehrimizde bu&.nduldın müd
dei. ıaıfında, ıerekse wrclik!eri 
temsil •erde lzlDfr laüka..t ..,.._ k..... ..... .. ft •• ..n
ve halkın göslerditi yüksek ne· 
zaket YO btdetlik la ılİ:ıi, iki 
memleketin dostluk kuwetiııe 
bir nişane olarak tcllkki edib 
derin bir minnet ve ıiikranla 
karfl)adddaraaı bilclirdiler • 

M•tler. lst.ıobula döaecek 
ve or.dan da Üeynıta geç.eeek• 
&erdir. 

B. Hu.üai Gıir 
'l'ire lcızaıı j ındarma tefki

litını teft ı edea vilayet ;andar
nıa komııtaoı b nba~ı B. HulGsi 
Gür ıebrimize döcımüttir. 

Sağlılc teltiıleri 
Viliyet •ıhhat ve · çtimıi mu· 

avenet müdürü B. d~to Cev· 
det Saracoğlu .Bergama kaza· 
sına g·derek uğhk itlerini tet· 
kik etmit ve lzmire dönmüştür. 

Komiir ucuzluyor 
lzmir Orman müdürlüjü, Bı· 

rinc kinua eyında muhteLf or
manlardan beş milyoa kilo kö
mür imali için ruhsatiye ver. 
miştir. Lmire her gün fazla kö
mür pbaep bqlamqtw. Bu 
ıebeble kömür fiatleri, geçenki 
sop k fÜlhere nazaran da,. 
müftilr. 

ancak, Türk orduaunun ıer f 
timsalidir ve namus 

Yere tükürenler 
-Bap 1 inci MIAi/ne
Vali ve hıikumet erkanı ile 

reneraller, subaylar resmi elbise 
ve büyük üniformayı labüı ol
duJdar. bald heykelin öaünde 
ve karşıs nd mevki alaaklard r. 

Orgeneral lzzeddin Ç lışlar, 
beraberinde vali B. Fazlı Güleç, 
Korgeneral Mustafa Muğlalı, 
Mustahkem mevki komutanı 
tümgeneral Rasim Aktoğu, 57 ci 
tümen komutanı general Nuri 
bulunduktan halde İımetpaşa 
bulvarından Cumhuriyet meyda
nına gelecek, erleri, talebe ve 
izcileri tcft şten soara heykelin 
önündeki mevkide yer alacak 
ve istiklal marşını mütealap el· 
lerinde alay uocaldan oldaatu 
halde bazırl.nıcalc kürıüdea bir 
hitabede bulunacaktır. 

Dünkü Hyımızda da yazclıfl· 
mız gibi bu hitabeye. ala1lanaa 
sancak ~rilecek üç alayın ko
uıutanlan mukabele edeceklerdir 

Bu törelli ...... biyik bir 
g çit re1mi J8Pllacalc. f8Vİt ,... 
mıaeiifalaydaa b..Ubirlk· 
ler ele iftirak Mec:elderclr. 

Toreni rönaek ipi cawr ka
zalardan ve köylerden gelen 
brdql~ çoktu. 

Vali B. Fula ~ hikimet 
memujannıa töreade lauır br 
luumak la•naMdalci ırzUam 
yeriade bulmut ve PaaM• 
güaü ... t 10,30 da laükimetia 
k.-ııha••ı, bu ..... etı. bitim 
memurların m.uiM ietinke 
imkln bulmalanm tenlİp etmq· 
tir. 8eied9e •İli B. Dr. Bellaet 
Uz da beledıye memmlan için 

a1ni Mran Yfı ,.iV!· 
'Haber aıc1ıtımaza rAre, San· 

Qk töreıaı mürauebdfe Puar• 
tcsi ıünü aut 13 de Müstah
kem mevki komutanhta tanfm.. 
dan O du eTinde, alqam aa· 
at 19,30 da da lzmirpaluın 
•alonlarında belediye taraftadea 
kahraman orduauzua ıeaeral· 
l«i ve aubaylan tereliM birw 
ııyıfet verılecektir. 

Tayyare, Eihamra ve t.le 
sınemaları, Pazartesi günü ...ıa 
ordumUUD men1aplarına ..-h
telıf filmler göatereeelderdir. 
GenerallerilGiz ve Mebmedcik. 
ler, o tin 9'aemalara clavet 
edilmiş~erdir. 

• •• 
Turgutlu, 19 (Huaui ••lla-

b;riaıizd91a • recikmiPir) - B• 
gün ıehrimizdeki •ya pu!ak 
merıı· mle sancak verilmiıtir. 
Merui•e, 1abalaJeria aMt 9cla 
lafla- ,.a11adaki tm ~ 
d•·• Ye --- ..... 
obU• W.b•ieieirftifels•,.. 
pd ,, .... 

S..t.»da .... .... .......... , ... , .. ... 
orclıl •• Hitlını•ıa •11111al 
laıtttia ç.., .. , rSı •it ftdp. 

bu bir nutak irat etmİf ve dee 
mııtir ki: 

- Ordunun §eref ve namu· 
sunun tımsali ve milletin mu-
kaddes emaneti buluaaıı san· 
cağı, A atürk nam na alıyanaza 
iftiharla teslim edıyorum. 

Milletin bu mukaddes ema
net ni her yerde vebütüo mevcu· 
diyetmizle tecaat ve ceuretle 
hayatınızı istihkar ederek mu
haf•za eyliyeceğinize em nim. 

Mılletin mukaddes .sancağı 
altmda ölmek ve muzaffer ol· 
mak bo cunUZ11 hatırlatmak is
terim. S zden sol)ra bu alaya 
helecek ve vatan müdafaa11 için 
çab11cak bulunan subaylar ve 
aakerler de bu borca anutmıya
caldardır. 

Şerefti 1ancatını alan alay 
subaylara ve eh adı andiçmiıler 
ve balkın alkıılan aruan::la ge
çici resmi yapmıılardar. 

Belediyenin sivil ve resmi 
memurları, dün Kemeraltı cad
desinde teksif edtlmiş ve sıkı 
bir takib neticesinde yere tü
kürdükıeri görü en 25 kişi ceza
landmlmıştır. 

}'angın başlangıcı 
Mımar Kemaledd n caddes·nde 

Said oğlu Hüseyinın dükkanı 
öoinde t:Amir etmekte olduğu 
otomobilin benzin deposunda 
bulunan b:r kilo kadar benz· a 
ateş almış, yangın çıkmışsa da 
derhal söndürülmiiştür. 

Dilencilik 
Gaziler mabatles nde Fer'ıad 

oğlu Şaban mahalle arasında 
dilenirken görülm iş ve pol"sçe 
yakalanmıştır. 

Döfme/c 
Birinci Beylerso \, ğında Bay 

ô.nerin aılcevinde Muha rem 
ve Celal gramafon meselesınden 
Halim kızı hmeti döğmüşlerdir. 

KadiFekaleıine beton yol yapılacak 

refpaşada otuz metrelik 
bir bulvar açılıyor 

Belediye reisi, yeni biidce hazır
hğı için tetkikler yapıyor 

Belecl ,. reili Dr. B. S.hçet 
Uz, ı••'* l.etadi'e 
b994ilİ ıoldllt• laalde cl6a ,.. 
kan maMllelerde tedldlder yap
mıt. iMi ,,ı i9nde yapıllDMI il· 
11•,.ten muhtelif itler iarinde 
mefl'll ol-.twr. e. yal içiade 
lkiçefmeliktea. qrefpqa1a b-
ılMı -- ..... . • 
bulvar açılacak Ye p!l'ke 
uecelctir, 

Bulvara teaadilf eden bazı 
_,vıer ıimdiden istimll edilmit
tır. Bular ve iltiadlk e da1ecek 
d ter bir kaç e• de Jlktırıla· 
caktır. 

Do!aphkuya mevküaden X.. 
difekaleaine çıkan ve bütün ka
leyi dolapn yol da bu yıl be
ton yaptınlacaktv. Betoa 7olun 
üzeri fuardaki 70Dar fibi asfalt 
clötew:ektır. 
N--- kanalizasyonu da 

-·-+--.k, Holzler projesine 
ıöıe mitelerri liiamler da JIP" 
tlralacaktll'. lu yı~ yakan ma
lalllelercle Jıll>brılu litılllar
dan ... &,da ıö. üt•Qftlr. 
Heaa iahhi bakımdan, hım de 
yapnar ıutamn denize akıtmak 
Mldamda• teaa edilen fayda 
Hbeltil• yubn ...... ka-
naliulyoa .... 8iratle in-
taclaa çalqallCsakbr. 

Bltia ba itler itin JllDİ ,.1 
bidceaiadeıhtiyaca lraqah,aaak 
milrWda t.allliAI: a,nlwbr. 
KoD4tlD GOzeı,atıya kadar 
aıanaa lnönü caddesi de bu yıl 
itiade wla ••tal ı..ir edı
ldeek .. ... ,.,... ,_idea 

inp ohnıaealrtu. Konaktan ba
~IAA.l~~k~ad~ r uzanan N had 
bey Q&ddeaın.. kon ıol apı· 
lac:U, buradan yalnız oto• 
ler iıliyecektir. Bu caddede 
Kıtla önündeki tarhlar tanzim 
edılecelr, kenar'anna tuyalardma 
davarlar çekiıecektir. Belediye 

• • • .mubtelif ~etkikleri'!!'!!·~·~~~!Iİlll!!!'l>!f' 
1G9 bittaaiifde yaııılAUk ata 
ı .. aynı.cak talı.iaaba mıkta-
ru11 tarine yanyaeakln'. 

Üniveraiteliler·m z 
Bılrr~ıten 
Baılapeıtey• geçtiler 

B&kreş, 21 (Radyo) - lstan· 
buldan buraya gelmiş olan Tltlc 
ün"verıitelileri~arlillle•t~ Ru-
men akademisini ve ,.trikhe· 
nerı ziyaret ett kteo sonra, ... 
reDeriae verilen ziya1etto lıuır 
bul.ua..,lar VO altta• aen 
Badepette,e-..ketetm tlerdir. 

Tirle ieiNlitelileri, t...,_. 
da T&rkiye '9f ri B. Hamdallala 
S.,,hi ile Rame11 inİftrsite ~ 
feıörteri ve ı~nçleri tar~ 
uturlanmıtlardır. 

Türk üniverıi eliu;r,ı~~·~ 
peıt.eclea 10nra Vi•*D 
celderdir. 

..... f8titei 
Hheyin ot'• "*kkı Dörtbr· 

dqler lkiçetmellkte Yusuf ojla 
Tevfıj~ dükfdD,Jaa ıitm ı • 
ailevi bir .... ıec1eaa T mijıt 
bioak ~-ittir. Tevfi!c ele •• 
bW-.. tabanca tethir ..... 
tir. ikili de zabıtaca tatul
mdfltl, 

G•ullilıne • Zarafeti• • A.umetine 
pıqo olmıyan dünyanın en hü;yiJ.k li'ıııi 

TAllAMEK &J:JiKLI 
MARJ.EN DIETJUOI Ye CBAll.F.8 BOYER'ia 

ee mauum te .. ı en 

ALLAHIN BAHÇELERi 
Söa ... bir ... müeuir bikl,uı 

PABAllOUNT JOll BN AL-ili K 1 •e 
Ayrırıı: MISIR MANZARALARI 

K.rlllr• - Nil - n....ı. - aa11aa1 ,. -.. 

..... TAYYAREDE 
SEANSLAR: H..aia: 5 - 5 - 7 - 9,ts de ... 

Cum~i • Pnar 1 dP. l>atltl'f. 
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lnönü - Bozöyük hattında 
m ·· dhiş bir tren kazası 

Adada 
Tasyi/ı 
•İya•etİ baılatlı 

latanbul, 21 (Hususi) - Ro
doıtan ,elen haberlere göre, 
ltalyaalar 12 Adada Türklerle 
Rumlara karıı tazyik siyaseti 
tatbikine baılanııılardır. 

Bir marşandiz treni yoldan çıkmıı, yolun 250 met
relik bir kısmı tamamen harap olmuştur ltalyanlar, Rodostaki Türk ve 

Rumları Fatist teıkilibna fir
mete ve sonra da Habetiıtana 
gitmete mecbur etmektedirler. 

Ankara, 17 (Hususi) - Dün aqım lnönü·Bozöyük arasında bir tren kazası olmuştur. 61 Numa· 
Talı marşand'z, bir vagon rr.yanıa kmlmasile hattan çıkmıı ve katar büyük bir teblıke atlatmıtbr. 
Lokomotif ve b'r kaç vaıon devrilmiştir. Hattın 250 metrelik bir kısmı tamamen harap olmuıtur. 

Kaçakçılıkla 
miJcaclele 

Biri Eakifehir ve diteri Bilecikten olmak üzere derhal ı kı ameliye treni vak'a mballine gitmit; 
ve ıotuk dereces;ain 91fmn albnda 8· 12 olmasına rağmen tamire çalaşılmıı ve bu gün ötleden 
10nra saat on dörtte bat ıeyrüsefcre açılmııtır. 

Ankara, 21 (Huıuıi) - Güm· 
rük muhafaza teşkilatı tarafın· 
dan geçen bir hafta zarfında 
ikisi ölü 71 kaçakçı, 696 kilo 
gümrük kaçağı, 18369 defter 
ı'tıra lcitıdı, 39 Türk lirası, 
7 ılbn lira, 1 tüfek 3 kayık, 
22 kaçakçı hayvanı ele geçiril
miştir. 

Arıza do&ay.ile diinkü latanbul ve Ankara trenleri muayyen vakitlerinde mahallerine varamamış· 
lardır. Nüfu19& zayiat · yoktur. 

, 

Hava kuru· . ~ 
mu reısı 
B. Fuad 
Bolca istifa etti. 

lıtanbul, 21 (Husuiı) - Türk 
Hava kurumu genel reiıi 8. 
Fuad Bolca, sıhhi vuiyetinden 
dolayı istifa etmiştir. Yerine, 
Bolu saylavı B. Cevad Abbasın 
tayin o!unacıtı söyleniyor. 

Nüf ua 

···-Balkan Antantı Konseyi 
Ankarada toplanıyor 

Metaks:ıs, Stoyadinoviç ve Roman7a H. Na. 
zırı ıubatın 3 ünde lstanbulda bulunacaklar 

lıtanbul, 21 (Husust) - Balkan antanb Hariciye Nazarları kon· 
seyi, ŞJbat ayında toplanacakbr. Konseye, Yunan Baı ve Dıt 
Bakanı General Metak111 riyaset edecektir. Dost Yunan Başvekili 
Şubatın üçüncü günü ıebrimize ıelmiı bulunacak ve buradan 
Ankaraya geçecektir. 

Yugoslavya Bqvekili B. Milan Stoyadinoviç ile Romanya Ha
riciye Nazarı B. Miçesko ayni tarihte Ankaraya pleceklerdir. 

Mısırda 
Dılf iJn ıenlilıleri de. 

vam ediyor 
Kahire, 21 (Radyo) - Dütün 

ıenlilderi, bu rün de devam 
etmiftir. 

Umumi yazımı Fransa milli müdafaa işle-
,A' ilkbaharda 

Kral Faruk, Maretal ünifor. 
maaile Abidin aarayının balko
nundan ıeçid resmini takib et• 
mittir. Bir tayyare filoıu da ıe
çid reımine iıtirak eylemittir. latanbul, 21 (Huıuıi) - ilk· rine ehemmiyet veriyor. 

baharda nüfuı k6tüklerinin teb· - ------
clil n• a.,ıaaawbr. Bu suretle Harbiye Nazırı B. Daladiye, mil:ı madalaa 
-mı ya m ela yapılacaktlr. 

---.- iılerinin la!p•ini kontrol ·ecJecelıtir. 

Kraliçe Feride, Sarayın pen· 
cerelerinden pçid reımiDİ 1ey

Londra cıvarında Paris, 21 (Radyo) - Kabinenin dünkü içtimamdı müzakerele-
retmiştir. 

Kral Faruk, geçid resminden 
sonra kendiaine arzı tazimata 
plen aıkeri heyeti kabul et
mittir. Heyet, krala muraua bir 
kıbç takdim eylenı'ıtir. Bu _. 
nada kraliçe Feri de de hazır 
bulunmut ve müteakıben, ken· 
disine tebrikita gelen Mııınn 
yüksek ailelerinden müteıekkil 
kadın heyetlerini kabul eyle-

İ'll.t tayyare çarpıf tı 
ve tl'liıti 

Londra, 21 (Radyo) - Bu 
ıiln, Şlampısforda bir lnıiliz 
laarb tayyuesile bir poıta tay· 
yareai arasında bir çarpışma 
olmaı, iki tayyare de düımüş· 
tür. Tayyarecilerdeo üç kiti 
parçalanmııtır. 

Tayyareler, yirmi kiıilik bir 
amele kümesinin çal'ııtıkluı aa· 
baya düımüş iıe de lıidiıeyi 
ı&erek süratle çekilen amele 
tehlikeden kurtulmuıtur. 

Ruıyadaki konıoloa. 
lalılarımız lıapatıla-

calı mı? 
lltanbal, 21 (HJIUIİ) - Sov

tet Ruıya Bıtvekili B. Mo'.otof 
Ruı mecliı· nde izabat verirlcen, 
Ruıyada bpablacalc ecnebi koa-

lollaklar arısında Türk kon
*» oıluklannın da bulundutunu 
ıöJtemiıtir. 

lılanbu~ mulateliti 
Anlıara muhtelitile 
çarpıfacak 

lstanbul, 21 (Hus11ıi) - lstan· 
bul mubtelıt tak mı bu akpm 
Ankaraya hareket etti. Orada 
Ankara mubte!iti ile ~arıılqa· 
caktir. 

4m mühim bir kısmı, Milli müdafaa iılerınin zörüşülmeıi ıle ıcç· 
mittir. Kara, bava, deniz silahları proıramlannın bir ar.,a ıeti· 
rilmeıi için, Mal i M jdafaa Nazırının Bahriye, Harbiye ve Hava 
Neıaretlerini kontrolı ve projelerini tetk:ke memur edilmeıi ve 
kendisine salahiyet verilmesi kararlaıtırılmıştır. 

Bu işi bir kom syon görecek ve bu komiıyona B. Daladiye 
riyaset edecektir. H ız&rlanan bütün projeleri B. Daladiyenin ta1-
dik etmesi lazımgelecektir. Genarıl Gamelen de kom:ıyonda 
vazife alacaktır. 

Petroı. yü.~lü Amerik~n. şl- .&ikre, sefirimiz. 
lebl mUSadere edıldl Romanya Ticar•t 

ihtilalciler, Amerilıanın proteatoaana kulalı Nazırile lıonaıu 
aımamıılar, vapurun hcımuleıine Bükre1ı 21 (Radyo) - Ro-

el koymuı lardır manya Tıcaret Nazın B. ( Do
rorti), bu pn Türkiye sefiri 

Cebelii~ık, 21 (Radyo) - Baraelo~a silih gö~d~tü ıa_nn~~a- B. Haındullılı Supbi ile uzun 
nan Amerıkan bandıralı (Nemen Joskı) adında bır tılep, ıbtilal· uzadıya konuımuıtur. Bu konu,. 
cilere mensub barb gemileri tuafından müsadere edilnıiı ve Ma· malaran Türkiye. Romanya ti· 
yorlcanın P.alma limanına ıötürülmiittür. caret m'uabedeıile alibdar ol· 

Amerika hükumeti, müsadere keyfiyetini protesto etmiı ve va- dutu anılıyor. 
purun, Batumdan petrol alarak ıçık denizde yoluna devam etti· 
tini ve s:Iih tııfımadıt nı, bu 1ebeble müaaderenin dotru olma· Belçika 
dıtanı ileri sül.'!ıüştür. /ı l · 

General Franko hükumeti, Amerikanın protestosunu nazara al· talya mp;ırator. 
mamış ve vapurda mevc11d yedi bin ton petrola tabliyeye bar lafana tanı,acalımlf 
lamıştır. Berlio, 21 (Radyo) - Belçika 

Bay Molotof un 50·· zlerı· hük6meti, ıtaıy• bükGmetini .. 
nımata kuar v•clitüai. Pariı 

Fransayı gücendirdi ;.;.::..;:.rı:n u::= 
Paris, 21 (Radyo) - Fransa Hariciye Nazın B. lvoa DelbOI riae bildinaiftir. 

Dmi Bahisler 
••••• 

Kadın-Erkek 
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Saadet nedir, biz insanlar ona 
nasd kaVUfuruz? 

Cinsi hissizlik bilhassa kadınlar
da çok göziJkmektedir 

Tasana/I vega ralıl qlc terse qkı her nevi cinsiyet ba• 
Şekli ne olursa olsun qkın yat.lıklanndan kurtararak ilahi· 

saiki birdir: lite dalmaladır. Kuvvetli ve iyi 
Saadet aramak gören ruba fezanın büyüklüğü, 

Saadet ıusuzlutu insanın bi· ıöklerin parlaklıtm ve yüksek 
ricilc emelidir. Herkes bulun· fikirlere de hayret içinde kii· 
dutu yerde saadete kaw· natın temaşaıı lizım detil midir? 
şur. Bazı kadınlar için saadet Böyle bir taaavwfi aık bu 
içgüdünün hassi ve hodbin bir günün insanlarına naıip olama• 

ıurette tatminine münhasırdır. Ek· yacak bir iştir. Gerçi Hıriıtiyan 
seri kadınlar için saadetin ma· ~üelliflerin . eaerleri~de bazı 
naıı kocaya, çocuta nefıini vak· eızzelere daır çok mı~aller Vlr• 

fetmek ve sadakat göstermek· sa. da ~uol~r .. halden zıyıde ge_ç· 
t 'b tt• b la 1 ka mııe aıd bıkayeler olsa rerektır. en ı are ır ve un r a · c· I ı... • 1.,_ ,. '-1 fc 
imdir. ıns nıssız '"'' ..... "' ıı 

d' Soğukluktan babıolunduğu 
Bu atk ruhi ve dıteren ış zaman kasdolunan tey cinsi he· 

olur. yecan akaülimelinin yoklutudur. 
Bazıları için hayali saadet çal· Şefkat, affektif heyecan cinsi 

ıın hayallere kapılmakla olur. kuvvetin azlıta veya tehvetin 
Yakın ülkülerini bir et örtüıü bütün bütün yoklutile birlikte 

laltında uuınlar, aşktan bir az bulunabilir. Cinsi biısizlite müp
fiir ve rikkat iıteıinlcr, ne ya· teli kadınlar arasında bazılara 
parlarsa yapsıalu, kalbler ha- ev:adlarına pek dütkündürler. 
berleri olmadan vecid yoluna C!nıi biuizlik kadınlarda çok 
ıirerler • görülür ve ba hal cinsi münasc-

Bize benziyen mahluklardı betlere mani olamadıtı cihetle 
ilibi hüsün anyor ve hakka ekıeriya meydana çıkmaz ve 
preıtiıten imtina ediyoruz. Pres- anlatılmaz dL 
tiılerimizi, bir nevi putperestlik H. Elliıin istatiıtitine göre; 
olan bir mezhebin ilibı olan kadanların on dörtte biri hi• 
bizim ıibi kusurlu ve zayıf bir ıizdir. 
malılOka veriyoruz. Cinıi aotukluk nad ren tam 

Ditcr cihetten qlc ancak ken- ve kat'idir. En tam, cinai tamas· 
dini ebedi ıanarılc devam eder. tan hiç bir zevk duymayan şe
Fakat en ulvi ıekillerinde bile killere cinıi iştihanın tamamen 

kaybolm111 da inzimam eder. 
yeryüzünün aıla bazı bayap Bazaa ._. tirli .. laYaDi ihti .... 
laldardaa uide kalamaz. tM •larum olan kadının aor-

Şüpheaiz bir mablOk yüziia- mal bir cinai kuvvet muhafaza 
den nimütenabilitin rqeaiai lıW- ettiti do olur. Sonra cinsi so· 
settiren bir vecid ıekli vardır. tukluk bq ıüa vana yarın yok 
Lakin bu muhabbet ancak mu- olabilir de. Zaten teaaıül baya· 
~akt&:at bir ıa için teceuüd et· tının ~qlangıcında fiziyolojik 
miı bulunur. bir aotukluk vudır. lıtatistik· 

l:aba ı~zcllite ve iyilip mef· l•e göre, ilk cinli tekarrübte 
tun ruhlana çok çabuk sukutu zevk duyan kadınlann adedi 
hayale utrıdıkları daima ıörül- ıekizde biri pçmez. Umumiyet 
melctedir. Eter ruh hakiki ola· itibarile tereddüdaiiz söylene 
ralc 11hikaların •f havasını te- bilir ki kadınlu erkekler kadar 
neffiia etmek iıter ve çok yük· cinsi münasebeti•• ıniinbemik 
ıelderde, yıldızlarda uçmak is- detillerdlr. 

ARADA SIRADA 
; . 

ŞEN FIKRALAR 
lii•melçile 6agaN 
- Kızıml ba eti ne diye al· 

dın; safi siniri 
- Ben de kawa onu ıöy

ledim bayanım. ( Kendim için 
olsaydı, ben bu eti zor alırdım. 
dedim. 

S..'tıl: 
• • • 

Huta - Ah doktor, çok 
muztaribim, belli öldür de kur
tula)ım. 

Doktor - Hiç merak otme
riniz. Ben .... abmı bilirim. 

• •• ,.,,,,,, ...,,,, ... 
Salamonua dükkiaına bir müı· 

teri plip bir kat eavap betendi. 
Likia parasını aymadan evel 
Salamona tordu: 

- Bu elbiae baliı koyun yü
nü öyle mi? 

- Ma,alli P••I Nah, bak. 
KOJaDUD kemikleriai da duyme 
yapmiflar bileml 

• •• Mer,,_,_ 
Dilenci - Oıiiyorum, titriyo

rum. Merlaametl B. Eden 
Cenevreye gidecek 

bu ıiin Sovyet Rusya · aefiri B. Sqriçi kabul etmiı ve B. Molo· 
tofun, Sovyet yükaelc Mecliainde Franıa için aöylediti tözlerle 
Moskova matbuatının Fransa aleyhindeki Defl'iyataaı ıiddıtle pro-
teıto eylemittir. · 

E 1 ham ra ldareıiade MıUi Kütüphane Siaemuı 
Buıün Matinelerden itibar• iki 

IDPIZZlm film birden 

Zeafin - Arkana bir palto 
fiyıeaeL 

• •• Londra, 21 (Radyo) - lnıil· 
tere Baıbakanı B. Nevil Çem
berlayn, bu gün malikanesinden 
buraya donmüş ve Nazırları 
toplayarak, hususi bir konuş· 
mada bulunmuıtur. 

Bu toplantıda hazır bulunu 
B. Eden, vaziyet hakkında Bıı· 
vekile izahat vermiıtir. 

Paris, 21 (Radyo) - Gazeteler, Moskova matbuabnıD Franaa 
aleyhindeki neşriyatını tenkid etmekte ve iki devlet arııandald 
doıtlutun, bu neşriyatla müteesı·r oldutuau kaydeylomektedir. 

(Deba) gazetesi, daha ileri giderek, Fransanın, Moskovanın 
tesirinden zor kurtulabileceğini iddia ediyor. 

_,_ 
Çıplak Melek 

Fran11zca 
Ba11oll~rde : Marlen Ditricb
Herbert Marcbal • Melvin Du,ıu 

Papaz mektebi Ndzım Hikmet A ;.ık)~ yolu 
yan~ını teokil edildi ~ 

Franııca 
Ottova, 21 (Radyo) - Re1- lstabul, 21 (Huauli) - Şair &qrollerde : D.k POftl. Macle-

men bildirild.t ne göre; papaz ve muharrir Nizam Hikmet, ko- len Karol ve Amerilraaua 
mektebi yınl'nın kat'i neticesi mfinistlik tahrilclbndan ıuçlu 3 lcomifı RITZ brdeılıar 
ıudur: 47 ö ü, yüz kadar yarala olarak tevkif eclabaittir. Mama· 

Kaı bM ,,,,,..1111111 
Erkek - Gördüa mü? Kom· 

tunun kızı evlenmeden gebe 
kaldı. 

Kadın - Gebe kaldıysa öle· 
cek detil ya, benim ıibi yapar 
budalama birile evlenir. 

• • • llalc...-
Şoför - B. otomobili ıör· 

dün mi? Yk clirbem ispirto ile 
yüz kilometre gider. 

Son haberlere göre, Cenev· 
ye b zzat B. Edenin ritmesi ve 
PıriıtQn rcçerek F, ansa Hari
ciye Nazırile de mevcud meae• 
leler haklcmda fıkir teatisinde 
bulunmua tekarriir qlemiıtir. 

enkaz altındaD beniz 25 ceaed ileybin Aakaraya pad•ilmelİ S E A N S L A R: 
çıkanlm11br. . muhtemeldir. ·~3iiıiii,sillll-_.5ıii. tiiis._lllİl7,ii3io•-_.9•diaiill•---------

Sarbo, - Atkola1111 be. Ben 
yüz dirhem içtitim zaman yüz 
ıdım bile ıidemiyorum. 
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zade Osman arb kımıldamıyord~. Çünkü 
ört kılınç ortasına alınmış bu unuyordu 

-~~~~--~~·~···~··· .... ···~ .... ~~~..--
zat En önde b'ri yürüyordu. Elin· Yazan: M. Aglıan s'zin maksadınızı anlıyorum, bu 
ıa de bir şamdan vardı. Aaıuıın, - 63 - denaettir.. Masum k nı dökül. 
mı karşıki koridordan bazı gölge- Yoruldun değ! mi, dedi, mez.. Hııngi v.cdınla onlara kı-

ler gorüııdü. Bunlar, iri, pala• rel, ~u od y fir de, dinlen!.. yacıksınız?. 
mı bıyıklı, kolları sıvanmış, adeta Me'.med acı :ıcı, ince ince in· Padişah, kendi suratına fırla· 

d.ğlı haydudlara benziyorlardı. ledi: tılan bu atır hakaret karşısında, 
~.' Mehmed, on~n görünce ba· Gitmemi.. Yorulmadım, iist k•tta, bıyıklarının ucunu 
.. ı.orkuyorum... Osman ag· abc· dişler:n;n arasına alarak ı ır ı. iaı ğırdı: " Yumruklarını sıktı .. 

- Aman beni bu adamlara yimden ayırmayın? Kor;do· şimdı sağa k.vrolı· 
Jaı vermeyin. Bunlar, insaııı yerler. Şehzade Osman, Mehmedin yordu. Osman karanlıkta Lir 
ye Küçjlı: şehzade, yaşına bu ko!undıın tuta'I nefere bir b~mle şey sezemedi. Y.ılnız sa~ı~d:ı 
u bir serbesti ile tepinerek bağ· yapar zibi oldJ ve hançcresin· d ğer Lir bp n n aç.Jıp k p w 
aa rıyor, ağlıyordu. Os•;ikatıaki oda· den bağırdı: dığını ve bir çocuğun: 
nı !ardan birinde, bir gö ge, aş3ğı - B rakın o çoc•Jğul. S'ı _ Amar-1. 
d• yukarı, sinir ve heyecan içinde kimsiniz, ne istiyorsunuz b zden? O.ye bnğırıp yn vardığ·nı i<it· 

do aş yo du: B;zi amc3mıza götürünüz! ti ... H kın, nu a i,:ım şti .• 
Bı Padişah! Fakat derhal dö t nefer, şeh· Osman h ,k:rdı: 
re 

H kan, masum yeğenleri ıçın 
~ verdığı müdh:ş kararın infazında 
öl bu'unacaktıl. 
liı Bu ne siııir, bu ne gaddar-

1.k ı? 
Ü Ara ~:rı, aşRğıyı d.nliyo du. .. ı 

Ay sesleri dağılıyordu. Selim 
__ mırı.ida dı: 

- Çocukları odalara ayırı· 
yo lıır. 

Fılhak:ka ılınan tertbıt za· 
ten o tekildeydi. Çoc k ar, 
muh'elif odalara taksım edile· 

B ce ·!erdi. Her odaya, ikişer 

ccllad ıirecek ve bu korkunç, 
r. vicdansızca işi bl'cereceklerdi. 
t Bu suretle Sultan Selim·n kalbi 
1 rahat edecek, sinirleri yatııacak, 
1 arzuyu hümayun yerine ıelmiı 

olacaktı •• 
Alt katta vaz:yet çok hazin• 

di. Cellidlar Mehmede yalclaı· 
ı m:şlardı. Küçük çocuk gözlerini 

kap mııtı .. 
Ağlamaktan yorulrnui, ıeai 

' kısılmıştı. Birisi kolundan tuttu. 

zadenin kollarını tuttular. - Emini.. Zıva lı Emini .. 
- B r şey yok şehzadem, Emin ile Orhan da şimdi hıç· 

b"r şey yok!. Üzülmey n.. kıra hıçkıra ağ'ıyorlardı. içle· 
Cel.ad, sün et edilecek bir r nde sadece en büyü< şclız de 

çocukmuş i:bi, şehz•de Meh- kaşlu• ç tık, dişleri k .ıtl.-nm ş, 
medi kucakladı ve sağda!c.i oda· başı önüııde oldu~u halde iler-
nın kapı ara'.ıjj'ından içeriye liyorl rd• . 
girdi. Oııu, b' r diğeri tak"p etti. Muhafız n.-lerler ara ınra; bu 

On adım daha gitm;ş:erdi. haz· n manıarad~n eza duyu· 
Bu sefer, Mustafanın kolı.1 tu· yor ve: 
tuldu. Mustafa inled,: - Kork• ay.n, korkmayın, di· 

yorlardı, s Z<! b r feycikler ol· 
- Ko:umu tutmayın!. k m yaca .. 
Göz'.eri, sönü'..: şamdan ı~ya· Yedi yaşındaki şehzade<lurJu: 

sından fırıl fırıl döaen i.-i ce.· - B r şey olm y~cak da ne 
lid eği'.diler: d y~ b.zi böyle zıncla ı gibi bir 

- load etme Mustafa efend 1 yere soktunuz?. Korkuyorum. 
Amcan öyle irade buyurdular. i~te.. Bakın burada kımseler 
B r ıey varın ş tJhkik buyura- yok. Ne ~mbalar var, ne eşy•, 
cak'ar, sonra s ıi serbes bıra.· ne bir şey .• 
kacaklar. Neferlerden b:ri iç ni çekti; 

Osman, artık kımı!damıyordcı. kendi kendiae söylea i: 
Çünkü dört kılıç ortasına alın- - A'ıah kahretsin, başımıza 
mıştı. Bu sı ada Musanın son öyle bir vazife verildi ki; şeytanı 
odayı fırlatıldığını görerek b'· c•beıınemde gezdirmekt n daha 
ğırdı: ut r uzl. 

- A'ça~larl.. Hainini.. Be~ - Sonu oar -

m on dört sen sonra bizzat 
meydana c; kan katil! 

::--~--~--~ ......... ~. 
Beş çocuğun, bir cinayet üzerindeki 

dikkat vaziyetlerine ne dersi 
şu şayanı 

iz? 
H ç bir cinayet giz'i kalmaz, 

hlç b.r ca~ıi de ceıuızl 
işte, bundan on dört sene 

evci İileıımiı bir cinayetin neti· 
ces: de bu hakikatin yeni bir 
delilidir. 

görülüb tahliye edilmışlerd r. 
Maktul çocuğun hadise güna 

birlikte oynadığı beş çocuk tıt 

sıkı bir iıtiııtaktan geçiril•iş, fa· 
kat bu'llarm da cinayetle ali· 
kası olm:ıdıjı anlışı'.muphr. 

Nıhayet katil buluoamımış, 

dosy1 da bir kenara bırakıl· 
mıştır. 

den sonra ve ne p~hasına ol•ırsa 
tlm sükut kararını vermi~!er ve 
bunda, ısrar etıııitlerdir. Hatta 
ilk te~k f edilen bahçe be çisi, 

aııl .katil çocuğ'uıı babaı o:d~ğu 
hslde adamcağızı esas.n aia:C•· 
dar o.:n .. dı~ı suçtan kur, mıak 
İ\in b.le ağ,zlarını açmam.ş· 
!ardır! 

Telefonda ses anlaşılır mı? 
------

Esrar davası yeni safha-
lar arzediyor 

Şamlı Melek muhbir olmadığını, za· 
bıta ise aksini iddia ediyor 

--------~--
Sijrme li sokakla tuhafiyeci iyv,.n söy Jyorum ki muhbir ben 

Laz Şevkinin dükkan.nda esrar değilim. başkasıd •. 
bulunduğunu ve bunun Şamlı Bundan ıoora cel di!en 
Melek taraf•ndan ihbar ed ldı· mahkum ve müdafaa şahidleri 
ı<. n· ya mı t k dinlenmişleıdir. 1'' 1 z • 1 • 

Oiin bu hiiıseııin duruşma· Bunl~rın şehadetine göre; Is· 
sına üçüncü A liyec~za1a de· mail adında bir şahış cez vin· 
vam edim ş, mesele garip ve de Çıpinoz Ahmedi ziyarete 
calıbi d.kk:ı.t safha'ar arzetmiş· gelmiş; Ahmed kendısine hi· 
tir. Oıinkü duruşmada Şamlı taben: 
Melek dınlenmiştir. Bu Bayan - Laz Şevkiyi ne diye yak-
dem'şt'r ki: tınız, günah değıl mı? 

- Ben Laz Şevkiyi on b'r Demiş, Uz lsmail de: 
senedenb ri tan'fım. Namuslu· - Ben yakmadım. Liz Hakkı, 
dur. Bövle şeylerle a akası yok· Şevkinin düklrarına esrar koy· 
tur. Faı<at idJia edildiği gibi du. Ben de kapıda bekledim! 
K smı idari r y.•~etıne Laz Şev· Cevab nı vermiştir. 
kinın <lü,kanında esrar vardır, M~hkeme, İsmail ve halen 
diye be'! ihba da bulunmadım. cezaevınde bulunan Lu Hakk•-

H .Jbuk g•çen duruşmad1 em· 
niyet direktör.üğü ıden g ·len bir 
cevapta, ş~vkınin dü ~ka ıında 
esrtr b:ılundu~unu haber vere· 
nin ŞJmlı M'lek o'.duğcı bildi· 
rildiğ'nden, hakim Bay Ramazan, 
derhaı kısm. idari reisi fe,hiyi 
mahkemeye ceibe'.m'ş ve yemin 
ettrdıkten ıonra hid seyi ıor· 
muştur. Bay Fe,hi demııtir kı: 

- Ş 1mlı Melek, bize bizzat 
müracaat etmeın ttir. Telefonu 
ac;mış ve kend.sini takdim ede· 
rek, Şc!;k nin dükkanında esrar 
bulunduğu.ıu ihbar etmiştir. 

- Şamlı Melek o'duğunu ne· 
rederı anladın z? 

- Sesinden! 
- Tdefônla yAp;lan bir mu· 

hwl" .. de, S"" inden kim olduğu 
anl~ş.labilir m ? 

- Biz ııabıta memuruyuz, 
"1t"l olarak ıö !ü orum ki te· 
lefo ıla hiıher v ı en Şlmlı Me· 
1 ktir. Se.< de onundur! 

H5k m Ş1mlı Meleie so:du: 
- T defonla haber veren ıiz· 

misiniz? 
- Ne miirıasebct.. Şevkinin 

alakadar olduğu kadınla benim 
aram açıktır. Bu kadının bana 
b.r ıh ra a•mıık ıçin ya kendi
si veya başk ı b:r kadını te· 
Jefonla ıörüştürmüş o1ma ı müm
kündür. Benim ıesimmış diyor
lar: ses sese benzer, b.lhasn 
kaJın sesi olursa .. Ben de kat'· 

nın ce plerıne karar 
dur şm~yı b şk.ı bir 
rakmıştır. -----

vrrerek 
güne bı· 

Hapishane baş
katibinin mu

hakemesi --···--... ----
Melek rüşvet verdi. 

ğini •öyliy r 
Rüşvet almakhn s•ıçlu ve 

mevkuf C za•vi ba,katibi B y 
Necdt ni•ı dün üçuııcü caada 
duruşmasına dev m e..i mış ve 
b.r çok .ş hidl r dinlenıui~tir. 
Malum oldu}u üz:re 8ay Necati, 
Ş lı Me ek ve AJ'y nin kar· 
deşi mııhküm Ali 'lio başka 

c zaevlerine g'tmemcs:ııi tem· 
nen yüz liraya mui11bık kalmış 
ve yirmi lira 

0

ını a mış, Ayrıca 
bir yorga ı ile bi• de pekli 
gömlek aldığı id.:liıısıle mahke· 
meye ıevkedılmiş bulunıııa~

tadır. 

Hadise ıiinü Al yenin ev ne 
g den ve Necatinın yanında bu· 
lunan karJ~~i Fuad dünka cel· 
sede hadiseyi şöyle anlatmışt•r: 

- Aliytnin cvıne gittik. Ço.; 
rica tl. Ve mnlı"ıJ kaıdeşıne 
malum pııranırı verilmesini is· 
tedi. Necat' bir ıyilik olmak 
iiz~re bu rayı aldı. Bu rüşvet 
de".ld:r .. 

Evet, bundan on diSrt ıene 
eve! Belçikada Brugesde Baron 
Kervin Lettenhown büyük bıh· 
çesinde 13 yıılarında te Leoa 
Van Loo adlı bir çocuk maktul 
olarak bulunmuı ve küçük ço
cu§'un, çok yakından atılan bir 
av tüfeğinin mermi.ile öldüj'ü 
anla,ılınıf, katilin arıınmasına 
başlanmıştır. 

Fakat .• Arad ı:ı geç~n on dört 
sene, bu cinııyet•n eırar perde· 
sinin yırtılmasına kaf gelmiştir. 

Ve, bundan bır kaç gün evel de 
katil meydana çıkmıştır. 

lkiçeşmelikteki hadise 
Hak ıo Bıy Ramazan, Fuadla, 

Al ye ve Meleği yüzle~tir<li: 
Alıye ve Melek: 

lllı: olarak babçeıain bokçiıi, 
daha 10nra seyyar bir taluildar 
zan altına alın11111, fakat ma1um 

ANADOLU 
Günlük s:yaaal gazete 

~.tlb ~e D-.mw.arriri 
Haydar Rüşdi ÔKTEM 

Lmumi neıri71t ,,. ,.., itleri mildG· 
ı tı: li..,di Nıı.ıı.c ÇA.NÇAR 

Katil, şiıı:ıdi genç bir adam 
olan ve Loonun katledildiği gün 
beraberinde oynadığı müıbet 
btılunan arkadaııdır. Bu deli
kanlı, çocıılı:Iıı;unda ıtled ti ci· 
aıyetin ıstıraplarını v.cdanına 
daha fazla çektıre111emiş ve za· 
bıtaya müracaatla suçunu itiraf 
etmif&ir, 

Hidiıe, orman bckçiıi oyıınu 
oynarlarken kazaen vulı:ubulmuş· 
tur. FacilDIO deb.fati Wfiaııtda 
beş çocuk kaıa bir müuılcere--lDAREHANF.SI A 1"" k 
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A ..ıolu 11ııte w ml11111r 
ııi•in •addi ve •Hevi ü; hir 
alikaıı olmadajuaı ıaniütlıailz 
liııım üıar:ıte ~Jİliı. 

Anadolu uı"ew ) 

-Ellerinde bıçaklarla berber dük. 
kanına ıücum edenler yakalandı 

Dün lk ç~şmel ilc caddesinde 
mühim bır tehdit hadisesi ol· 
muştıır, vak'a şudur: 
Şıpka tamircisi Hakkı adında 

bir şahıı, hüviye•i henüz ani • 
şılaınıyan bir ıa amla b"rlıkte; 
Ilı: çeşmelik caddesinde berber 
B. Tevf,kiıı dildı:ioına gelınişler 
ve belleri•4ien b .rcr kaıııa çıka
rarak dükkandaıı içeri g· rmek 
iıteaiıler, berberin ınuhalefeti 
üz~rine d6kklaın kapısı ön nde 
arbedeye bqlaraı~1 •rdır, 

Bu esnada dük anın cııı:ı!arı 
kırıl•ıt ve şanıırt yı duyan halk 
gözlerini diilc:C:iııa doğru çevir· 
dikıori zaman iki kaıııanııa par 
ladıfını görQ>Üfleı", koı kuların· 
dan keÇJpNta b.tlamıılardıt. 
Bu ••ada ~kı da eliade ka· 
ma ila ı~ıaelikten yuk ı:·a 
dotru kot•uf, llleçbul şabıı ta 
diikkin karfı•1nd&lci aokıktan 

firar etmeğe muvaffak olmuştur. 
Hadiseye yetişen 21bıta me· 

murları, Hakkıyı yakalamış, 
meçhul ıahıı bulamıyarak b.r 
zabıt varakası ile cürmümeşhut 
muamelesi yapmış ve Hakkıyı 
mahkemeye yollamıştır. 

Nöbetçi Asi yeceza mabke· 
mesinde yapılan duruşmalarından 
anlaşıldığına göre, Hakkı, Tür· 
kin adında hır kadının koc~sı· 
dır ve z•vcesinin berber Tev• 
fikle düşüp kalktığını söylemek· 
tedir. 

Halbuki bıı hususta bundan 
eve! Hakkı tarafından açılan 
tecavüz davalarında berber 
Tcvfıkin bu hadııe ile alakadar 
olmadığı anlaıılmıı ve berae· 
tine karar verilmi4tir. 

Hakim, hadiseyi dıha ziyade 
incelemek lüzumunu hiasetmif 
ve berber Tevfilı:teıa izalııt ı • 

- Biz kardeşimizi her za· 
man ziyaret eder ve her zaman 
kend ıine epeyce para verıriz. 
Başkatibin bizden istediği ve 
aldığı para rü vett r. Ve kar
deşimiz, başka bir hapisan~ye 

kald.rmıyacağını temin etm:şt r. 
Yorganla gömlek te, gene 

Başkatibin arzu ve ulebile ih
zar edilmiştir. 

Dediler .. 
Bundan so:ıra; mahkum Ham· 

d. baba dinlendi. Bu adam da 
şunları anlattı: 

m:ştır. Bu izahata göre, berber 
Tenfıkin yaııınuı v ·tıle ka•ip· 

lik yapan Hıkmet adı::Jakı bir 
kadının rek•bet yüzünden bu 
hadiseyi tefvılı: etmekte; bir çok 
defalar cürmü meşh~d. Sulhceza 
mahkemelerine gid·lmekte ve 
halen de Hukuk mahkemesinde 
boıanma davası mevcud bıılun· 
makta ve gene Hikmetin iftirası 
yüzünden Ağırceza mahkeme· 
sinde de bir davaları mev ... ud 
bulunmaktadır. 

Dr. 

Kalb hastalı /arı 
-2-

Kalb çalışması, sağl m bir 
ins nda dakıkada eli al ,yetmış 
altı arasındadır. Vasati ise alt· 
mış dörttür. 

Kılb, çocuklarda da"ma daha 
fazla ç •rpmakta olduğu gıbı, 
kadınlarda da kalb çarpmaları 
bazın daha sü atli bu'unmak· 
tad.r. Yaşlı insanlarda ise kalb 
çarpması azdır. Anca;;: süratli 
olduğu da naJir değ.ld r. 

Normal yaşayış, kalb işleme 
adetler;ne pek önemli o arak 
teı r icra eder. Hazım zamanı, 

ı ulıi heyecanlar, vücud hareket· 
!eri şahsa !lÖre muhtelif dere· 
cede tesir yapm:ıktadır. Esascrı 
ka.b uvveti, faalıyet enerj sile 
her insanda başka başkadır.I 

Şurası bilınmd d.r kı, ınsan 
iki şeyden ibarettir: Bu da 
tine! yaşayışta benlık ve c.smel 
hayatta da büııyedir. On n iç n• 
dir ki insan irsana lamam le 
benzemez. K.ınst t syon keyfi• 
yeti her insan iç n sp.sıyal bir 
vasıftır. 

Kazanmış olduğu ve dışardan 
kendisıne düıen ~ey de spesi
liKtir. 

hte bu iki faktörün bi l kte 
tesir yapmasından doğan h.ıl ve 
vas flar da hususi olması azım 
gelir. Vi:cud vaılığının ve tınel 
hallerin ve her bir örgenlerin 
halleri de bu mub.ııssalaya bağ· 
lıdır. işte tine! ve c sm hal· 
İerin böyle bir birine olan i gi
liliği ile faaliyette bulu'lan kalb 
halı de bu muhassa aya tabi 
bu:unrnakt d.r. K lb"n buyjk
ıüğü, enerj kuvvetı butün 
vücudün b li - - ·---r -llg sı v:ırd r. 

f 1V.JD .. f, f ecz.:ı • . . · I .. -· 
Bu p,ece 

B .şdurakta S bh t, Karan ti· 
nada B. Eşref. Kemerde Kamer, 
Eşrefp:ı.şada Eşrefpaş eczane· 
ıeri rıöb 4te dır e•. 
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Mahkümlıırdao Yudeya ve· 
rilmek üzere Aliye bir yorgan 
getirui. Ben de Yudaya verdim. 
Amma bu yorg n sonra, Baş· 
katibin odasına konmuş, ben.m 
haberim yoktur .. 

Daha bazı şahitler de dinlen· 
dikten sonra, suçlu kefaletle 
tabliyesini istemış ve mahkeme, 
tahliye ta!ebinın reddine ve iki 
ıah din daha ce bıne karar vere
rek duruşmayı başka b.r güne 
talık etmıttır. 

Hakım Halım S.dar suçlu 
Hllkkıya sordu: 

- Eı ad kı bıçak! ne d ye 
dükkan:ı tecavüz ettm? 

- Yorganım vardı. Onu al· 
mıık iç JI. 

- Yorgan bıç kla mı alınır? 
- Ber. bı çağ mı nefsim için 

taşırım! 

Müşteki Tevfikin söylediği 
gib; diğer mahkemelerdeki d.ı· 
val11r neticesinın ıorulmaa na 
ve duruJm nın bu güne tıılikıno 
ka .,. v rildi, 
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Mühürdar araştırma işine başlangıç olmak üzere 
odadaki eşya arı aramağa başladı 

Onan bu nedametinden bab•t 
alacalc olan bütün rahipler, gü· 
nahkar b r kardeşin saptığı fena 
yoldan kurtulması •tin dua ede· 
ceklerdi. 

Bu nasihat müstakbel mühür· 
dara iyi görünmüştü. Rah"plerin 
delaleti ile yap ğı ibadetler sa· 
yeainde habis ruhunu temizi~ 
lemete çalıştı, fakat onun düş· 
müt bulunduğu bataklıktan çı· 
kabilmeli için ıeytan yakasını 
barakmam1şb .• 

Rahipler himmetlerini artır• 
dıtı niıbette onun günahkarlık 
inhimaki de artmakta bulunduğu 
cihetle manastırın çanı gece 
gündüz çalınarak günahkarın 
nefsini ıllah için büyük arzusu· 
nu ilan edip duruyordu. 

Arbk rahipler için istirahat 
umanı kalmamışh. Gündüzleri 
kiliseye aevkedeo merdivenleri 
iaip çıkmaktan b şka bir şey 
yapamıyorlardı; geceleri iae, ge· 
ce ve temca ayinlerine ,:ıam 'me 

r ol•ak, yirmi defa yataklanndan 
kalkmağa ve odalarında min· 
derler üzerinde uzanmağa mec
bv oluyorlardı .• 

Şeytanın mı defolacağt, yoksa 
papulano mı usanacatı bilin· 
miyordu; nihayet üç ay sonra 
sinalalcir eskisinden daha zi· 
,..ele ubiı ruha kendisini kap
.... olarak ortaya abldı. 

MmMbn terkettıktea sonra 
hlkimlik mesleğine girmit ıve 

amcasının reislik makamını is-
_tihlaf ettikten onra_malum ta 
liimm göstermiyen kardinal par· 
tiıine dahil olmuştu; mühürdar 
oldu. Hqmetlinin valide krali
çeye kat ıı kin ve garazı Avus
turyaL An hakkında beslediği 
intikam rollerinde hararetle ça· 
hıtı. Şaliia vak•asında hakim· 
leri tahrik etti; Fransamn or
manlar nazıra M. dö l..affema· 
1111 plinları ı kolaylaıtırdı. 

Nihayet kardinalin itimadına 
L•ımile mazhar olduğu cihetle 
bu itimat aayesinde kraliçenin 
karpna çıkarak onu iıtintalca 
çekmek aibi en yüksek bir va· 
zifeyi üur ne almağa da mu· 

vaffak oldu. mediğine d e kan dirler. Ba mek· 
O ıçeriye gird ği zaman kra· tup çekmecelerinizin ve yazı· 

l çe henüz ayakta duruyordu; hanelerinızi n iç nde yek; fal at 
fakat onu göıür görmez koltu- her ha de b .r yere konmuştur. 
tuna oturmakla beral>er nedi· Kraliçe _?YB~a. kalk p dımdık 
melerıne de m:nderleri ve is· durarak gozlerım tehdıt vazıye· 
kemleleri üzerine oturmalarını tinde mühürdara dikti: 
şaret etfkten sonra çok aza· "- Kra içen ·z~. ~l sür!11eğe 

ti . b" t , le k d curet edecek mısm.z? dedı. 
me ı sr avır ~• ınara sor u: B k '- ... . b" b 

· · d . - en raun acız ır en· 
- Ne ıstiyorsunuz efen ı ; ne d · · k tt· · b"t·· · 

esıyım; şev e ının u un ıra· 

maksatla buraya geldiniz? d ı · · · f b e erını ın az mec urum. 
- Efendim ize karşı Hasına A" 1... b d v d 1 K d' . . - a, u ogru ur ar ı· 

mecbur bulunduğum tazımı ar· ne};n casus1arı ona sadakatle 
zetmekle beraber, kral hazret· hizmet et mişler. Bu gün bir 
leri namını, bütün kiğıtlannızı mektup yazdım ve onu daha 
tetkike geldim madam. göndermedim. işte mektup bu-

- Nasıl, efend.! Kağıtlarımı radal. 
teftiş hrL. Benim hal Doğrusu Bunu söyliyen kraliçe güzel 
çok büyük tecavüz!... elini göj sünün üzerine koydu. 

- Aff ın· zı r ica ederim, ma· - O halde o mektubu bana 
dam; bu hususta bendeniz kra· veriniz madam .. 
lın emrine tabi bir vasıtayım. - Hayır, onu kraldan başka 
K 1 d kimseye veremem .. 

ral hazret eri şimdi yanınız an - Kral o mektabun kendi· 
çıkmadı mı? Bu ziyaretimi size 
iblit buyurmadı mı? 

- O halde muayene ediniz; 
anlaşılan müttehem bu1unuyo· 
rum. Est:afania. çekmecelerimin 
ve yazıhanelerimin anahtarlır1na 
bu efendiye veriniz ... 

Mühürdar araştırma işine baş· 
langıc olmak üzere od~d ki 
eşyada araştı ma yap. akl be· 
raber kraliçenin o güa yaz ıı 
bulunduğu mühim me ltubu eş· 
ya içinde ıaklamıyacağanı pek 
iyi biliyordu. 

Çekmeceler ve yazıhaneler yüz 
kere açılıp kapandıktan sonr4' 
her tür.Ü tereddüd r ğmen, 
ışin ıonuna varmak Jizım geli· 
yordu. Demek iıtiyorum ki icra· 
liçenin üzerini de aramak İcab 
ediyordu. Bunun için mühürdar 
şaşkın ve mahcup bir halde 
Anın yanına doğ~u ilerledi. 

- ş·md; en eıaıh araı'u· 
mayı yapmak blıyor. Dedi. 

Bundan bir şey anlamıyan, 
yahut anlamak istemiyen lcralıe 
çe sordu: 

- Ne ribi? 
- Kral bauetleri bu gün ta• 

rafınızdan b r mektup yazılmış 
bulunduğuna bil'yorJar; bu me • 
tubun henüz adr< s"n gönderil· 

sine verilmesini isteseydi, si%den 
kendısi iste di; e1er vermiyccek 
olu ı sanır. ...• 

- Ne yaparsın z? 
- Kral o,nu sizden almağı 

bana emretmiştir .• 
- N sılt Ne diyorsunuz? 
- Aldığım emrin kal'i oldu· 

ğunu ~öylüyorum. O şüpheli 
mektup efendımizin üzerinde de 
bulunsa aramağa ulah"ve im 
bulunduğunu haber veuyoram. 

- Ne vahşilik!... 
- Şu halde madam, lütfen 

daha müsa t bulunursunuz. 
- Bu hareket alçnkcasına 

b·r tazviktir. Efendi, anlıyor 
musunuz? 

- Kralın iradesidir madam. 
Beni mazur görünüz. 

- Buna tahammül edemem; 
hayır, hayır, ölmeği tere h ede
rim!... Dıye bağ r dı. 

Mühürdar büyük bir ttv•zu 
ile kraliçeyi se.am1adı. Sonra 
kendısine verilmiş o.an vazifeyi 
ikmalden bir adım bi e geri 
durmıyacığmı gösterir bir ta· 
varla. siyaset meydamnda bar 
cellat yamağ n n yaptığı gibi, o 
anda hözlerinden yaılar boşal· 
makta o an Avusturyalı Anan 
yanana sokuldu. 

-Sonu 8 inci salıi/ede~ 

lktısad::=I 
Balıkçı ığımız 
Ba' ıkçıhğımızın Denizbaokın 

himayesine geçmek üzere bulun· 
ması dolayısilc lktısad V ~kaleti 
Türkiye balıkçıl ığ nın himaye 
ve inkişafı için yeni tetkiklere 
başlamış bulunmektadır. 

B·uabi bu arada İzmir ba ık· 
çılığı da yeniden tetkik edile

cektir. 
lzmir balıkçılığının hali ma· 

lumdur: 
Serınayes"z, vt.sa·taiz bir bal de 

ve fakir bır cemiyet halinde 
çal•şan balıkçılarımız, bir çok 
zorluklar ve zaruretlerle karş•· 
taşmakta. kendilerani geçindire· 
medikleri g bi memleketi de is
tifadelen direme mekt edirlcr. 

Balıkçılığımız Denizbank gibi 
rnilıi bir teşkilatın himaycıı al· 
tına girmekle lzmir bal kçı1ığı· 
nın da şirndıki zayıf durumdan 
kurtul:.ıp inkişaf edeceğine şüp• 
he yoktur. 

lzmir balıkçıları son zaman· 
larda iki müb m zorlukla karşı· 
laşmışlar ve bunu. yeni tetkilc· 
leri münasebetile, iktı51t Veki· 
letine bildi'rpıeğe karar vermiş· 
lerdir. 

Bunun biri şudur: 
lzm'r körfezi Karadeniz, Çil· 

azmak, Büyükg ediz ve Rağıp 
paşa dalyanı gıbi açık voli ma· 
ballerile çevri:idir. Bu açık vo i 
mahalleri mültezimler elinde 
olduğu için bal ıkçılar yanaşb· 
nlmamakta ve sahilden 400-500 
metre uzakta avlanmak mecbu· 
riyetinde bırakılmaktadır. Hal
buki, yeni kanuna gö e, bu aç1k 
voli mahallerinin :;atılmaması 
ve balıkçıların stifadelerinc bı· 
ra kılması lazımgeJmektedir.Açık 
voli mahalleri ınaliyece kiraya 
verilecek olursa bu yıl da istHa· 
deden m&brum kal caklardır. 

lzmir balıkçılar cemiyetinin 
ikinci ihtiyacı eskidir: fakat bir 
türlü çaresine başvurulmadığı 

içın daima yeni kalmıştır: 

lzmir körfez , köpek balıkları, 
yunüs'er, aplumb ğalar ve di· 
ğer balık neslin in üremesine 
man: olan canavarlarla doludur. 
Bunların imhası teşkilat ve ve· 
ıait iıidir. lzmir bahkçılan bu 
veııitten mahrum olduklara için 
bunları imha edtmemektedirler. 
lzmir balıkçılığı tetkik edilirken 
bu iki ihtiyacın ilk planda hal· 
fodilmesi icab eden 1şler arasına 
alınmas zaruri görülmektedir. 

Nejad Böğürtlen 

Ttfrika No. 
es lnkılab hatıra· .arından Yazan: 

M. DcQan 

Enver de dağdan inmişti. O tarihe kadar k·mseye bu kada·r büyük 
istikbal yapılmamıştı. Selinik adeta bayram yapıyordu 

•"Bis Allahtan bir göz istiyor· 
duk. Allah bize iki göz verdi; 
ba nimeti biz canügönu den ka· 
b•I t:ttilc. Ukin vatanda~lar ga· 
fil Olmayınız. Serbesttliğin ver
diti neşeye de kııpıtmayınız. 
Çünkü mem1ek t için vazifeleri· 
miz bitmedı, b.likiı yeniden 
bqladı. Uzun seneler yorulma· 
dan çahşacataz. Düşmanlarımız, 
komşularımız bizi hırpa1amak, 
bizi devirmek için çok çalap
caklardsr. Ona göre gözümüzü 
açahm. Çünkü Sofya, BeJgrad 
ve Atina bizdeki bu yen; ida· 
reye ıöce, yeni tuzaklar kura· 
cakl.,.dır, gafi olmıyalım. 

Sözlerini aynen ıöylemişti. 

Enver de dağdan inmişti. O 
tarihe kadar kimseye bu kadır 
büyük bir istikbal yapılmamııtı. 
Binditi araba adeta etrafını sa· 
ranlar tarafındın sürükleniyordu. 
Yakanda arzctt ğ.mız gibi Hıris
tiyaa •natıra mensub çetelere 

haber göndermiş böylelikle ken· 
disine iltihaklarını tf'min eden 
çetelerle Seianiğe inmişti. 

Enver bir çok'anmn yaptığı 
gibi dağdan mcr inmez doğru· 
ca resmi vazifesine gitmemışti. 

O hemen merkezi umumiye 
kapığı atmıı cemiyetin yaban
cılara karşı bir röpreı:anteri 
mevkiinde kalmış ve kendisine 
tahsis ed len odanın kapısına 
(Enver) yazıla yaldızla bir çer· 
çeve astırmıştı. Ziyafetlerden, 

nümayişlerden iş görmek müm· 
kün olamıyordu. Sclinik adeta 
eski masallarda iıittitimiz kırk 
gün, kırk gece duğün yapılan 
eğlenti yeri oluvermişti. 

Bütün Balkan hükumetler;n. 
den zabitler. heyetler, d plomat· 
lar gelip gidiyor, hepsinin şe· 
reflerine ziyafetler veriliyor, nu· 
tuklar s6ylcniyordu. 

Kışlalarda vaz fe görecek za· 
bitler kalmamıştı. Küçütündcn 

büyüğüne k dar yeni açılan ku· 
lüplere dolmuşlardı. Böliıkemin· 
leri ve başçavuşlar ellerinde 
yoklamalar, erzak cetvelleri ı.:a· 
bitlerin· aramakla meşguldüler. 

Hancı sarhoş yolcu sarho,. her 
keı bir hava tutturmuş gidi· 
yordu. 

Etr3dm taşkm' ıkları lıerlcesi 
kendilerinden bı tırRcak bir ha
le gelmişti Selaniğin umumhane 
semti topçu ktşlasına yakın ol· 
dutundan topçu efradı bura· 
larda adeta karargah kurmuş· 
lardı. Sokaklarda alay alay ge
zen sarhoş neft"rlerin vaz ıyetleri 
pek gülünçtü. Rasgeldikleri %8· 

bitanın l: oyunlarına sarılır sar
hoş şivesile: 

-Yaşasın zabit efendilerimiz, 
diye bal vehatır sor u~ao r.iralar 
atmak adet olmuş gibi idi. Bu 
h:ılin önüne geçilm yecek olu· 
nu sa sonu vebamet doğuracağı 
muhakkaac: idi. 

Müş"r fbr him paşadan sonra 
üçüncü ordu kumandanlığına 
Üsküp valisi birinci Ferik M h· 
mud Şevket paşa tayin olun· 
muştu. Sess:z, sedasız çahşır, 
debdebeyi pek sevmez haluk 
bir zat id ı . Gelece~i iyi görür 
h'ç bir vakit ifratı sevmezdi. 

Firzovik içtimamda cemiy t ken· 
disini çok iyi takdir etmişti. 

Esasen paşa erkanıharb zabiti 
ve ayni zamanda uzun seneler 

Almanyacıa bulunmut iyi bir 
askerdi. Münhal olan üçüncü 

ordu kumandanlığına pek mü· 
nasib görülmüı ve tayin edil· 
mişti. 

- Sonu ""' -
Malakfimiget 

L;se diploması üzerinde tah
rifat yapan Mehmed R fal oğlu 
B. Ziya Kotukun şehri miı Atır· 
ceza mahkemesinde sekaı ay 
hapsine karar verilmişbr. 

~ NASREDDi HO C 
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Yazan: 
Şeyh 

KU teri 
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Salihin devesini baştan 
cürmiyle üç seneyi 

cıkarm k • 
yedik --- Doğru .. 

- Doğru ya .. Dü~ün be bira· 
deri. Her f dünyayı kana boya· 
sın d iye hak kaç renk marıf 
kullanmış .. Rus telatini gibi par· 
hyan Arap Hacı Yaverin de, 
şimdi Japonlara dumsrn att ıran 
safran surath mar{'şal Çan Kay 
Şekin de, AmerilcaJ aki kırmızı 
"Astek,, 'kabi esi reisi Zankrif n 
de, Karşıyakanın her gün traşlı 
muhtara bay A. Kenanm da ve 
nihayet Cuma gecesi güvey gi· 
ren Mısır Krah F aruğun da ilk 
babası o .. 

- L"men lc:ıtır 
- Hayır. inne men maval 
Biz \'aziyeti unutmuştuk ga· 

liba.. Sohbeti tam kaynatacağı· 
mız sırada .. Maval,, kelimesi, 
başımızdaki Araplan ansmn 
kamçıladı. Neyzene bir tekme 
atıp beni sürüklemeğe başladı· 
lar ve doğr ca Zülkarneyn Aley· 
hiase.amm huzuruna çıkardılar. 

Nefes almağa vakit bulama· 
dan ilk sualle karşılaştım: 

- Adın ne?. 
- Şeyh Küşteri .• 
- Annenin adı? 
- Aman bay reis; bu ne bi· 

cim sual? D ünyadaki mahkeme
ler insanın babasının adı ı so• 
rarlar. 

- Orası dünya, burası ahi· 
ret.. Çocuklarm kime i it olduk
larım sadece a nneler bilirler. 
Sen s aı:me cevap ver. 

- Şu halde benim babam? 
- !:>en ·n baban; babandır 

işte. A!t tarafına kanşma, sua· 
lime cevap ver. 

- Başfü,tüne bayım, liavva 
Aleybisselim. 

-Hangi Havva Aleyh' selam? 
- Peygamber Adem pederi· 

m"n rcfıkaaı •• 
- Anlaşıldı. Sen doğru ko

nuşan b ir ruhsun. 
- Teveccühünüz sayın hayım. 
- Cürmün uedir biliyor mu· 

sun? 
- Biliyorum bayım, firar •. 
- Hayır .. f ,rar, her mücri· 

min hakkı dır. Baş nda bulunan· 
lar gözlerini açıp kaçmana mey· 
dan vermeselerdi. 

- O halde mücrim değilim. 
- Acele etme.. Sen, Salih 

Peygamberin devesini baştan 
çıkarmak cürmiyle mucrımsin. 

- Aman Sultanım. 
- Sözümü kesme.. Sen, 4947 

sene saf ve masum kalmış b r 
deveyi zina yoluna seykede rek 
ahiretin umumi ahlakına bomba 
atan bir namerdsin. Sana, boy· 
nundaki ıişeleri çıkarmamak şar· 
tile, üç sene mütt"madiyen nafile 
namaz kılmak cezası veriyorum. 

- Aman ayağınızı öpeyim, 
bari farz namazı kılayım. Hem 
namaz, hem nafile, pc'k gücüme 
gidecek. 

- itiraz yok.. Götürünüz .. 
Öyle ya .. işin istinaf1, itir zı, 

temyizi yok. Adamın ded iği de
dik. astığı astık, kestiği kestik. 
Böyle de adalet olur mu mirim? 
Burası mahkeme değil; iki bin 
yıl önceki dünya ülkelerinden 
( • • • . ) gibi bir şey .• 

- Adın ne? 
Kabartilof •• 

- Yabancı bir devlet heu
bına casu.sluk, vatan bıyaoeti, 
itı raf ha.. 

Güm ••• 
Arkaaın~ Taıtaralc Ajanaile 

bi r tebliğ: 

Kurşuna dizilmiştir .• 
Söylene, söylene ) ol kenarm· 

da tem zce biı' yero aeldik. 

Su olm dığı için iki darp, üç 
taksim teyemmüm ederek "nıy t 

ettim, niyet e_ led m üç senelık 
kısacık nafile namaz n " d d -
ten sonra işe g"riştik. Durm c , 
d nlenmece yok. Sağa, sola e· 
lam verdim m ; ö eki r kate baş
lıyorum. Bana kat a du aca ım 
amma başımdaki % pkın l zcb -
niler bırakıyorlar mı? 

Hulas~ , uzatmıyatım, gelip ge· 
çen ervahın zeb an ilerden 1st za· 

hı nı dinliyerek, harndo•sun, dün· 
yada iken öğrenebıJdiğim ye• 

gane Sure "Kulhüva llahi,. yi 
okuya, ok uya tam üç sene nafile 
namazı kıldım. 

AlJaha çok şükür ki mahke
mede (Abdestin 54 farzı be a-

nındadır) fa5Jından kapak kal
dır.an olmadı. O n sekizi "ç"nde, 

kırk dokuzu dışında derken kim 
bilir başıma daha neler gelirdi. 

Son selamı da ver p ellerımi 
havaya ka ldırdıkt sonra: 

- Yarabbi; dedim; çekti· 
ğim artık yeter. Sana şimdi söy· 
liyeceğim sözler hoşuna giderse 
beni affet, gitmezse hapı te
meHi yuttuğumun resmidir. 

Ortalık bir kahkah ıı ile çın· 
ladı ve gaipten b ir ses yükseldi: 

- SöJ•le bakalımf. 

- Ya Rabb 1. Ş yet lzmir 
valisi bay Fazlı Güleç, Nalbant 

oğlu bay Mahmut Hıfzı, Fıan 
sız milletinden Mösyö Heryo, 

İzmirdeki Rağıpbaş otelciıi 
bay Basri, Karşıyaka eşraf ndan 

bay Kemal Kestellı söz bırliti 
ederek Sırat köprüsünü hep b e-

raber geçmek isterlerse müs • 
ade buyurma.. Azametin ha~ la 
için köprü yıkılı r, kullarındaa 
bir kısmı köprünün bir ucunda, 

b ir kısmı da beri tarafanda ka
lırlar. Gerçi belediye mimarı 

bay Reşitle müteahhit mimar 
bay Necmeddin buradalar am• 
ma Sırat köprüsünün tamirini 
becerebilecekleri şüphelidir. 

Gaipten ses, gülmekten katıla 
katıla, tekrar yü'kse1di: 

- Ulan teres.. Hoşuma git .. 
tin. Sana üç sene serbesti ve· 
riyorum. Gez, dolaş. . Bu üç sene 
içınde nefsini ıslah ederı-.en ce· 
zalannı affedeceğim, aksi halde 
• bir daha çıkmamak şarti le • 
Cehenneme g receksin. 

Haşşöyle.. Nıbayet Allahın 
gönlünü yapmış, üç yıllık müh· 
leti koparmıştım. O ndan sonra· 
ımı tabıi gene A llah b ilirdi 
amma her halde kolay kolay 
tuzağa düşmezdim. 

Derhal ayağa kalktım, şişe· 
leri boynumdan çıkararak ora· 
cığa bıraktım, artık bana bük· 
medemiyecek mevkie d ü§en Arap 
zebanılere dilimi çıkardıktan 
ıonra tabanları yağladım. 

Bir müddet koştuktan sonra 
bir kuyu başına geldım . Üç yıl
bk nafile namazı yorg unlugunu 
dinlendirmek üzere hemen ku· 
yunun başına oturdum ve §Öyle 
derinden bır: 

• - Ahi 
ÇcktimJ Sen misin ah çeken? 

Kartıma, bır dudağı uy n:.m 
d ibinde, bir dudağı A li hrn t ~ 
tmın ayağında, zıfiri surat • çir· 
kin, korkunç Arap çı kaıak: 

- Dile benden ne dı'ersen? 
Demez m ? Aklımı kaybede

yazdım. 

- S onu flaJ' -
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fes- Ephesos ı;:~':!.}"t.:!~~":: hazırlandıkları söyleniyor 
adı hakkınd rine VJrdJ •• 

--~~---------~~~ Yazan: Profesör H. R. Tankut 
Eski tar'hin büyük ve şöhretli 

sitesi Ef es; adı dolayıs le de 
çok dikkat çekmiştir. Bu keli· 
menin tüm anlam le etimoloj • 
sini yapmak henüz kabil o madı. 
Bu yo:d ı Pauly. Wıssow.rnm top· 
ladığı ma.umat arasında şu 
parçalar tetkık ufkumuzu aça i
lirler: '(Kay) nehri (Küçük Men· 
deres) deltası, eski müsaid kör· 
fez ve şehir çevresinin feyizli ve 
bereketli toprağı oraya :skiden· 
beri mubac r celbediyordu. P .• • 
niusun bi.d rd ğine göı e sah 1 
esk: zamanlarda Artemi~s·onun 

yakın nda bulunuyordu. Ç nkü, 
Mı i.tan bir az önce lon (İyo:ı) 
ların yardımcı f osu Korses 
ön:inde demir atab.lm:şti. Höyle 
olunca Aya uluk tepesi kadın 
Tanrısının ilk abitler ni sahilde 
ve l oy yakınlarında aramak la· 
zım gelır. Hiç bir eski şark 
kaynağı bize bu muhaceretin 
acını vermez. Kabildir k buna 
efes denmiş o sun. F .&icat Grek 
dıli ile onun (E esin) e imo o
jisni yap p me\·dana ç karmak 
kab l olm yor. Ef ese is b çimi ile 
bunJ Romadan evelki Grek si· 
tes n·n (Efes kasdediliyo ) beş 
kah Jes nden birinin adına irca 
edebiliı iz. Buraya Magnet:erin 
kumanaanı Leu ... ippos ile G.rit· 
liler de ge;dıler. 

Fakat ılk gelenler k"mlerd.? 
Greklerin Artemiı ile b r tut• 
tokları Buyük Asya maoudes.• 
n·n hizmetind.: ilk de.a olarak 
kimler g rmişti? Bu b zim iç n 
be.li değ ldir. Grekli§-.n tes rile 
ıbaı.llarınm itib,ndan düşmüş 

r olınasma ratmen bu büyük As· 
ya mabudesınin d ni mcrss mı 
son zam.ınlarına kadar tuluna· 
bilm şt. Bunların araa nda b.ı· 

h"sli müsabakalar ve koş ıhr 
gibi öy:e bu:ıus·yetler v.ır ki 
onlar yalnız ve ancak Grek ol• 
mıyan dınlerde bulu nur. 

Rahiplerine y::ıni Artemis Pa· 
pazlanna Mrgibüzos derlerdı 
Bu isim D.yadohlar devrinde 
de (lskenderden sonra memle
ketini aralarmda taksim ed p 
istil:lil eden kumandanların un· 
vanı) biliniyordu. Bu isimi muh
tel f tarzda izah etmek istem·ş· 
)erdir. Bazıları Sanskritçe Ma
habahuya yaklaşhrarak büyük 
elli yani kuvvetıi veyahut Aılah 
tarafından gönderilmiş, veril· 
miş manasma geldiğini sandılar. 
BJ Megabüzos adının yanında 
b"r de Essenes var ki bununla 
o kurban ayini papazları ad
lanırdı. 

En eski sekene Pherekdese 
göre, Karlar, Strabo:ıa göre, 
Karlarla beraber Lelegler, Pau
sanyasa göre, Lelegler Leydler 
ve başkalarıdırl Fak1t Karların 
hepsine faik ve taşkın olduğu 
anlaş lıyor. 

B.r eski Amazon lejandına 
göre, mukaddes makamı ve si· 
teyi Amazonlar kurmuşlardır. 
Fakat yalnız Romalı Sezarlar 
devr;nin muharrırleri sığ.nan ve 
kovalanan b.ı Amazonlardan 
bahseder. (R ·slenoyol .,padie der 

C as~ schen Altertum:ıw. ssenschaft 
v il.) 

• • • 
Bu i~ahlardan tıotkikimiz için 

çıkArac: ğ mız hareket nodaları 
şunlardır: 

1 - Ef es Grekten ö.ıce de 
vardı. 

2 - Efes adı Grekçe değil· 
di. Gr,.k dıli ile etimo!oj s ni 
yapm tk a Jil o'm m ş~ır. 

3 - Et se 2elcn i.k muha· 

cirlerin kımler olduğu malü:n 
değildir. ' 

4 - Sekenenin Kar, Leleg, 
Lyd (Lid) ler olma11 tahmın 
edil:yor. 

S - Küçük Asyanın büyük 
kadın Tanrısına tapıyorlardı. Bu 
T .mrı ın Efesteki papazlarına 

Magabüzos ve Essenes diyo • 
lardı. Dıni meras m 'erinde çe· 
v klik sıçrama ve k->şma vardı. 
(Ş manlar gibı) 

6 - Am zonlarla ilg"lerin· 
den bah ~ed.lir. 

7 - Küçüle Menderes üze· 
rinde ve sahi:e yakı n idi. Ar· 
tem s bitişik kasaba ve Ayasu· 
luk kutlu (Tann durağ) ıdi. 

* • * 
Greklerden önce Efes mmta· 

kasına k mler n g ·lm.ş o duğunu 
ves:kaya dayJnarak tesbit et· 
mek gü;. olmakla b raber tari· 
h n çizdiği ve tab"atın tesbit 
e't ğı büyü c muh ceret ve t • 
caret yolları bize ha lg kavim
lerin hangi noktalarJa faz a 
durduğu:ıu gös ere il r. Ş uktaıı 
garbe giden büy:ik yo.lardan 
biri ıin batay ucu Ef se .s "' p :a ıı
makta id . M la tan 2 O y 1 ö:ı· 
ce SJ!'ları iç nde 22500J-30JO ... O 
kişi barındırab im iş o a a bu en 
eski ı' t ye Fırat boyunu ve son· 
ra T o osu ızl yerele gelen bü· 
yük ke van ve muhaceret yo u· 

n11n yo 'cuları do'ar boşalırdı. 

BJnla tn arasınd l M ·r~e.i As· 
yadan, lrandan, Mez poıamya· 
dan, SJriveden g.lı:n tüccarlar 
olduğu g.bı vak t vak t sitey 
zıptcdcrek halem yet kuran 
Anado u ordu an da vardı. 
Efeste h1t rı sayıl r bir Yahud.· 
1 k b.le yerleş'll şti. (81b.lljler· 
den kin&)'e). Kolayca para kıı· 
Z\nılan haşmetli ve konfor.o 
Efes denize halkı da cezbedi
yordu. Or .. d ı topla:ıan güz.de 
iş, ticaret ve muJıarebe erleri 
fık ir ve folsefc ada oları, Bozu 
severler, cesur gemic ler üstün 
bir sosyete füzyonu yaratmış· 
lardı. Hayatın o zamanki ve 
oraya mahsus şartları f zik ve 
moral kuvvetlere hü ·met ist;yor· 
du. Mevcudu az olan kadın 
cinsi d n uknumları aras·na gir· 
mişt:. Hayatı anlayarak seviyor· 
lar ve onu yap:ın harekete, kuv· 
vete ve anaya tapıyorlardı. Efe· 
s'n Grekler devr.nde tesbit ed l· 
miş kabile adlarından şunlar 

man'dardır: 

1 - Aragad's = (Arga'lı'ar). 
2 - Levendi = (Levendlcr, 

erler). 
3 - Pelazyii = ( Pelaj'far ) 

(Brak sdaliye işart" ). 
4 - Voris = (Borlu'Jar). 
5 - Evr pomb;i =(gen ş alın· 

lıla -). 

6 - Egotei = ili (Keçlerşim· 
d.k: k!ra ve sarı keçilile. ?) 

7 - Eheptol~mis ::: ( a vga· 
c lar) belki ekeler? 

8 - A themcnis = (Sıçrıyan· 
lar, atlıyan lar ). 

9 - Ehirei = (Ağarlar, sağ· 
lamlar). 

10 - Pi = (g"iç~ü!er, erkek· 
ler = C n~i münasc:b .. t · bakı· 
mından). 

11 - Poliklii = (şanlılar). 
Manisa ile Ef es aras nı ve 

çevrcsi11i dolduran bunlar gibi 
sayıs : z. kabile din ve dil esasla· 
unda bir idıler. Yalnız resmi \e 
yazı d ileri iyon dili id . Hepsi
nin bird: n taptığı Taıır.ya Grek· 
ler Arttm:s adını veriyorlardı. 
•Romalılar n Dianas:na tekabül 
eden bu mabude tabiatın hik.• 

B. Van Zeland 
Brü:Csel, 21 (R dyo) - Bel

çika sabık Başvekılı B. Van 
Zeland, dünyanın ıktısadi vazi· 
yetı bakk ndaki raporunun b:r 
kopy"sini bu gün hükümete ver· 
m şt r. 

Raporun bir suret İ ıgiltere 
B ışbakanı B. Ç:ıııberlayna di· 
ğcri de F ansa B.ışbak.rnı B. 
Şotana v r im şt'r. 

Raporun, bu gü ıle.rde neşre• 
d leceğı ~öy'eni or. 

Ro:-sanlık 
de!J::m e:ı"'iyor 

Lıvelena, (Mı ta) 21 (Rad
yo) - Bu gün buraya gelen 
lııgi iz ban Jı . ah (Taına) ad ı 
vapurun kaptanı, aç kta meçhu 
bir tahtclbahrin, bir destroyere 
to rpil salm ğ:1 çalışırken gördü· 
günü söylemıştir. 

Ftansız to pito1arı, meçhul · 
tahtelbahri araıuaia çıkmış· 
lardır. 

Rus sefiri 
Kral K,ırol:ı ved:ı et:i 

Bükreş, 21 (R •dyo) - Kral 
Karo), bu giiıl Moskovaya ha· 
reket ed•n Rus sefirı B. Oks· 
trofsk'yi kabul etmiştir. 

Sef r, krala veda ey1emiş ve 
müteakıben trene binerek bura· 
dan ayrılmıştır. .................. 
mesi idi. B ıkırelerin, faz ilet o, 
insan neslinin hamisi idi. En 
tanınmış olan t pi Efese aid 
olanrd r. Bunlar bütün t.pleri ile 
küçük Asya büyük mabudesi 
Kubele {Kubaba) ana tipi ile 
b rleşir" (Brc:ckelman). 

Not - Bu mabudenin bir 
Türk adı taşıd ı ğ·nı ş :mdiden 

söyleme'. iy:m. Erde 11 kel mesinin 
Türkçede fazıl e t (D vana Lugat·.t· 
Türk, Rad. C 1 Uygur ve Ana· 
dolu Lehçes) demek o duğunu 
hepimiz b;Jiriz. Artmak ve arıt· 
mak kelimelerinde bu mabuJe· 
ni:ı m:iekkel o d~uğu bereket, 
tenasül, ve intaç fii lerile temiz· 
lık ve aklık manaları bulunduğu 
da meydandadır. Güneş • Diı 
teorisi bu ke:imeyi şu şekılde 
çözöimler ve manala11dırır: 
(1) (2) ( ) (4) 
ağ+ r+aı+am: Erdem, Artam 

Bir numaralı ana öıc Gü.ıeşin 
ilkel anlama göre vasıfl.mndan 
biri olan ışık ve ayd .• hk odu
ğuna göre bu an'am ar unsuile 
bir obje veya si.je üzerinde te· 
karrür ü ve at unsuru ile bu te· 
lcarrür fiılini kazaza, ır. Am o 
süje veya ohjedir. Şu halde ar· 
tam veya ertem parlak ığın ve 
dolayııde tcrn izi k ve faz.letin 
kl'ndisinde tckarrür ettiğ. sqeyi 
gösteren bir ke.ime o ur. Grek· 
çcde is fazla unsuru manayı 
tamııınlıyan ve isimlendiren be· 
şincı bir elemandır. 

(Arkası garın) 

-···· Şimdiye kad~r Japonların eline geçen yerlerin nüfusu 250 mil-
yonclu"'. çı·n kumandanlarından 9 kifi idam edildi , 

Şanghay, 21 (Radyo)-Japon· -
la':', umumi bir taarruz ıçın ~-..........., 

hummalı surette hazırlanıyorlar. p$itk~~=~i~~J 
A:akadarların verd'ği malu· .-. ....... 

mata göre, Japonyanın şimd iye 
kadar işgal e m ş olduğu yer· 
lerin umumi nüfusu, • Mançuri 
de dahil • iki yüz elli mılyona 
yakındır. 

Şanghay, 21 ( Radyo) - Ja· 
pon or duları, bu gün de ilerle· 
mişler Vı! (Ohayen) şehrini işgal 
e) lemişıerdir. 

Son gelen haberlere göre, 
Çin or duları, Japonların Çinde 
ılerlemelerine mani o'mak için 
esaslı tert bat almakıa meşgul 
bulunuyorlar. 

Şanghay, 21 (Radyo)-Japon 
ordu arı, şid l etlı kar fırtınasına 
rs: ğmeıı Ş:ıngtong ha valisinde 
ileı lem ekte .devam ediyorlar. 

Tıyen·Çin • Koceo hattı üze·· 
rinde yürüyen kıt.Jat, Yeytinge 
yak:aşmıştır. 

Hankao, 21 (R~dyo) - Çin 
Aj msından:· 

V .. z f l' sinde ihmalleri g Öı üten 
9 kumandan idam edilmiştir. 
Bunlar arasında bar kolordu ku
mandanı, bir d vanıharp reisi, 
iki alay kumandanı, Posta ve 
Te graf N,·zaretinin yüksek me
murlarından b r kiş vardır. 

Japon askerleri siperde 

Rus-ltalyan münasebatı 
kesilmek üzere 

Rusya, lt:ılya borcunu vermiyor diyor, /tal. 
ya da borcum yok:ur. Diye ısrar ediyor 
J?ar:s, 21 ( Radyo ) - Rus dan a mış olduğu petrolla ma· 

gazeteleri, lta!ya aleyh ne neş· zotların paralarım ted"ye et• 
riyat ycı pmağa başlam ştır • . Bu mek istemediğini, biç bir sebeb 
yüzden, lıalya • ~us ~ıca i mü· olmaksız n, Rt..1s vapurlarının, 
nasebatmın kesılmesı muhte· ltalyan lımanlarıuda tevkif edil· 
meldir. ·diğini yazmaktad rlar. 

T s Ajans•, ltalyanın, Rusya. . Roma, 21 (A.A.) - Stefani 
------------------===~--~==========-------~--~--

ihtilalciler, 'Terueı şetlrini 
istirdada çalışıyorlar. 

Ajansı bildiriyor: 
1 alya So \'yetler birliğine lcarıı 

mali taahhütlerini daima ifa 
ettiği halde Sovyetler birliii 
petrol itası için imza ettiği kon• 
tur atlar ahkam na bir kaç ay• 
danberi riayet etmemektedir. 

Tcıragona limanında bir lngiliz vapuru 
batırılclı. flc.rb, şiddetle devam ecI~· .. vor. 

Frauko 
Barselon, 21 (Radyo) - Cum· 

hur yetçilerin neşrettik1er1 reımi 
teblığ ie den liyor ki: 

Bu gün:erde başlıyan muha· 
rebeler, ş . mdiyee kadar vuku· 
bulan harplerin en şiddetlis dir. 
ı ki tarllftan da külliyetli ve ta· 
lim görmüş kuvvetler harbe gir· 
m ş bulunuyor. 

lhtılalcilcr, Terueli istird 1t iç"n 
büyük gayret.er sarf etmekte ve 
bu hus sta azami fedakarhklar 
ihtiyar eylemektedir. 
Düşman tayyareleri; Çeladas 

tepelerini şiddetli bir ateşe tut· 
muş ve piyade kuvvetleri Mo
leton şehrini işgalden sonra iler· 
lemek istem işse de püskürtüle· 
rck durdurulmuştur. 

Barse on, 21 (Radyo) - lb
tila caere mensub b ır tayyare 
fılosu, bu gün Taragona limanını 
bombardıman etmişler ve li
manda bulunan bir İngiliz va· 
purunu bombal ıyar3k batırmış· 
tardır. Mürettebattan 4 kişi öl· 
müş, 7 kişi yaralanın ştar. 

Paris, 21 (Radyo) - Havas 
Ajansının Saragosa muhabiri 
bildiriyor: 

lht li ciler, Teruel cephesinde 
cumhurıyetçilerl~ harb etmekte 
devam ed yorlar. 

Fıahkiıtler, Moleton hattına 

topçuları 

temizledıkten sonra ilerl'yerek 
Eıhamraya do}ru yol a!mışlardır. 

Cumhuriyetçiler, taarru7.un bu 
cepheden yapılacağını daha 
evci tahmin etmediklerinden, 
ha ttı tamamen istıh . amsız bı· 
rakmışlardı. 

lht.Ia.ci.erin, bu harbde yedi 
yüz esir aldıkları ve bir çok 
mühimmat elde ettikleri söyle
niyor. Harb sahası, baştanbaşa 

insan cesedlerile doludur. 
lhtilalcılerin topçu kuvvetler·; 

Ct.9mhuriyetçilerin muavin kuv· 
vet almalarına mani olmak için 
Toenkan·'laıans ya yo larını to
pa tutmu7 bulunuyorlar. 

Cumhuriyetçiler, suıılmıta 
başlamıştır. 

Cebelüttarık, 21 (Radyo) -
S ngler adındaki İngıiiz vapuru, 
dün meçhul bir tahtelbahir ta· 
rafından torpillenmiş iıe de 
batmaktan kurtulmuştur. Zira, 
atıları torp '.!ledn h ç biri vapura 
rastlamamıştır. 

Kaza 
Karataşta Asanıör so\cığında 

Remzi oğlu B. Sami, idaresin• 
de~i motoıik'eti yoldan geçen 
13 yaşında Receb ve 2 yaıında 
ine ye çarptırarak hafif surette 
yaralanmalarına sebebiyet ver
miıtir. 

Sov.yetler biri §inin ltal)'•)I'• 
bu sene vades gelen bir kaç 
milyon bor\;u vardır. 

Filistinde 
tedllis -~ ·vaseti 

» --
Mave .. · 
ciutlc. ç. 

101· '6 ... ı: - -

a 

nı: 

< ~ria hu. 
arpışma. 

Pars, 21 , ......... .1.P)-Maverayı 
şeria • Fılis'J.•• ''"~ ... ~branda be
deviler arasuıJc1 _ v~ubula mü• 
sademe devan.• ;:d:yor. Dün 60 
bedevi makbl uüşmüştür. 

Kudüs, 21 (Hususi) - Ted· 
hiş hareketine ş ddetle devam 
edilmektedir. H .1rb ·d . vanı, üze• 
rinde silah taşıyan bir arabı 
idama mahku n etmiştir. Arap• 
lar, Fılistinin taks mini istihdaf 
eden projeye kat'i surette mu· 
halef ete ve bunun iç n çarpış· 
mağa karar vermişlerdir, 

Kudüs, 21 (A.A.) - Tedhiş 

hareketi şiddetle devam et· 
mektedir. Kudüs harb divanı 
silah taş mlktan suçu bir ibti· 
la : cı hakkında idam ctza ıı ver• 
miştir. 

Pol s kooperatif şirketleri mü· 
f cttiıi Rassel El badi isminde 
birini tevkif etmiştir, sebebi 
meçhuldür. 

Araplar, Filistinin taksimi 
projes.ne karıı muhalefet poli· 
tikasına devam etme'ctcdirler. 
Arap yüksek komitesi Ormıby 
deklarasyonunun tedkikinden 
ıonra Fıliıtinin taks mine daya• 
nan her türlü p ·ojelere kat'i 
surette muhalif olduğunu teyid 
etm ştir. 

Komite Arabların iıtiklil bu· 
kokuna tamamen riayet edil· 
meıi lehindeki Bludan konfe• 
ransı tarafından yapılan Arab 
ittihadı temennilerini kabul et• 
miıtir 



KARA KORSANLAR ŞEFi 

Dilber kadın korsan 
Aşktan batka kuvvete baş eOmiyen deniz kızının maCet"aları ... 
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Karasakal, zevcesini ilk akşam yedi hayduda 
peşkeş çekti ve bırakıp gitti! 

Karaaakal: 
- Hele ıen beııi dinle. De

di ben fikrimi detiştirdim; fa· 
icat bu kız ile evlenm:ı bulunu· 
yorum, bu kızın aevilmek hale• 
kıdır. Bunun için ıen bu kızla 
bir az oynaş bakalım. Zencir· 
leme aenden başlaaınl 

Rişar, zaten zifaf odaaına va• 
kitsiz alındığı için derin bir 
hayret içinde idi. Bu teklif onu 
büıbütün pfırttı. Karasal'81 de· 
lirmiı mi idi, yoku? 

R;ıar, Karaaakalın uıul ve 
adetlerini çok iyi bilen bir 
adamdı; ekseriyette en akla ıel· 
mez teklif ~e emirlerde bulunan 
bu adam, buııların kabul veya 
icra11 için nihayet bir dakika 
kadar beklerdi. Eğer bu müddet 
içinde b:ç bir şey söylemezse, 
emrinin yerine getirilmesi lcat'i 
surette lizım demek olurdu. 

de azami bir süratle meçhul Kl.fiord, oldukQ& derin bit' 
diya;bra dot u rid:yordu. Ka· hayret içinde lcal...kla beral>er, 
ra11kal, ço.c rarip düğün gece· Karasakala istediği şekilde ye
linden aonra, ıemiye ayak baaar, min etti. 
bauıaz hareket emrini verm ' ıti. Tiç evveli, geminin takib ede-

Fakat, hareket iatikameti ne ceti rotayı b;ldirdi; bundan son· 
id,? Gemi nereye r"decekLi? ra da: 
Bııııu bi!en yo:ttu. O a:adar ki, - Bu istikamete niçin gitti• 
Karuakal bu buıuıta yaveri timizi gemide benden baıka 
R şara bile bir şey söylememişti. hiç bir kimse bilmiyor; dedi. 

Bu suretle bütün rece yol ı 
aldılar. Ert~si gün ıabııhleyin Eğer bu sırrı R şar bilm'.ş o • 
Karasakal Ki ffordu güverteye, saydı, verdiğim bu rotıyı takib 
yanına çatırdı ve: etmiyecekti. Sen, yalnız sen; söz 

- Sen hem zabit hem de ve yemin nedir bildiğin için 
kor11n11nl Dedi. Bu sebeple verd ğim rotadan dönmiyecek· 
senin vereceğin söze ve yemine sin, buna eminim. Ben artık 
itimadım vardır. Sana aöyliye· uyumağa ıı'.d.yorum. Sen, sırrımı 
ceğim bazı şeyler vardır. Bun· İyı idare eti Bir zabitin sözüne 
lan hiç bir kimıeye söylem· ye- her zaman itimad caizdir, çünkü 
c:etine dair ıenden yemin iıti• ben de senin gibi bir vakitler 
yorum! zabittim. 

Borsa 

Denizyolları idareıinin Alman· 
yaya ıipariş eltili remilerdeıı 
ilki geçenlerde denize indiril
mişti. Bu geminin şimdi dahili 
taksimatı yapı lmaktadır. Resmi· 
miz, denize ind .rilen Trak vapu· 
runu Kiel tezgahında iken gös· 
teriyor. 

---- · Sahife T 

Şimdi uykusuzluk çekenler için 
bir büyük otel de açıldı 

''Uyuyacaksın!,,, ''Uyumalısın!,, 
''Sekiz saat uyku lazımdır.,, 

Ve böyle oldu, Rişar zavallı 
geline teklıf edilen ıeni teca· 
vüzü yaptı. 

21-1-938 
uzum satı9lan 

ç. Alıcı K. S. K. S. i 

Kaptan Tiç kamarasına çekil· 
dikten ıonra, bütün gece, uba· 
ha kadar biç bir hadise çıkmadı; 
gemi; Karasakalın gösterdiği 
rota üzerınde mütemadıyen iler• 
ledi. 

!-~~~~---~~~~~-

Karı11lcal, bu en ııyri ahlaki 
vaziyeti adeta memnuniyetle 
seyretti ve ıonra Riıara: 

- Rişlf, öyle anlıyorum ki 
bu kız henüz ııimını almış de
ğildir. Halindrn bu nokta açık 
bir şekilde anlaıılıyor. Ben hiç 
bir ~imsenirı zevkine mani ol· 
mık iıtemem, haydi aen çık ta, 
dışarıdan ıöyle kuvvetlice bir 
korsan dıha ıönder. Dedi. 

Dışa r ıda tam yarım düzine 
korsan vardı. Rişardan ıonra, 

ka u altı haydudu bi· 
rer, birer içeri aldı, bunlar da 
zavallı gelinin koynuna girip, 
çıktılar, hayvani ıhtiraslarını 
tatmin ettiler. 

Bu mel'unca hareket bittikten 
sonra, Karuakal vıcdanını la· 
zi P edecek en küçüle bir hare· 
ket yapmamış gibi gemııine 
döndü. 

Karasakal hemen yelken aç· 
tırdı, karadan esen mülayım ve 
muvafık bir rüzgi. la açık deniz 
lere doiru açıldı. 

Ve, kara henüz gözden kay· 
bolurken kaptan Tıç te11difen 
yanında bulunan Meriye: 

- Bana bale lngiliz •• Benden 
sana naıibat olıun. Salcın ba 
ev enmeğe teıebbüs etme! Ka· 
dınlır, her zaman nankörlüğe 
ve ıhınete hazır mabliiklardırl 

268 Alyoti bira. 14 17 125 
235 lnbiur 12 50 14 50 
!27 Eınaf Ban. 12 75 17 
201 Y. 1. Talit 12 75 15 75 
125 Paterson 13 50 14 
103 M.: j. Taran. 11 14 25 
18 S. Laral 10 12 5C 
17 M. z. Ahmet 13 15 13 75 
10 Vitel 10 10 
9 D. Arditi 13 25 13 7 
2 J. Tara. Ma. 11 50 11 
1215 Yekün 

212027 Eski yekun 
213242 Umum yelciin 

incir satışları 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 

87 Ş. Rı za H. 7 8 50 
54 Esnaf Ban. 7 50 9 5, 
11 H. A.yoti 4 25 Hurda 

152 Yekun 
126281 Eski y.ıkiln 

126433 Umum ye"un 
Piyasa fi ali ari 

21-1-938 çek.rdeksız üzüııı or· 
ta fiatleri: 

No. 7 
.. 8 
.. 9 
.. 10 .. .. 11 

12 
Zahira 

Ç. Cinsi 
1090 Buğday 

25 Susam 

12 75 
13 50 
14 ()() 
15 ıs 
17 SJ 
- - mal 
satışlırı 
K. :i. 
s 5605 

yok 

K. S. 
6 

16 
Dedi. 

• 37 Bakla 4 75 
410 • * 157 Ken. Pala. 

Korsan gemiıi, rüzgir ve yel· 
50 B. P•mıık 

~k:e:n~lc:r~ın~in~m:u~-s:a~a:d:es:i.d:e~r~e:ce~s~in~·~:.:::: 

Dilimize çeviren: 

265 
29 30 -

Yazan: 
Şükrii Kaga _______ _ Hanri Bero 

30 
güçsüz ıdamlarla; budalaların 
vakit.erini geçirdikleri bir şey 
olduğunu anlatmak istiyorlar. 
Güleyim bari! 

Hakikatte insan yalnız aşk 
için yaşar. Zayıf ve nah f m"zac· 
lılar ise; bıç ses çıkarmıyarak 
talihler.ne boyun eğerler. Ha
yatları kadar sevdikleri ve bel· 
ki de yaşamalarının yegane 
gayesi olan şeyden sarfıntzar 
~d yor ar. 

Bdz !arı da havatlarının so· 
nuna kadar meşa"ele r gibi ya· 
narlar ve yeıs çinde ölürler. 
Mağ iıb.yctlerını .st h'.<ar nika· 

bile ö·tenler ise ancak ve ancık 
budalalardır. Ve bu bir hak.
kattir. Evet efendim bu bütün 
in11nlar iç n müessif bir haki· 
kattir. 

Biç:msiz bir recülü devleti, 
kötürüm bir akademi azasını 
bütün sırmalarile, nişanlarile, 
kordon!arile getiriniz de kendi· 
!erine rica edelim yemin etsinler 
bakalım: Kadınların ·hususile 
namuslu kad nların· bır tuhaf 
baktıkları bir danı mua !imini, 
otellerde gönül avcılğı eden 
ya <ış ldı bır deli kan( yı; belınin 
k .. vveti pek beıiğ şey.er ifade 

--·~- -~ .. 
~ - ·ıı....c 

Sabahleyin Klifford ufukta 
kara gördü; bu, hiç şüphesiz 
Karasakalın hedef itt.haz ettiği 
yer idi, bunun için hemen kap· 
tan Tiçe haber verdi. 

Korsan gemisi, kaptan T.çin 
idaresi ve emri altındı, küçük 
bir koyun medhal kısmına de
mirledi. 

Koyun iki ta: afı ormanlıktı, 
orta k sımlarda da güzel bır 

dere vardı. 
-Sonu var -

Gene define! 
Hep aranıJor, fakat 
hiç bir şey çı tmıyor 

ihtiyar bir adam, lzm rin Boz· 
y"ka rnevkiinde boı bır arsada 
bir ddine mevcud olduğunu 
b ldirerek araştırma içın Mı .i 
Em a< müdür! ğ inden müsaade 
istem.ş:i . O . ümüzdekı Çarşam· 
ba günü, bir heye: Ö ıünde bu 
arsada aı aştı malaı yapılacaktır. 

Giiya burada çuvallar.a mücev· 
berat gömulü imış. 

Alm n t:ıb:iyetinden 
çıkarıl .ı nlar 

Berlin, 21 (Radyo) - Bu gün 
int. şar eden bir 1 steye göre, 
17 kişi Alman tabııyet nden 
çıkarılmaktadır. Bu listede ısım· 
leri yazılı olanlar n en çoğu 
MusevHir. 

eden bir boksörü kı skanırl.ır mı, 
kıskanmazlar mı? 

Ben meseli Cumhurreisine, 
genç kız' arı hu'yalara düşüren 

ve iht yar rah ı belerin iffetini 
karmakarış eden genç bir ka· 
lem efend.• n n y.ırinde olabil· 
mek ıçin Lejyon Dönör nişanının 
büyük kordonunu, El ze sarayını 
(üsle ik bir de kanunuesasiyı) 
bağışlar mı bağışlamaz mı? Sor 
mak isterdim. 

Bir defa hulyalar zeval bul· 
dumu, insan artık hayatını ayna 
karşısında ah etmekle geçırir. 

Bu hiç bir kimsenin itıraf et· 
med ği bir hakikattir. Fakat ah 
ve vahlardan aynıda hasıl olan 
buğular daima çabuk zail olur. 
O vakit insan y~is ver,ci çirk·n· 
liğinin h~r gün bir a:ı: daha 
z yade bir insafsızlıkla arttığını 
görür ve kendi kendısine: 

- Düşünoüğün şeye de baki 
o~r, der amma ç.nden gelen 

bir ses de ona: 

İnanılmıyacak ıey! 

Bir idam 
mahkumu 
Son gece-
sini verdiği 
ziya( ette geçirdi 
Nevyoı ktan 16 lkincikanun 

tarihi e bild riliyor: 
Artironada Fıoranıta Jak 

Odom adlı bir genç haydud, 
asfeksi suretile idama mahkum 
ediımıştir. 

Son arzu olarak arkad2 şiarına 
bir ziyafet vermek istem ş ve 
tabi bu arzusu kabul edilmişi r. 

idam mahkumu Jak Odom 
bu müsaade üzer ne kendine 
denk on beş arkadaş davet ve 
mükemmel bir eğ:enti tertıb et· 
mişt r. 

Bu eğlenti, sabaha, idam da· 
ki kas na kadar devam etmiş, 
id"m mahkumu da mütemad yen 
gülmüş, eğ.enmiş, ı çmiş ve şarkı 
söylem ştir. 

Sabaha yakın, zından memur
ları vaktin geld ğini haber 
verdiği vakit, Jak büyük b:r 
ıükiine! le yerinden kalkmış ev· 
veli annesine ve zevcesine 
sonra arkadaşlarına son vedaı 
yapmış ve: 

- Hayatımdı bu gece ka· 

- Ah ahmak ah, sankı bun· 
dan başka bir düşündüğün 
varmış gibi. 

Der, böyle değil mi? Efendim. 
Artık eskisi gibi omuz silk· 

miyorsunuz? Doğru söylüyorum 
değil mi? Nıçın bana böyle 
sualler sordunuz! Sizi güldür· 
mekle hayatımın acılarını unu· 
tu)ordum, bunları bana hatır· 
latmamalıydın · z. Maamafih sizi 
müteessir edecek sözler söyle
diğime k•zıyorum. Kendimi af· 
fettirmek ıçin size bu sabah 
başıma geleni anlatayım. Haydi 
ş mdi birer bardak bira çeke· 
lim, sonra gene ;çeriz. 

-12-
Belediye bahçesinde insan 

munis ve tı.haf insanlara tesa· 
düf ediyor. Bu gü .ı bahçede 
azametli şişmanlığı ve iyı lcalb· 
1 l kte benı kat kat geçen mösyö 
''Kanabo\,u arıyordum. "Ka· 
nabol,, yoktu onun yerinde, o 
y.:şq kaııapenın üzerınde insanı 

Ugkusrızlara mahsus aerodinamik bir otel şekli 
Eski devirlerde insanların ra· Evet; •uyku. zamanın en bii· 

bat ve uzun uzun uyuduklarına · yük ihtiyacı, •uykusuzluk. da en 
fÜphe etmemeliyiz. iptidai bir büvük bir derdi olmuştur. 
insan tasavvur ediniz ki avını lht yaç, ibtiraın anaııdır der· 
avlamış, avının etıni • ç ığ veya fer. Uykusuzluk gibi bir derd 
pişmiş olarak· yemiş.. Bu ada· olur da devası aranmaz mı? 
mın bol uyku uyumasına artık Uyku gibi aranıp ta buluıwDı· 
bir mani kalır ını? yan kıymetli bir şeyin, mubtelif 

Fakat •• Bu günün insanı böy· usullerle teminine çalışılmaz mı? 
le mıdir? Belki... Uzak Şark, As1a, 

Gündelik nafakasını kaıana· hatta Avrupa bu ihtiyaçtan be-
mıyan bir zavallı kadar, milyon· nüz bir şey çıkaramamıılardır. 
lar ıçinde oynıyan bir beoger Fakat elin Amerikalılan durur-
de rahat uykudan mahrumdur. lar mı hiç? 

Devrımizde •uyku" kolay ko· Nevyorkta "Sbepsbop. yani 
lay ele geçen bir şey değildir, uyku satan müessese vüi:ud 
artık! bulmuştur. 

Büyük şehi rlerde, uyku erba· 
bının haklarını temin için zabıta 
kuvvetleri bıle hiç olmazsa, gü· 
rült ü ile mücadelede mevki tut· 
mağa mecburdur. Gene bir 
çok uyku erbabı vardır ki, bun
lar büyük şehir:er ı n gürültüsü 
olmasa, lüks ve konforu tam 
villaların sükiitı.ı içinde bile hak· 
!arını elde edemezler. Sabahlara 
kadar beyaz bir gecen;n 1'h· 

ra blarile ho!l'uş • ıp dururlar. 
.. ..... ~ ............. ! 

dar mesud geçmiş bır gecem 
yoktur. Demiştir. 

Bundan sonra grub halinde 
bir resim çektirilmiş ve J 1lc ta 
boğucu gaz dairesine götürül· 
muş ve orada suçlarının ceza· 
sın · hayatile ödemiştir. 

sinırlend recek kadar cılız par· 
şem en çehreli, bavı dökülmüş 
parlak elbiseii gözlüklü, kazara 
erzak torbasından düşr&Üş ve 
içinde kendisinin sarılı olduğu 
gaıe teyi okumağa başlamış bir 
rınga balığı tasavvur ed ıı . z işte 
tıbkı onun gibi bir zat oturu· 
yordu. 

insana elem veren bu sima 
boylu boyuna açtığı gazetesin io 
üstünden dıkkatlı d ,kkatli bana 
bakıyordu. Hafıf bir rüzgar 
vücudüne çok bol gelen elbise· 
sini kemiklerine yap · ş tırıverd •. 

Yağlı ve kepekli başındaki 
nadir bir kaç tel saç k,,aç yer· 
lerin otları gib • cansız ve zayı f 
salianıyordu. Herı fin di~ dik bak· 
masından evvela sıkı!mağa sonra 
sabııs·z!anmağa ondan sonra da 
sinirlenmeğe başlad ı m, farkına 
vardı. Ve derhal şal. kasını elıne 
aldı. Evire çevıre bakmağ ı baş· 
ladı. Bundan bi lı st . fad,. bm de 
oııu ısıed.ğ . lr.adıır •Üıuum. 

* • * 
Bu müessesenin müdürü Nor· 

man Oap n adlı haliskan Ame
rikalıdır. Bu adam, •uyku satan. 
müesseseyı nasıl kurmuştur? 
Anlatalım: 

B zzat Mister N. Dap.n uy• 
kusuz '. uktan müşteki ve muzla• 
ribdi . Bundan altı sene kadar 
eve!, uykusuzluk ıztırabları al· 
tında kıvranan Mister Dapin, bu 
derde bir çare düşünmeğe bq· 
lamıştı. Tecrübeleri arasında 

afyon gibi uyuşturucu maddele
re de başvurmuş, fakat elde 
edı '.en net;ceyi kafi görmemiştir. 
Nıhayet, hiç bir k"msenin yap· 
mad ğı şeyleri yapmış, bu sa· 
yede uykuyu bulmuştur. 

- Sonu 7 O cu sahifede -

Al.ah ta şabıtt.r kı şimdiye 

kadar dünya hıç böyle bir ka· 
did görmemiştir. Hatta derviş
lerin oruc, dünbelek ve betdua 
ile geçindıkleri Arabistanda, 
hatta lng !tere kralı hazretlerinin 
tebaasının kuşak diye çorab 
bağlarını bellerine bağladıkları 
Hindistanda, batta açlıktan öl• 
mek bir nevi milli idman halini 
alan lrlandadada, hatta en 
kuru mumyaların kaynaıtığı 
Kahire müzesinde; hatta yılan 
gibi insanların c .hanca meşhur 
b.r mektebi bu"unan Hamburgta. 
hulasa, ne burada ne uzakta, 
ne yakında dünyanın hiç bir 
taraf ,nda böyle kafes gibi bir 
kadıd ınsan görmedim. 

Ben böyle mülahazalarda bu. 
lunurken her f kalktı yani ce· 
naze seyyar bir hale geldi. 
Yürürken dizlerinin dirseklerinin 
eski kapı mandalları ve menle· 
~eleri g · bi gıcırdamadığına hey· 
ret ettim. 

- ~OllU ·udi" -
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22 Kllnonoı<aı:ıj ANADOLU 

Şotan kabinesi, parlamento-
ad~ tarihi tet-da kahir ekseriyet kazandı. 

M. Goga 
Yeni beya
natta bulundu 

Bükreş, 21 (Radyo) - Ro· 
manya Baıvekilı Oktavyan 
Goga, günün hadiseleri etra· 
fında uzun beyanatta bulunmuş 
ve Romanyanm; Rumen toprak· 
larında bulunın Macar ekalli· 
yetlerine tam bir serbesti vere
ceğini, bu suretle, Macaristanın 
dostluj-u temin olunacağını 

• 
1 ler ·ııerıı·yor Mevcud 501 sayla.vdan yal~ız bi~ kişi muhalif k~l"!ış, diğerleri, 

müttefıkan yenı kabıneye rey vermıştır. 

Eski eser erin tesbit ve tefriki 
mü ehassıslar çalışıyorla~ • • . çı 

Tarllı çalıımaları yapan Halkevi azası 
Manisa, (Hususi) - Man sa· eseri olarak antikiteleri koruma 

da tarih işleıi de , esaslı bir heyeti üyelerinden mimar B. 
program içinde hareket edile· Macid şehrimize gelmiş ve ça· 
rek sevindirici bir durumla yü· 1 şmalara baş1amıştır. Bu güne 
rümektedir. kadar idarei husus·ycye aid eser· 

Kültür direktörü B. Rauf lna· ler incelenmiştir. Şimdi evkafa 
nın başkanlığı altında Halkevi aid camiler, medreseler, mes· 
dil, tarıh, edebiyat şubesile cidler tetkik edilmektedir. ile· 
müze ve sergi şubesi üyelerin· ride tekke, zaviye ve türbe bi· 
den seçilen bir grub, tesbit et· naları da tetkik sahasına girc
tikleri geniş program dahilinde cektir. 
çalışmaktadırlar. B"r yandan bu faaliyet devam 

ilimizde başlayan büyük imar ederken, gene ayni beyet tara· 
faaliyetlerine hazan engel olan fmdan Manisanın tar hini yazma 
eserlerin tesbiti, tasnifi, tescili işine girişilmiştir. Heyet beş 
için Kültür bakanlığından müte· kısma ayrılarak: 
hassıs bir mimar ile, mevcud 1 - Tarihten eve ki zaman· 
müzenin tasnifi için bir •rkeo· larda Manisa, 
loğ ve müze kütüphanesin in 2 - Etiler ve Lldler zamanın· 
teşkili için de bütün müzeler <la Manisa, 
neşriyatile tarih kurumuzun neş· 3 - Yunan ve Roma zama· 
riyatı ve ecnebi membalardan nmda Manisa, 
içlerinde ilimizi ilgilendiren ma· 4 - Selçukiler ve Saruhan 
lumab ihtiva eden eserler ve oğullan zaman•nda Manisa, 
gene İstanbul müzelerinde mev· 6 - Csmanlılar zamanında 
cud ve ilimiz dahilinde bulu·· Manisa .• 
nan izerlerin fotoğraflan isten· Çalışma tarzı ınetodlaştml· 
miştir. Bakanlık bu istekleri mıştır. 
derhal kabul etmiş vo ayrıca Tarih yazma işi salahiyetli 
maddi yardımlarda da bulun- tarihseverlerın ellerinde ilerle· 
muştur. mektedir. Pek yakında Manisa· 

Müze ve tarih faaliyetini teş· mız bu çok kıymetli esere ka· 
vik eden bu yardımların ilk vuşacaktır. 

Kültür faaliyeti 
--~~--~-----~~~ 

Her köyde bir mekteb binası 
inşasına çalışılıyor 

Manisa, (Hususi) - Köyleri· 
mizde kalkınma faaliyetleri, gün· 
den güne artan bir hızla iler• 
lemektedir. Bilhassa kültür işle
rine faz]a ehemmiyet verilmekte, 
melcteb meselesi üzerinde durul• 
maktadır. 

BJtün köylerimizin mektepsiz 
kalmamalarını temin, en büyük 
amBçtır. Her köyde bu hususta 
takdire değer bir çalışma var· 
dır. Mektep b"nasını kurmak 
için h' ç bir fedskarlıktan çekin· 
memekte, maddi ve manevi yar• 
dımlarını esirgememektedirler. 

Yukarıda resmini gördütünüz 
moldtp binu , bu ıcne O mirci 

kazasının içkili köyünde inŞa 
ediimiş ve şimdi faaliyete geç
miştir. Mektep, Kültür Bakan
lığının modern tipinde ve dört 
derıbanelidir. .. 

Odemişte 
Şelıir kulüb'IJ açıldı 
Ödemiş, . (Hususi) - Dün ge· 

ce Halkevınde Parti başkını 
l. Yayla tarafından "Türk kah· 
ramanlıklarından örn~kler mev· 
zulu bir konferans veril~iştir. 
Kor.ferans büyük alaka görmüş, 
bütün münevverler bulunmuştur. 

Şehir kulübü 
Müt•ıebbialtrı Odcmiıin Ha• 

Pıris, 21 (Radyo) - Fransız 
kabinesi, bu gün öğleden evci 
Elize sarayında Cumhurreisi B. 
Lebrunun riyasetinde toplanmış 
ve hükumetin, parlamento ve 
iyan meclislerinde okuyacağı 
beyannameyi tetkik ve tasdık 
eylem ittir. 

Kabine; Dahiliye Nazırı Al· 

--ber Sıronun, Şima .i Afrika 
Fransız müstemlekeleri hakkında 
verdiki takriri kabul ettikten 
sonra, Harbiye Nazırı B. O .. h
diyenin, general Gamlenin er
kanı harbiyei umumiye riyaseti· 
ne tayini hakkındaki teklifini 
tasvib eylemiştir. 

Paris, 21 (Radyo) - Fransız 

B. Hitler MUnihde Stoyadi
noviçle tekrar görüşecek. 

Yugoslavya B:ış ve Dış Bakanı, Pazar 
günü Belgrada dönüyor. 

Münib, 21 (Radyo) - Yu· B. Hitler de yarın buraya ge· 
goslavya Baş ve Dış Bakanı lecek ve Malan Stoyadınoviçi, 
Milan S!oyadinoviç, ref .kasile Münib civarınd~ki malikanesinde 
birlikte buraya gelmiş, general kabul edere le bır defa daha ko· 
Von Hils ile bir çok Alman nuşacaktır. . . 
. . Milan Stoyadınovıç, Pazar 

rıcal~ tarafından .karş.ılanmışbr. gününe kadar burada kalacak 
Mılail Stoyadınovıç, orduyu p k B:.ıd"pe t v· . . .. . ve azar a şamı, "' ş e- ,. 

teftış elhkten sonra, olen Nazı· \'I B ı da dön kt' 
lerin mezarlarına çelenk koy· yanBa Y

1
•0 ı e

21 
e(Rgrad o) eyce ır. 

er ın, a y - ugos-
muştur. . . lavya Baş ve O.şbakanı Milan 

General Von Hıls, M.lan Sto· s• ad· oviç general Görina 
d. . f" b" ""ğl . .oy ın ' o ya ınovıç şere ıne ır o e zı· tarafından Magdoburg c·varında 

yafeti vermiştir. Gece de, ayrıca tertib edilen bir av partisine 
bir suvare verilmiş ve bunu, iştirak ettikten sonra Slesene 
b"r resmi kabul ta~ib eyle· g tmiş ve oradan da Doseldora 
miştir. geçm · ştir. 

Amerikanın, bahri inşaat 
için istediği paralar 

B. Ruzveltin, infirad siyasetini terk ... derek 
beynelmilel siyasetle faal olmak arzusu 
Vaşington, 21 (A.A.)- Bahri 

inşaat için istenHen 553 milyon 
dolarlık tahsisatın mecliste bü• 
yük itirazlarla kasşılanmadan 
kabul edileceği tahmin edilmek· 
tedir. Bununla beraber ba~ı 
mebuslar ve bil hassa inşaat 
programının milli müdafaanın 
hakiki ihtiyaçlarını aşmasından 
korkan sulhperver grupların 
mügıessilleri harici siyaset hak· 
kanda bir münakaşa açılmasını 
memnuniyetle karşılayacaklardır. 
Bunlar şu noktaların aydınlan· 
masını istemektedirler: 

1 - Ç n· Japon ihtilafında bi· 
taraflık kanununun tatbik edil· 
memesi hakkında hükumetin 
arzusu. 

2 - Ruzveltin ananevi infi· 
firad siyasetini terkederek bey· 
n el milel siyasete daha faal bir 
şekilde iştirak etmek hakkındaki 
arzusu. 

3 - Sikago nutkunda derpiş 
edilen pratik tedbirler. 

4 ·- Amerikan m silah yarı· 
şına iştiraki. 

5 - Büyük Okyanusta Ame· 
rikan bahriyesinin ve hava kuv· 
vetl<:: ;nin faaliyeti ve Honolulu 
üssünün deniz tayyareleri He 
takviyesi. 

Burayı 18 deniz tayyareıin
den mürekkep ilk ırup gönde· 
rilmiştir. Gelecek nutkunda 
Ruıveltin Amerika hükumetinin 
ne dereceye kadar 1936 tarihli 
Londra muahedesine kendini 
bağlı addettit:ni bildirmesi ih· 
timali vardır. 

vuzlu park mevkıınde bir •Şehir 
kulübü,, tesiı etmişlerdir. Her 
türlü konforu muhtevi olan ku· 
lüp, muhitte alaka görmüş, iyi 
karşılanmıştır. 

Şoförlük kursu 
Ödemiı Halkevinde şoförlük 

kursu açılmışhr. Pek fazlı rat· 
bet kazanan bu kursu, Dr. Ca· 
vi'1 T~·~ i4ate .uaekteQir, 

Her ne olursa olsun iyi ha· 
bcr alan mahfeller memleket 
henüz ahvalden iyice haberdar 
olmadığı ve mütereddit oldu• 
ğu için efkarı umumiyenin 
Ruzvelt lehinde olmasına rağ· 
men !hükumetin harici 'ıiyaset 
hakkında müzakere cereyan et• 
mesini te. cib edeceğini beyan 
etmektedirler. 

Çok güzel yerinde 
bir teşebbüs 

• Başı 1 inci sahifede • 
Aleaacak nsair yerlere konulacak 
aabit hoparlörlerle ber tararafa 1•11• 
lıbllecektir. 

Teıi1atıo hiial.are daha geniı ta• 
tulmaeı, llalk.eri Te ıpor uba11na da 
birer mörıile kooulm11ı, ba toı!İ.1at 
bedeliaia ınuıyyen takaitlorlo ödtll• 
meıi do Yerilt: cek takrirde ıikıo}q, 
malta dır. 

Ağamemnun 
· ılıcalarında 

Bina ve tesiıat proje. 
•inde kr--,,"ıanlar 

Al•memauu u•l.t41;&rıad• ,.,.ı.. 
cık bina To ı .. iıat proje ma..blk.a. 
ııaa ittirak ede• doku projo W• 
riadt jGri beyetiace yapdaa i.acc:• 
m• eo11wada biriacl derecede 1881 
au111aralı proje 11bibi mimar CeW 
Biçer Ye Neıet Saa, ikinci derecede 
ar 7~26 rQmuala proje uhlhi mimar 
A11111 KömdrclloJlu, GçOocl derecede 
de 13333 rilmodıa proje ıahibi mı. 
mar Bekir İhıan H Muhiddin Gftre. 
linin munf fak oldukl1rı ualaııl· 
mııtır. 

Halkevi köşesi 
1 - Bu akşam Halkevinin 

milli kostümlü balosu, saat 21· 
de baılayacaktır. 

K trııyaka ve yalılar tarafına 
otobüa temin edilmiştir. 

2 - Balo münasebetile bu 
hafta pazar günü tedanaan ya· 
pılm~aeakur. 

parlamentosu, bu gün saat 15,30 
da toplanmıştır. Tribünler, baş· 
tanbaşa do'.u idi. Reis B. Ed· 
var Herlyo, celseyi açtıktan so.ı· 
ra, sözü Başvekil B. Şotana ver· 
miştir. 

B. Şotan ağır adımlarla kür· 
siye gelmiş ve hükumetin be· 
yannamesini okumağa başla· 
mıştır. 

Başvekil, sık sık ve iki cc• 
nahtan da alkışlanmış, bilhassa 
B. Leon B:umun vatan severli· 
kinden bahsederken, Sosyalist· 
ler tarafından sürekli surette 
alkışlanmıştır. 

B. Şotan, beyannamesinin bir 
kısmında demiştir ki: 

- Bu gün Fransa için en çok 
lazım olan, süku.1 ve emniyet 
içinde iş ve tam bir ittihaddır. 

Başvekilin bu sözleri şiddetli 
alkışlanmıştır. 

B. Şotan, yeni kabinenin, ha· 
rici siyasette su:hu korumağa 
çalışacağını ve muhtelif dev:et
lerle akdedilmiş olan bütün mua· 
hedelere sad.k kalacağını söy
miş ve beyannamesini bitirmiştir. 

Hükumetin beyannamesi okun· 
duktan sonra b:r çok hatipler 
söz söylemiştir. B. ( Deberjeri), 
halk cephesinin aleyhinde bu· 
lunmuş ve 1936 da halk cephe· 
sine rey verenlerin, kendılerini 
bekliyen akıbeti nazarı d;kkate 
almadıklarına, bundan sonra da· 
ha müdebbirane hareket etmek 
iizımgeldığini, Fransız milletinin 
bankıılarm ve komünistlitin bo· 
yundurukundan ku•tarJlması ve 
bilhassa spekülatörlerin şiddetle 
takip edilmesi iktiza ettiğini 
söylemiş ve yeni hükumetten 
enerji istediğini de ilave eyle· 
miştir. 

Paris, 21 (Rad}".'.>) - Ayan 

Meksikoda 

söyledikten sonra, general Fran• 
ko hükumetile komünistlik aley· 
hindeki paktın tanınması gibi 
meselelerin, yakında halledile· 
ceğini ilave eylemiştir. 

Korentol gazetesine göre, 
Romanyanın hariç memlekeller· 
deki sefiri eri arasında esas it 
değişiklikler olacaktır. 

Bazı rivayetlere nazaran dn, 
bundan şonra Romanyada bü
tün evlenme muameleleri, dini 
bir ıekilde olacaktır. 

Romanya 
Uluslar Sosyetesini 
müdahalesini kabul 

etmiyecek 
8ükreş, 21 (Radyo) - Ro

m~nya Hariciye N zırı B. Mi· 
çeıko, Rom&:1)'anın, azlıklar 
hakkında ve bılhassa Musevi 
unsuru ıçın aldığı tedbirleri 
Uluslar Sosyetesi konseyinde 
izah edecek ve bu hususta m • 
lumat verecektir. 

Uluslar Sosyetesi, bu izahat· 
tan sonra Romaoyaya bir ko· 
misyon göndermek suretile tah· 
kikat yapmak isterse, Ramanya 
hükumetı, buna kat'iyyen rıza 
göstermiyecektir. 

- =· mecıist, bu gün öğleden sonra 
saat 15,30 da toplanmış ve 
reiı Jol Döjanene, hükumetin 
beyannamesini okuyacak olan 
Başvekil muavini ve Harbiye 
Nazırı B. Daladiyeye söz ver· 
miştir. 

B. Dalıdiye, hü'<umetin be· 
yınnamesini okumuş ve alkış· 
lanmıştır. Ayan meclisi, müte· 
akıben celseye son vermiştir. 

havdudluk 

Bir yol kenarında 
12 adam asılmıc:~ 

Amerllcada solcalct• linç edtlmı, 6lr laagdad 
Mekıikodan bildiriliyor: Bu feci kıtliimın civarda bu-
Timeın ve Agalpin büyük lunan bir hıdut çetesinin eseri 

caddeıi üzerinde, Poblior civr oldutu teabit edilmiı ve bun· 
randa ~imdiye kadar görülme- laran takibine kuvvetli taki~ 

· h · bir • t, daha mış va şıy~ne.. . cana~e • müfrezeleri çıkarılmııtar. 
dotruıu bır duzıne cmıyet 11· U k"bl d h" 
1 • t• zun ta ı er en ve ma 1 
cnmış ır. 

B ıd l dden·ın rane kurulmuı tuzaklardan ıonra 
u yo an geçen er, ca .. , .. 

kenarında ağaçlara tam on iki b~ kı~laa~ı~ faılı olan ç~te tev· 
lciıinin aıılmış oldutunu gör- k~f" edılmışbr. Bunlar fnlen ve 
müş'crdiı sılah elde haydutluk eden 15 

Zabıta 
0

ve adliye hadise yerine kişiden mürekkeptir. 
gelince bu maslublann hepiıi· Bir çok cinayetleri para ta· 
nin de müthiş işkencelerden malıı ile işledikleri anlaşılmıştır. 
ve azalarının mühim bir kııını· Bunların Vera Kruzada tutulan 
nın kesilmesinden sonra asıldık· yataklarındsn 1 ir si halk tara· 
l rım anlamıştır. fından lınç edıuııı~rır. 
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Bu günküprogram 
lstanbul radyosu: 
Ôğ.e neşriyatı: Sıat 12,30 

Pak n Türk musikisi, 12,50 
Havadis, 13,05 P.iikla Türk mu· 
sıkisi, 13,30 Muhtelif plak neş· 
riyatı, 14 Son. 
Akşam ncşr:yatı: Saat 18,30 

Piakla dans mus k;si, 19 Saf.ye: 
P ya o ve keman refakatile, 
19,30 Ko fcrans: Selim Sırrı 
Tarcan ( P.aristc bir caınbaz ), 
19,55 Borsa haberleri, 20 Sadi 
Hoşscs ve arkadaşları tarafından 
T;;rk mus.kik si ve halk şa,.ıla•ı, 
20, ~O Hava raporu, 20,33 Bay 
Ömer Rza tarafından arapça 
söylev, 20,45 Semahat ÔzJen· 
ses ve arkadaşhrı taraf.odan 
Turk mus kisi ve ha:k şarkıları, 

(Saat ayarı), 21,15 Orkestra: 
1-Beethoven: Coriolan, Ouver• 
lu e. 2 - P ccini: Mıno'.l Les
caut. 3 - M Jrena: Tortajada 
valse. 4 - P zzi: Rosalba. 5-
La g~r: G oıs:nütterchen, 22,15 
Ajans haberleri, 22,30 Pıalla 
sololar, opera ve operet parça· 
!arı, 22 50 son haberler ve 
ertes gii ün programı, 23 Son. 

Muhtel f ra Jyo istasyonlarının 
p cgram özü: 
Hafif konserler: 

7, 10 Berlin kısa dalgası:Hafta 
sonu konseri(8, 15 devamı), 9,20 
Paris Kolonyal: Plak, 12, 15 
Berin kısa dalgası: Hafif musiki, 
( 11,15: Devamı), 13,10 Bükrcş: 
Prak a orkestrası,(14,25 devamı) 
14,15 Paris Ko onyal: Konser 
nakli 15 Keza, 16,30 Bcrlin kısa 
dalgası: Karışık eğ enceli prog· 
ram, 17,10 O;trova, Prag ve 
saire: Haf f konser, 17,10 Layp· 
z g: Eğlenceli hafta sonu prog· 
ramı, 17, 15 V arşova: Halk ko· 
rosu, 17,45 V.yana: D,n'ey'ci
nin islediği havalar, 18 Peşte: 
Radyo orkestrası, Aupe, puçç:ni, 
Ro'd ni vs. 18 Bükreı: Ta,din 
o kestrası, 19, 15 Devamı, 19,30 
Peşte: Çigan orkestrası, 21,05 
V yana: Schönberr'in idarcinde 
Şrammel orkestrası, 21, 15 Prag, 
Bruno, Bratislava: Büyük ka k 
konseri, 22 Belgrad: Radyo or· 
ke,,trası, 23, 15 Belgrad: Lakan
tadan konser nak' i. • 
Operalar, operetler: 

21 Peıte: Operet p yesi nakli 
f21 Laypzig: Vir fahren nrcb 
~1adeira isimli eğlenceli neşriyat, 
22,5J Varşovı: Operet ve danı 
musi isi. 
Oda musikisi: 

19,20 Vıyana,Graz: Ev musi
kisi, 23,30 Viyana: Hans Faltl 
kuarteti. 
Resitaller: 

12 Berlin kısa dalgası: P.yano 
ve kemanla küçük danslar, 18,15 
Varşova: Keman resitali, 19 
Viyana: H ile şarkıları, 19, 15 
Varşova:Sopran şarlcılan, 20, 10 
Liypz:g: İspanyol, İtalyan ve 
Yunan halk ıarkılan, 20,25Biik· 
reş: Çift piyano ve şarkı, 20,30 
Viyana, Grız: Keman konseri 
piyano rcfakatile, 21 Belgrad: 
Halk şarkıları, 22,35 Viyana: 
P yano kenteti. 
Dans masikiıi: 

9,30 Bertin lı:ııa dalgası : 
Sabah dansı: 21, 15 Varşova: 
Operet ve dans musiki, 23 Peş· 
te takriben 23 te, 23,30liypzig: 
23,35 Pra g, Brüııo veaaire: 
23,45 Bclgrad. 
~~~~~~-...... ~~~~~-

Belgradda 
Kadın işleri 
sergisi açıl:lı. 

Belgrad, 21 (A.A.) - Dün 
va\ de kraliçe Mari ile bir kaç 
Nazırın ve Belaraddaki küçük 
•~i:af davletlcrinin diplomatik 
ıı.umessillcri önünde küçü~ itilif 
dev.etlerinin san'atkar kadınlan 
eserlerinin sergisi mertsimle 
açılmııtır. 

Lüzumlu notlar 
TRENLER: 
İzmirden her giln kılkn tren· 

)erin hareket Matleri .• 

Aydın !raftı; Als11nc11k: 
1zmir-Karakuyu·Ankau: P ur

leıl, çarşamba, camı, puır gi!ııleri 

Mal 21,~5 de. 
lımir • Nuilli: Her gil• oaıı 

15,40 dı 
lzmir-D~oizli: Sab, pertemlıe, 

comırteıi J!Ünleri •••t 6,30 da 
1ımfr.Tire-Ôılemiı: Henıbılı aaaı 

5,35 de bir katar; her akıım Hal 
17,30 da otoray. 

Afgon hattı; Basmanederı: 
lrmir-laıanbul0Anhra: Her gil11 

wnı 7 de [pazar. cuma, çartamb1 
günleri yataklı va~on-büfe bulunur] 

İzmir• Alaıehir. Her giln ıuı 
15,28 de 

İımir.Bındırma: P•ıar. uh, p•r· 
ftıınbe v• cumarteıi püoleri uhab.l '· 
yiı: Mat 7,20 de mnbıelit katar; 
pazarteai, çaroambı, cuw• t:Unleci 
elupreı oaat 12 de 

lzmi:·Soma: Pazar Te paı.atle.,i 
günleri Mal l!i,28 de 

Her zaman lazım olan tele· 
fon numaralar 

Y an.;ın ihbarı: 2222 • ıehir tele· 
fon o milracaat numarası: 220} • te· 
hirlerıraıl tol,.fon milraeaat numa· 
raeı: 2150 • elektrik ıiı'keti: 20H • 
bavagazc 2326 . polk 2·1(>J • fo.ı ldı 
11hbi: 20 ~O • Baımıne iaıaeyonu: 

3638 • Abanc.llı: iııaoyonu: 21.ll • 
.Pauport l'lpur hıke!eii: 285J 

Şt:hir oık.t, vas.ltalı1.r1nıo ubah· 
leyin ilk le ge...:• ıon ha'reket 

'ao.tleri: 

Tramvaylar: 
ller oabeh Güıelyal1'1111 N1at 

heıte bir ıııınvay h.aıelı:eı eder. 
Hwıu uat alt.ıda huel.eı eden i .. in· 
ci tramvay ı.kib eder. Bu.,dau 
sonra btr dört dalı.ibda bir traıa· 

vay Yardır. 

Gece ıon ıram .. y GüWyal.ıJ•a 

21,5 dedir. 
Kooakıao Güzelyılıya ilk ıram· 

"Y ııabahleyio 5,26 dadır. İkinci 
tram'f'ay bir aa•t aou.r..a. o,:!o cLı h•· 
relı:et eder. 

Konaktan Gı1ıelyalıya gece oon 
tram••r N•t bi.rJe bare'-et od~r. 
Bundan ctel ::!-4 d• bu UaLD••/ 

nrd.ır. 

Vapurlar: 
1ım;rd•n .ıı;..,.,,Talı:an ilk npur 

Mol 5,45 ıe Pı .. portt1a ~alkor. Gece 
oon vapur 1111 11,30 d• Konak· 
İ.ıın hareket eder. 

Kı..,ıyabdan hmire ill npnr 
oaat 6,20 dedir. :;- upur d• gece 
11at 2l dedir . 

Glııdd.I her yarım ııaue bir 
ttpur .. .,J,r. Aq.&m ıelı.i•d•n •our• 
•terler tutı• bırdır. 

Ziynet altınları pigasası 
Zıyn•t itu.J•rıauı •Ui '" o•UI 

f iaıleri: 

Beşibiryerdeler: 

Retıdiye 

Ha midiye 
Vabd uia 
Aı-ma.h Repd 

" Hamid 

Tek altınlar: 
Tek Rf!Ad 

" Hamid 
• Vabdetıia 

.. Cam huTi•~t 

Alı, 
5850 
5550 
5250 
MOO 
6100 

1125 
1300 
1200 
1200 

Garibeler 
memleketinde 

Saıı, 
5900 
5630 
53 
oS o 
tılWI) 

1150 
1350 
12-i 
1225 

-Başı 7 inci s11hif ede
Misler Dapinin usulü şudur: 

Y asdılc, yorgan, yatak büsbütün 

hususi bir şekilde yapılmakta· 

dır. Yatak odasının her ıeyı 

uykuyu emreden bir şekil arz 

eder. Hatta, duvarlarda •uyu

malısınl., •uyuyacalts;nl., •uyku 

kat'i bir ihtiyaçtır•• "sekiz IA&t 
uyku laz•mdır. gibi tel kın edici 

mab;yelte yazılar vardır. 
Huılı, M;stcr Dapio bu usul· 

!erle uykusuzluktan kurtulmuş 
ve diğer uykusuzlara hizmet et· 
mele -bu meyanda kasu:oı dol
durmak· için b;r mağaza aç
mııtır. 

Mister Dıpin şimdi iti geniş
letmiş ve uykuıuzlara mabıus 
mnaız1m b r de otel viicude 
FOtirmei• kalkı•mıotır, 

• 
ANADOLU 

lzmir Levazım ô.mirliti ·ıanları 
lzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
Ordu hastaneleri için alınacak bin yedi yüz adet battaniye 

2.S. 1·938 Salı g1nli saat 15,30 da Tophanede lst nbul Lv. amir
liği satın alma komisyonunda kapa'ı zarfla eks itmesi yapılacaktır. 
Tahm.n bcdelı 28900 liralık teni nalı iki bin yıız altmış yedi 
buçuk lirad.r. Şartname ve nüınuncsi komisyonda görülebıl;r, Is· 
tcklilerin kanuni belgelerile teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat cveline kııdar komisyona vcrmelerı. 8 13 18 22 70 

lzmir Lv. imirlıği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
Odu hastaneleri için alınacak on bin ç ft terlik 25·1·938 salı 

günü saat 15 de Tophanede lstanbul Lv. amiri ğ satın alma ko· 
mieyonunda kapalı zaıfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 
o sekiz bin lira ilk teminatı 1350 l.radır. Şartname ve nümunesi 
~ omısycnd, görülebilir. ls•ek!i erin kanuni belgelerile eklif rrı k· 
it plarını ihale saatinden bir sut evd•ne kadar ko. isyo a ver 
m leri. 8 13 18 22 72 

lzıı.ır L vaz.m amırııg. ı.cılill cı.ıııcı Kom .yo ,u ıuaoı: 
1 - Çanakkale wus ah cm mevki int yacı ıçın on dört adet 

buran da se ı:ı: det buraııd.ı etcğı ı.çı < el;siltıne suret le 
munaka•aya konmu~hır. 

2 lbalesı 3 Ş:ı at 9~1$ Perşembe günü saat 15 de Çanak· 
kale müstahkem mevki satın alma ko:nisyonunda yapıla· 
caktır. 

3 Tahmin edilen mecmu tutarı 2520 liradır. 
4 Teminatı muvakkate akçesi 189 lıradır. 
5 - Şartn m! ve nümune bezı h~ı gün komisyonda görüleb;lir. 
6 - lstel<liler tıcart:l odasında kayıtlı old~klarına dair ves;ka 

gösle mele mccburiydindedirler. 
7 - Eks.ltm~ye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 ncü maddelerinde ve şartnames nde yatılı vesikaları ve 
tcmınatı muvakkatalarile birlıicte ihale saatindı:n eve! ko· 
mi~yona m:ıracaathrı. 18 22 27 1 176 

İzm r 1 ·vazın aınır.ı~İ satın alma kom syonundan: 
İdarelerleri ısta bul levnım amiri ğine btı?-lı müessesat iç:n 

a'ınacak ol ın '.lO'.J to.1 yulaf 812/938 Salı günü saat 15,30 da 
TophaneGe Lv. amir.iğ. satın alma komisvonunca kapalı zaıfl:ı 
e~sıltmesi yapı.acalttır. Tahmin bedeli 1575:> lira ilk teminatı 
1181 lira 25 kuru~tur. Şartname ve nümunesı Komısyonda görü· 
rülebilir. lste'.clile in k~nuni vesıka 1 arılc beraber teklif mktupla· 
rını ihale saatinden den bir saat eve! komisyana vermeleri. 

. 22 27 30 5 211) 

lzın r lcvaz•:n am riiği satın alma kom syonundan: 
idareleri lstanbul Lv. amir iğine bağlı m:iessesıt için alınacak 

300 ton arpa 7/2/938 Pazartesi günü saat 15 Tophanede İstanbul 
Lv. auıirliğı satn alma komısyouunca kapalı zarfla e:..s·ltmesi ya
pılacaktır. Tahm n bedeli 1 500 lira ilk teminatı 1237 lira 50 
kuruştur. Ş ıtnrme ve nümu'lcsi lcoırıısyonda görülebilir. lsteıclile· 
r n kanuni v s.k !ar le beraber tcllif mektuplarını ihale saatin· 
den bir saat evci komisyona vermeleri. 22 37 30 5 209 

Jzmiı· Defterdarlığından: 
Satış no. 

1186 3nc'i Karataş Hi!al soka c 646 ada 10 parsel 

1190 
1199 
1200 
1204 

sa\ı ı 22 M. M. arsa 
loci Süleyman ye Aras s. 35 taj no. lu ev 
K11rşıvaka A ayb y M.h t~p 13 taj no. lu ev 
2ncı Karat•ş 9 Eyl'.il s. 101 taj no. lu dü kan 
Güzelyalı MetrHkpe s. UlO tej no. lu 163,75 

M. M. arsa 

Lira K. 
8 80 

200 00 
130 00 
40 00 
45 50 

1214 Şehitler 2rci Altın s. 17 no, lu cvclce kilıse .;25 00 
m ıştcmıla ıudan od lar iken ş !I'dı ev olarnk kul· 

lan• lan mahal 
1215 S ydıköy At !bey m. ~8 no. :u s. 2 5.6) M. 53 90 

M. 5 taj no. ıu arsa 
1219 H.ıs n boca m. O,man ye c. Kara Osma:ı oğlu 350 00 

hını dahliııdc 26/6 k.ıpu no. hı m:ığaza 
1221 Seydiköı Ycşıl m. DJıger s. 13 t~j no. Iu 784 196 00 

M. M. arsa 
1222 S yd:köy Ç .y m. 40 no. lu s. 776, 12 M. M. arsa 
1223 Seyd.o.Öf Atıioey m. 28 no. lu s. 3 tııj no. lu 

349,12 M. M. arsa 
1224 Scydiköy Y c~ 1 m. 6 taj no. lu 467 M. M. arsa 
l:.!33 Hasan Hoca m. KarııO.mıan oğlu ha:ı nd.ı 26/8 

no. lu mağaza 

194 03 
87 28 

140 10 
300 00 

1235 Ahmet-ı~a m. Gözlemecil~r ç:ırşısında 6 no. lu 200 00 
82 M. M. aı sanın 13 seh m::!e 12 sehimi 

1236 2:ıci Karataş dokuz Eyıül s. 87 taj no. lu 77 30 80 
M M. arsa 

1238 3 c:i Karataş Aras s. ·o t·j rıo.lu 339 M. M. arsa 
1 '..139 3r c~ Karataş Asa.ısör s · 22 taj no lu ev 
1240 Saib. ne En veriye ı. 129 taj no. lu 255,75 M. 

M. arıa 

84 75 
120 00 
63 94 

1232 Karantina Cerrak Mehmet s. 17 t· j no. lu ev 200 00 
Yukarıda yazılı emvsl:n mülki>etleri 15 gün müddetle açık ar· 

tırm•ya konulmuştur. lhsl·si 31-1·938 tarihinde Pazartesı günü saat 
15 tedir. Ta iplerin Mı! i Em!a1< müdür:ü~üne mürac<tatları. 191 

1 • y·· 1\.1 --zm!r un L' ensucatı 

Türk A. Şirketinin 
llalkapınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam Zarif 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptırdı§'ıhız elbiac:ler için bu mamulatı tercib ediniz 

· SATIŞ YERLERi 
Birincikordonda 186 numarada 

SARK HALl T. A. Ş. 

• 

Çünkü ASPİRİN senel rderıberi 

her türlü soğukalgınlıkların ve <ğ· 

rılara karşı tesiri şaşmaz bir ilaç 

olduğunu isbat etmiştir. 

AS PİRİ ın tesirinden emin o m k için 

lulten ffi m ı kasın dikkat edin z. 

B 
A 

BAYER 
E 
R 

Lise ve orta okullar alım s· ım ko
misyonu haı:ıkanlığl ıdan: 
Kız öğretmen okulu talebesi için mevcut nü:nunesine gö e 130 

santim eninde 400 metre lacivert kumaş 8/2/1938 S lı gunıi saat 
16 -la lzmir kültür di~ek~örlüğünde toplanaca komı yon la aı;ı 
eksiltme ile .ıtınacalı.tır. 

eher metresinin muhammen bedeli 320 kur ·ş hepsinin tutarı 
1280 liradır. 1 k teminatı 96 lira o:up şartname ve nünıunesi 
kültür direktörlüğünd. her gün görüiebılir. 22 25 30 6 

• · 1111111111111 !111111111111111111 h. 

A.K 
Dok 

al 
.ııımıııııııııııa nıııııııı ı• 

o 
Bakterigolog ve bulaşıcı, sal,rın hastalıkları mıitelı 

(Verem ve saire) 
-sur:= 
3 = 
§ Jıaımabane ielaeyonıı ka:rtıaındl.JU Dilıelı: ook.alı: başında 30 up!a 

n ve D.ıllayen•baneıinde 61lhah •aat 8 deu ıılı:ı.wı ~ .ı J • 
kadar ha&talanw kabul ••ler 

illilllllllll .. alll!lll!lllllllllll!illl!!lllllllllllll!illlllllllllll Telefon 411 s llllllt\ 

Or. Behçet Uz 
Çocuk has alıklarl 

mütehass!Sl 
Hı;stalımnı 11,30 dan bire ka· 
dar E<yler sokı.ğında Ahenk 
matl-a .. sı y ... nında abu! eder. 

uayem:l:ane telefonu 3990 
Ev iei<'fonu .t261 

ımıııı .. :ıımıı:mı................... 

lzınir kadastro 

müdürlllğiluden: 
Ş mali Alsan cak mah,llcsi 

h ıdudu yani belediıcn:n 98 v~ 
99 ad:ılarile Küitürpark, şark 
lzmir • A;Jın şımendıfer yolu, 
cenJ bu Melez deresi ve Aziz 
Akyürek bu:varı, garbı Kültür

park ve Tah.r ~oka~ile çevden 
Kahramanlar mnballı-s nde bu

lı...ıdn g~yri menkullerin kadas· 
trosuna baş! mmıştır. 

Bu mai.aile çinde gayrı men· 
lı:JI malları veya ğ yri menkul 

malla' üzcrin~e aynı lıaL.::arı bu
lunanlar 15 günden ~onra ~ir 

hafta içinde bu mahallrde bu
lunacak kadastro po&tas na mü· 

racaatla b..,yanname almaları ve 
bunları ald.ı>.ta sonr doldurnp 

veya post memurlarına do:dur· 
tulup en çok bir ay ıç nde tek

rar posta'ara tapu senedi, nü
fus ·ağıdı, iki~a iane fotografı 

veya sair vesikaları da göstere• 
rck eri vermeleri, aksi takd r

dC' gayri menkul m Uarla bunlar 
üz rır. eki ayni haklar 2613 sa· 
y iı -~nunun 20 inci maddesinin 
C. fıkraıı mucibince vukuf er• 
babından alınacak ma.umata 
istinaden tahdid ve tesbit ed·lc· 
ceği bu mahallelerde gayri men
kul veya gayri met?kul mallar 
üzerinde ayni hakları bulunan 
kimselerin ma uuıu oımak (ızere 
ilin olunur. 229 

Alaşehir 

güreşi 
Kurban bayramın n üç"ııcil 

gır Ü bırlı;; mız tıı af ndan re.tıp 
edi en pelı~.rn gme, n • i ırak 

e ~en pehıive ı ara n IS-ıda ya• 
zılı •knmiyeıer ver lecekt r. 

Peh ivanlar n ;şt .ak rinı genç· 
ın b r.ığı lıaşn:a.ı g ıı Ja ı j/2/ 
938 tarırııne kadar ıııek.upla 
b.ıdırmeleri ıl:i,ı o!J.ıur. 

B şa 
Ortaya 
Avağ'~ 

lıua'lliyeler 

Lrı 
60 
30 

5 
. 
ızıu 

en son rebi lcri 
Büyük eb'atta Başvekilimız 

B. Celal Bayarın fot ğrafılerı 

ya.ııız H ıcı Alp ışa otelinde 
fo•o, rcsnm B. f, na ld n tcda· 
rl' f'd•l lir•iııiz 

lz.r B rınc Su.h hukuk mah· 
kemesinden: 

lzm.rde muk m tütüncu Tahsin 
Alkış vekili avukat Ahn: d Rem• 
zi Duyar tar frndan lzmi de İki· 
Çf'şmelik B tçı mc cid sokağın· 
da lG 14 No. da Ruscuklu 
Nahit . leyh.ne açtığı a acak 
davasının cari mahk mcs nde: 

Davacı vekili taraf ndan ibraz 
edilen serıet alt ,1daki m~vzu 

İmza hakkında ist cvab edilmek 
v~ inkarı hnlınde ıst kt p sure· 

tile imza tat iırntı y pılııcağı ve 
aksi h ide ımz ve ıdd yı kabul 

etmiş sny1 acağ na mal le mece 
karar ver imiş ve uruşma da 
212/938 gunü saat 15 9 b ra• 
kılmış o duğund n Nılıadın )U

karıda yazılı gün ve saatte iz. 
mıı de Bahç lıl r hanınd ust 
katındaki Suıb hu uk mahkeme· 
s nde hazır l:ul m s !uzumu 
t blığ m kamına ka m o'ma • 
üze e iıi.n olunur. 2:.ı2 



ı; ratel lİ S Jerco 

Vapur A centası 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
•tQaERON,, ' puru 18 Ka· 
~•ce bek n ekte olup 
IURGAS, VARNA ve KÖS· 
TENCE limanları içio ~ük ala· 
cektn·. 

"TRiTON,, vapuru 24 Kanu· 
waDid-: beklenmek~ olup 
RGarFDA , AMSTERDAM 
ve HAMBURG limanları ıçın 

yük alacaktır. 
SVE: SKA ORIENT 

LINIEN 
0 1.SA,, vapuru 24 Kinununni 

de beklenmekte o up ROTTER· 
DAM, HAMBURG, GDYNIA, 
DANZIG, DANMARK ve İS· 
VEÇ ve BAL 1'JK limanları içın 
yük alacakbr. 

ZEGLUGA POLSKA 
"LECHIST AN,. motörü 13 

Kanunusani t~rihinde gelıp 
GDYNIA ve DANZIG liman· 
l manları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

''ALSA jULIA,, vapuru 2S. 
"t.anunusanide limanım,za gelip 
MALTA, MARSILYA limanları 
için yük ve yo!cu kabul eder. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlun !ardaki değişikliklerden 
-ıcenta mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikinci 
kordonda FRA TELLi SPER
CO vapur acentalığına müra· 
caat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 4111/424 /2663/4221 

1) E ı~scu E I.JE .. 
V ANTE - LINIE 

G. m. b. H. 
HAMBURG 

OEUTSCHE LEVANTE
LlNIE, HAMBURG, A. G. 

HAMBURG 
ATLASLE A TE t.1 IE A.G. 

ER EMEN 
"MACEDONIA,, vapuru 28 

ikincikanunda bekleniyor. HAM· 
BURG, BREMEN ve ANVERS 
limanlarından yük çıkaracakt.r. 
AMERICAN EXPORT LINES 
1HE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORA TION 
·• •fXMINSTER,, vapuru Şu· 

bat ip~ datarında bekleniyor. 
NEVYORK i~in yük alacaktır. 

EXMOOR,. vapuru ,10 Şu· 
batta beklen yor. NEVYORK 
iç n yük a'acaktır. 

"E.AHIBITOR., ,apuru 20 
Şulatta beklemyo.. EVYORK 
için yülc ıslacakhr. 

~1E l\OYALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

•ı ıSZA,. motörü 19 ikinci 
Urunda belden yor. PORT·SA· 
lCı , e ıSKENDERlYE ıçin yük
lıyccekti • 

~ERVlCE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCAREST 
•OUROSTOR" vapuru 10 

Ş·.ıb,;t' a KÖSTENCEye hareket 
edrcekt"r. 
JOHNSTON \~' RREN LINES 

LJVERPOüL 
"jESSf\.'ORE., vapuru 28 

ilc:ircık.'.lnunda beklenıyor. BUR· 
GAS. V RNA \ KÔSTENCE 
için y· k a acaktır. 

l:f..N f\ORSKE MIDEl..
HAV:,l INJE 
OSLO 

"BAALBEEK,, motörü 14 
Şuh t a tekleniyor. DIEPFE \e 
NO VE.Ç lımanıHına yük a~a· 
caktır. 

llin!ardaki hareket tarihle· 
ri!e r.aviunlardaki dejjşi lik· 
lerdtn E.crnta n.esuli> et kabul 
c:trr ez. 

Daha fezla tafsilat için Bi· 
r llcı kordondn ' F. HENRY 
\AN Dl:.R ZEI:. Co. N. V. 
\l Pur ac ntalığmn n,uracaat 
t:~ rı esi tıca oıunur. 

T t lefon : No. ~00., ~O 8 

Olivl r e 

l mitcd 

Va ur Ac ntan 
Birincikordon Rer.s biııaliJ 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

"ALGERIAN,, vapuru 2() Son 
l·anunda gelıp LON1'RA, HULL 
\ ANVERSten yük ç kıracak 
ve ayni zi1manda LONDRA \e 
HULL için yük alacaktır. 

"HERON,, vapuru Son ka
nun sonunda ve Şubat ibtida· 
sanda gelip LONDRA için yuk 
ala tllktır. 

•POLO., vapuru Şubat ort • 
t nda LONDRA, HULL ve 
ANVERSten gelip yük çıka· 
ıacak ve ayni zamanda LON
DRA ve HULL için yül-: ala· 
caktır. 

LIVERPOOL HATTI 
"MARDINIAN,, vapuru Şu

bat ıbfdasında LIVERPOOL 
ve SWANSEADAN gelip yük 
çıkaracak ve aym zamanda LI· 
VERPOOL ve GLASGOW iç:n 
yük alacıktır. 

"LESBIAN,, vapuru Şubat 
ortasında LIVERPOOL ve SW· 
ANSEADAN geıip > ük çıkar -
cak ve &)nİ zamanda L VER
POOL ve GLASGOW için 
yuk alacaktır. 
DEUTSCHE LEVANTE- LINlE 
"İLSE L. M. RUSS., vapuru 

31 Son kanunda HAMBURG
TAN gerp }Ük çıkaracak. 

ilan 
lzmir Eşrefpaşa 

hastanesi baştabip· 
liğinden: 

lzmir Eşref paşa hastanesi iç n 
alınacak olan ve listeleri ayrı 
ayrı tanzim edilen (2260) lira 
muhammen kıymetli {40) kalem 
we (1399) lira muhammen kıy
ınetli (13) kalem ki ceman 
(3659) lira muhammen kıymetli 

(53) kalem alat ve edevata tıb· 
biyenin evelce yapılan eksiltme· 
sine istekli çıkmadığmdan lzm·r 
vilayet encümeninin oıbilptaki ka· 
rarları veçhile yeniden 14· 1-938 
g-ünlemecinden itibaren on beş 
gün müddetle ekıiltmeye çıka
rılmıştır. lzmirde çıkacak talip· 
lerin nüınuneleri görmek ve şe· 
raiti anlamak üzere her gün 
hastane seıtababetine muraeaet· 
ları, fstanbulda çıkccnk taliple
rin listeleri ve şaıtnameyi gör· 
meleri iç"n Jstanbul sağlık ve 
ıosyal yardım direktörlüğün 
müracaatları ve t plerin ihale 
günü o1an 31-1-9 B Pazarteıı 
gü11ü saat dokuz•n on ikiye 
lc.,dar lzmir vilayet encümenine 
müracaatları ila olunu . 

14 18 22 26 139 

lımir i .inci hu uk mahkeme· 
sinden: 

lzmirde Tept-cik Kağıtlı&ne 
caddesinde G rit 1; Muhsin bah· 
çes:nde bnhçev n Osman ya, n· 
da Mehmcd Ali kızı Meryem 
tarafı!ıd n kocası ışık ar köyün· 
de otu an Yefm oğ u Mahmud 
aleyhiue açılan ihter davas nın 
carı tah':,kat ve muh kemesi so· 
nunda ınüdJeaaleyh Mahmudun 
muh k bir sebeb o'mal.sızın ka· 
rısı Meryem dö. t sene evel ter· 
keder k gıttiği ve bir daha 
muşte ek eve dönmediği g bi 

karısının iaşesini de temin etme· 
diği bu hususa dair dinlenen 
şahitlf"rin beyanat le tahakkuk 
eylemiş olnıasıııa mebni medeni 
K. nun 132 inci maddesi hük· 
müne tevfika ı nıJddeanleyh 

M hmı.ıdun bir ay zarfında müş· 
terek eve dönerek evliliğin üze· 
rine yi"klettiği "Oca1 ılc vazife!• 

!lİ ifa eylem l ısu unun ~ 
t.is:ne ihtar n ve 992 kuruş 
mahkt"me masrafını d <ı kend·· 
.ıı ne yükJet lmesı ne tc.myiıi ~abi! 

A 'AD'fU 

. ı. \' fl z. • 

u 
· m ·tel şı 1 eti 

Bütün dJnyaca ta .. 
nınmış o an bu m--r. 
kayı s .. 

4

z de tanı -yı .. 
nız. T a.·iş üzümleri 
tem -z~iğin, n.efi .J .. 
ğin, güze liğ"n t:e 
ambalaj zar af et· n:n 
nümunesidirl r. Üzüm; Vitamin kompri
mesidir. Çocuklarınıza h:r mev imde, her 
zam:ın Üzümyediri-ıiz. Üzum Kiirü hayatı 

1 

1 

Kadın dikiş 
şapkaları at · 

Paris, Londra, Viyana mo
dalarının yüksek modell~
ri takib ve tatbik edilir 

Yıldız atölyesi, giyimlerinde 
en titiz olan Bayanları mem· 
nun etmektedir. Bayram için 
siparişlerinizi acele edi iz. 

M. Etima ve 
Saime Özgören 

Paris Dikiş Akademisinden 
Diplomalı 

H fımet caddesi 
Şamlı sokak No. 18 

I Z MIR 
Telefon: 2535 

uzatı. • Bu ma ayı aklın ·z. 
elan çıkarmayınız. Üzüm Ku
rumunun işletme tesisatı, fen. 
nin hô.rzkasıdır. El değmeden 
"şlenmiş üzümler ancak Tariş 
üzüm/eridir. 

...................................... lilmlSii .. m&:~ 

Saman i~kelesi - iş ha Izmir 
. : .ı. ..... ('· ':·. 

S. Ferid ac Şl 

Kolonya, Esans .. Krem 

KOLONYA 
VE ESANSLARI 

ve Po a rı 
Yalnız İzmirin delil 

bütün Türkiyenin 

tercihan kullandığı 

en latif en zarif 

şaheser erdir. 

Alırken S. Ferid Ecıacı 

başı isim ve etiketino 

dikkat ediniz. 

M. s. Ferid Şifa Eczanesi Hükumet sırası 
•I • ... 

Siz de M ETALLU M '' D ,, 

T LLU 
Cevfik Baykent 

Elektrik • tele • .:>n vemalzemesi deposu. 
Siemens fabrikaları mümessili 

Peşetmalcalar 77 • 79 telefon 3332 

G ü ıulıaJaza genel komu .. 
tanlığı l tauhul satın alma koınisyo· 
nuudan: 

1 - Gümrük muhafaza deniz yasıtalan için 75 ton ikinci 
IJ zın n 2/2/938 ç.uşamba giJnü saat 11 de kapalı zarfla 
eks itmesi yo.pılac kıır. 

2 - Tasınlano.n tutarı 16875 lira ve ilk teminatı 1266 lıradır. 
3 - ŞJrtname ve evsaf komisvondadır. Görülebilir. 
4 - lsteklilerrn o gün ekş hme saatinden bir saat evveline 

kadar 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesi hükmüne 
göre hazırlayacakları teklif mektuplarını Galata eski ithalat 
aümrüğü binasındaki komisyona vermeleri. 

12 18 22 28 96/87 

olmak üzere :l3/12/1937 tarihin· 
de gıyabında karar verildıği ve 
ilan gıyab ıhbarnaınesinin bit· 
tanzim uıulen mahkeme korido· 

runa tal edııdığ tebliğ maka
mına ka m olmak üzere Mah· 
mudun ikametgahınm meçbuıı· 
yetine mebni i.i:ı olunur. 

Istau ul Natia müdürlüğ ndeıı: 
4121938 cuma günü saat 15 te lstanbulda Naf a müdürl"iğ'"nde: 

43529,85 liı kcş;f bedelli Üsküdar, Fıstıkağacında yapılacak 
Ortaokul inşaatı kapalı zarf u ul le eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, e siltme, Bayındırlık işleri genel hususi ve fenni şart· 
n mderi, proje, keşıf hulasa ıle buna oıütderri diğer evrak 218 
k ruş mukabılinde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat 3 265 liradır. 
isteklilerin teklif mektupları ve en az 40,000 liralık bu işe 

benzer iş yaptığına dair Nafıa Vekiletınden almış olduğu müte 
ahhitlik ve Ticaret odası vesikalarını havi kapalı zarflarını 
4/2/938 cuma günü saat 14 e kadar lstanbul Nafia müdürlüğüne 
vermeleri. 69/86 12 17 22 27 

Nihat Kar 
Mimar Kemalettin caddesi Akseki bankası karşısında No. 35 

Garod otomatik Radyoları 
En tabii ses, en kolay kullanıı, en ıık moble, en hassas aparey 

Kalorifer Tesisatı 
En büyük müesseselerden itibaren bir kaç odalı evlere 

kadar bilhassa npartmanlar için kat kaloriferleri 

Cihet Antenleri 
Fennin en son hediyesi, pratik, kuvvetli ve emin aletler 

Neon tüpleri ile tenvirat 
Mağazalar1D1H ve müessese!erinize güzellik ver cek bu 

t,.s:sat ayni zamanda size büyük bir rt-h 
. . 

lam vasıtası d olacaktır ' - " • ..., : ·~:t..: _.l\,,tı.;f.~ 

Otelimizin bütün mobilyası tecdid edilmiş soğuk ve sıcak su 
banyo daireleri ilave edilmiştir. Otel yeniden telvin ve tefriş 
edilmiş ve müşterilerimiıin her türlü istirahatleri temin olu~· 
muşlur. f Jatler mutedil ve her keseye elveriıiıdir. 
Kemeraltı caddesi karnkol karşısında No. 72 İzmir Tele. 2533 - ~ . . ~· -. ~~~ 

'f rk Bava Kurumu Aydın şube i 
direktöı·lüğünden: 

Kurban bayrımında vilayet merke:ı kazası ve buna bağlı nahiye 
ve köylerden toplauıcak kurban derileri ve barsaklar 17· 1·938 
tarihinden 7·2-938 tarihine kadar açık artırmaya konmuştur. Şart· 
namesini görmek ve 01üzaycdeye iştirak etmek iıtiyenterın Aydın 
Tü .. k Hava kurumu şubes"ne müracaatları. 16 19 22 25 

lzmir vilayeti muhasehei hususiye 
mndorloğonden: 

Senevi 35 lira bedeli sabıklı Karşıyalcada lktised sokağında 
kôin 26 sayılı bir bap hane 1 sene müddetle kiraya verılmek 
üzere 15 gün müddetle artırmaya çıkarı1mışbr. Şartları öğrenmek 

istiyenlerin hususi muhasebe müdüriyeti varidat kalemine ve pey 
ıürmek iıtiyenlerin de ihale günü olan 27-1·938 Perşembe günü 
saat 10 da depozito malcbuzlırile birlıkte vilayet daimi encüme· 
nine müracaatları iJan olunur. 19 20 21 22 188 

Doktor •• 
Kemal Tahsin Soydam 
Cila ve tenaı'/Jl hastalıkları miitehassıaı 
Jzmir Beledıyesı Zührevi hastalıklar ve tedavi evi doktorlu· 

ğundan çekiierek yeniden açtığı Numanzade sokağındaki 3 
numaralı muayenehanesinde hastalarını Pazardan maada hergün 
sabahtan akşama kadar kabul ve tedavi eder. 

Mu~yenebane Tele. No. 3416 Evi 5164 



Jt 

Pastil 

Hassas ve temiz iş 

Mutedil flatle 

Fehmi 

Sözverilen gonde 

Maline tcmirha· 
n ... ainde Y"-P~lır 

lsmir K•sta113 pazarı dem1rc;ı~r 
No. 16. 18 

Telefon: 3993 

Foto öroğlu 

Hamza Rüstem 

GöğaQ yumufatır, 
söktürBr, teairli 

Sıhhat Balıliyağı 
Norveçyanın halis l\lorina balıkyağJdı 

iki clef a süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 
Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanes 

I N ô N 0 Cacl. No. 20 
At6lyedı 

En giizel "°~"" 
çelıilir. 

Amat"r iıler 
Temiz çaba• 

ucuz yapılır 

Diı Tahi61 

CevatDağh 
ikinci Beyler sokak No. 6$ 

Telefon: 3055 

Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türla idrar, ian 
balgam ve •aire taltJ 

lilleri yapıla 
Mflracaat yeri: 

İkineibeyler llOlm .. 

Telefon3869 
Birinci UC:ba.., 

Dr. Demir Ali 
IC-.ofla 

Cilt - Tenaaaı hutallk
laM ve elektrik .... ..._. 

lzmir • Birinci beyler aobl* 
Elhamra Sinemuı arkuında 

T r.le'on : 3479 

1938 Modelleri geldi 

Şevrole Otomobilleri 
Kov,·eti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok 

ve cihanın en beğenilmi• otomobilleridri 

Yedek parçalar .mavcuddur 

Old"'mobil otomobilleri de her tftrlO evıafı haiz, ıağl•m• 
elveri~li, ~Ozel ve IOk!i makinelerdir 

bmir ve bölgesi bayii : O. Kutay 
Birind kordon telefoa 2704 


