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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ ôKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 
Adres: lzmir İkinci Beyler sokağı 

Abone şartlan: Seneliği 700, altı aylııtı 400 kuruş 
Re mi ilanlar için: J.\1narif cemiyeti ilfinnt 

hürosuna müracaat edilmelidir. 
Hususi ilanlar: idarehanede kararlaştırılır •ma...i.Em .. car 
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Basıldığı yer: (ANADOLU) Matbaası 

Yıl : 4 • No : 931 Telefon: 2776 

SAL 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Perşembe · 18 Şubat 1937 

Balkan antantı 
Matbuat kongresine işti

rak eden gazeteciler Yu
nanistan' da seyahata çı
kacaklar. 

Fiati (100) Para 
-----------------~~~~~ 

Heyetimiz Ce evı·e'ye Hare t Ediyor 
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Ismetlnönü ve C. Bayar, pazar Konsey dağıldı 
günü şehrimizde bulunacaklar 
Başvekilimiz, lzmir' de !liman işleri ile meşgui ola· 

caklar ve bayramı burada geçireceklerdir. 
lstanbul 18 (Hususi) - Başvekilimiz 

· İsmet İnönü ve İktısad Vekili Celal Ba
yar Cumartesi günü Ege vapuru ile İz. 
mir' e hareket edecekler ve bayramı orada 
geçireceklerdir. 

ismet İnönü, İzmir' de bilhassa liman 
işlerile · meşgul olacaklar ve f zmir lima· 
nının son seneler zarfındaki inkişafını 
tetkik edeceklerdir. 

lktısad Vekaleti deniz işleri müsteşarı 
Sadullah ile deniz yolları müdürü Saded

. din de ayni vapurla lzmir' e hareket ede-

-----.. ~+t-._;+ . 

ceklerdir. 
lzmir liman işleri umum müdürü Haş

met Dölge, Pazar gününe kadsr İzmir' e 
dömüş bulunacaktır. 

İstanbul, 10 (Hususi) - Almanya' da 
inşa edilecek 10 vapur hakkındaki mu· 
kavelename, dün lktısad Vekili Celal 
Bayar tarafından imzalanmıştır. Vapurlar, 
9 milyon liraya, Grup müessesesi tarafın
dan inşa edilecektir. Alman heyetinin reisi, 
beyanatında, gemilerin kısa bir zamanda 
ve iyi şartlarla yapılacağını söylemiştir . 

lngiltere'nin si18hlanması için 500 __ " 
milyon lira tahsisat istendi 

kabine, dün M. Baldvin'in riyasetinde top
lanmış ve müdafaa mes'elesini konuşmuştur 

Fransa 

Londra 18 (Radyo) - in- mış ve lngiltcre'nin müdafaası - :+"~ . ~ _ ~ 
giltere 'kabinesi, dün M. Bald· mes'elesini müzakere etmiştir. ~ ---_,,~" - ;:(, ~t ~ -~ 
vin'in riyaseti altında toplan· Son haberlere göre, Finans ~-~ " ~ '1 { ~~ 
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Spor işleri 
--·-

J_~ Romanya-
"' nın umumı va-

ziyeti 
Paris, 18 (Radyo) - Fran

sa'nın Bükreş sefiri M. And
retiyeri, hükumetin emrile 
buraya gelmiş ve hariciye 

nazırı M. lvon Delbos tarafın
dan kabul edilerc.k, Romanya
nın umumi vaziyeti hakkında 
izahat vermiştir. 

-
Rüşdü Aras bugün ls
tanbul'a hareket ediyor 

Resmi : tebliğde, dört nazır arasında tam 
bir~örüş birliği bulunduğu bildirildi. 

Rüştü Aras, Metaksas' la birlikte 
İstanbul, 18 ( Hususi ) -

Balkan antantı hariciye nazır· 
ları konseyin içtimaı, dün ak
şam, sona ermiş ve gece bir 
resmi tebliğ neşredilmiştir. 

Tebliğte, Atina'da topla
nan Balkan antantı Hariciye 
nazırlarının beynelmilel siyasi 
vaziyeti gözden geçirdikleri, 
Balkan devletleri durumunu 
ve büyük devletlerle Balkan 
devletleri arasında münase
betleri tetkik ettikleri ve dört 

Nazır arasında her hususta 
tam bir görüş birliği mevcut 
bulunduğu bildirilmektedir. 

Hariciye Vekilimiz Rüştü 
Aras, bugün Atina'dan lstan
bul'a hareket edecektir. 

lstanbul 18 (Hususi)- Bal· 
kan antanta matbuat birliği 
konferansı da dün nihayetlen· 
miştir. Türk, Romen ve Yu
goslav gazetecileri, Yunanistan 
dahilinde tetkik seyahatine çı· 
kacaklardır. 

A kara'da bir antrenör 
mektebi açılacak -------

Askeri kayış ve kemeler de dahil bilumum 
spor malzemesi ithal ve satışı spor kuru

munun ingisarına verilecektir. 

"
1 Madridin c~~ubunda çok 

,J kanlı muharebeler başladı 

General Ali Hikmet 
lstanbul, 18 ( Hususi ) -

Hükumet, sporun inkişafı için 
yeni bazı kararlar almak üze· 
redir. 

Ordu ve mektepler, spor 
krumlarlarile yakından alaka
dar edilecekler, muvazzah 
spor müşavirlikleri ihdas olu
nacaktır. 

Kurumun varidatın: artır· 
mak için, askeri kayış ve de· 
merlerde dahil olduğ halde 
bil' umum spor malzemesi ithal 
ve s~tışı kurumun inhisarına 

verilecektir, 

Bundan başka Ankara' da 
bir antrönör mektebi açılacak 
ve bütün sporcuların antren
manlara iştiraki mecburi ola· 
caktır. ---······--
Bükreşga

zeteleri 
---·· .. ---

üç sefirin Bük
reş'i terketme
sini istiyorlar 

Bükreş 18 (Radyo)-Muhte
lif Romen gazeteleri; İspan· 
ya' da ölenlerin cenaze mera
siminde hazır bulunarak bu 
törene siyasi bir renk vermek 
istiyen ltalya, Almanya ve 
Portekiz sefirleri aleyhine şid· 
detli neşriyata başlamışlardır. 

Bu gazeteler, her üç sefirin 
Bükres'i terketmelerini isti· 
yorlar. 

•• 
Çin hükumeti 

Şan Şulyan'ın hak. 
larını geri verdi 
Nankin 18 (Radyo) - Çin 

hükumeti, general Şan Şulyan'ın 
bütün askeri haklarını iade 
etmiştir. 

Çemberi ayn 
bakanı Novil Çemberlayn, 
beş senelik müdafaa planı 
için Avam kamarasından 500 
milyon liralık tahsisat is
temiştir. 

İşçi Saylavların, bu tahsi
sat için şiddetli itirazlarda bu· 
lunacakları söyleniyor. 

- - --+-•·._ __ _ 

lrlanda hükô
meti 

Gönüllü sevkiyatını 
menetti 

Dublin, 18 (Radyo) - lr
landa hükumet reisi, Dovalera, 
fspanya'ya gönüllü sevkiyatını 
mentmiştir. 

L(ındra' dan alınan haber· 
lere göre, lngiltere, dahiliye 
nazırı Con Saymon da bu hu
susta kat'i emirler vermiş ve 
bir kişinin de lspanya'ya gö· 
nüllü gitmesine müsaade edil· 
ıniyeceğiııi söylemiştir. 

--(Malaga)da ihtilalcilerin urşuna diz
dirClikleri Milisler, binlere varıyor 

Paris 18 (Radyo) - Röyter 
ajansının hususi muhabir'ıne 
göre, İhtilalcilerin Malaga' da 
kurşuna dizdirdikleri _ milisler 
binlere varm'aktadır. 

İhtilalin bedayetinde muarız 
kalanların hemen ekserisi, kısa 
bir muhakemeden geçirildik
ten sonra derhal kurşuna di-
zilmişlerdir. Bunlar arasında 
kadınlar da vardır. 

Valans, 18 (Radyo) - Mi
lisler, ansızın bazı hareketlere 
tevessül etmişler ve . hükumet 
reisi Largo Kabalyero nez-
dinde şikayetlerde bulunmuş· 

lardır. 
Largo Kabalyero, hareketi 

yapanlara bazı nasihatlarda 
bulunmuştur. 

Paris, 18 (Radyo) - Mad
rid'in cenup cephesinde çok 
şiddetli ve kanlı muharebeler 
başlamıştır. Her iki taraf, 
süngü süngüye gelmiş bir 
vaziyettedir. Musaraa, şimdiye 
kadar görülmemiş derecede 
kanlıdır. 

Londra 18 ( Hususi ) -
Taymis gazetesi, Portekiz'in 
kontrola iştirak etmemek 
huıusundaki israrından dola· 

Madrid'den 
yı şiddetli neşriyat yapmakta 
ve isran manasız bulmaktadır. 

.Salamank; 18 (Radyo) -
Asi idarenin resmi bir tebli-
ğine göre Leon eyaletinde ve 
Oviyedo yolunda milisler mü· 
teaddid hücumlar yapmışlar 
fakat ağır zayiatla püskürtül
müşlerdir. 

Madrid cebhesinde asi kuv· 
vetler el bombaları ve süngü 
hücumu ile müstahkem Rolile· 
do mevkiini almışlardır. Asi· 
lerin eline 8 bomba endaht 
topu geçmiştir. 

Zarama nehrinin sağ sahili-

bir görünüş 
ni asi kuvvetler milislerden 
temizlemişlerdir. Milislerin Vil-
la Del Riyoda yaptıkları bir 
taarruz d:fedilm.i~tir. Asi tay
yareler dort mılıs tayyaresi 
düşürmüşlerdir. 

Paris 18 (Radyo) - Fransa 
hükumeti; neşrettiği bir tebliğ 
ile, lspanya'ya g'decek gönül· 
lü hakkındaki tedbirleri izah 
etmiş ve göniillü toplıyan 
idarehanelerin kapatıldığım 
bildirmiştir. Fransa hükumeti 
hududlardan gönüllü sevkine 
meydan bırakıl1t amasını da 
ayrıca emretmiştir. 



(Ulusal Birlik) 18 Şubat 937 

Zabıta Romanı: -~ D~~ya .5ingenele· Zeki bir papağan 
Meçhul bir kıyafet rının dort kanunu iki hayat kurtardı ve Ii-
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Bu dört kanunla, dünyada yakat madalyası aldı! işte Karter, Nevyork'ta kay
bolan binlerce adamların, 
zenginlerini, yabancı misafir
lerin meskeni ebedisini şu an· 
da keşfetrneğe muvaffak oldu. 
Halbuki polis dairesince bu 
ane kadar itlaf edilen zaval
lıların suda boğularak vefat 
ettikleri zan ve tahmin edil
mekte idi. işte Günifalın ma· 
lik olduğu tuzaklı odanın kur· 
hanlarını, Karter, Kroserin 
cebinden aldığı çantayı çıka· 
rıp okumak vesilesile öğren
miş idi. Çantada bir miktar 
dolar vardı. Fakat Karter bu 
dolara ehemmiyet vermiyerek 
diğer evraka baktı. Kroserin 
yazısile yazılmış fakat zarfı 

henüz kapanmamış mektubu 
okudu. Mektupta şunlar ya
zılı idi: 

göreşiyor musunuz? 
- Hayır, hayır.. Ben yan· 

kesecilik .ve hırsızlıkla iştigal 

Bugün mektubunuzu aldım. 
Şimdi ben Ondin otelindeki 
otelindeki odama gidiyorum. 
Şimdiye kadar ne belaler, teh· 
lükeler geçirdiğime daima za· 
bıta memurlarının tahtı taras· 
audunde bulunduğuma tabii 

vakıf olmuşsunuzdur. Midavs 
ile aramızda cereyan eden 
muamelatın kaffesini elbette 
mektubumdan anlamışsınızdır. 
Midavsa hen son derecede yar. 
dım ettim fakat hepsi boşa 
çıktı. Zira ben onu kurtara
madım kendim de onunla be· 
raber tuzağa düştüm, kendimi 
kurtarmak için onu öldürme
ğe mecbur kaldım. Araba 
içinde Midavs ile beraber ya
nımızda bulunan memuru öl
dürdüm ve bu suretle kendi
mi muhakkak bir ölümden 
kurtarmağa muvaffak oldum. 
Arabadan firar ettikten sonra 
kıyafetimi değiştirerek tanın· 

maz bir hale geldim, hatta 
siz de beni görmüş olsaydı
nız asla tanıyamazdınız. Şimdi 
lütfen, yarın gece saat onbir
de yanınıza geleceğim, rica 

ederim, vaktı mezkurde kapı· 
nın yanında bulununuz ki gel

diğim zaman sokakta bekle
meğe hacet kalmadan kapıyı 
açarsınız. Eğer, beni tanıma· 
yacak olursanız kapıya geldi· 
ğim sırada blobül şarkısını 
söylerim, daima sadık bir 
dostunuzı olduğum muhtacı 
izah değildir. 

Moris Kroser 
Mister Nikola Karter, zarfın 

üzerindeki yazıyı, evin numa
rasile caddeyi aklında tutarak 
mektubu olduğu gibi çantaya 
yerleştirdi ve kendi kendine 
dedi ki: 

- Bravo azizim Kroser, 
emin olunuz ki bu gece bana 
bana terettüp eden vazifeyi 
ifada kusur etmiyecğim, ma· 
lumda sizinle görüşeceğim. 
Seni burada yakalamak zah
metinden beni kurtardın. 

Sonra yavaşça mahzene gir
di. Sandalya üzerine oturdu, 
çantayı Kroserin cebine koy
du. Haydutlar, Kroseri uyan
dırmağa çalışıyorlardı. Karter, 
bunlann yanına gelerek: 

Memul ederim ki hir 
zıyan dokunmuş olmasın, 
dedi. 

Direktör, Kartere hitaben: 
- Hakikaten harikulade 

bir zekaya maliksiniz. Boksta 
dahi fevkalade bir maharet 
sahibisiniz. Çok para kazan· 

• mk için daima pehlivanlarla 

ederim. 
Kroser, gözlerini açınca 

yırtıcı bir •hayvan gibi Kar· 
tere baktı ve yüksek sesle 
bağırdı: 

- Bizim ıçımıze giren şu 
hain herifi tutunuz, sakın el
den kaçırmayınız. işte bu al
çak tarassud memurlarının 
reisi Nikola Karter' dir. 

-9-

Kanlı, gizli oda 
Kroser, bu sözleri söylediği 

zaman ağzından, burnundan 
kan akıyordu. Kroseri yerin· 
den kaldırmak için iki kişi ya
nına geldiği sırada Kroser, 
onlara hitap ederek : 

- Şimdilik beni burada 
bırakınız. (Elile Karter'i gös· 
tererek ) şu hainin eline ha· 
kınız. Evet, ben, bu haini ilk 
gördüğümde kendisinden şüp· 
he edip vücudunu boyadığını 
anlıyarak ve arkadaşımı hemen 
eczahaneye yollayıp bir şişe 
trebentin aldırttım. Güreş es-

nasında trebentini onun bilek
lerine sürüp hakiki rengini 
meydana çıkarmağa muvaffak 
oldum ve anladım ki herif 
zenci değil, bem·beyaz bir 

adamdır. 
Karter ise gizlice kendi bi-

leklerine bakarak Kroser'in 
sözlerinin hakikat olduğunu 
anlayıp irkildi. Bütün zahmet· 

lerinin havaya gittiğini ve bü
tün ümitlerinin söndüğünü dü
şünerek müteellim oluyordu. 
Fakat zahiren hiç telaş eseri 
göstermiyor ve itidalini mu
hafaza ediyordu. Direktör, 
Karter' e karşı hiddet ve infi· 
alle : 

- Herif, nedir bu ? Senin 
vücudundaki boya sun'i ve 

yapmadır, sen kimsin? 
Mahzen, heyecanlı oğultu

larla çalkandı. Herkes Karter'i 
tehdit etmeğe ve ondan inti
kam almağa kalkıştılar, güreş 
esnasında kendisile ahbap 

olanlar şimdi düşman oldular. 
Karter, bu müthiş manzarayı 
görerek haydutlar elinde ha; 
yatının tehlikeye maruz bulun
duğunu aynen gördü, hal ve 
mevkiini ciddiyetle düşünmeğe 
başladı. Fakat gene meyus ol

mevcut kanunların hep
• Si hulasa edilmiş •• 

Çingeneler her memlekette 
yaşarlar ve her memlekette 
onlara ayrı bir isim verilir: 
İspanya' da Gitano, İtalya' da 
Zingaro, f ngiltere 'de Cipsi, 
Almanya' da Tsigoyner çingene 
demektir. Macaristan'da da 
çingenelere Faraonapek (Fira· 
vun kavmi) adı verilir. Fran· 
sızlar da çingeneye Bohemien 
(Bahemyalı) derler. 

Bir de onlann kendi ken· 
dilerine verdikleri isim vardır. 
Bunlar kendi dillerinde çingene 
manasına "Rom" derler. Bu 
kelime " Adam " manasına 
gelir. 

Fakat, ne isim verilirse ve
rilsin, çingeneler her yerde bir
dir: Göçebe bir kavim; mem
leketleri bütün dünyada olan 
ve oradan oraya dolaşan in
sanlar. Onlara Asya' da da 
tesadüf edilir, Avrupa' da da, 
Amerika' da da. Zaman mekan 
ve mesafe mefhumları onlar 
için hakikaten hiç mevcud 
değildir: 

Çingeneler yer yüzünün en 
eski zamanlardanberi yaşıyan 
bir kavimidir; her yer onların 
mekanıdır, v~ her mesafe 
onlar için yakındır. 

Bununla beraber her yerde 
Çingeneler başlı başına bir 
kavim kalmışlardır. Gittiği yer
lerde yerleşmiyen bu insanlar 
oradakilerle münasebete geç
memişler ve onların yaşayışına 
girmemişlerdir. Fransa'daki 
Almanyadaki, ispanyadaki Çin 
geneler hiçbir zaman o mil
lete karışmamış ve daima Çin· 
gene olarak kalmışlardır. 

Çingeneler nerede olurlarsa 
olsunlar, yaşayışları birdir. 
Fransa' da yaşı yan Çingene le· 
rin aşiret reislerinden biri ara
larındaki kanunları şöyle an
latıyor. 

- Biz çingeneler arasında 
dört kanun vardır. Az mı? 
Belki az, fakat, başka millet· 
lerin yüzlerce kanunu kadar, 
belki onlardan daha kuvvetli 
olan bu kanunları her çingene 
dinler. Dünyanın neresinde 
olursa olsun bütün çingeneler 
bu:kanuna riayet ederler ve 
bütün çingeneleri teşkil eden 

umumi vasıflar ancak bu ka
nunlarla muhafaza olunur. 

Bu ICanunların birincisi ve 
en mühimi şud-Jr: 

"Hangi memlekette olursa 
olsun çingeneler arasında çı
kan kavga, geçimsizlik, anla
şamamazlık gene çingeneler 
arasında halledilecektir.,. 

Bu kanunun ehemmiyetini 
izaha lüzum yok. Çünkü, bu 
suretle çingeneler adeta tama· 
mile bir millet halini almak
maktadır. 

Gelelim ikinci kanuna; bi
rincisinden pek fazla ehemmi
yetsiz · olmıyan ikinci kanun 
şöyledir: 

"Aşiretteki ihtiyarlara ve 
aşiret reislerine bilakaydüşart 

itaat lazımdır." 
Birinci kanun, bütün dün· 

yadaki çingeneler arasında 
topluluk ve bütünlük bulun· 
masına ne kadar ne kadar 

yardım ediyo~sa, bu ikinci ka
nun da çingenelerin kendi 
aşiretlerinde inzibatlı olarak 
yaşamalarını temin eder. 

Üçünrü ka nun şunu emret· 
nıektedir: 

" Hangi memleketten ge· 

lirse gelsin çingene ırkından 

olanlara yardım edilmeli, mi
safirperverlik gösterilmelidir." 

Dördüncü kanun da şu şe· 
( D-.nu 3ünc4 sahi/eti• )• 

Moskova yer 
alb tramvayı 

Moskova yeraltı tramvayı· 
nın 14,9 kilometrelik ikinci 

kısmının inşaatı, 1937 yılı 

içinde bitecektir. Bu suretle 
bu yıli içinde, birinci kısım ile 
birlikte Moskova yeraltı tram· 

vay hatlarınm uzunluğu 26,5 
kilometreyi bulacaktır. 
Diğer taraftan yeraltı tramv-

yının üçüncü-'kısmımn inşaa· 
tına da gene bu yıl içinde 

başlanacaktır. Bu üçüncü kıs· 
mm uzunluğu, 9,6 lkilometre
dir ve iki yerde Moskova neh
rinin altından geçmektedir. 

Bu yıl inşaatına başlanacak 
• olan bu kısım, 1939 da biti· 
rilecektir. 

mıyarak mahzenin bir köşesine 1 • •ı• d • A 

çekildi ve tabancasını çıkara- zmır 1 1 aımı encümeninden: 
rak kendisini yakalamak isti- Kapalı eksiltmeye konulan iş: 
yenlere dedi ki : Keşif tutarı 

- Sakın ki yerinizden kı- Bu işe ait şartname ve 

mıldamayasınız. Küçük bir ha- evraklar aşağı yazılmıştır 
reketinizle hayatınızı tehlikeye 
koymuş olursunuz. 

Karter'in bu tehdidi tesirini 
göstermişti. Hemen geri çekil
diler ve hep bir ağızdan ba-
ğırdılar ; istekliler 

- Hiyanet ettin, hiyanet 
ettin 1. 

Dikili - Ayvalık yolunun yapısı 
25987 lira 39 kuruştur. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
E - Bayındırlık işleri genel şart· 

namesi. 
D - Fenni şartname 
C - Grafik - proje 
Bu şartname ve evrakı lzmir • 
Ankara - lstanbul bayındırlık 
direktörlüklerinde görüp incele-
yebilirler. 

Direktör, onları teskin etti 
ve Karter' e dönerek büyük 
bir korku içinde titrek sada 
ile ; 

Eksiltmenin yapılacağı yer : 
tarih gün ve saati lzmir ili daimi encümeninde 1 

mart 937 cumartesi günü saat 

- Gudam bu ne iştir?Tunil Eksiltmeye girebilmek için : 
Siz kimsiniz, bizi aldattınız . 

11 de kapalı zarf usulile. 

Siz Korsikalı değil mişsiniz. 
Dedi. Kroser, arkası Üzere 

yattığı halde ve ağzı, burnu 
kan içinde olduğu halde mü
temadiyen bağırıyordu. 

(Arkası oar) 

gereken belgeler 937 takvim yılı için bayındırlık 
bakanlığından alınmış müteah· 
hitlik ve ticaret odası belgeleri. 

Muvakkat teminat miktarı : 1950 liradır. 
Teklif mektupları 5 inci maddede yazılı saatten bir saat ev

veline kadar lzmir ili daimi encümeni başkanlığına makbuz 
mukabilinde vereceklerdir. 377 

Varşova gazetelerinde oku
duğumuz şu dikkate layık ha· 
diseyi (Ulusal Birlik) e de nak
lediyoruz : 

Bir papagana, can kurtar
dığı için· bir liyakat madalyası 
verilmiştir . 

Bu haber, sayın karilerimizin 
hayretini ve şüphesini mucip 
olmasın; hakikattir ve hadise 
resmidir! 

Hemen haber verelim ki bu 
papagan, bu madalyaya tama
mile hem de iki defa liyakat 
kesbetmiştir. 

Birinci liyakatı şöyle olmuş· 
tur: 
Adı Pollo olan bu papagan 

birçok seneler kibar ve zengin 
bir Lehli kadının malı olmuş
tur. Bulunduğu yer havagazı 
ile tenvir edilmekte idi. 

Bir akşam havagazı muslu· 
ğu iyi kapanmamış ve gaz 
kaçmış, madam da bilmeye
rek ölüm tehlikesine maruz 
kalmıştır. 

Madam şiddetli bir baş ağ· 
rısı ile kalkmış, havagazı ile 
ile zehirlendiğini Sanlıyarak 
heman telefona koşmuş, fakat 
telefonda birdefa " İmdad!,, 

F ratelli Sperco 
vapur acentası 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASININ 
SiS "GANYMDEDS" va· 

puru 20 şubatta limanımıza 
gelip yükünü tahliyeden sonra 
BURGAS, VARNA ve KÖS· 
TENCE için yükliyecektir. 

SiS "HERMES" vapuru 25 
şubatta beklenmekte olup 
-AMSTERDAM~BREME.N-Ve-
HAMBURG limanları ıçın 
tahmilatta bulunacaktır. 
---SiS - CERES" vapuru 4 
Marta --do~u- bekkniyo;,Yü: 
künü tahliyed~n -t!sonra-BÜR: 
GAS, VARNA ve KÖSTEN
CE'ye yük alacaktır. 

"SA YMEDES" vapuru 10 
Martta gelerek AMSTERDAM 
ve HAMBURG için yükliye
cektir. 

SVENSKA ORIENT LINIE~ 
KUMPA YASININ 

SiS "NORRUNA" vapuru 
27 şubat;-doğru- bekl~mekte 
olup ROTTERDAM, HAM
BURG, BAL TIK ve SKAN
DlNA VY A limanları ıçın 
yükliyecektir. 
SERViCE MARITIME ROU

MAIN KUMPANY ASiNiN 
Si S "PELEŞ" vapuru 20 şu· 

bata doğru beklenmekte olup 
PiRE, MALTA ve MARSIL YA 
limanlarına yolcu ve yük kabul 
eder. 

SiS "AEBA-JUL YA" vapu
ru 26 şubatta gelerek PiRE, 
MALTA ve MARSIL YA liman· 
lanna yolcu ve hamule kabul 
edecektir. 

Si S "SUÇEAVA" vapuru 
· 2i-Marta-doğf°u- bekleniyor, 
PiRE, MALTA ve MARSIL
y A limanları için yolcu _ve 
yük kabul edecektir. -

Daha fazla tafsilat için ikin
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 

binası - arka;~Ôda-FRA TELLC 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta· 
~ihlCrindekCdeğişikliklerind;n 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 414214221/ 2663 

diyebilmiş ve düşüp bayılmış· 
tır. 

Gece vaktı bu İmdad fer
yadının bir defa da işidilme• 
sine imkan yoktu. Papağan 
bunu hissetmiş ve açık telefo
nun başına geçerek mütema· 
diyen: 

- İmdad! lmdad! diye fer
yad etmiş ve bu sayede im
dadı sıhhi yetişerek madamı 
muhakkak bir ölümden kur
tarmıştır. 

ikinci liyakat ve hizmeti de 
şöyle olmuştur: 

Pollo'nun madamı bir gün 
akrabasından birinin nezdine 
misafir gitmiş, fakat hayatını 
kurtarmış olan sevgili papa
ğanını da beraber almıştı. 

Bir gun ev sahipleri ile 
madam gezmeğe çıkmışlar, 
evin çocukları odada bırakıl· 
mıştır. Tabii, Pollo da. beraberi 

Çocuklar bir müddet oyna
mışlar ve sonra yorularak 
uyumuşlardı. 

Bu aralık, papağan pence· 
renin yavaşça açılarak bir 
hırsızın içeriye girmeğe teşeb
büs ettiğini görmüştür. 

Hırsız, papağana hiç ehem· 
miyet vermemiş, çocuklara 
doğru yürümüş, Pollo da bu 
anda: 

- lmdad l İmdad ! Diye 
Çığlıklar koparmağa başla· 
mışbr. 

Pollo o kadar kuvvetli ve 
bağırmağa başlamış idi ki 
uzaklarda bulunanlar çocukla
rın bulunduğu yere koşmağa 
mecbur kalmışlar ve hırsız 
hiçbir şey yapamıyarak kaç· 

mıştır. 

Sonradan yapılan tahkikatta 
bu adamın çocukları kaçırmak 
istiyen bir çetenin vasıtası 

olduğu anlaşılmıştır. 
Nasıl; bizim papağan liya-

kat madalyasına iki defa 
istihkak kazanmamış mıdır?. ---·--- -
200 Bin Dolar
lık mükafat 
Amerika gazetelerinde Ma· 

dam Maklen isminde zengin 
bir kadının bir otomobil ka
zasında ağır surette yaralan
dığı yazılmıştır. 

Amerika gibi bir günde 
yüzlerce otomobil kazasının 
olduğu bir yerde bunun ne 
kıymeti olabilir? Diye sorma
yınız. Çünkü gazeteler, bu 
kazanın bazı hususiyetlerinden 
bahsetmektedirler. 

Madam Maklenin yaralan
dığı gün parmağında yeni al
dığı kıymettar pırlanta [taşlı 
yüzüğü taşıdığı tahakkuk et
miştir. 

Neye hayrete düşüyorsunuz, 
karilerim? Fakat sabrediniz ve 
yazımızın sonuna kadar oku· 
yun uz? 

Madam Maklen'in parma· 
ğındaki pırlanta taşlı yüzüğün 
kendine mahsus ve dikkate 
şayan bir tarihi vardır; bu 
elmas parçası, Hindistan'dan 
çıktığı zamandan, yani takri
ben iki asırdan beri feci hadise 
ve akıbetlere sebep olmuştur. 

Bunun Lamor'ların mukad
des taçlarından birisinden 
alındığı söylenmektedir. Av
rupa ve Hindistah'da seyahat 1 

- Devamı 4 ncü şahif P. de -
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Hayvan muhabbetinden götürürdü. Hemen hemen Der Zee .. Tu·· rk A şı·rketı·nı·n 
!>ahsaçılmıştı. Edgar, gene bir böyle! Hulasa, kadıncağızın c Vapur acentaSI • 
lspanyol belediye reisinin zik- kafasının içinde sevgili köpek- & o. Birinci Kordon Rees binası Halkapınar kumaş fabrikası 
ri geçen şu meşhur fıkrayı lerinden başka hiçbirşt!y yer DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
anlatmıştı. Bu belediye reisi, tutmazdı. Varsa onlar, yoksa Hamburg LOND~l.J1i~ı Tarafından mevsim dolayısile yeni 
idare ettiği şehirde bir hay- onlar! Kadın, onlardan dolayı "MILOS,, vapuru 17 şu- çıkardığı kumaşlar: 

I h 
"GRODNO,, vapuru.15 ikin-

van arı imaye cemiyeti kuru- dolayı zıvanadan çıkmış gibi batta beklenilmektedir. ROT-
lacağını haber almış ve bu birşeydil. TERDAM, HAMBURG ve ci kanunda LONDRA, HULL Sagv lam 
cemiyetin müessislerine şöyle Bir gece, tiyatroya gitmişti . BREMEN için yük kabul ve ANVERS'ten gelip yük 
demiş ve cemiyetin müessis· İstisnai ahvalde olduğu gibi, eder. çıkaracak ve ayni zamanda Zarif 
lerine şöyle demiş: (Bu yol- köpekleri oda hizmetçisine "DELOS,. vapuru 18 şu- LONDRA ve HULL için yük 

daki hareketiniz, hiç şüphesiz emanet ederek, naçar evde batta beklenilmektedi. ROT- alacaktır. Ve ucuzdur 
takdir ve teşvika şayandır. bırakmağa katlanmıştı. Tiyat· TERDAM, HAMBURG ve "FLAMINIAN,, vapuru 25 
Ben de size her hususta yar- ro dönüşü eve gelir gelmez, BREMEN için yük kabul eder. ikinci kanunda LONDRA, 
dım edeceğim. Hemen önü- oda hizmetçisi, kendisini şaş- "HERAKLEA,, vapuru 3 HULL ve ANVERS'ten gelip 
rnüzdeki ay bir boğa dövüşü kına dönmüş bir halde, koşa- martta beklenilmektedir. HAM- yük çıkaracaktır. 
hazırlatacağım. Bu eğlencenin rak karşıladı ve hıçkıra hıç· BURG ve ANVERS'ten yük "THURSO,. vapuru 7 şu-
safi hasılatını, cemiyetinize kıra, miniminilerden Şikitanın çıkaracaktır. batta gelip LONDRA ve 
bırakıyorum.) öldüg"ünü haber verdi. "ACHAIA,, vapuru 3 martta HU LL için yük alacaktır. 

Fıkra güzel. Doğru olmasa Senora Velez, duyduğu ani beklenilmektedir. ROTTER- POL 
b 

" O,, vapuru şubatın 
ile, hoş uydurulmuş. Ve biz ıztırap tesirile, muvvakkat bir DAM, HAMBURG ve BRE-

Ed sonunda LONDRA, HULL ve 
garın bu fıkrasını, bilmem cinnete kapıldı . Ateta aklı ME.N için yük kabul eder. 

k d f d 
ANVERS'ten gelip yük çıka-

açıncı e a inledikten son- başından gidivermişti. Şiddetli EXPORT SS. CORPORATION racaktır. 
ra, boğa dövüşlP.rine dair ko- bir buhı·an geçirdi. Ölü hay· NEVYORK 

LINERPOOL HATTI 
nuşmağa başladım. Bu mev· vam yatağının üstüne koydu, 

d k k "EXIBITOR,, vapuru 19 şu- " THURSO ,, vapuru 25 
zu a i onuşma haylı uzadı kendisini hayvanın üzerine batta beklenilmektedir. NEV- ikinci kanunda LIVERPOOL 
ve bir müddet geçince, yal- attı, onu öptü, göz yaşlarile 

YORK için yük kabul eder. SWENSEA'd ı · ··k nız lspanyolların değil, bütiin yıkadı, yürekler parçalayıcı ve an ge ıp yu 
"EXPRESS,, vapuru 25 şu- k kt 

cenupluların hayvanlara karşı çığlıklar salıverdi. Yeis içinde batta beklenilmektedir. NEV- çı araca ır. 
hareket tarzlarından bahse kıvranarak saçlarını yoldu.Hiç "DRAGO,. vapuru 15 şu-

t YORK için yük kabul eder. b tt LIVERPOOL SWEN giriştik. çimizden biri, Sicil- bir surette teselli kabul ede- a a ve -
ya köylülerinin eşeklerini ne miyecek haldeydi, velhasılı... REEDEREI H. SCHULDT SEA'dan gelip yük çıkara-
kadar merhametsizce dövdük· Bütün gece dövündü, dur- "DUBURG,. vapuru 15 şu- caktır. 
lerini görmüştü; herkes bildi- du. Ancak sabahleyin bir de- batta beklenilmektedir. ROT- DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 
ği birşeyden bahsetti. Bir di· receye kadar kendine gelerek TERDAM, HAMBURG ve "GALILEA,, vapuru 2 şu-
ğeri de, bahsi gene ispanya- derin düşüncelere dalışla sü- BREMEN için yük kabul eder. batta HAMBURG, BREMEN 
ya getirerek, lspanyolların kunet buldu. Sonra, debbağ- "MARITZA,, vapuru 25 şu- ve ANVERS'ten gelip yük 
sade boğalara karşı gaddara- lık ve kürkçülük yapan bir batta beklenilmektedir. ROT~ çıkaracaktır. 
ne davranmakla kalmadıkları- adam çağırdı. Zavallı, küçü- TERDAM, HAMBURG ve Tarih ve navlunlardaki .deği-
nı, atlara da zulmettiklerini men Şikitazından ayrılmamak BREMEN için yük kabul eder. şikliklerden mes'uliyet kabul 
anlatıp bildiklerini ortaya onu daima yanında alıkoymak 
k d . B ld S. M. R. BUCAREST 
oy u. çaresini düşünmüştiı. u uğu .. DUROSTOR',, vapuru 5 

Nihayet, birkaç sene kadar çare, derisinden kendisine bir Ô 
S l h d d k 1 k 

martta beklenilmektedir. K S-
evi şe rin e o tor u eden " muf ,, yaptırmaktı! 

D TENCE, SULINA ve GA-
r. Lüders de söze karışarak Debbag" ve kürkçü, küçük 

·· LA TZ için yük kabul eder. 
Şoyle söyledi: vücudu dikkatle gözden geçi-

GALA TZ aktarması olarak ta 
- Bütün bunlara rağmen, rerek, şöyle dedi: BELGRAD, NOVISAD, BU· 

ben lsppanya'da ilahi bir - Hay hay, Senora, lakin .. 
h DAPEŞTE, BRATISLAVA, 

ayvan muhabbetine şahid Hayvancık, o kadar cüssesiz 
ıd E 

VIY ANA ve LINZ için yük 
o um. vet, adeta ilahi bir ki, derisi, Senora için bir muf 

h b alacaktır. 
rnu ah etti, şahidi olduğum yapmağa yetmez. 
bu sevgi!. - Sahi yetmez mi? 

Dr. Lüders, bir an sustu. Seno, Velez, sesi hıçkırık-
Ve sonra gülümsedi: larla kesilerek ve bakışları 

- Anlatayım size de din· göz yaşlarile bulanarak, böyle 
leyin! Şüphesiz hatırlarsınız, sordu. 
size bazı defa güzel bir Is- - Hayır, sahiden yetmez, 
Panyoldan, Senora Velezden Senoral 
bahsetmiştim? Senora Velez, bunun üze-
" - Ha, şu! Hani senin mü· rine, kat'i karar vermiş bir 
davi tabibi dostu olduğun ka- tavırla, sağ kalan sevgiliyi 

dm, ... zengin kahve tacirinin g<!_s_t:!.~~ Ay~~Ja~~~~~a_,Y!l.:.. 
karısı. tan _ ve sahibinin sesini işitince 

- Tamam! işte o! neş'e ile kuyruk, sallıyan kö-
Diye sözümüzü kesen Dr. peği gösteren lspanyol kadını, 

Lüders, devam etti: debbağ ve kürkçüye: 
- Bu kadının bir çift kö- - Peki, dedi, o halde bu· 

peği vardı. Adeta ipekten bi- nun derisini de yüzüp öteki-
rer yumak!. Miniminnacık, le· ninkine ekleyin! 

kesiz beyaz, ipek gibi yumu· rR ----
şacık, derileri gayet uzun tüy- Doktor • 
lü bir çift köpek! Her ikisi AJı• Ag~ L 
de biribirinin tıpkıtıpkısıl il.il 

Hehangi biriniz de, elbette Çocuk Hastalıkları 
köpeğinden hoşlanır, onu mütehassısı 
içten benimser. Lakin, bu ka- İkinciBeylcrSokağı No. 68 
dının çılgınca, hatta delice- ---T :!:fon 3452 İ 
sine bağlantısının yanında siz- • 

D. T.R. T.BUDAPEST 
"SZEGED,, vapuru şubat 

nihayetinde beklenilmektedir. 
BELGRAD, NOVISAD, BU
DAPEŞTE, BRATISLAVA, 
VIY ANA ve LINZ limanları 
için yük kabul eder. 

DEN NORSKE - OSLO 
"SARDINIA,, vapuru 16 

martta beklenilmektedir. Pi· 
RE, ISKENDERIYE, HAYFA, 
DIYEP ve umum NORVEÇ 
limanları için yük kabul eder. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiçbir taahhüde giri
şilmez.,, 

N. W. W. F. VAN DER 
ZEE Co. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

Dünya çingene 
ferinin dört 

kanunu 
lerin alakanız nedir kil Senora ~ Birinci sınıf mutahassıs 
Yel ezin bu bir çift köpeğe { Baştaraf ı 2 inci sahifede) 
bağlantısının yanında! lnanız Dr. Demir Ali kildedir: 
bana, çocuklar, nispet kabul "Çingene anane ve adatma 
etmez bir sevgi t Kamçıoğlu son derece riayet edilmesi 

O, bu köpeklerle saatlerce Cilt ue Tenasül hastalıklar lazımdır.,, 
oynaşır, o. nlara çörekler, pas· Gördünüz ya, dört kanun. 

ue elektrik tedavisi 
talar ve türlü tatlı şeyler ye· Fakat, içinde bütün kanunla-
d' k b k İzmir · Birinci beyler sokağı- 1,. ırere , aş a yemeklere ağız rın hu asası var.,. 
sürrneğe yanaşmıyacak dere- Elhamra sineması arkasında Aşiret reisinin söylediği bu 
cede şımartırdı. Onlarla baş No. : 55 kanunlar hakikaten bütün çin-
başa kalmak için evden çık- Telefon: 3479 ginelerin her memlekette ria-
rnaz, yahut onları da birlikte • yet ettikleri kaidelerdir. 

edilmez. 

Mücellit 

Ali RIZA 
Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAV AFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

J 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK 
HAii T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin 
ıKANDEMİR Oğlu 

caddesinde F AHRı 
, ____________________________ ! 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

.Türk Anonim ~ Şirketi 

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

1 B durak . Büyük Salepçioğlu hanı 1 
aş . karşısında 

.. --

9N(~ 
.. ( 

·o11 ıu n:ı 

P •• • ş h Tesiri tabii, efsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbreklerı 
UrJeD a aprahatsızve tansıyonlarıyüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 
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paşa ve kira FroSi~ 
Yan ya gölünün kanlı f acıası 

Vataniler Sancağı işgale kalkışmışlar ? ! ~ak/eden: F. Şemseddi~ Benlioğlu 
ikinci Kısım: Kasırga 

- 68-

Halepte vataniler aleyhine mukabil nümayiş ya
pan Araplar "Yaşasın Atatürk,, diye bağırdılar. 

T ahirin, bir işareti üzerine beş silahşör 
Frosini'yi sırtlıyarak mahzene attılar. 

Bu gecede beş silahşorun kabahatı güzelliğidir. Vah, 

Sancağın Anayasasını tanzim için Cenevre' de yapılacak top
lantıya iştirak edecek olan heyet azaları tesbit edildi. 

lstanbul 18 (Hususi) - Sancak'ın ana yasasını tesbit için Şinasi, Erkanı harbiyeden Şükrü, hukuk profesörlerinden Ali 

getirdiği zindan mahkumuna vah .. Doğrusu bu candan ben 
hiç bakmadı; etrafı görmez, de bıktım artık!. Dedi ve 
her şeyi duymaz bir va~iyetle geriye döndü. 
demir ve kalın kapıyı, elindeki • *.,,. 

Cenevre'deki toplantıya iştirak edecek olan hey'etimiz, yakın- ~uat, Merke~ banka~ı lstanbul şubesi müdürü Nazif ve ka-
da buradan hareket edecektir. tıplerd'!n murekkeptır . 

büyük bir anahtarla açtı. Bu feci hadisenin geçtiği 
Tahir'in bir işareti üzerine ve Frosini'nin zındana atıldığı 

H • te Hariciye vekaleti umumi katibi Numan Rifat riya- lstanbul 18 (Hususi ) - Vatanilerden bir kısmı, Sancağı 
set :Je~ek, Uluslar sosyetesi daimi murahhasımız ikinci reıs· cebren işgal için Halepte bir toplantı yapmışlar ve bu top-

beş silahşor Frosini'yi gene akşam, ·Ali paşa yaralı olarak 
sırtladılar ve beş on adım konağına ~dönmüş idi. 

lik vazifesini görecektir. lantıya muhalif olan Araplar da mukabil bir nümayiş yaparak 
He 'et mülkiye mektebi hukuku esasiye profesörü Etem, " Yaşasın Atatürk" diye bağırmışlardır. Ufak tefek bazı çar· 

ilerliyerek mahzenin içine at- Yarası ağır değildi ve ya· 
tılar: rasına ehemmiyet verdiği de 

H · · y ciİerden Fatin, Adliye Vekaleti hukuk işleri müdürü pışmalar olmuşsa da, zabıta sükunu iade eylemiştir. 
arıcıye .... •, t ~---·---~-----

Tahir, burada hiç durmadı; yoktu. Ali paşanın gözü pek 
yalnız zindancıya: idi; böyle biraz kan görmekle 

Et fiatleri mütemadiyen 
yükselmektedir. 

Hayvan sahipleri, bayramı 
bekliyerek satış yapmıyor.Iar 

5 n günlerde et fiatlerinin Anadoludan lzmır e getırılmek 
bird~nbire yükselmesi gayri üzere yollarda mühim mikt~r-
tabii bir vaziyettir. Onun için da kurban koyunlar vardır. 
belediye reisliği, halkın mü- Şu birkaç gün içinde İz-
him bir gıda maddesini teşkil mir'e gelecek olan hayvanlar, 
eden et satışları üzerinde ehem· Basmane civarında ayrılacak 
miyetle durmuş ve et fiatinin satış yerlerinde sat1lmağa baş
yükselmesine mani olmak üzere }anacaktır. Bu yıl kurbanlık 
tedbir almağı faydalı bulmuş· koyunların geçen yıllara naza
tur. Belediye, et fiafo1in yük· ran biraz bahalı olacağı tah· 
selmesine mani olmak için min edilmekte ise d~ arife 
icab ederse - evelce yaptığı günü fi~tlerin düşeceği tabii· 
gibi - şehrin muhtelif yerle- dir. Bayramdan sonra hayvan 
rinde dükkanlar açtırarak ucuz sahipleri, ellerinde kalan hay· 
fiatle et sattıracaktır. vanları her halde çok ucuz 

Yaptığımız tahkikata göre fiatle celeplere satacaklardır. 

hali hazırda 10000 den fazla Alakadarların kat'i olarak 

kasablık hayvan vardır. Fakat söylediklerine göre bayramdan 
kurban bayramında kurbanlık sonra lzmir' de et fiatleri çok 

koyunların yüksek fiatlerle sa· ucuzlıy~cak, şimdi bazı semt-
tılacağtm tahmin eden hayvan lerde kılosu 70 kuruşa satılan 
sahibleri, ellerindeki hayvan· koyun et.i 40 kuru~a kadar 
ları celeblere satmaktan içti- düşecektır ve o va kıt,. normal 
nab ettikleri için et fiatleri vaziyet avdet ede~cktır. 
birdenbire yükselmiştir ve ge- Belediye, et fiatlerinde ihti· 
ne alakadarların temin etlik- kara meydan vermemek ıçın 
terine göre bayram için iç tedbir almak üzeredir. ----------·--
200 bin dolar-
lık mükafat 

-Başıarafı 2 irıci w/ıifetle

etmiş olan Jan Tavermiye 
isminde bir Fransız tarafından 
Avrupa'ya nakledilmiştir. 

Bu elmasın rengi arz üze· 
rindeki diğer elmaslardan çok 
başka ve güzeldir. Ve Avrup~
ya nakledildiği zamandanberı, 
sebep olduğu öüm ve fe
laketler akıllara sığmıyacak 
bir derecededir. 

Madam Maklen bu elması 
Pariste bir mücevheratçıdan 
154,000 dolara satın almıştır. 

Evvela Jan Taverniyenin : ku
duz bir köpek tarafından dağ-
lanarak ölümüne sebep olan 
bu menhus elmas 14 ncü Lüi 
satın almış ve sevgilisi Mon· 
tespana hediye etmistir. Fakat 
bu güzel kadın az sonra kra· 
im gözünden düşmüştür. 

Onaltıncı Lüi'nin zevcesi 
Mari Antuanenin feci akıbeti 
malumdur; onaltınc1 Lüi de 
karısı gibi idam edilmiştir 
Herikisi de idamları zamanın· 
da bu elmasın sahibi idiler. 

Bundan sonra bu elmasılNi
koli Fuke'nin eline geçmiş 
onun da felaketini mucip ol· 
muştur. 

200,000 liraya yakın bir 
kıymeti olan bu elmas, sam
yoruz ki karilermizden hiçbiri 
iştemiyecektir. 

Lizbon 
Limanında /ngiliz 

Fransız harp 
gemileri 

Lizbon 18 (Radyo)- lngil
tere donanmasına mensup Re· 
j~isy~n dri~n_ot~, _dün buraya 
gelmiş ve demir atmıştır. Bu 

•r drit~t,' otuz bin- ton hacmin

dedir. 
lngiliz dritnotundan evvel 

bir F ranm filosu da geİmiştir ~ 

entrop 
Derbi'nin daı;eti üze

rine Lan Kaster'e 
gitti 

Londra, 18 (Radyo) - Al· 
manya'nın bura sefiri Von 

~Ribentrop, Lord Derbi'nin 
, misafiri olarak Lan Kaster' e 

hareket etmiştir. 

Kral Alberd 
icin dini ayinler , 

yapıldı 
Brüksel 18 (Radyo) - Bel· 

çika Kralı müteveffa Alberd'in 
öldüğü günün üçüncü yıl dö
nümü münasebetile dün dini 
ayinler yapılmış ve Kralın me· 
zanna iİdilerek çelenkler kon
muştur. 

-Biliyorsun ya.. Padişah telaş ve endişeye düşecek bir 

Bay ve Bayan gelse bu kapı açılmaz. Ali 1 adam değildi. Onun bütün 
• paşanın parmağındaki yüzüğü endişesi Frosini idi. 

getirmezsem, bu kapıyı bana Ne yama~, ne inatçı kadın· ------Kelimelerinin kullanılması için 
bir tamim gönderildi 

Ankara, 17 (A.A) - Dahi· zenginliği için lazımdır. 

liye vekili ve C. H. Partisi Binaenaleyh Türkçe yazılar-
genel sekrete.ri Bay Şükrü da ve basılarda her ne millet· 
Kaya C.H.P. ilyönkurul, Halk· ten olursa olsun ismi geçen
evi başkanlıklarına ve genel lerin cinsiyetlerine göre Bay 
espektörlere aşağıdaki tamimi ve Bayan kelimesinin konul
göndermiştir. ması ve Fransızca, Almanca, 

Türkiye Büyük Millet Mec- lngilizçe vesair muharrerata 
lisince bazı unvanların ilgası o dilin Bay ve Bayan maka
hakkında kabul edilen kanun mıı;ıa kaim olan unvanlarının 
da Türkçe konuşmada ve ya· kullanılması Türk'lerın mede
zıda erkek isimleri yanında her niyet ailesi içerisinde her mil
hangi milletten olursa olsun letle beraber müsavi ve cihan
Bay ve kadın isimleri yanına şumul bir lakapla anılmasını 
Bayan konulması kabul edil- temin eder. 

miştir. Zaten beylik, paşalık, ağa-
Bazı gazete ve risalelerde lık, hocalık, hanımlık lakapla

buna riayet edilmediği, gelişi rının kaldırılması bu maksada 
güzel kullanıldığı görülmekte· müsteniddi. Bütün vatandaşla· 
dir. Her ecnebi lisanda kendi rın ve Türkiye' de yabancı li· 
lehçelerile muttariden kullanı. sanlarla gazete ve risale neş-
lan bu unvanın Türkçe'ye yer. reden yabancıların bu esasa 
ı,şmesi dilimizin güzelliği ve riayetkar olmasını rica ederim. 

------~------.-·------~~-----

da açmıyacaksınl Dedi. dı bu? Muhtara teslim oldu· 
ğu halde, mes' ele de bir na· 
mus ve iffet taassubu de
ğildi. Bu kadın, Yanya ve 
Moranın bu şanlı vezirini hor 
ve hakir görüyor demekti! 

Ve adamlarile çekilip gitti. 
Bu sıkı tenbihler, zindancı· 

nın nazarıdikkatini celbetti. 
Bu mahkum kim idi?. 

Bunu anlamak için, zinda
nın kapısını tekrar açtı, elin· 
deki isli ve ışığı çok az fenerle 
mahzene doğru ilerledi; ve 
Frosini'yi olduğu yerde buldu. 

Feneri yüzüne tuttu; ve 
bunun genç, güzel bir kadın 
olduğunu anladı. Ve nedense, 
kalbinin derin bir acı ile sız· 
ladığını hissetti: 

- Zavallı kadın.. Bütün 

Ali paşa, İşte bunlara çok 
kızıyordu. Bu sebeple kabına 
sığamıyordu. 

Bir aralık Tahir paşanın 
yanına geldi: 

- Paşam.. Her iş hazır· 
landı. Frosini zındanda yalnız 
başına bulunuyor. Fermanın 
üzerine kendisine Azrailin ku· 
cağına atacağım. 

· Arkası var -_______ ._. ...... ·•~ı-------
üniversiteliler Çankırı 
Şehrimizde tetki- Vilayetinde"'] SOhallı 

katta bulunacaklar dershanesi acıld 1 
f 

1 

, ı 
Ankara Tarih ve coğra ya Çankırı, 18 (Radyo) _ Vi-

fakültesi talebesinden 23 kişi· layct dahilinde şimdiye kadar 
lik bir kafile, bayram tatilin- 150 halk dershanesi açılmıştır. 
Clen istifade ederek tetkikatta S 
bulunmak üzere bugün şeh- ırlla yük taşı• 
rimize geleceklerdir. k k Göring Hitler Talebe, kendilerine tahsis ma yasa tır 
ed.lecek iki otobüsle lzmir Ankara 18 (Hususi)- Da· 

Tertip olunan Eski muharipler he- ve havalisin i gezecekler, tet· hiliye Vekili ve parti genel 

t • • k b [ tt • kikatta bulunac~klardır. sekreteri Şükrü Kaya, bütün 

ava l•ştı·raA k ettı• ye ını a U e f • ·ı k l Bundan bir müddet evvel partı 1 yön ·uru başkanlıkla· 
Berlin, 18 (Radyo) - Hit- t h il v h kk d 

V 18 ( R d ) Şehrim ize crelmiş olan Ankara rına sır amma ıgı a ın a 
arşova a yo - ler, dün eski muharipler bir- 0 b" · d 

Al h 1 Hukuk fakültesi talebesi de ır tamım gön ermiştir. manya ava nazırı genera ligv inin Berlin 'e gelen · azalarını B 
G · · P l · · mh du··n An 1·ara'va do"nn1u·' şlcrdir. u tamimde, lstanbul'da sıı't orıng, 0 onya reısıcu u- kabul et'i;i·ş-;e -uzu-n m- üdd~f_.., .,. / 
ru Musiski tarafından tertip ------------ hamallarından bir yurttaşın, 
olunan ava iştirak etmiştir. konuşmuştur. İzmir birinci icra memurlu- taşıdığı yükün ağırlığı altında 
Bu avda, yalnız diplomatlar Hitler, eski muhariplere hi- ğundan: öldüğü bildirilmekte ve hay-
değil, birçok ta askeri rical taben verdiği bir söylevde, Bucada İstasyon caddesinde vanla ra bile reva görülmiyen 
ve erkan harplar vardır. -Al~a'nın ~lhu korumağ·a' Cevherci zade Hamdinin evin- bu işkenceye bir nihayet ve· 

Polonya Hariciye Nazırı çalıştığını ve diğer milletlerle de oturmakta iken halen ika· rilrııesi, bundan evvel alaka· 
Kolonel Bek, Montekarlo' dan bu- husu;ta-teşrik- mesaiye metgahları meçhul Ümmühan, darlara gönderilen bir tamimle 
dönerken Berlin' e uğrayacak amade olduğunu beyan eyle- Refia, Pakize, Raşit tarafla· sırt hamallığının yasak edilmiş 
ve Almanya ricalile temci'Sl;=- miştir. rına : olmasına rağmen bazı yerlerde 

da bulunacaktır. Eski muharipler birliği aza- Esnaf ve Ahali bankasına elan bu gibi hallere müsaade 

Berberler ları, 16 -memlek;ü~~lmak 1660 lira ve ayrıca masraf edildiği ve sırtta yük taşınma-
uzere 51 kişidir. borcunuza mukabil 4· l 2·932 sına meydan verilmemesi ilave 

Arefe gu .. nu"' '.kapalı 1 k olunmaktadır. ta 1 tarih ve 9 numaralı ipotc 
d k b b 1 E yan senedile tahtı tasarrufunuzda Tamimde, sopalarla lokan· Şehrimiz e i er er er, s- -- -· --·--· - tala . dan evlere yemek taşıma-

naf ve işçi birlikleri kurumu- G t ·1 • d 1 b • bulunan İzmir Karantinada aze ecı erın en ır nın da nizama uygun olmadı-
na müracaat ederek pazara kafile memfeke. Tramvay caddesindeki kain ğından yasak edilmesi bildi· 
rastlıyan arife gününde dük- 361, 1, 2 ve :~ numaralı altı 
kA 1 k • • •• d tı·mı·ze gelı·yor b rilmektedir. an arını açma ıçın musaa e odalı ipotekli evinizin iş u 

istemişler; Birlik bu hususta lstanbul 18 (Hususi) _ Tet- ödeme emrinin tarih lneşrinden Mala O'Q 11ehri 
alakadar makamat nezdinde 3 d b ö T 

kikat yapmak ve Türk mes- itibaren O gün için e orcu Geçen hafta lspanyol asile-
teşebbüsatta bulunmuştur. Fa· ··d · k. t 1 b" 

lektaşlarile temas etmek üzere o emenız ve ta ıp a e ıne rinin eline düşen Malaga şehri 
kat pazar günü kanunen tatil 1 k b. ·t· · b 

d b b Yakında talyan gazete mu· arşı ır 1 ırazınız varsa ış u ispanyanın ve Akdenizin en günü olduğun an er erlerin 
bu dileği yerine getirileme· harrirlerinden büyük bir kafile ödemenin tarih neşrinden iti· eski şehirlerinden birisidir. 

memleketimize geleceklerdir. baren 10 gün içinde bu itira- Finikeliler zamanında bu miştir. 

k b • Mısır Kralı zınızı istida ile veya şifahen şehrin adı Malş idi. Bir müd· 
Fransız a inesı icra dairesine bildirmeniz ve det Romalılann, sonra Arap· 

Tatilô.t yapılacakmış Avrupa seyahatine bedava vesika almanız la· ıarın elinde kalan bu şehir, 
Paris, 18 (Radyo ) _ Se· çıkıyor zımdır. 1487 senesinde ispanya Kralı 

Iahiyetli mahafilde temin Bu müddet zarfında itiraz Ferdinand ve Kraliçesi izabeli• 
olunduğuna göre, Leon Blum Kahire 18 (Radyo)- Mısır etmezseniz veya 30 gün içinde tarafından istirdat edilmiştir. 
kabinesinde yakında bazı ta· Kralı Faruk, bu ayın 26 ıncı borcu ödemezseniz rehinin sa· 1831 de Karlistlerin 1849 
dilat yapılacaktır. M. Leon günü Portsait'ten Avrupa'ya tılacağı ödeme emri makamına da Liberallerin eline düşmüş 
Blum. bu hususta en yakın· hareket edecek ve muhtelif kaim olmak üzere tarafınıza 1937 dede asiler tarafından 
larile konuşmağa başlamıştır. memleketlt;ri gezecektir. tebliğ olunur. zaptedilmiıtir. -


