
-
Yirmi yedinci yıf 

No, 7403 

Cumartesi 
8 

Kanunusani 938 . . ' ' ". 1' ' ~ • ,• 

HergUn sabahları (lzmir) da çıkar, siyasal gazetedir Telefon: 2776 

• 
Çinde akan kanlar, meğer sulhun korunması içinmiş! r Halayda neler 

Japonya, lngiltereyi kolayca Haı::~Y;:~kı.,. 
magv liib edebı·ıı·rıni.c::! nüfus işlerinde çı. 

~ karılan müşkülat 

_ <:abli• · 

Italya ve Almanya 
Mali müşkülatın kalkması 
için lngiltere ve Fransa ile 
uzlaşmağa hazırdırlar .. 

B. Sabri Toprağın teklifi 

Yurtta Cürk~e ko
nuşmıyan Cürkler 

Japonlar, imtiyazlı mıntakada bir /ngiliz çavuşunu,. 
arkasından da zabıta müfettişini adamakıllı vdüler 

İıtınlıul, 7 (Huıu•i) - Hatay• 
da intihabat için ıimdiden dolablar 
,.. türlü ~Dtirik.alar batlamııtır. 
Franııı nıurahbııı Garo faaliyete 
geçmiııir. 

Cürmü meshud kanunu ile ceza· , 
landırılacak, Avukatlık, Doktor· 

luk yapamıyacaklar Tokyo, 7 (Radyo) - Japon 
matbuatı, lngiltere aleyhine şid· 
detli ve geniş bir mücadele aç· 
m•ş bulunuyor. 

Bu gün çıkan (lnode) mec· 
muas.nda intişar eden sekiz 
amiralin yazılarında, lngiltere· 
nin, Uzalc Şarkta japonyaca 
kolaylıkla mağlı1b edilebileceği 

• ileri sürülmektedir. 
Amiralleri, fikirlerinde, Japon· 

yanın lngiltereden lcorlcmadı
ğını ve bununla beraber, uzak 
memleketlerde başına bir harb 
gailesi açmak istemediğini ilave 
ettikten sonra, Japonyanın Çin· 
de sulh için çalıştığını kaydedi· 
yorlar. 

Londra, 7 (Radyo) - Japon 
matbuat nın lngiltere aleyhine 
açtığı mücadele, burada fena 
tesir~er yapmaktadır. 

Amele sendikası reisi, Japon 
mallarına karşı şiddetli bir boy· 
kotaj tatbık edilmesini istemekte 
ve Amerikanın da, lngiltere ile 
beraber hareket ederek Jıpon
yanın tazyik olunması lüzumunu 
ıleri sürmektedir. 

Şanghay, 7 (Radyo) - Bu 
gün Nanlcin ~ehrini boınbardı· 
man için hazırlanan dört Çin 
tayyaresi, Japon tayyarelerinin 
mukabelesile karşılaşmı şiar ve 
geri dönmeğe mecbur kaim ş· 
lardır. 

Tokyo, 7 (Radyo) - Japon 
orduları, Çintao ve Tokeo ceb· 
helerinde mütemadiyen ilerli· 
yorlar. 

Alakadarlar, Çintaonun yalcında 
zabtedileceğini bildiriyorlar. 

Şangbay, 7 (Radyo) - lngiliz 
konsolosu, bu rgün Japon gene· 
ı·ali Aradayı ziyaret etmiş ve 
Japon ask,,rlerinin, lngiliz im
tiyazlı mıntalcasında yapmağa 
hıışladıkları (fenalıklardan bahs· 
ed~rek protestoda bulunmuştur. 

ş_nghay, 7 (A.A.) - lngiliz 
çavıqll Turner, bir Çinliye karşı 
hoyra~ hareket eden bir Ja· 
pon n ~rine ihtarda bulunmuş· 
tur. Jap ll, çavuşun burnuna bir 
yumruk rak: •Sen bize ne 
karışıyorlll\ ~ diye bağırmıştır. 
? za~an J on askerleri lngi· 
hz ınudafaa ntak&Sına gı' rerek 

• k 1 Turnerı ya a ı•lar ve onu bir .. "!el y 
müddet suru ·kıen sonra ye-

Memurlu reylerini kullanmak 
için Haıaya giden Türklerin ııilfua 
te•kerelerini kabulde binbir milı· 
killiı çıkarmaktadırlar. 

\.. .,,/ 
Balkan tütün kongresi 

lstanbul, 7 (Hususi)- Balkan 
tütün kongresi bu ayın on ye· 
disinde lstanbulda toplanacaktır. 

Kongreye, Romanya, Yugos· 
lavya, Yunanistan murahhasları 
geleceklerdir. Bu!garistanın da 
iş,,rk etmesi muhtemeldir. \.. 

İııınbul, 7 (Huıud) - Mınİ•• uylavı B. s.bri Toprağın, vatan• 
datların Türkçe konu~malııtrının mecburi kılınmııı hakJtıodak.i takriri, 
Kamuta" adliye ve dahiliye encüme11lerioce tetkik. «ddmelı.tt"dir. 

B, Sabri Toprotın teklif elliği konuna ,ört, milli •e ırl! diller. 
den gayri bir ~c1Jebi dilini hariçte kullınmak \l!aktır. Oturduklan 
evin haricinde milJi 'e 1rk.i dil yerine yabaneı hır liıaoJa konu~ıolıJ" 
24 Hllttn bir haftaya lı.adar bıpiı •e on liradan ı üz lirayı lr.ıdır da 
para cezaıına çarptırılacaklardır. 

Bu gibi hiJiaelerio cürnıil meıhudu yapılacak, nöLeıçi cürmd 
metbud mahkem.Jeri lr.eadilerini mubılı.em• ed<cekıir. llöyle bir hl· 
diıedeo mahkumiyet alanlar bır daha avukatlık, doktorluk veoeir itler 
yapamazlar. 

1 

Nehirler, son yağmurlardan 
mütemadiyen kabarıyor 

Tirede bir ihtiyar dondu. Manisa - Muradiye civarında 

Japon kuvvetleri ilerligor 
beş kişinirı boğulduğu söyleni)·or. 

·-~-~------~~~.......;~ 
kılmasını istemişlir. Japonlar milel imtiyaz mıntakası polisı 
cevap olarak Vostu da dövmeğe Noel günü Japon zabitlerinin 
başlamışlardır. N !ticede lngiliz lng. liz polıs müfettişi Menetti 
polislerınin her ikisi de serbest dövmelerini Japon deniz ma· 
bırakılmışlardır. Polis koııiiser.· kam:arı nezdinde protesto et· 
nin Japon makamları nezdinde m:ştir. 
hadiseyi protesto etmeıi bekle- Polis ayni gün lngi liz polis· 
nilmektedir. !erinden Sinclairin dövülmesi 

Şanghay, 7 (A.A.) - Beyne(- hadises·ni de protesto etmiştir. 

Vilayetin yeni büdcesi 
2,5 milyon liralıktır 

• 
1938 de bir çok işler · y:ıpılacak, lzm;r • 

Ayvalık yolu bitirilecektir. 

Bir idam kararı 
bozuldu 

Vekcileti B. M. Esad 
Boz.kurd aldı 

Bandın iki 
yıle•el Nar• 
lıdereda bir 
cinayet ol· 
muı •e ka• 
ıah llfuıtafı 

atlında bir 
11bı1, aulık· 
lar araııoda 
puıu kurul• 
malı. ıııre• 

tile, çifte 
tllfcğile öl· 

Viliyeı daimi encümeni dün ık· ııacak ve baoıaoede nremlilere aid dilrdlmilıtü. 
ı•m P•rti ıııerkeıinde Yali B. Fozlı yatak miktarı elliye çıkarılacaktır. U&0n uman 
Gdlecio riyaaeıiode viliyeı büdceıinin Beledheoin ioıa ettireceAi çocuk B. Esad Bozkurt yapılan ıah. 
ıon ıetkilı:lerini yapmıttır, Bildce mü· baataneıinft yardım olarak 10,000 kilı.aı ueticeıiode bu bidioenin failleri 
tevuiu olarak iki buçuk milyon lira l(rı, fuar için 20,000 lira, eıld İı• olaraltBekııı oğlu Hüseyin•• oğlulbra. 
ilıerioden bazırleomııtır, Geçen ıeneki mir hafriyatı için 1000 lira ayni· blm yakalınmıılar, A!';ırcezaya veril· 
bOdce 2,600,000 liro idi. Bu yıl vili· maktadır. mitlerdi. Muhakeme denm ederken 
yet Ylridıuıun tahıilit niıbeti arttığı llfübim nafıa iıleri aruındı iz• ıuçlulardın Ha.eyin ceHeYinde öl· 
icin meclisi Dmumice büdcınin daha D'iri Bılıkuire bı~lıyan Bar~am•• müı, bunuo bıkkındalı.i amme deH• 
g<>nİI ıuıulmaoı da muhtemeldir. Ayvalık yolu vardır. 1938 aen11i ıının ıultoıunı karar Yerilmiı. bin• 

Sıbbat büdeeıine bulıııcı buıa. ıcınunda bu mühim yol tamamlan• netice lbrabimin de taamoıüdaa lı.a· 
lılı.Iar butaneıi dahilinde inıa edilt- mıt olacaktır. lilden idamına hillı:moluomuııu. 
cek veremliler pniyonu için dıba Daimi eoc·\menin hazırladığı Suçlu bu bilkmil temyiz eımiı, 
10,000 lira lı.onmuıtur. Geçen ıeno bOdce projeıini 17 ikiocikilnuoda birinci ceza daireıioce yapılan ıeıki· 
15,000 lı.oıınlduğu için iki yıldı toplanacak viliyeı umumi mecliıi kat neticeıiade İbrabimio idamına 
25,000 lira ile bu pniyon tamamla. tetkik ve müukere edecektir. dair verilon karar ıaadik edilmiııi. 
---------'---=====--""··== Birinci ceza daireıi; itbu bükmiio 

Amerikatln ••u'ıı'·ulan segliipton halk kurtarılırken 
Manisa ve Menemenle Tıre, Bergamalı bazı yolculırın söyfe. 

Bayındır, Torb u ve Bergama dikıer.ne göre, Ma ısa-Muradiye 
kazalarından gelen haberler, son aras nda hır kulübede oturan 
yağmurlardan taşan Gediz, kü· beş nüfuslu bir aıle efradı bo·, 
çük Menderes ve Bakırçay ne· ğularak fecı şeHlde ölmüstür •• 
birlerinin mahsulata mühim za· Bu hıber rivayet şeklindedir," 
rarlar verdiğini göstermektedir. resmen teeyyüd etmemıştir. 
Hava soğuğa çevirdiği ve yağ· Manisadan Menemen kayma: 
mur devam etmediği ı çi11 sular kamlığ na telgrafia bildirildiğine 
çekilmeğe başlam·ştır. göre Gediz nehrinde'.! sandalla 

Manisa, Akhisarla Muradiye geçmek ve çiftlikt:ki işine git~ 
köyü arasındaki arazide bulunan mek ıstıyen bir aıııeıe, sular ta
ve sık sık seylapla karşılaşan rafında 'ı sandalu b rlide ı:irülc•. 
köyler, bu aene de zarar gör· lenerek boğ ılmuş ve ortadan 
müşlerdir. kaybuolmuş.ur.Cesedı aranmak· , 

Manisadan şehrimize gelen onu 2 ine sa ~ifede- ; ,-Neler konuşulacak Kamuııyca da ıudiki için eYrakı 

Uluslar Sosyetesi Konseyi ıe:f::~!ıc:.:~:~~~?~~~~i~e:dib:·· Seni Ayı Seni 
ayın 17 sinde toplanıyor k~ı !~~~.~mi~::e::r::.::~

0 

:::::: Yumruk kadar kızcagw ızı so-
• lı.ıne daır olan büküm de, buı , .. re atar~k Y~~ru mışlardır. Po· 

lis mufettışı . V '\. m üdabale 
ederek Turnerın beat bıra· Avrupayı alakadar eden meselelerle 
--------'~---ı l k l 

bebler dolıyıaile bozulmut Ye Hrak, luksuz mu öldüreceksin? 
Ağırceza mahkemesine iade olun• 

Atina mU~eliti ita yanın çe i mesi işi konuşulacak 
gelecek 

iz mir rr: uhtelit'*'~ 
kar şıl :ışacak 

Futbol federuyonund•D ~'l( 
Tarı. Spor Kurumu reiıli&io• ıb 

b lil fut o, 
rlldiğine göre, Atina mu te 

k cı,..,re 
tıkımı dç mlloabakı yapma .. yı 

k ilk cıııb•·· Törlı.iyeyo gelece n m İ 'r 
ıı::urbao bayramında Ümird• zıDI 

fk' i ıo•Ç ıııuhıeliti ile yapıcalı.ıır. ınc d 
Ankarada ve ilçüncd oııç foıanbul 1 

bu ıebirlerio mubıelit ıakımlaril• 
71 pıhcaktır. 

Ulaslar sosyetesi korısegi içtima halirıJe 
laı Cenevre, 1 (Radyo) - Uluolar •oı7e111i lı.onıeyi, bu ayın 17 sinde top• 
da ıktır. Bıı toplantıda, Avrupayı altlı.adar edeo oıübim mtteleler etrafın• 
ı.e7llukereler cereyın edeoeği ve İtalyanın Uiaılar ıoıyetesiııden çelı.ilmHi 

tinin tetkik olunacıp ıb7leni7or. 

muıtur. 

Diln bu dınnın duroımaeını Gusı.ira galma ı·a/.de hatun, gozüm ga. 
tekrar baılaııdı. Suçlunun hüviyeti d f J b J 
yeniden te•biı edildi. Maddeiumuml YQT ı, Sl atım sarar t, C~na •l em ye. 
mııaYini Şevki Suner, bilkmllıı be· z.e/ al/ahım can m! a[Jyaziı zandlm 
yeti umumiyece bozulmuı olduğuna • b 

Heybesinı hır yana, sar ğını i• yana fırlatan yobaz; Benli göre, bu karara uyulmak U11mgele· 
ceğini ıöylodi. llfabkame de bunu Fıtnat u·mumhanesınin naz · ı çiçeği Mehpareyi belinden ka· 
kMbul etti. pınca,süpürgeleşen sakalı. dikenleşeıı bıyığı, ydeleşen saçları 

Bandın aonra ıuçlu İbrahim, ce• dönmüş ş şı gözleri, çopur suratı, pis biçimile hakilcaten 
bindan bir kart çıkararak mahkeme kudurmuş bir avıya benziyordu. 
baılı.anına verdi u: R s f 

- Vekilim, 11ki Adliye Vekili amftZ8Q 0 taSJ 
Bay Mahmud Eoaddır. Kartında ya• 1 1 ld 1. sim i romanımızdao a •11·mız yukarıdakı parça; size bu 
11lı olduğıı günde g•l•calı; n benim 
hukolı.nma muhafua edecektir. mühim içtımai romanın, m ızah yoli yle, hepimizi nasıl ve ne· 

Dedi. relere ıürüldi) eCeğ ni sarahaten gösterir sanırız. "Rımazan 
Karı tetkik edildi. Filhakika B. softası. romanını gülmekten katıla, katıla takib edeceksiniz. 

Mahmud Eıad, bu kartınd• İbrabi· - Sonu 8 inci sahifede -
- Sona 3 iincil sahifede - \.=~========~~~~~===~~;;a:=::::!l!=!!IRJ 





ANADOLU 

giltere, Filistini ilhak için 
münasip zaman bekliyor 

__ .-.....~~~~--19-4~ ....... ----~~~~-

Turistik el 
•• 

sanayıı ---·--·---
İktısad Vekaletinde 
bir büro kurulacak 

Ankara, 7 (Hususi muhabi· 

Kahirede çıkan (Elehram) gazetesinin yazdığı bir rimizden: Telefonla) - lktısad 
~ ıl Nekaleti, ' turistik el sanayiinin 

makale, Kudüste derin akisler uyandırmıştır.. korunması içın bir kanun tayi· 
Kahire, 7 (Radyo) - E!ebram gazetesi; lngilterenin, Filistin meselesi hakkında neşrettiği beyaz hası hazı rlamı ş ve B. M. Mec· 

kitaptan bahisle YU<kiı bir makalede, Fıl ıstinin İngiltere tarafından kolayca terkedılmiyeceğini ilerı lisine sevketm ışt r. Bu kanuna 
silrmekte ve fırsat zahurunda arzı mukaddesin lngiıtereye ilhak olunacağını ilave eylemekted.r. göre, turistleri alakadar eden 

Elehram diyor iri: el sanayiinin yapılmas işlerile 
• lngiltere, Fı listin meselesinde vakit kazanmak için işi sürüncemede bırakmaktadır." iştigal eylemek üzere Vekalette 
Bu makale, Kudüste derin akisler uyandırmıştır. bir büro kurulacaktır. 

------·--·~·~ Bir tren 
Orta ~~~doluda Büyük Şefin hazineye he- benzin yüklü 

Müdhiş sofuklar v_ar, diye buyurdukları Çiftlikler bi~!:';'~~~: çar:.~:~ •. 

• 

Sıvtısta da kar bır . J . . dan hareket eden tren, 8 bin 
metreyi buldu Devlet Zıraat şletmelerı Kurumunun teşkı- litre benz n yüklü bir kamyona 

lstanbul, 7 (Hususi) - Bu· line dair olan kanun kabu l edildi çarpmıştı r. Benzinler, derhal iş-
raya gelen haberlere göre, Orta Ankara, 7 (Hususi muhabiri· ya izah etmiş ve demiştir ki: tial etm:ş ve makas m.c murunu 
Anadoluda havalar çok soğuk· mizden: Telefonla ) - Büyük - Bu çıftlikler, 4 milyon lira kömür haline koymuştur. iki 
tur. Her tarafa kar yağmakta· Millet Meclisi bu gün teplanmış kıymetinde bir varlıktır . . Bunla· kişi de ayrıca yaralanmıştır. 
dır. Sıvasta karın yü~sekliği bir ve devlet ziraat işletmeleri ku· rm senelik vergisi yüz elli bin 
metreyi bulmuş, trenler bile iş· rumunun teşki line dair olan ka· lir ve ciroları ise 8 milyon lira· 
liyememiştir. Bu havalide mü· nun layihasını müzakere etmiştir. ya yakındır. 
nakalit tamamen kesilmişf r. Ziraat encümeni mazbata mu· Çiftliklerin senelik büdceleri, 

Prens Pol 
ltalya devlet Nazırını 

kabul etti 
Belgrad, 7 (A.A.) - Geçmiş 

asırlarda ltalyan portrelerini ter· 
tib etmek üzere üç gün evel 
Belgrada gelmiş olan İtalyan 
devlet Nazırı Kont Volpi dün 
naip Prens Pol tarafından kabul 
eairmiştir. 

harriri Manisa saylavı 8. Yaşar bir milyon altı yüz bin liradan 
Ôzey, kanun hakkında izahat ibarettir. 11 

vermek üzer kürsüye çıkmış ve: B. Yaşar, sözlerini şu cümle· 
- Huzurunuzda müzakereye lerle bitirmiştir: 

konulan kanunun ruhunu Büyük - Tabiatile on üç senelik 
Şefin, yüksek feragatle hazineye bir mücadeleden sonra bu çift· 
teberrü buyurduklarl çiftlikler likleri meydana get ren ve mil· 
teşkil etmektedir. lete bağışlıyann Büyük Şefe 

Cümlelerile söze başlamıştır. minnet ve şükranlarınızı sunarız.,. 
B. Yaşar çiftliklerin ilk kuru· Bu izahattan sonra kanun reye 

luşundan i tı bar en geçirdikleri I konmuş ve aynen kabul edil· 

Bir idam 
kararı bozuldu. ......... ._ __ 

- Başlara/ ı 1 İncide • 
mio vekiletioi aldığmı ve bu ayın 

27 aiode gelerek milılafaaıını yap•• 
cağını yazıyordu. 

Mahkeme de, oıh daire!inde ge• 
rek eabidlere ve gerekse auçlunun 
vekili olarak göeterdil!i eski Adliye 
Vekili B. l\l.lhmud Esada tebliğat 
yapılmak üzere duru ~ıuauıo ayni gü· 
Df' tılikio<' karar verdi. 

---·------... -ı Halkevi köşesi: 
Başvekil Stoyadinoviç Kont 

Volpinin şerefine bir öğle ye· 
meği vermiştir. 

tekamül safhalarını uzun uzadı· miştir. :-:-------....;;;;===::..::;...::....;.;;. _ _ _ _______ Halkavi haftalık aile toplan-

Y UQOSla Vy ada mal bırak- Hol~·~~i·;:enb::!~0:ıduğu 
Kont Volpi dün akşam Bel· 

graddan hareket etmiştir. mlş O an Vatandaşlar g .bi bu sene de haftalı k ale 
i toplantılarına baş'ıy ı caktır. Mak· 

Basın birliği 
Balolar tertip edecek 

lstanbul, 7 (Hususi) - Yeni 
matbuat kanunu ile teşekkül ede· 
cek Basın Birliği, bu sene lstan

, bul, Ankara ve lzmirde Balolar 
verecektir • 

lzmirdeki balo Martta veri· 
lecektir. 

-· Parti grubunda toplanan komis
yon tazm • nat meselesini konuştu 

Ankara, 7 (Hususi muhabırimizden: Telefonla)- Yugoslavyada 
mal bırakmış olan vatandaşlarımıza verılecek tazm n atı konuşmak 
üzere bu gün Parti grubunda hususi bir kom syon teşekkül etmiş 
ve tetkikata başlam ıştır. · 

Romanyadan kovulan 

sadım ız, mevcud ahenk ve sa· 
m"miyet çevresi iç nde görüşüp 
tanışmak ve eğl e ıme<t ı r. ilk 
toplantımıza 9/1/938 Pazar gü· 
nü saat beşte başlıyacağız. Üye· 
lerimız bu toplantı lara kendile· 
rine eve1ce verılmiş olan daimi 
davetiyeleri g leceklerdir. Bu 
aile topl entıları her hafta tek· 
rarlan 3cağından evimiz, bütün 
üye ailelerim.ze açıktır. Kaliforniya adaları. Yahudiler ve lngiltere 

nın müdafaası •*• 
•.------ 1 - Geçen sene Halkevinde 

San Diego, 7 (A.A.) - Ka· Amerika', lngilterenin nıürlahale tek- başlangıç mandolin kursunu bi· 
l farniya adalarının havai müda· 
f I • f ' · f• k h l tirenlere veya mandolini nota ile 81•ını takviye etmek üzere ı ı nı ınuva 1 - u mıyarak reddetti •. 193& çalanlara mahsus olmak üzere 

senesinde 42 bombardı· 
dlmal\ ve keşif tayyaresi bu Londra, 7 (Radyo) - Ro· hudiler meselesine Amerikanın Halkevinde tamamlayıcı mando· 
adalar, gideceklerdir. 18 tayya· manyada vukubulan son hadi· da müdahale etmesı hakkında lin kursu açılmasına karar ve· 

1~ selerden sonra Yahudıler aley- lngiltere tarafından vukubulan ril miştir. 
' re ve 'lk kiş ilik mürettebattan hine alınan tedbirler, Lo;-ıdrada teklıfı reddeylem ştir. Bu kursun maksadı mandolin 
ibaret 1 trup 18 Sonkanunda 
b radan ~ - memnuniyetsizlik doğurmuştur. Bomontı• Ş t·rketı• çalanların teknik ve nazari nok· u • .,_.eket edecektir. 12 

Yareden kk Siyasal mehafil, Romanyanm sanlarını tamamlayıp Halkevinde tay müre ep olacak 
ı "kinci ba siyasetine bütün devletlerin Hu .. ku" met mukaveleyi daimi bir mandolin orkestrası· 

o an 1 ~rup ta Temmuz 
sonunda .veya. Ağustos başlan- ehemmiyet vermesi lazımgeldiği feshetti nın teşkilidir. Kursa iştirak et· 
gıcında gıdece ·r. kankaatindedir. Zira bu vaziyet, lstanbul, 7 (Hususi ) _ Hü· mek istiyenler 15/1/938 Cumar-

p.lpa nişa"-• d. şar i Avrupanm bütün siyaae· kii:net, Bomonti b:ra şirketinin tesi saat 17,30 da Halkevine 
"'ar ver ı tine tt:sir edebilir. 

k 7 (Rad.. mukavelesıni feshetmiştir. Mem· teşriflerini rica ederiz. 
Vati an, .

1
. -~) - Papa, Va~ington, 7 (Radyo) - Ame· 1 k b h A k 

F B kı ı o y e etin ira i tiyacını, n ara 2 - Halkevi Türkiyede çı· 
ransa aşve 1 Şotan ile rika Hariciye Nazırı 8. Korder G · "ftl · · b" f b 

H 
· · Nazırı B. v O lb azı orman çı iğını n ıra a · kan bütün eseılerin mümkün 

arıcıye . . e osa Hul, Romanyadan kovu"an Ya· rikaları temin edecektir. 
~şan vermışb~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ ~duğu kadar fula s~ılma~ ve 
·;.;~---~-~~- B U G O N yayılması işlerile mütemadiyen 

Bağ bahçe t~ün Elhamra sı·nemasında meşgul olacak bir neşriyat me· 
· · 1 murluğu ihdas etmiş ve faali· 

K • ıçın ""ı T O R K ç E S ô z L O yete başlamıştır. Eserlerinizin 
1 m y e 'V fazla satılıp fazla okunmasıuı 

G U 
•• b r e ı e ~ S E Z A R B O R J I Y A isterseniz ikişer nüsha gönder-

mek suretile İzmir Halkevi neş· 
ve • 

Ziraat aletlerı 
Hacı Davut zade 

Rahmi Karadavad 
Halimağa Çarşısı No. 31 

___ tZMIR __ .. 

Floransanın debdebe ve ihtişamı - 10 binlerce figO.ran
miltlıiş ve muazzam mizansen 

SEZAR DORJ1YA'nıo zehiri • LÜK.BES BORjİYA'oın ateıli iblirHı. 
Halkla birleşen bir kahramanın zulme karp iıyaw 

"AŞK - ÔLÜM ·MACERA ve TARiH 
~~.~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ ... ~1.~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ ... ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ ... ~ .. m.ır. .. w.ı.~ .. m11mn~ .. ~ ... ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~.u~ .. ~ .. ~ .. ~a.w111~11~.;~11~a.~1.~ ... ~ .. ~.;.,;._.• 

... Seanı>lar : 3 - 5 - 7 - 9 da ba,Iar 
~ .... ..miiiiiiiiİİİllİllıİlll ..... .__. ... ııiiiiiiİİİİllli ......... 

riyat memurluğuna müracaat 
edilir. 

3 - 8/1/938 Cumartesi günü 
evimiz müze ve sergi komitesi 
ile güzel san'atlar komitesinin 
umumi toplantısı ve temsil komi· 
tesinin haftalık toplantısı vardır. 

Sahife l 

Ilmi Bahisler -Kadın-Erkek 
Yazan: Dr. Esad Hatiboğlu ...................... 
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iffet cinsi ıstıfaya müsa· -
tir, işve bunu bozar 

Kadının tebessümü bile evv·eı:-
va'deden bir değer taşır. 

Çıplaklar da h :\yvanları n ihtiyaç 
devre.eri har c ndeki sükunet fa. 
s ılalannda olduğu g.bi namus u 
oluyorlar. Çıplak karıkocalar da 
belk ı c;iftleş.y orlar, f kat bunlar 
nesil ye ~ i ş t ıri ci o ur ar aJıma bir;
b:rlerine aşkıa bağlı olamazlar. 
Bu pek ç rkin şeydir. 
Kadınlar! lffetin ı zi büyük b r 

dikkatle muhafaza ediniz, iffet n 
sonu daima aşı< değild ı r. Fakc1 
vücudü aşkın başlıca şartların· 
dandır. 

işve: 
İşve şöyle tarif edilebilir: 

kendısi hı sstmeksizin cinsi ar· 
zuyu körüklemek san'atı.,, Yani 
aşkın yalan ı . 
Hakıkat halde işve heyecan· 

lar kadrosuna da hıl değ ldır. 
İffet bir akese hadısesi ve bina· 
enaleyh şuursuz olduğu halde 
işve da"ma şuurlu ve iradidır. 

Kadınlığa mahsus olan i şve, , 
tefahur ve ı k i yJzlülüğe çok ya· 
kındır. Maamafıh heyecan tev· 
lid edebilmesi itibarile tetkik 
edi lmeğe değer. işve kadında 
tatl ı ve kendini kendine meftun 
kılan bir heyecan hali uyandırır. 

Hayranlılarına ise, evci emirde 
haz ve hayret ve sonra da yeis 
ve ümitsizlik gibi karışık heye· 
canlar verir. 

İşve tezahürü. 
işve iffetle birlikte hemen 

ayni yaşta görülür, bazan daha 
erken bile. Büyümesi cinsi iç 
güdüye müvazidir. Küçük kız· 
!arda işve övünme şeklindedir. 
Fakat bütün mana ve ehemmi· 
yet ni büluğdan sonra evlenme 
çağla rında kazanır. K ı.lar mizaç· 
ları itibarile, verasete in tibak 
hasebile, işvebazdırlar, çünkü 
talihlerinin kısmen iğfal kudre· 
tine tabi o\acağ~na dair bazı 
karışı k hisleri vardır. Bundan 
dolayı genç kızın zihnini doldu
ran, dikkati çekmek, bir kelime 
ile hoşa gitmek düşüncesid=r. 

Bu iç güdel ihtiyaç o kadar 
esaslıdır ki şayed genç k ı z teshı r 
edecek birini bulmazsa ammenın 
dikkatini çekmek için kendini 
teşhir edecek fırsat arar. Birinci 
dikkat ettikleri şey tiyatro, lo· 
kanta gibi umumi mahallere 
girerken boya ve saçlarında bir 
bozukluk olmadığına emin ola
b imek için aynaya veya el ay· 
nalarma bir göz atmaktır. iğfale 
yardım ve tabii cazibelerini ida· 
me etmek için kadınlar san'abn 
yardımına müracaat ederler. Tu· 
valet hileleri, mücevherat, ıü r
meler, alllk ve düzgünler hepıi 
bu işe yardım içindir. 

Kadınlar hadsi (Sezil) zekilan 
sayesinde etraflarında pek hoş 
bir heyecan idame ederler. Zira 
güzel gözlerin veya güzel elin 
bazan daha çabuk ve daha em· 
niyetle bin faziletten ziyade bir 
kalbi teshir edeceğini kadın pek 
iyi bilir. 

Ve kadının cinsi gayeleri için 
harikulade bir vücud en büyük 
bir fen keşfinden şüphesiz daha 
iyidir. Kadında her şey, hatta 
tebessümü bile, evveli vadeden 
bir değere maliktir. Fakat bu 
halin ardından kadının kaçışları 
gelir. lşvekar, nöbetle firar ve 
avdetlerden, temayül ile surat 
asmalardan:~ hulasa erkeğin ka· 

pılacağı mahirane oyundan mu• 
vııfhkıyet e çıkar. Aşk için " ki 
cinsin kavgası ,, denilmişti, hak·· 
katen aşk yalnız bir his de
ğj l, lakin bir san'attır da. 
Hissi strategiede, manevra te• 
şebbüsü işvekardadır. Hücuml\ 
kalkan odur. "Si lahlarını terke 
razı olduğu ve rakibine mağlil· 
biyetini kabul ettiği zaman düş· 
mana bir çok şeyler verir, fakat 
hürriyeti asla.,, Bedel 

O daima malik 0 1ur, fakat 
ona malikiyet mümkün değ ldır. 
Kadınlar kendi iğfal kudretle· 
rini bilmez değillerdir, modern 

edebiyatta bunlara da r ~ok mi· 
saller vardır. işve kadın için ta• 
lıhsizliğe, hissi metrukiyete karşı 
bir s·gorta hlıkmündedir. Etraf· 
larında pervane olanların uzak· 
laşmaları halinde yenilerinı bul· 
mağa yardımı olur. lşvebaz ara• 
basına müteaddıd sevdal.ları 

koşmaktan zevk alı r. Nü· 
fuzunu bir çok erkek üze-

rine ayni zamanda icı a eder. 
ve hacaletaver telakki ettiği 

kadınlık fiziyolojik rolünden de 
kaçınır. Zarafet ışve ile bazı 
benzeyişler gösterirse de zara• 
fetin sonu daha az p'atonik 
olur. işve arzular yaratmağa, 
zarafet te onları tatmine çalışır. 

İşve ile iffet arasında 
münasebetler 

Evelemirde iffet ile işve ara• 
sında izale edılemez zıddiyetler 

olduğu sanılır. iffetli kadın ar· 
kasına düşenlerden kaçar ve 
kendisin , seçeceği adama s k· 
lar. lşvekar bilakis kend si ıi 
herkese takdim eder fakat bi • 
lahare sakianmak için. Bu ay· 
rılığa rağmen bu iki kadınlık 
meyelinlarınıo müşterek vasıf· 

ları vardır. 
Evelemirde her ikisi de cinsi 

iç güdünün iki tezahürüdür. Her 
ikisi de tali cinsi secıyelerin bır 
kısmıdır. Her ikisi de erke'.Yın 
kalbinde cinsi arzuyu ateş er, 
fakat muhtelif usullerle. (Birinde 
ihtiyat, diğerinde nefsini takdim). 
Maamafıh iffet cinsi ıstıfoya 

rnüsaid olduğu halde işve bunu 
bozar . 

iffetin de işve ile bozulmuş 
şekilleri vardır. Her iki meye· 
lan ayni kadında birleşebilir. 
Bazan işve iffet maskesine bü· 
rünür. 

- Sonu var· 

• 



çabuk hazinedarı yakalayın, 
hazineleri bize lazımdır, de 

babamın 
• 
ı. 

- Yaşasın sultan Selimi. Ya· 
ın padiş hımızl. 

Aradan on, on beş dakika 
g çm i. Bü ün lstanbu'un mi
n r erınden hır ses yükseldi: 

- Allahüekber, Allahüekberl. 
M · ezz nler, ta uzaklara kad:ır 

n kuvvetli ses crıle tek· 
yorlardı. Ş hri n tepeleri, 

er n kubbeleri inlıyordu. 
b'r Si ah cayı t Si da 

m ştı. Yeni sarayın etra· 
binlerce kişi bağrışıyor, 

n yordu.. Adeta, koca ls
bu gün tarihin fevkalade 
den birini geç ri) ordu. 

z d, kula !arını tıkamıştı: 

- D ymak stem yorum!. Bun· 
J r b nim ıztırabımla sanki is· 
t ediyor nr. 

Harem daires'nde herkes' hu· 
ndan koğmuştu. Perde eri 

i , odanın içinde bır sa· 
b r sola mJtemad yen dola· 
rdu. 

D rıdaki genç, dilber cari· 
r de ayni teessür iç ndeydı· 

1 r .. ihtiyar pad şahın kucağında 
g ç n zevki sefanın artık sonu 
g m şti. Se im kimbılir nasıl 

d ?. 
Beyazıd, onları hiç incitme
ti. İçkiye kendini iyice ver· 

mekten zevk alan Beyazıd sık 
bu saray güvercinlerini de 
et etme' ten zevlc alırdı. 

O , istila ettiği ülkelerden ne 
erler gönderilmemiştı? 

Fa at Beyazıd, şimdi hepsini 
h psini birden kovmuş, hiç bi
r ini görmek istemiyordu. 

E lerıni vurdu. içeriye bir 
kapı ağası g' rdi: 

- Hazmadar Kasım efendı 
nerede? 

- Ku unuz her ihtimale karşı 
o u arad m, fakat bu amadım. 

- Ya Yunus paşa? 
- O da ortalıkta gözükmüyor! 
Yunus paşa; Beyazıdın itimad 

ettiğ" e ki vez'rlerden biriydi .. 
- Şu halde, dedi, gidip şeh· 

r"yara arzed n, burada rahat 
içınde değılim .. frade'şahancleri 
olursa eski saraya gıtmek isti· 
yorum .. 

Kapı ağası çıkınca, Beyazıd 
baş nı yumrukladı: 

- Ne tal h, ne akıbet? Bir 
s t evci irade eden ben, şim· 
dı başkasının iradesini yalva
rıyorum .• 

Dü ünüyordu: 
Ya defterdar Kasım efen iyi 

yakalarlarsa?. Şu halde demek 
bazınesi elden gidecek?. 

Ne y pabilirdi. Kime söz din
letebılırdi?. Artık onun ne fer· 
man ve hakimiyeti, ne kulları, 
ne de askeri kalmıştı? .. 

Selamlıkta, Padışah, babası 
Beyazıdın bu maruzatını işidince 

ANADOLU 

.................... 
Yazan: M. Ayhan 
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düşündü: 

- Müteessir oldu, hakkı da 
var... Dışarıdaki gürültü onun 
sukutunu, benim Padişahlığımı 

ilan ediyorl.. 
Hemen cevab verdi: 
- Hazır! nsınlar .. Eski sa ay 

emirlerine amadedır.. Kend le· 
rine oraya kadar b zzat ıefa at 
edeceğım. Söyley n, bir Yen çeri 
müfrezesi de haz r o sıınl. 

Selim; ha kın fena bır naza· 
rını, bı hassa mütefekkirlerin, 
al mlerin muahaz ... sini davet et
memek için bahas na hürmet 
gös.erıyordu. 

Bir az sonra, sarayın iç kapı· 
sında bir ş aba haz lanmıştı. 
Sultan Sel m; avluda Yenıçeri· 

ferin de hazır bulunduğunu gö· 
rünce etrafındakılere döndü: 

- Şimd !ık gid bi irs niz, de· 
di, avdetimde s zi huzura alırıml 

Sultan S Jim bunu müteak b 
çıktı ve av uya ind . B r az 
sonra merdıvenlerden Bey zıd 
göründü. Arabanın yanına ge· 
lınce, Sultan Selım, tahttan in
dirdiği babasına elini uzattı. 
Beyazıd, bir saniye gözlerini 
oğluııa doğru çevirdi: 

- Berhurdar ol ey şehriyarl. 
Dedi. Araba hareket etmişti. 

Sağdan, soldan bir Yeniçeri 
müfrezesi ılerliyordu. Saray ka· 
pıs ndan çıkmışl dı ki, yeni pa-
dişah gören hılk, büsbütün 
coştu. 

Selim; aral anın dıbinde yaya 
o!arak yürüyordu. 

Beyazıd; etrafındaki gürültü· 
leri duymuyormuş, artık kendı
sin in alkışlan madığına ehem mı
yet vermiyormuş g bi: 

- Oğlum, d yordu, dem nki 
maruzat ve pederane nas ha · 
rimle amel edeceğın bıli) orum. 
Bu dünya kimseye kalmaz, iyi 
eserler bırakmak, insanın şahsı· 
yetini ebedileştirir!. 

Artık leski saraya gelm'ş'erdi. 
Beyazıd, arabadan indi ve oğ· 
lunu ıelam'ıyarak başka hiç bir 
şey soylemeden çekildı. Geride, 
Selimin alı getıriliyor Ju. Yavuz 

emre'tı: 

- Getirini. 
Rikaptan üzengiyi tuttu, Se. 

lim sıçradı ve atını sürdü. Bir 
az sonra gene yeni sarayda ıdi. 

O gün kılıç kuşatma meras • 
mi yapılacaktı. Ayni zamanda 
devletin büyükleri, ordu kuman
danları, paşa'er, beyler, ubudr
yete ve sadakat yeminine ge· 
lece ki erdi. 

Selim düşünüyordu: 
- Yeniçerilere bahş'ş Iazıml 

Ücretlerini de artırmak gerelc. 
Söz verdin, fakat epeyce bir pa· 
ra tutacak! 

Yanı hazine boşalacaktı. Bir· 
dcnbire gülüınsedı, kendi itımad 

Günlük sıyasal gazete ettıkler'nden b rinı çağırdı: 
ı::,abıb -.e Ha;ınPhamrl - Çabuk!. Defterdar Kasım 

Haydar Rüıdü ÔKTEM efend'yi yakalsyın.. Babamın 
Umumi neviyat Te yazı itleri mıda. hazineleri bize lazımdır. ihtiyaç· 

di. liımdi Nftdaet ÇANÇAB farı olarsa bizim servetimiz emir-

IDAREİiANESI lerine amade olur. 
- iradeniz başüstüne pa· 

1ımir İkinci Beyler eokağa 
C.Balk Partiai bioaaı içinde dişahıml. 

Telgraf: 1ı.mir - ANADOLU Zabit çıktı, gitti. Artık saray, 
Telefon: 2776 .. Post• luıtuau: 40' büyük bir gürültü içinde idi. 

ı----A-b_o_n_e_ş_a_aı_·ti-.---·11! Kapılarda iki sıra teşkil eden 

l'ıllı~ 1400, altı aylıgı 800 kıpı oğlanları mütemadiyen ge-
kanıştor teni, ıelimhyorlardı. 

Yabancı memleketler için tenelik 
abone ficreti 27 liradır 

Al\ADOLU MATBAASINDA 
DASU.Ml~Tllt 

Bu zevat; sadakat arzına ve 
yeminine gelen, memleketin bü
yükleri idi. Hepsi de memnun 
görünüyorlardı. 

~lim, bilhassa a\imlere, tair• 

lere, ediblere ve memleketin 
hocalarına hürmet ve iltifat gös· 
ter yo du. Selim; aynı zamanda 
asrın bir münevveri, k ıvvetli 
bir şairi idi. Halta farisi şiirler 
bile yazıyordu. 

Bu mera im biterken şcyhül· 
is am göründü. Kılıç kuşatma 
meras mi vardı. 

Dışarıda halk: 
- Padişahımızı görmek is· 

terizl .. 
O ye bağr ş yordu. Şeyhül slam 

dua etti, padı ah da dah 1, her· 
kes başını eğm şt . Derın bir 
gürültü ış tildı: 

- Amini. 
Bu u mut akıb; şeyhülis am 

kendi e ıle Y v z Selıme k lıcrnı 
kuşattı. Bir vez r: 

- Pad şahım, dedi, kul arı-
nıza ıltıf t buyuracak mısınız? 

Selin g ldu: 
- Tab il.. 
Küçür:: bır şaret kafi gelm' ş i. 

Bu meras me alış ın olan iç 
o 7fa•ı arı; der ıal darüssaadeye 
padişah n sedırinı hazırlam ş· 
!ardı .. 

Padişahlar, b kla da ma yüz 
yüze ge irle d . Pad şah Darüs· 
saadeye geç nce müdhiş bir al· 
kış koptu, gene minarelerden 
tekb rler geldi, gene sılahlar bo· 
şandı. 

Sel'min çehresi zaten kırmızı 

idi. Ş mdi daha k zarmıştı. Pa· 
d şah gJzel değildi. Fakat dik
k· te şayan bir çehreye maliktı. 
Herkes söylenıyordu: 

- Pad şah harp için, şi det 
için yaratılm ş .. Çatık kaş arın· 
dan, mukavves burnundan belli. 

Padlş h b r az sonra içeriye 
g'rince tezkerecı efend yi ç;ı· 
ğ rttı: 

- -Oğ um Kefe "' •· ı Şehzade 
S eyman efendı • r mektup 
y z p 1 t fat ve am ş h nemi 
teb ığ e ınız. Duhal payıtahta 
ge sın e I. 

Her p dişah n kendi oğlunu 
davet ederek görmes ve onun 
da ubud.ye ve sad kat yemi· 
nınde b lunma ı b.r u~uldü. 

Sel ın, babas.na söz vermişti: 
K rdeş:erıle iyı gec)nccedi 

ve bunu da kend nce doğr"' 
bulmuştu. Zr:ıten küçük kardeşi 
KorkuJ efendi kend sine sıda
kat rze m ştı. O ıa gene Ma
nisa va.ayet nı teff.z etmeğı mü· 
nasıb gördü: 

- HJydi Mid ili sancağı da 
kendı inın olsun, elv;:r r ki sa· 
dakatinde dev.ım ey es nl. 

Korkud efendı Is anbulla idı. 
irade şah .meyi d yunca sevind : 

- Kurtulda 1. B.liikis gene 
ikbale konduk! 

Çünkü KorkJd efendi · ç' n o 
dak kaya k dar tehlike vcırdı. 

Yavuz Selım; k rdeşi Ahme• 
de de bır mektup yazmış ve 
kendisini g ne Amasyaya vali 
tayın ettiğini bildırmiş.ı: 

- Benim maksadım, diyor
du, memleket ve millet işlerini 
düzeltmekt r. Yoksa end şei cah 
ve hırsı saltanat değıl.. Baba· 
mm nHihatı sizinle iyi geçin· 
mekliğimdir. Sizden sadakat 
bekliyorum .. 

Selim, kafasında büyük bir 
plan Çiziyordu. Bu planla şarkta 
dünyanın en büyük hükumetini 
kurmak ve islim ittihadını vü
cude getirmek .. Karar vermişti: 

Hindistana, Çine kadar gide

cekti. 
- Bunun için de dahili kar· 

gaşalıkları düzeltmek laz mi. 
• Arkaıı f.lar• 

Dün eye ge irildi Karahum 
Su,. lu, sab·kalrırile ift,·har ediyor! K rı f f- S 

Bu gün er 
Meşhur sabıkalılardan Ma at· - B:ıy hak m; şu benim sa· hastal ğı 0 lİ 

yalı Nuri, dün gene sahnede bıka destan mı bir defa gözden ta!ığın ın kro , 
göründü.. Daha üç gün evel geç rin. Eğer bu desta ıımda tifo uların madd 
Cezaevınden ç kan N..ıri, Bıtpa· hırsızlık gib ı veya şunun bunun idrarlarında bu 
z rınd 1 1 esk den husumetı olan ırz ve namus:.ma tecavüz g bi sulanan topra I 
b'r a am1 r stl.:ım , küfürler bir suçumu görürsen z, bana ar, sebzeler ve 
savura ak hakarette bulunmu 1 en ağ r cezayı verin. ·1 k l 

rı e uyu r 
Meşhut suçlar kanununa tevfıkan Ben sab kal yım; sabıkam da, bu suların ıç 
nöbe Ç Su hceza mah emesine ötekini beriıı::ıni y ral mak ve rak arda y t 
sevked miş. 

kız::Jırır arsa ağzımdan bir çok mesi ile in 
Malatyalı Nur'• kendıne has ağır aflar kaçırmaktır. Ben şe- En ziyade m 

olan j st ve tav rlarla, mahkeme 
ref i ve namuslu bir sabıkalıyım, bulaşır. A de t 

huzurunda huk kunu müdaf aya bunun a i t har ederım!. w ı k 
başladı ve bu haJisenın de eski gım ara ya n 
hadis ler gı bi kuru bir iftira· - Maşal ah. Bu da modern pek tehi kelid r er. 

b r müdafaa; desenel? buluşmas n s b 
dan [] baret o d:.ığunu söy edi.. Bundan ba ka 

H i\lum N yazi Ferahadalı suç· - Masumum; çoluk çocuk 

-

luya sordu: aç.. Salıverswh ne olurl olarak kullana 
- Hani ya sen bir d ha bu· - Az daha sabırlı ol? bahçeleri[) mah u 1 r de çok 

raya gelmıy ceğme daır söz ver• Mevkufen m!lhakemesi görü· mühlık olan ka ın o unu bu-
m şt ? len suç unun sabıkasının sorul· laşt rmağ b şlıca bır sebcb 

Nuri b r art st g bi kendini masına karar verılerek duruşma teşkil etmekted r er. 
m "d f aya la lad : bu R"Üne talik edıldi. Şurasını da iy' • melid'r ki, 

, w -...-.....-....w .-.. ......................... -.s:>~:o:ıo:::::.o:::~:a::::~~~~~--...-......... -----ı sinekler d • bu h ı bulaş-

Kar burunda bl•r tırmada çok bü ükrol roynar· 
lar. S nekler, kazur t üzerine 

iz kaçırma Vak'aSI konarak mikrobu r ve yene-
cek, içeceklere v r rle . Bu su-

Köyde köpekler 
retle hasta) ğ n ır yetini mucib 

ha )arken k zı h ·ıe- olmaktadırlar. 

O-inden yakalamışlar ve sürüklemişler 
Karaburun kazas nın lnecik 

köyünde Haf ze isminde bir kızı 
zorJa kaçırmakla maznun Meh· 
med A.ı Zehir ile k ndı ine 
yardım eden Hasan Esmerin 
muhak melerine dün şehrim z 
Ağırc~za mahkemesinde başlan· 
m ştır. Okunan istintak karar~ 

namesine göre vak'a şöyle ol· 
mııştur: 

Ramazan aymda b'r gece 
Haf ze, nışanlısının babası İsmail 
tarafından Foçalı Mehmedin evi· 
ne ema ıet bırakılmıştı. İsmail 
ve barısı, köy camıınde terav h 
namazını kıldıktan sonra Foçalı 
Mehıned:n evi önüne gitmişler 
ve Hafizeyi istemişlerdır. Kızı 
alıp ev erine götüreceklerm'ş. 

O sırada köpekler havlamağa 

ba~lamıştır. 
Hafıze, Foçalı Mehmedin 

evınden çıktığı s rada ansızın 
iki kişi bel rmiş Haf zeyi zorla 
alıp götürmek istemişt r. Fakat 
H fıze yere >•atmış, o vakıt bu 
ş h slar, Hafizeyi kaldırmağa 
uğraşmış ar ve kız feryada baş· 
mıştır. Ş •rife ve H'lfize: 

- Can kurtaran yok mu? 
D ye bağırmışlarsa da müte

cavızler hücum ederek kızı sü· 
rüklemeğe ve uzaklara doğru 
götü meğe baş amışlardır. Yüz 
me re uza ta b r bağ duvarın· 

dan k zı a latara;c koşa koşa 

kaybolmuşlardır. Had se, köyde 
derha duyulmuş, bekçi Mustafa, 
karısı Emıne, Hasan ve Foçalı 
M hmed yetişmişler ve vak'ayı 
öğ enince kızm kaçırıldığı isti· 
kamette koşmağa başlamışlardır. 

Bekçi Mustafa, oaha evel 
ko muş, kızı kaçıranlara ye· 
tişmiş: 

- Kızı bırakın, bu kız fena 
olacak, demiştir. O vakıt Meh· 
med Alı, bekçinin üzerine atı
larak boğazını sıkmışsa da bekçi 
Mustafa, şiddetle mukabele et· 
miş, Mchmed Aliyi yere dü· 
şürmüştür. Kızın ve kaçıranların 
peşinden koşan diğer şahıslar 
da yet' şmişler ve kızı alıp dön· 
oıüşler ı r. 

Dü muhakeme celsesinde 
Mehı Ali: 

- L ı nedenberi kızla ala· 
kadar ol.ı~ordJm. Bana o gece 
haber iÖııdermışti, Foçalı Meh-

medin evıne g deceğini haber 
vermışti. Ben de onun için git· 
tim. Kızla elele verdık, kaçı· 
yorduk. F .ıkat arkadan yetiş
tıler. Kızı kaçıramayınca tabi 
mahçup düştü, bana iftira et· 
mek mecburiyetinde kaldı. 

Suçlu Hasan ise, o sırada 
vnk'a yerinden geçtiğim, 1smaı· 
lin kend sıne taş attığını ve 
çekilib gittiğini, vak' da hiç bir 
alakası bulunmadığını söylemiş· 
tir. Fakat şahidler ve kızın söz· 
]eri, Has nın da hadisede ala· 
kasını göstermekt dir. 

H fize, nasıl kaçırıldığını yu· 
karıdakı gıbi anlatt ktan sonra: 

- Ben Mehmed Alıden da· 
vac yım ve tazminat ister m. 
Çünkü ben Is nailin oğlu Aliye 
nişanlıyım. Beni zorla kaçırmak 
ıstedi. Kend sile hıç bir alakam 
yoktur. 

Dedi. Diğer şahitler de vak' • 
n n ş klıni yukar d~ yazdığımız 
gibı anlatın ş ardır. Mehmet Ali· 
n n sabıka kayd nın sorulması 
için muh keme, başka bir gürıe 
bırakılmıştır. 

Şoför Hüseyin 
mahkum oldu 

Z n~t gar j nda sarhoş olarak 
şoför Hü ey n h kar t eden 
şoför Çak r Mehmed, dün nö· 
be çi mah em eye v r ' ld . 

Şiş ve kıpkırm zı gözlerinden 
henüz carhoş olduğu anlaşılan 
suçlu a h~ ım sordu: 

- Dahıı ııyılmadın mı? 
-insan buraya gelir de ayıl· 

maz olur mu? 
Davaya ne diyeceksin? 
- Bu m -şteki kaçakçıdır. 

Bana if ıra ediyorf. 
Şahidler dinlendı .. Sabit olan. 

cürmün en dolayı suç.unun yedi 
gün hapsine ve d ... rhal tevkifine 
karar verildi .. 

Suçlu cezaevine götürülürken: 
- Çok acele o du.. Bu ka· 

dar çabuk olacağını b lseydim, 
ayağımı tetık alırd mi O.ye söy· 
leni yordu .. 

Kız kaçırma 
S ferihisarın Hereke köyürıde 

Ali oğlu Mehmed Kılıç, .ayni 
köyden Hasan km Zühre Dal· 
budağı kaçırmıştır. Suçlu zabı· 
taca tutulmuştu ... 

Bir de tifo mikr bunu hamil 
olanlar vardır. Bu portürler 
doğrudan dog uya h t lığm 
bulaşmasına s b b o lar. Bll 
hastalıktan korun 
cek suların muh 
etmek, mül vves su rın tam~ 
nıile lağımlar d k · mesine 

ehemmiyet yenecek 
sebze ve vves oL 

ltalya ve 
Al 

Karantİ· 
K mer, 
czaha-

anya 
----.... -o ..... -
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Gençlerle bir musahabe 
------

Mektepli bazı g .. nçler bizden, damdan düşer a"bi iddia edilen 
• günde bir, kendılerine bir ıairlik veya mili ıairlitin en 
•hife ayırmaldığımızı istedik· büyüle kuıuru ve hatala görüşj 
leri zaman ıöyle dü1ündül: burıdadı • 

- Acaba, buraya ıarfede- Muayyen bir a~· de 1ahibi ol· 
eekleri ruhi, fikri enerji ve be- madan, hatta mılliyet, 1Billiye
yecaoı, kendılerini bir mecbu· tin teşekkü ve ifade tarımı 
riJotlo avuçlannda tutan kihp- bil~ kavr yamadan ortayı bu 
lara, derslere veremezler mi? ıekilde bir etiket atanlar, ·keq. 

Bu enci ıemiz, muhakkak ki di iddia ve ıahıılarmdın aarfı· 
,erinde icL Fakat hatırladık naza,.. böyle bir idd anın taıı· 
ki. ilk çatlarda başlıyan bu d tı yüksek kıymeti bile Afil• 
MD'at ittiJıkı ·hele hele ıiir it• 
ti,.kı ... pek çok, hem de mü- yo '-r · Buna derlaal iliH ede· 
-.beliz aaba ve mecralara da lim ki, ti r, artık kuvvetli bir 
..ıiktir. Hatta, bu iştiyakın bta kü: türe de ıhtiyaç ıöıteriyor. 
flldl•ı dej nere olmaıı da mula- Çünkü insanı hususi ve mu· 
t1..ıc:lir. Tereddüt etmeden, u• ayyen bir ı "rüı ve or inal bir 
WfeJi kendılerine ayırdık. An· fabeft tefek ür tarzı verebilen, 
... bu aab f do onı.rla kıA ancak kültürüdür. Kültür, cemi· 
bir hasbıhal yapmak ta istedik: yetin her safhasmda, ayni mes· 

Şiir yazmak a şair olmak, lekten, ayni mektep mczunlaruu 
edebiyatla uğraşmak'a edıp ol· derece derece ayırır. 
mak aruında, tabii yüksek tah. Şiir, vezinli ve kafiyeli lakı r-
aft görüp te münevver olama· dı değıl, ş ırd r. 
ıuak. fakat cemıyet içinde yeti· Edebiyat sahasmda, bol oku· 
ıfp olgun bir kültür ~eviyesine mak, bol araştırmak ve bütün 
erıımek gibi bir benzerlık var· bunlara tanziııa ederek muayyen 
dar. San'ate, evvela aan'at besa· bir edebi kültürün kifayetine 
bına bakmak. şartt.r. Bütün ide· sahib olmak lazımdır. 
aller. evveli o .. n'ate hakkını Gençlere muvaf akıyetler di· 
vermek yolunda başlar. Bizde leriı. ANADOLU 

r 
Yeni yılıma girerken 

Boq anhyorum, ıüpbe götürmttı bu hılcikat: 
Hiç kimse benim NVjİme yük•elm yecektir; 

Her an bir ümid gönlftme hlkimse de, beyhıtı 
Bir beklıditim Yar ve takat, ıolmiyıcektir. 

Y.U.. a.. -9• lııetteJl,in reap al•lf 
Rnysya ve hulyaya kapılmı" pne aktı .• 
Sakın bı.& akış ·en sonu· hasretle bunalmış, 
Gönlümde kapanmaz koca bir hufre bıraktl. 

l•1tkl 1931 .i. N. ÔM'll• ··----=-====--=== ................ ==;;;;;.i;;;;;;;;;;;;;~~==-
"Rüyamdaki ülkeler,, den 

•• 
Klr.hk, 111111 karınlık pc .. 

lerde. e.lia ve ,..,. bir ,aa,... 
Dikeeli aı 1111 yoılarda ki .... 
• Wr yol-. idim." Çakıl tet
ı., •tünden alraa ıu ıanlta11 
..... tatlı ıeılw iflttim: 

Gel yolcu, IMa •Qln ... 
.... ı •iH fir. Oedilw. 

• •• .... a. mabede ı realerin sör 
I• •zıya nura. ilo kama11r ... 
Y .... Nlalanu candan kard.,. 
ler '-nıır... Dediler .• B--. de gözlerlaıi aYftİ rü· 
11rı ~ırdl. &.nalan öUl!ı 
ruhumu 'alana samimi ruhları 
prdı... ~lerim 11Z ya nuru. 
nu doya bM Is.na il" 
tiler-

• • Kuıoral saç m o gilneşle 
,... P81 çi111 _.ltdi. 
Meat olan . ruhı,a n gelen bir 
ısesle inledı:n: Bu · diğim yer 
..-dar? Dedim. o billG 1 
ı•leri tekrar cfuydu 
.. Kork•• ef 1 

korkma!. Bur•• ·~ 
dcti k • müsavat. dıy 
bKidir •• Dediler •• 

• . . .. 
-Ey ,an~ı mabedinin O ı 

l>eai irıad et... Dedun. de 
den kendi sesimin akıi 58 •

85 

41nfedlm. lrıad et üıtad, ırşa 
et. .• 

• •• Be haldlrat mabed n·n iç"nden 
tatla bir eeı yükseldi: 

- Gel karaobklvdan gelen 
jolc-.. Gır. Bu m•bede giretıler 
"eşeriyete •Saadet, refab,,ı sun· 
.. k iıtiy nlerdir. 

G 1 Al fU gümüş renkli, al· 
u ıaldııh kiae11 eWat.. Doldur 

GONEŞ MABEDi 
••bedi• •fy lik, tefkat, llllh vo 
fedalcirlık. çıımelerinden ... Dol· 
dar, doldur da beteriyete ıun ••• 
~nler do,. doyı, içllnler ka· 
.. lc.aa. ••• 

Gol evllt.. Bu •bedı JİNn
ler ... aiyetio •Kan dik••• 
tinde.. lat;kamdaaa. e1Mcl•)'98 
el çekenlerdir." 

Bu malMde tlrealor, ep'ı•ln 
ffieunkir ıeYlclndee, lteıer.yetin 
tahripkir nlfuzundan muua 
Y•t yanlardır ...• 

Sen dı bizden misin, bunlar· 
dM mıtın? Ev iti .• _ 

• •• 
Cevap wrmedim .. S.ı 9ılcarma-
dım ••• 

- lrıad et... Oa.tac:I, iı ııd 
et ••••• 

Bu ... ıer yeni lrardeılerimia 
idi •• 

• •• 
O llAht Hl devam ettb 
- Eter ıon de onlardan iıea 

faz let t irin ol&en. Bu fÜ•et 
mabedinin ıen de bır kardeıi 
ol rvıatl . Bu güneı mabeclıne 
girealor hep bis er gibi •f azi. 
lete, iyil te, güıe!Lte. tap ... 
lardlr. 

• •• 
Bir müddet pneı ••beclim 

deri bir ıeuizlik kapladı. So11ra 
ayni ilibi .... üatadıı ıui iti• 
ıldi: 

- Ey ınıı geceie den. ıon· 
yoll•dt• gelen yo.cul.. Aı· 
·· endia ki: 

anlık bir ıeytandar •• 
z, ·nan ki, aılolen laakibt: 

ı telt nurudur, iyiliktir, feı. 
ardım dır ..• 

IV/IV/1937 
Olu EJwin 
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• y a t ve G en ~ ı l k 
GURUP 

Tepelerden seyretmek güneşin bab'ıaı, 
Görmok '°" ıııldaıın ıud, yıkaaıfl't 
Ve bis*'~k ıimdıdeı sükutunu akpmın. 

Kalbe heyecan veren üzüntülü bir ıa _ki: 
Güneşin bşt tı ile bayat söoü,yor ıaokı 
Şimdi bir mersiyedir aesi esen rmglrtn. Ô 

Adnan n~lclıt 
ll:aıma:::;mııı;ms::am:srs:Am:ma:=================-

Sonbahar 

DliD yeşildi dallen gördüiüıa şu atacın 
B\\ gÜq sararıp 10

119\\f rubu hicraB 8 dol .. Ut. 

,,evıim n Hbabında yedili bır kırbaca• 
Keakin d•rb•l~rile yapraklar• yok olmUfo 

Ufuklar her ıün sisli; dai yantaçlan •"i': 
Bahçe-lerde güller yolc, gamlı l>ülbiillor tf.._ 
Yıllardır hasret g bi bekliyorlar bahlrL· 

Sonbahar alcşammın •hirli lııu~tıoda 
Batlıran toslu yolu yerde hayıın yatıyor; 
YanaQ bir odun kuru hulyalar ocatında 
Titea ..... Aarile dertlen deft katıyor •• 

LM/I G .... 

--·--···--~ --~~cor- ••"'• 

Tango ve Tabiat 

AkıaQl üıeri •bilin d "k ka· 
yıllara üzerinde; dalıalann b-. 
keyalara ç.&rJ*a.k bual eltili 
mt:lodileri dinlıyor, ufuKt~ ay. 
rılmıyu gijılorim · yara öıtoo 
kirpikleri11tiıı ar ... nct.n •bir U: 
dmın saçlarıaı Y•stıtı yayıtı 
gibi,. ıünefİQ de ziy-1arıqı ın~ 
raru datlara yaıt.yıtını aeyro
diyor vo "•rılu kalbi• bgl•n 
merbanı ıibi kuUan•"k iıtiyCM
dum. 

Onu ilk defa ren• böyle bir 
anda ıünetin ıiyalaaıpı .. a'fi 
doni~de •kıçdip on"n yüıöodo 
dalıalar haııl ettitl vakit ttaı .. 
mıı 1111. 

O, ar11>orütin çakard,Aı seslere; 
benliiinip in.aQı çıld rt•n jeıtleri 
ve dckonı içinde kıvraqarak, 
ince ti~ sesini uyd1.1rmıya çıhfl· 
yor, kayık ve hatta bütün bir 
tabiJt bu şeşlerle alç yordu .• ,. 

O, ellerini geriye dayamıt. 
baımı arkay~ bıraıcmış ••çları 
güntşin bıtJll«=k ve sönmek üzere 
olan pembe ııyalın altında par• 
hy._rok uçuıuyorltrdı ..• 

Ona Uk taDIJlfl.ı.. ıene ... 
dan aldıl1• cevap ve o cevapta 
duydutum 1eıler araandaki .,.ı. 
ınaz uçuramlan ve tezatlan dii
ıünmiif ft onu o anda bir k• 
diye benzetmişti111. Zira bu tirin 

mablOk ta; yumuıaldıtımclan iıti
fade ederek beni brmalamıt, 
kalbimde lcapan1myaa ltir yara 
•o••tb· Cenhmda: - •Sevile· 
bil:rim, fakat eevebileeet'me 
kat'iyen emin detilim. Sizin gibi 
tabiat düıkünleriae tavıiyeaa: 
- •Sevgilerini gene çolı sevdik
leri tabiatte aramalıdrr. • D yor· 
du. Onun bu iıtı hzala ıözlerine 
kızamadım, hatta tavıiyelini ltile 
bu gün yeriae geti,.ıı bulunu
yordum • 

Bu ıön; bu yüksele ka}'81arda 
kead.me has bir hayali 1e•gi 
arıyor •. Ve ufuklardan kopup 
gelen Wr yelin hana rtireeeti 
ıevgiliyi beldiy01'Um. Dalplar 
gene lıayalan dövüyor. Tabiatin 
bu tangosunu dinlerken; g&le
rim baş&amaclan biten bu atk 
bikAyesin• yaş?ar dakliyordu. 

Sana 

Sevıitt1sı, rillerl• reaglfti .... 
r· • yetil b r deaiJ1den aldı eli,. 
yor ar. 

Ben iae derin, ıonıuz gece
lere yeş 1 mehtabı veren onlar

dır ıenıyorum •• 

• • • • 
Göıler ın. '8çlaruıı, .ıtan reakli 

günetin billwi ıııkl.n yıbınıf 
d.yorlar. 

Ben iae aari• mi111ozalara 

renk v•en onlar4'a •myorum. 
. . . . 

1Dltlumiyet wr• ~ W 
lllfON& • 

•••• 
Dudaklarını itcfin rtnıi VO

reo kıııl ıül ıon~ diye>rlar. 
IMsa · iM. ıurulM renk 9ef09 

dudaJdaruıdır, .... ıyoru&. 

•••• 
Tenine o t•tl• kokuyu, yue

ın inler ve pembe renıi voroıı pi 
ıoncalan diyorlar-

Ben ~e. •ebar o tatlı koQ. 
•unu ve ı•f • o peDJbe repıiDi 
feDiD tenınden alda, IADIJCN'U., 

Ve ıenin çebrende aüne,in .- -. -. 
Pı•trur yakıcı füauıaunu göriyor- itte MYgill. INIJ.lar•L. Sili, 
lar.. borlcelia ta•wurundın da Jlk· 

Bee ise fİİ'lete ilb.. vı o aelc ve CllOa. daha yakın bulu
Y•til ••lataplt paot.ulli aya • yor.am.. 

Yağıau• -Odamın ~uılara bel raiz 
bir el tar•f&Qdaa ıiddette sar· 
sıldı. Camla• sert, çelik bir kar· 
ba~la kamÇ1laadı. 
Yağmur buan f.,lıaaya kara

••rak tüyleri \ir9ortiyqr. Bşz .. 
ağhyan bir Yerepıli gibi bıçkı· 
rıyor. Uzaklarda anhyamadığım 

ve anlıyamıyacaiılll bir takım a... 
ler var. Bqım yutıjın ııeak 
çukurluklarında, ıözlerim ka· 
pah dalıyorum. 

Kulakı.rım yatmQf damlala
r nın oynak tarkısaaa dalmış, 
kendime bikim detilim. Haya· 
Hm bir 011ar perdeaile &tülü. 
Nihayet tabiatla aöı , .. ._. 
durdu. 

Büyük vo yuvarlak bir ay 
var. Gümüıten ıııldar çiçekler 
aıaıındaki bir yuvanın üstünde. 

B r ıenç kız. Ay kadar be
yaz ve güzel, bir yabani dat 
ıülü kadar ıuh. S b rli ıözleria-

de yanan bir korla balkona çı· 
luyOf. Öyle bir kor k eşelenen 
küllerin arasmdan daima kıvıl· 
ca~~nan atetler g b". 

Bir genç erlçek. Elinc!e kitara, 
baş1111 gite kaldırın f, gözleri 

k,.-an1'~ ~celerde b"rden gö
rünüp kaybolan yıld zlarda .. 

ispanya 5'hillerindeyiz. 

Tatlı bir serenat havanın koy· 
nuRda bir yılan g.bi ıins ve 

zehirli ~el bir kadın\R kıvrıq. 
blJrı içinde ·uyuyor. 

Rakaediyor. 

t\4f çılg n gibi koşuyor. 

V ı "Wartıyor. 
Vuhtımda yeni bir heyecan. 

yeni bir ibtirula. uyanıyorum. 
Dün akşam açık barakbğım pen· 
ceremin camlarmd4 yağmur 

daml1M:ıldarınan yollan vo yü
zü•de bir ıalaklak var. 

Erol Tekin 
r,.._....._ ...... ~-----.. ...... .,..... ...... ~.,.....~.,.--, 

DALGALAR 
T.. iki yıl evelli bu ıulaaıdaydı• gene 
Sular beai tiıiilder, ıötijr&. ilulitine; 

Bu ıular derin ıular, batn da'ph su&. 
Bu IUlarda ı bir var, bu ıularda alaenk v•. 

Bu iularcla ölilmü nele Jibi özlerim 
Titrepa köpildtri, kefenim olıa derim; 
Batn•a ku•tanıı •ezar olmaz gelir dar 
Batı brh dılralar, pğe deyen dalgalar. 

Kızım Fegzl Ozaner 
2 2 -

Sonbahar 
Pek 10luk bilw ümit düıea hctr ,....k. 
Yazık dm ac;•adan güller ıoluJor. 
Mahmurlukla gerinip ıökerken Mis 
Siyah Jcöpülder ile Jktam oluyor .. 

Esmiyor ince, ince aab4h rüıgln 
Gezinmiyor ıürüler mor tepelerdte 
O güzel 'içeklerin yüzG sapsa" 
SükGn içiado ölO. buı bir 1~n1._. 

Kuılır çıplak dallarda titrek peri1M 
Kutlar çıplak d•ll.,da aüdeıı bir PİfMt 
Bazı ürperen bir seı düne atbyor 
Bazı niçar bu pne ıöoül bJtlı)'CH'.. 

Ne ICI ki o billGr aeıl•r bitiyor 
Ne ıa ki ölömü ölüm ıtiyor; 

Tabiatın sesinde bir iniltidir 
Her )'•m sar-.ı-ak ıüriip gidi1Ctl'., 

Franaız 
Kanı ol osu 

Tahliye etlilecelı mi? 
Parla, 7 (Radyo)- Franuıun 

Saıı Sebasttyen aefıri, bu ıün 
buraya gelmiı ve ihtilllcller ta· 
rafından tevkif olunen lron kon• 
'°loau için taliıııat almııtır. 

Sefir, Franlco bükQm~tilt bıt 
lauauıta tem..,. ıelecek ve kO.· 
'°loşuo tahliyeıini ;.tiy~ • 

Mila11 Sıo, ·,.,,,,;qin 
Berlin •#.llM.tl 

B\ikre1. 7 <Ra#0>-11911•1• 
Hariciy• NNır J, <Stra Wistslto) 
Y ueoıL.vya e.,qkili MiL. Sto-
ya"'8ovifle ...... •• ~ 
laaft• itinde BellJada ıi<l.çMw. 

Berlin, 7 <H-dyo) - Yqo1-
lavya Baıv.kili Mil.,. StO)Wliııt 
.-cwici8 Bula .,,w;.. ~ 
e._.miyet •liliJ0t. S. te,.het. 
•>"8 OD bttind• Jt_.İ ... UMr 
doYtta .. cek Ye ikt •tmhtlt 
.. -.ı-.tlaı Uıbipe .,.,. 
~ektir. 

Gerek Al•Uf• " gerekıe 
Yap avya, aulh1111 Avrupa<&. 
,ar11l..,..a11 if .n elele vere
ceklerdir. 

.M. Auenol 
Parlae ve oradan Lr;n. 

draya gidiyor 
c...we, 7 {Radyo)..,..... Uluslar 

S-,etui fiael ..ı1reteıi Bay 
Avenol, lmn18Jin iç inaaıadan 

'""' A . •t or•dtn • Lo" · .. ,. 
ran&ada 

f/IJluı hiç artmıyor 
Pft, 7 (Radye) ....... Fıa111R 

piİf*IM hakloada amuml bir ... 
ıadetila ,apılmtp. Bu•• gö. 
re. F,.,,,a. u- nüfua, 41 
oailYan '°' bi, l lf k'lıdeıt 
ibare~. 19-31 f1De•iıden 1936 
,.lana kadar Franıız nüfusu 81 
l>iıa kipi artaaıftlr. Bu JW, F r•a
,.dıt •• ilo karıılaıım ştıı . 
AaıJ.ı.z bir habe' 
Pariı, 7 (Rady&) - Hellın· 

d ... a, Hnadı.tandaki dcaiz ve 
Pi. kuwetlerini ziyadeleştirdh 
ti a..kleaf:t~ Oveot. Staa<Jard 
r-tAMıflltıt çıkaa haber Y•· 
'8"1lf, 

Amele isyan etti 
Kikston, 7 (Radyo) - Sen 

J{e111a ha.yaijıindeki amele, ısyaa 
etmittır. l1trıltere, buralaı a za· 
b.ta kuvvetleri sevkc:y.emıştir. 



s.ıııre f 

Frcuuı~ matbuatı, Mıw hakkı11cla çolc mühim ma:fJmat veri>or: 

Mısırda iki kuvvet çarpışı-
yor: lngiltere - Italya! 

ltalya Libyada tahşidat yapıyor. Mısır, müslü
ma ı hareketinin merkezi oluyor. 

lngiltere. Mısır ittifak•, /ngilterenin Akdeniz, Kızılcleniz ve 
Şarki Aaya siyaaetinde eaas unsurdur. ----

Kral 
Diktatörce f.areket 

ediyormuı! 
Mısır vekayii son ;nlerde çok 

naz"k ve manidar • ler arzet· 
meğ ! başlamıştır. mevzu 
üzerinde, bütü~ dünya matbuatı 
tevakkuf etmelttedir. Fran11z 
gazeteleri de bu hususta mühim 
malu nat vermektedirler. 

Tempsa ıöre: 
"Temps. gazetesine ıöre: 

M ısır mıl i hareketinden dot
muş olan ve parlamentoda kat'i 
bir ekseriyeti haiz bulunan Vefd 
fırkasına dayanın Nahas pap 
k 'bin esi i.e kral ır s nda çar· 
p şma m vcud olduğundan Mı· 
sır hadiseleri oldukça end ıe 
ver cı bir şekil almak tehdid n· 
de bulunmaktadırlar. Mısır hi· 
diseler nin şarki Akdenizde ve 
Ya ın Şarkta beynelmilel b., 
kımdan zaten nazik olan vaz• 
yet üzerinde az çok derin tesir· 
eı de bulunmasından korkulabi· 

lir. Çünkü şimdı Mısır tama. 
men müstakildir ve lnfiltereye 
yıln ız bir ittitak muahedesıle 
bağlı bulunmakhdır. Mı11r, iş• 
gal etmekte bulundutu cotnR 
mevki dolıyııile bu bavalide 
oynanan nüfuz oyununun başlıca 
amıl er ndend:r. Buralarda ln
gi iz-lta lyan rekabeti gittıkçe 
h i sso 1 unmaktadır. 

K aı ıle Vcfd arasındaki preıı
s"p ht lafı yeni b ır şey detildir. 
Bu ihtilaf daha Kral Fuadın 
ssğlığında ve Vefdin ilk 5afı 
i,g,l ile mevkiini kuvveılendir

diğı zamanda mevcud idı. Ka· 
hirede zuhura gelen bütün hi· 
diselerin ve bütün sar11ntıların 
kaynağ . nı bu ibt ı if teşkil eder. 

Vefdin bütün gayreti, başta 
kralın imtiyaz:arının mümkün 
mertebe azaltılması olmak üzere, 
dahıle münhası; olagelmiştir. 
Nahas Pat• ve fırkası yeni 
kralın ve müşavirlerinin şiddetli 
mukavemetine maruz kalmakta· 
dırlar. Bundaıı maada Vefdııı 
istinadgibı mesabeainde olan 
Oniveraite gençliğ'i bu gün 
kral ve Vefd taraftarlarından 
mürekkep olmak üzere ikıye 
bölünmüş bulunmaktadır. 

Kral ile Vefd z"ma•darlan 
arasındaki ihtilif 1923 Teıki ib 
esasiye kanununun krala Nazır
ları tayin ve azil hakkını ver· 
melde olmuından ileri ıelmek
tedir. Vefd, devlet idareainin 
yalnız kral tarafından seçilmit 
adamlara verilmesine mani ol
mak ve bu ıuretle parlimeııto 
idaresinin kral.o keyfine faık 
olmasını temin etmek ıstemek
tedirler. 

Kral Fuad zamanında bu hu· 
1Usta başlamıı o!an mücadele 
timdi yeni kralın, Vefdin en 
kuvvetli düşmanı olan Ali Ma
hir paşayı hususi müşavir almıı 
olmasından dolayı }'"'niden blf
ıöıtermiıtir. M . sır mılliyetçi fır. 
ka11nın krala kartı almış bullllfo 
dutu vaziyet kat'idir. Fakat 
diğer t.uaftın kral Faruk dahi 
•Mavi gömlekliler. teık.li ının 
lağvını ıa:eb etmektedir. Vefd 
ve N has paşa bu teşkilita da· 
anmaktadır . ar. V ~ bu teıki.it 

Mısırda H6t:in kııflHtleri ve tonlclu 
dahilde nizam ve a1ayiş bakı· 
mından bır tehlike teşkil et· 
mektedir. Kral, büyük memur· 
lann tayinıni~ ve meclise sevk· 
ed imiş kanun projelerinin ev· 
veli kendis ne arzed lmes ni ıs· 
tamektedir. Kral Faruıc: kral.ık 
imfrrazlaruıı muhafaza etmek; 
par ı imentoya tamamen hiK m 
bulunan V dd se, bazan dema· 
gojik tezahürler gösteren poli· 
tikaaını temelleştirmeıc: istemek
tedir. H \lbuki Mısır millet nin, 
dabiıde vahim yolsuzluklar zu· 
buruna sebeb olabilecek tecrü· 
bele e girişılmesi çin :..afi bir 
olgunluk sahibı bulunduğu iddia 
edilemez. Kral ile Vefd aras n· 
daki gerginliğin Mısırın geçir· 
mekte olduğu kargaşalıkları 
çoğaltmasından kurtulmaktadır. 

Bundan başka meclisin fes· 
hi ve yeni intihabat yap · lması 
tarafeyn arasındakı çarpışmaları, 
vaziyet o iy (eşmesi ümidini ver· 
meksizin, ateşlemesi ve her iki 
tarafın h maye ettiği !üniversite 
gençlikler ni b ribirine katması 
mümkündür. Bu şartlar içinde 
i ... f etmekte olan böyle bir 
buhran karıısında lngılteıenin 
bGyük b r a ika göstermesi ta
biidir. Çüııldi Mıı r ile lngiltere 
araaıoda mevcut ittifak ancak 
M111rın normal şartlar içinde 
·nlcıftfa devam etme1i ve kendi 

.niyetini kendi vaııtalarile te
aııne kabiliyettar olduğuna is· 
bat edebildiği takdirde kıymet 
haiz olabilir. M sır art k tama• 
mile müstakıl hi devlet oldu· 
tundan bu memlekette teşkılitı 
esaaiye aabaaında zuhur etm ş 
bulunan bır ibtilifa lnfilterenın 
doğrudan clotnıya karıımaaı · 
bbıl detild r. Banıın iç n lngi· 
lizl•İD Nıl vadilerinde ve Sü
ven kanalı etrafındaki me.ıfaat• 
lerıni ve mevzilerini müteessir 
edecek olan bir vaziyet karşı· 
ıında fevkalade dıKkatlidırler. 

Ec/ıo de Paria: 

Sa~dan •Ecbo de Pariı. ga
zeteaine göre; V cfd Mısır mec
lis mebusanındaki 232 mebusun 
184 üncü ve iy ndakı 132 azi· 
dan 94 üncü sinea nde toplan· 
mıştır. 

Bu ibt lif devam edecek olar
sa derin akislerde bulunması 
tab idir. lngiltere ile Mısır ara· 
sında mevcut ittifak lngilterenin 
Akdenizde, Kızıldenizde ve Şar
ki Asyadaki kuvvetınin esıaı un· 
su !arından b.rid r. On beş mil· 
yonluk nüfusiyle Mısır en kuv· 
v tli Arap devletidir. Bilbassa 
Türkiyenin hilafeti liğve.meıiıı
den ve la kletmeıindenberi Mı• 
sır müslümanlık dünyasında bü· 
yük bir nüfuzı maliktir. Kahi· 
rede panarab ve batta pan sli
mizm cereyanlarının vücut bul· 
maları mümkündür. 

Umumi bir hercümerc içinde 
lta'.yan imparatorluğ~nun iki 
ucunun Mısırda birleşebileceği 
rüyası içinde bulunan ltalya da· 
hi M111r ile çok yakından ali
kadır bulunmaktadır. 

Harpten sonra Mısırın dahili 
itlerinin cereyanına bakim olan 
üç kuvvet vardır. Bunlar da 
Vefd, aaray ve lngilteredir. in· 
riltere ve v efd ltalyııyı müşterek 
düşman addetmekte ve ona kartı 
durab imek gayeaıle biribirlerile 
anlaşmış bulunmaktadırlar. Kral 
Faruk milletınin hakiki hüküm· 
darı olmayı ümit etmektedir. 
Bu giin bir tarafta otoriteler, 
kral taraftarları, •yetil gömlek· 
liler. ve Eıh" müslüman üni
versitesi talebeleri buluıımakta· 
tadır. Mılli Mısır ünivarıiteai ta
lebeleri arasında ayrılık mev. 
cuttur. ltalyanın •yeşil ıömlek· 
liler • e para verditi zannedil· 
mektedır. 

ltalya, propsganda işlerinde 
mü ehaıs11 bulunan bir zatı Ka· 
bireye sefır gönderıııek iıtemıpe 
de hü uınet bu zata agreman 
vermemiştır. Sir Mil:ıe Lampıen 

Kral yann 
evleniyor 

Kahire, 7 ( Radyo ) - Kral 
Faruk, pazar sünB evleaecektir, 
düğün için büyük haıll'laklar y .. 
pılmağa başlanmıttı. 

Krabn dınci oldutu ve bu 
itibarla kraliçenin açılc gezme
ıine ve balo'.•• iıtirak etme
ıine mü1Ude etmiyeceti haber 
verilmektedir. 

Beri o, 7 (Radyo) - Londra· 
dan haber verilıyor: 
Nabaı Pafanın ıukuta, lnıiliz 

aiyaaal mebafi inde endite ile 
karşılanmıştır. 

Yeni kabinenin koyu dinci 
oldutunu ve harici siya1ette ele 
lıalyaya m:itemayil bulunduğunu 
tahmin eden ve bu noktada 
11rar ıösteren lngilizler, M.sır 
daki lnıiliz kuvvetlerinin ziya
deleıtirilmelİ lüzumunu ileri aÜ· 
rüyorlar. 

Pekin h"ilkumeti ma. 
tehauı• iatedi 

Pekin, 7 (Radyo) - Burada 
teşekkül eden müstakil Çin 
hükumeti, Japonyadan mqavir 
ve mütebusıs iıtemiftir. 

hükumeti ve kralı itidale sevk 
etmeğe utrqmakta iH de vaki 
gayretlerinden bir netice huıl 
olmamaktadır. 

Repııblik dl,.r ki: 
M.ıırın Müslüman hareketinin 

merkezi halini almakta olduğunu 
ve binnetice ıimali Afrıkadaki 
Fransız müıtemlekelerini tehdit 
eylediğini, Nabu paşanın sukutıı 
ile itidalin nkut etmit uyılabi· 
le cet ni, Nabas paşanın müss • 
lemetkirane tesviye tanlan an• 
yanların müme1ıili, mükemmel 
~ -:amuılu bir adam oldutunu 
yazan mutedil ıoldan (•Repııb· 
Jiqae. 24112/1937). psete1ine 
göre, Nabas pap aaray, Ezber 
Ünhersiteıi etrafında toplanmıı 
olan Miiılüm1n u'ema ve Avru
pıya kafa tutmak istiyen genç 
talebeler fibi üç büyük mevcu· 
diyetin husumetini celbetmiıtir. 

Buhrana sebep oıan Kraldır. 17 
yaşında olan bu genç Kralın ilk 
hareketi diktatörce bir hareket 
olmuıtur. Parlamentoda kabir 
bir ekseriyete sahip olan bir 
Başvekil Kralın ıahıi iradeııiyle 
matiOp edilmiş bulunuyor. 

M111r bidiselerinden iki den 
almalıyız. Evveli; Mısırda e1ki 
saray, Sultan ve Vezirler entri· 
kalan uyanmakta ve bütün bun· 
lar ezeli fark istibdadına mah
sus olan kokulan uçmaktadır· 
lar. Fqizm fibi modern bir 
kiıve içinde eski ve ezeli şarkı 
bulmaktay.z. insan kendin. Bay
zit ve aaray devr:nde unıyor. 

Mutedil soldan (•Erne Nou
velle. • 23/12/1937) gazetelİne 
ıöre; M ıır dahili vaziyeti nor· 
mal bir cereyaa takip etmekten 

uzaktır. Bilikiı dahili vaziyet 
karıımııtır. Vaziyetin bnflDlo 
1101 icap eden 1ebep, yalnız 
memleketin müdafaa gayeaiai 

detil daha bazı ı zli gayeler 
takip eden teıe:Cküllere iltinat 

eden tahriklerdir. Bir taraftan 
ltalyanlann Habetiatanda ve 

Libyada yıptıklan tahfidat, di· 
ter taraftan da Filistin bidise

leri ve ıimali Afrika tahrikleri 
ve M sır bid ıeleri arHında, az 

çok bir münasebet bulmamak 
kabil değildir. Eden 'n, ltııı~ıının 
F.liıtin ve A apça konuşan mem· 
leketlerde yaptıtı lngiliz aleyh· 
tarı propaganda ba~kında ltal· 
yanın Londra sefirinin dikkat 
nazarını celbetmesı bu busU1ta 
kif bir delıldir. •stempa. ga· 
r.eteıinin Mııır kralı lehinde ve 
Nahaı paşa aleyb ndekı neşri· 
yatı da ıyd nlatıot malı yettedır. 

unan Veıahcn ens 
Pavlonun düğünü 

B."r çok memlelıetlerdzn Atinaya heyetler 
gitti, Atina, baıtanba,a donatılıyor 

(unan Velialıtli Pren• Pafllo ee nipnlı•ı Pren•• Fretl.rUuı 
Atina, 7 (Radyo) - Yunan 

Veliahdı prenı Pavlonun düpnü 
önümüzdeki pazar ıünü ola· 
caktır. Bu gün dütünde bulun· 
mak üzere Avrupadan bir çok 
heyetler gelmiştir. 
Romanyayı temsil edecek olan 

Grand Voyv~d Mibael, Yugos
lavya kral naibi prenı Pol ve 
zevceıi Olga, Dük Dokent, Da· 
nimarka Veliahdı prenı Dagor· 
mark, Prusya ve Eklenburg 
prensleri de ıelmiılerdir. Atina, 
baştan başa donatılıyor. 

Pariı, 7 (Radyo) - Fransız 
gazeteleri, Yunan veliahdi prenı 

Pıdlonun dütünü münuebetile 
Atinada toplanan prenlleri8, 
ziyaretini buıuıf telikki etmebı 
ve bundan ıiyaıi bir mana ça• 
karma ıaak lizım geldijiDi ileri 
ıürmektedirler .• 

Atina, 7 (Radyo) - YUUD 
veliahdı Pa vlonun düğilııtl miio 
nasebetile buraya relen preulu 
ve muhtelif devletler heyetleri, 
sefirleri vasıtuile hediyeleriai 
vermiılerdir. 

Bu gece, bütüa memleketı. 
heyctlerile gelen prenller ..... 
fine ıarayda mükellef bir zi,afet 
verilmiıtir. 

ihtilalcilerin, taarruz-· ge
çecekleri söyleniyor 

, 

Ma.Srid şehrinin, 8i'(fll 1ialktad 
edilmesi lizımgeldiği söylen." 

biye ... 

Ge,..,..l Frtınlco bir re•ml geçitt. 
Pariıio 7 (Radyo) - Havas üzerinde tiddetli tesirler ayan· 

Ajansına göıe, ihtililciler, Te· dırmııbr. 
ruelin cenubunda ilerlemekte 
dev•m ediyorlar. Son dakikaı 

Üç gündenberi devam eden 
cumhuriyetçiler tarafından mü· 
dafaa edilmekte olan Moaela 
kuabası, bu gün ihtilalciler ta· 
rafından zaptedilmiltir. 

General Dalinonun kumand .. 
•ndaki kuvvetler, bu ıün iler
lemiıler ve yeni mevziler al· 
mıtlardır. 

Ceneral Arandanın kuman
dasında üç yüz batarya, iki yüz 
tank ve 16() tayyare vardır. 

Alınan haberlere göre, ibti· 
lilciler, bu günlerde umumi 
taarraza girişeceklerdir. 

Paris, 7 (Radyo) - Madri· 
din, sivil halktan tabliyeıi mu· 
1 ' 1 ' - .. .. .~a.-: ::ıA. g0ı u.u~o.-. 

Aıikıı.darla 1 hal<ın bir ,., 
içinde ı~b rd !n tamamen ayrtl· 
aııt bıılun cağını tahmin •<li. 

. 

Almerya a1%erine 6ir 
taarruz laazırlanıyor 

Cebelütt.arılc, 7 (Radyo) -
Malaıada toptaaaa Aha• w . 
ltalyan kaYvetleri, . Lp.yama 
Almer~ wehrin• bir h' ·
için lıaSlrlanıyorlar. 

Qeıterll Kepo Delyaııo, Al· 

man ve ltalyan generallerile p 
rüfıDek ve taarruz plinlDI laa
sarlamak üzere Malagada bek· 

•11Yor. 

Dr. Hebçet Uz 
Çocuk haatalıkları 

mtitehoaarıı 
yarlar. HHtalarını 11,30 dan bire ka· 

Her aile iç n birer ve•ilıa ve· dar Beyler ıokatında Ahenk 
rilmek ıuretile günde otuz bin matbaası yan oda kabul eder. 
kişinin Madridden u.-•r:laıtırıl· Muagene/ıane telefonu 3990 
ması tekarrür etmış tıulunayor E" telr/onu 2261 

Hii\ümetın bu teob•t/er, ha.le , .. __________ _. 
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- 42 - Nakıli: F. Şemseddin Benliof lu 

Kenedi, sabık lngiliz zabitini ne şekilde olursa 
olsun öldürmeğe ahdetmişti. 

Fakat, o adam doğrudan doğ· kadar " sığ yerlere süriikleme. 
ruya bizzat Ceymis idi. Gece Böyle yerlerde bizim için tehlike 
uyumamışh; hep oou diişwnnüş çoktur. Hem dikkat el. Kenedile 
idi. Ne yapmsş idi? Kendiaile karşılaşırsın da yüzün darma 
beraber olmak istiyor muydu? dağın bir halde dönersin! 

Avdetinde Ceymis onu sevinç Bu, bililtizam ortaya sürülmüş 

Rişar, hadiseyi ve düelloyu 
Meriye anlattı. 

Meri hemen Kliffordun yanına 
gitti: 

- Delirdin mi sen? Dedi. 

Mersin 
Yurdun bu şiİ-in parçası, her gün 

biraz daha güzelleşiyor. 
/ktısadt buhran, cenubun en büyük şeh· 

ri - tesir etmemiştir. 

_ -- ~ablfı '7 

Mersinde akşam 
ile kabul etti. Fakat hiuiy.Mını bir sözdü. Bunu diğer korsanlar 
saklaauıt• muvafhk oluyordu. da duydular .. Karasakal bu söz· 
Yalnız sevinci o kadar büyük leri ortaya atarak kamarasına 
idi ki tmif ediiemez. döndü. Bu aralık Kenedi çirkin 

Bu herif vakıa korkak görünür 
ve çok işlerde korkaktır. Fakat 
hayatının tehlikeye gird iğini gö· 
rünce, çok cesur olur. Sonra da 
kılıç kullanmakta çok ustadır. 

Mersinde hayat çok pahalldır! 
ı cok yabancı şirketler ve ecnebi 

- MillİtDİni -dedi· beni bey- bir şekilde ve kahkaha ile gül
hude yere aldıMmağa çalışıyor• dü. Buna rağmen Klifforda doğru 
sun. Eğer seni şimd i gitmek için hücllm vaziyetine ge~erek: 
bırakırsam, hemen onunla bera• -Neye güldün?. 
ber yatmağa gideceksin. Siz ka· Diye sordu. 
chnl!lr hep böylesiniz. - Delirdin mi sen? Ben gül-

Ceymiıe karşı aşkını faş et· medim ki.. 
mcmek için yemin etti. Bunun Hakikat. Klifford gülmemişti. 
da ~bebi Kenedinin Karolinde Fakat Kenedinin maksadı baş· 
diger haydutlarla birlikte işle· lca idi. 
diği büyük gaftı. - Yalan söylüyorsun! O;ye 

Kenedi Ceymis Klifforda kar· haykırdı. 
şı çok büyük b .r kin ve husu- Güldün, hem de köpek gibi 
met beslemekte idi. Ne zama~ güldün; insan gibi gülmeği sana 

Vakıa, Ceymis de muhasım•· ' 
nan hakiki vaziyetini çok iyi bi· 
lirdi. Kend is~nin cesareti daha 
fazla fak at Kenedinin kılıç kul· 
lanmaktaki ustalığı çok büyük· 
tü, bu ha:n herif kendisini öl
dürecekti. Bunu biliyordu. Fa· 
kat ne yapabilirdi? Korkaklık mı 
göstermeli idi? Hayır.. Buna 
imkan yoktu. Ve: 

- Düelloya mecburum. Baş· 
ka yol ve çare yoktur! Dedi. 

- Devam edecek -

oısa ve ilk fırsatta tngiliz deli· öğreteceğim ben! F ransada grev 
kanhyt öldürecekti. Zaten Ke· Bu kadarı da artık fazla idi. · Güzel Mersinde Yoiurtpazarının görünüşü 
nedinin gemide düşman olma- Klifford artık sabredemedi ve: Başvekil, umumi bir Merıia muhabirimizden: L. ' 
dığı kimse yoktu. - Ya öyle mi?. dedi, ŞU hal- toplantı teklif ediyor Mersin, bu günkü çehresile, 1 man. 

Kenedi hain ve çok alçak de senin benden alacağın ders bir Avrupa şehrinden h"ç de 
ruhlu bir ad~mdı; o, Ceymisi var, sana ben sabık bir zabitin Paris, 7 (Radyo) - Başvekil farkla değildir. Hemen hemen 
resmen ve usul üzere bir dö- korsan da olsa yalan söylemiye· B. Şotan, grevler hakkında neş- bütün caddeler geniş, asfalt ve 
vüc:me ile öldürecekti. Onda ceğı"nı· b"ıldireceğı·mı. rettiği bir beyannameden sonra l D . .. d 

y b d d k l parke döşe i. enız uzerin e -yeni 
bu kadar cesaret yoktu. O, Cey- Kenedı' hemen 1·'-1• ncı· '-apta· u gün e ıen i a ar reisine 1 b 

K K b le d İskeleler, güzel bir p ai, Üyük 
misi ya pusudan vuracak, yahud nın u-zerine hücum etti. Fakat ir me tup gön ermiş ve grev· 

1 · F · d h"l h bir hangar yapılmış; şehir bol 
her hangi bir •ekilde ve karan· otada b•·lunan korsanlar kendi· erın, ransa ıçin a 1 ve •· 

y .. • k f · ı ışık ve ıuya k:vuşturulmuş, ağaç· 

Şehir ve mınta.: 
kanın en zaruri 
bir ihtiyacıdır. 

laktan ona ölüm hazırlayacaktı. ıini tuttular.!Bunlar da lostromo, rıçte co ena netıce er verece· lanmış.. Her köşede güzel ve 
Bunu Meri de k ' surette Riıard ve aşçıbaşı Asproli idi. ğini bildirmiştir. modern bir bina yükseliyor.. ve enerji ile çalışan bu mües-

biliyor ve asıl bu n adan do- Kenedi artık cesur olmuş de· Başvekil, patronlarla amele seseye muvaffak olmuc nazarile 

A. Enfler Toksog 

1 d k k k d d b. · 1-f ı · · Burada ysşıyanlar öyle zan· y 
ayı i i, i or dJ u. meldi ve: arasın a ır ıt a yo u açın çar· bakabiliriz. Her c:ube, üzerine 

v k b - ·· b. ı ı nediyorum ki, lstanbul veya Av- y 
. -------..,_.....,.. :ı>arasa al da misi ıevmi· - Onunla düello edeceXı>iml şam a gunu ır top antı yapı • dücen yazifeyi behemehal başar· 

d V a · kt d rupa hayatını hiç te aramazlar. Y 
yor u. e onunla bir düello Diye haykırdı. maaını ısteme e r. mak azminde ve bazı noksan· 

b Parkı, plaj ve bahçesi, kulübü, 
mec uriyeti vardı. Genç zabı"t te·. Pars, 7 (Radyo) - Grevler laklar, müş\cülatlara rağmen se· 

K sazı, barı, sinema ve tiyatrosu, 
Fakat, arasakahn gemisin· devam ediyor, grevcilerin takın- merelerini vermektedir. 

- Ne zaman ve nasıl ister· mesireleri, çarşılan, otelleri, tren 
deki adamlarla doğr::dan doğ- dıkları vaz yet, hasmanedir. Kültür hareketleri de çok 

•en, ben hazırım! ve vapuru olan bir şehirde bü-
ruya düello etmesi uaule nıu"a- Amelenin sabra gittikçe azal- canlıdır. Okumıyan ve okutmı· 
f d O d Dedi. tün medeni ihtiyaçların temin 

k değil i. , iste iği adamı, maktadır. y:ına nadir rutlanır dersek, mü· 
Rişard sükunetle: ed lebileceğinde şüphe yoktur. 

ı stediğı zaman ve yerde öldü· Garaj sah"plerinden bazıları, ba :eğaya saptığımız zannedil· 
rürdü. Nedense bu defa böyle - Ata, düello istiyorsunuz amelenin şartlarını kabul etmek· Mersinde yüksek bir içtimai mesin. Her vatandaşta derin 
olmanııştı. Şu halde, yerine bir değ 1 mi? A,al Fakat bir defa tense müesseselerini kapamağa hay t vardır. Nereye gitseniz, bir okuma sevgisi uyanmış ve 

f carethaneler teessüs etmiı, muh· 
telıf ve müteaddit fabrikalar ku
rulmuştur. Çar,ı, pazar ve iskele 
gibi ticari mahaller günün her 
saatinde ca.nlı ve işlektir. Bir 
vapurun kalkıp diğerinin gelditi, 
b ir treni diğerinin takip et ıili 

ve yüzlerce otomobilin ıehre 
g~rip çıktığı görülür. lktıaaclt 
buhran Mersinde fazla teıir y .. 
pamamış, yahut bu hareketler 
böyle bir tesiri h"ssettirmemiıtir. 

Limanda her gün en aıatı bet, 
altı vapur demirlidir, yük alır, 
verir .. 

Ticari sahada hissedilen ea 
büyük ihtiyaç limandır. Lim ..... 
sızhk Mersinin daha büyük bir 
terakki ve inkişafa mazhar ol
masını şiddetle menediyor. Açık 
deniz sularının kabardıtı mey. 
simlerde burada bir geminin 
barınması müşkül hatta bazı za
manlarda imkansızdır. Tahmil 
ve tabliye işlerinde çekilen zor• 
luk mühim ve büyüktür. 

Mersinde hayat, latanbula nil
petle pahalıdır. Ufak bir m .. 
mur veya esnaf her halde refala 
içinde yaşıyamaz. Fakat, b .. 
nunla beraber, Mersin, Tirki
ycnin en pahalı bir ıebri saya
lamaz. Ayağını yorgana ıöre 
uzatan için burada da sıkıntıs z 
yaşamak i mkanı vardır. 

Mersinde im •r haı eketlcri de 
büyük bir h•zla devam etmek· 
tedir. Belediye, şehri bir çok 
yeniliklere kavuşturmuş, umumi 
ihtiyaçlardan çoğunu sağlamııbr. başkasına düelloya aevkede- bu meseleyi Kara~a 'ala anlat· hazır olduklarını bildirmişlerdir. kiminle konuşsanız bu hayatın bütü.1 mektepler dolmuştur. 

bilirdi. mak mecburiyetindeyizl S olgun bir seviyeye ulaştığını, Mersin, Türlciyede üçüncü de- 8 d 
nemaların bir çoğu da bu ergama a zeıv 

Bu başkası da ancalc Kenedi Dedi. d medeni bir şehi r insanlariyle recede mühim bir limandır. Ti· 'J • gece grev yüzün en kapan• 
olabilirdi. Karasakal, Kenediyi Karasakalın otoritesi ileri s1· mıştır. lcarşı karşıya bulunduğunuzu an· cari hinterlandı bütün Şark ve tincilik kursu 
••bık lngiliz babriyelisine kartı rülünce gemide akar sular du· larsınız. Herkes ve her şey Av- cenup vilayetlerini içerisine ala· 
düelloya adeta sevketti. rurdu ve Rişar, Karasaka a, me· Amerı·ka rupahlaşmış. Memur, esnaf, tüc- cak kadar geniştir. Tarsustan Menemen, (Hususi) - Zeyti• 

1 · 1 '- · · · · b · h lk k d'l · · budama kursundan çok iyi ne-• • * ıe eyı an atma" ıç o gıttı. car, ütün a en ı erını ye· başlayınız; Vana kadar bütün 
it'_ '- * B ı · 116 k · ı· ı · ticeler elde edi l mektedır. Ziraat •"'asakalın gemisi bir aKŞam • * gr ln, lf'~OI OVQ V! niye ve yenı ığe Öy e vermış Ve •ark Ve cenup havzası bu hin· B h Y müdüriyeti, Bergamada da bir 

a 0 '-la adası civarında dolaşı· Bir az sonra Rişar döndü. Ve: londra seLı·rlerı·nı· bu yaşayışa o suretle intıbak terlanda dahil ve Me:sinle ala. 1 f ı, r, kurs açı masını muva ık görmüt-
Y?.r~en Karasalcal kaphn Tiç te - Karasakal bu düel oya mü· etmişler ki, M~rs' ni bu nokta- katıdır. Her türlü ihraç ve ithal tür. Dün Bergamaya giden Me-
guvert~ ijzer;ne çıktı. Güvertede saade vermiştir. Bu düello yarın d~1 ğişti riyor dan da lstanbul veya lzmirden mevaddı bu iskeleden çıkar ve ne men ziraat memuru B. Hamd~ 
Kenedı ._, Ceymis K!ifford da sabah yapılacaktır. Dedi. Vaşington, 7 (Rad)'·o) farksız addedebiliriz.. gelir. Onun içindir ki, Mersinın Bergama kursunu açmıştır .. 
vardı. Bu sırada sahneye gelen Cumhurre;si B. Ruzve t, Mos· Bu kalkınmada Halkevinin senelik ticari muamelesi mil· Oda ktftipl.li 

T iç Kl.i\rda: Meri Rid: kova, Lo ıdra ve Berlin sef rJe- oynadığı rol ve o 1a düşen yonlan geçer. Menemen Ticaret Odaaı ki· 
- Delık~h ·dedi- bey ikinci - Htngi düe'lo?. Kim, ki· rinin değiştirilmesi için laz m· hisse hakikaten büyüktür. Ga· Bu hal, Mersinde esnebi ke· fpl ğine B. Mitat Sançar tayin 

~k~a•p•t•ın~~d~ik•k~!llle~t, .. gmemm;imvmi.ilbmu ... m.i•n•le..ldmö•v•ümş•mcmemkmti.r?İıııİDmi~y·e~somrmdmum?.ııılg~e·lemnİllİt.edmbmimrmlemrmi ~a·l·m~ışmtnırm . ........ y.emyme .. ~r•m .. ak .. ımığmr•u•n•d•a .. f•e•ra•g•a•t ... s.a•fe•t•in•i .. d•e .. i•n•ta•ç ... et•m•i•ş•ti•r ... B•r ... e.d•i•lm .. 1ş•,•v•a•z•if•es•i•n•e~b•a•'•l•am .. ıf•t•ır•. • 
• tiler hususunda İbe bu günün hatıerde öğrendiğim bir şey de 

şakrü Kaga--. 

Zilli 
Yazan: 

Hanri Bero 

-----------------19 
söylediğim şu sözüm~ al diniz. 
Artık bir defa ağıırn an_ kmı• 

d · guc Y 
bulundu. Rica e erırn me· 
yinizl .• 

-8-
lşte efend"m; nibaye~ baş~._ 

şa kaldık. Ben böyle 8 şam ' 
daha ziyade tercih ediyorum. 

. 1 . . . nla tayım 
Sıze se)ahat erımı mı a Y . 
O lamaz efendim, hayır! anı • ·ıı.: ıe· 
söylemekten çekinme~lı2Sı~,. e· 

Yahat leı imin bu kabıl hıkay 
"den lerde en ziyade hoşa gı 

·ı · en esaslardan mesela beklena mıY 
tesadüflerclen veyahud biç 
umulm yan muvaffakıyetlerden 

mahrum olduğu için değildir. 
Benim gibi tesadüf rüzgarına 
kapılmış, deryalar ve sınırlar 
atlıyarak bir ülkeden öbürüne 
geçmiş küp gibi bir adamın 
yuvarlanması, siı de bilirsiniz ki, 
öyle hadisesiz, gürültüsüz geçe-
mez ... S zin bu kanaatiniz tama
mile hakikattir. Her ne kadar 
tatar posta arabası içinde yaşa-
11ıyorsak ta gene seyyahlar ne 
(ğişiklikten, ne de kısmetten 
\hrumdurlar. 
1cı ataklı vagon k~tarl_arının 
me\ lerine göre tesadu.~l~rı, kıs· 

ri vardır. Tesadufı eğlen· 

büyük otelleri dünün hanlarını ilave edeyim, belki kıssadan 
kat kat geç'yor. hisse alırsınız. 

Benim de bu zoraki seyahat- Dikkat ediniz, benim başıma 
lerim esnasında kabalıkla k bar- gelen sizin başınıza da gelebılir. 
lığı mezceden bayağı veyahud Karınlarının büyük veyahud 
yürek hoplatıcı sahneler muhak· küçük olması müstesna olmak 
kak geçmiştir. Hatta benim üzere bütün insanlar biribirleri· 
fikrime kalırsı bu sergüzeştler· nin aynidirler. 
den ş" mdi pek modası olan Şunu da söyliyeyim: Eğer bir 
hissi lcom k sinemalae, hatta gün olur da peşinizde kıskanç, 
hakikati göstermeiC itıba rile bir inad, çevik tet ı k gayet kurnaz 
çoklarına üstün fılmler bile alı- bir koca olduğu halde on bin 
nabilir. mil yol yapmak mecburiyetinde 

Maamafih sizi bir sırdaş te- kalır ve eğer coşkun bir sel gı bi 
likki etmekliğim kat'ıyyen öğün· akan gün eri ıizi dinlendirmek 
mek iht;yacından değ ldir. Hayır! için boş hulyalar ve korkunç 
Bu sırf sızin gibi namuslu ve kabuslarla yadırganan geceler· 
tahammüllü bir muhatab karşı· den ba~ka zamanınız olmazsa 
sında }Üksek sesle kendi ken· sizi temin ederim ki müşahede· 
a ;me müdaveleiefkar ihtiyacını lerinizi kaydedecek bir muhtıra 
duyduğum iç ndir. Sözlerimi defterini hatırınıza hile getir· 
dikka~le dinlediğinizden dolayı 
hiç bir vakit sizin hakkınızı 
ödiyemem. Fakat müsaade eder· 
seniz teşekkürlerime bu seya· 

mezsiniz. 

* • * 
Bir defa· Rayn sahillerinde 

b r çayırlık içerisinde ancak 

•Ronan" havalisinde görülen 
balrenkli sabahlardan birinde· 
ansızın talıhsizliğimin acı cür'· 
asını içtim. O sabah benim 
yerime odundan bir heykel dahi 
olsaydı hiddetinden çatlardı. 
Pembe kelebeklerle çiçeklenmiş 
kirazlar altında geziyordu c, sev
gilim koluma dayanmıştı. Çiğ· 
nediğimiz çimenlerden böcekler 
fışkırıyor, derenin suları, kenar· 
larda ipek sesler çıkarıyordu; 
bütün manzara sükUtla ve Je
piıka bir ~üneşle doluydul Nefis 
bir ani Ko.umun üzerinde el· 
divenli bir elin tatlı tazyikini 
hissediyordum. Dudaklarım• gö· 
türmek için bu eli aldım. Yol· 
daşım süzülüyor ve omuzuma 
dayanmağa meylediyordu; ken· 
disini tutmak için kolumu beline 
doğ u uzatıyorken. Heyhat. .. 

O koca A lman köyünün ga· 
rına, sıvrı kemerlı kapısile eski 
zarnan şatolarına benz yen sarı 

ve elma y şil renkli ist syona 

doğru dönmüştük. Kapı açıldı, 
içeriden serbest yürüyüılü elbi
sesi Fransız kesiminde bir adam 
çı ktı, başında seyahat şapkası, 
kolunda koyu renkli bir p&f!' 

dösü, göğsünde hamaylı asılmış 
bir dürbünü, ellerinde de saman 
renkli eldivenler vardı. Kocuı 

idi. Bizi görmeden süratle köyüa 
biricik oteline doğru yöneldi. 
Sonrasını keşfedin, bakalım ... 

Kaçtık efendim, lcısa bir yol· 
dan iki mil ötedeki diter bir 
istasyona vardık. Oradan da 
pıhsız pırtısız bir yük vagonuna 
binerek demiryolunun bilmem 
hangi şubesine hareket ettik. 
Bavullarımızı, pasaportlarımızı, 
otelciye olan hesabımızı daha 
bilmem nelerimizi getirtmek, 
bana bir hafta ı le yüz defa te· 
lefon etmeğe oturdu. Bunu pek 
a ıa tasavvur \ e tahayyül ede
bi l ı rsin ı z. 

Fakat anlatması mümkün ol· 
- Sanu var -
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1 l"i an: 
A ber K b 1 t c r t unvan le 

:zmi 'e büyıiı<: K rd çalı han·n
da 36 nu ara a kom syo ı "C 

it ~alS iş erile uğra'laıı Al bert 
KabiJ'n ışbu ticaret unvanı Ti· 
caret kanunu hükümlerine göre 
sic lin 2150 numarasına kayt ve 
tesc·ı ed ld ği ilan o u ıur. S9 

Tirede 
Büyük deve güreşi 

r,u ddın Hoca 
Bir kaç g ne kadar "Nas ad din Hocadan Karagöz Ağaya 

mektublar,, sütunlarımızı açmış bulunacağız. "Şeyh Kiı~teri,, 
müs ear nam nı muhitimizde tanım yan, bilm'yen yoktur. Bu 
.sebeble rek am yapu ağı hem fayadas1z, hem de m.zah üst:\• 
c!ımızın şöhretine, hürmet bakım.ndan, muğayir sayarız. 

Siz de varsınız 
Günün birinde •Anado'u., sütunl rına, kim bilir hangı ba· 

hane ile, s"zin de ad1mz geçecek, s zın de husus yet eriniz 
karıkatür'ze edi ecektir. Onun iç n " c:ıba beni mi yazdı. 
diye her sabah bu sütunlarda helecanla takib edeceks niz. 
Ş md den hazırlanınız ve ·belki Şeyh Küşteriye reklam ücreti 
olarak bir ş şe kolonya gönderir diye yazıyoruz· Hilal ecza· 
necıi d n şi ndid .. n bir şişe hafaı...an ruh ı tedarik e lin"z. 

B rlin kı a da g ı :Askeri 
anoo, 16,15 Os ov Br'no, 

Pı a : Ha f mu i, 17 Ham· 
hu g, La pıig, Bresi o: Sopran 
fertor, Kslofo:ı vesaie, 17, O 
Varşova: pak mu k'si, ( 18, 15 
lr.eza), 18,05 B...ıkreş: pakla muh
tellf milletlerin köyıü danı'arı, 
18,.30 Peşte: Çigan havaları, 

18.35 Roma k ıa dalgası : Kan
i k konser, 19,15 Liypzig: Man· 
do in ve armonik musikisi, 19, 15 
Va110va: Ç gan heyeti, 20, 10 
Liypzig: PJik konseri, 20,10 
V yana: Asker bandosu, 20,20 
Prag: Keza, 20,30 Roma, Bari: 

46 M. J. Taran. 4 4 
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Tıre Ortaokulu menfeatine 

6111937 pazar günü Aydın, ·--------------------• • 
Ôdem·ş, S lihli ve civarlarından YIL DiZ 1 

Kartttk musiki, (M la'lo, Torino, 
keza) 20,35 V yana, Graz: Şram
mel ve Macar orkestrası, 21 

1 3 62 Um m ye uı 
Pıyasa fsatht .. J 

7-1-938 çek rdeka z üzüm or· 
ta fiatlerı: 

No. 7 12 50 

n 

n 

n 

" 

8 13 25 
9 14 00 
ıo ıs 25 
11 17 50 
12 22 00 

Zahire sabtlart 
ç. Cinsi K. S. K. S. 
280 A pa 3 875 
181 Bakla 4 31 
71 Ton P. çelcir. 2 50 
50 a Pamuk 33 5 

4721 Ken. Pala. 320 485 

gelecek sayılı peb ivan develerin 
iştirakile emsaline faik bir deve 
güreşi yapılacakbr. 
İkramiye er Lira 
Başa 75 
Ortaya 50 
Ayak 25 

4 6 8 

Daktilo aranıyor. 
lzmir iner ve Üzüm Tarım 

Sattı Kooperatiflerı Biri tine, 
ımtihan a bir bayan dakt lotraf 
alınacaktır. Yabancı dıl bilenler 
terc'h edi ecekt r. lı~eklilerin 
bonaervislerıle bif'likte Muamelat 
Şefli t ne mü acaatları. Ko1onya: Orkestra, tenor, sop· ll•-•••1 _______ _. 

raa, aakafon, Bas-bariton, ar· Zayi ___ K_u_y_u_dı_o_labı 
l80Dilr. 21 Varşova: Karışık kon· f 

Rom zmir Esnaf ve abali banka. 
ter, 21,3) a, Bari: Karııık sından lO I 7 / 930 tarihinde aranıyor 
muiki ( Mılano, Torino keza ), aldığım 1363 No. h h'He senedi Kullanılmış kuyu dolabı ko· 
32,4S Bükreı: Hafif musiki nakli, .makbuzlarını ve 27 /91934 tari· valarile veyahut kovasız satan· 
23 Roma, Bari: Karııık kon ter, h" nde aldıtım ı 1178 numaralı far idarehanemizo müracaat 
.53.10 Peşte: Uvertur, vals ve iki bine senet makbuz annı zayi etsin. 6 D. 
operet muı k"si, 23,30 Prıg: O· ettim. Yenllerini alacağından J 
peret, valı ve fantezıler. esk lerinin hükmü olmadığını znıir Beledigesintlen: 
Openılar, O/Mretlerı ilin ederim. 47 Beher metro murabbaı dört 

Al le M ' d' d yüz kuruştan bin yedi yüz elli 12,15 Roma kısa dalgası: sanca es u ıye ca • 
Mucagnmin ( L'Amico Fritz ) des 142 No. da mukim altı lira bedeli muha~menli 

Bili! Hasan ve şeriki 55 inci adanın 439 metro mu· 

Kadın dikişleri ve 
şapkaları atölyesi 

Paris, Londra, Viyan~ mo
dalarının yüksek modelle. 
ri takib ve tatbilt edilir 

•Dikiş atölyemiz ıarif ve şık 
giyinen Bayanlar içindir,, 

M. Etiman ve 
Saime Ôz6iiren 

Patis Dikiş Akademisinden 

Dipl~alı 

H11k4tnflt ctidde•i ş.,,.ı, 

(Üçüncü lkM'er) ıoid 
No. 28 

1ZM1 R 
Telefon: 2515 

iç hastalıkları miitehasıısz 

8 

TRENLEl~: 
İzmircleıı hPr ilıı blk:aı.ı tren. 

Ierio hareket snaılecı .. 

Aydın lıaitı; Alsanc : 
fzmir-Karakuyu·Anl nr : P lft"• 

tesi. çuşamba, cuma, p zar unlerı 
eaat 21 •. 115 de. 

İzmir • Nazilli: Her gün uat 
15,40 da 

fzmir·D •nizli: Sa ı, perşembe, 
cumartesi ,r:tlnleri Aa&t 6 30 ıı 

lzmir-Tire-Ôdem"ş: Her alı saat 
5.35 de bir katar; h r akş m saat 
17,30 da otoray. 

Afgon hattı; Basman°den: 
Jzmir·İ~tarıbul-Ankara: llcr güo 

~aat 7 de [pazar, cuma, çar amba 
gtinll'ri yataklı "8J?;OD·h e bulnourJ 

İımir • Alaşehir. H r gün •al 
15,28 de 

İzmir0Banclırma: Pazar, salı, ptr• 
~embe ve cumarteıı gtinl ri sabable
yiı: saat 7,20 de muhtelıt katar; 
pazarteıf. çarşamb1, couıa ganleri 
ekıpres aaat 12 de 

İzmi:&ma: Pazar vo puartnl 
günleri nat 15.28 d• 

Her zaman lazım olan tel._ 
fon nama1'11lar 

Yaa~ın ihban: 2222. f8Wr tele
fonu müracaat numara.oı 2:l00 • 16' 
hirlararası tohfen müracaat numa• 
rası: 2150 • elektrik şirk ti: 209' • 
havagazı: 2326 • poÜ!! 2463 • iındaclı 
sı bhi: 20i0 • Baıımane istasyona: 
3638 • Alsaoeak HlaSVOlt 2l.M • 
l' ... po11 v•,.r iekeleai: 28S4 

Şehiı nakil va ıta aTılD1l nbah• 
leyi• illı: ve ıeco soo harü.a 
eaatleıi: 

Tramvaylar: 
Her &&balı Güzclyalırlaa eaat 

betto bn tıamvay hareket eder. 
Bunu aut albda hare'ket eden iki0e 
ci tramuy takfb eder. Bondaa 
llODra her d6rl c1Uilurda Mr ua .... 
Yay varılır. 

Geoe eon tıam HY Güzelyalıdill 
2:i.5 cı..ıa. 

Konaktan Gilzelyalıya ilk tra• 
uy sabahleyin 5,26 dadır. İldaai 
tramvay bir aaat eoara, 6,26 da b 
re.ket eder. operası, 14,45 Roma kısa dal· 7 8 9 

fDI: (Trovatore) operası, 16,45 Jm•lıııiıllP?llliıi!!?~•z•z.-~•, .-· ••?•' •I rabbaındaki 3, 4, 5 ••)'ılı birle· 
Bertin kısa dalgası: Operet mu· Sablık ev 1 şik bır arsanın baş kafıp"ti~telti Dr. Celil Yark.aı.~~,~~~~ 

Buadaa evel 24 do bir tramHT 
ıik'ıi ( Frınz Süppe ), 21,80 şartnamesi veçhile 18/1/938 Salı 
FlorllDS,: Napoli: Leo Fa lin Güzelyalı tramvay caddesi günü saat 16 da açık artırma 

hmir Memleket baataneıi dahili hastatikları seririyyat şefi 
[kinci Beyler sokatmda inhisarlar titün satış deposu kır• 
şısında 65 No. lı muavenehaneaindo hastalarım kabul etmc!G-{lat1nb.I gülü) isimli opereti, 22 1027 numaralı 6 odalı ve bfi. ile ihale ed lecelctir. 

Milino, Torino., Roma kısa dal- tün konforü havi denize nazır qtirak için yüz ottq iki liralık tedir. Telefon: 3956 
au: Zandonaiin ( Ekebwıin ev utılıktır. Taliplerin mez· muvak at teminat makbuzu ve

kur eve müra caatlan ilin ~ isilal~ opereL ya babka teminat m~ktubile sör 
Evi: Göztepe tramtJag catblnl Göstepe ap11rtımanı 

Oda nuısilci•i: olunur. • }enen gün ve saatte encümeoe 
ı1,ıs Roma lau dalgasa:Oda Za"i ge inir. 31 5 7 11 4609 

karşısında No. 7018 Telt1. 2545 -. . . . 
• ' - " 'f'· .. 'v\. ~· . c ... • J' ... • • 

iMi kiai konıeri,19,25 Varıova: J 

Ev musikisi. 928-929 ıe•eleriode lzmır Ti· 
11.dt•llerı caret mektebinden aldığım ıe· 

badetnameyi kaybetfm. Yenisini 
13.15 Roma kısa dalgası:Şarkılı alacatımdaa eakisiain hükmü 

ltalflt' musikisi, 16,30 Berlin yoktur. 
lrll8 dalgua: Brahaısın Ballad lnlıisarlar baŞllliidürlüğü muha· 
ve Rapsodıleri (p"yano), 18,15 sebes"nde: N vres Gökçe 

lftlmo, Torino: Piyano ko ıseri, Va şova, ~3,30 Bertin, Kolonya 
20 Floran-, Napoli: Şırkılı kon· ( Hans Bund orkeatrası ) 23,30 
ur. 2S,2S Bükreş: Piyano resi- Nopoli, Florans. 
tali (Beetboven,Brabms,Debussy) MuAtıJli/: 
22,4S Viyana: Vyolonsel reai- 19,30 Roma kısa da1gas1: 
tali (piyano refalcatile). Arapçs haberler ve musıki, 
Dt1na •milcUi: 20,45 Bari: Türkçe musahabe 

18. lS Roma, Bari; 19,50 Peşte ve musiki, 21,20 Rumca haber 

il daimi encOme· 
ninden: 

ldarei hususiyeye aid Tilkilik 
p rti nah"ye oca}ının ist carında 
bulunan bananın (766) lira (54) 
kuruş bedelle onarılması 15 
gün mü:ldetle açık eksıltmeye 
konulduğundan isteklilerin 2490 
s yılı yasa hükümler.ne göre 
haz rl yacakları teminatlarile bir· 
lide 17/lkinc kanun/933 pazar
tesi günü saat 11 de il daimi 
encümenine başvurmaları. 50 

7 16 

YILBAŞI :~:ela~~~~ın~.k~ HEDi y E 
bule geçecek 

Otomatik GAR OD Radyma 1 

Dünyan n en büyük vapuru olan NORMANDI oin salonlan· 
nı da GAROD radyoları tezyin etmektedir. 

Şatıa yerleri• Mımar Kemalettin caddesi No. 3S 
v • NiHAT KAR lnönü caddesi 

HAMZA RÜST~M 

Portatif antenlt11r de gelmift ;r. 
21,15 Bükref, 2ı- Laypz"g, 21 ve musiki. 

~~~~======~==============~~~~~~~~~~~~~~b~y~n~a~ı~b~at~r~d~ı~kt~e~n-ao~n~r~a~z~ı~rf~ı.,.ıİİİİ~D~o~k~tor Harton k~aca hem 

Kızıl AKREB 111 
yazı masamın hususi çekmesine bir gec:e evelki hem o geceki 

'T .... ',-· ~.- : ' • 

-Pc:ki, şoıör nasıl bir adamd? 

kilitledim. O günden bu güne hadiseleri anlattı. Sonra ma· 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- bd~buurb ~~m~a~ı~a nnınö~~· d~n·k~~ 
YAZAN: ÇEVİRiN. gelmemitti. zarfı göıterdiı 

&ex Rohner Sezai Ya9ıt Dok or Harton bir aa için - 4te bütün bu bidiaelere 
- 9 - sustu. Derin bir nd ·s aldı. sebeb olan ıeyl dedi. 

B/R/NCJ K[SJM -Şimdi aaal hikayenin ebem• Donbar merakla atıldı, zarfı 
miyetli kısmına gelıyoruz, diye kap ı. Alt köşesinin bir ucu 
devam etti. haf fce yanmış, etrafa kararmtşb. 

len eafrıemiyecefimi ıöyledim. 
Caketioio iç cebinden uzan bir 
zarf çıkardı. Sıkıca kapatılmış 
ftt çok prib bir ın6hürle mü· 
llilrlenmitti. Üzerinde adresi 
JOktu. Yalnız kırmızı ve büyük: 
harflerle 30 rakamı yar.lmıştı. 

- Bu zarfı arabamda bir 
miifteri unutmuş olacak. Lütfen 
tana Wr kıç gün benim namı
ma aklar mısınız? 

- Peki, sen ne diye sakla
mıyonun da bana getiriyorsun? 
Diye sordum. Guldü, başını 
..Uadı: 

-Ben saklarsam olmaz, dedi. 
Sahibi f"na fikre kapıhr. Zar· 

için muhafaza etti§ıimr zan· 
ne der. 

- Ôyle ise niçin poli•e tes
li m etmiyorsun? 

- Be.kı sahibi bir kaç gün 
içinde çıkır da mükafatımı 
alırım. 

- Eler, dedim. Muayyen b'r 
müddet zarfında gelip emaneti11i 
almaz is D, zarfı Emniyet mü· 
cliriyetine yollıyacağım. Nasıl 
~b.l mü? 

Razı oldu. Ben de ıoförün 
verdiği zarfı d ğer büyük bir 
zarfın içine koyarak gözü önün· 
de mühürledım. Üstüne de Em· 
nİ)et müdürlüğünün gaip e~ya 
"ı ıi · • ·o ; <.itiil' 

iki gün sonra akşam iiıtü bir Bati<• bır yerınde yanık yoktu. 
ge~ kız beni ziyarete ge'mif. Harton sordu: 
Maaleıef ben evde yoktum. Ma- - Zannederim açacakıın z? 
dam Gregor g nç ziyaretçiyi bu Dedi. 
odaya almış. Bir müddet bek· - Evet, lakin açmadan evel 
lediı<ten sonra genç k z batka anlamak isted ğim bir iki me,.. 
zaman tekrar getecetinı ıöylıye· ele var. Oaları temizlemek ıs· 
rek kakıp gıtm·ş. Bırakht• kart- tıyoruaı. 

v zitten ısmini ötrendim. Mad· C binden aet dehnioi •• 
mazal Doryan, Frans.z •ımi. Her dolma kalemini ç karda: 
ne ise bu geoç madmaz 1 bir - Ş m~ ı ze bır kaç ıual 
kaç defa daha ıel"yor ve hi~ sormak iıtıyorum, doktor. Önce 
bir seferinde de kar, laşmam z şu tofö den batiıyahm. Acaba 
nas p olmadı. Yalnız bu akşam o omob lın D aıarasma dıkkat 
ilk ve za meder m son defa ettinıı. m ? 
ca!ıarli~ ı,:-.. "ı 1.car~ıya Sl'elebild~k. - Hayr. 

- Orta boyl"• kırk yatla· 
nnda kadar. Fakat çevık ve 
sağlam. 

-Zarfı size te•lim ettiti ıiin 
yaralı idı dediniz. Ne bıç mdi 
yarasa? 

- O omobilden inerken düş· 
müş ve başını çamurluğa çarp· 
m ş o acak. Büyük bir yara idi. 
Başını sararken dikkat eltim. 
Müdhiş ispirto kokayorda. H r 
halde o gece oldukça içmış 
olacaktı. 

- Görünüşü hakkında bir az 
malumat verir misiniz? 

- Bir az evel söyledıi m 
g'bi orta boylu, bkoazca ıd. 
Kallll ve gür kaıları yardı. 
H f f bır aaı.: al ve bıyık çene• 
aioı kap'ıyordtı. Her ha de gör 
eri pek zayıt olmalı ıdı ki el•· 
ima kırpıştırı ordu • 

Do11bar b r ço < ndt'.ar 1ı dı. 
- Ş1md gele ua ienç kıu, 

bunun akk.ı ıda da b r ... 

vardır. 

V •l'urları 
haairdcıı K:.ar~ıyak•ya ilk ftP9 

Pauporttaa lı.al&ar. Gece aon •apar 
eaat 11,30 cı. Konak.tan harektl 
eder. 

Iaı,ıyatadan İzmire ilk Yal"" 
saat 6 20 deılir. Son v pıır da l*
aaat 24 dcdır. 

GiDdib laer y;ıınm .. .no in. 
npur Yardır. A.qam ıekbdeıa aoon 
ferler 1Ut&• birdir. 

.Zlınet altınltırı ,,,,.sası 
Ziyaet aı..,,1eınn,d ahı vo ulat 

fiatlerit 

Beıi61tgerdel~r: 
Alıı 

RetadİJe 5850 
Hamtdiye 5550 
V alıdetrin 5250 
Armalı llepd 6400 

•• B .. ıid 6700 

Tek 11ltınltl1': 

Saht 
5900 
5600 
5300 
6500 
68QO 

Tek Re,.d 
" Hamid 

1125 1150 

" Vahdettin 
" Cuınlronfet 

1300 1350 
1200 1225 
lfOO 1225 

hlms verir ın a.n z? 
....... Aklımda alan ıöylıyeyim 

dostmııa. Faka p k ı brr ter. 
Evveli çolı gbe b r kız. Hem 
lng lizce heaı Frans zcayı * 
kenımeff!o. enuşuyor. Fal.il 
belirsiz b r rab şives· e. Siyah 
saçlı, koy kahvcrengı pzelr. 
Fevkalade ho, b'r cild, baş 
döttdtiren ilir kok su var. Her 
halde şfk mahsulü bir parfom 
kul1•ıu 'İlf olmah. 

- Peki, başka bır şey. Me
setı bel kız buraya ne ile gelıb 
gid yordu? 

-Madam Gregor enç kı11n 
da 111' b 'yiık ve muk mm 1 bir 
otomobılle geld"ğinı söylüyor. 
f.akat nedense o omob 1 daima 
ev n önünde beklıyeceğ ne yan 
sokakta beklerm ş, 

- Her n~ ise bunun hak· 
kında fazla 111a'Qma yarın ma· 
damdan Öğ n r z. Ş m bana 
aece perde 1 Da k S nd Ödü• 

- Sona var -



.... 
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Salıifs 9 

HiKAYE 1938 
s e 

Kıranların Bağrı 1 Tarihten 
1 Yapraklar. 

a l ı şöhretlilerin 
rpler olacak! hayatından 

B · ·ıı k t-. -·b k k R parcalar. ır mı et ço ıs ıra çe ece , us- E. Hamdi Akman - Ödemiş 
yada da bir diktatörlük türeyecekmiş **• 

' Büyük Napolyon D,amaturg. 

Bir Pariı röportajma göre, 
bu sene dünyada neler olaca
ğını şimdiden haber veren Bn. 
(Zaipfel) namındaki kadını en 
çok Paris halkı tanır. 

Her sene bütün vekayii zu· 
burundan evel bildiren bu ka
dın, Salı günü Parisin büyük 
salonlarından birinde bir kon· 
ferans vermiş ve 1938 senesin
de neler olacağanı bildirnıiştir. 

B:ı. (Zaipf el) in konferansı, 
binlerce halk tarafından dinlen· 
miştir. 

811. (Zaipfel) in doğ::!uğu yer, 
Cenc~rede bir ormanın orta· 
sında \tain küçük bir köşktür. 
B~. (Z, pfel), beş yaşında ıken 
bır ge~, rüyasında beyaz sa· 
kallı bır ihtiyar görüyor. Bu 
•.dam, kızt\ğızın kulağına eği· 
lıyor ve şu özleri fısıldıyor: 

- Kızım, en on yedi yaşın· 
da iken binlt\e halk huzurun· 
da söz söylem11. k"' ·~ nıev 11ne ge· 
çecekıin ?,, 

Kız, .?n sene snra tekrar bu 
ihtiyarı ruya~ın~a g' .. üyor ve ken· 
diıine aynı sozler .. 1 • 1 

Bn Zaipfel, filbaiY ehnıyor · 
· ta er sene 

başında gerek gazett .. rle ve ge· 
rekse konferanslar '".,. k • .. d me su 
retile o sene ıçı~ e v~ua ge· 
1 k U"'him hadısatı a. 1 ece m Hh ~a eve 
haber vermekle şo re <azan-

mıştır. l .1 
1935 sinde ngı ten, 1 

sene d d·tra ı 
8 inci Edvarda gö 1 er .. ' ··J>ir 
mektupta, bir aşk ybuz~ 1 en 

k k mec urıye 
tahtını ter etme . ltal" 
de kalacağını bildirmış, . · 
Başvekili Mussoliniye Habeşıst.l 

harbler olacaktır. Bir millet, 
yeryüzünde yaşıyan insanlar 
şimdiye kadar görmed•ği dere· 
cede şiddeili bir ıstırap çeke· 
cektir. 

İtalyanın Fransaya karşı olan 
soğuk vaziyeti bu sene fazlala· 
şacaktır. 

Rusyayı, muhtelif parçalara 
ayrılmış görüyorum. Bu memle· 
kette, yeni bir diktatörün türe· 
mesi muhakkak gibi görünüyor. 

Jııponyanın, Uzak Şarktaki 
askeri harekatı, Amerikada ka· 
rışıklıkları mucip olacak ve bel· 
ki de ac klı bir ihtila e sebebi· 
yet verecektir. 

Polonya, komşularından bir 
devletle harp etmek mecburi
yetinde kalacaktır. 

Fransııda siyasi fırtınalar ola· 
cak ve g evler çoğalacaksa da 
hadisat doğurmıyacaktır. 
. Hitlerin arkad ışları harp İs· 
tıyorlar. Fakat kend si, bilakıs 
Fransa ile bir uzlaşmaya taraf· 
tardır. Maahaza Hitlerin arzusu 
galebe çalacak ve ona muhalefet 
edenlerin yıld zı sönecektir. 

Fransanın en büyJk düşmanı, 
komşularından biridir. Maamafih· 

t 

bu düşman, emel ne nail olsa 
bile sevinci pek az devam ede. 
cektir. n 

Bn. Zaipfel, 1933 yılında vu-
kua gelecek mühim hadiseleri 
böylece saydıktan sonra konfe· 
ransını şu cümlelerle bitiriyor: 

- Dünyayı yalnız insanlar 
idare etmiş olsaydı, şu zamanda 
bütün beşer:yetin ağlaması la
zımdı. Fakat Allah vardır, ve 
Allahın yardımile Fransa tehli-h b. . . . . haber vermış ar ının netıces nı 

Fransız frangının sukutunu :'~ keden kurtulacaktır.,, 
1936da başlıy n ispanya h~r~1

1:10 Tirede kumar 
1937 de sona ermiyeceğinı 1 

an Tirede Giritli Mustafa ve Arif 
eylemiştir. Jihin kahve'erinde kumar oy·' 

ZJipfel, 1938 yılında vuk~a yı.dığı görülmüş, kumarcılar 
gelecek hadiseler hakkında 8 

ka\lanarak AdFyeye v:rilmiş, 
dıyor kı: kapler de birer ay mııdddle 

- 1938 yılında, korkunÇ lmıştır. 

Torneille'in .,Cid,, i genç Na· 
polyonıı o kadar büyük tesir 
yaptı ki o da, klasik bir trajedi 
yazmağı tasarladı. Napolyon 
trajedisini yazdı: Hector. iV üncü 
kısmı bitirince general oldu, 
eseri bir yana bıraktı. 11 yıl 
sonra eser rasgele eline geçince 
tekrar gözden geçirdi, eksiğ:ni 
tamamladıktan !onra şair Luc' 
de Lancivalı çağırdı, eseri onun 
imzasile Comedie Française sun· 
durdu: Piyes reddedıldi. 

Parise dönüşünde bu vaziyeti 
öğrenen Napolyon fena halde 
kazdı ve eserin arkasına şu sa· 
tırları yazarak Comedie F rança· 
ise gönderdi. .,Comedie Fra!l· 
çaisedeki artistler, hayvanca 
reddetmek küstahlığında bulun· 
dukları eseri oynıyacakla:·dır. 
Napolyon,, 

2 saat sonra eser kabul edildi. 
15 gün sonra da saray · erkanı 
önünde oynandı. Muvaffakıyet 

çok parlak oldu. Şair Legiond, 
Homeur nişanı ile taltif edildi. 

Beeihoflenin daljınlılı 
Büyük konpozitör Beethoven, 

Viyanada her gün muayyen bir 
lokantada yemeğini yerdi. Bir 
gün saat 15 te lokantaya geli· 
yor, kimseye selam vermeden 
doğru masasının başına geçiyor. 
Garson onun adetini bıldiği için 
bir şişe bira ile, bir hokka ka· 
lem getiriyor. Beethoven elleri· 
ni başına götürmüş, düşünce· 
lere dalmış, zaman zaman bir 
şeyler not edıyor. Bu hal tam 
saat 18 e kadar devam ediyor. 
Birdenbire haykırarak ayağa 
kalkıyor. 

- Garson, gel, borcum ne· 
dir? Garzon: 

Hıç di)'Or. 
- Nıçin? 
- Hiç bir şey almadınız da 

ondan. 
- Daha iy. yal dıyor, şap

kasını kaptığı gıbi al!aha ısmar· 
ladığı çek yor. 
Napolyonıın portresi 
Napolyon bir aktrise kur ya· 

pıyordu. Aktris Napolyona ce· 
mile yapmış olmak için ondan 
portresini istıyor. Napolyon 
gü!lerek: 

- Portrem mi?I ·Diyor- peki, 
buyrun diye aktrisin eline bir 
altın Napolyon sıkıştırıyor. 

Romanya da 
soğuklar 

Kurdlar şehirlere 
kadar indiler 

Bükreş, 7 (Radyo) Ro· 
manyanın her tarafında şiddetli 
soğuklar vardır. 

Dobricede bütün yo'ları kar· 
lar kaplamıştır. Rusçuk ve ha· 
valisi de ayni haldedir. Kurdlar, 
şehirlere kadar inmiş bıdunuyor. 

Nazillide pazar yeri 
Nazilli, (Hususi) - Belediye, 

Nazillinin Pazarı olan Perşembe 
günleri seyy r sat cıların sok:ık 
aralarında dolaşarak mal satma· 
larını yasak etm ş, itfaiye gara· 
jına bitiş k olan eski hayvan 
pazarı mahallini Pazar yeri ola
rak tesbit etm;ştir. Bu suretle 
zahire, sebze ve meyvaların pis 
sokaklara dökülmesinin önüne 
geçilmiştir. 

Anadolu yaylası irtifaını mu· 
hafaza ederek Gökova körfezine 
gelir. Orada bin yüz metre yük· 
sekten yalçın uçurum halinde 
denize düşer. Gözle seyredilir· 
ken uçurumun azameti kulaklarda 
gök gürü!tüsü tesir:ni yapar. Bu 
hebete kıyas, bir Çamlıca, bir 
Aydos tepesi; bir sivilce, bir 
kabarcıktır. Dağların irkilen ars· 
)anlar gibi hırlıyan vahşetinin 
yanında lstanbulun tepeleri, süt
lek inek gibi ehli tavuk, ördek 
g"bi kümes nıah'ukatındandır. 
Düşmesin diye şapkalar mızı tut· 
madan tepelere oaşımlZI kaldı· 
ramıyoruz. Bakışlarımız tırmana 

tırmana yüksekten yükseğe çı· 
kıyor. Göklerin rüzgarların Üze· 
rine kurulmuş gibı duran tepe· 
lere varınca hepimizin dudakla· 
rından bir hayıet ıslığı ötüyor. 
(Bu nedır yahu! ) dıyoruz. 

Bin yüz küsur metrelik uçuru· 
mun duvarına ahtapot kolları 

gibi köklerle dolanıp, yapışarak 
tutunmsğa kalkışan çamlar, aşa· 
ğıya bakarken korkuyle saçları 
diken diken olmuş. Siz seyre· 
derken ağaçların kollarını sallı· 
yarak, bütün ormanın bir ağız

dan "Eyvahlar olsun, yuvarlanı· 
yoruz." diye bağırmalarını bek· 
lersiniz. Kabaran bir devin göğı5 
gıbi inip kalkan Egenin solu· 
ganları bu kıyıda bütün talaka· 
tini gösterir. Burada fısıldar, öte· 
de gök gürültüsü gibi gürler, 
daha ötede top gibi patlar, mı· 
i'ıldanır, söylenir, dert yanar, 
derin ahlar çeker, ağlar, inler, 
kızar, çılgın çılgın bağırır, teh· 
dit eder, uçuruma durmamaca
sına söyler, cev11p alamaz, kızar, 
yırtar, parçalar, sürer, çeker, 
kaldırır, döndürür, yalvarır,' ok
şar, öper, kumsalı bulunca tit
rer, bayılır, düşer. 

Fakat buna rağmen Egenin 
uçuruma tesir etmediğini san· 
mayınız. Çünkü Ege, güzel, es· 
rarengiz, derin, cngın bir mu· 
ammadır. 

* • * 
O gün soluganlar bize balık 

avını yasak ettiler. Kıranların 
bir az gerısindeki Akbüke gidıp 
demirledik. in, cin yoktu. Ta 
neden sonra yanımıza bir köylü 
geldi. Bir mendil içınde bıze 
taze incir get · rmişti. Bıze neden 
avlanmadığımızı sordu. Kıran· 
!arda deniz kabard• ğınt söyledık. 

- Voltalarınız · alıp kıranın 
bağrına dalaydınız yal. 

Dedi. Bizim gördüğümüz ya,· 
çın bir duvardı. 

Çarpan dalgayla kayanın üze· 
rine tereyağı ımişiz gıbi sıva
nacak değidik a?. 

- Ay, siz mağarayı bilmi· 
yor musunuz, dedi. 

- Yoool ne mağarası? kaya· 
larda parmak sokacak kadar 
bir delik yok .. 

-Ben de bilmiyordum. Fakat 
o mağara benim hayatımı kur· 
tardı. Size anlatayım da belki 
bir gün ışınıze yarar. Neden 
beni öldürmek isted ı klerini size 
anlatmağa lüzum yok. Gençtim 
o zaman, kayığımla kıranları 

kıy.larken, b ri slğımd:t, biri 
solumda iki kayık benı sıkıştır· 
dılar. Açığa açı laınaıdlin. Ma. 
kaslama ateşlerinden geçmek 
lazımd . Arkamda ise kıranın 
duvarı. Attıkları kurşunlar ar
kamda!~i kayalara çarparak ça
tırçutur ediyorlardı. "Kend me 
artık sonun geld ı ,, dedım. Ne. 
dense dört tarafıma bir bakın
d m. Kayığımın k ranlar tarafın· 
daki bordasında, denizde, bir 
kızın başı göründü. Bana kork
ma arkamdan gel dedi. Beni 
kovalıyanlar k zı göremezlerdi. 
Çünkü kızla onlar arasında ka· 
yığım vardı. Kız daldı. Ben de 
kendimi denize attım. Kayığım 
devrildi. 

Beni kovalıyanlar yüze gelme· 
mi beklediler. Benim çıkmadı· 
ğımı görünce denizin dibine 
bakmışlar. Ben orada değil· 
dim ki, boğulduğumu ve akıntı• 
nın nişımı başka yere götürdü
ğünü sanmışlar ve savuşup git· 
mişler. 

Kızla ben bir mercan mağa· 
rasına girib ebediyete mi göç· 
müştük, yoksa insanlarla yaşa· 
maktan vazgeçib deniz kızlarile 
yaşamağa mı koyulmuştuk. Ye
şil derinliklerde bir rüya mı ol
muştuk. Vallahi bana da öyle 
gr.ldi. 

Kız dalınca ok gibi denizin 
dibine gidiyordu. Denizi tanı· 
yordu ve bütün kıyı halkı gibi 
dalmasını biliyordu. Ben onun 
gümüş habbeler saçan izini ko· 
ğal•yoydum, Göv lesi ağarıyor· 
du. Derine, daha derine gidi· 
yordu. Derinin şeffaf züınrüdü 
içinde • denızlerm bir peri ala· 
yı gıbi • bir deniz memeleri 
alayı yanıbaşımızdan geçti. 
Bunların gövdeleri şeffaf, •pembe 
camdan yapılmış gibi idi. Za· 
ten Egenın kendisi hu.ya, bun· 

1 
Yazan: : 

Hcıli kar nas Balıkcısı 
lar da galiba balyanın gördüğü 
bir rüya idi. Oturmıyan, yürü· 
miyen, fakat hep yüzen ren 
renk bir alem. Çeşid çeşid ba· 
)ıklar, sağa sola oklar gibi ka· 
çışıyorlardı. 

Evvela kız sonra ben ileri 
doğru çıkıntı teşkil eden bir ka· 
yanın altından geçtik. Sonra 
yukarıya doğru çıkmağa başla
dık. Buradaki taşlar öyle çok 
alelacayip şeylerd ı. Sanki insr.ı.· 
lar ve tuhaf tuhaf hayvanlar 
birıbirile harp ederken dona kal
mış ve taş olmuşlardı. S•çrıyan, 
kol atan, yere yıkılan karma ka· 
rışık taşlar. Acayip acayip iş· 
kence!erle kavranan şekiller ara• 
sından geçtik. Birden suyun yü· 
züne çıktık. 

Uzun saçlarından sızan sulara 
iki elile sıkarken kızın kahkn· 
hası çınladı. Bir insan kuı tar
mak heyecanı; utanç duygusuna 
bile üstün gelmişti. Kızın gülü· 
şüne kayalar cevap verdi. Kur .. 
tarmak işi tamamlanınca, kız 
çıplak olduğunu hatırladı. Ka· 
ranlıkta acele acele gıyind ğ.ni 
seçebiliyordum. Gene karada 
idik. Fakat etrafımda ne dağ, 
ne ağaç, ne de gök vardı. Ge
niş bir mağaranın içinde idik. 
.Bu mağaranın kapısı beş kulaç 
suda idi. ikimiz de çıkıntı teş· 
kil eden bir kayanın üstüne bin· 
miştik. 

Ana Fok balıkları taşların 
üzerine, yumuşak yosunlardan 
kı!ndilerine doğum döşekleri 
yapmışlardı. Gözlerim çarçabuk 
alış t ı. Ayaklarımızın altında se· 
rilen deniz, ışığını aşağınan yu· 
karıya aldığ. için, su değildi, 
sanki parlayan, harelenen;' yeşil 
bir nurdu. Mağarada h~ç bir 
mimaıide görülem;yen ve -görJl· 
mesi ıhtimali olmıyan, yeşıi hır 
loşluk ~ardı. Dışarıya çarpaı 
dalgalar.n sesi, denizin yükselip 
indiğine göre değışiyordu. D 1-
ga kabarınca ses de şarkı gıbi 
yükseliyordu, yeşil nursa o nis
bette koyulaşıyordu. Mağaranın 
7.emıni hareketten, musıkiden 
renkten ibaret bir ahenk olu· 
yordu. 

Kız mağaraya karadan kendı 
bildiği bir tünelden gelmişti. 
Beni görünce öldürüleceğimi 
anlamış. Bana acımış ve beni 
kurtarmıştı. Onunla sonra evlen· 
dik. Ben de işte burada kaldım 
ve karımın köylüsü oldum. 

Tashih 
Dünkü nüshamızda çıkan Ja

pon hikayes'nin sonlarına do - ru 

esas manayı bozacak şek ide 
bir yanlışlık olmuştur. K dın r1 

mükalemesi sehven erkeğinki r 

karışm:ştır. Özür diler z 
~~~~~ ...... ~~~~~ 
Kont Ciyanoya ya-

pılan ziyaretler 
Roma, 7 ( A.A. ) - Havas 

Ajansının muhabiri bildiriyor: 
Diplomatık mahfeller Portd 

ve Blondel tarafından Kont Ci· -
yanoya yapılan ziyaretlerin siyasi 
mahiyette olmadığını beyan et· 
mektedirler. lngiliz ve Frans z 
dıplomatları, İtalyan Haric ye 
Nazırını sadece yeni yılı tebrik 
etmek maksadile zİAaret etmı~· 
lerdir, Nazn ile ikı diplomat_ 
tırsattan istifade edorek beyne!· 
mıle l vaz yeti umumi şekilde 
tetkik etmiş!erdir. fakat bir in· 
gilız-Frans z teşeb~üsu mevzu ı 
?ehıs değıldir. İtalya ıle Fra z 
lng lız grubu rras ndakı mu .a· 
sebellerde c{, ğışikıık yo .... Lur. 



Ankara Hatay intıhabat nizam· 
namesi h kkmdnTürkiyeHariciye 
vekaleti t rafı ıdanM l.etler cemi
yeti nezdınde yapılmış olan pro· 
testo ve t leb üzerin bu mese
lenin 17 ikincikanun konseyi 
ruznamesıne konulmuş olduğa 
m lamdur. 

Meselenin ehemmiyeti hase
bile pek meydanda olan Türk 
haKlarmm etrafh bir surette an
laşılmasını temin için aşağıdaki 
vesaiki aynen neşrediyoruz. Bu 
ves kalar Türkiye Haric ye Ve· 
kaleti tarefından gönderilmiş 
olan notalarla Mılletler cem yeli 
umumi ka ibliğ nin cevabların· 

dan mürekkebdir: 
Vesika - 1 

Mılletıer Cemiyeti Umumf 
Kitibliğioe 

Ceneore 
15 / 12 / 19.17 

Milletler Cemiyeti fnezdindeki 
Türk ye da"mi delegeliği .bar 
b l r yor ki: 15 Nisan 1938 ta
rıhınden evel Sa.ıcakta yapıl· 
ması laz mgelen teşr.i seç mlerio 
icrası su.retlerini h z rlamak üzere 
o ya görı.lerilmiş ol n kom s· 
yon, yaıcında vukubulacak olan 
u umi rey.ere m jracaatan şekil· 
l ıni tesb te mahsus 87 mad· 
de ik b r nizamname proj!sini 
ko tseyin şimdıki reisıne tevdi 
ey.em ştir. 

Bundan maada deleğemiz, bu 
n·zqmnamen n, İcab eden idari 
tedbirler .:ılınmak üzere Fransa 
h · kum etine, mandater devlet 
s f ıyle, resmen teblığ olunaca· 
z ı bana b ldirmekted r. 

D ğer tarafian bu nizamname 
proje inin b r suretıni Türkiye 
C mhur yetı Hüı ... umet ne, sırf 
UI gr. ol rak ve gayri resmi SU· 

rette te dı cttirdinız. 
Miinderecatı bence henüz 

m ç\\uı ol n bu proieye karşı 
h ç bir vn yet almamdkla be· 
raber, Tu kiyeyi bir teşekkülün 
cmrıvakıı karşısında bulundur· 
maı< ister g bi görüntn M lletler 
Cemiyeti uzuvlarınca ittihaz o'u· 
nan hareket tarz ndan mütevel· 
lıt h yret mi ızhar etmeğe ehe:n· 
miyet veririm. Bu hareket tar
z ua karşı hükumetimin en kat'i 
ıhtır .. z kayıtlarını dermeyan et· 
f ğ ni siz beyana mecb:.ıriyet 
hissediyorum. 

Mılle•Jer Cemiyeti komisyonu 
Sıncakta m~nd ter devletin fili 
işfrakile etüdler yapmıştır. Bu 
çal şm3 birliği neticesi olan 
nizamnı:ıme projesi, bu işte en 
ziyade i'gili devlet olan Tiir
kiye hüı<fimetine "sadece b lgi 
ıç n ve gayri resmi surette,, 
tebliğ olunmuştur. Demek ki: 
P oje bu g bi ahvalde takib 
edilen usule göre Milletler Ce
miyeti konseyi reisi taraf odan 
sırf ş klcn kabul edi,mesi sureti 
ile k lt'i mahiyetioi iktısab ey· 
l yecektir. 

Bay umumi katib; elbette tes
lim edersiniz ki konseyin 29 
Mayıs tarihli kararlarının icrası, 
bu y"zden hükumet:min mura
knbesınden tamamile kaçtığı 
halde diğer zim n devlet ic a 
ke)fiyetine en sıkı bır şekilde 
k ıştmlm ştır. 

Halbuki kons.!yin yukarıda 
anılan kararmdanberi manda or· 
g!lnlan Sancakta hayırhah ve 
bi araf bir h5mi otorite gibi 
d ğil, belki Sancakta faık olan 
Türk unsuru zararına olarak 
int hap1ar neticesi üzerine geniş 
mı y s~a tesir hasıl edecek ma· 
h y tc daıma müd halelerde 
lıu ıınYt ışde i gili bulunan bir 
taraf g bi h reket etm şlerdir. 

Cumhurjyet hükumeti Sancakta 
Türk yenin lakıyd kal mıy c ğı 

bir sömür~eleme hareketi takib 
eden manda mümessillerinin ic
raatı üzerine Fransa hükume· 
tinin c ddi dıkk t nazarını çek
m~ktcn geri durmam ştır. 
San~k seçimlerine müteallik 

nizamn mc proıesının tanz:m 
ve tatbikinde Milıetler C•m yeti 
organlarını l kar rl ştırdıldarı 
usulün, M.lletler Cem yet ne en 
h1lisane bir surette udı c mem· 
leketlerin şimdiye kndar bu ce
miyete ve en müşkül ahvalde 
Cenevrenin milletler arası org'· 
nizmine karşı gösterdıkleri bağ· 
hlığı kuvvetlendirecek mahiyette 
olduğunu burada tasd k etmek 
bence mümkün değ;Idir. 

Aşil ard r ki, Mil etler Cemi· 
yetınin bu münazn:ılı işte rolü, 
mand otoritesı hareketler ni 
Ör' mek gsyesını değil b takis 
alakadar taraf ar aras nda bu 
havaliye aid ti1afı tev ik ve 
böy ece m tıub sükô ıeti temin 
etmek mdksadile ittih:ız ed.lm ş 
olan ve hak katte bir kompro· 
mı teşkil eden Milletler Cemi· 
yeti kar:ırlarının metın ve ru· 
huna tamamile uyarak m vzu•ı 
bah s işi tesviye içirı Fransa ve 
Türk yen n fevkıneç kmaks retile 
bir bitaraflı 1< hareketi icra et
mesi maksadına m1tuf ol
malı idı. 

B naenaleyh bu tarzda hare· 
kete karşı şiddete kıyam etrn--
ğı- ve Mil etler Ct>mıyeti kom.s· 
yo un·ın, in ihaba a m :ite .. ilik 
o'an 29 mrıy s karaı hrını koı· 
seyce hakem iğ yapı an ht a . 
ta ilgılı taraflardan biri ile i~· 
birl!ğı yııp:ırnk h zırl nmış olan 
şart ar da.r ~i 1de t t1:>i~ mev
kiinc konm sına karşı cumhur· 
yet hü'<umetinin kn.'i iht razi 
kayıd ar ser Jet. ğinı s ze b ldır
d ımcğe m saı at evler m. 

Dr. T. R. Aras 
Tiirkiye Huic ye Vekili 
Vesika - 2 

D ... T. R. Arac; 
Türk ye H.ıırıc"ye Vekili 

Aıkara 

16/12/1937 
15 Kanunuevel ta ıhlı telg af

namen zı aldığ m1 b ld rmekle 
şereflenir m. 

lnt hn > lı:o ·n syonu, koı sey"n 
intıhap nizanınamcsı hakkındaki 
kararlarının net cesı •ı tesbit 
etınış o.dJğu'l fdn k:ıt p ığı aşa
ğ~d b husu !arın ifasına davet 
etmiştir: 

l _... lnt hap niznmnamesının 
mer;y t;: kon ılın sı ıçın ter. b t 
al n nası hleb ye F.a.ısa hü c;u· 
mrtin n tebl ğ. 

2 - K nsey k rarın g.lr 
ir.t habatı ı crası tar hi ile me· 
mudnrı ı tay ı•lc r• husus ında 
ıntıhab nızam ıaınesine müsteni
den konsey reısine tcrettüb 
eden kararları .ttıhaz etmesi 
içia kom"syo:ı tekliflerinin kon· 
sey reisin~ bildiriımeai. 

Telgrafııamenizi konsey reisi· 
ne, iııtihab komisyonu reısıne 

ve Fransa hükumetine tebliğ 
ediyorum. 

Avenol 
Umumi katib 

Vesika - 3 
Milletler Cem yeti Konsey 

Reısliğinc 
Cenevre 

24112/1937 
Cumhuriyet hükumetinin San· 

cakta int.hablarm tanzimine mü
tedair olan nizamnamenin tah
riri ve tatbik mevkiine vaz'ı 
hakkı'ldn kat'i ihtiraz kaydarlıı 

A~AUOJ .. .U 

dermeyan etmiş olduğunu kon
-Seye bildirmekle şereflenirim. 

Bu ihtiraz kayıdlarmın iptina 
ettikleri mülahazalardan bazıları 
şekil ve usule ve diğe leri esa
sa taalluk etmektedir. 

Cumhuriyet hükumetinin fik. 
rince Mılletler Cemiyeti komis· 
yonu tarafından hazırlanan ni· 
zamname projes"nin ıhz r şekil· 
leri ve nizamnamenin tatbik 
mevkiine vazı hususunda tutu· 
lan usul. 29-Mayıs-937 karar· 
ları metin ve müeddasına ay
kırıd r. f,Jh ık ka Sancak intihab
larının tanzimi, Tür.ciye de Fran· 
sa arasında Milletler Cemiyeti· 
nin sahııbeti altında husule ge· 
len anlaşma tarzına bır engel 
teşkil etm ktedir. Bu anlaşma· 
nın müdekk kane baz•rlığı eks· 
perler komitesince yapılmış, 
hassatnn mevzuuna ea iyi elve
ren formulleri araştırmak ıçın 
sa fed len gayret ere Türk azası 
faai bir surette iştirak etmiştir. 

Tu k:ye hükfi neti f.kr nce ne· 
zaret komisyonundan ayrı o'an 
ıhzar komıs1 onunda kendisinin 
de birlikte çalışmasına lüzum 
görült>ceği mütaleasında bulun· 
muştu. H,ılbukı Türk - Fransız 
iştırakın!n h ıç bırakı d ğı bu 
nez ret kom·syoııu ha k odak 
ko ısey kararı kat'i olsa da, beş 
de egeden mürekkep ihzar ko
m s onunun, ka eme alacağı me· 
t nlerin 29·Mavıs uzlaşmasının 

ruhundan ayrılmaması ve ihtıla
fın ye ıiden baş ~ö termemesi 
ıç n Tü k ve Fr ns z d 1 gde
rin n yard m na mür~ctınt etmesi 
Jazımedendı. 

Hü iimetim tarafından bu hu· 
sus a d rmeyan edilen ta,lepler 
Fransa hükum ·tince kabJ l edıl· 
me :lı ve metınlerın bu takyidı 
tefs.r karşısında, biz heyeti umu· 
m yesile bir yanlış anlama teşkil 
eden komisyon metnının esa· 
sında mevcut hatayı kaydetmek· 
ten başka b r şey yapmadık. 

M Betler Cem"yeti komisyo· 
nu.ıu 1 henüz başlangıcında sü· 
rüklendiğ s lih y-t iltibası ilk 
tes.r'erini şiiphe } ok ki bu ko-
m svonun Cenevre ali müessese
sin ! ayni sıfatl tabi iki heyet 
aras nda işbir.iği olmasından 
daha mantıki bir şey olamıya
C':\ğtnı zannederek Sancakta 
m nda m kam' arı ile tes s ne 
lüzum g>rdü~ü mezkfir işbirli· 
ği ıde göstermiştir. 

S ncnktakı il< t::ıhkikat e na· 
sı..,da g ç •n zaman zarfında, 
kom vo ı ı h p m ı ı ıa mak ım· 
arı delil olmı ş ı· K rn syon bu 

su ti .. ç""rç ve. e hüsnü ni
~ eti, doğru müş h e ve adila
ne ve b larafnn~ karar şeklinde 
tec ili etmeğe imkan bulamazdı. 

Bu veçhıle h z rlnnan n zam· 
name proj,.si Türk yeye gayri 
re mi ve s rf m lumat olarak 
b ldirilmi.ştir. Komi yon, mnnd 
makamları tarafından kendısine 

hıç bir telkin, hiç b:r müıahaza 
ve ne de bir tashıh talebi vaki 
olmadığını ve proienin kaleme 
alınmasında hiç bır eleman ve
rilmediğini komisyonu gönd ren 
konsey huzurunda söyliyemez. 

Fakat komisyon, uz'aşmada 
ikinci alakalı devlete 29 Mayıs 
kararının kaleme alındığı sırada 
konseyde yapıldığ1 g bi, sadece 
fcr'i bir nota üzerinde dahi ol· 
sa, verebileceği malumat mü-
racaat etmtş olduğunu d sıze 
sğvliyemez. 

CJmhuriyet hükumetinin ih· 
zari komitesi ile beraber çalış· 
mssı hakkındaki t lebine komis· 

z 

yonun mesaisinde Türk konso· 
loslarmın yardımına müracaatte 
kusur etmiyeceği cev bı veril· 
mis olmasına göre komısyonun 
bu işteki içtinabı bir kat daha an· 
Jaşılamez olur. 

Bn konsoloslar kom"syon ta
rafından bir guna ma umat ita 
veya reylerini beyana davet 
edılmedikten başka komisyon 
onları mücanebete de lüzum 
görmüştür. 

Bu h ide Cumhuriyet hüku· 
meti anlaşma aslınm mah"yetini 
tamamen değ şt rebilecek tefsiri 
bir n zamname ile anlaşma esas· 
farının gelişi güzel tatbik olun· 
masım kabul edemez. 

Bu sebepten dolayıdır ki, hü· 
kiimetim, metni tarafınıza bildi· 
rilen telg·afnameyi genel sekre
~erf! göndermiştir. 

Mese enin esasına gelince: 
Kom syonca kaleme alınıp şim· 
dıki konsey reısi tarafından tas· 
dık olunan projeniq tetkiki, 
hükumetimin end şesini ve "pro· 
cedure,, h kkında sureti mah· 
susada dermeyan ettiği ihtirazi 
kaydı tamam le haklı göster· 
miştir. 

S ncak int hablarını idare ve 
tanz m ed cek n zımname M. 
de Crı. x ve h.i.a Sancağın 'ma· 
liye d rektörü bu una:ı mua,.ini 
A. Djebbare tar&f ndan eksper· 
ler koınıtes nde dermeyan olu
nub Türk ek perı taraf ndan 
verilen zahat üzerine komıtede 
rey birliği ile re Jdolunan tek· 
liflerin bir çoğunu tekrar ele 
a mak.adır. 

Nizamnam , demokrat k mem· 
leketlerde eıbette geç n iyen ve 
ürkütmeğe ziyades le ever şli ve 
seçım serbest s ne münaİı bir 
yılgınlığın Sancakta h.iküm sür
mc:sme badı ol cak mahiyette 
bir takım cezai hükümleri ihtiva 
etmektedir. 

Kabulü mümkünsüz olan bu 
nizamnameyi teşkıl eden 87 
maddeden her birinin gerçtk 
manası hakkında konseyi mufas. 
s:ılan tenvir etmeğe Türkiye 
daimi delegesi hazırdır. 

Dellilerimi tebarüz ettirmek 
için b r kaç belli başlı misal 
zikredeceğim. Eminim ki kon· 
sey bunları ha kiki kıymetlerile 

takdir eylicektir: 
Hakikatı halde millet irade· 

sinin ilk tecelli merhalesini teş

kıl eden ınüntehıpler listelerinin 
kayıdları, nizamnamede tahrif 
olunmuş ve adda bir nufus sa· 
yımı şeklini almıştır ki eksper· 
ler komitesi bu fikri açıktan 
açığa redd ·tmişti. 

Konsey kararlarının, ek,.per· 
ler komitesi zabıtnamelerile 
müeyyed, müeddasınca: lntihab
ların bu ilk safhasında icra 
edilecek yegane murakabe, bir 
kimsenin dileğini serbestçe iz· 
har etmesı üzerınde bil ... asıta 
tesir icra etmek değil belki o 
kimsenin mükerreren tesc 1 erine 
ma11i o mak gayesini ist hdaf 
etmeli idı. Bu kayıdların, bida
yeten te mmül olunduğu gibi, 
gızli olmayıp aleni olmasının 
sebebi, evelki sayımlara bakıl· 
mıy rak her cemaatin l•stelerine 
reylerini vermiş olan münteh b· 
teri bu s"stem sayesinde t .. dad 
etmektir. Komisyon ırk mura· 
kabesi y:ıpma hnkk nı takınıyor. 
Ve hayret verecek derecede 
kay ,.ın olan bu sahada aldı~ı 
tedbirler, mil'i iradenin tezahü
rünü, m zheb ıhtil3fları sevk le, 

yanlış yola saptırmağa müncer 
oluyor. N zamnamenın 15-20 ci 
maddelerine bak.,, 

Başka bir misal: Komitede 
bir çok münakaşadan sonra, in· 

tıhab etmek ve edilmek hak· 
larrna ehliyetsizlik h lerı, ana· 

yasanın yedinci maddesile tesbit 
olunmuştur. Bu maddede yapı· 
lan tadad taky didir, tayin 
mahiyetınde değildir. 

Halbuki nizamname, bu ta
dadı tekrar ele alarak ona derp,ş 
olunması eksperler komitesince 
açıktan açığa reddedılmiş olan 
maddeleri eklemiştir. Bu zengin· 
leştirmen n ancak ekseriyet un· 
suru olan Türk unsurunu istihdaf 
edebileceği Sancağı tanıyanlarca 
aşikardır. 

Mevcut otoritelerin nizamna· 
me mucibince haklı olarak yan· 
lıs ndde:::febilecekleri beyanna· 
melere karşı kullanılan cezalar 
eksperler komite~ince derpiş 
olunan muamele hiıafına o arak 
her cem atten bir mümessil 
bulunmasına imkan bırakılma-

mak htımali ve ikinci derece 
müntehibler ı le mebusları tak
sım etmek içın lazımgelen en 
sağlam unsur bir kaç küsura 
ya m olaraK keydedılen münte· 
h blerin adedinde mevcut iken 
bu mukasemenin biıa temyiz üç 

intihap dairesi arasında yapıl

ması hususonda komisyona ve· 

rilen mutlak salahiyet h .. p Türk 
unsuruna karşı mütevecc h ve 
dığer unsurların ittifakım ve 
iktidar mevkiine geçmesini ko
lay' aşhrmağa matuf hükümler
dır. 

Bundan daha fazta olarak man· 
dater otoritenin hizmetındeki 
müdür ve muhta ın iştırakıle 

intıhap büroları teşkili ve rey· 
lerini serbestçe kulla omaları la· 
zımgelen müntehiblerin ifadele· 
rine müdür ile muhtarın itiraz 
etmek hakkı verilmesi intihap· 
ların encamını mnnda otorite· 
lerine tekrar terketmck olur. 
Halbuk1 intıhaplann serbestisini 
temin etmek için konsey inli· 
hapların heyeti umumiyesini 
ihzar ve nezaret komisyonlarına 
tevdi etmeğe karar vermişti. 

Hükumetim emindir ki bu 
bariz tarafg rlik milletler ~emi
yeti komisyonunun :şi değil, 

komisyon ile manda otoriteleri 

arasında ve bu otoriteler ile 
manda hizmetınde bulunan yerli 
unsurlar beynindeki sıkı işbir· 
lığinin marifetid.r. Sancakta tat· 
b"k edılecek olan nizJmname, 
M:ıyıs ayında kabul ettiğimiz 
telif şekline aykırı bir nizamrıa
medir. Bundan doğacak rejim, 
an!aşman n istihdaf et ıği rej m 
değild r. 

Kararınızla ve Fransa ile ya-
pı an uzhşma ile bağlı bulunan 
hükO.netım, metinlerin bu surette 
tahrıf olunması hususunun kabul 
ed lemiyeceğ ni beyan eder ve 
~ 937 Mayıs celsesi sonunda 
gösterdiği muvdfakatin bazı na
zari formüıleri istıhdaf etmeyip 
b,.lkı uziaşma hey tı umumiye· 
sinin filen tahakkukunu ıst hctaf 
eylediğinin senet ittihaz olun" 
masını rica eder. Bınaenaleyb 
hükumetim zaten hata ile lekeli 

olan bu nizıımnnme hakkıfl~ 
sureti m. hsusada ihtir z kııYt· 

Iarı dermeyan eder ve bıJ nı· 
zam uımen.n konsey huı ırtıda 

zaten a aka ı 

devletin berab r 
niden tet ık o u ı n 

ıt 

• 

nıevkıine konu esto 
eder. 

Ve ika - 4 
Dr. T. R. A 

Türkiye H rı y Vek lı 
Ankare 

/12/1937 
24 Kanunuevel a l telg· 

rafınızı Id )5- m b d n kle şee 
ref duyarım. Arzı uz veçhile 
telgrafı Kons y r e tebliğ et· 
tim. Konsey re s nin ta imatına 
tevfıkan adı ge e ı t r fm kon
sey azaların bı d r 
lazımgelen ted:.>ir r 
telgrafı ko ısey n ke c içtima 
dev esinde me ele'l n ruzname· 
ye idhal cd ımes ç ı b r müra· 
caat ola a t ı ~ı t .ıe ı la· 
zımgelip gelmeJ ğ n n işarını 

rica ederı m. 
AVENOL 

UMU v I KATiB 
Vesika - 5 

Milletler Cem eti Umumi 
Kat b rJ ne 

Cenevre 
25/ 12/ 1937 

24 Kanunuevvel tarıhli tel· 
grafmızı aldığımı b 1 rmekle 
şeref duyarım. 24 Ka lunuevvel 
telgrafım} konsey reısıne bil· 
dırmekle şerefyab o duğum veç· 
bile, Türkıye hu um ti S ncak· 
ta yap lacak intibabatm tanıi· 
mıne müte l ik talimatnamenin 
ihzarı ve tatbike vaz'ı hususu 
hakkında kat'i ihtırazi kayıtlar 
dermeyan etmekted r. 
Adı geçen te grahmın mu te

v yatından konsey z lannı ha· 
berdar etmesini ko s y reisin• 
den rica etmiş olduğumdan, 

reis·n meseleyi konseyin gelecek 
içtima devresinde ruznameye 
kaydettireceğıni kuvvetle ümid 
ederim. 

Dr. T. R. ARAS 
TÜRKiYE HARiCiYE 

VEKıLl 
Vesika - 6 

Dr. T. R. Aras 
Türkiye Hariciye Vekili 

Ankara 
28 12/1937 

lskenderun int h1b tı mesele· 
sinin 17 Ka lU ıu ı <l aç acak 
olan konseyin lOJ uncu "çt ma 
devresinin muva ~k r znamc
sine k~ydedılc.I ğ n 27 Kanu
nuevel tarıhl t ~ f zeylen 
bıldirmekJe ke ref y erım. 

Avenol 
Um mi at b 

znıiı· mcıu cket 

hası~11esi ilaş · bip· 
liği udeıı: 

lznı 1 Mem ket ı 
117 /937 tarıhin en 3 
rihirıe kaJar h 
edeu eşh ş n e y 
tıırıtı nden 2 / /9 
da.ı 20 gü 
t11maya çı 

tnrihıne r s ya 

nü saat 9 
Memlc:k~t 

huzurunda a 
rın m z u 
taneye 
nur. 8 

m r c 
1 

J vefat 
5111938 

çı. ar-

.'> 1 938 
ç , mba gü-

12 > k dar 

a 
1 

•has· 
ı "n olu-

42 
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HAMBURG 

CEUTSCHE LEVANTE
lll\IE, HAMBURG, A. G. 

HAMBURG 
ATLAS LEV ANTE UNIE A.G. 

EREMEN 
"ERNST L. M. RUSS,, va· 

p· rı.ı 5 ıkinc·~ anunda bekJ,.ni· 
yo·. ROTTERDAM ve BRE
MEN çin yük alncnkhr. 

''KONYA,, vrpuru 19 kinci 
ki unda bek en yor. ROTTER
DAM, HAi\ BURG ve BRE

ı MEN için yük al.ıcakt r. 

AMERICAN EXPORT UNES 
1 HE EXf>ORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
•EXECU flVE,. vapuru 12 

ik"nc Uinunda bekleniyor. NEV· 
YORK için yükalacaktır. 
STE ROYALE HONGROISE 

DANUBE MARITIME 
"TISZA,. motörü 11 ikinci 

~inunda beklen yor. PORT·SA· 
ID ve lSKENDERlYE ıçin yük· 
lryecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCAREST 
•DUROSTOR,. vapuru 16 

ikinci kanunda KôSTENCE, 
için hareket edecektir. 

DEN NORSKE MIDEL
HA VSLINJE 
OSLO 

•BACHDAD,, motörü 14 
ikincikanunda i bekleniyor. IS
KENDERIYE DIEPPE ve NOR
VEÇ umum lımanlarına yük ka· 
bul eder. 

ARMEMENT H. SCHULDT. 
HAMBURG 

•NORBURG,. vapuru 10 ikin· 
6kinunda bekleniyor. A VERS 
(doğru) HAMBURG ve BRE
MEN çin yükl yecektir. 

ilanlardaki hareket tarihle
rile nav\unlardaki dey;şiklik· 
lerden aetnta mcsuliyet kabul 
etmez. 

Qaha fa~ tafsilat için Bi
rinci kordon~ W. F. HENRY 
VAN DER 2\:E & Co. N. V. 
vapur accnta~ına müracaat 
edilmesi rica ol\ıur. 

T clefon : No. 2007 /2008 

Olivier v 
Şür kis• 
Limited 

Vapur Acen~,, 
Birincikordon Reea ~ 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

•TRENTINO,, vapuru Bi~ci 
kanun ıonunda LONDRA, H~ 
ve ANVERSten gelip yük çı' 
racak ve ayni zamanda LO:t'\. 
ORA ve HULL için yük ala· 

cakbr. 
"ALGERIAN,, vapuru 17 ikin· 

cikinunda LONDRA, HULL 
ve ANVERSten ge ip LONDAA 
ve HULL için yü~ alacaktır. 

LIVERPOOL HATTI 
tctESBİAN,, vapuru 26 Birin

cilcinunda gelip LIVERPOOL 
için yük alacaktır. 

"FLAMINJAN,, vapuru 12 
lkir.c kanunda LlVERPOOLdao 
aelip yük çıkaracaktır. 

ERiSTOL ve GLASGOW 
HAT T 1 

"FEDERICO,, vapuru 28 Bi
rine kanunda gelip BRJSTOL 
vt GLASGOW için yük ala· 
caktır. 

DEUTSCHE LETANTE-LINIE 
.. CHIOS.. vspuı u lkincika· 

rmı il> ıda ı d HAMBURG, 
l: kEtv.E.N ve ANVt:.RS.eu td p 
)''-._ çıkcır '-tık. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ lz~ir l)~f~erdarlıfrıudaıı: 
~lıAA. o 

~R le ar no. Lira 

L 275 Karşıyaka Osmanzade Sakarya s. 7 taj no. lu arsa 6 

Göz Hekimi
M':tat Orel 

Adres: Beyler Numan so
ka~, No. 2~ 

Kabul saatler~.: Öğleden evel 
53at 10-12 ağ leden sonra 

'- 15,30 • 1 ~Tele. 3434 1 
d -. eıııen heled iye 

ı·eı \i tıinden: 

"' Ço~~ babçes· nde he~diyecc 
yaptın~\ gaıinonun ikmal nşa
sına aıt ~ı65 ıira 6 kuruşluk iş 
5/t/9~~ \rihİ\lden itıbaren on 
beş gun 'üddetle açık eksilt· 
meye kon~ ığUl'dan talip olan· 
ların 2011 ~~ perşembe günü 
saat 15 tc ~ed 1e encünıenine 
müracaatları ~ o\unur. 56 
~~ .2 . 

.. ~\)it 
Muhtarlak mu .. ı•Yİ etti°' 

· ra u • Y enisinı yap ı \\~· ınaan, cıki-
h .. k ~ kall'• 

sın in u mu ,tır. 
O ğt mı., 

Torbalı a ~ 111uhtarı ibra e 

276 4 cü Sultaniye Klptan s. 3 no. lu ev 48 
CEllJ 277 Turan Şımendıfer c. 29 A. taj no. lu bahçe 8 

278 ,, *' " 29 ,, ,, ,, 6 

____ .._._ ______________________ .-. ______ ...,. _____ ___ 
1zmır Lv. am r ığı Sat. Al Ko. Rs. den: 
Ordu hastanelerı .çin alınacak bin yedi yüz fldet battaniye 

25-1-938 Salı günü saat 15,30 da Tophanede lstanbul Lv. amir· 
liği satın alma kom is, onunda kapalı zarfla eksiltmesı yapılacaktır. 
Tahnıın bedel 28900 l ralık tem nah iki bın yuz altmış yedi 
bı..ıçuk lirad r. Şartname ve nümunesı komısyonda görülebilir. İs· 
teklilerin kanuni be'gelerile teklif m_ktup.arını hale saatinden bir 
saat ev..line kadar komisyona vermeleri. 8 13 18 22 70 

1zmir Lv. amırlığı Sat. Al. Ko. Rs. den: 
O du hastaneleri çirı alınacak on bin çıft terlik 25-1·938 salı 

günü sa:ıt 15 de Tophanede lstanbul Lv. am·rrği satın alma ko
nueyJnunda kapalı zaıfJa eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 
on sekiz bin lira ilk teminatı 1350 lıradır. Şartname ve nümunesi 
komisyonda görüleb lir. lsteklL erı.1 kanuni belgelerile teklif r:nek· 
tuplarını ihale saatinden bir saat evelıae kadar komisyona ver-
meleri 8 13 18 22 72 

lzmir Levaz m amirlıği satın alma komisyonundan: 
1 - Her bir tanes.ne tahmin edılen 349 kuruş olın 2000 tane 

kilim kapalı zarf eksiltme gününde talip çıkmamıştır. Tek
rar kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - ihalesi 20·1-938 perşembe gjnü saat 11 dedir. 
3 - ilk teminatı 4740 lıradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi 349 kuruş mukabilinde M.M. V. satın 

alma komısyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü 
maddelerinde gösterilen vesaıkle temınat ve teklif mek· 
tuplatile birlikte ıhale sutiııdcn en az bir saat evci ko-
misyona vnmeleri. 2 8 12 18 4618 

lzmir Levazım arr i l ğı satın alma komisyonundan: 
1 - Çatalcada gösterilen mahalde b;r pavyon inşası k•pıh 

zarfla ihalesi 2112.Kan/9 '8 cuma günü saat 16 da yapı
lacaktır. Muhammen keşif bedelı otuz bin dört yüz yirmi 
dört lıra altmış dört kuruştur. Şartnamesi her gün öğle
den evel komisyonda gôrulebilir. lsteklılerin iki bin iki 
yüz seksen ıki litaklc ilk teminat makbuz veya melctapWI 
ile 2490 sayılı lcanutrun 2 ve 3 ncii mad<feletin<İe yaıir 
vesikalarile N ıfıa Ve~ileti fen müdürlüğünden alacaklan 
ehliyet vesikaları ile beraber ihaleden en az bir saat 
eveline kadar teklıf mektuplarını Fındıklıda komutanlık 
satın alma komisyonuna vermeleri. 2 8 12 18 3619 

lzınir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 
UaJkgpınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam Zarif 
VE U(:UZDUR 

Yeni yaphrdığınız elbiseler için bu mamulatı tercib edtaiz 

SATIŞ YERLERi 
Birincikordonda 186 numarada 

ŞARK BALI T. A. Ş. 

281 Tepecik Sürmeli s. 76 taj no. la dükkan 24 
282 Şehıtler Mukaddes mezar s. 125 taj no. Ju dükkan 24 
287 Buca aşağı mahalle Nalbant Mehmet s. 18 taj no.lu 30 

kahvehane 
290 Hasan Hocs m. Küçük Hamam s. 2 no. lu diikkiın 24 
291 Tepec k Aw::'jam s. 32 taj no. lu ev 36 
295 Karşıyaka Alaybey Mitatpa5a c. 94, 96 dükkan ve arsa 30 
Yukarıda ·yazlı emva in seııelik ic r•na talip çıkmadığ'ından 

10 gün müddetle temdide bırakılmıştır. lha!es 17· 1-938 tari· 
hin de saat 15 ted r. Tal plerirı Milli Emlak müd irlii~J ıe müra· 
ca ıtları. 65 

eserret 
Ofefımlzın f>ütün mohilyası tecdid edılm ş soğuk ve sıcak su 

b1tnyo daireleri ilave edılmiştir. Otel yenıden telvin ve tefrış 
t.dılmiı ve müşterilerimızin her türlü ıstirahatlerı tenıın olucı· 
muştur. Fiatler mutedil ve her keseye elverışlidır. 
Kemeraltı caddesi l«\rakol k:nşısında No. 7 > İımir 

.:Rrn.-~:n~ 

Doktor _. 
Kenıal Tah.sin Soydam 

• 
Cild ve tenasül hastalıkları mütehassısı 
İzmir Beledıyesı Zi.hrevı hastalıklar Ve! tedavi evi d ~to lu· 

ğundan çekilerek ) eniden sç.ığı Num· nzade sokağındak ) 
numaralı muayenehanesinde hastalarını Pazardan maada hergün 
sab.,htan akşama kadar kabul vt tedavi eder. 

Muayenehane Tele. No. 3416 . Evi 516 l 

S. F eri(t l~czacıl,a~ı 
Kolonya, E ·aus, Kr nı 

ve flod raları 

Eczacı başı 
Yalnız lzmirln değil 

KOLONYA bütün Türkıyen'n 

VE ESANSLARI tere han kullandıfı 

en lat f en zarif 
.. 

ıaheıer.erdı;. 

Alırken S. Ferid t!czaeı 

başı isim ve etiketın 

dildcat ediniz. 

M. S. Ferid Şifa E<-zaue 1 
HukOmet sıtası 

. . 
r 

i .~ . . . • . .· ... ·' "Jtı • 

Siz de M ETALLU M "O,, 
. · .. 

Lambalarını 
alırsanız 

Hem bol ışık almış olur, hem ikusat etmiş olur, hem lamba 
değiıtirmekten kurtu lur, hem de sarfiya tınızın ek.sildiğim 

ilk faturada görürsünüz. 

Peşetrnalcılar 77 . 79 telefon 3332 

~ağlık Eczabanesi 
ft ... nat Güle:rgin 

Alsancak Mesudiye caddesi No. 127 

{ E:.ki ]ÜLYEN eczahanesi) 
Tnzro, t·m ·,,. ... t - 1 1"?; li": 
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• FotoOr 
1 N ô N 0 Cad. No. 20 

Atölyede 
En g{ael 1JHl~lar 

çekilir. 
Amatdr iıler 

Temiz çabuk 
ucuz yapılır 

Diı T a6ibi 
CevatDağb 

ikinci Beyler ıokak No. 6j 
Telefon: 30SS 

Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türlü idrar, kan, 
halgam ve aaire ta. 

hlilleri yapıla 
Mtıracaat yeriı 

1klnclbeyler 10ka 

Telefon 3869 ...... ~ ......... , ....... , 
Birinci Muuhuııı 

Dr. Demir Ali 
K-.•ll• 

Cilt ve Ten••DI hastalık· 
ları ve elektrik tedavlel 

lzmir • Birinci beyler 10kaf1 
Elhamra Sinemuı arkumda 

Tfllefon : 3479 

Doktor 
Ali Agah 

Çocuk hastalıkları 
mutabassısı 

llıinci Beyler aolıafı 
Na. 68 

Huauıl liaan ve 
riyaziye tlerıleri 

F r anıızca, lngılizce w. Al
manca hususi ıece dersleri a,. 
nca Orta mekteb talebelerine 
riyaziye dersleri verilir. 

Karantina Köprüsü tramvay 
caddeı · nde No. 685 

Sıhhat Balıliyağı 
Norveçyanın halis Morina balık yağıdır 

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

Sıh 
Büyük Salepçiaflıı 

' /' 

938 
evrole Otom o 

Kuvveti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok 
ve cihanın en beğenilmiş otomobilleridri 

Yedek parçalar mevcuddur 

Oldsomobil otomobilleri d~ her ıorlO evsafı haiz, sağlam, 
elverişli, gOzel ve loks 111akioelerdir 

Izmir ve bölgesi bayii : O. Koüy 
_ Birinci kordon telefoa 2704 

Türk Hava Kurumu 

Büyük piyangosu 
3 üncü keıide 11 İkincikanun 1931 dedir 
Büyük ikramiye 50,000liradır 

Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ikramiye
lerle (20,000 ve l 0,000) liralık iki adet mükafat vardır. 

Aynca: (2,000) liradanbaşlıyarak (20) liraya kadar büyük 
ve küçük birçok ikramiyelerle emortileri havi olan bu zenaia 
plandan istifade etmek ıçi n bir bilet almaktan çekinmeyiniz. -

Foto Köroğlu 

Hamza Rüstem 
En meşhur fabrikaların fotoğraf makineleri, film, cam, lcatıt. 
kart ve bilumum lotoğrafÇthkta müstamel ecza.ar, fototraf alit 

ve edevab, iont ve sehpalar. 

F otafralçılıfa müteallik her nevi mal~emı 
Zevki oqıyacak resim ve ağrandismanlar, senedat vo evrak 

iatinsablan ve kopyalan kemali dıkkatle yapılLr. 

AMATÖR İŞLERi 
Developman, kopya ve ber nevi ağrandi.sman ıürat ve nefa

setle yapdır. 
IZMIR: Emirlerzade çarıııı No. 28, 4, S, 6, 7, 8, > 
Telefon: ?675 Tel af: Rüstem 1zmir 

Haraççı kardeşler 

MERKEZ 
lZMlR 

ŞUBE 
ANKARA 

Temiz, zarif eşya, elbise ibtiyacmd•" eyli gelir. Herkes bncl 
haline göre tcmız b r eve, misafirlerıoİ . t"ul . edecek bir salom, 
rahat yaşıyacak efyaya muhtaçtır. iyi ~ır --obalya ıçınde lcendali 
ve aalenizı muhite daha iyi tanıtabiJjf11Q# Evınizuı eıy• .. ,.... 
nızın etiketi oldupou unutmayınıı. 

Memurlara 1tO takai/te reıiye maame. 
lesi rr. 

MAKiN' ~MiRHA ESi 
lzmir: K.;t~ pazarı No. 16.18 

Her türü Motl'• r.ı ine tamirata, imalat ve montajı 
Bilıımıım 'fDölc ' Tesoige w Torna lıleri 

Atö lyt m z tez>b~ar 1 
• kam ılen yeni getirtmek ıuretile 

faalıyetio • ~ ılet l~ır. Sayın müıterılerimizin atöl· 
ycmize kıda ge erıne lüzum yoktur. Ufak bir iş eri 
dahı olsa ıJel oıı t. klcrınde derhal bir uıta gonderilir. 

PJef i Q) iz· 1 - lıi söz verilen gün ve ... 
• atte bıtırmek. 

2 - Müıteraye azami subu'et. fiat· 
lerd" ıbdal, ıtde emizlıktir. 

Telefon: 39J3 


