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Büyük Şef, Bursa halkının gösterdi/ti emsalsiz tezahürattan mütehasais oldular ! Kral Faruk 

Atatürk Balkan Hariciye Nazırlarını1Mısır. Parıa.mentosun_u bir 
'. • •• · ırade ıle feshettı 

kabul ıçın Ankara ya donecekler Yeni seçim, iki ay sonra yapılacak ve Par. 
ltimento, 12 niaanda açılacaktır 

Büyük Ş :1, dün Merinos fabrikasını bizzat açtılar, Başvekilimiz, uzun bir söylev 
vererek, fabrikanın ehemmiyetini izah ettiler. Halk, payansız bir sevinç içindedir. 

Atatürkün, bu gün lstanbula dönmeleri muhtemeldir 

Atatürk, gazetecilere beyanatta bulundular 
16 ıncı madde 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Milletler cemiyeti eıaa niumname• 

ıinde yapılman mutauner tıdil&tı 
teıbit etmek b•er• ıeıkil edilmiı 
olan (28) ler lr.omiteııi aleni bir celae 
akdelli. 

Bu celaenin telgraflar tarafındın 
haber Terilen ıafailillını talr.ib Te bir 
Q da tahlil etmek faydalı bir ıey 
olııcıkıır. 

• Evelemirde 
tadili iıtenilen 

baıırlıyalım. 

eaaı niaamumenin 
lr.umıaı bir daha 

Milletler cemiyeti ıeeuilı zam .. 
nındınberi oldukçaı gürlllUllll bir ta• 
ril>• mılilr. olmuıtur. Bir çoğu kallı 
aralarında Ta al&lr.adorların lr.arıılıkh 
paaarlıldarı ile ballcdilmiı olan bu 
D\•aelelerdea bazıları da, bililr.iı deo 
nm1ı ihtilaf lira, aıun maceralara 
ıebebiyet \>'ermiı "" nihayet Milletler 
c,miyetinde talr.ib edilen me1ai ıİltOo 
minin de yardımı ıayeUad• bu me• 
1<1\elor ayai Hmapdı cemiyetin oto• 
Citeeini do &edelemekten hali kıl· 
..;.mııtır. 1930 dıki Çiu•jıpon ibti• 

Gemlik Sungipek ve Bursa Merinos /abrikalarıntlan birer görünüş 
yaratıcıyı ve Yaşatıcısının kud~ r 
munu tesid için fasılasız çı\. 
mağa baş l amıştı. 

Büyük Şefin 
beyanatı Gemlik kasabuı sanki dal· 

Bursa, 2 (Hususi) - Ata· 

türk, dün gece halkın göster· 

diği fevkalade tezahürat ve 

feneıalayından mütehassis ola· 

rak matbuat mümessillerine şu 
beyanatta bulunmuşlardır: 

Kahire, 2 (Radyo) - Vef t par• 
tiıinin yapmıı olduğu feYlr.alide bir 
içtima neticeıinde meTcud uylaTla• 
nn 134 dil aabık Bıı•ekil Nah11 p•• 
ııyı itimıd reyi verdiklerinden, lr.ral 
Faruk, llluır temel yı111ının kendi· 
ıiue Yerdiği oalabiyete dıyınarılr., 

bu güıı bir irade ile Mmr mebuaın 
mecliıini fHhetmittir. 

Kralın iradeıi, meclilin kıp111nı 
talik edilmiı Te bir poliı müfreıeai, 

kapılan tutarık, uylavlınn içeriye 
girmelerini yııılr. etmiııir. 

Kral, yeni ıeçimin, iki ay ıonra 
yapılm•Hlll Te mebuoan mecliıinin 

de niıanın 12 ıiade açılmaınoı ayn 
bir irade ile emreylemiıtir. 

Kahire, 2 (Radyo) - Nabu p•· 
ıa, lr..rılın feıh iradeaini protHlo için 
11ylnlardın m Oreklr.eb bir grublı 

mecliıe zorla girmek iıtemiııe de 
polialer tarafındın ıneuedilmittlr. 

Kemalpaşa da 
Lekelihrımma var 
Kemalpaşa kazasında oturan 

Ömer oA"lu Mustafada lekeli 
humım hutılıA't görülmüş ve 

hasta, lzmir Eınraıı Sariye has· 

tanesine getirilmiştir. 

C. H. P. esnaf, 
Mısır kralı F"""lc 

işçi birlikleri · 
• 

.· 

--"'"~~;;;...~·~!lr!' .,a b iııan i ıil ,, 1 pıny da· 
,__.._,.: ... ı - - ,_.. -- c:;.-;-r-

Gemlik, 1 (A.A) - Atatürk 

bu gün refakatlerinde Başbakan 
B. Celal Bayar, iç Bakanı ve 
Parti Genel Sekreteri B. Şükrü 
Kayı, Bayandırlık Bakanı B. 
Çetinkıya, Ekonomi Bakam B. 
Şakir Kesebir ve bazı saylavlar 

olduğu halde saat 13,30 da Ya
lovada otel Termaldan hareket 
ve Orhıngazide büyük hı r halk 

kafilesi tarafından alkışlanarak 
•••t tS te Gemhğe muvasalat 
buyurdular. -- • -

dığı tarihi uykudan uyanmış 
gibiyd-. Bir zamanlar Türk de
nizciliğinin zengin ve işlek bir 

tersanesi olan Gemi k cumhu· 
riyet rejim nin hikmet ve dıra· 

yeti le bu günden itibaren bir 

~an'at m~rkez ı de olmağa nam· 

zcdlij:rini ~oymuştu. 
Sanayl'"eşme programımızın 

- Bugıln, Bursa ve lıava· 
/isinin yaptığı gösteriler, 
ilk gördüğümden çok yük
sek oldu. Bunun sebebini 
kendi kendime şö1le izah 
ediqoram: 

;Her yardımdan bafka bir de uEsnaf yar;/un "ubuımıu lıunların bellibaflılarıdır. 

• Milletler cemiyetinin bilhuu bo 
111eaelelerde ıldıgı kararlar bom iten• 
dilinin lmaant nilfuıunu 11fıra 
iııdlrıniı •• hem de bu itleri i~in· 
deD çılr.ılm.. bir ıeltilde karıştır• 
mı ıtır. 

Bundan dolayı bazı ınilletler 
ieıikbalde de bu gibi meıelelerin 

ayni tekılde lr.arııtmlmılr. ihtimalin· 
deu knrtulmık için çare olan Millet• 
Jetler umiyeti cıaı 11ir:ımn•meıinin 
tadili mnvafılr. olıcagını mütalea et• 
tiler Ye nilaıanımede bula bula bil• 
tilıı lr.abıbııi zanlh on altıncı mıd· 
daye buldular. 

On aluncı madde maltlm olduğu 
Teçhile, aıutaırrız bir deTlete karıı 

cemiyete menıub diger biltiln dev• 
!etlerin tatbikine mecbur oldukları 

malt, ilıtıoadt Te 11lı.erl ıecd tedbir• 
leri ihıiyı etmektedir. 

Hldiae yılı.nazarda bir maddenin 
tadilinden iboret pek buit bir ı•Y 
ıörilııebilir. Bıkilr.aııe öyle değildir. 

Milletler cemiyetinin ıözilnil iı· 

mı' 11haeındı yeglne lr.u"ei tıdiyi• 
diyeıl iıt• bu on altıncı maddedir. 
Banu ortadan lr.ıldırdınıı mı, yırın 

herhangi bir büktlmetin ilıtüne çul. 
Iaaıcalr. mutıarrıı bir dnlete kırıı 
kollarınızı kavuıtarub ooyirci kal. 
malı.tın bıtlr.ı yapıcık hiç bir ıey 
kılmaı. 

Vakıa, net, ba madde 19JO 
Çin·jıpou ibtilafıııdı hiç n11ırı iti· 
bara ılıumıdı. İtalyanın Hıbeıiıtıru 
İltili teıebbilıilne kartı dilıebilir gi· 
bi oldu, bir ıey yıpılmıdı, ıon j•• 
poa•ÇİD mub111m111nd1 da ODU lr.imo 
ae ılr.Lnı getirmedi. lı..ıbahaı Millet• 
!er cemiyetinin lr.uruluı tarıındadır. 

Mill<tler cemiyeıi eğer lr.endiıine 

dahil bulunan hükumetlerin reımi 

mnrahhulanadın nıüıeoellil bir ce• 
miyet olacak yerde lr.endiline dahil 
milletlerin intibah ile cönderecekleri 
murıbhaalardın mllrelr.lr.eb ol11ydı, 

yani bn gilnlr.tı gibi bir htılr.dmetler 

cemiyeti daği!, bıki.lr.ıten bir millet• 
lır cemiyeıi olaaydı •• oradaki m .. 
rahh11lar hllkdmetlerindea alıcalr.lerı 

ııllmıt dahilinde hareket eden bir 
lr.ulr.la halinden tıkıb da kelimenin 
tım mınıaile Ticdınlırının telkinine 
tibi hılr.ıki birer millet mnrabb111 
ol11lardı, berbıngi bir ibtilif karı•• 
11ndı vniyeı pek l>ııh türlü olur, 

- Sonu a inci aolıi/•de -

Atatürk Gemlikte sokakları 
dolduran halkın tazim ve teza· 

hürleri arasında doğruca sun'i 

ipek fabrikasını şeref end;rd ı ler. 
Gemlik körfezinin sol kıyısına 

yaslanmış modern fabr . kanın 
düdüğü ilk defa o 'arak Büyük 

kağ • t üstünde b ir paro a olmqk

tan çık p beton bir hak kat şek· 
imde yükse.me ab dderinden 

b irin teşki l eden su1'i pek 

fabr kası mılli gururu okş:yacak 
ve mili güvenı artıracak b .r 

Türk eseridir. Bu eser bütü ı 

937 Yılı da 

ilk gelişimdeki gösteriler, 
kendilerini, ecnebi istila· 
sıııdan kurtarış içindi. Şim· 
ki gösterileri, onların, eko· 
nomik hayatta yükselişine 

ve refahına garıgan endüstri 

ı • • ..., fabrikalarımızın kurulmuş 

zmır lımanına ugrıyan vapurlar, olmasından ileri geliyor.,, 

Odanın hazırladığı istatistik.. ~sellerin feyız ve ıtham kaynat 

• olan Büyük Şefi bilhassa müte-
lzmir Ticar~ı Oda•ınra 1937 yılıuda J,oıır liwauıoa ~irib t•kan upur• hass.s bırakmış, Atatürk fahri· 

lır baklında mühim Lir ietıliıtik lıızırla'lmırlır. Uu i t- latif>ti,e ~üre geı;eo 
yıl içinde limaoımı.a %4 ••pur gelib ~itınıııır. lluul•ron oafı toni liıoau kanın altın kıtabının ilk yapra· 
I.260,696 dır. Ayrıca 31845 ıonilıiıoluk <)1J mı ı"r ,e l91H tonildtoluk ğıııa el yaz larile şu takdir iba-
512 ytukelli ~irib çıl..mııtır. Bunlardou 3.l ı i Tilrl.. va puru, :;sa i Türk res•ni kayıd buyurmuşlardır: 
motörü, 512 ıi Türk y•lkenli•idir. - Sonu 10 un cu ulııfed~ - - Sonu 8 izinci sahifede -

sandığı,, tefkili için tahsisat ayrılıyo 
fımir iıçi l'e eınıf kurumları 

birliği merkez heyeti enllr.i gece, 
birliğin lr.ordondıki merke•iode Ti· 
caret Oduı muralr.ibi B. Sabit Ayta• 
ııu önünde toplıumıı, yeui yıl bild· 
ceai üzeriode müzakerede bulunmuı· 
tur. Toplantı geç nlr.te kadar devam 
etmiı, yeni ıene bildceıi 58650 
lira üzerinden hazırlaomıotır. C.çın 

aeneki bildoe MOOO lirılılr.tı. Yapılııı 

JIÖrüım-lerde birlik nizamnamesinde 
buı değişiklikler yapılmuı muvafık 

görülmüştür. Bu dığitiklilr. birliğin 

üç ıenelik hayaıındılr.i tecrübeler• 
illinıd edilerek birlik di•ınına ıelr.• 
lif oluoıcakur. Eınafa mealelr.i yar• 
dım yapılmak için bir (esnıf yardım 

aondıj!ı) teıkil olunacaktır. 

Bunun için geçen eenelr.i b.ı
deıı ou biu lira ıyrılmııtı. Bn _ .. 
ki bildceden de 6800 lira ıahlia 

olunacaktır. Sındık, eınıfı uıun ••• 
deli tılr.ıitlerl• kredi açacaktır. Buna 
aid talimııname, hoıuıi bir kom.it• 
you larafJndan hazırlanacaktır. Birli• 
ğe dahil J3 lr.urom vardır. GetM 
yıl 4~ bin üyeye aıbbi Ta aalull 
yardımdı buluoulmuııur. Yabııs U• 
hl yardım 40 bin lirayı hali& oı. 

muıtur. Birliğin ilr.i ebeai •• ilıi 
doktoru, birlik tlyıleriain d11Jaa 91 

ubhat itlerile ehemmiyetle al&kauı 
olmaktadır. 

- Sona uncu stılıi/etl• 

Nihadbey caddesinde çoğalan 
manzaralar · 

r ,, .. ~~ ........... ~ .............. ~ ............ ııiıııı ..... ı 

Mıntakada nehirler kabarı- ~ 
yor, bazı köyleri su bastı 

Feslek çayı hattı bozdu. Izmir-Nazilli münaka
lesi bozuldu. Meçhul bir sandal bulundu 

!on raımıırlardaıa GecUs nıhrlo 
nin tııtıgını, Maniea Te Menemen 
onlarının u altındı lraldıgını, lr.Cly• 
]er ar11ındı münakalıain keıildilini, 
K.uabı ile Çobıoiıa ıraunda Irla• 
mu çayının ıaıırak köprC17Q 1alr.at• 
lıdı&ı•• 111ı:ııııuk· 

Geçen 11egl8.b inhhf..,ltllen 
Don Bayındır Ye Ol'le111.11tea ,., 

len haberlere göre ktıçolr. Mend
nehrinin de civardaki köyler için 

tehlikeli bir ıelı.ilde ıuları kabar• 
mıııır. Bayındır • ÖJemiı araaındı 
Uladı çayı da yağmur ııılarile beıleo 
Derek mearuıadH tatm•ı Oıcılı, 

Çamlı " Çıplak köylerini ıu bıa. 
ı:ııııtır. 

Bn köylerde oturan halk, iten. 
dilerini güçlükle kurtarmııJardır. ~CI· 
fuoça sayiat olmadığı gelen bıbor er• 
den ınlaıılmııtır. Kerpiçten. lr.um•n 
hırab b11ı ••ler yıkılmııtır. 
- Sonn 10 uncu soltif•d• -

Nihadbeg caddesinden bir görünüş 
Kıılı ile AnkarapalH oteli ar" kıldı. Buna rağmen l'uiyet, oıki hı-

undı bir cadde nrdır: Şıbid Nihad• mım ealr.i t11tır. 
bey cadd11i .. , Bu caddeyi tarife hı· Dün d•, bir irabı, ıyai yerde, 
cet yoktur, blı dllrt baı defa 11rtııı· ın reımioi . g6rdil'lluüo ı•kilde par• 
ra y11dık. Fakat lsmirliler, onun çalındı, gıııı . Bere~eı .. roia ki. 
Yaıiyetini ber gOn görOyorlır: hAdiı•, daha l eıı_~ bit nelı ce ılm•dl. 

Bir yı~ın çukur, bir yığın fırla• 
mıı kaldırım toıı .. 

Bu ivlek cadde üzerinde, ıimdi
Y• kadar bir yı~ın bAJiıe oldu. Ara· 
bılar par('ılan ,h , Tram•aylar 'pJrl'a 

Aylardanberı buol.uıo dt'•a•ı 
ı~hir he~abıoı, n~ ti e11ud •. t r, iıalta 
baceı yo~tur. :.'liiha.tbev c•dd•.,nd .. 
fU yukar11laL. i wan r ıra ~örülmeıo .. 
liyd•!. :'\ e y ttzılL ILi, onu d.t göıdCik 
,.t bt! Jr.. , ıla h .. teoııınt J(ırec•.ı:ı•. 



Ete ve nota ela ·r 
irfan Haza,. 

Bi· uka"9p. ••ttu 
- Kııım !'Jefeyi yeni aekt•be 'ten:aitlik. Betı1lz alflllıedea iiç yaprak 

Oerieflli2ti. Bir giia sofrsd.IB y...eklen. oa11a ~ kard gibi sa1dırı~ını hay· 
retltı gördüm. Eskiden çek lbıtlbiHı. Kendiltne giiçlökle yemek yidirebilir; 
tatl «'bi 1•1lerdea .pıaa tek bir lokma koydmamazdık. 

Ne ~wt•• N.f .. ye Nyl•1' 
Bir akfam ona, ah alıaa, mora lloruna gır•iı olduğu halde kapının 

launrle rugeldim. 
~ Ne o'dun Net'~; neyin ••r? dedim. 
il.eri ••rl• ıçiufe y111ı7or4u, Sulitne, ardı atan ketilmiyen hı~kıtık· 

lardan IHırka bir ce•ah ataaudım. Lalin, çtıufaaının yanında Arkan sarı Lir 
k&,ıd, bu hf!zİ ... m ........... ..ı.t ... kta geıııikmfti.. O san kiğıd, 

Nf'•'enio not .._i7tli. N .. ...ıata t61İ• bir ti• ft9'rii•: Üç dersten 
(Aıf) ı Yardı. 

'eM• elletiadea tuthım. Y...Uanuı okoadıdl, 
- Zarar yok N.eı,•ciğim, de4im. Zaifain atnma, öod1nılzdeki aylarda 

•pallab i~I 
Kuım, ıtlak göslerini aaf fetle gözlerime clikli; 
- &bacıAım; dedi. Öğretmeaim de öyle ıöylemifti amma, lıak .bir ha· 

~ •1 ... beri it.iç iyilqemedim; hiç toph7amadım ... 
- N•lt 'l'oplıyamadın mı? 
- O,. 1' ı. Wll' yiyer•a. o .kadar yiyorum, gme toplıyamıyorum. 

«\la Eli •la ... -., (uiftHı. Hi'9ill!) diyor. Anbyamıyorum babı, oiım•n· 
~ 6'lıa M ,.. • .ı.t Teyaeml• Wıkyetındau mı içsem bilmem ki ... 

~ ..... el.b-. S.. H••tılardaki gayri tabii obuduğwıun ae· 
nt pla,....ıDI GAlmae•e .. tah11rken, ona dere zaif\iple dc\Jd 
.. htll topla Mt flkir~rmeğe de cababyotdum. 

~-· .. .....,. 
at Ofttor fell\ti Vıkit, has· 

*"4 •.YJmlf ve iıileımiı bui
::~alum ya, bu gibiJıaa· 

-tik 1'§lılacak it, has
tad..a kan .-.ktar .. 
••11•-•••rr ve flokterluk 

;.ıan..,a tabit ıevk ff 

*""n& dair bir çok müşabede
hpo ,,...aır, bunların bir k amı da 
... ti ..q, olacak derecede 
r'Wnt'6ir. Bir laıtliı ..yyalua 
aıllrlıli AIM.4-k:i t• mifde-
delS bft.,. fe•lidedir: 

Afri\aya mahauı yabani inan· 
dalat uyuı oldukları ~n ıG· 
rWeo a1ralırlar ve civarda bu· 
t.... kikürtlii bJMldardı 
b.fıyo alırlarmış!. 

tiu W. fire -. hayv•lar, 
.,.ıan tnriaJlk oldutmm nı kü• 

ürt.li _,.. 9J1ll8 .f~ 1JI• 
- catını bilmektedirls. 

Eldorado 
Eklera~o malumdur; yarı 

Aılıpta ft Jtı1 lap_,.. olan .. ....... .... .. v.- .. .w 
= ............. -..ı. 
:9lllııll• ... tlalad.a ba ........ --*• ........ t diren 

pilral ..... . 

Bu adamcık, maruf 
dul kadınlardan bayan Culya 
Marpl nezdinde yirmi be, aene 

sadakatle hizmet etmiftit'. 

Korkllftç b~ k9$1f 
~evyork zabıtatı, şehrin ke· 

nar 1Mballelerinden birisinde 
bir evde taharriyaUa bulunmut 
ve ba evin m1l\mminde on ta
bttt btılmuştur. Bu on tabutun 
her hirisinde de hiret delikanlı 
veya ıenç kıl cesedi varınışl 

Bu cesedterin bir cinayete 
kurban olan kimselere aid ol· 
madatı aalasıl•ıftır. Çüakü bu 
bina, iatlhar edenler kulübl 
imiş; bu on cesed de, kulüb 
m•ulan intihar edenlerin ce
ledieri Ye kulübün hususi dok· 
töltan ayetinde iıtibu eM• 
lere ıabataDID müdahalesine 
me1dan verilmemekte im·ıı 

Garson Ye nazır 
fnaan çift yaraddmqtar, dorJer. 

BH•n dvjrulupnu FraHU: r ca· 
litadtn 8. Pol Reyno da .. 1 .. 
anttır. 

Pol Reyno bir gün büyük lo
kantalardan Dirisine r •tmit Ye 

hitmet eden garsonlardan biri· 
sinin kendiı:ne tamamen ben· 
zedj-ioi iÖraıÜş ve J"arlOB&: 

- R~yao aıı miliaiz, yoksa 
ben miyim? d:ye sormak mec
buriyet nde kalmıştır. 

Bu preona ark.dqları, bu 
~ ıarib belia,if Yidndeo 
'Bay na~ırl • diye hitab etaıtkte ...... 
Ödenti,. "-•alM yo~u 

Bu yıl V"diyethaiı:de iGfa ecli
leoek ... ,....... biri Ôci• 
....xaw. ......... i yold•. 
• 1ol. Odalil ~ .... 
relt T•ı....,. u'-aakhr· 

AN.AOOl.U 3 

••••• 
P. o~ ıiJr B. F uatl 

aelırimi.d• ... 
Vasıf Çınat bulvarı üz-erinde 

bütün Ege vilayetleri ihtiyacına 
cevap verecek büyüklükte bir 
K z Enstitüaii binası ınta ettirı
leceti malUmdur. Bu bina ıç n 
ayrılan arsayı ve Kültür Bakan· 
lığınca lzmirde ıntasttla karar 
verilen ik ı Ot"taolrula aicıl yerleri 
tetkik için fsta ıbuldan şehrimize 
gelen Güzel San'atlar Akade· 
misı profesörlerinden Bay Fuad 
tetkik erıne de•am etmektedir. 

Bay Fuad, evvela Kız F.n~ti· 
tüsü için ayrılan geniş arsayı 

görmüş, dün refakat tıde Kültüt 
direktörü Bay At Rtza Ôıkut 
olduğu halde Tevfikpaşa ma· 
hallesile Eşrefpaşada ortaokul· 
lara ayrılan arsa1arı gözden ge· 
çirm"ıt r. -----

Bir tahsildar · 
Foçacla cJ il bulu. da 

Eski Foçada feci b r .ak'a 
olmuftw'. Mahye tabı ldarı.nn· 
den B. Fat n Tatkın, b r kaç 
gündenberi o tadan kaybol· 
muştu. Zabıttca yapılan arq· 
tırmada ce•edı denizde bulun· 
muş ve baş,ında bir tabanca 
kurşunu yarası mevwd olduğu 
J6rftfmii$tfir. Yap.llln tahkikatta 
8. Fatin Tafkınıa, denİE kena
rında bir uçurum \enarında 
tabancasını kurcalarken ateş 
aldırd ğı Ye yandanarek denize 
diittiliü tah'8in edilmektedir. 
Hid .~ b · ç bir kasd hulun· 
tnad ğ1 anlaşılmıştır. Tahsildarın 
200 iırı kadar açıtı varm ş_ 

''l . ~mır,, 

DiJ.n gidebildi 
Ambarıarında bulunan fazla 

tnalı boşaltmak v~ lstanbula 
gönderilmek üzere şatlarda bu· 
lunan hamaleyi almak İtin Is. 
tan bula hareketini bir gün te
hir eden I:ınir vapuru, dün 
ıaat on uçte litnanunızdan 
lcatkmıştır. Ôgrendiğimıze göre, 
vapurun ha ek-eti b r gün tehir 
edi melde beraber şatlırdaki 
aııallarıa bir kısmı gene alına· 
IDlnuı ve vapu · yoluna devhı 
etmiftir: -----

Maliyede tayinler 
izmir defterdarlığı tahsilat 
mü~ Ka.iri Emrqio Ankara 
clofteıdtıdaiı taha·ıat dlüdürlü
ğiloe nail•dild.tini yazmıştık. 
Yerin A ılcera defı.rdar ıtı tah· 
atlet midütü B. Müeyyed Or td•_...· Veı feekıtde keft. 
dısini iyi bizmetlıera ile tanıtmış 
elae &, t.litJyeclia ID&Aflna OD 

lira tam edilerek bir derece 
terfi suretile taltifen ve tıkdiren 
tayin eaihnt~r. .Bia de taktlir 
eder, ıMı•la\ ,etler' tfile~ 

Karşıyaka halkı gece rıh· 
tıma dotdu ... 

Tornistan emrını d nlemiyen Pat
patı deryada 200 yolcu oardı. 

İşin acı tarafları 
::a•••• 

Dün rece atat 21.21 de Ko· lw ltibiseden ıonra isbledeki 
naktan Karşıyakaya hareket eden yolcuları almak için idarenin 
Lim o ifJetme idares nin Suvak başka bir vapur fÖdlierme.i 
vapuru, Karşıyaka vapur iske- Azım gelirken, hu, yapılmamış, 
lesi önünde makinesin:n, tornis· Y31cuı.r. lcazaıede •apura Din• 
ten emrini dinlememeıi yüzün· ıMleri bildirilmtf; halk, evveli 
den karaya oturmitştur. binmemek iatemişee de bir az 

cveloe adı {Karş yaka) iken sonra kuzu tibi vtpwa nl· 
bedense Suvak adı verilen bu m•ftut. 
patpatı bahrinin bir huyu varmış: Haber aldığımıza göre, ka
Makinesinin tornistan emrini raya oturma vak' asından ıonra 
dinlememesi. yolcular, vapurdaki iki can kur· 

Vapurun kaptanı Mustafa icap- taran kayıtı ile karaya çıkm~k 
tan iyi ve tecrübeli bir den·z· içia 'kaptana teklifte bulunmuı· 
c·d r, deniliyor. tarsa da buırlarm dipleri delik 

8enmt Daygam 

Bir harika 
Radyodan coşkun bir ses fıı· 

kırtyor. Bilgili bır kafanan dü 
şün~er.ıni Jaaykmt11 bu ... , fıli• 
van musikisı dediğ miı ağdalı 
teganni tarzına hücvm ediyer. 

Tek sesli divan musıtdsıle 1lti, 
üç, dört sesli ttganfti usulinü 
mukayese ettikten sonra, radyo-
da komaşan bilgili adam, hiilc
münü Yetiyor. 

Oivarı musiki!li ölnıelidir~ ha· 
kiki Türk musikisi, mueiki bil· 
aisinira çerçeveleri içine alına• 
rak, meydMaa Çilcanlınalıdır; 
Anadolunun halle: türküleri ar
monize edilmelidir. 
Aıakara ~dyoiuııdan wrilea 

bu ıüzel konferansı zevkle, takıe 
dirle dinliyoruz. 

Ve arkasından; konferanı bi
ter bitmez, ayni Ankara radyo-
su, ltfabaa peştevıle bqladıta 
kli'1k divan ınaı kisi parçalr 
rına neşre devam ediyor •.• 

iki ııddı ilci dakike f asıa Ue 
bu derece birjeşt1tt:Oilmek bir 
harllcadıt ..• 

71 'I " 
... 

16 ıncı madde 
Vapur Karııyaka ,· ıkeleline olduğu ve su aldıtı cevabı ve-. . ti B ok L: L.o. - B•ıı , lnd -.alıifetltl -

v..ald .... tı sırada saat 21,50 vi rıımıt r. " D taya UI -- Mill ı- ...,.. J naz rıd kkati celbetmelde bera- . etler cemiyetiııdeu çıkacak aeetl 
fÖl\'eriyorlDuf. Kaptın, iskeleye ber bııka zamanlarda da tor- tedbld9ii tatbtk tı:varlan pek batb 
150 metre uzakta iken makine ı&tt tltMk •dillrdi. n"atan emrini dinle--t:a: ~ .... b-.... _ ... _ d 
dairesine torn ıtan emri verm ,, "I ı b unnng• •- -re UTilll nıe- börı adıl'. r .. ru müı o an u vapuran liman k b hılk 
vapar1111 tomiıtan etmed t ni at azı dmetler yaranın ileri• 

·ç veya dışında bu yüzden eli- ınedeıuıe pal'ttltklal'tıll '*-d: a.. 
görünce emri tekrarlamıt- Buna ğer vapur ve sandalları çarp· ~tı.r. KenHi miltt ıaea'faadulala 
rağmen makine işlememiş ve ması, müessif kazalara sebebi· telkiaiae ıibi olarak bitin bhhad 
va par, itkele önünden geÇerken yet wrınesi ihtimali çoktur. ca'flaBl ve taa.Um 01' albflca ınada.19 
balat ett1mış, ıskele iizetiadeki Grand edb makinesi iyi işleme· ylMeıhk latedll•. 
tayfalar taraftndan babaya bat- difi anlatılan bu köhne tekne, lhnlt Polonya butlkrdaa hille 
lanmışsa da bir türlü durdura· halkın ielimeti naw sehrden diT. Pohhlya Rmya ile Atm1111ıana 

•l'Mlnchthr. Btı hlttmetlerclon lan 
lamemtş, balab parçahyarak yo- kaldırılmalıdır. iktlıi n. de dottlat miMktan ddet. 
luna devam etmiı, Alaybey ıeaa- m'lft!lr. ~ -..... l'taıı .. ıa 4a 
tinde ve iskeleye iOO metre Ef ref paf O m9Mf fl:idlt. Y..nıı herıa..g1 hh • 

uzakta karaya otur muştur. Nakil vasıta '"'-r ın J- tilbl İM Fnlhla ile Almdya m•· 
Şükretmek lazımdır ki vapu· '"' u-. da bir ibıillf zuhur e4ecek .,. .,. 

run karaya oturduğu yer, kum· yeni kararlar ihliltfta Miltetlet cemiyeti Jl'ı...._ 
ya .. k 4HrtJMk .ı .... ba gtbık9 taa 

saldan ibaretti, kayalık olsa idi Bolecliyeco, E,r-t...-ra .tıl- stllllUııtUW....ae ._._. 
tıeknenin delinmesi Vet MMci * yen k«ptıltıııçtdattn seferden - ryM.11 ... 11111t ~ 
batması tehıikesi -bqgöstereı- • -dınlması ve bunlano yerine Do- 19ua vl11• Suvyes ıt1191a ord-... 
cekti. lablılcuyudaki cami 6nüa. kadar ::'::::.aı:a. •• _. 

Bir kıımı evlerinde, bir kıs- otobüs itletilmesi kaıarlqtarıl- ta PeI6"ralll'A ..-~ 1Cba• 
mı da laabve ve gazinolarda bu· mıştır. Otobüsler, lkiç.eşmelik ~ ld ba tl8•et Ob altnrcı mad• 
lunan Karşıyakanın kadın, er- caddesinden çıkacak, Postacı dl9lal ..-..-. İuiıfta bOıblitün Ma. 
kek halkı arasında derhal yayı· Rıza efendi sokata•dan Dolab· dMa .bldlnlm111m1a tataf t atdır. l>ia
lan bu haber üzerine hicliseyi lakuyuya varac:akbr. Döaiiıto -'• cihetten de cemiyete dahil olmatlılll 

da yegioe kuanlan badi llillt w 
seyretmek için herkes akın akın Detirmenda;ı caddeıindea Balı- giodelik ın•faatlldnili al'ılth• 
iskel-e civanna toplanmışbr. ribaba parkı aTkasından Mıl1i ı&W kal .. kt• lHıet ._ ıtfl*' 

Kaza haberi telefonla Liman kütüpane önüne inecektir. bMı hak.tmetler ie daima kı:llM.ı 
işletme idaresine ve Pasaport Eşrefpaıaya otobüa ışlemeğe matunU elaoaklanm ...-. ed•W& 
iskelesine bildirilmiş, vapuru Htlaymca nakil ücreti de ucuz- •,W ••dd•ill i\-• hnıf•r ... 
kyrtarmak için iki romorkör İl· latalacakbr. rfıDlyerlar. 

d ~~~~~~~~ 
tenmiştir. Bir müd et sonra Fuara a.le. ki Milletler cemiyetinin 16 iki ... 
A paralan romorkörü gelmiı ve e- deAi.in aatlüi _. ... amaml ltir •ti• 
derhal zararsız bir kaza geçiren cek radyolar.. yaçwl malla .. bir teıubh ...... 

iki yüz k•dar vapur yolcusunu lzıııir Fuarında teıbir edlhnck nl'f •uaad meafaatleria ildla• 
braya çıkardıktan sonra Suvak ve utılmak üzere getirilen &iır4ili W. Jı.ekeıtir. 
vapurunu kurtarmak için faali· radyo maki11elerinden alınmakta Btyı. bir ı..tıeke1e ._.. llill-. 

Yete ıeçmiştir. Vapur, yarım la U k la ler cemiyetinin Jtu ~ ....n,.u.ı o n yı ı ru aatiye resmi ~ ._ k.ı-ak- ••* w..n.ıı. 
me re derinlitinde kuma sap· rine yalnız iki baçuk lira alın· ı.glı elan wt'llilaetletiD +biW idi. 
ı... f bir vaziyetteydi. ması Vekiller Heyetince karar· 28 ı.ır &o•ie.aiala dlllldi .......... 

Alparslan romorkörü halatla laştınlmıştır. Bu karar, Fuar -1h aetafaarlentım lrilylk 1ıU a ... 
Yaparu çekmete baılamış ve o komiteıi reislitine ıel1niıtir. ript tefkil ettiklerini 19 'hrklye 
sırada yolculan da boşaltılmış ~lllt,..aiuia de bmılana ...._. 

olan Suvak vapuru m~vra Tacirler kulübi :!;:"~ ıirmekle ••-• 

yap1111• .-t 23 ten az 10nre l.mir Ticaret ve S.ayi oduı 
k-. tu arak iskeleye yanatmıştır. tarahndaa bu sene Vasıf Çınar B. Kemal 

... ak Corç T'aç ... ............. 
~ .... '°'9'-tllt& iti•• 

- .. ,,.. ti- v ..... 
Buı&nkü Sıaaalatd•n itibaren 

Kdial:•-· Gençlik... Neş't1 WJ Zua/et abidesi 

bulvarının atzındaki araada b .r 
tüccarlar kulübü binası inıa 
ettitU.Celttir. ı. blGO, lzmtr 
tiiocarlannm daha aakı ft sa· 
raimi blt hayat yışamalannı, 
ıık sık toplanmalarını temin 

Edlllk ve Eytam bankası 
umum müdür muavini a lte
mal şehri!D~z: ıel~ift r • 

Halkevi Jtöşeal 
Onnokta ....... ..... " ....... 
~ 

• üMlan pptlm 1 te\r•. ilaitl 
• hlzMatklrhfa 

kurlNml 
Sr dakat ıyi şeydir. H zmet· 

Uruk ta her Wie isteaetek 
bit 11t dettld t. h nbeb1e l!em 
b zme&ir hem de sadak olmak 
b r • bara .ı .... Fakat 

k 'ftlyam Lu böyle ya· 
ar Y tit olsa p~kti . 

k11 k ndısıne bayanı tarafın· 
n • C0,000 dolar miraı b&ra· 

hn ş nl 

Die,a ~ ıüıellik ve tem• ldeki fevkalldelik itibarile üzerind• ittifak 
ettikleri yepne e1er 

G r ... 1,11... SGyleme 
100.900 Franli& ......_. ..ı olan " heaiı b r eıine daha teıadüf eclilmiyen rakiptiı fila 

Bi~!r;-1 FER NA N DEL ,~~·~!-:. 
S. biiJik, filmde söylenen şarlaılara, pülen ve iıid len laareket ve ıklerin nvkiae cloyam 1ektar 

~lıo,..,,• iliw °'"""' .,,ını# ı.,.a,. w ..,.aa/d ..,,,..ıtll'flıı 

<;ALI KUŞU 
Büyük filmiJo }f1V.RNAL • 'ılliKI 1111 KAMERiN KÜRRliMlZ ETRAFINDA DBVRJ 

GÖM"EIULECEKTJR 

edecektir. 

Dr. A. Aıdlt 
Çocuk baıtabklan mütalau-

11sı Dr. B. Ali Ar&b ltalya, 
Fr ... ve AlmaayMia •elleki 
tedkilder yapmak a .. e dün 
seyahate ~mıfbr. Doktenm bu 
ayalaati iki •.Y lirec:ektir .. 

Varolauıa 
Kemalpaşanın Dere köyünden 

Huaa oiha izzet Kile ... ın· 
el.ki hımiy~ ~ır ••daıt, 
memWtıt tıaMIWılline J9 klto 
çemaıır sabwnı tebetril ~tıniı· 
tir. Bu inaaniyeti, takdir eer z. 

1 - F.k;rJor Derg mı.de 1Ml4• 
liğe bir •rfa açtık. Maluı.h· 
mas ha poüD kapali.-.,. Y• 
nne et.ha f&:avvetli Mt tekilde 
hıttrlamakbt. Yaıt ~d ilfl· 
yeıı pnçter ynılatnn (Halb'9in· 
ete Fuat Edıp) adreılne yolt.· 
malarmı bıldır nz. 

2 - 3121938 Per,embe.ıW 
saat 16 da Köıcülor ko.
v• tut 16,lO da da Ki.,_. 
r•y ve ya)'llll kemitulaio ı..fta· 
hk teplaattlan vaNiıt. 

3 - 3121938 Petşernbe glnii 
a.at 20 ~ (Karantıktab aydın· 
hta) adlı karllgöz oyunu ıöste· 
Jİlfl''ektir. Evim z Mmuma açıktır. 



Korsanlığa son verilmesi için,,,, :;rz,~.kraıı 
tedbirler düşünülüyor --Dan, Avam lıemarcıııncla ascıbi bir hava esiyordu. B. Eden, Fran-

aı~ 11e halrn •elirlerile koraan/ık hadi•eleri etrafında konUflU 
Londra, 2 (Radyo) - lngil· (Adin iyon) vapurunun torpil· Deniz lordu Düf Kuper, cevap 

tere Hariciye Nbın B. Eden, lenmesi hadisesi üzerine başlı• vererek şunları söylemiıtir: 
(Adiniyoo) vapurunun torpillen· yan tahkikat neticesi, bu gün - Adiniyon vapurunun, Is· 
mesi münaaebetile bu gün Fran· bekleniyor. panya sahillerinde meçhul bir 
aaz sefiri B. (Korben) ile ltalya· Londra, 2 (Radyo) - Avam tahtelbahir tarafından batmldı· 
nın Loradra sefirı Grandiyi nez• kamarasının bu günkü içtima· jından ve gemide bulunanlar• 
dine davet ederek, Niyon mua· anda işçi partisi lideri Atlı, fs· dan on bir kişinin boğuldutun· 
bedeainin abkimı etrafmda ko· paoya sahillerinde meçhul tah· dan, dört kişinin de kurtarıldı· 
nuşmuş ve bu gibi hidiaelerin telbahir tarafından torpillenerek tından malumatımız vardır. 
tekerrür etmemeıi için alınması batırılan Adiniyon vapuru badi- Vapur, Niyon muahedesi mu· 
liz m ıeleo tedbirleri derpiı aesi hıkkında deniz lordundan cibince tayin olunan yolu ta• 
eylemiıtir. izahat istemiştir. kib ediyordu. Vapurda telıiz 

Kral Karol, harp olacağına 
ihtimal vermiyor 

Romanya Kralı, Romanyada bir Yahudi 
meaeleainin mevcudiyetini inkara 

liJzum g6rm'iiyor 
Bükreş, 2 (Radyo)- Roman· 

ya Kralı Karol, bugün Aaoıyate 
Presin huıuıi muhabirini kabul 
etmiıtir. Bu muhabir, Amerika· 
da üç bin gazeteye yazı ver
mektedir. 

Muhabir, Kraldan evvela ıu 
auali sormuıtur: 

- Romanyada bir Y abudi 
•eaeleai var mıdır? 

Kral, tereddüt etmeksizin ce
vap vermiştir: 

~~ ..... --~~~-~~-~ - •••• ı. ~ n m cad"ele 'Diliildeyız. t-a· 

kaldıktan sonra lüzum görülecek 
yere tedricen nakledileceklerdir. 

Muhabir, Romanyanın harici 
siyasetini anlamak için sorduğu 
suale kral şu cevabı vermiştir: 

- lngıltere, Fransa, küçük 
itilaf ve Balkan devletlerile si· 
yasi münasebatamız dostanedır. 
8 z, bu dostluğu geniş etmekle 
beraber, diğer devletlere de 
teşmil etmek arzusundayız. Yeni 
hükumet, yeni p ogramla işe 

başlamıştır. Fakat, bu progra-
- anla .. taı..ı--; i9in ••IDAA 

lazımdır. 

cihazı yoktu. Bundan baıka 
malumat almış değiliz .• 

B. Atlı, hükumetin, bu hi· 
dise dolayııile ne gibi tedbirler 
almak nıyctinde olduğunu aor· 
muştur. Bu suale Düf Koper, 
tahkikatın neticesinden evet bir 
şey söyliyemiyeceğini beyan et· 
miıtir. 

Bundan sonra saylavlardan 
Droiel söz almış ve hükumetin 
korsanlığa son verilmesi için 
şiddetli tedbirlere başvurması 
lazımgeldiğini söylemiştir. 

Deniz Lordu Düf Goper, 
bu sözleri taıdik etmiş ve ken· 
diıinin de ayni kanaatte bulun· 
duğunu ilive eylemiştir. 

Kral Karo!, umumi 
hakkında da muhabire 
leri soylemışt ir: 

Münakaıa, uzun sürmüş ve 
batırılan vapurun, ne zaman 
Lutid kumpanyasına kaydedil· 
diti, telsiz cihazından mahrum 
olftğu halde buna, seyrüsefer 
için neden müsaade edildiği so

vaziyet rulmuştur. 
şu söz· 

Deniz Lordu Düf Kooper, 
bu suallere cevap vermemiştir. 

Melaluaa ara. 
1111drı ihtilal mı var? 

.l.tanbul, 2 (Hususi) - Yu· 
nan Başvekili General Metabaı, 
bu ayın 13 ünde Ankaraya mü• 
teveccihen hareket edecektir. 

Başvekille kral arumda ili• 
tilif çılctıtı şayiaları vardır. 

Erzincanda zelsele 
oldu 

Erzincan, 2 (Husuıi) - Bugün 
saat 11.12 de bir saniye devam 
eden bir zelzele olmuıtur. Nü· 
fusca zarar yoktur. 

Koyun nakliyatında 
vapur navlunları 

indiriliyor 
lıtanbul, 2 (Huauai) - Ko

yun nakliyatında vapur navlun• 
larının, bu ayın on beıinden 
itibaren indirilmesi, lktııad Ve· 
kiletince denizyolları iıletme 
müdürlüj'üne bildirilmiştir. 

Kız talebe ele aakerlilı 
kampına çıkacaklar 

lıtanbul, 2 (Husuıi) - K,z 
talebenin de askerlik kampına 
çıkması ve kızlara okutulan u· 
kerlık dersi çerçevesinin geniş· 
letilmesi tekarrür eylemiıtir. 

Şimal kutublarında 
tetkikat yapan Ru• 

alimleri tehlikede 
MoakHa, 2 (Radyo) - R111 

alimleriadea M. Payaatiai .. arka• 
dqlaruııo pmal k11tublanoda yap
makta olduktan tetkikat, boa kiti• 
lerinio pıtrçalaomağa ba,lamaundan 
akim kal ... ftır. 

Payantiai •e arkad .. lan. dla 
telaiale imdad iıtemitl•r Ye mDbak· 
kak bir ölümle ff'D~e1etmekte ot. 
duklannı biJdirmiılerdir. 

Profea6r Smirin riyaaeıinde bir 
imdad heyeti yola çıkmııtır. 

kat, Yahudilere karşı tazyik gös· 
terditimizi kabul etmiyorum. 
Bu meaeleyi, siz Amerikalılar 
,-kından takip ediyorsunuz. 
Çiinkü Amerikada çok Yahudi 
tardır. Likiu emin olabilirsiniz 
ki, Yahudileri kitle halinde kor 
mık tasavvurunda detiliz. Şim· 
diye kadar böyle bir plin dü· 
ıünmedilc. 

- Sulhün sarsılm ya cağı ka· 
naatindeyım. Gerç s ıya~i ıhlilaf· 
lar c;oktur. Ve bu ıtibarla 
müşkülat ta günden güne fazla· 
!aşıyor. Fakat, harb ol~cağına 
ihtimal vermıyorum. M:ıahaza. 
batıra ge m yen b r takım ıh· 
f mailer bak kında daha t'vel 
büküm vermek te doğru bir ha
reket sayılamaz. 

Çinliler, Tiyençinde bütün 
köprüleri uçurdular 

Rumen toppklarından çıka· 
rılmuı lazım ıeleo Yahudiler 
diler devletlerle de mutabık 

Uluslar sosyetes· konseyi 
müzakerelerini bitirdi 

Çin muralah-'aı, platonik bir şekild~ .. vardım 
edilmeai laaklıınclaki karara rağme 2 

~ecri tedbirler istiyor 
Cenevre, 2 (Radyo) - Ulus

lar Sosyetesi Konseyi, bu gün 
saat 13 de toplanmıştır. Evve· 
Ja, Çın delegesi Detington Ko 
ıöz almıı ve tunları söylemiştir: 

- Vadettitiaiz yardımı iıti· 
yoruz. Bunu, cihan sulhu namı· 
na istiyoruz. Zira bu gün, Uzak 
Şarkta dökülen kanlar, doğrg. 
dan dopuya sulhu tebdid et· 
mekted r.,, 

Çın murabbaaından aonra 
Po onya murahhası Komarniti 
ile Peru dele-gesi söz söylemiş· 
ler ve Ç ne yardım için bir 
kaç dev et tarafından hususi 
kanaatlerle vnilen bir karara 
ışti ak edemiyeceklerini bildir· 
m ş erdır. 

Bu sözlerden sonra, Çine 
p atonilc bir şekılde yardım 
hususundaki proje reye konmuş 
ve abul edi m ştır. 

Konst-y, bu karardan sonra 
yüz1 1cu ıçlıma devresini saat 
1 ,07 de bıtırın ştır. 

28 ıe k mıt sı de qi~a· 

menin tadili hakkındaki teklif n, 
eyliil içtimaına bırakılmasına 
karar vermiş ve faaliyet ne son 
vermiştir. 

Cenevre, 2 (Rad o) - Çin 
delegasyonu, bu gün Uluslar 

Sosyetesi konseyine verdığ bir 
muhtırada, sas nizamnamenin 

16 ancı ve 17 inci maddelerine 
dayanara • Japonya alcybıne 
zecri tedbirler lconuıısını iste• 
miştir. 

Fransa 
Hariciye Nazırının 
Ankara seyahati 

mühimdir 
lstanbul, 2 (Hususi) - Fran• 

sa Hariciye Nazırı B. Delbo
sun, Mart ayı içinde Ankarayı 
ziyaret edeceği hakkındaki ha
ber, teeyyüd etmektedir. A'ika· 
dar mehafıl; bu ziyaretin fev· 

' kalade ehemmiyeti haiz oldutu 
kanaatinde bu unu yor. 

Japonya, artık (Şan.Kay.Şek) hükdmetini 
tanım ... mağa karar vermiştir 

Japon abrleri aiperde 
Şanghay, 2 (Radyo) - Çetin J lanmıştır. Hariciye Nazırı M. 

bir muharebe ve mütbiı zayiat· Hirota, uzun beyanatta bulun· 
tan sonra Japon kuvvetleri Pen· \ muş ve Mareşal Şank-Kay·Şek 
ko şehrine girmişlerdir. hükumetinin, artık Japonya için 

Hankov, 2 (Radyo) - Tien· mevcud olmadıtını, bir mev· 
cudiyet eseri göıtermete kal· 
kıştıtı takdirde, bu hüka
metin temellerini yakmak çareli 
için Japonyaca her türlü teıeb
büsata tevessül olunacatını ve 
japonyanın, Pekin miiatakil hü
kumetinden gayri hükumet tanı· 
madığını söylemiştir. 

çinin cenubunda müthiı bir mu· 
harebe devam ediyor. Çınliler, 

cenup kısmındaki bütün köprü· 
leri berhava etmişler ve geriden 
mühim takviye kuvvetleri almış· 
lardır. 

Tokyo, 2 (Radyo) - Japon 
ordusu: şiddetli bir muharebe-

den sonra Tençu şehrini yapt· 
eylemiş ve Çin ordusundan beı 
tank almıştır. 

Tokyo, 2 (Radyo) - Japon
ya parlamentosu, bu ıün top· 

B. Hirota, Japonyının, Şan. 
Kay·Şeke teklif ettiti .aulb 
şartları dairesinde JODİ Çia 
hükumeti ile ıaazakerelere 
giriımek üzere bulunduğunu da 
parlamentoya bildirmiıtir. 

Şehircilik 
Şehir bünyeleri hakkında 

(Le Corbusier) fikirl 
Yazan: D. M. 

-1-
Harpten aonra ıehirlerin ıü· 

ratle büyümeleri, ıebir kesafet· 
lerinin Wrdenbire fazlalatmuı, 
iktıadi buhranlar, medeniyetin 
gittikçe motörize olmuı, iıde 
taylorism gibi amiller lwşı11nda 
insanlara eıki devirlerden kalma 
şehirlerde oturmak azbrap 
membaı oldu. T eeis olundutu 
devirlerin ilatiyacını terennüm 
eden bu ıelairler bu günün ıert 
müeuiratına cevap veremiyor• 
lardı. Bunu zamanın şartlanna 
uydurmak Jizımdı. 

Diter taraftan ijiyen kaidele
rinin tecrübi ve riyazi aabalar· 
da inkişafı ve urbanizm naza· 
riyata, şehirlerin merkezini teş· 
kil eden a11r görmüş, fakat gü· 
neı görmemiş küflü, ziyasız so
kaklann ve evlerin insan ııb· 
bati üzerinde ne kadar fena 
bir teıir yaptıtını meydana çı• 
karmııta. Kurunuvuıtadan kalma 
bu ıebirlerin esaslı ıılabı firkir
leri ortaya abldı. 

Çalııan, çahşmak mecburiye· 
tinde bulunan insanların, sükun 
içinde dinlenmete muhtaç ol· 
dutu kadar iş başında da 1&kin 
fikir ıelimeti ile, zevk ve neş'e 
ile ziya ve bava bollununda ça· 
lıımalara lazımdır. Binaenaleyh 
bayatlaraoa bir az renk vermek 
için banliyölere hicret etınete 
başladılar. Fakat banliyöde 
oturmak gerek, vakit kaybı ve 
gerek nakil ücretleri bakımın· 
dan maişet vasıtalarını kemiri· 
yordu ve tekrar merkeze dön· 
mete başladılar. Bu ise sıhhat· 
leri üzerine çok fena teıir edi· 
yordu. Halbuki bu günkü te
şekküller, çalışacak, prodüktif 
ellere ve sıhhatli bir nesle şid· 
detle muht•çtırlır. 

işte bütün bu amiller in neti· 
ceıi olarak ortaya · şt-hrin ve 
dolayııile insanların; ış kabili· 
yetini artırmak, ekonomi ve 
sıhhat nazariyatına uymak üzere 
tertip olunmuş bir çok p ojeler 
meydana geldi. Bunların ara· 
sanda en ziyade nazarı dikkati 
calıp ve orijinal olanlardan bi· 
risi de •Le Corbusier. nin pro
jeıidir. •Le Corbusier • düşün· 
celeri ıöyle telhis olunabilir: 

Bu günkü belediyeler, büyük 
şeb rlerin merkezini boşaltmak 

açın halkı banliyölere t 
ediyorlar. Bu iı teıvık ile 
yecek bir İf delildir. Mes 
esulı ve normal olarak t 
lizımdır. Büyüle tehirlerde 
lanın milyonlarca ahali te 
fün ıevkile mabdud bir 
aakışmış inaan katleleri, def 
Bunları oraya çeken kuvv 
vardır. Bu kuvvetleri, b11 
yaçları diişünmiyerek merk 
hemen gömülmüı tarzda 
yan ahaliyi banliyölere g .. 
mek (şehir büyük oldutu 
banliyöler de '1> niıbette 
tadır) ve her gün onları 
saatte it için merkezin aı 
ıız bucaktarına zorluklai1l 
vaııtalarla celbe kalkttlll•k 
tabiidir. 

Bu adamlara, hayati 
kıımı azamına ibtidai vuı 
iç nde geçirin dıyen söz ı 

mek biç ıüplıe yoktur ki 
mal bir teklif detildir. 
şehirler birer milli taazıu 
Milli faaiiyetler eatenial 
faaliyetlere müncer olur• 
meredar ohar. Milletler 
faaliyetlerin yeri büyiik 
lerdir. lıler orada itidilir, 
rülür ve göriifülür. Köyl 
bunların biç bir izi bulun 
Bu günkü ticaret ve ek 
bidiaatına bir an evel itit 
kavramak ve yeni faaliyeti 
göre hazırlamak lizımdır. 
yük ıehirlere ne kadar 
ve ne kadar onların içiDde 
lunulursa o kadar çabuk 
kadar yakın alil.:alaaır ve 
yetinizi tanzb ederıinıs. 
paün ,ebidmllİll 
budur. 

Diğer taraftan tedkik olun 
görülür ki, şehirlerde birço 
aliyetler boıuna aarfoluo 
tadır, bu da mütekiaif. yol 
neşeıız, karanlık ve Y• 
olmayın büroların netic 
lnaan kuvveti, buralarda n 
yorulur \le siye göre ae 
elde edilemez. Şehir iclar 
bir taraftan mütemadiyen 
merkez aramak ve tetlı.il e 
te çalıımaktad rlar. Meaeli 
ris belki bin senedenberi 
bir aaha içinde aata, 10la 
ramp durmaktadır. Halbu 
yeni merkezi hariçte teaia e 

-Sonu 8 inci aalıi/etl• 

Şehir Gazinosunda 
Sayın lzmir halkının gösterd 

yüksek alaka dolayısile 
Bu defa 

Celbedilen onn d6rt artistin iıtirakil 
yepyeni numaralar 

~laline eaaderi: yal111Z Puar gllotl saat 17 "-le 
Sftvareler her akfllm saat 2 l de hatlar 

MCDCJRIY ET 

Elhamra idaresinde Milli Kütüphane 

SINEMASI 
Yarın matinelerden llilMnn lıalcilcl flllıeser ilci film 6ird 

1 • KISKANÇLIK 
Batrölde günün ik:. mcıhur 

apk ve maıuku 
ROBERT TAYLOR 

BARBARA STANV/IC 
2 ·ROMANA 

Tabii renkli harıkalar fıl 
Başrollerde: LORETT A YUN 

DON AME 
Seanslar: Romanı: 3 ve 7 de • K sk11nçltk: 5 ve 9 da 
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----.-.~-..-. Sevdiji kızdan yüz bulamayınca, -ı-
~ı.zadeaia diler ud k boo· Y GNn: M. AJ/han zadeyi tcohmden tarak sürük· bıçacnnt çekmİc ve... S. MltaLk bulaş cMlır. Sira-

11d, maaa.sıaı. ı Foı kaybetmiı bir nazar 
sadık dostu Piyale Efen diye bakıyordu 

~ı •• etr.afmı ~lauılar~ı. - 72 - led. Ahı r!ar, a1b ba ... yL o• 7 ret en ziyade has~alarla do.tru· 
Efmdaerini Mlel1i etmek isti· - Hayır, her ıey bitmedi Gürültüler yaJd.,ıyordu. Dün iki nc4 Sulbcezada bar Suç.j• bird..Oire kalktı ve: dM dotr•J• temas etmek ıure-
ponardı. Fakat ,ebzadenin si· devlotlUaıl Piyale: •ık dava.-n dnr.-• )'.. - f.teı' b• kız bana ...,... öte Ylllma pld tt 1tbi, mülev-
airleri bomlmuft11, awvazeoesiai Korkud, manas "'• ııığanı k.y- - ÇaWsl .. Çabuk te1-41.. pıldı. Ve lıir eel1ede km-an Jlb ela, h.,kM«•a riflecek olar· tU huta ocle .. m bavasile de 
m,betmittı: betmiı bir nuar1a .sadık dos- çiakü n• lacatad verild:. ıa. d n m hakkı içın kendimi husule gelmektedir. Bulaıma 

- Susunl.. Susunl. Bir ele tuoa balctı: l>iyıerdt efeacliılim ikH ecli- Feıt.d U;ar, oa •ek·&, BA. deAize atenml •••• iptidai •ne devrin4ea 
· · diolemqe tabammü üm - 8,tmedi 1n1? Söyle P.yale yord•. Pt,.le *'-4·. ahıra g r- Pembe OD bet flf'll1 bitirme· P.ııbe de ı• cevabı verdi: itibaren cildi ind ialaran so-

jak.. Ben olacatı. akıbeti bi- bitmedi mı? di. Şetındenin at1111 ~·. &· •ittir. Taraflar küçfik ya"Ştan- - Sen her zaman kendınl mma kadar deYam etmekte-
Jirsum.. Ve o ikıbet her te1· P yale, efeodiıiAia haLne acı· ıırıya çıkardı, bahçe ltapa11m da biri t.iriiliriai aevmebedir. Fa- dea ze atan n.. Atarsan at. A dir. Esasen nnle devrinde he• 
den 1aman olan ,.yclir, yani mııtı.. Bu ne haz· o manzarayd.? açtı: kat sa. ...._. F 1~. _.. yamım, ta..-n data tdismiif de llit t.astahk alimet1eri mevc11d 
Jlüml.. - Hayırf Dedi, hayırL Bir - Atla te•••••, R kapa- fllkaaı ~~· yiıMıor~e: dıftn haberi o mannr, amuram• olmıdJtı için, haıta aatJam in· 

Di,e bajsnyordu. Ette1i ıün tecrübe yapacaaız. Htm de dan çık.. met,~..1 • --~ ••P· enn:)'I da bile değili ıanhlrta temasta bulunabHir n bD '--- Es d vı•e .Qllla .. yor: .. . • _... h 
...._... iiEeri Mli. ki oetesıni. eıh1I .. Beni takıb ed mz ,eb· - Ya JCD?. _ Beraber yedilc, .içtik. Be· Hakım şu karan verdı: ...-.ara btafı)'ı batkı kimselGN 
eald piiltiilüai kaybeden sara,. zadem.... - Bea de ,.tiyvr1m. raber 9inemalara aiUik, ıezdik. - Soçlunua yaııodan istifade bal .. lumata aebeb o1abilr. 

artık Mmdaolar 1anmqb. - Fakat nereye?. Pıyaıe, ahıra tebar .... Be• oau. 0 da beoi ..eviyor.. ederek 18 zün bıpaiııe, ancak On• içiadir iti bzamık: çabak 
'S.Uade. kaluım patlatıyor Pıyale, ıe1azadeyi elisadea Betend t , taatd&lt bir ... ,...., Fakat bir anneli var, kızı bua ıenç suçlunun kalbinde yq&t• ,.,.181'$ olur.. Ha.ta b8Jllk 
:7cr'uiia'" ~du: tuttu: ~k ..... tiL Şebacle Alli vermek iatemiyOI'.. biı sevziye mukabele ıörme- aaJrmlar yapar. 

acajuD? - Geliniz, kaçmanın tecri• yerinden kımaldamamaıtı. P.yale _ Kime verecekmif? d j;nden duyd~u teeasür ile K1tamık, bet a,itta kadar 
e J&pmalıyım? beıini yapacat z.. ata 1-n nce, ıebzadenin ıhna - Batk••.aa! bu ıuçu iılediğine lcaııaat aeti· ktlçük çoCtlklarda pek • glrll-

aeredeler?. Kar- Korkud efead; biç bir feY bir kamc;a _,dL Ha,.an dar- Bu mesele, beaim gücü.. rilclit.adea •ubaffef .-.IH tM- mektedir. En çok binim bet 
,.~~ Oitdm weye kadar aöylemedi. Mukadderatına, dos- beein aa•d•• pblaacla, · d· gitti.. Bıçaia sapladım. cllıiye doıla,..a. iiç p cMı. Y•0 a kadar çoc..lducAa müt--
j tunun zekiaana ve talibe bara• detlend .e bir riiqlr p,i b- Kız da f&lllU IÖJNyor: indinlerek on bet gfin bapline ı.e•e eclilir. Ba yaştan .... a • 

lcaralc Pıyaleri t skib etfı... p1dn ftrladıı. Onu da P';y91e -Ben bu ıeaci t.111mam_ Fa· ve ıımdilik tevkifine .. hıl el- geae azalmaktadır. Büyük inaan-

1,ı.NııtMıl(llııl1o Pı•c•ı ••• 11-
alrltı. w clelrmit ....... ~ .... ,, 

Malavo14akt H• teJ bitti. 
..,ı. 

............... eli; ..... ...,.,. 

P.yale il1ı: defa ıehzadenia taltıb etti. Ord. tehir kıapda- kat her aman öoime ıeçs, madıtına... laııda • priİll9elİ küçük yaıta 
kua11nın olduj'd yere koıtu. nnda7dı. Onlar İle, atabildik- sevdij-tncl• bahseder. Benim Bu karar tefhim edildi. iki bu lwtahlı geçirdilderiaclea 
Diter odalardan bir 'heybe ae· lerine "' diter cibett.!n kaça- böyle ıeylerden laaberim 1old SeYdnedeler, koridora .... lctJ. -fiyet kuaam11 o1 .......... 
ti- .. ,. Bır .. ,,. clal-JI·- ıç·mde ._...... y· dır. Yoksa büyülderin de kı·-

• - y• • " Y ~·~ Y•......,. BHı ıab"dler aeviştikleriıai, Sanki ....,._ Y9P1lan oalar --
kıyaaetH ve senet tefklt edebi- AnnrnMla ~·ç .,. mikil- bazalan da suçlunun Pc:mbeyi değilmiı gibi, birıbirioin koluna Dt• iltidıdı ~r. Küçük Y&I\' 
Jecek ne •arıt, bu heybeye secmiyonla. Yal .. z bir defa ne ıuretle yaralachğ'ıaıı .söyle· girdi. fkiıi de Peştemalolarda ta ......,.nlarda çocuklar ka-

~de; Piyale efeaömm Şd-do -.... •VllWek Ml'da: -~~: ______ -~·~-vi.!e ~le!· ...... _ ~~~ve lmbiliyetleri p 
ihtan ile ara11n lıeybeaia bir - Nereyıe? A ı h KıHmık, ea zipcle aupkme.-
bw1111 tuteyar, •aıın .- P.yale, katı ı,;, ifade ile ha- ZI 1 sar oc •imlerde teadül edil& Bilı... 
tllJlan iltediMııZ ı.-i weri)'ada. tardı: "'f' IOababar, kıı ve ilkbaharda d.a. 
... :,:?" ;,;...;.i- 'fimcli• ,:: ~~- GcıebiWle;miz Kahveciyi mahkeme koridorua· ;c'~'!!..~t.!':.ı.ıı: 

- Mıır!ma m? Fakat bea Ha~lar; ıecenia manlı· da b•t t hdid tm• ! devir husule getirmektedir. Si-
hir tefaacte,im, ahırlara firip pada büyük bir siiratle ilerli· 1 e e e lf rinci devirde bııtalarda i§tah-
'blidi ba7tauım1 kendim mi çe- perlar4iı. Korbd ırk .... baka: Diia •la b:r 81rlaotan nö- ___ f________ ıızlak, hafıf bir öksürük, IOluk-
~m?. - EJftda Maaile! .• El...u '-ti Sllllaceıa ma .. kmaeaade iki td ·,.ü nara oarna:J hık ve U,amlaa laararet _. .. 

Piyale, • aca acı fildi: ıtlzel prl. ~ ...... vı ,apll .... • WIDia bir .u JÜIUlflı_,.. L..Jli 
- Efendim, naıl b r chkfb. O iye mın1dandı ve luçkırm• tir· HW • •~a.'111119- -.111aı .. ı•ı .-~-..ı lür. B• devir on bir ilft 

.ta bcdaetlutnmm. mnıhlYGrS1111ıuzl fa b8fia• Art.it ıeM. qıklan &.taltm: I mekledir. la.wcı d.w...-e 
-UL- a il _. .-... Alamet ammb bir .... Dl SÜT narQ&f. • ret dereceaı birdeııbirdNliiri'!IZ _....Dil... avı nmeı ıııım .. ~ ..... 

Ayete, hanu m~alcib şett- - Sen. ,,,,,. - zurna sarhoı o a·ak Mıarh cad· • • • • nezle Jwaule amir .. fWl:lama Jii-
------------~~~~G~~~~-c~~~~~~~~a•a~~~~--------------------ı ~.~~~~~~~ Arab~ı~sey~ ~i~w~k~~~u~ 
ARADA SIRADA mı. De&l&den çabrd tı l:ttça\da r.d ·G.a af mu/ pr ve .katm Z11.,m gözler çapa1' 

•itterUui kerke ft nlecana ...,.. tuı. .... ıııta k lrŞ gö.ı erilli 
.w~tir. Niranın ik •Deple abWlia .;amaz, boğazları, bademcikleri 

S.Çkanan yapılan durutmaat diia duru,masa f >ı pıl• bir cir ,işer ve kırmızılııır. So.lel!İ le,. 
11raııoda muşteki bldııeden mi metbud ~ela dioıe.e. sı:daıır vo kurıı bir ö .. 

ŞEN FIKR LAR 
Sal•ınoal11 hırsız 

Bir ıece Sılamonun dikkl· 
nıu Jaaraaz ıırmit; kasayı zorlu-
7ordu- Diikkinın üıtiinde yat· 
makta olan "Sı1amon gilrifttfiyi 
da1du, etinde 1>r ruvelver o· 
dala hakte lnnln bf11fa1ıp 
baitırclr: 

- Eller yabrıl. Yuk• ya· ...... 
s.rı:•• ,.ır.._ 

Kemali ıiiktne : 
- •R• .... ot• lira ve

ririm. 
Deyince Salamon ai.ibı berile 

D l.k ... h • b~r be•,.İnia ifadesi.den a. 
e 1 emea cevap .... : ademiaalUlnat beyaa etmekle ,.-..ı!L w va leri vard r. -Arkını wır 

- Vallahi kabahat kerime- L __ .L- 1 -·YIL ~ ~ 
nizde .. ş mdiye kadar y1z kere UC:IHIOCF c1 ..... o madığanı ıöy- Arabacı Hü1e1ia, .. , ..... 1 NdHt11i ec.MK JO -J 1 
•Sen bilJitn ~ gel. aife teklif 1emif ve d&ter pbitJer ~ Maki ..acu Je ilci ~ur ar•llada _ T • _ 
ettiuı, razı otmadıl biç bir hadise olmam 1 gıbi iş •Ooofff .• I. diye iN.- aiıa ablalf Btı •8" 

Bir illl11ı aşlc ötd>aı etmek •ml••itlerdır. ve bu sebebden MÇtu -.eYküae J 

Çok b f k . Hikım, bidiıeyi incelemek girmi .. ir.. Kemer.altında ıt.111, Güzel-uis, akat ço zengın .,. ı.. ... ı y:11.:ı L.._ 8 
· .. tiiec:aa• ...... a...s• t.iç mecburiyetiade kaim ı ve bazı Sqla Hüeyin; ı 7 si• ewJ y.W. Güe.,_ı, M&iıi~ • 

._ ,_ sn,il • ae l»ir ,.W leria celbiae karar vererek ölen aitesmin ve lr:endınne lca· Fals, lp.ıfpatada Eplfpsıs 
p. ~ Um .. keder: ..-,; iki .at IOftraya talik et· lan üç küçiW yaWtanun &eliri&. ecza11eleri öbet~4&ırler • 

- ........... rece teldei •ftir. fazla içtitiDi ıöylemip. 1--------~--.~-
-- etti., Ycpae ... Fakat a. talik keyf yeti müt- Bu nara bakıkaten tee11Br Katil talebe 
1a.--..: Ll!.ı.e. ----L -ki:•- •• L tıen· ..1::..-ı .. d;•-u-ıtü"r. dolayıaıle mi atıl•-""? 

•• ,.. U99I _.. ...-~ ..- ... ... --.- -- ..... o 6 1.--
•ııı-.? Çiaki aıi,eek Haua, bikimin lıte buaa tabid bekçi fiylece il 8f acRe ,...,,,. 

anlatmaktadır: _ -1..Jı f J 
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M d •• T •ı h k• hb k d 1 • ı Dün akşaoı eş dostla buluş· • 0 reVJı t er zaman 1 SO et ar 8 8Ş arı e tuk. Allah ne verdi ise yidik, 

b• •k k d içtik, saatte gece yansına bul-
ır ı te sa onun a o urmuş, onuşuyor u du. Şakırtılı yağmur altında fa-

Madam Bonasyö dedi k ·: 
-Ahi Allahım! bütün m halle· 
yi ayağa kaldıracak .. 

sayesind .. hem Şeref ve hem 
para kazanabileceği gibi en 
yüksek bir faydası da kendisini 
candan sevmekte bulunduğu bir 
kadına yakınlaştırmış bulunma
sıydı. Bu fırsat kendisi için Al
lahtan is emeğe c~saret edeme· 
diği ani bir nimet olmuştu .. 

az·z tutup saklıyacağınızı 
ederim, delıkanlı. 

ümit kirhancnin yolunu tutmak ve 
ördek misali sallana sallana, 

Bonasyö uzun müddet bağır· 
dı. Fakat onun bu bağrışı her 
zaman vaki olan bir şey olduğu 
için Fossoyö sokağında hiç 
ehemmiyet veren olmad ğı gibi, 
son zamanlarda şöhreti pek te 
iyi kalmıyan, evine kim!:enin 
gelmediğini gören tuhaf.yed 
daha şiddetle haykırarak sokağa 
fırladı ve yoluna devam ettikçe 
Bakk sokatından doğru sesı 
boğuk boğuk geliyordu. 

Madam dedi ki: 
- Gitti, artık yola ç\kmak 

sırasıdır. Cesaret, dostum, fakat 
en ziyade lazım olan tedbiri 
elden bırakmamJlk ve kraliçenin 
ıelam~tini düşünmektir!. 

- Onun ve sizin, müsterih 
olunuz. güzel Konstans. Onun 
teşekkürüne müstahak olduğumu 
ispat edeceğim. Fakat bununla 
beraber sizin aşkınıza layık ola
rak ta gelecek miyim? 

Genç kadın bu söze güzel 
yanıklarını kaplıyan kırml!llıkla 
cevap vermişti. Bir kaç dakika 
ıonra Dartanyan, uzun bir kıh· 
cın kınını pek te gizliyemiyen 
büyük bir mantoya sanlarak, 
yola çıktı. 

Madam onun arkasından ha· 
kıyordu ki, bu bakış aşıkının 
peşinden bakan bir kadınınki· 
nha ayni idi. O sokağın köşe
sini dönünce kadın diz çöküp 
elleriniJQlitllıt~rek ~unları söy· 
d)'Vruu~ 

- AllAhıml Kraliçeyi ve be· 
nı sen himaye eti. 

xıx 
Sefer planı 

DartanyaD doğru M. dö Trc
vilin yanma gitti. Kardinalin 
hafiyesi olduğu görülen ıu mel'· 
un yabancının kardinali hemen 
ikH edeceğini düşündüiü için 
kaybedecek bir dakikası olma· 
dıtına kani olmuştu. 

Delikanhmn kalbi sevincinden 
tıııyordu. Eline geçen bu fırsat 

M. dö ~rr.vil, her zamanki 
sohbet arkadaşlara ile birlikte, 
salonunda bulunuyordu. Konak· 
ta daimi bir ziyeretçi gibi tanı· 

lao Dartanyan doğruca Trevilin 
hususi odasına çıkarak mühim 
bir mesele hakkında görüşmek 
istediğini bildirdi. 

Dartanyan odaya gireli beş 
dakika olmadan Trevil geldi. 

Dartanyanın yüzünde beliren se· 
vinci ilk bakışta farkeden kur· 
naz kumandan yeni ve mühim 
bir vak'a zuhura gelmiş bulun
duğunu açıkça anlatmııtı. 

Dartanyan yolCla iken, kendi 
kendine, sırrı Trevile açmak mı 
veyahut hususi bir işinin tesvi· 
yesi için bir kaç gün izin iste
mek mi muvafık olacağını dü
şünmüştü. 

Ancak Trevilin kendis~ne her 
zaman dostluk gösterdiğini, krala 
ve kraliçeye karşı her zaman 
hürmet beslediğini ve kardinale 
karşı ise daimi bir düşman ol· 
duğunu gözönüne getiren deli· 
kanlı her şeyi kendisine aöyle· 
meğe karar verdi. 

- Genç dostum, beni mi 
istedin z? diye Trevil sordu. 

- Evet, ef ndim; iıimin ehem· 
mıyetını ogrerıiuce ıızı rabitiız 

ettiğimden dolayı k:usurunıun 
affedileceğini ümitederim. 

- Söyleyiniz bakalım, ıizi 
dinliyorum? 

- Mesele kr li~enin namus 
ve hayatma tflalluk ediyor. 

- Ne diyorsunuz? diyen Ti· 
rcvil yalnız olup olmadıklarını 
telkik eder gibi etraf ana bakındı 
ve sohra merakla gözlerini Dar· 
tanyana dikti. 

- Demek istiyorum ki, efen· 
dim, tesadüf eseri olaıak b.r 
sırra vakıf oldum .•.• 

- Bu ~ırrı hayatınız kadar 

- Fakat kraliçenin bana tev· 
di ettiği bu işte yalnız sizden 
yardım göreceğimi bildiğim için 
size açm~ğa mecburum efendim. 

- Bu sır size mi aittir? 
- Hayır, efendim, kraliçenin 

sırrıdır. 

- Onu bana söylemeniz için 
haşmetli tarafıhdan müsaade 
verildi mi? 

- Hay r, efendim, bilakis 
çok ketum olmaklığım tavsiye 
edildi. 

- O ha!de bana karşı niçin 
müttehem vaziyette giriyorsu
nuz? 

- Çünkü, söy1ediğim gibi, 
siz olmayınca bir iş göremem. 
Ve maksadımı bildirmezsem siz· 
derı istiyeceğım şeyı kabul et· 
miyeceğinizd en korkuyorum. 

- Delikanlı, sırrını sakla ve 
benden istiyece~ın şeyi söyle .. 

- M. dö Essarttan bana on 
b~ş günlük bir iz n almanızı 

rica ederim. 
- Ne zaman? 
- Hemeh bu akşam. 
- Parislen gidecek misin? 
- Bir vazife pe~inde gidi-

yorum. 
- Nereye gideceğinizi 1öyli· 

yehilir misiniz? 
- Londraya. 
- Oraya gitmenizi menet• 

melde kimsenin menfanti var mı? 
- Muvaffakıyetimizin 6nüne 

geçmek için kardinalin dünyayı 
fel!a ette-ceııni zannediyorum. 

Yalnız mı gidiyorsunuz? 
- Yalnız gidiyorum. 
- Şu halde Bondiden dışa-

rıya çıkamazsınız; bunu size Dö 
Tre\'il namım hakkı için söy· 
lüyorum .. 

- Niçin; efendim? 
- Ôldürülürsünüzf.. 
- Vazifem uğrunda ölmüş 

olurum. 
- Evet, fakat vazifenizi ya· 

pamıyacağımzı da düşününüz. 
- Hakkınız var!. 
- Sözüme iyi dikkat ediniz. 

Bu gibi mühim işlerde muvaf. 

yahud da salana salına yol kes· 
mek oldukca mahim bir mesele 
idi. Bereket versin, bir arkada· 
şın şemsiyesinin kenarına iltica 
etmek bahtiyarlığına mazhar ola· 
bildim. 

Bir omuzum ve o omuzum· 
dan amuden aşağı inen bir hat· 
tın hariç tarafı yakmura maruz 
olmak üzere vücudümün dığer 
aksamı ıslanmaktan masundu. 
Fakat iki adımda bir saçakla· 
rm üst başlarında açıkta bıra· 
kılan (n1zamata nazaran gene 
borularla lağıma kadar indiril· 
mesı mecburi olan) su borula· 
nndan çağhyan misali inen bol 
su, ne şemsiye dinliyordu, ne de 
çadarl. 

Evimin önünde de en son 
sapartayı yedim. Çünkü bizim 
evin borusu da ayni vaziyette 
idi. Ben bunu Allah bir az pa· 
ra verirse, tamir ett receğirn. 
Fakat ne olur sız alakadarların 
nazan dikkatini celbetseniz de 
onlar topumuzu birden bu bo· 
rulan bir an evel ıslaha bizi 
mecbur etseler .• 

Saygılarımla. 
Halid Can~urtaran 

---------~---------==--................... fak olunmak için dört kişi gi· 
rişmelidir. 

- Ohl Haklısınız, efendim. 
Fakat Atos, Portos ve Aramisi 
biliyorsunuz. Onlara ~nanıp inan· 
mıyacağımı da siz bilirsiniz. 

- Bılmek istemediğim sırrı 
onlara da söylememek şartile .• 

- Baribirimize itimada ve 
her şeye karşı birlikte canımızı 
fedaya yeminimiz var. Bundan 
başka bana itimadınız olduğunu 
onlara söylerseniz bana karşı 
itimatsızlık gösteremezler. 

- Onlara on beşer günlük 
izin verebilırim; mesela: Atos 
henüz yaralarından rahatsız ol· 
duğu için F orj sularına gitmek, 
Portos ile Aramis ise arkadaı· 

larını bu vaziyette yalnız bırak
mak istemediklerindeo birlikte 
bulunmaları için izin tezkeresi 
göndermekle de seyahatlerini 
münasip görmüş olurum. 

Sonu f!ar -

Tefrika No. 
76 lnkıl3b hatıralarından Yazan: 

M. DoOan 

Barut fıçısı üzerinde oturur gibi her vakit lstanbulda bir isyanın 
başgöstermesi bekleniyordu. Cemiyet tedbirler alıyordu 

- Paıaın af buyurunuz, mu· Ordu her şeye kanştırıldığı rinde oturur gibi her vakit 1s· 
ha~e esnasında öyle icap için vaziyet gittikçe vebametini tanbulda bir isyanın başgöster-
etti. Zabde~letlerinize arzı ma· gösteriyordu. Fedakaranı millet mesi bekleniyordu. Üçüncü ordu 
lumıta vıkıt kalmadı. Kusura cemiyeti reisi Mevlanzade Rifa. kumandanlığiıe cem yet mutab.k 
bakmayınız, şu ziyafeti verınız, tin çıkardığı Serbesti gazetesi kaımışlardı. 1stanb..ıla açılacak 
dediler. ile Derviş Vahdetinin reısi bu- mebusan meclisini muhafaza et· 
Esaıen paşa ile lttihadçıların lunduğu cemiyeti Muhammedi· mek ve ayni zamanda çıkacak 

arııı açılmıfb. Paşa bu söyle· nin naşiri efkarı olan Volkan isyan ve irticaı bastırmak ıçin 
nen ıöıleri dinlemek istemiyor· adlı gazete bu çeşid hallere eşkıya tak plerinde yıpranmış 
du. O muttasıl: ateş savuruyorlardı. Onlar Is- bu avcı taburları gö 1derilecek· 

- Benim işlerime ne ıali· tanbula gönderilen avcı tabur· tir. Harbiye Nezaretine yazıldı, 
biyetle karııtınız. Bu adamları larına da abp tutuyorlardı. istanbulda bunlara yerler tahsis 
lnıiliı sefiri bana takdim et· ilanı meşrutiyetten üç setıe edildı. Ve günün birinde bun· 
medi. Tanımadığım adımlara kadar evel Bulgar ve Rum gibi ların hepsi vapurlara bindirile· 
ben ziyafet veremem. unsurların çıkardığı siyasi çete· rek lstanbula gönderildi. 

Diye ısrar ediyordu. Sözle lerin en ziyade rol oynadıkları Mahmud Şevket paşa valilik-
iıin bitmiyeceğini anlıyan ce· mıntıkalarda sııf takibat ile ten ordu kumandanlığına geti· 
miyet Selinik mebusu Cavidi meşgul olmak üzere üçüncü rilmişti. Fakat cerbezeli takım· 
Selaniğe gönderdiler ve Selanik orduda üç avcı ~aburu teşekkül dan olmadığı ve dikkat nazarı 
askeri kulübünde de bir beye- etmişti. 2, 3, 4 uncü avcı tabur· celbedecek bir hadise de vukua 
can uyandırdılar. Böylelikle ları, bir numaralısı ikinci ordu- gelmediği için paşa da kendi-
Cavidin verdiği konferansın he· da idi. . . . sini gösterememişti. Selanikte 
yecan ve hırslarile ordu da işin Yukarıda arzettığımız gibi Is- intişar eden ve meşrutiyetten 
içine parmağ nı soktu ve Ka- tanbulun gidişi gidiş değildi. sonra başına bir yeni kelimesi 
mil Paşa da sadaretten çekilıp Bu bir çok vatanperverleri dü· ilave edilen Yeni Asır gazetesi 
fitti. ıündürüyordu. Barut fıçısı üze- \terilen direktif dahilinde ara. 

sıra havadis kısımlarında (or
dumuz kuman danı Mahmud Şev
ket paşanın Tophane kuman· 
danlığına tayin kılındığı haber 
alanmıştır] gibi yazılarla paşanın 
eline papucunun verilmek iste· 
nildiği anlaşılıyordu. 

Bu avcı taburları lstanbula 
giderken bunlar ç·çek g bi giyi· 
nib, kuşanıp vapura bindikten 
sonra 5rıhtımda on binl~rce hal· 
kın dinlediği ilk azimkar nut· 
kunu Mahmud Şevket paşa 
söyledi. 

Paşa, askerlere diyordu: 
-Sizi lstanbula gönderiyorum. 
Orada da gerçi bir ordu asker 
vardır. Onlar talim ve terbiye· 
lerile meşgul olacaklar, siz va· 
zife göreceksiniz. Millet Mecli
sini muhafaza edeceksiniz. Onu 
her ~falü tehlikeden sıyanet 
edeceksiniz. Sonra Kanunuesa· 
siye yan bakanları, günün birin· 
de h·yan edecek olanları, ıncş· 
rutiy~ti hupalamak iıtiyenleri 

Sahife 'l 

?SM !" " 

NASREOD1N HOCADAN 

ahiret Yazan: 
Şeyh 
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Derin bir samimiyet içinde 

yol arkadaş'hğı yaptağımıı. Ha· 
fız Durmuşu size bir az daha 
yakından tanıtayım: 

Davgananın Çakalovası kö· 
yünde bir gün herkesi ıilgilen· 
diren bir haber dolaşmıştı: 

- Süleyman onbaşının karısı 
Dudu; acayip bir ecinni doğur· 
muş .. 

Bu haberi alan herkes evve
la bir "seJamün kavlen. okuyor, 
ondan sonra da, yeni doğan 
eniği görerek kendisine tarif 
etmesi içint derhal karısını 

Süleyman onbaşının evine gön· 
deriyordu. 

Süleyman onbaşı tezek ç1ba· 
nından, yani frengiden ölmüş, 
karlSlOl dört aylık gebe bırak
mışb. Zavallı Dudu; kocasının 
acısını karnındaki arslan g:bi 
yavrusunun hıyalile dindiri
yordu. 

Altı okkalık dipdiri bir be· 
bek bek1iyen Dudu kadının 
nihayet doğurma günü geldi 
ve binbir çeşid sanc dan sonra 
meydana çıkan şey; işte bu 
frengi mahsü,Ü oldu. 

Eğ'ri, büğrü bir vücuct, yamık, 
yumuk bir nesne .. 

Fakat ne yapılabilirdi? Alla· 
hm takdiri bu ldi. 

Dudu kadm, bu acayip o'ğ· 
lunun adım Durmuş \oydu. 

Artık durmuş büyüyordu. 
Yedi, se\.::\z yaşma gelii ği ta· 

man Çakalovası köyü çocuk· 
tarının maskarası olmuştu. 

- Durmuş, uleeen!.. 
- Heee .•. 
- Aşağı ıpınaun başından 

Süleyman gilin tarlaya deve 
uçmuş .• 

- Hadi varak ta görek .. 
- Durmuş, uleeenl 
- Heee ... 
- Hatça gilin kuyusundaki 

su tutuşmuş •. 

- Hadi varak ta gör ek .. 
Önüne gelen Durmuşla alay 

ediyor, bu idrak yoksulu biç•· 
reyi büıbütün sersemleştiriyor· 
du .. 

Günün birinde Çaka1ovası 
köyüne bakı katen ulemadan bir 
zat geldi. Keskin nefesi ve 
yirmı üç kulaç drrinliğindeki 
bilgisile her tarafta birdenbire 
iştıhar eden bu imam efendi 
cidden yaman okumuşlardandı. 
Danimarkanın Fransada oldu· 
ğunu, Londranın Üsküpten, 
katırla, dört saat mesafede bu· 
lunduğuuu, Amalikaya Tefenni 
kazasına bağlı Hortumlar köyü· 
nün alt yanından geçen pati· 
kadan gidildiğini, Ç nimaçinin 
Kafdağının arkasında olduğunu 
nerelerden, hangi kitablardan 
öğrenmişti. 

Cerideyi eline alınca heceler, 
hecelemez öyle söktürüşü var· 
dı ki, insanı hayran ederdi. 

Yüz şişkinliğine, hamur tah· 
tasını herifin yanağına dayıya· 
rak, okur, frengiyi tezek du
manı ile biiznillah iki nefeste 
geçirirdi. 

işte bu hoca bir gün ıokak
ta Durmuşa rasgeldi. O; Alla· 
hın sevgili kullarının suratça 

......................... ! 
bilirnerhamet öldüreceksıniz. 
Mürteciler bir gün gelir de size 
karşı durmak isterler ve batta 
yanıbaşlarında bir de ordu bu
lundurabilirler. Düşmanlarımız 
çoktur diye sakın korkaklık gös· 
terıniyeceksiniz. Siztn ordu ku· 
mandanınız olan ben yıldırım 
gibi gelir, sizi kurtarır ve kılı· 
nıza ilişenleri derhal asanm. 

- Sonu oar -

biçimsiz, vücudçe perişan ol· 
ması lazımgeleceğini "Elmarta
val fi saydı zurna-kaval. kita· 
hının 17 4 üncü sahifesinde oku· 
duğunu su gibi hatırlıyordu. 
Mademki bu çocuk bu derece 
çirkin, bu kadar biçimsizdi; 
muhakkak AUahın sevgili kul· 
lanndan biri o acaktı. 

Telaş ve heyecan içinde ço· 
cuğ'a sokuldu: 

Adın ne senin? 
Benim ha? .. 
Ha ... 
Durmuş ... 

- Hocaya gittin mi'~ 
- Aah .. 
- Benimle yörü bağahm. 
Kalkala ve idgamımaalgunne 

ilimleride çok derin olduğu için 
yumruğu yumruk go, kasabı 

ıgassab bı şeklinde talaffuz bu
yuran imam efeadinin sevincine 
payan yoktu. 

Yürüdü'er ve ikisi de yan ya· 
na köy camiinin duvanna yas· 
lanarak çömeldiler. 

Hoca çok dılg ndı ve dalgın
lığından muttasıl, şehadet par• 
mnkile, burnunu karıştırıyordu. 

Nihayet imam efenClinin dü· 
şüncesi bitti ve kendisine -deve 
nalbanda bakar gibi- bön, bön 
bakab burmuşa hitap etti: 

- Ben seni ohutup ulema 
etcen .. 

- Beni ha? 
- Haa, seni .. Buban va mı? 
- Aah .. 
- Anan? 
- Anam va .. 
- Nirde oturuyonuz? 
- Evde .. 
- Ev nirde? 
- Köyde be .. 
Am~n Yarabbi.. Ne meczııp, 

ne AUahlılc çocuktu bu.. Bu 
çocuk muhakkak Evliyaullah\an 
olacaktı. Hoca şimdi Cennetin 
anahtarını ele geçirmişti işte .. 
Bunu okutup ulema yaptı mı; 
yarın ahirette şefaatcı hazır de
me1Cti. Bu sebeple dünyada, 
mahşer günü affedileceğine emin 
olarak, zina, livata, gıybet, rüş· 
vet her haltı edebilirdi. Zaten 
şimdiye kadar işlediği günah da 
az mıydı?. iki mecidiye çeyreti 
için bundan evelki köyde çoban 
lsmailin karısını boş düşürüp 
eşraftan Hüseyin ağaya verme· 
miş miydi? iki koyun rüşvet 
mukabilinde dul Fatmanın tar• 
lasından iki dönümünü, verditi 
bir fetva ile, köy ağası Mustafa 
dayının tarlasına ilhak etmemiı 
miydi? Mahkemeye gitmeğe kat. 
kışan Fatma kadını Cehennem 
ateşile nasıl da tehdit edip kor
kutmuştu .. 

Domuz yobazın bunlar gibi 
belki beş yüz kepazeliği vardı. 

Şeriat geniş, Allahın mağfi· 
reti büyüktü. Şu Evi ya namze• 
dini bir defa okuttu mu; işler 
elbette tamam olacak, hocanın 
ahiretteki mevkii sa salmaz bir 
garanti altına alınacaktı. 

Hoca, çocuğu elinden tutunca 
Muhtarın yanına götürdü. Vazi· 
yeti ve Ourmuştaki Evliyalık is· 
tidadını ona da anlatarak o ak· 
şam yatsı namazından sonra ca· 
mide "Sarık duası. yapılaca· 
ğını bildirdi. 

Arttk köy çalkanıyor, Dur· 
muşun anası Dudu kadının ağzı 
kulaklarma varıyordu. Dudu 
kadının başına devlet kuşu kon· 
muştu. 

Kırık, çıkık yumurtalara cpn 
veren Rabbim nelere kadir de· 
ğildı?. Allaha, çok şükür, onu 
bu günlere de yetiştırmişt . 

- Devam edeı:ek -
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Tarihin en eski devrindenberi devam edip ıelen hastalık: 

Altın ihtirası 
Okyanusta Dalgaların yuttuğu hazine

ler mütemadiyen artıyor 

Peynirin içindeki altın külçeleri uçtu mu?. Epir
de çıldıran alim bmarhanede Tepedelenli Ali 
Paşanın hazinelerinden bahsedip duruyor 

. -

Vigo kalyonları... lnkasların 
hazineleri .. , imparatorların me· 
zarlarııada gömülü, mağaralarda 
saklı ıervetler ... 

Bunlara ait masallar asırla~ 

danberi ititilir. Fakat, nerede 
oldutunu kimse bilmez. Böyle 
iken gene ara sıra bazı kimse
lerin bu mevhum hazineleri bu· 
lup çıkArmak ümidine düştük· 
!eri, delice teşebbüslerde bulun
dukları ititilir, görülür. Bir çok· 
!arı, bu hazineler utrunda can· 
!arını feda ederler. 

Altın ihtirası, dünya kadar 
eıki bir hastalıktır. Ve ıüphe
siz, dünya ile beraber goçup 
gidecektir. Bazen ufak bir mu
vaffakıyet elde edildiği haber 
alınır. Bu pek nadir olmakla 
beraber, altın arayıcılarının 
umitlerini kırmaz, ceıaretlerini 
eksiltmez. Gene ayni hırsla 
emelleri peşinde koşarlar, akla 
gelmedik vasıtalara müracaat 
ederler .. 
Denizaltında bir hazineH 
30 Mayıs 1922 de (Mısır va· 

puru Finister açıklarında yolcu· 
sile, yükü ile beraber battı. An· 
barlarında, acele ve karma ka
rışık yükle dolmuş eşya arasın· 
da 1,229 külçe gümüş ve içinde 
1,089 külçe altın bulunan 156 
sandık ve 150 den fazla 20 şi· 
linl ı k altın sikke vardı. Bütün 
bunların kıymeti ise 1,058,879 
lngiliz lirasından fazlaydı .. 

Geminin enkazı 120 metre 
derin li ğ . nde yatıyordu. Ş :ddetli 
bir cereyan ve fırtınalar, bu ha· 
zinenin kurtarılmas : na imkan 
bırakmıyordu. 

1926 da yapıl an ilk teşebbüs 
akim lca'd ı . Fakat , 26 Mayıs 
1931 de (Artiglo il) dalgıç l arı, 
3 sene ça lış tıktan, em<k sar
fe tt .kten sonra gemi.ı i n ambar· 
larındaki mJyon"a ı çıka . mağa 

muvaffak oldular. 
Fakat, O kyanuslar, s"nelerin· 

de gömülü haz neleri büyük bir 
kıskançlıkla muhafazı ediyorlar, 
verme r< istem yorlar. Bununla 
beraber, alt ,n do lu gemi enkaz· 
!arının müfredat defterleri mev· 
cut. .. Bu defter !erdeki yekunun 
~ zameti bir ço'< kimseler.o hır· 
ıın ı uyand ı rıyo ; hayat ları paha· 
sına da olsa, bu hazineyi ele 
geçirmek arzusuna ıevkediyor. 

1780 de, Hüssar lngiliz harp 
gem.s, Nevo<ork açı lır nda 
battı . O s' ra larda, Ro omlo ile 
harbed~ ıı İng i l iz tab , r la rı zab t 
ve n fer 'erı.ı ı n n;şı n arı n gö :ü· 
r~yordu . 5 m yo n l n ., ı : z l rası .. 
Gı..n1i: ı ı n enhu.2, Lü.üu ar .. şt. ı • 

mılıra rağmen bulunamadı. 
Bundan başka, Dölavare kör· 

fezinde (Dö Braık) adlı bir ge· 
mi daha battı. Bunda da 5 mil· 
yon altın ve gümüş dolar vardı 

(Mantuket) fen eri önünde ba· 
tan (Repilblik) in enkazı altında 
50 milyonluk altın külçesi yatı· 
yor. 1905 de batan ( Merada ) 

. ın ambarında 1 milyon altın 
dolarlık elmas, gümüş ve altın, 
Sanfransiskoda kaz!ya uğrayan 
(Riyo dö Jenaryo) da 9 milyon 
altın dolar var •• 

iki muamma: Luzitanga, 
Tubantiga 

1916 da Tubantiya adlı bir 
Holanda vBpuru, Alman deniz· 
altı gemilerinden biri tarafından 
torpillendi; batırıldı. Bu gemi 
Arjantine bir kaç yüz ton Fele· 
menk peyniri götürüyordu. 

Harpten sonra Holandılılar , 
lngil izler, Almanlar gemiyi bul· 
mağa, kurtarmağa çalıştıl a r. Fa· 
kat, bütün emeklerı boşuna 
gitti. Bı r aralık her peynir kel· 
lesinde bir külçe a : tın bulundu· 
ğıına, (Tubantiya) n ı n Arjant in 
hü kumet.ne 2 mılyon lngılı z lı· 
rası götürd üğüne dair bir d e 
rivayet çı ktı. Son kuı t • rma te· 
şebbüsü 1931 de y;. pı.dı. Ve 
gene net:cesi z kaldı. Sır da bir 
türlü çözülemed , g:tti. 

Bir çok lngil z şirketlerinin 
(Luz i tany ı ) nın ambar l arını bo· 
şaltmak istemeleri, h'.ç şüphesiz 
bu lüks seyahat vapurunun Al
manlar tarafından torpillen ı p 
batırıl şı ı ç i n değ ldir. iç;ndek ı 
altınları ele geçirm ek 2ayesiled r. 

7 M11yıs 19i5 te batan (Luzi· 
tanya) 180 metre derin iikta ya· 
tıy or. Bugüne kada. gemiden bir 
şey ç karabi:menin imkanı bu· 
l u n amamıştır. 

K"rtarma ame' y tı çok pah • 
lı ya m •I ol m akta dı r. B ı h ~ u s· 
la müte hass s o lan ı a r , ın ruf dal· 

,. 

gıçlar çok para istiyorlar. Sonr .. 
bir çok hususi aletler lazımdır. 
Bunlar için de yüz binlerce lira 
sarfetmek iktiza eder. Neticel 
emin olsa haydi neyse. Fakat, 
şüpheli bir iş için yüz binlerce 
sarfedecek akıllılar (l) zamanı· 
mızda pek o kadar çok değil .. 
/eremiden büyük Mangola 

Karada araştırma masarfları 
o kadar çok değildir.Fakat teh· 
like çok, muvaffakıyet ümidi ise 
o nisbette azdır. 

lsanın doğuşundan 600 yıl 
evci Nabuchodonosos, (Kudüs)ü 
yaktı, yıktı ve harap etti. Fakat 
İbranilerin hazinesini ele geçi· 
remedi. 

Rivayete göre, (jeremi) bu ha· 
zineyi (Nebo) dağının et• ğ nde 
bir mağaraya gömmüştür.O va· 
kitten beri nice ;·üz yıl ı ar geçti· 
ği halde hiç bir k ı mse bu ma· 
ğaranın yerini bu l amam ı ştır. 

lspanyol zafer nden evel, in· 
kas hükümdarlarının payitahtı 
olan ( Cuzc :ı ) şehrınde çarşı 
meydaı ının etraf . rıd l halis al· 
tı ndan bır z ı ncir ger ı l ı ydı. Bu 
zin c rin, (Cordi.liere) c ıvarında 
b ı r göle atı l dığ ı h akkında bir 
rivayet vard r. (Cuzco) da; Cor· 
d·ll iere yapı lan müteadd ·t sun· 
daj lardan hıç b ı r netice hasıl ol· 
mam , ştı r . 

1918 de, Kişmirde bazı köy· 
lüler ıı gayet kıyme!tar mücev· 
heratı yok pahasına sııttıkları 
görüldü, ve buniarı Y arkand 
ci varında ıı zli (olduğu söylenen 
eskı Mongol inıparııtorlarının 
türbelerinden aşıı<iıkları zanno· 
lundu. Bir lngiliz ~ a~: fi, bir kaç 
kişiden ibaret maı yetile Yarkın· 
da g tmek. hafr iyatta bulu.,mak 
istedi. Fakat, bir daha geri 
dönmedi . Ne kendisinden, ne 
de maiyet inden b r haber alındı. 

Ali paşanın hazinesi 
M .• ı et er Ccnııyet. ; 1921 de 
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Borsa satışları Palamut standar
dizasyonu -Zeytinyağı üzerine hararetli 

muameleler oldu 

Palamut standard z ısyon nı· 
zamnamesın n tatbikirde or• 
taya çıkan müşkül, alakadar yük· 
sek makama bildir idi. 

Şehrimiz ticaret ve zahire 
borsasında bu haftaki satışlar 
bir az durgun geçmişfr. Bilhas· 
sa üzüm·ıneir ve zahire sat Ş· 
larında h ssedilir derecede dü· 
şüklükler kaydolunmuştur • 

Buna mukabil zeyt nyağı pi· 
yasası çok hararetli geçmiş, 
pamuk ve palamut satışları da 
artmıştır. 

Üzüm: 
Bir hafta zarfında 4036 çu· 

val üzüm satışı olmuştur. Fı at· 
ler haftanın ilk günıerınde onar 
para kadar yükselm i ş, mütea· 
kib günlerde ise tenezzül baş· 

lamıştır. 7 ve 10 numarada 
25 şer santim bir yükselme, 11 
numarada da 25 santim bir 
düşüklük olmuş ur. 

Son satışların vasati fiat leri 
şöyledir: 1 
No. 7 

8 
9 

12 75 1 

" 
" 
" 
" incir: 

10 
11 

13 25 
13 75 
14 75 
17 00 

Pi pasa çok gevşektir. Haftalık 

az olmuştur. Bir haftalık buğ· 

day satışı 2829 çuvalda kalmış· 
tır. Ancak fiatlerde tenezzüı 
yoktur. 5,75·6,125 kuruş ara· 
sın dadır. 

Zahire satışları: 
Hlftalık zahire satışları top· 

tan olarak ve vasati f ı atlerile 
şöyledir: 4, 50 den 197 çuval 
bakla, 4, 17 5 kuruştan 191 çu· 
val çavdar; 15,75. 16 dan 154 
çuval susam, 3,93·4, 125 ku • uş· 

tan 7 vagon, 180 çuval arpa; 
5,50 · 5,75 kuruştan 282 çuv.ıl 
nohut; 7,75 kuruştan 6 çuval 
kumdan. 

ı·- Borsa 
2-2-938 

ÜzUm satışları 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 
202 inhisar ida. 12 625 14 
187,5 F. Solari 11 14 5C 
78 Y. i. Talat 13 14 50 
44 M. Beşi kçi 13 50 13 5G 
44 Paterson 13 7 5 13 7 5 
29 H. Alyoti 13 25 13 25 
13 P. Pacı 13 50 13 50 

597,5 Yekuıı 

Bu müşkül etrafında tüccarın, 
müstahs lin mütalealarile nizam· 
name hükümleri uzlaşamamak
tadır. 

Bu hususta tüccara sorarsak 
şunlar söylemektedir: 

- Standart tarladan başla
mak İcab ederken bu, yapıla
mıyor. Tüccar mahsulü, müstab· 
silden tozlu, taşlı, topraklı alı· 
yor, bunu ı mkaıı nisbet•nde te· 
m zletiyor, malın içerısinde nis· 
betten fazla toz, toprak çıkınca 
ih ac ı na m iı saade edilmiyor. 

Tüccar bittabi bundan zarar 
gö, üyor. N zamname yalnız tüc
cara ait değ ı ldir ki .. Tücc"n bu 
sız :anışta hakıı bulup müstah
sile sorarsak şu cevabı vere· 
cektir: 

- Benim nizamnameden ha
berım yok. Ben, her vakitki g:bi 
mahsulü tarladan ald m, tüccara 
getirdim. Tüccar malıma baktı, 
beğend i ; satın ald ı . 

lsatış, 451 çuvalı geçmemiştir. 
Esasen satışlar da haftan·n iki 
gününe inhisar etmiştir. Fiatler 
4·6,45 7,625·9,50 kuruş arasın· 
dadir. 

1 218733,5 Eski yekun 
219331 Umum yekun 

1 Piyasa fiatlarl 

Nızamnameyi tedkik edelim, 
göreceğiz ki, standart işinde 

tüccar olduğu kadu müstahsil 
de vaz i fedardır. Standart tarla· 
dan başlıyor, ihraç edildikten 
sonra bitiyor. 

Burada tüccar da, mütahsil 
de ve nizamname de haklıdır. 
Fakat ayni zamanda bu üç haklı 
yekd iğerini haks:z çıkarmakta· 
d ı r. 

Zegtingaiı: 
Borsada bu hafta zeytinyağı 

üzerine vaki muameleler, ümid 
verecek derecede hararetli ol· 
muştur. Muhtelif tanınmış ihra· 
catçılar, 240, 100 kilo zeytinyağı 
almıılardır. Fiatler 28,25· 31,50 
kuruş arasııfdiı tahavvül -et• 1 

miştir. 

Pamuk: 
Geçen hafta satışlarının iki 

misli olarak 2562 balyadır. 
Piyasa hararetlidir. Fiatler 30· 
42 kuruş arasındadır. 

Bu hafta 120 ton pamuk 
lçekirdeği satılmıştır. 

Palamut: 
Haftalık satış dolgun olduğu 

gibi, fiatlerde de hafif bir yük· 
selme görülmüştür. 2098 kental 
palamut, 250·525 kuruş arasın· 
da satılınıştır. 
Buğday: 
Yukarıda da kaydeylediğimiz 

veçbile bu hafta zahire satışları 
------
Yunanistanlı Arnavudluk ara-
sındaki hududun tashihi mese· 

lesinde bir hayli güçlük çekti. 
Bu ihtilaf, (Epir) in şimali gar· 

bi sindeki dar bır araziden ileri 
geliyordu. Bu ehemmiyetsiz yer 
için iki komşu milletın biribi· 
rine düşmesine mana verilmi
yordu. Halbuki bunun sebebi 
başkaydı: ( Tepedelenli Ali pa· 
şa) nın hazinelerini bu arazi da· 
bilinde büyük bir mağarada 
sakladığı zonnolunuyordu. 

Söylendiğine göre, bu mağa• 
ra, yerin altında ve müteaddit 
odalardan mürekkepti. Mahre· 
cini kimse bilmezdi. içindeki 
nöbetçiler, barut dolu fıçıların 
üzerinde otururlardı. Paşa, ken· 
dilerine: "Hazineye birinin gir· 
diğini, yanınıza yaklaştığını gör
dünüz mü hemen öldürün. Öl· 
düremiyeceğinizi anladınız mı 
barut fıçılar.nı a t eşleyin. emrini 
verm şti. 

Geçenlerde, eski eıerler mü. 
tehusıılarından b r Yunanlı 
alım, oralarda araştırma yapar• 
ken uzun bir geçit buldu. Bir 
hayli gittıkten sonra iskelet do· 
lu büyük bir mağaraya vasıl 

oldu. Al imin ıöy ed . ğine bakı
- Sonu 8 inci sahifede -

2-2-938 çekirdeksiz üzüm or· 
ta fiatleri: 

No. 7 12 75 
.. 8 13 25 
" 9 13 75 
.. 10 14 75 
,, 11 17 00 gevşek 

incir satışları 
Alıcı K. • 

40 A. H. Nazlı 5 50 
17 M.J.Taranto 9 
57 Yekun 

127129 Eski yekun 

K. S. 
8 

12 

127186 Umum yekun 
Zeytinya!1ı satışları 

Kilo Alıcı K. S. K. S. 
5000 S. Öktem 34 34 

Zahire satışları 
Ç. Cinsi K. S. 
50 Susam 
94 B. Pamuk 
1680 Buğday 

33 
5 625 

Bir kere tüccar müstahsilden 
tozlu, topraklı mal almakla, 
müstahsil tozlu, topraklı mal 
vermekle hem haklı, hem de 
haksızdırlar. 

Fakat tüccar ne yap•• n? Nı. 
zamname, mahsuliUı idrakinden 
sonra tatbika başlanmıştır. Bu
nun için evciden hazırlanmı, 
değildir. 

Nizamname daha ne yapsın? 
Müstahsili de, tüccarı da bu işte 
vazıfelcndirmiştir. Toz, top·ak 
iç n bir nisbet te tayin etmiştir. 
Bundan şu netice çıkıyor: 

Ortaya çıkan müşkül, mabsu· 
lün idrakinden sonra nizamna• 
menin tatbika başlanmış olma• 
sından ve müstahsilin ona göre 
- Sonu 8 izinci sahifede -

Cumhuriyetçiler, dün ihti
la!cileri püskürttüler 

Franko orduları, mukavemet edemiyerek 
hezimetle yerlerini terkettiler 

Madridden 16ir mamanı 
Barıelon, 2 (Radyo) - Cumhuriyetçi lıpanya klrarılhının 

resmi tebliti: 
lhtililciler, mevzilerimize taarruz etmek isteıniılerse de büyük 

zayiatla püskürtülmüşlerdir. Muharebe, çok şiddetli olmuştur. 
Etramadora cephesinde vukubulan muharebede de ihtililciler, 

açtığımız ağ :r topçu ateıi karo11ında mukavemet edemiyerek h'" 
zimote utraaııılard ır. 
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KADİM TARİHE A1 ÜSleNİD TEFRiKA ---• Tire alayına büyük ~6renle sancak verildi ~ , 

Sülevnıan Pe~1gamberio Aşkı Orgeneral, 39 uncu alayın Y 1 
Yazan: A. Kupri: Çeviren: Adam Hasib Adamoğ~u mazisin!. ~.atlrlatb lzmir - Aydın 
- Benim adım ını?. Benm adım hükümdarın Bir kısım halk, hoparlör tesisatı muhtelit/eri 
adına benzer, bana da Süleyman derler! sayesinde hitabeleri meydan-
Hayı, hayır!. Beni bırak, 

btemem, istememi 
- Sulamit, ben biliyorum, 

ki istiyorsun! istersin. Sevgilim, 
yanıma yaklaşf Haydi yanıma 
gell. 

Yolun, ~ulamitin bağma doğru 
gelen kıımmdan ayak sesleri 
geldi. Fakat buna Süleyman 
peygamber hiç ehemmiyet ver
medi, genç kızı elinden tut· 
makta devam ederek: 

- Nerede oturuyorsun? Hay· 
di, çabuk söyle. Bu gece sana 
geleceğim. Haydi çabuk söyle. 

- Ha)'lr, hayır, söylemem. 
Bırak beni. Söylcmiyeceğim, hiç 
bir vakit ıöylcmiyeceğim. 

- Bırakmam Sulamit; bırak· 
maml Söyle. Söylemezsen, elini 
bı.rakmıyacağım, :söyle. 

- Söyliyeceğim şu halde.. 
Fakat bu gece gelmiyeceğin 
hakkında bana teminat verecek· 
ıin. Yalnız bu gece deği~ yann, 
daha yarın ıece, hiç bir gece 
relmiyecetioi temin edecekıio. 

- Pek ila. Söz veriyorum •• 
.Haydi sen evini tarif eti 

- Evimiz şehre giden yolun. 
üzerindedir. Siloama daha ya· 
kın olan köprüden geçince bir 
kuyu vardır. işte evimiz bu ku· 
yunun yanındadır. Zaten orada 
başka ev de yoktur. 

- Ala. Güzel Sulamit, senin 
odanın penceresi nerededir? 

- Fakat benim odamın pen• 
ceresini niçin öğrenmek istiyor· 
sun?. Bana böyle bakma; ba· 
kışlarında sihir var, beni bü· 

,f"--~--""=~-=r-:r-..._.,___.,,, . .....,.. yle öpme..; 

Öpme Allabaşkına.. Ah, çok 
sevgilim, beni böyle sıkı, sıkı 
öpmel Oh.. Şimdi beni istedi· 
ği n kadar öp.. Öpebilirsin. Ôp 
beni, öpl Bir daha, bir daha öpl 

- Sen söyle. Senin odanın 
penceresi ne taraftadır. Sulamit, 
benim tek sevgilim, bunu bana 
söylet 

- Benim pencerem doğu ta· 
rafnıdadır. Fakat.. Ben ne yapı· 
yorum.. Bunu san, söylememe• 
liyiml Küçük bir penceredir, 
oldukça yüksektir del 

- Kapımn kanatları içeriden 
mi açılırlar? 

- Hayır. Çünkü bu pençere 
yalancı bir penceredir. Fakat 
bunun ne chenımiyeti var?. Evet, 
evin kapısı olduktan sonra, pen· 
cerenin sahici veya yalancı ol· 
ınasının ne ehemmiyeti olur? 
köıeyi dönünce, kapı önüne 
çıkar. Bu kapıdan giren doi· 
ruca benim odama varır. Ben 

küçük kız kardeşimle birlikte 
yatarım. Kardeşimin de uykusu 
çok hafiftir. Sevgilim ne kadar 
güzelsin, çok güzels n! 

Süleyman peygamber, genç 
kır dilberinin yanak ve saçla· 
rmı okşadı: 

- Geleceğim Sulamitl Seni 
bu gece bulmağa geleceğim. 
Tam gece yarası geleceğim. Ben 
böyle istiyorum! 

-Sevgilim .• Dostum( Çokyal· 
varmml 

- Hayır, söz dinlememi Beni 
söylediğim saatte bekliyeceksin, 
hem neden korkuyorsun? Bana 
itimadın, emniyetin yok mu? 
Sana hiç bir kötülüğüm dokun· 
miyacaktır. Bilakis sana en bü
yük bir zevk ve neş'e bahşede
ceğim. Ôyle bir zevk ve neş' e ki 
arzın bütün elem ve kederlerini 
unutturacakbr. Haydi şimdi hoş· 
ça kal. Benim de şu ,.nda ya· 
pılacak işlerim var. Duyuyorsun 

y.a •• Beni bulmak Üzere gelen• 
ler var! 

- Pek ala... Sen de hoşça 
kal, sevgilim. Yalnız .• Yalnız bi r 
az daha kal.. Hem de g itmeden 
evci bana adını söyle, adını 
bilmek isterimi 

Süleyman Peygamber bir an 
için tereddüt etti; fakat kararını 
verdi; gözlerini yere endirerek: 

- Adım mı?. Benim adım 
hükümdarımızm adına benzer, 
bana da Süleyman derler. Haydi 
hoşça kal .. Ve seni çok sevi-
yorum. Dedi. 

-3-
lcragı adaleti 

Bu sabah icrayı adalet ıçın 
oturduğu tahtında Sü:eyman 
Peygamberin yüzünde başka bir 
neşe, başka bir saadet gölgesi 
vardı. Bugün de, hergün olduğu 
gibi bir çok davacılar gelmiş, 
haklarmın tayinini istemişlerdi. 

- o.'>onu 'llar 

lardan dinledi 
Tire, 1 (Hususi muhabir imiz· mukaddes malı ve Türk mille· 

den) - "Gecikmiştir ; t inin öz malt olan sancağı 
Bir kaç gündenberi devam alayınıza Büyük Atatürk adına 

eden yağmur bu gün gene bü· tevdi ve teslım ed yorum. San-
tün hızı ile devam ediyor. cak askerin en mukaddes ma· 
Böyle olmakla beraber halk ladtr. Bu mukaddes emane ti 
daha sabahtan hükumet konağı daima, her yerde ve her zaman 
ile istasyon arasındaki spor bütün mevcudiyeti oızle , şecaat 

sahasını dolduruyor. Şemsiye· ve cesaretle muhafaza edeceğ ı· 
lerin altma sığınanlar heyecanla nize ıman ım vardır. 
bekleşiyorlar. 39 uncu p iyade alayı , 

Bll gün T ire alayına sancak ltk muharebeye gi rd iğim za· 
verilecek. Saat onda ilbay ve man, ilk top ve tüf ek seslerini 
Parti başkanımız B. Fazl ı Güleç duyduğ:um uman sen n yanında 
refakatinde Balıkesir saylavı B. id i riı. Gene böyie sisii ve pus.u 
Muhiddin Çarıklı ... olduğu halde bir havada id ı . S isten istifade 
halde geldi. Ş .mdi herkesin eden dü~man süvari alay s rna 
gözü yolda.. A laya Atatürk baskın yapmak için yaklaşmışt ı , 
adın• sancak verecek olan Or· 39 uncu alay m ı k ineli t üfekleri 
general lzzeddin Çalışları bek· düşmau süvar i .:\ avını dudurdu 
liyorlar. nehri geçtik ve düşmana taa r· 

Saat 11 Çatal istikametinden 
otomobiller göründü. G eneral· ruz ettik. Ben bunu batı r lıyo· 

rum. Yakın mazide istik la l sa· 
ler geliyorlar. K1şlr~arın bir az 

vaşında Sakaryadan • İzmire ka· 
ilerisinde askeri bando, bir 

dar geçen bir senelik zamanda 
Hep kıskançlık l·üzünden 

üc; kişi ağır surette 
yaralandı 

kıt'a asker, memurlar ve halk, 
d 1 her günkü har~ketini gö. üyor· 

misafirl~ri karşılıı ı ar. Otomo
dum. Bu sizin alay.n erı şan l! 

bilden inen Orgeneral:n bera-
hareketidir. Ancak maziden 

berindeki Korgeneral Mustafa 
daha iler i olarak en büyük hiz· 

Muğlalı ve General Rüşdü ve 
Nureddin bulunduğu halde as· met niz bu sancağm altında ya 
keri teftiş etti ve balkı selam· muzaffer olmak veya ölmek ------------------

olacaktı r. 
ladı. Merasim öğle den sonra 

Sizden sonra alaya gelenlerin yapılacağı için misafirler kışlaya 
Salih, karısını vurdu, sonra ken-

disi de yaralandı de ayni mukaddes borç ve ayni 
g .derek bir müddet istirahat düstur ile hareket e decek e tine 

.. iki gece Selvilimescid ma· 
ballesinde Hacı Aliefendi cad· 
desinde bir aile faciası olmuştur. 

Hasan oğlu Salıh adında bir 
gene;, b•9ka yerdeki itleri ae• 

bebile karısını lzmirde bırak· 
mış ve bir müddet için lzmir· 
den ayrılmıştı. Tekrar izmire 
dönünce karısl hakkmda ken· 
disine bazı haberler verilmiş, 
bundan fena halde hiddetlenen 
B. Salih, gidip karısı Bn. Mu· 
zafferi almış, babasının evirıe 

götürmek üzere birl ıkte yola 
çıkmışlardır. 

Yolda giderken karısı ile ara· 
ıında bazı münakaşalar olmuş, 
karısını çok kıskanan Salıh ya· 
nında bulunan gayet küçük bir 
tabancayı çekerek üç el ateş 
etmiş, Bn. Muzafferi başından, 

kalçasından ve sağ elinin par· 
maimdan yaralamıştır. Vak'a· 
dan sonra kaçmağa · başlıyan 
B. Salih, birdenbire yere düş· 
müş, o sırada tabancası patla· 
mış ve başından ağır surette 
yaralanmıştır. ik i yaralı da İz· 
mir memleket hastanesine kal
dırılmıştır. 

ettiler. 
Gene evelki gece Bahribaba imanım vardır. 

Öğleden sonra yağmur bir 
parkı yakininde bir yaralanma Ne mutlu size k şa ·l l ı san· 

az durdu. Bunu gören halk se-
vak' ası daha olmuştur. Beyler cağını Türkün B iyük Ö deri ve 

vinçle sokaklara dökülerek me· 
sokağında Taflan gazinosu önün· ra8im mahallinde toplandı. en ünlü komutanı AtatürK ve-
de sarhoş halde dolaşan Süley· Saat 15 şe on kala alay, me· riyor. 
man oğlu taksi şoförü B. Re· d b l Orgeneral İzzeddın Çalışlar· rasim yerin e ve tri ün ere 
şad, ötede beride dolaştıklarını karşı mevki aldı. Bir az sonra dan alay namına sancağ ı alan 
gördüğü üç kadına rastlamış ve da misafirler halkın sürekli al· alay komutam a ı bay Saffet Bo· 
bunlara çatmıştır. B. Reşad, kışları arasında kendilerine ha· zanna da şu sözlerle hitabede 
karısmın bu üç kadın tarafın· zırlanan tribünlere geçtiler. bulu.;du: 
dan fena yoUara sevkedildiğini Tam saat 15 te askeri ban· -Sayın O rgeneralim; 
iddia etmiş ve onlara: ld 1 kl Ulu Başbug~ Atatürk adma donun ça ığı sti al marşı ile 

- Karam sizinle İne raltma b l ulusun emanetini değerli elleri-merasime aş andı. 
Çakalburnu gazinosuna gitti mi? Orgeneral İzzeddin Çalı şlar, nizden almakla bahtiyarım . H er 

Diye sormuştur. Bu kadınlar, vakit, her yerde ve her ne pa-
tribünüıı önünde hazırlanan 

B. Reşada karısına tanımadıg" 101 basına olursa olsun koruyacağıma 
kürsüye çıkarak irticalen aşağıki 

söylemişlerse de sarhoşluğun te• alayım namına and içer ı m . 
söylevi verdi ve saııcağı alay 

sirile ne yaptığını bilmiyen Albay; alayına dönerek ulu-
komutant Albay S l ffet Bozanaya genç, belinde bulunan bir bıçağı sun kendilerine emanet etti ğ i 
verdi. 

çıkararak kıdınlarm üzerine bil· ulu sancağı alayın ayakta duran 
cum etmiştir. o sırada İsmail o,.generalin lıitabesi: en son ferdine kadar muhafıza 

39 uncu piyade alayı komu· k d admda birisi oradan geçiyor· edece lerine an içmeğ~ davet 
tam ve subaylan; b 

muş. Müdahale etmiş, kadınlar, etmiş ve su ay ve erat hep 
oradan kaçmı şlardır. Fakat B. Milli varhğ'ın, milli şan ve beraber and içmişlerd ı r. 

şerefin timsah ve askerin en d 
Reşad fazla sarhoş olduğu için •------------- Bun an sonra geçid resmi 
elindeki bıçıkla yürürken yere hayatı tehlikededir. Her iki ba- yapllmış ve halk alayın munta· 
düşmü~. bıçak sol memesi üze- dise tahkikatına Müddeiumumi zam geçışmı uzun uzu rı alkış· 

rine saplanmıştır. Ağır yaralı muavini B. Cevad Ôzpay tara· Jamışbr. Bu akşam Tire bele· 
olduğu halde Memleket hasta· fından el konmuş ve şabidler diyesi misafir komutanlarımız 
nesine kaldırı l an şoför Reşadın isticvab edilmişti r. şerefine bir ziyafet tertib etmiş-

Pazar rün 1 İzmirde 
k~ rsılasacak .. . 

6 Şubat Pazar günü İzm ir-Ay-
dın muhtelit takım ları arasında 
Alsancak st adında saa t 15 de 
oir müsabaka yap .lacaktı r. 

Manisa ı lar la yapılacak mü· 
sabab, M>tn ; s:ı ta .cı mı gelem· 
yeceğ nden baiika bır zamana 
tehir edilmişt r. 
Aydın muh~elıt"ne çıkaralacak 

lzmi r muhtel;t takımı için aşa· 
ğıda ki fudbolcula r çağrılmak· 
ta dı r: 

Ü çoktan: Nej )d, .Adil, Na• 
mık , Hamdi. 
Doğanspo~dao: Hakkı , Said, 

lrtan, Meh med, Fuad, Niyazi. 
Ateşten: Muzaffer, Şeref, N J· 

ru l ah, Ömer. 
Yamın ardln: Süleyman, H ik· 

met. 
Bu fudbo cular pazar gunu 

saat 14,30 da fudbol levazımı 

ı le A sflncak stadında huır 
bulunac :ı k ardır. 

Ölüm 
Gazetemizin posta memuru 

B Tayyıb Aky..ırddaşın pederi 
Murad A,yurddaş dün, kısa bir 
rahatsız lığı m i te akı b gözlerini 
hayata yummuştur. 

Cenazes ı bugüa kaldınlacak· 
tı r. Merhum, iy ı yürekli, temiz 
bir insa ıdı. 

Arkadaşımız n ve aile efradı· 
nuı kederlerine iştirak eder, 
taz yetlerimizi sunarız. 

Yen i Neşriyat: 

Yeni Adam 
Yeni Adamın 213 üncü sayıaı 

çıktı . Bu fikir ve san' at gezetc
s n ı rı bu sayı sında İsmail Hakkı, 
Hüsameddın Bozok, Lütf ı Erişçi, 
Cı! al Nuri, Hüsey ı n Avni, Sup· 
hı N uri, Hakk ı Tokl unun yazılar 
vardır. Ayr c.ı Yeni Adam an· 
siklopedisi ad lı eserin 9 zuncu 
fo r ması da .la ıe olarak veril· 
mektedir. Tavsive ederiz, 

E i bı çaklı kadın 
Karaman sokağında Mehmed 

kızı Fatma, kavga neticesinde 
b ı ç akla Hasan oğlu Süleymana 
sol eiınd en yara lamış ve ' zabı· 

tac1 yakalanmı stı r. -------
tir. Merasim mahalli nde alman 
te rtibat dol ayısile şehrin muh· 
telif mahallerinde bulunan ho· 
parlörlerden y;ığmurdan evle
rinden çıkamıyan bir kısım halk 
ta g !rek istiklal marşım ve ge· 
rekse Orgeneral lzzeddin Ça· 
lışlar ile alay komutanının söy• 
levlerini d inlemişlerdir. 

--------·---------------~~._ ...... _. .................... ._ .. masaldak. iki horozdan hiç bir oteli vak'asındanberi, diğer ta· elimde değil küstah olamıyor, - Edebs iz, pis herif. Altı 
aydanberi seni kov.ılıyorum sen 
ne yüzle evime geliyorsun baka· 
yım? 

Dilimize çeviren: Yazan: 
Şükrü /(aga ________ __ Hanri Bero 

39 
•izin tahmininiz gibi. Tren ha· 
rekot eder etmez herif daha 
kompartımanının penceresinden 
limandaki gemilerin direklerini 
ıörürken ve tren daha köprüyü 
ıeçmeden akla suya ermiş karı· 
sını elinden kaçırdığım anlamış. 
Gazetelerini okuyacağı yerde 
düşünmeğe başlam:ş. Şimen· 
diferin tekerleği döndükçe ken· 
diıini daha ahmak bulmuş. 
Maamafih seyahatinin nihayetine 
kadar varmış ve Paristen karı· 
ama manasız bir telgraf çekmiş. 
Öğleden sonra karısı nı telefona 
çatırdı. Küfürle ve yalvarmakla 

karışık bir nutuk verdi. Onun 
üzerine bir tc.-lgraf çekmiş gece 
yarısı da şimendifere binmiş. 

Geldiği vakit bitkin ve kötü 
bir halde imiş. Gelir gelmez 
gürültüye rezalete başlamış ka• 
rısl korkmuş beni çağırtb. Açık 
mavi pijamamla yani en cüsseli 
gözüken hal imle koştum. Kara· 
rımı vermiştim. Vaziyetimin tu· 
haf ve hatta bir az da ayıb 
olduğunu anlamıyor değildim. 
Fakat bu işi bitirmek ve ne 
olursa olsun yüzleşmek ve bu 
adamla anlaşmak lazımdı. Şirndi 
siz gülersiniz amma ben kendimi 

işe yaramıyanına, hiç şirretlik birle karısını sözüm yabana birdenbire kabalaşıyorum. Bir 
etmeyenine benzetiyordum. kaçırdığım gündenberi arkadaşı· sözden öbür söze geçinceye ka-

Odaya girdim. Fena halde mm çehresıni bu kadar yakm- dar her şeyi berbad ediyor ve 
ürkmüş bir kadın, onun karşı· dan görmemiştim. Acıdım. Fakat • iş işten geçtikten sonra, bila· 
!Unda da beni gorur görmez ayni zamanda da bir sıkıntı ve hare pişman olacağım derece.-
kudurmuş hırçın ve şirret bir başka bir yerde bulunmak ihti· lere kadar varıyorum. 
adam gördüm. yacını duyuyordum. Bu defa işler hali tabiisinden 

lt:raf edeyim mi? Biribiri ar Efendim; benim tabiatimde daha çabuk gitti. Adamcağız 
dma yorgunluğun, yeisin, bid· beni böyle yüzyüze gelmekten tabiatimi iyi biliyormuş. G irer 
detin paçavraya çevirdiği bu ürküten sıkılgan ve ürkek bir g irermez beni mahalle tulum· 
adamın sapsar1 mütekallis çeh· hal var. Haklı bile olsam gene bacılan kalkalıdanberi tarihi 
resinde acınacak bir hal vardı. sıkılıyorum. Başkalarının itiraz- birer hatırat gibi kalan ağız 
Onu gördükçe bana yuvasını larına, taarruzlarına cevab vere· dolusu küfürlerle karşıladı. Ben 
bozan bir mandanın önünde kü· miyorum. Hakıızlığı yükleniyo· derhal derecemi buldum. P .ja· 
çük bir canavar görüyorum g ibi rum. Münakaşadan evel veya mamın mavilikleri içinde kabar· 
geliyordu. Suratım ekşitmişti. sonra pek doğru ve pek mukni mağa ve kollarımı hammallar 
Bütün hiddeti gözlerinin gölgeli bulduğum deliller ve sözler gibi kabartmağa başladım. Oda· 
ışığmda okunuyordu. Fakt bir münakaşa esnasında bana ya nın içine doğru ilerliyerek: 
manda ne kadar olsa gene bir manasız geliyor, yahud hiç ha· - Baksana bana, ben öyle 
mandadar bir tilki de hiç bir tırıma gelmiyor. Bunu tabiatimin kaba gürültüye, ağız kalabalı· 
vakit bir mandayı önüne katıb böyle medeni ve asri münaka· ğına gelmem kendine gel. Bak 
sürmemiştir. şalara hiç müsait olmadığını bir defa senin karşında kim 

Ben temkinli ve sakindim. ilave ediniz. Bidayette çok mü· var! 
Maamafih bir az heyecanım da samahakar davranırım. Sonra da Kudurdu zannettim, ulumağa 
yok değildi. Londradaki "Roael. birdenbire kızarım. O zaman da başladı: 

-Hangi evine? 
- Evet evime,. benim evımc, 

karımın odasına! 
-Haydi oradan sende -dedim. 

sus! Çok gürültü etme. Şimdi 
seni b ir tekmede merd'venden 
aşağı yuvarlarsam görürsün. 

Bastonunu kaldırdı üzerime 
doğru yürüdü. O vakit şu gör· 
düğünüz el ile bileğinden tut· 
tum bir az sıklım. Kı litte anah· 
tar çevirir gibi büktüm, bastonu 
yere düştü. Ve adamcağızın 
benzi kül g ibi ve bileğini uğuş· 
t urarak geri çe kildı . 

. Yüksek ve kibar adamların 
hayatlarında a ktörleri ne kadar 
iyi taklit ettiklerini hayatımda 
ilk defa o zaman gördüm. Ra· 
kibim birdenbire değişti . Artık 
kudurmuş, köpürmüş bir koca 

- Sonu var -
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Büyü Şef, Bursa Jıalkının gösterdiğ. ıemıs-lsiz tezahürattan mütehassis oldular 
~. 

-··· 
lstanbul radyosu Hafif lco11S1Jrler: 

Ôğ e neşriyatı: Saat 12,30 7,10 Berlin kJsa dalgası:Küçük 

Radyo Programı Atatürk, Balkan Hariciye Nazırlarını 
Plakla Türk musik.si - 12,50 konser, ( 8,15 devamı ), 9,30 
Havadis - 13,50 P.ıakla Türk Paris Kelonyal:plak, 9,30 Berlin 

musikisi - 13,30 M ıbtelif plak k sa dalgas: Karnaval musikisi, 
neşriyata - 14 Son. 10, 15 Paris Kolonyal: Plak, 

kabul için Ankaraya dönecekler ·-. ·-
Akşam neşriyatı: Saat 18 30 11,30 pak, ı 2 Berlin krsa 

Çocuk tiyatt"osu (Elveda Ti til dalgası: Hafif musiki, 13 Berin 

Büyük Ş F, dün Merinos fabrikasını bizzat açtılar, Başvekilimiz, uzun bir söylev 
vererek, fabrikanın ehemmiyetini izah ettiler. Halk, payansız bir sevinç içindedir. 

Atatürkün, bu gün lstanbula dönmeleri muhtemeldir ve Mitil) - 19 Ved.a Rıza ve kısa da gası : Eğlenceli konser, 

~~~~-------......... ··-·~-----~~~~-arkadaşları tarafmden Türle mu· ( 14,15 devamı ), 13 Paris Ko
sikisi ve halk şarkıları - 19,30 lonyal: 13, 1 o Plak, Bu kreş rad· 
Spor musahabeleri: Eşref Şef k yo orkestrası, 14, 15 Kolonyal: Atatürk, gazetecilere beyanatta bulundular 
- 19,55 Borsa haberleri - 20 Konser nakli, 15 Keza, 18,20 - Başı 1 inci sahifı de - tahassür ve şükran manzarasını Ve va i ta afmdan vukubulan 
Cemal Kamil ve arkadaşları Bükreş: Radyo orkesfras, Bük· "Sümerbanka, sun'i ipek f b· takJır etmek hakikaten çok istirham üzerine BursaW. Bursa· 
tarafındarı Türk musikisi ve halk O rikasını ziyaretten duydug" um "Ürtü. Daha Qehrin medhalin • 1 ların misafiri olarak kalmağı reş: rkestra konser, 20 Bükreş: F'. " "' 

1 \rkıları - 20,30 Hava raporu, Mandolin konseri, 21 ,20 Peşte: bahtiyarlık büyüktür. Bu değerli den 1tibaren binlerce ve binler· kabul buyurmak suretile bu na· 
- 20,33 B. Ömer Rıza tara· l f l kurumun millet için kutlu olma· ce insan iki yakalı sokakları z'resiz Türk memleketinin ço· sesi i m musikisi (Pla ,), 21,55 
fından a-apça söylev - 20,45 Prag: Radyo orkestrası, 22,20 sını d lerim. K. Atatürk" doldurmuştu. Bu sarnimi1etteki cuklarına en büyük iltifat ve 
Fa11l Saz Heyeti : Okuyanlar, Peşte : Çigan orkestrası, 23 San 'at hayatımızda büyük bir ıfadeyi çözebilmek, gönüllerden mükifab vermişlerd'r. 
lbrahim, Ali, Küçük Safiye: Ka- V O adımla varılın ş ehemmiyetli mer- rıkan seslenn mana ve mahiye- Bursa, 1 (A.A) - Atatürkün arşova: rkestra, sopran, ke· r 
Dllıll M ıam'ller, klirinet Hamdi, 23 O p O balelerden b riııi teşkil eden ve tini kavr ya bilmek nihayet bü- yüce huzurlarile -reflenen Bur· man, , 5 eşte: pera orkes- r 
tambur Sılihattin, ut Cevdet bu havalinin umumi kaikınma tün bir ş"'h'r halkını yollara sanın gecesi gündüzünden biç 
v _ ,_ S trası, 23, 15 Hafif musiki nakli, 
n.gzaa, a:emaı:ı Cevdet ( aat ve yükselmesinde kayde layık döken kuvve in hangi memba- aşağı değildi. Memleket baştan 

23,30 Laypzig: Haf.f musiki. 
ayan) - 21,15 Tahsin ve ar· bir rol oynıyacağıoa şüphe o~· dan geld ğını anlıyabitmek çin aş ğı dgnaıımışh. A.atürk Çe-

Operalar, opereti er: 
kadaşları tarafından Türk mu· mıyan sun'i pek fabrılcası ya'- mücade1e yıllarmm tarihini ha· likpa.asta mi1af rleriie ohırurken 

._ 10 Berlin kısa dalgası: Vebe-
SİKisi ve halk ıarkıları - 21,50 nız yapılan mali fedakarlık iti· tır amak ve o günlerin ızbrabın caddeden bir uğultu ·, t idi. Bu 
o _ _ı_ rin •Qberon,, operası, 21 Var· 
1J11tXUi e Tözün: Şan Stüdyo or· barile değil, teknik bakımından yaşamak lazımdır. Atatürkü ldanılamak ve ona 
kestrası refakatile - 22,20 Or· şova: Operet musikisi, 22,20 sarfolunan 1htimam ve ltina 1ti- Bursalılar bugün tarihi bir tahassüsler ni ve minnetlerıni 
ke•a: - 1 • Lebar: Eva, Pot· Vjyana: .. Abu Hasan • ısimli bar le de bır muv-ffak1yet ese- b ) ram yapmışlardır. Butün dük· b ld rınek ist yeıa Bur sanın bir 
pcurri, 2 - Mousaorg.sky: Danse · opera piyesi. ridir. kanlar kapanmış, şehrın her fenerAİayı adi. Billlerce insan .. 

3 M h l Se d Resitaller: peralnne, • ıc e i: rena e, Umumi bir iuşirah içer.sinde yaşta her zümreden her teşek· dan teşeki<ül edea bu fener 
4 - R thmanioff: NoctW"ne, - 15,45 Berlin kısa dalgası: fabrikadan ayrıldık. külden insanları gözlerinde ıs· aiayı otelin önünde mütemadi· 
22,45 Ajans haberleri :_ 23 Türk marşı sonat (Moza ), 16,30 Bursa, 1 (A.A.) - Gemlikten tiklalin stiruru ve gögüslerinde yen alktş ses eri çıkarıyor, yaş1 
Plalda sololar, opera ve operet Berlin k sa dalgası: Sopran şar· 15 i 15 geçerek hnreket huyu· Türklüğün gururu oldugu halde varol Ataturıe diyordu. 
parça1an - 23,20 Son haberler kdarı, 17,15 Varşova: Viyolon- ran Atatür~, Bursa 'hududunda Büyük Kurtarıcıya mınnetlerini Atatürk Bursal ların bu can~ 
ve ertesi 2finün programı sel resitali, 19,2J Liypz g: Pı· Bursa valısi ile kolordu komu· sunmak için caddeleri, nıeydan- dan tezah rl rıle duydukları de· 
2!,30 Son. yaao konseri, 21 Bükreı:şarlc Mir. tanı tarafından istıkbal edilmiş· farı dold..ırmuştu. Bursa mera· rın mem ıun ye şevkile Ü~ defa 

Ankara radyosu lerdir. simi resm yetiıı ÇOK fevkinde tar.as ya çıkarak halkı se aın a· 
ÖJle neşriyatı: Saat 12,30.. Altın ihtirası Bursa valisi, Bursanrn büyük idi. Bursalılar kendi proto..:ol· dıl r. 

12,50 Muhtelif plak neşriyab - kurtar c sına ebedi minnetlerle larını kendıleri yapmıştı. Bır an N hayet başywer Ce al Ôıner 
12,50. 13, 15 Plak Türk musikisi - Baştara/ı 6 ıncıda - bağı olan Bursalıların tazimle· oldu ki otomobi,Jer halkın iıd • Atatürk namına hal.ca fu h.ta· 
ve halk şarkıları _ 13, 15-13,30 lırsa bu iskeletler nöbetçilerin rini arzetmiş ve Bur saya varm· hamı orhs nda sıkıştı kaldı. bede t>ulundu: 
Dahı1i ve harici eberler. ö.dürdükleri adımlara aittir. caya kadar yer yer biriken köy· Bir aralık kafile durdu. Atatürk -B n A .:ıhı 1'ün başvaveriy m. 

Mütehassıs araştırmalarına de· ı 1 · ·· h · lt- ı k d · · b k d d A k M d" · Al. ... -m neırı"gati: Saat l8,30 ü erın mute ass s a ~ış arı ara- en .sını u a ar cau m le· tat Jr go.:ıtcr ıgmiz sevgı ve 
~ vam etti. Galerilerden bir kıs- d 6/ d B h!!-"' t k 1 b d • 19 Rady-"--ı"lc -le temsı"lı·.. k I le sın a saat ~ 15 e ursaya za uner e arş ıyan u tertem z saygıda=ı çok memnuu oı uliılr. 

U1V11 ...--- mı yı ı mıştı. Bunları azdırdı, 
( AaL--a ıebı·r tı"yatr ........ ~~ıt· I l b muvasalat edilr.-tiştir. Türle ~cuklariyle daha yak n Memnuniyet ve t şekkı..irla"oi 

..... - nı ay ar('a ça ışh; ir çok para ' b l k · · k 1 b l 1-i tarahnd•-) _ 19,00. 19,30 Burs anın bu günkü heyecan u unma ıçın ap l ı otoma ı • s ze i b a~a beni me U!u ettiler. 
- aarfetti, nihayet çı1dırdı. Şimdi ı · d · '- .. .ıc. Türk muıikiıi ve halk carkılan erm en ıoere& yagmara raa- ~nı Z•"6a ıda .-ahataız .o••· 

... Atina Akıl hastanesinde, daıma kamda buluna ı haz neyi - S mil· men açıli bir otomobile öınaı- manızı arzu eıtik1eriai size soy· 
(Makbule Çakır ve arkadaşları) Ali paşanın hezinesinden bah· yon altın yen. dört kızağa yük· ler. Ve ıkametlerine tahsis olu- lemem de bann Lvdi eıtiler. 
- 19,!0. 19,45 Saat ayarı ve sediyor, rüyasında Arşimedi Jetti ve a~keri hastanesi b~şhe- nan Çelikpalas oteline bu IJ· Lütfen istirahat buyurunuz. 
arapçanqripat - 19,4S· 20,lS gördüğünü, hazinenin yerini ta- k"mi Macar doktor Gyorgyye retle gıttiler. 
'91&.ı.. "ki · L-11c k ı Bıtşyaverin bu tebl gatı haile 1 un: lnUll 11 ve IHl1 şar ı an rif ettiğini söylüyor; hastaneden tevdian yola çıknd . General, Her taraftan (yaşa, va rol Ata· 
(M .,. ~ d k d 1 ) tarafından yeni bir tezahüre • ~nn aı ve ar • aı an - çıkmak, ara•tırmalarına devam b R tür J) sesleri fasılasız bir uğultu 
20 • 20 1 ... u hazineyi usyaya götürmesi, vesile oldu. Oo binlerce ba k: 

,1~ • ,30 ktııadi konuşma: etmek istiyor.. b d h f halınde da galan,yordu. 
Ş SÜ A d 20 O em n ir yer e zetmesi em· _ Hayır Atatürk b z ralıawz 

• reyya y emir - ,3 • Bizim tarihlere göre, Ali pa· rini verdi. Bir zamanlar muhıt nde vahi· 

Bursa; baştan aşağı donan· 
mıştır. 

Büyük Şefin, yarın (bu gün) 
lstanbula hareket etmeleri muh· 
temeldir. 

Bursalıların ricaları 
Bursa, 2 (Hususi) - Bursa· 

lalar; Bursayı demiryolu ile Ka
raköye bağlamak ve Bursanın 
modern hır turist ~eh i olmasını 
tem n etmek iç n Başvekilimiz 

B. Celil Bayara ricada bulun· 
muşlar ve Bursada konserve 
fabrikaları tesis edılmesıni istir
ham ey emiş erdir. B şvekilimiz, 
Bursalıların bu ricalarını ehem· 

m yet e te .«: k etmektedir. 

Büyük Şet, Balkan Hariciye 
Nazırl1Jrmı kabul edecekler 

İstanbu , 2 (Hususi) - Ata· 
tUrk, bu •ganlerde Ankarada 
toplanacak o an B .. Ikan devlet· 
ıeri Haric y. Nazırlarmı .... abul 
edeceğ.nden bu ayın 15 n<J' 
Ankarayı teşr f edeceklerdır 0:--' __ _ 

lktısad 
Başı 6 ıncl sahifede -

haz r anm' bulunmamıs.ndan 
iter gelnı k edi . 

G~ ec K sene ıç n dığ'er belli 
başı mahs!ll erımız n de stan· 
d~rd Z'! ı!d lece-ğı anlaşılm;ik· 

tad r. 
Bunun için pa'aınutta bu ııün 

~ an mu t b r mıaal otaietc 

gözününde bulundurulmalıdır. 

Bu kabı! mü?külıeri önlemek 
için, nizamnameni:ı ta bık tari· 
hinin at olduğ..ı mahsuhin id
r.ak nden bir, ıki ay evele ras· 
getirilmesi İcab etmekted.r. 

Nejad Böğürtlen 
21 Ptlkla danı muıikiıi - 21· ııa lstanbula gelirken sadık kö· meler dolaşan Bursa şehri şimdi olmay z. Sen varol.. DJyerek 
21 15 A:.ı. babe 1 y Hazine yola çıktıktan bir gün b & d ı Ş h · "/ k ' ,...... r eri - 21,15 lesine: •Şayet bacıma bir feli· bayata intibak etmiş müsbet a3ır 1 ar. e ırcı ı 

21 Sc 6..oı...L. ... sonra ( Por Aıtur) sukut ett. o__ d 
• , .1 ~ ... 1 0 salon orkestrası ket aelirae hazineyi berhava ruhlu ınsanların n metş nas te· ou hasret payansı1 ı. •. 
1 u A.-!...:: • General Noji, ganimetleri say· ş d k k d f ı B .J ·111eaet rviane, 2 • Ziebrer et •• emrini vermiı. Köle, pelıc zahürlerıle yepyeni bir tarih say· u a ı a a enera ayı ur· - Baştara/ı 3 /incilae -
La Fil&.. d'bve, 3 • Laco me sevdiği efendisinin emrini yerine dırdı: 546 top, 35,000 tüfek, fasını andırıyordu. Bu sayfanın saya doğru Cumhur.yet marşı kendı 1çinde imarat ve ıslahat 
S.:te L.feria, 4) Les Taareaux getirmiş. Bir rivayete göre de 1,920 beygir, 30,000 kılo muh- en zengin ziyneti münevver genç· terennüm edeı ek uzaklaşmak- yaparak hazırıamal dır. (l..e Cor· 
• Souuo Balkon Serenade • 5) paşanın kellesi uçurulduğunu telif mühimmat. Fakat, h4zine- lik olduğuna zerre kadar şüphe tadır. bıs er) nin çoic mlllassal pro· 
~ TbeMre Roaiai Ouverture haber alan bendeleri hazmede den eser yo~. Kaçırılm·ş,. Bu yoktur. Bu hakikati gördükten Atatürk Merinos /abrikasım gramı dört noktada hulasa edı· 
Barbier de Seville - 21,55 • 22 ne var, ne yok arılarında tak- hazine, bu günkü para ile 300 sonra inkılabın feyzine ve kuv- bizzat açtılar lebilır: 
Ymaki program ve istik1il marşı. sim ederek her biri bir tarafa 'mrlyondan fazladır. vetine iman etmemek mümkün Bursa, 2 (Hususi) - Atatürk, 1 - Şehir içlerinı, nakil va-

Mubtelif radyo istasyonlarının sıvıımış... Fakat doktor ve dört kızak değildir. Merinos fabrikasını bu gün biz· sıtalan bakımından dekonjea-
program mü: Por - Artur ••• Tranıval ne oldu? Rus polisi aylarca A atüJk, Bursalıların bu sa- zat açtılar. yone ed lmelid r. 
SenJoniler: 1 Sonkinun 1905 Por Artu· aradı. Beyhude .• Dör .kızaktan mimi tezahürlerinden pelc mü- Başvekilimiz B. Celal Bayar, 2 - Ş ... hir merkezinin kesa• 
19,~ Peıte: Senfonik konser run Japonlar tarafından muha- da bir eser bulunmadı. tebassis olmuşlar ve: öğleden sonra saat üçte uzun fetı çoğaltıtmalıdır. 

(Offenbacb. Siede, Lincke ), sarasının 328 inci günü. Mubaf z J pon pol slerı de araştırdı· - Bursalılar, bana ilk gün- hır nutuk irad ederek, yeni fab· 3 - Seyrü sefer sı.irati yirmi 
21,45 Bikret: Senfonik konser kumandanı general Stoessel, lar. Onların da araştırmaları lerin heyecanını yaşattılar. rikamızın ehemmiyetini izah et· misli fazlalaşttrılmalıdır. 
(Raman filharmoniai). akşam karanlıjt çökerken, istih· boşuna gitti. Buyurmuşlardır. tiler. - Son• garın -

•• ~:: •r--:~t~~~~~~!'.-:-:---··--- -- ··!:.·-6!.•_ .. _ ... w •• _ ... _.a.-!9.·-~-:-·.•=:.~.:-.· ... ·~~~·:"··w ... _ ..... ·: ••. =.• ... ,.._~~-~-~-~-~-z-z- .. -...e..-..,...-x:-:zeo:.--:.:-~-::;::: .. ~zr,;rr-...a'"'"..f!'Z:cl~?l'T"-ı:t:.;:z:""~:G""-S:C.;cr-D"'-ii'"-:ritt<t«*-
ÔlmüştÜf öldürüp memleketi terketti gıbi gelen dakikalar geçti. Kü· Doktor&&n bulundutu ev.in kar-

KIZIL AKREB 
AZAN: 

Sax Rehner 
ÇEVİD'N: 

Sezai Yaşll 
- 28 -

iKiNCi KISIM 
6e Dİl9ll llM•, ateş ettiın. 

Yld Jlniı .._ bajrrm'ak 
pfi f•klil. Kur.ın isabet et
mitlL lliedea tabanca düttü, 
l 'M , • .-.... fırltyaralc iize· 
n.. atd4a& Uki• domaz be· 
ftl 1-dea daha atik clavrua· * .. ilw elinde tuttup "
a.-.ı •hmı .. ııada; kafa
• IMa .atlıbt torbadaa kurt.· 
... illa ..ı elimi kaldırdım. 
Terha b4tin ıiddetile kolWDUa 
...... indi, muvazeaemi kay· 

ve duvara yıkllclım. Ba 
ı.bmcam elimdea fırla

IJlllb. Kelum .kullanılmaz bir 
bale ıelmifli. Llkin beaim ıat 
kol••• mukabil ODu lu 

••ilamdı. Be.im ·vaziy~tim deha 
;yi i(ji. 

Yddmm fibi üzerime atılarak 
gırtlatıma aanldı. Arkam duvar 
oldatu için 11kıtmıı kalmqbm. 
YarablN ne kuvvetli pençesi 
wardı l Bir uoiye daha bu lıalde 
kalsam mutlaka botulurdum. 
Bit.ün kawetirai sat baca;1ma 
vererek karnına müdbiş bir 
tekme kODd•rdum. Herif bu 
tekmeDİD tiddetile boğazımı 
bırakarak yere yuvarlandı. 

Hemen üzerine atıldım. Sai
Jam elimle gırtlatına sarıldım. 
Sıktım, sıktım. Herif bir iki 
debelendi, ıonra hareket.siz 

Bir kaç dakika olduğı.1m yer· zannederlerdi. rek sadası gittikçe uzaklaftı ve 'f1 tar•fmda, bir az ileride köto 
de kaldım. Kendime ,gelince Üzerinde meslek numaram nihayet kayboldu. başında satılık bir ev vardı. 
avlunun kapısına koştum, etrafı ve ismimin baş harfleri bulunan Ani bir gürültü, salano çal· Sahıbinden gezmek için •alı-
dinledim. K mseler yoktu. De· bileziğimi kolumdan çıkararak kalanması sonra gene ıeuizHJd tarı aldım. Aynini yapbtmak 
mek ki silah sesini duyan ol· ölünün bileğine taktım. Böyle· Gaaton Maka; dit« iımile bir saat .bile sürmedi. Evin be-
mamıştı. Geri döndüm. Ôlünün likle herkes benim öldüğümü şoför Şarl Malet Taymiı nehri- nim içiıı büyüle oldutunu baba-
üstiinü baıını aradım. Bir çok z•nnedecekti. O zaman ben her nın suları arasına karışb. ne ederek anahtan iade e tim. 
pasaport ve bazı evrakla bera· tehlikeden uzak, rahatça çalışa· • *. Cebimde kiçiik mat ... 
ber o günün tarihini taşıyan bilecektim. iz üzerinde vetli bir dürbin, belimde de 
Paris için bir bilet buldum. Otomobili garajdan çıkardım. Yüzü yaralı adamı nehire vefakar arkadafı• tabancam 
Araştırmama devam ettim. Ca- Ôluyü arkaya bindirdim. Yavaş attıktan soora hemen odama olduğu halde satılık evin yolu· 
ketinin ıç tarafında, aşağıda yavaş yola koyulduk. Vakit -gidip evrakımı bir çaataya yer au tuttum. Hiç kiaeeye •ezdiı-
kibrit konan küçük bir cepte gece yarısı olmuştu. Evelce na· leştirerek oradan uzaklaştım. meden içeri J'İrdim. Yukan 
elime sert bır şey ilışti. Çıkar· zarıdikkatimi celbeden bir yere Zaten daha sabalıtaa bir otelde katta, doktorun eviaİll bp&Mm 
dım, baktım. nehrin en lr:aranlık ve kimsesiz tutmuştum. Dotruca yeDİ jka- •ören bir peacereain &Mnde 

Bu kuyruiu kopmuş küçük 'bir kenatına vardım. ım«gibıma gittim. Makyajımı meYki aldım. Yanıma re•• 
bir akrepti. Altın akrebi Etraf zifıri karaDlıktı. Ay bo· lem zleyip, traş oldum. Sıcak için öteberi ve bir fite 4e • 

Şimdi bu ölüyü ne yapa· lüt .arkasına girmişti: Cesedi bir banyodan sonra derhal almıştım. Her tc1im tamemdı. 
caktım? sürükliyerek rıhtımın kenarına yattım. Oh .• Londrada adam Şimdi sabırla gelecek ... bek· 

Düşünürken aklıma bir fikir getirdım. Tam atacağım ıırada öldürüp yok etmek ne kad• lemelc kakyordu . 
geldi. [Otomobilime 'kor, götü- yakında bir kürek sesi duydum: kolay şeymişl Gözümde dirbin, doktonm 
rür, tenha bir yerinden Ta) mis Neh r polısi devriye geziyordu! Ertesi günü ancatc ötfe üzeri evine giren biitün müşterileri 
nehrine atardım. Zaten adamın 01duğum verde kıpırdami· kalkabildim. fık işim doktor tetkik ediyordum. Akşama ka· 
cebinde Parise g tmek dan lıcaldım. Soluk almaktah Hartônun evinin cinrtnı kqfet· dar şüphelenilecek hiç k m1e 

vardı. Ar kad ıl 



3 ~obat ANADOLlJ 

Es ~i Am ,,r "kadıların mukaddes haz.i. 
; .e er 1 soyan kadın nasıl öldürüldü? 

E M 1 L YA Esrarengiz, eşsiz, çok muh-
1. teşem ve güzel bir kadındı 

Meçhul bir namlı, 8 kurşun sıktı 
lnkalarm, Amerikanın eski 

yerlilerinin baştanbaşa altınla 
dolu büyük hazineleri efsane 
addedilir; fakat bu hazineler 
üzeriee şimdiye ~dar pek çok 
şeyler söylenmiş ve düşünülmüş 
ve bu hazineler binbir hakiki 
maceraya sebep olmuştur. 
Şu anlatacağımız feci mace· 

ra da bunlardan birisidir, 
baştanbaşa hakikidir! 

• . .. 
Riyo de Janeyroda bir gece ••• 

Avenida santral cenubi Ameri• 
kanın Şan Elizesi, karanlıklar 
arasında çizilmiş nurlu bir yol·· 
dur. Bu cadde baştanbaıa ve 
pek çok elektrik ampttllerile 
aydınlatılmııtar; baştanbaşa zevk 
ve etlence yerlerinden mürek· 

Meılıur dil/Jer rJe Rigo de Janegroga bir bakış 
keptir. Her gece bu caddede 
binlerce 1engin ve maceraperest, 
bialerce dalavereci, soyan veya 
aoyulan burada kendisine kı .. 
met, zevk veya it arar. 

Tam bu sırada, bir tabanca
nın acı ve korkun~ patlayışı 
sekiz defa, biribiri arkasına 
duyuldu. 

Genç ve çok güzel kadının 
beyaz kürkünde biraz, pek az 

"""""_,... ___ 't':~ın~!ll, ll!c~azı~~v~e~~z!!Jje~~~rin~·--+•ıir--•Hlıncftlf'"~ç .e gllzel ka-

mek, erkek avlamak için azami dın, henüz açık bulunan otomo
bir dekoltelikle, ritmik yürüyüş· bilin kapısına doğru bir adım 
lerle bu caddede do)qırlar, attı, kapıya tutunmağa muvaf-

fak olamadan orac ğa, otomobi· 
zevk yerlerinde etlenirlerl Bu· lin çamurluğu dibine yıkıld , 
rada laerkot, ·h'm de istisnasız kaldı. 
olmak üzere- medeni yani Av· Genç kadm yerde iki sani· 
rupal kıyafettedirler, nazik, ki· yelik seri bir ihtilaçtan sonra 
bar ve mültefit görüniirler; fa- öldü. 
kat bütüa bunlar zahiri ve pek Bu sırada otomobilden iki 
ince bir cilidan bqka bir şey erkek daha indi; bunlar da ta· 
delildir, bu kibarhkların, bu bancalarile havaya ve rasgele 
medeni kıyafetlerin arkasında beş on defa ateş ettiler. 
korkunç bir vahşet ve kabalık Facia, bir şimşek süratile ya· 
gizlidir. yılmıştı. 

S.lcla el •ililı1 Bu bir sürü tabanca ıesle-
Kopabanka oteli, muazzam rinden halle telaş ve heyecana 

ve lillu bir etlence yeri, arzın düşdü; pek az bir zaman içinde 
belli bqlı batakbanelerinden otomobilin ve yerde ölü yatan 
biriıidir. itte bu gece, bu ote• genç kadının etrafında yüzlerce 
lin önünde büyük vo lüks bir meraklı insan toplandı. Büyük 
otomobil durdu. ve lüks otelin medhalinden de 

Bir Prusya askeri gibi baştan bir sürü smokinli, mükellef vo 
baıa sırmalı elbiseler giymiş suvare elbiseli insanlar akın 
olan ıoför, gene bir Prusya ne· ettiler. Fakat korutular ve ol
feri aibi dimdik tavırlarla oto
mobilin kapısını açtı. 

Otomobilden bir kadın indil 
Bu bir kadın detil, bir ha· 

rika, baştanbaşa ilahi bir şe· 
kil ve hatt ahengi, bir insan 
kızında tenasuh etmiı bizatii şi· 
irdirl 

Asfalt üzerine geçtiti zaman 
göklerden yere inmiş bir yıldız 
gibiydi. Güzel bir kürle altında 
olmakla beraber, çıplak, olgun 
ve dolgun omuzlarmıo güzelliti 
gece bile gözden kaçmıyordu. 

Genç ve çok güzel kadının 
arkuandan, otomobilden bir 
erkek indi. Genç kadın erkete 
döndü, erkek ona ıokuldu ve 
kadın ıadece: 

dukları yerde kaldılar. Nihayet 
bir kaç erkekle, batakbanenin 
devi andıran kapıcısı medhalden 
çıkmak cesaretini gösterdiler, 
bunlarıllJ önünde hepsinden kısa 
boylu, fakat bepıinden cesur 
bir kundura boyacısı vardı. 

Bunlar, yerde kanlar içinde 
yatan genç kadını el ve ayak· 
larmdan, başından tuttular, 
güzel saçlarını yerlerde sürüye· 
rek, kan damlalarını asfalt üze· 
rinde sıralıyarak pasaja getir· 
diler. 

Ve cesed pasajda yere bıra· 
kıldığı vakit bir anda bütün 
ağızlardan şu iki kelime dö
küldü: 

- Emilya Kayossol Emilya, 
Kayossol 

Fakat kim öldürdü? 
Evet, bu maktul ve çok gü· 

zel kadın Emilya Kayosso, Ce· 
nubi Amerikanın en esrarengiz 
kadım, eski Amerika yerlileri 
lnkaların hazinelerini bulan ve 
soyan kadındı. İnkaların hala 
mevcud olan efradı, bu güzel 
kadını, cedlerinin muazzam ve 
mukaddes hazinelerini soymakla 
itham ediyorlardı. 

Bu kadın böyle hiç umulmı· 
yan ve pek esrareng:z şekilde 
niçin öldürülmüştü? 

Bir aşk cinayetine mi kurban 
olmuştu?. Yoksa?.. İnka ruha· 
nilerio bir intikamı mıydı? 
Eski zamanlara aid hazineleri 
aramakla meşgul gizli bir ce
miyetin bir hesaplaşması mıydı? 
Bu ihtimallerden birisini kabul 
imkanı yoktu. Her ihtimal de 
ayni derecede kuvvetli ve akla 
yakındı. 

Esas itibarile bu kadın baş
tanbaşa esrardı? Bu kadın em· 
salsiz bir güzelliğe mal k, fakat 
tamamile meçhuldü. Kimdi? Ki
min nesiydi? Bunlar da meç· 
huldü. 

Niçin öldürüldü?: Biz yuka
rıda saydığımız ihtimallerden 
hiç birisini diğerine tercih ede-
cek değiliz. Yalnız, hadiselerin 
inkişaf şeklini ve biribirini ne 
suretle takip ettiğini yazacağız. 
Sayın kariler, bu hadiselerin 
teselsül şekline bakarak bu gü
zel ve esrarengiz kadının niçin 
ve belki de kimler tarafından 
öldürüldüğünü tayin edebilecek· 
lerdir kanaatindeyiz. 

Adem Hasip Adamoğla 
- Sonu garın -

- Ne ıüzel bir rece! Dedi. 
Fakat bu seı, gilzel oldutu 

kadar sert ve hq"n idi: bu gü• 
zellıkte çok korkunç bir sertlik 
vardı. Bu ses, şehrin diğer 
inaanlarman seslerinin ayni, gü· 
&ellik iç" nde kabalık arzeji• 
ror4• Eald ••rli Amerilkaılera 

Serbest siitunlar: 

Terbiye sistemi 
ve son hadiseler 

~···· B. Yunus Nadiye 
Manisa Ortamekteb muallim· 

lerinden bir kariimiz de terbi· 
ye meselesi üzerinde bize bir 
yazı gönderdi. Serlevhamızda da 
görüldüğü veçhile, bu yazılar· 
daki kanaat, doğrudan doğruya 
yazana aittir, gazetemizle ala· 
kası yoktur. Kariimiz, hadise· 
lerde, daha ziyade b:zzat mu
allimin mesuliyetini aramaktadır. 
Makale şudur: 

Son yıllarda okullarımızda gö· 
rülen acıklı hadiseler dolayısile 
gazetenizde ve diğer gazeteler· 
de çıkan yazılan okudum. Bu 
yazılarda hastalık çok güzel 
teşhis edildi. ilaç olarak da 
okullarda maddi cezanın kabul 
edilmesi bulundu. Bunun üze
rine bir sual sormama müsaa· 
den'zi dilerim: 

Öğretmeninden fena not alan 
çocuk ceza verılm yeceği ni, bi
naenaleyh öğretmenine her türlü 
l<'.bdidi yapmaktan kendisine 
bir zarar gelmiyeçeğinj düşü· 
nerek mi, yoksa bu hareketinin 
doğuracağı akı beti az çok he· 
sap edip ne olursa olsun diye mi 
yapmıştır? 

Eğer kendisine ceza verile· 
ceğini ve bundan bir kötülük 
geleceğini düşünerek yapmışsa, 
bu cezanın şöyle veya böyle 
olması düşüncesi onu bu hare• 
ketioden alıkoyamıyacak, bina· 
enaleyh ilacımız hastalığı gide
recek yerde artıracak de· 
mektir. 

Sonra maddi cezanın çocuğu 
çalışmağa sevkedeceği, çalışan 

çocuğun fena not almıyacağı, 
binaenaleyh böyle müessif ha· 
diıeleria bu ıuretle önleneceti 
düşünülüyor. Bunu da anlıya· 
madım. 

Şimdi çocuklarımız çalışmı· 
yor mu sanıyorsunuz? Öyle iıe 
çok aldanıyorsunuz. Çocuk; ça· 
lışmanın lüzumuna inanarak 
hem de her devirdekinden da· 
ha çok çalışıyor. Buna ratmen 
muvaffak olamıyor. Sebebini 
soruyorsunuz? Pek basit. Fakat 
pek acı.. Muvaffakıyetsizliğin 
sebebini hep çocuğa, program
lara, terbiye sistemlerine yük· 
lüyor, bir kısmını olsun kendi 
üzerimize almayı biç istemiyo
ruz. 

Bir az da kendimizi, yani çÔ· 
cukla uğraşanları ele alsak .• 
Bana sorsanız: Çocukların çalı
şıyor mu? Evet. Derim. Çünkü 
hemen hepsi de verdiğim ek
zeyleri istedi timden fazla meı .. 
gul olarak yapıyorlar. Sınıfımda 
bir ders evci verdiğim vazifeyi 
yapmadan gelen çocuk yüzde 
biri geçmez, amma iyi yapan 
çocuk da o kadar azdı.r. Çah· 
ııyorlar da neden muvaffak ola· 
mıyorlar? Ben iyi öğretıemiyo
rum da ondan. Bir ders evel 
verditim muadeleleri iyi anla
tamadıtım halde çocuta çalıı
ması için temrinler verdim. An· 
lamadığı ıeyler üzerinde QOCu· 
tun n&1ıl çalışmasını istiyoruz. 
Anlıyabilmeıi için kitap mı 
okusun? Onun da bir metodu 
var. Bu metodu öğretemedim1e? 

Coğrafya ötretmtıni ile ko
nuşsak o da bize mevzzuu çok 
geniı anlattığını, ortaoblun 
üçüncü sınıfana verditi suallerin 
cevaplarını lisenin on birinci 
ıınıf cotrafya ve kozmatrafya• 
ıında bulabileceklerini ıöyler. 
Ôyle ya çocuk gidip kiltipba. 
nelerde bu kitapları bulup oku
yacak, anlayıp suallere cevap 
verecek. Bu şart içinde çocuk 
cotrafyadan dönerse kabahat 
kimin? 

Kımvac.ya ıor, f;z;kç;yi dinte, ı 

Slblfe '1 

BQyilk köy hikdyesi 

Billôr Köşk 
Seu ili, kö11lü kardeşlerime armaian 

YAZAN: 
Nezihe Muhiddin 

-4-
Onu karşıdan gorup ac•yan 

şen ve güleç Fadime, koca 
ninenin yanına yaklaştı. Bu Fa· 
dime kız yaman kızdı. Kasa· 
bada açılan okuma odasına 
koşarken, ne korku tanımıı ne 
de yağız ninenin kof nasihatle· 
rine kulak asmıştı. Sözlerine 
kulak aımadlğt için şimdi çıtır 
çıtır cerideler okuyan Fadimeyi 
sihirbaz diye sevmediği ve bu 
yüzden araları şeker renk ol· 
duğu halde artık çok dolup ta· 
şan içini dö '~mek için güler 
yüz gö~termeğe çalıştı . 

Fadime sedef gibi dişlerini 

gösteren tatlı gülüJile yağız ni· 
neye yaklaşarak onun kanhur 
omuzunu okşadı ve: 

- Gene seni sıtma mı tuttu 
y·ğ,z ninec"ğim? Çenen atıyor, 

yüzün sararmış. Niçin Ba)an 
Gündüzün verdiği h r. p l arı yut· 
madan? 

- Yağız nine hiddetle: 
- Ben o büyücü lerin verdi· 

ği afsunlu hahları yutmam: 
Diye yaka.sına üç defa tü· 

kürdü. 
Bu söz üzerine Fadime gizli· 

ce güldü. Çünkü yağız ninenin 
ara.sıra büyü yaptığım bilirdi: 

- Neden böyle gamlı duru
yorsun yağız nine? 

Yafız nine homurdandı: 
- Daha da soruyorsun. Dün 

gece kara karga incir ağacında 
tam üç defa acı acı öttü. 

- Varsın ötsün. Ne çıkar 
yağ.z nine? Belki hayvancatız 
aç kalmıştır. 

- Kız töbe de? Hiç kara 
karıa aç kalır mı? Ebab.l ku$· 
ları ona cennetten yem taşır 

durur. " 
- Yağız nine Ebabil kuşu 

da nedir? 
- Kız Ebabil kuşuna dil 

uzatma, alimallah çat pılırsın: 
Fadime bir kahkaha attı: 
- Görüyorsun ya çarpılma· 

yorum. 
Yağız nine sahici bir hayretle 

Ebabil kuşuna dil uzatan F adi· 
menin nasıl olup ta çarpılmadı· 
ğma ıaııp kalmıştı: 

- Kara karga işi yoksa in· 
cir ağacında ötsün, dursua, 
dünyanın kılı bile kıpırdamaz. 

- Peki öyleyse boz Pubuya 
ne diyeceksin bakalım? Bu ge· 
:>e külhan bacasında sabaha 
kadar güldü durdu. 

- Puhu kuşu da can sahibi. 
Hayvan belki ayazda üşümüı· 
tür. 

dilciyi söylet, hep ayni haL 
O halde hastalığın tedavisi 

isteniyorsa; programdaki sakat· 
lıklan, terbiye sistemindeki bo· 
zuklukları bir tarafa bırakıp onu 
tatbik eden elemanları tetkik 
etmek faydalı olur sanırım. 

Hulisa: Çocutun çalııacağı 
pek az şey, fakat ötretmenin 
çalışıp öğreteceti bir çok ıeyler 
vardır. 

Ortaokullarda Matematik öt· 
retmeni kendisi çalıııp ötret· 
meden çocuklann çalıımuını 
bekledikçe, kimyacı Lisede oku· 
nan formülleri ötretmete devam 
ettikçe, Cotrafyacı Kozmotraf· 
yadan bahsettikçe çocuklarımı· 
zıa ne c,alıımıaını, a• de bir 
ı•Y ötrenmeaine imlrln vardır. 

Çocuklar çahımayınca fena 
not almaktan, fen• not alındıkça 
da müeuif hadiselerle karşılaş· 
maktan kurtulamıyacağız. 

Manid: Ortaokul Mate
matik öğretmeni 
' ;,Palalm Er etin 

Yağız nine o kadar kızd 
eğer başkalarını bulup ta 
yanacatını ümit etle Fa 
kızı yanında duran sopıyı 
pmcı kovacaktı. Fakat ne 
k ; artık sözlerine kulak 
kalmamıştı. Kalmamışta a 
çenesi bir tür türlü susmak 
miyordu, ne yapsın?... Ya 
güleç yüzlü kızcağız da bir 
ha yanana uğramazsa ne ede 

- Seni şeytanlar zaptet 
Fadime · demekle öcünü al 
seni şeytanlar bağJamış ... 
bim kusurların ı bağ . şlasın ... 

Fadime kız Yağız ninenin 
ruşuk eliai tutarak: 

- Bırak bunları da d 
Yağı z nine yüreğindekin i dı 
at baka lı m, kara karga, 
puhu; manası ned r bunların 

- M ,n . s ı şu ki .. Ben 
şiimde gördüm; başımıza 

yağacak .. 
- Ya·~ N için acaba? Gü 

hımız ned r kı? 

- Günahımız mı? Günah 
z m değıl , amnıl k z ı m işte 

ların, o · zal ımlerin şerrine 
ruyoruz .. 

- Hangi zalimlerin şerr 
Yağı z ııine? 

- Hangi zalimlerin olac 
Sanki bilmiyorsun. işte o 
lahtan akar suyunu kesip 
lap döndürmeğe çıhşan ka 
terin ... 

Fadime bir kahkaha attı: 
- Onlar Allah.o suyunu 

sib dolab döndürmiyecekler. 
- Ya ne edeceklermiş 

kalım? 
-Ne mi edecekler; dut, aa 

anlatayım, yağız ninecitim •• 
labın en mutlu lıculları onla 
Bay Doğan bu köye nur " 
recekt 

- Sus kız sus, .Allahın n 
onu da, seni de kör eder 
mailah. 

- inşallah yakında o n 
sen de görürsün de utanırsın 
söylediklerinden. 

- Allah göstermesin bana 
kıyamet günlerini! itte bura 
yazıyorum. Eğer bu imansız 
dönme dolablarını yıkıb bu 
dan defolup g;tmezlerse, ra 
tealaya karşı koymaktan 
geçmezlerse başımıza kıy 
ıular yatacak: 

- Yatız ninem; 
üzüp durma( Onların kurd 
ları dönme dolab nedir biliy 
musun ıen? 

- Ne imiş bakalım? 
- O Billur köşk ... Hani 

senin ballandıra ballandıra 
lattıtın Billür kötk masala y 
mu; işte tıpkı onun gibi .• Be 
ondan güzel bir Billur kö 
kuracaklar .. BiUilr köık kurul 
bile ... 

Yağız nine kuduracaktı artı 
- Ne hadlerine ·d!_ye ba 

rıyordu· ne hadlerine? Bili 
köşkü Yemen ellerinde iyi 
atte alıunlar kurmuşlardı .. 
p1sının önllnde bir duda 
yerde, bir dudağı gökde zebel 
gibi bir Arab bekçi var 
Adamı tutunca iki bölük eder 

- Tabii bizim fabrikanın 
pıcııı Beıir ata aibi değil m 
Amma bizim Beıir ata, gül 
yüzlü, ıen sözlü bir babayit 
lnıaaı iki bölük etmiyor, f,~ 
lori güleç yüzle selimlıyor. "JJ. 

- Kız sus, ıen ,._ıti!f' 
ıun? Mübarek BillaP1 ıe n 
lere benzetiyorsun ?.g nV erfl 
lerindeki Bıllur köşk~ .ti 
tan hanımı, bir de ı~~IÜ 
varmış.. Başlarındaki 1iitaa 
lar öyle ışıldarmış ki baltliLI 
rın gözlerini kör edermiş •.. 

-Arkası IJtU-
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Mıntakada ne · er kabarı-
yor, bazı köy eri su bastı 

Feslek çayı hatb bo~da. lzmir-Nazilli miinaka
lesi bozuldu. Meçhul bir sandal bulundu 

- Başı 1 inci salıi/ede -
Gediz nehrinin suları da mec· 

.-.asmdan taşarak ova1ardaki ara
r;İyi ikaplam :ştu. Burada da nü· 
fusca zarar olduğu alckında 
lıiç bir :haber .a mamamışsa. da 
Menemen kaymakamhğmdan v:
iayete ge:e11 :bir mekt ... p:ta Me
nemenin Derekôy hududu dati. · 
linde Ged;z nehri sulannm ka
raya b:r kayık attığı bildirilmiş
tir. Kayık beş metre uzunluk ve 
iki metre g~nişliğ ndedir. İçinde 
bir buçu~ metre uzun1uğunda 
bir zincir vardır. 

Su1arm sürü.deyib karaya at
tığı kayığın kime aid olduğu 

hakk nda tahkikat yapılıyor. Ge
d z nehri kenarında bulunduğu· 
na göre içinde buiunması lazım· 
gelen bir vcy3 bir kaç kişinin 
kimler ve akıbetlerinin ne ol· 
duğu ara tınlıyor. 

Dürı sab:ıh Nazilliden trenle 

gelen yo;cu;arm anlattık.arına 

gör~ büyük Menderes nelır.A de 
ta,mış, Nazi li ovas m su b:s· 
mJştır. Bu yüı.d.!a Nar:ilii ·Boz· 
d~.an arasında otomobil ve 
bmyonctler 4şt yememektedir. 

Bu havalideki köylerle de mü
nakalat kesilm şt r. 8ü haniye 
vef'orsunlu 'istasyonları arasında 
bulunan dağ~ra yağan yağmur 

sularından teşekkül eden Feslck 
çayı taşmış, 208 inci kilometrede 
hattı 21 metre uzunluğunda boz
muştur. Bu yüzden lzmir-Nazilli 
arasında tren nakliyata kesi!
mişf r. Dürı Oevlet D~mi ·yolları 
müdürlüğü, sularm bozduğu kıs· 
mın tamiri ıçin yerine acele hır 
tamir katarı göndermıştir. 

Dün hava açmamış olsaydı, 
yağmuru l leci bazı hasarata 
sebebiyet vermesi çok muhte· 
meldi. 

937 Yılın a 
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lzmir limanına uğrıyan vapurlar, 
Odan n hazırladığı istatistik •• 
- Baf ı 1 inci sahifed~ -

D ğ.erleri ise 40 Almsn, 3() 

Amer·ka•1, 10 Bulgar, 50 Fele
menk, 30 Fransız, 102 İngiliz, 
22 İsveç, 164 İtalyan, 17 Nor· 
veç, 24 Romanya, 10 Yugos
lavya, 9 Sovyet Rusya, 70 Yu· 
Dan, l6 Macar, 7 Danimarka, 
birer Belç.ika ~e Fil.stin, 3 Le
b-.stao, 2 F nfandiya, 3 Mısır 
vapuru, 3 ltalyan, 56 Yunan, 2 
Amerıkan 11 Frans z motörüdür. 

Tonaj tt.barile limanımıza en 
ço"k T Jrk v:ıpuru, ikinc derece· 
de ita yan, uçancü derecede 
İngii z, d ördünci.i derecede F ran· 
sız vapura gel.p gitmişfir: Bun· 
dan eve iki yıllar ista tistı klerile 
mukayese edecek olursak lzmir 
limanına girip çıkan vapur1arın 
tonaj itibarile son yılda azalm ş 
olduğunu görürüz. 

1933 yılında 1,292,550 safi 
tonilatoluk 1234 vapur ve 46063 

tonilatoluk 815 motör ve ~el
kenH, 1934 te l,673,679 safi 
tonilatoluk 1208 vapur, 38614 
tonilatoluk 1266 motör ve yel· 

kenli, 1935te 1,176,681 tonila
toluk 833 vapur ve 46685 toni-

litoluk 764 motör ve yelkeoU, 
1936 senesinde de 1,469, 146 

safi tonilatoluk 1905 vapur ve 
50045 tonluk 1549 motör ve 
yelkenli girib ç kmışb. 

Son seneye aid istatistikte 
vapurlarda 208,430 safi tonila-

toluk bir azalış vardır. Motör 
ve yelkenliiere aid istatistik, 

1937 yılanda ayrı ayrı tutulduğu 
için diğer yıllara nazar.an bun· 

ların miktarında mukayese ya
pılamaz. Bırleştirilecek olursa, 
50989 ton olduğu görülür. 

... 
* • 

Ticaret ve Sanayi Odası ta-
rafından hazırlanan bir istatis· 

tiğe göre ikincikanuo ayı içinde 
lzmir l manına girib çıkan Türk 

ve ecnebı vapurlarının rüsum 
tonilatosu yekunu 1289{)0 dür. 

1'fi\cdar itıbanle vapurlar şöy-
r d" •• 1u\' -)b 1f'~r~, 4 Alman, 14 ltal· 
Y-'~ '/Dgi!iz, 6 Yunan, 5 Fe
~~~ J. ;Amerikan, 2 lıveç, 
1 ·~n, 2 Macar, 1 Norveç, 
.J Rt\IMnya, a Yugoslavya ve 

&i\ladiyı vapuru. 

........ J .............. ~ı 

Satıhk Ev 
Karataş Teşvikiye sokağında 

4 numaralı kagir üç katlı on 
iki oda üç mutbah ve üç kori· 
dorlu dört demir kapılı üçüncü 
katının kamilen oda ve mutbah 
ve dış sıvaları ikmal edilmiş ve 
beton taraçalı ve alt iki katı 
sıvasız bir bab hane satılıktır. 

Arzu edenler istediği zaman 
görebil rler. Talipler, ayni evde 
oturan emekli komiser.erden 
M.laslı B. T evfike müracaat ede· 
bilırler. D.5 

İzmir beledigesindem 

1 - Muhasebei umumiye ka
nununun 44 üncü maddesini ta
dıl eden 3321 No. ve 21/1/938 
neş·r t r hiı kanu 

2 - İlk ·ıe Orta ted isat 
muaUimlerinin terfı ve teczıye
leri hakkındaki 17J2 say it ka· 
nunun 2 inci ve 2517 sayılı ka
nunun 1 inci maddelerine birer 
fıkra eklenm •sıoe dair 3313 sa· 
yılı ve 21/1/938 tarih'i kanun 
herkesçe oku ıması iç n be'ed·
yenin nan tahtasına asıho•ştır. 

lzmir ıkinci hukuk matıkeme-
sinden: 

Dav cı Şefika v ·kil avukat 
Vehbi Akman tarafından Kuşa· 

dasında muk:m iken tag ıyyüb 
ederek elyevm ikametgahının 

meçhul olduğu anlaşılan kocası 
hacı İbrahım zade Esad İbra
lı m :ale) hine açt ğı boşanma 

davasından do ayı yevmi mu· 
ayyende mahkemede haz1r 
bulunması için müddeaaleyhe 
ilanen tebligat icra edildiği 
ha:de müddeaaleyh gelmem'ii 
ve davacının isteğile gıyaben 
muamele yapılmasına ve gıyap 
kararının bir suretinin mahkeme 
divanhanesine taliıı:ine karar ve· 
rilerck bu baptaki tahkikat 
18·2·938 Cuma günü saat 10 a 
bl?akılmıı oldutundan yazılı gün 
:ve saatta tahkikat hakimi huzu
runda müddeaaleyhin asaleten 
hazır bulunması veya tarafından 
velıeil göndermeıi lüzumu akıi 
takdirde bir daha tahkikat ve 
muhakemeye kabul edilmiyeceği 
hu&usu H.U.M.K. tebligat fas· 
lına tevfikan tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilin olunur. 

-----------~------------~----------~ 
İzmir 1 inci icra me nurlu-

ğun dan: 
G:ıyri menku' malların açık 

artırma ilanı. 

Açık art rm ı ile puay.:ı çev
rileceic gayri menkulüıı ne o.· 
duğu: Yer altındaki mecradan 
3, 4, S, 9 parseUerin her türH 
sularını ak ıtmak hakkı olan 110 
metre leargir evin 8 de 6 hissesi. 

Gayri menkulün bulunduğu 
mevki, mahallesi, sokağ•, numa· 
rası: 1 inci Karanti ı-s M. Ma· 
denci Kadri ef. sok ığında 15 
em!a1<, 17 t j No. lı. 

Takdir olunan kıyme·: Evin 
heyeti umumiyesiı1e 120) liradır. 

Artırmanın y:tpııacağı yer, 
gün, saat: 11 /Mart/38 cuma 
günü saat 10 

1 - işbu gayri menkul ün 
artırma şartnamesi 3/2/38 ta· 
rihinden itibaren 6535 No. ile 
1 inci icra dairesinin muayyen 
nurnarasında herkesin görebil· 
mes· için açıktır. ilanda yazılı 
olanlardan fazla malumat almak 
istiyenler, işbu şartnıımeye ve 
3816535 dosya numarasilc me· 
muriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için 
yukarda yazıla kıymetin % 7,5 
nisbetinde pey veya milli bir 
bankanın tem'inat mektubu tevdi 
edıfccektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklı· 
larla diğer alakadarlarm ve irti· 
fak hakkı sahiplerinin gayri men
kul üzerindeki haklarını, husu· 
sile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde evrakı 
müsbıtelefıle b rlikte memuriye· 
timize bildirmeleri icap eder. 
Aksi halde hakları tapu sicilıle 
sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasandaıı hariç kalırlar. 

4 - Göstcrıien günde art~r· 
maya iştirak edenler artırma 
şartnamesioi okumuş ve lüzumhı 
malumatı almış ve bunları ta.· 
wamen kabul etmiş ad ve iti· 
bar olunurlar. 

S - Tayin edilen zamanda 
gayr .menkul üç defa hağırıl

d ktan sonra en çok a1 ttrana 
ibaJe ed ıır. Aacak artırma be· 
ddi muhammen kıymetin yüzde 
yeımi~ beşini bulmaz veya satış 
ist yen in alacağına ruchanı olan 
d ğ ·r al caklı lar bulunup ta 
bede. bunların o gayri menkul 
ile temin edıımiş a acakıarımn 
mecmuu!ldan fazlay ~ çıkmazsa 
e ı çok ıart ranın taahhüdü baki 
kalmak üzere ar ırma on beş 
gün ddha te ... ndıt ve on beşinci 
gü ıü ayni sa alt· yapılacak ar· 
tır.ııada, bedeli sıtaş istiyen n 
a'acağına ruchanı olan diğer 

aiacrıkı ların o gayrı menkul 
ıle temin ed.lmiş alacakları 
mecmL1undan fazlaya çıkmak 
şartile en çok art rana ihale edi
lır. Böyle bir bedel elde edile· 
mezse ihale yapılamaz ve sahş 
talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale o~unan kimse derhal veya 
.ıyerilen mühlet içinde parayı 
vermezse ihale kararı fesbolu· 
oarak kendisinden evci en yük
aek teklifte bulunan kimse arz· 
tmiş olduğu bedelle almağa 
razı olursa onı, razı olmaz veya 
bulunmazsa hemen on beş gün 
müddetle artırmaya çıkanlıp en 
çok artırana ihale edilir. iki 
ihale arasandaki fark vo geçen 
~ünler için % S ten hesap olu
nacak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın 

la11bıı. 
memuriyetimizce alıcıdan tahsil # 
olunur. Madde (133) 

Evin 6 hissesi yukarda gös· 
terilen 11/3/38 tarihinde 1 inci 
icra memurluğu odasında işbu 
ilan ve gösterilen artırma şart-

YILDIZ 
namesi dairesinde sablacağı 
ilan olunur. 353 

Gayri menkul malların açık 
artırma ilanı 

Kadın dikişleri ve 
şapkaları atö yesi 

(!cinci icra memurluğundan: 
Paris, Londra, Viyana ma .. 

Açık artırm ile paraya çev
rilecek gayri menkulü o ne ol· 
duğu : 1 - İzrnir Tepecik M. 
Kuruçay sokak 263.215 Metre 
murabbı maa aı sa bir dükkan 
2 - Halkapınar Çamdibi mev
lciinde 922 metre murabba1 
bahçe ve beş adet baraka ve 
mııtbak ve muhtelif ağaçlar. 

a arının s mo 
ri takib ve tatbik edilir 

Takdir olunan kıymet: Dük· 
kanu (70 )) ve bahçe ve baraka
lara (6tı0) lira. 

Ar brm &nın yapılacağı yer, gün, 
saat: Hır.inci artırma 7/3/938 1 
Pazartesl saat 14 t"' ve % 75 ı 
bulmadığı takdirde ikinci aru r -
ma 22/3/938 Salı günü ayni 
saatte ikinci icrada. 

Yıldız atölyesi, giyimlerinde 
en titiz olan Bayanları mem· 
oun etmektedir. Bayram için 
ıiparişlerinizi acele ediniz. 

M. Etiman oe 
Saime Ôzgören 

Paris Dikiş Akademisinden 

Oiplomah 

Hükumet caddesi 
Şamlı sokak No. 28 

I Z M t R 
Telefon: 2535 

1 - işbu gay i menkulün 
att rma şartnaınesi 25/2/938 ta
rıh;nden itibaren 3236 No. ile 
İkinci icra dairesin n muayyen 
numarasında berkesin görebil
mesi için açıktır. ilanda yazıh 
o anlardan fazla malumat almak 
ist yenler işbu şartnameye ve 
38/3236 dosya numarasile me· 
muriyetimize müracaat etmelidir. 

.................................... ıırm!lml ......... 

2 - Artırmaya iştirak için 
yukarıda yazllı kıymetin % 7,S 
nisbetinde pey veya milli bir 
bankanm teminat mektubu tev
di edilecektir. (124 

3 - ipotek sahibi alacaklı
larla diğer alakadarların ve irti
fak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul üzerindeki haklarım hu· 
susile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarının işbu ilin tarihinden 
itibaren 20 gün içinde evrakı 
müsbitelerile bırlikte memuriye· 
timize bildirmeleri icab eder. 
Aksi halde h-.ldarı tapu sicilile 
sabit olmadıkçe sataş bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artır 
maya iştirak edenler arbrma 
şartnamesini okumuş ve lüzum· 
lu malumata almış ve bunlara 
tamamen kabul etmiş ad ve 
itibar olun&&r. 

5 - T yin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağırıl • 
dıktan sonra en çok artırana 

ıba1c edi r. A.ıcak &rtırma be
deli muhammen kıym!tin yüzde 
yetmiş be~ini bulınaz veya satış 
istiyenin atacağına rucbanı olan 

diğer alacakhlar bulunup ta be
del bunlarm o gayrimenkul ile 

temin edilmiş alacaklarının mec· 
muundan faz laya çıkmazsa en 

çok artıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere artırma 1 S gün 

daha temdit ve on beşinci gün 

ayni saatte yapılacak artırmada, 

bedeli satış istiyenin alacağına 

rüchana olan diğer alacaklıların 
o gayrimenkul ile temin edil

miş alacakları mecmuundan faz

laya çıkmak şartile, en çok ar· 

tarana ihale edilir. Böyle b r 
bedel elde edilmezse ihale ya
pılamaz ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı , 
vermezse ihale kararı fesholuna · 
rak kendisinden evel en yüksek 
teklifte buluoan kimse arzetmiş 
olduiu bedollo almağa razı 

o:ursa o ıa, razı olmaz :veya bu 

lumazsa hemen on beş gün 

müddetle artırmaya çıkarılıp en 

çok artırana ihale edilir. İki 
ıhale arasındaki fark ve geçen 

günler için yüzde 5 ten hasap 

otunacak faiz ve d ğer zararlar 

aynca bükme hacet kalmaksızın 

memur:yetimizce alıcıdan tabsll 

olunur. (133) 

Yukanda gösterilen 7 /3/938 
tar.hinde ikinci icra memurluğu 

odasında işbu ilan ve gösterilen 

artırma şartnamesi da.resinde 

.satılacağı ilan olunur. 554 

Bağ bahçe tütün 
için 

Kimyevi 
Gübreler 

VE 
Ziraat aletle .. i 

Hacı Davut zade 

1 
Rahmi Karadcvud 

Halim R"ll Çarşısı N . 31 
- IZMiR ~RI 
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3 ':ubıt 

F ratelli Sper<~o 
Vapur Acentası 

ROYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"OBERON,, vapuru 7-2-938 
tarihinde beklenmekte olup 
ROTTERDAM, AMSTERDAM 
ve HAMBURG limanları iç'.n 
yük alacaktır. 

"STELLA,, vapuru 8-2·38 
beklenmekte olup yükünü ta.h· 
liyeden sonra BURGAS, VAR· 
NA ve KôSTENCE limanları 
için yük alacaktır. 

"ULYSSES,. vapuru 18·2-38 
tarıhinde be.elenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra BUR· 
GAS, VARNA ve KÖSTENCE 
limanları iç,n yük alacaktır. 

"STELLA,, vapuru 21·2·38 
tarihı nde beklenmekte olup 
ROTTERDAM, AMSTERDAM 
ve HAMBURG limanları ıçın 

yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT 

LINIEN 
"AASNE,, vapuru 7·2-38 ta· 

rihinde beklenmekte olup ROT
TERDAM, HAMBURG, GDY
NIA, DANZIG, DANiMARKA 
limanları ISVEÇ ve BAL TIK 
limanları içın yük alacaktır. 

"FINN,, vapuru 22·2-38 tari
hinde gelip ROTTERDAM, 
HAMBURG, GDYNIA, 'DAN· 
ZIG, DANiMARKA, İSVEÇ ve 
BALTıK limanları için yük alı· 
caktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"SUÇEAVA,, vapuru 14.2-38 
tarihinde beklenm~kte olup 
MALTA, MARSlL YA limanları 
için yük ve yolcu kabul eder. 

Daha faz.la tafsilat için ikinci 
Lordooda FRATELLI SPER· 
CO vapur acentalığma müra· 
caat edilmesi rica olunur. 

Navlunlardaki ve ilanlardaki 
değişikliklerden acente mesuliyet 

DEUTSCHE LE
\' ANTE -LINIE 

G. m. h. H. 
HAMBURG 

DEUTSCHE LEVANTE· 
LJNIE, HAMBURG, A. G. 

HAMBURG 
ATLASLEVANTE LINIE A.G. 

BREMEN 
"MACEDONJA,, vapuru 2 

Şubatta bekleniyor. ANVERS, 
HAMBURG ve BREMEN liman· 
!arından yük çıkaracakt.r. 

"iLSE L-M RUSS,, vapuru 3 
Şubatta beklen y9r, HAMBURG, 
BREMEN ve ANVERS lıman
larından yük çıkaracak ve ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanları ıçın mal 
alacaktır. 

''ERNST L-M RUSS .. vapuru 
16 Şubatta beklenıyor. ANVERS 
(doğru) HAMBURG ve BRE· 
MEN liman !arına yük alacaktır. 
AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
· "EXT AVIA,, vapuru 11 Şu

batta bekleniyor. NEVYORK 
içın yük alacaktır. 

"E..%HJBJTOR,, vapuru 20 
Şubatta bekleniyor. NEVYORK 
için yülc: alacaktır. 

STE ROYALE HONGROISE 
DANUBE MARlTIME 

"TlSZA. motörü 4 Şubatta 
bekleniyor. BUDAPEŞTE, BRA
TISLAVA, VİYANA ve LINZ 
için yük alacaktır. 

"DUNA,, motörü 15 Şubatta 
bekleniyor, BUDAPEŞTE, BRA· 
TİSLAVA, VİYANA ve LİNZ 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCAREST 
•DUROSTOR. vapuru 10 

Şubatta KÖSTENCE için hare· 
ket edecektir. 
JOHNSTON WARREN LINES 

LIVERPOOL 
"INCEMORE,, vapuru 27 Şu-

.,. t...t.: nfyor~ BURGAS, 

VARNA, KÖSTENCE, SULINA 

Olivier ve GALAZ ve IBRAIL limanları 
için yük alacaktır. 

Şürekası DEN NORSKE MIDEL
HAVSLINJE 

limited O S L O 

Vapur Acentası "BAALBEEK,, motörü 12 
Birincikordon Rees biau Şubatta bekleniyor. İSKENDE· 

Tel. 2443 RIYE, DIEPPE ve NORVEÇ 
LONDRA HATTI umum limanlarına yük ala· 

"ALGERJAN,. vapuru 20 Son caktır. 

kanunda gel p LONDRA, HULL ARMEMENT fH. SCHULDT • 
ve ANVERSten yük ç:karacak HAMBURG 
ve aynı zamanda LONDRA ve MARITZ 
HULL ıçin yük abcaktır. " A,, vapuru 9 Şu-

batta bekleniyor. ROTTER· 
"HERON. vapuru Son ka-

nun sonunda ve Şubat ihtida· DAM, HAMBURG ve BREMEN 
sında gelip LONDRA için yük için yüka alacaktır. 
alacaktır. l!anlardaki hareket tarihle-

"POLO. vapuru Şubat orta· rile navlunlardaki deyişilclik· 
sında LONnRA, HULL ve !erden acenta mesuliyet kabul ı 
ANVERSten geFp yük çıka· ttmez. 
ıacak ve avni zamanda LON- Daha fazla tafsilat almak için 
ORA n HULL çın yül-: ala- Bir·ncıkordonda W. F. HENRY 
caktır. VAN DER ZEE & Co. N. V 

LiVfRPOOL HATTI vapur acentalığına müracut 
"MARDINIAN,, vapuru Şu- toilmesi rica olunur. 

bat •bt.dasında LIVERPOOL Telefon No. 2007/2008 

ve SWANSEADAN· gelip yük Ulta aranıyor 
çıkaracak ve aynı zamanda LI· 
VERPOOL ve GLASGOW için lkı elektrikçi, bir tesv yeci 

ustasına ihtiyaç vardır. Talib 
yük alac•ktır. 

' 
ANADOLU 

lzmir Defterdarlığından: 
Satış no. 

1186 3ncü Karataş Hilal so. 646 ada 10 parsel sa
yılı 22 M. M. arsa 

1190 lnci Süleyman iye Aras s. 35 taj no. lu ev 
1204 Güzelyalı Metrestepe 8.10 taj no. lu 163,75 

M. M. arsa 

Lira K. 
8 80 

20~ 00 
45 50 

1214 Şeh•tler 2~ ci Altın so. 17 no. lu ev 425 00 
1221 .Seydiköy Yeşıl m. Dülger so. 13 taj no. lu 196 00 

784 M. M. aısa 
1232 Karantina Cerrah Mehmed so<ak 17 no.lu ev 200 OJ 
1235 Ahmttağa m. Gözlemec.ler çarşısı 6 kapı 200 00 

no.lu 82 M. M. arsanın 13 de 12 sehimi 
1236 2nci Karataş 9 Ey.ül s. 87 taj no. lu 77 M. 30 80 

M. arsa 
1238 3ncü Karataş Aras s. 30 taj no. lu 339 M. 84 75 

M. arsa 
1240 Salhane Enveriye s. 129 tıj ıno. lu 255,75 63 94 

M. M. arsa 
Yukarı da yazılı emvalin mül kiyef ne taLp çıkmadığından 31-

1·938 tarihinden itibaren 10 gü ı müdd tle temd de bı ı kılmış
tır. ihalesi 10·2·938 t~rih nde saat 15 dedir. Taliplerin Milli 
Emlak müdürlüğüne müracut'arı. 359 

S. Ferid Eczacıbaşı 
Kolonya, Esans, Krem 

ve Podraları 
S · F E R 1 O Yalnız lzmirin değil 
Eczacı başı 

KOLONYA biitün Türkiyenin 

VE ESANSLARI tercihan kullandığı 

en latif en zarif 

şaheserlerdir. 

Alırken S. Ferid Eczacı 

başı isim ve etiketino 

dikkat ediniz. 

M. S. Ferid Şifa Eczanesi 

Jzmir gümrük muhafaza tahu-':"u sa· 
tın alma komisyonundan: 

Miktan Muhammen tutarı Muvakkat teminatı 
Cinsi Kilo Lr. Kr. Lr. Kr • 
p.,... 2888 144 40 11 00 
Lahana 2600 156 00 12 00 
lskanak 1380 69 00 6 00 
Bakla 1844 221 28 17 00 
1 - lzmir gümrük muhafaza taburu Urla bölükleri ihtiyacı 

için açık eks. itme sureti le alınacak sebzeye istekli çıkmadığın
dan bir ay zarfında pazarlıkla alınacak ve pazarlığı 10·2-938 
Perşembe günü saat 10 da yapılacaktır. Ş1rtnamesi her gün 
komisyonda görülebilir. 

2 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad· 
delerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalarla muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektup arile birlıkte ihale saatinde lzmir 
Alsıncak Birincikordon 364 numarada tabur satın alma komis· 
yonuna müracaatları. 352 

Nihat Kar 
Mimar Kemalettin caddesi Akseki bankası karşısında No. 35 

Ga od Otomatik Rad}roları 
En tabıi ses, en kolay kullanış, en şık moble, en hassas aparey 

Kalorifer Tesisatı 
En büyük müesseselerden itibaren bir kaç odalı evlere 

kadar bilhassa apartmanlar için kat kaloriferleri 

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

Neon tüpleri ile tenvirat 
Mağazalarınızı ve müeaııeıelerinize ırüzellik verecek bu 

tes sat ayni umanda size büyük bir rek-
15.m vasıtası da olacaktır "LESBİAN,. vapuru Şubat oianların Darağaçta M nare so· 

ortasında LiVERPOOL ve SW. kağında 7 numarada Türkmen t 
mensucat fabrikasına müra· 

ANSEADAN gelip yük çıkara- caatları. 1 . y·· M ~ zm1r un ensucatı c:ak ve ayni zamanda LIVER· 
POOL ve GLASGOW ıçın lzmir Asliye mahkemesi Tica-

ret daire.inden: 
yük alacaktır. 1 K 
OEUTSCHE LEVANTE. LİNİf. zmirde d uzMuoğlu çarşısında 

46 numara a oiz E. Yafe na· 
"iLSE L. M. RUSS. v;:.puru mına yazılı olan ordinonun ziyaa 

31 Son kanunda HAMBURG· ugradığından do'ayı iptali Moiz 
TAN gel,p yük çıkaracak. E. Yafe tarafından istida ile ------------•! istenilmiş olmakla sureti mübrez 
Baş vekilim izı n 10/10/9j7 tarihlı Ve 66 sandık 

çaya müteallık ordinonun iliin 
en son resimleri tarihinden itibaren 45 gu"n .. 

Büyük eb'atta Başvekilimiz 

B. Celal Bayarın fotoğr:ıfileri 

yan z Hacı Al p şa <ıte inde 
foto, ressam B. lsıııa laen teda· 
rik rd ·!-> 'ırs niz 

ıçın· 

de ma~kemey~ ibrazı ve ibraz 
edildığı takdıı de. mahkemece 
iptaline karar verıleceği t· t 

638
. . .care 

kanununun ınc, maddesi 
hüknıüne tevfik:ın ilaıı olunur. 

t 2 3 433 

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

Sağlam Zarif 
VE U«~UZDUR 

Yeni yaptırdığınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediaiı 

SATIŞ YERLERi 
Birincikordonda 186 numarada 

ŞAHK HALl T. A. Ş. 

I• 

•• Doktor 
Kemal T hsin Soydam 
Cild ve tenasül hastalıkları miitehasauı 
İzmir Belediyesı Zührevi hastalıklar ve tedavi evi doktorlu

ğundan çekilerek yeniden açtığı Numanzade sokağındaki 3 
numaralı muayenehanesinde hastalarını Pazardan maada hergün 
ı;ababtan akşama kadar kabul ve tedavi eder. 

Muayenehane Tele. No. 3416 Evi 5164 -

Türk Hava Kurumu 

Büyük piyangosu 
4 üncü keşide 11 Şubat 1937 dedir 

Büyük ikramiye 50,000liradır 
Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ikramıye

lerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mükafat vardır. 
Ayrıca: (2,000) liradanbaşlıyarak (20) liraya kadar büyük 

ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu zengin 
plandan istifade etmek için bir bilet almaktan çekinmeyiniz. - ,!-'-'. • . ., • \ ' ; - .: _-. • 

lzmir vakıflar müdürlüğünden: 
Seneliği Nevi Mevkii No. Vakfı 

250 dükkan Kemeraltı 165/33 Salepçioğlu 
115 ,, H.sar meydanı 113/34 Hisar 

Yukarıda müfredatı yazılı akaratın müzayedesı beş gün uza· 
tılmıştır. ihaleleri 7·2·938 Pazartesi g:inün saat 10 dadır. istek· 
lilerinvakıflar idaresine müracaatları ilan olunur, 355 
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- A. Kemal Tonay 
_ Bakterigoloı ve bulllJıcı, salgın hatalıkları miitehessısı _ 
- (Verem ve saire) 
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lzmir Levazım amirliği ilanları 
lzmir Levaz.m amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - Ankara garnizon müesseseleri ihtiyacı olan 90000 kilo 

koyun etinin kapalı zarf eksiltmesinde verılen fiat pahalı 
görüldüğünden 7/2/938 saat 14 de Ankara Lv. amirliği 
satın alma koınısyonunda pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 40500 lira ilk teminatı 3037 lira 50 
kuruştur. Şartnamesi 203 kuruş mukabilinde komisyon. 
dan ılınır. Kanuni vesika ve teminatla belli saatte ko· 
misyonda bulunulması. 3-13 

lzmir Levazım aınırliği satın alma komisyonundan: 
Reşadiyede Tayyare garnizonunda ~mevcut tabmın otuz ili 

kık bin kilo hurda demirin pazarlıkla yapılan artımasında ve· 
rilen fıat komisyonca hadui layi kinde görülmediğinde:ı ihalesi 
5 şubat/938 cumartesi günü saat 10 da Reşadiyede tayyare 
garnizonunda yapılacaktır. Taliplerin mezkur saatte mahallinde 
müteşekkil komisyona müracaatları. 357 

lzmir Vakıflar müdürlüğünden: 

Cinsi 
Seneliği 
Lira 
500 Vakıflar gaz 'nosu üs· 

tünde 6 odayı muh· 
tevi bina 

No. Mevkii 
397 Haııan Hoca 

Tilkilik C. 

Vakfı 
Mezarlık 

başı 

31/5/939 gayesine kadar kiraya verilmek üzere müzayedeye 
çıkarılan yukarıda yazılı binaya talip çıkmadığından 5/2/938 
cumartesi günü saat onda ihale edilmek üzero müzayedesinin 
t mdid edıld,ği ilan olunur. 339 

Beyoğlu Vakıflar müdürlüğünden: 
Muhammen kıymeti Teminat miktarı 

Lira Kr. Metrosu L'ra Kr. 
45222 15 3014 84 3391 71 

Galatada Yenicami mahallesinde kain derununda 4 uıasurıı. 
ıuyu ile birlikte depo, dükkan, han, çarşı, garaj vesaire yap
mağa elverişli vakıf arsanın tamamı satılmak üzere ve kapalı 
zarf usulile 2/2/938 tarihinden itibaren bir ay müddetle artır· 
maya konulmuştur. 

Şartnamesi her gün Beyoğlu vakıflar müdürlüğünde görüle· 
bilir. isteklileri yukarda yazılı teminat mektubu v~ya makbuz· 
larile 2490 No.Iu kanunun tarifatı veçhile hazırladıkları teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat eveline kadar makbuz 
mukabilinde Beyoğlu vakıflar müdürlüğünde müteşekkil ihale 
komisyonu riyasetine vermeleri lazımdır. Posta ile gönderilecek 
mektupların keza ihale saat·nden bir saat evveline kadar gel· 
miş bulunmaları meşruttur. Postada vııkua gelecek geç.kmeler 
kabul edilmez. ihale 4/3/938 cuma günü saat 15 de Beyoğlu 
vakıflar müdürlüğü binasında toplanın komisyonda yapılacaktır. 

Fazla tafsilat almak istiyenler.n ıbale gününe kadar her gün 
mah:u.at kalemine müracaat ey emeleri. 3 12 20 25 340 

Akhisar C. H. P. Başkunıığından: 
Bedel keşi fi 45000 lı ra olan Akhisar parti ve halkevi binası· 

nın yıpılıııaıı işi k.apalı zuf usulile eksiltmeye .ıc:onulmnştur. 
ihale 28·2·938 pazartesi günü saat 10 da parti binasında mü· 

teşekkil koı:.ıısyonda yapılacaktır. 
Taliplerin şartname, mukavelename suretlerile projeleri 7,5 lira 

mukabilinde parti başkanlığından alabılecekleri ilan olunur. 
29 2 8 13 297 
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astil 

Hassas ve temiz iş 

Mutedil fiatle 

Sözverile gnnde 

EHM akine tamirha· 
nesinde yapılır 

lzmir Kestane pazarı demirciler 

No. 16 - 18 

Tel-fon: 3993 • • ...... \, •1 " ~. 

Foto Köroğlu 

Hamza Rüstem 
En meşhur fabrikaların fotoğraf makineleri, film, caın, kal!'ıt, 
kaıt ve bilumum fotoğrafçılıkta müstamel eczaiar, fotoğraf alat 

ve edevatı, font ve sehpalar. 

Fotofrafçılıta müteallik her nevi malzeme 
Zevki okşıyacak resim ve ağrandismanlar, senedat ve evra.c 

istinsahları ve kopyaları kemali dikkatle yapılır. 

AMATÖR iŞLER} 
Developman, kopya ve her nevi ağrandismaıı sürat ve nela· 

setle yapılır. 
İZMIR: Emirlerzade çarşısı No. 28, 4, 5, 6, 7, 8, J 
Telefon: 'J.675 Telgraf: Rüstem lzmir 

-
MERKEZ 

IZMIR 
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nnız 

ŞUBE 
ANKARA 

Temiz, zarif eşya, elbise ihtiyacından evci gelir. Herkes kendi 
haline göre temiz bı r eve, misafirlerini kabul edecek bir salona, 
rahat ya~ıyacak eşyaya muhtaçtır. iyi bir mobilya içinde kendınızı 
ve ailenizı muhite daha iyi tanıtabilirsiniz. Evinizın eşyası bayatı· 
nı zın etiketi olduğunu unutmayınız. 

Memurlara 10 taksitte veresiye muame. 
lesi yapılır. 

Sıhhat Balıliyağı 
Norveçyanın halis Morina balıkyağ1dır 

iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 

S 
Hamdi Nüzhet Çançar 

at nes 
Büyük Salepçioflu lı.anı tıarşısında 

Mücellit 
Ali Rıza 

Yeni Kavaflar 

çarı ısı No. 34 

Diş Tabibi 

Cevat Dağlı 
ikinci Beyler sokak No. 6i 

Telefon: 30SS 

Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türlü idrar, kan, 
balgam ve saire ta h. 

lilleri yapılır 
tHdracaat yeri: 

İk.inclbeyler BOkak 

Telefon 3869 

-Birinci Sınıf Mutahaasıa 

Dr. Demir Ali 
Kamçı ollrı 

Cilt ve Tenasül astalık· 
ları ve elektrik tedavisi 

lzmir • Birinci beyler 10kaia 
Elhamra Sineması arkasında 

T f!lefon : 3479 

Doktor 
Ali Agah 

Çocuk hastalıkları 
mutabassısı 

ikinci Beyler sokağı 
No. 68 
Telefon 3452 . 

1=G:=ö::::z :;H;:e:;ki;:.mı:=:= 
Mitat Orel 

Adres: Beyler Numan so
kağı No. 23 

Kabul saatleri: Öğleden evel 
saat 10-12 öğleden sonra 

15,30 • 17 Tele. 3434 

1938 Modelleri geldi 
evrole Otomo illeri 

Kuv,·eti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok 
"'e cihanın en beğenilmiş otomobilleridri 

V~©J~D< ~atr~aD©ılr lfifil~V(ÇlUJ©J©llUlır 

Oldsmobil otomobilleri de her tnrln evsafı haiz, sağl.1ın, 
elverişli, güzel ve lüks makinelertfi.ı.· 

Izmir ve bölgesi bayii : O. Kutay 
Birinci kordon telefon 270-l 


