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Amerika da 
Bir tüccarı öldüren iki 

zenci halk tarafından ha
pishaneden alınarak linç 
edilmiştir. 

Fiati (100) Para 

Pal{tı lmza]anmali •• uz ere 
Başvekilimiz Bosnasarayda coş

, 

kun tezahüratla karşılandı 
Turkiye - Yugoslavya - Italya - Yunanistan 
arasında yeni bir Akdeniz paktı imzalanacak 

-Filistin 
Parçalanıyor 

Irak Başvekili, Arap 
aleminin buna razı 
olmadığını söylea'i . 

Resim sergisi merasimle açıldı. ismet lnönü 
Yugoslavya tayyare fabrikalarını gezdi 

lstanbul 15 (Hususi) -Uvr 
gazetesi; B.aşbakanımız gene· 
tal ismet lnönünün, Akde-

nizde akdolunacak anlaşma 
ıçm tetkikatta bulunmakta 
olduğunu ve hu hususta Yu-

F ak i r iPi~her taraf· 
tan takip edilecek --r enkil tedbirleri, şiddet ve süratle devam 
ediyor, tay yareler de harekete geçti 

t°"..ı-. f Hindi$tandaki muharebelerden bir enstantane 
Londra 15 (Radyo) - Fa- himayesi altındadır. 

kir lpiye karşı başlayan askeri (Deyli Ekspres) gazetesi 
harekat, bütün şiddet ve sür- diyor ki: 
atle devam etmektedir. Tenkil "Bu, küçük ve ehemmiyetsiz 
İçin hazırlanan büyük bir kuv- bir meseledir. Fakat buna 

goslavya ricalinin fikrini an
lamak için Belgrada gittiğini, 
Akdeniz paktında ltalyanın da 
yer alacağını yazmaktadır. 

Belgrad 15 (Radyo) - Baş

vekil İsmet İnönü, Saraybos

nada binlerce halk tarafından 

ve coşkun tezahüratla karşı· 
lanmıştır. General İsmet İn-
önünün Adriyatik sahillerin· 

deki gezisi iki gün sürecektir. 

Belgrad 15 (Radyo) -Baş

vekilimiz ismet İnönü ve Ha
riciye vekili Rüşdü Aras, dün 
sabah Türk güzel sanatlar ve Filistin müftüsü 
resim sergisinin açılma töre· Kudüs 15 (Radyo) - Filistini 
ninde hazır bulunmuşlardır. ikiye bölmek hakkındaki proje 

Ô 
yakın şarkta Arap memleket· 

ğleyin tayyare karargah_ı- lerinde zihinleri işgal etmekte 
na giden başvekilimiz, öğle ve birçok aleyhte mütalaalara 
yemeğini orada yemişler ve sebebiyet vermekte devam 
müteakiben tayyare fabrika· ediyor· 
tarını, karargahı gezmişler, Irak Başvekili ve Maliye 
Yugoslav zabitleri ile görüş· Nazırı, biri Yahudi, biri Arap 

olmak üzere Filistinde iki dev· 
müşler iltifatta bulunmuşlardır. 

1 
vücude getirmek fikrinin aley· 

General smet İnönü, tay- hinde bulunmuşlar ve demiş-
yare karargahında gördüğü }erdir ki : 
intizamdan dolayı, Yugoslav _ "Böyle bir parçalanma 
harbiye nazırına memnuniyeti· neticesinde Arap ve Müslüman 
ni bildirmiş ve kendisini teb· 1 aleminin Filistin'i tamamile 
rik elmiştir.1 kaybetmesi tehlikesi mevcuttur. ______ ._. ....... ~------
G. Franko, Her tarata tor 

pil döşediğini bildirdi 
-~---------~--Asiler kaçıyor. ispanyaya Fas-

tan yeni kuvvetler getiriliyor 

Cenaze alayına 50 bin 
kişi iştirak etti 

Bir top arabasına f_ konulan cenazeyi, 
Reisicumhurun yaveri, lstanbul valisi 

ve binlerce halk takip ediyordu 
İstanbul, 14 lise ve orta 

(A.A) - Ab- m ekte p lerin 
dülhak Ha- bütün talebe· 
mid, bugün 
Türk gençli
ğinin elleri ü-
zerinde Maç· 
kadaki evin

den Zencirli ku 
yudaki ebedi 
istirahatgahı -
na nakledil
miştir. Teşvi· 

kiye camiinde namazı kılın
dıktan sonra, makber şairinin 

tabutu bir top arabasına ko
nulmuş ve cenaze alayına 

takriben elli bin kişi iştirak 
etmiştir. 

Reisicumhurun yaveri ile 
İstanbul valisi başta olmak 
üzere Türk : edebiyat ve 
tefekkür: aleminin bütün si
maları, tatil edilen üniversite, 

son resmi 
miştir. 

si, devlet me· 
murlan, Ha· 
midin tabutu
nu takip edi
yorlaraı. 

Asker ve 
polis kıtaları, 

iki bando mu· 
zika büyük 
Türk şairine 

ihtiramı ifa et· 

Arabadan gene gençliğin 
elleri üzerinde indirilen tabut, 
Hamidin çok sevdiği Çamlı
canın tam karşısında yeni 
yapılan Zencirlikuyu kabris
tnnında en mürtefi noktada 
hazırlanan lahata konulmuş 

ve Allahın rahmetine tevdi 
olunmuştur. , ................................................ 1, 

Mısır mahafili son dere
ce memnun bulunuyor ------
Kapitülasyonların kaldırılması, esas iti-

barile kabul edilmiş gibidir 
Montrö 15 (Radyo) - Mon

trö konferansı dün komisyon· 
lar şeklinde devam etmiştir. 

Komisyon reisi layıhanın bi
rıncı maddesinin kabulünü 
teklif etmiş ve bu teklif itti
fakla ka,bul edilmiştir . 

Yarın (bugün) komisyon mu 

kavele şeklini tetkik edecektir. 
Mısır siyasi mahafili, vazi· 

yetten son derecede memnun· 

dur. 
Kapitülasyonların kaldırıl-

ması, esas itibarile kabul edil· 
Vet, muhtelif yerlerden Fakir rağmen kurbanları ehemmiyet· 
Jpi Üzerine yürümeğe başla- lidir. Binaenaleyh, ne yapıp 
nııştır. Bu kuvvet, ayni za- yapıp Fakir ipi isyanının he-
ınanda iki tayyare filosunun man bastırılması lazımdır." 

Cumhuriyetciler, Arago cephesinde ihti. miş gibidir. 

lalcilerin mevzilerini bombardıman ettiler Paris, l5 (Radyo) - Mısır 
kralı Fruk ile valde kraliçe ve 

______ ._. ...... ~------
Avam kanı-aİ-asındagürül 

tülü bir celse daha oldu --Lord Çorçil hükumeti protesto etti, 
muhalifler, Frankoyo mıisamaha 

bahsettiler gösterildifinden 
Lord Çurçil uzun bir söy

levden sonra hükumeti pro· 
testo etmiştir. 

Paris 15 (Radyo) - Avam 
kamarasının dünkü toplantısı 
Çok gürültülü olmuştur. Mu· 
halifler, ispanya ihtilalcilerine 

karşı lngilterenin müsamaha 

gösterdiğini, Franko hükume

tini tanımadığı halde F ranko· 
llUn, lcendiıine ait olmayan SU• 

larda abloka koymasına müsa
ade edildiğini ileri sürerek 
ıiddetli tenkitlerde bulunmuşlar 
Ve bu gibi hallerin lngiltere'nin 
ıerefile mütenasip olmadığını 

aöylemitlerdir :. 

Dahiliye nazırı Sir Con Si· 
mon, hükumet namına kürsüye 
gelerek tenkitlere cevap vermiş 
ve hükumetin, Fransa ile mu-
tabık kalarak ispanya işlerine 
karışmamağa karar verdiğini 

beyan ettikten sonra, bitaraf
lığın ihlaline imkan oln: adığmı 
söylemiştir. 

Müzakereler, geç vakte ka-
dar devam etmiş, Bay Eden 
de tenkitlere cevap vcrmiıtir. 

/spangaga sevkedilen Faslı askerler 
Paris, 15 (Radyo) - Ge· Londra, 15 (Radyo) - ls-

neral Franko, tekrar neşrettiği panya işlerine ademi müda· 

~ir. teb~ğ~e, .ispanya sahili~- hale komitesi, yarın (bugün) 
rmın muhım hır kısmına torpıl . 
düşendiğini bildirmiş, posta topla~ac~k ve . ls.p~nyada~ı 
ve nakliye gemilerinin dikkat ecnebılerın vazıyctını tetkık 
etmeleri lüzumunu ihtar eyle· edecek~ir. 
miftir. Droamı 4 iincii •alıi/ede 

Bay lrinesko 
Paris hava istasyon

larını gezdi 
Paris, 15 ( Radyo ) - Ro

manya hava nazırı Bay lrinesko 

dün Parisin büyük hava istas

yonlarını gezmiş ve izahat al· 

mıştır. --····----Çek-Bulgar 
Ticaret muahedesi 
için müzakereler 

başladı 
Sofya, 15 (Radyo) - Çe

koslovakya-Bulgaristan arasın· 

da bir ticaret muahedesi ak
di için müzakerelere başlan· 

mııtır. 

Mısır kralı Faruk 
prensesler, bu ayın 18 nde 

f sviçreden hareketle Londraya 

gideceklerdir. --··· .. ·---
Şekerkonf eransı 
Sarfiyatı tanzim 

edecek .. 
Londra 15 (Radyo) - Şe

ker konferansı, dün de top· 
lanmıştır. Konferans, şeker 
sarfiyatını tanzim için hususi 
bir komite teşkil etmiştir. 
Yarın (bugün) alınacak karar· 
)arı müzakere edecektir, 

• 
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Kutuplarda yaş-ıy_a_n_i_n-sa_n_l_a_r-=--------- ıDemiryollarının elekl 

B 1 k .1. d k / trikleştirilmesi 1 

ll{İ as r evve i len{~D 

uzlar mem e e ın e ev a kil~~Zı,:e:~;~~i~1;e~:;~;~~ 
dınının en mühim vazifesi :~~::tkı~r:;~:~ıa:~. ~::;; 

- ,_ ...... --·----- uzunluğu iki bin kilometreyi 
bulacaktır. Kandili yağsız bırakmamaktadır.Bu yüzden bütün 

Sovyetler birliğinde en uzun 
elektrikli hat, Uralda Sverd .. 
lovsk ile Kizel arasındadır. 
Bu yolun uzunluğu 500 kilo· 
metreden fazladır. Bu hat, bu 
sene Nisan ayı zarfında işle· 
meğe açılmış bulunacaktır. 

birEskimo ailesinin donarak öldüğü görülmüştür 
Kutupta hayat göründüğü ve 

ıanıldığı gibi donuk değil bil
akis çok cazibeli ve meraklı
dır.I Medeniyetin rahatlıkları 
içindeki yaşayışlarına alışanlar 
ilk görüşte bu soğuk: memle
ketlerdeki addmları talihsiz 
bir takım mahluklar zanneder-
)er. Halbuki orada herşey, ev· 
ler, yiyecek, giyecek ve aile 
hayatı tamamen başka başka· 
dır. 

Çok kimseler bütün sene 
İglov denilen buzdan evlerde 
yaşadığımızı zannederler. Hal
buki biz her mevsim için ayrı 
tarz bir ev yaparız. Şimal kut
bunda yaz dört ay sürer. Bu 
L üddet zarfında güneş hiç 
batmaz . 

ilkbahar ve Sonbaharda ise 
güneş ufkun Üzerinde bir iki 
saat göründülden sonra kay
bolduğu halde kışın dört ay 
süren daimi bir geceden 
başka birşey değildir. Yazın 
taş evlerde veya çadırda ya
şadığımız halde diğer mev
simlere buzdan yaptığımız 
meskenlerimizde hayatımız ge· 
çer. Buzdan yapılan evler 
taştan yapılanlardan daha sı

cak olJuğu gibi en mükem
melini y:tpmak için bir saat 
kafidir. 

Bütün aile büyücek bir oda· 
dan ibaret olan bu buz kulü-
besinde yattığı için medeni 
memleketlerdeki oda buhra
nından da eser yoktur. 

Beğenilmiyen veya çok pis
lenen kulübe yıkılır diğeri bir 
kaç saat içinde yapılarak 
meydana getirilir. Odayı ısıt-
ma fok balığı yakmakla temin 
edildiği için bir ev kadınının 
en birinci vazifesi kandilin 
yağsız kalmamasına dikkat 
etmektir. 

yegane usul çiğnemektir. Ve 
bütün ailenin ihtiyacı olan 
derilerin de debageti vazifesi 
evin admına düşer. Orta 
yaşlı kadınların dişlerinin dış 

etlerine kadar aşınmasının 
sebebi budur. Köpeklerin ko
şumları için lazımgelen deri· 
lcri de bu suretle erkekler 
hazırlarlar. Fok balığ·ı deri· 
sinden elbise ve kundura ol
duğu gibi tavşan derisinden 
de çorap yapılır. Bazan fakir 
bir Eskimonun sırtında Lon-
dradaki bir' kürkçünün ağzını 
sulandıracak kadar güzel kürk
leri görmek mümkündür. 

Şimal kutbunda kimsenin 
terlemediğini zannederseniz 
yanılıyorsunuz. Souğu içeri 
sokmayan bu deriier ayni za
manda içerdeki sıcağı da ko
yuvermediğinden vücudusır

sıklam ter içinde bırakırlar. 
Bu sebepten kocası elbise

sini değişirken Eskimolu zev
ce hemen elbiseyi fok balığı 
kandilinde kurutmağa çalışır. 
Çünkü böyle yapmazsa ter 
donarak elbiseyi demir gibi 
IJir hale sokar. İzdivaç hak
kında ortaya konmuş bir kai
de yoktur. Herhangi bir ka
dınla görünen bir erkek karı 
koca telakki edildiği için on

lara e\•li olup olmadıklarını 
sormak ayıp sayılır. Herkes 
işini kendi görür. Birbirlerini 
görüp hoşlanan kadın ve er· 
kekler derhal karı koca olur-
lar. 

İzdivaç hakkında belli başlı 
bir kaide olmamasına rağmen 
yabancı bir kadına sökülmüş 
bir ayakkabıyı veyal elbiseyi 
dikmesini teklif etmek te bü
yük bir hakaret sayılır. Zevce 
mübadelesi de bu adamlar 

arasında hoş görüldüğü gibi 
mübadeleye tabi tutulan ka
dınlar da bu işe itiraz etmez
ler. Tahsil için hiçbir müessese 
olmadığından Groenland sakın
lerinin çocukları büyüklerinden 
gördükleri gibi büyüyerek er· 
kt>kler babalarını, kızlar da 
analarını taklit ederler. Zaman 
mefhumu meçhul olduğundan 
uykusu gelen yatar. Karnı acı
kan istediği zaman yemek yer. 
Eğ·er bir adarnııı yiyeceklerini 
sakladığı ambardan birşey alıp 
yersenız sahibi kızmaz. Çünkü 
yemeğe muhtaç olduğunuzu 

.bilir. 
Yalnız Eskimoyu kızdıran 

şey yemek yedikten sonra 
ambarın kapağı olan ve til
kilere karşı yiyecekleri muha· 
faza eden taş kapakları açık 

bırakmaktır. 
Eskimolara göre "yiyecek 

şeyleri açıkta bırakanlar yal
nız hırsızlardır:" Son zaman
larda birçok gazetelerde şimal
deki insanların soğuktan gelen 
hastalıklardan müteessir ol· 
madıkiarını okudum. Bu bir 
hatadır. Benim Eskimo olan. 
zevcem enfloenzadan öldü. 
Harbı umumideki İspanyol nez· 
lesinden yalnız benim kabi· 
lemde ölenlenlerin sayısı 48 
kişi idi. 
Aynı sari hastalık (Labra-

dor) daki bütün Eskimoları 
öldürmüştü. Eskimo olan ka
rımdan iki güzel kızım oldu .. 
Bunlar şimdi Danimarkada
dırlar. 

Hayatımın unutulmaz hatı
ralar ile dolu 20 senesini 
içinde geçirdi~im bu buzlar 
ve uzun geceler ülkesine ilk 
fırsatta kavuşmağa çalışıyo-
. rum. 

Tomsk demiryolunun Bie· 
lovo ile Novokuznietzk ara· 
sındaki kısmının elektrikleşti· 

rilmesi yakında bitirilecek ve 
işlemeğe 'açılacaktır. 

Moskova civarındaki bazı 

demiryollarının eleklrikleştiril· 
mesi işlerine de faaliyetle de
vam olunmaktadır. 

-···~--

üç rekor 
Kievde yapılan müsabaka

larda, yarıhafif ağırlıkta Sov
yet atleti Popov, iki elle 105, 1 
kilogram ağırlık kaldırarak 
Alman Waler tarafından ku
rulruuş oları dünya rekorunu 
kırmıştır. Popov, gene iki elle 
135 kilogram sürükliyerek 
Austuryalı Richterin dünya 
rekorunu da kırmıştır. Triath
ledc, iki elle kürükleme, kal
dırma ve develere etme sure-

tile, 3.L0,5 kilogramı bulmuş

tur ki, bu şimdiye kadar yarı 

hafif sıklette hiçbir atletin 
muvaffak olamadığı bir neti
cedir. --.. ···-··· .. ·--Ceza gören esnaf 

Belediye tenbihatına riayet 
etmiyenlerden bazı esnaf, be
lediye encümenine verilen 
raporlar üzerine nakti çeza
lara çarptırılmıştır. -hul olan daha doğrusu Mar
koninin son ke.,.fine gelinceye 
kadar meçhul olan bir vasıta 
ya maliktir. 

Buna şu diğer esrarengiz 
noktayı da ilave edelim: 

Eski zamanlardan kalma 

Çünkü ihmal yüzünden bü- Marko . ·n ener 
tün bir ailenin donarak öldüğü n 1 n 1 -
görülen şeylerdendir. Fok ba-

bnzı mezar mabedlerin eşik

lerine konulmuş olan öldürü· 
cü kutuplar, bazı fazla müte
cessis kaşiflerin ve arkeoloğ
ların ölümüne sebebiyet ver
miştir. 

lığı yağı ayni zamanda yemek ı·ı· nakıı· keşf·ı 
pişirmek için kullanılır. Yağda 
kızartma, ateşte kebap olur· · ·----

farda bilinmiyen şeylerden Bir rivayete göre bundan 40 
olduğu halde et çok defolar • 1 
suda haşlanır. Fakat çok kim- ·asır evvel Mısırda malôm imış. 
seler eti çiy olarak yerler. Söylendiğine göre, bir Al- ı 

Çok zamanlar, balına fok man profesörü, doktor Schc-
balığı etini yediğimiz halde ider, 1935 de kısa dalgalarla 1 

hazan da tavşan ve yumurta tecrübelerin yapılmış oldu'ğu 
kara gömülür ve bu tabii fri- Rapallo yakınındaki radyo 
jiderdc ( bozulmadan aylarca istasyonunu ziyaret ettikten 
muha:aza t>dilir. Her sene her sonra, bu ziyaretinden hayran 
aile 120 fok balığını, 10 ayı dönmüş ve Marl·oninin elek-
ba'ığını Vt birkat; kayık yükü trik enerjisinin havadan nakli 
yumurtayı böylece saklarlar. meselesiı,i filen halletmiş ol-
Kışın birbirine misafir gid n duğunu si:'y!emiştir. 
Eskimoların bir nevi çay zi- Genç Popolo di Roma ga-
yafetieri vardır. Çay içilnıiyen zetesi doktor Scheiderin bu 
bu ziyafetlerde ev sahibi or· sözlerine telmih ederek, Mar-
taya bir çuval yumurta koya!· koniııin yapmakta olduğu tec· 
Misafirler ellerine aldı!-::iarı yu· rlibelrrden bahsetmek sala· 
murtaların üzerindeki buz ta- hiyetini kimseye vermemiş 
bakalarını avuçlarının sıcaklığı olduğunu yazmıştır. 
ile eritirler. Böylece kırdı~ları Fakat aynı gazete, Alman 
yumurtaları elma gibi y"yen profesöriinü:ı sözlerini tekzip 
misafirlerde sarfiyat adam .. ba- eder gibi görünürken, f-izik 
şına 20 yumurtayı bulur. a1eminin yeni Jceşfinin yakında , 

Kadınların toplantıları büs- hakikat sahasına çıkacağı 
bütün başkadır.ı.Misafir gelen ümidini izhar etmektedir. 
her kadın yanında birkaç deri Dalgalarla kuvvet nakli! Bu 
getirir. Bir yandan arkadaş- yarın ekonomik hayatı kökün-
larile konuşurken diğer taraf- den sarsacak muazzam bir ke-
tan da bu deriyi çiğner. Gro· şif olabilir. Belki bu· keşif, 
enlatta d at· · k JJ>Akinedel} ha fazl-,. aa ısıı: 

işçilerin işlerini elinden ala· 
caktır. 

Muayyen bir istikamete tev
cih edilen kısa dalgaların ta
şıdıkları cereyan kuvvetiyle, 
dünyanın bir başka köşesinde 
en ağır, en hacimli cisimlerin 
kaldırılarak yerlerine yerleşti
rildikleri görülecektir. 

Bu muhtemel keşif, bize bazı 
arkeologların, Mısır ehramları 

gibi bazı eski abidelerin ya· 
pılış ~killeri hakkında ileri 
sürdükleri f araıiyeleri hatırla

tıyor. Gerçi, o zamanlardan 
bize intikai etmiş olan vesika
larda bu abidelerin inşa tarz
ları hakkında malfımat aran
mış fakat bulunamamıştır. 

Her halde şurası muhakkak
tır ki bu büyük eserleri mey
dana getirmek için tek başına 
insanın beden · kuvveti ve 
hatta bugünkü kulianılan vinç
lerin kMi geleceği lu;susuı1da 

• 
teknisiycrılcr şüphelidirler. 

B:..ından şu netice çıkarıl· 
mak· lazımdır ki firavunlar za

m M 

Bir elektrikli rayın üzerine 
basan adam nasıl kendi vü
cuduna cereyanı geçirir ve bu 
sebepten yanarsa, bilenlerin 
verdikleri izahata göre, Mısı
rın mezarlarına girenler de, 
temasile iki cereyanı harekete 
getirmekte, o zamana kadar 
menfi kalan cereyanlar, bu 
cereyanlar, bu yabancı temasla 
canlanmaktadır. 

Böy!ec~ husule gelen ve 
ekseriya gecikme ile ortaya 
çıkan tesirin sebepleri son 
derecede çapraşıktır ve bu 
hususta havai mevcelerin tesi
rile meydana gelen enerıı 
kaziyesi daha varid görün
mektedir. 

B. Markoninin yeni keşfinin 
kullanılmasiylc yarın nelerin 
mümkün olacağı üzerinde fikir 
beyan etmeyi başkalarına bıra
kalım. Fakat bu keşfin t3hem
miyetine işaret etmekte de 
tereddüt etmiyelim. Bunlar 
asırlarca müJdet, medeniyetin 
fen sahasında, içine gömül
düğü karanlıkları delen : , klar 
olsa bile bunları yeniden can
landıranları setamlıyalım ve 
içtimai sahad1 yapacakları 

sözleriı. ~~ı - ·erı'ÜrÜ 
·--·--·----~~~ 

1898 de de Napolyon kendini ls 11 

lam hamisi olarak taktim ediyordu 
Mussolininin Trt?blus seya· 

hatı ve orada söylediği nutuk 
ile "İslam hamiliği,, meselesi 
bilkassa Fransayı çok meşgul 
ediyor. 

Fransızca Le Journal gaze
tesinde çıkan bir makalede bu 
meseleye şöyle temas edil
mektedir. 

"Sizin dininizi yok ctmiye 
geldim diyen olabilir. İnanma
yın! Onlara benim tarafımdan 
şu cevabı verin: Ben Allaha, 
Peygamberi Muhammede ve 
Kurana mamlukleıden daha 

fazla hürmet ediyorum. Kait· 
ler, şeyhler, imamlar; halka 
şunu söyleyin ki, bizde hakiki 
Müslümanlarız!,, 

Bu sözler bundan bir ay 
evvel mi söylendi, yoksa iki 
asır evvel mi? Bu sözler tari· 
hin mi, bugünün mü? 

Hem tarihin, hem bugünün. 
1898 senesi temmuzunda 

general Bonaparte Mısırlılara 

kendini İslam hamisi olarak 
takdim ediyordu. (Ona sonra· 
dan "Afrikalı,, adı verilmiş· 
- Devmııı ./. llCIİ. sahifede -

~---~~~--a .... &'-•~•~•~~ ...... --~~---
i ar t adın-
da bir adam 

-----------Kar sını ya nız yedi yüz elli do-
lara bir o t na satmış 

Garibeler memleketi olan 
Amerikada, karısını para ile 
başka bir erkeğe satan Rişar 
Rost ısminde birisinin muha
kemesi yapılmcıktadır. Bu 
adam, 41 yaşında olduğu hal· 

de genç ve güzel olan 30 
yaşındaki karısını, yakın bir 
dostuna 7 50 dolar konturatla 

satmıştır. Para tarafından ba

şının çok sıkıldığını ve bunun 
için karısını satmak mecbu· 
riyeti karşısında kaldığını söy
liyerek mahkeme heyetinden 
af dileyen bu alelacayip adam 
şunları anlatmaktadır: 

- Dostum Mister Pau!Her· 
man daima g..i .;işür, ahbaplık 
ederdim. Zenğin olan dostum 
karımın güzelliğinden bahse· 
der ve böyle bir kadın bula
bilse evleneceğini söylerdi. 
Bir gün başım paraca çok 
sıkıldı ve aklıma karım ile 

dostum Herman geldi. Karı· 
ma meseleyi açmadan dostum· 
la pazarlığa giriştim ve 7 50 
dolara konturatla karımı sat· 
tım. 

Bu parayı, dostum her ay 
Devamı 4 üncü.. sahi/ ede 

-DOKTOR- Dr. Demir Ali 
İsmail Ziya Tregull l 
Memleket hastanesi Asa- ı Kamçıoğ U 

bige ve Ruhiye mii- Cilt ve Tenasül lıastalıkldl 
tehassısı ve elektrik tedaoisi 

Muayenehane ikinci bey-
ler sokak . 

Telefon No. 3990 
· Pazardan maada hergün 
öğleden sonra hasta ka.bul 

İzmir - Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 . ... - . ' 
Telefon: 3479 

eder. 111 
~~~~~~-~~-·~----.ı:--....------ızmir gıntele· 

rindC:çalışan lıe~ 

muharrir arkaıL · 

şrn lıazırlam:ıkla 

olduğıı im mü- · 

kemmd eserde 

E;eniu tarihi, coğ-: 
rafi malüın3tı~7.

istilıslliit, ihraeat:"" 
kültür, b vınrhr
lık !ıarı!k 'ılcri ni 

bol rei'oiıuli olara~ 

hııl.ıc.ık •11111;. 

Türkçe. 
Fransızca 

Bıı kaıhr nıii

kcınm• l hir esı:-.r. 

Eg •le ilk ılda 

ı;ıkı yor. E~e<lcki 

a;3rı ;ıtika, h ra· 

lı ·ler, nıc~h:ır :Ş"· 

hirlrr lıakkııııla 

ar;ınılan ırıalıııııal 

lıu est•rJe kohı) · 

ea bıılunae~~ı ~i· 

lıi -yerli ve ceııe 

hi lıütiin müe ·e· 
selerin. lıiilla kU· 
çük crnafın dahi 

:ıı.lresleri hulııııa· 

r·aktır.. 

E•erin t•·r .:lıi· ~ 

ııe Ticare t m ıt· 

!· l ı,ırı ı l.ı lı ı,l .ııl · 
ırıı lıl'. I' ıf;il.it 
Arı:ıd.ol tı ın ıt ,.ıa· 

sın<lıı 2i70 td~· 



hikôge 

- Sahiden mi seviyorsun? 
- Hiç şüphe etmeden ina· 

na bilirsin. 
- Ohf Ne mutlu bana .. 

Hele senin gibi birisi tarafın· 
dan sevilmekf.. 

Seni ilk gördüğüm zaman. 
Genç kız burada biraz ken· 

dinden geçer gibi oldu. 
Derin bir göğüs geçirdi. 
Yanakları tatlı bir penbelik 

almışb. 

O kadar güzeldi ki .. 
De .... am etti: 

. - Evet güzel çocuk.. Seni 
ılk gördüğüm zaman kendimde 
bir başkalık hisseder gibi 
olmuştum. 

Delikanlı: 
- Hisseder gibi mi? 

. Diye sordu. 
- Şey .. :Beni hoş gör ca

lllm. Hissetmiştim diyecektim. 
O anda gözlerim hep seni 

arıyor. Hep senin peşine ta· 
kılmış.. Hep seni takip edi
Yorlardı .. 

lçimde seninle tanışmak he· 
\'esi fazlalaşıyordu. Aklımda 
hep: 

- Ah ıonunla bir kere ko· 
nuşabilsem.. . 

- Ah o benim olsa 
- Ben onun olsam .. 
Düşüncelerimden başka bir 

Şey yoktu•. 
Delikanlı güldü 1 
- Demek beni bu kadar 

Çok sevdin haf. 
- Bu da !af mı ? 

* * ., 
Delikanlı onunla "B .. ,, <la · 

tanışmıştı., Tıpkı kendi de 
&enç kızın vaziyetine düşmüştü 

Onun da. gözleri hep onu 
C\rıyordu . 
Aklı hep onda idi .. 
Hep onu düşünüyordu. 
ikisi de birbiri için yaratıl· 

lllışlardı sanki .. 
Birbirlerini pek fazla sevı· 

YorJardı. 
O kadar ki .. 
Herkes onları adeta kıska· 

nıyordu. 

"' * * Fakat şaşılacak şey: 
Delikanlı sevgilisinden epi 

bir zaman haber alamadı. 
Merak etti: Hem ne kadar 

Çok bilseniz .. 
Günler geçti. 
Haftalar da .. 
Aylar bile dolmağa ve geç· 

llleğe başlamıştı. 

Gene sevgiliden ses seda 
Yoktu. 

Niçin? 
Ne olmuştu ona? 
Hasta olmasın? 
Onu o kadar görmek iste· 

diyse de imkan bulamadı. 
kendine mektup yazmak, ona 
haber salmak, ondan haber 

. almağı düşündü. 
Faknt nasıl?. 
Nereye, hangi adr.csc'? 

Evine yazsa olmaz .. 
. * • * 

Çok düşündü .. 
Artık· evine yazt1caktı .. 
Yazdı da .. 

* IJ • 

Aradan çok geçmemışti .. 
Birlfoç gtin . 
Postacı kendine bir zarf 

~zattığı zaman ondan geldiğini 
Lızerindeki yazılardan anladı. 
Deli gibi olmuştu. 

Amma sevinçten .. 
Hemen zarrf ı yırttı ve oku· 

N. V. 

• o 

r e c du. Fakat deminki sevinci hay· 
rete dönmüştü. inanamadı bir 
daha okudu .. 
1 • Birinci Kordon Rees binası 
mza, yazı hep onundu .. 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE Tel. 2443 
Faknt gene inanmıyordu; Hsmburg THE ELLERMAN LINES LTD.,. 

Mektupta şunlar yazılı idi: " X ~ vapu;u 12 mavısta 
C .. ı "LESBIAN" vapuru 19 mart· 
anım; beklenilmektedir. ROTTER-

Seni epey merakta bırak DAM, HAMBURG ve BRE· ta LONDRA, HULL ve AN· 
tun. Beni hoş gör.. Seni MEN için yük kabul eder. VERS'ten gelip yük çıkara· 
daima seviyorum. Seni hiç cak ve ayni zamanda LON-
unutmıyacağım. Fakat. ne AMERICAN EXPORT LINES ORA HULL . . "k l 
yazık ki seninle bir daha THE EXPORT STEAMSHIP ve ıçın yu a a· 
buluşmak imkanı kalkmış CORPORATION ı caktır. 
bulunuyor. "EXCHANGE,, vapuru 15 "GRODNO,, vapuru 8 ni· 

ıu ı Nisanda beklenilmektedir. NEV- sanda LONDRA, HULL ve 
ne yazuc .. Ne yapalım. 
Bunun sebebini soracak- YORK için yük kabul eder. 1 ANVERS'ten gelip yük çıka· 

sın.. "EXMINSTER,, vapuru 26 racak ve ayni zamanda LON-
Falcat sana birşeg demi- Nisanda ~~kle~~lmektedir. NEV- DRA, Hl:JLL için yük aln· 

yeceğim. Belki şimdi birşey YORK ıçın yuk kabul eder. caktır. 
anlamıyabilirsirı. Fakat za- SE.Rl SEFERLER "OPORTO" vapuru )ima· 
mania hepsini anlıyacağma AMERiKAN EXPORT LINES

1 
nım1zda olup LIVERPOOL, e 

hiç şüphem yok.. PIRE AKTARMASI SWENSEA'dan yükünü tah· 
Sana bol seııgi ve selam- 1 "EXETER,, vapuru 23 Ni- d liye ediyor. Ayni za_!1rnn a 

lar . .. P. 1 sanda PIREden BOSTON ve 
. * * * NEVYORKa hareket ede- LIVERPOOL ve GLASKOV 

Bu mektup gelelidenberi cektir. için yük alacaktır. 
epey zaman geçti. Seyahat müddeti: "FLAMINIAN" vapuru 5 ni-

Delikanlı 0 kadar düşündü. PIRE-BOSTON 16 giin sanda LIVERPOOL ve SVEN· 
Orada. PIRE-NEVYORK 18 giin SEA'dan gelip yük çıkaracak 

Sordu. ROMANYA SEYRÜSEF AIN ve ayni zamanda LIVERPOOL 

Fakat bir ip ucu elde ede· iDARESİ ve GLASGOV için yük ala-
I3ÜKREŞ caktır. 1 

medi. Yalınız birgün onu baş 1 
"DUROSTOR., vapuru 2 Ma- THE GENERAL STEAM NA-

başa bir delikanlı ile gördü. yısta beklenilmektedir. KÖS· VIGATION Co. L TD. 
işte bu kadar. TENCE, SULINA, KALAS .. AD JUTANT.. vapuru ni· 

Fethi Y. Eralp için yük kabul eder, KALAS san nihayetinde gelip LON-
lne:::!::~~l!':?:;;ıQ:~ aktarması olarakta umum DRA için yük alacaktır. 

TUNA ıiınanları için yük ka- Tarih ve navlunlardaki de<ri-
"" bul eder. şikliklerden mes'uliyet kabul 

.. 

• 

iz 

1 
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ensucatı 
r etinin~ 

maş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile!yeni~ 

çtkardığı kumaşlar.: · 

a 

e cuzdur 
bu mamulatı tercih ediniz: 

• r 
Birinci .,,.. ordonda 186 numarada ŞAR 
!-/Ali T. A. Ş. 
lvlimar Kemalettin caddesinde F AHRı 
KANDE/'vJİR Oğlu 

Türk Anonim 
ucatı 
Şirketi 

Şiı ketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkapınardadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş. Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havı her nevi Kapot bezi 
imal eylemeHe olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
crıtına faiktır. 

J T ~ o. 2 1 ve 3067 

JOHNSTON WARREN LINES ~~~~~~~~~~~~~= Çocuk Hastalıkları L TD . LIVERPOOL -~.....,..,.....,,.....~-·~~...,...__..m 
mütehassısı D:ao.::..o:.:~c.:...:ı:o:::~-.....:ıı 

~jP.~iBeylcrSokağı No. 68 ° JESSMORE,. vapuru 19 
Telefon 3452 mayısta beklenilmektedir. Ll· 
.. 1 VERPOOL ANVERStcn yiik 

Fratelli Spe.,-co getirecektir BURGAS, VAR· 
1 NA, KôSTENCE, SULINA, 

Vapur acentaSl KALAS ve IBRAlL limanları 
ROY AL NEDERLAND 1 için yük kabul eder. 

KUMPANYASI SOCIETE ROYALE HONG-
"SATURNOS,, vapuru 10 ni· ROISE DANUBE MARITIME 

sanda limanımıza gelip AMS- "SZEGED,, vapuru 19 Ni· 
TERDAM, ROTTERDAM ve sanda beklenilmektedir. BEL

GRAD, NOVISAD, BUDA
PEŞTE, BRA TISLA VA, LINZ 
ve VIY ANA limanları için 

HAMBURG limanları için yük 
alacaktır. 

"TRiTON,, vapuru 18 ni· 

sanda limanımıza gelip yükünü 
tahliyeden sonra BURGAS, 
VARNA ve KôSTENCE li-

yük alır. 

DEN NORSKE MIDELHAVS· 
LINJE - OSLO 

"BOSPHHRUS,, motörü 19 
manian için yük alacaktır. Nisanda beklenilmektedir, ayni 
SVENSKA ORIENT LINIEN gün HAYFA, DIYEP ve umum 

KUMPANYASI NORVEÇ lim::ınları için yük 
"GUNBORG,, vapuru 26 ni Jrnbul c<lt•r. 

sanda ROTTERDAM, HAM· "SARDINYAf' motörü 22 
BURG, GDYNIA ve SKAN· Mayısta beklenilmektedir, ayni 
DINAVYA. Iimnnlarına yük gün PiRE, ISKENDERIYE, 
alacaktır. DIYEP, ANVERS ve NOR· 

SERVICE MARITIME VEÇ liınanlcırı için yük kabul 
ROUMAIN eder. 

"ALBA JUUA" ,npuru 21 ı '_'Va~urların isimleri, ~elm~ 
N d 1. pınE 11. .1ALTA tarıhlcrı ve navlun tarıfelcrı 
ısau a gc ıp K n I l . b' I h' d .. 
MARSiı v" ı· l . . hal kında ııç ır taa ı u e gırı-ve .. ı 1- \ man arı ıçın 

ytik alacaktır. 1 şilmez. ·• 
1 Birinci Kordon, telefon 

'SUÇEAVA .. vapuru 19 ma- tf 

T 
200- 20u8 

yıstn ge.ip l\lAL A, CENO-
VA ve f\IHRSlı.. YA limanları 
için yül... abcc:ktır. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
İl.indaki harckct larıhlerilc 

navluntaraaki değişiklıklerin· 
den acenta mesuliyet kal: ul 
etmez. 

Daha fazla tnfsilat içın İkin
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur accntalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Tt>lefon: 4142/422112663 

Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENİ KAVAFLAR Çar:;;ısı 

Numara : 31 

Başdurak büyük 

amdi 

• 
eş 

Salepçioğlu ilanı llarşısında 

"z et Cancar 
' t 

es nde 

Tesiri tabii eşsiz bir müshildir, Okadar zararsızdır · gebelerekalp,böbreklerı 
' üksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 



• 15 Nisan 937 (Ulusal Birlik) sahife 4 -Ali paşa ve kira Frosini 
Y anya gölünün kanlı f acıası 
~~ 

Almanya maliye nazırı doktor Şah 
tın gazetecilere mühim beyanatı 

Nakleden: F. Şemseddin Benlioilu 
ikinci /(ısım: Kasırga 

-101-

Sabah ağa, Zehra'nın uydur-

----------------------------~~~~-----------------------------Bugünkü iktisadi sıkıntıların önüne geçmek için icap ederse 

duğu tezkereyi koynuna so
karak yola çıktı 

Almanya, siyasetini dahi değiştirmeğe hazırdır 
Sabah ağa mektubu ken

dince en emin bulduğu tarzda 
sakladı, Zehrayı alnından öp-

Brüksel 15 (Radyo) - Al
manya Maliye Nazırı Doktor 
Şaht, dün öğleye kadar Alman 

sefarethanesinde çalıştı. Belçika 

başbakanı bay Vanzelland'ın 
zevcesi madam Vanzelland'ın 

daveti üzerine doktor Şaht, 
öğle yemegını Bret for' da 
yemiştir. 

Yemek esnasında Belçika 
başbakanı bay Vanzelland ile 
doktor Şaht arasında mühim 
konuşmalar olmuştur. Bu ko-

nuşmalar, saat 16 ya kadar 
devam etmiştir. 

Müteakıben bay Vanzelland 

Dr. Şahttan ayrılmış ve par· 

lamentoya giderek, saylav sıfa
tile yemin vermiştir. 

Bay Vanzelland, Belçika 
parlamentosunda müstakil ka
lan yegane saylavdır. 

manya maliye nazırı Dr. Şaht, 

dün matbuat mümessillerini 

kabul etmiş ve seyahahna 

verilen ehemmiyetin, pek fazla 

izam edildiğini söylemiştir. 

Dr. Şaht, bugün tayyare ile 

Berline dönecektir. 

Brüksel, 15 (Radyo)-Dok-

Bay Vanzelland, parlamen- tor Şaht, gazetecilere vaki 
todan çıkdıktan sonra tekrar beyanatında, dünya iktisadi-
Dr. Şahta mülaki olmuştur. yatının islahı için beynelmi-

Brüksel 15 (Radyo) - Al· Jel teşebbüslere iştirak etme-
1 ............ . 

ğe amade olduğunu söylemiş 

bay Vanzelantla birçok mes· 

elelerde ve bilhassa iptidai 

maddeler işinde mutabık kal· 
dığını ilave eylemiştir. 

Doktor Şaht, teklifleri red 
edilmemek şartile Almanyanın 
dünya sulhu için bugünkü si· 
yasetini bırakacak kadar ileri 
gidebileceğini ve bugünkü ik
tısadi sıkıntıların kalkması uğ· 
runda her fedakarlığı yapabi· 
leceğini beyan etmiştir. 

tü ve: 
- Haydi Allaha ısmarla· 

dık. Bu yolda ölürsem beni 
unutma .. Ara sıra ruhuma bir 
fatiha olsun gönder. Dedi. 

Zehra ihtiyarsız bir halde 
ağlamağa başladı: 

- Böyle söyleme :ağa. Biz 
ölüm değil muvaffak olmak 
için çalışıyoruz. Haydi ağacı
ğım, Allah yardımcın olsun! 

G. Frank~, h~r ta: Tropiç ltalya 
raf ta torpıl doşendı. Merasimle gömüldü R ·ı l 

iki asır evvel 
Söylenen sözlerin 

tekerrürü 

Arap, titrek adımlarla Zeh· 
ra'nın yanından _ ayrıldı. Ko
nağın karanlık dehlizlerinde 
kayboldu. 

Zehra, bir müddet durduk~. 
tan sonra yavaşça odasından 

çıktı. Ağanın gittiği istikamete 
doğru :ilerledi. 

..., · · b ·ıd· d. omanya ı e an aş-
gını ı ır ı Belgrad 15 (Radyo) -Ölen k . . 

(Baştarafı 7 inci sahifede) Yugoslavya eski Başbakanı ~a ıstıy~r 
Komite, ayni zamanda ge- Bay Tropiçin cenazesi bugün Parıs, 15 (Radyo),-;- İtal- (Baş tarafı 2 inci sahifede) 

neral Frankonun almış olduğu merasimle gömülmüştür. yanın, Yugoslavya ile yaptığı tir.) 
Bir müddet sonra konağın 

son tedbirler etrafında da mü- • • • • • gibi Romanya ile yakında an- Napolon Bonaparta yenı 
zakerelerde bulunacaktır. Grev laşmak istiyeceği söyleniyor. bir müstemleke siyaseti kuru-

Sabah ağaya mahsus odasının 

olduğu yere geldi . 

Madrid, 15 (Radyo) _ As- • • • • • yordu. Bu siyaset ondan son· 
keri hedeflerden ziyade halkın Londra 15 (Radyo) -Nak· Su şırkelının ra Fransanın ananeye geçen 

Bu aralık, bu kısmın kona-

ğın dış avlusuna açılan kapı· 
sının açıldığını ve kapandığını 
duydu. 

mütekasif bulunduğu binalara liyat vasıtalarında çalışan ame· k . müstemleke siyaseti olmuştur. 
b b l b lenin bir kısmı dün grev ilan mu avelelerı Bugeaudların, Gallianilerin om a ar atan azı asi tayya-
releri birçok halkın ölümüne etmişlerdir. lzmir su şirketinin abone· Lyauteylerin selefi olan Bo· 

Artık muhakkak idi. Sabah 

sebebiyet vermişlerdir. Cum- • 
0 manlarına imza ettirdiği mu- naparta, daha 0 zamandan, 

huriyetçi tayyarele,.i, Aragon Şu hale bakınız/ kavelelerin arkalarında matbu memlekete büyük bir Afrika 

ağa, başını almış Edirne yo· 
luna çıkıyordu. 

cephesinde asi kuvvetlerini ve Grenada (Amerika) 15 (Rad· bazı kayıdlar vardır. mastemlekesi kazandırmağı 
800 kişilik bir kolu muvaffa- yo) - Beyaz bir tüccarı öl- Bunlarda; su şirketi memur düşünüyordu. 

Zehra, karanlıklar içinde 
bir müddet ~durdu, bekledi. 

kıyetle bombardıman etmiş- dürmekten maznun iki Zenciyi veya müstahdemleri tarafından Cezayir, l inci Napolyonun R • R 
lerdir. hapishaneden çıkaran halk aboneman hakkında tutulacak emrile hazırlanan planlara göre ışar ost 

Paris 15 (Radyo) - Gene- linç etmişler ve boğazlarına zabıt varakalarının devlet da- fethedilmemiş midir? Mısır se- / Başlarafı 2 inci sahifede J 
ral Frango, Fastan yeni kuv- ip takarak cesetlerini sokak- irelerile mahkkemelerde tutu· ferine İtalya seferinde karar ellişer dolar vererek ödeye-
vetlergetirilmesini emretmiştir. larda sürüklemişlerdir. 1 b ·ı · · B cekti Fakat 250 dolar ver an za ıt varakaları kıymetinde verı mıştı. onaparte "Direc· · • 

Paris 15 (Radyo) - Son • • • olduğu yazılıdır. toire,, ı kendi fikrine müsait dikten sonra, karımın muh J· 

haberlere göre, İspanyol asi· Gene defi ne ı 1 f t' .. . d h f l Şehrimiz Nafıa müesseseleri bu uyordu. Esasen herkes gün- e e ı uzerıne a a az a para 
leri ricate başlamışlardır. Cum- H b. vl B Ah d · v · · ·· l d. b a ıp og u ay me k';ffiirulig~ Ç bu--mühim nokta den güne şöhreti artan gene- veremıyecegını soy e ı ve e-
huriyetçiler, Cerebancheli ge- d d b" · G .. t d K · b d d f · 

a ın 8 ırı oz epe e ız üzerinde tetkikler yapmış, hük- ralin Paris'ten uzaklaşmasını nı aşu an e ettı. 
çerek bu civarda 100 ev "t'" Ü b h · d b' v B · h ·· · hk enstı us a çesın e ır agaç mi şahsiyeti haiz bir müessese istiyordu . u ıza at uzerıne ma eme 
zabtetmişlerdir. altında define mevcud oldu- B h t" 1 · 'dd" ti memur ve _müstahdemlerı'nı"n onaparte 1798 senesi Ma· eye 1 mese eyı cı ıye e na· 

Burada mahsur bulunan 40 hb b ı k h ğunu i ar etmiş, araştırma- tutacakları zabıt varakalarının sın da Mısır' a doğru yola çıktı. zarı iti ara a ara a lakı umu-
bin asi, ric'at için ancak yer 
altındaki dar bir geçitten ıs· 

tifade edebileceklerdir. 

Borsa büdcesi . , 
lzmir Ticaret Odası Meclisi, 

dün öğleden sonra oda salo
nunda toplanmış, borsanın yeni 
sene büdçesi üzerinde müza· 
kerede bulunarak büdçeyi 56 
bin lira üzerinden tasd k et
miştir. Büdçe, tasdik için İk
tısad Vekaletine gönderile
cektir. 

lara başlanmıştır. iddia edil- hiçbir vakit resmi daire ve Bu tarihten 40 sene kadar miye ve evlilik kaide ve ka-
diğine göre, İzmirin istirda· mahkemeler kayıdları derece· sonr~ Zhiers şöyle yazıyordu: nunlan noktai nazarından 
dında Yunanlı beş zengin sinde muteber olamıyacağını Napolyonun 0 mucize dolu mütalea etmiş ve satın alan 
tüccar, birleşerek bir ağacın tesbit etmiştir. Bu hususa da- hayatında bu sefer kadar bü- erkekle satan erkeğe 5000 
altına mühim miktarda altın ir hazırlanan bir rapor Nafıa yük ve faydalı birşey daha dolar cezaya ç~rptırmıştır. 
ve mücevherat gömmüşlermiş. Vekaletine gönderilmiştir. düşünmüş değildir. Fakat.. Mesele bu kagarla 

t • • il da kalm~mıştır. Bütün Ame· 
Vali B. Fazlı Güleç daimi encümeninden; rikada çok büyük alaka ile 

Karaburundan döndU 12341 lira 20 kuruş keşif bedelli olup kapalı k 'it . takip olunan bu muhakeme 
K b k d h ·ı.. d"I . 1 e sı mesı d "k" k l k d ara urun azasın a mu · ı an e ı mış o an memleket hastanesine bir kat ilavesi yapı· esnasın a, ı ı oca ı a ın, 

telif işler üzerinde tetkiklerde sına istekli çıkmadığından ötürü 2490 sayılı yasanın 40 rncı ikinci kocasının tarafını tut-
bulunan Vali Bay Fazlı Güleç, maddesi gereğince eksiltmenin bitimi günlemecinden itibaren muş ve onu sevmekte oldu-
sehrimize dönmüştür. bir ay içinde pazarlıkla ihalesi yapılacağından isteklilerin her ğunu söylemesi üzerine yeni 

------..---• ...... •~•~· pazartesi ve perşembe günleri saat sekizden 12 ye kadar il bir vaziyet karşısında kalın· yeni lznıı· ı· Limanı İtt.İn daimi encümenine başvurmaları. 1064 mıştır. Kadın,ağlayıp sızlamış 
~ ve ikinci kocasından, kendisini 

İl Daimi Encümeninden bırakmamasınıyalvarmıştır. Mu-

h a Zı rJ ık 1 ar Var K hakeme bu ciheti de düşün-
apalı eksiltmeye konulan iş: Karşıyaka Sox.ukkuyuda Degv ir-o müş, taşınmış ve kadının 

lngiliz mütehassısları yakında Halkapı
nar koyunda tetkiklerde bulunacaklar 
Halkapınarla Bayraklı ara· limanının inşa edileceği yerde 

sında, bilhassa Alsancakta tetkiklere başlıyacaktır. Bu 
inşa edilecek yeni liman için heyet, yeni limanın inşa edi-
tetkikat yapmak üzere yakın· leceği yerde sondajlar yapa· 

Keşif tutarı 
Bu işe ait evrak aşağıda 

gösterilmiştir 

men tepede yaptırılacak otel arzusunu yerine getirek ka-
kurağı. dını Hermana vermiştir. Ka-
16924 lira 22 kuruş. rısını satan erkek mahkeme 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi. 
E - Bayındırlık işleri 

şartnamesi. 

kapısından meyus, mükedder 
çıkarken, öteki çiftler gülerek, 
eğlenerek otomobile binmişler 

g~nel ve evlerine gitmişlerdir. 

Heyecandan ve korkudan tir 
tir titriyordu. 

Epeyce zaman geçtiği hal· 
de ağa dönmedi. Zehra: 

- Aferin ağaya, dedi. 

* * * Sabah ağa, gecenin karan· 
lığında kendisine mahsus kıs· 
mm kapısından konağın av
lusuna çıkmağa muvaffak ol· 
maeı, bir muvaffakıyet demek 
değildi. Çünkü, konağın av· 

lusunda da nöbetçiler vardı. 

Bu nöbetçiltr, en küçük bir 

şüphe üzerine hemen ateş et· 

mek selahiyetine sahip bulu· 

nuyorlardı. 

Sabah ağa, bu nöbetçiler 
tarafından görülmemek ihti· 

malini zerrece kabul etmiş 

değildi. Bunu:. için karanlık 

içinde rast gele bir kurşuna 
hedef olmamak 'arzusile ihti· 

yatlı şekilde hareket ediyor· 
du. 

Ve, beş on adım ilerleyin· 

ce, asıJ dış kapı yakınlarında 

nöbet bekliyen bir nöbetçi 

tarafından görüldü, yahut mev· 

cudiyeti hissedildi. Sert bir 
ses: 

- Dur 1 Diye emretti. 
Sabah bu emre karşı fazla 

telaş ve heyecan göstermemeğe 

çalışarak hemen durmakla 
mukabele etti. 

- Yabancı değilimi Vezirin 

iş adamlarından birisiyim ve 

elimde hususi emirname var
dır. Dedi . 

Nöbetcinin "Durl,, emri di· 
ğer nöbetcileri de faaliyete 
getirdi. Bir an içinde avlının 
bu kısmına bir sürü bekçi 
toplandı. Fenerlerin hafif ışığı 
ile tutulan adamın Sabah ağ4 
olduğu anlaşılınca nöbetcilerin 
hepsi de birden : 

- A ... a... dediler. Bu bizim 
hadımağası Sabah ağa!. 

- Devam edecek -......................... 
Halkevi köşesi 

l - Kız Lisesi direktörü 
Bay Necmeddin Onan tarafın· 
dan Evimizde verilmekte olan 
konfer~ns serisinden ( Halle 
edebiyatı) mevzulu konferans, 
bugünkü Perşembe güoü saat 
17 de verilecektir. Evimiz her· 
kese açıktır. 

2 - Bugünkü Perşembe 
günü saat 16 da köycülük ko· 
mite toplantısı ve gene bugün 
saat 17 de bu komitenin he· 
yeti umumiye içtimaı vardır. 

3 - Bugünkü Perşembe 
günü saat 16,30 da Kitapsa· 
ray ve yayım komite toplan· 
tısı vardır. 

da şehrimize mütehassıs bir rak tarak makinelerile temiz. 

fen heyeti gelecektir. Şimdi lenecek mıntakayı, dalga kıra· 
İstanbulda inşa edilecek olan nın inşa edileceği yeri tayin 
yeni liman için tetkikler yap· ve tesbit edecek ve projeyi 

istekliler 

D - Fenni şartname. 
C - Keşifname, plan. 

Bu şartname ve evrakı Bayın
dırlık direktörlüğünden gorup 
inceleye bilirler. 

lzmir vakıflar 
den: 

müdürlüğün-

makta bulunan iktısad Veka- hazırlıyarak V~kalete gönde-
letinin İngiliz mütehassısların· recektir. Daha sonra da asıl 
dan mürekkkep fen hPyeti, liman projesi hazırlanacaktır. 
oradaki tetkiklerinden ve pro- Yeni İzmir li'Ilanı, cesim tesi-
ır.yı hazırladıktan sonra fz- satile birlikte yıllara taksim 
mire ıelecek, müstakbel lzmir suretile inşa edilecektir. 

Eksiltmenin yapılacağı 

yer tarih gün ve saati 

Muvakkat teminat 

22 Nisan 937 perşembe 
1 saat 11 de il daimi 

meninde. 

günü 
encü-

1192 Lira. 1094 

Lira 
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Peşin para ile mülkiyetleri satılacak yukarıda yazılı mes· 
çitlere istekli çıkmadığından müzayedeleri on gün uzatılmıştır. 
İhaleleri 24-4-937 cumartesi günü saat 10 dadır. isteklilerin 
vakıflar müdürlütüne müracaatları ilan olunur. 1174 


