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Mısır Kralı 
Dün bir irade ile parla· 

men toyu feshetti 
\.._ .. HergUn sabahları (lzmir) de çıkar, siyasal gazetedir 

Japonya Dahiliye Na%ırı Amiral Şretikonun mühim beyanatı 

Jap·onya, Çin için Avrupa 
ile de harbi göze aldı 

Çinde bulunan bütün beyazlar kovulacak ve evvela İngilizlerden 
başlanacaktır. Avrupa ile harb olact;1k, çünkü talih böyle istiyor. 

Paris, 3 ( Radyo ) - Japon 
amirali ve Japonya lDahiliye 
Nazırı Şretiko, bu gün Japon 
muharrirlerinden birine beya· 
natta bulunmuş ve japonyanm 
uzak şarkta takib ettiii siyaset 
hakkında malumat vermiıtir. 

Amiral; Japonyanın, Çinde 
tesis ettiti müstakil hükOmet· 
lerle bütün Çini idare edece· 
ğini ve bundan sonra, san ırka 
menıub olmıyanlardan kimsenin 
Çinde yaıımuına imkin veril· 
miyecetini söylemiıtir. 

Japonya Dahiliye Nazırı, daha 
ileriye giderek dem iştir iri: 

- Biz Çini beyaz ırktan te· 
mizliyeceğiz. Buna kat'i kararı· 
mızı vermişizdir. Bunun için ev· 
veli Çin deki lngil iz tebaasını 
Çınden Qlkaracağız. lngiltere 
mümanaat edecek oluna harb 
etmekten de çelcinmiyecetiı. 
Ea11en, Avrupa bilkOmetlerin
den her hanzi birlle hatta bir 
kaçile harbi göze almış bulunu
yoruz. Bu, muhakkak olacaktır. 

Japon imparato"ı at iistiint/11 

Sarp ve tenha bir yerde iiç 
ceaedin kemikleri bulundu 

Zira talili bayle i•tiyor.. HA ..m• Efe •• 
Japonya Dahiliye Namının 8al&e .. mururu 

bu beyanat., Avrupada bomba 
aibi patlamıttır. 

Pariı ıiyasal mebafili, Bııve
'kil prens Konoyudan sonra ge
len ve japonyada çok mühim 
bir şahsiyet olan amiralin bu 
özlerini büyük ehemmiyetle 
karşılamaktudır. 

.1: okyo, 3 (Radyo) - Söylen· 
dığmo göre, Japon kabinesi ile 
~skcri şO.-.q, bu hafta içinde 
ımparatorun 'l'\yasctinde bir 
arada toplanacak ve aıühim ka· 
rarlar verecektir. 

• 
işaretler: 

F erdlerin mede
ni terbiyesi 
Da., Koaak·Aluacak ara11nclaki 

beledi,. otobftalerüade, balı:ilı:ateD 
dikkate ,.YH bir Jaidite olmuı Te 
•eçhul lıir el, 6 D•iauab arabadaki 
arb lı:oltuldanndan biriDİD derieini 
jiletle keemif tir. Meıele meydana çı· 
kıDca, arabaaın biletçiti, kabahatli 
g6rillma., Juıtta elrmft •eıhud mah· 
kemeli.ne kadar ıHkeclilmif, fakat 
lalditede •ablı:em.ce yapılacak bir 
.. ,. görGlmediğiadeo biletçi Mrbeıt 

.bırakılmıı, fakat ifiDdea de makla,. 
tınlmııtır. 

Bue ~yle geliyor ki, b• la&diee· 
yi buaat biletçiaia ba1ırlamuıaa 
imkan olmadılJ pbi, lialetta1ia bir 
dilfClaceıiaia gialice koltuklara jilet 
•urma11m da biletçi göreme• Te bi· 
Daualeylı, biletçi &aaaamile ma• 
ıumdur. 

Meeele, doArudan do~aya bir 
terbiye meaeluidir; medeııt, içti•ai 
t~rbiye meeeleıi •• 

Bu arabalar, bizimdir, tehri•dir 
'J • lllı letindir. Oua gizlice urar verea 

•dam; her halde bu terbiyenin ıf1· 
Aflrdüdiir. loıMDlann kendi kendile• 
r~ni kontrol eden bir ıunrlan, bir 
Ticdan aniyeleri olmak l&aımdır. 
~miyeti yapıa yalaıs kaaun d91iJ. 
d.ır. Ferdleria karakter T• terbiyele
~ıdır k' h d' .• 1• •yaba her Hfbaunda kea. 
.;:•aı göıterir.. Ba gisli el de, it•• 
b yle bir karakter •e terbiyenin. 
~ıka vataadaılara, ,eue Te memleo 

Jt 'ff"4@ elidir. •• 

zaman var amma .. 
Müddeiumumilik, hadise 

ehemmiyetle tetkikat 
üzerinde 

}'apıyor 

AaanıörOo arka tarafında, üçüocii 
Karataı mıbılleııiııde tepe kayalık· 

lar arkHıoda 11rp Te iııimıiz bir de· 
re içinde üç in1an ceıedi buluomuı· 

tur. Hldiee, derhal müddeiuwumm. 
ğe haber nrilmiı Te tahkikata el 
koyan müddeiumumf munini B. 
ee .. cı Ôapay, hlllu1met doktorile bi-

. ıae giderek tetkikat ve tab· 
kibıa b .. lamıttır. Y apılaa hafriyatta 
tıç iDıaa ceaedia• aid kemikler mey• 

dana çıkmı9tır. Bu kemikleri, den 
içinde kuzu kub~ı toplamakla m•ı· 
gul 6ç çocuk: görmüo ve buolardaa 
biriıi, bekçilik yapıo babaııoa haber 
n~iı. orada ilç inıııanıo cesedine 

aid keınikler bulundu~u bu ıuretle 

meydana çıLmı\tır. Doktor tarafın• 

dan 'apılan muayene neıiceııinde 
keınikleriu buraya on be§, hatıa yir• 
mi sene evel gömüldG~ü aolııılmıf
tır. Bu itibarla bidieede müruru za• 
man vardır. 

Bu ceııedlerin Y unao işgali za. 
maoında veya daha ııoora oraya gö· 
JııülmÜf olmHl muhtemel ~Örülmek• 
tedir. Maamafib nıüddeiumumilik, 
hiclilf:yc ehemmivet vermiı, vak'anın 
müruru zaıam içinde Tukuu ıüphe. 

ıine r_ağmeo ölen veya ortadan kay• 
holao üç kiti hakkında zabıtaya bir 
ihbar yapıhb yapılmadığı aoktaııa· 
dan tetkikata baılanıııur. 

. 

Mısır kralı Faruk Parla-
mentoyu feshetti. 

Dün, Kahirede hüküm. t ' leyhine nümayiş 
oldu, ölü vz ya el! var. 

\ 

Yeni Mısır Bapelcili 
Melırned Mahmud Paıa 
Kahire, 8 (Radyo) - 'ÜaiTerti• 

teliler, bu gflo laük4met aleyhiae aa. 
eıaın bir ai1111ayi1 yapmıılardır. Za. 
bıta, nflmayieçileri d•attmalt için 

ffl ~IJltlHffl~ ~ıp}f~f°Jffifflt tl· 

nuııır. Üoi veraitelilerdeo bir ölü Ye 

bir çok da ağır yaralı vardır. 

Kahhll. 3 (Radyc) - Kral Fa· 
ruk, Mıııır parlimeotoınaao feıhiai 

emretmiıtir. Kral, yeni intihabat için 
h-zırlıklara ba~lanm11ın1, Baıvekil 

Mcbmed Mahmud Paıaya emretllli~tir. 
Parlimentonua feıbi, Mııırda ol· 

duğu gibi Loıadrada d• derin aki .. 
ler yapn:ııtır. 

Loadra, 3 (A.A.) - Bavaı Ajan• 
ıının muhabiri bildiriyor: 

Mıııırdaki ıiyaıi vaziyetin ban 
gazetelerce ıureti tefıiri dıplomatik 

mahfelleri hayrete dütürmektedir. Bu 
gaaeteler Mııırda laaul olııo vasiyeti 
İngiltere için bir hezimet Te İtalyan 
propagaodaıının bir mııuf fakı yeti 
ıeklinde g6ıtermektedirler. 

Bu huıatta ıal&biyettar mahfel· 
ler Vefcl partiıi iktidar IDnkiiae 
geldili aam•a İtalyan alfu•-•• te• 
eirleri balı:kuıda buaa beu•r tefılr
ler• te1adılf •dilmiı oldutmuı fakat 
bldieelerio b11 iddiayı kat'i ıuntte 
teksib ettiğini hatırlatmaktadırlar. 

J.flffHr a {Bıt119) - 11.ıı,., •• 

Büyük Şefin 
teşekkürleri 

Ankara, 3 (A. A.) - Riy11eticum• 
bor umumi kitibliğinden: 

Yeni tene münaaebetile yurdun 
her tarafından Atatftrke vatandaıların 
ytlktek duygulannı n 11amimiyetleri· 
ni bildirea bir çok telgraflar gel0 

mektedir. 
Baodaa çok mütehıaaiı olaa 

Atatllrk. teıekkfirlerinin ve ıaadet 

dilelı:lerinia Anadolu Ajaan vantaıile 
ileıilmelini emir buyurmuılardar. -· Bir lngiliz 
destroyeri 
Çeıme limanımızı 

ziyaret etti 
Çeıme, (Hoıuıi) - Ceçen ayın 

yirmi altı11nda Maltıdao hareket 
eden İngilis H. 97 deıtroyeri, Limni 
adana• uğrıyarak bor1ya gelmiıtir. 
Bu dettroyer, Ak.denizde koatro 
nıifelini devralacaktır. 

Gemi ıfivariıi Ye mfirettebatı 

karaya çıkmıılar, kuabayı gezmiı· 
Jerdir. Fran11zca bilen sıhhi r• me• 
mor11 ıüvariye kaleyi gezdirmie iza· 
bat Termiı, binba91 riltbuioi taııyan 
Te ıuemleketimıı• ilk defa olarak 
gelen bu zat, bannın letafetinden, 
yordumuıun güzellildcrinden hayran• 
lıkla babeetmiıtir. 

r 
Noelin korkunc 

bir blançosu 
•••• 

Bir «ece içinde 
238 ölü var 

• 

Nevgork, 3 (Radyo) 
Noel şeni k "erinde telef 
olanlar 298 kişidir. Bunlar
dan iki güz kişi, buz tut
muş sokaklarda v·rajları 

döneıken kayan otomobil !e
rin altında kalmışlardır. Di
ierleri de yangın vesair ka

Türk.Rumen miinasebat~ 

Yeni Rumen Başve· 
kilinin telgrafı 

iki milletin dostluğunu tebarüz et-
tiriyoı-. Başvekilimiz de bu telgra· 

fa cevap verdiler 

Başvekilimiz B. C ifil Bayar 
Bükreş, 2 (A.A.) - Hadot' Ajan· 

aı bildiriyor: 
Baıvekil B. Goga yeni yıl miiu•· 

sebetile ıöylediği nutukta blk6metiD 
programını anlatmııtır. 

Ankara, 2 (A.A.j - Romaoya 
kabine.inin ıeıekkülü miloaeeb tile 
Baıvelı:il B. Celil Hıyar ile Ro._. 
ya Haı•ekili B. 01'tviaıı Goga an• 
11nda a~ığıd11ki telgraf Jar teati olua. 
muıtur: 

Ek.ıelanıı B. Celil Ba1ar 
Başvekil 

Ankara 
Haımetld hükümdarım Maje ... 

kral tarafandao bana tevdi e«lil• 
krallık baomüıavirligı va:aif .. iııai clea 
rubtl! etti~im ilk audao itibuea lt6o 
yük bir kotuyueuouo ar.im Te debaa 
uyef.İotle bu ~ü ıı yeni bir bayate 
atılan Türk milletine Romaayaaı• 

ıımııl maz eurette muhıfJH ettigi .... 
nrl! tı a doaıl u~uo ifa foııini kabul ... 
meiioı Ekııelanıınız.daa rfoa .cleri-. 

Yakın b ı r ıııızioıu çok iyi ba&1o 

- Sonu 3 ncü sahifede -

Pazar ma~ları 
Üçok, Alsancak ve Doğanspor, 

rakiplerini yendiler ------Galatasaray takımı 3 - 2, Fenerbah;• ta. 
kımına mağlup oldu. 

- lzmir .~por hareketleri 9 nca salıi/emiztle • 
lstanbul, 3 (Hususi muhab · 

rimizden) - ÜLln Taksim stad· 
yomunda Fen'!rbahçe ve Gı.i la· 
tasaray takımları ras.nda yapı
lan müsabaka, çok heyecanlı 

ve alakalı olmuş, F enerbahçe 
takımı çok giz el ve hakım oy

takımı 3-2 goıle SüleymaaiJe 
takımına galib gelmiştir. 

Yarıda kalan maç 

zplarda ölmüşlerdir. 

'------------------------
/ nıyarak 3·2 golle Gil atasaray 

Güneş-Vefa takımları arasın• 

daki mü abaka, havanın fazla 
yağmur;u olması yüzünden ild 
takım k:1ptan la ının kararile ya· 
rıda b rakılmış ve oyunun de
vamınca her iki takım da gel 
yapamam 1şt r. Romanyaya 

giden heyetimiz 
lstan,. ula aönüyo:. 

lstanbul, 3 ( Hususi muhabi
rim zden ) - Türkiye-Romanya 
arasındaki ik ısadi işleri görüş· 
mek ve yenı bir muahede ak
detmek maksad le Romanyaya 
gitmış olan lktısad Veka.eti 
Müsteşarı B. Faik Kurdoğlunun 
riyasetindeki heyet, yarın lstan
bula gelecektir. Bu heyetin bir 
müddet sonra tekrar Romanya· 
ya gideceti ve iki hükumet ara· 
ıındaki ilctısadi görüşmeleri ıona 
erdireceği söyleniyor. 

Almanya 
Rusya için hazırla. 

nıyormuı 

Varşova, 3 ( Radyo) - Ge· 
neral Pıtorski, Almanyanın barb 
hazırlıkları hakkında uzun bir 
makale yazmıştır. Bu makale· 
sinde, Almanyanın, Rusya için 
hazırlandığını kaydeden gene
ral, Almanyanın Çekoslovakyaya 
karşı yapacağı herhangi bir ha· 
reketin, Avrupada karışıklığı mu
cib olacağını yazmakta, lngiltere 
ile Fransanın bundan çok kut
kulandıklarını ilave etmektedir. 

le ba gece toplaamıı ?e kraha fetla 
hakkındaki iradeli rela tarafından 
oknnmuıtur. Bu eu•da. tiddetli gl• 
rllteller olmuıtar. 

R.U. parl&menıooua derhal da. 
tılmaaa Hlıumun11 bildirmiı Te ak .. 

biad• ~tiJti41fri •h\19Jptflt•Af· 

takımını mağı fip etmişt r.Müsaba· 
ka, baştan sona kadar fevkala .e 

heyecanlı geçmiş, Fenebahçe ta
raftarlarn galip tak mlarını çok 
alkışlamışlardır. 

Beykoz - Sülegmaniye 
ikinci müsabaka da Bevkoz· 

Süleymaniye takımları arasında 

idi. Bu müsabakada da Beykoz 

Beşiktaş-lstanbulspor 
Bu ikı tak m arasındaki mi

saba çok alakalı olmuı, Betik· 
taş takımı daha kuvvetli 
olduğundan hak m oynamıı, n .. 
ticede 6 • O golle gılib pi. 
miştir .. 

Yeni /ngiliz büdcesi: 

lngiltere radyoları 
faaliyete başladı. 

Arap lisanile Italyan propagaa· 
dasına mukabele ediliyor. - -

Londradan 
Londra, 3 (Radyo} - Bu gün 

lDıiliı radyo iıı.tyoııları tara• 

bir aörüniiı 

1 
fından Arapca bqlıya" rw 

.$onp .J Bnol ~ 
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Romanya, ltalyadan başka 
Lehistana da ittifak teklif etti 

--·--· Fransa, siyasetini değiştirdiğinden dolayı Romanyaya 
silah ve mühimmat göndermemeğe karar verdi. 

Paris, 3 ( Raeyo ) - Siyasal 
mehafilde söylend ;ğine göre, 
Romanyanın harici siyaseti ta· 
mamen anlaşılmıştır. 

Romanya kabinesi, ltalyadan 
baoka Lehistan hükumetile de 
temasa gelmiş ve Romanya, Le· 
histan ve Yugoslavya arasında 
bir ittifak teklif eylemiştir. 

Varşoya, 3 (Radyo) - Ro· 
manya siyaseti aleyhine yazı 
yazan (Ekspres Yuranı), (Koriyer 
Puznani) ve (Pışvar) gazeteleri 
toplattırılmıştır. 

Roma, 3 (Radyo) - Paristen 
alınan haberlere göre, Romnya· 
nın Fransaya ısmarlamış olduğu 
dilah ve mühimmat, Romanya 
hükumetinin değişmesi üzerine 
teslim edilmemeğe başlanmıştır. 
Fransanın bu hareketi Bükreşte 
iyi tesir yapmamıştır. 

Roma, 3 (A.A.) - Yeni Ro
manya Başvekili B. Goga Mus· 
soliniye gönderdiği bir mektup· 
ta Faşist ltalya için hayranla· 
tını beyan etmekte, iki memle· 
ket arasında samimi bir dost· 
luk kurmak arzusunu göstermek· 
tedir. 

Bu mektubu mevzuubahseden 
Tribuna gazetesi diyor ki: 

•Romanyada yepyeni bir va
ziyet hasıl olmuştur. Bundan iki 
memleket arasındaki karşılıkla 
ve samimı bir teşriki mesai az
mi doğmuştur. Kısa bir zaman· 
da feyizli neticeler almacaktar. 
Bu gün dünya Versayda başlı· 
yasa felaketli tarih devresinin 
kapabdığına şahid olmaktadır . ., 

Roma, 3 (A.A.) - Yeni Ro· 
manya Başvekili Goganm telg
rafına verdiği cevab~ussolini 
ezcümle şöyle demektedir: 

"Ekselansınızın Romalıların 
ahfadı bulunmasına ınzımam 

eden hali hazırdaki amiller iki 
millet aras nda feyizli bir teş· 
rilci mesaiyi miimkün kılacak· 
tar. Ekselansınızın kral Karolun 

verdiği vazifeyi yüklenmek üzere 
bulunduğum şu sırada kendisine 
şahsi görüşmeleriaıizin bir ha· 

tırası olarak sempatimin ifade· 
sini ve samimi selamımı gön
deriyorum . ., 

Amerika, 
lngiltere 
Ticaret muahedesi 

Vaşington, 3 (Redyo) - Ha· 
rieiye Nezareti, hgiltere ile ti
caret muahedesi müzakerelerine 
firişmek üzere bu~unulduğu hak
kında bir tebliğ neşredecektir. 

Vaşington, 3 (A.A.) - Ha
riciye Nezareti, lngiltere ile bir 
ticaret itilafoamesi akdi için 
rnüzakerata girişmek niyetinde 
olduğuna dai · bir tebliğ neı· 
rctmek tasavvurundadır. Bu teb
l·ğ.n bu hafta için de neşredilmesi 
rnubtemel oldu&-.ı haber veril· 
rnektedir. 

Bu te bliğ müzakerata müte
ıı.lik ol '\ra c atılmış ikinci adım 
ohc -tktı . B.rinc. adım ikinci· 
t ş· n ay nd1 proje hakkında 
11

"' ş · ·d len birınci tebl ığ ile atal-
11.ş ıdı. 

~~---------------~ Kırım sahillerinde bir Yunan vapuru battı. 
Çanakkalede de İngiliz vapuru karaya oturdu 

İstanbul, 3 (Hususi muhabirimizden) - Kmm sah linde fırtına· 
dan karaya oturan Yunan bandralı Okernis vapuru tamamen bat· 
mıştır. Vapur, karaya oturduğu sırada dibi sivri kayalara çarp· 
mıştı. Vapur, bu yüzden su almış, her türlü tedbire rağmen kur 
tarılamamıştır. 

İngiliz bandıralı Arnom adındaki benzin yüklü 3000 tonluk ge· 
mı, bugün Çanakkale boğazında karaya oturmuştur. 

Meksikada çok müt
hiş zelzele oldu 

Binlerce halk, soJıaklara c ökülerek 
panik halinde kaçtı 

Meksiko, 3 (Radyo) - Bu gün, biribirini takiben üç şiddetli 
zelzele olmuştur. Binlerce halk, yollara dökülmüş ve panik ha· 
linde kaçmıştır. Bu derece şiddetli zelzele nadir görüımüştür. 

Zarar hakkında henüz tafsilat alınamamıştır. Hükumet felaket· 
zedelere güçlükle yardım edebiliyor. 

Yugoslavya Kral Naibi 
Prens Polun beyanatı 

Yugoslavyayı, sulha muhtaç buluna~uğu bir 
sırada tekrar parti kavguların sürükliyemem 
----------- Paris, 3 (A.A.) - Jurnal ga· Feci bir kaza zetesi Yugoslav Naıbi Prens 

Şair Fadıl Ahmedin 
oğlu pencereden dü

şerek öldü 
lstanbul, 3 (Hususi muhabiri· 

mizden) - Şair B. Fadıl Ah
medin oğlu Galatasaray lisesi 
talebesinden Esad, bir kaza ne· 
tices nde mektebin üst kat pen· 
cerelerinin birinden düşmüş ve 
feci bir şekilde ölmüştür. 

Istanbulda otobüs 
tahkikatı 

Ahmed Emin Yalman, 
dün ele ciinlendi 

lstanbul, 3 (Hususi muhabiri
mizden) - Otobüs müeslesi 
üzerindeki tahkikata devam 

edilmektedir. Bu tahikat için 
Ankaradan gelen mülkiye mü
fettişleri, bugün tekrar Tan ga· 
zetesi sahiplerinden B. Ahmed 
Emin Yalmanı dinlemişlerdir. 

Istanbul 
limanında 
Karadenizden müdhiş 

balık akını var 
İstanbul, 3 (Hususi muhabi· 

rimizden) - Karadenizden müd
hiş balık alcım başlamıştır. Ba
lakçılar şimdiye kadar boğazda 

bu kadar bol balık görülmedi· 
ğini söylüyorlar; Torik ve Pa· 
lamut balıklannm akını karşı· 
sanda küçük balaklar limanda 
ve boğazda sahile atılmakta 
olduğundan halk tarafından se
petlerle toplandığı gibi b.nlerce 
Pt,amut da tutulmuştur. 

Pol ile yaptığı b.r mülakatı 
neşretmektedir. Prens ezcümle 
demiştir ki: 

"Eski ananevi demokrasi meın· 
leketi olan İngılterede oradaki 
parlamento rejiminin her mem· 
lekette tatbık edileceğı zannolu· 
nuyor. B:.ı her yerde mümkün 
değild r. Ben şahsen demokrasi 
taraftarıyım. Fakat Yugoslavya 
kat'i bır sulha muhtaç bulun· 
duğu bir sırada bu memleketi 
tekrar felaketli parti kavgala
rına · sürükliyemem. Ben seciyeyi 
zeka ile ö Ç'!rim. Zeka mükem· 
mel bir şeydir. Fakat parlak 
olduğu nisbette tehlikeli o.uyor. 
Mesela Avrupanın cenubunda 
çok yüksek zekalar vardır. Fa
kat bu zekaların ayni zamanda 
sağlam bir seciye sahibi de ol
maları lazımdır ., 

Türk-Rumen 
münasebatı 

- Başı 7 inci sahifede -
ralarını yaded erek Ekeelinııınır;daa 
yükııek tazimlerimio kabulünü di· 
lerim. 

Baovekil 

Oktvian Coga 
FJueJanıı B. Oktviao Goga 

Baıvekil 

Bükreı 

Haımetltl ltrahnız tarafından Ek. 
ıelin11oıza tevdi edilen yüksek vazi· 
feyi bana bildirmek için lütfen gön• 
derdiıioiz telgraftan ve Şefimiz ve 
memleketimiz hakkında izhar buyrİı• 
lan ve Türk milletinin ruhunda ne• 
cib Rom.uya milletine karo• ayni 111· 

dık makeı bulan çok dostane hie&i· 
yatınızdan çok mflteha11iı oldum. 

Ekselio11nızdao en HIDİmi teh· 
rikleriıaia k11bolüoü rica ederken 
meeaioizde tanı bir muYaf fakıyet te• 
menni elmeğe müsaraat eder ve yük· 
.ek taıimletimio kabulüoil dilerim. 

Baovekil 

Celal Baı.uır 

---
Kadın-Erkek 
Yazan: Dr. Esad Hatiboğlu 
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İtaly~n heyeti 

Anatloluda değerli 
eser :er buldu 

Roma, 3 (Radyo)- İstanbul· 
dan haber veriliyor: 

iffetin sebebleri ve insan dilin e 

Bir müddettenberi Anadoluda 
hafryat yapan ltalya eski eserler 
mütehassıslarından mürekkep 
heyet, muhtelif yerlerde Türki· 
yeyi de alakadar eden bir çok 
değerli eserler bulmuştur. Bu 
heyet, yağmurlar dolayısile mer· 
kezi Anadoludan lstanbula dön· 
müştür. Havalar iyileşince tek· 
rar Anadoluya gidecek ve araş· 
tırmalara devam edecektir. 

Yeni lngiliz 
biidbesi 

- Başı 7 inci sahi/ede -
neşr'yatı, lngiliz gazeteleri tara
fından umumiyetle müsaid şakil· 
de tefsir edilmektedir. 

Gazeteler, bu servisler saye· 
sinde lngilterenin, ltalyan pro· 
p ııgandasına cevap vereceğini 
ve hatta yakında cenubi Ame
rika memleketleri için Portekiz 
ve İspanyol dillerince de ser· 
visler açılacağını yazıyorlar. 

Nazırlarda.1 mürekkep bir ko· 
mite, Mıs r ve Filistin vaziyetleri 
iç n alınacak tedbirleri hazırla· 
makla meşguldür. Taymis gaze
tesi, Arabca radyo serv sinin 
yalnız p opaganda maksad le 
değil, yabancı memleketlere ln
giliz san'at ve ilmini öğretmeğe 
yarlyacağın ,- bunun çok faydalı 
bir iş o1acağını kaydediyor. 

Londra, 3 (Radyo) - Lond
ra radyosu, bu günden itibaren 
Arabça neşriyata başlamıştır. 

imam Yahyanın oğlu Emir 
Faysal, radyoda arapça bir söy· 
lev verecektir. 

Londra radyosu, yakında ltal· 
yanccı ve İspanyolca servisler te· 
sis edecektır. 

Ro r a, 3 (Radyo) - Uurnale 
d' l,a ~ia) gatetesi, Paris radyosu 
hakkında (Taymis) gazetesinin 
yazdığı makaleye cevab ver· 
mekte ve ltalyanın, İngiliz rad· 
yosunda kendi aleyhine yapıla
cak propag3ndalara daima cevab 
vereceğ ni kaydeylemektedir. 

Londra, 3 (Radyo) - İngiliz 
ordusunun 1938 sene~nde baş· 
tanbaşa motörize edilmesi ve 
silah yerine piyadelerin mitral· 
yözle tcchiz olunması takarrür 
eylemiştir. 

Alınan haberlere göre, İngiliz 
ordusunda kullanılacak olan tank
lar da büsbütün başka sistemde 
olacaktır. 

lngiliz süvari kıtaahn daki at· 
lardan sekiz bin hayvan yerine 
otomobil kullanılacaktır. 

Londra, 3 (Radyo)- Sunday 
Taymis gazetesinin yazdığına 

göre, lngiltere hükumetinin yeni 
büdcesinde silahlanma ve ha
rici propaganda işine büyük 
mebdliğ tahsis edilecektir. Bil· 
hassa propaganda işleri üzerin· 
de fazla durulacaktır. ··----------Bağ bahçe tütün 

ıçın 

Kimyevi 
Gübreler 

ve 

Ziraat aletleri 
Hacı Davut zade 

Rahmi Karadavud 
Halimağa Çarşısı No. 31 

1 Z M 1 R 
&& c ----

görülen tezahürleri -Çocukta iffet yoktur. Kızlar da ise 
dokuz .Yaşında bgşlar. Çünkü •• 
iffetin tali tezahürleri 

Yüz kızarması ve vaziyetler 
iffetin as'i tezahürleridir. Maa
mafih titremeler, uşume ve 
ardından yanma hisleri, şaşkın
lık, kulak çınlaması, soğuk ter· 
ler, kıl:arın diken gibi dikleş
mesi, tenefüsün durması ve hatta 
çok kuvvetli heyecanlar da gaşye 
(bayılma) istidad, memelerden 
sütün çekilmesi, boğaz kuruması, 
adet kanının kesilmesi gibi 
inikasi diğer hadiselerde kay· 
dolunmuştur. Ağız kurur, dil 
damağa yapışır 

iffet hissi 
iffet heyecanlarının tekerrürü 

kadında ruh hali yaratmakla 
neticelenir ki buna iffet hissi 
denir. Terbiye, bu hissi mesud 
veya müessıf bir tarzda değiş· 
tirebilir. iffetin mübalağl!sı ve 
bahusus yapmacık bıreketler 
iffetin riyakarltğı olan her şey· 
den çekingenlik haline müncer 
olur. 

ihtiyat, tevazu iyi terbiye ile 
kazanılan faziletlerdir. iffet hissi 
giyim tarzında ve lisanda da 
aşikar olur. 
lf fet hissinin giyinme tar

zında tezahürl~ri 

Elbise biçlimlcri,kadının cinsi 
cazibe merkezlerini gizliyerek, 
müdafaasına yardım eder. Hey· 
keltraşlık sanatında mühim rol 
oynıyan sembolık asma yaprağı 
iptidai elbise gibi telakki edile
bilir. Hissi zevklerle mücadeleye 
çalışan dinler elbiseleri ahlak 
noktai nazarandan medih ve tav• 
siye ederler. 

Kilise, dindarlarların geniş ve 
vücudün umumi çizgilerini giz· 
liyecek kadar bol elb se giyme
lerini emreder. 

Fakat medeni ırklarda elbise 
daha ziyade b r süs vasfı al· 
mıştır ve ekseriya kadın elbise
sinde moda gizlemek bahanesile 
çekici bir gaye takib ediyor. 
Bir doktor "Bazı şeyler vardır 
ki göstermek için sak anır., de· 
miştir. 

Büyük kadın terzileri vücudün 
tab.i şeklini tebarüz ettiren yu
karı kısımları açık saçık ve aşağı 
tarafı kısa elbiseler biçmes ni 
bilmez değillerdir. Vücudü ört
mekten ziyade açıyorlar, giydir
mekten ziyade soyuyorlar. 

Elbise afıf olmaktan zıyade 
cinsi arzuyu tahrik eden bir 
cilve tezahürü oluyor. 

İffet hissinin dilde tezahürleri 
iffet yalnız elbise ile, vaziyet· 

!erde tevazu ile zahir olmaz, 
lisanda ihtiyat ile de kendini 
gösterir. Sözlerin laübaliliği, 
açıklığı umumi efkarı açık saçık 
hareketlerden ziyade müteessir 
eder. 

iffetli kadınlar ismete muga· 
yir hareketlerden ziyade, bu 
yolda söz seylemekten korkar
lar. "Sanırlar ki asma yaprağı 
daha ziyade ağız içindir·• 
Kleiupaul 

Ahlaka dokunan sözler bil
hassa genç kızların h·ç boşuna 
gitmez. Bu yolda ıözler kııların 
ışk hakkın da ki tasavvurları na 
paralar. Baliğ kız, erkek arka
daıı gibi, cinsi işlere dair sarih 
ma · um,_t edininceye haris kadar 
de ğildir. 

Bu lisani ıffet eski zamı-.n!6·· 

- -·v 

.a da vardı. Her kavimde l'san, 
itenasül vazife ve azaları için 
uydurulmuş bir çok mecazi ke
limelerle doludur. Doğrudan 
doğruya kadınlığa merbut ola ı 
hayzdan bahsederken kelime.e
rin huşunetini giderecek tarzda 
muadil sözlerle ifadei merama 
çalışılar. Fransız kadınları hayz 
hali için, meyva imkanım hatır· 

latan ~içekten kinaye olarak, çi· 
çeklerim derler. Alman kadın· 
ları da (Rosen-Krantz) gül demeti 
derler. Bizde şehirlıler ay başı 
rahatsızlığı, adet hali gibi tabir
ler kullanarlar. Köylülcrim1zin 
anahk hali dediklerini doktor 
Kamüran Örsten işittim. Köyl 
lerimizin dili hakikaten daha 
manalı ve daha canlıdır. 

İffetin sebebleri 
iffetin başlıca tezahüratını 

tasvir ettik. Şimdi de yaş, cins, 
medeniyet gibi bu hsisin inkiş 
fına faydalı şartları mutalaa 
edelim, sonra iffet nöbetini tah· 
rik eden sebebleri ve iffet n 
cinsi amiller denilmesi lfızımge· 
len uzak sebeblerini tedkik 
ederiz. 

Yaş şartları 

Cinsi tecavüz korkusunun ne• 
ticesi olan iffet çocukta yok ur. 
Zira cinsiyetleri tehdid ede~i· 

lecek tehlikeden haberleri yok
tur. Ancak bir korku sezıldigi 

veya farzolunduğu zamandır ki 
korku başgösterir. Bu cınsı 
t~hlıke fikri çocukta bülu~a ya· 
kın zamanlarda zuhur eder. 

iffet tali cinsi seciyelerin zu
hurile hemvakit olarak kend ni 
gösterir. En mahcub çocukta 
bile hiç iffet yoktur. Ahlaka 
uygunsuz her şeyi çocuk tam 
bir masumiyetle söyler ve y p r, 
çıplaklığından hiç utanın z. Eğer 
utangaçlık gösterirse annesınd n 
ve etrafından aldığı terbiye n • 
ticesidir. 

Bununta beraber iç güdü e ı 
erkek çocuklardan daha evel 
zuhur eden küçük kızların, er· • 
k~k çocuklardan daha küçük ,,. 
yaşta, kendilıklerinden afif ol· : 
oldukları meşhuddur. 

Belle'e göre kızlarda d okuz 
yaşında ıken iffet zahir olur. 
Fakat bu his tam inkişafın ı bü· 
liiğda bulur. Büluğdan sonra -
iffet o kadar kuvvetli olur k 
ekseriya hekim muayeneleri b ile 
güçlükle yapıhr. Kız cinsi teh· 
likeden haberdar olmağa baş· 
ladıkça iffette kuvvetlen ır. lst s
nai olarak, çocukl uğa mahsus 
i ffets zlik, genç kızlarda devdm 
edeb lır. Hatta .en fazılet l ılerin· 
el e biıe. 

' • 
• 
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Borsa 
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Şöhretlilerin haya
tından parçalar 

Diyerek ~iraz ediyor. Bismark: 
- Pek iy.i, bu)Rlldaığınuz 

kjlde hareket edeceğim, cevab nı 
'Yeriyor-. 

Üfıesi giia ..Dalı ev sah· bı 
fiddıtdi: ~r ıila& 1esne uyanır, 
Afla sol& ko.prken yakarı ka
ta çıiıaca bir cie ne görsün; 
l•uli: ruenliven başında 
iltiDciı defa tabacasını boşalt• 
mslc iierel Bisımrk ev .ahibine: 

- Kodmaa b r şey yak; '.ıi» 
met.çiye- -ıendimt her halde 
~- uamm, bir daha 
seslenmek gerek. Şay.ed ik nci 
..ı.·,· iıde clıymnsa yarın 

im CllieJa bir top yerleştirmek 
aiyetilllleyim. dyar. 

E• ahihi l*ı)K>r ki macak 
ti .. i tlağil, cledıal ustayı çağı· 
nyor, zili taktırıyor. 

a•-.l - iırsız 
Bir pce Balak yatak oda· 

mada. bl'9 a.yk11ya dalmak üzere 
iken; bia itrsızın icap yı açmağa 
.,_, ... , görüyor, bir kahkaha 
-'ureriy•. Az m>nra bir daha 
ltabıc.Aıa ile gjiliimce- hırsız dı· 
.. raıılaa ai9iB' ıütdiiğü.nü soru
yor. Balzak hırsızac 

- Nitio. ai gülüyonım, be
aa aündüderi kendi anahta· 
llile atbjım bu bomboş kutuda 
bm ş.,&. bulmu~ ümidile 
Jaalltı aaabtarJ.a kapısını açmağa 
iıMi•ae s,üliyorum. 

9iye erMb verıiyar. 

Y J.darım düştü 
•ı•••. 

~ melıtcrbinıle 
tdelon malıineai 

Jl•wlı 
Evelli pn Menemende Ku· 

biliy ~tebine yıld1r1m dii'9 
IDÜI ft' telefoo makinesini ta
m-.en yalnnıttw. O aırada 

•*•'* ve telefon odnında 
kimse buluamad•tından, nüfu• 
m,illtebliamıtbl\ 

Ôfelıine-, 6eıiAine 
ıaWırntlf 

'61Q-..le Seyit Nuralllla 
..ı.nu•• HiiHyin othı Ha
.... _.,_ b..a.lıtma fnlaltfa 
..,._.. ötelaiae berikine • 
..... n .. tutul-., '-ir 
aıalallıt ı..tMe1iae pcter;. 
._. tıedMi ahına alınllllfhP. 

l_foa,aı a,gırları 
Vi~ •>P' clepe111 için lea-

raclbeı har.uıada 12Q() W.,. 
N..yia ...... illi ... ... 
•"•••ttıır. Bu ....... Torbalı 
•JP c1a,_... ptisilmv. 

A"rc•zrt.111 veriltli 
Narlıdere köyfl civarında ht 

.... Ruhtsi'Dd~ flllaeyıo adln6 
bir ço~ ZOrfa kirlefillek 
aa•znun Multafa otru ILrahım 
lftlıa6 sorru liRlmliiiQce 
yapılmakta olaa tabklcat *>na 

enniı ve lt,raliıiala. Atırceza 
malikemeaınde muhakeme edil
ıneaiae karar verilmiştir. 

lliMyet bütlcesi 
Vtfiyetin yem fil büdcesinı 

'-:ııiam•k için sarfedilen mesai 
hu günlerde sona erecektir. Mu· 
hasebei hususiye müdürlüğü 936 
annesinde yapılan işlere dair 
icraat raporlarını hazırlamıştır. 

Vilayet umumi meclisi bu aym 
17 sinde toplanarak yeni sene 
büdcesi üzerinde müzakerelere 
bqlayacakt&r. 





Bir Fran -; ·z çaz"tecisi < n1atıyor: 

ilber kadın korsan 
Aşktan başka kuvvete baş e~miyen deniz kızmm maceraları... -

Nakıli: Faik Şemseddin BENLİOGLU ------- 39 ..:.. 

Çin enizlerinde korsan 
kraliçenin bir baskını 

Pandor kaptanı korkunç korsan, her akşam mu- ~~~--------~ .... -.·~·~· ........ ----~~~-
çonun hayaleti ile karşılaşmağa başladı 

Kapı açıldı, bir kadın girdi. Tabancasını çevirip 
bağırdı: KIMILDA r~ AYIN!. 

------~------• .... •.-a•~--·--------------
Kızaı.cde ıözüne devam ede- yanına gitmedim. Çünkü bu be· tığa defterden şunları okudum: 

rek: rifin ne istediğini, ne düşündü· "19 Haziran akşama Pandor ge· 
- Bu hadisenin ertcıi günü tünü evciden anlamak mümkün misi cephanenin ateş alması 

güverte üzerinde bulunuyordum. değildi. yüzünden batmıştır. Bunun da 
Çarviçin düdük Qaldıjını duy- Ertesi akşam Çırviç yanıma sebebi Muçosunun tekrar ge· 
dum. Usul üzere muçoyu çatı· geldi ve sakin bir halle: miye gelmiş olması dar .• 
rıyordu. _ Dün akşam da geldi( De· Hayret içinde kaldım ve ken· 
Aradın on dakika geçtiti di. Hem de senin gittiğinden disine: 

halde muço görünmedi. Bunun Ô - Gemide servet ve bir sürü pek az sonra... yle sanıyo· 
üzerine Çarviç güverteye çıktı. rum ki, kendisini bir kimsenin esir ne olacak? Diye sordum. 
Çok ciddi ve hiddetli idi. Ve - Gemi ne olursa, servet ve 
banaz 

ıörmesini istememektedir! Ben 
esirler de o olacak! Ben kama· de onu kamarada yalnız bıra· 

- Tekrar geldi mi? d k 1 ~ Be bayatta kıb yukarı çıktım. Denizden ram a a acaaım. n 
Diye sordu. yeni çıkmış gibi ıslak idi. Saç· hiç bir şeyden ve hiç bir kim· 
- Kim? ları da kandan kırmızı halde seden korkmadım, küçük bir 
Dedim. S idi. Danyel beni dinle: Sen Muçodan da korkmam. en 
- Muço.. Onu dün öldür· . d b" d 1 b k ~ h t k t b"l · n ve şım i ır san a a inece ve e5 er aya mı ur ara ı rıse 

düm. denize attım. Halbuki 1 ı d · · gemiden uzaklaıacaksın. Neye ngi tereye önersen gemımın 
dün akşam gene geldi. Onu f d f · · l"k d 1 karar verdiğimi de sefer defte· se er e terını a a a ar ara ve· 
öldürdüğiimü unutmuıtum. Bu· rine yazdım. işte fener ışığı al· rirsin. Biliyorsun ya.. Ortakla• 
nun ıçın rom aetirmesi için d • bnda karanını okuyabilirsin. rım var ır. 
düdüğü çalmışbm. Tam düdüğü Ben feneri aldım, bana uzat· - Sona var -
çaldığım sırada onu öldürmüş ______ ... ...-.....-... __ -~----- ~ 

olduğumu hahrladım, ve romu A DL J YEDE 
kendim almak için kamaradan Eski bir korsan gemi.i 

çıkmııtım: fakat kapıdan çıkar· eı·r yılda 90 .. ru·· ıen •ışler Gazetesi için meraklı bir Yö- yöz sesleri geliyordu, gemının 
ken muçô ile kartılaıbm. Tepsi portaj hazırlamak sevdasına dü· güvertesinde bir boğuşma olu. 
ve rom ıiıesi elinde idi. ----------- ıen bir Fransız gazetecisi, Çin yordu; faka boğuşanlar kimdi, 

Şiıeyı tekrar aldım, bütün Müddeiumumi ile hakimlerimizi denizlerinde bir seyahat Y•P· niçin butuıuyorlardı, bu ne k•· 
kuvvetimle başına fırlattım. Şiıe mış. Ve, zavallı gazeteci, meı· dar devam edecekti? Beş daki· 
kafasından sanki su içinden ge- takdir ve tebrik ederiz. lelt uğruna, oldukça tehlikeli ka mı. yoksa bir saat mi?. 
çen bir köle gibi geçti, duvara dakikalar geçirmiş; korsanların Geçmiş olsun madamlar, 

937 Sene.l.nde Adlı'yemı"zı'n ,,.,·car•t maLk•me•ind~.· k G · b l"' ı / çarptı, bu gün de ayni iş oldu. ,. ' "' n "' ~ ... bas ınına utramış.. iıç e a mösgö er 
Gene unutarak Muçoyu çatır· ıötdüiü iıler balckmda bir ista· Ticaret makkemesine 642 da- canına kurtarmış.. Size, aşağı- yemek salonunun kapısı açıl· 
dam, elinde tepıi ve rom ıiteai tiştik hazırlanmıştır. Bu istatis· va gdmis, 355 d .. va karara daki satırlarda, bu korkunç bas· dı, geminin kumandanı göründü. 
olduğu h ide geldi. ben de tite ıöre, aeçen bir. yıl içinde bağlanmı~tır. kını, Çin korsanlarının kraliçesi Arkasında, ellerinde karabina· 
üçüncü defa olarak fileyi b.fma lzmir Cumhuriyet Müddei umu· Şehrimizdeki üç Sulhc .. za mah· hakkında dinlediklerini anlatı· lar bulunan tayfalar vardı: 
fırlattım. Ve bir az nefeı almak, miıiğinc 9141 dava evrakı gel· kemesine bir senede 7349 dava yor: _ Geçmiş olsun madamlar, 
aklımı başıma toplamak için miş, bundan 6378 i ait olduk· evrakı gelmiş, bunlardan 5299 u (Siti of Kanton) un güverte- mösyöler .. Güverte yolcuları ara· 
güverteye çıktıai.kEb.. Danyel ları mahkemelere gönderilmiş- karara üağlanmış, 2050 si yeni sindeyiz. Saat yirmi. Makao • ıına saklanan Çinli korsanların 
Çayiı .• Sen bunlara ne dersin? ti.1. Bunlardan 1976 sı meşhud seneye devredılmiştir. Henkong adasında işliyen gemi· taarruzuna uğradık. Bereket ver· 
Dedi. ıuçlar kanununa göre takı b cdıl· Sorgu lıakimlikleainde: miz, bir saat sonra. Uzak Şar· sin, yakınımızda bir lngiliz tor· 

Ben bu hadiseye biç bir miştir. Gene müddeiumumilığe Bir senede birinci sorgu hi· kın Montekarlosuna, Makao li· pidoaa bulunuyordu. Onun yar· 
ehemmiyet vermedim, Çarviçin 937 yılı içinde 5549 ilim gel· kimliğine 421 evrak gelmiş, manına vasıl olacak... dımile canlarına okuduk. Artık 
yalan veya şaka söyledik ne mif, bunlı.rdan 5352 si infaz bunlardan 388 İ karara bağlan· Daha bir saat yolculuğumuz müsterih olabilirsiniz ... 
hükmettim, olabilir ya, vicdan edilmiştir. rnış, 33 ü yeni yıla devredil· var ... Fakat bu ne? Bu silah Sönen lambalar yeniden ya· 
azabı ile bayallenmiştir. Fakat Ağırcezada miştir. Bundan başka 289 tali· sesleri nereden geliyor? Herkes kıldı, orkestra çalmağa, yolcular 
bunları bana söylerken herif Bir yıl içinde Ağırceza mah· mat gelmiş, 283 Ü intaç olun- koşuşuyor, bağrışıyor, yan par• bir az evci geçirdikleri tehlikeyi 
kat'i surette ıarboş değildi. Sır· kemesine 481 dava gelmiş, muştur. maklıklardan sarkıyor, bakıyor untarak, dansetmeğe başladılar. 
hoş olmamaaı bir az beni de bunlardan 306 sı İntaç edılerek İkinci sorgu hakim'iğ'ne 405 ve soruyor: Çehrelerdeki korku eserler• ta· 
düşündürdü. Bunun için kapta· karara bağlanmıştır. evrak ğelmif, 370 intaç edilmiş, - Ne var? Ne oluyoruz?.. mamile zail olmuştu. 
na, beraber kaoıaraya inerek Diler mahkemelerde 35 i yeni yıla devrolunmuştur. Gemi kaptanının imirane sesi Güvertede, bir düzüne Çinli-
tetkikatta bulunmağı teklif et· lzmir Birinci, lk nci ve Üçün· Bu kad1r yüklü bir faaliyet işitildi: nin kanlar içind'! yerde yattığı 
tim. Kamarada araştırdık, hiç cü Asliyeceza mahkemelerine yılında işlerin süratle başarıl· - Bütün yolcular yemek sa· görülüyordu. Tayfalar, tulumba. 
bir şey bulamadık. Sade bir ke· bir sene içinde 2859 dava gel· masında alaka ve muvaffakıyet· lonunal.. Çabuk!... larla kanlarını yıkıyorlardı. 
narda şişe kırıidarı vardı. Bu· miı, bunlardan 2357 si karara leri görülen müddeiumumi B. Kadın, erkek bütün yolcular, (Siti of Kanton) yoluna devam 
nun üzerine Çarviç bana: batlanmıştır. Asım Tuncay ile başmuavmi B. ne olduğunu bilmeden, anlama- ediyordu .. 

- Haydi sen yukarı çık, ben Birinci Hukuk mahkemesine Sedad Çumralı, müddeiumumi dan biribirlerini iterek yemek Taliimiz yardım etti, goksa .. 
bir az yalnız kalmak istiyorum! 896 dava gelmiş, 518 i hükme muavinleri, mahkeme reiıleri salonuna girdiler .• Kadınlar, ço· Yolcular arasında bulunan Is· 
Dedi. bağlanmıştır. ikinci Hukuk mah- ve heyetlerıle hakimlerimizi tak· cuklar ağlıyorlaadı. Erkekler şa· viçreli bir d plomat, mösyö Da· 

Ben çıktıktan bir çeyrek lcemesine 3317 dava gelmiş, dirle karşılamamak baksızlık şırmışlardı; ne diyeceklerini, eniker: 
saat sonra, Çarviç de güverteye 2599 zu intaç ed.lerek hükme olur. Kendilerini takdir ve teb· ne yapacaklarını bilmiyorlardı. - Talihimiz yardım etti, yok· 

rimizi sağ bırakmıyacaklardı. 

Dedi. Karşıda oturan bir ka· 
dını göstererek sözüne devam 
etti: 

- Sebebi de şu icadın. O. 
Honkongta büyük bir tilccarın 
kansı dır. Korsanlar. kendisini 
alıp götürmek, sonra kocaıındaa 
mühim bir para koparmak iıti• 

yorlardı. işte bunun için g izlice 
gemiye girip saklanmışlardı. 

Bu sul&rda o kadar cinayetler 
yapılmış, o kadar kanlar dökül
müştür ki, Amerika ıanıester• 
lerinin döktükleri kanlar bunaa 
yanında hiç kalır. 

Merakla sordurnı 
- Ne diyorsunuz, bili kor· 

san var mı? 
Bu sözüme Makaoda doktor• 

luk yapan bir lspanyol cevap 
verdi: 

- iki sene evel tıpkı bu ıün· 
kü gibi Makaodan Honkonp 
geliyordum. Yolcular ara•ncla 
Kantonlu bir banka direktörii. 
kibar ailelere mensup bir çolr 
kimseler vardı. Kadınlar, ıuvare 
elbiselerini giyinmiıler, en de· 
ğerli elmaslarını takmıılardı. 

Gece yarısına az kalmııb. Ya
vaş yavaş kamaralarımıza çekil
mete başlamııtık. Birdenbire 
silib sesleri işidilmete baıladı. 
Tayfalar koşuşuyorlardı. 

Geminin, korsanlann taarru
zuna uğradıtı mubakkakb. Kor
sanların arasıra böyle taarr111e 
larda bulundu'lclarını biliyordulİ. 
Kamaralarımızdan dıtanya + 
radık. Bütün kapılar, ail1bla kor• 
sanlar tarafından keıilmif, ıü· 
verteye üç mitralyöz yerletti• 
rilmişti. Kımıldanmak imklnı 
yoktu .. 

Güvertede bir çok ura realdi 
baydudlar vardı. Gemi zabiti .. 
rinden biri kafa tutacak oldu. 
derhal öldürdüler. Sonra biltüa 
yolcuları salona tıkblar, erkek· 
leri bir tarafa, kadınları diter 
tarafa dizdiler. Gemi (Stop) et
mişti. Kumandanın ve birinci 
makinistin öl:!ürüldüğünü bil· 
miyorduk. 

Salonda, her şey altüst olmut· 
tu. Duvarlarda kan lekeleri rl
rülüyordu. Viski, şampanya ti• 
şelcrı yerlerde sürünüyordu. 

Erkekler titriyorlar, kadınlıı 
ve çocuklar gözyaşları dökil· 
yorlardı. Köşenin birinde, yqb 
- Sonu 1 O uncu salai/ed• -çakb; yanıma gelmedi. Ben de batlanmıştır. rik ederiz. D şandan tabanca ve mitral· sa halimiz haraptı. Herifler, bi· .................................................................................................................................. 

Dilimize çeviren: Yazan: 
Hanri Bero Şükrü Kaga 

--------------------16 
Ümit ederim ki bunda bir 

mahzur görmeZliniz değil mi? 
- Möıyöl Ne o? Gülüyorsu· 

nuz ha? Benim gibi bir adam
dan kıskanmanın manallz bir 
şey olduğunu söylemek istiyor· 
sun uz. 

Evet evet amma pek güven· 
ıneğe gelmez hal 

Bir şey sordunuz. Bu sualiniz 
hoşuma gitti. Garsonu çakırı
nız da içecek bir şey ıımaılaya· 
Jıın. Sigaranızı bitirinceye kadar 
ıize arkadaşlık ederim. 

-7-
Yüz kiloluklardan olup olma· 

dıtımı soruyorsunuz! 
- Evet efendiler onlardanım 

ve bununla iftihar ederim. Bu 
cemiyet akıllı uslu adamlardan 
mürekkeb bir cemiyettir. 

Zannederim ki insanların biri· 
birine hoş gözle bakarak vakit 
geçirdiği yegane ve son ce
miyette budur. Bu, zayıfların 
biç bir valcit tadına varamıya
cakları bir zevktir. Zayıflar ak· 
silik, titizlik ve korku içinde 
yaprlar. Zayıf bir adama tesadüf 
etmek bir k.did görmüt gibi 
diter bütün cılızları korkutur. 

Halbukı biz ayardaki şişman-

lar bilik s içimizden en şişkinini 
görmekten bir zevk duyarız. Bu 
bal bizi müteessir değil, müte
selli eder. Dünyada her şey 
nisbidir. Yüz kırk kiloluk adam· 
ları görmek benim ağırlıktaki 
delikanlılara hafiflik hissi, incelik 
hayali verir. Zaten her şeyin 
esası hayaldir. File nisbetle bo· 
ta elbette ince bellidir. 

Ben yok mu ben; o geniş ve 
kocaman arkadaşların yanında 
ben kendimi adeta kanadlanmış 
ıanmm. Onlardan ayrıldığım 
vakit kaldırımlar üzerinde adeta 
sekerim. Bundan kaldırımlar 
bile hayrete düşer. Memnun ve 
mütebessim lyolcular arasında 
yak gibi geçerim batta azizim 
bir mucize gibi tramvaya gider· 
ken atlarım .• 

Hele bizim. sofra! O, ne boş; 
ne müferreb, ne parlak ve ne 
mehib bir manzaradır: 

O geniş çehrelere dünyanın 
bütün gf f~~j yayı b@•ı gibi~ir. 

Ne kadar davetli varsa o ka· 
dar da gemici feneri gibi.parlak 
ve yuvarlak çehre vardır de· 
mektir. 

Hele karınlar, o tombul gö· 
beklerin üzerine şişmanların pek 
sevdiği beyaz bileklerin gtrildiği 
o canım yuvarlak tombul göbek· 
ler biribirinden kabil olabildiği 
kadar ayrılmış şişman butlar 
üzerine kat kat dökülen o güze· 
lim karınlar! Kırmızı somaki 
mermer tabakaları aibi yakaya 
geçirilmiş peşkirin üzerine dö
külen iki üç dört katlı o mü· 
cella gerdanlar!... 

Yemek kokusu başladı mı İş· 
tahtan yanaklar kızarmağa, mini 
mini yumuk gözler ıııldamata, 
kulaklar krişlenıneğe başlar. Ônce 
gelen arkadaşlar rahat rahat 
yerleşir. Şen ve şatar biribirle
rini ıelimlarlar. 

ilk söz muhakkak yemeğe 
dairdir. Kiraza benziyen mini· 
mini burunlar tavaların koku· 

sunu almakla meşguldür. Hiç bir 
kimse yanındakine sıhhati hak· 
kında boş ve manasız sualler 
sormaz! Herkes biribirinin sıh· 
batini iştibasından anlamağa 
çalışır ve emin olunuz ki cevab· 
lar daima cmniyetbahştır. Vakit 
geçsin diye çocuk babaları ceb
lerinden yavrularının fotoğraf· 
larınt çıkarırlar. Etleri budları 
bütün cemiyetimize şetef veren 
bu tombul, gürbüz bebekleri 
gördüğümüz zaman bütün çeh· 
relerimizde bir inbisat basıl 
olur. 

Geç kalanlar salona girdikçe 
odanın döşemesi g cırdaınağa 
başlar. Ekseriya o zaman dışar· 
dan zayıflar in gibi ,;vri ve 
lcanaız burunlarını camlara ya· 
pıştırarık bize bakarlar. 

Onlar.. Öyle bakmakta dur
sun, aradan bir kapı açılır, 
sevimli bir arkadaş yuvarlanarak 
içeriye girer. muhterem bir ar· 
kad~ (yani yüz otuz kiloy• 

basan bir arkadaş, bir vatandq) 
göründü mü herkes alkıılar ve 
yeni gelen de bütün viicudile 
eğilerek selim verir. Çüakii bÖf" 
leleri için başını gövdeaiadea 
ayırarak selim vermenia imkiaı 
yoktur. 

Nihayet bütün c\avetliler ta...; 
mile geldiler mi aof~ya oturulur. 
Bütün gecelerini prap kilerinde 
geçireceklerinden titriyen ıar· 
sonlar çekine çekine ayalclarile 
döşemen1n dayanıp dayanmay• 
cağını anlamağa çalışırlar. Lo 
kantanın sahibi gözlerini utuf· 
turarak odanın duvarlarının çadır 
gibi yukarıdan biribirine kavuşup 

lkavuşmıyacığına bakar. Fakat 
gene sağlamdır. Dayanır ve ye· 
mek te başlar. 

işte o vakit her biri ayın on 
beşi gibi yuvarlak çehrelerdelci 
burunların nasıl açılıp kapand·
ğım görmeli. Mutbahın kapısı 
bir su bendi gibi açı ı~, n"f .a 

-Arkası fl~ı • 



Bu A t f mınta 'arda yetiştiri 
ü ı ü pr.>gram 

Senfoniler: len portakallarımız. 
17, 15 Roma kısa dalgası: Sen· Ccnub sah·ı erimizd Antal)'-B, 3 - Yafa cınsi 

fon k ko ., r 21. 20 Bükrcş: S n· Dö tyo', tersin v Ad na ha- Ayni z manda Mersin yafası 
fon ik rad, o orkestrası (Schu· val ı sı ile lzmir, Aydın güzerga· cinsi de den ir. Bu cinsler "eks· 
mıınn), 22 Varşove.: Vılnodan hı ve Kar den z sahdlerinde tra,, birinci, ikinci, üç:incü nevi· 

n omk konser nakli. ıze h val si portak 1 ğ çlan - lcre ayrılır. 
Haj;f kon erler: m n mütekasif bulu duğu yerler· "Eı<stra., lar: 450-460 gram 

7,10 Berlin kısa da g sı: Kan· d ir. Tutul n it tıstiklere göre, ağ rlığındadır. 
Ş k m s ki, (8, 15 devamı), 9,20 memleket m zde mevcud porta· Birinci: 400-450 gram; ı kinci 
Par~ Kolonya : P lak m ı k s;, 12 kal ağacı 470.00) e baliğ olmak· 320-350 grnm; üçüncü neviler 
Beılın kısa dnlg sı : Ha k musi- tadır. Son senelerde portakal de 250·300 gram ağırlığındadır. 
kisi, 13 Hafıf mus ki (14," 5 de· isfhs latımız şöyle tesb t edil· Yafa cinsı portakalların otuz 
vam ), 13,10 Sarıdu M rku or· miştir. sene evel getirilen aşıların mab-
kes!rası, 14,45 Roma k sa dalgası: Sene Adet sulü olup bu gün yerli bir tip 
Kır ş k musiki, 17 Uiypz"g: Ha- 1933 220 milyon olmuştur. Bu cins' hakiki yafa-
ff m•ısık· • 17, 10 Brat s1ava, Brü· 1934 185 ,, lardan daha sulu ve rayıhahdır. 
no, P,ag, H f f mus'ki, 18,15 1935 134 ,, 4 - Şeker portakalı: 
Varşovn: K rışık mandolin mu· 1936 159 ,, Ufak boyda, çok tatlı ve su· 
sik s, 18, 15 Bjkreş: Büyük or· 1933 senesi muhammen re- ludur. Kabuğu ince ve kırmızı· 
k s ral.ır {pakla) 18,30 Peşte: koltesi hakkında henüz kat'i dır. iç pıyasamızda makbul sa· 
ra yo orkestrası {fantaziler ve rakam mevcud değ ldir. Geçen yılmaktadır. 
m HŞ 1 

r ), 18,., 5 Rom :ı kısa dal- senenin Dörtyol portakal istih- 5 - Kanlı portakal: 
g s: H fif musili, 19, 15 B"ikreş: sa i 40 mi yon, Mersin 8 mil· içerisi damar damar kan ren· 
A ısilc de çiçek ( plakla ), 20, 10 yon ki ceman 48 milyon adetti. gindedir. Utak ve mayhoştur. 

Ko onya: A man musikisi (viyo- B.ı sene Dörtyolda istihsal edi· Kabuğu ince ve kırmızı renk· 
o ıseJ, piyano, flüt), 20,30 Var- leceği tahm n edilen miktar 60 tedir. 
şova: L .. h korosu, 20 30 Roma, m lyon portakal, Mersin havali· D l ı 6 - i im i portakal, 
B ı·: Orkestra, 20,40 Vıyana: sinde ise 9 milyon ki ceman 

k 2 L Ufak boydadır. Üst kabuğu 
radyo or estrasL, ı aypzig: 69 milyon adet portakaldır. Bu 

t \ "k 2 d limd·r. Mayho:, ve suludur. 
M lli spanyo musı ıs· , 1.30 itibarla Dörtyol ve Mersin ha· 

B K k k Kabuğu ince ve kırmızıdır. 
Roma, u: arışı onser, v lisirıde 1937 senesi portakal 
21 50 F N 1. h ı·f lstihsalatın takriben yüzde ı ıoranst po ı, mu te 1 istihsal miktarlarının geçen se· 
f 1 - 1 2310 B""k ı ··ı 1 elli beşini yerli, yani Dörtyol aK m ar, , u reş: u ea neden fazla olacağı . anlaşı • 
otkestruı, 23,30 Viyana: Marş· maktadır. portakalı teşkil etmektedir. Yafa 
lar (Radetzki) Bu mıntakalarda .istihsal olu· cinsi bilhassa Mersin ve Adana 

O 1 ll Şehri civarında tekasüf etmiştir. pera ar, opere er: n n portakalların cinsleri başhca 
13,15 Roma kısa da1gası:L\rik şunlardır: Bu tip portakal gün geçtikçe 

1 d t 19 Sop artmaktadtr. opera ar an pa·ça ar, , eşte: 1 - Yerli portakal 
Huszkanın (Gül Baba) opereti, 2 _ Trablus portakalı Hasat zamanı ekseriyetle Bi· 
2.1 Kolonya: Leo Eysold orkes- 3 _ Yafa po takalı rincıkanunda başlar. Meyva ağaç· 
kestrası ( Opera musikisı), 22 4 _ Şekerli portakal lan kema1e gelince ağaçlardan 
Roma, Bari: Giordanonun ( Fe- 5 _ Kanlı portakal makasla kesilmek suretile sepet· 
dora) operası. 6 _ Dilimli portakal lere konur. Dörtyol havalisinde 
Oda musikisi: Bu cinslerin vasıf arı şu su- toplanan portakallar için hususi 

.]3,15 Roma kısa dalgası:Oda retle tc bit edHm şt r: depolar hazırlanır ve burada 

t m 
v 

·ana 
.. . 
rcın 

arı dı! 
İskeleti n iyi muhaf za edilm 'ş bir şekilde 
bulunan adam 0 öğ üne kama yiyerek ölmüş. 

ilmin durmadan araştırmalar ~ başmt sağ eline almıştır. 
yaptığı sahalardan biri de yer iskeletin kaburga kemikleri 
altıdır: Bar da, ilk insanlara aid arasında da çakmak taşından 
iskeletler aranıyor. bir kama bulunmaktadır. Bu da, 

Fa at, geçen gürı böyle bir cinayetin bu taş kama ite ya· 

iskelet b~I~~ 8b!imle_r ayni za· pıldığını göstermektedir. Kama-
manda, buyuk ır cınayetle de nın bulunduğu yer, bu cinayet 
k şılaşmış oldular. afetinin zavallı adamın vücu· 

On bin sene c.velinel aid ol· .. . . 
d ğ 1 l b 

• . k 
1 

. dunde pek derm bır yere kadar 
u u n aşı an u msan ıs e eti . d"ğ" . · d" 
. d" k d b 1 1 gır ı ını ıspat e ıyor. 
şım ıye a ar u unan arın tam . 
olanıdır ve şimdiye kadar da Cınayetın nasıl olduğunu tes· 
ilk olarak bulunmuş bir makıul bit etmek te mümkündür: Mağa-
iskeletidir. rada yaşıyan bu adam dışardan 

ilk insanların yaşadığı yerler· bir ses duyuyor, kendisini çağ.· 
denberi daha doğrusu ilk insan· rıyorlar. Kapıdan dışarı çıkıyor. 
lara aid iskeletlerin en fazla Düşmanı kapının dışında pusu 
bulunduğu yer, Fransanın ce- kurmuştur. O dışan adımını 
nubi garbi taraflarıdır. Buralarda atar atmaz hemen hücum ediyor 
son yapılan araştırmada taş ve göğsüne kamasını saplıyor. 
devrine, yani bunadn oo bin Yaralanan adam geriye doğru 
se~e eveline aid bir insan is"e· bir iki adım atıyor ve sonra, 
letı buluomuştur. yarasına tahammül edcmiyerek, 

Bu insanın yaşadığı tarihi tes- başını avucunun içine alıyor ve 
bit etmek iskeletin yanında bu· öne doğru yılıkıyor. 
Junan bir ren geyiği kemiği ile f-L b' lki · 

·· k.. 
1 

R ~l.e on ın sene eve cına· 
mum un ° muştur. . en geyiği yet böyle olmuştur! Fakat katil 
Avrupada buz devrınde yaşa- b lJ B lk" b" " mec u e ı ır gun onun 
mıştır. d · k t · b 1 1 a ıs e eti u unur 

iskelet üzerinde yapılan tetki· 
katta alimler bir cinayet karşısında 
olduklarım görm~lerdirl Evet, 
on bin sene evelki cinayet.. Bu 
gün meydana çıkıyordu! 

iskeletin aid olduğu adamın 
öldüğü şundan anlaşılmıştır. 

Adam, iki büklüm bir vazi· 
yettedir ve bu eğilm ş vaıiyette, 

Daktilo aranıyor 
lzmir incir ve Üzüm Tarım 

Satış Kooperatifleri Birliğine, 
imtihanla bir bayan daktiloğraf 
alınacaktır. Yabancı dil bilenler 
tercih edilecektir. lsteklilerin 
bonservislerile birlikte Muamelat 
Şefliğine müracaatları. 

r YILDIZ 
musıkisi konseri, 17,15 Varşova: 1 _Yerli portakal tasnif ve ambalai yapılır. 
R.imslci • Korsakofon kentet eser· Yuvarlak şekilde koyu san lzmir fle Karadeniz K d d•k• ( • 

•t l\.d ann•ı!!ani. 

ar 
TRENLER: 
İzmirdeo her un k Ikıı 'l treo-

leriu ek t tleri .. 

Agdm hattı; Alsancak: 
1zmir-Knrakuyu·Ankara: Pazar• 

teai, çarşamba, cuma, pazar günleri 
aaat 21,~5 de. 

İzmir • azilli: Her gün aaaı 
15,40 da 

f zmir-Denizli: Salı, perşembe, 
cumart i gun ri t 6,30 da 

1zmir-Tire-Ôclemi~: Hersabah saat 
5,35 de bir katar; h er akşam saat 
li,30 da otoray. 

Afyon lıattı; Basmaneden: 
l ir· tanb -Ankara: Her gün 

eaa& 7 de (paz r, c:um çuşamha 

Sihılerl yataklı V-8l0ll•bufe bolunnı) 
İzmir• Al ,ehir: Her ı;ün saat 

15128 de 

:lzmir·Bandırma: Pazar, :ılı, p r· 
.§embe ve cumart i günleri balıle· 

yiı: &aat 7,20 de muh lil katar; 
pazart i, çıırpm ba, cuma günl ri 

apres saat 12 do 
İzmir0Somn: Pazar ve pazartesi 

gfinleri eaat 15,28 de 

Her zaman lazım olan tele
fon numar lM 

Yangın ihban: 2222 • bir tele· 
fono mftracaat numarası: 2200 • şe· 
hirlerarası telefon milracıut nama• 
raaı: 2150 • elektrik firk ti: 209-l • 
havagazı: 2326 • poliı: 2463 • im.daclı 

hhl: 2040 • Baımane istasyona: 
3638 • Al&ıncak iatasl'onu: 213-i • 
Pasaport vapur iskelesi: 2854 

Şehir nakil 'asıtıılu.ruıın sabah• 
leyin ilk ve e<:e eon hareket 
eaatleri: 

Tramvaylar: 
Her sabah Gilzelyalıdaa saat 

beşte bir bam y haı k t eder. 
Bunu uat albda la rek t e o iki1to 
ci tramvay tak.ili eder. B dan 
eonra her dört dakikada bir trauı• 
vay vardır. 

Gece son tramvay Güzelyahdan 
24,5 dedir. 

Konaktan Güzclyalıya ilk mm• 
vey sabahleyin 5,26 dadır. İkinci 
ııauıvay bir saat aonrıı, 6,26 da ha• 

reket eder • 
ICOiı•b- 'G~1• ~ aon 

tramvay eaat bir<le 
BtmdU eYol 24 de bir ttamny 
vardır. 

erinden, 20, lO Laypzig: Ev mu- renkte kab ğu orta lcalınhktadır. Türkiyede portakal ist hsali 8 ID l iŞ en Ve 
s kist (üç son asrın eserlerinden) Eti yapışıkt r. Çekirdekten ye· vasati 180 ila 200 milyon aded şapkaları ato••ıyesl• Vapurlar. 
"'0 1 S P T · ( k 1 İZmu•en ıy kaya ilk vapur 
'- ' rag: rıyo şar 1 1 ve tişmedir. Sulu olur. olup bunun 125 ila 150 milyonu 

hi k.) ~ 35 p T · Pasaporttan kalkar. Gec son vapur 
oma mus l ~~. eşte: rıyo iç piyasad Dörtyol portakalı Meran, Adana, Dörtyol ve An- Paris, Londra, Viyana mo- saat 11,30 da KonaklJID hareket 

lonseri, 22,20 Pra~ Piyanolu namı ile satılır. talya havalısinden elde edilmek- J eaer. 
•- t t Jalarının yii ı..se L mo Je le- f __ • ., .. KCn e • 2 • Trablus portakalı tedir. Uı R R aı Kaqıyakadan ızmıre lJ.A. vapur 
Rositaller: • f k •b t tb •k d•l• Hat 6,20 dedır. Son Yapar da gec:e y 8fl arı şişkin ve baş tarafı lzmir mıntakastn8 gelince; bu rı a ı ve a ı e 1 ır •-•• 2A ~-dir. 

10,30 Berlin kısa datgası: k d K b ğ - ~ ~ ısmen yas ı ır. " u u vasat mıntakada portakal istibsalı Güoda» her yanm saaııe bir 
Straussuo halk şarkılarından, v_ derecede kalındır. nırmızı renk- vasati 4 ili 5 milyon adeddir. •Dikiş atölyemiz zarif ve şık vapur vardır. A.qam sekizden eoma 
16,3() Berlin kısa dalgas.ı: Edu- 1 le l d KAf b dir te tat ı ve ço su u ur. a i istihsal dahili ihtiyaca tekabül giyinen Bayanlar içindir. seferler eaatto ir · • 
ard Griegin şarkılarından, 17,15 "kt d ._. d kl"d" y f 7ı0ynet altınları piyasası mı ar a ÇCK r e 1 ır. a a etmediğinden dolayı Mersin mın- ~, 
Bcrlin kısa dalgaı;ı: Tenor tara· cinsinden son a en makbul cins k M. Etı·man ve Ziyııet aluolannuı alıg ve satıı 
hndan şarkd~r. 18,15 Roma takasından Ege mmtakasma ül· fiatleri: 

budur. Bu cins yirmi sene evel liyetli m ktarda portakal sevke- Ô 
kısa dalgas: Soran şarkılı kon· T bl . · ı· la t Saı·me r•gören Beşibiryerdeler: ra ustan getir ıp aşı nmı.ş ır. dilmektedir. .., 
ser, 19,20 Laypzig: Vıyolonsel -e:--•••••••••-• Alıı 53tıı 

5900 ve piyano sonatları, 20,05 B ·k· Muktelil: Karadeniz havalisinde ve bil- Reıacli.ye 5850 
ı• Paris Dikiş Akademisinden B81Pidiyo 5550 

zeş: Subert ve Brahmsın şarkı· 19,30 Roma kısa dalgası: hassa Rize mmtakasmın şimal 
560Q 
5300 
6500 
6800 

im k l 
Diplomalı Vahdetıio. 5250 

larından. Arapça musikili program, 20,45 rüzgarlarından asun a an yer- Armalı Reıad 6400 
'Dans musikisi: Bar : Türkçe sözlü program, lerinde fazla miktardar kortakal Hükumet caddesi Şamlı 0 Haınid 6700 

20,05 Bükreş: Pıyanolu caz, 21,20 Bari: Yunanistan için mu- yetişmektedir. Senelik istihsal (Üçüncü Beyler) sokak Tele. altınlar: 
23 Varşova: Dans ve hafıf mu· sikili program, 22, 10 Kolonya: 60 ila 70 milyon arasındadır. No. 28 Tek Reoad 1125 1150 

sik, 23,30 Fıor3ns,Napo'ı, 23,30 Bugünlerde nişanlananlar ve ev- Rize portakallan ekseriya / z M / R " Hamid 
1
1

3
2°0°0 

1
1
35
22°5 " Vabdcıtiıı -

Laypıig: (Hafıf musıki ve dans), lenenler için aşk b hisleri (şar- ufak boyda olmakla beraber: Telefon: 2535 " Cumhuriyet 1200 1225 

Kolonya. kılı, şıirli ve sözlü) kalın kabukludur. --~~~~~~~~~~~~~~e.!~~~~!!!~~~:::==~==~=~==:::::;:~ 
:.--~~-=~-... ---:·-=-:·=~-=-.-=.· ... ~·:·-:-.·-· .. -.=.-·=-.-=··=·..-=·.~- :--··=--=·· .. :E-:- -- ·---:1"~ .. -==-z~ .. ;:;.:-•<%=:..:-_--:..-- -~:::=-:ı- .... -- :::. ı ::::..-..::..-~-z-=::-..:::.~--=----.. --z-...--z-:c--z-; .. --:=-=-;::-;: .,.:-.z •.• z•,a •• ~~~==----· ::ı .. - -.:; ~--=--2!.-....=.ı.z:c.:: ··--·._-..ı..:a::-.~ 
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YAZA : ÇE\ lRF~: 
Sax Rohner Sezai Yaşıl 

-6-
BIRINC/ KISIM 

!arını ısınyor, bir şey er söyle
mek itf ,:ordu: 

- f..«er söylersem, bıı:aka· 
cak ınısıl\lz gideyim? 

- Söz veremem, çünkü söy· 
~yeceğiniz sözün doğruluğuna 
nasıl emin olabilirim ki? Bir 
yalan söyledioiz, itimadımı ka
zandınız. Şimdi diğer bir ya
laola beni tekrar kandırmıyaca· 
tınız ne malum? 

Yumru§'unu sıkarak masanıo 
üzerine indirdi: 
-A11ahım, diye inledi. Ak""" 

alm yor, siz alelade brr hırsız 
hal 

Genç fevkalade mütetssirdi. 
Konuıurken zorluk çekiyordu: 

-Oh, çok rica ederim, dedi. 
o· oleyin beni. Evet, size ilk 
önce yalan söylem~tim. 

- Peki, şimdı? 
- Şimd , bakikati söyliyccc· 

ğiml 

- Hakikat? Yani bir hırsız 
olduiunuzu söylıyeceksiniz. 

- Ahi. Ne kadar da insafsız· 
smız. Hıç düşünmeden hükmü· 
nüzü veriyorsunuz. Siz beni 
kendı memleketinizin IC:adıntarı 
gibi hür, her haleka sahil> zan· 
~ .. .:ı:.·orsunuz. Halliuki ben l>ir 
ş ı ım. Şarkın en geri köşe· 
lerı nasıldır bfüyor musunuz? 
Oralarda her kadın erkeğinin 
esiridir. Bilhassa bu kadınlar 

l ll I 

benim vazıyetımde olurlarsa. Ben 
de her emre itaat etmek mec
buriyetindeyim. 

- Fakat siz nasıl bir esir 
olabilirsiniz? Vakıa bir şarklı
sınız. Lakin tahsil görmüş, bir 
kaç lısan bilir, zeki bir genç 
kızsınız. isterseniz bu medeni 
memlekette hürriyetinize sah p 
olabilirs niz. 

Doryan istemiyerek gülüm· 
sedi, dudaklarını büktü. 

- Anlamıyorsunuz ki... Dedi. 
- Evet anlamıyorum. Sizi 

lliç anlamadım. Bundan daha 
mühimmi, asıl anlamadığım şey: 
Benim gibi fakir bir doktorun 
yazı odasında ne aradınız ve ne 
buldunuz? Yarın satılığa çıkar· 
sam bütün eşyam nihayet üç 
yüz lngil z lirasından fazla et· 
mez. Buna rağmen tehlikeyi 
göze alarak yazı masamı lcurca· 
ladınız. Her halde aradıkınızı 
buldunuz. Son defa o.arak söy· 
lüyorum: Bu çekmeden ne al· 

dmızsa iade ediniz!. 
Genç kız cevab vermedi. 

Başını onune eğmişti. Elile 
sinirli sinirli masanın üstündeki 
akreb kuyruğuyla oynuyordu. 
Harton gayriihtiyari günlerce 
hayalinden geçirdiği bu genç 
kızı bir kaç saniye süzdü. Ne 
kadar güzeldi yarabbi! Bu ka
dar güzelliği bir araya tophyan 
bu latif mahluka karşı doktor 
kalbinin titrediğini hissetti. im· 
kanı yok Ooryanı polise vere· 
mezdi. Birden bıre bir gece 
evelki hadiseyi hatırladı. 

-Cevab vermiyorsunuz. S"ze 
bir sual daha soracağım. Her 
halde bunu cevabsız bırakmaz· 
sınız: Bundan evel de bu çek· 
meyi açmağa uğraştınız mı idi? 

- Evet, iki defa daha tec
rübe ettim. Fakat muvaffak 
o amachm. 

- Yal Peki, s zden başka 
birisi de tecrübe etti mi acaba? 

Anıızın qenç kuın gözleri faı· 
'I 

taşı gabi açıldı. Yüzü sapsarı 
kesildi. Korlcmuştu: 

- Benden başka birisi mi? 
Diye fısıldadı. 

-Evet bir başkası, bir adam •• 
Mantoya bürünmuş bir adam! 

Doryan ellerile yüzünü ka
padı: 

- Sormayın bana, diye hay. 
kırd1. Onun hakkında bir. şey 
sormayın bana... Söyliyemem, 
kor karı mi 

Hattorıun gözü önünde bir· 
denbire bir ufuk açıldı. Mesele 
az çok vuzuh kesbetmişti. B·r 
gece evdki hadisenin hakikat 
olduğu meydana çıbyordu. Bu 
zavallı genç kız da, gece per· 
denin arkasında görmüş oldUğu 
peQeli adamın bir aleti idi. 

- Söyle banal Benim haya
tım da tehlikede mi? 

Doryan ellerin yüzünden in· 
dird • Büyüyen, yaş ı gözlerini 
g nç adamın gözler ne dıkti: 

- Evet. dıye fısıldadı. Sı-zin 

hayahnız da tehlıkede. Her an 
teh ke içindesiniz. Kcndnüze 
dikkat edin. Size bundan başka 
bir şey söyliyemem. Hatta bakın, 
size buraya niçın g ldiğimi de 
söyliyeyim. Şu ocsktaki koca
man zarfı almak için gelmiştim. 
Çok büyük, götüremedim. Oca§'a 
attım. 

Haıton döndü, baktı. Ocakta 
yenı yeni yanmağa başlayan 
odunlann üstünde bir zarf öt~ 
sinden beri3"nden tütüyordu. 
E er ocaktaki odunlar güzelce 
yanmış olsalardı, zarf ta şimdiye 
kadar çoktan kül olurd . 

Harton hemen ocağ koşarak 

tüten zarfı kaptı. 

O anda serbest knlan genç 
kız mantosunu, çantasını ve 
anahtarları kapar kapmaz kapıya 
fırladı. Dotcto,. Harton elindeki 
zarfı mas nıu üzerme bırak p 
kep ya koş•u, fale-ıt çok geç 
kalmışh. D0rya,n ko ıdor çıkmış 

- Sona v ::r -



( K.llnuıı uHoİ 

Şehirci ik bahisleri: 

Nic;in asfalt? 
Y •zan: D. M. S. 

/zmirdt1n bir görünüş 

Bilmiyorum, ağzımın al şhğın· Sıhhat bakımından iyi bir yo. 
dan dolayı mıdır, yoksa bir kı· inşası demek motörlü vesaitin 
sımlarımız bizim göremediğimiz kaldHdığı toz bulutlarının aynı 
faikiyetini mi görüyorlar, nedir, zamanda çamurun ilgası de· 
bizde yol meselesi, bilhassa iyi mektir. 
ve bizce ideal bir yol düşünül- Şehircilik noktasından iyi bir 
düğü zaman ilk akla gelen as· yol ise, toz ve çamur yapma· 
falt yotdur. makla beraber çabuk temiziene· 

Yollarımızı asfalt yapmağı bir bilir, yıkanır, s~pürülebilir ol· 
hedef, b ir gaye addederiz. Me- ması, otomobillerin frenai ve 
sela bir zamanlar Bergama ve sarsıntısından bozulmaması, ağır· 
Çeşmeye kadar uzatılacak turis· lığa mukavemet e tmes mo~ örıü 
tik yollar düşünülür düşünülmez, v:1sıtaların derapaj na mani ol· 
hemen projes ni asfalt yol ol- ması, çabuk ku .. uması ve daya· 
mak üzere yaphlc. Bir memleket nıkh olup sık sık tamire muhtaç 
yolunu medhetsek asfalt deriz. olmaması hassalariyle temayüz 
Ben eminim ki m\!clisi umumi· eder. Bu bakımlardan b zi be· 
mizin yakın içtimamda ve be· ton yollar güzelce tatmin ettiği 
ledıye meclisimizin mutad içti· gibi, yağmurlu havalarda teker· 
maında, yol kelimesile müterafık leklerin fazla devir yaparak o~o
olaralc asfalt kelımesi de bir mobil ve kamyonların beyhude 
kaç kere telaffuz olunacaktır. kuvvet sarfetmesine.. meydan ve· 

Halbuki son dünya şehircilik remez. 
terakki yatını tetkik edenlerce Makadamlard :t toz husule 
malumdllr ki asfalt y !lar bir gelmemesi içın Westrom t, Hu· 
çok hassalarından dolayı artık agol ve mümasilleri mevad kul· 
ikinci nevi yollar meyanına id· lam'makta ve bazı yerlerde gud-
hal edilmiştir. Ve asfalt yollar, ron eJılmekte ise de bunların 

yerini beto:ı yollara terketmıştir. ta~b kinde, tatbik olunacak yo· 
Resmi istatistiklere göre: lun gayet d iz, esası gayet kuv· 

1926 da Almanyada 271,419 vetli ve so.ı derecede mukavim 
m. murabbaı yol varken 936 ni· olması )azım gelmektedir. Kat
bayetinde 28, 199, 124 M. mu· rrı .o'.cusu, sair bazı hassaları 
rabbaı, lngilterede 1,780,000 it .. ,ırıle esasen şehir dahilinde 
M. murabbaı beton yol varken kullanılamaz ... 
936 nihayetinde 35,978,000, hal· A falta gelince; sıcak ve so· 
yada ayni tarihte 76,800 metre ğuk asfalt tatbikatı her ne ka
murabbaı iken 4,360,000 metre dar son zamanlarda tekn:k iti· 
murabbaı, Fransada 605,000 barile çok terakki etmiş ise de 
iken 936 n hayeti 3,600,000, bizdt": umumiyetle asfa1t mem· 
Çekoslovakyada 69,150 iken leketin sıcak olmas hasebiyle 
1 ,873,256, Macaristan da 18, 150 gevşeyecek ve arabaları mızın 
metre murabbaı iken 9 : 6 niha· tekerleklerinin ince ve kesici 
yeti 2,077,443 metre murabbaı olması dolayıs le bir çok yerle
asfalt memleketi olan Ameri· rinde çukurluklar arzederek 
kada beton yollar ise 926 da bunların yağmurlu havalarda 
693, 750,000 metre murabbaı etrafa ç&mur saçacağı gibi gene 
'ken1936 hitamındal,524,188,000 · yağmurlu havalarda otomobille
.netre murabbaı olmuş keza rin derapajını temin edecektir. 
Polonya, Hollanda, Belçika, Bundanbaşka hali harbde ablu· 
Finlandiya, Danimarka, İsviçre mum asfalt ve müşabihleri yol· 
gibi sair bütün Avrupa memle· lar iperıti CDassederek temizlen· 
ketlerinde milyonlarca metre mesi gayet zor olduğu tecrübe· 
murabbaı yol inşa edilmiştir. lerle sabittır. Dayanması ve 

Bu gün bütün dünyada gerek mukavemeti beton yolların du· 
tehir dahili ve gerek şehir ha· nundadır. Beton yoUar ise bil
rici olsun beton yollar vaziyete hassa mukavim, anti derapan· 
tamamen hakim addolunmakta· dırlar. 
dırlar. Beton yollara izafe olunan 

lzmirde beton yollar üzerinde noksan varsa o da kanalizasyon 
çok eskiden bazı tetkikat yapıl· işinin müşkül olduğudur ki ayni 
maş ve son zamanlarda, bele- mahzur asfalt yollarda da mev· 
diye, Mustafabey caddesini be- cuttur. 
toa olmak üzere inşa ettirmişti. Fıkrimizce ideal yollar beton 
Zannımca bir ş:rket tarafmdaq yollardır. 
berayı tecrübe yapılao bu yol, Eskiden beton yolları çatla. 
yolu yapmağa mahsus fenni va· mak hadisesinden dolayı itham 
sıtalarm ıptidailiği, ma:zemenin ederlerdi. Halbuki bu gün tek· 
layıkı veçhile ihzar olunamaması niğın tekamülü artık böyle bir 
ve bir de bu hususta tekn ık hadıseyi bahsettirmiyecek halde· 
mümaresenin kifayetsizliğınden dır. lsbatı ise yukarıda arzeyle· 
dolayı bir iki çatlak ve aşıntı dığim veçhile milyarlarca metre 
gösteren bu yol b .rakılmış ve murabbaı yolda yapılan teca-
bir daha tatbık sahasına geçil· rüptür. Bu günkü telakki de şöy· 
mem1~tir. ledır: Beton yollar çatlarnaz. Ye· 

Sabire 9 ---------
HiKAYE 

Kötüleşen iyiler 
Alsancak, üçok ve Doğan- ... ..._ ______ A. Enver Tokıo.y 

spor takımları galip --lzmir san'atlar mektebi Aydın 
san'atlar mektebini 4-0 yendi 

Pazar günü Alsancak saha· 
sında likin ikinci devre maçla
rına devam edildi. Hava yağ· 

murlu, seyirci azdı. 
ilk maç Atsancak-Demirspor 

takımları arasında geçti. Hafif 
yağan yağmur altında başhyan 
bu müsabaka ancak birinci dev· 
resi oynanabilmiş ve Alsancak 
takımı bu devreyi 1 ·0 galib bi· 
tirmiştir. 

ikinci devr~ başhyacağı sırada 
yağmur fazlalaştı ve hakem mü· 
sabakayı tatil etmeğe mecbur 
kaldı. 

Saat 13 15 te Yamanlarspor· 
' Doğanspor oynadılar. Bu takım· 

larda her zaman yer alan bazı 
oyuncuların yerinde ik·nci takım 
oyunculem vardı. Top çamura 
bulaşmadan Doğanspor bir fır· 
sat yakaladı. Ve oyunun müsa· 
vatını bozdu. Fakat o sırada 
ta '·ımın en tehlikeli akıncısı 
olan Niyazi ayağından sakat· 
landı ve oyunu terketti. Bu da· 
k kadan sorıra Yaman:ar takımı 
harekete geldi ve zaman zaman 
Doğanspor kalesine doğru iler· 
lemeğe başladı. 
Doğansporlular da mukabil 

hücumlarda bulunuyorlardı . Fa· 
kat top, çan' ve uhanın 
bozuk vaz ) ilerliyemi· 
yordu. İkınc. ...c ıede her iki 
takım çok çalıştılar. Bilhassa 
Yamanlar takımı çok enerj sar· 
fettı. Fakat tecrübesiz olan mu· 
hacimleri daima ofsayda düşü

yor ve bu suretle fırsatlar. el· 
dür yordu. Devre gol~üz geçti. 
Oyun da 1-0 Doğanspor lehine 
bitti. 

Bu maçı g:inün en mühim 
kaı şılaşması olan Ateş-Üçok 
müsabakası takib etti. 

Takımlar sahaya d zildikleri 
zaman Üçok takımı yağmurdan 
gelemiyen kalecisi N~iaddan 
mahrumdu. Ateş takımında da 
lstanbula giden Adnan ve Nu· 
rullah yoktu. Oyuna Ateş baş· 
ladı. Akın Üçokun nısıf saha· 
sın da kesildi. Top 4 üncü da· 
kı İ{aya kadar saha ortasında 

ayaktan ayağa dolaştı. 5 inci 
dakikada Ateş takımı Üçok ka
lesine yüklendi ve yegane sa
yısını kazandı. Bu gol Üçok
luları harekete getirmeğe kafi 

....................... ! .. 

ter ki, teknik kuvveti, vastalar 
ve mümarese mükemmel olsun. 

Cumhuriyeti idaremizin yapıcı 
kudreti tabıidir ki; bu günkü 
yolları bu halde yani adi bozuk 
makadam veya çamurlu bir kal-
dırım olarak bırakmağı tecviz 
etmiyecek ve bunlar er geç mo· 
dernleşecektir. Bunların asri bir 
yol haline konulması vilayet mec· 
lisi ve belediyemizin her halde 
kıymetli programlan arasında 
olduğu şüphesizdir. O halde ma· 
halli yol işlerimizle uğraşan bu 
iki kıymettar teşekkülden rica 
ederiz ki, bütün dünyada çok 
süratle inkişaf eden beton yol· 
ları layık olduğu derecede ted
kik ettirerek bize en iyisi olanı 

intihap etsinler, yoksa yalnız ve 
yalnız asfalt yol değil. 

Şurası da kayda değer lci be
ton yollar tamamen ham mad· 
delerini memleketten tedarik 
edecektir. Çimentomuz mebzu· 
len mevcuttur. Halbuki Türk 
asfaltı daha piyasada görül-
müyor. 

D. M. S. 

geldi. Ateşliler de mukabele 
edince sahanın çok çamurlu ol· 
masına ve hafif yağmur düşme
sine rağmen güzel ve seri bir 
oyun seyrediyoruz. 

Üçok takımı çamurlu ve yağ· 
murlu havada rakip takıma bir 
gol avantajı vermiş olmasına 
rağmen itimatla oynıyor ve ya· 
vaş yavaş oyunu Ateş mıntakası 
dahiline intikal ettiriyordu. Bu· 
na mukabil Ateş müdafaası var 
kuvvetile çalışıyordu. Bilhassa 
kalecileri çok iyi idi. 

Devrenin 35 inci dakikasında 
Üçok bir firi kik kazandı. Ceza 
vuruşunu CemiJ gözcl bir vuruşla 
gole ıa'wil ediyor, iki dakika 
sonra Said takımına ikinci bir 
sayı hediye etti. Bundan son· 
raki çalışmalar fayda vermiyor, 
devre de 2 · 1 Üçok lehine bi· 
ti yor. 

ikinci devre Üçokun Ateş 
kalesine dayanan ve fakat se· 
meres:z kala~ akınile başladı. 
Ateş takımı bu devrede epeyce 
açıldı. Buna mukabil Üçok 
müdafaası güze) yer tutuşlarile 
tehlikeleri karşılıyordu. Devre· 
nin 15 inci dakikasından sonra 
Üçok takımı oyunun hakimiye
tini tekrar aldı. Ve oyunu ta· 
mamile Ateş nısıf sahasına inti· 
tikal ettirdi. Fakat yağml. un 
devamı, topun çamurdan ağır· 
laşması, oyuncuların muntazam 
paslaşmamalarına sebeb oluyordu. 
Oyun 2-1 Üçok lehıne bitti. 

Halk sahasında da B. takım· 
ların lilcleri ne devam ed idi. l ık 
oyun Ateş ·Üçok takımları ara· 
sında yap ldı ve 1 • 1 berabere 
bitti. Alsancak 9 • 3 Demir
spora galip geldi. Doğanspor 

ve Yaman!ar takımları ise sa· 
haya gelmed klerinden her ik"si 
de h~kmen mağı iib addedildiler. 

* • • 
Dün Halk sahasında yılbaşı 

münasebetile şehrimıze gelen 
Aydın San 'atlar okulu fudbol 
takım1 lzm"r San'atlar okulu fud· 
bol takımı ile karşılaştı ve he
yecanlı geçen bir müsabakadan 
sonra, daha kuvvetli ve daha 
anlayışlı bir oyun çıkaran İzmir 
San'atlar okulu takımı maçı 4-0 
kazandı. 
Takımlar: 
Aydın: Doğan, Fuad, Hasan 

Celal, lsmail, Hikmet, Necmi, 
Halil, Kenan, Fatih, lsmail. 

lzmir takımı: 
lımaıl. Adil, Cemil, 'f:erattin, 

İrfan, Fethi, Sırrı, Sala bettin, 
Osman, Rıza, Arif. 

Oyuna misafirler başladı.Der· 
hal harekete gelen lzmir takımı 
misafirlere nazaran daha hilcim 
bir oyun çıkarmağa başladı. 
22 nci dakikada ilk golü kazandı. 

35 inci dakikada lzmirin bir 
akınını kesmek istiyen Aydın 
sol hafı topu eli ile tuttu. Ve 
lzmir penaltıdan ikinci golünü 
çıkard:. 

İzmir San'atlar takımı ikinci 
devrede 2 gol çıkardı ve oyunu 
4-0 kazandı. 

Misafir Aydınlılar oyundan 
sonra derhal Aydına hareket 
etmişlerdır. 

Kavga 
Seferihisarda Sığacık köyünde 

Mustafa oğlu Hal m Ermiş ile 
kardeşi Mehmed ve ayni köy
den Nuri og1u Eııv r Aşkın 
kavga ettiklerinden tutulmuş· 

lard ı r. 

ilk defa bö9le dost idiler. 
Hüsnü (beyler) yeni komşu· 

ları Kimüran (hanımlar) dan de· 
receıiz memnundular. Kimüran 
hanım zengin bir ailenin yegan· 
ne kızı idi. Çok kibar, nazik, 
hatırşinas, emsali az bulunur 
hanımlardandı. 

Ayni evsafı kocası Fikret tc 
haizdi. Yüksek tahsil görmüş, 
centilmen, iyi kalbli, evine sa· 
dık mükemmel bir insandı. He· 
le kızları Pervin, aman yarabbi, 
dünyada bu kıza benzer bir 
kız daha var mıydı? O ne gü· 
zellik, o ne nezaket, o ne asa
let, o ne kıbarlık efend m, o 
ne iffet? 

Hüsn.inün refıkası Melek de 
fena kadın değildi. O da çok 
mükemmel bir zevce; bulunmaz 
bir bayandı. Hüsnü, karısına 
uygun ab akta idi. o gece gene 
toplandılar. Zaten toplanmadık· 
Jarı gece yok gibiydi. Mümkün 
olsa biribirler ınin gönüllerine 
girivereceklerdi. Karı koca kom· 
şularını uğurladıktan sonra in· 
tibalarını ayrı ayrı ve adeta 
yarış edercesine söylüyorlardı. 

- Ne mükem nel bir bey? 
Tahsili, terbiyesi, nezaketi? 

- Ya hanım, Kam jran ha
nım. Vat.ahi, ınan k ı bu kadar 
senelik ömrümde bu kadar, her 
şey ı güzel bir nanım görmedim. 

- Ya o Perv.n, melek? 
- O şaheser cidden. 
- Elbette. Böyle bir hanım 

ve beyden hası l olacak evlat 
daha başka olamazdıya .. 

- Bu kızı alan bin yaşadı, 
bin yaşasın. 

- Sonra çok iyi kalpli kim
seler. Hayatlarında daha bir ka· 
rıncayı incıtmedikleri hallerin
den belli. 

- Ve ne derece medeni ve 
asri iseler okadar da namuslu 
insanlar. Göremezsin o hali? 

- Demek yirminci asırda da 
böyle temiz insanlar bulunur· 
muş? 

- Doğrusu çok memnunum. 
Böyle bir komşuya malik oldu
ğumuz için kendimizi ne kadar 
bahtiyar addetsek azdır. 

• • * 
Aradan bir kaç ay geçti. Bir 

gün Melek, ihtiyacına ihtiyacına 
binaen Kamüranlardan elektrik 
ütüsünü istedi. Meşgul, dediler. 
Kocasına şikayette bulundu. 

- Sanki ütüyü yiyecek midık? 
Verirdik gene. 

- Belki de meşguldür, Melek. 
Diğer b ir gün Fikret dostla· 

nna çektiği zıyafete Hüsnü beyi 
davet etmemişti. Akşam karısına 

darıldı. 

- Anla, Melek, en yakm 
dostu bendim, onu meınlekete 
ben tanıttım. 

- Ebette. Herifin karnı d a 
doyd u, kesesi de. Bizi ne ya p· 
sın la r a tı k. 

A radan daha bır az zama.1 

geçti. Birbirlerine eskisi kadar 
gidip gelmiyorlarsa da zahir} 
ahbaplık berdevamdı. 

O gün Hüsnü fena halde Sl• 

kılmıştı. Yüz liraya ihtiyacı var• 
dı. Akıllarına en münasibi F1k· 
ret geldi. Ve Melek giderek on 
gün müsaade ile yüz lira borc; 
istedi, vermediler. Özür d 1edi· 
ler. Eve dönen Melek asabiye
tinden buhran geçiriyordu. 

- Tüh yazıklar olsun, hatır 
saymaz\ara.. Aylarca eyvallah 
ded.k. Her gelişlerinde çeşit 
çeşit .• 

- Başlarına çarpsınlar. Sanki 
ben batakçımıyd m? Keratan 11 

parası olmasa istemezdim. Ka• 
bahat bizde. Yüz verdin mi as• 
tar isterler. 

- Mahcup oldum. Keşke is· 
temes ~ydim, bizi utand ırdilar. 

- Hiç te olmam. Sakla sa• 
manı, gelir zamanı . 

- Zamanın ocağı sönsün. 
Otursunlar evlerinde. 

Bir hafta sonra idi: 
- Duydun mu Hüsnü, Per· 

vin mahade gençlerıle .. 
- Nemize l6zım canım? 
- N~ye liizım olmasın, koın• 

şumuz ayol!. iyi o1maz\arsa ma. 
hallemızde işleri ne? 

insanlar hep böyledir. 

Hayvan ihracatı -···-Bir okurumuzun m ü. 
him müt :ıleası 

Bir okurumuz yazıyor: 
lzmir vapuru, evelce Pire ve 

lskendcriyeye seferler yapar, bu 
vesi e ile Yunanistana mühim 
miktarda hayvan, ls~enderiyeye 
de sebze ihraç ed lirdi. Bu se· 
feferler kaldırıldıktan sonra hay· 
van ihracatçıları, Yunan vapur· 
larını kiralıyarak lzmire getiri· 
yor ve Yunanistana bu vapur· 
!arla hayvan ihraç ediyor lardı. 

Son zamanda başka yerlerde 
iş bulan Yunan vapurları, lzmır 
limanına da gelmez oldular. Ne 
olur? Denizyollara vapurları f 
tada bir defa Pire limanına 
rasa ve lzmirden ihraç edilec 
mevaşi hayvanahnı alı b götürr 
Bu suretle hem memleketimı 
döviz girmiş olur, hem d~ hay 
vanlarımızın ihracında mühim 
muvaffakıyetler temin ed lir. Son 
zamanlarda lzmir l i manından 
hayvan ihracatı azalmı~tır. Se· 
bebi, yukarıdaki meselelerdir. 

Kenizyolları , lskenderiye se
ferinden ziyan ettiğini ileri sÜ· 

rüyor. Belki de doğrudur. Fa
kat, her zaman İzmir lımanına 
uğrıy.:rn büyük kumpanyala.ra 
mensub yaba'lcı vap :.ular, zan· 
neder misiniz ki, daima kar 
ediyorlar? Hnyır .. Bununla be· 
raber, progrırn.arın 31 mevc ıd 
iskelelt:r. '/. r lf 1iyoru, iJ e 
asla ılıu.al t Lm .. z.eı .• 
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Fratelli Sperco 
Vapur Acentaaı 

ROYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

•HERCULES. vapuru 5·1·38 
4e beldr.nmektr nlup yükünü 
tabi yeden aonra BURGAS, 
V.ARNA ve KÔSTENCE liman· 
ları için yük alacaktır. 

SYENSKA ORIENT 
LINIEN 

''NORRUNA. vapuru 3-1·38 
tarihinde beklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG. 
GDYNIA, DANZIG ve DAN· 
MARK ve BAL TIK liman~an 

~ ~~ tl~hır:. 
YıiSA,, vapuru 18-1-38 t~rİ· 

... \,8.l~~ oll,\p, ROT· 
ftRl>AM, HAMBURG, GDY
NiA, DANZIG, DANMARK 
ve BAL TIK limanlarına yük ala· 
caktar. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

•suÇEAVA. vapuru 1·1·38 
tarihinde gelip MALTA ve 
MARSIL Y Aya hareket edecektır 

•ALBA JULIA. vapuru 17· 
1·38 t•ihinde beldf'nmekte olup 
MALTA, MARSIL YA limanları 
için Jile ve yolcu kabul eder. 

lliıalardalci hareket taribJerile 
ıaavl_..dKi cletifiklilderdeo 
acenta mauliyet kabal etmez. 
Da ı.ı. tafailit için ikin· 

ci kOldaacla FRATEU..I SPER· 
CO nps acentafıtma müraca
at edilmeli rica olanar. 
Telefaa: 4111/42421266314221 

ANADOW 

lzmir Or..80 t;aş1ı11üheo'1isliğindeu: ------------~~~~-· -- - --

Teminat 
Karq 
333 

Beber koota· 
lin n nnı· 

baaımen bedeli 
KUl'Qf 

C .nsi Ormanıa ismi KöyWı iımi Kazanın iıaıi 
Kentel 

850 Kuru çam Sarı kaya 
oeuau. 

6 Buca lzmir rae.kez k:1zası 

854 6 1920 • • K•abelen Narhtlere " • 
486 6 1080 • • Kozderesi Yen .köy " ,, 
636 6 1412 ,, ,, lbikl.i k•ya Değirmendere Menemen 

1950 40 650 Meşe kömür Katır ormanı Katır aJaaa Dikili 

• 
'' 

1854 40 618 ., ,, Somaklı ,, " ., 
lznar merkez kazası ile Dikili ve Menemen kuala ınıo y ... karıda y•ı'ı Dev:et orıaaolartndan hi

zalarında göa'eri:en lftefC kömürleri ile kuru çam odunları 25-12-937 tar.hinden İtibaren 15 gün 
müdd l t e açık ar\.ııma ile serbest olarak satışa çıkarılmışbr. 

Mu-.avelename, şartname proj:leri fzmir Orman Başmühendisfığ.nden ve Dikili ve Menemen 
orm l n katip ve m~saha memi.lrlu\darındıo parasız alını r. 
~e 8-\-9 :s C~tcıi günii ııaat onda lzmir oman Başm~ndisliğinde yapı'aca"r. 
2493 sıyıl. arc. r .aı e<siltme m.1e ku~"1ua ~ü(llNiıw a()r• taliWeJİ' t~i~darını Br\wlJlıt 

..atın "8ıa, bQ- sa~ \ cac;:e Zirı-at Beila.ı;wa yatı811, o 11>ıt l~rt ş '~ • ır;. \ 4 6 7 46 1 4 

EN GÜZEL 

~ -

fiirkiyif la11bıı. 

~ 

Şi Balık19 

'f aloız Şifa Ecmhanesinde 

lzmir Yüe Mensueatı 
Türk A. Şirketinin 
Halkapıner KnlDllŞ Fahrilrası 
Tarafından mevıim dolayısile yeni çıkardıtı kumaşlar: 

Sağlam ·zarif 
VE Uf~UZDU 

Yeni yapbrdıtınız elbiseler için bu mamulih .... •• 

SATIŞ YERLERi 
Birincı"ttordoncfa 1'86 numarada 

SAP K HALI f. A. Ş. 

... .,, . . : ., .. 
•• Doktor 

Kemal Tahsin Soyda ı 
., 

Cilt/ ve l~naftil lıaatalıltları mütehassısı 
lzmir ~ledıyeıi Zührevi haslalıldar ve tedavi evi d u· 

padag çekilerrk yeniden 9Çbğı Numıtnzade soka~m lak 3 
11uJDaru muayenthanesinde hutalınrn Pazardan maada herg~n 
sab· hfan akşama kadar kabal •e tedavi eder. 

- Muayenehane Tele. No. 3416 Evi 5161 ~ 

Foto öroğ u 

Hamza Rüstem 
En meşhur fabrikaların fototraf makineleri, tilın, cam, kağıt, 
kart ve bilınnum f Qtçğrafçılılda müetamel ecaılar, fotoj'raf it 

\le ,devab, font ve seltptdar. 

Folofreftılıfa müteallilılaer llfWi malz eme 
Zev&i Kfi1•e•lc Meitn ve atnndiı-am, IMNHıdat Ye evralc 

iatınaahlan ve kopyaları kemali dikkatle y.-pılır. 

AMATÔR iŞLERi 
Develo_pman, kopya ve her om atıand"ISlll80 sürat ve nefa· 

.etle ,apılır. 
IZMIR: Emirlerzade çarı• No. 28, 4, s, 6, 7, 8, J 
Telefon: ~675 T ar. Rüllem lzmir 

J, laaatalılıları ıaiiteltaa.,~ı -
Dr. Ceıaı Yarkın 

lzmir Memleket hastanesi da•ili haıtalıtdarı seririyyat şefi 
ikinci Beyler sokağında inhisarlar tütün saU. deposu kar· 
şııında 65 No. la nıuayeaebanelinde hastalarını kabul etmek· 
tedir. Telefon: 3f56 

Eoi: Göztepe lrt11noag ca..._ Ci••~ •• lılftflnı 
karşısında No. 1•111 Tm. ZJ6 

iirk Hava Kııruma 

Büyük pi~angosu 
3 tlncii lce,ide 1111cinıcilıauıı IS31 dedir 
BByiJk ikramiye. 50,000liradır 

Bundan başka: 15,00I, 12.- ıllllt lrahk ikramiyeı-
lerle (20,000 v. 10,000) liralık iki adet mülciU& varcLr. ll'llr. 

Aynca: 0.oo&> liradanbqbyarak ~) Isaya kadm büyük 
ve küçük bilıtmh ikramiyelerle amortilcsi J.ri ola t. zengin 
plandan iltifı .. ellrlek içia bir bilet almaktan çekinnteyiniz. 

lzmir gomrok m•hafaza tabura sa
tın alma komisyonundanı 
• 

lfubammea Muvakkat 
Ciasi Miktarı tutan teminata 

Kilo Gr. Lr. Kr. L. Kr. 
Pırua 2888 144 40 1100 
LlbaDA 2600 156 00 12 00 
lıpm• 1380 69 90 6 00 
Balda 1844 221 a 17 00 
1 - lzmir gümıik muhafaza tabur~ Urla bölükleri ihtiyacı itin 

yukarıda cinı Ye llilm.ı yazıla dört kalem abzenin ayrı ayrı ek· 
lin..Jeri ,apı'mek ._. 14-1·938 ccm ,... uat ıs de açık 
eksikme ıuretile ihaleleri yapılacakbr. MU.mmen bataı&.rile mu• 
vakbt t eminata hizalarında yazılıdır. Şartaaaeıi her aün komia
yonda priilebilir. 

2 - lsteldilerin 2m saım ka•unun 2 inci ve 3 ilci med,Je. 
lerincle w tst•memia de ymı velikalarla 11111vakkat teminat mak
buz wya baalca mektllp&arile birlikte ihale aaatiade lzmir AJsan
cak Birincikordon 364' nu .... ıda tabur ubn alma komisyonuna 
m0raca"'8n. 30 4 9 3 459'l 

Oteli._.n bütün awbilJUI ~ifl edilmif soluk ve aacalc su 
J.anYcı d91tW ilive ....... Qtel yeaiden temn ve tefriı 
echit 111 -"terileW8wa ı. tüı5 ıatirahatleri temin olllD" 
mQftar. Platler mutedil' ve laer l:eseye elveriflidir. 
K er• caddesi lcanlilol karşısında No. 7?. lzmir 

lzmir vi&iyeti mulı•~IJei b susiye 
mftdDrlOğOnden: 
Numaruı 

28 
47S 

1-2 
33 
!5 
~ 
17 
85187 

m 

CiQai 
•• clükkin 

• 

• 
dolap 
mıtaza 
fuım 
dUkkAr 

Mevkii 
ICart•Jmli• ikrwat IG. 
S-atlar mektebi J&DL 
!laü Karaoıman caddesi. 
~ beledİfe caddesi. . " " Balar bedesteni. 
Belcirpqa bamnda. 
K-.ıya"- iktmaıt so. 
kantatma sanatlar mektebi ya· 
Dında. 

llarei lralGIİJe abtıabncfaa ofup yukarıda yer ve cinsleri yazılı •br• kiraya v•U.k ~ 24-J.2.937 güuWıde• itibaren ve 
temdi'ilsm mllteri cı'•w:t '' kadar •çık artırmaya çıkarılmıştır. 
~ at"renmek iıtiyenlerin her gün mubasebei hususiye müdü· 
riF vwridat kalemine ve pey ıürmrk iıtiyen lerin de vilayat 
encüırıeninin toplınd ıQ-ı her pazartesi \e perşembe günleri saa 
10 dan 12 ye ~~",JMi~ wak~uzlaı: k P'ı\.~ ~cümen"' nui--
ıec•'-n tıitıı CMtatUfe 31 1 2 j 4 .. 0~ 



otoOr 


