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Japonlar, Liliyan şehrini de 
dün işgal ettiler. 

-----·------
Hankeo bombardıman edildi. Japonlar, Şangay .. 
da bir Ameril_ 1 radyo istasyonunu zaptettiler 

Tokyo, 4 (Radyo) - Domeı 
Ajansı bildiriyor: 

Şantung havalisinde Japonlar 
Liliyan şehrini ve Sukunun şi· 
malindeki bütün askeri mevkileri 
işgal etmişlerdir. Çinliler, büyük 
bir mukavemetten sonra müda· 
f aa ettikleri yerleri tahliyeye 
mecbur kalmışlardır. 

Şanghay, 4 (Radyo) - Ja_Pon 
tayyarelerinin Han\ceo üzcrınde 
yaptıkları bombardıman netice· 
sinde yalnız 3 Çin tayyaresi 
tahrib edilmiştir. Dığer seksen 
tayyarenin sakh bulunduğu han· 
gara bomba isabeti olmuş ise de 
tayyarelere bir şey olmamıştır. 
Limanda lngiliz gemileri, ken· 
dilerine bomba atıldığı takdirde 
mukabele etmeleri için emir 
almışlardır. 

Pekin, 4 (Radyo) - Burada 
Şubat ayı içinde yeni bir Çin 
bankası tesis olunacaktır. Bu 
banka Japon tesir ve kontrolu 
altında bulunmıyacaktır. 
8ir Amerikan radyo istas· 

gonu zabtedildi 
Şanghay, 4 (Radyo) - japon· 

lar bu ıehirde bir Amerikan 
şirketinin elinde bulunan radyo 
iat. yonunu zabet ılerdir:"'Po 
yo bükQmcti, bırb sahasından 

verilecek haberleri terkik ve 
teftiş etmek için bu tedbiri al· 
mak mecburiyetinde kaldığına 

bildirmiştir. 

Hankong, 4 (Radyo) - Ma· 
halli lngiliz hükumeti, 1931 de 
haz rladığı bir kanun mucibince 
bu lngiliz milstemlekesinde san· 
sör koymağa ve evelce haber 
vermeden tekalifi harbiye şek· 
tinde bazı ınallara vaz'ıyed ct
mete karar vermiştir. Bu ted· 
b re, mezkur lngiliz müatemle· 
kesine 300,000 Çinli muhacirin 
ilticası ile tahaddüs eden vazi· 
yet üzerine başvurmak mecbu· 
riyeti hasıl o1duğu ilin edil· 
miştir. Buna göre polis istediği 
evde araştırma yapabilecek ve 
lüzum gördüğü kimseleri hudud 
harici edebilecektir. 

Hankov, 3 (A.A.) - Bir Çin 
menbaından gelen telgraflara 

\ 
$Öre Çın generali Çan ·Kay·Şe· 

Taggare bombardımanından sonrD Çin şehirlerinde 
ölüler toplanıyor 

yapılmakta olan ihata hareketi ı cak bir vaziyete düşmüş olduk· 
sebebile Hankovda tutunamıya· ları söylenmektedir. 

Bir kaç gündeoberi yağmurlu devam 
eden hna, duo birdenbire ıoğuruuş 
Y• bir müddet ıulu kar yığ~'tu. 
Ak.denizle Ege denizinde tekraı:~ fır. 
lloa baılamıştır. Körfcızde hrııoa 

yoktur, kau da yoktur. 

İzmir vapuru, dün epey yolcu 
ve yilkle limanımızdan latacbula 
hareket eımiııir. 

Barometre düemekte devam f'tli· 
gi için havanın daha so~uması mub. 
temeldir. 

Heyelan 
Altındağ ve civanoda ailrekli 

yaJmurlırdan heyelan },a~göatermit· 

tir. Altındağ köyünün Ozerinde bu· 
lunduğu tepenin civarındaki kireçli 
küçük tepecikler yerlerini değiı· 
tirmekte, fakat lıu hırı.ket çok va. 
Yae husule gel ıııekıedir. Bilbaen Kı· 
zılçullu deresi içine do~ru he) elin 
daha 8cri bır şekildedir. Bu yüzden 
Kemer-Kızılçullu arasındaki çift d··· 
miryoluodan dere kısmındaki yol. 

aamın bozulduğu, hatıa Kaoçeşme 

~i üzı•rmde hendekler a~?l<hğı 

görülrııü~tiir. He\ elanın ilerlenıesin° 
den LorL.ulmalı11dır. Bu t ıkdirde 
l.ınıir·A) dın hattında wfiııakalıit sek.· 
teye uftrı\·acakıır. 

J•'akoı ıe<lhırler alın ıcagı da ta• 
bii,Jir. Bu ) fi1rlen dün tren !!t'feı ]eri, 
tek bot üzerio,ıeu yapılwı:, rötarlar 
olnıui'tur. 

llu Lavalideki bP~elilo der,. im· 
tiJadınca V t>Zİr 'e Osıııaneğa eııları 
kaynaklarına kadar çıknııkıa•hr. llıt• 
la bir ~ene Vezir \'C O·mıınağa sula· 
n te•ieatı lnle l onılmıış, tamiri içio 
mfihiın Lir para sarfedilnı<"k eureıile 
lııılkın su~uz kolmı~ınııı 4)ouu" l!e~il· 

miştı. Hatta uıırıaıikadon tıu kemer• 
leri de kı•me ı hu hcvclanlardao , 
harab olm•ı;tu. Yolun kenarındaki 

tepe sulu ı;amur hıliude demiryolu· 
na do~ru nkma.:ıa \e p{lılmaktadır. 

Ç~m' e ·l yıın p anı 
- -

Uluslar sosyetesi Maarif Vekilinin beyanatı: 

11 k;::::::i içti- Orta mekteplerde 
maınaa neler Yardımcı mu-allim kullanll-
görüşülecek t• d 

Cenene, 4 (Radyo) - Uluafar ması zarure 1 var ır. 
aosyeteai konseyi, 17 ikincikiinunda 

toplanacaktır. İçtimada, Sancak me· Bu husustaki kanun üç sene da-
ıeleai ile beraber, Macariıtana kartı 

tatbik edilmekte olan mali bontrolun ha temdid edilmiştir. 
kaldırılması da görü:filecektir. 

ispanya harbi 

Cebhelerde 
Harekat durdu 

Cumhuriyetçiler Te. 
ruelde bir kiliıe bi. 
nasını ':z;aptetmişler 

Barselon, 4 (A.A.) - Milli 1\10• 
dıfıa Nezareti ıebliğ ediyor: 

Teruel cebhesinde faaliyet pek 
eh,.mmiyetııız.dir. Coucuda da 'reruel 
itil kametinde ıısilerin yaptıkları bir 
hücum tımıedilrni~tır. Muelada Teru• 
el mıntJk:uında cumhuriyet kuvvet• 
lı•ri ilediverek şehirde henuz muka• 
veını t et•uekıe olan bıızı binaları 

zapıetmişlerdir. Burada bir lı.iliıe de 
itgıl edilwır, içindekiler eııir olmue· 
Jaıdır. 

İngiliz mebusları lspangaga 
gidıgorlar 

Loı dra, 3 (A.A.) - 9 f eçi me· 
Lus l(!panyo lııiL um etinıo daveti üze· 

rine bu eabalı ı sponyaya hareket et• 
miilerdir. Hunlar enelii Barselooa 
gideı•,.kler ve oradan iki gruba ayn• 
lacaL. 'ardır. Hu ıırulılardan birisi Ara• 
~on reLbe~ine, dı~eri Mıdride gide· 
Cf'kler 'e l ıır!ılıereye dooünce mütc· 
add ı içt mıılarda f ~pıııyollara )ar. 
dıwda lıulunul ması Jehınde nutuklar 

Ortada Maarif Vekili B. Sa/Jet Arıkan, sağ ve solunda Ma· 
nisa saylavları B. Refik Şevket ve Kazım Nami Duru 
Ankara, 4 (A.A.) - B. M. Gümrük ve İnhiıarlar Veka ·1 

Meclisi dün Fikret Sılayın riya· memarları kanun layihasil 
setinde toplanmıştır. Mecliste - Sonu 8 inci sahijea·, 

Yağmurların tesirleri: 

.Son günlerde yağan yağmurlar ve 
dağlardaki karlano crimeııle husule 
gelen sular, Bergamanın Bakırçııyını 

tııırmış, lımir-Berganıa yollllluo Si· 
mitçi çiftliği mevkiiodeki köprü ve 
ıoaesinio bir kıemıoı sular götilrruü~· 
tür • .Hu arnda iki ınerkf'.hliyi de u· 
lar si.ırüldemi~. hunlardan biri kur· 
tarılmıı, 55 yaşlarında bir kııdııı olan 
diğeri de oıerkeble hirlikıe uların 

cereyanını kapılıb k>tyhol ou•tur. llo· 
~ulan kadın, Kırıklar köyünJoııılır. 

Hüvhcti heııüz tesbıı edıleıoeuıişıir. 

Yolun bu kısmında, Hergıımıı·hmir 
arasında ıefer yııpan on ka lor kı.m· 
yon ve hır de imdaıh sıhhi otorııo· 

bih çamurlara a1plaııınıf, kaluıı~tır. 

Her ~ene hir kıç kişinin baya. 
boa mal olııa Balurçayın bu taşma· 
11na karşı viluyet nafıa ınüdürluğ J• 

nilu tedbir alması; Si mitçi mevldıo. 

B. Goga 

d~ki dere \'8 tarlalarla bir ..... 
yede olan IJO enin ynz metrelik bir 
kısmını biç olmazsa lıir ' .k .. 
metre yi kıehmcsi llizımdır. Bu tak• 
dırd taşma geoe olacak, fakat ı~ 
yi s:ılıır b.ısmı yacak, köprllden " 
yoldan geçmek milmküa olacaktır, 
Alakadarların nazım dikkatiııi celbe-
deriz. 

• • • 
Aydıo, (Hususi) - Son üç ga.. 

de Aydına ~ea çok şiddetli yağmar 
a dı. Bu vüzdcıı Menderes ve dere

ler t.aşt•. i\lendere üzerindeki ıular 
ieliYem ·ılı. llbıv dün Çıneye kadar 
giderelt bozulan yollıırı tetkik etmif, 
ııafıa daire ince tic hunların tamir 
ve ıslahı için faaliyete geçmiıtir. A.y. 
dın içıode1 !?eçen tabakhane çayı 
J oıiryolu L:ena rndald Çeııepe k6-
yua le iki lı.e piç 11viJı du arlarına 
) ıkmıştır. 

söylüyor 

~ kumandakındaki kıt'alarHan
ko"v istikametinde muzafferane 
ilerlemektedirler. Ba generalin 
piştar kuyvetleri Hankov istas· 

Dörtler. anlaşması tahak- •öy~iy~;:~r~r.nci sahifede -

"Romanya ittifakla
rını bozmıyacaktır!,, 

yonu ~kınmde bir noktayı işgal 
etmiı dir. 

japo •rın Çinliler tarafından ,. 
B. Hit1'trden 
B. Muas~niye 

Berlin, 3 (~.~.) - Yılbaşı 
münasebetile Hitler, Mussoliniye 
şu telgrafı göndermiıtir: 

Ekselansınızın şahsi ve pek 
mühim olan tarihi eserinin mu· 
vaffak olmakta devam etmesi 
için en samimi refah temennile· 
rimi kabul etmesini rica ederim. 

Mussolini şöyle cevap ver· 
miştir: 

Bu güzel temennilerden do· 
layı derin teşekkürlerimi takdim 
eder ve ekselinsıntzın şahsi ve 
şanlı parlak vaz:fesinin gitlikçe 
büyük muvaffakıyetlere nail ol
ması için samımi temennilerimin 
kabuliinil rica ederim. 

kuk etmek'. Üz·ere mi? Son dakika: --
Arapça radyo neşriyat~, İngiltere - İtalya 

arasında yeni ihtilaflar tevlid etti. 

Bag Çemberlagn · 

Londra 1 4 ( Radyo ) ·- Dün 
ntişar eden bır İngil z gazete· 
'nın verdıği malumata göre, 

ıgiltere Başvekıli Bay Çember· 
layn, hazırladığı bir planla dört 
büyük hükumet aras nda mevcut 
ihtilaflar.o hal suretini göster· 
miş bulunmaktadır. Bu planda 
bir yeni Avrupa direktüvrı teş· 
kil ed.lmesi tavsiye olunmakta· 
dır. 

Ayni kaynaktan alınan bir 
habere göre, bir müstemlekeler 
konferansı yapılacak ve bu kon· 
ferans, Alrnanyanın müstemleke 
meKeleıi Üzerinde ortaya süre· 
ceği şart ve dilekleri tedkik 
edecektir. 

r .ionu 8 inci •ahi/ede 

Frankistler bir Fransız kon· 
solosunu tevkif ettiler 
Bayon, 4 (Radyo) - Son daki• 

kada alınan bir habere göre 1ronda· 
ki Pr11nııs konsoloıu Bay Dokur ve 
6ç Franıız ticaret ateşeıi nuyoaaliıt 

hükumetin emri ile tevkif olunmuş• 
lardır. Bunun vıkıile Frao112ların 

tevkif , ttikleri nasyonalietlerden İrun 
kumandanının hapse atılmuuıa bir 
mukabeleibilaıitil olmak ü•ere ya· 
pıldığı ilan edihniotir. 

Şefimiz ve 
Yeni sene tebrikleri 

Ankara, 4 (Hususi) - Yeni 
sene münasebctile, Cumhur baş· 
kanımız Atatürk ile Çekoslovak· 
ya Reisicumhuru, Romanya, Yu· 
nanistan, Bulgaristan kralları ve 
Yugoslavya saltanat naibi prens 
Pol arasında tebrik teigrafları 
teati edilmiştir. 

Rumen başvekili, diktatörlüğün Ro· 
manyaya giremiyeceğini, yeniden 

intihabat yapılacağını söyledi. 

Köıeae Ramen Başvekili B. Goga fle !lumen parl8mento hması 
Bakreı, 4 (A.A.) •- ~ıvekil Go· • ten ıonra ıu beyanatta holunm ıtur: 

ga Bna1 Ajan11nın muhabirine hiç - "Sadece ecnebi memleketler· 

bir ittifakı boımıyaca&ıaı •61ledik• - Sonu 3 ncii salıif •d• -

.. 



TAnoıu 5 l{i nu am 

FOK~A 
vo e ş 

haberle 1 
• l 

Canavar 
Vidmanın 

~~~~---_._---~~;;m;;;;--=--.--.--------------------------.;;;;;;;;;'tnuhaketn~si Zamanın aeğışti~ioi, duvarda a ılı durau takvi•den <lob.ıı fazla bir takım 
telakkilerin, bir takım ölı;üler n, hatta bir takım mefhumlara rerilen ma
aalann de~i~mesioden anlıyahiliriz. 

Bundan yirmi be~ eenc önce "harh,, ne manaya gelirdi? Sefirler, adeta 
meraaimle, çekilir; noıalar, bütün etiketlere, bütli ı te2rifıtt kai<lelerioe ny· 
... olarak, "teati,, l'.dılir; bu da yeti,mez tUti natom r verilir ve nıhn)et 

gayet kat'i, gayet muayyen bir günden, batta bir saatten sourn iki millet 
hiribirine "harb ilin etmiş,, eıı.yılırdı. t 

Bu gün, lıarb ilan etmek, neredey e, soka~a orta çe~ kıyafeti ile çık· 
mu ılı:abilioden, ayıb ~·yılacak, utamlacak: hic hale gelmiftir. 

'.Meralime, ananeye, n!ıule fotla rin et g ~teren bir tarı hçi is~n· z, biç bir 
tek "harb ilanı,, bulunmadığı içrn, yazacn~ınız e erde ne Hııbeşistao, ne İa· 
paaya, ne de Çin muhnrebeler·oia adı geçmiyecektir. Ilalhııkı Çin daglarm• 
.. 'Vadilerinde bir günde e ki muharebelerin b tun zayiatı verilme'ktedir. 

Sonra barb öoceaiodc yığınları kışkırımnk iı;in kullımı,tın vasıta1ar da 
bu gün köhne kruvazörler gibi, zama ımızda, harb ufı dııında kalı) or. 

Reie Vılsonun Amerikan milli kongresinde, A erikayı buyük harbe so· 
bbilmek için okuduğu meşhur nutku bilir misiniz? / 

Son yıllarda ya lan Amerikan edebi yazılan arasında sc~me bir yer 
alan bu nutuk, Aw rikayı Almanya aleyhine harbe sokabılmek içın en 'kuv• 
Telli madde ola ak. şuuu abyordu: 

"Amerikan gemileri batrrılmış, Amerikan "latandaşlan ötdiirüloıüştür. 
Ba harbe, demokrasiyi kurtarmak için girmeliyiz.,, 

Bu nutukları sonra tarıh, Amerikayı da Almanya ve müttefiklerinin 
karpııoda harbe girişmiş gordü. 

Ayni ozler, Panay facia ından sonra da tekrarlandı. F kat Amerika 
hükümetı l\lonroe nazariyesıne her zamankind n daha eadık ve japooyadan 
alt.lı'ı ccvaM notadan memnundur. 

Ö ç ıler o kadar hızlı Jeğişiyor ki eea larıoı yanm asır önce teebit et• 
mi o an bir takım bilgilerin, elli sene sonra biç bir ıi e yaramıyacağından 
lorl, hıhriz. 

Almanyanıo bir kaç yıl önce geçirdiği ekonomik buhran sırBBında 3000 
eko omi mü ehaaeıeının verdi~ı 3000 raporun hiç hirLSi bir işe yaramamı§lı; 
l .• mem .haıırlar mıaınııt? 

Japon Mataharisi ısıme 
çekiliyor 

Japon Mataharisi ismi verilen 
bir kadın casusun Tokyoda kur· 
ıuna dizildiğ ni yazmıştık. 

N. Artam 

tırılmıştır. Burada Maı koninin 
laboratuvarı oiduğu gibi bırakı
lacak ve ıiçinde, Markoninin tel
siz üzerindeki tecrübelerinde 
kullandığı aletler ve diğer eşya 
muhafaza olunacaktır. 

Yat bir sahilde bağlı buluna· 
cak ve arasıra başka memleket· 
Iere giderek, seyyar sergi ha
linde, Markoninin eserlerini baş
kalarına da göstermeğe yarıya· 
caktır. 

En fazla vergiyi Fransızlar 

T drkiye - lsviçre ....... .. _ 
İhracatçı arımız bu 
gün toplanacaklar 
Tlirk ye·İsviçre arasında yeni 

bir t caret anlaşması akdedile
cektir. 

İhracatçılarımız, bu gün öğle
den evel Ttirkofis müdü lüğıinde 
toplanacak, lsv çre ile f caret 
işlerımiz hakkında düşüncelerini 
söyli ye ceklerdi r. 

Başöğretınenler 
kad~osu 

Başöğretmenler kadrosu, dün 
Kültür Bakan ığmdan şehrim z 
kültür direktörlüğüne gelmiştir. 
Karşıyaka F evzipaşa okulu baş· 
öğretmeni Bn. Meliha Onoluğ 

merkez Ülkü o ulu başöğret· 
meni ğ'ne, Müdafai hukuk okulu 
öğretmenlerinden B. Rasim Ay
sun Ödemiş İnönü okulu baş· 
öğretmenliğine Vf" maarif me· 
murluğuna, Menemenin Kubilay 
okulu öğretmenlerinden B. Şe
rif Özer Bergamanın 11 Eylul 
okulu başöğretmenliğine, Tor-
balı-Çakırbeylı öğretmeni Bay 
Mustafa Ödem şin Zeytinlik 
köyü başöğretmenliğine, Kara· 
burun merkez okulu öğretmen
lerinden B. Ömer Göksel Ka
raburunun Sdib·Ambarseki oku
lu başöğretmenliğine, Kemalpaşa 
kazasının Sinancılar okulu öğ· 
retmeni B. Ahmed Akman Yu· 
karıkızılca köyü başöğretmenli
ğine terfian tayin edilmişlerdir. .. 
Oğretmen tayinleri 
Öğretmen Bn. Vedide Kemal 

Karadayı Kü tür Bakanlığınca 
Amerikan kız kolleji Türkçe 
öğretmenliğine tayin edılmiştir. 

Ayni zamanda kuvvetli bir 
artist olan ve Şarlo tarafından 
beğenilerek meşhur edilen Ah 
Bea ismir!deki bu kadının da, 
Mataharinin olduğu gibi, bir 
filmi hazırlanmaktadır. Holivud
da çevrilecek olan bu filmde 
Ah Beni temsil edecek artist 
henüz bulunamamaktadır. Fakat, 
Japon casus kadın hakkındaki 
bu filmin Matahari filminden 
daha iyi olmasına çalışılacaktır. 

Bölge san'at okulu öğretmen· 
terinden B. Ferid Uzelin öğret· 

veriyor menlikten çekilmesi sebebile 
"Fortune,, ismindeki Ameri· yerine Dıyarbakır san'at okulu 

Awnerikaya harp borcunu 
tamamen veren bir devlet 

Dünyada yeni bir harp teh
iikcs'nden bahsolunuyor, fakat 
hili harp borçları diye bir he· 
yuta !ıer an bütün gözler önün· 
de yükselmektedir. 

Büyük harpte Amerikaya 
bôrç\anan devletlerin bir çoğu 
borçlannı tamamile ödemek 
ıöyle dursun, her sene verme· 
leri lazımgelen muayyen taksit
leri bile vermemişlerdir. 

Yalnız Finlandiya bir istisnf 
gösteriyor: Bu memleket harp 
borçlarının taksitini her sene 
muntazaman vermiş tek mem
lekettir. Bu sene Macaristan da, 
uzun müddet borcuna sadık 
olmamak vaziyetinden kurtul
muş ve geçen gün bu seneki 
takaite mahsuben Amerikaya 
on bin dolar' kadar bir para 
vermiştir. 

kan,, mecmuası bazı memleket· riyaziye, elektrik ve demır işleri 
ferde balkın verdiği vergi nis- res'm öğ etmeni B. Mehmed 
betini gösteren bir liste neşret· Mustafa Döker tayin olun· 
miştir. Buna göre, en ağır vergi muştur. 

yükü Fransız vatandaşının sırM Dik ·ı· B 
tına yüklenmektedir. Fransız ı ı Ve urnava 
kazancının yüzde 28 ini hüıdl· mezbahalarındfl 
mete vergi olarak vermektedir. Birine.kanun 1937 iç nde Bur· 

Liste aynen şudur: nava mezbahasındn 100 ka .. aman, 
Japonya yüzde 13 31 kıvırcık, 50 keç·, 9 kıvırcık 
İsveç " 15 keçi, 77 kuzu, 41 oğlak, 1 man-
Kanada " 16 da, 26 öküz, 23 inek, 115 dana, 
Birlesik Amerika " 19 1 malak, 2 domuz olmak uzere 
Almanya " 21 480 baş hayvan kes Jmiştir. 
İngiltere " 23 Ayni müddet zarfında Dikili 
Macaristan • 27 belediye mezbahasında 65 ko-
Fransa .. 28 yun, 86 keçi, 14 inek ve 20 

Katilin anası dana olmak üzere 185 baş hay· 

Pariste tüyler ürpertici cina
yetler ışliyen Vaydmanın annesi 
oğlunun bu canavarlığını duydu
ğu zaman: 

- Yüzünü görmek istemem. 
Benim için o ö,dü demektir ••• 
demişti. 

van kesilmiştir. 

Askerlik dersleri 
Üniversite ve Liselerde asker

liğe hazırlık dersleri saatlerinin 
ders az olan günlere verilmesi 
ve bu gÜnlerin Küitür direk· 
törlüklerincc tesbit edilmesi 
Kültür Bakanlığından şehrimiz· 
deki alakadarlara bildirilmiştir. 

Tekaüd, yetim ve Fua~da eğlence 
dul maaşları Elçilikle;;;i;e müra----...... , ........... __ 

Eski kanuna göre ve. 
rilen maaşlardan 

buhran vergisi 
kesi miyecek 

1890 numaralı k nunda yazılı 
30 liralık muafiyet hükmünün 
tatbikinde eski hükümlere göre 
bağlanmış olan telcaüd, yetim 
ve dul maaşlarının diğer istih· 
kakiarla birleştirilmesi hakkında 
Maliye Vekaletinden vilayete bir 
tamim gelmiştir. Bu tamimde 
deniliyor ki: 

1890 numaralı iktisadi buhran 
vergisi kanununun dördüncü 
maddesinde yazılı ve istihkakı 
150 liraya kadar olanlara mÜn· 
hasır bulunan otuz liraltk mua· 
fiyet haddinin tatbikinde 1683 
numaralı askeri ve mülki teka· 
üd kanunundan evelki kanun ve 
hükümlere göre tahsis edilmiş 
olan tekaüd yetim ve dul ma· 
aşlarının da d ğer istihkaklarla 
birleştirilmesi lazımgeleceği umu
mi yazı ile evelce tebliğ edil· 
mişti. 

Mevzuubahs tekaüd, yetim ve 
dul maaşları, 1890 numaralı ka· 
nunun 2 inci maddesinin A fık
rası mucibince mutlak surette 
buhran vergisinden istisna edil· 
miş ve otuz liralık muafiyet had· 
dinin ancak (vergiye tabi ve 
yekunu 150 liraya kadar olan 
istihkaklara) tatbiki mezkur ka
nunun dördüncü maddesi ica
bından bulunmuş olduğundan 
esasen vergiden muaf bulunan 
bu nevi tekaüd, yetim ve dul 
maaşlarının, muafiyet tenzilatın· 
da, vergiye tabi istihkaklarla 
birleştirılmesi caiz olamıyacağı 
ve yüz elli liranın hesabına eski 
kanun ve hükümlere göre bağ· 
lanmış tekaüd, dul ve yetim 
maaşlarının dahil edilmemesi 
ruhu kanuna muvafık olacağı 
divanı muhasebat reisliği ile 
bilmuhabere takarrür ettirilmiştir. 

Binaerıaleyh umumi yazınm 
1 numaralı fıkrası kaldırılmıştır. 

Evelce eski hükümlere göre 
bağlanmış olan tekaüd, yetim 
ve dul maaşlarının yüz elli li
ranın tayininde hesaba katılması 
yüzünden fazla alınmış olan 
buhran vergilerinin 15·2·937 ta
rihli umumi yazı hükümleri dai· 

resinde sahiblerine reddine kirar 
verilmiştir. 

Fuhuşla mücadele 
Fuhuş ve fuhuş yüzünden bu· 

laşan hastalıklarla mücadele ko· 
misyonu dün Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet müdürlüğünde top· 

lanmış, bazı kadınların temiz 
hayata dönmeleri için vukubu
lan müracaatlarını kabul etmiş
tir. Bu kadınların zabıtadaki 
kayıtları silinecektir. 

caat ediliyor 
Fuar komitesi, bu sene Fuar 

sahasında y pılacak Lünapark 
ve diğer modern eğlenceler te· 
sisatı için ecnebi memleketler~ 
deki elçiliklerimize müracaat et
meği kararlaştırmıştır. E çilıkle
rim ızin teşebbüsile bu gibi mü
esseselerle anlaşmalar yapılacak: 
Kültürpakta daımi surette eğ
lence vasıtaları ve tesisatı bu
lun durulacaktır. 

Kanalizasyon 
tesisatı 

Belediye 9500 liraya 
büyük bir lağım 

yaptırıyor 
Belediye, Bahribaba parkı 

önünden ve kışla içinden geç· 
mek üzere 9500 lira sarfede
rek büyük bir lağım yaptıracak· 
tır. Bu lağım, Maldere üzerin· 
de yapılmakta olan kanalizas· 
yonla ~irleşecek ve yukarı ma~ 
hallelerden kanallardan gelecek 
sulan doğrudan doğruya denize 
dökecektir. Şehrin bu kısmında 
ara sıra görülen su baskınının 

önüne geçilecektir. 
Belediye daimi encümeni 

Dün öğleden sonra belediye· 
de toplanan belediye daimi 
encümeni şehirde yeni yaptırı· 
lacak yoJ, lağım ve teşçir işle
rine aid planlar üzerinde mü· 
zakerelerde bulunmuş, bu plan· 
ları tasdik etmiştir. Yakında 
munakasa açılacaktır. 

Turkuvaz 
bc.ırında 

Bir hırsızlık vak'ası 
oldu 

Evelki gece Birincikordonda 
Turlcııvaz bannda bir hırs zlık 
vak'ası olmuştur. Barda artist· 
lik eden Zebur adında bir Er· 
meni kadın, bar müşterilerin· 
den gümrük muayene memuru 
B. Kazımın masasında konsu· 
masyon yaptığı sırada cebin· 
den beş lirasını çalmıştır. B. 
Kazım, vak'adan polisi haber· 
dar etmiş ve yakalat?an Bn. 
Zebur adliyeye verilmişt r. 

Alakamız 

yoktur 
(Ege Tecim ve Endüstiri K la

vuzu) adile çıkarılan kitapla 
Anadolu gazete ve müessese· 
sinin maddi ve manevi hiç bir 
alakası olmadığını gördüğümüz 

lüzum üzerine bildiririz. 
(Anadolu Gazetesi) 
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Paris, 4 (Radyo) - B r çok 
İnsanla"ı öldürmekle suçlu Al· 
man Vidmanın bu günden iti· 
baren istintakına başlanın şhr. 
istintak hakimı Vidmanı, hapis
hane arkadaşı Kromeri d~ h1r
sızlık maksadı ıle öldürmekle 
itham etmiştir. 

Sovyet vat n
d şiarı 

Almanyadan ayrılır. 
ken pasaportlarını po. 
lise mühürletecekler 

Bertin, 3 (A.A.) - Almanya 
Dahil'ye Nazırının bir kararma 
göre, Almanyadan çıkmak isti· 
yen her Sovyet birliği vatan• 
daşının pasaportunda bundan 
böyle Alman po1isinin vizesi de 
bulunacaktır. 

Salahiyettar mahfeller bu ted· 
birin bir mukabele olmak üzere 
alındığını ve bu suretle hareket 
eden diğer memleketierın va• 
tandaşları için de ayni muame
lenin tatbik eılildiğini b ldiri• 
yorlar. 

Türkiye.Romanya 
ticareti 

Bükreş, 4 (Radyo) - Türkiye 
sefiri B. Hamdullah S bhinin 
iştirakile bu gün bir toplantı 
yapılmış ve Türk ye-Romanya 
arasında bir ticaret muahedeıi 
akdi için görüşmeıer olmuştur. 

Verilen kar ra göre, Türki
yeden gelecek bir heyet ile ye
niden müzakerelere baş ana· 
caktır. 

30000 
Almany 

recektir 
Berfin, 4 ( Radyo ) - O uz 

bin İtalyan köylü çiftç.sinın Al· 
manyada çalışması hususunda 
Berlin ile Roma arasında cere· 
yan eden müzakerele netice• 
lenmek üzeredir. Bu görüşmeler 
esnasında bu ltalyan çıf tçilerin• 
ver lecek ücrP.tfer n AlmanMarkı 
ile tediyesi de karar a tına alın· 
mıştır. 

Von Papen 
Macar ·s ana gitti 
Vıyana, 4 (Radyo) - Alman• 

yanın Avusturya sefiri Von Pa· 
p n, ansızın Macaristana ava 
gitmiştir. Sabık Alman Başve
kilınin bu seyahatine büyük 
ehem mi yet atfedilmektedir. 

Almanyoda Y ahucli 
aleyhdarlığı 

Beı:lin, 4 (Radyo) - Alman 
hükumeti yeni bir emi r1e Mu
sevi doktorlarına hastahane ve· 
sair sıhhi müesseselerde basta 
muayene ve tedavisini menet· 
m·ştir. Bir gemi mUze oluyor. 

T<lsiı: kişifı Markoni tecrübe
lerini: "Elettra,, ismındeki ya
bnda yapardı. Geminın ıçi bu
yük bir liboratuva dı. Kendisi 
hemen daima orada çahşır, tec
rübelerini tatb ide yatın telsiz. 
leri kullaml rdı. 

Fakat Almanyada olan ana 
Vaydman oğ'unu son bir defa 
görmek arzusundan kendisini 
alamamış ve kalkıp Parise gel· 
miştir. 

, .. ~ ..................................................................... mıl! ..... ..... 

1938 senesinin hayırla ve uğurlu T s • 
olmasını temenni eden ayyare ıneması 

Senenin en giizcl iki 
filmini takdim ediyor 

BöR BALO HATDRASU 
Atkın menfaata iatiuad ettiğini, gllzellik ve zaman geçtikten sonra aşkın söodüğdnll bde gijetereo, Gençliğinde vefa göatoren ifıklarıu yirmi sene aonraki 

halleriui ve doJayıBile a§kın eerıırını tahlil ve tasvir eden bu muazzam ve muhteşem film 

HARRY BAUR • MARIE BELL • PIERRE BLANCHR • FERNANDEL • LOUIS jOUVET • RAilUU 
1'"'RANÇOISE ROSAY .. PIERRE RICHARD VILM 

Uzak mesafelerdeki bir gemi· 
Jİ tels.zlc yür-tmek hu usundaki 
tecrübelerini de bu yattan idare 
etmişti. 

Markon· öldükten sonra yat 
aab bs z kalımştı. Fakat, fen ta· 
rih ndc büyük bır mevki işgal 
eden bu vapur bir gemi me· 
za 1 ğında çürümeğe bırakıla
m3zdı. 

Yanız, Par"ste oğlunu görme
s'ne m .. saade etmedikleri zaman 
lcendis ni kaybederek bayılın ş· 
tır. Oğlunun c"nayetlerini haber 
aldığı vakit bile o kadar mües· 
sir ohn yan bu kadın birdenbire 
lcend sini kayetmiş ve bayılmış· 
tır. Kalbinde oğluna karşı olan 
sevgin'n n fretten fazla yer tut· 
tuğu siıphes zd·r. 

Gibi dünyaca ınaruf sekiz büyük artist tarafından temsil edilmiştir. 

Ş mdı •E ettra., nın tels'z mü
ze~~ h.u.ne getiıı.mesi kararlaş· 

T:arkiye - İsveç an· 
l:ışması 

AY R 1 C A: ÇöNGENE MELODüSD 
Be;>ne]ruilel §ohreti haiz -çıgao Orkestra Şefi UOD SANDOR ve musiki heyeti tarafından temıil edilen hu bilyflk 

hafıamn en büyük zaferini kazanacaktır. 

fıaveten: PARA .M O UN T J O UR NAL 

musiki ve ne~'e filmi 

Türkiye • lsveç araı;ında bir 
dd - Sean ... lar •• Her ul:lıı • Çingene Melodisi: 2,25 - 6,05 • 9,4.5 de... Bir Balo Hatırası 3,40 ve 7 ,20 de sene mü etle yeni bir ticaret o "' 

anlaşması akded.tm ştir. '-------lıill•-----•••c.,.u.ın•aar•t•c•si11,_.P11a•z•a•r-l•2•,3•0•d•a• .. •._B•i•r-B•a•l•o-l•la•t•ır•a•s•ı-il•e•b•aşılıla•r• ... _________ .. 



Avrupada oğuk 
~--------........... ------~~~ 

alg ası 
Her taıraf karlar altındadır. Münakalit durmuş
tur. Almanyacla i3u~ndiferler bile işliyemiyor. . . ·- . 

Balkanlar a köyl re kurd sürüleri indi. 
1stanbu1, 4 (Hususi) - Buraya 

gelen haberlere göre, Balkan· 
larda müthiş bir kar fu:tması 
hüküm siHmektedir. Bulgaristan, 
Yugoslavya, A. navutluk ve Ma· 
kedonyaya kar yzğmnktadır. 

Balkan şehirleri arasında mii· 
nakalat kısmen inkıtaa uğrn· 
mıştır. Bazı köylere kurt sürü· 
leri indiği de haber verilmek· 
ted r. 

Berlin, 4 (Radyo) - Müthiş 
soğuklar baş la mıştır, her tarafa 
kar yağmaktadır. Şarki Alman
yad.:ı bütün yollar kapanmıştır. 
Otobüs, şimendıfer, otomobil 
işliyememektedir. 

Bren, 4 (Radyo) - Soğuk 
şiddetlid i r. Derece sıfırın altında 
on beşe, Grizon vilayetinde de 
27 dereceye düşmüştür. İsviçre, 
ltalya hududunda donanlar da 
vardır. 

Münib, 4 (Radyo) - Soğuğun 
~ddetinden şimendıfer müna· 
kalatı durmuştur. 

Paris, 4 ( Radyo ) - Bütii!l 
şehir kardan, beyaz bir manto· 
ya burünmüş bulunuyor. 

Fransız fil osu 
Yakında limanları. 

mı.zı ziyaret edecek 
lstanbul, 4 ( Hususi ) - Bir 

Fransız filosunun yakında liman· 
!arımızı ziyaret edeceği haber 
verilmektedir. 

B. Tahsin Uzer 
Avrupaya gidecek 

lstanbul, 4 (Hususi) - Sıbhi 
vaziyetinin bozukluğuna binaen 
bir buçuk ay mezuniyet alan 
üçüncü uınuaıi müfett;ş B. Tah· 
sin Uzer Trabzondan şehrimize 
reldi. 

B. Tahsin Uzer, bu hafta 
içinde Avrupaya gidecektir. 

Mani~a Valisi 
Vilayet işleri için 

Ankaraya gitti 
Manisa, 4 (Hususi)- Vila ıe· 

timiz işleri üzerinde Vekalet· 
lerle temas etmek üzere Parti 
başkanı ve Valimiz Dr. B. Lütfi 
k.,rdar bu günkü ekspresle An· 
le.raya hareket etmiştir. 

Alman kruvazörü 
ltalyada 

Napoli, 4 (Radyo)-Doyçland 
adındaki Alman kruvazörü Na· 
poli koyundan hareket ederek 
lıkl adası civannda bir kıyıya 
demir atmıştır. Alman kruvızörü 
bu ayın on altısına kadar bura· 
da kalacak ve ona iltihak ede· 
cek di.fer dört Alman muhribi-
nin vüruduna intizar edecektir. 

Bir ltalyan Nazırı 
Belgradda 

Belgrad, 4 (Radyo) - Eski 
ltalyan Maliye Nazırı Kont Volbi 
buraya gelmiş ve Yugoslav Baş· 
vekili Dr. B. Stoyadinoviç, da
ha sonra hükumet Naibi Prens 
Pol tarafından kabul edilmiıtir. 
Prens Pof eski ltalyan Nazırı 
ile birlikte yemelc: yemiı ve ken· 
diıi ıle uzun uzadıya görüş· 
müştür. 

Otobüs işi tahkikatı 
~~~-----~--~~~ 

B. Ahmed Emin, Müddeiumumi-
lik tarafından a eyhine açı

lan davayı kazandı 
lstanbul, 4 (Hususi muhabirimizden) - Müddeumumiliğin, Tan 

gazetesi sahibi B. Ahmed Emin Yalman aleyhindeki davasının 
duruşmasma bu gün başlandı. İddia makamı, B. Ahmed Yalmanm 
cezalandırılmasını istedi. Celseye ara verilerek heyeti hakime mü· 
zakereye çekildi. Mahkeme ikinci celsede, matbuat kanununun 
otuzuncu maddesine temas eder suç görmediğinden, Ahmek Emin 
Yalman hakkındaki takıbatın tııtiline karar verdi. 

istanbul, 4 (Hususi) - Otobüs meselesi tahkikatma devam 
edilmektedir. Tahkikatı idare eden Mülkiye müfettişleri, bu gün 
tekrar Tan gazetesi sahibi B. Ahined Yalman ile, bu işte müte· 
vassıt rolü oynadığı söylenen B. Kadriyi dinlemişlerdir. 

Mısırda son vaziyet 
~~~~---·~~~~-

Ahmed Mahir Pş. nın Veft parti-
sinden çıkarılması kararlaştırıldı 

Kahire, 4 (Radyo) - Veft partisi bu gün Nahas Paşanın rıya· 
setinde bir toplantı yapmıştır. Bu içtimada Mehmet Mahmud Paşa 
hükumeti ile bütün partilerin Veft aleyhtarı ve düşman olduk· 
larına dair bir karar sureti kabul edilmiştir. 

Toplantıda; son hadiselerdeki harekatı dolayısile Ahmed Mahir 
Paşanın Veft partisinden çıkarılması da kararlaştırılmış ve bu ka· 
rır kew;lisi~e bildirilmiştir. Yarın bir toplantı daha yapılacaktır. 

Fransadaki grev 
Henüz ortadan kaldırılamadı 

Paris, 4 (Radyo) - Perpinyandan alınan bir telgraf haberine 
göre, mac!en işçileri dünden itibaren grev ilan etmişlerdir. 

Roan, 4 (Radyo) - Alman tedbirlere rağmen Fransız Ticaret 
filosuna mensub tayfalar henüz iş başına gelmem şlerdir. 3 ticaret 
gemisi, limanda demir atmış ve atıl bir vaziyette bulunmaktadırlar. 

- -

M·. Cioga söylilyor. 
- Başı 1 inci sahifede -

IJe Romanya için hi11edilea sempaıi. 
yi geuifletmek istiyoruı.. B.zi Fran• 
saya bağlıyan anane\·:i ha~ları biç bir 
11aman gevıetmiyecegiz. iki memle
ket arasındaki doEtluk aleyhi o de bir 
tek: kelime aarfctmiycce~im. E!ıHn 

bunu Delboaa da burada bulunduğu 

zaman söy!erniıtim. Bu gün Şotana 
gönderdiğim bir telgrafta ayni his· 
lcri ifade enim . ., 

Bışnkil hiç bir zaman diktatör· 
lüğün memlekete girmesine möıaade 
etmiye"eğini ve kanunueuıinio çer. 
ç.veıi içinde çalııacağıoı ıöyle· 
mittir. 

Yeni iniibabat yapılacak ve hQ. 
kumetin akıbeti nıilleıio reyine baglı 
kalacaktır. B11zı gazetelerin kapatıl. 

mah Rumen matbuatının Romanyalı· 
)ar tarafındın yızılmaaı arauıundan 
ileri gelmektedir. 

Romanyanın borçları 
Bakreş, 4 (Radyo) - Romanya 

ltlıliye Nazın Bay Üyen Şno vuku· 
bulan heyanatıDda, Rumen harici 
borçlan hakkıada müıakerelere gl· 
riımek il1ero alacaklılar ile tem11a 
geçeceklerini bildirmiı ve bu meae. 
lenin Rumen menfaatine uygun bir 
eek.ilde hallolunacağı ümidini de 
göıtcrmiıtir. 

Rumen Ticaret ve Sanayi Nı&ırt 
Bay Digurtunun; ticaret• iolerinde 
mübadelenin iokiııfına, iıtibıalitın 
çoğalmııına ve hayat pıhalıhğı ile 
miicadele edebilmek için de baıı 
maddelerin ithaline müıude olun. 
maaına dair aöylediği ııözler iyi bir 
ıurett• karıı1annuıtır, 

Mussolini Rumen seyyahları 
kabul etti 

Roma, 4 (Radyo) - Oç trenle 
Bükreııen hareket eden bin beı yüz 
Romaıı7abnın bıara71 gelmeleri pek 

neteli nümayioler• ae~b olmu~tur. 
Şereflerine çok mutantan ziyrfeller 
'Terilmiııir. Venedik , earayında Ru• 
menleri kabul eden Bay Mu11olioi. 
8öylediği bir nutukta Romınyanıo 
ltalyaya karşı öıcdeoberi göaterdiAi 
doıtlulc duygularını tebarüz ettir• 
miotir. 

Paris, 4 (Radyo) - Roman· 
yanın yeni siyasetinin bütün 
Avrupa s iyasetine tesir yapacağı 
zannolunuyor. italya • Romanya 
ve Almanya • Romanya arasında 
bir ittifakın imzalanmak üzere 
bulunduğu söylenmektedir. V on 
R bentropun Bükreşe bir seya· 
hat yapacağı hakkında çıkan 
haber tekit edilmemiştir. Bu
nunla beraber ltalyan • Rumen 
anlaşmasına bir emrivaki nazarı 
ile bakılmaktadır. 

ltalyan gazetelerinin verdik
leri malumata göre Romanyayı 
bu günden itibaren bir faşist 
hükumeti gibi telakki etmek 
mümkündür. 

Parls, 4 (Radyo) -Romadan 
alınan haberlere göre, bütün 
ltalyan gazeteleri, yeni RtJmen 
hükumetinin hareketlerini, sözle
rini, teşebbüslerini ve bil nassa 
İtalyan ve Alman dostu saydık· 
ları yeni Rumen Başvekili Bay 
Goganın her türlü icraatını adım 
adım takib etmekte ve Bükreıte 
ltalyan kolonisine gösterilen 
cemilelerden pek memnun kal· 
dıklarmı ve bunu her vesile ile 
bir propaganda vasıtası yap
maktan geri kalmamaktadırlar. 

Yeni harfli 
beşer liralıklar. ...... 
18,079,975 liralık 

banknot tedavüle 
konuldu • 

Ankara, 4 (A.A.) - Türkiye 
Cumhuriyet Merkez bankası, 15 
ikinciteşrin 1937 tarıhmdenberi 
tedricen tedavüle çıkarmağa baş· 
Jadığı yeni harfli beş lir,alık 
banknotlardan 1937 sene.ti so· 
nuna kadar ceman 18,079,975 
liralık miktarı tedavüfe çıka· 
rılmış ve buna mttlcabil es· 
ki harfli banknotlardan ayni 
miktar yani 18,079,975 liranın 

tedavülden kaldırılmış olduğunu 
bildirmekt~ı.r. 

Ankara, 4 (R•dyo) - Cum· 
huriyet Merkez Bankası 15 
lkinciteşrin 937 denberi piya· 
saya yem harflerle basılmış 
13,078,937 beşer liraWc çıkar· 
mıştır. Ayni zaman zarfında 

eski paralardan bu mikdar teda 
vülden kaldırılmıştır. · 

Alman Erka111harbi. . . 
ye reısı 

Berlin, 4 (Radyo) - Alman 
Erkanharbiy reisi general Baron 
Fon Friç, Mısırdan Almanyaya 
müteveccihen hareket etmiş ve 
dün Berline vasıl olmuştur. 

Çinde şimendifer 
kazası 

Şanghay, 4 (Radyo)-Kanton· 
Ankeo arasında vukubulan şi· 
mendifer kazasında yüz Çinli 
ölmüştür. 

Müsamere 
akşam 

bu 

Yunan tiyatro heyeti 
hazırlıklarını bitir .. 

miştir •• 1 

Madmazel Dozora 
Şehrimize gelmış bulunan Yu· 

nan tiyatro h~yeti, esash bir 
hazırlıktan sonra ilk müsamere-
sini bu akşam Elbamra sinema· 
~nndı verecektir. 

Tiyatro heyeti, dün lzmir 
valiıi Bay Fazlı Güleçle Yunan 
konsolosunu ziyaret ederek bu 
müsamerede bulunmalarını rica 
etmiş ve bu rica memnuniyetle 
kabul edilmiıtir. 

Evelce de yazdığımız gibi, Fan
tezist ve Dootist madmazel 
Dozora ile komedıyen M. Hri· 
ıohos, 5 dram artisti M. Niko 
Hacı Kostantinodan mürekkeb 
olan bu heyet, gerek Türkiyede, 
gerekse Yunanistan ve bir çok 
memleketlerde tanınmış, sevilmiş 
üç san'atkarı taşımaktadır. 

M. Hrisohos, ayni zamandı 
Grit danslarını da yapacaktır. 

Bu vaziyete cevab veren Fransız 
gazeteleri şimdilik bu söylenen 
sözlerin bir po1itika i<:abı ol
maktan ileri varmıyacağını yaz. 
maktadırlar. 

Sahife l -ilmi Bahisler ---
Kadın-Erkek 
Yazan: Dr. Esad Hatiboğlu ...................... 
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Kadın, açıldığı için değil, giz· 
lendiği için kıymetlidir --iffet, iç güdel bir jestir. Yüz kızar
ması bir güzellik unsurudur 

Bazı genç kızlar da büliiğla· 
rından çok sonra dahi çocukluk 
saffet ve masumiyetini muhafaza 
ederler. 

Cinsi şartlar 
iffetin sebebi olan cinsi teca· 

vüz kadanda erkekten daha zi· 
yade korkulacak bir halde ol· 
dukundan kadınlar kendilerini 
pek haklı olarak bu hale faz· 
laca maruz hissederler. Binaena· 
leyh iffet kadınlarda daha aşi· 
kardır. 

Tehlike şuurile iffet çoğalır. 
Bundan dolayı genç kızda en 
yüksek derecede mevcuttur. 

Bakire ayni yaşta genç erkek· 
ten ziyade mütevazı ve mah· 
cuptur. iffet evli kadında zaafa 
düşer. Erkeklerde daha ziyade 
şuurlu ve iradi 0

1an zahiri na· 
mus tezahür eder ve bütün 
ömürlerince devam eder. 

Medeniyet şartları 
iç güdülü iffet iptidai kavim· 

lerde en yüksek derecede mev· 
cuttur. Medeniyet terakkileri if· 
fet hissinin gerilediğini gösteri· 
yorlar. Neslimizin kadınları ec· 
dadlarından daha az afiftirler. 
Jinkoloji ve doğum işleri bun· 
dan dolayı çok kolaylaşm ştı r .. 

On yedinci · asrın sonlarına 
kadar Avrupada bile kadınlar 
doktoı•a aydınlıkta muayene ol· 
mağa razı olmazlardı. Hekirr.ler 
kadınlara bütün perdeleri inik 
karanlık bir odada yaklaşa· 
bilirlerdi. Halihazırda ffet da· 
ima şehrrlerde köylere, fabri· 
kalarda çalışanlarda tarlalarda 
çalışanlara nisbetle daha azdır. 

işaretler: 
llllllİİl--·-

(Hayvanlarla daha ziyade te· ; 
masta bulunmak \le onların 
cinsi muamelelerini görmek mü• 
nasebetile fikirleri açılmasına 
rağmen köylülerdeki iç güdel 
iffet ve tabii ismet bun ların 
temiz, akil kılmalarını temin 
edebiliyor, hatta kibar şehirli · 
lerin tasalliituna uğrasalar bile. 
Mendousse.) 

İffet nöbetinin t1asıtasız 
sebebi eri 

iffetin husulüne müsait şart· 
ları tetkik ettik, kadında bülü

ğa yakın bir devi rde ve bır az 
iptidai ırklardadır ki iffe t heye· 
canı daha kuvvetlidir ve zemin 
de daha iyi hazırlanmıştır. Fa· 
kat iffet nöbetin in tahriki çin 
doğrudan doğruya b ir sebeb 
lazımdır. Bu sebeb: Bir nazar, 
bir jest ve bir sözdür. 

Kadında iffet tecavüz telakki 
olunan bir vaziyete karşı mÜ· 

dafaa akesesi o'duğuna nazaran 
bunun neticesi olarak erkeğin 

bir bakış, bir söz veya b ir ha· 
reketı kadının cinsi hüviyetin" 
ist ı hdaf ettiği zannını hasıl ederse 
kadında iffet nöbeti ani olarak 
harekete geçer. lff et yalnız ba:ı 
aşıkane fıi ılere karşı değıl, hat· 
ta lısan nezahetinden uzaklaşma 
hareketine karşı da bir settır. 

B lzı ahvalde iffet akesesi tevkif 
olunur, tesemmüspat (afyon, al· 
kol ve diğer muhadderatla olan 
tesemmümler ) iffeti hazfeder. 
Delilik, vak'a lan yüzde ellisinde 
iffeti ilga eder. 

- Sonu t1ar • 

Bu da üçüncü yazı 
Bir çok hidiıe ve mita1ler vardır ki, biıe daha geniı ölçflded tıonnmek 

imkioıaı da nrirler .• Bunlardan bir taneıioe, dan ıabid olduk. 

Ankarapafaa önünde, mıbud ve meehur kaldırımlar 6ıl6nde, çimento 
yüklü bir arıt-• kırıldı ve ıekerlekaiz kalan araba, belediyenin ihmali )'Ü• 

züoden ııakat k •lıb kopmuı bir bacak gibi, ıflruklene ıürültleoe giui .• 
Arb11ndın ..biri daha!. Bu araba gübre yüklü idi, dingili kırılmı~tı. Bin• 

netice, tramnylaTın iıleme i dıırdu, halk, ıokak orta11ndak.i bu h lidieeye, 
feci bir tablo tenuıı eder gibi, iirpererek. baktı. 

Her gün, 1'11n nnın her gODU. hatta her ıaali, bu kaldırımlarda bir ıkl 
araba, mülbakıta ı \ıliyen ve ıebirde çalııın bir kıç oıobüıı ve dolayıeil bir 
kıç ntaodaı teblil 'teyc maruı Jı:alıyor. 

Derin nı pis ç \lkurlardı, ra,gele fırlımıı ıa~lar üstilode bir arabanın, 
bir otobilılln muvaı-eneıini kaybetmeai, devrilmesi, bıvka bir vaella)a çarp• 
muı demek, şehrin medeni manzaraaı bueuıundaki endiıelerdeo earfınn .. ar, 
bir iki kitinin ölfimı \, eak.aJ•omaııı veııaireıi demektir. 

Bundan meıul l Umdir?. Her hangi bir kmhb dökülme ve parçalanma 
neticeeindo 0 nakil v aaıtdl sahibini yıkalayıb hapae atarken ve bir vaıan• 
daııya haıtahıneye, vı tyabııd ıoezarlığa kaldırırken, nah duymıyacık mı> ız? 

Bununla iiçüocü ( lefıdır ki, ayni mevzua dokunuyoruz. 
lımir belediyesi, ~ ebrin tam ortaaıoda, yfiılerce vasıtanın biç durmadan 

itlediği bu caddeyi yap urmaı ıt ve bu kaldırım. böylece blıraa şehir bele. 
diyeli ııamına ne gibi . \ıir maua ta~ır, hunu düoüomek gerek. ~H+ 

' . 





5 Klinnnnıuıni 

-53- Y a%an: Aleksandr Düma .......... ---
Avusturyalı An o zaman 27 yaşında, yani tam 

giizellik çağında bulunuyordu 
O tarihte yaşı otuz beti geç- Bukingbamın bir lahza gözleri bıılabilirdiniz; öyle bir aşk ki, 

miş bulunduğu halde ta• ya~ı- lc2maşnı1fb~ Avusturyalı An ha· ae zaman, .ne ur.aldqmak ve oe 
ııkla bir aıilzadc ve Fransa ıle lolarda, •isamerelcrde, yahut de ümitsizlik söadiiremez; öyle 
lngilterenin en kibar bir kaval· ziyafetlerde şaşaalar saçarken bir aşk ki, kaybedilmiş bir kor· 
yesi balfnde bulunuyordu. görülmüı olmakla beraber, bu deleyle, bir yan bakışla, bir 

iki kral1n gözdesi, Harun ka· günkü, sade güzel ve beyaz sa· sözle kanaat eder. Sizi ilk defa 
dar ıe1gin ve bir krallığı keyfi ten elbisesi içinde ve kralın göreli timdi üç sene oluyor, 
için isyan ettirerek iıtediği za. kıskançlıkla yahut kardinalin de Mm. ve bu üç senedenberi aizi 
maa teskin etmele muktedir gaddarlıkla ayıramadtit yegane hep böyle bir aşk ile seviyo-
olaa Bakiagham dük:sı jorj ispanyalı kadını Dodna Estaf a· rum ..• 
Vilyer, asırlarca ahlafa garabet· oia refakatinde olarak, gelişi - S zi ilk gördüğüm zaman 
ler wren esatiri vücatlcr ara- kadar güzel bulmamıştı. nasıl giyinmtş bulunduğunuzu 
... ıü-mişti. Avustury•'ı Aa iki adım iler- .öyl yeyim mi? Talr..ınmıı bulun· 

ftte, nefsinden emin, kudre· ledi; Bukingham ayaklarma ka· duğunuz bütün ziynetleri tarıf 
tine kani herket• bakim olan panırak, kraliçenin mani olma- edeyim mi? Bakınızl Ş'mdi sizi, 
kanunun 

1

kendisine el uzatamı· sına meydan bırakmadan, elbi· ispanya modası veçhile, yastak· 
yacatına mutmain bulunduğu ıesinin eteklerini öpmüştü.. lar üzerine oturmuş; altın ve 
cihetle bir iş yapmak istedil"i - Dük, sizi bura getirmek gümüş iflemeli, .sarkık kolları 
ıaman, yapacatı şey başkaları- için, mektup yaran ben olma· kendı kollarınıza, şu güzel kol· 
am auannda düşünmesi bile dığımı biliniz!.. lara, büyük elmaslarla bağlan-
delilik Hyılacak derecede ağır ve E t t M t mış yeşil saten fistan giyinmiş; 
a.........1.. 1 b"I . b. - ve; eve, m.; eve , k J b k k k 
muraall9 oısa ı e, ıcrasında ıç h tl"l B b'I" k apa ı ir ırma ya a ta mış, 
tereddüt göstermezdi. aşme 1 unu 1 ıyorum ve a: başın12a e1bısenizin renginde 
~ güzel ve baımetli Avus- nmıkn c~nlanacağın.a ve °icer~e.rm küçük bir ,apka lcondurmuş ve 

..,.ı. kral" An ·ı bir kaç sıca oıacağma ınanma ıçın şapkaMza bir silim tüyii ilıştir* 
kere tema~çegelmet~ •muvaffak deli, beyinsiz olmaklığım t~ım· m"ş olarak r&üyorum-
eiarak ~endiaiai sevdfrmesi ve gelir; fakat ne çare! aşka ·dii· - Oh, madıml Mm.I Gözle• 
ODU bayretlere dütürmesi de bu şenler sevdaya kolayca inanır... rimi hapay1nca • ta• o _. 
ııyede vücut bulmuştu. Bundan başka, sizi görebitditim maalci halinizde görlyoru11; 

Jori V.Jyer, aöyleditimiz veç- için bu seyahati boşuna yapmış ıözleri•i açtıtı• :zaman İ90 IİIİ 
bile, aynamn karşısına geçerek olmadım.. IU halinizde.... Yüz kere daha 
faPQllDID basmasından bozul· - Evet, fakat liıi niçin "f'8 ıüzel bir halde ıörüyoram •• 
IDUf olan ıüzel saçlarının buk· nas1l gördüğümü biliyor1unu, Avusturyah Aa, kendi port· 
leleriai düzeltip bıyıklarını da Dük! Sizi keodiaize acıdıfım resini bu derece mükemmel 
baktiikbtn ıonra çoktanberi has· için görmek iıte*1il dejilim; olarak katblae resmetmiş bulu· 
ret pkmekte bulünduğu daki· li&i törüıümün sebebi, kederle- nan Dükün laatırasmda bir bata 
kanın yakmlaşmalcta olmasından rime alika ptermiyerek bıl· balmata cesll1'et -edemiyerek 
dolayı ıöğsü sevinçle kabarmış, mak istediğiniz bu şehirde kea· bıdi keDdine dyle :Ddi 
....- w müftehir bir halde el hayltla.aı ve beni• şerefi•i Ne akılaızbkf Faydaıız bir 
ıurur ve ümitle srülimsemişti. tehlikeye koymağa atıldığınızı bir babrayı tekrar yaşatmak ne 

&& 11nda halılarla gidenmİf görmliş ölmild:~md r. akılıızhkl 
bir kapı açılarelc bir ben• eö- Denizlerin, iki bükiıatet •a· Ya ne diişünoe ile ,.._. •• 
rihadü: Bakinabam bu hayali 11ndaki dostlmtun ve ahitlerd•ki lıyclun? Kalbi•de aian babra-
apadaa gördü; hayret göster· lrutaiyetin, velha11l her feYİD nızdaa bafka bir .., rok kL 
4i, ,Gnkii gelen kraliçe idi. biıi ayrrdıtanı söylemek İOİ• Beni• aıadetim, hazine•, ümit-

Avulturyah An 0 zaman yir- görmek istedim. Bu kadar çok lerim hep on ardır. Sizi her p 
ai ledi yaı arasında, 7ani, tam ,eye karşı mücadele etmek gü· rüşte kalbimdeki kıymetli batara 
tllte'9ot çatında bulunuyordu. nahtır, Mayiort •• Hasılı bundan zarfına yenı bir cevher daha 

Ytılyilfü tam ltir kraliçe, da· ıonra biribiriııNzi hiç görme- katıyorum. Bu gün dördüncü 
M cloinbu, bir alihe Jirime- mek lazım olduğunu anlatmak cevheri ihsan ediyorlftnuz; çiin· 
siydi; .._,üt ,07.elliği uçan için aörnıek istedıml. kü. iç ıenede, madam, sizi yal· 
Pz1 · k nız dört kere göreb.ldim; -.birin· 

era ço parlak ve ayni za· Bukingbam cevap verdi: cisi tiaıdi sıze tarif etmiş oldu· 
.... da tatlılık ve .._eüe dolu - Söyleyiniz, Mm., söyleyi· ğum zaman, ikincisi Madam dö 
bulunuyordu. Qiz, kraliçem, sesinizin tathlıtı, Şevrö.ıün evinde, üçüncüsü de 

Deriainin lcadife 1U1Duşaklı2t, sözlerin,zin acılığın1 örtüyor. Amyen bahçelerinde. 
tileri ile kollannın .hayret ve- Günahtan bahsediyorsunuz, a11l Yüzü kızaran lualiçe dekj ki: 
rici giıleHiği o samanın tairlerl günah, Allabın biribiri için ya· Dük, o akşamı hatırlatma· 
tarafından enıaalıiı bulun•yordu. rattığı iki ka1bi ayrrmalctır ... 

Nihayet, çocuklu~unda rengi - Maylott, benim biç bit za. 
pek açık iken timdi kestane man sizi sevdiğimi söylediğimi 
rengine girmiı ve hafifçe bok· unulmayımz, d ye kraliçe hay. 
lelerle ıüslenmit olan aaçları ve kırdı. 
1'iziine yakışacak derecede aü· - Fakat, beni sevmeditinizi 
.. dili pudrası ile kendini de IMç bir taman töylemediniı, 
g~a en 11kı bir tenlcitçi, on• w dot -usa, bu ıötceri bana 
ybiillde daha az peaıbelik ve aöyltmek batmetli banımefendi
ea titia bir Jaeylceltraı ta b_. miı aamHla büyüle bir kCfranı 
namda M c1k daha incelik gir· nimet olur. Ç..ınkii aöyleyin"z, 
.ek isterd·. benimki gibi bir aıkı aerede 

ym•z. 
Oh! Eveti Hahrlıyalım, bil· 

ak·s, batırlıya?ım: Hl»'atımm en 
mesut ve en parlak hatırası o 
akşamdır! Ollun ne latif bir 
gece olduğunu, havama ne ka· 
dar müla1im ve ncı k.a ıü· 
zel kokulu b11lundutunu, ve 
tök yüıinüa aıavi yıldızlarla ae 
güzel süalenmit olduğunu ba
t rlamıyor muauauz? -s....,-

1 ıktlsadi 
ipekçiliği• 
mizin istikbali. 

Avrupaaın harp sanayiinde 
ipek çokca barcanmata bqla· 
yanca, ipek koza11 iıtibaal eden 
m"mleketlerde ipekçiliğe atfe· 
dilen ehemmiyet artınlmıı ve 
bu, büyük bir Alilca ile takib 
olunur bir mesel~ halini almıfbr. 

Türkiye de bir ipekçi memle· 
ketidir; fakat bizim ıpekçilıtimiz 
diter müıtahıil ülkeler yanında 
pek zayıf bir durumdadır. Likin 
düşünü melıdir ki, Avrupa harp 
sanayıinde, top hartuçlannda, 
tayyare w. paraşut imalinde bar 
cımal' ipekte aranan evsaf daba 
ziyade Türkiyede yetiştirileıı 
ıpek kozalarında bulunmaktacbr. 

Nıtekim Ft"anaa, Bursa ipek 
kozalarına yüı<:selc fiatle talib 
o:muş ve Avrupa pazarlarında 
Bursa kozası diier memleket 
kozalarından hemen bir misli 
fazla değerle aranmağa başla· 
mışhr. 

Bu itibarla, bundan istifade 
ederek memlekette koza istihsa· 
)atının artırılması ve ihracata 
imkin verilmesi ~hemmiyetli bir 
tetkik mevzuu yapılmalıdır. 

Bursa ticaret mehafilinde bu 
tetkikin yapılmağa batluchtı 
memnuniyetle ötreailmekteclir. 
Bu sene ihracat itine baf&wıta 
imkan Yoktur. Çinki, Bar.da 
fabr,kalanm111D ancak iltibllme 
yetecek kadar koza bulundutu 
için ihracat itinin yeni mahsul 
mevsimine bırakılması zaruridir. 
Bununla beraber timdiden eaaıh 
tetkikata gir şmek ve önümüz. 
deki mevsim için ihncata imkin 
vermek çarelerini arqbrmak li
zımdır. 

Dünya ipekçilitinde pril ti· 
miı ·, dünya istibulibna ık at
makla anla•ıt oltlruz. 

Roma beynelmilel Ziraat eu
titüaünün dünya ipek kouaa re-
koltesi balckında verditi malt. 
mata pe, 1937 Avrupa ipek 
kozası istihsalitı, ( ltalya, Yu· 
naniataa, Bulgariabm} 38 milyoa 
kiloya ftrmlftll'.. Bu milct8na 
32 milyon lrıilo• ltaıyama iltila• 
ıalitadır. 

Asya ipekçilitine relince, Çin 
ve Hind itan istisna eclilinl, 
umum ipek ko... illilaalltı 
342 milyon kilocl.. Ba miktlır 
geçen bet aeaelik dewecl•,.. 
de aekiz fuladar. J.-r
dünya ipek ilıtihalat.Mki aia
beti .. zde 70 clir. m relaol
teai fıo ailyoa kilodur. Hiat 
ve Çiai dahil etmellık, bu 111 
dünya tnıe ipek k... iltila1a
litı tahminen 404 milyon kilo
dur. Bütün bu r.bm-.. ,.. 
mnda Türkiyeaia leanl iplk 
kozuı iltilaal&tı S •ilJOD kilo 
kadardar. 

Avrupa sanayiiata ....ııta •· 
safı teftyaa ipek ............. 
iıt bsalilli mar•ak illraaata ia· 
kin ver•eli lz..nacl• .... 
yetle durul... İOlp edlla Wr 
melele oldup• ..,....,. lail-
meaa lGnm v• ••? 
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Rumeli yani Avrupadaki Osmanh hakimiyeti kurdlar tarafından 
usarei bayab yenilmiş, içi boı kof bir ağaca benziyordu 

Biz bu ıatunlırda (Başımız· 
daa pçeoler} adlı habr•tta Kı
ıd nttanm rdare merkezi ohm 
Yıldızdan bahsetmiş, Yıldızın 
aaıll bir ejder oldupnu anlat• 
mııtak. Yıldız ıaraylarıle, bahçe
l•Jer ifilHie~i ıekencsile, dışın· 
daki muhafızlariJ~ ayn bir ilem• 
di. O, en mühim iılerin üıtüne 
bir ••uç kül ıerpmekle vaktini 
hoşça fe9 rrnekten baılc:a bir şey 
diişiiamesdi. Saltan Haıaidim 
pbaı herşey detnekti. Şahsını 
ve ıaltanaunı dufinmekten bir 

dakıka fariğ olmıyan padişah 
bfttün ze1cisını, yırminci ısrın 
terakki ve tekimülünfi gören 
milletin •• .icie bir ferdinin bile 
değil b"r nıetalipte bulunmasını 
tabiatin sesaizl.A-:ni bozan fazla 
bir bağırmasını, ıöz söylemesini 
bile ne görmek, ne işitmek iı· 
terdi. 

Memleketin harici siyasette 
tutuaması Avrupada itilafı mi· 
selles, ittifala müselles denilen 
kuvvetler muvazenesinin ıiyase· 
tindea bqka bir Ft' detıldi. 

Esasen Rameti yani AvnıpaCtaki 
09aıınlı 'hakimiyeti kurdlar ta· 
rafından u!ltrei hayali yenilmiş 
böylelilıJe içi boşaltılmış dev· 
rilmek üzere bulunan kof ağaç· 
lara benziyordu. Ufak bir sad
me ağacı parçalarnal'a kafı idi. 
319 )'lhnda ihdas edıJen Rumeli 
umumi müfettışlik teıkilatile, 
jandarma tenııkab adı verilen 
fiili mülki takaimabn baılanııcı 
yapılmııtı. 

Jandarma tenı'kine memur 
edilea ferik De Corciı paşa Av-

rupa kabiaeleri ara11nda epeyce 
telif Ye ........ ariza -
ide ta bir f e<lai müfreasi gibi 
gönderilmiıti. Bunun Selin kte, 
ne •uretle mfllana=-iı AY
rupayı düşündüren bir meaele 
olmuŞtu. Çünkü De Ceorciı Av-
rupanın Şark meselesinin hat ve 
neticelenmesi için uyuşup karar 
verdi~i istila ordusunun piıdara 
idi. Ya Tiirkter kalkıpt- bu ten· 
sik memurlarını geriye rönder· 
ıeler veyahut öldürseler De ola
caktır. A\lrupa hep bunlara du
ıün111Üftür. 

Şöhretlilerin 
hayatından parc;alar 
XI i11ei Luoeiı w Astroloı 

Oalü bir aatro1og, Fransa 
krala XI inci Ludovii n mevditi 
bır kadına 8 rün sonra ölece
tini söylüyor. Kadancatız, iaa
kilcaten 8 pn sonra ölüyor. 
Ludovig astıolotu saraya t•· 
ğ'trtıyor, daha önce bizm~ılerle 
ufak bir işaNtle utrolotu pen· 
~eıreden aşatı atmalarını emre
dıyor. Astrolor kralın kartı•na 
«;tkartıhnca kral ona: 

- Söyle b.kalım baaa, bil· 
gin astrolog Mil ne !aman öle
ce lain? Diye aoruyor. A.a
trol og, hiç irkilmeden derhal: 

- Haşmetlinıden 3 saat evel 
cevabım veriyor. Kral bu ani 
haber karş•11nda afallıyor, içiai 
bir korku sanyor, astrolotu ba· 
taşlıyor, son derece iyi bakıl· 
ma• için ııkı em·rler veriyor. 

V f11ci Lılll•ı. 
Son ıözü: •&.dea 80DI'&: 

Tufan. olmaftgr. 
Bilgtlc Fl'fHlerilc • .. h/ızı 
Pruıya kralı Büyük Frederi

tin bir mabahZI, aıati olmadıtı 
1çin belinde bir köstek (ıiacir) 
tqıyordo. Bir törende ba Mi 
kralın d kkatiai çekiyor ve ,.... 
haflaa takalmıt olmak için aa
tiai göatermeıiai istiyordu. Mu-ı 
hafıı önce 11ahyor. ptkunayor, 
fakat bakıyor ki kurtalat yok 
mciri çılcanp veriyor. Buaua 
üaerine kral ziaciri ıömrerek: 

- Eb, ıöyle bablam, uat 
bça ıöıteriyor? Diye....,.. 
Mubafıı biç duıakamaclu: 

- O bana her dakika har 
metlü uğr... öllaete ..._, 
oklw,._u göteriy81'. 

Yazan: E. Ho:lnll.i A man 
F. Villıenıle genç 

Gencın b ri Prus a ra F 
derik Vilbelme baı vuru , 
memuriyet ıster. Kr 1 g 
nerelı olduğunu soru ca 
Berlinli old ğunu söyler. B u 
üıerine kral gerce: 

- Ah, çok fena, Beri" 
biç sevmem, çünkü hırı zdır • 
Cevabım verir. 

Genç itidalini bozmadan d r k 
- Evet haşmet il , mu 

naları da vard r; bunlar~an 

aini tanırım. 
Kral hayretle bakar: 
- Onlar kim? 
Diye sorar. Genç de: 
- Biri hqmetlum, biri de 

ben. 
Der. 
Bu cevap lcrahn çoıe hoş na 

fider ve ~ençin dileğini yerıoe 
l'Ctirir • 

Halkevi köşesi: 
1 - Evımizde daktılo kursu 

açalm ıtır. Kaydolunanların ve 

yen clea kaydo unmak iıtiyen erin 

S/11938 akıamı saat altıda 

Halkevine müracaatlan. 

2 - U1e okullanna hazırlan
mak iatiyen ıençler için felsefe 

-.. açalmtttlr. Bu kursa de
... et.ek iltiyenlerin Dum u
,... ok.&uM •iiracaatları. 

S - 5/11938 ~ba günl 
.... 11,JO • evimiz Sosyal 
yardnn k'lmftesinitı genel top-
1-taa vo aut 17 de halk der .. 
lwuıeleri koaaitoaiaiD ~ 
tapianba1 vmıdar. 

Cevabına veriyor. Ba cevaptan çok memnun .tlll••• .. -----•11 
blaa kral MatİDİ çabnp llÇ k- sa 
ak •uhafısa ....... ecliJor. 

~-w.ı• 
Xll inci Ladovitın WIJ .. 

•..-P uilıaclelerdea Wri bir 
tia kiyUiaüa birilai döter. 
Bama laaber .... -- ... 
çok mkalir, uibadeye llir ._. 
...... ......... Ollll ,....... 

çatuv, lai ... tçilere: 
- Aailwleaia önüne elr.mK 

koaul•..t emirilai verir. Ak· 
IOY .. &aya ot .. , i••ata ...... 

Abtll Wmr ki iDlacle .. 
.. yok, la~ biriae 
ebnek retirmuini liJ&.. Kral. 
uüade,.: 

- Ekmete ae lizma ftr, 
,.ı.ıı,...... fll'ap ,.... .a 
Dw. AblJI 

- HDl••tlam. dia,.ta • 
W11kai11.t.a.ekoı.a,--. 
- iı • • -- dOJV •? De,-. kral ~ bir .. 
ıu cevabı verir: 

- o alde w. ._ 1w.ı 
,.clitimil ekm•ti b81H'lıy• 
köylüyü ai~ dövdüa? 
S.ı ,,,..,_IU.,.in ii•ri 
XIV üac:ü Ludoviı mHW 

ltetehlr••• ~ .......... llr 
gece gene bir aaaeG b9lo ,.. 
rila,ti. Ne ..... adi. Hrır 
türlü düzeni tamamlanmııb. Bit 
sarı mukelinill 11k ı~ büiq• 
ıiJaret dili kralıa dikk~i 
oelbediyOI'. Merak ecliyor, piice 
•afbnnoa lıD:ikat ............ 
,...., cl ... r.. IMlcl.,.. !00 
mahafız ••lı:n, ~kiletfa ne
zaketinden istifade .ederek ayni 
aıaske ile birinden sonra öbürü 
geltyorlarmı1-

4-1-938 
Uzlnl ...... " c. Ahaa K. s. K. s. 

........ 11 14 
S O. K.naaca 12 SO 17 

47 K. Tuer 13 50 16 
28 Al,oti ..... 14 25 18 
sa 11. Beti~ ıs so ı4 
JD M. J. T•-. 1! 875 13 87 
40 Ş. Rıa Ha. 16 25 17 
21 J. Kola• ıs so 11' s1s 
11 c. Alaa,.aa 13 50 13 7 
1048 v .... 

19S439 Elld .... 
94487 u-,... 

lnolr an 
ç. Allaa s. -K. s. 

tlO M. J. T•. 5 25 6 
uş. ... -..a s 

1'5Yelrlm 
1'69EIW11111 

211S2 u.-,.Mn ...,_ .... .,. 
~1-tSB ~ i&im or

ta fiatleri: 

No. 7 1! " 
" 8 lJ 2S 
•• .. 
" 

9 14 00 
10 15 25 
11 17 50 
12 22 00 

Zahire salatları 
Ç. Cinsi K. S. K. S. 
630 latdıy 5 125 6 375 

9 M. Darı 4 375 
8 Börülce .., 10 

15 Ton Balda 4 375 
59 Bakla 5 37 5 
35 Ton Çavdar 3 87 5 
SO Nobut 5 50 
16 Burçak 3 75 

117 8. Pamuk 32 33 50 
25 Ton P. çek"r 2 50 
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Pikati ile Pikato 

Annel•ri onları işte böyle diingaga getirmişti 
Pıkoti ile Pikota iki civciv Ondan sonra da Pikoti ile 

kardeş idiler. Pikota bir daha annelerinin ya· 
O akıam da kümesten uzak omdan aynlmadılar. 

bir yerde bulunuyorlardı. 
Pikatı Pikotaya: 
- Bak, sen de şu büyük san 

yaprağın arkasına gir, dedi. Ka· 
ranbk basıncaya kadar bekleriz. 
Annem de bizi bulamaz. 

Pikoti ile Pikota diter tavuk· 
larla beraber yatmayı sevmiyor• 
lardı. Anneleri bayan tavuk 
erkenden uyuyor, onları da 
uyutmak iıtiyordu. 

Bir az ıonra Pikota gaga11nı 
yapratın altından çıkardı: 

- Oldu mu? dedi. Şimdi 
ridip karanlıkta aklambaç oy· 
nıyabilir miyiz? 

Pikotiı 
- Evet. dedi. Haydi çılc ev• 

veli bayan ördete gidelim. 

Karada yelkenli 
vasıtalar •• 

""' r ğe teYQ, dediler, ne -
olur, izin ver de çocuklarından 
bir ikiıi bizimle gelaim: 

Saklambaç oynıyacatız. 
Bayan ördek: 
- Ne? Ne? Ne? dedi. Be

nim çocuklarım çoktan uyudu· 
lar. Onlar uslu çocuklar. 

Bunun üzerine, Pikoti ile Pi· 
kota bayan kazın kapısın~ çal· 
dılar. 

Kaz anne: 
- Kim o? diye batırdı. Ge

cenin bu saatinde ne arıyorıu· 
nuz burada? Uılu çocukların 
hepsi uyuyor ıimdi .• 

Bundan sonra bayan güverci· 
nin yuvasına gittiler. Fakat, d .. 
ha sokulmadan güvercin anne: 

- Gürültü yapmayın! dedi. 
Yavrularım uyuyor. 

Şimdi kime gideceklerdi? Pi
kota dedi ki: 

- Bizim evin Bayanına gide
lim!. Fatoıla Durmuş daha uyu
mamışlardır. 

Fakat evin Bayanı da onları 
kapı dışarı etti: 

-. Çekilin oradan! Sizi yara· 
malarır sizi( Benim çocuklarım us· 
ludur: Çoktan yatıp uyudular .• 

Oradan' da küskün ~kün 
dönerlerlce Pikota birdenbire: 

- Ne o? dedi. Uzakta bir 
rölge varl Ke\ mi, köpek mi, 
nedir? ~ 
Koşup hemen bir çalılıtın 

arasına gizlendiler ve biribirle· 
tine ıokularak gözlerini kıpa· 
dılar. O kadar yorgundular ki 
hemen uyudular. 

Gözlerini tatlı bir ıes duya
t,lc açtılar. Anneleri: •Gıt, gıt, 
ıtt, gıt.... diye onları çağırı
Yordu. Hemen küçük kanatla· 
~Ilı açarak sevinçle, annelerine 

0 l'tu koştular. 
- Affet bizi annel diye ağla

maıa başladılar. 
A.-nnclcri hiç sesini çıkarmadı 

ve ıkisini de kanatlarının altına 
aldı. 

Havada, denizde ve lirada 
muhtelif motörlü vasıtalar var· 
dır, bilirsiniz. Bunlar, makine 
kuvvetile işlerler. Denizde ise, 
bir de yelkenli vasıtalar vardır 
ki, rüzgarlara tabidirler .. Vaktile 
balon vardı ve bu hıva vasıta· 
ıı da, tıpkı yelken gibi, sıcak 
havadan da istifade suretile 
gene rüzgarla uçardı. insan oğul· 
ları, gerek yeldeğirmenlerinde, 
gerekse yelkenlilerdeki rüzgarın 
rolünü hesaplayarak karada da 
motörsüz ve tekerlekli, fakat 
yelkenli arabalar icad etmiş
lerdir. Tecrübeler çok iyi ncf ce 
vermiştir. Hatta aralarında ya
rışlar bile başlamıştır. Yukarıda 
bu çeşit vasıtalardan bir tane-
sini görüyorsunuz. 

Paraşütlü köpekler 
Rusyada paraşütlü polis kö

pekleri kullanıyorlar. Bu köpek· 
}ere tayyareden paraşütle atla· 
mık öğretilmiştir. Esasen bunlar 
çok iyi cins köpektir; en gizli 
cinayetlerin izlerini bulup haki· 
kati meydana çıkarırlar. 

Uzak olan veya iyi yolu bu
lunmıyan bir yerde esrarengiz 
bir cinayet ıni işlendi? Hemen 
bir polisle köpeği tayyareye bi· 
nip havalanıyorlar. İnecekleri 
yer öyle bir yerdir, tayyare ko
namaz. O zaman, hemetı köpek 
te polis memuru da paraşütle 
yere atlıyorlar ve köpek önde, 
polis arkada işe koyuluyorlar. 

Tren inek ezdi 
Tren b ırdenbire durdu, yol

culardan ihtiyar bir kadın me· 
mura sordu: 

- Ne var, ne olmuş? 
- Tren bir ineği ezmiş? 
- Ya? Dcmiryolunun orta· 

sında mı? 
- Hayır. Tarlada .. 

Siz de Sevim 
gibi olun! 

Küçük Sevimi tanımazsanız~ . 
Bakmaz size anlatayım: 

Yedi yaşına bile girmemişt r. 
Fakat anamektebine devam 

ediyor.. Onu, yalnız anasİ ve 
babası değil, her gören, her 
tanıyan sever. Hem de o kadar 
ıever ki. .. 

Bunun da bır sırrı vardır ço
cuklar: 

Sevhn, gayet temiz bir yav· 
rudur. 

Sevim çok güzel konuşur .. 
Ağzından çıkacak kelimelerin 
doğru ve yerinde olmasını ister. 

Sevim, hayvanlara, kuşlara 
acır, onları sever. Oda pence
resinin karşısındaki ağaçta, bir 
kuş yuva yapmışhr. O kuş, her 
sabah onun penceresine gelir 
ve sevimin bıraktığı yem tane
lerini, şakrak şakrak öterek yer. 

Sevimin diğer bir meziyeti de, 
güzel ve küçük bir anne olma· 
sıdır. Amcası ona bu yılbaşında 
hed ye olarak, güzel bir bebek 
ayrıca bir oyuncak vermiıtir. 
Sevim, oyuncağmı, komşunun 
fakir çocuğuna hediye etmiştir. 
Bebeğine de bir anne gibi bakar. 

Onu, emzirir, temizler, ban· 
yoya kor, giydirir.. O, şimdi· 
den mükemmel bir ev kızı ol· 
mağa hazırlanıyor. Görüyor 
musunuz, onu niçin seviyorlar? 

Gene soruyor! 
- Baba ... Niçin? .. 
- Gene mi sual sormağa 

başladın? Bilmiyor musun bir 
çocuk varmış. Boyuna sual sora 
sora günün birinde istifham işa
reti olmuş? 

- Ya? Acaba noktanın üze
rinde .düşmeden nasıl ayakta 
duruyormuş? 

Çocuklar, hayvanların da 
bazı sırları vardır _____________ .... _. ...... ....-.~------------

üzerinde cambazlık yapar, bisiklet idare 
eder ve tek ayak Üzerinde durıır 

Kaplan 
Londrada bir cambazhaneye 

getirilen bir dişi ve cambaz fıl, 
hayvanlar hakkında yeni bazı 
tetkiklere sebebiyet verdi. De
niliyor ki: 

insanı niçin parçalar? 

Kaplan, ne kadar iyi bakı
lırsa bakılsın, zamanı gelir; 
vahşi huyunun anide şahlaıması 
ile, birdenbire etrafmdakilere ve 
kendisini terbiye edenlere sal· 
dmr. Tıpkı, lc:edilerin, kendile
rini okş yanları tırmalaması aibi. 
Kaplanın bu hücumu, insanları 
kendinden büyük görmeğe bata 
ladığı zamanlarda olurmuş. 
Evet, şöyle böyle insan ona 
8-10 misli büyük görünürmüş, 
Ve o dakikada kıskançlık ve 
hiddeti kabarırmış.. Onun için· 
dir ki, vahşi hayvan terbiyeci· 
leri, daima küçük yaştaki bay· 
vanları terbiye edip büyütmeği 
daha kolay buluyorlar. Çünkü 
küçük yırtıcı hayvan, bu terbi
yeye boyun eğer. Halbuki, bü
yük bir kaplantn terbiyesinde 
zorluk vardır. Hazmedemez, iı· 
yan eder. 

File gelince; çok zeki olan bu 
mahluk, ip cambazlığı da yapar, 
tek ayak üzerinde durur ve 
biıiklet idare ettiği de görül· 
müştür. Bunda muvaffak oluşu, 
zekasının lcuvvetindendir. Hatta, 
o, şuuru ile hareket eden hay· 
vanlarm başında gelir. 

Hayvanlar hakkında size ıunu 
da söyliyelim: 

Hayvan bahçesinde en çok 
çekinilecek hayvanlar, ne arslan, 
ne kaplan ve ne de başka yırucı 
mahluklardır. 

Zebr ve lamalar insanın, an· 

Söz dinle-
• • 

mıyenın sonu .• 

Annesi, Jaleyc: 
- Kızım • dedi - salctn ma· 

kasa dokunma! iğneleri karış· 
tırmal. Bir şey istiyorsan, söyle 
de ben vereyim .. 

Jale, çok yaramazdı, dinlemi• 
yordu. Annesi odadan çıkınca, 
makası kaptı, oynamak istedi. 
Fakat makasın s ivri ucu par
mağına öyle bir batış battı ki, 
feryadları sokakları çınlattı .. 

Çocuklar, muallimlerin izin, 
ana ve babanızın sözlerini tutu
n uz.. Onları dinleıniyen, hayatta 
hep aldanmış, hep kaybetmiştir. 

ı.Iln kulağını veya elini kapabi· 
lirler. Di~rleri bir hiddet esna· 
sında harekete geçtikleri halde 

bunlar, ısırmak arzusu ile hare· 
ket ederler. Onlarm ağzından, 
el veya kulağı kurtarmak da 
imkansızdır. 

Yani, hayvanların kendisine 
mahsus esrarı, huyları, içyüzii 
vardır. Kaplanların insanlara 

saldırma sebeplerinin, in ... 
kendisinden 18 defa büyük ıör• 
mesinden ileri ıelebilecetini 
kim hatırlardı detil mi? 

Geçen bilmecemizi doğru 
halledenler 

Yeni Bilmecemiz: 
-5-

Her dilden konuşan 
nedir? --Bu haftaki oılmeccm·z çok 

basittir. işte, şu yukarıdaki sua· 
lin cevabını veriniz. 
Her dilden konuşan nedir? 

Birinciye 3 lira, ikinciye 2 
lira, üçüncüye 1 lira. Dördün
cüden yirminciye kadar muhtelif 
hediyeler 

Bu kuponu kesib, bize gön
deriniz. 

Emın Okyol; Maniıada Jandar
ma birli;c kalem amiri Emin 
mahdumu Şerif Güven; Alaçab 
ilkokulundan sınıf 4 te Fir~eva 
S ma; Akhisar Urayevinde Mua
taf a Ayvaz; Gız okulundan 
499 Sa ıme; Seydiköy Jandarma 
kumandanının kızı Muazzez Ba· 
yer; f zmir Kız L sesi sınıf 3 ten 
1161 Lülfıye Ere ıel; O it ı mek· 
tcbinden Necati Karac;layılmu; 
Ankarada Oku ucular sokakta 
Gökçen Hıdır; Şehitfethi mek
tebinden M. Özünlü; Ma iyede 
Hazine vckıl Hayri km Muaz· 
zez Can; Çal takip m .. muru 

ı.-A_n_a_d_o_l_u_b_i_lm_e_c_e_k_u_p_o_n_u_: •• 5-.• Turgut kızı Yıldız Sunar. 

--11••- Levazım amiri albay Abdul· 

Her dilden konuoan - ---

______________ ,dır. 

Bilmecemizi 
halledenler 

Dört numaralı bilmecemizin 
halli şöyledir: Köpeğin sahibi 
ağacın üzerindedir ve köpek 
orada bulunan sahibine havla· 
maktadır. 

Yıldırımkcmal ilkokulundan 
Sedat Doğanlar birinci: üç lira. 

Karşıyaka Kız Muallim mek
tebinden Nedıme Sinan ikinci: 
ilci lira. 

lzmir Kız Lisesinden 1136 
Melek Esen üçüncü: bir lira. 
Muhtelif hedige kazananlar 

Erkek Lisesinden sınıf 2 de 

lab Hilmi oğlu Muzaffer Orkun, 
Çivrılden Hakkı Çorbacıj Ay
dının Yeni pazar mahallesinden 
Mustafa Kösej Karataş Duatcpe 
okulundan 120 Semiha Tunç. 

, Dikkat: Hedi yclerinizi gelecelc 
hafta Pazartesı gününden itiba
ren idarehınemiz bilmece me
murluğundan aldırınız . 

Geçmez para! 
Dilenci - Yanlış verdiniz, 

bayım! Verdığin iz para geçmez. 
Yolcu - Zarar yok. Senın 

olsun .. 
Mükemmel ahmak 

Kavga ediyorlardı. 
- Demek sen bana .. müktm· 

mel bir ahmaksın!" dedın ha? 
- Yo öyle demedim. 
- ? ? ? ? ' 
- Bu dünyada hiç 

mükemmel ı yoktqr. 
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5 K 'n ıın uıııani ANADOJ,U 

Aydının zeytin rekoltesi 
10 milyon kilodur 

Aydın, fenni ve modern bir ze Halkevinde edebiyat gecesi- Kız 
Enstitüsünde hazırlıklar •. tinyağı fabrikasına muhtactır 

' 

Agdında EokaJ idaresi 
Aydın, (Hususi) - Aydın zey

t. nciliği son yıllarda büyük bir 
in k işaf göstermektedir. Evelce 
dağlarda orman aralarında hü
dayi nabit olarak yetişen del ·ce
lere kimse ehemmiyet vermez, 
köylüler bunları keserek bağcı· 
lara hevenk ağacı olarak satardı. 
Şimdi ise ltöylü, bunun bir te· 
k ni bile israf etmiyor, bunları 
aşılıyarak kendi toprağına diki
}'Or, fazlasını da ova, bahçe ve 
tarla sahiplerine satarak ovada da 
zeytin yetiştirilme ve üretilme· 
sine hizmet ediyor. Filha~ika 
son yıllarda ova, bahçe ve tar· 
lalarına çok miktarda zeytin 
qıaı yap1 lmıt ve yetiftirilmiıtir. 

Aydın zeytinciliği keyfiyet 
b d n bu aur tle ilerler· 
ken kalita itibarile de yüksel· 
mekte ve gelişmektedir. lıimiz 
yağ" arında aaid mikdarının yük
sek olması, bunların iç pazar• 
larda yemeklik olarak istihla· 
kinden ziyade sabun olarak kul· 
!anılmasını ve bu maksatla dış 
ı>uarlara ihraç edilmesini mu· 
cıb olurdu. Yemeklik sarfiyatı 
hemen hemen Aydın ve komşu 
illere münhasırdı. Hatta zeytin 
memleketi olan Aydında bile 
ıautbahında Ayvalık yağı kulla· 
nanlar vardır •. 

Asid miktarı yüksek bilginin, 
iklimin tesiri ve zeytin cinsin· 
den değil, zeytinlerin bakımsız· 
lığından ileri geldiği; vakıflar 
idaresinin bu yıl, zeytinlerini 
iptidai bir fabrikada sıktırarak 
elde ettiği yağlann 1,1 asidli 
olmasile anlaşıldı. 

iş mikdarının yükseklik se
bebi, iklimin teıirinden değil, 
zeytinlerin bakımsızlığından ileri 
gelmektedir. Bu hal, vakıflar 
idareıinin bu yıl gayet iyi ye· 
tiştirilen zeytinlerinden alınan 
netice ile teıbit edilmiıtir. Bol 
ııda ile istihsal olunan zeytin· 
lerin yağlarında 1, 1 asid bu· 
lanmuştur. 
Aydında en kuvvetli zeytin 

ınüatahsili vakıfl,ar idaresidir. 
80 bin ağaç, on dört sene zar· 
fında 200 bine çıkarılmış ve 
lllütebassıslar elinde ıalab edi· 
le~ek, iyi bir şekilde yetiştir;!· 
muo&L 

" ... ..,. · Bu vız yet, halka da 
num_11ııe teşkil etmiş, ona da 
zeytııı · . b · Yetııtırme eveıı artmış, 

md~vl ~d zeytinlikler de ıslah 
e ı mıftir. 

Müşt~rl temin etmemif, idare 
de zeytınleriııi iptidai bir fabrika 
kı rıl y~r~k 1'endiıi ııktırmıı ve 
.1. 1 ısıdlı ~8t elde etmiıtir. 
. Vakıflar ~d.a eıinin en çok ge· 

lir elde ettığı •ilerden birisi de 
Aydındır. Buna rağmen idare 
bu pne kadar ._ydıoın imarı 

zegtinliklerine bir bakış. 
için büdcesinden bir santim bile 
harcamamıştır. Bu güıı Aydının 
fenni ve modern iki zeytinyağı 

fabrikasını ihtiyacı vardır. Va· 
kıflar idaresi bu fabrikaları kur· 
makla, hem kendi zeytinlerinin 
verimini artırır ve hem de hal· 
kın zeytinlerini sıkarak bir gelir 
kaynağı kazanır. 

Aydın zeytinciliğ i mevzuu üze· 
rinde halkın hükiime ten de bir 
dileği vardır: ilimizde salamura 
zeytincilik hiç inkişaf edeme· 
miştir. Bir mütehassıs gönder;. 
lirse, Aydın zeytinciliğınin bu 

bakımdan da ilerlemes ı temin 
olunacaktır. Bu yılki rekoltenin 
10,000,000 kilo olduğunu ıöy· 

!emek Ayd n zeytinciliğine sar· 
fedılecek emeğ . n boşa g tmiye· 
ceğini tebarüz ettirir sanırım. 

Zegtingalı pigasası: 

Son haf a Aydın piyasası: zey· 
tinyağı 2 5·25,5; zeytin tanesi 3· 
3,75; yerli pamuk 30·31; akala 
35· 36; yerli çekirdekli pamuk 
7,5-8; akala çekirdekli 10 • 11 
pamu < kozağı 4,5·5 kuruştur. 

Üç mektep gapılıgor: 
Karacasu, Nazilli ve Çine ilçe 

merkezlerinde yaptırılması ka· 
rarlaıtırılın ilkokul binalarının 

temel ve ilk ka•. duvarlarının 

ihalesi daimi encümence yapıl
m : ş, her üç okulun da ınşasına 
ba,lanm ıştır • 

Ahmetlide bir mez
baha yapıldı 

Ahmetli, (Hususi) - Nahiy-, 
müdürünün kararı ile burada 
bir mezbaha yapılmıştır. Yeni 
mezbaha, küçük olmakla bera• 
ber, nahiyenin ihtiyacını cevab 
verebi 1 ecektir. 

~~~~-,~~~~ 

Manisa, (Hususi) - Manisa yerlerinde Ün almış halk şair· 
merkez parti ocak kongreleri le.rini.~ ~'.irl~ri, manileri söylen· 
bitmiştir. Bu münasebetle parti dı, turkulerı okundu. Hayatları 
başkanımız ilbay doktor Lütfi hakkında kıymetli müsahıbeler· 
Kırdır tarafından Pazar günü de bulunuldu. 
akşamı Halkevi salonlarında yüz Ayrıcı ır şubesi üyeleri tara· 
k ı şilik büyük bir çay ziyafeti fından muhtelif halk türküleri 
verilmiştir. çalındı. Geç vakitlere kadar 

Samimi bir have içinde ge· büyük Lir samimiy~t içinde 
çen bu toplantıda, ilbay verdiği geçen bu toplantı, Manisalılara 
söylevle partililere düşen ödev· bedii bir gece yaşamağa vesile 

Enstitü eşyaları 
leri ve on !ardan beklenenleri oldu. 
anlatmış, yeni yılda verimli ça· 
lışmalar tem n edebilmek için lzmir San' atlar okulunda ya· 

pılmakta olan Kız Enstitüsüne 
ait eşyalar gelmeğe başlamıştır. 
Kendi çocuklarımız tarafındın 

yapılan bu eşyaları görmek in
sanı büyük bir haz vermektedir. 
Taburalar, sandalyalır, sıralar 
ve kaplama dolapların cidden 
büyük bir itina ile yapıldığı ve 
birer san' at eseri oldukları şük· 
ranla görülmektedir. 

bazı direktifler vermiş ve ocak 
yönkuru! üyeliklerine seçilmiş 
olmalarından dol ayı tebriklerini 
bildirerek başarı lar dilemiştir. 

Çok alkış .anan söy"eve üç 
numaralı ocak başkanı doktor 
Semih Sümerman tarafından ce· 
vab verıldi. Toplantı ıki saatten 
bzla devam elti. Sık s ı k top· 
!anlılar yapılması kararlaştırıldı. 
Manisarla erlebigat geceleri 

Halkevi di I, tarih, edebiyat 
şubesi tarafından her hafla 
yapılması karar altına alınan 
edebiyet gecesi toplantıların ı n 
ilki evelki akşam yapı ldı. 

Yüz elliden fazla edeb·yat 
severin katıldığı toplantı çok 
cızı b ve verimli oldu. Bu gece 
mevzu (Halk şairleri) id•. ilimiz· 
de yaşamış ve yurdun diğer 

Salihli haberleri 
Salihli, ( Hususi ) - Sa

lihlide y · lbaşı çok eğlencelı 
geçmişt:r. Halkevinde tertip edi· 
len balo sabaha kadar devam 
etmiştir. 

Sürek avı 

Salihli Halkevi spor kolunun 
avcılar şubes· , kırk kişilik bir 
kafle ile Tatar köyünde sürek 
avı tertip etmiştir. Eğlenceli ve 
heyecanlı geçen bu avda, çeşidli 
av yapılmış, aktım avdet edil· 
miştir. 

Haoa kurumunun faaliyeti 
Salihliye gelen Hava kurumu 

ispekteri, Gördese giderek şu· 
beyi teftiş etmiş ve dönüşte 
Salihli şubeıindeki intizam ve 
çalıımadan çok memnun kalmış· 
tır. Kurumun başkanı 8, Galip 
Musal, asbaşkan Rıza Tavas, 
fabıi mürak p Esadullaba genel 
merkezden birer teşekkür mek· 
tubu gelmiştir. 

Lik macları 
' 

Hakemler tesbit edildi 
ikinci devre lılc maçlarının 

üçüncü hafta maçlarının hakem· 
lcri dün gece teıbit edilmiştir. 

Do2-ıinspor • Demirspor maçını 
Hasan (Al sancak); Alsancak • 
Ateş maçını Mustafa (Üçok); 
Üçok· Yamanlar maçını da Ferid 
(Doğanspor) idare edeceklerdir. 

B. takımlarında birinci maçın 
hakemi Baha Konuralp, ikinci 
moçın hakemi Şevket, üçüncü 
maçın hakemi de Zekidir. 
Yağmurun şiddetinden tehir 

edilen Alsancık • Demirspor 
maçı lıklerin son haftasında ya· 
pılacıktır. 

Kadın tay
yareci sağdır •• 

Paris, 4 (Radyo) - Pazar· 
danberi kaybolan Fransız tay· 
yareci kadın Bayan Mari Hila 
Cask mevkiinden 32 kilometre 
uzak bir yerde bulunmuştur. 
Kadın tayyareci ye bir şey olma· 
mııtır. 

Aydında Yılbaşı eğlenceleri 

Amerikan Filoıunun 
yeni gaz gemileri 
Vaşington, 4 (Radyo) - De

niz kuvvetleri komitesi, barb 

Aydın, 4 (Hususi) - Yılbaıı Aydında çok nOfOli ve etlenceı . 
geçt ı. Halkevinde l<ızılay ve Halkevi aoıyal yardım ıubeai bir 
balo verdi. Ordu evinde de ayrıca bir balo verildi. Her ilci balo 
sabaha kadar devam etti, davetliler yeni yıla çok bot vakit ge
çirerek girdiler. 

Nazilli Sümerbanlc fıbrilcaıında da bir balo verildi. Bu baloya 
Aydın Halkevi cazı fitti. Baloya gelen bayanlar umumiyetle Sü
merbank fabrıkasınıo basmalarından )'apbklırı roplarla iftira.ı: 
ettiler, 

filosuna refakat edebilecek ıii
rate malik 12 petrol gemisinin 
inşa edilmekte oldutunu bil. 
dirmiştir. 

Yugo•lau yadaki 
ifıizler 

Belgrad, 4 (Radyo) - Tutu· 
lan bir istatistikten anlaşıldığına 
göre halen Yugoslavyıda 12, 181 
işsiz vardır. Bu miktar geçen 
sene 13,536 idi. işsizlere bir 
milyon 60G bin dinar yardımda 
bulunulmuştur. 

SiJveyf eaham 
kuponları 

Kabre, 4 (Radyo) - Muhte
lit maakeme Süveyı esham ku· 
poıılarının altın esası üzerine 
tediye edilmelerine karar ver· 
mişt r. 

Sabile 9 

Bir Arap gazetesine g6re: 

Filistinde Araplar tarafından tahrip edilen bir tlemirgolrı 
Kudüs, 4 (Radyo) - Ad.fah kişi yaralanmıştır. Yaralılar ara· 

adındı Arapçı çıkan gazetenin sında bir de İngiliz poliıı 
verdiği ma'.ümata göre, Avrupa vardır. 
devletleri so!l zamanlarda Arab Teliviv limanında çalışan 

unsurlarını büyük bir ehemmi· Yahudi işçiler, mahalli bükü· 
yet ıtfetmeğe başlamıştır. Bu mete gönderdikleri bir protesto 
gazete, Aıablara verilen kıymet mektubunda bir çok Yahud ler 
ve ehemmiyetin, dünya Arab· işsiz kaldıkları halde Arapl arın 
tarının bu . gün müttehid bulun· çalıştırıldıklarını şikayet etmi ı· 
duklırı hakkında elde edilen lerd;r. 
bu kanaatin neticesi olduğunu 

ilave etmektedir. Ayni gazete 
bu hususta yazdığı makalesini 
şu cümlelerle bitirmektedir: 

• Arablar bu gün hiç bir 
devletle bağlı ve müttefik de
ğillerdir. Eğer lngiltere Arab· 
larls dost geçinmek istiyor ve 
onlardan bir dostluk bekliyorsa 
Arablara karşı ona göre bir 
siyaset takib et~~i lazımdır .• 

Kudüs, 4 (Racfyo) - Silahlı 
Arablar, Ebron ile Beraabor 
arasındaki mevkilerde bir çok 
kamyonlara hücum etmişler, iki 

Aııterii• 
Londra, 4 (Radyo)- Bazı Pa· 

riı gazetelerinin ( Amerikanın 
Japonya ile olan ticari muame· 
lelerinden kazandığı kirı ileri 
ıürerek Vaıingtonun Tokyo ile 
kolay kolay münaaebetlerini keı· 
meğe yanaşmıyacatı ) hakkında 
vukubulan neıriyatını tahlil eden 
lngiliz ıazeteleri, ( Amerikanın 
Okyanustaki nüfuz ve hakimi
yeti ve Çinde de olan menfa· 
atleri mevzuu bıhsoldup bir 
anda Amerika ile Japonya ara
sında ticaret i şlerinde görulen 
küçük bir farlc ve fızlablıtan 
dolayı kendi bayati meselelerini 
ihmal edemiyeceğini) Pari• mat· 
buatına bir cevap teklinde Yaz· 
maktadırlar. 

Paris, 4 (Radyo) - Alman 
ve ltalyanlırın, Japonlar tara· 
fından Uzak şarktaki askeri 
muvaffa kıyetler inden yüz alarak 
seslerinin perdelerini gün geç· 

Kudüs civarında yeniden ilci 
Yahudi öldürülmüştür. 

Ayni membadan alınan diter 
bir habere göre, petrol borula· 
rını tabrib etmekle suçlu iki 
Arap tevkif olunmuştur. 

Kudüs, 4 (Radyo) - Bu gun 
meçhul oıhıslar tarafından eslcl 
Kudüs ıebrinde iki Yahudi tu• 
carı ruvelverle öldürüimüştür. 

Petrol mecralarını tabrib etıo 
mekle suçlu o '. arak tevkil edi • 
len iki Arabın muhnkemesi ik· 
mal olunarak ik si de idama 
mahkum edilmişlerdir. .............. "' '"' 

ı 

tlonannuuı 
rini mevzuubabı eden Pari So.r 
gazetesi Fransanın gerek Okya· 
nuılarda, gerebe Uzak şarkta 
kendine düten vazifelerini tama· 
men müdrik oldupnu ve ora• 
lırclaki Fran11z menfaatlerini 
korumak için lizımielen tedb r
leri almaktan hali kalmadıtını 
ve Fransanın medeniyeti mah• 
vedecek bir umumi boğazlaş• 
mayı istememesini korkusuna 
verenlerin çok aldandıklarını 
yazmaktadır. -----
Kral Karol 
Londraya gidiyor •. 

Belgrad, 4 (Radyo) - Vre• 
menin iıtihbarıtına göre, Ro· 
manya kralı Karol bu hafta Lon· 
draya gidecektir. 

lngiliz gazetecilerine bey natta 
bulunan Başvekil B. Goga da 
lngiliz • Rumen münasebatır.ı n 
takviyesine çalııacağını söylem ış, 
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fsmir ieilli tieareı ce~~r._ Şirket ........ ilin 

lhti 6s 
'----------.-·-~A.Eo•er fokJOy Bla ~ JlflM•llt üç yüz 

Jll•a itnya Yerilmenin bu ih· ................. 
kabul etti. No çare ki, ihtilis 
ra r.tsı ol.a da bu 
ibtilia bertaraf ed lemezdi. 

............ ................... 

tMh•nd hbeıDdan evel aa,nl.ac itti· Steaua Romana polrol MGaJİ Anooim tirketi 1%mird Gazibal-
-e... yea ,.trt termapsl 

0 sbeti.ıe ,,..nda 14 numaradaki -betiei 31 Birincikanun 1937 tanhinde {Ce.11 Alınır. S. Pel' ti. mat ve ••tluhat almata meo- .. -
labrJ t an•aaı"W ı..ri& barder. kapatmıp. Bundan böyle moaMr şirkete a~ petrol •e müsta• 

*' .-flMl'4a 11 n-.. 11 - EKREM MORALi, aallta: 
deelr, lt.rdetet •il• tltta CEMAL ATAKER ve ORTAK· Gaaibdloarıntla 13 namaratla telefon IUI• 

inııat malzemesi üzıarine tica' LARI UDYUh şirketi• bilôm• mara 3131 Mil,..,_,..,_ ş'lbtla 1*ret kıç ve altcaklarile taabhida- ..J J 
unvana ve şirket mukavelena· bnı CEMAL ATAKER, s. PE- G:ızibulvarında 14 nıımaraaa te efon nıı .. 
mesi dolNt wıd'lllll bükU.letiM UN. H. BAKAR uavuL firket mara 2262 
(Öre ıicnin 2148 numarasına .,._ kabul ve ifasını taahhüt Anthony Galia tarafından t lkinciklnun 1938 den ıtibaren 
~ ve t.JICİI edildiji ilin e,ler. satıla~r. M11htere• auqterilıeria aabıla miailu tipariflaj'ai 

Arzulan bundan ibaret oldu- yukandaki adrese vermeleri ve kapatılan şube ile hesabı olıanlarıa 
lu• aolataalan iizeriııe işbu tasfiye aa11a ... Jaiae meRGr tiıket ıaemu larınd Bey H. A. 
la&ıdcavole re'ıen tanzim olunarak Valker memur edılmiş old11ğ11 ilin olunur. 
heır olanlar yanında açıkça , ___ ._ _______________ _ 

obad9. Meal Ye m&ıdeftea.. lsmir Le,,.ını dmirlifi ildfıları 
bnwa arzulanna tamamen •YIU 
oRt.tune kabul •e ilmar ettik- limir Lnasım lmirl ft aabn alma komisyoauadan: 
tea IODl'll altını hepian lma lataabul Lv. &.airh~ batla mie...,.t !Ryvaaata ti* 300 ton 
ettik n miifaürledilc. )'UW&• bpeh .... w ,._.tıkla eksiltmelerin~ iste ç.kmadt-

Genel ıeyı: tS2~1 tandan 7·1·938-.. jGai llat 14 de Tophanede eatıa al• 
Ôzel sayı: Uf-41 komi~ ,......._ ._.. .. ,..,,ıacakbr. TahQu'il bedeli 

ftba flrket m.tcawlesi 8'dti- 15000 lira ilk tultalıb ıııt liracllr. Şartaamo ve nümaneti ... 
• dairede 18trı. 29/12/957 ta- milyoacla s&M• ltiı .. erin lta...ı belrelerile belli ı..-
rlMi \'o tJ221 umamt nam...... komia,oaa 26 

.._ UJpn old4a tasdik bo .... Lew.la. l•idili ataa al- kom ayonundaa: 
t.da. Bin doltaı ,e. ofa& ,.c& - IMlllW:• • '4i•ia ~li J9ri1e 3200 lia bedel 
1" ~l .,.mu ,... keı fli elektrik teıiıatının aç k eksiltme ıuretile yapalaa 
lobz911cc Ç.Wa-. ~ 1111ea1c._...- talip 9kmadejıachn a6ıaiua Oll gia 

..... lrıkiacı MW temt .aft. -..talat• iiı.h.l 1 t/llcincikiaaa/938 nb paü ._ 15 de 
M - M. Etiaia S... •• kı,ı.da IUlir lwaam iınirliti ıaba al• koaiay•mda 

• yapwlacaktır. 
! - Temiftttı mu'81cblıe akcesi 140 liradll'. 
3 - Şartname ve ~i beır gie komt~da gıiWlellilllt 
4 - liteklihır ttcaret CMlnlada kayıtlı oldukl .. •a d• •sMu 

r&stermek meebwi,.ethldedMer. 
5 - EklihDRfe iştirak edeeelder 2490 sayılı ~ 2 w 

3 ncü maddelerinde ve pttnameıinde yanlı ftliblan • 
temi•t __...1tkatel•ile birlikte ihale aaatia._ -.1 .., .. ·••••tlllf't. l'l 
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Devlet demiryol
larından: 

' Şifa B ın 'iıkyağı 
Kuvvet ittab eıhhat kltJDllit, 

YaloızŞifa 

Bat mahsul, 
pla kudreti ylkiek, 
... _.·kolay, 

bel pbidir, 
.... ytrde eltıl..az 

Doktor 
Kemal Tabsih Soydam 
ilJ .. e ,_,,.,,,,,_, miite/aaa•ı•ı 

tımir Be4'diyeti Zülırevi tı.lt&Wclar Ye tedavi evi doktorlu· 
tullllan çekilerek ,miden _..,. •aoade .-.ıındak 3 
ıu-.ı ._..._esinde ...._.hı Pazardan maada herg n 
uı..ıı. .it.-• kMar kaW ~ tM.avi eder. 

Muayenehane Teie. o. 3416 Evi Sl64 

Ottlbaiıin bitin mobilyue ttidid edilmil aopla ve 11eak s 
banyo daireleri ilive edilm- Otel 7eniden tema ve tefriı 
Millllif * miifterilerimizin türhı i6'hatlerl telbio olun· 
muttur. riatler mutedil ve b l..;a ehwişlidir. 
Kemeralb caddesi karakol nda i 

ı moteAGNuı 

• rkın 
'-lr Mı.tıı.t ....._ .. 6Wli la11teklan w&riyy.t tefi 
lkiDCi Be,ler •katnack lnhW.rlar tiil:iia abf depoau W• 
1111nda 6S No. L muay'8ebaof$inde laaataiatı11a bbul etmek· 
tedir. T•u/eıt: 311156 

Eoü c;,,.,_ lramN!J edlltlMI •• .,,nmant 
'-ıı•ıntlti No. 1018 'Tel11. 26'5 ....... _ ... --

amir -cili ticaret 6 M. ~keti a ak•dar b ı. 
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