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ızmit istasyonunda utvi bir tabto Orgeneral 1. <;allşlar geldi 

tatürk, binlerce halk arası- lzmirliler, yarınki merasim-
na karışarak koniıştular de herhalde bulununiız! 

/zmit Belediye rei&i; miicadel~ hatıralarını anlatarak, Büyük 
Şefin, o .zaman Hal:de Edibin s6zlerine verdikleri 

dt.thqcıne cevabı tebarüz ettirdi 

• 

Atatürk bir köylü kadınla konaşagor 
ls~an bul, 22 (Hususi) - Bü· f 

yük Şefimiz:n lzmiti teşriflerinde 
halk tarahndan yapılan tezahü· 
rat, tarif• mümkün olmıyan bir 
sevgi ve samimiyet tablosu teş• 
kil etmektedir. 

Atatürk, trenden inerek, ken
disini karşılıyıınlaran ellerini aılc-
mış beşuş bir çehre ile ha.le 

raşar k etrafını çevi 
renlerle hasb hale başlam ştır. 

Büyük Önder, istiklal hır· 
binde, lzmilin oynadığı büyük 
rolu anlatmasını bf':lc=diye reisine 
em r buyurmuşlardır. 

Belediye reisi; mücadele ıe· 
nelerıne aid hatıratı birer 
bi er h.kiye · etmiş, Atatürkle 
Helide Edib ve o zaman lzmit 
cephes kumandam olan Gene· 
ral Ali Fuad arasında geçen 
muhavereyi, Halide Edebin: 

- Paşam, kuvvetlerimiz kil· 
çüktür. Dü§manla nasıl baı 
edeceğ.z?~ 

Sözlerine Atatürkün vermiş 
oldukları dahiyane cevabı tcba· 
.rüz ettirmiştir. 

Beledıye reisinin sözleri bit· 
tikten sonra Atatürk, bir köy.Ü 
kad nı ve müteakıbc.n de, To· 
katli Ali isminde bir askerı 

çağ.rmışlar ve kendilcrilc ko· 
n~.1muşlardır. 

iti arıda, lzmif i bir' genç to 
kısa bir söylev vermiş ve Bü· 
yük Öndt!rİ görmek için has· 
retle iki sene fırsat ko.ladıtını 
söylüyo·elc Atatürke olan aev· 
giı· ni izhar eylemi$tir. 

Tren, lzmitten ayrılırken, 
Cumhur eisimi:r, vagonun pen· 
ceresine gelerek, istasyonu dol· 
durmuş o~an binlerce halka 
şunları söylemişlerdir: 

- Aranızda bulunmaktan bü· 
yük bir zevk ve sevinç duyu· 
yorum. 

Bana karşı göstermiş olduğu· 
nuz bağlılığa teşekkür eder m. 
benim de s"ze karşı ayni şekil· 
de bağla olduğumu bilirsin:z. 
S zlere esenl.kler dilerim. 

Büyük Şefin bu söz eri, halk 
tarafından çok sürekli alkışlarla 
ve varol Büyük Atatürk aeılerile 
karşılanmıştır. 

Tren bıtreket ederken, binler· 
ce halk, Büyük Şefi candan at. 
kışlamakta ve •uğ~rlar olsun 
Büyük Önder., diye bağırmakat 
idi. 

Atatürk, Eskişehir.den geçer
ken, belediye rcısi kendilerine 

Sing-ıpur manevraları 

Manevralara bu ayın otuz 
birinci günü başlanıyor 

-----------------------~ Singapurda teıis olunan yen{ üssübahrl 
bıi ~ük meraıimle açılacaktır -

lngiliz lıarp ıemileri 
Londra, 22 (Radyo) - fngllia DeTralara iıtlralt odee«klerdir. 

clooınma11, lıo e'ıD aı inde Sioga. ~inf[•purda teliı oluoıD yeni 
purdıı maoe\ralara bıılıyacaktu. fiHGbıhrf, ıubatın oo birinde bnı. 

Maonralar. 1uha11n betind gthıl aı... raı·ımle J k L 
w ,.. me •tı acıt •e u me· ıona crm ı~ buhırıcaltır. ' 

Hiııdiıtan atkerind~D on bia kio ratimde Amerika nıımıua Oç torpıdo 
ıi.ik lul' .. ıı&nelle ta71aı:elu de .... da ltıaıır buluDll~akur. 

arzı tazimat ederek, şehire yeni 
· getirilen suya ( Atatürk S ıyu ) 
adı verilmesine müsaade buyur· 
masını rica eylemiştir. 

Büyük Ş!f, tabiatin vermiş o\. 
duğu nimete tesabüb iddiasında 
bulı!nmadıklarından, kendi bak· 
ları olmıyan bir nimetin kendi· 
lerine verılmes:ni muvafık bul· 
mamışlardır. 

(Ulus) gazetesi bundan babiıle: 
•Eskişebır, kendi ıuyuou ken· 

di muhitinden almıştır. Tıpkı, 
en çetin günlerde imdad bek· 
lemekıiz"n kendi kuvvetini aene 
kend sinden aldığı gibi ••• 

Manisadaki alaglara şancak verilme inlibalarından 
İamirdeki 3 kahraman alayımın Lqbq BGyAk Şefimiz naaıu ... 

İki kız talebe artist kartı caldarıaı tudi edecek olan ordu müfeıtitlerimizdea Orgeneral luecWia Çae 
alırlarken lıılar •e refakatindeki Generaller, düıı akıam tcbrimiae gelmit Te .Mlllalte 

Hırsızlar 
kem Me•ki Kumandanı Tilmgeneral Ruim Aktoğa ile diğer GeaonU-... 
tarafındın hartılanmıılardır. 

Meraıin:. ; .,nn aa t on birde, cumhuriyet meydanında Te Atadrkla Diyor. 

b heykeli dibinde, ıaf•ilihı ve programını ya:ıdığımız ~ekilde yapılacakbr. 
Ciizdanı aşırı gittile~ Meruime büUln İzmirliler davetlidirler. ~·arlD, ordumuzla birlikte, .. H. Vekilimiz 

Bu gün Cenevreye 
ridiyor 

Jıı1abul. 22 (Huiuır) - Harici• 
yo Vekilimis B. 'l'nfik Rlltdl Arat, 
gaaetecileri kabul etmiı Ye: 

- Suradan Ceneneye gicleulim. 
Ulaılar .oıyeteıi koaMyiai.a raua .. 
•••iade Baıa1 aeeelelİ de •ır4.ır. 

Demiıtir. 

lıtaobul, 22 (Haıud) - Barld• 
JI Vıkillml& B. Tevfik I:.acJ ... .La, 
t. .. gGa Ankaradan haraya gelmlıtir. 

Dericiye Vekilimiz, yana bura
dan Ceueneye gidec~k Te Ulaılar 
aoıyeteli kouııeyinde Hatay mcaeleai 
intihabat nizamnamesi bakkıudakl 
teı:imiıi müdafaa ed~cektir. 

B. Tevfik: Rüeda Ar.,, Perapa. 
laıta 1talya ıefiriai kabul etmit n 
uauu müddet konufmoıtur. 

işlenmeden ihraç 
olunan tütünler 

. R~kottenin yüzde 
üçünii ~eçmez 

işlenmemiş tü.ünlerin ihracının 
men'i için lzrnir Tütüncüler bir
liği idare heyeti tarafından te· 
.şebbüslerde bulunulduğunu ve 
Tıca et odasınm da bu mes'ele 
üzerinde tetkikler yaptığını yaz· 
m ştık. Odanın tetkik1er ne göre 
lzmırden her sene iş:enmeden 

Bayan RozUa, mahkeme 
huzurunda 

"Dün ikinci Sulbccza mahke
mesinde cntresan bir hırsızlık 
davasının duruşması yapılmış ve 
bir celsede neticelenmiştir; hi· 
diıe ıudur: 

lsparka kızı Amerikan kol
lej i talebesinden bayan Rıta, 
arkadaşı bayan Matilda ile Kc
merıltındaki kütüphanelerden 
birisine giderek erkek sinema 
yıldızlarandan maruf Robert 
Teylorenin kartını aramış ve 
bu l muşlardır. 
- Sonu 4 üncü sahi/ede -

ilkokullarda 
tütün ıhraç ede~. iki ~umpanya Kürük ya.ctaki 
vardır. Dığerlen ışlettıkten sonra T ::r 
ihraç etmektedir. Bu kumpan· çocuklar 
yalar nezdinde tabkıkat yapılır· ilkokullara lcayıd ve kabul 
ken müdürleri, Avrupada ve için Kültür idarelerine müracaat 
Ameııkada işlenmemış tütün eden, fakat nüfus hüviyet cüz· 
iıtiyen müşterileri bulundutuna danlannda yaşlan küçük yazılı 
ve bir yılda y.:ıptıkları ihracat bulunan çocuklar hakkında ya· 
miktarının rekoltenin yüzde üçünü pılacak muameleye dair Kültür 
kaL'iyen geçmed ğini söy:emiş- Bakanhtından şehrimiz Kültur 
lerdir. Tetkikata devP.m ed;livor. direktörlüğüne bir tamim gel· 

r miştir. 
Bne Nezihe Mu- Bazı çocuk velileri, küçük 

yaştaki çocuklarını mektebe 
hidd-nin bir kaydetfrmekte ve y şiarının tas· 

hih muamelelerini mahkemede 
hikayesi tak.b etmed klerindcn güçlükler 

Gilzide ,c wuıele•kir muharrir- husule gelmektedir. 
1erimizdeo B~ :rao Nezihe Mubıddio, Nüfus hüv yet cüzdanlarında 
t~hrim zde bulunmaktadır. Gazete• yaşları küçfüc yazılmış ve İlk-
mir.e kartı da hoıoıi bır eempati okula' girebilmek ÜLere yaş'arı-

•e alika ıö•termek lntfooda nın tashihi için ilgili mahke· 
bulunarak hiıe: 0 Dileea dö Viadıo- meye müracaat edilmiş olan 
raa ınni robu,, iaimli bir hikaye- çoc...ıklann yaşlarının düzeltil· 
aiui göodermittir. l:la o(lael biklye• k d hk b' " mesi h 'lk ın a ma emece ır yi Nlı aayıoıır;da bulacılunnır. b 

karar verilmeden önce u ço· 
Bayan Nesibe Muhiddin. :rakın• l 

fia bir romao •ermek lütfuoda da cukların okJla 1 ınmaması uy· 
buluomu~tur. gun görülmüştür. 

\.. ___________ _; - Sorıu 4 üncü sahifede -

meand hldiıenio bey~caa vo zevkiai tadacagıa. Meraıim, çok parlak otaclk 
Te buna. ı•Dh alaylar1mızıa, yeai sancakları ile bir geçia reımi tüllı 

· ıutcekıir. 

Cumhuriyetçiler, Fas kuv
vetlerin; topla dağıttılar 

lhtildlciler de, be~mutad bir çok muzafferi. 
yetlerden dem vurmakta devam ediyorlar 

lspangol ihtlUilcileri 
Bar1elon, 22 (Radyo) - lbti

lilcilere mensup hava kuvvet· 
leri, ikinci defa o'arak bu gün 
de buraya gelmiş ve şehri bom• 
bardıman etm ıştir. Bu bombar· 
dımanda, yedi k'şi ölmüş ve 
bir çok kimseler de yaralan· 
mıştır. 

· Barselon, 22 ( Radyo ) -
Cumhuriyetçi ispanya kabinesi, 
dün gece fevkalade bir top
lanlı yapmış va par.amentoyu 
şuba~m b rınde içtimaa davet 
etmeğe karar verm ştir. 

Salamankı, 22 (Radyo) -
General Fraako erkanı harbi
yesi, bu gün neşrettiti bir teb
liğde, ihtilalci kuvvetlerin, r. 
ruel cebhesiode ilcriledikleri V• 
lahmara tepelerini işgalden ıoe
ra Turbava köyünü zaptettik· 
leri bildirilmektedır. 

lhtila cilerin bu tebliğinde, 
Cumhuriyetçilerın, külliyetli mü
himmat terııeettikleri ilave olun· 
maktadır. 

Salamanga, 22 (Radyo)- Dün 
- Sonu 4 üncü sahifede -

Olobüsler belediyenin eline geçmeden fazla yolcu alan 
otobüsler cezalandırılırdı 

--------

- G çmi ola birader, ba}rolı, karınla mı ı; r 1111'.taetm? 
- Yok canım1 dun k:orJo.ada belediye otoLüılerioe biumek mecburiy .. 

tinde kaluhılıDı da.. 
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Telifciliğe doğru 
Ankara tebir ıiyatT01-U1.1uo repertuvarı u .. bir temıil mt_Taimioi tel~f 

ı"ıerler f' doldur•ıı bir buıuıiyet gö.,teri.yor. 
Bu tıyaıro yalan Ankara ıohriain lıedil ihtiya~ıaı tatmin euııek iddia• 

ıile de~il, geniı mikyaol•, memlekotin kültür •e aaa'at dnuıaın ea eaaılı 

bir kıımı olao tem•ı• ıan'aııoı yay mı Ye yerleııirm• iddiımnı dı ıineıiDde 

aaklıyar•k doğdu. Bu itibarla on•a doguıana 11rf Anhralılına allutları 

d<f;il; b6ıün m•mlekeı;a, glzolliğe •nHIDlf olon ve bedii1i allı:ıılımık için 
ellerinin ıieirler;nae zapıetlııme~ bir ıablanmı biı·eden herke11n ıeviaç n•• 
ıeleri karıılayor. Zamon :zam•a ak .. mısıoa uğmea biH bakil.I tiyatronun 
•ecidli Ye il.ihl mobiy•lindea izler geıiren, bıııa ~ok miltkel ıarıl•r iç.ade 
bile o bakilı.I ıiyatroı.un kendiıini geİirea lotaabul rehir ıiyaıro ; a m•alet•f 
ıehir belediy11i 11nırlan dııında memleket heıabıoa bir rol oyuaw•ll'•ılır. 

Vıkıa artiııler ber m .. ıim ıoaaada yard içinde lurıı•ye çıkıyor1ardı. Fıkaı 

bu ıey•hadtr. dekorıuz, ıııkıız, •ıhrıeıiz Te en korkuncu ıiyıtrooun yaıı· 
maıı i~iıı muhtaç o)duıu bir muhitten wıhrumiyet•iılilıc içınde, ıadece, ar• 
tiıtlerimiıin müof•rl<l kndreıltrinıD teuhiirOndea ileti gidemomiıti. Htr 
yidil•a yerde oan'atklrlarım11a göaıerilen bil n6 kabul dtrin, fıkat li.l.eo 
bir ittiya kın eıeri Ye ıan'attirlırıu gü11terdikleri de ıeraitıizlik içindt öl. 
m·~c ma.\ flm bir znallı ıiyaııo Ye bııekeıi olmıLtın ileri gidemta.i,1. 
f.ıo Ankara ıiyıtıoıu buaun için, ıee .. üı ederk.eo ıadece Auk.arının bLdu 
ibl'yacını tatmin etmeJİ keadioine gaye almamıı, ayni samında bir melı.teb 
vaıifeal görcrclı: ycıiıurecel i elemanlarla yurJnn ıiyatro ibt . yocıaı hrıılı· 

ruııtı d• düıuomil tür. Anlı.arada baılanaıı itler·n daıma müıbot olarak bit• 
tı&i•İ bilmem 107lemeğa ldıum •ar mı? 

Bıs burada uıl ilk cümlede göaterdiğimiz ~ibi ba tiyatro karalarken 
nı6tıhede edilen ıniaçli Lir "Ukıayı iıaret atmek iıtedik. Program leli( 
tHtlcrle dolu .. Ualbuki ıimdiye kadar ıiyııronıua geuıı bir telifcılik ha• 
Hhıine oabne olamamııtı. O nihayet bir nakil n ıdapıuyon b~dudandın 

ilt•?• @eçmtmiı •e T6rk tiyaıro mnbarr1rl•ri, yabanc• hlemlerin yıbaocı 
d117u1 •e ıel<kkdr mıbıullerini kendi ıartlan Ye mecruı içiodelı.i orıjinıl 

ıkıııua uyuııyıa bir eda ile hayatımıza tatbilı: için lıtdbabt Lir emek ıorret• 

mitlerdir. Burıdı tiyaııodıki telilciliğia bangi tarihi ıartlar •e Hrure.ler 
içinde iokiııf ed aıediıini anyacalı. dt~ilia. Yaln11 ı•na iıareı eıme'iyiı ki: 
Romın, lıik.iye, tiir f!İbi diger ıın'al hareketleri kadar mahsul 1er'-bılccek. 

olan bir tem•~• edelıiyaıı yaıat111tık in.klnlttı bJııır '•nın•mıttır. ltte timdi 
g ıüyoruz ki Ankara ıebir ıiyatroıu daha baılıngıcında re~ertn•arıııı yerli 
cttıler!e doldurmu tur, bayır ıllılemiıtir. 

Bu e,.rler lıa~kıada ılındideıı bir mlllılta ıllylenemH. Faklı yaban~ı 

.. ı1 ıle pcogrow aı doldnrmanın mömklln Ye daba kolay c-ldl1Au bir ç•&dı; 
a1ni ıımaoda t lifciliği d-.: haf'ekıte getirmek •ıaifeaiai uzeriae almıt ,aı.ü• 
ken bir ti. aııo, repertuvarı nı ye•li eıerlerle ıilolt miı diye anmak bu bu· 
ıuıta çalııH malıarrirlere karıı yarinde bir kaJirıinıılık yapm•k demektir, 
Oalara göoıerilacek cemilelar Ye ıeı•ikler onların yıllardanb•ri hllkük olıu 

lıoyualarını d ğrulıacak •e yaratıcılık kudreıleriııi ba cemuey• liyık bir oan'ıı 
itlealir.mi ıle harekete geıirerrk ıoılanan kaleııılariadcn -tımid ne ghel ftyl 
belki @'.Üueı'er ııçtıx•c•k.tır. Dileriz ki bu çığır mO,bet mahıulleriai Terıin 
n .lalı.ara ıiyatroıu.. tiyaıro •• edebiyaıınıa w:nlatundıki ba harekeli U: 
de keAdi ıeuf taribirıia bır altıa .. bifeoial 711110. 

Vahşiler reisi bir kadını 
Avustralyanın iç k:sımların· 

da dolaımış olan bir f ngiliz 
ıeyyy, medeniyetin henüz eri· 
şemed ği yerlerdeki vahşi kabile 
arasında çok garib bir hadise 
ile kerıılaımıftır. Tamamen ip
tidai ve vahşi bır halde kalan 
kuvvetli bir kabilenin reiıl.ğini, 
Nara isimli beyaz bir kadın 
yapmaktadır. 

Bu kadın, seyyaha bu kor
kuoç yerlerden süratle uzaklaş· 
m uı ve akıi takdirde hayatını 
temin edemiyeceğini b ı ldir· 
mittir. 

Seyyaha göre, bu kadın bir 
denız kazasında buralara da,. 
müş ve bir çok maceralardan 
sonra bu vahşi kabileye: e1ır 

olmuş•ur. 

Sudan mUrekkebiz 
lnaan vücudü ıudan mürek· 

kebdır denilebilir; çünkü sık:r 
tiaıız n yüz;le yetm'ş ı dur. Bu 
su n.ıbetini uzuv ar mızın bir kıs
mında daha çok bJluruz, göz 
lokmas nın yüzde 93, 7 si, akc • 
ğerl r n yüzde 79 u, kalbin yiız· 
de 78,5 i ve kanın yüzde sek· 
sen• sudan mürekkebdir. 

Atjır gelen bir lngilizl 
Can R. Kalen adlı 19 yaşın• 

da b r 1. gil z deli .. anlı l ıgiliz 
donan , as nda yer bu!amamıştır. 

B ı • un da ıeb bi de ı ımlının 
ağ.r ··ğı imiş. 

l,2JO,OCO tonluk muazzam 
lng'.lız do ıanmas na ağır gel· 
mek te b r iş olsa ge:eHir. Bu 
zavallı delikanlı, 14 yaşında 

iken iri yarı bir insan h•cminde 
imiş, o zaman da dona.ımaya 
gö ıü'lu gırmeıc is' emiş fakat 
ağ r 1 ğı nıumi hadden fazla 
o.duğ iç.n red edilmiştir. 

Garib bir daval 
Amcrikad Toluza şeh•inde 

21 ,aslarırıda Renni Eıyot İs· 
ınınde b,r de'.ikanlı, mıba'li ıi· 

Bahri Sa-ocı 

mendifer idare'i aleyhiı I! em
sali görülmemiş bir dava ç· 
mıştır. Delikanl ·, bir ı mend fer 
kazasında başından yaralanmış 
ve yüzünü 1 rkli tamamen de· 
ği~miştir. 

Delikan1 ı şimdi, şimendifer 
kumpanyasından yüzünün g zel· 
leıtirilmeı;ni dava etmektedir. 

Yarabbi.. Bize daba ne gün· 
ler göslerecelcsin ?. 

A!)açl 
Medeni ve yaıamalt iş;ni bilt-n 

memleket.erin ağaçlara verdık· 

[eri ehemm;yet çok büyüktür. 
B!zJeki ağ.ıçlandırma faaliyeti, 
imar faaliyetinin en güze! ve 
/ay:lalı bır kı~mını teşkil eder. 
ita y hükumet ı Pont nea Elisin· 
de 3.500,0J:J fidan dıkfrmeğe 
başlr. mıştır. Bu fidanlar, mez· 
ruau yakıcı rGzgirlardan muha• 
fazay' yarıyacaktır. 

Ra yo ve ... inekleri 
Biz m yazıhaııeniıı ked.si, rad· 

yo d j şküniidür; Radyonun iyi 
bir nağmesinin bu kedi üzer:nde 
ysptığ" tesider büyüktür. Fak t 
radyonun ineklerıe de a'akası 
olduğunu b lmiyorduk. 1. ı &'il l e
renin York Sir şehri civarındaki 
ineklerin radyo dinlemek sure• 
tile daha fazla ~üt verdiklerini 
lngiliz gazetelerinde okuduk. 

Acaba b·zim kedinin de rad
yodan böyle bir: ıtifad~ıi var mı? 

P .. mu hırsızl:ğı 
Bayındırda istuyon cıvarın• 

daki irmik fabrikasından bir bal• 
yı pamuk çalan amele Ahmet 
oğlu lbrahim ve Gani oğ'.u Adem 
yakalaıı.mışlardır. 

Batan' uba denizden 
çıkarıl ı 

Kordonda Balıkhane önünde 
vaktile batmış bir duba dün 
Liman işletme idaresine aid 
vinç.erle cienizden çıkarılmıştır. 

ANA DOLU 
~ - , - • • r 

1 ehir dahili a 
Yeni s :,tış 
kooperat fleri 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l~bzeve meyv2sahf 
Buca ~ lef on irk ti Bulgurca işleri de birlik tara. 

aşağı mahallesi .. Çatın alınm:ı mua- çiftliğ;nde f~~~~:'in~a1:.!.~~;0~0~1ir. 
Parti ocağının melesi bitiyor 33 meruk erıin satışı !eri birliğı tarafıodan Ozllm ve incir 

1 · t t•k • f · k fotib .. J mınt•lı:alannda yeJiden aabı 
ı. l. zmır o oma ı teıe on •ır e· B 1 ı d l' d me11<ur faa !) eti • u gurca çift '.ği ahi ın e kooperallfltri kw:ulması muvafık 

tinin h kumetçe satın alınma Rumlardan metruk kerp çten 33 gör&hııaııar. 
Bucanı a~ağı mııhallesi Parti 1 k d k l d B mu!lme esi ya ın a i ma e ı· ev vardır. Bu.ılar Milli Emlak uua dair hazırlanan proja, tU• 

ocağı z,sı E Eyüp Soıı, R.za :ecektir. Nafia Vekaletinin da· d dik için lkbud Vekil eııne tünde• 
Bayındır, Osman Kahva ve mü ürlüğünce satışa çıkarılmıştı. rilmiıtir. D•ha oa beı yerde tanm 

veli üzer:ne şirket müdiirü B. M ı· V k. · · b' · ·· Mustafa Nail Erteg' i teşebbü· 11 ıye e a:etının ır emrı uze• aaııı kooper.ıil lori ıegkili maVlfık 
Rap ve eczacı B. Faık s3tış · t d d l M ft• ö ili • d sile Buca okulu binası dahil ı nde rıne s.ı ış ur uru muştur. ı ı il • "'e .. ıe ır, 
mukavelesini imu etmek iızere Emlak müdürlüg" ü, bu evlerin lımir ıebze •• meyn ıatıı kcıo 

bulunan müfrez bir y rde mü· b A k h '-
k L d ugün n araya areo;et ede· sıtı•larına mu"saade edı'lmesi ı'çin operaıifi de, yeni kooperatıfler ka• emme[ '.r s~ h ıe vücu e geti· y 

c klerdir. tekrar vekalet nezd nde teşeb· nunaoa gôre tarım ••tıı kuoperatif• 
rilmeğe başlanmış. gf"ce dersa· T I f k h k lori birlı•ıne ba•laaac•kıır. O n Lit 

d t' ' on şir eti, Ü umetc;e b" b 1 .. e .. nesi açtl mış ve her gün e 70 uste u unmu$tUr. ıebze n mey•• oauı iıleri da birlik 
fdkir çocuğa yemek verilmeğe 1,200,000 liraya sat ı a alınac1k· u ~ l d kt [ ıarabııdaa yapılacaktır. 
başıanmıştcr. t•r, bu para yirmi senede ve fa· nas er ar ve o or ar U" 

Ocak, Buca be'e cl"yesin'n mu· izsiz olarak öde.ıecektr. ilk yıl· Hastalar için günün herhangi züm Ve ıncirlerimiz. 
av .. •ıetile yakında bır de bando lar hükumet altmışar bin lira saatinde olursa olsun yapılacak yatı mekteb eri de 
muz ka kuracaktır. verecek ve sonra bu miktar ar davetlere derhal icabet etmeleri sarf ~dilece tir 

Ça!ışkan ocak azasını takdir tırılac.ktır. için alakadar makam tarafından 
Tariı ilzllm kurumoann teıebbQ. 

16 ilzeriae Kıı.ttlr Dakaolığındaa 

ı•h•imiı lı.ültilr diroıktorl!lğtlne lir 
tımim gelmiıtir. Duada lbilm lı.arn• 

ederiz. Telefon tes:satı, hükumete in- doktorlara tebliğatta bulunula· 

Komisyoncuların geç. 
miş kaz:ınç vergileri 

tikel et ikten sonra şebeke tevsi cağı haber al nmışltr. 

Borsaya dahil maddelerin sa· 
t·ş iş!erindc mutavassıt rolü ifa 
eden komüsyoncuların 1936 ve 
1937 senes. verı•leri de yıllık 
kazaııç ve masraflarını gös eren 
p ia ıçoları Üzer.nden tarh ve 
tııhs 1 edılm e k istenmelcted:r. 

Defterd ııriığın bu teş -.bb . sü 

üzerine l;omısyoncular, Tıcar"t 
Ocla~ında b'r toplantı y.ı.µm · ş· 
[ar ve bu işle meşğ~I olmak 
üu•e aralar.nda bır heyet seç· 
mişlerdir. Geçen seneiere aıd 
~rgilerini, ı~hl ettiklerı bina· 

laıın g yri sa i vari<latları üz~· 

rinden veren komüsyonculnr, 
kerıd !erinden beyanname usu· 

edilecektir. 

Çocukcağız 
Ate1de yanıyordu 
)k , çeşmelikte Karaman soka· 

ğmda bir vak'a olmuştur. Davı 
kızı Sara, diğer adı Zehra, altı 
yaşındaki kız ı Nurteni caddeye 
bırakın ş ve çocuk soka~ta do· 
laş , rken B. Sadett n taufndan 
yakılmakta olan bir mangal do
lusu _,te~in üzerine düşmüş ve 
y:ınm·ğa başlamıştır. Oradan 
geçen B. Tahir, y a nmaktı. olan 
Nurteni kurtarınağa Q'aıışırken 
ellerı yan·nk yaralanmıştır. 
Çocuğu cadder~ bırak ara 

hakkında tahbkata b1şlanmıı, 
üııe göre vergi aranmam sını T h k · t k d' 1 yaralı a ir ve üçük çocuic 
ıa em te ır er. 

---- h~staneye yatırılmışl~rdır. r ana)ıatanburun ücüncü noterlik 
Ademin muhakemesi- Adliye , ı. .. , c.• • 

ne dev:zm edildi emri ' 
936 senesınd Karşıyakada 

e .. a.e,ının 
tekrar aç!ldı 

Bostıınhda çıkan bir kavgada 
A.Jem lblll nde bin yumruk vur· 
mak swetile Ah:nedin b· •un 
kemiğini kırmış ·e bu yüzden 
genç adamın burnu sağ tarafa 
yalm ' ştı. Bu suretle devamlı bir 
mayubiyete s bebi et vermek 
suçundan A 1emin muhakeme
sine dlin Ağırcezacl devam 
cd.lmiş, vaktıle Ahme ın bur 
nunu muayene eden Dr. Bay 
Kazım Ômerin Muğla mah!..t-· 
m !·oıce istinabe .suretile a'ınmış 
olan ıfadesi o'<unmuştur. Şimd ı 
Muğla S hhat müdürü olan dok
tor, ifadesinde vAktile muııyene 
ettıği vakit Ahmedin burnJnu 
ya'ı tarafa yatmış halde gördü· 
ğ•inü, şimdi ne vaz"yette bu un· 
duğunu b . lmedığıni ve tekrar 
muayenesi laz.mgeldiğıni bil· 
d rm•şti. 

Mahkeme heyetı, dot...torun 
bu" şekildeki ifadesı üzerine 
Ahmedin buldurulub tekrar 
muayene ettirilmesine ve Ad i 
t b meclisinden de bir rapor 
g tirtilmesine karar vermiştir. 
Muhakeme 2 Marta bırakıl· 
mıştır, • 

M~rhu n B. Tahsinın ölümü 
ıle m va ateu kapanmı~ olan 
üçüncı.i ı.ot r k, Adliye Vekile-1 
tinin emrile tekrar çılmış e 
şimdikı vı.z fe~i uhdesinde kal
ma' şartile S.cil ticaret müdürıi 
B. Fehmi Tenik, vekaleten üçün· 
cü noter tayin eaılmıştir. 

B. Fehmi Tenik. lzmirde ta. 
n•nmış ve çol · sevilmiş temiz 
bir gençtir. Kendisini tebrik 
eder ve yeni vazifesinJe de mu· 
v .. ffakıyetler dı eriz. 

Teftiş 
Vılayet jandarma komutam 

binbaşı B. Hulusi Gür, yarın 
Seferıhisara giderek jandarma 
teşkilatını tt-ft ş edecektir. 

Mel.i fı:i 
Bir ilci hafta evci vefat eden 

tüccardan merhum H lcmet 
Besim Akımsarın ruhu için bu 
a şam yatsı namazından sonra 
Karantina camiinde mevltldü 
ıer.f okutturulacaktır. 

Merhumu sevenlerin bu ru· 
hani merasimde hazır bulun· 
maları, ailesi efradı tarafından 
rica ed•lmektedir. 

G6çmen evleri 
Göçmenler için vilayetimiz 

dahil.nde inşa edılmekte olan 
köyler, kış mevıiminde sürekli 
yağmurlar yüz:ioden tamamlana· 
mamı~tır. Sıhhat ve içtimai Mu· 
avenct Vekaleti, bu evlerin 
süratle inşası için emir vermekle 
beraber ne vakit tamamlanacak• 
larını da sormu,tur. 

Zehir nerek 6lm:iş 
Çeşme kazasının Alaçatı na· 

hiye~inde Tokoğlu mahallesin· 
de Halim oğlu Ômer karısı 46 
yaşında Bn. Sakine evin leki ha· 
maml,kt" y.lcanırken yanmamı~ 

kö.ııür dolu bir mangalı hamam· 
lığ;ı koyduğu için intşar eden 
ham•zı karbondan zehirlenerek 
ölmüştür. ------Adliye tayinleri 
Denızli Miiddeiumuıni:iğine Ksrs 

Müddeiumumisi B. Şerafeddin 

Erc..ğlu, Ankara Sulh hakimli· 
ğıne Buldan Müddeiumum:ai B. 
Ahdülvehhmb Hazar, Rize Sulb 
hakim.iğine Manisa Sulh hakımi 

Bn. iffet Erginer bir r derece 

terfih ettirilerek t~ yın olunmui• 
[ardır. 

Kültürparkta 
Yapılacak aun'l göl 

Kültürparkta inşaata ve fuar 
hazırlıklarına devam ediliyor, 

Vücude getirilecek sun'i gö:ün 
yeri kazılmaktadır. Bu i'Ölde 

kayık ve motörlerle muhtelif 
eğlenceler tertıp edilecektir. 

Gölde, küçük adacıklar da bu· 
lunacakbr. 

V. baytar müd'iirlüğü 
rapo • hazırlıyor 

Vi' iyet baytar mlidürlllğü, 

1937 yılında baytari işler için 

göaterılen faaliyete dair bir ra· 
por hazırlamağa başlamıştır. 

Bunda hayvan hastalıkları, iid ·ç 
ve sefad ışleri hakkında da ma· 
lümat bulunacaktır. 

aıaoua, memleketin il&ilm ve iacir 
mabınl&nüa Jej!arlenm.d Ye ihraca 
için çalııııgı mtlııabailin elinde •• 
uhnamıı kalan mdbim bir nıilı.tuınt 
da mllb•yıa ederek iıfblUe oraeı. 

mek mH!ı.iiode bulundaJu bildiri}. 
miı. bilbu .. gıdoi bayıiyet re luılori 

itilıarıle üı!lm ve iııcirlcrimizin da. 
bill piyuadı fı&la utıı Ye ı rftmll• 
ııiln ıemiai için yatı w t.toblcriııiJı 

i•ı• maddeleri araaındı bunlara mQ. 
him bır mnlı.l verilme11 bildiril• 
miıtir. 

Tütün satışları 
Satılan mahsul otuz 
m .lyon kiloyu geçti 

Ege mıntıkasında tütün satış· 
ları 34 milyOil kiloyu geçmıştir. 
inhisarlar idaresile T urk tütün 
limitet şirketinin salah'yettar 
amirleri fstan bula gitm iş erdir. 

Merkezlerındı:n yeni mübaya• 
at iı;in direkt f alarak hcııüz 
müstahsıl elinde bulunan tütün• 
leri satın almak üzere tekrar 
lzm;re gelecek1erdir. 

Karşıyakada oturan 
memurların "stefi 
lzmirde muhtelif dairelerde 

çalışan memurlar, müştereken 
ınızalıdıkları bir istıdayı Vila• 
yete vermişlerdir. Bunda Karşı• 
yaka vapur:arı iç;n memurlara 
nısıf tarıfenin tatb ı ki ıstenmekte, 
lstı>nbul memurlarının Boğaz• 
içınde ve Haliçde işlıyen vapur
lardan ist.faJe 'tt kleri şekılde 
kendilerinin de lzmir körfezinde 
işliyen vapurlardan is ifade etti• 
rilmelerini rica etmektedirler. 

Vali B. Fazlı Güleç, istaobul• 
dan tah<ikat yaptırac ~ını, ora• 
daki memurlar haıcıkaten bu 
tekilde ııtifade edıyorlarsa lzmir 
memurları ıçin de bunu temin 
edeceğini vadeylem ştir. 

0.Jaya teşekkür edildi 
Yerli malı ve artırma hafta• 

ıında lzmırde yapılan tezahüratı 
bir mecmua ç'karmak suretile 
tesbit eden lzm r T caret ve 
Sanayi odaıı re•sliğine, U usal 
Ekonomi ve artırma kurumu ge· 
nel merkez:ioden b r teşekkür 
gelmiştir. 

'-:::;:;~~~~~~~~;:;:::;::-~~~~~:- ' Güze liğıne - Zarafetine • Azametine 
paya olmıyan dünyanın en büyük fi:mi 

TAMAMEN RENKLİ 

MARLEN DIETRICH ve CHARLES BOYER'io 
en muazzam temıiI:eri 

ALLAHIN BAHÇELERi 
Sönmez bir aşkın müessir hikayesı 

PAR A M O U N T J O U R l't A L-'H İ K İ ve 

Ayrıca: MISIR MANZARALARI 
KabU:e - Nil - Ehramlar - Elıulbul ve saire 

Bugftn TA VV A~(EID)fE 
SEANSLAR: Heri'ün : 3 - 5 - 7 - 9,15 c.Je ... 

C·ı n r' •s · PA7,r l 'e basl•r. 



'.lngilter~, A~!lClnya ile yakın
lık temin etmek istiyor 

Balkan antantı 
Konseyi talik edileli 

Atina, 22 (Radyo) _ An• 
karada toplanacak olan Bal· 
kan an~ntı L.onıeyi, Şubatın 
on beşınden sonraya talik 
edilmiştir. Bu mesele için Hariciye Nezaretinde bir proje ha

zırlanıyor. M. Eden, Fransız ricalile konuşacak "ı-:-s-ta_n_b_u_l __ ~ 
Londra, 22 (Radyo) - l}i malumat alan mehsfilde söylendiğine göre, lngiltere Hariciye Neza· 

reti, Almanya ile esaslı bir yakınlı k tem n etın ~:. ıç: rı b ir p roje hn>rlamaktad r. 
H ariciye Nazırı B. Eden, bu prjoeyi hamilen Parise gideceıc ve yakınlık hakkında F cansız rica· liman·nda 

iki vapur h:ıfifçe 
çarpıştı 

lini t envir edecektir. 
P , oje; lngiliz • Fransız ricali arasında 

verilecektr. 
tam bir mutabakat hasıl olduktan sonra Almanyaya 

Turizm Paris matbuatı 
Umum müdürlüğü Kabinenin beyanna. 

ihdas olunuyor m!si hakkınia uzun 
lstanbul, 22 (Hususi) -Mem• 

lelcet. mizde bir Turizm umum mütalealarda 
müdür lüğünün ihdası için Dahi- , bu!unuyor 
liye Vekaletince teşebbünta Paris, 22 (Radyo) - Şotan 
g·rişilm"şt ir. kabinesinin beyanatı, sol cenah 

Turizm umum müdürlüğüne matbuatı tarafından memnuni· 
aabılc Basın umum müdürü B. yetle karşılanmışt:r. 
Vedad Nedimin tayin edilecej'İ HJman te ve Populer g!zete• 
aöy:eniyor. • leri kabinenin daha ziyade sat 

Ç l cenabı tuttuğunu, Ôvr ve Jur-
İn gene er naı gazeteleri, yakında bir mım 

Vistol nehrinde birlık kabinesi kurutacağını ya-
z ıyorlar. 

bo~ulclu 7ar M~hafazakir gazeteler, lcabi-
Varşova, 22 (Radyo) - Otuz nenin beyanatınd 1n memnuni· 

çingene, krallarını z ıyaret iç:n yets"zliklerini tebarüz ettirmek· 
donmuş olan Viıtol nehrinden tedirler. 
arabalarla reçerlerken buzların Oölarak, Pöti Jurna 1 gazete· 
bir kıamı erimiş ve bunlardan sindeki makalesinde: 
yirmi kişi, arabalarile birlikte - Biz muvaffak olacağız. Bu 
nebr n sularına karışarak bo· muvakkat anlaşma hükumetidir, 
ğulmuştur. iht.l al, redingotların arkasında 

Silah mücade- saklı duruyor demektedir. 
Bir Frans:z tay ya. 

lesi yetmiyordu resi clüştü 
Şimdi de rad)"o Marsi:ya, 22 (Radyo) - Mar· 

I b l 1 niyın hava .stasyonuna g itmek 
miicacle esi QŞ adı.•• üzere (lıs ~e r) hava iı asyonun· 

Ş1nghay, 22 (Radyo) - Ja· dan kalkan b.r harb tayyaresi 
pon.arla Çinliler aras nda bir yolda düşm iiş ve pa•ça lıınm • ş· 
radyo mücadelesi de açılmış bu· tır. P !otla rasıd, anide ölmüş· 
lunuyor. iki taraf da, günde on lerdir. 

uat muhtelif dıllerte memleket· Münihte cüzel san' tı-
leri!Ji prop2ganda etmekte ve 0 

l bi ; hnsı muharebe vaziyetlerini /ar sergisi a;ılclı 
dünyaya yaymaktadırlar. Mıinih, 22 (Radyo) - G · zel 

Ku ,..,U .. Sfe san'atlar serg :s;, bu giirı 8 1y 
w H.tlerin huzurunda ve Propa-

ganda Nazırı Dr. Göbels .n b r 
nu tkile açılmıştır. 

2 kişi kurşuna d;'zildi 
Dr. Gö belsten sonra B. Hit

ler de uzun b:r söy ev verrnişti r. 

M. Ruzvelt 
Bü yük ve kü;ük en
düstri mümessil[e. 

rile t?maala 
Vaşington, 22 (Radyo) - 8. 

Ruzvelt, matbuata beyanatta 
bulunarak, son günlerde büyük 
endüstri mümessilleri ile yaptığı 
görüşmelerden memnun kaldı· 
ğını, hepsinin de hükumetle teş· 
riki mesaiyi samimiyetle arzu 
ettiklerini söylem:ştir. 

Bununla beraber, Reisicum• 
bur bu görüşmelerin sııf mail· 
mat elde etmek maksad ıle ya· 
pıldıtını; gelecek hafta küçük 
sanayi ve ticaret erbabı ile de 
görüşecetini ilave etmiotir. 

lstanbul, 22 (Hususi) - Bu 
gün Kaı adenizden limanımıza 
gelen lngiliz baodralı Parya va· 
puru, limana girerken Anadolu 
vapurile bafıf surette çarpıt· 
mış~r. 

Sab!kalı bir hıraıs 
6lü bulundu! 

lstanbul, 22 (Hususi) - Sa· 
bıkalı hırsızlardan Seyit, bugün 
Kurtuluşda ölü olarak bulun• 
muştur. 

Bn. Leon Blum 6lclü 
Paris, 22 (Radyo) - Bir kaç 

günden bari basta bulunan aoa
yalistler lideri b. Leon Blamun 
zevcesi Bn., Blum, bu akşam 
ıeç vakıt ölmüştür. 

lsvicre federal • 
meclisi Rumen devlet 

nazırı (Mota) nın tahririni 
v . tekrar göz -·en gecirdi 
1. ahu?ı a[eyhd:ırı kon. Cenevre, 22 (Radyo) - ls-
grenın toplanmasını viçre Federal meclisi, sabık 

istiyor Cumhurreisi Motanın, Uluı:ar 

B 1. 22 (R d ) D 1 Sosyetesinin bitaraflığı halclcın· er ın, a yo - o • . . . .. . 
kişer Beoyahter gazetesi, Ru· dalcı ta~rı~ını bır kere daba tet 
~en ~.~ ~ !et nazırı ile yaptığı k.lc ~tmıştır. Bu r.apor, !akında 
bır mu ı akatı neşretmektedir. parlamentoya verılecektır. 

Ruınen naz rı, Yahudi.e re kar· Bu ayın 31 inde yapılacak 
şı mücadelede müşterek bır hattı olan konsey içtimaındı bu mese
hareket takib edilmesi için Ya· lenin lsviçre muralıbası tasafından 
hudi aleyhdarı dünya kongre· ortaya atılması ve esas 
sn n toplanması lazımgeldiğini nizamnamenin tadili istenmesi 
ve bu kongreye de Almanya, takarrür eylemiştir. 
Romanya, ltalya, Polonya, Is- K C. 
panya ve Macsriıtanın iştıralc· Onf ıano 
!eri İcab elt ğini söylemiştir. 

Papa, Japon amira. 
ini kabul etti 

Vatilcan, 22 (Radyo) - Papa, 
Japon am rali Pamamotayı ka· 
bul etm . ştir. 

Bükreşe mi gidiyor? 

Kudüs, 22 (Radyo) - lngiliz 
asarıa t ika mütehass sını vuran 
Kudüslü bir Arab ile lnıiliz 
polisine karşı a lih lcullanan bir 
diğeri, bugün harb divanının 
lcararile kurşuna dizilmişlerdir. E 1 ham ra ldar~s.nde Mılli Kütüph~ne Sme~a_sı Bug.ın Matıne.erdcn ıt • baren ıkı 

muazzam film birden 

Belgrad, 22 (Radyo) - Vre. 
me gazetesinin istibbarına ğöre, 
Romanya gazetelerinden biri, 
İtalya Dış Bakanı Kont Ciano· 
nun şubat sonunda Bükreşi zi· 
yaret edeceğini yızmııtır. Bu 
haber, resmi mabfeller tarafın· 
dan henüz teyid olunmamııtır. 

Romanya Başvekili B. Goga, 
riyasetinde bulundutu partınin 
Mareıal U leakonun lideri bu· 
luudutu parti ile birleşeceğiai · 
söylemiştir. 

Deniz müileşarlzfı 
kalkıyor 

lstanbul, 22 (Hususi) - De· 
niz müıteşarlığının lağvı telcar· 
rür eylemiştir. 

İst.:z nb:.ıl muhteliti 
galip 

l~tanbul, 22 (Hususi) - fs
tanbul mubteliti, Ankara muh
teliti ile yaptıiJ maçta 3 • 1 
gal p gelmiştir. 

Eski HidilJ 
lstanbula ıJar dı 

fstanbul, 22 (HıJeU ı.i) - Eaki 
Hidiv Abbas H .lmi bu gün bu· 
r ya gelm'.ıt ir. 

L enin için meraaim 
yaPlldı 

Moskova, 22 (Radyo) - Le
ninin ölümü.ı ün 14 üncü yıHl'ö

nümü münaseLetile her taraft. 
n.erasim yapıl mıştır. lzveatiya, 
Leninin varisi Stalin hakkında 
sitayişkarane yazılar neıretmek
ted.r. 

-1-

Çıplak Melek 
Fransızca 

Başrollerde : Marlen O.trich· 
Herbert Marcha! • Melvin 0Jglas 

-2-

Aşıklar Yolu 
Fraııa zca 

Başrollerde : D.k Povel • Made
len Karo! ve Amerikanın 
3 komiti RITZ kırdetler 

SEANS LA R: 
31,S - 5,15 - 7,30 - 9 da 

Şehi .. Gazinosu 
Beyotlu Gardcnbarında pek çok 

alk:ş ve talıclir toplıyan 
Sekiz kifilik korvin balet reviiaii bu gün Alcıu vapuru ile gelmiştir 

Ayrıca meşhur düet, komik, ıkrobatik seler. 

Rus fantezi danslar, Essiev's 
Meşhur Miki kuartet dans monden 

Muhtelif artistler tarafından yeni, ekıantrik numaralar 

Pazar pünferi scat 17 de matine, sa'r piinler 
saat 21 de suare 

Rusyada 
Gsniı bir tedhiş aiya. 

seti varmıı 
Sofya, 22 (Radyo) - Ode

sadan buraya gelen Rualar, 
Rusyanın her tarafında ıeniş 
bir tedhiş siyaseti büküm ıiir· 
düğünü ve halkın, korku içinde 
bulunduğunu, tevk;fatın, günden 
güne arttığını haber vermekte· 
dırler. 

Van gölü: -Universitesinin prog. 
ramı hazırlanıyor 
lstanbul, 22 (Hususi) - Van 

gölü kenarında tesis edilecek 
olan Van üniversitesi bitmek 
üzeredir. 

Kültür Bakanlığı, üniversite· 
nin ders programını tıimdiden 
hazırlamıştır. Bu programa göre 
tedr;sat, üç yıl olacaktır. 

-Dmi Bahisler 
, ..... · 

-ı· 

·"-~~~~ 

. ;~· 
\_--,~~--

Kadın-Erkek 
Yazan: Dr. Esad Hatibojla 
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üfetsizliği, fuhuş şekline kadar 
götüren bir imparatoriçe 

• 
ihtiyar kızlarda tesadüf edilen 

garib ruh ahvalleri 
Kadın çok defa aylar reçtik • 

ten veya ille çocutuldoturdulctan 
sonra tam zevk almata başlar. 
Kedın cinsi zevkler:n en kuvvet· 
liıini 30 ile 40 yaş arasında 
duymağa başlar. Soğukluğun 
sebebleri çok muhteliftir. Sazan 
fizik bir 11tıraptandır, kadın 
ağ·ı duyduğu için bu işten kaçar. 
Ağrının sebebi uzvi bir hastalık 
ise tedavi ile bertaraf edilebilir. 

Erkek kadın tenasül uzuvları 
arasında nakıs mutabakat ta 
cinıi biasizliği de tHlid eder. 
Asabi cümle haatalılcları, teıem· 
mümat (morfin, tütün, bromür, 
kahve, kurşun) şeker hutalıtı 
da sotukluğun buıulünde itham 
olunacak büyüle sebeblerdendir. 

Dahili ifraz guddelerinin va· 
zife elcsiklilcleri, bilhassa kadı· 
nın yumurtalıkların vazifesindeki 
nolcun kadının cinsi temayülle· 
rini bozar. 

Yumurtalıkların çı kırılmasın· 
dan ıonra bazen cinsi iştibanın 
kaybolması, bazen de şiddet· 

leıun~si (bu hal ağrıları çok 
olan bir haıtalıtın ameliyatla 
izalesinden sonra haııl olur) gi· 
bi haller görülür. Fakat ynmur
talıklarıa çıkarılması ekseriya 
kadının cinsi iştihasında hisso
lunur değişilclilclere sebeb ol
muyor. Bazı kadınlarda soğuk· 
luk ahlilti bir nefretle izah 
olunabilir. Bunlarda tenasül 
uzuvlarının tam olmasına rığ· 
men cinsi kayıdaızlılc devam 
eder. 

Bu kadınlar yalnız ana olmalı: 
ıçın cinsi mukareneti kabul 
ederler. Bu lakayıdsızlıtın de· 
va mı, nef ıet hissini tevlid eder 
ve kadın artık zevciyet muame· 
lesinden imtina eder. Bir \;Ole 
geçimsizliklerin sebebini burada 
aramalıdır. Esasen bu ıogukluk· 
lar karşılıklı beğenme, sevişme, 
cinıi arzu gibi hislerin karııaıa· 
dığı, yalnız menfaat düşünce:e
rinin hakim oldutu izdivaçlarda 
kesretle müşahede olunur. 

Sıhhi tedbirler bir takım 
il açlar istimali bazı soguklukları 
yener. Fakat hiç biri icadında 
erkeğe olan aşkın kuvvet ve 
tesirini haiz olamaz. Olsa olsa 
devai, sıhhi tedbirler icadında 
uykuda kalan zevk imkanlarını 
kamçılar ve şehvet eıi ğine da· 
ha lcolaylılcla varmasına mü11id 
olur. 
Cinsi lıissin taşkınlıiı gafıut 

Nemfomani 
Tabiat tenasül biaaini kadın· 

da erkeğe nazaran çok gayri 
muntazam bir şekilde tevzi et· 
mittir. 

Bazı kadınlarda cinsi teneb
bub ifratı görülür ve bu ııyri 
tabii hale nemfomani veya 
Mesaalinisme adı verilir. 

Roma tarihi ve Juvcnılin 
hicivleri Messaline adını tarihte 
ipka etmişlerdir. Miladı fsadan 
47 sene evci ölen bu impara· 
toriçe iffetsizliği en kötü fuhuş 
şekline kadar götürerek hazin 
bir şöhret kazandı. Nemfomani 
her yaşta görülebilir. Küçük 
kızlarda görülen piılik yahnd 
okıiyorlar (oxyures) gibi tufey
latın ferci tahrici neticeıi olur. 
Kabilde ve adetten kesilmiş 
olanlarda Mebsalinisme hakiki 
der in asabi sebeblerden, yabud 

yumurtalık ve ferç iç zarların ın 
hastalıktarından ileri gelir. Bazı 
müzmin hastalıklar, cüzıam, 
frengi, felci umumi haste!ıkl r • 
nın seyri esnasında bu faz a 
tenebbuki tenasüli müşahede 
olunur. Bazı kanserlilerde de 
görülmüştür. Fakat bilhassa ve
rem haatalıtında olan bu cinsi 
iştiha coşkunluğu edebiyata bile 
geçmiştir. La dam o Kamelya, 
(Margrite Goutier) nin hayatı 
beliğ bir misaldir. Sebebı ne 
gelince: Veremin yaptı~ı hum• 
mının nefıi murakabe, irade 
ribi ruhi melekelerin üzerinde 
nebyedici bir tesirinden o:dıı
ğu nnılıyor. 

Nemfomaninin muhtelif şekil 
ve dereceleri vardır. Bazılan 
önüne durulamu tarzda erkeğe 
koşarlar. Bazıları da lı:endi ken
di kendilerine zevk almak ça
relerine bat vururlar. 

Bu dami tenebbuh biçareleri 
tı.z b ve bedbaht eder. Bir ço
tu doktorlara miirıcaatle çare 
ararlar. Yalnız asıl ıebebe tev· 
cih edilen müdavat veya cerrahi 
müdahale tifa çareıini bulabilir. 

Yaşlı kızlarda cinsi lı~gecanlar 
Yaşlı kızlarda görülen heye· 

canlar, bundan evci tetkik et. 
miı olduğumuz şairane aşk ve 
tasavvufi aıktan ibaret deği l dir. 
Bunlarda diter hiıler de teza
hür eder. 

Bütün ihtiyar kızların zı bııi· 
yeti biribirinin ayni değı ldir. 
Bu ıebeble her şeyden• evel 
hasbelkader kız kalmağa mah· 
kilm yaşlı kızlarla hayattan gam 
almamış yaşlı kızlar arasında 
bir fark olduğunu tesbit la
zımdır. 

Birincilerde bekarlık bir te• 
11düf eseri değildir. Bu kızla r 
ruhen cinsiyeti teayyün etmemiş 
cinsi cazibeyi duymamış o!ça· 
relerdir. 

Fizik nokai nızardau dahili 
gudde ifrazları noksandır. D ai
ma iştahsız ve zayıfhrlar. Uz· 
viyetleri kurumuştur, derileri 
buruşuk, renkleri sarıdır. Do· 
nuk bakıılarındn mühhem bır 
hüzünden başka bir mana 
yoktur. 

Zihniyetleri itibarile bu kab il 
kızlar karanlık bir hodbinlik 
içindedirler. Çünkü kadınlık 
meyelinları yalnız aşk heyeca· 
nile değ 1, fakat şefkat ve tea· 
vün bislerile de imtizaç ede· 
mezler. Aşkı itiraf edi lemez ve 
hatta müstehcen bir şey adde· 
derler. izdivaç ile annelıği kcn· 
dilerince anlaıılmaz ve nefrete 
layık bir şey unırlar. s ~nd n 
dolayı bazı garib sevdalara 
düşerler, hayvanlara gönü l ve
rirler. 

Papağan, kedi, köpek gibi 
hayvanlar azız dostları olur. 

Bunlarla o kadar meşgul olur· 
lar ki, hayvan öldüğü zaman 
türbe bile yaptırırlar. 

• Hayattın memnun olmamış 
ihtiyar kızlarda ise bilakis iç 
güdü normaldir. Fakat hayat 
şartlan, ahval ve vukuat, h sle
rinin inkişafına müsaade etme· 
miştir. Ekserisi cinsi zevklerden 
z-yade annelik saadet.nden 
ın•hrumiyetlerine yanarlar. 

- Sonu var -



orcunu inkar 
ediyor, fakat .. 

iki lirayı da, def'ibeli kabilin .. 
den verdiğini söylüyor 

ikinci Sulhceza mahkemesin· -·------
de iki köylünün mubakemeıini Pastacı dükkanında 
dinliyoruz: 

Davanın mahiyeti hodhehod 
ihkakı haktır .. Suçlu Çamköyün· 
bayan Kıvrak, Mustafa Tekin 

Kaş, göz işareti 
olmuş 

adında bir devce de olan altı 
buçuk lira alacağını, alamadı· O da dayanama

mış ve .•• 
ğından Mustafanın kepeneğini 

ve bir deve y.ıkü samanını al· 
mış .• Bu sebebden Deli Mustafa, 
bayan Kıvrak aleyhine dava 
açmıştır. iki taraf mahkeme hu· 
zuruna çıkarıldılar, müşteki Mus
tafa, davasını anlatırken tuhaf 
bır tavır takınarak dedi ki: 

- Bayım, beiı bu yaşa ıel· 
dim, dilimin ucund n yalan çık· 
m1d'.. Amma şimd.ki zamanda 
öyle yalancı, öyle madrabaz 
insanlar vardır ki.. 

- Ş:mdi orasını bırak. Na• 
mus!.Jsun, doğrusun kabul ettik, 
fakat senin bu k::dına altı bu· 
çuk lira borcun var mı, yok mu? 

- Yokl Yalnız üşüdüğüm· 
kepeneğ mi geri versin diye 
kendisine iki lira vermiştim. 

- Bu verdiğin ne parasıdır? 
- İşte benden altı buçuk 

lira istiyordu ya, def, be'.a kabi· 
!inden olarak verm ştim! 

- Hani yalan söylemediğini 
iddia ed yordun. Mademki bor
cun yoktu, beş para bile ver· 
mıyecektin, değil mi? 

Deli Mustafa cevap veremedi. 
Müştekı de ağ.zını açtı, Deli 

M:ııtafaya ittihamlarda bulundu. 
iki taraf arAsında şiddetli bir 
m• oakaşa kapısı açıldı vo zor· 
:ukla durduruldu. 
Ş h dlerın celbleri ne karar 

veri.erek duruşma başka bir 
güne bırakıldı. -----
Kızı sürük· 

[emişler 
Bir dere içiı1e g6. 

türmüşler 
Seferih:sarda Beyler köyünde 

Atike isminde bir kızı zorla 
kaçıran ve anası Ümmühanı 
döven Hjseyin ve Ahmectin 
muhakeme.erine Ağırceıada baş· 
lanmıştır. 

Atıke davacı mevkiinde idi, 
annes le birlikte zeytin topla· 
mağa giderken Hüsey"n ve Ah· 
medi.ı yanlarına sokulduklarını, 
H~seyinin bıçakla tehdid ede· 
rek kendisini köy~ bir saat 
uzakta bir dereye götürdüğünü, 
Ahmed n de Hüseyine yardım 
ettığını söylemiş, dayısı ile ana· 
sının gelip kendisini kurtardık· 
!arını anlatmıştır. 

M ıznun Hiiıeyin, ö edenberi 
kızla seviştiğini ve kızın daveti 
üzerıne gıdib kendisini kaçır· 
dığını İtiraf etmiş: 

- Zorla götürmedim. De· 
miştir. 

Ahmed ise bu işte alakası 
bulunmadığını söylemişse de 
dinlenen şahid Ferıde ve Ayşe, 
Hüsey'n n sürüliyerek Atikeyi 
kaçırırken Ahmedin de ona yar· 
d m ett'ğini anlatmışlardır. 

Muhakeme, gelmiyen bazı 
şahitıerın dinlenmeıi için batka 
bir gJn b rakılmııtır, 

Y. ralanmağa şelıe6i9et wrmek 
K çecııe caddea nde Ali oğlu 

M ıs af ayı yere düşüıerek yara· 
, .. ,n.ı na sebebıvet veren Ka

D?ll v~ ŞjMü ) a~alanmıılardır. 

'Dün ikincı Sıı hceza mahke-
meıinde enteresan bir davanın 
duruşması yapılm.ştır. Had.se 
ıudur: 

Hasan oğlu Is mail adında b · r 
hamal, yanında iki kı:!ınla Ke· 
meraltında bir pastahaneye ıir
miş ve b r tarafa oturmuştur. 

Hasan otlu Mehmed Sırrı 
adındı b:r delikanlı da ıelip ayrı 
vere oturmuştur. Az bir zaman-
1'.lnra, kadınlardan Me abat, bu 
del kanlının yanına gelmiş ve 
kendisinden bir sigara iıtemiıtir. 
Delikanlı da b r ıigara ver· 
m'şt r. ' 

Hammal lsmail hiddetlenmiş, 
delıkıınlıya küfürler aavurmuı 

ve kendiı;ni dışarıda elinden 
yaralamıştır. Cürmü meıhudu 
yapılan bu hidiaeuin taraf arı 
dün nöbetçi mahkoıneyo yollan· 
m,şlardır. 

Suç'.u lırnail diyor ki: 
- Bu delıkanlı, pastahaneye 

ıreldi. Yanımdaki kadınlara kaş 
göz işareti yapmağa başladı .• 
Ben de tahammül edemedıml 

Çün ü yanımda bulunan 
bir kadına göz ıöre göre itaret 
ediyordu. Bu ise erkeğın şanın· 
dan değıldir. Kend s ne bu gibi 
hallerde bulunmamaaını r.ca 
ettim. O, yakama yapıştı ve 
ceb.mde bulunan bıçağı alırken, 
kendi lcendıni yaraladı. 
~hid er dinlend .. Suçlunun, 

ıoıı:ak ortaaında bıçağını çoker· 
ken, bckçı tarafından yıka.aa· 
dığı an!aşıldı .. 

Şıd ye ve Me'.ihat adındaki 
kadınların buldurularak mahke
meye gönderilmelerine ve pas· 
tacınıo da celbine karar verile· 
rek duruşma Pazarteıi gününe 
talik edildi. 

-----••ıM-1~-~-

lki kız t:ı ebe artist 
alırlarken .. • 

reJmı 

..;..Başı 1 inci salıi/ede-
lki talebe kız, kartı tetkik 

ederlerken Hayreddin ad nda 
bir ç:ngene çocuğu bayanlardan 
Ritanın cebinden cuzdanını aşırıp 
geçmiştir. 

Az s nra kartın parasını ver
mek üzere elini cebine götüren 
Rıta, çantasının yerinde yeller 
eııt;ğini görmüştür. 

Fakat Matilda, bir çingene 
çocuğunun, tam o sırada orada 
dolaşt tının farkına varmıı ve 
ileriye dotru ıöı attıkları , .. 
man, üç çocuğun koşarak kaç
makta olduğunu görmüşlerdir, 

iki mektebli kız. bu koşanları 
tiıkib etm'şler ve bir aokak 
aruıoda halka tutturmuşlardır. 

Çocuklardan Bekirin elinde 
87 kuruı bulunmut, fakat çan• 
tanın Hayreddin tarafındaD abl
dığı aolaıılmıttır. 

Hakim Nacı Erel miittelti ba· 
yana: 

- Bir artiıt kartı için çok 
daldırmıı ve paranızı çaldırııııı 
bulunuyorsunuz. 

Dedikten aonra; ıahit olarak 

ANADOLU 23 Kiinunu!ani 

Hırsızın soy dı 1 Halk Diyor ki: 1 Cumh~riyetciler, a:.i. 
B k . _ lerı dağıttılar 

ir ta sım B b .. Sonu 1 inci sahifede " 
rı iki imi• urnava oto us· ihtilalcilerle c~mhuriyetçiler ara· 

y l • • • t • aında miith § bir hav.- mubare• IL==:=========:::::ı 
ertnın VQZlVe l Dahili haoıalıltlor mlıoıurnıuaıt 

.., besi olınuttur. ihtilalciler ne•· 

ha? .. 
Vallahi verecektim! 

- Kaç yaşınd11ın? 

yüzlü 
ıöyle

hayrc· 

- Babam delidir, 332 olarak 
beni yaıdırnl'Ştır amma benım 
yaşım henüz on beştir!. 

Bu hidiıeniıı diğer ıahidleri 
Bekir ve lsmail de d.nlendi. 
On iki yatında bulunan cingöz• 
lü Bekir müştekıyi göıtererek: 

- Bu bayan•ıı cebinden Pa• 
rayı alan Hayreddindir. Çanta
yı aıırdı, bana verdi. Ben de 
attım. Fakat ıu piç aınail yok 
mu, karakolda bütün iıleri bi· 
zim üzerimize yülclemefe çalıştı. 

- Sen nere le oturuyorsun? 
- Ku çay ıııahalleıindcl 
- K ç numıuada? 
- 13 numarada! 
Tahkikat bittiı . 
Suçlıaıııın takdir edilen altı 

ay bapiı cezaaının yaııııuan ve 
paranın ~ılıt odan dolayı indi· 
rilerek bir ay hapsine ve tev· 
lcifioe karar verildi. 

Bayan Rita: "zaten bizim de 
iatedıl'iaıiı bunun ceza ıör· 
.... Jır., dedi vı çelcilcL ıiıti. 

l d ._ ~ Ur. ll. Şe•lti U ~~· diro• d: 
ki üç ay evelisine lı:a ar ıı;or· rettılderi resmi bır teblıide, 

dondan geçmekte olan Bu·nava C ... mhıır yetçilerin y·rm tayya· 
otobüsleri bu hattın işlet:nesi re:;ini düşürdı.ıklerini bi:diri· 
belediyeye geçtikten sonra kor· yorlar. 

dondan g,.ç rilm yor. Bdedıye l>lııdrid, 22 (Radyo)- Madrit 
~ncümeninirı bu lıu;usta bir ka- er .. a ııh b vesınin resmi bir 
rıu vu.p vermed ğ.ni bılmiyo- tebliğine göre, Cı.ımhJ, iyelçi 
rum. B·lcd ycmız 1580 s~yı .. ı bataryalar, istihkam ylpmlkla 
beled yeler kanu ıu ıun 15 ıncı meşgu: o an hti.a:ciıere şıddetli 
maddeııinin 10 No. lı fıkrasın· oir ateş açrnışla • .lır. Hsrp, 2.J 
daki salahıyetiııi k•ı!!anırken, dakika dev<1m etmiştir. 
kendi otobüslerini kordondan, Godalaınaranın ş.mal nde, Fas 
d ğerler;nİ l •ık~ bir hattan İş· kuvvetlerinin ıleri karakollarına 
!etmek surelilı-, amme müikü şıddetli b;r ateş eçı.mış ve bu 
oları bu yol üzerınde bir imti· k..ıvvetler tamam'n dağıtılm·ştır. 
yaz veya rüçhan hakk·na sa'ıib Bars !on, 22 (Radyo) -Tera· 
olduğunu kabul edemiyorum. el c·phesinde mühim muhare· 
Aynı kanunun 19 uncu madde- beler o muşsa dl mevziıerdt hiç 
s nin 4 Üııcü f. rası ise bele· bir tebeddül vukua gelmemiştır. 
diye i ctmeler.ııde mü',tesep D ğcr cephelerde kayda de· 
hakı.lfa riayeti şart koş~yor. ğıor bir vaziyet yok ur., 
Ayni kanunun 13 üncü maddesi Barse'on, 22 (A.A) _ Mili 
muc bince kazanılmış 0 a'l bu müdafaa bak nl tı tebliğ ed yoı: 
hakkı miilctesepl~re riayeti isk- Teruel cephesınde muharebe 
mekte b ze hak veriyor. On bin devam c:mıştir. B:i~ü.1 diişaıan 
nüfuslu O•ail Bır ıava nahiyes !ıücum'amı· dcfettııc. Mevzı e de 
halkı, panıulc: bııly~sı, kömür hissedilır bir değiş . ki k olmadı. 
g bi eşya nakieden vasıtalara Diğer cephelerde kayda değ•r 
tahsis edilen yoldan geç ri. yor. bir ş y yoktur. 
Dar olan bu yo'.dan geç iT' 'k te -----
çok zor o'.uyor. B.r çok i• sa· Dinami.Je {,., ık avı 
hiple•i lüzımsuz vakıt kaybe· 
diyor. Sık sık çarpma teh.ıke· 

!erine maruz lıulunuyoruz. Bu 
hareketi~ be . .:Jiyeye temin et· 
t ği faydayı b·1laınıyo. um. V ~ 
soruyoıum: 

- Acaba amme h zmetini 
gören bu otobüsler p11muk bal· 
yası mı? Tavuk k ımes mı? Ta
şıyorlar. Ric'l edıyoruz insan· 
lığı saygı ve hürmet edelım. 

M. E. 
.Arsa mı m:zbzlelik mi? 
Kestelli caddes'nde Yusuf 

R'za ok ılunun modern binaaı 

önünde mezbelelik h:ılınde bir 
kaç ıırsa vardır. Mektebin bü
tün güzellık ve ihtipmını bo
zan bu arsaların ş.md ki vaı!· 
yetlerinde bırakılması muvafık 
değ.tdır. Bu kari;m,z n şıkayeti 

üzer ne alak,dar makamların 

n zarı dıkkatın ce bederiz. 

(Ege Tecim ve Endüstri Kıla
vuzu) ajile çıkarılan k tapla 
Anadolu gazete ve müesseıe· 
sinin maddi ve manevi hiç bir 
alakası olmadığını gördüğ:imüz 
lüzum üur.ne bildıririz. 

(Anadolu R•zete• ) 

Y abandomu.zu 
etleri 

G'ilmrük reıminden 
müateana 

Y 11naoh bir tüccar tarafındaıı 
Çeşme iakeleı"ndeıı Y11ııaniıtao 
nın Sakız aduına ihraç edil
mek i9tenen •avcıların vurdukları· 
Yaballdomııılanndao kilo baıı· 
na üç k111'Uf reaim alııım k i .. 
tendijinden Viliyete tilciyet 
edilmiıtir. 

Y abandomuzlarının ihraeı her 
türlü reaimden muaf olduğun
dan, Gümralc e.,müdürllltii. 
Çeşme gümrüiüne telgrafta emır 
verilmiş ve hiç bir resim alın
mamaıını bildirmiştir. 

Tokatla dövmelr 
Karııyakada Süleynıaniye ıo

katında Mı.htar oğlu Mehıned, 
Muiz oğlıı Vıhlinin evine taar
rıız etmiş ve kendiıinin taharri 
memuru olduğunu ıöyliyerek 
Civakino kızı 29 yafında Cen· 
yayı tokatla:nı1tır. s~çlu yaka· 
laomıt. adliye verıU. ttir. 

Karalı fUn kazuıııın Es ndeıe 
mevkı,nde dinamitle balık avlı· 

yan Sa p köyünden Ab ullah 
oğlıı Mehm~d, " ırıed ve Cavid 
jRndarmalar hrafındıın yaiı.alan· 
mışlardır. 

Kız kaçırma 

'orb:ılın:u Aşağı wahalle•inde 
Hasa• oğlu 18 yaşındı Osma'l 
Y.ldız, ayni yerde oturan Osman 
K;,rkmazın 14 ya~ındakı kızı 
S1b ha Korkmazı kaçırmıştır. 
Yakalanan suçlu Adliyeye veril· 
miştir. Sabıha, kendi rızas le 
kaç' ığını aöylemi,sc de ya~ı kil· 
ç;ktür. 

Ya~wlamak 

Kemeraltı caddesinde bir ka· 
dm meselesiııoen m rangoz B. 
Mehmedi bıçakla yaralıyaıı Ha· 
san oğ u lsmail tutulmuş, adliye
ye ver:tmiştir. 

Tramv.ıy kozası 

Va man Hu yın oğlu Meh
med, id ıreı :ıdelı. tı amvay ara• 
bumı arai>acı Latife ça ptırarak 
yaralanın •sına se->ebıyet ver
m ştir. 

Dolan ıncrlık 
Büyük G .. zi uulvar nda D Aıne· 

rikan tütün kumpanya•ı önünde 
18 kalıb kerpiç• sabun yerine 
Said kızı Zahideye satan ve 
150 kuruşunu dolandıran Halil 
oğlu sabıkalı Fettah yakalan• 
m:ıtır. 

Vazifeye müdahale 
Balcılar caddeıin ie arabacı 

lbrab:m beled;ye nizamına ay· 
kırı hareket ettiğinden ehliyet· 
nameıini almak istiyen belediye 
zabıta ml!muru B. Asımın vız,• 
lesine müd hale ederek p11lto
s11a11 yırttığ.ndan tutulmuştur. 

Hır:.ızlık 

Elbiseci B. Muıtafanın dük
kanından bir palto çalan aabı· 
kalı Abdullah tutulmuştur. 

§ Yanııın /erinde Durmuşun 
barakasıaa girib bazı eşya çalan 
Mehmed Necib tutulwuştıır. 

llalya miJ.dalaa ko-
mitesi toplan:zcak 
Roma, 22 (Radyo) - ltalya 

milli müdafaa komitesi, ,ubatın 
üçüncü günü Ve edik sarayında 
Başvekil B. Musıolinin rıyue
t;nde toplanacaktı .. Bu içtimada 
bütün Nazırlarla Nazır muavin· 
bri, Generaller, Amıraller v 
hava ku\·Vetleri Mareşal.arı ile 
Erkan:harbiyei Umum ye Reiıi 
bazır bo&lım•u:aklardır . 

Kalb hast :ılıkları 
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Kalb b:iymesi v.ıcudiin tama 
miie denk o ara le g.tm.yor. Ya 
lnız şurası ınJha;c:.akt r k. ınsa• 
nın büyüme devirıerinın kail 
ner:nue ö.ıemli rolıer oyna• 
maktad:r. Çocu«ların bir çoğq 
bü ü} sıraların da nefes darlığı 
ve çarpıntılar hissederler. Bq 
gibi haleri b lha!sa hey.cırılar• 
dan ve yeıneklerderı soua du• 
yarlar. Büyümeleri geri kalaıı 
çocuklıır astenik t pıni göster• 
mderı dol y;s,Je bunlarda kalb 
az kuvvet id r. lst.dadn, çekileıı 
rıtanl h'stalıkların, müzmin te

semmümlerin cisme! ve tinel 
'or'('tın!J klar n bu hususta pek 
çok tesirleri vaıdır. 

Oııuıı iç'n lir kı bunİar vücud 
mak·nesi i bozmıyııcak ve ken• 
disini ç lı~amaz bır hale koy• 
ınıyııc;ık bir ~ekiıde en fazla 
enerjisini sarfetı.•.ek suretile fa· 
aliyette bulunmas lazım g~lırekoo 
tedi•. B rndan bnşka gıda nok· 
sanlığını da kalb ve deveranın 
çalışma ener j si Üz•r ne çok fe
na tes rleri o.du*u görülmek• 
tedir. llunlarda yürek çarpması 
azal r hatta krka kadar ındiği 
g b., kalb dahi küçülür Bun• 
larda besinler:n ııoksanl gı gi· 
derilirae yür k ve deveran dü· 
z~lıniş oluyor. Tabi ha den 
fazla olarak ş ;man olan km· 
sclerdo k.ıb bozuklu'-iarı daha 
fazla görülmekted r. Buradaki 
bozuklukların teme:i fazla bü· 
yü · olan vücu.:l kütlesinin az 
olan kalb enerj sıle olan nis
betsiz ikten ileri gelmektedir. 

Esasen ş:şman'ama keyfyeti 
endojen veya e zoj!:ı olma ına 
göre bu i:ıozukiuklar belirmek· 
ıedir. iç ifraz bozukLıklarından 
husule gelen ş.~man:ılclarda ol· 
sun, gerek pek fazla besinleri 
almadan vukuıge.en şişman· 

lıkta oisun, her ık sinde de mil· 
hım ka b tegayyür e i mjşahede 
e lilmekteJir. -Ar osr va,.. 

1-•-v 
Bu sec~ 

K•me atında Hılal, Karata,ta 
B. Habıf, Keçecılade Yeni iz· 
mir, lrgadpuı:ındı Asri. 

Yarın gece 
Kemer altında Ş fa, G!izelya• 

lıda Güze yalı, Tıllı;ilikte B. Faile, 
lk·çeşmelikte lkiçeşmelik, Alaano 
cakta B. Fuad ecza haneleri nö
betçidırler. ----

Belgradda radyo 
sergisi açılıyor 

Be!grad, 22 (Radyo) - Yarın 
saat onda beyneımilel radyo 
serg si Be'grad sergi binasıada 
açılac3ktır. Sergi; bir hafta de
vam t'decektir. 

ANADOLU 
Günlük siyasal gazete 

Sabit \e liatmuharriri 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
Umuıul ııeıriyaı ye ynı itleri mildilo 

"'' liımdi NOzbeı ÇAr 'ÇAR -iDAREHANESi 
lrmir lk'ııci P<) ler aok~ 
C.Halk l •ııiıi bina., içind• 

Telgraf: lımir - ANADOLU 
Telefon: 2776 M 1 0110 kuıuıu: 405 

Abone ,craiıi 
l illıp HOO, altı aylıp 800 

lııruıluı 

Yahıı01 memlektıler için ııeııelık 

al,oı • t< ıt il 27 hr1t.dıl' 

Al\AlJOLU l\JAUIAAl>il\lJA 
ı A:,ıuıı~uu 



- 68 - Yazan: ' Aleksandr Düma -----............. ~ ..... 
13 ü cü Lui: ''Na l vve a ben i m··r caat 

en kaktı edeyim.. As • ,, ye 
Evelce de söylediğimiz v ç· dığını sordu. Haşm trnin 'ş 

hile kraliçe çok güzeldi. Bunun odasında irade beklemekte ol· 
için yapılacak işin nezaketi var- duğu cevabı verilmişti. Kral 
dı; kral onu Bukinghamd n çok doğru onun yanma gitti. 
kısk ndığı iç n başkalarınd n - işte dük, ded ; hakkınız 
k1skanmamnknoktasın gelmişti. varmış ve ben haksızmışım. Bu 

Mühürd r Segiyerio o ndn mek upta yalnız siyasetten bah· 
mana tınn m but çanınm ip"ni solunmuş ve aşka dair bir tek 
raştırmak derecesıne geldiğine kelime yazılmamıştır. F kat, hu· 
üpbe yoktu. Fak t bu ç nı et- nun aksine olarak hep sizden 

rafında göre mey n ce, aklını ba· bahsolunmuştur. 
ını toplıyar k, kraliçenin mek· Kardinal mektubu ldı ve çok 

tubunun bulunduğunu gösterdıği dikkatle okudu; sonuna kadar 
yere doğru elini uzattı. bitirince tekrar ol.udu. Kra a 

Avuaturyala An bir dım gc- dedi ki: 
riyc çekildi. Yüzü aps n o)a· - Bnkınız, şevketlim. Ne ka· 
rak ölü haline g"rmışti; yere der düşma ,-arım olduğu'lu gö· 
düşmemek için sol elini arka· rünüz; bana •şten el çedirmez· 
ımda dur o bir mas ya da· sen:z sizi ikı harp ile tehdit 
yayarak sağ eli ile göğsünden cdiyorla • Doğı usu, sizin yeri· 
çıkardığı mektubu mühürdar nizde bulun.sam böyle kuvvetli 
uzatb. haller karşıs nda aciz kalırım; 

Kırık ve titrek bir sesle ba- b na gel:nce, işten çekilmek 
ğınyordu: benim ıçin a det olur •. 

- işte, efendi, işte mektup; - Ne demek ist'yorsun, dük? 
almız ve beni iğrenç çehrenız· - Demek istıyorum ki, bu 
den 'kurtarınız!... üzüntülü müc deleler ve bitmez 

Mühürdara gelince, kolayca tükenmez şler karşısında sıh· 
anlaşılabilecek bir heyecanla mek· h tim muhtel oluyor. Demek 

tubu alarak yerlere kadar iğı· i tiyorum ki, her ihtimale karşı, 
lip gitti. vulc:ubulacak La Roşel muha· 

Daha kapı kapanırken kra· sarası karşısında çekilecek yor-
liçe yarı baygın bir baldo ne• gunluklara mütebammıl olamı· 
dimelerinin kolların düştü.. yacağımdan o işe haki i harp 

Mühürdar mektubun bir bar· adamları ol n M. dö Kondeyı, 
fini bile okumadan doğru kral M. dö Bassompiyeri, yahut ce-
götürmüştü. Kral elleri titriye- ur bir kimseyi tayin buyurunuz 
rck aldı, adresine baktı, yüzü ve kilise adama olduğum halde 
sap n ke ildi. Yavaşça açtı; hakiki vazifemi bir tarafa bıra-
nibayet mektubun ilk satır) rın· karak liyakatim olmadığı halde 
J 1 p uy11 lın y zıluuı k n kta bulunduğum işlerden 
olduğunu anlayınca çabuk ça· beni af buyurunuz. Bu suretle 
buk okudu. memleket dabılinde daha mesut 

Mektupta kardinal aleyhine yaşarsınız efend:miz; harice k r· 
tertip edilm·ş bir plandan baş· şı ise daha yüksek görünürıü• 
ka bir ey yoktu. Kral çe, ken· nüz. 
diıinin fena vaziyetinden b h· - Anlıyorum, M. lö Dük •••• 
ıettikten ıonra Ri~elyönün siya• Müsterih ol; mektupta ismi ge· 
ıetinden ve başlıca maksadının çenlerin hepsi ıayık oldukları 
Avustury hanedanının zilJeti cezayı gkrecektir. Kraliçe bile 
olmasınd n dolayı karde i Avus- bu hususta uııutulmıyacaktır •• 
turya kralını ikaz ediyor; Fran· - Aman ne söylüyorsunuz, 
say karşı harp açmasını ve efendımiz? Benim yüz"imden 

ulb şarh olmak üzere de Kar· kraliçe h zretlerini en küçüı<: bir 
dinalin teb'it edilmesini isteme· rahatsızlığa ve kedere düşm .. k· 
ıını teklif ediyor; fakat şk ten Al ah klasın! Kendileri 

kında ütün mektupt bir beni her zam n düşnı nları s n· 
şey görülüyordu. dı la ı h ide, kendılerıni her 

Kral çok memnun bir halde husJsta, hatta efendimize kaı:şı, 

lnkı ab a 
kard'nal n Luvrda olap olma· müdafaada bulunduğJma şev· 

f T dri:7 No. 1 

ketli efendim'z sahıt bulunuyor· 
unuz. Fak t efendimizi namusu 

itibarile ığfal etmeğe kaık şırsa 
iş büsbütü:ı değışır; o zaman 
size evveli "Merhamet etmeyi· 
niz, efendimiz, affetmeyiniz; na· 
mussuzluk affedilmez,, diyecek 
ben olurum. Çok şükür k , or· 
tada böyle bir şey yok ve bu
nun yeni bir ispatını da gör· 
düduz. 

- Doğru, M. lö Kardinal; 
her zamankı gibi haklısuuz. Fa· 
kat kralıçe her zaman beni hid· 
detlendiriyor •.• 

- Artık, o ıu tevbih ettiniz; 
ne derece m~teessir olduk:nr nt 

takdir ederim. Efendimiz ken· 
dılerine en şıdJetli cezayı ya~ 

tınız .•.. 
- Ben düşınanl rımıı ve si· 

zin düşmanlarınn. hep böyle 
şiddet göstereceğım, dük. Mev
kileri ne derece yükseac olm sa 
olsun ve berı ne derece tehli
keye düşers ·m d.işeyim, onlara 
karşı her zaman şiddetli d v· 
ranac ğım ..• 

- Kraliçe b na düşm nsa 
da sizin düşmanınız değildir, 
efendimiz. Biıakis, fedakar, muti, 
ve kusursuz bir karınızdır. Ara
nızı bulmak için vasıta olmak· 
hğıma müsaade buyurunuz efen· 
dimiz. 

- Bırakınız kibiri kırılsm da 
kendiliğinden bana gelsin. 

- Bi akis, efendimiz, siz nü· 
mune gösteriniz; kr liçeden şü~ 
he etmekle ilk hat ya düşen 
siısimiz. 

- N sıl, evvela ben mi mü· 
racaat edeyiml Aslal. •• 

Diye kral hiddet gösterdi. 
- Bunu yapmanızı ric ede· 

rim, efendimiz. 
- F P- icat, ne şekilde evvela 

ben ıltica edebi.irım? 

- Kendisinin hoşuna g de· 
ceğini bi diğiniz bir şeyi yap· 
maklal. 

- Ne gibi? 
- Şeref ne bir balo verınıı; 

kraliçenin dansa ne kadar me· 
rakh olduğunu bilirsiniz. Bu ve· 
sıle ıle size kar§ı o!an bürude· 
tinin sılineğıne sızi temin ede· 
rim. 

nal, 
Bilirsiniz ki, M. lö K rdi
ben medeni eğ.ence eri 

rala 1 a 
Yirmi dö t saat sonr 
ki merkezi açı a __ _.. m 

Mahmud ş_vk t p şa a 
durumunu b ç beğt nıned . Znp· 
tu rapt hiç kaim m ~ g bi ıdi. 
D pim bozulmuştu. Bır parm !:\: 

yukarısı ar. rş" id . Bu sker erin 
iç nde cıltı se eJ r s ah altında 
bulunanlar çok idi. Evvda b.ı 
k şarlanmış olanları terhıs et· 
mek bir t aft n da yeni efrad 
silah alttn alm k lazımdı. D r
hal muhabereye gırişti. Ayni 
z manda mevcud dur mu ıslah 
da icab ediyordu. 

lnz bat kuvvetlerine karşı ge· 
lenler ıç n bir lımatname ya
pıld. Dı.ır emrine itaat ctr.ıi· 
yen e e sılah ist ru 1 edilecek ·• 
Ve ye:: p ldı. Bir kaç serkeş ca· 
vuş ve nefer tiy troda, n cyha· 
nede şu ada bı da vuruldu ve 
böylclıkle bir kaç gün iç nde 
intızam ade 1 1 ndı. B r az son· 
ru terhis emri de aelw ş o.du· 

n ZI 1 

t rhıs e. er 
ır kasını 

tler ne 
gönd r l. ı ve ana nın 

g'"Ç luı. Y luıı: z · enı 
yet kulüb erin en ç kıp 
mak ümkün olamada. 

Is anbula gelince; 

öıüne 

cemı· 

çık ı· 

Tanin matbaası o1mak mün:ı· 
ebetile 31 m rt vak' s nda mür· 

tcciler ter fındnn basılıp tah ip 
edileıı ko ak meşrutiyetin ilk 
günlerinde cem yetin merkezi 
olar k kullan lmaştı. (Şeref o· 

kakındaki kırm zı konak bundan 
sonra gelir) Bu konak o gü ler 
için haktkaten örülecek bir 
manzara arzediyord . B r ucu 
Babıaliye, diğ r bir ucu Nur os
manıyeye dayanmış paytoolar· 
dın, aı abalardan geçm k he· 
men hemen mümkün değ 1 gibi 
idi. Oraaı bütün mem.ekeun 

n u c 
Mcş ut ) e gun on· 

ra doks n ok z c ôluğe 
men up b umum zabıtan Sela-

nıkten sıcele ol rak tren ile İs· 
tanbula aldırıln ardı. B ttabi 

bu merakı ve dıkkat nazarı celb 
etmisti. F k yirmı ört aat 
sonra mes e anlaşılmı~tı. Cemi· 

yetin lstanb ldaki merkezı açı· 
lacak imiş. Bu m r kezi mu ha· 

fızı olar k ta bir ürü zabitan 
lstanbul c bed miş. 

Bun ar bin nın alt k hnda 
'e kapıya y kın yerlere yerleş· 
tirilm "" Bırinin eline bır defter 
parçası verilmiş, vaz fesi mür · 
ca t edenlerin dertlerıni dinli
yecek. Ehemmiyetli gördüğu bir 
müracaatı yukarı}·a arzed cek. 
Eh ... mmiydsız olanı baştan sa· 
V4lcak. ô .. ündc:ki defl . o df: • 

uzum satsş arı 
ç. Alacı K. S. K. S. 

227 inhisar ida. 10 50 14 50 
78 J. Taran. M h.13 75 15 
97 Jiro ve şüre. 16 17 25 
44 J. Kohen 14 75 15 

20 A. H. Nazlı 15 15 2~ 
15 Esnaf Ban. 15 50 16 
20 H. G lip Ş_r. 1 14 25 
6 L Galemidi ıs 15 

507 Yekun 
213242 Eski yekun 
213749 Umum y kun 

incir satışları 
Ç. Alıcı K. S. K.S. 

27 B. J. Fran. 5 50 6 
126433 Eski y kun 
126460 Umum yekü 

Piy sa fiatl ri 
22-1-938 ç k rdeksiz üzüm or· 

t fiatleri: 
No. 7 12 75 

" 
" ,, 
tt 

,, 

8 13 50 
9 14 00 

10 15 25 
11 17 50 
12 - - mel ok 

Zahire satışları 
Ç. Cinsi K. S. K. S. 
200 Dakln 4 525 

50 B. Pamuk 32 50 33 
t 40 Ken. Pala. 235 420 

e çe z 
Çocuk hastalıkları 

mütehassısı 
Hastalarım 11,30 dan bire ka· 
dar Beyler sokağmda Ahenk 
matbaası yanında kabul eder. 

Muag ... nehane telefonu 3990 
Eu telef onu 2261 

sevmemi.. 
- Sızin bunu sevmediğioizi 

bilen kraliçe daha ziyade rnem· 
nun o'.acaktır. Bundan ba~ka, 

kend ine doğum gününde he· 
diye etmiş olduğunuz ve §İm· 

d ye kad r takınmak ftrsatını 
elde edemediği o güzel elmas· 

ları d., takınmasın& vesile ola· 
caktır .. 

Kraliçeyi çok ehemmiyet ver· 
mediği bir cürümle müttehem 

ve korkmakta o.duku kabahat· 
ten dolayı çok masum bulması 

ıebebile mesrur olan kral, kra· 
liçe ile aralarındaki büıudetin 

kalkmasına tar f tardı. Kardi· 
nale dedi ki: 

- Düşünürüz, M. lö Kardi

nal, görüşürüz. Fakat siz ona 

karşı çok müs mahah davrana-
yorsun uz. 

- Sonu t1ar -

1 
Yazan: 

'·'· Ooğaıı 

tin Ist nbu .. da
izımmış! 

müraca t edenin adresinı yaza
ca ve yapılan muamele işaret 
o unac k. 

Diğcrın•n elinde de gene bir 
defter sürgünden, şurad n bu• 
rad n gelenlar zabit •seler bun-
ların isimlerini yaz b Harbiye 
Nez retine göndermektir. Adeta 
b"r sevk memurluğu g bi bir 
şey .. 

Meşrutiyet ilanı demek yeni· 
den dünyaya geloıek demekti •. 
B'nlerce vatandaş zı.1lüme maruz 
kelmış, sürgüne gitmiş veya fırar 
etmış hanümanı sönmı.;ş bir lok
ma ekmeğe muhtaç bir ha.e 
gelmiş. Bu zavallılar, tatla dıl 
ıst r, güler yüz ıster, ve sonra 
b ~yük bir şef ,c t ve adale 1 -

ter. Bunlar cemıyeti bir şefaat 
kaynağı h linde bilm'şler ve 
müracaat etm şlerdı. 

- S'omı var -

Yazan: 
Şeyh 

KUşteri 

8-

Havacıva Hükümdarı 
ile karşı ka şıya 

aı-sık 

Derin bir korku için de sor· 
dum: 

- Sen kimsin Lalacığım?. 
- Ban ad le, sanile Hava-

cıva ülkesi Hükümdarı Marsık 
derler. Allahm emrile bu kuyu
nun dıb;nde otururum. Tılsımım 

"Ah" dır. Bu tılsımı ilk bulan 
sensın. BJ sebeple artık emrine 
amCJdey.m. Nerde başın sıkılırsa 
aşk ılc, şevk ile, deruni dilden 
\ c nü gönülden bir "Ab,, çe· 
kus.n, derhal imdadrna yeti· 
şirim .. 
Tamım .. Şimdi madeni bul

duk demektir. Araba: 
- Ya Mars k aleyhi selam; 

dedim, beni Sırat köprüsüne 
S?Öl~rebilir misin? 

- B:ışüstüne efendim. 
Marsık akyhisselam, lzmir 

Erkek Muallam mektebinden 
yedi defa büyük olan bir elile 
elimi tuttu. 

- Yum gözünü 
Dedi, yumd ım; 
- Aç gözunü 
Dedi, açtım. Bir de ne göre· 

yim? Sırat köprüsünün başın· 

dayım. 
Siz; yaşıyanlar, Sır t köp .. ü· 

sünün ne biçim şey olduğunu 
meıak edersiniz dPğil mi? Ha· 
kikaten merak edılecek şeymiş; 

ani tayım da öğreniniz: 

-

Efendim, Sırat köprüsü ga· 
yet geniş, havsalanızın al mıya· 
ceğı, muhayyelenizin bulamıya
cağı kadar gen; bir ovanın tam 
ortasında kurulmuştur. Ov ; Al
lah tarahnddn; ikiye bö.ünmüş
tür. Bu iki parçayı Sır t Öp· 
rüsü birleştiriyor. Köprünün ku
rulduğu yerin derinliği yirmi 
mi yon kil~metre kadardır. 

Uzunluğuna gelince: bir mil
yon ki!omet o u yoku , bir mil· 
yon kilometrosu düz, bir milyon 
kilometrosu da iniş olmak üzere 
tam üç milyon kilomet .. odur. 

On sekz yaşındakı bir ncv
civ na duhterin lapıskn saçın
daki telden çok daha ince, Sey
yıdi Batt 1 Hazretlerinin kıltcın· 
dan çok daha keskin olan bu 
köprünün düz klsmır.ın tam or· 
tasının altında Cehennemin Honi 
şeklindeki nğzı vardır. 

Arap beni köprünün baş na 
bırakmıştı. Şöyle sağıma baka· 
cak oldum; meded A lah .. Ben 
d yeyım mılya kere mılyar, siz 
deyiniz tirilyon kere tirilyon, 
her nevi ve renkten koyunlar .•• 
Meğer bu koyunlar Mjslü
m nların kesf ki eri ku banlar 
ım ş .. 

Akeronte nehrini kayıkla ge
çen ervah kaf le, kafile buraya 
sevkediliyorlar, kaf rlerle mü.nm· 
ler burad ayrılıyorlar. Her ge
len ruh 

- Ey benim kurbanlarım 

Diye haykırınca hayatta iken 
kestığı koyunlar d rhal otl mnğı 
bırakarak dört nala sah pler nın 
yanına geliyorlar. Dinı bütün 
Müslümanlar bunlardan birisine 
atlay p d ğerlerine de s ndığı, 
sepeti sardımı; hemen yo a dı.i· 
zülüyor ve altrndaki ko unun 
boynuzlarını velespit dümrni 
gibi kullana, kull n Sırat köp· 
rüsünün üstünden geçmeğe baş• 
lıyor. Halbuki kafırleri Pask I· 
yada kestikleri kuzular taşıya· 
madığından bu g biler bilmec· 
buriye yaya yJrümek istiyorlar. 
O takdirde de kıldan ince, kı· 
lıç 1 an keskin köprüde tabanla· 
rından tepelerine karlar ikiy:.ı 

bölünerek derhal haninin ağzın· 
dan lüüüüp Cehennemı boylu· 
yorlar. Müslüman süv.:ırilerin 
"Ya Allah, B·srnillah,. la karı ık 
yola düzülüşleri cidden göru e· 
cek şey.. He e Buhar lı H c l -
rm geçişleri büsbütün enfes 
oluyor. 

Müslürnanlarm bir kısmı kuş 
gibi koşan koyunlarm üstünde 
öbür tarafa muv ffakıyetle g~ 
çerek topr ğ yak b ıyorl r, 
bir kısmı d yolda tenker:en p 
Cehenne teşrıf buyur yorlar. 

Kafirleran, bele Yahudi tay· 
fasının koyunları olmad ğı "çin, 
Müslüm nların kurbanla binip 
yola düzülüş;erin' mü ea~ıp, an• 
sızı. beliren b r Ceh nnem ze-o 
banisi elindeki dağ g bı topuzu 
bır salladtm ; yuz bin kışiyi 
birden Cehennemin hon · s ne tı• 
kıyor. Avuk t Amadonun, to· 
puzu y r yimez, havad b r d -
ire ç zdiktcn onr ho ye hır 
dü~lişünt gördüm, şaş rsınız. 
Biçare Amado o vaz y tte bile 
gözlüğünü düzeltmekten geri 
kalmıyordu. 

Dünyad ölenlerin rdı, arası 
kesilmiyordu ki burada da bir 
gün tevakkuf vukubulabils n. Her 
gelen kaf ede n dık b r sıma 
aroya, araya yo rnşu ı. Şöyle 

bir kenara ilışere o yım dc
dım. Y nımdn beliren bir cuce 
"Seni köprü muhafız kumandam 
istiyor,, dedi. Nnçar kalktım, 
kumandanın yanına gittim. Hü· 
viyetimı ve burnda ne aradıg mı 
sordu. Cenabıhaktan musaade 
aldığımı ve haşmetlu Marsık 
aleyhisselam tar fmdan bur ya 
getirildığımı söy edim. Kum n• 
dan derin, derın yüzume bak· 
tıktan sonra: 

- Ôğ um; dedi, bu ada üç 
günden fazla oturulamaz. Sen 
g leli tam üç gündür. Ner yq 
gitmek ister en söyle, bu cüce. 
senı oraya götürür. 
Düşünmeğe başladım. B-n 

şimdi nereye gidebilırdım? Cü· 
ceye; 

- Beni Marsık aleyhisselim 
götür 

Emrini verdim. Gözümü yum• 
dum, çtım; kuyunun başın av
det e işim. 

uyunun başında otururken 
a lım Cennetı, Cehennemi ve 
Arafı baştnn bnş gez p dola· 
şarnk gördüklerımi not etmek 
geldi. Derh l bir "Ah,, çektım. 

- Dile benden ne dılersen •• 
- Marsık aleyhıssel .. mi, Ce· 

henııemi, Ar fı, Cennetı gez·p 
dolaşmak kabil m dtr? 

- Mumkündür, fakat mü • 
ade almak ş rtile .• 

- Kımden müs ade alacağ'ız? 
- Cebraıl leyh's el5mdan 

bir vesıka olmadıkça eni ne 
Cennete, ne Cehenneme, ne de 
Arafa bırakmazlar. Esasen me· 
sela Cehennemde yanrnad n ge
zebılmek için üzerinde C br 1 
aleyh sselamın tılsımlı vesık ı 
olmalıdır. 

- Bu ves"kayı nasıl alırız 
acaba? 

- Gayet kolay.. Sen şimdı 
uzun bır müddet ıçin mezun· 
sun. Haydi beraber Cennefn 
kapısına gıdelim. Belki b rı sı tı 
görür, söyleriz. 

M usık aleyhisselam Cennetten 
bahsederken aklıma ş p nışi bi-
zim mnhut deveden ma uka 
gelmişti. Marsığa sordum: 

- Acaba Sa ıh Pey~aml:>erın 
devesine söy esek mi? 

Tamam .• 
- .lonu var -
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c_· __ T_ür_k_D_ilı_· _T_e_d_k_:k_l_er_i __ J "Tü;ki;;~;~~;;;~~0~nun 
Efes- Epheso kıymeti çok arttl,, 

Japonlar umumi -bir taar .. 
ruz için hazırlanıyorlar 

adı ha kında lngiltere ve 1-ransa için buna 
Başvekil Prens Kanoya~ umumi vaziyet hak. 

kında yeni beyanatta bulundu 

----~---------~~~ Yazan: Profesör H. R. Tankut 
-2-

Efes kelimesi Grelc-;e o'm 1-

makla beraber bu günkü Grek· 
çeye manalar ve kel me er v.:r· 
miştir. 

Bailly (1) ye g3re •efes·s, at· 
ma, hr'atma demektir, cfiemiden 
çıkar. Manası gö:ıdermek veya
hut karş1, f.r atmak, b r:s ne 
karşı, gönderm:k, koyuvermektir. 

Efestios ::-= ocağa müteall k 
(mito!ojik), ocık hamisi Allah, 
oc k mebahını ilgiliyen (kurban 
vesıirc) e ve müteallik (misafir 
olarak eve gelen, AllabLula a.ış 
ver ~i olan. 

Efctis = Hakimi azam, büyü:c 
re s. 

Efetes = şiddetle istenilen, ar· 
zu edi eı. 

Bu k!I m~ler'n G ekçeye Efes 
adının ve Ef !Ste yapıım ş d ni 
merasimin lh1m ile g rd ~i mu· 
b k<aktır. B?.Jnların hep Türkçe 
ve T •rk as Uı oldujunu öire· 
renec.ğ z. 

Efesı ilk kuran 1arın f zik ve 
moral kudrete ve ka fına hür· 
m t ettııelcri 1i söylemiştim. Tan· 
rıJarı b r ka:lın ve dini ayinleri 
ç~v ki k, dans ve koşu idi. Stra· 
bona göre, so'missos da}anda 
Artemısin doğum gününü kut ı· 
yanlara Kurites ya11i rürüvenJer 
,.e koşanlar den yo ·d\.l Bu ko· 
ş cuların ö ıcü .ü:ı.: de p, oto· 
Kuris adın verı rlerdi. 

A as luk mabudesinin ağbit· 
!eri hareket ve kuvvete dayanan 
dini merasimin verd .ği bir (5ıo 
g:ivcn) e (nefse itimat yerinde 
ku l ındım) b~z ·n aerlceılı~c de 
sap rlar ve •1:.f·s gemıc.l eri d .ı i 
mer sime ve t ı- p nak idares ne 
kendiliklcrind::n ve zorla karı· 
şırlardı.,. 

• •• 
KarlM, Lid er vakit vakit 

Amas Tanrıya tapt la-. 8J da 
Kubada demek idi. T p cı A ·• 
lemis g b baki ·clerh, fazı letin, 
neşvünernan . n Tanrısı idi. F otkat 
bu adı ile daba ziyade ev ve 
ocak csirgcyicisi idi. Amazonlar 
Ama~ya ve Amasra stcleri Ama· 
nus d ğhrmı o ldan aldılar. 
Ame] h :1yatta ev ep ve oba 
dediğ miz mesken karşılık' ar bu 
Tıtnran n ocak ev hamiliği vazi· 
fcs:ndcn üremiştir. Çocukları· 
mızı korkutmak içın kul andığı· 
mız um r.c kelımesınin or jini de 
bu kad n Tanrının ad d r. 

Ve bütün bunlar Ef es adı ile 
bir 1 kte Pı oto· Türk devrinin 
g·n ş polisemik mefonmlar ale· 
mind!n birinin içine gire·ler. 
Ş n di;e ka Jar öğrcnJığimiz 
mefoumlar şun !ardı: 

Tanr, himaye ve fazi'et, ev 
ve ocak, erkekl k, bjyülc ve ha· 
kim rtis, şiddet e arzu. 
Güneş· Dil Te.>r ıı bütün bu 

a 1 lamları, güneşin ilh...ı m ile 
öğrcnı miş ılk mefhumlardan 
esas· sahip, kuvvet· kudı e , ha
reket, hararet an l amlarına ircl 
eder ve bütün bu manalar Ef es 
kclimeıinın kendisın ie m ve ttur. 

Bu idd ayı spat eto.ek ve bu 
orijine! kel me:ıın başına geçtıği 

gen ş sema ıt k alemi ayd .• ıLıt· 
mak iç n ~ene eski Efesin b ze 
kalan yadigaıldındoan as ğ a· 
n.I.m. 

• • • 
Efes baş pap, zına Mcgiibüzos 

de ıiıdiğ nı ve bu ~eJimcnın 
Grc:C k e, ö ıce E este ydş dı· 
ğ nı ö' 11 1 'şık. H ç b.r k msc 

(lı ~1. A. ı • lh: 
ırC'c. ı-·,.,.,çıuı, ı. 861 

D.ı:ıiuuoAite 

bu papaz a-Iının - be.,zemcs'ne 
rağ ne. ı • G ·ekçe olduğuıu id
d 'a etm yor. Kelimenin Meg + 
abüzosdan mjrck:Cep olduğu 

meydandadır. Meg kısmı bütün 
Tü k lehçel:ri ıd: M!ge ve Me"l· 
ge şe .lı ile ebedi. büyük ve 
geniş (Yakut Luglti, Pckarsk) 
demektir. ğ nin g: ızel şekli olan 
nğ ile k konsonu ayni katego· 
r deı o'duğu için mak ve mek 
ke'imelerinde ayni anlamaları 
veya yan ve yak nlarant arıya· 
biliriz. N te'dı;n mak b'r çok 
lehcelerde övme (R dloff C. IV. 
S. 993) demeıctir. Meke çare, 
fer.:ı set, ha.le vo tedbir m.ınası 
v.:riyor. 

NJt - lskoçya ve lrlandada 
b r a 'eye nisbet ve unvan ola· 
rak kullanılan m1k kelimesi bu 
orij n :lendir. 

D nlerinin esasına ve ayinle
r ne g5re Efes baş p pazının 
alabı lcceğı vu flar bunlar olmak 
~erekt r. G:ineş • Dil tcoris meg 
k0 limesini bu şekiide müta.aa 
eder: 

(3) 
Meg = eğ + cm + eğ 

(1) (2) 

Bir numaralı ana kök (eğ) bü· 
yüklük ve p ,r]a 1.k oldu~una 
göre, bu anlım ki numaralı 

em Je temessül ve üç n ımarah 
eğJe taayyün c:ier. Şu hal Je 
meg muayyen ve mevsuf b r 
büyüklük bir parlakl le ve do.a· 
yıs le zeka, tedbir. efsun ve ıi· 
hir demek olur. M ·gabuzos adı
nın ikinci k sm olan Abuzos 
(Grekler A.pysos şeklinde vaz· 
dıkları ç n abizos biçimiıde de 
telaffuz cd ldıği vard r) Efes ve 
Efesos kel mclerinin b.zzat ken· 
d si olm 1k j?ercktir. 

Bu keli mc11 n çok es1<i ve çok 
tem z bir Türk k~Jimes' oldu
ğunu, G ineş ·Dl Teoris ne gö ·e 
yap1cagım1z kıs.t b.r tctkıklc 

de. hal an ıyabil iriz: 

(1) (2) (3) (4) 
Abuzos= ağ + ab +uz+ os 

Kclımeyi bütjn olarak değil 
fakat sadece elemanlarım ve on· 
ların tekec teker gövdclendird.ği 
anlamaları tetkik edelim. 

1) Ağ = anakök olarak esas 
varlık hareket ve ışık anlamın· 
dadır. 

2) Ab = de tem~ssül edince, 
( ğab) ş ·klini alır. B ınun ilkel 
(ağ+aO = ağa b çimi bjtün 
Türk leh eler ınde bjyük, yaşla, 

öz baba, muhterem ve ruha'li 
manaları verir. N tek m Y kJd· 
çıda: A :ab;t =b ,b \m z, p~paz, 
rahip, agbit, kahin, baş papaz 
demekt ı. (Yaku Ll~at P c> k u sk) 

kain, Ba~p paz. (Yahut Lilgati. 
Pe .. ors;ı.: . ) 

Bazen ağ ana kökü ab pren• 
s pal kö Ü ı e tcmesiül ed rek 
( l b +al) = abab ve kısalarak 
abb şekli a ıııca: 

appayis 
appasay 

kelimelf'rinde olduğu gibi erkek 
ak bı (Y hJt Luga ı. Pekaıski) 

o arak ku.I nıor. A apçada er· 
kek l<:k Lı olacak kul anııan ve 
drs.an m ııası veren abbas 
adında (K musülmuhit te ı cÜ· 
mesi, Asım Efend) ve al:> s= 
arslan (abrd) kelimesinde bn 
cevher• bu u uz • 

ag + ab ve lcayna,arak ab 
b çim ne girdi~ı ıaın 1nd ı da: 
ab = s h r, büyücülük. 
eben = y ş ı erkek ve ~ad.n 
apak = put, s ıncm 
apa = te) ıe, aııa (Y cıhut LQ· 

mazhar olmak lazımdır -----------Bundan bir kaç gün eveıkı 
hususi telgraf sütun arımızda 
P .iriste ç kal Oeuvre-Ôvr ga· 
zetesinin Türkiye hakkındaki 
bir yazısından bahsetmiştik. To· 
bouis imzasını taşıyan bu yazı, 
ayne 1 şöyledir: 

•Sancak meselesi günün me
selesi o arak lcalagelmektedir. 
Bu defa Cenen e toplantısından 
hakıki bir Fransız· Türk yakın· 
taşması doğacağı ve imza cd.I· 
miş buluııan an .aşmaların mub· 
tevi bulundukları hükümlerin 
Cenevrede T ~vfik Rüşdü Ar as 
ile Delbos uas,,,da tesb·t cdi· 

w••--• 
gat • P::ı<arsıcı) meydana çıkar. 
3) uz elemanını alarak (bu 

eleman derece derece n c ~ s 
i z 1 kateg::>ris ne dahild r. Hep· 
si ası lda ayni rolü ve avni se· 
maııtik kıymeti haizdirler): 
Abız = 1) pıp ız, 2) ilim, 

molla, Kır, Kaz, to
po. lehçeleri Radolff. 
C. 1. S. 629 

Ahiz= Kırgız arda b r kab le 
adı C. 1 S. 630 

Ab.s = Bir çok lehçe er Je 
yakutçanın ağabit i 
g bi ulu apis yanı 
büyük papaz. 

Abııka = ihtiyar adam an
lamlı kelimeler verir. 

Not: Arabça sand ğımız: Hı
fz ve Hofız kelimelerinin bu 
as ~d n t ıremiı olduğu ap açıktır. 

Bu ke&lıneııin ha cket ve çe
vildik manası veren şekiilcrı de 
vardır: 
ebeıiıı-::: Kara lcırgıı lehçesinde: 

çcv k,çali. v:. h •rcket· 
li (R ı d. 1. s. 930) 

Gene ebek koybal lehçe-s nde 
çev.k, c;alak, y ğ.t (R.td. C. I. s. 
928 manaları verir. 

Abas yahut öbüs.:: kadın, döl 
yatağı 

Abası : sihirbaz 
4) es elemanı mananın taal· 

IQk ettiği obje veya süjedir.Fa· 
kat ayni rolde ve kıymettaki 

elcınanlar bir lcc:imede bu:una· 
med ğ1 iç·n bu s unsuru bütün 
konso:ıların anası olan (ğ) den 
müdevver olmak gerektır. Bina· 
enaleyh kelime hadd zatinde 
abuzos değil abuzof dur. Kara· 
k·rg zlard..ıki ebesinğ (çev.k, ça• 
Iaı< hareketli) kelimesi bunun 
misalıni teşkil eder. 
ibuıos ke imesinin bütün an

lamlara toplao nca şu manalar 
m ·ydana çıkar; baba, pap z, 
rah p, kihi •, crıeek lakabı, ara· 
1 nyctşh erkek ve kadın, put, 
sanem, teyze anne, alim, mola, 
bÜ)Ü< plpaz, çev.k, ça iıe, ha
reketli, yi ~it, döl y ıtağı, kahin. 

Efeslı erin kadın T cınrıya ve 
kadın Tanrm n çcvikliğıle, ko
şuya musabakaya ve aşka da· 
yanan mcras mıne bakılırsa din 
ulularının bu adı alması gayet 
tabıid r. ibuz kelımesin n ib 
kısmı bazcın am şekli alarak: 

emeget, emiget ;:;.. şaman ruhu 
emhs.n ve garb lehçesinde 

cm gen 
1) ihti ar kadın. 2·kadın, karı. 

(Y dkut lügati Pekaralci 257) 
manalarını da verir. Ve em~hsin 
k .. ıimcsi ile Elesin ba ı ı lcrındcn 
o lan amazonların adı •rası11dakı 
beuzrr ık hayret• çeken v.ık ıa• 
lardaı1dır. 

Ş.ı ba de bu meg·ibuıos ile 
Efeı adı arasındaki birl.k as i 
tereddüt götütmez bir ha~ikat 
göıterir. 

- Sona ""' _ 

leccği ümidleri mevcuddur. 
De bosun Ankara ziyareti esna· 
sında bütün bunlar kıt'i şekil· 
le-rini ıkt sap cdebileceklcrJ r. 
Fransa ve İngiltere için Anka· 
ranın dost uğuna mazhar olmak 
her z~mandan z yade bu gün 
kıymeti haz olan bir keyf yettir. 

Bu dostluk geçirdiğimiz müş· 
kül anlar dolayısile daba ziya· 
de kıymet peyda etmektedir. 
Bu anlarda 1 ıgıltere ve Fransa 
nın bütün eski dost ve mü tte· 
f klcrinin, baş dö:ıdürücü b r 
süratle Roma • Berlın • To'<yo 
mihveri tarafına geçt.klcrine ' 
şah d olmaktayız. 8Jnun ıç n 
Ankara ile işbı rliğinde bulun· 
ma< daha ziyad.: k.ymet p::yda 
ctmektcd.r • ., 

B. M.cesko 
t ... ·-

c~n:vreden sonra 
Londraya f i:ie=ek 
V yana, 22 (Radyo} - Hale., 

Cenevrede bulı.ınmakt.t olan Ro
many'1 Haric:ye N z: rı B. Mı· 
ç,.sko; V )''lnada çıkan ( Noye 
frPye Prc:s ı: ) g uetes nin Cemev• 
re muhabır.ne beyanl!tta bu!un
muş ve suıhun muhafazası çin 
bütün d ·vletlcr aras nda tam bir ... 
teşriki n:esa ye ı ht yııç o1dıığu.· 

nu söyled lct,.n so:tra, RJman
yanın, Tuna meselesi ç n kom· 
şular le uz aşmağa kırar verdı· 
ğin ı 1 avc eylemiştir. 

B. M çesko Ccnevrt>den dö· 
nüşü ıd , doğruca Londraya gi· 
decek ve oradap Pariş yoluyle 
Bükreşe ıelecckt r. 

M. Eden 
Cene v ·eye M. De'. 

bos a beraber gidecek 
Paris, 22 (Radyo) - Millet· 

)er Cemiyc .ı Konseyinin 26 Ka· 
nunu ,.ani top'ant sında bulunıı· 
cak olaıı lngiltere H.uiciye Na· 
zırı Lord Eden Parıste bir gün 
kalacaktır. Jngiliz Nazırı M. Del· 
bos'a görüşecek ve ertesi gün 
birl ıktc Cenevrcyc gideceklerdir. 

iki arap hükumetı 
/ yi kom1u uk mua
hedEsi imzalamışl:ır 

Amman, 22 (Radyo) - Mave
rayı Erden ılc İbnıs,,uud hüku
metleri arasııda bir iyi kom$U· 
luk muahedesi imzalanmış t ır. 

M .ah d:: 21Şubatta mer'iyete 
girecektır. 

Rusya 
Bakreşte maslahatgü. 

zar bulunduracak 
Bükrcş, 22 (Radyo) - Rusya• 

n·n bura ıefarctbanesi, sefirin 
Moskovaya avdeti münasebetile 
bundan sonra bir maslahatgü· 
zar tarafınd'n idqre Pd lecekt r. 
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Japon tankları bir çin şehrine giriyorlar 
Onkon, 22 (R,dyo) - Ja· 

ponya Ç n meselesinin silahla 
ha.lini temin için büyük haz.ır· 
lıkJara başlamış bulunuyor. 

Japon ordusu, yak.oda Kan· 
tonda umumi b r tadfrui yapa· 
c k ve mubteiıf cephelerden 
Çın kuvvetlerine hücum ede
cektir. 

Tonkoen, Şanşun, Sasing ada 
sındı bü~ük hJtzırlıkLrvardır • 

Biyas körfezinde harb ve nak· 
liye sefinesi olmak üzere yüz 
parça gemi toplanmış bulun
maktadır. 

j . pon tayyareleri, Kanton· 
Hankeo ıimendifer hattam şim· 
diden bombardımım etmege 
baş' amıştır. 

Kolomdan Hong • Konga ka· 
dar olan sahada, büyük hare· 
kata girişilmiş bulunuyor. 

Tokyo, 22 (A.A.) - Prens 
Konoye diyet meclisindeki nut· 
kunda şu sözleri de söylemiştir: 

"]aponyanın doğu Asyasımn 
istikrarcı kuvveti olmak itibari· 
le vazi{esi memlekete daha ağır 
mecbur;yetler yüklctmektedır. 
Suna binaen Japonya daha bü· 
yük fedıkirlıklara katlanmak 
mecburiyetinded.r. Bunun için 
de Japo1 milleti maddi ve ma· 
nevi seferber hale gdmeli, ordu 
ve donanmas na kuvvetlendir· 
meli ve finans ve ekonomisini 
b:r kül halinde tanzim etmeli
dir. Hükumet istihsalata Japon· 
Mançuko·Çın teşriki mesai kad· 
rosunu da a ·tırmak için harb 
endüstrisini tanzim etmek istiyor.,, 

Prens Konoye henü:ı dc:rpişi 
mümkün olcnıyan son hedc
fın tahakkuku için bütün mille· 
tin blok halinde hükumet arka· 
aında bırleşcceği ümidinde bu
lunduğunu ve ıhtilifa sabır ve 
ıebatıa bir tarzı hal arayacağını 
bildirmiştir. 

Moskovada 
Japonlardan 10 kiıi 

t evkif ed.'lmiıtir 
Tokyo, 22 (Radyo) - Domei 

Ajansının b ıldird ğıne göre, ic;-
1erındc biri petrol mühendisi 
o 'mak üzere, yetm ş Jcpon, 
R.ıslar tarafından tevkıf edıl· 
mışlir. 

Amerika 
Bahriye bü_:cesini 

kabul etti 
Vaşington, 22 (Radyo)- Par• 

IAıuc.ıtu, .lJ3 mı yon ooıarıut 

938 senesi normal bahriye büd. 
cesini 14 muhalife karşı 283 
reyle kabul etmiştir. 

Vaş ng~on, 22 (Radyo) - B. 
Ruzveıtin deniz inşaatı hakkında 
meclıse gelecek hafta bir mesaj 
göndereceği samlıyor. 

Baldvinin evine 
hırsız girdi 

Londıa, 22 (Radyo) - B. 
Baldvinin evine giren hırsızlar, 
müteaddid san'at eserleri ve 
eski paralar çalmışlardır. 

Halkevinde milli koa. 
tümlü balo 

lzmir Halkevinin uzun zaman• 
danberi hazırlamakta olduğu 
mi li kostümlü balo, düıı gece, 
hakikaten çok cazib ve çok 
z~vkli b r toplantının en güzel 
misali olmak üzere verilm.ş ve 
Halkevı nez,h, canla ve etlen• 
celi bir gece geçirmiştir. 

Bilhassa kadınlarımızdan, millf 
k.yafctlcrle iş tira\c edenler çok 
olmuştur. Tanınmış, münevver 
ailele; grublar halinde gelmiı 
ve Halkevi çatısı altında etlen• 
m'şler, danı etmişlerdir. 

r 
3 güne kadar 

ANADOLUnun tarihi, 
nefis bir eseri 

Peyga~ber Süley
manın aşkı 

Din kitah arının, e/sane erin, mac::ra dolu eski tarih· 
/erin en mühim simalarından biri "e hem pegıamhu, 
lıem hükümdar# lıam dıık ve hem maceraperest olan 
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')Avrupada haftanın yeni .filim-1 
. 

SiNEMA ALEMiNDE 

düsturu Aşkın on " lerindeki aşık ~iftler kimlerdir 
Bu haftanın yeni filmleri ' · -

arasında iıık ve maşuk rolünü 1 .::ı·~.~·ı~"""'r:ı,,,' 

Giizel Joan Cravford sOylOyor 
oynıyan ç:Ftler Spenıer Tracy 
ve genç zevcesi Lu z Rıyner, 
Şarl Boyer ve Kludet Kolbert, 
Fred Mık Moray ve Karol - -

insan kalbi için, bu haf adan inme on 
suale, iyi cevapler lazımgeliyor 

Merhum Cenabın dediği gibi, aş
ka aşık olmayasımz? 

Joan Crao/ord ve kocası Franço Tone 
•Seni ıev.yor muyum?. ıuali insan kalbi eıas itibarile infi· 

•Beni ıeviyor mu?. ıuali kadar radidir. Mahcubiyet, itimadınefı 
mühim ve heyecan vericidir. nokaanı da buna ıebeb olabilir. 
Sevda veya evlilik yollarına dü· Her genç olan, beienilmek ih• 
fenler tarafındın bu ıualler kim tiyacını hisseeder. Fakat her• 
bilir kaç defa tekrar edilmiştir! kese boş görünmek güç, batta 
Ve, şüphe yoktur ki bu ıuallere muhaldir. Maamafib •ona hoş 
cevap vermek de kolay detildir. göründükten ıonra alemden 
Sevmek ve sevilmek, nihayet banıı ne. de büyük bir teselli· 
derecelere hatlıdır. Sevmek ve dir. Eğer ıevildiğ:nize emin 
sevilmek var, şöyle ıevmelc ve- iseniz, kendinizi aşk yolunda 
ya sevilmek de vardır. Sonra.. buvvetli görüyorsanız, kalbinizin 
Çıldırasıya sevmek yok mudur? bu tesellisi, yersiz değ-ildir. 

Joan CraoJordan diin
bir poza 

Jan Kravford bu hususta iyi 
neticelere varmış bir yıldızdır. 
Ev.enmezdeo evel Franşo Ton 
ile tam üç sene sevişmiştir. 
Bundan sonra hadısesiz üç sene 
yaşamışbr. Üç sene talaksız ve 
hadises z bir aile hayatı... Ho
liv~d iç·n en büyük bir harika· 
dırl Orada bir haftada seviı:lir, 
bir haftada evlenilir ve bir haf· 
tada da talak davası açılır. 

Jan Kr<>v:ord, art;st olduğu 
kadar kadındır, bazı küçük ha· 
talarına rağmen çok büyük bir 
sam!miyete maliktir. Bu genç 
ve güzel kadın aşk hakkında da 
güzel f kirlere maliktir. Buııl ıra 
• J ın Kravfordun aşk düsturu. 
diyebiliriz ve ancak 10 madde· 
den ibarttt<r. 

Bu on maddevi sual ve ce· 
vap taı zırıda yaz yonız. 

1 - Ha a kend mi yılnız v~ 
h mayeye muhtuç mı bdledı· 

) c.rum? 

2 - Aşkım·z mütekabil mi· 
dir, yoksa bazılan böyle olmak 
fırHtını elde ediyorlar mı? 

- Bu hissi bir meseledir. 
lnfiradi aşk zaten devamsız ve 
temelsiz bir aşk demektir. Ta· 
libıiz aık bence olmaz! Böy:e 
bir aşk ıairlerin icad ettikleri 
aşktan başka bir şey değildir. 
Sağlam iradeli ve şuurlu insan· 
lar, ahir.n ıztırab çekmes'ne 
vicdanen razı olamazlar, çünkü 
bunlar, infiradi şekilde kalacak 
aşka meydan vermezler. 83ZI 

kimseler, nazarıdikkati celbeder· 
!er, güzel ve cazibtirl~r. Fakat 
normal kalitelere malik olanlar 
böyle bir tesadüf karşısında 
kendiler;ne: "bem sevebılir m? • 
Yahud "beni sevmek hürr"ye
tıne malik m'dir?,. Veya "aşkı· 
mız makul ve meşru olac.k 
mıd•r? . ., sualler.ni sorarlar, bun. 
lar, müsbet ceva"lar almadıkça 
manasız bir aşka meydan ver· 
mezler. 

3 - Mesud muyum? 
- Bu sual karşında çok dü· 

şünmek laz mdır. Hakiki bir 
aşk çok zevkl.d:r. Sevdiğine 
İnanan bir kadın, her zaman· 
dan güzeldir, kuvvetlidir ve 
sıhbatlıdir. Fakat aşktan şüp· 
beli olanlar, ıinirli daima buh· 
ran içindedirler. Böyle bir va· 
ziyetten sakınmak gerektir. Ser
bestisini bir erkek için feda 
eden bir kadın için aşk vasfı 
her zaman doğru o maz. 

ihmal edi en, sevdasında al· 
danılaıı kadın da hakkile bed· 
bahttır. B'r aşık, mukadderatm
dan babers zdir. Muvaffak ola· 
m~ zsa, iıtıkbali de karanlık de
mektir. 

4 - Hakiki olduğu için mi 
yoksa böyle olmuı ıçin mise• 
viyorum? 

- Bir erkek için "hoşuma 
g' d yor, fakat zevklerini değ ş• 
t.rd ğim vakit daha ziyad~ ho
ştıma g drc!ktir. G tmesi, yürü· 
mesi, şap:C ısı, ş hayalı hoşuma 
g,decek şekılde değildir.,. 

Dıye düş nrnek do}ru değil· 
dir; insanları oldu.c.arı gıbi 

- Bu b.r his mese:ı::s:dir. sevmek lazımdır. H.ı iki şe"ıl· ı 

Lombarddır. 
Spenser Tracy ve genç zev

CCIİ Luiz R yner •Big Siti. 
yaııi •Büyük tehir. f. lmiııde 
rol almıılardır. 

Film, esasen çok g:ıültülü • 
1 Saiıla Freıl Mak Morray 'CltJ 

Karol Lombarı!, solda S. Tracg 
oıı Lüiz Ragner 

ve heyecanlıdır, öyle t pler ver· 
dır ki, hayret ve ııtırab uyan· 

dırmaktan hali kalmaz•ar. L~iz 

sinden alınmış, şuh ve üzeri""'e 
ço < durulmuş b r fiimdir. Bu iki 

sinema yıldızı isted kleri zaman 
Rayner kocasının şüpheleri al· s1hnede en güzel ve en ahenkli 

tında kalıyor; nihayet bir anne ç ft teşkil edebilirler. Jak Du
oluyor. vatın piyes: bu ç ft sayesinde her 

Bu filmde e'I ziyade muvaf· c.h : tten görülmeğe layık bir film 
fak olan Spenser Tracy, Gari olmuştur. 

1 Kuper ve f güranlar arasında Filmin çok güze! sahneleri 
Gml artist, kocasına aılcın da Alis Vayttır. vardır; bankalarda 40 milyonları 

dersini flerigor 
de hoşunuza giden bir erkekle Şarl Boyer ve Klodet Kolber bulunan sabık bir prens ve grH· 
hayatınızı bir!ectiriniz. Ve, ıizi de •Bu gece bizim gecemizdır., düşes, bu paraya el sürmemek 
ıever gibi ırörürıen bir erkekten : filminde rol almışlardır. için salon h"zmetç s i dam döşam· 
de kat'i ıurette aakıoma k ge• Şİıawır•l•B•oıig•e•r•v•e•K-l o•d•e•t_K_o•l b•em,•llııİİBlıuİİııİİfiİİI mİİııılJ~ailkiııiilD.lu.lvmaİİlı•n •b•. rıııııİİİp~iyme:ıı· ıı:::mıiıb•er-o•I m•aliığı•tlıellrcıiı.iih-· tiimiiiıİşl•e•rdiiıiııİr .... 
rektir. 

S - Bizzat kendisi oldutu 
için mi, yoku filina benzediti 
için mi sev:yorum? 

- Bir çok kadınlar vardır 
ki, "bu erkeği Geri Kupere 
veya Lindberge berızediği için 
seviyorum!., derler. Bıı, bir aşk 
delaletidir. Çünkü fı .ana ben· 
zediği için bir insan hiç bir 
veçhile sevilemez. 

6- ltiyad ve çirkin hareketler· 
den müteessir miyim? 

- Sarışınları, zıbitleri veya 
ıporcuları, danseden erlielderi 
sigara içen'.er. veya siyasetle uğ
raşınları sevmem mi dediniz? 

Hayatta düşündüğünüz şek I· 
!ere hiç bir suretle uymıyan, 
sevmediğin z ahlak ve adetlere 
sahıb olanlarla karşılaşabilirsi· 
niz. Kendinizi sıkmadan, kendi· 
n ze icbarda bulunmadan oauıı 

gibi olmrğa çalışınız; Yahut 
öyle olduğunuzu farzedi niz;~ğer 
bu istihaleyi kendinizde, kendı 
arzunuz dahilınde yüksünmeden 
yapabilirsen ·z, ne ala! Maamafih 
sadece otomobilı olduğu, şı k 
g·y:ndiğ, iyi söz söyledıği ;ç:n 
bir erkeği sevd ğinize sevebile· 
ceğinize zerrece imkan tasavvur 
etmeviniz. 

7 - Kendisine sevdam nis
betinde dostluk hissed yor mu· 
yum? 

Aşk, fiz:k bir incizsptan do
ğar ve normal aşk böyled;r, 
Birib:r:ne rasti yarak biribirle· 
rini seven iki genç, sade kalb· 
lerile değil, hissen de sarsılmış 
demektedirler. lık tesadüfler, 
ilk baş başa kalmalar, daha 
bir çok hadiseler nihayet öyle 
bir vaziyet b'sseder ki ekseri· 
yetle genç kızların başını dön· 
dü ür, buhranlar ve hakikatten 
uzaklaşmalar yaratır. Aşkın bu 
ilk şekilierinin sarhoşluğundan, 
bu anların aşk hususunda ver· 
d receıti kararlardan sakınmak 
lazımdır. Hakiki ve devamlı 
aşk, sakin ve irade ile şuura 
dayanan münasebetlerden doğan 
samimiyet ve dostluk ile elde 
edilir. 

8 - Onu mu yoksa.. Aşkı 
mı sev;yorum?. 

- Aşk üzerine pek çok mü· 
ta ealar yürütülmüştür. Fakat 
aşkı herkesin kendı ruhuna ve 
ihtiy cına göre, kurması laz m· 
dır. SevJalı olmak iç n, iık ıe. 
ıadüf edılen erkeğe gönül ver• 
mek kadar lüyü.c hata olamaz. 
ilk aşklardan sakınmak gerek
tir. ilk 1$ktan saadet ender 

Holl ·vudda f. i - ha :ıisP: 

baba! Amerikan 
A 

varı 
~~~~~----, ....... ~···~···~·~--~~~~~ 

"Eski karımın yeni kocası, oğluma mükem-
mel bir baba olabilir,, 

Holivud, dilber ve oynak bir 
kadına benziyen bu dılberler 
ve yıldızlar şehri, gene mühim 
bir haber, bir hadise ile çal· 
kanmaktadır. 

itte bu çalkantının sebebi; 
1935 te Mıdam Corç Barnes 
adını taş yan sarışın yıldız Joan 
Blondel, 1936 da kocasından 
Madam O.k Povei olmak, yani 
Dik Povel adlı erkek'e evlen· -elde edılen bır netıced • r, 
binde b rdir. 

ancak 

9 - Ona emniyetim ve iti
madım var mıdır? 

- Birisini sevmek, ona it:· 
mad etmek demektir. Evveli, 
onun görünüşüne inanmaktır. 
Fakat aldanmak ta çok müm· 
hündür, görünüş aşkta en alda· 
tıc bir şeyd ir. Aşkın ilk ve en 
hararetli kısm :nda bu gö rünüşe 
aldanmak belki mazur görü '. ür. 
Mesela, randevu verir, fakat 
vakt nde gelmez. 

S.z bunu bin bir ıekil altında 
mazur görürsünüz. Bu devam 
ederse ve hak ı kati hala maze· 
retler arkasına sokmağ;a çalı· 
şırsanız çok büyük hata etmiş 
olursunuz. Ma:ımafib, m1zur 
göreceğin ,z cihetler yüzünden 
sın r buhranları, kavgalar, infı· 
aller ç ı karmamalıs . nız. Eğer, 
ona it:madını z varsa, veya onun 
mazur rö eceğ"niz hareketlerin· ' 
de sakin ve emin vaz:yet al· 
malısınız. 

10 - Nihayet... Saadetime 
kafi gelebiliyor mu?. 

- Bu sual, can alacak bir 
suıldır. Onunla beraber bulun
duğunuz zaman bir başkısinın 
vücudüne ihtiyaç hiss~diyor mu· 
sunuz?. Seviş rken beraber çık· 
mık, beraber eğlenmek, bir 
arada iken her zev.ci bulmak 
pek normald r. F.ıkat . bir zaman 
ve ahud bazı defalarda, bir 
kadın kalbinin iht i yaçlarını sev. 
d ğıni aı.ndığ . e. kekle tatmın 
edemez. 

Hayat uzun, her zaman deği· 
şen \e emniye: caiz olmıyan 
bir şeyd ı r. Bunun çın, değ Ş· 
mesıne m~ an olmıyan hasletlere 
malık b r eo kelı'i seV·ll z! 

mek iç'n avrılm•ştır. 
Bayan Blondelin henüz üç ya· 

şında bir oğlu vardır ve bu ço
cuk babasına nisbetle Norman 
Barnes adını taşımaktadır. 

Dile Povel kar · sı ve karısının 
sabık kocası Corc Barnese şöı· 
lece bir teklifte bu lunmuş: 

- Küçük Norman ı annesin· 
den ay; rmayalım, ben Normanı 
evlaJ l , ğa kabule h a z : rıml 

Bu teklif Barnes tıra fından 
h'men k~bul ed im i ş v ~ su ce· 

vabı vermiştir: 
- Ebeveyn:nin kendi arzu. 

larile de olsa talaklarının ıztı· 
rabı çocukların s : rtına yüklenir. 
Bunun İçin eski karımın yeni 
kocasının tekiıfini hemen kabul 
ettim. Esasen bu Dik Povel 
iyi kalbli bir delikanlıdır. 0.{· 
!uma mükemmel bır baba ola· 
cağına eminim, demiştir. 

Amerıkan vari işlerin, bu da, 
en mükemmeller ndea olsa. re· 
r.-kti l 

~~~~~~~~~~·oocox:<~:~cxc~ox·~~~~~~~~~-~-

E l ham r ada 
ik. güzel fi lm 

' 

Eibamra sinemasında bu h~ · · 
a ( Aşıklar yolu ) ile (Çıp lak 

melek) filmleri gösterilme"tedır. 
lzm r temaşa aleminde çok ga· 
rib bir kanaat vardır, herhangi 

bir sinema iki fılm birden gös· 
terirse filmlerin zay f mevzu.ar 
üzerine olduğu kanaati basıl 
olur. Elhamra idaresi son film· 
!erile bu haksız zannı İzmirden 
s .lmektedir. 

(Aşıklar yolu) film i, hem ak
tör ve hem muharrı r bir şahsın 
biribi rini takib eden meraklı, 
neşeli, heyecanlı hayatı ile do· 
ludur. Bu ı u (Çıpiak melek) ta· 
kip ediyor. Bu f.lm (Aşı kla r 
yolu)nun çeşn i sine başka bir 
Çeşn , katma ..;tadır. (ç.plak aıe· 
le ) baştan nihayet : kadar El· 
hamra salonunu tecess:is, me· 
• '

1
< ve tatiı bir heyecan doldu· 

ruyor. Ç.plak meleğ n bit ı şi, hiç 
bir filme nas'p olmamıştır. 

Elhamra, zevk ve his itiba· 
rile biribirini tamamlıyan b u 
iki filmden bir zevk ve san'at 
kompoz'syonu yapmış, lzm'rli· 
!ere hedıye etm · ştir. 

Çalıkuşu 
Gelecek h:ıfta 
Tayva.·ede 

Haenri Bataille tarafından 

yazılmış olan bu mühim · eseri 

modern bir şekle koyarak ve 
eserin ruhuna: halel ıetirmeden 
sinemaya aldığından do!ayı Jaen 

Dervcillei sinema münekkitleri 
candan tebrik etmişlerdir. 

Bundaki aşk sahneleri ve lüks 
dekorlarla deniz kenarındaki 

sahneler manzara ve foto itiba· 
rile birer şaheserdir. 

Dünya sinemac 1 ğının tanıdığı 
meşhur yıldız H ugette Duflosla 
genç ve ygk•şıklı san'atkar Jean 
Pıerre tarafından temsil olunan 

bu filmin sonundaki parçalar, 

çok hissi ve müessirdir. Bu 

sahne:er mutlak-. İnsanı atlat· 

makta ve Hugette Dufiosun bu 

ro' dekı hali yaralı bir kuş ha· 
!ini andırmaktadır. · 

B.ı çok güzel fılm önümüz· 
d •;;;i haftadan it haren Tayyare 
si .ıemasında gö~terilecekti . 

.. 
u 

.. 
• 
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Bu günkü program 
lıtanbal ratlgosw 

Öğle neşriyatı: Saat 12,30 
Piakla Türk musik s, 12,50 
Havadis, 13,05 Pıakla Tün• mu· 
ıikisi, 13,30 Haf f müz,k. 
Akşam neşr 'yatı: Saat 18,30 

Dıms musik:si, 19 T ~rlc m ısi"is, 
19,30 Konferans, 19,55 Borsa 
haberleri, 20 Türk musJc:·k si, 
20,30 Hava raporu, 2J,33 
arapça söylev, 20,45 Tı.irk mu· 
sikısı, 21, 15 Stjdyo orkestrası, 
22,25 Ajanı haberleri, 22,30 
Pıikla sololar, opera ve oper.:t 
parçalan, 22.50 •on haberler. 

ı·e fi 
Man'.sa, 22 (Hususi) - De

ğerli ve çalışkan maliyecileri· 
mizden vi ayet muhasebe mü· 
dürü Bay Halil b'r derece terfı 
etmiıfr. 

-., 
Bugün 

1 
'i At •s ku übii B ... ş. 

Lüzumlu :notlar ı.1 • ı ıı n ğın :ın: --
TRENLER: 
lznıirılen her (~ 

lerio Larek< .. ıtleti.. 

Aytlın lıattı; Alsanc2k: 
1zmir·Karakavo0Ank.a"1~ J~ ı-1 r· 

tcai, ç.ar,amba. cuwa, T az.a: günleri 
PHI 21,:15 de. 

İzmir • , ·aıi:li: il r güa oa•I 
15,40 da 

fY-mir-Daıi.,li: Salı. ~""'-'mbe, 
tumı t i. J! rıl,.ri ••~t 6,30 ela 

lzmir Tire·ÖJ•miı: H~roabalı •aat 
5.3.'i de ı.ir kaıar; her Uf&DI oaaı 

17,30 da otorav. 

Af gon hatlı; Basmaneden: 
J1mir·f taobol·Ankara: ll•r güo 

Hıl 7 de (pazar. cuma. çaqamba 
günleri yaıaklı va.on·bilfe bolumu) 

1ımir • Alı,.Lir: Her giln uaı 
15,28 de 

İJ!mir-Banılırma: Pı,.•r, -alı, per• 
~mbe va cumarıeoı gftaleri ıabalıl ,_ 
yiı:: Nal 7,20 d~ m~htelit ka .ar; 
pazartesi, çartamba., cum;ı gü.ıueri 

ebpreı aaaı 12 do 
lın•L.-.Soma: Pazar ve pazal'tııi 

günleri oaat 15,28 de 

He,. zaman ldzı.11 olan tele
fon numa,.ala,. 

K>J:übüınüzü1 tab:i az·sı s . y· 
dığım · : f'S<İ z ııırspor ve Eg • 
spor k:J) erin e m ukı yet bıl1· 
mum iıyc:. rı ın b·r kı&mı mühim· 
mınm kayt a n.n t <cdidi bugüne 
kadar yapılama " ş ır. 

T rihi ılandan ıtibaren bir ay 
zarfn a bu gibi az ılardan kay· 
dını yenilemek arzusunda bulu· 
nunl .. r a:tı ! det 4 X 6 ebadında 
vesika fotoıraflarıle kulübün 
kayt işlerine bakan M sırl ı cad· 
des:nde ikinci Mahmudiye parti 
ocağındaki büroya müracaatldrı. 
bir aydan sonra müracaat ede· 
cek:erin yeni üye kaydı mua· 
melesıııe tabi tut.ı acakları ilan 
olunur. 0:3 

A '' clın Nafıa 1\]Q. .. 
dür)Oğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: 
Aydın Vılayet;nde Gazi paşa 

mektebi k rşısında 1 p anda gös· 
terilen mevk de ceza evi inşası. 

2 - Keşıf bedeli 82330 lira 
77 kururştur. 

' khiııar Jc a ıııe.nurlu ı dan: 
Sal h ' mah ~med · 215 lıra 

96 koruşa borçl•J Mermet cde 
Ka feryeli Mehmet kızı Enıi· 
n n n mahcuz Mermerenın de· 
ğirrnen altı m!vkiındeı gün do· 
ğusu yo ', bat sı aı k, Satıh M h· 
met tar:as, poyrazı yol, kıblesi 

Drımalı R za karısı Esma tar· 
lası ile çevrıli, 7380 me re M. 
t.ı la bir ay müdd.,tl açık ar· 
t:rmaya ç k r.lm ştır. 

lhalesı 3-3·938 perşembe g:j
nu sa.t 15 • 16 ya kıdu c a 
daires nde ylpılacJktır. O gün 
muhomınen kıymetin % 75 ini 
bulmadığı takıırde ihale 15 
gün uzatıhralc 17 · 3 938 per· 
ş-mbe gü ü her kaça çıkarsı 
kat'i ihaleıı y~pılaca~tır. Bu 
glyri menkul üzerind~ bir bak 

Güzel maclar sey-• 

Y anpn ihbarı: 2222 • ıehir tele
fonu müracaat numaraıı: 2200 • ıe· 
bi.rlerara1t telefon müracaat numa• 
raaı: ~150 • elektrik tirketi: 2091 • 
banguı: 2326 • polil! 2163 ·imdadı 
aıhht: 2010 • Bunıane iıt••fonu:. 

3 - 937 Mali yılı iç'nde 
başlanacak olan bu İşin 20,000 
liralık mikta•ını ı 937 004ıİ yılı 
içinde b.tirılmesi şarttır. 

· dd,a edenler varsa v sai kile 
birlikte 20 gfüı za f nda icraya 
müracaatları aksi halde tapu 
sicilinde kayıtları sabit oıma· 
dı:.:ça paylaşmaya giıemezler. 
Borçlunun gıyabında yapılan 
işbu haciz ve satış muıımele
sine itirazları varsa 3·3·938 ta· 
rihine kadar Akhıaar icrasına 
müracaatta bulunması aksi tak· 
tirde işbu ilan haciz ve satış 
tebliğ varakasına kaim olacağı 
ve gıyaben satışa devam ola
ca tır. H.ırcı delliliyesi alana 
ait satış peşindir. Taliplerin 
% 7,5 pey akçesi veya teminat 
mektubu vermeleri şarttır. Ar
tırma 13-2-938 den itibaren 
açıktır. isteklilerin icraya müra· 

redeceğiz 

Lik üçüncüsünü de 
anlıyac:z ğız 

Bugün Alsancak sahasında 
37-38 lik maçlarının en alakalı 
en heyecanlı ve en zevkli iki 
müsabakasına şRhid olacağız. 
Saat 11 de yap lacak olan Ya· 
ıaanlarspor·Demirspor oyunun· 
dan sonra Doğanspor·Ateşspor 
takımlan karşılaşacaktır. 

Bu maç, bölgenin lik üçüncü· 
sünü tavin edecek ve üçüncülü
tii kazanacak olan takım mil:i 
küme maçlarından sonra yapı· 
Jacak olan grub birinciliklerine 
iıtirak hakkını kazanacaktır. Bu 
iki takım hali hazırda ayni kuv
vettedirler. Netekim birinci dev· 
rede yaptıkları müsabakada bi· 
ribirini yenemedikleri ıibi ikinci 
devrede daha hazırlıklı girdiler 
ve birinci devrede temin ede· 
medikleri muvaffakıyeti ikinci 
devrede muntazam çalışmak su• 
retile temin ettiler ve baş.a du· 
tan Alsancak ile Üçok takım· 
lannı birincisini Ateş, ikinc:si· 
al de D<>tanspor takımı olmak 
üzere matlüb ettiler. 

8ıı mühim oyunu milli küme
J• girmiı olan Alaancak· Qçok 
takımlarının karşılaşması takib 
edecektir. Bu iki takımımız bi· 
rinci devrede yaptıkları karşı· 
laımada fudbol oyunu noktai 
aazanndan lzmirin ender gör· 
dütü güzel ve ıeri bir oyun çı· 
kardılar bugün de ayni alakayı 
uyandıracakları muhakkaktır. 

Halk sahasında ayni kulüp-
1 leria B takımları karşılaşacakt·r. 

Bu mü .. balcalar B takımlnrı ara· 
aında yapılan !ikin son hafta· 

~ llDI teşkil ettiğinden ayni dere· 
ce ile puantajın başında duran 

a Alaancak·Üçok takımlarının ma· 
o çından sonra lzm"r B takımla· 
e nn.n bölge şampiyonu meydana 
re çıkacaktır. Bölge şampiyo .. unu 
e tayin edecek olan bu maç uat 
le onda yapılacak ve bu maçı Ateş· 

Dotanıpor· Yamanlar· Demir spor 
o maçları takib edecektir. Likleri 
gc buıün ıona erecek olan B ta
m kımlarının puantaj vaziyetleri: 
kı 
n .. .. 
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Dotanıp11r 9 1 -
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3638 • Abaucalt ilıaoyonu: 21H • 
Paıaport upur iıkele.i: 2851 

Şehir nakil va11talarının ıab•h· 

leyin illı: •• gece oon barekeı 
•aatleri: 

Tl"amvaylal": 
Her oabalı Güzelyalıılan •••l 

be•le bir ııam••Y harelı:eı eder. 
B.:Ou saat altıda banket edeıı ikin• 
ci uımvay ulı:ib eder. Buod:ın 

ıonra hor dörı dakikada hir tr•ıu· 

ny Tardır. 
Gece ıon tramvay Gıuelyalıdan 

24,5 dedir. 
Konaktan Güulnlıya ilk tram· 

•ay • oabableyin 5,26 dadır. ikinci 
uamny bir oaaı ıonra, <ı,~6 da la•· 
ttlı.et eder. 

K0<ıalı:ıan Gi!aelyalıya gece 1011 

tramvay Mat hude bazolı:et eder. 
Bundan evol 21 da bir tramny 
vardır. 

Vapurlar: 
İzmirdeo Kartıyakaya ille vapur 

oaıı 5,45 ıe Paaaporııan k.allcar. Gece 
IOD •apıır ıaaı 11,3\J da Koua.lı.• 
ı..n bMrekıı eder. 

Kaqıyalcadan lımire ilk •apnr 
ıuı 6,20 dedir. Son '"Puı d.ı goee 
ıaaı 24 dedir. 

Gllıı • her yarım oaıııe bit 
npıor Yarılır. Alı:t•m ıelı.iz.ıea .Onr• 
oelerler ıaaııe birdir. 

Zignet altmları piyasası 
Ziynet alunlarıwu alıw •e ıalıi 

1 iaıleri: 

Beşibirgerdelel": 
Alıt Saht 

Repdlye 5850 5900 

Ha midiye 5550 5600 

Vabdcllin s~5o 5 JO 
Armalı Retad MOO C.500 .. Hamid ()7011 !1800 

Tek allınltU: 
Tele Rrıad 1125 11>0 .. Hamid 13:10 13511 .. Vabdeıtin 1200 1225 .. Cumburi•et 120'1 ıus 

Nafıa müdürleri 
ara ı ela 

Manisa Nafıa müdürü B. 
Mebmed Nurı Kuran Muğla 
Naf·a müdürlüğüne ve Zoogu1• 

dak Nafı~ müdürü B. Z. kai de 
Der.iıl;ye naklen tay n edilmiş
lerdir. 

Türkiye • Japonya 
anlaşmaıı 

Türkiye-Japonya arasında ti· 
cari mübadelelere dair skıd ve 
imza ed len anleşma şehrimiz· 
deki alakadar! ra gelmiştir. 

.D 
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7 24 

11 22 
40 9 
14 7 

Si 7 

4 - Aş-ığıda yazılı şartname 
ve evrak Ayd.n Nafıa müdü·lü· 
ğündc parasız görülebilir. 

A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mu!: vele projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel 

~aruıamt sö. 
Ç - Keşif cetveli, silsileı 

f,at cetveli, metraj cetveli. 
D - Vekalet yapı işleri in· 

şaat şartnamesi. 

E. - Fer.ni şartname. 
5 - Eksiltme 15/2/938 tari· 

hinde Salı günü saat 15 Je Ay· 
dm Nafıa dairesinde yapıla· 
caktır. 

6 - Eksiltmeye girebilmek 
için isteklılerin 7273 ha mu· 
vakkat temina verm~si ve bun· 
dan başka aşağıda yazılı vesi· 
katarı haiz bul~nması lazımdır. 

A - Nafıa Vckalefnden alı· 
nan 937 vrlına ait müteahhıtlik 

caatlım ilan o!unur. 232 -verıkası. 
B - 937 yılına ait Ticarı:t 

odası vesi kası. 
7 - Teklif mektupları yu· 

karıda üçüncü maddede yazılı 
saatten bir saat evveline kadar 
Nafıa müdürlüğünde toplanan 
komisyona getirilerek makbuz 
mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gö.ıderilecek mektupların 
nihayet üçüncü maddede yazılı 
saate kadar gelmiş olması ve 
dış zarfın mühür mumu ile iyice 
yapıştırılmış bulunması lazım· 
dır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. 

23 28 4 10 192 
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YILDIZ 
Kadın dikişleri ve 
şapkaları tölyesi 

Pari,, Londra, Viyana m -
dalarının yüksek model le. 
ri takib ve tatbik edilir 

Yıldız atölyesi, giyimler:nde 
en titiz olan Bayanları mem· 
nun etme ted'r. Bayram için 
siparişler.n '. zi acele ediniz . 

M. Etiman ve 
Saime Özgören 

Paris Dıkiş Akademisinden 

Diplomalı 

Hükumet caddesi 
Ş mlı sokak No. 18 

I Z MIR 
Telefon: 2535 

·r. ı. \ . z. ü. 

üzüm kur u 
Limited şirke · 

incir, tabiatıı1, en 
nefi3 olarak yalnız 
bölgemize ve dolayı. 
sile yurdumuza bah. 
ş"'yiş

0

dir. Tariş in. 
c rleri ter temizdir. .. .. İZMİRDE 

UZUM KURUMt•. TAAAflNOA" 
i LaN"'11ŞTİR • 

işlenmeden evel fü. 
mize eailmiştir. T ariş incirlerini her za. 
man tercih ediniz. 
Çocuklarınıza çukulata vereceğinize cnfeı 
incirlerimizi yediriniz. incir 
hem gıda, hem deı•t.dır. Tariş 
incirleri bütün dünya piyasa· 
farında temizliği ve nef asetile 
tanınmıştır. 

Saman iskelesi - iş Han lzmir 

lzmir Levazun amirliği ilanları 
lzmir Lv. amir ığı Sat. Al. Ko. Rs. den 
1 - Çorluda yaptırılacak F tipi iki hangar hamam mu fak su 

tesisatı ve 6 adet erat pavyonu inşaatı kapalı ıarlla ek· 
siltmeye konmuştur. 

2 - Bu inşaatın heyeti umumiyesinin keşif bedeli 85252289 
sekiz yüz elli iki bin beş yüz yirmi iki lira seksen dokuz 
kuruştur. 

3 - Eksiltme 17 Şubat 938 Perşembe günü saat 15 de Anka· 
rada M. M. V. satın alma komısyonuııda yapı l acaktır. 

4 Keşif proje ve şartnameler 42 lıra 63 kuruşa M. M. V. 
satın alma komisyonunda, alınır. 

5 - Eksiltmeve girecekler (37851) liralık kaııuni ilk ttminat• 
larile 2490 sayılı kanunun :t ve 3 ncü maddelerınde y zılı 
ve idari şı.rtnamenin 4 ncü I' ddesinin F f,krasında yazılı 
vesikalarilc birlıkte t . klıf mektuplarını yukarıda yazılı 
ihale saatinden behemehal bir saat evel M. M. V. satın 
alma komilyonuna vermeleri. 23 29 5 10 

lzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
Askeri lise ve orta oi<ullar ıçin alınacak (77996) metre pijama• 

lık bez 26-1-938 Çarşamba günü saat 15 de Tophanede lstanhııl 
Lv. amirliti satın alma komisyonunda kapalı zarllıı eks itmesi 
yapılacaktır. Tahmin bedeli (18719) lira dört kuruş ilk temıaa ı 
(1403) lira 93 kuruştur. Şartname ve nümunesi koımsyonda göru· 
lebilir. isteklilerin kanuni belgelerile teklıf mektuplarını ihale aaı 
tinden bir saat evetine kadar komisyona vermeleri. 

9 14 19 23 69 

lzmir Levazım am ~· satın a.ma lı:omısyonunJa . , : 
Dıkim evleri içın ) ton sarı sabunlu kösele 4-2-938 Cuııı 

günü sıat 15 te l,tanbulda Topfu ıede Lv. anı.rl ği satın a.nı .. 
kom'.syonund k;palı zarfla eksııtmeıi yapı ııcaktır. 

Tahmin bedeli 41000 lira ilk teminatı 3075 liradır. Şarlnameıı 
komisyonda görülebilir. isteklilerin kanuni vesı al ri le beraber 
teklif mektuplarım ihale saatinden bir sa ıt eveline kadar komıs• 
yona vermeleri. 18 23 'l8 2 178 

lzmir Lt;·,azım aınirlığı satın alma kom.syonund.m: 
1 - Beher kilosuna biç len eder, 34 kuruş olan 50 !on benzol 

pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - ille teminat para11 127 5 liradır. 
3 ihalesi 24 lkincikanun 938 Pazartesi günü saat ıt dedir. 
4 - Eksiltmeye gıreceklerin 24;0 sayılı kan\Jnun 2 ve 3 ncü 

maddelerinde istenilen be ıgeleri 1e birlikte ihale gün ve 
saatinde M. M. V. satın alma komisyonunda bulunma· 
ları. 18 23 179 

---....;~----------..;.;;~--------------lzmir Lv. imirlıği Sal Al. Ko. Rs. den: 
idareleri lstanbul Lv. imirlij'ırıe bağlı müessesat için (120) ton 

p rınç 26-1·938 Çarşamba günü ıaat 15,30 da Tophanede satın 
alma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapıl ca tır. Tahmin 
bedeli (26400) I:ra ilk teminatı (1980) liradır. Şartname ve nümu
nesi komisyonda görüle bılir. istekli' erin kanuni belge: erle telclıf 
mektuplarını ihale ıaatinden b r saat eveline kadar komisyona 
vermelerı. 9 14 19 23 71 

lzmir Ev. amirliği Sat. Al. Ko. Rı. den: 
1 - Selimiye lcı~lasının çatııının tamiri ihalesi kapalı zarfıa 

26/2.Kan/938 Çarşamba güniı saat 16 da )'apılacaktır. 
Muhammen keş.f bedelı yırmi beş bin yüz on liradır. lık 
teminatı bin sekiz yüz sek.en dört liradır. Şartnamesi her 
gün öğleden eve! komiıyonda görülebilir. isteklilerin ilk 
teminat makbuz veya mektup:arile 2490 sıy.lı kanunun 2 
ve 3 ncü maddelerinde yazılı ves kalardan maada Nafıa 
Vekaleti fen müdürlüğünden alacakları ehi yet vesikaları 
ile beraber ihale günü ihale s a•inden en az b1r saat 
eveline kadar teklif mektuplarını Fınd klıda komutanlık 
ıatın alma komisyonuna vermeleri. 7 12 18 2 J 55 

lzmir Def terdarJığından: 
Yunanlı satış Lira 

1196 Karşıyaka Alaybey Celalbey sokak 8J eski 83 taj 400 
no. lu ev 

1197 Bayraklı Bornova cd. 55 ve 57 eski 57 ve 57 /1 420 
taj no. lu ev ve dJkkan 

Yukarıda yazıl: emvalin mülk'.yeti 10 gün müddetle açık artır· 
maya ko •ulmuştur. ihalesi 3·2-938 tarihinde Perşembe gürü saat 
15 dedır. Tiilıp.e.in vaudat mü.iıirıüj'i:ine mür<1c.ı11ları. 228 
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T. C. 
BAŞVEKALET 

Neşriyat ve ni1dev
venat dairesi 
müdürlüğii 

2 
Karam me No: 7695 
Neşir tarihi: 23/12/1937 

Türk parası kıymetini koruma 
hakkındaki 1567 sayılı kanuna 
istinaden ve halen tatbik edil· 
mekte o1an il sayılı kararname 
ile tadilleri ve ekleri yerine ko· 
nulmak üzere hazırlanıp Maliye 
Vekilıığinin 13/11/1937 tarih 
ve 54284/1/16858 s yılı tezke· 
resile gönderilen iliş Türk pa· 
rası kıymetıni korum ı\kkında 

12 nu naralı kararnaııı . "' Ve· 
killerı heyetinin 23/11/1937 ta· 
rihinde tetkik ve müzakere edi· 
)erek mer'ıyete konulması onan· 
mıştır. 23/11/1937 

Reis~ cumhur 
K. Atatürk 

Başvekil Adliye Vekili 
C. Bayar Ş. Saracoğlu 

M Jj~jdafaa Vekili Dahi ı iyeVekili 
K. Öz ' p Ş. Kaya 

Haricı ·e Vekili Maliye Vekili 
Dr. T. R. Aras F. Ağralı 

Maari f Vekilı Nafıa Vekili 
S. Arıkan A. Çetinkaya 

Sıhhat ve İçtımai MuavenetVekili 
Dr. H. 'Altaş 

İt..tısad Vekıli Zıraa Vekaleti V. 
Ş. Kesebir Ş. Kesebir 
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R. Tarhan 
Türk parası kıymetıni koruma 
hakkında 12 numaralı kararname 

Madde 1 - Türk yedeki ban 
kalar müşterilerine aid olarak 
nezdlerinde halen mevcud ve 
bunda ı sonra tevdi edılecek 
alelumum dövizleri Cümhuriyet 
Merkez Bankası veya ıubelerine 
tevd a mecburdurlar. 

Ancak bankaların birinci fık· 
rada gösterılen döviz mevduatı 
haricinde olmak üzere diğer 

b rnkalardan buldukları döviz 
kred leri bu hükümden hariçtir. 

işbu tevd.atın ashabı tarafın· 
dan ıstima ı bu kararnamenin 
hükümlerine tabidir. 

M zkur tevdiat için Cümhu
riyet Merkez Bankas nca mudi 
bankalara verilecek faiz hadıeri 
Cumhuriyet Merkez Bankasile 
mudi bankalar arasında takarrür 
ettirı lir. 

M3dde 2 - Kambiyo ve ec· 
nebi banknot ve evrakı nakdiye 
sinin alım satıml yalmz banka· 
lar marifetile yapılır. Borsa acen 
taları ene.ık ban kaıardan aldık· 
ları alım ve satım emirlerini 
icra edebılirler. 

Bankalar kamb"yo murakabe 
merci ermın müsaadesini haiz 
olanlardan gayri ihtiyaç erbabına 
kambiyo ve döviz satamazlar. 

Kambiyo borsası bulunan ma· 
hallerde bankalar her gün alıp 
satt kıara kamb yoları gişelerinde 
takas etmeyip aldıkiarını bor
saya arza ve sattıklarını da ora· 
dan talebe mecburdurlar. 8 r 
gün ıcırfmdaki alım ve satımlar• 
dan mJtevellit olan ve 2500 
(ıki bin beşyüz) Türk lirası mu· 
adilini geçrniyen küsurat ertesi 
güne devrolunabilir. Borsa ol· 
mayan mcthallerdeki bankalar 
günliik muamelelerinden müte· 
vellid farkları Cümhuriyet Mer• 
kez Bankası bulunan mahallerde 
o bankadan yoksa diter ban
kalardan tedarik edebilirler. 

Madeni ecnebi paraların idbali 
ve alım satımı serbesttir. Ancak 
bunların memleketten ihracı 
kambiyo murakabe mercilerinin 
müsaadesine bağ:ıdır. 

Madde 3 - Bankaların tabi 
bulunduğu şerait daıresinde ıi· 
şeierinde yalnız ecnebi seyyah· 
!arından kambiyo ve ecnebi nu· 
kudu alımı muımeleaini yapmak 

iıtiyen Vagon Li vesaire g.bi 
seyyah acentalan bir beyanname 
ıl kambiyo murakabe mercile· 
rine müracaat ederek mezu iyr 
almakla mükellefi er. Bu mu~ -
meleyi yapmağa ezun kılınan 
müesseseler müşteriler;nden al· 
dıkları kambiyo ve ecnebi nu· 
kudunun nevi ve miktarına ve 
satanın isim ve adresini ve ta· 
biiyctini mübeyyin bir listeyi on 

beş günde bir kambiyo murakabe 
mercilerine vermeğe ve bir gün 
zarfında aldıkları ecnebi nuku· 
dunu, bankaların kapah olduğu 
günler müstesna olmak üzere 
24 saat zarfında bankalara sat· 
mağa ve satış pusu'alarını kam· 
biyo murakabe mercilerine ibraz 
eylemeğe mecburdurlar. Bu mü· 
esseseler tarafmdan satın alınan 
çekler ecntbi memleketlere aid 
bilet satış hası latmdan tenzil 
edilerek kambiyo murakabe mer· 
cilerinin müsaadesile aynen ihraç 
olunab.lir. 

Madde 4 - Türkiyeye gelen 
seyyah vapurlarından kambiyo 
ve ecnebi nukudu alım muame· 
lesini ifaya Cumhuriyet Merkez 
ba.ıkası veya bu bankanın ten· 
sib edeceği diğer bankalar me· 
zundur. 

Madde 5 - Borsa bulunan 
mahallerdeki bankalar gişele

rinde yap lacak kambiyo alım 
ve satım fiatleri, mıkyas olarak 
kabul edilmiş olan Jöv.zlerin o 
andaki borsa fiatlerine nazaran 
Türk lirası tutarının nihayet 
0/002 (binde ik.) sini tecavüz 
edemez. 

Borsa olmıyan yulerde bu 
fark 0/003 (binde üç) ü tecavüz 
edemez. 

Madde 6 - Bankaların Ma· 
liye Vekalet.nin mezuniyetı la· 
hik: olmadıkça ecnebi kamb"yo
sunu ve nukudumı karşıhK tu
tarak Türk lirası olarak •vans 
vermeleri memnudur. 

Madde 7 - Türkiyede iş 
yapmak istiyen h uiçte müesses 
~cnebi şirbtler yapacakları işin 
istilzam ettiği sermayeyi hariç .. 
ten döviç olarak getirmeğe 
mecburdurlar. Girdikleri iş . cı· 
hı har çten sermaye getiren in· 
şaat tirket'.eri ve müteahhidler 
bu işlerin ifası esnasında har:ç· 
ten doğrudan doğruya veya bil· 
vasıta getirip sarfetmeğe m,.c. 
bur oldukları döviz eri Tü. kiye· 
de hangi bankaya sattıklarını, 
sorulduğu takdırde, isbat edicı 
vesaikı hazır bulundurmağa mec· 
burdurlar. 

Madde 8 - Bankalar Türk 
parası olarak yapılan tevdiatı, 

müsaadesiz, hiç bir suretle ec
nebi kambiyo ve nukuduna 
tahvil edemezler. 

Banka ve bankerler vesair 
müesseseler:e eşhas tarafından 
Türkiye haricinde bulunan eş· 
haa ve müessesat lehine Türk 
parası üzerinden kredi açılamı
yacağı gibi Türk parasile tev
diat da yspılamaz. Bazı istis· 
nai ve bus JSİ hallerde bu şe· 
kilde kredi küşadı Maliye Ve· 
kaletinin ve tevdiat icrası da 
kamb:yo murakabe mercilerinin 
mezuniyetine bağlıdlr. Bu tarz· 
daki tevd"ıttan ted;yat yapıl• 
ması aşağıdaki fıkranın büküm· 
(erine tabidir. 

Ecnebi memleketlerdeki efrad 
ve müessesabn Türkiyedeki 
bankalar veya ıubeleri veya 
mubab:rleri nezd ndeki Türk 
lirası matlublarmm istimali kam· 
biyo murakabe mercilerinin vi
zesine mütevakkıftır. 

Bloke paraların sureti isti· 
mali Maliye Vekaletince bir 
talimatname ile tayin ve kam· 
biyo murakabe mercilerine teb· 
liğ olunur. 

Madde 9 - Kambiyo ve ec
nebi nukud işleri peıin olarak 
yaplhr. Bunların teslim ve te
aellümü akid aününüo ertesi 

A~ADOLU 
akşamına kadar ifa ve ikmal k11mea veya taınamen me.mt.• 
olunur. kete getiremeyeceklerini vesaik 

Alivre mal sıtaşlarmın muka· ibrazı ıuretile isbat edenler 
bili olan döv!zler bankalarca kambiyo murakabe mercilerince 
vadeli olarak sahn alınabilir. bu mecbur;yetten istisna edi!e· 
Bankalar bu dövizleri bor1aya bilirler. 
arz etmeğe mecburdurlır. Bu ihracat tacirlerinin verdikleri 
akidlerden mütevellid döviz ihracat beyannamelerinden birer 
borçları döviz olarak ödenir. nüsbaıanı gümrük idareleri tas· 

Alivre mal satışlara haricinde dikli olarak: gümrük muamele· 
kalan ihracat eşyuına aid dö- lerinin intacını takib eden gürı 
vizin bankalarca borsaya arze- iç7nde kambiyo murakabe mer-
dilmek şartile alınması sataş cilerine tevdia mecburdurlar. 
vesaikı01n bankalara teslimine ihracatı bir başkası nam 
mütevakkıftır. Bundan mütevel· ve hesabına icra edenler güm· 
lid borçlar bankalarca tahsil rüğe verecekleri ihracat beyan· 
olunacak mal bedelinin dövizi namelerinde bu ciheti tasrih ve 
ile kapatalır. namına ihracatı yaptığı tacirin 

ithalat eşyasına aid vesaikın isim ve şöhretini ve adresini 
teslimi hariçte bedelinin peşi· irae eylemekle mükelleftirler. 
nen t~d yesine mütevakkıf olan İşbu maddede mevzuu bahis 
ahvalde bankalar müşterilerine döv:z yerine altın getirilmesi 
kendi kredilerinden avans ya· de caizdır. Şu kadar ki dö
pabilirler. Bundan mütevellid viz yerine altın getirenler bu· 
borçlar eşyanın gümrükten im· nuo hariçten idhal edilmiş 
rarmda usulen vesaik ibrazı o'duğunu gümrük idaresince bir 
suretile kambiyo murakabe mer· zabıt varakasile tevsik ettirdik· 
cilerinden mezuniyeti ahnabi· ten sonra altınları Türkiye Cüm-
lec~k dövizle le kap2tıhr. huriyet Merkez Bankasına veya· 

Madde 10 - Ecnebi dövizi- but onun göstereceği muhabire 
ni nattk çek ve bono ar ve po· ibraz ile re:;mi rayic üzetinden 
liçeler ve hesabı carıler ancak satmağa ve mezkur zabıt vara· 
bankalara ciro edilir. Bankalar· kasile bankanın alış vesikasını 
dan gayri eşhasa ciro ed.le- kambiyo mu akabe mercilerine 
bilmesi kambiyo murakabe mer· üçer aylık beyannamelere rap· 
cil~rinin muvafakatile olabilir. ten tes'.ime mecburdurlar. 
Çirolu çekler ve diğer ticari Kararnamenin gerek bu mad-
senedat ancak bu mercilerin desinde gerek d ğer maddele· 
verecekleri müsaade üzerine rinde ihracat döv;zleri ne ait 
bankalarca kabul olun.ur. olarak me\1cut ahkam altınlar 

Madde 11 - Bankalar nez· hakkında da cari olacaktır. 
dindekı döviz hesabı carisinde Madde 15 - Turkiyede bu· 
bakiyci matlubları mevcud olan lunan bankalarla eşhas ve mü· 
eşhas ve mül"ssesat bu mevcud- essesatm har;çte bulunan eşhas 
larını murakabe mercilerinin ve müessesat lehine yapmış ol· 
müsaadesile istimal edebilecek· dukları hizmetlerden doğan ve 
feri gibi banka gişelerinde de doğacak olan komfisyon ve bu· 
serbestçe sattırabilirler. na mümasil yine hizmetten mü· 

Maade 12 - Kambiyo mu- tevellit alacaklarının dövizlerini 
rakabe mercilerindeıı döviz ta- elde ettikleri tarihten itibaren 
lehinde bulunanların Türkiye nihayet on beş gün zarfında 
dah.l ve haricinde dövizleri memlekete getirip bir bankaya 
mevcud ise ihtiyaçları kambiyo satmağa veya kendi namlarına 
murakabe meı ciler n.n mezuni- Cümhuriyet Merkez Ban kasma 
yeti ile evvel emirde bu döviz· tevdi etmeğe veya Maliye Veka· 
]erden, olmadığl takdirde bor· Jetinin tayip edeceği esham ve 
sadan veya bankalardan müba- tahvılatı hariçten mubayaa edip 
yaa suretile tem n olunur. Dö· memlekete idhal etmeye mec· 
viz talebinde bulunanlar beyan· burdurlar. 
nameler.nde bu ciheti tasrih Madde 16 - İhracat yapan· 
etmek mecburiyetinded rler. Ne lar birincisi Birincikinun ipti· 
gibi ahv3lde beyanname ver· dasmdan Şubat gayesine kadar 
mekten vareste kalınabileceği ve diğerleri müteakıb üçer ay· 
kambiyo murakabe merci.erince lık devreyi ihtiva etmek üzere 
tayin edilir. her üç ayda bir aşağıdaki ma· 

Madde 13 - lmtiyazh ve ser· lumab havi bir beyanname tan· 
mayesinde devletin iştiraki olan zim etmeğe mecburdurlar. 
şirket :er mevduatlarını ancak A. Beyannamenin taalluk et· 
Milli bankalarda bulundurabi· tiği devre zarfına ihraç ettikleri 
lirler. malan gümrük idarelerine mev· 

Madde 14 - Türkiyeden ec· du ihracat beyannamelerinde 
nebi memleketlere mal ihraç yazth m"ktar ve cinsi. 
eden hakiki veya hükmi şahıs· B • Gümrük beyanname nu· 
lar bu malların bedeli olan dö- maralan ve tar hi ve beyanna· 
viz:eri emirlerine geçtiği tarih· melerin hangi gümrüğe verildiği. 
ten itibareil on beş gün içinde C • Malın memlekete ihraç 
Türkiyede b r bankaya satmağa edildiği ve ihracatın kendi veya 
veya kendi namlarına Türkiye bir başkası namına yapıldığı, 
Cumhur yet Merkez Bankasına D • Ne nevi para ile sabldığı 
tevdia mecburdurlar. ve her sataş bedelinin döviz 

Türkiye gümrüklerinden ihraç olarak baliti ve aatıım kat'i ve
edildiği t~rihten üç ay içinde ya ankonıinyaayon mu oldutu, 
malın satılmaması, avarya ol· E • Bu mallar mukabili ele 
ması, müşteri tarafından teıel· geçen dövizlerin banri tarihler· 
lüm edilmemesi, müıterinin te· de hangi bankalara aabldıtı. 
diye müıkülitına veya iflasa F • Geçen devreden matlubu 
maruz kalması, malın ihraç olan döviz miktarından bu dev
edild iti memlekette kambiyo rede ele geçirdiği miktarla bun· 
tabdidata mevzu bulunması gibi ların hangi bankalara hangi ta
zıruri sebeplere binaen ihracat rihlerde sataldıtı, 
bedelini döviz olarak banka· G • Bu devredeki ihracattan 
tara satamayan veya Cuınburiyet alacatı kalan miktar. 
Merkez bankasına tevdi edeme· Bu beyannameler taallük et· 
yen ihracatçılar teahhur aebeb- tikleri devrenin hitamından iti· 
lerini kambiyo murakabe mer· baren nihayet bir ay 21rfmda 
cilerine bir beyanname ile bil· kambiyo murakabe ınercilerine 
dirmeğe mecburdurlar. Beyan• makbuz mukabilinde tevdi O• 

namelerinde gösterdikleri se· lunur. 
bebler kambiyo murakabe mer- ihraç edilen her malın ticari 
cilerince makul görülenlere ye- defterlere uygun ve ticarethane 
niden mühlet verilir. Yedi ihti· tarafından muıaddak bir satıı 
yarlarandı olmayan esbabtan f aturaaı suretinin beyannamelere 
dola11 ibrac:at ef)'&aı döviılırioi raptıdilmeıi mıcb~ndir. &a fa• 

turalüda ihracat eıyaıı bedeli
nin hakiki sattı bedttinden nok· 
ıan gösterilmesi memnudur. 

Madde 17 - ihracatçılar ih· 
racat döv:zlerine taallük eden 
hususat hakla.1da kamiyo mu· 
ralcabe mec.lerince istenilecek 
malumatı vermek ve buna dair 
vesikaları tevdi etmekle mükel• 
leftirler. ihracat eşyası dövizi 
bankalar tarafından bu karana· 
me mucibince verilecek kambi
yo alış vesi kasının ibrazı sure
tile tevsik olunur. 

Madde 18 - Türk tabiiyeti· 
ni haiz vapur idarehaneleri ha· 
riçte bulunan eşhas ve mües· 
sesat lehine ifa etmiş oldukları 
nakliyecilik hizmetinden müte· 
vellid olarak bu kararnameden 
evel tahsil etmiş olduklara ve 
bundan böyle tahsil edecekleri 
navlun dövizlerinin emirlerinde 
bulunan klsmını elde ettikleri 
tarihten itibaren nihayet on beş 
gür, zarfında döviz olarak mem· 
lekete getirip bir bankaya sat· 
mağa veya kendi namlarına 

Cumhuriyet Merke:z Bankasına 
tevdı etmeğe vey4 Maliye Ve· 
kaletinin tayin~ edeceği esham 
ve tahvi atı hariçte mübayaa 
edıp memlekete idhal etmeğe 

mecburdular. 
Yatakla Vagon Şirketi ile ec· 

nebi vapur acantaları gibi me
mal ki ecnebiyede müesses şir
ketler n memleketimızdeki şube
ler:nin has ılatından ındelicab 
memalık : ecnebiyedeki merkez· 
lerine sevkoluanacak miktarı için 
L:ambiyo murakabe mercileri 
vizesile kambiyo alınabilir. 

Madde 19 - Posta idarele
rine tevdi edilecek kıymetli ve
ya taahhütlü mektub ile diğer 
kıymetli paket ve eşya posta 
mtmuru huzurunda bend edilir. 
Posta memuru bunların muhte· 
viyatını görür ve bu kararname 
mucibince ihracı müsaadeye ti· 
bi tutulmuş para ve kıyemi 

menkule mevcud olup olmadı· 
ğını kontrol eder. Resmi daire· 
lcrle Cümhuriyet Merkez Ban· 
kasının irsalatı bu madde hü· 
kümlerinden müstesnadır. 

Madde 20 - Ankonsinyas· 
yon şeklinde idhal olunan ve· 
yahut bazı müessesatın hariç
teki merkezlerinden Türkiyede· 
ki acenta veya şubelerine irsal 
edilen malların dövizleri bu mü· 
esseselerin mali vaı·yetleri ve 
sabş nisbetleri tedkik edıldik
ten sonra kambiyo murakabe 
mercileri tarafından verilecek 
müsaade üzerine temin olunur. 

Bu dövizlerin temin zamana 
yine kambiyo murakabe merci· 
lerince tayin ve ibraz olunan 
vasaik ibtal olunur. 

Madde 21 - Alelumum ma· 
sarifi dahil olduğu halde transit 
eıya bedelleri ancak transit dö· 
vizle ödenir. Transit eşyasının 
hariçten gelen dövizleri kambi· 
yo murakabe mercilerindan alı· 
nacak mezuniyete müıteniden 
bankalarda bir hesaba matlub 
kaydedilir. 

Harice borçlanan transit em· 
tia bedelleri de yine kamiyo 
murakabe mercilerinin müaa· 
adesile bu hesaptan tesviye o· 
lunur. 

Bu eşya için bankalardan alı· 
nan döv~z avanı:an ayni hükme 
tabidir. 

Madde 22 - Bilumam idha· 
lata müteallik döviz ihtiyaçlara 
için kambiyo murakabe merci· 
lerinden mezuniyet istihsal edilir. 

Gümrük idareleri muamele 
vergısine tibi elYaya aid ıüm· 
rulc makbuzlarında mal kıymetini 
orijinal faturada yazılı ecnebi 
ve IDuadili Türk paraıile gö .. 
terecekleri gibi vergi matrahına 
dahil olması icabeden nav· 
lun sigorta vesaire gibı bilu· 
mum maırafları da ayrı ayrı 

dercedecekler vo bor ma"buı· 
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da malan meateım ve marka 
ve numarasını ve kap adedim 
göstereceklerdir. 

Posta idareleri de posta ile 
gelen idhalit eşyası na aid r~ak· 
buzlara ayni meşrubatı vermek 
ve malan kimin namına geld • 
tini işaret etmekle mükellef ir. 

Takasla idhal olunan emt a 
makbuzlarında yukarıdakı me ş· 
ruhattan ba~ka takas vesikas • 
nın numarası ve vesikanın han· 
gi mahalden alındığı ve Tür· 
kiye ile kliring mukavelesi ak
detmiş memleketlerden gel~n 
eşyanın makbuzuna da mal be
delinin kliringe dahil olduğu 
ve serbest döviz veriJmiyeceğı 
tasrih edilecektir. 

Gümrük resmine tabi olup 
da yalnız Muamele vergisinden 
müstesna bulunan emtiaya a·d 
makbuzlara m hn menşei ecne· 
bi ve Türk parasile kıymeti, 
navlun ve sigorta gibi masraf
ları derç edılecek ve vergiye 
tabi olmadığı yazılacaktır. 

Muaf en veya muamele ver• 
gisine tabi olmıyarak çıkarılan 
eşyanın kıymetleri menşe şaha· 

detnamelerinde gösterilmemiş 
olduğu .. takdidc bu mailara 
ajd faturaJarıu mahreçteki tıca· 
ret odalarınca tasdikl; o ması 
şarthr. 

Emanet, depoz to \ hsub 
makbuz1arı Üzerme uOV l me• 
zuniyeti verilmiyeceğınden bu 
cihet gümrüklerce bu makbuz
lar üzerine iş.uet edilir. Bun• 
lardan resme tabi tutulanlar 
için bilahare verılecek makbuz· 
ların zabnna gümrük idarele· 
rince (bu makbuz üzerine dö· 
viz verilmez) kaydı dercedilir. 

Ancak bu gibi ahvalde ve 
gümrük resmine tabi olmaksızın 
vukubulao idhalitan döviz me· 
zuniyeti gümrük idarelerince 
yazılacak ve yukarıda gümrük 
makbuzlarma dercedilec :ti taı· 
ri h edilmiş olan malumatı ih· 
tiva edecek olan resmi tezkere· 
ler üzerine verilir. 

Yukarıda zikredılen makbuz 
ve vesikalara müsteniden ala· 
kadarların kambiyo murakabe 
mercilerinden döviz mezuniyeti 
istıbsal edebilmeleri tafsilatlı 
bir beyanname vermelerine ve 
beyannemelerine gümrük idare· 
lerine verdikleri orijinal fatura· 
nm bir suretini rabteylemcle· 
rine mütevakkıftır. 

Fazla kambiyo almak maksa· 
dile idhalat eşyasmın maliyet 
fiatini hakiki miktar ve ihtiyaç
tan fazla göstermek veya güm· 
rük idarelerine ibraz olunan 
vesaik haricinde kambiyo mu· 
rakabe mercilerine vesaik ibraz 
eylemek memnudur. 

Madde 23 - Memlekete id· 
bal olunan alelümum mal b~· 
delleri için döviz irsaline lü· 
zum görülen ahvalde alakadar 
müessesenin salahiyettar imza· 
larını havi bir beyanname mua• 
mele vergisi makbuzu ile sair 
vesaik rabtolunarak kambiyo 
müdürlüğüne verilir. Bu beyan
namede malan menıeıi, irsali 
muktazi bedeli, bu bedelin ban· 
gi vadelerde tediye edıleceğı, 
evelce tediyat yapılıp yap lma· 
dıt& beyanne sahibinin döv zi 
mevcud olmadıtı tasrih edılir. 
Bu beyannameler tedk:k edıl· 
dikten sonra kambiyo mura· 
kabe merciince asbabma veri· 
lecek mezuniyete müsteniden 
döviz tedarik edilebilir. ibraz 
olunan vesaik kambiyo mura· 
kabe mercilerince ibtal edile
rek ashabına iade olunur. 

Madde 24 - Döviz mezuni· 
yeti almadan idbalit eşyasına 
aid ıümrük makbuzlarım zayi 
ettiklerini iddia edenlere z"ya 
keyfiyetini Türkçe intişar eden 
ve bırisi lstanbulda olmak üze· 
re iki gazete ile vazıh bir şe-

- Lütf•n ~•11irinfa -



1 a'l ve bu cıhetı tevsik 
e emel rı cartile gümrük ida· 
re er'nce 22 ınci maddede gÖs· 
ter len meşrubatı havı tasdikli 
bir nıakb z sureti verilebilir. 
B g·bi nıusadda - makbuz su
r tlerı üzerine ka biyo muraka· 
b merciler nce döviz mezuni· 
ye i verilmesi makbuzun taalıii'c: 
ettiği malı gönderen ecnebi 
memleketteki müessesenin bu 
mala aid matlubunu henüz al
madığma dair vereceği vesika
nın mahalli Türk konsolosluk
lar ndan tasdik edilmesine ve 
döv z talebinde bulunanlar ta
rafından as 1 makbuzun hiç b 'r 
suret.e döviz mübayaasında is· 
timal edilmediğine ve makbuz 
atiye'l bulunduğu takd.rde is· 
timal edilmey p kambiyo mura
kabe mercılerine ibraz edılece· 
ğine dair noterden musaddak 
b r taahhüdn ... me verilmesine 
\ahestedir. 

Bu hüküm bu kararnamenin 
neşrinden evel döv:z alınmadan 
z yı olduğu idd.a olunan malc
b zlar hakkında da aynen tat
bik olunur. 

M dde 25 - Bedelinin tedi
yesı veya senedinin kabul ve 
i ız sı mukabılinde teslimi meş· 
r konş'mentolarla gelen mai
l r için döviz mezuniyeti veri
lebilmesi konşimentonu11 bu 
şartl.ı vurudu u bankalarca ve 
ma n o ay kontenjanına dahil 
o duğunu veya konteııiana ta->i 
om· d ğın n gümrük idarelerince 
ta dikına ve tayın edilecek mjd
det zarfında alakadarlar tara
fından gümrük ma buzunun ib· 
raz o unc.ıcağına dair kambiyo 
muıakabe merciine bir taahhüd· 
n me verilmesine bağlıd r. 

Bu hüküm konşimentosu doğ· 
rud n doğ uya tüccar namma 
g len mallarda vadesi hulul 
eden senedin tediyesi ıçin valc:i 
olacak döviz talebleri hakkın
da da aynen tatbik olunur. 

Bll ş kıldeki bir taahhüdü ı 
bi ahare ademi ifası malın her 
h gi bir sebeple henüz güm
rü'.ten çıkarılmamış olmas ndan 
münba's bulunduğu takdırde 
bu c het usulü dairesinde tevsik 
ed imek ve alakadarların sun'u 
taksırinden veya sui niyetinden 
mütevellid olmadığı isbat olun· 
mak şarrle taahhüd müddetle
r nin temdıdine kambiyo mura· 
ka be mercılerince ız,n veri· 
lebılir. 

lbı az edileceği taahhüd olu
nan makbuzun zıyaı iddiası ka· 
bul olunmaz. 

Taahhüdlerini kambiyo mu· 
rakabe mercilerince kabule şa· 
yan görülemiyecek mazeret ıer· 
dile ifa etm yenler işbu karar· 
nameye muhalıf hareket etm ş 
addolunur. 

M dde 26 - ldhalat eşyası
nın gümrük makbuzlarına der· 
ced lecek mal kıymeti ve mas· 
rafı har cinde kalan teahhur fa. 
izlerı ile alameti farikanın ha
r· çte tesciıı masrafı ve lisans 
ücreb veya ibt ra hakkmm isti· 
m li gibı ahvalde har:ce tedi
yes c!lp eden dövizler alaka
dar !ar taraf ndan ibraz ed lecek 
iht crıca salih vesa k mukabilin· 
de kambiyo murakabe mercilc· 
rinın vızesı.e tem"n olunur. 

Teknik, etüd, proje muayene 
ve ~msaJi h zmetlerden ve bey· 
nel lilel teşekkü lere mensub·· 
yet colay sile tahakkuk eden 
a·dattan mü cvellid dövız tnlep
leri merkezce tetkik ve jntaç 
ed ir. 

Madde 27 - ihracat eşyası 
bede i ile idhalat eşyası bedel· 

r nin mahsubu şeklinde takas 
muamelesı Mal ye Vekaletinin 
m s adesi o mad•kça yapılamaz. 

Yalnız ihraç edecekleri malı 
ış ra nı ksadıle hariçten döviz 
ce b ve bankalara satmış olan 
tacırlerm ıbraç edecekleri mal 

bedelinden bu dövizlere teka· 
bül eden k.smı ve hükumetçe 
verilen mezuniyete binaen ya· 
pılan umumi ve husu .. i takaslar 
iç 'n döviz talep edilmez. 

Ancak bu muameleler kam· 
biyo murakabe merciler; nez· 
dinde tevsiki şarttır. 

Menkul k ymetlerin takası ay .. 
ni kıymeLte olmak şartile kam
biyo murakabe mercilerinin mü
saadesile ıcra olunur. 

ihracat eşyasına aid komüs
yon vesaire gibi masarifin dö
vizi vesaik ibrazı suretile kam· 
biyo murakabe mc:rcile1inin me
zuniyetile temin olunur. 

Madde 28 - Sergi ve pa· 
nayırlara mal göndereceklerin 
yer kiraları ve reklam vesaire 
g;bi iştirak masrafları için ta
lep edecekleri döviz müı ladesi, 
alakadarlar tarafından verilece.( 
beyanname ve işin icıbına göre 
talep olunacak evrakı müsb.te 
üzerıne kambi}'o murakabe mer· 
cile ince verilir. 

Madde 29 - A) Döv;z mu· 
rakabesi i .. ame edip de Tür
kiyeden mem!eketlerine yapılan 
idhalitm dövizleriui vermeyen 
memleketler ıle ü.kes· dahillnde 
Türıciyeden girecek malların id· 
halini men'!tmiş oian memle· 
ketlerden Türk:yeye gelen e~ya 
için döviz verilmez. 

Bu memleketler mal arını lur
kiyere idhal "tmek ist yenlerden 
malların T:.iı k parasıle tutarını 
Mer ez Bankasrna tevd ed lm iş 
olduğu ıa dar vesaik ibraz et· 
meyen erin malları gümrüklerce 
memıeket dahiline ıdhal olun
maz. 

Bu suretle Cumhuriyet Mer· 
kez bankasına yatırılm ş o!an 
para ar ancak o mem eketlere 
ıdhal edilmek Ü1.ere Turıc ma ı 
mübayaası hususunda kullanı· 
lab lir. 

B) Ülkesi < ah line giren mal· 
lar içın ~o de muayyen bir nis· 
bette döv.z veren memleketler 
muvaredatına karşı ayni nısbette 
döviz ita olu ı up mütebaki kıs
mı ıçin A fıkrası mucıbince mu· 
amele olunur. 

C) Haklarında A ve B fıkra
ları ahkamı tatbık ediltcek mem· 
leketler isimleri Mal ye ve İk· 
tısad Vekaletleri tıuafından müş· 
tereken tesbit ve kambıyo mu· 
rakabe me. ci !erince bankalara 
tebl ğ olunur. 

D) NLlvlun, sıgorta ücreti, 
komiisyo ı ve sa· re g bi her han
gi bir h zmet mukabilinde ve· 
rilen üc ellerı se best döv'zle 
ve meyen memle 1.etler.n bu ka· 
bil alacakla ın;ı karşı ay.ıi su
retle mukauele olunmak üzere 
bu alacakla:- Cumhurıyet Mer
kez Bankas nda b:oke b r he
saba kaydettirilir. 

Madde 30 - A) işletmekte 
oldukları sigorta bran,ları üze
rinden (hayat kısmı har;ç) rea· 
sürörlerine tediyeye mecbur ol
duidarı miktardan ancak hlriç 
memleketlerden aldıkları s·gorta 
muanıelatmdan m üteve:lid ser· 
best dövizlerin sarfını mezuni· 
y t verilir. 

Biık'yesi memleket dnhil'nde 
plase edılir ve işbu p asman 
gelirlerin n de döv·z olarak ıh· 
racat na müsaade olunur. 

B) işletmekte oldukları sigor· 
ta branşları üzerinden (hayat 
kısmı hııriç) retrosesyonerlerino 
ted yeye mecbur oldukları ıayri 
safi primin % 3,5 unun döviz 
olarak tediyesinue aonra kalan 
bakiyeden hariç mem1~ketlerden 
aldıkları sigorta muamelatındın 
mütevellit serbest dövizlerin sar• 
fma mezuniyet verilir. 

Bakiyesi memleket dahilinde 
p!ise edilir. Ve işbu plasman 
gelirlerinin de dö\ iz olarak ih
racına miis ade edilir. 

C) Hayat s· gorta muamelitile 
uğraşan ıiaorta sirkf'tleriııin rea• 

ANADOLU 
ıuror.erine gönderm~k zarure
tind., bulundukları Jöviılerin 
ihracına müsaade edil ir. 
Ancık bu miktar kanunu mah· 

sus1a teşekkül eylemiş Mılli Re· 
asürans Ttirk Ano;ıim Şir~eti 
hissesi çıktıktan sonra her mua· 
mele için ka!an miktarın 2000 
(iki bin) Türk lirasını tecavüz 
eden meblağı müemmene aid 
sigorta primlerine inhisar eder. 
Ayni hüküm ve miktar sırf rea· 
ıürans muamelat le iştigal eden 
ı rketlere dahi şamildir. 

Ancak bu hüküm Milli Rea· 
ıürans Şirketinin tesisinden evel· 
ki muameleler hakkında 4000 
liranın faziası iç.in tatbik olunur. 

D) Tijrkiye hudud arı dahi· 
linde çahşan s'g·nta şirkd erin
de sigortala olup da Türk.ye 
hududlan d"bil veya haricinde 
hasara uğraynn mallara a!d dö· 
v zler müteneffii hariçte hu'.undu· 
ğu takdirde serbest dövizle ö
den ·r. 

Bu gibi tediyat, kliring be· 
sapları ile derhal yapı iması müm· 
lcün o an :tbvalde ldiring yolu 
ile icra olunur. Şu kadsr ki 
klirmg ~aziyctleri do1ayısile iş
bu te iiyat n derha. yapılm~sı 
mümkü&J olmadığ. lalıcd rde b ia 
teahhur serbe:rıt döviz mezun -
)eti ver 1 r. 

E) 1 - Türk y de çalı,an re· 
a~ürans ve s'gorta şirketlerinin 

Türkiye biirİc ndekı şirketlerden 
reasürans ve retrosesyon tarik.le 
almış oldukları işler.o peşinen 

tediye edi en hasarlarına aid 
tazminat milctarlannın, 

2 - Türkiyede çal . şan rea· 
sürans ve s go ta ıirketlerine iş 
veren Türkiye harıcindeki şir· 
ketlerin üç aylılc hes p devletle· 
ri netices nde alacaklara tabwk· 
kuk ettiği takdirde işbu alacak· 
larının, 

3 - Reasürans ve retroseı· 
yon ı.nukavelenamelerine tevf· 
kan sene sonunda yapda'.l kir 
ve zarar hesabın:n Türkiyede 
çalışa 1 şirketlere bırakmış oldu· 
~u sdl kar üzerinden TürHye 
haricindeki iş veren şirketlere 
isabet eden temettü1erin, 

Serbest dövizle tediyesine 
kamb yo murakabe mercilerince 
müsaade o'uilur. 

F)l-Mevz a'I itibarile umumi 
sigoıta şartlan Jahiline g rme
yen ve mahiyeclerı itıbarile hu
susi}et arz f den rizikolarla, 

2 - M vzulan il barile u.nu· 
mi s g )rta şartları dah lindc bu
lunan ve ınah 'yet!eri itibar le 
de hJSLb.yet arzetmediği halde 
si..,o rta m;:baliğı ve tehlike de· 
receler.ne göre umumi reasürans 
muklivelelermde m inderiç aza· 
mi limitıcr fevkinde kalan rizi· 
kolann, 

S:gor~alarına ad dövizler ser
best olarak verilir. 

G) S gorta muamelatından 
mütt:veldd döviz müsssad~ıi an· 
cak 11igoıta ş ; rketlerıle reasürans 
şir:.:etlerine verilir. 

H) Sigortaya müteallik döviz 
müs~adeleri yalnız, Ankara, Is· 
tan bu! ve iz nir kambiyo mu· 
r&kabe mercılcrince her üç ay· 
da b:r verilir. Arıca': D fıkra
smdak9 döviz müuadeleri işbu 
müddet kaydına tabi değild r. 

Madde 31 - Türki~cde ıc
ray1 f sıa iyet eden yerli ve cc· 
nebi şir\cetlerin har çte bulunan 
hi11edar ve hamillerine tediyeai 
icap eden bisııei temettü veya 
faizin miktarı ile bunlara teka· 
bül eden kamb'yo ibtiyaçlan 
şirket heyeti umumiyesin·n taı· 
dikine iktiran etmiş meclisi ida
re raporlarının kambiyo mura· 
kabe mercilerince tetlcıki sure
tile tesbit olunur• Bu suretle 
tesbit olunan aıebaliğio trans· 
ferinin suret ve zamanı icraıı 

her ıene umumi döviz vaz'ye
tine nazarın Maliye Vekaletince 
tayin olunur. 

Madde 32 - Umumi, buıuıi 
ve mülhak bütçelerle idare olu• 
nan resmi devairle menafii 
umumiyeye hadim müessesattan 
bulunduğu kanunen tanınmış 
olan müesseıeler ve sermayesi· 
nin nısfından fazlasında Devle
t' n işt:ralci bulunan ıirket ve 
müesseseler tarafından: 

A - Memuriyeti muvakkate 
ile gönderilecek memur ve müs· 
tahdem!er (kuriyeler müstesna) 
döviz mezuniyeti verilmesi icra 
Vekilleri heyetinden kuar istih· 
safine mütevakkıf br. 

Kuriyelere v•rilecek kambiyo 
miktarı merciinden verilecek 
veıaike istinad eder. 

B - Memuriyeti dıime ile 
gönderilenlere esnayi seyahatta 
y .. pacakları zaruri mas &Hara 
mukabıl men~ub oldukları daire 
ve müesseselerden getirecekleri 
vı:saike istine&dcn bir aylık ma
aşları niıbet: nde ve kambiyo 
murakabe mercilerinin vizesile 
döviz verilir. 

C - Tahs·ı, tetkik ve te
tebbüü ı;ın gönderileceklere 
muhtelif ecnebi memleketlerin 
hayat pahalıiığma göre Maarif 
Veka etince tey n oluildClk 
hadler dairesinde ikame. mas
rafıarı vesair mnsraf.arı ıçın 
muk.ezi c.ıÖ\iz kanıo.yo mura· 
lcabe merciler·nın mezLın ı yetae 
ver;Ji,.. 

Madde 33 - Türkiyede mu· 
lcim Türk ve ecnebuerden ken· 
dı nam ve hesaplarına tahsil 
tahs:ı, tetkik ve tetebbü mık· 
sadile seyahat ve ikamet ede
ceklerd~n: 

A - Seyahat edeceklerin 
beyannamelerine rabtedecekleri 
ıeyahat evrakı müsbıtesi o.arak 
vizeleri ikmal edilm ş pasaport, 

B - ikamet ı::den namına 
hareket edenlerin beyanname· 
!erine rabtedecekleri mektebe 
kayıt ve müddetı devamı mü· 
beyyin mahallindeki Türk talebe 
müfettişliğinde, bunların bulun· 

madıldaıı yerler e Türle konsolos· 
luklarından ve bunların da bu
lunmadığı yerlerde mekteb ida· 
resinin en büyü" amiri taraf n• 
dan musaddak mekteb vesikası 
ib az eylemeleri şarttır. 

M ... kteb vesikası senelik dev
reyi tahs 1 müddetine şamil ol· 
ınak üzere bir defa için taleb 
ve kabul olunur. 

Bunlardan tahsil çın g ide· 
ceklere avdet masraflarma mu· 
kabil ikinci mevki bilet esmanı 
ve Türkiye har cindeki ikamet 
müddeti iç n arda ayni ülke 
veya şehirde hükumet veya reı· 
mi bir idare hesabına ttshsilde 
bulunsnlara verilen miktara 
kadar kambiyo verilir. 

C - Mesleki malüınatını tev· 
si ma ',s ıd le gidenlere sebebi 
ik rndlerini mübeyyin J onsolos· 
luktan ve bulunmıyan yerlerde 
devam ettikleri müesseselerden 
bir vesika ibraz etnıek şarlilc 
ıyni memlekette tahsilde bulu
nanlara verilen miktarın azami 
bir misli fazlasına kadar kam· 
biyo verilebilir. 

D - Tahsil ve tetebbü mak· 
udi e bulundukları memleket· 
ten dığer bir memlekete gitmek 
mecburiyetinde kalanların orada 
bulunduk arı müddetçe alacak
ları aylık tahsisata ilaveten bu 
yüzden vuku bulacak s:.-yabat 
masrafları tevsik edilmek prtile 
ayrıca verilir. 

Madde 34 - Sıhhi ve ticari 
seueplerle vaki olacak seyahat
ler için gid.lerek memleketin 
bayat pahalılığına göre ayda 
yüz liradan iki yüz liraya kadar 
kambiyo talepleri doğrudan dog· 
ruya kambiyo murakıbe merci· 
lerince kabul ve terviç olunur. 

Bunlarm avdet masraflara İçin 
kambiyo müsaadeıi yine m'-ra· 
kabc mercilerince verilir· 

A - Sıhhi maksatla Y•pıla· 

cak ıeyabatlara döviz müsaa· 
deıi verilebilmesi tam teşekkllü 
bir heyeti sıhhiye taraf.ndan 
ha~talığıo hariçte tedav sine 
zaruret olduğuna dair verilecek 
raporun kambiyo murakabe 
mercilerine ibraz edilmesine 
mütevakkıftır. 

Sıhhi seı.>eplerle seyahat ve 
ikamet edenlarin dahil oiduk· 
lan hastahane veya sanatoryom 
müdürlerinden veya tabibi mü· 
davileri olan profesörden masa· 
rifi şehriyeyi mübeyyin olarak 
alacı.klan fatura veya raporlar 
üzerine murakabe mercilerinin 
vizesi!C" !:a:nbiyo müsaıdesi ve· 
ril ir. Tev ık edilen baş c.ı te· 
davi ve operasyon masrafları 
varsa ayrıca nazarı dikkate 
alınır. 

B - Ticari maksatlarla ya
pLlacak aeyabatlar için döviz 
müsaades· verılebilmesi m:ıksadı 
seyahatın ticari b·r zaruı ete 
nıüsten ıd bu:unduğunun mahalli 
sanayi ve ticaret ortaları idare 
heyetleri ve bu teşkilatm bu· 
lunmadığı odalarda riyaset di
vanı tarafından verilecek karara 
ve bu kararın !ktısad Vekale
l;oı:e t ~sd kine bağlıdır. 

Madae 35 - M ... ma iki ecne
biyede ıht ilaf veya davahrını 
t~kib için veya bu s,b.l zaruri 
bi,· sebeple seyahat edeceklerle 
bun ar.ı-l gönderecekleri vek:ille. • 
rin · şahsi s yahat ve ile met 
masraflarile bunlıır har· cinde 
ıhtiya·ına mecbur kalacaklara 
masrafları veya mahallerınde 
tayin edecekleri vckıl erin mas· 
raf ve ücretleri gibi hususa·tan 
mütevellid kambiyo ı htiyadarı 
bu babda ala adarlar tarafın· 

23 K5nıınosani 

ıçın bloke bir hesap açan m m· 
lelcetlerdeki, 

Efradı ailesine para gönder• 
mek istiyen: 

1 - Resmi devair ve mües· 
sesatta çalışan ecnebi mütehas· 
sıslar, 

2 - Kendi hesaplarına ça· 
hşan ecnebilere, maaş veya üc· 
retlerinden veya şehri kazanç• 
larmdan her türlü vergi ve tev· 
kifat çıkarıldıktan sonra elde 
kalan miktarın üçte biri nisbe· 
tinde döviz müsaadesi kambiyo 
murakabe mercilerince verile· 
bılir. 

Bu h ıddin fevkinde döviz ve• 
rilmesi, para gönderilecek mem· 
leketteki hesap vaziyet'nc göre 
tayı n olunur. 

Madd~ 40 - Resmi veya hu• 
su i devair ve m .:essesatta ça· 
lışıp Tlirk parasile aylık vaya 
ücret alanlardan hariçte iaşesilc 
mükellef bulı.1ndui{lar efradı 

a'lelerinc para göndermek isti· 
yenler mahalli is tıhdamları le 

şenri i:cretlerini natı k olmak 
üzere tanzim edecekleri ve müs• 
tahdem bu.unduı<:lar müesseseye 
hsdık ettıreceklerı beyana meyi 
kambiyo m ırakabe merc .erme 
tevdi edec k ıerdir. 

Türk yede kendi hes!lbına ça• 
l.,an ec1eb.lerde ı ha 'ç e ıaşe• 

ıerjle mükeılef bu u ıd tH arı ef· 
radı aileler ne para gö,dermek 
istiyenler şehri kaz nç arına mü
beyyin olarak ta 1zim ve mahalli 
vergi idareler;nce tasdik edile· 
c:!k bir beyannameyi kambiyo 
murakabe merc.lerine tevdi ede· 
ceklerdır. 

Madde 41 - Ecnebi sefaret 
ve konsoloslukları ile memurJa-

dan verilecek beyann~me ve rının kambıyo murakabe merci. 
işin icabana göre aleb olunacak ler"nin mezun.yeti olmaksızın 
evrakL müsbıte üzerine kambiyo harice çıkarabilecekleri döviz nam. 
murakabe mercilerince verilir. larma gelen ve bankaİara tevdi 

Madde 36 - Kendilerile te· olunan döv.z mikt rını geçemez. 
diye muvazenesi esasına day • Bu dövızlerden bankal ra sa• 
nan kliring anlaşmalarile b&ğh talan kısmıı•ın bazı istisni ah-
bulunduA-umuz u emleketlerle va'de tekrar mübayansı Maliye 
ü kesinde tahakkuk edtcek gay- Vekalet nın müsaadesine müte· 
rı ticari m hiyettcki ihtiyaçları· vakkıftır. 
mız için bloL:.: bir hesap açara Madde 42 - Yolcul rın zati 
memlr.ket!cre: eşyası bu kararname ahkamın 

1 - Resmi devair ve müa· tabi değHdır. 
sesat tarafından memuriyet& mn- Madde 43 - Türkiyedeki ika· 
vakkate v ~ya daime ile veya met müdde len n o lursa olsun 
tetkik ve tetebbu için gönde- hariçten Türkiyeye gelen ecnebi 
rilecelder!e, seyyahlarla ecnebi iş adamlarının 

2 - 'fürkiyed.! mukim Türk ve ecnebi memleketlerd mÜ· 

ve ecn bilerdt:n ken i nam ve csses Türklerin h riçten bera• 
hesap arma tetki~: ve tetebbü be:rlerinde getirip ilk Türk güm• 
ıçin sıı.bi ve t:cari veya sair ıe- r'ik merhalesinde alakada güm· 
beh erle, riik memurlarına pasaportl arına 
Gıdr :eklere verilecek döviz kayıd ve iş ret ettirdikleri pa· 

mi tan gidilecek memleketin larmdan Türkiyede s .... rfedeme· 
hcs p vaziyetine gö·e kambiyo dikleri kısımlarını avdet erinde 
ınura~ be mercilerince takdir kambiyo murakabe m reler niD 
olunur. vizesine hacet olmaks zın harice 

Madde 37 - Tic. i v sınai çLkarabilirlcr. 
ve:. oıali müessesatın muayyen Madde 44 - Türk p rasının 
bir iş için muvakkaten memali\ci idhal ve ihrac·na müteallik ta· 
ec:ıebiyeden cclbedece leri mü· lepler yalnız merkezce tet" k ve 
tebassıslarm harcirah ve: ücret- intaç olunur. 
leri gibı hususattan müteveilit Yolcular zaru i ihtiyaçlarına 
kamb yo ta ebleri bu br.bta a i· karşılık olarak 25 l ' rsya kadar 
kadarlar tarafından verılecok (dab 1) T rk p~r, sını serbestçe 
beyanname ve ı şin icabına iÖ"e Üzerlerinde idh1. ve .hrııç ede· 
ta'eb olunacak evrakı mü~bıle b lırler. 
üzerine kambıyo murakabe mer· MaJde 45 - Mer ez bankası 
cilerinco tetkik ve intaç olurıur. t rafından itlıa. ve hraç oluna• 

Madde 38 - Hukumet veya cak esham ve taı v ıat müstesna 
hükGmetın serm ye itibarıle ııli· oımak üıere alelumum ~s am 
kalı b:.1hı 1duğı.1 müeaaesatla ve tahv lat ile kupon arın Tıir· 
2ti/11/1935 tarıh n en evvel ya· k yeye idhali veya T ' rkıyeden 
pılan mukaveleler müıtesna oı· ıhracı kambiyo murakabe mer· 
mak üzere yapılac:ık veya tecdid cilerinin mezuniyet ne mülevak· 
olunacak mukavelelerle ecnebi kıftır. 
mütehassısların harice çıkarı· Türkiyeye idhaline mezuniyet 
bileceği serbest döviz miktarı verilen esham ve tahvi at mu· 
maaş veya ücret!erdon her türlü kabilinde döviz verılınez. 
vergi ve tevkifat çıkarıldıictan Tllhsil içın bankal r vasıtasile 
sonra elde kalan miktarırı azami har çten gönderilen devle '"ah· 
beşte birini geçmez. vıllerine aid kuponları n döviz 

Madde 39 - Kendilerile te- müsaadesi kambiyo murakabe 
diye muvazenesi eıa110a daya· mercilerince verılir. 
nan kliring anlaşmalarile bağlı Tü kiyede icrayı faaliyet eden 
bulunduğumuz memleketlerle şirketlerin memaliki ecnebiye de 
ülkesinde tahakkuk edecek gayri bulunan hisseda lar na ve tah-
ti<.:ari mah.y .. tteki ihtı1açlarımız vilit h&miılerine aid kuponların 
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Pastı·ı Pektoral Doktor Şahap Göğsü yumuşatır, balga!!I söktürür, öksürüğü 
söktürür, tesirli bir OKSüRüK pastilidir 

Hassas ve temiz iş 

l\f uıedil fi at le 

. 

Fehmi 
n.ı:r .,. • , 
ı ,,,. a ... zn :? " .. m r 1 ... • 

:4 • ,,, lı · 
'• '-'"··-·· ..... J ""'J-' .. ı 

/zmİ/ Ke tai ... pazar· ... rn:rc "l ... r 

No. 16 .. 18 

Foto Köroğlu 

Hamza Rüstem 
En meşhur fabrikaların fotoğraf makineleri, film, cam, ka'bt, 
kart ve bilumum fotoğrafçılıkta müstamel ecza.ar. foto,lrai at.ic 

ve edevatı, iont ve sehpalar. 

F otofrafçılıfa müteallik her ne:ıl m:ılzem; 
Zevki okşayacak resim ve ağrand.smanl.ır, scnedat ve c:vr1.< 

istmsablan ve kopyalan kemali dıkkatie yapıhr. 

A M A 1· Ö R 1 Ş l ~· N l 
Developman, kopya ve her nevi ağrandi,)ru.ııı tiuut ve nefa· 

setle yapılır. 
IZMIR: Emirlerzadı: çarşııu No. 28, 4, 5, 6, 7, 1, » 
Tel~fon: · 675 Tt'";~·af: Kıicıtem İtmir 

' ' ' ~ J;l • ' ll. - · Haraf;~ı kardeşler 
Büyük mobilya ve mefruşat ma

ğazaları emrinize amadedir. 
MERKEZ ŞUBE 

1ZMIR ANKARA 

Temiz, zarif eşya, elbise ihtiyacından evel gelir. Herkes kenJi 
lıalıne göre temız b r eve, mısatırlerıni kabul edecek bu salona. 
rahat yaşı)acalc c:şyaya muhtaçtır. iyi bir mo~ilya açınde kend.o,zı 
ve aalc:uızı muhite daha iyi tanıtabi1irsiuiz. Evuuzın c1ycw iıayau· 
ıuzın ehketı olduğuııu unutmayınız. 

M~mu:larJ 10 taksitte veresiye muama. 
lesi yapılır. 

·----------------------·----------------------------------------~ I • 
FotoOr 

:..:.f. ~ ... ),,.'; > • • • ..r:ıe.r' • . • 1., .. • ' • • ... :. -1", .~. . • • . ' . fi Lı.. • .-l .. ' '• ~ 

Sılılıat Balıliyağı 
Nor'·"~yanın halis \lorina bahk~·ağıdır 

11,i c'efa stzülmi:ştür,, Şerbet gibi içilir 
'ı r ( 1 i l\ i~ z 1 ı t • t ( :, l' 

t Ecza ı 

1 N O N 0 Cad. No. 2() 
Atölyed? 

En güz~l 1'ozlar 
{ekilir. 

I mat ör isl t!• • 
Temiz cabuk . . 
uru~ _vaoılır 

• 
Diş Tabibi 

Cevat Dağlı 
U iı ci Beyler sokak No. (lj 

Telefon: 3vS5 

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

/illeri .vapılır 
\~ftracaat yeri: 

1kinciheyler Mkak 

Telef on 3869 

-.ıli!!I-------Birıncı Sımt Mut"haaaıı 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oilrı 

Cilt ve T enasUI hastahk· 
ları ve elektrik Jedavlal 

lzmir • Birinci beyler sokata 
Elhamra Sineması arkunda 

T f"le on : 3479 

Doktor 
Ali Agah 

Çocuk lıastalıkları 
mutahassı~ı 

ı.Air.:i Beyler sokaJz 
No. 68 
1 ele/on 3452 ---------___ ....... ______ _ 

Göz Hekimi 
Mitat Orel 

Adıes: Beyler Numan so
kağı No. 2J 

Kabul saatleri: Öğleden evel 
saat 10·1:.l öğle en sonra 

15,30 • 17 Te.e. 3434 

1938 Modelleri geldi 

Şevrole Otomobilleri 
K u,~,·eıi ç;ok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok 

,.e cihanın en beğenilmiş otomobilleridri 

Yedek paırçaDar mevcuddur 

Old~mobil otomobilleri de her tOrln evsafı haiz, sağtım, 
elverişli, güzel ve lüks makineleı·Ji1· 

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


