


Başı 1 inci sahifede -
anlık hlidiıeleri birdenbire ~o~:ılmı., 
mumi ticaret felce uğramı~ her 
arafı telaca verwi~ti. 

Devletler huna kareı bir tedbir 
G~ünmek üzere Niyon'da bir kon• 

erane akdeuiler ve Akdenizde tica· 
et gemilerinin g ~.eceği yolları tayin 

tahdid ederek bura)annı kendi do· 
anmalarile inzibat altınn rıldılnr. 

a konferaoıı:ı bukümetimiz de işti• 

elliklerini meyd na koydu. 
HJdise hakkındaki ıa hkikatım 

bent z ikmul etmemiş olan İngiltere 
hiıklimelinia nasıl Lir hattı hareket 
ittihaz edeceği henüz malum değil· 
dir. Ha h adiee eğer bat a 1.nmanda 
ve bauka ~artlar dııbilinde zuhur eı. 
8 ydi nlılkudıırlar arasında bir hıırbi 

bile intaç edebilirdi. 

Fakat bu gün umumi v ziyet 
iş'n bu derece ileri götürülm sine 
müsaid de .. ildir. Hemen hütila dev• 

m -
• 

ak etmi~ v kendi lıiıseıioe dügeo 
eımlarda icab eden havai ve bahri 

edbirl ri ittihaz etmi~ti. 

Bu tedbirler aerhal tesirini göa· 

Jetler neye mal olursa olaun bir hi i· 
sc çıkarmaktan ve hu hllaieenin sev· p . . ,_ . J r 
kile umumi bir bar~ sür kl umek· TO Je lR ueT 4 

ten korkma tadırlar. Onun için me· 

reye kondu ve 1 ~ reyle, 5 yıllık • 
ımar 

ermekte gecikmedi. kdeoizde lıiri· 
birini takib ed n ve bir ay içinde 
on eekizden fazla ticaret vapurunun 
batınlmasile netic lenen kor anlık 
'aAdiıeleri birdenbire kesildi. 

ledeki Tcbıımete rağmen İ§İn pek 
"' p anına esas kabul edildi 

O gün bn gün efkara nisbi bir 
eilkdn gelmi;ıti. Artık bu gibi hadise· 
lerin tekerrur etmiyeceği ümid edi· 
Jiyordo. 

Evelki gün torpillen o İogillı 
npuru bu ümidlerin beyhude oldu· 
~unu ve J.:or anlığın devıımında alı1· 

kadar olanların önlerine çıkan ilk 
fırııaua ne :>aman bir surette istifade 

Buse ikrop 
G z l b r kadını veyahut 

d ha s mimi ve meşru bir hisle 
güzel bir çocuğu öpmekte çok 
büyük bir zevk vardır. 

Fdkat bir busenin ne demek 
olduğunu b"lir mis niz? 

Şu sattrları okursanız, her 
haıde vaktiniz boşuna gitmiş ol· 
mıyacakbr. 

Kuvvetli bir fen heyeti on 
iki dinç ve sağlam, hastalıksız 
genç kadma birer tem iz ve ta· 
kim edilmiş tabak verilmiş ve 
bu tabaklar kendilerine öptü
rülmüştür. Bu tabaklar üzerinde 
vapılan hurdebini nraştarma arda 
ıer busenin 10 dan 650 ye ka· 
dar hastalık .mikrobu bır ·tığı 
tesbit edilm"ştir. 

Sağlamından böyle olursa 
hastalıklı olanların buselerinde 
milyonlarca mikrop bulunmıya· 
cak m dır? .. 
Garıp bir talak davası! 
Amerik da ve Nevyorkun en 

maruf profesörlerinden olan Corc 
Simson ile k rısı ara andaki t • 
lak davası bitmiş ve mahkeme 
suimu mele, dayak hasebile ta· 
lakı kabul etmiştir. 

Bu davanın garip nokta ı şu
dur: 
Şimdiye kadar zevcelerin ko· 

caları tarafınd n dayak yedik· 
lcri ve suimuamele gördükleri 
iddia edilir ve bu sübut bulurdu. 
Fakat bu dav.ada profesöre ka· 
rıaının day k attığı s bit olmuş 
ve bu sebeple talllka karar ve· 
rilmiştirl 

.. Kadm ve iş 
Hollanda hükumeti yeni bir 

emirname ile evli kadınların 
müesseselerde ve ev har:cinde 
çalışmalarını y sak etmişfr. Ba· 
zı gazetelere göre, bu karar 

~ 

fazla ileri götürulmiyeceği iimid 
olunabilir. 

Yalnız muhakkak olan ,odur ki, 
ispanyada açık ve müdafaasız ~ehir. 
ler birihiriai muteıılnb en büyük 
ıicldetle bombardıman ediliUr, ec• 

nebi huki'i etler aid ticaret \apur• 
ları hiç bir koyda ıilbi tutulmııksı· 

zın torp"llenirktın bilyük: devletlerin 
cJleri kollan ha~lı vaıiyete seyirci 
ve luknyd katmııları d ha fazla de· 
vam edemez ve etmemelidir de ... 

içtimai bir z ruretten ziyade 
k tolik sihniyet nin bir eseridir. 
Koyu b r katolik ol n D h 1' ye 
Nazırı, kadının evi dışansında 

iş görmes ni i ncil ahkamına 
mugayir bulmakta 1miş .. 

arikulade bir fotoğraf 
makinesi 

Londr&nın Optık fabrik 1 • 
rmdan birinde hariku ade bir 
fotoğraf makinesi hazırlanmak· 
tadır. Bu mnkinenin objektifı 
18 santimetre kutrund dır. Ve 
bununla .300 metre uzakta bu· 
Junan bir grup insanın fotoğra· 
fını almak mümkün olacaktır. 

Bu makine ve desenin fay• 
das•, büyük binaları 300 metre 
uzaktan tam şekilde klışeye l· 
mak imkanıdır. 
Dilber hesap öğretmeni 

Amerikad San D.yago şehri 
lisesinde son sınıf riyaziye öğ
retmeni, Li Rey isimli genç bir 
kızdır. Fakat bu genç kız çok 
güzeldir, o kad r güzeldir ki, 
gören kendisine aşık olmaktadır. 
Bu sebeble lisenin talebeleri 
bir sene dalı sınıfta kalmak ve 
bu suretle bu güzelden bir sene 
daha uzaklaşmamak için kendi 
anrnlarile derslerden sıfır al· 
maktadırlar. Bu sebeble mesele 
çok karışık hır şekil almıştır. 

Genç kızın me tepte vücudü 
bir tehlike teşkil etmiştir. Genç 
kız da giizell ğini bi d ği için 
Holivuda intisap etmek istemek· 
tedir. Mektep idaresi, bu kızın 

mektepten ayrılmasını temin 
min için Ho1ivuda gitmesini teş· 
vik etmektedi . Fak t kızın ai
lesi de öğretmen kalmasmı is· 
temekted r. 

B kalım iş ne şek"lde h lle· 
dilecektir?. 

En g nç mebus! 
Mebus, mili tin vekili demek-

- Baştarafı 1 incide - muvafık reyle encümenin kararı 
k.arşıyaka sugu kabul edildi. 

Bundan sonra Kıır§ıyakn Yaman· imar planı 
lar suyunun israf edilmemeeini tc• Müteakıben riyasetin imar 
min ınok ııdiJe tarife encümeni tam· projesine· {projeye esas veya 
hnd n verilen karar okundu. Encii· \ 

şehrin dileği, ihtiyaçları) şek in· men her eve ü.ç a> da 25 metre IDİ• 
Jdibı eu kullanma hakkı veriyor. bun· de bir isim verilmesi meselesi· 
d n fazla ı için beher :ınetr mikll.· nin müzakeresine b şlandı. Be
bına 15 kuruş znm yapıyordu. n. lediye reisi: 
Hüenfi Menekşeli, vukat B. Cemil - Bu, fzmirin asgari ihtiyaç· 
ve ~azif bu miktarı az buldn'klnrtnı larını tesbit eyliyen bir prog· 
ıl.iylr.diler, tahdıd edilen eart iyatın ram dır. Bazı arkadaşlar 5 senelik 
artınlmıısını, fsz1a olarak verilecek 
ıs kuru~un da hiç olmazsa ıo ku· p1an olabilmesi için karşılık 
ruşa indirilme ini ietedıler. gösterilmesi lazımdır, diyorlar. 

Encümen az.asından B. :Mustafa B zim noktai nazarımız ise 
izahat verdi, her hususun nazarı dik· 
kate alındıktan eonra hu tarifenin 
lıazırlandığı01 Eıôyledi. B. :snbri de 
ayni mütaleadı:ı buiaoarak, teepiı 

edıfon mık.tana ıhtiyacı knrfı ıyııbi· 

l cek fazlalıkta olduğunu söyledi. 

Tekrar söz al n B. Cem 1, 25 
ton suyun fazla nüfuslu aile için 
çok az geleceğini ayrı ayrı de· 
lillerle iz h eyledi ve dedi k: 

- Su haya i bir mese.edir. 
Bunu dah 1 esaslı tedkık etme· 
li dir .Ayrılan mik.ar zaruri ih
tiyaçlara bile yetişemiyecek ka· 
dnr azdır. Maksat tasarruf ise, 
belediye bu su ile sokakları su· 
lamamalıdır ve nihayet depoya 
fazla gelen suh.ır, yaz kış taş 
ocaklarına akmaktadır. 

Buraya bir havuz daha yapa· 
lırsa, derd kökünden halledilir. 
Meclisin bu no~ta üzerinde na· 
zarı dikk tini celbederim. Bu 
miktar 40 tona iblağ edilme· 
lid r. 

Bunun üzerine belediye reisi 
izahat verdı. Suyun ihtiyaca 
yetmed if ni, 300 abonenin nöbet 
beklediğı, ileride havuzlann ve 
membalarm artırılması mevzuu 
bahsolabileceğini söy edi ve bu 
vaziyet ka şıs nda 300 k ş n n 
bckletılmes nin doğru olam ya
cağ nı anlattı. Teklif reye ko· 
nu du ve 5 muhalıfe karşı 14 

tir. Mebus, hükümdarların da 
rakibi demektir! Bunun ıç n 
meşrut yet fermanları binbir 
m cera veya iht la le alınırken, 
h~l<ümdarlar mebus intihabına 
b nbir kayıd :ı't na lmağı ih
mal etmem"şlerd r. 

Demokrasi.1in veya iyice sol· 
luğun hüküm sürdüğü yerlerde, 
bu kayıtlar derece, derece kal· 
dırılmaktadır. İşte bu sayededir 
ki ... Son Rus intiabatında henüz 
19 yaşında bulunan bir kız 
mebus seçilmiştir! 

aksidir. 
Yaptırdığım z tetkikler de müs· 

bet şekilde netice vermişt r. 
Şimdi bu projenin imar planı 
olarak kabulünü teklif ediyorum. 

Dedi. Söz alan ecncı B. F ik 
ise şu mütaleada bulundu: 

- Pıao hazırlamak; onu tat
b"k edemiyecek oldukt n sonra 
bir kıymet ifade etmez. Esasen 
kanunda dn tatbik cdılecek bir 
plan hazırlanması kaydı var· 
dır ve bu kayıd sarihtir. 

Belediye kanunlarınm muhtc· 
if maddelerini okuyan ve bun· 
ları ayn ayrı izah eden B. Faik 
söz erine şöyle devam etti: 

- Ben programı bu k nun 
hududıan iç nde anlıyorum. Hiç 
bir zam n programı belediyenin 
ıdreti m iyesı fev ·n y 

mayız. Programı bul cağımız 
paray göre hazırlamak mecbu
riyetindeyiz. Memleket ve man· 
tık muvacehesinde b"r mana 
ifade etmiyen şeyi program 
diye k bul etmek m nasız olur 
kanaatindeyim. 

Bay Faik Cemilin: 
- Ark daşmı z B. Faik büd

ce ile programı tefrik etmiyor. 
Vaziyet sarihtir. Sarfiyat büd
cede düşünülecek ve görüşüle
cektir. Bunu program ile karış· 
tırmam lıdır. 

Sözlerine de şu cevabı verdi: 
- lime, ihtisnsa hürmetim 

yüksektir. Bir kanun adamı 
böyle konuşmamalı idi. Büdce
den değil, belediye kanunun· 
dan bahsettim. Tahakkuk etmi· 
yecek bir programı yapan mec· 
lise gülerler. Bizim meclisimizin 
de bundan sakınması lazımdır. 

B. Cemil de şöyle muk be· 
lede bu'undu: 

- Tatbiki mümkün olduğu 
kadarı yapılır. 

Dr. B. Mithat ta, B. F ikin 
fikrini tasvip ile Bay Faikin ka· 
kanunları izah ile meclisi tenvir 
eylediğini söyledi ve dedi ki: 

Bugünkü Se nslardan itibaren 

- Vaziyet sarihtir. Mevcud 
proielerden bir kısmını beş se· 
nelik plana alabiliriz, diğerle
rini de proje olarak veririz. Dünya 

Kahkaha... Gençlik... Neş'e t1e Zarafet abidesi 
Sincmac ' ğının güzellık ve tems Jdeki fevk adelik itibarile üzerinde 

et ikleri yegane eser 

• 

ittifak 

300,0CO Fran ız frang.na m olan ve henüz b r eşme daha tesadüf edılmiyen r kipsiz fılm 

Büyu Fransız E NA ND EL T rafmden 
kom'ği ibda o'unnn 

Bu büyük fılmde :söylenen şarkılara, gö·ülen ve iş d len hare:.<et ve sözlerin zevkine do} um yoktur 
Programa ilave olaruk yalnız bugün uc yarınki seanslarda 

Eü ük f lmile ]OUR.VAL - MIKI ve KAMERiN KÜRREMJZ ETRAFINDA DEVRi 
GÖSTERILECEK1 /R 

Avuk~t B. Halid Tevfık de 
şu mütaleayı ilave etti: 

- Program yapılması müm· 
kün olan ihtiyaçları kağıda al· 
makttr. Biz bunu hazırladığı· 
mıza göre yapabilmeliyiz. Yapa· 
mıyacağımız bir şeyi yaparız 
demek ise hayali olur, doğru 
değildir. 

Eğer istikraz 
vey hükumet 
bulunac ksa o 
bunu bilmeliyiz. 

akdedecek isek 
bize yardımda 
başka.. Fakat 

izahat vermek lüzumunu his· 
eden belediye reisi Dr. Behçet 

Uz şu beyanatta bulundu: 

- Bunları biz de tetkik et· 
tirdik. Üzerinde işledik. Kanu· 
nun emrettiği programı hazır· 

lamak için karşısına konacak 
milyonl rm kıymeti yoktur. 
Maksad işlerin programa kon· 
masıdır. 

Programlı hareketlerin fayda· 
laranı izah eden Dr. Bay Behçet 
Uz sözlerine şöyle devam etti: 

- Arkadaşlar bu programı 
kabul edersek, tatbikinden şüp
he edilmemesi lazımdır. Size 
bir mis l vereyim: lktıs d ve 
Zıraat Vekaletleri program) rını 
hazırlarlarken, bana Ziraat Ban
kası kredi verecek, bununla 
kombina kuracağım, demiyor. 
Doğrudan doğruya meclisten 
istiyor! 

Biz yardım bile görmesek; 
yedi senede programımızın baş
lıca aksamını t tb k edeceğiz 
k na tindeyim. Ben hay l deni· 
len işler üzerinde çok uğraştım 
arkadaşlar. Fakat bunları tabak· 
kuk ettirdik. Yaptığımız işler 

binlerce lırnyı aşıyor. 
Her hangi bir Veıcalet, lzmir 

gibi müstahs 1, mü l vver:, bi
rinci derecede bir şehre yar· 
dım ederse fena mı o ur? Bunu 
ondan istersek kab hst mi iş· 
leriz? Evvela haz Nıtyacıığ z, on· 
dan sonra çalı m k ist yen ar-

k d ş rım1zı sev edeceğiz. Me· 
buslarımızdan, vekillerimizden 
ist yeceğ·z. Daha olmazsa Bü· 
yük Şcfimizden istiyeceğiz. Va
zifemiz budur. Müsaade eder· 
seniz müzakereyi kafi görelım. 
D vanm uzaması bizi buray 
getirenleri, efkarı umumiye,i 
müteessir etmektedif. Kararı· 
mız yüksek idarecilerimizi de 
memnun edecektir. 

S mdi bunun beş veya altı 

senelik plan olarak kabulünü 
reye koyuyorum. 

Dr. B. Mitad derhal ayağa 

kalkarakı: 

- Son sözleriniz muhtacı 
izahtır. Bu şekil, usulü müz • 
kereye muhaliftir. Dedi. 

Fakat reye konan teklif 4 
muhalif reye mukabil 12 mu• 
vafık ile kabul edildi. Bir kaç 
aza müstenkif kaldı. Tekrar söz 
aldn B. Mitat dedi ki: 

- B. Reis, zatı aliniz heyeti 
tenvir edecek mahiyette hareket 
etmiyorsunuz. Bizim karşımıza 
bütün fikirlerinizi kendi mubay
yelenizde işliyerek çıkıyor ve 
bunda kalıyorsunuz. Her hangi 
mevzu etrafında müzakere cere· 
y n ettikten sonra kendinizce 
düşünülmüş varidat membalara 
ortay atıyorsunuz. 

Bizi endişeye düş üren mesele 
bu planın kabili tatbik olup 
olm yacağıdır. Siz ise :bun dair 
söz söylemediniz. 

Son sözleriniz de gene g ri b 
bir şekilde tecelli etti. Kabul 
edilecek planın altı veya beş 
senelik olması meselesi mevzuu 
müzakere değildi. Mesele bu 
planı esas ittb rile kabul et
mekti. 

B. Ahmed Şükrü de söz al· 
dı, fakat müzakere kafi görül· 
dü. Bu defa esas itibarile ka· 
bul olun n planın beş veya altı 
yıll;k olması reye vazedildi. 

Bn11ı.:n Q'7erine söz alan B. 

4 Şııbat 

ı·manda 

Gelen ve giden 
vapurlar 

Dün limanımızın faaliyet günü 
id. Bir ltalyan, bir Fransı~ bir 
Türk, iki Alman, bir lngiltz ol· 
mak üzere altı vapur gelmiş, 
mevcutlardan bazıları ile birlikte 
beş vapur gitmiştir. Alman va· 
puru küUiyetli miktarda ;,eker 
getirmiştir. İtalyan ve Fransız 
vapurları da mühim mikt rda 
nohut yüklemişlerdir. 

Aksu 
Bazı limanlara uğramamış 
Mersin hatbndan beklenen Aksu 

vapuru dün limanımız gelmiş· 
tir. Vapur, Mersin ve Antalya• 
dan fazla yük aldığından ve geç 
kaldığından Alaiye, Finike, Kaş. 
Kalkan ve Rodosa uğramadan 
gelmiştir. 

Haber aldığımıza göre, Fi· 
nikc ve Alaıyede binlerce san• 
dık portak 1 ve mandalin ıat• 
larda kalmıştır. 

Seyyah el i 
Dün limanımızdan geçen Te· 

ofil Gotye isimli Fransız vapu• 
rile 14 Amerıkan, lngiliz ve Al· 
man seyyahı gelmiştir. 

-Emill.Wiim 
Faık şöyle dedi: 

- Takarrür etm 'ş şeyleri tek· 
rar etmıyeceğı m, müzakere kafi 
görüldü, mesai programı da ka· 
bul olundu. Fakat son olarak 
şunu da söylemek mecburiye
tindeyim ki bi.lrada toplanmış 
olan bizler, vat ndaşlarımızın 
omuzl rımı:z:a mcsuliyet yükle· 
diklen damlarız. Arkad şiar 
burad fikirlerini istımal eder-
lerken, yalnız şahsi durumları 
dahilinde kalmamalıdırlar. Va· 
tnn muvacehesiııde vazıfe yük· 
lendıklerıni unutmamalıdır. 

Kanunda 6 sene d ye bir 
madde yoktur. Kanun beş sene· 
lıkten bahseder ki bu, asgaridir. 
Azami ise 15 senedir. Projenin 
heyeti umum :fesı bıı.l -cdrtdi;" 
hiç olmazsa bu, olduğu g"bi 
görüşülsün, rakamlandmlsın ve 

ondan sonra kaç ısenehk olacağı 
görüşülsün. Bu rıyasetın hazır• 
ıadığı bır projedır. Jçınde lü· 
zumlu veya ıÜLumsuz kayıdlar 
va dır. Evvela bunları tesbit 
edelım. 

Tekrar ediyorum; vereceJ~miz 
kararı düiü.ıerek verelım. 

Re ıs: 
- Ark daşımız B. Faik asa

biyete kapılıyorlar. 
Dedi. B. Faık şu cevabı verdi: 
- Ben değıı; hadıseler kap· 

tırıyor. Hatadan kaçınalım, ışın 
hacmıni bilmeden senesini na· 
sıl tahmin ediyoruz? 

B. Suad da söz aldı ve de· 
di ki: 

- B. Faik hakikaten beye• 
candadil·lar. Burada şehir işleri 
için vicdandan bahsile arkadaş· 
lnra ihtarda Lulunmak cüretini 
gösteriyor. Hepımiz de mem-
leket çocuğuyuz, vaz femizi müd 
rikiz .. 

Müzakere kesildi, progr mın 
beş veya altt seneıık mi ol • 
cağı tekrar reye kondu, gene 
12 reyle "İzmirin beş senelik 
imar planı., olarak kabul edildi. 

Bunun üzerine B. Faik ve bir 
az sonra da B. Mıthat ve diğer 
bazı azalar meclisten ayrıldılar. 

Müzakerelere devam edild , 
kabul olunan plan üzerinde gö
rüşmelere geçildi. 

Altı m dde, y ni 40 bin lir · 
ya imaT planı, l,500,000 liraya 
Hayzler lağım p ojes , 1, 685, OOJ 
(ıraya caddelere parke asf a't 
döşenmesi, 250,0.10 lırahk is· 
timlak yapılması, 50,000 lira 
köprülere s rfedılme i kabul 
edildi ve seylaba k rşı alın cnk 
tedbirler içın yrılan 500,000 
liraya 200,000 lira daha i avesi 
muvafık görüldü. 

Pıanın dığer kısımlarınııı g · 
lecek içtimada n üz k resı ka· 

rar \tına ınarak celstye ni· 
hayet vcrıidi. 

• 
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lngiliz kabinesi, dün toplan
dı ve mühim kararlar verdi 

/ktısad Vekili •... ., 
Bursa tüccarlarile 

konuştu .• 
1stanbul, 3 (Husuıi) - lktı· 

sad Vekili Bıy Şakir Kesebir, 
Bursada tacirlerle görüşmüştür. (Deyli 'Telgraf) muhabirine göre; kara suları içinde görülecek tah. 

ıelbalri* taarrusa ağrıyacak ve hatta batırılacaktır 
Hükumet pirinç zer'iyatının 

artırılması ve pirincin ihraç mad· 
desi haline getirilmesi, zeytin· 
yağı ihracının da artırılması hık· 
kında mühim kararlar almıştır. 

Londra, 3 (Ra4n);t ispanya 
sahillerinae tor:.nerek batı· 
rılan Adinyon adljıdaki lngiliz 
vapurunun sigortasız olduğu 

anlaşıİmıştır. Meçh"l tahtelbahir 
hakkmda İngiliz ve Fransız tor .. 
pitoları tarafından yapılan araş· 
tırmalar, bu gün akşama kadar 
hiç bir netice vermemiş bulu· 
nuyordu. 

Londra, 3 (Radyo) - fngiliz 
kabinesi; toplanmış ve ispanya 
~ahillerinde torpillenerek batı• 
rılan Adinyon vapuru badiıe• 
sıle meşgul olmuştur. Söylendi· 
ğine göre, Niyon muahedesini 
imzal:yan devletlerin iıtirakile 
bu günlerde bir konferans top• 
lanması kanaatine varılmış ve 
bunun için, ltalya ve Fransa 
nezdinde teşebbüsata girişil· 
m esi kararlaştırılmıştır. 

Hariciye Nazırı B. Eden, ka· 
binenin bu kararını, ltalyanın 

Büyük Şef, dün saat 21 de 
lstanbula döndüler 

Atatürk, Mudanyada hararetli aurette 
uğurlanmış ve lstanbulda ayni 

şekilde kar f ılanmıştır 
Mudanya, 3 (Hususi muhabirimizden) - Reisicumhur Atatürk, 

bu gün öğleden sonra saat 16 da halkın coşkun tezahüratı ara• 
smda Buruda ayrılmışlar, Mudanyayı şereflendirmişlerdir. / 

Büyük Şef, burada bir müddet istirahat etmişler ve rıhtımda 
binlerce batkın alkışları arasında Ege vapuruna binerek lstanbula 
hareket etmişlerd.r. 

lstanbul, 3 (Hususi muhabirimizden) - Fabrikalarımızın küşat 
resimlerini yapan Reisicumhurumuz Atatürk, saat 21 de Ege va 
purile şehrimize geldiler. Coşkun tezahüratla karşılanan Büyük 
Şef, doğruca Dolmaba hçe sarayına gittiler. 

Nahas paşa ve arkadaşla
rı Meclisten çıkmıyorlar 

inhisarlar idaresi 
Avrupada satış ıube. 

leri açacaktır 
lstan bul, 3 (Hususi) - lnhi· 

sarlar umum müdürü, Avru· 
pa merkezlerinde açılacak 
satış şubeleri işile alakadar ol· 
mak üzere Avrupaya hareket 
etti. 

ŞiJpheli 
bir Ermeni 

Londra sefiri B. Grandi ile Mısır Kralı Faruk, Başvekille bu meıele 
Fransız sefiri B. Korbene bil· hakkında uzun m'/Jddet konUffU 

latanbul, 3 (Hususi) - Müd· 
deiumumilik, Aşep Goncegül 
isminde bir Ermeninin vaziye· 
tinden şüphe ederek büyük va• 
kıf hanmdaki bürosunda araş· 
tırmalar yapmış ve bazı evrak 
ile nüfus tezkereleri bulmuıtur. 

dirmiştir. 
Verilen diğer bazı mühim ka· Rahire, 3 (Radyo) - Veft partisi lideri Nahaı Paşa, bütün 

4'arlar hakkında son derece ke- mümanaata rağmen bir çok mebuslarla Mebusan Meclisini işral 

Devletler 
Romanyanın Yahudi 
meaeleai halıkındalıi 
tezini kabul ettiler 

tumiyet muhafaza edilmektedir. etmeğe muvaffak olmuştur. . 
Londrı, 3 (A.A.) _ Daily Nahas Paşa ve arkadaşları, yanlarında birer miktar da erzak 

Telgraf gazetesinin diplomasi götürmüşlerdir 1. 
muharriri B. Edenin Fransız ve Kral, Başvekil Mahmud Paşayı saray= davet etmiş ve bu mc-

Bükreş, 3 ( Radyo ) - Ro
manya Hariciye Nazm M. Mi
çesko, bu gün Cenevreden dön· 
müş ve istaayorıda karşılan• 
mıştar. 

-L.-1..---....-...l!-lı-!-......a.-~.-...ıı--+-.aı.leJılkk oda -llZ 11 müddet konuşmuştur. 
içinde yakalanacak olan tahtel· 
bahirlere taarruz edileceğine ve 
hatta bunların batmlabi leceğine 
ve bu yüzden hiç bir mesele 
mevzuubıhs olmıyacağına mü· 
tealllk bir muhtara vermiş ol· 
duğunu istihbaratına atfen yaz· 
maktadır. 

Kanada 
say lavları ...... 
Japonyaya gidecek 

maden veya madeni 
eıya iizerine ambargo 
konmasını istiyorlar 

Nevyork, 3 (Radyo) - Ka· 
nada parlamentosunun bu günkü 
içtimamda Kanadadan Japon· 
yaya gönderilecek herhangi bir 
maden veya madeni eşya üze
rine ambargo konması, bazı 
mebuslar tarafından bir takrirle 
teklif edilmiştir. ----G. Metaksas 

Pazar günü latanbula 
hareket ediyor 

Atina, 3 (Radyo) - Yunan 
Başvekili general Metaksas, 
önümüzdeki Pazar günü Jstan· 
bula miiteve cc hen hareket ede· 
cektir. 

General Metaksas; Selinik 
yoluyla gidecek ve Türkiye hu· 
dudlarmda Trakya müfettişi 
general Kazım D.rikle Yunaniı· 
tanın Ankara sefiri M. Re!ail 
ve bir Türk heyeti tarafından 
karşılanacaktır. 

Yunan Başvekili, lstanbuldan 
Ankaraya geçecek ve orada 
toplanacak olan Balkan antantı 
konseyine riyaset edecektir. 

General Metaksas, Ankaraya 
hususi trenle gı decektır. 

lng~ltere, Japonyanın 1 nu-
maralı düşmanı mı? 

Japonya Parlamentosunda Hariciye Nazırı 
B. Hirotanın s6ylediği sözler 

Tokyo, 3 (Radyo)- Japonya parlamentosunun bu günkü içti· 
maında, saylavlardan biri Hariciye Nazırı B. Hirotaya bir sual 
tevcih etmiş ve Japonyanın. lngiltereyi, ( Japonyamn 1 numarala 
düşmanı ) diye ilan etmek için müsaid um anın hulul edib etme
diğini sormuştur. B. Hirota, bu suale şu cevabı vermiştir: 

- Japonya. lngiltere ile olan kadim dostluğunu muhafaza 
etmek emelindedir. Fakat buna rağmen görüyoruz ki, İngiltere 
hükumet", son zamanlarda siyasetini tcbdıl etmiş ve maalesef 
menafiimize aykırı hareketlerde bulunmuştur. Bu vaziyet devam 
ederse, biz de lngiltereye karşı mukab:l tedbirler almak mecbu· 
riyetinde kalacağız ... -Şehir Gazinosunda 
Sayın lzmir balkının gösterdiği 

yüksek alaka dolayısile 
Bu defa 

Celbedilen onn d6rt artistin iştirakile 
yepyeni numaralar 

Matine saatleri: yalnız Pazar günn saat 17 de 
~nvareler her ak~am saat 21 de başlar 

MODORIYET 

M. Miçesko, Bükreşe gelirken 
b ütün istasyonlcırda hararetli 
surette karşılanmış ve Cenevre· 
de temin ettiği s:yasi muvaffa
kıyetten dolayı tebrik edilmiştir. 

M. Miçesko, matbuat mümeı· 
sillerine beyanatında; Yahudi 
meselesinde muvaffak olduğunu 
söylemiş ve bütün devletlerin, 
Romanya tarafından ileri sürü· 
len tezi kabul ettiklerini, Kralla 
Başvekili görmeden fazla tafsi
lat veremiyeceğini, Yahudi me· 
selesinin. artık Romanyanın da. 
hi i meseleleri arasına girdiğini 
ilave eylemiştir. 

Romanya Hariciye Nazırı, 
Kanda Polonya Hariciye Nazırı 
Kolonel Bek ·ve bilhassa Tür· 
kiye Hariciye Vekili B. Tevfik 
Rüşdü Arasla ve Belgradda 
Yugoslavya Baş ve Dış Bakanı 
Milan Stoyadinoviçle yaptıtı 
temaslardan çok memnun oldu· 
ğunu kaydetmiştir. 

M. Miçesko, Başvekil M. Go
ga ile konuşmuştur. 

ltalya miidafaa 
komitesi 

Muısolininin riyaae. 
tinde toplandı 

Roma, 3 ( Radyo ) - ltalya 
milli müdafaa komitesi, bu gün 
ltalya Başvekili B. Mussolininin 

idaresinde Milli Kütüphano 
SiNEMASI 

B ·· riyasetinde toplanmıştır. Bu u gun matinelerden itibaren hakiki f:aheser iki film birden o 
., toplantıda, Harbiye, eniz ve 1 • KISKANÇLIK nazırları ile Erkinıbarbiyei umu· 

Başrolde günün iki" meşhur 1 
aşık ve maşuku miye reisi hazır bulunmuş ardır. 

,, ROBERT TAYLOR Cumhuriyet matha. 
BARBARA STANWICK ası tehlike atlattı 
2 - RAMONA 

Tabii renkli harikalar filmi lıtanbul, 3 (Hususi) - Cum· 
Bışrollerde: LORETT A YUNG huriyet gazetesi ınatbıaaın~n ar. 

DON AMECH sında büyük bir ahşap bınada 
S 1 R Yangın çıkını•, civar halkı teh· eans ar: omann: 3 ve 7 de . Kıskançlık: 5 ve 9 da v 

------------~.;.~:.:~----··•-•' like atlatmıştır. 

(_ş_e_h_i_r_c_i l_i_k_ 
Şehir bünyeleri hakkında 

(Le Corbusier) fikirler 
Yazan: D. M. S. 

-2-
4 - Yeşillik sahaları arhrı· 

larak insanların sikin bir fikir 
ile çalışmaları temin olunma· 
lıdır. 

Bu dört esasın hallini şehir· 
lerin ve şehir inşaatının zaman 
ihtiyacatına göre yapılmasile 
tamamen kabil addediyor. 

Şehirde üç kısım ahali var· 
dır: Biri oturan kısım, ikincisi 
çalışan takım, yani hayatları 
yarı merkezde, yarı banliyöde 
geçer, üçüncü kısım amele kıı· 

mıdır ki bunlar şehir haricin· 
deki fabrika ile sıte jardcnde 
hayatlarını geçirirler. Şehri asıl 
dolduranlar çalışan kısımdır. 
Bunların barındırılması lazım· 
dır. Eski şehirlerin hesapları 
görülmeli ve büsbütün silinme• 
lidir. Şehir merkezi tamamen 
i~e hasrolunmaladar. 

Şehirde hektar başına isabet 
eden miktar, nüfuı adedi 10·20 
misline çıkarılmalıdır. Yolların 

geniıliti bu günkü gibi 7-9-12-25 
ilb metre değil, en aşağı yüz 
metre olmahd1r. Daha doğrusu 
yol mefhumu kalmahdır. inşaat 
bu güne niıbetle ancak% .5 olmah 
% doksan beşi yeşilliğe terk 
olunmalıdır. 

Merkezde binalar asgari alt· 
mış kat olmalı, fak at Amerikan 
tarzı gibi ıivri kuleler halinde 
değil, salibi şekilde, oturaklı 
ve mümkün mertebe cebheleri 
fazla olmahdır ki ziya ve ha· 
vaya maruz kalabilsin. Binaların 
mihverden mihver~ mesafeleri 
400 metre olup binaların ken· 
dileri 30:) metre kutrunda ve 
iki bina arasında 200 metre 
me11fe olmalıdır. 

Bu binalarda 40·60 bin kişi 
sühuletle, sükunetle çalışabilir 

ve her çalışın her zaman bol 
ziya, sükunet ve bol hava bu
labilir. (Tarzı taksim insan ba
şına 10-14 metre murabbaı he. 
sabile). 

(Le Corbusier) in kendi iti· 
rafı veçhile bu proje, her ne 
kadar bazı itiyadatımıza müeı· 
sir olabilirse de bu günün şe· 
birlerinin ıztıraplı hayatından 
hurtulmak (bilhassa otomobilin 
çalaşma ileti gibi kullandıtı ıu 
zamanda) bu itiyadı terkin bir 
mükafatı addolunabilir. 

(Le Corbusier) binaların alt· 
larmın tamamen mürur ve ubu· 
ra terkolunması, otomobil yol· 
tarının tamamen ayrı olması, 
otomobillerin bu günkü aüra· 
tinden yirmi defa dah• süratli 
gitmesi taraftarıdır. Yaya yolları 
ise büsbütün ayrıdır. Asarıati· 
kanın ilrası ve asırlarca evel 
konulan bir köhne taşın bu gün 
muhafazası için bu kadar adı
mın ıstırap çekmesini bilhassa 
kaydetmektedir. 

Ayni zamanda bu tarz bina· 
ların müstakbel hava müdafaası 
için çok müfid olacağını ve yal
nız üıtleri tahkim olunmuı bu 
binalarda ferah ferah altmış 
bin vatandaşan barınabileceğini 
ve bu binalar çalışanlar için 
neş'e ve hayat membaı olaca
ğını söylemektedir. 

Bu projenin, umumiyetle bi· 
naların güneşlenme noktasından 
ve buralarda aile barınamıya· 
cağından (Le Corbusir) nin ken· 
disi de söylediği veçhile altmış 
yetmiş bin kitinin işten çıkıp 
evierioe avdetleri inında husule 
gelecek ankomrmandan vesair 
sebeblcrdeıı dolayı bir çok mu· 
terizleri vardır. 

Pek muhtasaran yazdığım bu 
fikirleri (Le Corbusier) beyne!· 
milel 1928 Sarraz kongresinde 
ve Frankfurt A. M. de ve 1930 
da Brüksel kongresinde ve muh· 
telif şehirlerde verdiği konfrans· 
larla yaymağa uğraşmaktadır. 
Çok revolüsyoner olan bu fikir· 
ler bir çok şehir teşekküllerin· 
de ufak tefek tesirler yaptığı 
g.bi yapılan binalara da müeı· 
sir olmuı ve hatta baltanc in· 
şalarında bile tesiri görülmiif· 
tür. Binnetıce ortaya tetkika 
ıayan yeni bir çok meselelerin 
çıkmasına sebeb olmuıtur. Me
ıeli: Kış ve yaz ağaç yeıillik· 
leri ve deniz ve rakit ıuları in· 
sanlara; otomobiller tarafmdan 
neşrolunan gaı.laran insanlar ve 
nebata tesiri, intanlar için tam 
hava nasıl ve ne karakterde 
olabileceği ve şimdiki binalarda 
yapı lan tebdili hava enıtalaa· 
yonlarmın bunu temin edip et. 
mediti, ııbhat için bir derecei 
hararet mi yoksa mevıim deği· 
şiklikleri mi lazım gelditi, in· 
sanların mutlak ıükuna mı, yok· 
.. ültra viyole ziyalannı nakil 
camlarla mı olması muvafık ola
cağına. Sun'i zi yamn insanlar 
üzerinde tesirlerine, velbaııl bir 
alay mes!ilin halline çalıımıya 
yol açmııtır. Bu meMili dofu· 
ran hemen hemen (Le Corbu· 
sier) nin projesidir, denebilir .• 

Şurası muhakkak ki ortaya 
atılan bu fıkir, nazariye itibarile 
cidden çok yüksek ve tetkike 
çok şayan noktaları havi ve iş
lenmeğe ço\c muhtaçhr. Şehirler 
bu günün terakkiyatı karşısında 
her halde başka bir şekle bü· 
rünmeğe mecburdurlar. Fakat 
bir çok düğümleri havi (Le Cor
busier) nin taıavvur ettiği şekle 
değil. 

Bu adım yürüyecek ve dü
ğümler çözülecek ve o zaman 
şehir nüveleri bu günün ıztırapla 
şeklinden kurtularak neı'e ve 
sıhhatli birer merkez olacaklar· 
dır. Yaşıyan ve çalışan insan 
buna çok muhtaçtır ... 

Amerika 
Tan Taki vapurunun, 

derhal aerbeat bırakıl. 
maıını Frankodan 

istedi .• 
Paris, 3 (Radyo) - Amerika 

Hariciye Nezareti; lkincikinunun 
J 8 inc!enberi ibtililciler tarafın· 
dan tevkif edilmiş bulunan 
Tan Toki adındaki Amerikan 
vapuruyla mürettebatınan derhal 
serbest bırakılmasını, general 
Franko hükumetinden istemiştir. 

General Franko, vapurun, 
yedi bin ton petrolden ibaret 
olan hamulesi tabliye edildikten 
sonra serbest bırakılacağını bil· 
dirmiştir. 

lzmir Ticaret ve Sanayi odası in· 
tihap heyeti riyasetinden: 

938 yılı lkincikinun iptidaıında müddeti hitam bulan lzmir 
Ticaret ve Sanayi odası meclis azaları int1habı 7 Şubat 938 
Pazartesi günü aaat 9 dan 17 ye kadar lzmir Ticaret ve Sanayi 
odası salonunda yapılacağından odada, fevkalade. birine·, ıkin 
üçüncü, dördüncü sınıflarda kayıtlı bulunan tacirlerin yukarıda 
gösterilen gün ve saatlerde reylerini kullanmak üzere odaya 
~elmeleri ehemmiyetle rica olunur. 4 5 6 361 
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lllSE~iM 
sipa n n getirdiği 
epeyce uzakta 

ma iimata, 
agah o muştu 

şe· 

-------~._. ....... ._.. 
B~ri hral.a ıs~ pa-iişahın Yazan: M. Ayhan 

ordJS·~ şelı1r ken rına gelince - 73 -
derhal muhtelif kollardan mu· yale efend de beraber gitmiş 
hasara tcrl:batını almış, d.ğer olacak, çün~ü onun sevdıği 

bır ko: da şehre sarkmı~tı. hayvan da kayba ka. ışmış. 
Ş.lüde s~s yoktu, hareket Ağa, ahıra doğru fırladı, içe-

nam na h ç bir şey gözükmü- riye baktı: 

yordu. Ha buki ordu, mukave- - Eyvah .. Doğru imiş. Ş mdi 
met göreceğini zannediyordu. ne yapacağız! 

Ö ıden ~iden bir Yeniçeri Artık güneş epeyce yülcsel· 
bö.üğü, şehzadenin sarayını mişti. Padışah ta Manisaya yak· 
lasmağa memurdu.. !aşmıştı .. Saraydakt taharriyat 

M:ifreze efradı, yalın k lıç vesaire, kamılen halkın ağz na 
sokaklarda koşarken, Manisa düşmüştü. Mani salıların hemen 
halkı; şaşk•n bir vaziyette pen· kaffes;: 
cere ve kapılarını açıyor, sonra - Kaçtığı iyi oldu. Muka· 
gözleri dehşetler iç nde geri vemete kalksaydı felaket bizim 
çek.liyordu. başımıza patlıyacaktı. Belki 

Bölüğü idare eden ağa; sa- şehir de yakılıp yıkılacaktı, di-
rayı iyice biliyordu: yorlardı. 

- Bu tarafa, bu tarafa!.· Şehirde kargaşalık berdevamdı. 
Az zaman sonra şehzadenin Artık hakikati padişaha bil-

sarayı çevrilmişti. Gözler pen · dirmekten başka çare yoktu. 
cerelere d,ki!mişti. Ağa, kapıyı Hakan bir sipahinin getirdiği 
vurdu ve bağırdı: malumata, şeh.rden epeyce 

- Hakanın iradesile geldik, uzakta agah olmuştu. 
kap:yı açıp teslim olunuzl Büyük bir hiddet içinde atını 

Fakat bu kumandaya içeri· mahmuzladı: 
den bir kaç kadın hıçkırığı, te- - Kaçtı mı? .. Nereye? Hangi 
la•tan, ko•maktan mütevellid t ? • • ıem e .. 
bir gürültü cevap verdi. Ne cevab verilebilird? 
Ağa tekrar bağırdı: Kimsenin hç bir şeyden adam 
- Açınız( Diyorum, yoksa akıllı malumatı yoktu. Selim, 

kapıyı kırarız.. hiç bir zaman bu kadar gazap· 
Yeniçerile:, ıilahlırını pence- lanmamıştı. Ses, hırıldıyarak çı· 

relere çevirmişlerdi. İki dakika kıyordu: 
sonra ağa son kumandasını - Bütün yolları keıiniz. Bü· 
verdi: tün dağları sarınız, onu muhak· 

- Kapıyı kırınız! kak yak1lamalıdır. Merhamet 
Bu sırada bir nefer koştu: yok, icap ederse bir tarafı ya· 
- Ağa, dedi, bahte kapısı kınızl 

ardına kadar açık! Padişahın emrile derhal yeni 
Kapı, balta darbeleri altında tertıbat alınmıştı. Muhtelif müf

çatırdıyor, gıcırdıyordu. Ağa rezeler, muhtelif yollarda~ i 1eta, 
omuzlarını silkti: örümcek yuvasındaki yollar gibi 

- O!abilirl uzadı'ar. S1ga, sola, ceııuba, 
Kapı büyük bir gürültü ile ıimale doğru ilerledıler. 

yıkılınca a§'a ve onu takiben Padişah emretti: 
neferler içeri girdıler. Şimdi - Derhal civar eyaletlere de 
saray altüst olmuştu. tebligat yapılsın. Geçitlerı tıka· 

Haremdeki kadınlar bağrışı- ıınlarl 

* * * 
yor, ağlaşıyor, selamlıkta bir 
kaç saray uşağı, kavuksuz, pe
rişan bir vaziyette kollarını kal· 

- Ne olacalc Piyale, dostum 
bu gidişi.. 

- Hele birıız daha sab·r şeb· dırıyorlardı. 
Ağa, kıl.t'ını bunlardan bi· 

ARADA SIRADA 

zadem!... 
iki atlı; artık bilmedılderi, ta

nımadıKları, sarp bır dağ yo· 
lunda, atlarını yokuş.ı sürüyor
lardı. 

- Karnım da aç Piyale!.. 
Korkudun sadık dostu, içini 

derin derin çekti. O da hem 
susamış, hem de ac. km ştı. Et· 
rafına bakındı: 

Ne köy, ne de ir.sanl.. 
Tepeye çıktıkca rüzgar artı

yordu. At ar, yorulmuşlardı. 

Şehzade, parmağı ıle solda iri 
bir kayayı gösterdi: 
-Şurayı çıkınca dinlenelim ... 
- Olur şehzadem. 
Atlar başlarını sağa, sola sal· 

lıyarak nihayet tepeyi tutmuş· 

lard . Şehzade endişe ile: 
-Bak bak, dedi, altımızda bir 
köy var. 

Piyale gayet mutedildi: 
- Gördüm .• Şimdi zatı dev· 

!etleri şöyle bir1Z dinlenin, ben 
de etrafı gözden geçireyim. Bel· 
ki bir köılüden bır parça yiye· 
cek koparabilirim. 

- Peki .. Amma, çabuk ırel. 
Yalnız kalmağa h ç tahammü· 
lüm yok, benim vefaşiar dostum(. 

Pıyale; efendisinin ruha~ te· 
ıeliiye ve kuvvete muhtaç bu· 
lunduğunu görüyordu. Bu hal, 
kalbine dayanılmaz bir keder 
gibi çöküyordu. 

- Devlet ve ikbal kimseye 
kalmıyor. 

Dıye mırıldanarak uzaklaştı. 
Tepeyi iniyordu. Bir zeytinlik 
iç'nden geçerken sağdan bir 
gürültü geldi. Başını çevirdi: 

ileride bir oduncu, ağaç ke
siyordu. Açlıktan ölecek değil· 
!erdi ya?. Gözü kararmıştı. Ka
rannı vererek oduncuya doğru 
yürüdü .. 

- Hemşehrim, Allah kuvvet 
verel. 

- Allah sana da muradını 

vere yolcu( 
Odunc ı, baltuını kenara da· 

yadı: 
- Nereden gelip nereye gı

dıyoı 11~n ?. 
- Sonu var -

rinin göğsüne dayadı: 
- Hani şehzade?. 
- B'1miyoruz: vallahi ağa(. 

Din ve Muhammed hakkı için 
görmedik. Biz ıimdi uyaoıyoruı. 

- Lanet olsun!. Sakın kaçır

ŞEN FIKRALAR 

dık mıl .. 
Saray altüst edilmişti. Bu 

ıırada gene aaray uşaklarından 
biri: 

- Boşuna arıyorsunuz ağa( 

dedi, şehzade kaçmış. 
Ağa boğulur gibi haykırdı: 
- Kaçmıı mı? Nereden an

ladın?. 
- Ahırda hayvanı yok. Pi-

ANADOLU 
Günlük siyasal gazete 

&hib •• Lım un.rrlri 
Hagdar Riifllü ÔKTEM 

limumt ne11iyıt Te yazı itleıi JDildO. 
16: Hamdi Nllzheı ÇANÇAB -iDAREHANESi 
Jımir İkinci Beyler ıokağt 
C.Balk Partisi binan içinde 

Telsraf: İımir - ANADOLU 
Telefon: 2776 - Foııa kutulu: 405 

Abone ~eraiti 
1 ıllı&ı HOO, altı aylıp 800 

l<Otuftur -r alıanoı memleketler için aenelik 
abone 6creti 27 liradır 

A1'AUOLU .. MA'1BAA::imDA-
llASIOll~1'1R 

~~~~-----~-~-Kabul olan dua Temiz çocuk 
ihtiyar dılencinin biri, sokakta Bayan Vesile, Bayan Edaya 

Bay N .. nin koluna yapıştı: kızı Şazimendi methedıyordu. 
- Allah rızasiçin bir sadaka! - K ardeşl Dedi, öyle tem iz 
- inayet 0· aı kız ki, bnrnu ·destur· alctığı 
- Dua ederim .. Benim duam zaman, mendilini kirletmemek 

indillah makbuldür. Hele bir iç;n entarisinin eteğine ıümkü· 
deneyini rüyor ... 

- Geçenlerde denedim. ka- Kabahat müşteride 
bul olmadı. Kaynanam hasta Müşteri - [balıkçı Salamona) 
idi, gene sana rasgeld.m. On dün senden aldığım uskumrulıır 
kuruş verdim. o kadar bayattı ki, adeta koku-

Sonra ne oldu? yordu .. Attık. 
- Ne olacak kurtuldu! Salamon - Kabayet bende 

değill Yeçen hafta soylediğim 
Sarhoşlar vakit, niçin almadınız? 

Geçen gün ayyaşlığile maruf Usta sarhoı 
bir ahbap anlatıyordu: Bay Mestan işünuş ve zevkusa· 

- Pek fenayım, dedi, dün fayı çok bever, gece yarılarına 
gece açıkta yattım. Anlaşılan le d 0 meyha d b a ar ne en u mey-
fena halde üşümüşüm. Etlerim haneye dolaşır, rindmeşreb bir 
adeta kıyılıyor.. adamdır. 

- Pencereyi mi açık bırak- Geçenlerde bir gün, işi büs· 
mıştınız? bütün azıtarak evine ııbahın 

- Hayır efendim. Açık de· aaat se.kizinde dönmüştü. Odaya 
diğim sokakta( Bet arkadaş girıııeııle hasıl olan gürültü üıe
bardın dönüyorduk. Bir köte rine uykudan uyanan karısı he· 
başında nasılsa ayağım kaydı. nüı çatmıya hazırlanırken, Bay 
Düştüm. Kalkmağa uğraşırken Mestan daha atik davranarak: 
yorgunluktan uyuyup kalmışım. - Tul Diye bağırdı. Utan· 

- Arkadaşlarınız sizi kaldır· ınadan bu saate kadar uyuyor· 
mamışlar mı? sun ha? 

Ne gezer efendimi Teres· iyi ki vurmaısunl 
ierin hepsi zi'zurna sarhoştu. Sabahtan akşamı kadar af· 

Herg~tgel, Taşkakanın 
başını yarmış 

M'ilşteki, öğ.eden sonra; a bıra ılan cersede 
bulunamayııca dava ukut etti 

Bundan bir müddet evci, bir Şah:dlerden Günaydın da 
gaz alış veriş:nden bakkal şöyle demiştir: 

Mustıfa Taşkakanla seyyar gaz - Kavgayı gördüm. Taşka· 
satıcısı d ğer Mustafa Hergitgel kanın başından kanlar aktığını 
arasında bir münazaa çıkmış ve münakaşanın fazlalaşacağını 
ve Taşkakan tecavüze uğrıyarak hi~sedince oradan kaçtım. 
Hergitgel taraf.ndan b r taşla SJç'u, şehadetleri kabul et· 
başından yaralanmıştı. O.in bu memiş ve ev~lki duruşmada 
davanın Suıhcezada duruşması gösterdiği müdafaa şahidlerin· 

den biris nin basta olduğunu 
yap lmıştır. 

Taşkakan davasını anlatm • ş, 
bi'dirm ~tir. 

Ha<im: • 
suçlu Herg.tgel had seyi ınkiir _ MJ·dafaa h'dl .. şa ı erını geti· 
etmiştır. Amme şahidierind:m recek misin? 
Sönmezışık vak'ayı şu suretle _ Eğer hmsta iyi olmazsa, 
hikaye etmiştir: onun yerine vek li gelecektir. 

- Maliye tebliğ memuruyum. - Şahidlerin vekıli o!maz. 
Bir işin tahkiki z:mmında bak- Suçlu müdafaa şahidlerinin 
kal Taşkakandan izahat alırken celbinden sarfınazar etmış, bu-
Hergitgel, peyda oldu. İkisi nun üzerine sabıkasının merci· 
arasında bir münakaşa başladı. !erden sorulmaıına karar verile· 
Ben yüzümü çevirerek işimle rek duruşma öğleden sonra, 
meşgul oldum. Fakat ansızın saat on dörde bırakılmıştır. 
Taşkakanın: ,. * • 

- Ah bre... Beni öldüre- Saat on dört .. Mübaş:r taraf-
ceksinl !arı tekrar çağırdı. Suçlu mahkem~ 

Dediğini işittim. Döndüğüm huzuruna alındı. Müşteki Taş· 
uman Taşkakanın baş ·ndan kakanın gelmediği anlaşıld ... 
kanlar aktığını gördüm. Davanın sukutuna karar verildi. 
~~~~~~~~ :;ıoc::ı=ı:::::~ 

Sudan çıkan cinayet 
--------------

Bir şahidin dünkü ifadesi 
Cumaovası nahiyesinin Kısık 

köyünde değirmen suyu mese· 
lesinden değirmencı Abdullahı 
bıçakla yaralıyarak öldürmekle 
maznun Halil ibra himın mu ha· 
kemesine dün şehrimiz Ağı rc . za 
mahkemesinde devam edilmiş· 
tir. Maznun, bundan evelki cel· 
ıede değirmen suyunda kendi
sinin de hakkı olduğunu ve su· 
yun, kendi ıırazisi içinden geç
tiğini söy:.emiı, suyun tapu kay· 
dının tapu idaresinden istenme· 
ıine karar verilm şti. 

TBpu müdürlüğünden gelen 
ve dünkü celsede okunan ce
vapta Değermenin mülkiyeti 
hakkında tapu kaydı mevcud 
olduğu, fakat suyun mül<iyeti 
ha1'kında bır kayda tesadüf 
edılemediği bildirilmişti. 

V ereıe vekili, ortada bir c· • 
nayet mevcud olduğuna göre, 
ıuyun mülkiyetin'n aranmasına 

hiç lüzum olmadığını söylemiş, 
mahkeme de bu nokta hakkın
da karar aldıktan sonra evelce 
dinlenmiş olan Kısık köyü hal
kından Adem bir kere daha 
dinlenmıştir. Adem demiştir ki: 

- Gece vo1kti Abdullahın 
yaralandığını haber aldık, gidip 
kendisine sorduk, Halil ibra· 
himin suyu açtığını, değirmeni 
işlemez vaziyete getirdiğini, gi
dip ellerile kapattığını, o sırada 
arkasından yaklaşan Halil fb· 
rahimin bıçakla kendisini ya• 
raladığını söyledi. Sabahleyin, 
suyun çevrildiği yerde tedkikat 
yaptık, hakikaten Abdullahın 
dediği yerde parmalı: izlerini 
gördük. Ellerile ıuyu kapattı· 
ğını anladık. Benim bildiğim 
budur. 
...................... 1 
madık tepe bırakmıyan avcının 
biri hiç bir şey vurmağa mu· 
vaffak olamayınca çarşıdan bir 
tavşan satın almış, eve ıreLnce 
de (vurdum!) diye karısına uzat· 
mış .. 

Kadıncağız, fazla bayat olan 
tavşanı tetkik ettıkten sonra: 

- iyi ki vurmuşsun kocacı
ğım, demiş, zava:ı. hayvan az 
daha kolı:açakmıı 1 

Müddeiumumi, eski iddiasını 
tekrar etmiş, müdafaa için mu· 
hakeme 18 Ş ıbata bı. akılmıştır. 

İttamet tez eteai 
m mış 

Ali Paşo 
9 aenedenberi bunu 

unut mu~! 
Yugosiavyadan ailesile birlik· 

te anavatana gelen Alı PaiO 
adında bir htiyar, ikamet tez· 
1'eresi almadığından dün Sulh 
cezada muhakeme edilmişt1r. 
ihtiyar adam kend:sni şu su· 
retle müdafaa etmiştir: 

- 8·9 sene evel ailem ve 
çocukiarımla lzmire ge!d m. 
Bir taraftan cahillik, ihtiyarlık; 
diğer taraftan da çocuklarımın 

ö.m!sinderı mütevellid yeis 
saıkas le bu işlerle alakadar ola· 
madım. 

- Nüfusun nerede? 

- Müracaat ettim, amma da-
ha alamadım. 

- Kaç yaşındasın? 
- 72. 
Mahkeme şu kararı verdi: 

Evrakdaki zapıt varaka-
s·nda suçlunun sekiz: sene eve! 
yani 929 senesin de ailesile bir
likte lzmire geldiği sarahaten 
zikredilmiş ve aradan 9-7-937 
tarihine kadar geçen zaman 
itibarile bu iddianın indessübut 
istilzam edeceği cezanın nevi 
ve miktarına göre 331 tarihli 
ecnebilerin ikametine mahsus 
kanunun dördüncü maddeai yo· 
lile T. C. kanununun 102 inci 
maddeıinin 6 ıncı bendine tev
k fan müruru zaman tahakkuk 
etmiştir. 

Suçlu hakkında takibat yapı· 
lamıyacağı dan amme davas•
nın orcaJan kaldırılmasına. 

Esrar satorken 
Çorakkapıda ikincı Taslıçeşme 

sokağ . nda A.i ad.oda bır•ne es· 
rar sat n Mehm,.d o!rlu abıkah 

Mustafa yakalanm:şlır. Üzerinde 
l74 il• ~m esı.ar bululuıımuşlur. 

ri 
Dahili haotalılr.lar millolı111uı ınu 

Dr. M. ş.,ı.; U~ıı• iyor d: 

Kızamık 
-2-

Kızamığın bu devrinde, yana• 
ğın iç yüzünde, azı dişleri hiza· 
sın da ve dudakların iç tarafında 
toplu iğne başı büyüklüğ:!nde 
beyaz ve· mavimtrak, yuvarlak, 

etrafı kırmızı kabarık lekeler hu
sule gelmektedir. Bunlara kop· 
lik lekeleri derler. 

Bundan sonra üçüncü devir 
gelir ki, bu devirde hararet 
derecesi fazla yükselir ve cild 
üzerinde kızamık lekeleri çık
mağa başlar. Bu cild lekeleri 
toplu iğ.ıe başı kadar küçük 
lekelerdır. Sonra bunlar gitgide 
büyür ve biribirlerile birleşirler. 
Renkleri daha koy-1 olur. Leke
lerin etrafı düzenli değıldir. Cild 
seviyesini geçmez, daha sonra
ları kabararak ı vilce biçimini 
alır. Bu lekelerin aralarında bu. 
lunın cild kısmı da sağlamdır. 

Kızamık lekeleri, yüzden, kıllı 
kııımlardan, kulakların ön ve 
arka taraflarından başlar. Sonra 
boynu, göğsü ve hatta kol ve 
bacakları kaplamış olur. En 
ziyade yüz ve gövdede görül· 
mektedir. Kızamık lekeleri iki 
gün içinde tamamlanmış olur. 
Lakin baz:ı defa da dört beş 
gün geçmiş bulunur. 

Bu devrede hastalık bütün 
şiddetile devam ederler, hasta 
ağır görünür. Burun nezlesi faz· 
lalaşır, akıntı başlar; göz er da· 
ha kırmızılaşır ve çapaklar ka• 
panır. Bronşit hali z:yadeleşir, 

hatta nefes darlıkları husule 
gelir; ses kısıh. 

Hastanın umumi hali oldukça 
bozuk bir şekildedir. ua zluk~~~-

ziyadeleşir, baş ağrıları çoğalır, 
leke!erin c:ldde çıkm3s1 atesi de 
oldukça fazlalaştırır. Boyunda 
ve vücudürı diğer yerlerin deki 
Lenfa bezeleri şişerler. 

-Arksı f!ar• 

l 1Vı 'oal ;!. ,!c ... .tha Jlar l 
Bu gece 

Kemeraltında ittihad, Güzel· 
yalıda Güzelyalı, lrgadpaz:arında 
Asri, lkıçeşrnelik , e lkiçeşmelik, 
Alsancakta B. Fuad eczaneleri 
nöbetçid.rler. 

Şapka çalmış 

lkiçeşmelikle Namazgah çık· 
mazında Bay Tabir Erdemin 
Erdemin evinden bir şapka ça• 
lan Davi Tangurı yakalanmıştır. 

Dolandırıcılık 

Çorakkapıda Gaz.ler cadde
sinde tuhafiyec Bay Hüseyinin 
dükkanından dolandırıcılık sure
tile bazı eşya alan amele Ah· 
med tutulmuştur. 

Binanın üst katından düşmüş 
Tilkilikte bir bina inşaatında 

çalışan Süleyman oğlu yapıcı 

ustası Ahmed, yanlış bir iş 
yaptırmak suretile Ali oğlu Üs· 
manın binanın üst katından dü· 
şerek yarılanmasına sebebiyet 
verdiğinden yakalanmıştır. 

TAKVi.rl 
Rumi· l.uJ ' Arabi • .;;r; 
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Yazan: .Aleksandr Düına 

iki an-kad r e • ö Trevi in bir h ·zmet· 
ç ·si g<e v m Ü bir zarf geti.rmişti 

3-2-938 
OzUm satışları 

Ç. Alıcı K. S. K. S. 
193 inhisar ida. 12 50 14 
102 V.tel 13 13 75 
61 K.Boner 14 25 16 50 
49 A. Fesçi 14 14 50 
39 P. Paci 13 625 13 75 

3 P. Klark 15 125 15 125 
447 Yeku1 

219331 Eskı yekün 
Te.şek' ür ederim efendim! faslı şerhini bir h:ıfta içinde onu tamdığınıız meydanda. Fa· 

Çok fil cenapsın z! Laf nce olarak yazmak ınecbu· kat bana hiç haber vermeden 
1 219778 Umum yekun 

- O halde git, onları bul, riyetinde bulunduğundan ve bu· Tura nasıl gitti? 
ve bu gece yoh çıkmak için nun kendisini pek düşündürdü· - Çünkü tevkif olunmaktan 
hazır o sunlar. Ahi evvela M. ğünden şikayet elti. korkuyordu. 
dö Essarta kendi istidan zı ya· iki arkadaş henüz b"r kaç da· - O halde bana yazmaz 
zını:ı. İhtimal ki peşin zde :hn· kika göriıştükleri sırada M. dö 
f .yeler vardır ve ziyaretiniz kar· Trevilin hır hizmetçisi içeriye 
dinal tarafından duyulursa bile girmiş ve mühürlü bir paket 
tevil olunabilir. getirmişti. 

Darlanyan istidasını yazdı ve - Bu nedir? diye Aramis 
bunu alan Trevil, sabahın saat sordu. 
ikisinde dört izin tezkeresinin - Efendimin isted"ği ızın 
de kendi hizmetçilerine teslim 
edilmiş bulunacağını temin etti. 

- Benim izin tezkeremi lüt
fen Atosun evine yollayıniz. 
Evime gidersem belki fena te· 
sadüflerle karşılaşmak ihtimali 
vardır!. 

- Olur; adiyöl Yolunuz açık 
olıunl Muvaffakıyetler dilerim} 

Diyerek onu kapıya kadar 
götürdü. Dartanyan gidiyordu. 

- Paranız var mı? 
Dartanyan elini cebindeki ke-

seye vurdu. 
- Yeter mi? 
- Üç yüz pistol. 
- Obl Çok bile; bu para 

sizi dünyanın ucuna kadar gö· 
türür. Haydi uğurlar olsun. 

Dartanyan, elini uzatan M. 
dö Trevili hürmetle selamladı 
ve onun elini hürmet ve min
netle •ıktı. Parise gelelidenberi, 
daima değerli, muhterem ve 

yüksek gördüğü bu büyük ada· 
mın ilk defa olarak elini sıkmak 

tezkeresi. 
- Benim için mil Ben izin 

tezkeresi istemedim kil. 
Dartanyan sözünü kesti: 
- Susunuz ve alınız. Dostum 

zahmetinize mukabıl işte size 
yarım pistoJ. M. dö Trevile söy· 
leyiniz ki, M. Aramis kendile· 
rine teşekkür ediyor. Git. 

Hızmetçi yerlere kadar iğilip 
selamlıyarak gitti. 

- Bundan bir şey anlama· 
dım? diye Aram is sordu. 

- On beş günlük bir sefer 
için lazımgelen şeylerini hazırla 
ve peşimden gel!. 

- Fakat ben istediğim şeyi 
öğrenmeden Paristen ayrılmam. 

- Onun ne olduğunu bilmek 
istiyorsunuz değil mi? Zanııe
derim maksadınız .... 

·- Kıme, ne oldu? diye Ara· 
mis sordu. 

- Burada bulunmuı olan ha· 
nıma, işlemeli mendilin sahibi 

hanıma. 
~~-----nns~1m·HA1'""'"'~--~ı-""'i"ııilr'w1ı...+.ıtn ~ -·• ·•ili 8ı1.ı~ 

rarak cevap verdi: Doğru Aram isin evine gitti. 
Madam Bonasyöyü takib etmiş 
bulunduğu mahut guedenberi 
onun evine gitmemişti. Bundan 
batka. renç silihıoru pek na· 
dir görmekle beraber onu her 
görüfiinde derin bir kederi ol
datunu yüzünden farkediyordu. 

Bu ak~am Aramisi daba ke· 
derli, daha düıünceli buldu: 
Dartanyan onun bu uzun kede
rinin ıebcbini anlamak için bir 
kaç aual sordu. Aramis, Sent 
Augustin kitabının on sekinzinci 

- Burada bir hanım bulun· 
duğunu size kim söyledi? 

- Ben gördüml. 
- Kim olduğunu biliyor mu· 

sun uz? 
- Evet, hiç olmazsa tahmin 

edebilirim. 
- Bu kadarını bildiğiniz hal· 

de o hanıma ne olduğunu da 
söyliyebilir misiniz? 

-Zannederim ki Tura avdet 
etti •• 

- Tura mı? Evet, olabilir; 

mıydı? 
- Çünkü sizi tehlikeye dü· 

şürmekten korkmuştur. 

- Dartanyan, siz bana taze 
hayat veriyorsunuz! Ben kendi
mi o\datılmış, ihanete düşürül
müş zannediyordum. Onu tek
rar görmesini o kadar istiyor· 
dum kil onun kendi hürriyetini 
benim için tehlikeye koyacağına 
inanamazdım. Bununla beraber 
başka ne gibi bir sebepten do
layı Par"se gelmiş olabilir? 

- Bizi bu gün Jngiltereye 
gönderen sebep için. 

- Bu sebep nedir? 
- Ahi Bir gün öğrenirsiniz, 

Aramis. Fakat şimdilik bu sırrı 
doktoruna bırakmanı rica ede· 
rım. 

- Dartanyan, mademki o 
Paristen gitti ve siz de buna 
eminıiniz. Artık benim için bir 
mani kalmadığından sizin1e be· 
raber gelebilirim. Gidiyoruz de
miştiniz .... 

- Şimdi Atosun evine ve 
eğer gelecekseniz bir az acele 
ediniz. Çünkü çok vakit kay· 
bettik. Önce Bazene haber ve• 

evine kadar 
iyi olur. 

bizimle beraber 

Aramis Bazeni çağırdı ve 
Atosun evinde kendilerini bul· 
masını emrettikten sonra, haydi 
gidelim diyerek mantosunu, lu
lıcını ve iki üç çekme gözlerini 
beyhude yere araştırdıktan son· 
ra bulabildiği üç pistoldan iba· 
ret parasını aldı. 

Bu araştırmas nın beyhude 
olduğuna kani -olunca, genç mu .. 
hafızın, evine kabul etmiş bu· 
lunduğu hanım hakkında bu de-

Piyasa fi ati arı 
3-'2-938 çekirdeksiz üzüm or· 

ta fiatleri: 
No. 7 12 50 

" 
8 13 00 

" 
9 13 50 

" 
10 14 50 
l1 16 75 ,, 

incir satışları 
Ç. Ahcı K. S. 

224 M.J. Taranto 4 75 
201 Ş. Remzi 5 50 

11 O. ku.umu 8 
436 Yekün 

127186 Eski yekun 

K. S. 
11 
6 
8 

127622 Umum yekun 
Zeytinyağı satışları 

Kilo Alıcı K. S. K. S. 
10000 S. Öktem 34 34 
10000 ôıtürk L.Ş.33 33 
~0000 Yekun 

Zahire satlşları 
K. S. Ç. Cinsi K. S. 

6 5625 
4 75 
2 50 
510 

520 Buğday 
13 M. Darı 

5 63 

95 ton P. çe. 2 45 
1243 kentPalamut270 
301 8. Pamuk 33 

açmadım. 

- Çok alil 

41 50 

Bu mühim noktadan dolayı 
müsterih olan Aramis, Dartu· 
yan ile beraber yola devam 
etti ve bir az sonra Atosun 
evine gelmişlerdi. . 

- Sonu oar -, 

1 
T tfrika No. 

77 lnkılab hatıralarından Yazan: 
M. Doaan 

lstanbulun muhtelif yerlerine yerleştirilen avcı taburları Fedeka
ranı Millet cemiyetine iltica eden ipsiz, sapsızları da yakalamıştı 

Askerleri lyi din\eyiniz, söz- lar, bunlar artık lağvedilmişlerdi Bunun için meş utiyeti idare kulübler tesis edilmişti. Bu ku· 
le ime iyice kulak verin. Sizleri lstanbu:un muhtelıf semtlerine kökleşinceye kadar lttihad ve lüplcrin idare heyetleri ekseri· 
vuife görandc için 1stanbula yerleştirilen bu avcı taburları Terakki cemiyetine kuvvei zahir yetle bu cemiyete mensub za• 
gönderdiiinıi söylemiştim. Bir Ged kpaşada Fedalciranı Millet olmak kafi idi. bitandan idi. 
gün gelir de 1stanbulun havası cemiyetine iltica eden bir takım Bu esas üzer nde mutabık Bu cemiyet ordudaki vah.dete 
ve suyu sizin bu temiz yüreği· ipsiz, sapsız herifleri de yaka· kalan iyi düşünceli ve yi gö- büyük hizmetler etmiştir. Hare· 
nizi bulandırır, f.krinizi caydı· lamış hükumete teslim et· rüşlü arkadaşlar, ordu için ya· ket ordusunun canlanmasına 
nr da mürtecilerle bir olmağa mişti. Muvakkat ta olsa lstan- p1lması elzem olan '"Rütbe tas- daha çabuk harekete geçmesine 
kalkışırsanız, emin olunuz bütün bulda oldukça bir inzibat tees- Hyes1

, maaş ve harcırah nizam- bu teşkilat büyük yardımlarda 
ordum ile gelir, asileri tepeler, .süs etmişti. ları, bilhassa askeri tekaüt ka· 

bulunmuştur. Derviş Vahdetinin sizi de tutup birer birer aıtm· lstanbulda gidiş iyi gidiş de- nunları ve idareye taalluk eden 
rım. Bunu iyi bilin"z. ğildi. Selanikte de ordusuz he- bir çok nızamnamelerin yapıl- hezeyan kusan Volkan gazete5i 

lıte size son nasihatim budur. men hiç bir iş yapılamıyordu. ması gibi" askeri ihtiyaçlar üze- her gün yazdığı yazılarla binler· 
Şenfle yaşadığınız g bi şerefle Kamil paşayı atlatmak için or· rinde elbirl ğile çalışmak ve bü- ce çapulcuyu başına toplayıp 
öhinüz, vatana hizmet, dünyada dunun müdahalesine ihtiyaç bit· tün zabitanı kışlalarda vazife· gitmelcteJ kar toplan gibi büyü· 
en büyüle şereftir. Hepinizin tabı pek çirkin bir şeydi. Avcı leri başında bulundurmak 'kas- mekte milletin başına bir kara 
gözlerinizden ayrı ayn öper, se· taburlannın nüfuzu suiistimal dile (Zabitan müdafaai hukuk) bela kesilmekte idi. 
limetlcr, muvaffakıyetler dilerim. edilmeğe başlanmıştı. Polis dev- adında bir cemiyet vücude ge· Mevlanzade R falın Serbestisi 
Ordunuzun sizinle beraber ol· riyelerine kadar verilmeleri yü. tirmişlerdi. büsbütün bir rezalet mecmuası 
duğunu hiç bir vakit unutmayın. zünden hınçları azalmağa baş· Bu askeri cemiyete girenler o1muştu. Bunlar düşünülecek, 

işte böylece lstanbula gönde· lamıştı. tahriri bir senet vermeğe mec· taşınılacak ve tedbir alınacak 
rilen avcı taburları çelik bir Tam bu sıralarda ordunun bur idiler. ~enet gayat açık ya· şeylerdendi. Bunlar kime güve· 
kale gibi geçtiği bütün )'erlerde s·yasetle uğraşmaması için Se· zılmıştı. Meşrutiyeti idareye karşı niyorladı, ne oluyordu. Bu pa-
yarü ağyar tarafından alkışlandı. linikte kuvvetli bir cereyan baş sadık olan ordu bu uğurda h- raları nereden buluyorlardı. Ey 
Bunlar lk iş olarak ortadan kal· gösterdi. Ordu, meşrutiyeti ida· tihat ve Terakkiye kuvvei zahir ittihatcılar, ey katiller, sizden 
d rılan .fesli zuhaf, sarıklı zuhaf reye sadakat yemini etmişti. olacağını teyıd ettikten sonra yakında intikam alacağız .... Bu 
(Arıp ve Arnavut) taburlarını ldarei meşrutiyete vurulacak bir sırf askeri vazifelerle ıneşgul yazlar için hangi kaynak bun• 
Yıldızdaki yuvalarından çılcar· darbeye karşı harekete geçmek olacakları beyan ediliyordu. O lara öğüt veriyordu?! ... 
·ldar' ellerinden ı.lab.arıoı aldı· bir namus vo vatan borcu idi. aralık her )'erde birer do askeri - Sonu oar ""!" 

• 

• 
Sahife ; 

ASREDDiNpmp;;HOCADAH 
ahiret Yazan: 

Şeyh 
KUşteri e K t u p ı a ı- ı_ 
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Aman sus!. Hadisişerife "bu da ne,, 
demek halis, muhlis küfür.dür 

Akşam oldu. Tarhanadan, 
bulgurdan; Al:ah ne verdise, 
akşam yemeği ni yeyenler birer, 
birer cami odasında toplandı
lar. Yatsı namazı kılındıktan 
~onra dualar yapıldı, tesbihler 
çekildi ve Durmuşun başına, 
şair Eşrefin tabirince, ölmüş 
beynine kefen ıar mak kabilin· 
den sarıklı b:r fes geçirildi. 

lşte o gün bu gün, bizim 
Ramazan Softasının adı "ule
madan Hafız 'Durmuş Efendi., 
dir. Allah fırsat verir de bir de 
H icaza giderelc beş, on çöl 
Aıabına Türkün beş, on lira· 
sını kaptırırsa unvanı bir az 
daha büyüyerek •Hacı Hafız 
Durmuş Efendi" olacakt1r. 

Hocasından okuduğu emsile, 
bina, isaguci ilimlerile, zahir 
ve batın. bütün ulumu balon 
kafasında toplamış olan Hafız 
Durmuş, emsali gibi, her Ra· 
mazan köy, köy gezer, cerret· 
tiği para ve eşyayı köyüne ge· 
tirerek d.amızhk manda gibi bir 
sene besiye yatardı. 

Bu sene de öyle yapacaktı 
amma kendisine lzmiri pek 
medhetmişler, lzmirin sokakla· 
rından altın akar demişlerdi. 
Hoca bu altın akışına nasıl da· 
yansındı? Allabın büyüklüğüne 
sığanarak kararı vermiş ve yola 
çıkmıştı. Tam köyden aynlacatı 
gün de Habibe ile Şerife ken• 
disi ne emanet edilmişti. 

• • * 
O zamanlar Midilli adası 

Osmanlı hükumetine aiddi ve 
lıtanbulJa İzmir arasında işli· 
yen her vapur, esasen yol üs· 
tünde olduğu için, giderken ve 
gelirken, Midilliye de uğrardı. 

Biz de uğradık. Bir kısım 
yolcular oraya çıktılar, oradan da 
vapura yeni yolcular ieldi. 
Meğer gelenlerin arasında 

Kemal Aktaş, yani bilditimiz 
adile Bay Kemal Kamil de 
varmış. 

Böyle hiç umulmadık zaman· 
da karşılaşınca hemen sarıştılc; 
öpüştük. 

Kemal Kamil deyip te geçme· 
yiniz; hinoğlu hindir ha.. O 
kadar ki, şeytanlık bahsinde 
onun kabına, elli yıllık dut 
ağaçtarına damataşı gibi yer 
değiştirten belediye reisi doktor 
Uz bile varamaz. 

Maamafih hak ta yemeyelim: 
Doktor Uz, köy otobüslerini 
şehir trambüsü diye lzmir hal· 
kma yutturur, yatturmaz Kemal 
Kamili deJ Kemal Kamilin de· 
desini de geçti. 

Gerçi dümeni tutmaz, maki· 
nesi tornistan yapmaz duba 
bozuntularını lzmir halkına "v.a
pur. diye yutturdulardı amma 
bunun tarihi pek yeni değildir. 
Asıl marifet; vapurdan, tram· 
vaydan, otobüsten, otomobil· 
den bittecrübe bu derece ağzı 
yanan bir halka .köy otobüsle· 
rini şehir trambüsü diye pra· 
zante edebilmektir. Bundan bü
yük marifet 'le; bu prazanteyi 
doğru bulup •öyledi" demektir 
ki elhak şehir meclisimize 
aiddir. 

Uzatmıyalım, efendim, Kemıl 
Kaınılin hinliği derhal kendisini 
gösterdi: Evvela bir bana, bir 
de bizim çifte 1cumru1ara ma
nalı, manalı baktıktan ıonra: 

- Görüyorum ki yalnız de· 
ğilsin. 

Dedi; ondan sonra da Hafız 
Durmuıu aörerok bir ürküntü 

geçirdikten 
eğıldi: 

sonra kulağıma 

Cambazhane mi 
caksın? 

kura· 

- Hayır, acaibi seb'ai ale· 
me sekizinc;sini ilave edecağim. 

- Biletin kaçıncı mevki? 
- Bu da sual mi Kemalci· 

ğim; soldan birınci •. 
- Benimki sahiden birinci.. 
- Nereden es•i bu böyle? 
- Midillide çıkan •Azameti 

Osmaniye., gazetesine, can sı· 
kmbaından, "Kadının erkek pi· 
sikolojisi karşısında cinsi cazi
besi,, başlıklı bir yazı yazdım, 
pek betenmişler. Para teklif 
ettiler, almayınca biletimi alt· 
verdiler. 

- Bu akşam yemekte boıı· 
desiniz •. 

- Sende miyiz? Ki naler?. 
- Sen, hanımlar ve Hafız 

efendi .• 
- Yemeği nerde yiyeceiiz?. 
- B:rinci mevki salonunda .• 
Kemal Kamili şöyle bir ke· 

nara çektim. 
- Azizim, dedim, ıen de· 

lirdin mi? Bu hoca o salonu 
lcarııdan görse dünyasını şaımr. 

- Daha iyi ya .. Alay ederiz. 
- Vazgeç Kemal, başımıza 

iı çıkar. 

- Sen karışma yahu.. Yal
nız bunları salona sok, ondan 
sonrasını bana bırak .• 

- Sen bilirs:n .. 
Ayrıldık; Kemal Kamil kama· 

raya gitti, ben de Hafız Dur· 
muşun yanına döndüm. Ayı me
rak içinde, beni bekliyordu. 

- Hafiz efendi, müjde .. 
- Ya Allah.. Hayırolsun .• 
- Bu akşam lüpteyiz .. 
Sevgilisinin bulundutu habe

rini alan bir aşık heyccanile 
bağırdı: 

- Nirde?. 
- Demin yanımda olan ba1 

yok mu?. 
- Şu dan püskülü saçlı ot

lan mı?. 
- Ta kendisi.. O delikanlı 

çok Eengindir. lzmirde konak· 
lırı vardır. Seni sordu, derin 
bir ulemadır dedim; Ramaranda 
bjzim divanhanede Teravih na• 
mazı kıldırsın dedi. Hem bu 
akşam biii yemeğe davet edi· 
yor. 

- Nirde? 
- Vapurun salonunda .• 
- Vapurun salonu nirde ki? 
- Ben biliyorum, beraber 

gideceğiz. Şerife hanımla Ha
bibe banım da beraber .. 
imamın şaşturi gözleri öy1e 

bir dönüş döndü ki ödüm ko
payazdı. Başuıdaki kavuğu be
yinsiz kafasından üç karış yu· 
karıya fırlamış gibi bir vaziyet 
aldı, sırtındaki fersude, füne. 
lime cübbesi şişti, kirpi dıkenin· 
den niıan veren sakalları di
kildi: 

- Ne diyon, ne rdiyon?. 
- Bir ıey demedim hocam; 

hani dünya ve ahiret ma1mu
kattar kardeş1erim değit mi; on· 
lar olmadan boğH:ımdan yemek 
geçmiyecek de .. 

- Garı kısmı erlerle bir 
arada yemek yir mi?. 

- Aman hocam; öyle değil.. 
Onlar bizden ayrı, lcapalı kr.· 
maranın içinde, y:y eleler ... 

Yobaz efendi yum Y' dı. F.a· 
kat bir az sonra ikinci endışe· 
sini izharda gecikmedi: 

- Ben gitmecen ... 
- Sonu 1 O wıc" sahi/•de -



Suv~k v:ıpuru ((.arşıyaka 

sahilinde yangelince!. 

Aliciğim, sen de 
if;erde misin? 

Ne olmuş? •• Teyemmüm mü et
~ mek istemiş? 

Sahille vapur arasın-
da geçen enteressan 

muhavereler 

Savalc (Karşıgaka) vapııra Karşıgtıka yolanda 
- Vapur karaya düımüı! 
- Dibi delinmiş! 
- Bir rüzgar gibi Karııyaka· 

nın her köşesini dolaşan bu 
haber vaktin hayli ilerlemiş ol· 
ma"Sına rağmen Karşıyakalıları 
bir anda sahile toplayıvermiş •• 

Emektar Sunak (Karşıyaka), 
başına gelen fela<etten bitkin, 
ancak kızarabilen lambalarile 
mahcubiyetini ifadeye çalışarak 
sahilin bir kaç metre ilerisine 
yaslanmış, yatıyor. Bacasından 
salıverilen dumana bürünüp göz· 
!erden kaybolmak ist:yor. 

Yolcular, vapurun güvertesine 
dizı lmişler, sabı ldekilere mendil 
sall1yorlar. İhtiyar bir kadın 
bağırıyor: 

- Alic· ğim, Alicij'iml Sen de 
içerde m 's in. Vah yavrum vah. 
Acaba sabaha kadar böyle mi 
kalacaklar? Allahım başıma ne· 
ler de geldi!. 

Bir genç, arkadaşına elile bir 
ıeyler gösteriyor, sonra da ilave 
ediyor: 

- Bak. bizim Muzaffer de 
orada.. Sesini duyuyorum. Mah· 
kumlar kalesine döndü vapur. 

Vapurdakiler sahili dolduran 
bu seyircılerden · medet nmu• 
yorlar: 

- Sandal filan yok mu ora· 
larda? Telefod etleniz de b izi 
alsalar. Mehmed, Tevfik. Hü
seyin •• 

Her ağızdan bir ses çıkıyor; 
fakat kimsen· n aldırdığı yok. 
Herkes işin alayında. 

Sahildekiler gruplara ayrıl· 
maşlar, aralarında münakaşa 
ediyorlar: 

- Uskuru kopmuş ta ondan 
oturmutl 

- Hıy11 canım, çimacı ha· 
)atı tutturamamış) 

- Yok öyle detilmiı, kap· 
tan tornistanı vurmağı unutmuş! 

- Hepiniz de yanlış öğren· 
miısiniz. Mesele hiç te öyıe 
değil. Gemi fazla yoru1muş, 
bakmış ki idarenin elinden kur· 
tulmanm çaresi yok, bir az 
toprakta teyemmüm edeyim de 
gene başlarım, demiş .• 

içlerinde, p jamalarının geniş 
paçaları kırmızı terliklerinin Üs· 
tünden aşarak yerleri süpüren 
birinin de bulunduğu bayanlar 
grubu ... 

Biri anlatıyor ve adet bili· 
hna, her nasılsa diğerleri de 
dinliyor: 

'- Size daima söylerim. Oto
ken bu vapurlAra bi

Ayağınızı kara. 
le böyle tek· . 

esini 

saydık.. Ne güzel etlenirdik 
ıimdi.. H lyatta bir değişi ldik 
olurdu? Deniz ortasında heye· 
can nedir, oııu da tatardık .. 

- Hangi denizin ortasına 
canım.. Burnumuzun dibinde .. 

Paltosunun yakalarını kaldır• 
mış, aksaçları tepesinde uçuşan, 
akşamcılığı yüzünden okunan 
bir zat, arkadaşını kolundan 
yakalamış: 

- Biz"m gemimiz, diyor: 
Her akşam kuzu gibi ambarına 
tık tlır, soluğu burad1 alırdık .. 
Amma sen onun karaya düşü· 
şündeki sebebi bilemezsin? 

Gayet ciddi bir şeyden bah· 
sedecekmiş gibi arkadaşının 

kolunu bırakmıyor, sigarasmdan 
bir kaç nefes çekerek devam 
ediyor: 

- Belki yüzüncü defa olarak 
Alaybey tezgahlarından mera· 
simle denize indirllen şu Kar· 
şıyaka gemisine, bu defa Su vak 
admı vermi şler.. işte batüo 
mesele burada .. 

Kaşlarını kaldırıyor, gözlerini 
oynatıyor ve tekrar söylemeğe 
başlı yer: 

-Kırk yıllık Kani olurmu Y inil 
Kalıbı, kıyafeti eski bildiğimiz 
marifet olduğu halde isminin de
ğiştirilivermesine gücendi, ken· 
dini kald rıh Karşıyaka sahille· 
rine atıverdi. 

Beri tarafta otobüsçüler de 
faaliyete geçmiş: 

- lzmire, lzmirel Suya düş· 
mek, karaya oturmak tehlikesi 
de yok.. Burası sigortalıdır! 

Ortalıkta bir gürültü bir kay· 
naşma oluyor: 

- Geldi, geliyor •• 

Sesleri duyuluyor. 

Alp Arslan çatanası, püraza· 
met zavallı eski Karş1yakaya 
rampa ediyor ve .. Saatlerden· 
beri kara ile irtibatları kesilmiş 
yo1cuları alarak iskeleye çıkarı· 
yor .. Bunlar arasındaki ihtiyar· 
lar mırılc'a ııyorlar: 

- Selamet, selamet.. Veril· 
miş sadakalarıtnız varmış! 

- Karı sözü d inlemeli, eve 
erken girmeli .. Ne ise, selamet 
şimdi ayağımız karada., 
Yarım saatlik bir çalışmadan 

sonra gemi kurtarılıyor, tekrar 
iskeleye yanaştmlıyor, lzmire 
gidecek yolclllar içine hindirilı· 
yor, iskelei1İn kulakları çınlatan 
zil sesi ile birlikte makin~ler 
harekete getiril yor. 

Halk gene sahilde.. Makine
sinin bozukluğundan oldukça 
bir kaza geçirmiı ol muına rağ· 
men en ufak bir muayeneye bile 
tabi tutulmadan sefere çıkarılan 
gemmın karanlıklara dalı1ımı 
ıeyrcdiyor.. Oııd.akıa"da"· 

ANADOl.U 4 Şııbaı 
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Hukuk '?a~kem~sin. Madrid şehri dün tekrar 'Lüzumlu notlar 
de bır ıhmal. b b d d•ld• 
Bir katip om ar ıman e ı ı 

ihtilalci ispanya, Burgucu şehrini hükumet 
Vazifesini yapmadı. merkezi olarak kabul etti 
fından mahkemeye 

verildi 
ikinci Hukuk mahkemesinde 

gene bir ihmal meselesi mey· 
dana çıkarılmıştır. 

937 senesinden 938 senesine 
devir muamelesi yapılırken bazı 
evrakm salahiyet noktasından 
Bayrn dır ve Zonguldağa gön· 
derilmelerine karar verildiği 
halde kayıdlarının kapanmadı· 
ğını ve evrakların mahallerine 
gönderilmiyerek bu işle alaka· 
dar katiplerden B. Tahsi ı in 
çekmecesinde bulunduğu anla· 
şılmış ve zabıt varakası tanzim 
edilmiştir. 

Dün Asliye ikinciceza mıh· 
kemesinde bu davanın duruş· 
ması yapılmıştır. Suçlu bu va· 

ı z ifenin başkatibe aid oldu· 
ğunu iddia etmi~ ve dinlenen 
başkatiple birlikte diğer katip· 
ler, zabıt varakası mündereca
bnı tekra: ile mu ha bere ma· 
sasmı idare eden suçlunun bu 
vazife ile mükellef olduğunu 

söylemişlerdir .. 
Katiplerden B. Kadriye ba· 

kim sordu: 
Yaşınız? 

- 58 •• 
- Eski bir katipsiniz, iddia 

edilen şu vazifeyi görmek kime 
aiddir? 

- Salahiyet kararı verilen 
hu evrakın bütün muamelelerini 
yani, karar hulasasını deftere 
geçirmek, kayıdları kapatmak 
ve ondan sonra evrakı başka· 
tibe vermek suçlunun vazifesi
dir. Başkatip tekemmül eden 
bu evrakın yalnız tezkeresini 
yazarak postaya vermekle mü· 
kelleftir. Ôtedenberi cari olan 
usul budur .• 

Suçlu iddiasında ısrar e~miş 
ve mahkeme de bu vazifenin 
kime aid olduğunun mahkeme 
riyasetinden ve B. Tahsin bak· 
kında encümene verilen karar 
neticesile sabıkasının aid oldu· 
ğu makamlardan ve bir defa da 
görülmek üzere esas def terinin 
İkinci Hukuk mahkemesinden 
celb ve istilamlarına karar ve
rerek duruşmayı başka bir gü· 
ne bırakılmıştır. 

Dr. Kanaverinin 
muhakemesi 

Turan yağ fabrikasında ambar 
memuru B. Cemalin sıtma has· 

talıtını tedavi için bacağma 
enjeks·yon yaptırmak suretile 

ayağının kangren olmak tehli
kesine düşmeııne sebebiyet ver· 

mek ve bu yüzden üç aydan 
fazla bir zaman işinden kalarak 

zarara u~ramak suç\armdan dok· 
tor B. Kanaveri a leyhine açılan 

davaya dün birinci Asliyeceza 
mahkemesinde devam edilmiş· 

tir. Dünkü celsede iddia maka· 
mını işgal eden müddeiumumi, 
iddiasını serdetmeden evel bazı 

noktalar hakkmda tahkikatın 
genişletilmesini istemiş, bu mü· 

nasebetle davacı ve maznun 
tarafların vekillerile müddeumu· 

ıni arasında bazı münakaşalar 
geçmiştir. Muhakeme, iddia ma· 

kammm talebi veçh.Ie bazı nok
talarm tetkiki ıçın başka bir 
güne bırakılmıştır. 

- Allah ıetimet versin! 

Keliıneleri dökülüyor.. Evet, 
ber zaı.nan için, bütün vapurlar 
için, hepimize b :rden, peıin 
keşin, Allah ıelamet versin. 

.\n ı," Tükel 

ispanya harbi facialarından 
Madrid, 3 (Radyo) - lbti- caktır. A!l::eri karargah, Sa:a-

lalciler, bu gün de tayyarelerle mangada kalacaktır. 
ıebri bombardıman etm şl erdir. Perpinyan, 3 (Radyo)- İhti· 
Bombardıman, gece saat 20,30 Jilcilere mensup bir tayyare 

da başlamış ve pek az devam filosu, bu gün Fikcra kasabasını 
etmiştir. Zarar ehemmiyetsizdir. bombardıman etm ştil'. Atılan 

Burgos, 3 (Radyo) - İhtilal· bombalardan altı kişi ölmüş ve 
ci ispanya hükumet merkezi, b ir kaç bomba da yolda bulu· 
Burgos olacaktır. Yaln ı z,Maarif nan üç otomobile isabet ede· 
Adliye ve Posta Nezaretleri, rek bunları parçalamış, şoförleri 
muhtelif vilayetlerde buluna· öldürmüştür. 

Japonlar, harp etmeden 
bazı kasabaları zaptettiler 
Dı.ş Mongolistan Çine :vardım ederse, J .... 

ponya, Rusyayı mesut tutacakmış 

Bir Japon (opa 
Honkon, 3 (Radyo)- Japon tutacatını kaydeylemekte ve 

tayyareleri, Kanton • Hankeo çünkü, Dış Mongolistan ordu· 
şimendifer hattmı]bombardımaa sunun, e11sen Rus subayları 
etmişler ve battı tahrib eyle- tarafından idare edilmekto al-
mişlerdir. duğunu ilave eylemektedir. 
imparator, hasta olduiundan Pemekfo zaptedildi 

meclisle bulunamadı Londra, 3 (Radyo) - Japon 
Tokyo, 3 (Radyo) - Saray orduları Pemekfo şehrini zapt 

Nazırı, bu gün resmi bir tebliğ etmişlerdir. 
neşretmi ş ve İmparatorun, so- Japonlar ilerliyerek Tenkimo 
ğJk algınlığ , ndan muztarib bu- kasabasını da abluka eylemiş· 
hmduğu cihetle bu gün sarayda lerdir. 
toplanan hususi meclise iştirak Japon hücumu. deoam 
etmediğini bildirmiştir. · ediyor. 

Dış Mongolistr.n Çine Hankow. 2 (A.A.) - Pukov-
gardım ederse Tientsin ş mendıfer hattının ce· 

Tokyo, 3 (Radyo) - Dış nup mıntakasında yapılan Japon 
Mo ngolistanın, Çine yardtm hücumu bütün şıddetile devam 
ed ceği hakkındaki haberler etmektedir. Çin mevzileri iler· 
üzerin'! Asabi gazetesi bir ma· lemekte olan Japonların top ;u 
kale yazmıştır. Bu gazete, Dış ve tayyareleri tarafından şid· 
Mongolistanın böyle bir hare· detle bombardıman edilmekte· 
keti halinde J aponyanın, doğ· dir. 
.. ı.u-lAA dc-ğruya Rusya)'.& mesu! Çin\Her Penıpunun cenubun· 

• 

TRENLER: 
1zmirden her gün kalkan ıren. 

1erin hareket saatleri .• 

Aydın lıattı; Alsancak: 
İzmir°Karakuyu·Anltara: Pazar. 

lesi. çarşamba, cum.a, pazar gilııleri 
saat 2l,;l5 de. 

İzmir • Nazilli: Her güa .. at 
15,40 da 

f 2mir0 Denizli: Salı, peroemhe. 
cunıarteııi günleri ııaat 6,30 da 

Jzmir0Tire0Ödemiş: Herubab uat 
5,35 de bir katar, her akıım 1&at 
17,30 da otoray. 

Afyon hattı; Basmaneden: 
İzmir0İstanbul0Ankara: Ber giia 

nat 7 de [pazar, cuma, çarpmba 
g11ııleri yataklı ngon·biife bulunur) 

İzmir • Alaşehir: He.r giiD 1Ut 
15,28 de 

f zmir·Bandırma: Pazar, &alı. pır· 
~embe ve cumartesi günleri aabıblo • 
yiı: saat 7,20 de muhtelit katar; 
pazarteU. çargamba, cuma güD.leri 
e.luıpreı saat 12 de 

İzmi:-·Soma: Pazar ve puart•Iİ 
günleri aaat 15,28 de 

HtJr zaman lazım olan tela· 
/on nıımaralfU' 

Yangın ihbarı: 2222 • oehir tole· 
fonu müracaat numaram: 2200 • ıe• 
hirleruaıı telefon müracaat nama• 
raıı: 2150 • elektrik şirketi: 209-1 · 
havaguı: 2326 • pofü: 2463 • imdadı 
sıhhi: 2040 • Baıımane iıtuyoau: 

3638 • .&!sancak iıtaııyonu: 213-1 • 
Pasaport vapur iskeleti: 285ı . 

Şehir nakil vuıtalannuı aabab• 
leyin ilk vo gece aon bueko& 
saatleri: 

Tramvaylar: 
Her sabah Giizelyalıılea ... ı 

beote bir tramvay haıeket eder. 
Bunu ııaaı altıda harokel' odea ikiıa· 
ci tramvay ıakib edu. Bwaclaa 
sonra hu dört dakikada bir ıram• 
vay vardır. 

Gece eon trımTay GilM17alıdaa 
2415 dedir. 

Konaktan Güzelyahya ilk tram
vay eab&b.leyin 5,26 dadır. İklaCi. 
tramny bir 1&at aonr.. 6.26 da .laao 
reket eder. 

Konaktan GGzolyahya gece llOA 

tra1nny eaat birde liaaıklll .a-.~ 

B111ldan evel 2' de bir ı.ra••J 

Vapurlar: 
1.lmirdma ıcarııyakayı ilk Yap111' 

eaat S,45 ıe Puaporttarı kalkar. Gece 
aoo .,.put eaıt 11,30 da Konak· 
la.il hareket edel'. 

Karpyakadaa İonire ilk npur 
aaat 6,20 dodir. Soa vapm da poe 
... , 24ı dedi!'. 

Göndfiz hor yanm ...U. hiı 
vapur vardır. Alqıun 1C1kı.d•• 1011U 
aeterler ıutıe birdir. 

Zignet altınluı pigauı 
Ziyu•t alhalenma lht vo uıaı 

fiatleri: 

Beıi6irgerdeler: 

Repdi.,. 
lhmicliye 
Vahdettin 
Armalı Repd 

" Hamid 
Tek altınlar: 

Tek B•ıad 
.. Hamid 

" Vahdettin 
., Cumhuriyet 

Ahı 
5850 
5550 
5250 
64ı00 
6700 

112S 
1300 
1200 
1200 

Sabı 
5900 
5600 
5300 
6500 
6800 

1150 
1350 
i22s 
1225 

İstanbulcla, bir por
selen labrilcaaı 

açılacak 
lstanbul, 3 (Huıusi) - Şehri· 

mizde bir porselen fabrikası 
kurulması kararlaşbnlmıçtır. -da kain Hvairi nehri üzerindeki 
demiryolu köprüsünü tabrib et· 
m:şlerdir. 

Çin müdafaasmı kuvvetlendir· 
mele için Suchovfudan Pengpu
ya alelacele takviye lat'aları 
gönderilmektedir. Tıcari telefon 
ve telgraf servisleri durmqtur. 
Sucbovfunun cenubunda sefer 
eden trenler Pengpunun 88 ki
lometre şi malinde ki'n Nanauc
hova kadar gidebilmekted rler. 

Harbsiz giirügorlar 
Şangbay, 3 ( Radyo ) - Ja• 

pon ordusu, bu gün Çimayo 
kasabasını harbsiz zaptetmiş
tir. Japonlar, işgalden evel 
tayyarelerle halka beyannameler 
atmışlar ve mukavemet gösteril· 
mem"s.ni tavsiye eylemişlerdir. 
Japonlar, diA-er bazı kasabalara 
da harbı:z girmitlerdir • 
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Süleyman Peygamberin Aşkı gazete diyor ki: 
6 Hilafet Çeviren: Adam Hosib Adamoilu Yazan: A. Kuprin 

Süleyman Peygamber, eski devirlerin en adil 
Aydın vilayet meclisi topl 

Bizim için bir leke. - • 
dir. Türkiyebile,vaz-Aydında ekım sal ve en büyük hükümdarı idi 

Süleyman Peygamber kırmızı hidlerin Zekeriya tarafından pa- Demiş ve ölüp gitmiş idi. 
ve atır kumaştan bir elbisergiy- ra ile tedarik edilm"ş yalancı Çocuklar vasiyet mucibince hı· 
miı idi; oturduğu taht, saf altın şahid'er olduğunu anlar. Zeke- reket etmiıler, büyük zeytin 

iyetimi~:;:,.~ayrete Si genişlemekte 
idi. Altmış silahşor, Süleyman riya çaldığı kıymetli taşı sahi- ağacının dibini kazarak aandığı 
Peygamberin etrafında birer bine versin; bundan başka da bulmuşlardır. Sandığın üıt kıs· 
heykel aibi dimdik ve emre otuz .. Polıtıka taleri,, muhake- mında mühim miktarda altın 
huar bulunuyorlar, bunların da me masrafı ve on da altın mil· vardı. Bunları büyük oğlan al· 
clbiıleri, kemer ve başMdan al· let hazinesine verecektir. Ya· mış idi. Orta kısmında bir ıürü 
tın ve ıümüıten idi. Jancı şahidler de beşer altın hayvan kemikleri, alt kısmında 

ilk davacı Ahior adlı ta~ ceza vereceklerdir. Dedi. da bir sürü odun parçacıkları 
işliyen bir adımdı. Bundan sonra, babalarının vardı. Ne ortanca ve ne de 

Davanın cs11ını şu şekilde mirasını paylaşamadıkları için küçük oğlan bu kemik ve tahta 
anlattı: kavga eden üç kardeşin dava· parçalarını almak istememişler 

- Ey cihana hakim kuvvetli sına baktı. Bu üç kardeşın, ha· ve bu andan itibaren de üç 
ve kudretli hükümdar; bir gün baları öhirken: kardeş arasında müdhiş bir kin 
Finikode, Ba'l şehri civarında - fşte ben artık ölüyorum. ve düşmanlık başgöstermiş idi. 
taıocaklarmda çalişıyorken çok Ben ö dükten sonra aranızda Ve işte bunun iç n de Süley· 
kıymetli bir taş buldum, bunu miras kavgaları çıkmasını iste· man Peygambere davacı olmuş· 

yonultuktan sonra zevceme hediye mem. Bunun için bir vasiyet· lardı. 
etmek istedim. Kudüse dön· name hazırladım, bu vas yetna· Süleyman Peygamber bu da· 
mekte olan dostlarımdan Zeke· me, mallarımm size adilane şe· vayı dinledikten sonra, manalı, 
riyaya emanet verdim, bu kıy· kilde dağılmasını tem n ede· manalı gülümsedi ve: 
metli taşı zevceme vermesini cektir. Cenazemi kaldırdıktan 

- Behey gafiller .. Aranızda. 
rica ettim. Bundan az bir müd· ıonra, üçünüz de bir araya gc. 

ki kin ve düşmanlığa nihayet 
det ıonra ben de Kudüse dön· lccek ve b"zim büyük zeytin Mısır kralı r:ea, .. '-

vcriniz. Babanız servet ve mal· rı .. K 

Halkevindeki 
meclisinde valinin izahatı -

meclisi ictimaı • 

düm; zevceme, ıöndermiı oldu- •~acının dibini doğu tarafından 1 k ld Kabı"rede çıkan ve (Vcft) pa-
._ k B d k k b arını ıize id iane bir şe i e .- A d (H A) A d z· '-1 d" tum , kıymetli taştan memnun "azaca ıınız. ura a üçü ir E y ın usuıı - y ın 1· çece" er ır. 

t k · · · p ı b"" tisinin naşiri efkarı olan ( lci• H 

Agdın Ziraat banka11 "" ıehirden bir ıöriinll 

olup olmadıtıoı sordum; zevcem sandık bulacaksınız. B:nim va- a sım etmıştır. ara arını u· raat bankası; ziraat mevsiminin alkevimiz, 20 şubat 
··k ·· -ı · · t had) gazetesi,· Mısır ulemasının b I J E 1 d b 1 l · ld hayretler içinde kaldı ve böyle siyetnamem bu sandık içinde· yu • suru erını or ancaya, ev, aş angıcı o an y ul e aşı· ermin açılma yı önüm 

hili fet hakkındaki kanaatlerin· bir ta• aörmeditini söyledi. dir. Sandığın üst kısmındaki tarla ve ormanlarını da küçük yarak iki ay içinde çiftçilere lulama hazırlıklarına ba 
Y • den bahsederek uzun bir makale 

Bunun üzerine arkadaşım Zeke· şeyler büyük oğlumun, orta kıs· oA-luna bırakmıştır. Haydi, kav- tohumluk vesair ihtiyaçlarını Seçilen bir komite, haz 
neşretmiştir. Mehmed Tevfik 

riya [Zı1ıarya]ya koıtum, ver· mındaki şeyler ortanca oğlu• gayı bırakınız ve saadetle yaşa- karşılamak üzere 3 milyon fıra meşgul olmaktadır. Bi 
d Deyab imzasile yazılan bu ma· b ı B Ik ditim emanetin ne ol uğunu mun, en alt kısmındakiler de mağa gidiniz! Dedi. yardımda u unmuştur. u yı i tems 1 edilecek, müzik 

kalede hulasaten deniliyor ki: 
sordum. Zekeriya, emanet ve küçük oğlumundurl - Devam edece - yardım, geçen yıllardan çok verilecek. Gece de bal 

.. Mısır ulemasının ve bilhassa edilecektir. k~me~i ta~zevceme teslime~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~- Camiülezher müderrislerinin,Veft faıladı~ Bu paranın yan~ndan 
titini yemin ile iddia etti. Hatta Mareşal lsvec kralı M k fazlası zirai kredi kooperatifleri Agdın vilaget me 

Partisine rağmen ısır rahna '- 1 bu iddiaıını iıbat için ilci de • ortaklarına, "8 anı da koopera· Vilayet umumi mecli ' Bf b B ı · d Hilafet tacını giydırmek iste- Ô pb"d ıöıtordi. Üm erg er ın en sonra meleri, Mısır için takib olunan tife girmemiş müstahsillere da· açılmış, ilbayımız zde 
Süleyman Peygamber davacı •. •. • P.ırise gitti milıi gayeyi baltalamak ve ayni ğıhlmışt r. dayın başkanlığında k 

·ı d d"I b ·k· U kk d d J Banka kredı' açarak para da· !arına başlamıştır. llb 1 c ava e 1 ene ve unun 1 1 na ın a o a•an Berlin, 2 (Radyo) - M. Hit· zamanda M sırı, diğer Müslüman ' 
· ı '- ı "r Hr.IC a tatarken, en ziyade müstahsilin söylevinde; Mecli.te veril c-.odua~nua.ı .. o_n ..... ra ... ,· ... ·-;"""'jj" .... lb---ıAo.o.-rl""a .. rı-a .... dı..a ... n-b .. ir-+·--f~··a~y--ı._a-ı,....a~r~ ler, • 8 ın e başyaverı 0 • memleketler nazarlarında gülünç h k"k~ "h d kk 1 k namede bildirildiği gi 

dutu halde bu gün lsveç sefa. hır vaziyete sokmak demektir. a 1 1 1 t yacını 1 ate a ma • 
kıçını: Beri in, 3 (Radyo) - On beş rethanes ne gi tmiş vt: lsveç kralı Hele, medeniyet sahasında her tadır. Bu it barla kredinin yük- büdcesinin °o 95 tatbık 

- Bunlara ayrı, ayrı yerlere gün evel evlenen Almanya Gjstavı ziyaret etmiştir. d b 1 1 k selmesi, ziraat sahasının geniş· ğunu, 937 tahsilatının 
gün bir az a a ı er eme te ve 

hapıedinizl Emrini verdi. Harbiye Nazırı ve Alman ordu- İsveç kraJı Güstav, öır.Ieden I h b k lediğine bir delil sayılabilir. şayanı memnuniyet ol 
b k d M l Bı . p · h ~ garb mi !etlerini ayrette ra • Banka Sonteşrin ve llkl-a· nun b" d · · Davacılarla şabidler ayrı ayn su aş uman anı areş iım· sonra anse areket etmiş ve makta olan Türkiye Cumhu- . u ce vazıyetınin yen 

hapsedildikten ıonra Süleyman berg, Ev. filde 60 vaşına girece· geç va kıt oraya vasıl olmuştur. riyeti, Mısırın düşeceği feci aylarınd ı da kredi dağıtmakta nacak tedbirler ve ara% 
Peyıamber: ğinden ordudan çek lecektir. İsveç kralı, Par sten sonra akıbet k arşısında saır Müslüman devam etmiştir. Ôniımüzdeki tahsilatında cezri şekill 

- Her birine birer parça • *.,,,. Nı.se gidecek ve: karnaval yor· ülke' erden ziyade hayrete düşe· ilkbaharda başhyacak elan zi· rüne. ek daha zıyade in 
· b t ·ı b" · · · · tularına kadar orada kalacaktır. aA faal yet ı"çerisinde · d"d n t r lec ğı"n1· bı"ld" m ş ı"ht" saya aı 1 e ırer çıvı verınız, Paris radyosunun verd ği ha- cektır. Zıra, esasen Mü himan· r 1 şun 1 e 1 1 e ır ' ' 1 

her biriıi de kıymetli taşın bi· rlere göre, Mareşal Blümberg, Öğe t' tm 'fl tayini lıkta )Cri olmıyan Hilafetin tedbirler alınmıştır. en mübremlerinin ele alı 
ki. · · · l ı~ ada ı 1 Halkeui faaligeti ve kuvvetin bunlara hası rer şe ını çızsın er ve a ıın 'Yarı için talyaya hareket Kız öğretmen okulunun ge· ihyası ve bu unvanın, genç bir 

· 1 k 1 B ları d B Aydın Halkev be k mite sifıni tavs ye etmiştir. ımza annı oysun ar. un .etıııc: en evci . Hitlerc ise fa- çen seneki mezunlarından Bn. krala mal edılmek istenmes, şu 0 • 

b t • · · D d" · B ) · "n ı"ki yıllık 1""dd ti · dol Mec is ikınci reisliğin sonra ana ge ırınız. e 1• sını aıermıştir. unun Almanya· Semahat Erkun Kemalpaşa • Ar· yirminci asır medeniyetile telif erını n u e erı • 
ı d 1. ı k d ğundan bu hafta ı"ç · d bü Mendıes (Aydın), sekret Bir az sonra siyah taş ar a giz ı tutu ma ta olduğu söy· mutlu köyü öğretmenliğ•ne ta· kabul etmez bir keyfiyettir. u ' ın e -

S l Z d J • • t"" şubeler um m" h etleri avuKat Sami Kutluğ ( üloyman Peygamberin onune en yor. ira mareşal Blümberg, yin e ı mıştı .. . Kaldı ki, Hılafetın ih asından un u ı ey dok or Sabrı Akın (Ay 
ıetirildi. Şabidlerden birisi kıy· B. Hıtlerin en yakın dostların- Dövmek sonra bir takım çürük ve za· toplanarak yen· ~om iteler ni se· 

çılmişlerdir. 
metli taıı ·o zamanın adet ve dandır. Bununla beraber. Mare· Fevz paşa bulvarında Kırşe· mana uymıyan ahkam da tatbik Mısırı Hilfıfetı ıhyaya davet, E ı 

h M f ı Y f ncümen er de seçilmı 
usulü veçhile- bir at başı şek· şalın, maiyetindeki daktilo kız· irli usta a oğ 11 usu' al Ş· ed imek istenecek, mesela hır- açıkca bir hokkabazlık ve dah:l ~isın her Cuma ve 
linde, diğeri bir koyun başı lanndan birile evledmes ni B. veriş meselesinden Mdımed oğlu sız arın ellerı kesilecek, canıler doğrusu ifsattır. l l k 

ki d · . k d" . k Hasanı dövmüş ür. gün eri top anması a 
şe ın e çızmıı idiler; fakat Hıtler en ısıne ya ışt ramamış recm edılecek ve bu suretle de Montrö muahedes;nden sonra rılmıştır. 
Ab"ror ile Zekeriyanın çizdik· ve bundan dolayı kendis ni is- karışması a ' eyluııde bulunmuş Mısır hükumeti, adalet tevzi Avrupada büyük bir mevki ve Şehir meclisi 
leri şekil biribirinin ayni idi. taya davet evet eylr-m 'ştir. ve bu yüdeo B. Hitlerle değ.!, ediyor zamma düşerek, medeni itimat kazanan Mısır iç n Hilafet Aydın şeh r meclısi 

Bunun üzerine Süleyman Pey- Yine Paris radyosuna naza· arkadaşlarile bozuştuğundan do· memleketler nazarında fena bir sözJ bile bir leke teşkil etmek· lediye reisi Naf z Kara 
ganıber: ran. Mareşal Blümberg; Nazile· layı çek )meye mecbur edil· derekeye düşecektir. tedir. M sırlılar, bu lekeyi h"ç başkanlığında şubat dev 

- Bir lcör insan bile bu şa· rin, dini ve sskeri meselelere miştir. işte bu sebebten dolayıdır ki, b "r zam n kabul edemezler.,, - .:lonu 8 inci sahi ........... ~ .. mlll!~----------------------...-......... --............. 1 ........................................................ ..... 

Dilimize 99viren: Yazan: 
Şiilui Kaga ______________ __ 

Hanri Bero 
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detil; bir aşık oluvermişti, doğ· 
ruldu, parmaklarının ucunu pan· 
talonun un cebine koydu likayd 
bir tavır aldı. Ayaklarını birleş· 
tirib gövdesini karısına doğru 
döndürerek: 

- Hani ya! Bana 
iııkıoız olmadığına 
miştiniı? 

Dedi. 

bu herifin 
yemin et· 

Kadın odanın nihayetinde bir 
konsola dayanmış duruyordu. 
Hiç te müteheyyiç değildi. Bu 
olan biten şeylerden memnun 
da oluyordu d yemem. Ben h ç 
bir 19ye yemin etmem amm .. ; 

ne kadar olsa gene kadındır. 
Kendileri İçin olursa erkeklerin 
gürültüsünden her halde çok 
korkmuyorlar. Hanım: 

- E_ker . şimdi buradan g'.t-
mezsenız hızmetçileri çağırırım. 

Demekle iktifa etti. 
- Çağıran! 
- Siz nerede bM ·· d- ·· ? . uyu unuz 

Aşkolsun sıze. Demek hizmet· 
çilerin beni böyle hem de b risi 
gecelik elbisesile olan iki erkek 
arasında görmesini istiyorsunuz. 
Dedi. 

Adamcağız utanır gibi oldu. 
- Evet kusur eltim affeder-

sın iz. 
Dedi. Sonra da: 
- Anjel gel. Muhakkak gel• 

mel.sin. Hı:m bu böyle devam 
edemez. Diye söy'endi. 

Küstah ve yüksek sesle ve 
kanunun himayesinden emin bir 
koca sıfatile söylüyordu. Hiç 
bir cevab a"madı. Bana doğru 
döndü. 

- Eminim. Her ikinize de 
emniyetim var. Sen benim dos· 
tum, sadık ve hakiki bir dos· 
tumsun. Şuna söyle de ..... 

Aradan ayni zamanda hem 
çok uzun hem de çok kısa bir 
zaman geçti. O esnada gözleri· 
miz biribirine bakıştı. Aldandım 
mı bilmem kadının gözlerinde 
beni tahrike, daha doğrusu 
teşcie deliilet eden bir mana 
okur gibi oldum ve kararımı 
vermiş bir tavırla: 

-Dostumsun. Evet fakat ben 
Anjeli seviyorum. Lifın doğrusu 
aen imdi ar istedi D 

homurdan! Seviyorum, bu da 
senin kabahatin, eğer beni zorla 

evine, hayatına karıştırmasaydın. 
Münasebetsizlik ettikçe beni 
arabulucu yapmasaydın tabii 
sana şimdi kötü bir sıfat ver· 
meğe kalkışmazdım. Ş"mdi ise 
sözüme inan! Aklımda sana o 
sıfatı vermekten başka bir şey 
yok. Eğer karınla aramda şim
di ye kadar bir şey geçmemiş 
ise kendi hesabıma söyliyeyim 
ben de bu arzunun ş"ddetle 
mevcud olmamasından değildir. 
Bak sana ne kadar açık söy
lüyorum. Arada başka bir se
beb yokken sırf senin keyfin 
olsun diye bu fikrimden vaz 
geçeceğimi sakın hatırına getir
me. 

Eğer istersen birib rimizlc 
yumruklaşabiliriz. Biribirimizi 
boğazhyabiliriz. Ben hazırım. 
Fakat böyle bir işe girişmeden 
cvel neticeye kendini haz rla· 

jel., seni istemiyor. Benı de 
istediği yok amma ileride istiye
ceğine şüphe etme! Ben o za· 
mana kadar kendimi her kime 
karşı olursa olsun onun bir 
hamisi gibi te akki edıyorum. 

Sen istediğin gibi hareket et· 
mekte muhtarsın. Fakat pek iyi 
arkadaşlığımız hatırası için sana 
kibar bir adam gibi hareket 
etmeği tavsiye ederim. 

Dedim. Evvela tereddüt et 
sonra iskemlenin üstündeki şap
kasını aldı. İş olsun d ye dü
zeltti ve karısına doğru donerek 
sordu: 

- Demek boşanacağız. 
Kadın cevab verınedi. Gene 

kendısi: 
- Pek ala! 
Dedi. 
Bizi küstahca selamladı. Ve 

çıktı. Ayaklarmın sesi uzaklaştı, 
asansörün kapısının kapandı· 
ğ'nı duyduk. Evveli bir zil son· 

çalındı. 

Anjel: 
- Bitti. Artık gelm 

bir daha gelmez. Ah 
ğum ahi 

Dedı. Çılgın gibi bıçk 
kıra ağlamağa başladı v 
kendisini yalnız bırakm 
ret ett . 

Vah efendim ben bun 
bir şey anlayamadım. 
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Gördünüz mü efendı 

medim, tam zamanında 
Beni gelib aramanıza co 
nun oldum. Kapıcı m 
nuzu daha şimdı verdi. 
tekrar teşekkür ederim. 

Müsterih oldunuz yal 
tayım, ne de bir tarafa 
Düşünüyordum. şimdi s z 
receksiniz ya düşünmeğ 
bur bir vaziyetteyim. 

Kapıcı yalnız slzın m 
nuzu getirmedi s z nkinin 
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Şulıot 4 ANADOLU 
EseimikA kalıların mukaddes hazi. 
n~lerin: soyaiı katlrıi ~sıl öldfii..'iildü? 

E M J L y A Esrarengiz, eşsiz, çok muh
teşem ve güzel bir kadındı 

Bu feci hadiseden bir kaç se· 
ne evel Perunun Küzko şehrine 
Mişel Kayasso adlı bir adam ve 
zevcesi Emilya ıelip birletmitti, 
Bu aile, cidden garib bir çfti• 
ten mürekkepti. Bir defa ma· 
zileri tamamile karanhktı. Bu 
hususta hiçbir şey malum de
ğildi. Sonra... Buraya ne ıcın 
ve ne maksadla geldikleri de 
meçhul idi. Ve ayni zamanda 
nasıl bir iş veya irad sayesinde 
geçinebiliyorlardı?. Bu da belli 
değildi. Maaınafih hiç bir kim· 
se de bütün bu ımçhuller hak· 
kında bu garib çiftten malüınat 
istememişti! Esas itibar.le de 
Mişele bu huıusta sual sormak 
da güçtü, çünkü herif sert ve 
cüretkar bir şeydi. Em ilya da 
o kadar güzel idi ki onun gü· 
zelliğini seyretmek, ondan böyle 
şeyler sormak imkanı ve fır· 
satını vermiyordu! 

Bu aile bu şehirde büyük fa· 
kat yarı harap bır evde yerleş· 
miş, haftalarca tam bir infirad 
ve inziva içinde yaşamışlardı. 
Bunların yanına girib çıkan tek 
canlı mahluk, yani eski Ame· 
rika yerlisi ve ihtiyar bir hiz· 
metkardan ibaretti. 

Aradan bir zaman geçtikten 
sonra, Mişel ve Emil Halet 
Burnet adlı, mazisi çok karışık 
ve halen antikacılık eden bir 
adamla da dost olmuş idıler. 
Bu adam sade eski eserler kol
leksiyoncusu değil, fakat bir 
çok ve çok garib efsaneleri de 
toplamağa ve bunları anlatma· 
ğa meraklı idi. 

Bir akşam, Hıtlet, yeni dost· 
!arına, gayet yavaş bir sesle, 
sanki sade kendisi i~in söylü· 
yormuş gibi • Küzl<o lcambu· 
rundan •• E!desiyanodan bahset· 
miş bu garip kambur hakknda 
bir çok şeyler anlatmıştı: 

- Bir defa düşününüz •. Öyle 
suratsız, öyle menfur bir adam 
ki, yüzünün bütün çirkinlıklerine 
bir de bu s;cak memleketin 
kendine mahsus bütün hastıhk· 
!arının çirkin ve iğrenç izleri 
katılmıştır. Başı keldi; yüzü çi· 
çek bozuğu. Başında, yüzünde 
Üzeri sineklerle dolmuş pis ya· 
talar vardır! 

"'akat ..• Bu son derecede çir· 
kin, bu menfur ve pis adam 
be k İ de cihanın en zengin ada· 
mıdır! 

- Aman Yarabbi.. Bu nasıl 
olur?. 

- Neden olmasın .. Bu adam 
lnkaların hazinelerini bulmuştur. 

lnkaların serveti .. Klrun'arın 
servetinden de büyük bir şey 
Buna duyunca karı ve koca 
bir anda yerlerinden fırlar gibi 
bir hareket yapmışlar ve: 

- Fakat heyhat.. Bu da bir 
masal.. Bütün harikulade ser· 
vetler maalesef bir masaldan 
ibaret kalmıştır ve kalmakta· 
dıı I Demişlerdi. 

- Hayır.. Bu bir masaldan 
ziyade hakikattir! Vakıa, aziz 
dostlarım, el mde hususta bir 
vesika yoktur. F akıt bu anlat· 
tıklarımın hakikat olduğ·ınu 
gösterecek yüz değil, binbir 
delil vardır. Dinleyiniz. 

Emilyanın güzel başı ile ko· 
cası Mişelın, iri ve köşeli 
baş', Ha!etin başına bir derece 
daha yaklaşmış idıler. Her iki· 
si de ihtiraslı bir merak ve te• 
cessüs ile baştanbaşa kulak 
kesilm ş id lerl 

- E desiyano, bundan asır· 
!arcı evd Amerika kaş;lleri ve 
Konkistadorlar tarafın Jan vağ· 
ma ed.lm ş o'.a1, eski A neri· 
kalılara mah• .~ ~G.irı .. • n»bedi. 

narabelerinde yaşamaktadır. Ken· 
disinin harabeler arasında bir may 
mun gibi dolaşmas:nı ve sıçrayış· 
larını görseniz, bu adamın ta· 
mamile hayvanlaştığına hükme
dersiniz. Fakat Amerikalıların 
medeniyetine dair bildıkleri, 
hepimizin bilgilerinden fazl.;dır. 
Evet; bu bilgi, İnkaların haz· 
nelerıni bulduğunu kat'i surette 
gösterecek bir şey değild i r, bu· 
nu ben de biliyorum. Fakat bu 
adamın bir gün ı ki kilogram 
kadar efsanevi maden ve bir 
güvercin yumurtası kadar büyük 
bir elmas parçası s.ııttığını söy· 
lersem, hazineleri bulduğuna 
hükmedılir, değil mi?. 

Delil kuvvetli görünmüş ve 
dakikalar süren bir sükGtu icap 
cttirmışti. Sükiitu M şe Kayos· 
sonun karısı güzel Eınılya boz· 
muş ve: 

-:-- . S z:n E.'Desyanonuz söy· 
ledığ•n·Z kadar çır ııı ve iğrenç 

midir? d.ye sormuştu. 
- Evft, hem de söyledikle· 

rim ve sızııı zarı ve talım nleri· 
nizden çok çırkin, çok iğrenç! 

Burnet tekrar ev sah'pler.n:n 
kulağına ığılnıiş ve bır çok şey· 
ler ts idam ştı. Fakat, Kayosso 
yerinden fırlar gıbi bir hareketle 
ve ıki defa: 

- H yır, hayır! d.ye bağır· 
mışt•. Fakat güzel karısı, ko'unu 
kocasın n boynuna dolamış ve 

ku.ağına en tatlı sesile bir şey· 
ler fısıldamış ve bunları hatta 
Halet bilt: duym ınıış id . 

Bunun üzerine Mi~el yeriııdeıı 
kalkmış oda dan çıkarken de: 

- Sız nasıl bilirseniz öyle 
yapınız! D ·miş idi. 

E ·tesi s bah, Emilya daha 
gün doğa "rn "g ineş mabedi. 
ha,abel~r nin yolunu tutmuş idi. 
Koc ' sı v~ Haiet, güz~! kadının 
arkasından bJkıyorlardı. 

iki erkek, genç kadını gözden 
kaybo'uncaya kadar gözleıi.e 
takib etmışlerdi. Ve onra ıki· 

' si de, derin bir yeis ve gam 
içinde kendilerıni birer koltuğa 
atmış idiler. 

iki erkek gece yarısına kadar 
ne yidiler, ne de bir kelıne ko· 
nu~tular. Anc .k gece yarısı 
Mişel: 

- Bu Eldesyano bu kadar 
çirkin m ı dir? Dıye sormuş idi. 

- Evet.. Zan ve tahminler· 
den ~in defa daha çirkin ve 
P s bır heriftir. 

- FaKat niç.in bu işi böyle 
kabul ett. ın; çok meyus ve piş· 
maııım! 

- B!n de... Ben de ... 
- sm·n .. ye:_sin benim kadar 

olamaz. Çun<u 0 benim ka· 
rımdır. 

- iyi ya.. Ben ım de sevdi· 
ğim kaJın.iırl 

ikisi de tekrar su,m,, ş id 1 G · b" ı er. 
vıp ır sa ad. ti 

Eni y~. krnuu r, çıbanlı ve 

de neu .. i?t'""-ı:m._.._ 

A~zımın ınsan e i 

pis Eldesiyanonun yanına, onun 
metresi olmağa gitmiş idi. Tam 
altı ay, güneş mabedi harabe· 
!erinde bu harabeler cadısı ya· 
nında onu mesud etmeğe çalı· 
şarak yaşamış idi. Emilya, güzel 
baş•nı, bu menhus ve hilkat 
harabesin n göğsüne dayıyor, 

onu seviyor, okşuyordu. Yarala· 
rın da onlarca sınek konub uçan 
iğrenç adam da mesud goru· 
nüyordu. 

Bir sabah, Hindli hızmetkar 
Mişeli karyolasında ince bir 
kumaş parças le boğulmuş bir 
halde bulmuştu. Z ıbıta evvela 
Haleti tev .<if etmiş, fakat cina
yetin onun eseri olmadığını da 
çok çabuk anlamış ve onu ser
be~t bırakmıştı. Bunun üzerine 
zabıtanın kuvvetli pençesi kam· 
bur Etdes:yanonun ensesine ya· 
p şmıştı. Çinkü Mışeiin güneş 

mabedi etraf.nda g izli dolaştı· 
ğını gö:·enler vardı. Belki de 
koca .le aman b:ribirlerine ras· 
gelmişler ve netice bu şekli al· 
m: ş olabilirdi. 

HaJisenin iki şahidi vardı: 
Hindli hizmetkar ve Emilya .. 
Emilyanın h ç bir şey tavzih 

etmiyen fakat binbir şiiphe husule 
getiren mah rane ifadesinden 
sonra söz sırası Eldesiyanoya 
gelm şti. E!des yano: 

- B ı kadın yalan sö tlüyor. 
Demişti. M ş~ i öldüren kendi· 
sidir. Evet, ben, bJ kadını sev· 
d,nı, lıem de çok sevdim. Ha.a 
da onun çi1 d~:irıyorum. O,ıun 
sıcak bir lıusesı ıç,n emrettiği 

her i l'/tnı gü!e, güle öldüriirüm. 
Fakat bu kad.nın kocasını öl· 
düren brn değ.J:m. Bu kadın 
benim yanım l sırrım çalmak 
iç n gelmiştir. Ben, lnkaların 
haz•nelerini bulmuş bir adamım 
ona: 

- Emilya, beni sevdiğine 
inanamam. Be:ıi inand rmak is· 
tersen, kocanı öldürmelisin on· 

' dan sonra sana bütün sırlarımı 
bildireceğim. 

Dedim. Bu kadın söyledikle· 
rimi yaptı, ben de ona haz,ne· 
ler.n esrarını b.ldirdim. 

BJ ifade hakimler;n uazarı· 
dıkkatini Erı.ilya üzerine cel· 
betmiş ve Emilya tevkif edil· 
mişti. 

Para ve güzellik, bu kadına 
hapishanenin kapılarını çabuk 
açmış ve kambur da cani ola
rak idam edilmişti. .. 

* * işte, Avenida Santralda öldü· 
rülen kadının macera ve mazisi 
buydu. 

Bu kadın kocasından ve kam· 
bur aşıkından bir darbede kur· 
talduktan sonra ınilyarderler 
gibı daima milyonlar sarfederek 
yaşamığa başlamıştı. Fakat ne· 
dense, bir sürü düşmanların 
takibine maruz olduğu~u sanıyor 

ve çok korkuyordu .. Çok defalar, 

S,erbest sütunlar: 
Baraıl.a gördüğünüz Fi· 
kirler imza sahibine aittir 

Terbiye sistemi 
ve ceza usulü 

Sayın Cumhuriyet gazetesinde 
Bay Yunus Nadi tarafından ter· 
biye usullerimize dair yazılan 
bir yazı Üzerinde her tarafta 
çok haklı olarak derin bir ali· 
ka uyandı. Aradan bu haftaya 
yakın bir zaman geçmiş olma· 
sına rağmen bir mevzu üzerin
de değerli kalemlerimizin hala 
oynamakta olduğuna bakılırsa 
mevzuun ehemm'yeti bir kat 
daha yükseliyor. Bu mevzuun 
yeniden canlanın asında belli 
başlı amil olan lzm it ortamek· 
tebindeki hadisenin tekzi b edı I· 
miş olmasına rağmen daha ön· 
ce şahid olduğumuz bir takım 
vekayi ile daha bundan sonra 
da şahid olmamız muhtemel 
bulunan hadiseler gözönünde 
bulundurulacak olursa gösteri· 
len endişenin pek yerınde oldu
ğunu teslim etmek lhımgelir. 

Bu ıtıbarla, şu işı ele almış 
bulunan değerli yazıcılarımızın 
kıymetli fikirlerine sonsuz say· 
gılar beslemekle beraber bu hu
susta biz de f krim zi söylemek
ten kendimizi alamadık. Maddi 
ceza usulünde neden bu kadar 
çok ısrar ediliyor? 

Okullarımızda mükafat ve mü· 
cazat sistemi kabul edilirse bu· 
nun, randıman üzerinde ne te. 
s:rı olacaktır? Bundan başka 
böyle bır tarz, acab!l önlemek 
istediğimiz b r takım müessif 
hadiselerin önüne geçebilecek 
mi? Bize göre: 
Şu son li!'Ünlerde yapılan neş· 

riyat davayı güzel teşrih etmiş, 
hastalığı mükemmel teşhis et· 
m·ştir. Yalnız tedavide gösteri· 
len yol isabet.iz demiyelim am· 
ma kıfayetsiz görünüyor. 

Vakıa bugün okullarımızdan 

mükafat ve mücazat sistemi kal· 
dırılmıştır. Fakat başka bir yön· 
den bu sistem, yaş.yor, hem 
çok geniş mikyasta işte not 
usulü. Her çocuğa her gün her 
ö {retm en tarafından not veril· 
mektedir. Derste muvaffak ola
mıyan b:r çocu!un aldığı kırık 

not, muvaffakıyet gösterenin de 
öğretmenden bır teşekkür bol· 
ca b:r not · lışı mükafat ve mü· 
caHt değ.! de nedir? Bu ma
nevi ceza ve teşvikin kuvvetle 
yaşadığı okullarımıza yeniden 
sokulmak istcncıı tarz nedır? 

Düşünülen şek.! tatb k edıhe 
bile bundan ne netice alınacak. 

N tekim not yüz:inden öğret• 
men:nin canına son veıecek 

kadar hassasiyet gösteren bir 
S .T • -- onn .__..:, ~ .... _ -
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evhamlı bir hünkar gibi gece ya-
rısı kalkıyor, eşyasını bile bera· 
berinde almağa lüzum görme· 
den bulunduğu yeri, batta şehri 
terked.yor, başka ve meçhul 
yerlere kaçıyordu. 

* * • 
Bu güzel ve milyonlar sarfe· 

den kadını kim öldürmüştü? 
Kendisini seven Halet Brunet 

mi, aşıklarından veya rakiple· 
rinden birisi mi? Yoksıı?. Eski 
lnkalardan kalan ruhaniler, ln
kalar hazineleri bekçileri mi?. 

Bunlar da malum değildir. 
Malum olan bir nokta var: 

lnkaların hazineleri bir defa 
daha kaybolmuştur. Çünkü bu 
esrarengiz kadın, esrarengiz ve 
muazzam servetinin nereden gel
diğini ve bunları nerede bul· 
duğıınu bildiren en kü,ük bir 
vesika bile bırakmam,ştır. 

Ve işin en garibi şudur: Emilya 
namınıı bankalarda da b r mev
duat veya kadastro dairelerinde 
bir kayıt bulunmam ştı 1 

Adem Hasip Adamoğla 

Sıbile " 

Büyük köy hikayesi 

Billôr Köşk 
Sevgili, kö11lü kardeşlerime armağan 

----------~~---·,·· YAZAN: 

- Bizim bay Doğanla ba· 
yan Gündüzün de altın gibi 
ışıldıyan saçları var amma bi
zimkiler senin uydurma peri 
sultanı gibi hain yürekli değil, 
bakanları kör etmiyorlar, tam 
tersine kendilerine yaklaşanları 
güldürüp sevindiriyorlar .. 

- Kız sen utanmıyor musun? 
Dilin tutulacak, taş kes ,Iecek· 
sin. Hiç peri padişahının kızına 
dil uzatılır mı? Aç kalacağız a 
dostlar, aç öleceğiz. 

- Şımdiye kadar aç kaldık, 
ot, kök yedik, amma bu gün· 
!erde hepimızin karnı doyuyor. 
Hem senin Bıllur köşkün uy· 
durma, hepden uydurma. Ara· 
bistaııın sıcak çöllerinde susuz 
insanların gözlerine hayaletler 
görünürmüş ... Bizim Billür köşk 
kÜn g bı parlıyan bir hakıkat .. 
Yaşasın bizim Billür köşk: 

- Billür köşk diye diye ka· 
nımı kurutuyorsun Fad me.. Bi. 
zim Billur köşküa hazinelerinde 
kucaklarla, sandıklarla yakutlar, 
zümrütler, elmaslar varmış .. Sul
tanla şehzade diledıkler.ne avuç 
ihsan ederlerm:ş. 

- B zimkiler d~ çalışanlara 
avuç avuç verıyorlar. 

- Billur köşkün mescidine 
ayak basan aliiler sapasağlı m 
çıkarlarmış. 

- Bizim Billur köşkün dis· 
panserine gidenler de s tmadan, 
kızıldan, kuduzdan kurtuluyorlar. 

- Bizim Billür köşk biz m 
B llur köşk!. Beni kudurtmak 
istiyorsun gal ı ba ... Bizin Billur 
kö1kün her sırçasından öbek 
öbek ışıklar saçılırdı. Bakalım 
buna da ne karşılık bulacaksın? 

Yağız nine, etrafa çöken ka· 
ranlıklar içinde homurdaıııp du· 
rurken birdenbir~ göz kamaş· 

tırıcı bir ışık selı içinde kalı· 
verdiler. Bu cevap müthişti. 
Her taraflar gündüz gibi ış ma· 
ğa başlamıştı. Fakat bu açık 
mavi ışık, koyu çam ormanla· 
rından süzülüp, iki dağın ara· 
sına gömülü Garibler köyünün 
gün ışığınd3n ço', daha kuv
vetliydi. Yağız nine umu'madık 
b:r zamanda ışık içinde kalınca 
müthiş bir korkuya kapılarak 
yerlere kapandı. Fadıme fabri· 
kaya kurulan elektrik dinamo· 
sunun bu gece işe başlıyacağ.nı 
bildıği için, hiç telaşa düşmedi. 
Yanıbaşında yerlere kapanan 
ihtiyar kadını teskin etmeğe 
savaşıyordu: 

- Yağız nineciğim korkma, 
telaş etme .• 

ihtiyar kadın kapanmış oldu· 
ğu yerde inliyordu. 

- Kıyametler koptu galiba •• 
Gökyüzü mü yırtıldı? Yıldızlar 
mı yere düıtü? Söyle Fadime 
kız, söyle, mahşerde miyiz, 
Arafatta mıyız? 

- Ne mahşerdeyiz, ne de 
kıyamet koptu. Meraklanma, 
yeryüzündeyiz •. Yağ;z nineciğim, 
hele bir başını kaldır da bak .• 
Dünyamız cennet oldu, çok 
şükür •• 

Yağız nine başını iki elile 
tutarak yerden kaldırdı. Etrafı 
kaplıyan ışık daha ku\lvetlen· 
mişti. Bu ne hikmetti yarabbi! 
Fadime şaşkın şaşkın bakan 
Yağız ninen n kolundan tutarak 
ayağa kaldırdı. ihtiyar hasta 
kadın bir postekı gibi çekilen 
yet"e gidiyordu. Genç kız onun 
koluna girerek köyün kıyısına 
doğru yürüttü. işte orada Yağız 
nine dıtle anlatılmaz bır şaş· 
kınlıkla iki el nı gökyiizüııe k<ıl• 
dır arak: 

-· r 

Nezihe Muhiddin 
5-

Büyülerine tavşan başı .•• 
Uhruç töbe ..• 

Diyerek heyecanından tekrar 
yerlere düşüp sahiden bayılıp 
kaldı. 

Parlak ve kuvvetli elektrik 
ışığı ile donanan yeni ve beyaz 
fabrika; karanlık çam ormanı· 

nın kıyııındıı perilerin B llur 
Köşkü gibi parıl parıl şıkırdı· 

yordu. 

* * * Yağız nine kulübesinin üstüne 
serilıp kalalı tam bır h1ita ol· 
muştu. 

Fabrikadan fışkıran elektrik 
ış•ğı sıtmalı ihtıyar kıdı nı bey• 
ninden bir yıldırım gibi vurub 
yerlere sermişti. 

Onu bu düşkün halinde bı· 
rakmağa Fad menin gönlü kail 
olmadı. Güçlü kollarının ara· 
sına alarak kulübesine götürdü. 
Bir köylü çocuğu fabrikanın 
dıspanserine koşturduktan son• 
ra hastayı oııarmağa başiadı. 

B r az sonra eller nde b.r 
çok ilaçlaıla Gündüz ko~arak 
gelai. Yağız nine yere düştüğü 
zaman başı s vri bir taşa ge
lerek kanamıştı. Kokmuş koyun 
postunun üstünde sıtmanın üşü
me ııöbe !erile kendinden geç· 
m ış olan Yağ,z ninenin yarasını 
F ad me ile beraber sarıp sar· 
maladılar. Yağız ninenin bun· 
!ardan haberi yoktu. inliye in· 
lıye sayıklıyordu. 

- Ah, ah.. Ih.. Ih. Büyüle· 
rine tavşan başı .• Kafırler, iman
sızlar, kıyametler koptu. Yıl
dızlar başıma düştü ... Saçları~ 4 
tutuşuyor, başım yanıyor. 

Bu sayıklamalara kulak ve· 
ren •Gündüz. yavaşca Fadi• 
meye sordu: 

- Ne oldu bu zavallı ka· 
dıncağıza? 
Doğruyu söylemek Fadime

nın işıne gelmiyordu. Kendi 
yüzünden velevki ·hastalıklı da 
olsa· bir insanın kötülük düşün· 
düğünü açığa vurmak onun gu· 
ruruna dokunuyordu. Her za. 
man yaptığı gibi ince hilal kaş· 
!arını kaldırarak: 

- Hiç bir şey değil: ·diye 
cevap verd.· ıhtiyar, sıtmalı sa· 
yıklıyor ışte. 

Fakat yagız nine durmadan 
sayıklıyarak Fadimenin sakın· 
dığı sırrı açığa vurdu: 

- Ahhh .. lhhh: Başımıza taş· 
lar yağdı. Ben korkuyorum, bu 
kafir imansızlar ocağımıza incir 
diktiler. Ah ah. O karın ağrısı 
fabrika: 

"Gündüz. meseleyi anlamıştı 
aıtık. Mahcub mahcub gözlerini 
yere diken F adi menin elini tu· -
taıak: 

- Bu zavallı Fadıme bizden 
şikayet ediyor. Acaba kendisine 
bir zararımız mı dokundu? 

Fadime kıpkırmı olmuştu: 
- Kusuruna bakmayın, ıhtı· 

yar hatun. Hastalık bu. 
Fadime kendini tutmasa ağ

lıyacaktı. Gündüz genç kızın 
iyi yüreğini bildiği için bir kız 
kardeş sevgisile onun ellerini 
tutarak: 

- Sen üzülme Fadimeci~im 
·dedi· yağız ninenin hastalığı 
geçer .. Öyle ya hastalık bu .. 
lnsarı olur olmaz sayıklar. 

Gündüz, hastayı Fadimeye 
bırakar.ı.k gitti. 

Üç gün sonra yağız nine fer• 
siz gözlerıni açtı. A'tık sayı<.· 
lama ve nöbet tavsaın ıştı. 

Hastanın başuı:undan ay I· 
m yan Fadıınecik ona bir finrııa 
içinde ılacı·ıı verdi: 

- Sonu garın -

.. 

1 



A ADOl:..U 

Sular yükseliyor. Mınta
kamızda bir çok köy

leri sular basmıştlr 

A 

Ahiret 
rnektubları .. ___ ............... __ 

- Baıı 5 inci salıi/ede -
- Aman hoc1m, neden? 
- Gavurun pampurunda do· - Başı 1 inci sahifede 

boğulmuıtur. 

Mwnemende 
Evelki ızec' Gedu; nebri ıaıecra• 

ıının eedıe kapatıldığı Pegcodi mev· 
kıiadeki ıedlcrden bazılarını yıkmıı, 

nehir ıuları çok geldığindea )tir 
kıuu d• sedleria üuriadeıı •tmıf, 
.Mcoem ·n ovaaına yayılmı•tır. Keaik 
k<;yfi ile 1uzçollu, Yanı\;. SeyrekUy, 
Musabey köyleıi araziııi Eu ahında 

kalmıetır. On bıo lönum kadar ekil· 
mıı ua&i Eular altında kalmak ıu. 

r.etile zarara uıramıttır. Menemen 
jandarma komutam, yanıoJ aldııı 

Jandarma To hekçılerJe ıeyJab mı•· 
takuıoa gitmietir. 

Tchhkede bıı'unaa, bu köyler 
halkı, ıeylib mıntakaııodao uzakl•ı· 

tırılmıf, ci nr köylere ve Menemene 
~önderi mi~tir. Pegendi ıeddinin kıı· 
men huara u~radı~ı aannediliyo.r. 
~eylAb devam ettiği için eeddio Ya• 
zıyefai tetkik edıb anlamak müm. 
köo olamamıttır. M1111aafib bo DllQ• 

takacla n(ifoaça aayiat yoktur. 
Meuemeo • Bergama arasındaki 

MenderH betonarme k.6prüıfiu'ftn 

ayakları fu a gelen •ulardaa hıç 
gorüamiyor. Sular faalalaımakta ol· 
duiuodao köpr&deJ1 miloakaleoin 
ı k&eye •ğraması maıbtemeldir. 

Btıgındırda: 
Bayındır ovası ıu altındadır. 

U adı çayı taşmıı, Çıp ak, Fı· 
rınh, E ıfli köylerini su basmış· 
tır. Bu köylerdeki su baskını 
gece vakti olduğundan herkes 
büyüle bir gürültü ile uyanmış, 

evlerini su bastığını görünce 
feryat ve istimdada başlamıştır. 
Bay ndır i '\ndarma kumandanı, 
derhal hadtse yerine i tmiı, 
tehlıke i vaz yette bulunan köy· 
lüleri kurtarmış, Falaka köyüne 
göndermıştir. Köylüye ait bay· 
uaolar da güçlükle kurtarı1mış· 
tır. Bir lcııım halk, kendisini ıu· 
.ın süriiklemeıioden, veya boi· 
masından kurtarmak ıçio evle· 
rin n üst katlarına ve kiremit· 
lıkler ne çıkmışlardır. 

Jandarma komutanı, köylü· 
lerden erkekleri toplayarak Ula
dı çayının yıkılan setlerim tamir 
içiıt ışe başlattırmıı. fakat su· 
yun arkası kesılmed ği için seti 
tamir etmek mümkün olmamış· 
tır. Burada nüfusça zay at yok· 
tur. 

Küçük M .. nderea nehri de 
BaymJır kazası dahilinde ınec· 
rasından taşmış, civardaki aeniş 
araziyi .sular kaplamış, Hasköy 
ve Çırpı köyleri de su baskın na 
uğram ıt r. Mezruat kamilen su 
altmdad r. 

Tirede: 

Küçük Menderes nehri Tire 
kazısı dah &inde mecraaından 
taşmıı, Mahmutlar, Hüıeyınata 
lcöpr aü civarındaki ovalar su 
altında kalmışt•r. Delikli, Bur
g z, Subata köylerı de su hü
cumuna utram şttr. Su baskını 
geee olduğt1 iç n köylüler, telaş 
ve korku i.e yüksek yerlere çe· 
kılm ş erdir. Tire havai.sindeki 
ıeylipt• da nOfusça zayiat yok· 
tur. Bu defaki seylap, bundan 
evelkine nazarl\n daha büyük
tür ve zararı da pek çoktur. 
Bilhassa aıabıuller çok zarar 
görmüştür. 

Aydıa ve Çiae ovası da bü
yük Meadereain tqmaıı yüıiiP· 
den ıu altındadır. 
Aydın demiryolu üzerinde 

Horıualu civarında Feılek ça· 
yımn taşması üzerine 208 inci 
kilometrede hattın kısmen bo· 
zuldutunu yazmııtık. Hat tamir 
ettirilmek üzeredir. Bu gün ıey· 
ıüıef ere açılacaktır. 

Maaila, ( Husuıi ) - Oüa 
HatiMer köyü muhtarı 8. Ab

lcöye g;derken Karadere 
nu geçmek iıtemiş ve atile 

reye girmiştir. Fakat suların 
ı:a ıürıtle ıkmı11 yüzünden 

-muvazenes"ni kaybederek sürük· 
lenip gitm"ştir. Zavallının ce
sedi Saruhanlı mıntakasında 
Sıiarlı köyü civarında bulun
muıtur. 

Maniıa, ( Huıusı )- Gediıin 
taşması aeçen taşmadan yüzde 
yirmi nisbetinde fazladır. Su 
halen de çoj'almaktadır. A anacı 
haberlere göre, Veziroğlu, Mah· 
mud ye. Hamıabeyli, eski Har
mandalı iköylerini su basmıştır. 
Ş mdilik," hıuıdolsun, hiç bir 

inaan zayiııtı kıydedilmem "ştir. 

Kutublarda buzlar 
~parçalandı 

• Başı 1 inci salıif ede • 
po ile teknik yedek ede"8t mağıH• 
ıındaa •>rıldılı:. Kıymetli olan ber 
ıeyi kurtarmeğa muvaffak olduk. 
Şimdi çadırımızın buluodugu yerde 
de yarıklar baaıl olmağa baılamıotır. 
~'1' ·l 6 derece ti mali arz ve l 6·24 
derece tuli garbideyiz. 

Taı Ajansı muhabirinin mezk4r 
c1enizyolları idareaioden ıldığı mıa. 

hlmata göre ıoo gönlerde GroeplaDd 
denisinde mGdhit fırtınalar baogöı· 

t•rıniotir. Şiddetli bir ıimali .. rki 
rüzgbı buz kitleleri ara8lnda derin 
yanklar açmıı vo i&taıyonun bulun. 
d u~u lıuı kitleeini do parçalamıetır. 
Yarıklar iıtuyoaa ıimdilik doaru• 
elan doğruya tehdit etmemekle bera. 
her Papanın ve arkadıılarının geri 
almak işi tacil edilm ittir. 

Bu gün heyet reisi Şıııit Mur· 
manska hareket etmektedir. 
Taimur Buzkıran gemisi de tay· 
yareleri yüklemiş, harekete ha
zar bulunmaktadır. Buz kütlele· 
rinin kırılmış olması Papanın ve 
arkadaşlarının kurtarılmaaanı bir· 
az müşkül kılacaktır. 

Çünkü tayyareler istasyonun 
bulunduğu parça üzerıne in bi· 
lecek müsaıt bır yer bulamıya • 
caklardır. Eğer buzlar dağınık 
1ealırlarsa Taımur buzkıran ıe· 
misi istasyona yanaşabilir.Fakat 
ı üzgar değ şır de buzlar tekrar 
ı luşırsa Papanın grubu tayyare· 
lerinde inebileceği daha müsait 
bir kütleye gpçebilirler. Keza 
tayyarelerin bu gruba yakın di· 
ter bir buz kütlesi üzerine ine· 
rek kauçuk kayıklarla münaka· 
le tesis etmeleri de mümkündür. 

Her halde grub azasınm bü
yük tecrübelui bunlann en mü· 
ıait şartlar altında ıkametlerini 
tem n edebilecekleri üm dini 
vermektedir· Yerlerini deoğ ş•ir· 
dıklerı takdirde te sız m habe· 
ratının bir müddet kes lmesi 
bekle eb 1 r. 

muz eti yimeğe gidemen ... 
- Ben oraıını düşünmedim 

mt sanıyorsun hoca? Vallahi 
aşkolıun aana.. Biz de ehli 
ıünnet velcemaat mezhebindeniz. 
Bir müılümanın dininden şupbe 
etmek haliı, muhliı küfürdür. 

- Sen Medresede mi oku· 
dun u)en? 

- E bette.. Sayei Resulal· 
lahta biz de Elmütezzep, Kita· 
bünnikah, abdestin elli dört 
farzı beyanındadır ulumunu tah· 
ıil ettik .. 

- Amanın gayrık, dime? .. 
- Derim tabii . Sen Hurufi 

carre okudun mu? 
- Aıh .. 

- Ba, min, ili, an, ali, lim, 
tai kasem, vavı kasem nedir 
bilir miain? 

Hoca büıbütün efallam11tı. 
AytYı tam manaıilc aerıemlet• 
mek için fırsaıı kaçırmadım: 

- Aletün kanuniyyetüa tisi· 
mü muraitüba ezz· hni anil hatai 
filfikır ... 

- Bu da ne?. 
- Aman sus.. "Hadisi§erife., 

bu da ne, denir mı?. 
- Hadisişerif mi?. 
- Öyle ya.. Manayı şerifine 

relince: 
Davut aleyhisselam bir gün 

bınta, yani şaırden hasıl olmuş 
meşe kütüğünün üstüne çıkarak 
iki gözü iki çeşme zarı, zart 
ağlarken karşısında bir adem 
bel.rdi. Eya benim hemcins 
karındaşım, ne ağlarsın dedi ... 

Hafız Durmuş hemen olduğu 
yere çöküverdi. Deve gibi iki 
dizinin üstüne oturduktan sonra, 
huşu ve hayret içinde, beni 
dinlemete baıladı. 

Susar mıyım; devam ettim: 

Aydın Vilayet 
meclisi toplandı 

- Başı 7 inci sahifede -
lanttlarına b•şl~mış ve muha· 
aebenin teklif olunan fasıllar 
•rasında yapılmasmı teklif ettiği 
münakaleleri kabul etmi ştır. 

M- nisa. Turgudlu 
yolu 

f'urgudlu, (Hususi) - lktısa
di bakımdan ehemm yeti haiz 
bulunan Manisa· Turgı,ıdlu ar,
aındaki 30 kilometre ik yolun 
mşauına baçlanmak .. ıeredir. 

Bu yol, Ku a, Salı lılı, Alaıe· 
hiri merkeze hağlıy~cak, müna· 

Ü 
----- knlatı 1 olaylaşt racaktır. 

züm, inci tü:ün sa. M.ı:.ı h.. b · a 
tıı ve ih,.acı u lŞ ır Y ngın 

. . Be grad, 3 (Radyo) - Arda· 
- ~aş.~ 1 ıncı sahi/ede - da C kan büyLik ~a ıgın müna· 

Ônumuzde daha altı aylık sebetil. halk baılcı t<ırafa oak-
bir devre bulu'.lduğu için el.:lek ledi ım şt r. Y ırngm, devam et· 
uzıimlerin tamamen sattlıp ihraç mekte ve dar ••ni genitl~tmek-
edilmesi mümkün görü mektedır. tecf r, Zırar çok büyüktür, itfa· 
İncir: ıye efradı le halktan yaralanlar 
incir mahsulüne geline m n· faz adır. 

takan.o 937 senesı rekoltesi 
hurda da dahil olmak uzere .39 
bin tondur. Bunun 9000 tonu 
hurdadır. Ş mdiye kadar hurda 
ve ıyı kal te incirlerden sat· 
lanlar 30 bin topdur. 24 bin 
ton da ı4mdiye kadar dış mem· 
leketlere ihraç edilm ştir. Hur
da mahaulüıı beş bin tonunu 
inhisarlar idaresi aunıe imalia• 
de kullaooaak üzere ıabo al· 
mııtlr. Müatabail olinde pek az 
incir kalmııbr. 

Tü.tiiıt: 
Tütün mıhıulü 39 milyop 

kilodur. Bunun 35,000 tonu 
şimdiye kadar satılmııtır. Yal· 
nız Am•rikan kum pıoyalarının 
satan aldıkları tütün miktarı 
14500 tondur. Diter tütünleri 
inhisarlar idareıile Türk Tütün 
Limited Şirketi ve d;ter ıirket 

ve t i ccar ar Süt n almışlardır. 
Bu ıeneki mahaul, bir sene 
7arf oda İl enccek ve gelecek 
yıl bu zamanlarda ihracı baş
lanac:aktır. 

• * • 
Linı•11ımutla11 i/eraeld: 
937 seneti zarfında lzmir 

liıuanıodan y1p1Jan ihracat hak
kında b r iıtatistik hazırlan· 
mııtır. Buna göre geçen yıl 
içinde limanımızdan ecnebi mem· 
leketlere (eski ve Yeni sene 
mahsulü) 34000 ton üı:üm, 20 
bin 26S ton incir, 28600 ton 
palamut • bula1Ası, 27000 ton 
tütün, 50000 ton zahire, 13000 
ton kuru sebze, 14000 ton 
miyankökü, 700o ton hububat, 
36000 ton seytinyatı, 4050 ton 
badem, 6500 ton Pamuk. 850 
ton yaı meyva ihrıç edılmiıtir, 

fz~ir ~icili ticare' '~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

memurluğundan: YIL O Z 
lzmirde Gazı bq varında ti· 

caret yapan Bourla biraderler 
ıirketine ait mukavele zeyli Tı

caret kanunu hükümlerine göre 
Jicilin 2180 numarasına kayt ve 
tescil edildiği ilan olunur. 

İzmir sicili ticaret memur· 
luğu resmi mühürü ve 

F. Tenik iaıza11 

1: Mu avele a !yli-
2: Tad:ldtname. 

Kadın dikişler· ve 
şapkaları atölyesi 

Paria, Lontlra, Viyana mo
dalarının yüksek modelle. 
ri takib ve tatbik edilir 

Zeyli mukavele-
name 

ilin numara - 137 
Bir taratan dokuz N san bin 

dokuz yüz otuz beş tar.h ve 
2497 numaralı lıtanbul sicıl 
ticaret gazetesinde münteı r 
301911934 tarihlı ve buna mu· 

Yıldız atölyesi, giyimlerinde 
en titiz olan Bayanları mem· 
nun etmektedir. 

M. Etiman ve 
Saime Ôzgdren 

Paris Dikiş Akademisinden 

Diplomalı 

Hiilıumet caddesi 
Şamlı sokak No. 28 

I Z MIR 
Telefon: 2535 

ıeyyel mukavelename mucibince 1 
Bourla biraderler ve şürekası 1 
şirketi kollektif şerikleri Daoi· 
el Bourla ve Eli Bourla diğer 
taraftan ayni şırketın komandi· 
ter şirketi A. E. ~- Türk anonim ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~•• 
elektrik şirketi umumiyesi ara· ce müsaddak 7·1-938 tarh i ve lece tir. Zarar vukuunda ayni 
sında mezkur şirket mukavele· 376· 13 numaralı zeyil mukave· nisbet tatbik eailecektir. 
names ne ve zeyline atfen işbu lename ile A. E. G. Türk Ano- 8 - Şirketin sermayes·ndeı 
zeyl mukavelename aktedilmi~tir. n ·m elektrJk şirketi umumiyeti· yarııı kaybedıldiği takdirde. 

1. Madde - Komandıter A. nin komanditer ~erilLi bulundu- pilançonun tanzim edildiği taw 
E. G. Türk anonim şirketi umu· tu Bour 8 Biraderler ve ıürekı1t ribten itibaren bir ay zarfında 
miyeıi umumun ittifakıle 31/12/ şirketinden çekilmesi münaıebe· her şerik şirketın hemen taı· 
931 tarihinden itibaren şirketten tiyle kalan kollektif şüreki ara- fiyesini talep edebilir. 
çekilmiştir. sanda 9-4-935 tarihli ve 2497 

d 9 - Şirketin tasfiyesi tica· Madde 2 - Şirket, komın· sayılı sicilli Tıcaret gazeteıın e 
diter şerik olan Daniel ve Eli münderiç şirket mukavelename· ret kanunuoun ahkamına tevfi· 
Bourla arasında kemakin devam sinin berveçhi ati tadiline ka· kan şerikler tarafından yapıla· 
edecektir. Bourla biraderler ve rar verilmiıtir. caktır. 
ıürekası komandit şirketinin bü· Şöyleki: 10. Kanunıani. 1938 
tün mevcudat ve duyun ve ta• 1 - Şirketin mevzuu her imza lzma 
abhüdatı velhasıl mameleki bu türlü Makina, Elektrik. Alit ve Eli Bourla Daniel Bourla 
iki birader arasında devam eden mamulatı Radyo makinaları, Mahallinde okunup an1atılan 
ıirlcete ait olıcak ve çıkan ko· ıoğutma do)aplan üzerinde ti· ve zeyl lname altındaki imzalar 
nıanditer şerik bütün külfetler· caretiyle sanayi müteahhitlik ve şabıı ve hüviyetleri dairece ma• 
den beri olacaktır. umumiyetle yukarıki mevzua ruf Daniel Bourla ve Eli Bour-

,,Macld. 3 ~ Kom .. dlter dotrudan clop.ya ~eya hıl~ lanıa olduA'u tastilc lcılınır. 

rikin çekilmesi üzerine unvan· sıla girebilecelı.: her türlü ticari 10 Kinunsani 1938 
dan •ve. şü... kelimesinin çıka· muamelattan ibarettir. Mührü Resmi 
ralmasma karar verilmiştir. B r 2 - Şirket 31· 12-942 tari· Beyotlu Beıinci Noteri 
nusha olarak tanzim edilmiş hine kadar devam edecektir. imza. H. Karcıotlu 
olan bu mukavelename zeyli Mezkur 31-12-1942 tarihinden Bu suretin dairede mahfuz10 
imza ve teati ~ılındı. altı ay evvel şeriklerden biri taah· Kinunsani 938 tarih ve 601171 

Pul imzalar hütlü bir mektupla şirketin fe•· numaralı imzalı nüshaya muta• 
Bin dokuz yüz otuz sekiz ıe- hini talep etmediti takdirde, bık oldutu tastık kılıntr. 

nesi Kanunusani ayının yedinci şirket yeni bet ıenelik bir müd· 10 Kinunsani 1938 
günü tarıhi ile olan bu zeyil det için devam edecek ve iıbu Mührü Resmi 
mukavelename zirine mevzu im· usu\ yeni müddetlerin hitamın• 

Beyoğlu Beşioci Noteri 
zalar şabıı ve hüviyetleri da· da tatbik edilecektir. imza. H. Karcıoğlu 
irece maruf Bourla biraderler ve 3 - Ş"rketin unvanı, mühü· Adedi umumi 53 adedi bu. 
şürekası namına imziya mezun rü ve imzası 11Burla Birader- ıusi 1•4 
Bay Daniyel Bourla ve ıabsen ler,. dir. 1 1 5 · ıı· T" 

stanbu icı ı ıcaret gaze-
Bay Dan yel Bourla ve şabıen 4 - Şirketin ae•mayeıi 100 
Bay Eli Bourla ve A. E. G. bin Uradan 200,000 liraya iblağ tesinin görülen l3/l/938 tarih 

ve 3333 aaytlı nüshasından ik• Türk anonim elektrik şirketi edilmiştir. Bunlardan 100,000 
umumiyesi namına imzaya me- lirası Bay Dan;el Bourlaya ve tibas edılen i~bu nüshanın dor 
ıun Bay P. Sternovskı ile Bay diğer 100,000 lirası Bay Eli yamıza alıkonulan nüshasına uy· 
Adnan Kaıabay n olup müva- Bourlaya aittir. ğun olduğ11 tast k olunur. Bin 
cehemde vaz ve mündericatını Şirket iki şerik tarafından dokuz yüz otuz sekiz seneai 
tamamen kabul ve ikrar eyle· münferiden en geniş salahiyet· şubat ayının ikinci çarşamba 
dikten sonra Noter kanununun lerle idare edilecektir. Binaen· günü. 
67 inci maddesine tevfıkan tas- a eyh şeriklerden her biri tir· No. 57 
dik ettim. ketin umur ve muamelahnı ted· Bu vesika örneg"nin dos7a· 

Noter mührü ve imzııı vir tirket namına her nevi ev· mızda saklı 55 No.lu ve2·2·938 
Bu suret dairede dosya11nda rakı reımiye ve gayri resmiye tarihli nüshasına uyğun oldutu 

7 Kanunusani 938 tarih ve 376 ve ıenedat ve mukavelat ve tastik olunur. 
numara ile mahfuz aslını muta· taabhüdata ve ahıü kabza ve T.C. lzmir Üçüncü Noteri 
bık olduğunu tasdik ederim. 1Ulhu ibra ve huzuru meha· resmı aıübrü ve F. Tenik 

Beyotlu dördüncü noteri kimde şirketi b·uat veya bilva· imzası 
reımi mührü ve imza şıta temıil hususlarında ıalahi· 2 Şubat 1938 

Umumi No. 54 hususi No. 1-5 yet ve mezuniyeti tam meyi ha· 60 kuruşluk harç pulu 
lstanbul sicili ticaret gazete· izdir. 30 kurutluk tayyare pulu 

ıinin görülen 13/1/938 tarih ve 6 - Şerikler bütüa vakit ve 30 kuruşluk damga pulu 
3333 sayılı nushasmda iktibas gayretleri ıirlcetıa işlerıoe baı· 
edilen işbu nushanan dosyamıza redeceklordir. Şerikler aruında 
ılalconulan nushasma uygun ol· baıkaca takarrür etmedikçe şe· 
duğu tasdik olunur. Bin dokuz rikler şirketi işlerine benzeyen 
yüz otuz sekiz senesi Şubat diğer işine doğrudan doğruya, 
ayının ilcinci çarşamba günü. pe bilv•••ta iıtırak edemezler. 

İzmir üçüncü Noter ve· Şerikler şirkette sarfedecekleri 
kili Fehmi Tenik resmi gayretlerden dolayı ücret al· 

mührü ve F. Tenik mayauklardar. 
imzası 372 7 - Ticaret kanununda tas-

Yirmi kuruşluk tayyare pulu rıh edilen defterler usulen ve 
Kırk kuruşluk harç pulu. muntazaman tutulacaktır. Her 
Otuz kuruşluk damga pulu. ıcne nihayetinde bir pilanço 

Tadilatname tanzim edilir. işlerden husule 
gelecek safi kir, şerikler ara· 
ııuda miltoaaviyen takıım edi· Be10tlu dördlincü Noterlitin· 

Satılık Ev 
Karataş Teşvikiye sokağınd• 

4 numaralı kigır üç katlı on 
iki oda üç mutbah ve üç kori· 

dorlu dört demır kapıla uçuncü 
katının kamilen oda ve mutbah 
ve dış sıvaları ıkmal edılmiş ve 
beton taraçalı ve alt iki katı 
ııvasız bir bab hane satılıktır. 
Arzu edenler istediğı zaman 
görebil rler. Talipler, ayni evde 
oturan emeklı komiser erden 
Milaslı B. Tevfi!;e müracaat ede· 
bılıner. D.5 
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Fraıelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

uoBERON,, vapuru 7-2-938 
taribin4e bcklenınekte olup 
ROTTERD1\M, AMSTERDAM 
ve HAMBURG limanları iç·n 
yük alacaktır. 

0 STELLA,, vapuru 8-2-38 
beklenmekte olup yükünü tah· 
liyeden sonra BURGAS, VAR· 
NA ve KôSTENCE limanlara 
için yük alacaktır. 

"ULYSSES,, vapuru 18·2-38 
t•ibinde beklenmekte olup 
yiJcöoü tan iyeden sonra BUR
GAS, VARNA ve KÖSTENCE 
NPQları için yük alacaktır. 

TEuLA,, vapuru 21·2·38 
tarihinde beklenmekte olup 
ROTTERDAM. AMSTERDAM 
ve HAMBURG limanlara ıçın 
yük alıcakhr. 

SVENSKA ORIENT 
UNIEN 

0 AASNE,, vapuru 7·2-38 ta· 
ribinde beklenmekte olup ROT· 
TERDAM, HAMBURG, GDY· 
NIA, DANZIG, DANiMARKA 
limanları lSVEÇ ve BALTJK 
limanları için yük alacaktır. 

"FiN N,, vapuru 22·2·38 tari· 
hinde gelip ROTTERDAM, 
HAMBURG, GDYNIA, DAN· 
ZIG, OANIMARKA, iSVEÇ ve 

· BALTlK l.manları için yük ala· 
<:aktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"SUÇEA VA,, vapuru 14-2-38 
tarihinde beklenmekte olup 
MALTA, MARSIL YA limanları 
ıçin yük ve yolcu kabul eder. 

Daha fazla tafsilat için ikinci 
ı ordonda FRATELLİ SPER
CO vapur acentahğma müra-
C1at edilmesi rica olunur. 

Navlunlardaki ve ilanlardaki 
değişikliklerden acente mesuliyet 
kabul etmez. 
Telefon: 4111/4242/2663/4221 

~t-ff • ._..,...._..,.;AI., • 1 • • • • --~ .. ,.., ..... -.-....J::'iau 

en son resimleri 
Büyük eb'atta Başvekilimiz 

B. Celal Bayarın fotoğrafileri 
yalnız Hacı Alıpaşa otelinde 
foto, ressam B. lsmaılden teda
rik edeh lirsiniz 

Olivier ve 
Şürekası 
Limited 

Vıapur Acentaıı 
Birincikordon Rees binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

•POLO" vapuru Şubat orta· 
sında LONORA, HULL ve 
ANVERSten gehp yük çıka· 
racak ve ayni zamanda LON
DRA ve H ULL ıçin yül-: ala· 
caktır. 

"GITY OF EXFORD,, va
puru Mart iptid!lsında LONDRA, 
HULL Vt- ANVERSten gelip 
yük çıkaracak ve ayn ı zamanda 
LONDRA \e HULL için yük 
alacaktır. 

LiVERPOOL HATTI 
"MARDINlAN .. vapuru s şu· 

batta LIVERPOOL ve SWAN· 
SEADAN gelıp yük çıkaracak. 

"MARDiN,AN,, vapuru 20 
Şubatta gt'l ı p LIVERPOOL ve 
GLASGOW ıç n yük alacı;k. 

''LESBİAN,, vapuru Şubat 
ortasında LİVERPOOL 1te SW· 
ANSEADAN gelip >iık çıkara· 
cak. 
l)EUTSCHE LEVANTE- LINiE 

"ANlJROS., v~pur1J 9 Ş ı· 
batta HAMBURG, BREMEN 
ve ANVERSTEN gelip yük çı· 
karl'cak. 

U ,ta aranıyor 
lk elektrikçi, bir tesv·yeci 

ustasına iht y1ç vard r. Talib 
o r l Darı/ ç t1 are so· 
k n la 7 111 tarrı Ja Tur nı n 
ı e s c '· fab sı lıl u.ura· 
ca t ı ı. 

Dr. Behçet u~ 
Çocuk hastaJ" tarı 

mütehas :sı 
Hastaların ı 11,30 dan bire ka· 
dar Beyler sokağında Ahenk 
matbaası yanında abul eder. 

Muayenehane telefonu 3990 
Ev telefonu 2261 

DEUTSCHE LE
\' ANTE -LINIE 

G. m. h. H. 
HAMBURG 

DEUTSCHE LEVANTE
LINJE, HAMBURG, A. G. 

HAMBURG 
ATLAS LEVANTE LlNlE A.G. 

BREMEN 
"MACEDONIA,, ,,.ııpuru 2 

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

"JLSE L-M RUSS,, vapuru 3 
Şubatta bekleniyor, HAMBURG, 
BREMEN ve ANVERS ımarı
larından yük çıkaracak ve ROT· 
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanları için mal 
alacaktır. 

''ERNST L-M RUSS,, vapuru 
16 Şubatta bekleniyor. ANVERS 
(doğru) HAMBURG ve BRE· 
MEN limanlarına yük alacaktır. 
AMERICAN EXPORT Ll~ES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORA TION 
"EXTAVIA,, vapuru 11 Şu· 

batta bekleniyor. NEVYORK 
içın yük alacaktır. 

"E.AHIBITOR,, vapuru 20 
Şubatta bekleniyor. NEVYORK 
için yük alacaktır. 

STE ROY ALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

•TJSZAn motörü 4 Şubatta 
bekleniyor. BUDAPEŞTE, BRA· 
TISLAVA, VJY ANA ve LINZ 
için yük alacaktır. 

"Ol I NA .. r.iLJ.5 hAila 
bekleniyor, BUDAPEŞTE, BRA-
TISLA VA, VIY ANA ve Lf NZ 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCAREST 
•DUROSTOR" vapuru 10 

Şubatta KÖSTENCE için hare• 
ket edecektir. 
JOHNSTON WARREN LINES 

LIVERPOOL 
"INCEMORE,, vapuru 27 Şu· 

batta bekleniyor. BURGAS, 
VARNA, KOSTENCE, SULINA 
GALAZ ve IBRAIL limanları 
içın yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDEL-

ANADOJ~U 

ihat l{ar 
Mimar Kemalettin caddesi Akseki bankası karşısında No. 35 

od Otomatik Radyoları 
En tabii ses, en kolay kullanış, en şık moblc, en hassas aparey 

K lor.fer Tesisatı 
En büyük müesseselerden :itibaren bir k ç o~alı evlere 

kad r bilhassa ap rtmanlar için ket knlorıferleri 

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

Neon tüpleri ile t nvirat 
Mağazalarınıza ve müesseselerinize güzellik verecek bu 

t ~5:5at ayni zamanda size büyük bir rek-
lam vasıtası da olacaktır 

S. Ferid Eczac başı 
Esans., Krem 

ve Podraları 
S· F~R\~ 
EczecıbBŞ 

KOLONYA 
VE ESA SLAR\ 

Yalnız İzmirin değil 

bütün Türkiyenin 

tercih n kullandığ• 

en latif en zarif 

şaheserlerdir. 

Alırken S. Ferid Eczacı 

başı isim ve etiketine 

dikkat ediniz. 

M. S. Ferid Şifa Eczanesi 
·. ·.. . ~ -~~· ... ~.: ." . ~ ~.. . . . . .. . 

~,t111ıu1111111111111111111111111ı,. Doktor ,, ıı rııı ıı 1111111111illll1111111111! 

--~ A. Kemal Tonay 
~ Balcterigoloı oe bul111ıcı, salıın ·hastalıkları mütelıessı11 §§ 
E (Verem va saire) := 
- Eumabane iııaayonu ~daki Dibek eobk bquıda SO ayıla § 

ımu.--ııwı1ıı .. li·~~ MI& 6 ,, = 
kadar llaatalannı kabul ecl• 1 

111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111 Tele /on: 4115 11111111 
. . • . . . •. . • . ·• t .· ~-~ .. 

Tıürk Hava Kurumu 

Büyük piyangosu 
4 üncü keşide 11 Şubat 1937 dedir 

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

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

ve küçük birçok ikramiyelerle nmortileri havi olan bu zengin 
plandan istifade etmek için bir bilet almaktan çekinmeyiniz. 

. ~ if.t'.: "· .: : - . . .:,; .·. . 

HA VSLINjE lktısat Vekaleti iç ticaret umum 
OSLO 

"BAALBEEK,, motörü 12 mttdOrJQğünden: 
Şubatta bekleniyor. İSKENDE· Kompani Dasürans Jeneral nakliyat sigorta şirketinin lzmir 
RİYE, DIEPPE ve NORVEÇ acentesi Abdi Vehbi Dural 26 lkinciteşrin 937 tarı hinde istifa 
umum limanlarına yük ala· etmiş ve acentelik şirketce lağvedilmiştir. Bu acentelikıe alika-
caktır. dar olanların lstanbuld& Galatada Vo}voda caddesinde Bozkurt 
ARMEMENT fH. SCHULDT • hanında şirket merkezine ve icabında lktısad Vekaletine müra· 

HAMBURG caat etmeleri ve müraceat mektuplarının postaya tevdi tarihi 
"MARITZA,, vapuru 9 Şu- her nevı tebeddülat ve kaffei muamelatta esas ittihaz edildiği 

batta bekleniyor. ROTTER- ilan olunur. 595/344 
DAM,HAMBURGveBREMEN ~ 
için yüka alacaktır. 1 

ilanlardaki hareket tarihle-

.. .. 1.. ı. '. 1 l,;. · ... ~; .~·.·· .. .! 
. ·" ,- ' . . . 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

rile navlunlardaki dej-ifiklik· 
luden accnta mcauliyct kabul 
etmez. 

Daha {azla tafsilat almak için 
Birincikordonda W. F. HENRY 
VAN DER ZEE & Co. N. V. 
\apur acentalı~ma müracaat 
ecıilmesi rica olunur. 

Telefon No. 2007 /2008 

lzmir il daimi en
cü nıeni uden: 

14 Şubat 938 pazartesi günü 
s~at 11_ d~ ihalesi yapılacağı 
ilan edı mış olan 120055 l ıra 23 
kuruş keşıf bedeli Gül bahçe. 
Karaburun } olu eksiltmesınin 
0 günün b yram ta•il ne rastla
m sından ötürü 17 Şubat 938 
p .. rşembe 2ü 1ü ~aat 11 re hı· 
ra. ıldığ itan o unur. 

26 4 262 

Halkapınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile feni çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam Zarif 
VE U«~UZDUR 

'1 eni yaptırdığınız elb.seler için bu mamulatı tercih ediniz 

SATIŞ YERLERi 
Birincikordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş. 

Antalya vilayetinden: .. 
Şvartskopt marka vılnyet sılindirlerinde çalışmak üzere dort 

daımi mak o ste ıht yaç vardır. Ücretleri 70, 50, 35, 30 !iradı~. 
Tal.plerin vPsikalarile birlikte 15 Şubata kadar Antalyn nafıa mu· 
dur .üğüne ı ıünıcaa.ları ilan olunur. 20 25 30 4 245/161 

izmir Levazım amirl.:ği ilanları 
Bor.nova askeri satan alma lcomisyonundan: 

Madde 
1 - Tümen birliklerinin ihtiyacı için 6400 kilo pirinç pızar· 

lık suretile alınacaktır. 
2 - Pazarlığı 6·2-938 Pazartesi günü saat 11 de yapılacaktır. 
3 - Umum tahmin tutarı 1248 lira olup ıııuvakkıt teminatı 

94 liradır. 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - isteklilerin muayyen vaktinde Bornovadaki askeri satın 

alma komisyonuna gelmeleri. 337 
~---~----------;... __ ...;~-----------------------İzmir Levazım amirliği satın alma komisyonundan: 

1 - 12mir tayyare alayı için 1000 lira bedeli muhammeni 
mesaha ve tesviye aleti pazarlık suretile satın alına· 
caktır. 

2 - ihalesi 21 Şubat 938 Pazartesi günü saat 15 de kışlada 
hmir levazım amirliği setın alma komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

3 - Teminatı muvakkate akçesi 75 lirad1r. 
4 - Şartname her gün komisyonda görülebilir. 
5 - 1stekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
6 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3ncü maddelerinde ve 'Şartnamesinde yazılı vesikaları 
ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale saatinden cvcl 
komisyona müracaatları. 4 9 13 18 371 

İzmir Levazım amirliği sat. al. ko. rs. den: 
1 - Seferihisar mıntakaıı kıtaatmın (3SOJO) kilo kesilmiş ıı~ır 

eti ihtiyacı kapalı zarf uşulile münakasaya konmuştur. 
2 - ihalesi 7 /Şubat/ 938 pazartesi günü saat 16 da kışlada 

lzmir Levazım amirliği satan alma komisyonunda yapıla· 
caktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı (8400) liradır. 
4 - Teminatı muvakkate ıkçeşi (630) liradır. 
S - Şartnamesi her gün komiıyonda görülebilir. 
6 - istekliler Ticaret od11ında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde ıve şatnamesin de yazılı vesikalarile 
teminat ve teklif mektuplarım ihale saatinden en az bir 
saat evve komisyona vermiı bulunacaklardı. 

21 25 30 4 214 

İzmir Levazım amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Diyarbakırda üç hangarın gosterilecek mahalde keşif ve 

şartnameleri mucibince yapılması kapalı zarf usulile ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 27431 lira olup muvakkat teminatı 2057 
lira 33 kuruştur. 

3 - ihalesi 21 Şubat 938 pazartesi a-finü ıs de Diyarbakır 
Lv. amirliği satın a\ma komisyonunda yapılacaktrı. 

4 - Fenni şartname ve keı flere görmek i•tiyenler b.ir Jira 
otuz sekiz kurut bedel mukabilinde tayyare alay komu· 
tanhğı inıaat ayniyat muhaıipliğinden alabilirler. ihaleye 
gireceklerin mezkur gün ve saattan bir saat eve\ teminat• 
larile ve Nafıa Vekaletinin müteahhitlik veaika'larile bir
likte Diyarbakır Lv. imirliti satan alma komiııygDUAI 
müracaatları. 29 4 9 15 317 

lzmi r sicilli tica
ret memurluğun· 

an: 
Halkapmarda ticaret yapan 

müseccel [lzmir pirina ya~ı sa· 
nay'i Türk limited ıirketi] eaaı 
mukavelenamesinin 2 inci mad· 
maddesini değiştiren layiha Ti· 
caret kanunu hüküallerine ıöre 
sicilin 2178 numarasına kayt ve 
tescil edildiği ilio Olunur. 

izmir sicili ticaret me· 
murluğu resmi mührü 

ve F. Tenik im2ası 

1: Layiha. 
Şirketin serma-

!" 

yesı: 

Doktor Salahettin 
Yahya 
Doktör Hüsamettin 
Yahya 
Ref ail Barki 
Salamon Barki 

Türk lirası 
13000 

2000 

Nesim Danon 
Abdurrahman Mefahir 

13000 
13000 

4000 
7000 -52000 

Muaddel madde:2 
Doktor Selahettin Yakalm 13000 

liradan ibaret sermaye hissesi 
d ğer şeriklerin muvafakatile 

Doktor Selahettin 
'Yakal 

Türk lira11 
ı8000 

Doktor Hüumeddin 
Yakal 
Abdurr•hman 'Mefahir 
Refail Bar1ci 
Salamon Barki 
Neıim Daon 

2000 

7000 
13000 
13000 
4000 

47000 
Bir kuntşhık: ta~ pulu 
On beş kuruşlulc c:ı,mga pulu 

lmzahtr okunamdı 
lzmir pirina yağı uoayji Türk 

limited ıirketi eıaı mukavele· 
namesinin ikinci maddesini de
ğiıtireo bu liyıba muvafık ıö· 
.ırülmüş olmakla Tıicaret bau· 
nunun 514 üocü maddesine tev
fikan tasdik kılındı. 

iktasad Vekili N. 
(imza okunamamışbrt 

On beş kuruşluk damga pulu 
Bir kuruşluk tayyare pulu 

Hır•ızlılc 
Alaancakta Mersinli ıeadde

ıinde reçber Bay Kemal Kava· 
lanın bahçesinden beş boş çu· 
~•l çalan Mehmc~ oglu Ha1an 
tutulmuştur. 

Para 9almak 
Karantinada Mansurzade so· 

kağrnda Bay Faruk Ayarcının 
evinde hizmetçi lkba1, evden 
15 lira çaldığından tutulmuştur. 



~.r ır,. ıt 

Pastil Pektoral Doktor Şahap Göğsü yumuşatır, balgcı!JI söktürür, öksürüğü 
söktürür, tesirli bir OKSüRüK pastilidir 

Hassas ve temiz iş 

Mutedil fiatle 
Sıhhat Balılivağı 

Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır 

Miicellit 
Ali Rıza 

Sözverilen günde 

lzmir Keıtane pazarı demirciler 

Na. 16 - 18 

Foto Köroğlu 

Hamza Rüstem 
En mcıhur fabrikalann fotoğraf makineleri, film, cam, kağıt. 
btt ve bilumum fototrafçılıkta müatamel eczalar, fototraf alit 

Ye edeYab, font ve sehpalar. 

Fotofralçılıfa miiteallik her nevi malzeme 
Zevki okşayacak reıim Ye atrandismanlar, senedat ve cvra" 

iatinaablan ve kopyalan kemali dikkatle yapılır. 

AMATÔR İŞLERi 
Dcvelopman, kopya ve her nevi ağrandisman sürat ve nefa· 

setle yapılır. 
fZMIR: Emirlerzade çarşısı No. 28, 4, S, 6, 7, 8, ) 
Telefon: 2675 Tel af: Rüstem lzmir -H"raç_ç_ı kardeşler -

Büyük mobı ya ve mefru at 
v • ~ ---

L 
Temiz, zarif eşya, elbise ihtiyacından evel gelir. Herkes kendi 

haline göre temiz b r eve, misatırlerıni kabul edecek bir salona, 
rahat ya~ıyacak eşyaya muhtaçtır. İyi bir mobilya içinde kendınızı 
~e ai\emzi muhite daha iyi tanıtabılirsinız. Evinizın eşyası hayatı
nızın etiket& olduğunu unutmayınız. 

Men1urlara 1 O tak:;itte veresiye muame. 
lesi yapılır. 

iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 
Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat EczalıaneS 
/ıanı karşısında Başdurak 

••• 
Kitab, Defter, Blok ve her 

nevi Bankacı lığa aid bilumum 
cild işleri yapar. 

En temiz ve en zarif itleri 
aüratle yapar. 

Bir kere müracaat 
ediniz. 

Yeni Kavaflar 

;arıısı No. 34 

• Diı Tabibi 

Cevat Dağlı 
ikinci Beyler sokak No. 61 

Telefon: 30SS 

Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türlü idrar, luın, 
balgam ve aaire talt. 

lilleri yapılır 
Mnracaat yeri: 

ikincibeyler 10kak 

Telefon 3869 
Birıncı Sınıf Mu«•h••ı 

Dr. Demir Ali 
Kamçı ollrı 

Cilt ve Tenasül hastalık· 
ları ve elektrik tedavial 

lzmir • Birincı beyler sokata 
Elbamra Sinemuı arkuında 

T ~lef on : 3479 

Göz Hekimi 
Mitat Orel 

Adres: Beyler Numu 80-
kağı No. 23 

Kabul saatleri: ötleden evel 
saat 10-12 ötlecfen IOIU'a 

lS,30 • 17 Tele. 3434 

1938 Modelleri geldi 

evrole Otomobilleri 
Kuvveti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok 

ve cihanın en beğenilmiş otomobilleridri 

Yedek !P)aırçaoaır mevcuddur 

Oldsmohil otomobilleri de her tOrln evsafı haiz, sağlam, 
elverişli, güzel ve lüks makinelerdi~ 

lzınir ve bölgesi bayii : O. Kutay 
Birinci kordon telefon 2704 


