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Harbe 

Bartın da 
Korkunç bir yangın ol
muş, üç ihtiyar, iki çocuk, 
bir genç yanmıştır. 

Fiati (100) Para 

l(arar Verdi 
- - - ......... --------~--

~in hükQmeti, Japon meta- ~elç~k!ida / Belgradda kanii çar-
hbatını kabul etmiyor Dun mıllı bay- pışmal~r oldu 

----------
muharebeler devam ediyor. iki ordu arasında 

Çinliler icabında harp 

ram vardı Bir Piskoposun kafası tasla ezildi Ar be. 
Brüksel, 23 ( Radyo ) - - ~ _, l / ... 

Dün, Belçikanın her tarafında _: ae ere papaz ar da iştiı·ak ettiler 

Tokyodan 
Paris 22 {Radyo) -Sabaha 

~rşı Pekinden gelen en son 
\ir habere göre, Japonya, 
Çine yeniden bir nota vere· 
tek metalibatmm derhal ka· 
butünü istemiştir. 

Çin hükumeti, sabaha kadar 
devam eden içtimaında, Ja· 
l>on metalibatını kat'iyyen ka· 
buı etmemeği ve icap ederse 
Çinin tamamiyeti mülkiyesini 
lrıuhafaza ve istiklali için harb 
ctrneği kararlaştırmıştır. 

Bütün Japonyada hummali 
bir faaliyet vardır. Her tarafta 
laker toplanmaktadır. 

Şanghay, 21 (Radyo) - Ja· 
l>onlarla birlikte harket eden 
Çinli General Sen· Y o· Yang 
~ekine vasıl olmuştur. Çinliler 

Japonların tekliflerini kat'iyen 

~bul etmemişlerdir. 

Çekoslovakya 
4Qbinesi teşekkül etti 

B. Benes 
Prag 22 (Radyo)-Çekoslo· 

"akya Cumhurreisi B. Benes, 
dün B. Milan Hodzayı kabul 
'hniş ve yeni kabine listesini 
•lrnıştır, 

Yeni kabine, maliye nazı· 
tından maada eski nazırlardan 
llıürekkeptir. 
h Yeni kabine, reisicumhur 
~zurund \ sadakat yemini ver· 

lblftir. 

etmeğe karar verdiler Milli bayram tes'it edilmiş 
ve Belçika ordusu, kilisede 
yapılan ruhani ayinden sonra, 
kralın huzunda bir geçid res· 
mi yapmıştır. 

bir manzara 
Hat üzerind Japon tazyiki 

sıklaşmış, bu sebeble harb 
tehlikesi iyiden iyiye artmıştır. 
Çinliler Pekin ve civarını sür· 
atle tahkim etmektedirler. 

japonyadan 30 vapur asker 
Tako limanına gelmek üzeredir. 

Nankin hükumeti de Pekine 
asker sevkıyatına devam et· 
mektedir. 

Şanghay, 21 (Radyo)-Dün, 
Pekin cephesinde mevzii ol· 
mak üzere birçok müsademe
ler olmuştur. 

Japonlar Çin mevzilerini 
şiddetli bir topçu ateşi ile 
tazyik etmişlerdir. 

Mareşal San·Solyang Nan
kine gelmiş ve Mareşal Çan
Kay·Şek ile uzun bir mülakat 
yapmıştır. 

Pekin, 21 (Radyo) - Meş· 

hur Çin Generallerinden Fen 

Yosya, bütün Çin orduları 

Başkumandanlığına tayin edil· 
miştir. 

Son zamanlarda isyan etmiş 
ve bil&hare Şangay-Şekle ba· 
rışmış olan Mareşal Şan·Şol
yan da Çin ordusunda mü· 
him bir vazife almıştır. ----···-·---lngiliz kabinesi 

toplandı 
Londra, 23 (Radyo) - In

giltere kabinesi, dün başvekil 
B. Çamberlayın riyasetinde 
toplanmış ve ademi miidaha· 
le komitesi reisi Lort Pilimo· 
tun verdiği izahatı dinlemiştir. ---··--

Irak kralının valdesi 
Berline gidiyor 

Cinova 22 (Radyo) - Irak 
kralı Gazievvelin valdesi ile 
prens Abdül, prenses, dün 
buraya gelmişler ve bazı yer· 
leri gezdikten soma Berline 
hareket etmıişlerdir. 

Pekin, 21 (Radyo) - Çin 
Mrclisi bugün toplanmış ve 
hüsnü ııiyetirıi göstermiş olmak 
için 29 uncu crdu ile 35 inci 
fırkanın, şimdi almış oldu~u 

mevzilerden gl'rİ çckilmesiııi 

lensib eylemişt ir. Buna ıağ· 

men yenı hac.lısel er olacak 
olursa, bütün mcs'uliyetin Ja· 

po:ıyayn aid bulıın:ıcağını Ja· 
poııya Haric:y<· NezarC"ti ııe 
b i l<liıilmiştir. 

Soıı alınan haberlere göre, 
Japonya hiikumeti bu kadarla 
iktifa etmemekte ve bülün 
metalebatmın kab•ıl edilmesi 
hususunda ısrar eylemektedir. 

Şehirin muhtelif yerlerinden 
21 pare top atılmış ve milli 
bayram, büyük tezahüratla 
kutlulanmı~tır. -··· ----
B. Devalera 

Gene devlet reisi oldu 
Dublin 22 (Radyo)-lrlanda 

parlamentosu, dün toplanmış 

ve üçüncü defa olarak, 52 ye 
karşı 82 reyle Devalcrayı dev· 
let reisi seçmiştir. 

~---~--·--~--------
ihtilalciler bir lngiliz 
vapurunu müsadere etti 

_______ 4ı. ____ _ 

Taarruza geçen asiler, iki kasa· 
bayı daha işgal ettiler. 

Milisler 
Paris, 22 (Radyo) - Cum· 

huriyetçi İspanya topçu ku
mandanlarından general Aran· 

ga, Dalde Morilyo cephesinde 

bir obus mermisile parçalana

rak ölmüştür. Obus mermisi, 

generalin karargahına düştüğü 

için muhtelif rütbede diğer 
bazı zabitan da ölmüştür. 

Madrit 22 (Radyo) - Cum· 
huriyetçi ispanyanın neşrettiği 
resmi bir tebliğde, ihtilaicile· 

hücumda 
rin Vilanoeda Delakanadayı 
işgal ettikleri bildirilmektedir. 

Paris 22 (Radyo)- ispanya 
ihtilalcileri, Elcezirede Cum · 
huriyetçi lspanyollardan tevkif 
etmiş oldukları 25 kişiyi kur· 
şuna dizmişlerdir . 

San Scbastiyen 22 (Radyo)
Rujelgaster adındaki lngiliz 
vapuru, ihtilalciler tarafından 
müsadere edilmiştir. Bu mes'ele 
için yakında Salamangada da· 
va açılacaktır. 

Vezir ve Osman ağa 
menbaları kuruyor 

--------~~~ 

Belediye, 400 bin lira sarfile Tahtalıköy 
suyunu şehre getirmeği düşünüyor 
Bir aydanberi yukım maballıit 

halkı, ihtiyaca klif i gelecek kadar 

su bulamamaktadırlar. Bunun sebe· 

bi, bu sene havaların fazla kurak 
gitmesi yüzünden Vezir ve Osman· 
ağa suları membalannın kısmen 

kurumaSJdır. Senelerdenberi bu 1111· 

lardın iıtifıde edildiAi halde böyle 

bir vaziyetle karoılaoılmamıo, batta 

yazın bu membaların sulannda bir 

noksanlık bile görülmemi§tİ.r. Bu 

sene ise, haziran ortalarına doğru 

sular azalmağa başlamıo ve temmuz 
hidayetlerinde birkaç memba tama· 
men kurumu~tur. Düne kadar üç 

- Devamı 4 ncü sahifr:de -

Belgratlan bir görünüş 
hayli de papaslar vardır. Bir 

piskoposun kafası parçalan· 

Belgrad 22 (Radyo) - Yu· 
goslavytt. ile Vatikan arasında 
imzalanan konkurdatoyu pro· 
testo için dün yapılan bir mi- mıştlr. 
tingtc, birçok kimseler yara· Zabıta, güçlükle asayişi te· 
lanmıştır. Bunlar arasında bir min edebilmiştir. 

~-~------·--·~·~·~ .. ~~~~---
Kopenhağda feci bir 

tayyare kazası 
~~~~--~~~~ 

iki motosiklet parçalanmış, bir 
kişi ölmiiş, 24 kişi yaralanmış 

Kopenbag 23 (Radyo) - düşerken iki molöi s"kleti par-
Dün Klezburn tayyare: istas· çalamış, halktan da bir kişi-
yonunda feci bir kaza olmuş· nin ölümüne ve 24 kişinin 
tur. yaralanmasına sebebiyet ver-

İstasyona inmek üzere bu· miştir. 
lunan boş bir yolcu tayyaresi Yaralılardan 9 kişinin sıhhi 
ansızın ateş almış ve süratle vaziyeti tehlikelidir. 

Yaş üzüm merasimle 
---;ihraç-edilecek .. 
İlk parti Cumartesi günü, İngiltereye bu 
:~ yıl 3 bin~kilo! üzü~ihraç olunacak 

Yaş üzümler sepetlerde .. 
Memleketimizden esaslı teoki· üzüm ihraç edilecektir. Bunun iki 

latla ilk defa olarak yaş üzüm ih· bin tonu do~rurlan dogruya deniz· 
racına iki gün sonra hıı:lunacaktır. yolu ile, lrıgiltcre ve Almanyaya, 
Üzüm kurumu, 10·12 kiloluk ku· bin tonu da Sellinik üzerinden 

tular içinde ve frigorifik tesisatım 

hui bir npurla, cuma gürıfı mü· 

him bir parti üzümü fngiltereye 
gönderecektir. 

Kurum, Almanya, f ngiltere ve 
diğer müstehlik memleketlerdeki 
en mühim firmalarla temaslarda 
bulunmuı ve ya~ üzüm satışı için 
anla~mıotır. Bu sene çekirdeksiz ve 

razakı olmak iizere flç bin ton 

trenle merkezi A \'rupa memleket• 
)erine Ye Almanyaya gönderile
cektir. 

İlk yaş üzüm mahsulünün ih· 
racı nıünasebetile cumartesi gilnl 
vapurda bir ziyafet \"erilmesi muh• 
temeldir. 

Üzüm kurumu, kavun ve kır· 
puz ihracına da devam etmektedir. 

(Devamı 4 üncii ıahi/ede) 



Sabif e 2 

Anasını Ciör __ 
___ Kızını Al 

Yazan: Sermet Muhtar No. 38 
Gelin odası tamamlandı 

derken unutulanlar boyuna 
meydana çıkıyordu. Gelin 
odasının döşeme tahtaları 
tamtakır vela bakır mı dura
cak? Hiç değilse bir Demirci 
halısı olsun lazım değil mi? 

Yatak odasına bir yahudi 
keçesi karyolanın önüne, allı 
mavili bir seccade .. 

Bedestenin yanındaki halı

cılar tarafına yürüdü. 370 ku
ruşa bir Antep kilimi ve 
250 ye bir Demirci seccadesi 
alıp hamala sırtlattı. Yahudi 
keçesi Rıza paşa yokuşuddaki 
Yahudi mağazalarında bulun
duğu için onu sonraya bıraktı. 

Noksanlar bir türlü bitip 
tükenemiyor, mütemadiyen de 
akla yenileri sökün ediyordu. 
Biri de ihmal edilecek şey 
değildi. 

Aşağıki küçük odaya bir ot 
minder olsun lazım değil mi? 
Pencerelerine patiska perdeler 
istemez mi?. Yemeği nenin 
üstünde yiyecekler?. Y~nları 

inip kalkar, değirmi bir masa 
şart.. En aşağı yarım düzine 
sandalya da lazım. 

Şahap, alınacakların en esas· 
lılarını, pahada da, yükte de 
en ağır olanlarını o gün ba
şarmıştı. Bir aralık Maliyeye 
seğirterek kimseye görünme
den, aşağı kattaki hademeler
den birile kaleminin odacı
sını çağırtmış, bir iki kelime 
ile işi ona açmış, önüne katıp 
yine çarşıya dönmüştü. 

Odacı ağa ile hususiyeti 
vardı. Eşyaları hamallara ve 
arabaya yüklettikten sonra 
odacıyı yanlarına kattı. Ken
di de 15, 20 adım önden yü
rüyerek, yeni evinin yolunu 
tuttu. 

_ Eşyaları içeri taşıdılar. Ka· 
pıyı kilitleyip hepsini Allahm 
sigortasına emanet ederek 
dışaşı çıktılar. 

Sermümeyyiz beyfendinin 
amirden, mamirden pervası 

yok; zira tutunacağı yere tu

tunmuş. Daireye aylarca uğ

ramasa gene tasası değil. Fa· 

kat adet yerini bulsun diye, 

enflüençeden hasta yattığını 
mübeyyin bir kağıd karalıya· 
rak müdürüne yollamış, iiç 
gündür kalemini sallamakta 
bulunmuştu. Her gün avuç 
dolusu para harcıyor, hala 
eksiğin gediğin arkası alına· 

mıyordu. 

Yeni evınin! mutbağında O· 

cak var ama bütün küçük ev· 
lerinkinin aynı; Allah ocak 
eyliye.. iki maltız muhakkak 
lazım. Sonra, bir helvahane, 
iki büyücek tencere, üç kuş· 
hane, orta boyda bir bakır 
tepsi, 6 tane kapaklı bakır 

sahan, büyüklü küçüklü 2 maş 
rapa.. Haaa sahi, bir de iyi 
su küpü ve küp kapağı da 
elzem. 

Külbastı, cızbız köftesi, şiş 
kebabı nerede pişecek? .. Saç 
mangalsız olmaz. lsgarayı ve 
şişleri de unutmağa gelmez .. 
Oturma odasında çay, kahve 
pişirecek, kışın da bacak ara· 
sına alınıp ( lalezar edilecek ) 

l bir de pirinç mangal.. 
Hülasa, dört beş günün 

içinde bir eve lazım olan bü· 
tün eşya, iğneden sürmeye ka· 
dar değilse bile ona yakın de-

recede tedarik edilmiş, hepsi 
aşağıki sofaya ve küçük oda· 
ya yığılmıştı . 

Olur şey değil, hazırlıklar 
tamamlanamıyor da tamamla· 
namıyor. Gusülhanenin çinko
ları delik deşik. Yıkanmayı 
geçelim, bir maşrapa su dök
sen altındaki kilerden hayır 
kalmayacak .. 

Yukarı katta, poyraz tara
fındaki odanın pencere çer
çeveleri şahrem şahrem. Şimdi 
serin serin hava giriyor ama 
Kasım (cel) deyince soğuk 
bıçak gibi keser adamı. 

Tahta boşun üstündeki sun· 
durma, etrafındaki korkuluk, 
zambır zumbur sallanmada. 
Tahtaboş değil, ecel beşiği. 

Helanın taşları küfekiye dön
memiş, bir tarafa yanbirileş· 

memiş; iç köşede su konacak 
müdevver haznesi de var; fa
kat ne koku, ne koku .. Yaylı 
kapak mı inip kalkmıyor, yoksa 
deveboynu m·.ı iyi işlemiyor, 
herhalde cayı mülahaze .. 

Şahap, bütün bu tamiratı da, 
bizzat baş ucunda durarak, 
birer birer yaptırttı. 

Kala kala, duvarların ha· 
danası ve tahtaların silinip 
süpürülmesi kalmıştı. Teke ka
naat etmiyerek iki badanacı 

getirtti. Gelin odası olacak 
olan, yukarı katta, sokak Üs· 
tündeki oda, toz penbesi, ya· 
tak odalığına tahsis edilen 
bahçe üstündeki oda tirşe 
rengine, diğerleri de açık çivi
diye boyandı. 

Mahallede, tahtaya ve ça· 
maşıra gidenlerden iki kadın 
bulundu. Önce tel fırçalar, 
sonra sodalı sularla, gıcırda 

gıcır, gıcırda gıcır, döşeme ve 
süpürge tahtaları, merdiven 
basamakları ve parmaklıkları, 
kapı aynaları, pencere çerçe· 
veleri (bal dök yala) hale ge· 
tirildi; camlar parıl parıl 
edildi. 

Şekerci dükanındaki tah
min, yani (en aşağı bir haf
talık iştir) sözü doğru çıkmış· 
tı. Salının sallandığı, çarşam· 
banın da netamelıliği ıçın, 

perşembe günü ~ Hafize Mali
yeye damladı. 

Şahabı odasından çağırttı. 
Bütün hazırlıkların bittiğini 
öğrenince, alelusul ortalığı 
ortalığı bir kere gözden ge· 
çirmek icap ettiğinden, anah
tarı alacak, Edayı peşine ka
tıp görmeğe gidecekti. 

Kemankaşlı mümeyyiz ar
tık o gün kalemine gelmişti. 
Gözü kapıda bekliyordu.Oda
cı işareti geçer geçmez, attı 

kendini dışarı. 
Selam, sabahtan evvel : 
- Herşey tastamam, al an

neciğim anahtarı! dedi. 
Dikkat ediyorsunuz ya, tey· 

ze, abla lafı yok; yerine an
neyi kavançe etmiş. Damatlar 
sevdikleri kaynanalarına anne 
diye hitap ederler a .. 

Ardmdan ilave etti : 
- Gidin, görün, Şayet ace 

le ile unutulmuş veya gözden 
kaçmış ufak tefek noksanlar 
mevcutsa bildirin. Alerresü 
velayn itmam ve ikmal ede
yım .. 
Şurasını söylemeyi de unut· 

mıyalım: 

Daha ne Hafize, ne de 
Eda, Tevekkül hamamındaki 

(Ulusal~Birlik) 22 Temmuz937 

Tarihi şahsiyetler Kadınlarda kısırllk 
zannolunan neden ileri gelir? --

Bazı insanların garip ma- Doğumlarda ay ve yıldızların rolü 
Yazan: M. L. Sondaz 

f meşhmr tabiat alimi ve hegetşinas/ cera ev hayatları Kadın hayatının en büyük 2 - Diğer bir kısım tca· 
mes' elelerinden birisi çocuk dınlar da kısır olup çocuk Pasingamda yeni neşredilen 

bir kitap münderecatı itibarile 
kafi derecede nazarı dikkati 
calibtir. Bu kitapta "halkın 

nazarında ölmüş adedildikleri 
halde bazı kimselerin kendi
lerini bu gibi tarihi adamlar,, 
farzatmelerinden bahsedilmek· 
tedir. 

Kitaptan bir iki misal nakl
ediyoruz. Lehistanda Bidgaseç 
kasabasırda birçok zamandan
beri Ojen Nikolayeviç Yuva
nof adında bir genç yaşa
makta idi. 

Bu genç, kendi halinde ya· 
şamakta iken bir sabah, uy
kudan uyandığı vakit damar
larında bir imparator kanı 
olduğunu farzetmiştirl Bu genç 
kendisinin Çareviç Aleksi ol
duğuna inanmış, bunu etra
fada ilan etmiştir! 

Bu gencin, kasabaya ol· 
dukca uzak bir orman içinde 
bulunan evine hiçbir kimse 
kolay kolay gidememekte idi. 
Bunun sebebide bu evin cinli 
ve perili olduğu zan ve kana
atidir? 

Maamafih hu gencin bu id· 
diası bütün Lehistanda birçok 
münakaşalara meydan vermiş, 
bir zaman sonra tamamen 
unutulmuştur. Fakat.. Bir gün, 
Çarlık zamanı asılzadelerinden 
birisi, ormanda müthiş bir kar 
fırtınasına tutulmuş ve kendi-

sini Çarın oğlu Aleksi addeden 

gencin perili evine iltica mec· 

buriyetinde kalmıştır. 

Bu asılzade, kendisini evine 

nezaketle kabul eden ev sa

hibini görünce hayrete düşmüş 

ve Yuvanofu dikkatle tetkike 

girişmiş, bazı tecrübelerde bu

lunmuş ve ... Ev sahibinin Çarın 

oğlu Aleksi olduğuna karar 
vermiştir. 

Bundan bir hafta sonra bu 

perili orman evi, Avrupanın 
şurasıda ve burasında dağınık 
bulunan Rus Çarlık devri asıl
zade ve prenslerinin ~iyaret
gahı olmuştur. 

Ziyaretçilerin hepsi de Yu
vanofun Çareviç Aleksi oldu
ğunu tasdik etmişlerdir. Fakat 
bu vaziyet bazı siyasi hadise
ler doğurmuş, bunun üzerine 
de Lehistan hükumeti Yuva· 
nofu hudud harici yapmağa 
mecbur kalmıştır. 

İkinci bir hadise daha: 
lngiltere kralı birinci Şarlın 

ölümünden sonra müteveffa 
kralın çok samimi dostu Ilya 
Asmal - maruf Asmal müze· 
si müessisi - Vindsor orma
nının en tenha bir yerine çe-

:evin içini ve alınan eşyaları 
görmemişlerdi. Şahap, birkaç 
gün evvel, badanacılarla haşır 
neşir olduğu günün akşamı, 
yorgun argın, hava kararırken 
kapıdan çıkmıştı. 

Yeşil tulum baki Çavuşıın 
kahvesine arka kapıdan gire· 
cek, kireçlerini süpürtecek, 
sonra Süleymaniyeye gidecek· 
ti. Tam Aksaray karakolunun 
önünde anneciği ile karşıya 
gelmişti. 

Koca karı ağzını açmağa 
kalmadan: 

( ArLısı flar) 

kilmiş ve münzevi bir hayat 
sürmeğe başlamıştır. 

Bir müddet sonra halk ara
sında bir cereyan hasıl olmuş 
ve Asmalın müteveffa kral 
birinci Şarl olduğuna 'hükme
dilmiştir. Esasen kral ile As
ma! birbirine o kadar çok 
benzeyorlardı ki tefrik edilme· 
leri pek güçtü, ve işin garibi 
kralın feci surette ölümünden 
sonra Asmal kralın sesini, 
kralın kendisine mahsus ev
saf ve hareketlerini almıştır. 

Bu suretle Asma) krala o 
kadar benzemiştir ki halk 
Şarlın başının kesildiğine inan 
mamağa başlamıştır! 

Bu zan ve kanaat iki asır 
devam etmiş ve nihayet dör· 
düncü Corç zamanında bu 
itikata nihayet verilmiştir: 

Dördüncü Corç birinci Şar
lın mezarını açtırmış ve Şarlın 
kesik başı Vindsor sarayının 
krallara mahsus mezarlığından 
çıkarılmıştır. 

--••-+••• 
Londranın en 
eski tiyatrosu 

Avrupa kıtasında en eski 
modern sahnenin, 1680 tari
hinde kurulan Paristeki Ko
medi Fransez tiyatrosile 1776 
da kurulan Viyanadaki Burg 
tiyatrosu olduğu malumdur. 
Fakat, lngilteı ede, tiyatro an
anesinin epi eski ve büyük 
olmasına rağmen, Britanya 
devletindeki en eski tiyatro· 
nun hangisi olduğu malum 
değildi. 

Londranın en eski tiyatro· 
su olmak şerefini kazanabile
cek iki tiyatrosu vardır. Bu
nun biri Drury Lane diğeri 
de Cevent Gardendir. Drury 
Lanein bugünkü adile 1663 
de, Covent Gardenin isel 773 
tarihinde kurulmuş oldukları 

mes' elesidir. Çok çocuklu ka· doğurmaları ameliyat veya sair 
dınlar vardır. Bu, tabii liyakat fenni usullerin tatbikına nıii· 
ve kuvvetlerine, ekonomi ve tevakkıftır. 
vaziyetlerindeki refaha atfedi- Japonyalı Doktor OnkioOı 
lir. Bunların zıddı olarak bir senelerce yaptığı tecrübeler' 
çok kadınlar da çocuğa malik den sonra yukarıdaki mesele· 
olabilmek mevkiinde değiller· lerde tatmin edici neticeler 
dir. elde etmiştir. Neşrettiği kitaP 

Keza kalp ıstırapları,I göz bütün lisanlara çevrilerek k~· 
yaşları içinde dünyaya çocuk dınlar tarafından büyük bır 
getirip te bu çocuklara bir tehalükte okunmakta ve gos· 
yuva, hayat mücadelesinde terdiği metod tatbik edilmek' 
hami ve arkadaş bir erkek gibi tedir. Doktor, kadının yalnlı 
en ufak bir insanlık saadeti ayın 4-6 gününde gebe kail' 
vermiyen evlenmemiş kadınlar bileceğini iddia etmektedir·. 
da vardır. Doktor Onkinonun .keŞfi' 

Diğer bir takım kadınlara kadınlar aleminde bir meınnu· 
da çocuk doğurmak hesapsız niyet fırtınası koparmıştı'• 
saadetler getirecek iken bun- Bunda da hakları vardır. 
dan mahrumdurlar. Nihayet Fakat maalesef doktorıı~ 
iki histen, aşk ve analık his- bir kanun şeklinde gösterdi~ 
sinden kaçmak istiyen kadınlar metot, diğer bütün kanunı-t' 
da vardır. Bunların hepsi de gibi kat'i değildir. Bu metod 
çok arzu ettikleri çocuğu do· çocuk doğurmak veya doğllr' 
ğurmak için kendilerince en mamak istiyen kadınlar tar~· 
müsaid bir zamanı bulmayı fından tatbik edilmiş ve bır 
düşünürler. çoklarını inkisar hayale uğ-rıt· 

Nişanlılarının çok genç ve mıştır · . 
daimi bir iş sahibi olmadığı Diğer taraftan Alman ali1J1

1 

için aile kurmak ve çocuk heyetşinas Franc Klan, bil 
meydana getirmekten korkarak meseleyi heyet bakımınd~ll 
evlenmiyen pek çok kadınlar tetkik ederek Onkino met

0
: 

da bulunur. dunun ademi muvaffakıyet! 
Bu gibi haller neticesi ola- sebeplerini göstermiştir. 

rak sevdalılar arasında pek Klan'ın çıkardığı neticelere 
çok defalar soğukluk ve kav- dair neşrettiği kitaba "Kları_111 

galara da tesadüf edilmek~e· Kameri Ayı" ismi verilmiştır· 
dir. Bazan da kadının ilk ço· Fransız heyetşinası Dassoııe 
cuğunun doğmasını geciktir- tarafından ikmal edilen bil 
için tedbirler almadığından tetkiklerde eğer Japon dok 
dolayı münazaalar çıkarırlar ki torunun nazariyesi, hatta bl~ 
diğer taraftan birçok evliler de istisnalar ile kadının ay~ıe 
çocuk meydana getiremedik- devresine tevafuk etmez 

16 

lerini sebep tutarak boşanma· hiçbir kıymeti olmıyacs~'. 
)ara baş vurmaktadırlar. Fakat gösterilmektedir. Kamer bı 
bu kadar serbestliklel yaşadı- hassa kadın yıldızıdır. Kadı11111 

ğımız bir devirde, bu mes' ele- ay devresi Kamerin aylık de\1' 
ye mukabele edememek çok resi olan 21 güne mutlıt~9 

tabi bulunmaktadır . 
korkunçtur. Çünkü sırf bu · jll 

Kadının aylık devresırı 
mes'ele yüzünden insaniyetin .,, 

anlaşılmıştır. 

Covent Garden 

başına birçok kötülükler gel- ilk günü umumiyetle Kame'', 
operası, mektedir. ilk dört~e birini karşılamak~e 

enternasyonal temaslarile meş- Mesela bir Jozephine Na- ve bedrıtamda kadının ge ~-
hurdur. polyona · 0 kadar arzu ettiği kalabileceği devri karşılant~ ~ 

D h tadır. Buna göre kadının aY 't· 
a a ziyade trajedi ve ko- bir erkek veliaht verebilseydi · 

devresi Onkino'nun tayin e 
medi ile meşgul olan Drury kimbilir Fransa hadiseleri ne d "' 
Lane tiyatrasunda en çok es· şekil alacaktı. tiği gibi her ay Kamerin J··f 
ki müelliflerin eserleri sahne· Bütün bu bahsettiğimizden resiyle ayni zamana tesB dılll 
ye konmaktadır. Bu tiyatro, iki netice istimzaç edilmek- etmektedir. Şu halde ka ı'' 
bütün dünyaca tanınmış olan tedir: bedritam gününde' gebe k

9
' 

artist Edmund Kean sayesin· 1 - Kadınların bir kısmı bilirler. ısıı 
de çok büyük bir şöhret ka- için gebelik pek sade bir Şöhreti dünyayı tutmuş ~ğifl 
Zanmlştır. l d

. doktor Devrayin de, gebe 1 
• 

mese e ır. ı ce 
------------------------- bedritam gününde olabi e 

il daimi encümeninden ğini iddia etmektedir. o· 

Eksiltmeye konulan iş 

Açın tutarı 

Bu işe aid şartlar ve ev
rak aşağıda gösterilmiştir 

istekliler 

Eksiltmenin yapılacağı yer, 
tarih, gün ve saati 

Eksiltmeye girebilmek 
için gereken belgeler 

Muvakkat teminat 

Birinci kordonda fuar yolu üze· 
rinde kız enstitüsü yeni kurağı
na ait arsanın toprak tasviyesile 
ihata dıvarı. 

(9582) lira (95) kuruş 

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

namesı 

D) Fenni şartname 
C) Açın ve proje 
Bu şartname ve evrakları Ba
yındırlık direktörlüğünde ğörüp 
inceleyebilirler. 

27 /Temmuz/937 günü s9.at 9 da 
İzmir Bayındırlık Direktörlüğün
deki komiyonda 

Eski milletler Kamere, ç 
9
, 

cuk doğurma ilahı olara~ ~e 
parlardı. Bedritam günullbi' 
kadınlar su içine girerek .;e 
takım dualar [mırıldanırlar ~ 
bu suretle Kamerin . ço~,. 
doğur. ak için kendilerıne.. jt 

ha müsaid davranacağını ~~i· 
ederlerdi. Afrikanın Negr~ ede 
!erinin bedritam günlerıf1 e' 

yaptıkları bir ttakım eğle~~,. 
lerin manası sırf çocuk do25 

mıya münhasırdır. . 0e 
Avrupanın birçok yerlerıfl ·ıı 

. . ıerı 
çocuk doğurmak ıstıyen ·ııİ 

Müteahhitlik ve 
belgeleri 

bedritam gününde yüıle~&J' 
Kamere karşı çevirerek 

0 ,,e 
mak adetleri vardır. LeSS

0 ~
gösterdiği metodla 43 yaŞ1;11,. 

Ticaret odası kısır bir kadının çocuk do 

(719) lira. 2083 
duğunu zikrediyor. ·lePI) 
( Devamı4 üncü salıiı· 
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Bu anorml hal Şevketin yerinden fırlayan Necati, ya· 
gözünden kaçmıyor ve karşı- rım saattenberi mütemadiyen 
•ındakinin bir sinir buhranına gerilen sinirlerinin boşanma-
lllübtela olduguna hükmede- sını ifade eden bir hareketle 
Ceği geliyordu. Bir aralık, yan- Şevkete döndü Vt! arkadaşına 
larındaki masada oturan bir dehşetli bır tokat indirdi. Dar-
ibtiyarın ilanlarına kadar oku- benin kuvvetı onu yere vuvar-
duktan sonra önüne bıraktığı lamıştı. Necati, ötekilerin yü-
bir akşam gazetesini almak züne bile bakmaya lüzum 
İçin ani bir surette yerinden görmeden şapkasını alarak 
kalkınca, kıranta gencin insi- dışarı fırladı. 
Yllki bir hareketle kendini Şevket beş parmağın izirıi 
ıariye attiğını ve yüzündeki taşıyan yüzünü eliyle örterek 
çizgilerin bulandığını farkede- yerden kalkarken müzaffcran 
tek şaşırdı. Ne oluyordu? Bu bir bakışla yanındakileri ~ iız-

N. V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
G. m. b. H. 
HAMBURG 

"CHIOS" vapuru 16 Tem
muzda bekleniyor. ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN limanlarına yük ala
caktır. 

"KONYA" vapuru 7 Ağus
tosta bekleniyor. ANVERS ve 
HAMBURG limanlarından yük 
çıkaracak. 

kadar korku ilham etmesiniu dü: 
sebebi neydi? _ Ben size demedim mi? AMERICAN EXPORT LINES 

M THE 'EXPORT STEAMSHIP 
asadakilerden uzun boylu Nöbeti gelince işte böyle azıh CORPORATION 

Ve zayıf olanı bir aralık Şav- delilerdendir. 
ketin kulağma eğildi: Bitti 

- Canım çocuğun hiçbir 
oeyi yok, p~kaıa normal görü- Bin köpeğe verilen 
rıüyor, dedi.. ziyafet 
Şevketin dimağı ayni anda Lehistanda, kontlardan biri 

Yenı· bı"r 'ıcadda da bulundu. dört yaşındaki çocuğunu bo-
Çekingen bir tavırla yanında- ğulurken kurtaran bir kÖpeğin 
kine fısladı: f şere ine 1000 köpeğin davetli 

- Sen onun öyle tabii du· bulunduğu bir ziyafet vermiş-
tuşuna bakma, hergün onu tir. Kont malikanesinin civa
on geçe nöbet gelir, 0 zaman rmdaki köylere bir haber gön· 
foyasını meydana vurur. dererek çocuğunu boğulmaktan 

Bu sözler üzerine uzun boy- kurtaran köpeğin şerefine kö· 
lu gencin gözleri kapının üze- peklere hep bir arada ziyafet 
tindeki saate çevrildi. Saat 
t vermek niyetinde olduğunu •m ondu. bildirmiştir. Hakikaten, kontun 
de:- Vay canına! dedi ıçın- tayin ettiği saatte sağdan sol-

dan bir sürü köpek gel meğe 
Ve bir fırsatını bulunca bu 

başlamış ve misafirlerin sayısı 
lllüthiş haberi yanındakinin 
k bini geçmiştir. Bunun üzerine 
ulağına iletiverdi. Beş daki- k k ontun hizmetkarları, köpek-
a içinde bütün masa sakin- 1 1 ere evvela sucuk, arkasından 
eri, buhran saatini dakikasına kemik ikram etmişlerdir. Dik-
Öğrenmiş bulunuyorlardı. kate değer bir cihet varsa, o 

Biraz evvelki sükunet hali 
derhal bozuldu ve yerine bu da bu kadar köpekten hiçbiri 

diğerinin lokmasına saldırma-
lefer eskisinden daha sıkıcı ı b mış, insan ann iştirak! ettikleri 
ir endişe havası hakim oldu. . f l d 

zıya et er e olduğu gibi, her 
Hele kır saçlı gencin yü birinin büyük bir terbiye ve 

~ündeki endişe ifadesi son de nezaketle hareket etmiş olma-
~ec:e artmıştı. Sinirli bir halde sıdır. Ziyafet üç saat devam 

" EXT A VIA ,, vapuru 7 
Ağustosta bekleniyor. NEV
YORK ve BAL TIMOR liman-
ları için yük alacaktır. 

PiRE AKTARMALI SEYRi 
SEFERLER 

"EXCALIBUR,, vapuru 30 
Temmuzda PIREden BOS
TON ve NEVYORK için ha
reket edecektir. 

"EXETER" vapuru 13 Ağus
tosta PiREDEN BOSTON ve 
NE.VYORK için hareket ede
cektir. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 gün 

ARMEMENT MABRO 
"GEORGES MABRO" va· 

puru 23 Temmuzda ISKEN
DERIYE ve PORT·SAID li-
manlarından mal çıkaracak ve 
ayni gün KôSTENCE GA· 
LA TZ ve IBRAlL limanlarına 
hareket edecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR,. vapuru 31 
Temmuzda bekleniyor. KôS
TENCE, SULINA, GALA TZ 
ve GALA TZ aktarması TU-t ts~emlesinde duramıyor, ikide etmiştir . 

'bırde arkasına dönerek saate NA limanları için yük ala-
bakıyordu. · Olivier ve şü- caktır. 

iki dakika ezici bir sükiitten L• •t d JOHNS•T•O•N-W•A•R•R•E•N LINES 
Sonra Şevketin sesi, boşanmış rekası ımı e LiMiTED - LIVERPOOL 
bir zenberek gibi birden bire 
Sessizliği yırttı . vapur acentası 

- Saat onbeş geçiyor! 
Bunun da ne demek oldu

Rub" nu anlamadan şaşkın şaşkın 

" JESMORE " vapuru ~ 
Ağustosta bekleniyor. LIVER
POOL ve ANVERS limanla
rından yük çıkaracak ve BUR-

akan Necati müstesna. bu 
b?zler, diğerlerinin Üzerinden 
ır Ürperm~ gibi geçti. Hepsi: 
"Şimdide bunun sırası mı. 

~orla adamı çıldırtacaksın!,. 
Der gibi serzenişle onun 

Yüzüne baktılar. 
Saat onu sekiz geçiyor. En· 

dlşe havası biraz daha arttı. 
Şevketin yanında oturan esmer 
~c .sakalı uzamış adam iskem-
Csıni hafifce kımıldatarak biraz 
~klaştı. Kıranta genç kırmızı 
oyun bağını on beşinci defa 

elile düzelterek, gözlerini kar
~ısındakinin gözlerinden ayır
lrııyarak yutkundu. Ayni anda 
Şevket içinden birdenbire yük· 
':len bir düğümü tutamıyarak 
iiitültüyle aksırdı. Bu beklen
~edik infilak masada adeta 

ıt panik havası uyandırdı ve 
lldarnlar bir şeyden korunur
~uşlar gibi ellerile yüzlerini 
0ttr·ı u er. 

Saat tam onu on geçiyor. 
~evket, cebinden çıkardığı bir 
~&neyi, kolunu iskemlenin ar
Nasindan dolaştırarak kuvvetle 

Birinci Kordon Rees binası 
Tel. 2443 

THE ELLERMAN LINES LTD. 
"DRAGO,, vapuru 10 ağus

tosta LIVERPOOL ve SWEN
SEAdan gelip yük çıkaracak. 

"LESBIAN,, vapuru 20 ağus
tosta LONDRA, HULL ve 
ANVERSten yük çıkaracak ve 
ayni zamanda LlVERPOOL 
ve GLASGOW için yük ala-
caktır. 

"LEGRIAN,, vapuru 15 
ağustasta LONDRA ve HULL 
için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği
şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

GAS, VARNA, KôSTENCE, 
SULINA. GALATZ ve IBRAIL 
limanları için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDELHAVS
LINJE - OSLO 

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

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

1 

lzmirPamukMensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkapınardadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

1 Fratelli Sperco l"_I_z-:h-. -\-1 iı-. -n-.M--n-s_u_c_a .. t_ı_, 
vapur acentası 
ZEGLUGA POLSKA A. B. Tüı~ı~ Anoniın s·rketi 

KUMPANYASI , 
"LECHIST AN.. motörü 21 

Temmuzda beklenmekte olup 
ANVERS, GDYNIA ve DAN-

Halkapınar kumaş fabrikası 

ZIG limanları için yük ala
caktır. 

SERViCE MARITIME 

ROUMAIN 
"SUÇEAVA,, vapuru 14 

Temmuzda MALTA. CENO
V A ve MARSIL YA limanları 
için yük alacaktır. 

Yolcu kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerin

den acenta mesuliyet kabul 

• • \ • • "r . ,,,,. 

Mevsim dolayısile çıkarılan kamaş/ar 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
Yeni yapt~racağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci kordonda· l 86 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde FAHRi KANDEMiR oğ-lu ..... 

ıs -
1 Doktor 

Ali Agah 

' . ' '.' . . ... . , . . ·, • 
Dr. Demir Ali 
Birinci sınıf mutahassıs 

Çocuk Hastalıkl~rı 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Cancar 
' ' 

Sıhhat Eczahanesinde 
1 bulunur 1 
·~~~~~~~~~~!!!!!!~~~~~~~~~-

• • 

'Batinin kalçasına daldırdı. 
Jlr:t u beklenmedık hücumla -

PiiJ.J•en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbreklerı 
rahatsız fle tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 

• l 
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Bartındeki yangında Uç kadın, iki 
çoc k ve bir genç yandı. 

Ateş, 
evden 

Kırtepe mahallesinin cenup kısmındaki ahşap bir 
çıkmış, rüzgarın tesirile birdenbire bütün mahalle

yi sarmıştır. Zarar yarım milyon liradan fazla dır 
İstanbul, 22 ( Hususi ) - hanenin bulunduğu bir adayı şin bütün Kırtepe mahallesini 

sarmaması ıçın bazı evlerde 
derhal yıktırılmış ve bu suretle 

Kargaşalık arasında evlerin· 
den çıkamıyan üç ihtiyar ka· Bartından bildirildiğine göre, 

evvelki gece çıkan büyük yan· 

gm, bütün şehri heyecana dü
şürmüştür. 

Yapılan tahkikata göre, yan· 
gın, Kırtepe mahallesinin ce

nup kısmındaki ahşap bir ev· 
den çıkmış ve riizgarın tesi· 
rile birdenbire genişlemiş, 25 

Varşova'da 
Birçok kimseler da

ha yakalandı 
Varşova 22 (Radyo)- Var· 

şovada dün tevkif edilen 300 
kişiden başka daha birçok 

kimseler yakalanmıştır. Bunla· 

rın milli ittihat cemiyeti reisi 

Koç' a yapılan su kastla alaka

dar oldukları zannolunuyor. 

lngiliz - Japon 
Müzakereleri durdu 

Londra, 23 (Radyo) - ln

giltere Hariciye Nazırı Bay 

Eden, Çin • Japon ihtilafı 

yüzünden lngiltere ile Japon· 

ya arasında başlıyan müzake· 

relerin inkitaa uğradığını söy· 

lemiş ve bundan dolayı mü

teesir olduğunu ilave eylemiş· 
tir. 

• • 
B. Ruzvelt 

Çin.Japon ihtilafının 
hallinden ümidvar 
Vaşington 22 ( Padyo ) -

Amerika reisicumhuru B. Ruz-

velt, dün matbuat mümassil

lerini kabul etmiştir. B. Ruz

velt, Çin - Japon ihtilafında 

Amerikanın bitaraf kalıp kal· 
mıyacağı hakkında gazeteciler 

tarafından sorulan suale kat'i 

cevap vermemiş ve bu ihtila· 

fın, hüsnü suretle halledileceği 

ümidini izhar eylemiştir. - ---· .... ---
Kadınlarda kısırlık 

neden ileri gelir? 
(Baş tarafı 2 inci sahi/ ede) 

Bütün bu alimler kısırlığın, 

kadının aylık devresinin başka 

yıldızların bilhassa Güneş ve 
Zühal yıldızlarının devresine 

tesadüf etmesinden ileri geldi

ğini iddia etmektedir. Ben de 

bu noktayı nazarı kabul edi

yorum. 
M. L. SONDAZ 

Seydiköy 
İlkokulu temeli atıldı 

Seydiköyde inşa edilecek tam 
teşkilatlı ilkokul binasının temel 
atma merasimi, dün Va1i B. Fazlı 
Güleicn önünde yapılmıştır. Mera· 
simde komutanlar ve subaylar ile 
Seydiköy parti başkanı, belediye 
reisi, ügretınenler ve kalabalık bir 
halk kütlesi bızır bolunmuotur. Ye· 

sarmıştır. 

Bartın ıtfaiyesi derhal hare-

kete geçmişse de ateşin sür'atle 

yayılması karşısında aciz kal
mıştır. 

Bartın halkı, ellerinde tene-

keler, kovalarla yangını sön
dürmek için sabaha kadar ıt· 
faiyeye yardım etmiştir. Ate· 

yangının genişlemesi durdu
rulmuştur . 

Yangın gece ve birdenbire 

çıktığı için, bu mahalle halkı 
canlarını güç kurtarmışlar, ev 
kıyafetleri ile sokaklara dö· 
külmüşlerdir. 

Markoninin cenazesi 
bugün kall{acal{ 

•• 
'Cenaze, milli merasimle ka ~dı
rılarak Polonyaya götürülecek 

Roma 22 (Radyo)- Marko· 
ninin cenazesi, bugün büyük 
merasimle kaldırılacak ve Bo
lonyaya götürülerek gömüle
cektir. 

merasimine iştirak eyliyecektir. 

Bütün dünya radyo istas· 

yonları, dün, Markoniye hür

meten servislerini bir dakika 

dm ile iki çocuk ve evinin 
merdiveni ateş aldığı için üst 

katta kalan bir genç, alevler 
arasında diri diri yanmışlardır. 

Zarar, yarım milyon -liradan 
fazladır. 

Bütün Bartın matem için· 
dedir. 

Bir Alman 
Denizaltısı 
Paris 22 (Rad)o)- Bir Al

man tahtelbahiri İngiliz sula
rına geçtiğinden, İngiltere ile 
Almanya arasında bir infial 
hasıl olmuştur. 

Almanyanın, bu hususta f n· 
giltereye tatminkar bir surette 
izahat vereceği söyleniyor. 

----.......----
Vezir ve Osmanağa 

suları Cenaze milli merasimle kal- t<..til etmişlerdir. 
dırılacak ve Romadaki bütün Fransız, İngiliz, İtalyan ve f Baştarafı 1 inci sahifede J 
teşekküllerle İtalyan kıtatı, se· Alman matbuatı, Markoni için membadan iı:tifade edilerek su ve· 

i d 1 rilirken, hunlardan birinin daha firler ve talyan ricali cenaze uzun makaleler yazmakta ır ar. 
-------•~..-..-..• 4111 • suyu çekilmiş ve depoya, yalnız 

iki membadan su akmağa haşla· 

Telefon kös 
"I 

lerinden pa

ralar aşırılıyormuş .. 
-----------

Bir memur, kutuya atılan paraları kim. 
seye f arkettirmeden cebine indiriyormuş. 

Haber aldığımıza göre, iz- büyük kutunun içine konma-
mir otomatik Telefon şirketin- dıkça atılan bütün paralar 
de, bir memurun yolsuzluğu dış kutuda kalır ve bu kutu-

kanaati hasıl olmuş ve derhal nun anahtarı ise memurun ce-

zabıtaca tahkikata başlan· binde bulunduğu için müterakim 
mıştır. parayı alıbvezneye yatırmamak 

Hadise, oldukça enteres· 
sandır: 

Telefon köşklerindeki para 
kutularının adı, telefoncular 
beyninde otomattır bir müka
leme yapanın attığı beş kuruş, 

ve mesela; mühürlü kutuyu 
uzun müddet yerine koymıyarak 

biriken parayı almak müm· 
kündür. Memur hakkında, işte 

böyle bir kanaat hasıl olmuş 
ve derhal, köşkteki kutu ted· 
kik edilmiştir. 

doğrudan doğruya köşkte 
önümüzde gördünüğüz kutuya 
değil, onun ~çindeki mühürlü Bir habere naıaran, son 
bir kutuya düşer ve her ku- zamanlarda kutuların muhte

tunun memuru, muayyen za
manda gider, dış kutuyu açar, 
içindeki mühürlü kutuyu alıb 
daireye götürür. Vezne de bu 
mührü açar ve mühteviyatını 
alır .. 

Evelki gece, merkez bek· 
çisi memurların dolapları önün
den geçerken bunlardan bi
rinin açık ve içinde de, bo
şaltıktan sonra derhal yerine 
götürülmesi lazımgelen mü
hürlü kutulardaan bir tanesi· 
nin bulunduğunu görür, me
murlara haber verir, zabıt 

tutulur. Çünkü bu kutu, diğer 

ni okulun inşa edileceği yerde te· 
meller evelden hazırlandıgı için 
toplantı temellerin önünde yapıl· 
mış ve vali B. Fazlı Güleç, okul· 
ların ehemmiyeti hakkında bir 
nutuk irad etmiş, dünyadaki mah· 
hikların en zayıfı insan olmakla 
beraber kendisinden çok kuvvetli 
mahlukları zekası sayesinde emri 
altında bulundurduğunu ve insan ze· 
.kasını yükseltmekte okulların mü· 
him bir amil olduklarını saylemiş, 

viyatile merkez santralının bu 

kutulara aid olarak kaydettiği 
mükaleme mikdarı arasında 

epeyce farklar görülüyor ve 
ve bu vaziyet, halkın kutulara 
yumruk atmak vesair sureti 
ile konuşmakta olmasına at
fediliyorm uş. Tahkikatın sonu 
alınmamış olmakla beraber, 
kutulardaki muhteviyatla mer
kez santralında kaydedilen 
mükaleme arasındaki farkın, 

paraların bu şekilde alınma

sından ileri geldiği zannını 

uyandırmıştır. Netice, hakika· 
ten meraklı olacaktır. 

ilk harcı bizzat koymuştur. O sırada 
köylü tarafından kurbanlar kesilmiş, 
davul ve zurnanın çaldığı havalarla 
oynıyao gençler ulusal oyunlar 
göstermişlerdir. Halk, büyük bir 
neşe içinde mektebin temelatma 
merasimini kutlulamıştır. 

Mekteb tam teşkilatlı olacak 
ve keşfe göre 12,000 liraya çıka· 
caktır. Fakat bu paranın 6800 li
rasını vilayet verecek, mütebaki 
kısmı, Seydiköy halkı in@aat mal· 

mıştır. 

Belediye, halkın ihtiyacını göz 
önünde tutarak bu civarda sondaj· 
lar yaptırmağa, yeni membalar ara· 
mağa başlamıştır. }.'akat on beş 
gündenberi muhtelif yerlerde yapı· 
lan sondajlardan hiçbir netice alı· 

namamıştır. Bu haf ta içinde, eski 
memhalann daha ilerilerinde sondaj 
yapılacak, yeni su membalan hulu· 
namazsa bu işten vazgeçilecek ve 
evelce keşfi yapılan ve projeleri 
hazırlanmıs bulunan Tahtalıköy 

suyu İzmire getirilecektir. 
Bu suyun membalarından Ka· 

difekalesioe kadar getirilmesi ve 
oradan şehre taksimi için dört 
yüz bin lira sarfedilecektir. Belediye, 
bu parayı icab ederse istikraz su• 
retile temin edecektir. Su, Kadife· 
kalesine kadar demir borularla ge· 
tirilecek ve burada inşa edilecek 
büyük havuza akıtılacaktır. Yapı· 
lan tetkikat neticesinde Tahtalıköy
deki membaların yarım milyon 
nüfuslu bir şehrin su ihtiyacını 
karşılıyarak kadar hol ve kireç 
derecesinin yüzde 12 olduğu tes· 
bit edilmi~tir. Bu su getirildiği 

takdirde, halka tonu beş kuruştan 
verilebilecektir. Aynı zamanda de
ponıın bulunacağı Kadifekalesi de 
baştanbaşa ağaçlandırılacak \ e 
ağaçlar hu su ile sulanabilecektir. 
Yamanlar suyu da azaldı 

Kuraklık, Yamanlar suyu nıem· 
balarında da tesirini göstermiş ve 
hu su da geçen seneye nisbeıle 
azalmıştır. Depoya, mevcud abone· 
lerin ihtiyacına yetecek kadaı ı.u 

güçlülükle ak:maktadır. 
Kaqııyadan pek çok kim

seler daha evlerine Yamanlar suyu 
almak için belediyeye müracaat 
etmekte iseler de, su azlığuıdan bu 
arzuları is'af edilememektedir. Su 
almak istiyenler daha çoğaldığı 

takdirde, Karagöldeki membalardan 
da istifade edilerek Değirmenda· 

gında yeni bir havuz inşa edilecek 
ve hu suretle temin edilecek su· 
dan verilecektir. 
zemesi vermek suretile tamamlı· 

yacalı..tır. Bu suretle köylüler, Sey· 
diköye şeref vnecek hu büyük hi· 
nayı inşa hususunda bir hissei şeref 
elde etmiş olacaklardır. 

Merasimde bulunan davetlilere 
belediye salonunda bir kır ziyafeti 
verilmiotir. 

Eski Tarihin Maceralarından 
Yazan: F. Ş. Benlioğlu 

-4 
Lalaz, az zaman evvel top 

oynayan bu küçük esir kızca· 
ğız, bayanı Kornelyadan aldı
ğı emir üzerine sık yapraklı 
ağaçların arasına dalmıştı. Fa· 
kat biraz sonra arkasına bak· 
tığı zaman, Kornelyayı Seza· 
rın kuvvetli kolları arasında 
ve püseleri altında gördü ve 
korktu! 

Lalaz bu korku ile baya· 
nma yardım lüzumuna kani 
oldu ve Kornelyaya doğru 
koştu. 

Halbuki Kornelya, Sezarın 
bu ani hareketini, zamanın 
modası mucibince, çok yerinde 
bir hareket telakki etmiş, Se
zarın pusesını kendi ateşli 

dudaklarından daha uzun daha 
yakıcı olarak iade etmiş idi. 

Lalaz, bu aşk mücadelesi
nin bittiğini ve iki aşıkın kol 
kola konağa doğru gittiklerini 
görünce şaşırdı, olduğu yerde 
kaldı. 

* -1.• ,,. 

Bugünden ancak birkaç gün 
sonra, Kornelya ile Sezar ni
şan !.anması resmen ilan edildi. 
İşte bu andan itibaren Sezarın 
hayatının yeni ve çok mühim 
bir devresi açılmıştır. Müstak
bel cihangir, bu ane kadar 
kadın tanımış değildi. Hiçbir 
kadına karşı aşk ve meyil de 
hissetmemişti. Kornelya onun 
için hem ilk aşk, hem de ilk 
kadın olmuştur. 

Vakıa, Kornelya, Sezar'ın 
ölümüne kadar da hayat eşi 
kalmıştır, fakat mes'ut günleri 
çok sürmemiştir. Çünkü evlen· 
dikleri sırada Romanın en ka· 
ranlık günleri hüküm sürüyor 
idi. Silla, Anadolu' dan: yeni 
dönmüş ve Sezar akyhine ku
vetli bir propaganda yapmak· 
ta idi . 

Asil hanedanlar arasında 
da şiddetli bir mücadele var
dı; Sezarı borçlular sıkıştırı
yor ve faizler mühim bir mik
tarı !buluyordu. 

Az zaman evvel neş' e ve 
saadet hüküm süren Kornel
yanın konağında şimdi bir 
ölüm sükunü hüküm sürüyor· 
du. 

Kornelya bir gün Sezarın 
evde çok meyus olarak girdi
ğini gördü. Sezarın yüzünden 
kalbinde ve fikrindeki sıkın
tının izleri aşikar bir şekilde 

görünüyordu. Bu sıralarda, 
Sillanın taraftarlarının sıkıntı
da kaldıkları anlaşılıyordu. 

Zeki ve hassas Kornelya, 
Sillanın başına gelen felaketin 
kocasınada gelmek üzere ol· 
duğunu hissetti. Genç kadın 
kocasının boynuna sarıldı ve 
ağlıyarak: 

- Sezar; Sillanın akıbeti 

nee oldu? Bizim içinde teh
like var mı? Diye sordu. 

Se,ar, metanetle ve genç 
karısını hararetle sıkarak: 

- Güzelim, dedi. Soğuk 
kanlı ol, sen bir Roma ka
dınısın. Roma kadını, hiçbir 
şeyden korkmaz! 

- Evet Sezar, ben Roma· 
lıyım, bir Roma kadınıyım. 
Fakat ayni zamanda Romalı 
bir zevceyim; kocasına sadık, 
kocasını seven bir zevce! Ben 
kendi hesabıma ölümden hiç 
korkmam! Fakat seni düşün· 
ınek mecburiyetindeyim. Sen 
bana iki taraftan hangisinin 

galebe etmek üzere olduğunu 
söyle, vaziyeti ben her halde 
bilmeliyim? 

- Vaziyet tahmin ettiğin 
kadar tavanzuh etmiş değildir, 
henüz hangi tarafın muvaffak 
olduğuda kestirilemez. Bugün 
~illa bana bazı tekliflerde 
bulundu. Ben bu teklifleri, hiç 
birisini kabul etmemiş şekilde 
kabul ettim. Vaziyet işte an· 
cak bundan ibarettir. 

- Arkası flOr • 

Yaş üzüm 
Başıaraf 1 nci sahifede -

İlk parti karpuzlar, henüz fııgilıe· 
reye varmamıştır. Karpuzların yii~' 
lü bulunduğu vapurdan İzmir scrıı• 
tasına gden bir telsizde, ınab'uJde 
hiçbir bozukluk alameti güriiloıe· 
d . · b · k rıla· ıgt ve ugün 1 ngilten~yc çı · ıı 
ca(!;ı bilıliril rııeh ll'dic. =--==--:.-_:_- - ~ 

İzmir birinci icra memurlıı· 
ğundan: 

İzmir belediyesine 282 Iir3 

22 kuruş ve masraf borçlll 
Hayriye Nigarın bu borcundarı 
dolayı ipotek eylediği 87 rıo.!ı 
adada 141 no.lı ve üzerirıe 
halen 33 no.lı bina inşa edil· 
miş olup işbu binanın kapı· 

sından girilince zemini toprak 
ve üstü örtülü bir aralık solda 
sokağa nazır natamam bir od~ 
ve bu odaya bitişik zernİ111 

toprak ve tavanı heilÜZ yapıl· 
mamış ikinci küçük bir oda 
ve bu küçük odanın üstünde 

natamam üçüncü bir oda ar
kada avlu avluda su tulumbası 
olup bir ahşap halayı müşte· 
mil arsanın beşyüz lira değe• 
rinde olduğundan tarihi ilill' 
dan itibaren bir ay müddetle 
açık artırmaya çıkarılmıştı~· 
İsteklilerin kıymeti muhamını· 
nenin yüzde yedi buçuğu nis: 
b ·~ etinde pey akçası veya rnı 
bankanın teminat mektob~ 
vermeleri ve artırana 26-8·93 ~ 
tarihine müsadif perşembe giiıııı 
saat de dairede icra olun•· 
caktır. Müşterilere ait bu hı.t" 
susun daireye talik olu118t 
açık artırma şartnamesi 6-8·9~ 
gününden itibaren okuyabil~r 
ler. Hakları tapu sicilli ı e 
sabit olmıyan ipotekli alaca~· 
lılar ile diğer alacaklıların irt~ 
fak hak sahiplerinin bu ha 
)arının ve bu hususta faiz ve 
masarife dair olan iddialarını 
evrakı müsbitelerile yirmi giill 
içinde icra dairesine bildirıtle· 
leri aksi halde hakları taPıl 
· ·ıı· ·1 b' l satıŞ sıcı ı ı e set ıt o mıyorsa 

bedelinin paylaşmasından ba· 
d')eıı 

riç kalacakları ve tayin e 1 i 
zamandan artırma bedeli gaY;

1 
menkulün % 7 5 ini bulmadı b· 
takdirde en son artıranın taa 
hüdü baki kalmak üzere ar 
tırmanın onbeş gün daha te~j 
dit edilmek suretile 9-9·9 ııı· 
tarihine tesadüf eden Perşe 

0
, 

be günü saat de gayri ~:de 
kulün en çok artırana yu ,e 
yetmiş beşi tecavüz ede~i 
ihale edilecektir. Şu kad~de 
bu artırmada verilen bede de 

. üı 
takdir olunan kıymetın Y ~-
yetmiş beşini bulmadığı t~8• 
dirde hadisede 2280 no.lı 151 
nun ahkamı mevcut bulun~11,. 
itibarile satışın geri hırs be· 
cağı ve tapu harcının ~e ,;e 
lediye ve vakıf icarının .

1
e 

··şter• 
% 2,5 tdellaliyenin ~u 

0 
jrt· 

ait olduğu ve isteklilerın 8 
011 

mi:zin 37 /7017 sa~ıl.ı .. dos)::ur· 
müracaat etmelerı ılan ° 


