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lngiltere hü1'ômeti 
Almanyayı Romadan ayır
mak siyasetini bir derece 
daha kuvvetlendirdi. 

Fiati (100) Para 

Şam da f(anlı Müsadeıneler Oluyor 
Uzak Şarkta hali harp fi-
len devam -etmektedir 

Cin ve Japon kltaıarı arasında çarpış

Mes'ut 
Bir Senei 

Madrid dört taraf
tan ateş altında 

--------J)evriye 
lstanbul, 21 ( Hususi ) 

Montrö muahedesinin imzalan· 
ması hasebile ordumuz, geçen 
sene bugün Çanakkale boğaz
larını işgal etmişti. Bu müna· 
sebetle işgalin birinci yıl dö
nümü, bugün burada büyük 
tezahüratla kutlulanıyor. 

Asiler, MilislerinM83 ~tayyare 

ma tar ve topçu düelloları oluyor ·ımYf)ettikleri iddiasindadırlar 
J 

yapılmış olduğu haber veril· 
mektedir. Burada bu düello· 
ların otomatik surette Japonya 
ile harbe girişmeği intaç et· 
miyeceği mütalaası serdedil· 

-.,.-

Çin askerleri 

mektedir. 

-------···-------
Eski Kral 

Tekrar Bulgaristana 
dönüyor 

Sofya 21 ( Radyo) - Kral 
Boris'in pederi sabık Bulgar 
Kralı Ferdinand, yakında Lon· 
dra' dan buraya gelecektir. 

Bulgar hükumetinin, bu hu
susta lazım gelen devletlerin 
müsaadesini aldığı zannolunu· 
yor. 

Bugün, Cumhuriyet abide· 
sine çelenkler konacak, geçid 
resmi yapılacak ve geceleyin 
de muazzam fener alayları 
tertip edilecektir. ----···---Mısır, Montrö mua
hedesini kabul etti 

Kahire 21 (Radyo) - Mısır 
parlamentosu, dün öğleden 

sonra toplanmış ve Mısır ka· 
pitülasyonlarını kaldıran Mon· 
trö muahedesini müzakere ede 
rek kabul eylemiştir. 

} 

Madrid' den bir görünüş 
Paris 21 ( Rad}O ) - Ha· Asilere verdikleri haberlere 

. Tokyo 20 (A.A} - H<.· 1 
~ıciye nezareti bugün fecirden 
1libaren Yungtingol nehrı civa· 
kndaki Çin kıtalarının Japon 

1 
•talarına ateş açmış olduk· 
arını bildirmektedir. Saat 14 
den itibaren Çin kıtalan Pa· 
raoşen ve Lokoçyodan iler
enıeğe başlamışlardır. Muha· 
tebe devam e1.ııyor. ;;>ıuıaıye 

top ve mitralyöz düellosundan 
sonra muharebe durmuştur. 

Pekin ile Tiyençin arasındaki 
demiryolu münakalatı tatil 
edilmiştir. Şam da ha yat bahalı lığı vas ajansına göre, Madrid göre, cumhuriyetçiler bir haf· 

cephesinde devam eden mu- ta içinde 83 tayyare kaybet· 

--------------------
Paris, 21 (Radyo) - Uzak 

şarkta henüz resmi surette 
harp ilan edilmemiştir. Buna 
rağmen ç: ... ~ Jut'ulf .. ~"'"''. 

r"ı..ruıu :;;ımaııncıe musademe· 

Halk hükômet alevhindP k~n
ıı numayışıer yapıyor 

harebeler, son şiddetini bul-
mişler imiş. 

mustur. s,.hirin ~.. ~---1 detli muharebeler başlamıştır. 
Madrid muhafız kumandan· 

lığı mukavemet için bütün Asiler, Teroelde bazı yerler 

aldıklarını bildiriyorlar. 
kadar bir Japon neferi mak· 
tul düşmüş bir tanesi de yara· 
lannıışbr. 

ler yapmakta ve bu müsade· 
melerdc topçu faaliyeti de 

görülmektedir. 
japonyanın Çin mukabil 

Pekin 20 (A.A) - Kırk 
dakika kadar süren şiddetli ........ 

Kral Faruk 
Atarsilyadan İsken. 
ele, iyeye hareket etti 

teklifini reddetmesi üzerine 

harp ihtimalleri bir derece 
daha artmıştır. 

Kral Faruk 
Paris 21 (Radyo) - Mısır 

kralı Faruk ile valde kraliçe 
Ve dört prenses, dün Vişiden 
Marsilyaya gelmişlerdir. Mar· 

silyada, adliye mızın B. Vensa 
Oriyol, Marsilya belediye reisi 
Ve birçok resmi zevat kralı ve 
Valde kraliçe ile prensesleri 
karşılamışlardır. 

Kral ile valde kraliçe ve 
Prensesler, akşam üzeri, Nıl 
Vapuruna binerek lskcnderi· 
Yeye harekei etmişlerdir. 

Kral hareketinden evvel 
F' ransa' Cumhurreisi B. Leh· 
tuna bir telgraf çekmiş ve 
F' tansada bulunduğu müddetçe 
&Ördiiğü hüsnü kabulden do· 
layı memnuniyetini bildirmiştir. 

İngiliz gazetelerine göre; Çin 

şiddetle müdafaaya hazırdır. 

Bu sebeple japonyanın bu 

harpten galip çıkması güç 

olacak ve galip gelse bile pek 

fazla yıpranması lazım gele· 

cektir. 
Şanghay 20 (A.A) - Bütiin 

Pekinin garbına birkaç mil 
mesafede bir topçu düellosu 

Liyejde 
Büyük bir abide 

dikilecek 
Bürüksel 21 (Radyo)- Mıı· 

reşal Petenin riyasetindeki 
Fransız askeri heyeti, dün Liye· 
je gelmiştir. Bu heyet, umumi 
harbte ölen Belçikalılar için 
yapılan büyük abidenin küşad 

merasiminde bulunacaktır. 
Abid(!, bizzat Belçika kralı 

Leopold tarafından açılacaktır. ---···· ... --
Fransız 

Komünistlerinin 
cemilesi 

Paris 21 (Radyo) - Komü
nist sendikaları, dün buradaki 
ispanya sefarethanesine gitmiş
ler ve cumhuriyetçi ispanya 
hükumetine karşı olan merhu· 
tiyet\erini göstermişlerdir. 

Sefir, Komünist hey' etlerine 
teşekkür etmiş ve alakaların
dan dolayı memnun kaldığını 
söylemiştir. 

tertibatı almıştır. ______ ........... ~·~·--~----------• 
Dün ya büyük bil' adam 

daha kay betti 
---------~-----Büyük mucid Markoni, dün sa-

bah kalp sektesinden öldu 

Şam' da nümayişçiler 
(Rayat) - Hayat maktul düşmüş, halktan bir Şam 21 

babalığının ilerlemesi hasabile çok kimseler yaralanmıştır. 

pratesto için dün yapılan mi· 

tingten sonra halkla zabıta 
arasında çarpışmnlar olmuş· 
tur. Bu çarpışmalarda, iki za· 
b1ta ı. emuru ile bir çavuş 

Filistinin taksimini protesto 

için bugün yapılması mukar· 
rer olan mitinge müsaade 
edilip edilmiyeceği malum de· 

ğildir. 

----------· ·------------Rumen ve Yugoslav 80 yaşında 
Bir ihtiyarın marifetleri 
İstanbul, 21 (Hususi) -

Bugün Sirkecide bir cinayet 
olmuş, 80 yaşında bir adam, 
alacaklısını öldürmüştür. 

Adem baba namındaki ka· 
til, alacaklı olduğu otelci Ra· 
şidin Sirkecideki otdine git
miş ve şiddetli bir münaka· 
şadan sonra tabancasını çe
kerek iki el atmış Raşidi ya
ralamıştır. ~ 

Polisler, Adem babayı ya· 
kalamak üzere otele gelince, 
katil bu defa onlara da ateş 
etmiş, polisler de mukabil ateş 
açarak kendisini yara!adık~.an 
sonra ele geçirmişlerdır. Mud· 
deiumumilikçe tahkikata baş· 
lanmıştır. 

Erkltnaharb reisleri Pa· 
riste tetkikat yapıyorlar 

Paris, 21 (Radyo) - Meç· 
ten bildiriliyor: • 

Romanya Erkanıharbiyei 
umumiye reisi General Sikio 

ve Yugoslavya Erkanıharbiy~i 
umumiyesi reisi General Nedıç 
Majino Fransız istihkamatını 
ziyaret etmişlerdir. Bu iki Ge· 
nerale Fransız Generallerin· 
den Kalson ve Jiro refakat 
etmiştir. 

Bundan sonra Meç askeri 
kumandanlık dairesinde misa· 
fü Generaller şerefine bir ziya· 
fet verilmiş akşam da fener 
alayı yapılmıştır. 

Roma 21 (Radyo) - Büyük ~ .. 

mucid Markoni, dün sabah 
kalp sektesinden 63 yaşında 
olduğu halde ölmü~tür. 

Markoni, ayan azasından ve 
fen akademisi reisi idi. 

Büyük mucidin cesedi, dün 
öğleden sonra fen akademisine 
nakledilmiş ve teşhir edilmiş· 
tir. 

Akademi azası, sıra ile sa· 
baha kadar cesedi beklemiş· 
lerdir. 

Bugün, saat 18 de milli ce· 

naze alayılc kaldırılacak olan 

cesed. yarın sabah şimendifer 
ile Polonyaya nakledilecek ve 
orada gömülecektir. 

Cenaze alayı esnasında bü· 
tün dünya radyo istasyonları 
ile telsizler, Markoniye hürmc· 
ten iki dakika servislerini ta· 
til edeceklerdir. 

Krallar, devlet reisleri ve 
bütün üniversiteler rektörleri, 
ltalya hükumetine ve büyük 
mücidin ailesine taziyet tel· 
grafları çekmişlerdir. 

Tercümeihali 
Markoni, İtalyanın Dolonya 

oehrinde 25 Siean 18i4 te düo)aya 
gelmiş; İtalya ve İngiltere ilniver· 
sitelerinde tahsil etmiştir. Babım 
İtalyan, anası IrlanJalıdır. 

Bolonya ünheraitesiode çalışır· 
keo bir profeıörüo nezateti altında, 

Mütevej/a 
şimdi telE>iz telgrafta kullanılan 
(Herz dalgalnrı) üzerinde tecrübe· 
]erine başlamıştı. Markoni, profe· 
söründen ö~reodiği şeylerle iktifa 

etmiyerck daha ileri gitmişti. iki 
ene çalıştıktan sonra 1896 sene• 

simi•', elektrik dalgalannı gören 'e 
alan ilk cihazları meydana getir· 
miştir. Aletlerini çabucak tadil ede· 
rck, haberleri birkaç kilometre)e 
gönılermel;e ımn af fak olmuştur. 

hıtiraının sınai işlerde mühim 
tatbikatını düşünen Markoni, İtalya 
hükumetinin aliiknsıoı uyandırmata 

çalı~tı. Fakat istediği yardımı gürcmee 
yincc f ngiltcrcye gidip tecrübelerini 
orada )Bptı. lngiltcre posta idaresi 
bu tecrübelerle olBkndnr olub mu• 
vafakotini kabul etmekle beraber, 
halk haberlerin tcl!izlc gönderil· 
mceil<> istih~a ecliyordıı. 

Gemiler ve gemilerle, kara 
arasındaki kısa mesafelerde 
( Devamı4 üncü sahifed~ ) 
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Anasını Ciör __ 
-----Kızını Al 

Yazan: Sermet Muhtar No. 37 
Merdiveni iki, üç basamak 

atlaya atlaya odasına çıktı. 
Kendi evraklarını ve öte be
risini koyduğn aynalı konso· 
lun üst çekmesine anahtarı 

soktu; açtı. 
Nazır paşaya havale 

edilmiş müstacel bir dosya 
vardı; onu alacağım!. diyerek 
dükkanların ve evin tapu se· 
netlerini alıp iç cebine soktu. 

Yine acele acele merdiven· 
den indi. Sokak kapısından 
dışarı kendini attı. 

Haydi Emniyet Sandığı.. 

Bereket versin, orada em
lak dairesinde bir iki tanıdığı 

vardı.. iç yüzü pasaparula tt· 
meğe de lüzum yok. 

- Kayınvalde ziyadece ra
hatsız; revşi hale bakılırsa 
akşama sabaha.. Kayınpeder 

de el'an mazul; binaenaleyh 
darda. Haneye müttasıl küçük 
bölüğü satmağa kalkıştı . Ben 
almak niyetindeyim!. Dedi . 
250, 300 lira kadar bir para
ya ihtiyaç hasıl olduğunu söy
ledi. 

Emlak dairesınde, Yusuf
paşadaki evin tapu senedine 
baktılar. Hesapladılar, kitap
ladılar. Vere vere, 6 bin ku
ruştan fazla veremiyorlar. 

Şahap, bir daha cebe mü
racaat etti. İki dükkanın se
netlerini de çıkardı. Yine hesap, 
iktap. 230 lira ancak alabilir. 

- Pekala, yapın muamele-

c~diyetinT1 s~yle'tır~.; Hemen 

işe başladılar. Yazdılar, çız
diler. 

- Yarın dükkanlara ve ha-
neye muhammin izam ederiz; 
öbür güne raporunu verdiri
riz; daha öbür gün de defter-

haneye ait aksam neticelenir. 
Öğleden sonra buraya gelir, 
230 liranı alırsın biraderci
ğim! Dediler. 

Hafize, ağırlık olarak verı
lccek 80 lirayı almak için, 

ertesi gün Maliyede, Bedelat 

kaleminin kapısına gelmiş, 
Şahap daha evvel ortadan 
sıvışmış, odacıya tcnbihi de 
çekmişti. Hafizanım gelirse 
de ki: 

- Sermümeyyiz Bey, mü
him bir mesele zımnında, bu 
sabah nazır paşa hazrcileri 
tarafından Divanı muhascbata 
gönderildi. Bugün ve yarın 
orada meşgul olacak. Daha 
ertesi gün, ikindiye doğru 
gelecek!. 

Uzatmıyalım, Kemankaş 
Bey, Emniyet . Sandığından 
230 lirayı cebine koyar koy
maz, ikindi suları kalemine 
koşmuş, biraz sonra da Ha
fize kapıya damlayıp odacı 
ile onu koridora çağırtmıştı . 

Müstakbel yeni güvey, der-
cengi evvel, okumuşcası meh· 
ri muaccel ve kadınlarcası 
ağırlık denilen meblağı, 80 
lirayı müstakbel makamı ka· 
yınvaldenin avucuna tıkır tıkır 
saydı ve üstünden, yükün ilk 
a~ır balyasını attı. 

Kaynananım, sevincini belli 
elmemeğe çok diş sıktığı hal
de. parmağında zilleri eksik, 
gene kendisini tutamadı : 

- Bin berekat, yaşşa ars· 

!anım!.. Şekerci dükkanında 
mutabık kaldığımız gibi, artık 
alt tarafının kamilen ve eksik
siz bir ayak evvel tamamlan
ması senin himmetine bağlı!.. 

Diyerek gene mor feracesinin 
eteklerini uçura uçura basıp 
gitti. 

Ardından da Şahap, fırladı 
Beyazıt meydanına .. 

Evi nerede tutsun, nerede 
tutsun .. Dedikleri gibi, Aksa
ray civarı en muvafığı. 

Bir kira faytonuna atlayıp 

Valde camisinin önünde indi. 
Bekçiler kahvesine girdi. Kira
lık üç dört odalı ev sordu. 
İki tellal da araya karıştı, 

Faytonu savmamış, bekleti
yordu. İki bekçi, iki tellal, bir 
de kendisi, dolmuşa binmiş
cesine arabaya doldular. 

Horhör yokuşunun alt ba· 
şında, Muratpaşada, Cerrah
paşa yolunda birkaç eve bak
tılar. Nihayet, Taşkasabın ile· 
risinde, Tevekkül hamamına 

sapan sokağa girer girmez, 
köşeden üçüncü kapı, bir ev 
buldular. 

Altı katta iki oda; üst katta 
büyükçe bir sofa üstüne yine 
iki oda, bir gusülhane. ÇatJ 
katı da mevcut.. Bodrumunda 
mutfak; içinde sarnıç ve frenk 
tulumbası; yanında odunluk, 
kömürlük .. Arkada, tavuk ma
vuk besliyecek bir de küçük 
bahçe ... 

Sahap evi eğendi .. Ev sa
olarak, mahıye ıcarına ıv me-
cidiye istedi. Sekize sulh oldu. 
Peşin verilen ilk aylığı alıp 
cebine attı . 

İşte ev meselesi de böylece 
kolaycacık hal ve fasledilmiş 
oldu. 

Araba beklemede; daha ak
şama kadar da çok vakit var. 
Şahap, ayak teri olarak bek
çilere birer çeyrek, tellaliye 
olarak da tellallara ikişer çey
rek toka ederek gene atladı 
faytona .. 

Çarşıyıkebirin Bitpazarı ka
pısında indi; Yorgancılar içine 
girdi. Bu karüzarda, işi önce
leri sarpa sarıyor ama sonra, 
hernedense Allah tarafından 
asanlaşıyor. 

İlk girdiği dükkandan, ef
latun üzerine güvez dallı bir 
gelin odası takımı seçti. Bir 
kanape, iki koltuk, dört san· 
dalya ve maa korniş üç pcn
cerelik perde.. 650 kuruş 
verdi. 

3 dükkan aşağıdan, yatak 
odası için iki kişilik bir ceviz 
karyola, maron bir aynalı do
lap, mermerli ve musluklu bir 
lavabo, etrafı lacivert kadife 
ve kendi havai mavi kumaştan 
bir şezlong ve ona uygun ve 
camgöbeği renginde iki perde, 
üçü öbür odaya ikisi bu oda· 
ya mahsus, ayrıca beş adet 
de tül perde ve makineli ıs
tor. Oraya da iiçbin beşyüz 
kuruş saydı. 

Ey peki, yatak, yorgan, 
yastık?. Edacık belki de ge-. 
tirir, fakat yetimceğizin yatak 
yorganı ne derece olur ki? 
Kendisininkini muvafık bul
maz: mahcup kalır, üzülürse .. 

Kemrnkaş, haydi, asıl Yor
gancıların ta .. 1fına .. 

Bi pamuk yatak, 1 ir yün 
döşek, bir yan, iki yüz yastı-

(Ulu5al Birlik) 

IDünyada Olup Biten~le~. 
Bedbinler /ngilizlerin so-

hastanesi l~!~~fn~~~~!: so· 
"Bedbinliğe meyili olan in- ğukkanlı kimseler oldukları id-

sanların sayısı gün geçtikçe diasını bir kere daha teyid 
büyümektedir. Bunda geçim eden şöyle bir hadise cereyan 
zorluklarının da tesiri olmakla etmiştir. 
beraber, bedbinliğin doğrJdan Londra civarında oturan 29 
doğruya bir hastalık olduğu yaşında Gena Hyde adında 
kanaati de birçok bilginlerde bir daktilo, hergün banliyö 

kök salmıştır.,, trenile Siti'ye gelmektedir. Bun 
Bu kanaatle hareket eden dan birkaç gün evvel gene bü-

Marsilyalı iki hekim, sadece rusuna gitmek üzere treni bek-
bedbinlere mahsus bir hastane lerken, müvazenesini kaybede-
açmağa karar vermişlerdir. rek, istasyona giren trenin 
Her şeyi kara gören insanları önünde perondan aşağı yuvar-
tedavi etmek kolay olmadığı }anıyor. Tren bir müddet Hy-
gibi, ruha tesir yapmak için, de'nin üzerinden geçtikten 
bu tedavinin birçok metodla- sonra duruyor. 

ra da ihtiyacı vardır. Bu hadiseyi seyreden polis 
Bu iki hekimin tedavilerin· ve halk, ah ve vahlarla facia 

deki başlıca metod, bedbin· yerine koşuyor. 
lerin can sıkıntılarını giderecek Bir tesadüf eseri olarak iki 
yesileler hazırlamak ve tedavi ray arasında bir çukura yuvar-
altına alınmış olanları sık sık lanmış olan Hyde, sanki hiç 
birbirleriyle görüştürmektir. birşey olmamış gibi trenin al-

Hekimler bu tedavi usulile tından çıkarak, evvela üstünü 
çok muvaffak olacaklarını ümid başını temizlemiş, ondan sonra 

Dişçinin man
kenleri 

Bugünlerde Paris mahkeme
lerinin birinde acaip bir dava 
sona ermiştir. Parisin tanın

mış bir dişçisi, muayenehane
sinde gayet güzel ve şik kız
ları canlı reklam olarak kul
lanıyor, diye, meslekdaşları 
tarafından, meşru olmıyan bir 

bir tarzda rekabete girişiyor 

iddiasiyle dava edilmiştir. 

Bu aç.ık göz Paris hekimi

nin yerinde olan bu buluşu, 

doğrusu böyle bir akibetle 

karşılaşmamalı idi. Hiç sıkıl

madan hepimiz itiraf edelim 

ki, muayenehanedeki koltuğa 

oturduğumuz zaman, en cesu

rumuzun içine bile bir korku 

giriyor. Hekim istediği kadar 

nazik olsun, o, dişi oyayım 

derken, içimizi de oyduğu 

makinesiyle faaliyete geçince, 

gözlerimizle dıvarlardan bile 

merhamet dileniyoruz. 

21 Temmuz937 

Telsiz kanunu 
Ağustosta yürülüğe 

• • 
gırıyor 

1 ağustostan itibaren yürü· 
lüğe girecek olan telsiz kanun~ 
hükümlerinin tatbik suretlerı, 
teknik ve işletme işleri hak· 
kında bir nizamname hazır· 
lanmıştır. 

Herhangi neviden olursa 
olsun telsiz tesisatı (harici an· 
tenler ve telsiz telefon alıcı 
cihazları dahil) ve yedek kısı~· 
ları sahibleri, d"'vletin umu~ı 
ve askeri emniyet ve asayı·. 

şinin gerektirdiği hallerde ferdı, 
mıntakavi veya umumi olmak 
üzere Bakanlar heyeti kara·b 
rında dayanarak yapılacak tale 
üzere r bunları faaliyetten kal· 
dırmaya ve muvakkaten hii· 
kiimet emrine vermeye mecbur 
tutulmaktadırlar. 

Herhangi neviden olursa 
olsun alıcı tesisata aid ruh
satnameler bu nizamnameye 
göre Bayındırlık bakanlığı 
adına posta telgraf ve teleforı 
umum müdürlüğü tarafından 
verilecektir. 

ediyorlar. polise dönerek gösterilen ala-
Bedbin olan bir kimse, aynı kadan dolayı teşekkür etmiş 

hastalığa tutulmuş olan hır ve treni kaçırdığından ikinci 
başkasının vaziyeti iyileştiğine trenle geleceğini lütfen idare-
ve artık dünyayı kapkara gör- sindeki şefine telefonla bildir-
mediğine kanaat getirmelidir. mesini kendisine rica etmiştir. 
Bedbinlik · hastalığına tutulan- Prag mekteplerinde 
ların spor yapmaları ve hep 

Bu gibi anlarda, ruhu ha

lctiınizi esaslı bir surette de

ğiştirecek bir vesilenin ortada 1 

peyda olması, maneviyatımıza 

az mı tesirli olur? 

Memleket içinde oturmaları 
bir ayı geçmiyen yabancı seY

1
" 

· · k" te • Yahların otomobıllerınde ·ı . 
. . ırı 

siz telefon alıcı cıhazı ıç 
ruhsat almaya lüzum olmıya· 
caktır. 

Harç ve ücretler . 

bir arada eğlenceli konferans- nezaket dersleri 
lar dinlemeleri lazımdır. Prag belediye meclisi, ders 

Bilhassa hastaların sabırları t · ı'lc yakın-
programını urızm 

üzerinde tesirli olan oyunlara 
ehemmiyet verilmektedir. T e- dan alakalandırmağa knrar 

davi altına alınanlar gayet vermiştir. Bu maksadla yurd 

hafif yemek yiyeceklerdir. Ba- bilgisi dersinde turizmin ehem-
kalım, hekimlerin bu teşebbüs- miyetini tebarüz ettirmeleri ve 
halde boğucu bir hava- için.de 0~~ ... uıı<-

lerini tanıtmak, memlekette yaşıyan insanlığa rahat nefes 

aldırmak fikri boş bir dü- misafir kaldıkları müddetçe 
şünce olmasa gerek.. kendilerine hoş vakit geçirt-

ff erşey İ mahve- mek ve unutulmaz hatıralarla 
ayrılmaları için ne suretle ha

den . bir mayi reket etmek icabedeceğini ta-

Brooklyn yüksek fen mek- )ebelere öğretmeleri hakkında 
tebi profesörlerinden Gilbert 
B. L. Smith beş yıl uğraştık
tan sonra, temas ettiği her 
maddeyi birkaç saniye içinde 
tamamile tahrib ve imha eden 
bir mayi keşfetm~ğe muvaffak 
olmuştur. Bilgin, Amerika 
kimya cemiyetinde verdiği 
konferansta keşfetmiş olduğu 
mayiin akıllara sığmayan sır
larını uzun uzadıya izah et
mektedir: 

- Hararet normal olduğu 
halde, bir gece, kimya labo· 
ratuvarımda bir cam kap için
de bulunan bir mahlul, bir· 
denbire donmağa başladı ve 
hacmi biiyüyünce kap patladı 
ve içindeki mayi yere dökü
lerek, döküldüğü yeri harap 
etti. Bununla da kalmadı; dö
şemeyi yavaş yavaş harap 
edip deldikten sonra, fizik 
aletlerinin bulundu<Tu alt kat-' 

o 

öğretmenlere direktif veril-
miştir. 

Bu hususta esas şart: Her 

kbse karşı nezaketle muamele 

etmektir. Bu maksada uygun 

bir şekildeki nezaket, çocuk

lara, daha mekteb sıralarında 
iken öğretilecektir. 

Belediye meclisi bununla da 

iktifa etmemiş, Prag halkına 
hitab eden bir beyanname 

neşrederek, yabancılara karşı 
fevkalade bir surette nazik 

davranmalarını rica etmiştir. 
Bundan başka, ayrıca mağa
za sahiblerinc hitab eden bir 
beyannamede de, müessesele
rini mükemmel bir vaziyete 
sokmalarını ve turizmin men· 
faatleri icabı zevk ve sanata 
itina göstermelerini istemiştir. 

Seksapil 
• • • 

ünıversıtesı 
"Amerika sinema artistlerin

den Valas Makdonald, ortaya 

yepyeni bir fikir atıyor: Sek· 

sapil öğretecek olan bir yük· 

sek mektep açmak istiyor. Bu 
mrı<t,, he, Hotıvıınıın . tanınmıs 

birçok yıldızları ders verecek
lerdir.,, 

Bir bu eksikti ! Amerika, 
dünyaya seksapil diye acaip 
bir unsur çıkardıktan sonra, 
şimdi de bu "uzaktan erotik 
tesir yapmak,, san'atını ilmi 
bir sisteme bağlamak istiyor. 

Valas Makdonald'ın ders 
programı bu hususta epey fi
kir veriyor: Bir filmin meyda
na getirilmesile alakadar muh· 
telif ders şubeleri yanında, ilk 
zamanlar haftaJa iki saat sek
sapil kursunda tatbikat yapı
lacaktır. 

İlk derslere, ölen Valantin
onun "Şeyhin oğlu,, adındaki 
meşhur filmi ile başlanacaktır. 
Bu ders esnasında, talebelere 
ölen seksapilin sır ve kudreti 
göster"lerek öğretilecektir. Bir 
müddet sonra, Greta Garbo 
Marlene Ditrich, Gari Koper 
Klark Gable, Jan Kravford 
ve daha bazı yıldızlar ders 
vermeğ·e başlıyacaklardır. Mek
tebe aşk sihirine mahsus olan 
bu ilk Holivudda yeni bir ne· 
sil yetiştirmek gayesiyle hare· 
ket ediliyor. 

ta da birçok tahibat yaptı. 
Seleninum - Osychlorid'e, 

cam, platin ve çelik levhalar 
imalinde kullanılan Volfram
dan başka bir seyin mukave· 
met edemediği anlaşılmıştır. 
Bu itibarla, hava sızmayan 
sırça kaplarda muhafaza edil
mesi İcab ediyor. Çünkü, bu 
madde kolayca uçup havaya 
karışmakta, 15 derecei hara· 
rette donmağa başlamaktadır. 

Devlet demiryollarından; 

tığı, bir mavi atlas yorgan 
aldı. Havalar soğumağa baş
larken bAttaniyc edinmek ko
lay. 

(Ark.ası var) 

1 -

2 -

40 yaşından yukarı olmamak ve işletme merkezlerin· 

den öğrenilecek şartlarımızı haiz olmak şartile yüksek 

tahsil görmüşlerden stajyer hareket miif ettişi alına
caktır. 

İstekliler kendilerine lazım olan izahal ve tafsilatı al

mak için Ankara Haydarpaşa veya İzmir işletme mü-

dürlüklerim izden birine müracaat etmelidirler. 

İlk alınacaklara 130 lira maaş verilecek ve iki sene 

staj müddetinin hitamında müfettişliğe liyakatı tasdik 

edilenlerin maaşları 151 liraya çıkarılacaktır. 
4 - İmtihanda ve staj müddetinde temayüz edenlerden 

li!'an bilcnlerrlen lüzumu kadar bir sene miid<lctlc 
Avr11pnya gönderilecektir. 

5 - Son müracaat 5181937 Jir. 16 21 26 2378 

111'" Türk deniz ve hava ge ı. 
. ·ı ce~ leriyle tayyarelerıne verı e · 

telsiz tesisatı ruhsatnamele~ı 
için on beş lira ve gem.i telsı~ 
muhaberecilerine verilecek şe 

. . b 1· a harç hadetname ıçın eş ır 

alınacaktır. ··c· 
Radyolardan alınacak ıJ 

1 ., nc:8-retler Bayındırlık bakan ıgı 'fe 
tesbit edilmiştir. Bir tarı e 
ı ... ı: .. ..Io tc:~adilc $dilmPk .fııer k 
Bakanlar heyetine sevkedıJıner 
üzeredir. Ücretler her ınıı 1 

senenin birinci ayı içinde rnıı-

halli posta, telgraf ve telef 0~ 
idarelerine verilecektir. Malı 

. b" . . it "çinde senenın ırıncı a ı ayı ı . 
kendilerine ruhsatname verr 
!enlerden tam ve ikinci altı 
ayı içinde verilenlerden yarı 
ücret alınacaktır. I 

Telsiz istasyonları vasıtasi e 
neşredilecek ilan, reklam "e 

. 1 a· sair lransmisyonlardan a ın 
cak ücretler hnkkında da ha· 

. BB· zırlanmakta olan tarifeyı •t 
kanlar heyeti yakında tesbı 
edecektir. 

1 s· Yabancı elçilerle konso 0 

lardan ve bu elçilik ve kon· 

solosluk resmi memurları.~d~ 
karşılıklı olmak şarliyle ucr 
alınmıyacaktır. 

-----~· ____... 
Bir rüyadan sonra 

iyileşen hasta . 
Bugünlerde Milano hekimle;' 

bir muammanın halli ile ııg· 
raşmaktadırlar: . 

Mesele şudur: Bayan Ma01•
1
' 

adında bir kadın bundan bıf 
kaç yıl e~vel ciğerlerindcfl 

ve ıztırap çekmeğe başlamış 

günün birinde bu hastalık 0 

derece ilerlemiş ki, hekimle' 
hastadan ümidi tamaınilc kc5• 

mişler. Fakat, bu arada hastıı 
birdenbire iyilcşmeğe başlaı1l;ş 
ve bu iyileşme hadisesi sürat e 
ilerlemiş. Eğer bir reaksiofl 

ıı· olmazsa, kadın n sıhhatı tanı 
mile geri dönmüş sayılabilir; 

Bayan Mauri, iyileşınege 
··yıı başlamadan önce bir rıd 

gördüğünii Ye bu riiyasııı .. ~ 
ona büsbütün iyileşeceği s0Y 
lendiğini ve crt~si giindefl 
itib:ırcn iyil şmc e başladı· 
gını anlatmaktadır. 
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W. F. H. Van rekası Li ited 
Necati, ten a kahvenin ka- gazeteyi kat ayaraK masaya De Zee T •• 

11 
s • 1 .. 

P~sından içeri girdiği zaman bıraktı ve büsbütün yabani V8pUr acentasJ 0 f İm ) l' l\ et İ 
~~r. masada tanımadığı dört görünmemek için tek tük keli· & Co. Birinci Kordon Rees binası 41 

ışıyle beraber oturan arka· melerle sohbete iştirak etmeye T l 2 Ha ! kapı ar kumaş fabrı·kası d DEUTSCHE LEVANTE LINIE e · 443 aşı Şevket, birdenbire şey- ve mecliste hissedilen umumi THE ELLERMAN LINES L TD. 
t~nın aklına getirdiği bir mu- s kıntı havasını bu suretle G. m_. b. H. "OPORTO 10 
ı bl HAMBURG " vapuru tem-

1 ik planını iki saniye içinde biraz olsun hafifletmeye ça- d LIVERPOOL SWEN t "CHIOS,, vdpuru 16 Tem- muz a ve -
arnamJadı ve yanındakilere lıştı. SEAd l. ··k k k d·· muzda bekleniyor. ROTTER- an ge ıp yu çı araca . 0 ncrek alçak sesle: Masadaki yabancıların ken- POLO ı 

DAM, HAMBURG ve BRE- " " vapuru ı ı tem-
- Bunu görüyor musunuz? disine karşı merak ve endişe- d LONDRA HULL d MEN limanlarına yük ala- muz a ve ve 

edi. Zavallı, altı ay evvel leri azalmış gibi görünüyordu. caktır. ANVERSten yük çıkaracak ve 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbıseler için bu _!!lam ulat ı tercih ediniz. 

Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

Ye • 
erı çıldırdı, çok iyi arkadaştık. Yalnız tam karmsındaki kıranta, A d NDRA Ba T "KONYA., vapuru 7 ğus- ayni zaman a LO . ve 

!h şından bir felaket geçti ve genç, mütemadiyen onu bir tosta bekleniyor. ANVERS ve HULL için yük alacaktır. Birinci kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
u ha)e ge)di. Nöbeti tu~ göz hapsi altında bulunduru- HAMBURGiimanlarından yük THE GENERAL STEAM NA- ,~~M=i=m~ar~K~e=n~ıa~le~d~d~in~~ca=d~d~e~si:n~d=e~F=A=H=R=l~K=A=N=D~E~M=iR~o=t~l~u ltıazsa tehlikeli değildir, ister- yor, başkalarını dinlerken bile, çıkaracak. VIGATION LTD. h! 

seniz çağırayım, dedi. . ikide birde gözlerini ona çevi- AMERICAN EXPORT LINES "ADJUTANT,, vapuru Ha- • 
Yanındakilerden kır saçlı, rerek hareketlerini kontrol et- THE EXPORT STEAMSHIP ziran sonunda gelip LONDRA Birinci sınıf mutahassıs 

?niivessiv bakışlı bir genç mekten kendini alamıyordu. CORPORATiON için yük alacaktır. f 
'atıldı: - Sonu yarm - " EXT A VIA ,, vapuru 7 OEUTSHE- LEVANTE LINIE A • Ag~ 11-

- Aman, aman, bırak dos- En çok hangi Ağustosta bekleniyor. NEV-· "DELOS., vapuru 11 Tem- itil 
~urn, bu zamanda akıllılarla YORK ve BALTIMOR liman- muzda HAMBURG, BREMEN Çocuk Hastalıkl~rı 
Naş edemiyoruz. Vaz geçtim. millet harp !arı için yük alacaktır. ve ANVERSten gelip yük çı· 

e olur ne olmaz. karacak. 
Fakat Şevket onun itirazına etmiştir PIRE AKTARMALI SEYRi Tarih ve navlunlardaki deği-

aldırış etmeden kahvenin öbür SEFERLER şikliklcrden mes'uliyet kabul 
ko" · d b" } Harvard üniversitesinin sos- "EXCALIBUR,, vapuru 30 d"l Şesın e ır masaya yer eş· e ı mez. 
ltıekte olan yeni girene ses- yoloji profesörü Pitirim A. Temmu.zda PIREden SOS· 
lendi: Sorokin, son 2500 yıl içindeki TON ve NEVYORK için ha-

- Yahu Necati, dargın harp ve isyanlarla alakalı çok reket edecektir. 

mütehassısı 

lkinciBeylerSokağı No. 68 
Telefon 3452 

Dr. Demir :Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastaltklar 
ve elektrik tedavi:.ı 

İzmir - Birinci beyler sokr ~·ı-
Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon: 3479 

lllıyız? Hiç iltifatına nail ola- enteresan bir eser neşretmiş- •• EXETER" vapuru 13 Ağus-
ltııyoruz. tir. 902 harp ve 1816 isyana tosta Pi EDEN BOSTON ve 

Hitab edilen genç adam: dayanan Sorokinin istatistikle- NEVYORK için hareket ede-
- Ne münasebet, seni gör· rine göre harplarla en çok cektir. 

Ucuz taze ve emiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

ltıedimdi? Diye manasız bul- karşılaşan memleket İspanya· Seyahat müddeti: 
duğu bu suale cevap verdi. dır. Ondan sonra, sıra ile, PIRE-BOSTON 16 gün 
. Fakat Şevket bu kadarla İngiltere, Fransa, Rusya, İtalya PIRE-NEVYORK 18 gün 
ıktifa etmedi ve yanındaki ve Almanya gelmektedir. ARMEMENT MABRO 
baş bir iskemleyi düzelterek: Sorokin, yirminci asrın ilk "GEORGES MABRO,, va-

- Şöyle gelsena Necati, yirmi beş yılını insanlık tari- puru 23 Temmuzda ISKEN-
dedi, Orada yapayalınız otur· hinin en kanlı devri olarak DERiYE ve PORT·SAID li-
ll'ıa. tavsif etmekte ve on üçüncü manlarından mal çıkaracak ve 

Necati, tanımadığı kimsele- asırda, bugünkünden 6500 de- ayni gün KÖSTENCE GA-
tin meclisinden hoşlanmıyan fa daha ziyade sulh içinde LATZ ve IBRAIL limanlarına 

k 'h · ı· ld " · hareket edecektir. Sessiz ve çekingen bir gençti. yaşama ı tıma ı o ugu netı-
8u itibarla arkadaşının dave- cesine varmaktadır. 
tinden hiç hoşlanmamıştı, fa- Amerikan sosyoloğuna göre, 
kat yabancıların yanında bu kültürel, ekonomik ve ilmi 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

davete icabet etmemek tc ayıp inkişaf devirlerinde harp faa-
olacaktı. Çar naçar kalkıp yan liyeti de çoğalmaktadır. 

"DUROSTOR., vapuru 31 
Temmuzda bekleniyor. KôS
TENCE, SULINA, GALA TZ 
ve GALA TZ aktarması TU
NA ıimanları için yük ala
caktır. 

larına gitti . 

Şevket, onu yanındakilere 
takdim etti ve bu arada arka
daşlarına onun gözünden ka
Çan kaş göz işaretleri de yaptı. 

Ondan sonra tuhaf bir sü
kut hükiim sürdü. Şevket mah
~up bakışlarla yeni tanıştığı 
ınsanlarn gülümsemeye çalışı

Yor, fakat onların gözlerinde 
bir tecessüs ve endişe ifadesi 
farkederek bunu neye hamle· 
deceğini anhyamıyor, kızarıyor, 
sararıyor, gözlerini nereye di
keceğini şaşırıyordu. 

Bir aralık masanın üzerin
deki bir gazete gözüme ilişin
ce ona bir can kurtaran si
midi gibi sarıldı ve büyük 
hacimli gazetenin iki yaprağı
nı karşısındaki yabancıların 
tecessüsünden kendisini kur
tarmak için bir şemsiye gibi 
Önüne açarak, sözde okuma· 
Ya koyuldu. Fakat sekiz çift 
gözün inatcı bakışları, sanki 
bu kağıd tabakasını deliyor 
ve onun ensesinde, yüzünde 
saçlarında iç gıcıklayıcı birer 
Örümcek gibi dolaşıyordu. 

Bir aralık gazeteyi eğerek 
başını kaldırdı ve gözleri kar
~ısındaki kıranta delikanlının 
nıiitccessis bakışlariylc karşı
laştı, ikisi de, derhal, mahcub 
bir lavırle gözlerini önlerine 
İndirdiler. 

Biraz sonra yanındakiler~ko
nuşmaya başladılar, üzerindeki 
tecessüs bakışlarının biraz ha
fiflediğini hisseden Necati, 

Fratelli Sperco 
vapur acentası 
ZEGLUGA POLSKA A. B. 

KUMPANYASI 
"LECHISTAN., motörü 2I 

Temmuzda beklenmekte olup 
ANVERS, GDYNIA ve DAN
ZIG limanları için yük ala
caktır. 

SERViCE MARlTIME 
ROUMAIN 

"SUÇEAVA., vapuru '14 
Temmuzda MALTA, CENO
VA ve MARSIL YA limanları 
için yük alacaktır. 

Yolcu kabul eder. 
İlandaki hareket tarihlcrile 

navlunlardaki değişikliklerin

den acenta ınesuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat ıçın 
FRATELLI SPERCO vapur 
acentasına müracaat edilmesi 
rica olunur. 

Telefon: 4142/4221 /2663 

JOHNSTON WARREN LINES 
LiMiTED - LIVERPOOL 
" JESMORE ,. vapuru i 

Ağustosta bekleniyor. LIVER
POOL ve ANVERS limanla
rından yük çıkaracak ve BUR-
GAS, VARNA, KÔSTENCE, 
SULINA, GALA TZ ve IBRAIL 
limanları için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDELHAVS
LINJE - OSLO 

"BAALBEK,, motörü 24 
Temmuzda bekleniyor. lSKEN
DERIYE, DÜNKERK ve NOR· 
VEÇ limanları için yük ala
caktır. 

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

1 .. 

lzm·rPamukMensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Mrrkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkapınardadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpckl>aş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mcnsu-
catına faiktır. · 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

Hamdi Nüzhet Cancar 

SıhhatEczahclnesinde 1 
bulunur 1 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

TÜRKİYE 
CUMHU RİYETİ 

• 

1 

p •• • ş h Tesiri tabii, eşsiz bir.müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbreklerı 
UrjeD 8 aprahatsız .,,e tanSıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 
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Eski Tarihfil "' MaCUiilarından 

Filistin in tak8imi · şini ltalya bir Katoliklik Al
man yada bir ırk meselesi addediyor 

--------------- ~~~ 

lngiltere, Almanyayı 
gün bir derece 

Italyadan ayırmak siyasetinde 
daha muvaffak olmaktadır 

her 

Paris 21 (Radyo)- Filistin'in taksimi mes'elesi, bir Filistin ve yahut bir Arap - Yahudi mes'elesi olmaktan çıkmıştır. 
İtalyada Vatikan Filistinin taksimi mes' elesini bir Katoliklik davası şekline sokmak için çalışmaktadırlar. İtalya, Filistin 

davasından azami surette istifade temini için Almanyayı malı1m ırk mes'elesi dolayısile kendisine celp etmek istemektedir. 
Uluslar sosyetesi mahafili, bu taksimi esas itibarile kabul etmiş görünmektedir. Bu sebeple, İngiltere, Filistin işini halledil· 

miş addetmekte ve buna mukabil Almanya'yı İtalya'dan ayırmak hususundaki siyasetine devam etmektedir. 
İngiltere hükumeti, Fransanın Almanya ile enlaşması lüzumunu ileri sürdüğü andan itibaren Almanyanın Roma ile birlik 

olarak yürümesine büyük bir mani çıkarmış olmaktadır. 
Fransanın, İngilterenin işareti dahilinde yürümesi, Almanyanın İtalyadan ayrılması demek olacaktır. .............. 
Ademi müdahale Fransada masraflar ya
omitesi toplandı 

~~~----~·t--~~~ 
Fakat müsbet bir karar veremeden gayri 

muayyen bir günde tekrar toplan 
mak üzere dağıldı 

Loodra, 21 (Radyo) - İs· harip hakları verilmesi hak-
panya işlerine ademi müdahale kındaki madde ile gönüllüle-
komitesi, dün saat 10 da top· rin geri çekilmesi meselesinin 
lanmış ve 13 e kadar müza- tetkiki, tali komiteye havale 
kerelerde bulunmuştur. edilmiştir. 

Komite, bu toplantıda, ge· Öğleden sonra saat 16 da 
rek Fransa ve gerekse Porte· 
kizin, tekrar kontrolu tatbik tekrar toplanan komite, iki 
etmeleri keyfiyeti görüşülmüş saat daha müzakerede bulun· 
ve iki devlete de tebligat ya- dukten sonra, müsbet hiçbir 
pılması lüzumunu bildirilmiştir. karar vermede, gayri muayyen 

Kontrol meselesinden başka, bir gün için tekrar toplanmak 
cumhuriyetçilerle asilere mu· üzere celseye son vermiştir. 

~~~~~--..... ·---·~·~..-. .. --~~~~~ 
Dünya büyük bir adam 

daha kaybetti 
Baştaraf 1 nci salıifede -

haber gönderilmek üzere 1897 
de bir kumpanya teşkil edildi. 
Markoni bir taraftan da cihaz
lar üzerinde tadilat yaparak 
Atlas Okyanusu üzerinden tel
sizle haberler göndermeğe ça· 
!ışıyordu. 

telsiz cihazlarının bulundurul
masını kanunla mecburi kıl
mışlardır. 

Cihan harbinde telsizin ordu 
ve donanmadaki hizmetlerini 
herkes bilir. Yalnız ordular, 
gemiler değil, tayyarelerle ge
miler ve karargah arasında 
telsiz muhaberatı temin edil
miştir. 

Cihan harbinde Markoni; 
İtalyan telsiz sistemini idare 
etmiştir. Bu muvaffakıyetlerin
den dolayı İtalyan Ayan mec· 
lisine aza olarak intihab edil-
diği gibi 1909 da Nobel fizik 
mükafatını da kazanmıştır. 

rı yarıya indiriliyor 
~~~-------------~ Büyük memuı·ların maaşları azaltılıyor, 

kabine bu iş için fevkalade toplanacak 
Paris 21 (Radyo) - Fransız Masrafların, 48 milyardan 

kabinesi, bugünlerde fevkalade 24 milyara indirilecegi söyle-
bir toplantı yapacak ve bütün myor. 
nezaretlerin, masraflarını kısalt· Büyük memurların maaşları, 
mak için tedbirler arayacaktır. yai ı yarıya indirilecektir. 

~~---------........... ~·~·--.. --~~~~~ 
Başvekilimiz Genç bir kız 

Vekillerle uzun müddet 
konuştular Babasının porasile 

İstanbul, 21 (Hususi)-Baş· birlikte kacırıldı 
vekil General İsmet İnönü, Evelki gün şehrimizde ga· 
bugün Perapalasa gelmiş, Rus- rip bir hadise olmuştur. Ma-
yadan dönen Hariciye ve Da- ruf bir şahıs, zabıtaya müra· 
biliye Vekilleri ile İzmirden caatla 15 yaşlarındaki genç 
gelen İktısad Vekili ve şehri· ve güzel kızının ortadan kay-
mizde bulunan diğer Vekil· bolduğunu ve evde çekmece 
lerle uzun müddetgörüşmüştür. içinde bulunan 500 lira kadar ---·....---

Bir kamyon 
kazası 

Şoför muavini ağır 
yaralıdır 

Dün öğleden sonra Kor· 
donda gümrük önünde bir 
kamyon kazası olmuştur. lz
mirden Urlaya yolcu ve eşya 
götürmekte olan Urla beledi

yesinde mukayyet 26 numaralı 

kamyan, Şoför Ali oğlu lzze· 

tin idaresinde konağ~ doğru 

yol alırken gümrük önünde 

ve yolun ortasında durmuştur. 

Şoför muavini Malatyalı Halil 

bir parasının alındığını bildir· 
miş ve kızın nereye gittiğinin 
meydana çıkarılmasını iste· 
miştir. 

Zabıta, tahkikata başlamış 

ve kızın İstanbula kaçtığını 
meydana çıkarmıştır. Kız, g-enç 

bir kadın tarafından iğfal edil· 

miş ve babasının çekmecesin

den aldığı paralarla seyahat 

masrafını temin etmiştir. 

Emniyet direktörlüğü, İstan· 
bul Emniyet direktörlüğüne 
bir telgraf çekerek, kızın der
hal yakalanarak İzmire gönde· 
rilmesini bildirmiştir. 

Bu seneki 

- -3 
İstikbalin bu diktatörü, kalbi 

hala endişe, tereddüd ve he· 
yecanla dolu olduğu halde 
kızlara doğru ilerlemeğe baş

ladı. 

Genç kızlardan biri 'diğeri· 
ne topu elinden kaçırdığı için: 

- Çok dikkatsızsın vallahı 
dedi ve gelen misafire dikkat· 
le baktı. Topu kaçıran kız da 
ayni şekilde durdu ve gelen 
misafire baktı. 

Sezarın kuvvetli ve iri vü
cudunun görünüşü, küçük kız
larda derin bir tesir yaptı. 

Sezar da bu güzel ve küçük 

Yeni yaptırılacak 
göçmen evleri 

Bulgaristandan Urlaya geti
rilen 1800 muhacirin iskan 
mıntakalarına sevklerine yarın 
başlanacaktır. Muhacirlerin is
kan edileceği yerlerde lazım· 
gelen tedbirler alınmış ve ha
zırlıklar sona ermiştir. 

Geçen sene anavatana ge· 
tirilmiş ve toprak sahibi edil
miş olan göçmenler için ya
pılacak evlerin bir kısmı ihale 
edilmiş, geri kalanları da kışa 
kadar teslim edilmek şartile 
bu ay içinde müteahhide ve· 
rilecektir. 

Menemenin Maltepe köyün
de 91, Bergamanın Kınık na· 
hiye merkezinde 20, Dikili ka· 
zası merkezinde 31, Çandarh 
nahiyesinde 158 tek ve 31 
çift köy tipi, Foça kazasının 
Bağarası mevkiinde 27, Ke· 
malpaşa kazasının Yukarıkı
zılca ve Parsa köylerinde 21, 
Torbalı kazasının Kayan kö· 
yünde 32, Ahmedlide 188, 
Havuzbaşı mevkiinde 54, Taş· 
kesiği mevkiinde 161, Kuş· 
adası kazasının Kalanbaki çift· 
liğinde 92 göçmen evi inşa 

edilecektir. 
Bu evlerin kereste ihtiyacı 

iskan dairelerince inşaat ma-

hallerinde müteahhide teslim 

edilecek ve bu suretle inşaat 

işleri kolaylaştırılmış ve sürat 
temin edilmiş olacaktır. ----·-----
Benzin fiatleri 

Hala ihtikara mı 
tabi oluyor 

Aletleri iyice ıslah ve tan
zim ettikten sonra İngilterenin 
Kronvol Vilayetinde Buldhu 
istasyonu ile Amerikada Sho
tiedo Nova, Kape Breton is· 
tasyonu kuruldu. Bu iki istas
yon arasındaki mesafe üç bin 
kilometreyi geçer. Markoni bu 
işte beş sene çalıştıktan sonra, 
nihayet Atlas Onyanosu üze· 
rinden telsiz haberleri gönder· 
meğe muvaffak ~ldu. 

Markoni, son senelerde ha
vadaki elektrıkleri toplıyarak 
bunlardan istifade etmeği dü
şünmüş ve bu hususta ilk tec
rübesini 933 te yaparak Na· 

oğlu Sıdkı, kamyonun Üzerin· 

de eşya istifi ile meşgul ol· 

duğu sırada nokta belediye 

tütün Benzin fiatlerini indirme· 
mek ve yüksek fiatle satış yap

Geçen seneye nisbet- mak yüzünden Stoa Romana, 

Markoni, 1898 senesinde 
ilk telsiz telgraf cihazını kotra 
yarışlarında kullanmıştı. Ayni 
sene, İngiltere veliahdının ya
tına koyduğu bir cihazla, yatta 
bulunan veliahdın hastalığını 

kraliçe Viktoryaya haber ve
riyordu. Gene aynı senelerde 
ticari işlerde telsiz muhaberatı 
göndermek suretile muarızla· 
rına büyük darbeyi indirmişti. 

1904 senesinde gemiler ara· 
sında telsiz muhaberesi imkan 
dairesine girmişti. Bütün ge· 
miler binlerce kilometreden 
telsizle muhabere edib yolcu· 
larla kara arasındaki irtibatı 

temin ederler. 
1909 da batan Ropiblikin 

gönderdiği telsiz haberini 
alan gemiler yardıma koşmuş 
ve bu gemideki yolcular kur
tarılmıştır. Bu muvaffakıyet, 

telsiz telgrafın kıymetini büs· 
bütün artırmıştır. Bundan 
ıonra hükQmetler, gemilerde 

polideki yatından, Tokyodaki 
eletrik lambalarını birbuçuk 
saat yakmağa muvaffak ol
muştu. 

Markoninin, dünyanın en 
büyük muhterilerinden biri ol
duğu şüphesizdir. --····----yeni kanalizasyon 

Belediye reisi Dr. Behçet 
Uz, dün yukarı mahallatı do
laşmış, belediye işlerini teftiş 
etmiştir. Bundan evel hazır

lanan programa göre, busane 
yukarı mahallatta yapılacak 
olan kanalizasyonların inşasına 
20 güne kadar başlanacaktır. 

Belediye fen heyeti, açık 
bulunan lağımlar ile müstacel 
olarak yapılması lazımgelen 

işleri tesbit etmektedir. 

Mezuniyet 
Vilayet Maarif müdür mua

vini B. Rauf inana bir ay izin 
verilmiştir. 

zabıta memuru 51 numaralı 

B. Mustafa, kamyonu kenara 

alması için şoföre emir ver

miş ve şoför, kamyonun üze· 

rinde bulunan şoför muavini 

Sıdkıyı unutarak kamyonu 

birdenbire kenara çekmek is

temiştir. Sıdkı, ansızın hare· 
ket eden kamyonun Üzerinden 
sırtüstü yere düşmüş ve başı 

taşa çarparak ağır surette ya
ralanmıştır. O sırada vak'ayı 

gören polis memuru 101 nu
maralı B. Halil, şoförü yaka
lamış ve yaralıyı hastaneye 
götürmüştür. 

Veni nüfus müdürü geldi 
Yeni nüfus müdürü B. Ab

dürrahim Doğru, şehrimiıe 

gelerek vazifesine başlamıştır. 
iskarpin çalmış 

Alsancakta Yusuf oğlu Hüs· 
nünün evine girerek bir çift 
iskarpin çalan Nusret oğlu 

1 Hamid yakalalanmıştır. 

le daha azdır Sokoni, Şel ve Neft Sendikat 
Alakadarlara gelen malu- acenta, müdür ve satış me· 

mata göre, bu yıl tütün re· murlarından yedi kişi hakkın-
koltesi geçen seneye nisbetle daki tahkikata müddeiumumi· 

çok düşüktür. Mahsul, kuraklık likçe devam edilmektedir. 
dolayısile birçok yerlerde bü· Şirketlerin İstanbuldaki u-
yüyememiş ve yetişmemiştir. mum müdürleri hakkında, fz-
Maamafih, kalite itibarile bu mirdeki accntalarına tenzilatlı 
seneki mahsul, diğer seneler- fiatle satış yapmamaları için emir 
den çok daha nefistir. verdiklerinden şehrimiz müd

deiumumiliğinin iş'arı üzerine 
İstanbul müddeiumumiliğince 
tahkikat yapılmaktadır. 

Zirai kredi kooperatifleri, 
mahsul alınmağa başlandığın· 
dan tütüncülere yeniden ikra· 
zat yapmaktadır. Mıntakamız
da bütün köylerde kredi koo· 
peratifleri bulunduğundan ve 
tütün müstahsilleri de koope· 
ratiflerde ortak olduklarından, 
Ziraat Bankası doğrudan doğ· 
ruya ikrazat yapmamaktadır. 

Orman müdürü 
Manisaya gitti 

Orman müdürü B. Sami, 
orman işlerini teftiş için Ma
nisaya gitmiştir. 

Son zamanda benzin şir· 
ketleri, hükumetçe tesbit edi· 

len fiatler üzerinden benzin 
sattırmağa başladıklarından 

maznunlar hakkındaki dava· 
dan feragat edileceği hakkın· 
da bir şayia deveran etmek· 
tedir. Dün müddeiumumilik 
makamından tahkik ettik, am· 
me hukuku namına müddeiu
mumilik makamının böyle bir 
feragatte bulunmıyacağını öi
rendik. 

Yazan: F. Ş. Benlioğlu 

kızlara alaka ile bakıyordu. 
Bu aralık, arkasından tatlı 

ve güzel bir ses duydu: 
Bu ses. 
- Selam sana Sezar selaınl 

Fakat siyaset adamlarımızdan 
birisinin böyle kırlarda küçük 
kızların top oynamalarile meş· 
ğul olması çok hayreti ıni 
mucip oldu! Anlaşılan bugün 
ayanda iş yok veya .. 

Diyordu; Sezar hemen ar· 
kasına döndü ve, Kornelyayı 

gördü. Sezar, telaş ve heye· 
can göstermeden: 

- Kornelya. Dedi. Seninle 
görüşmek ihtiyacındayım! 

- Sezar, burada istediğin 
gibi harekette serbestsin. Ve 
ben seni, bütün kulak kesil· 
miş gihi dinliyorum. 
-Teşekkür ederim. Fakat .. 

Sana söyliyeceklerim çok mü· 
himdir; bunun için bizi üçüncü 
bir şahsın dinlememesi la· 
zımdır. 

Kornelya, genç kızlara uzak
laşmalarını emretti; kızlar, bu 
emri hemen tatbik ettiler ve 
nzaklaştılar. Yalnız kaldıkları 
vakit Sezar söze başlıyarak: 

- Kornelya, vakit kayb· 

edecek mevkide değiliz dedi 
ve bir delikanlı aşk ateşleri 
içinde kavrulmakta bulunursa, 

dolambaçlı yollardan, süslen· 

miş cümlelerle söz söylemek· 

ten mümkün mertebe uzak· 

laşırl 

Kornelya, şuh bir kahkaha 
ile: 

-Fakat, Sezar ... Dedi. AteŞ 

ile oynamak çok tehlikelidir, 

sen bunu bilmiyor musun? 

Sezar, Kornelyanın bu sö· 
züne cevap vermedi. iki, üç 

adım ileri attı ve genç kızın 
iki elini elleri arasına aldı 
ve: 

- Kornelya -dedi- bugün 

seninle evlenmek ihtiyacını bü· 

tün kuvvet ve şiddetile hisse· 

diyorum. Sensiz yaşamak be· 

nım için mümkün değildir. 

Sensiz, ben ruhsuz bir cesetten 

başka birşey olamıyacağım · 

Senin yanında bulundugum 

vakit cihanı bana bağışlanınıŞ 

sanıyorum. 

Kornelya, Sezar'ın sözünü 

kesti • 
- Sezar, biliyorsun ki de· 

di, bu hususta son ve salahi· 

yetli söz Papanındır. Bu bu· 

susta onun söylediği olabile· 
cektir. 

- Evet Kornelya.. Fakat 

ben Papanın lehiMde verece· 

ği kararının seni memnun edip 
etmiyeceğini anlamak istiyo· 
rem. 

Güzel Kornelya, gözlerini 
göğlere kadar yükselen selvi· 
lere dikti ·ıe: 

- Buna şüphe etmek hak· 
sızlıktır, Sezarl cevabını verdi: 

Sezar, tam hayat adamı 
idi. Söz ve edebiyata en az 
az mevki ve ehemmiyet veren 
bir delikanlı idi. Bunun için 
burada boş cümleleri söyle· 
mesini ve vakit kaybetmek is· 
temedi ve genç kızı belinden 
kavradı, kuvvetli kolları arasın· 
da sıktı ve .. Hararetli bir pü· 
se ile öptü! 

· Arkası var -


