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• ULUSAL 

I 
lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Salı - 27 Temmuz 1937 

Sansalvador 
Uluslar sosyetesi 

azalığından çekile
ceğini bildirdi. 

Fiati (100) Para 

Harp Yeniden Başladı 
Japon Tayyareleri, Çin Kıt-alarıniJROmcl'1yada intih8 
Şiddetle Bombardıman Ettiler bat son~ ermiştir 

.., ;Liberal hükumetin çekileceği ve yerini 

U zal{sarl~ta • 

Çin askerleri de, Üzerlerine bonıbardıman yağdı-çiftçipartisine:bırakacağı anlaşılmaktad; 

ran tayyareleri mitral)1 Öz ateşine tuttular .. 
Uzak Şarkta artık harp başlamış demektir. Muhas':'matın umumi-
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• 

leşmesi tehlikesi artmıştır~ Çin takviye kıtatı Lang-Fanga geliyor 
Şangay, 27 (Radyo) - Ja· ;:} - ~a"u0" } ,........ Japon tayyareleri müdahale 

Pon orduları, Lulenlan kasa- ı•ııı .l etmiş ve Çinlileri şiddetle 
basındaki Çin ordusunu tar· t'' . - bombardıman e~m.iştir. Tay· 
dettikten sonra kasabayı işgal 

1 
.. 1 1 ~ yarelere karşı Çı~lıler tar~fı~-

eylemişlerdir. illi dan ateş açılmış ısede, hıçbır 
Nan kin hükumet mahafili, E hasar vaki olmamıştır.Japon 

Japonyanın vermiş olduğu 24 \!: makamatı Langfang yakinin· 
saatlık mühlet hakkında ke· (. deki Çin kıtaatının hattı hare· 
tum davranmaktadır. ketini hayretle karşılamıştır. 

Nankin, 27 (Radyo) - Çin Zira bu kıtaat, Tien-Çin be· 
hükumetinin naşiri efkarı olan lediye reisi olup Japonyaya 
olan Akobakö gazetesi; Ja· en ziyade taraftar kimselerden 
Ponya tarafından dermeyan biri olmakta şöhret kazanmış 
olunan yeni metalibatın, Çin bulunan general Chang·Tsou· 
hükumetince reddedileceğini Choungun kumandası altın-
bildirmektedir. daki 38 inci fırkaya mensup 

Tokyo, 26 (Radyo) - Do· bulunmaktadır. 
lllei ajansından: • ... ·••--

Tiyen-Çinden bildirildiğine K a m p 
RÖre, mühim miktarda Çin 
~akviye kıtaatınm Langfang 
ıstikametine yanaşmaları üze
rine muhasamatın umumileş- · 
lllesi tehlikesi artmıştır. 

Tiycn·Çindeki Japon garni· 

Şimali Çindeki Japon 
zonu, Langfanga Japon tak· 
viye kıtaatının vasıl olmuş ve 
hemen Japon mevzilerini teh· 

Vataniler 

Antakyadan bir görünüş 
.. Antakya (Hususi)- Demir ile elbirliği yaparak Türkiyeyc 

R<>nılekliler Suriye ordusunda iltica edeceğiz . 
nısıf maaşlı sınıf olmak üzere Çünkü alicenap Türkiye dü· 
•lınacaklardır. şenlerin elinden tutmaktadır. 
k· Kamışlı Arapları Refik Ba· Elbette Hatay Türkleri gibi 

1 . 1~in klavuzluğile Suriye mec· bizim de hakkımızı arar. Ve t 1ne dün müracaat ederek aramasını rica edeceğiz. Mea-
d Vatani kavvetleri bizi bura· linde 1000 den fazla imzalı 
f ilki anasır kavgalarından ve bir mazbata vermişlerdir. 
erıa hareket eden Vatani me· Bu hareket karşısında telaşa 
~Utlarından korunmazsa ekal- düşen Suriye meclisi ve ka· 
~tt~erin iddia ettikleri Bibeni- binesi bir heyet seçip bugün 
hrınde mevcut bilumum ahali Elcezireye göndermiştir. 

askerleri kum ınd .ını 
did eden Çin kıtaatma karşı 

mukabil taarruza geçmiş ol· 
duklarmı bildirmektedir. 

Sen nehrinde 
Barajlar cebren 

yıkıldı 
Paris 27 (Radyo) - Hüku· 

met, Sen nehrinde seyrisef er 
eden vapurların patron ve 
müstahdemleri tarafından grev 

b •ıttı• 
t 

Muhtelif tali mekteplerden H· 

keri kamp terbiye ve tedriaabna tabi 
tutulan gençlerimiz, kamp müdde· 
tini doldurdukları için, bugilrı ıu· 

tık iz.mire döoeceklercJir. 
Kampın clcvamım.·a a&keri ter· 

Liye ve intizamuııııı kendi nef İE· 
!erine Lüyiik bir muvaffakıyet \"C 

iııtibakla yaşatan gcnçleıiwizin ~e· 

bre \ "C mek tcplerine düoüşlni, 

bize• ayni zamanda büyük Lir gt•nç· 
lik ha} rnmı lczııhüratıııın ıadını \'e· 
rccf'ltir. 

Çocuklarımız, tnm tcdıiz ıılı 

olıırıık Boma\adan treıılc hareket 
eılcl'ek \'e su.ıt on altıda Basnınlıa· 

ne istnsyonuııda ioert'k ılogruca 

Cuınhuriret nıcyılaoına giılerek, 

llüyiik Üoderio heykdioi selamla· 
yıp çelenklerini koyacaklardır. llu· 
nu, Atatürk catldesioden hükumete 
ve ~arııya ge~mek suretile büyük 
bir resmi geçid takip edecektir. 

Bu suıetle biz de Mehmedciğio 
bugün azamet ve gururla tapdığı 

tüfeği, yana ayni iman ve kuvvetle 
taşıyacak olan gençlerimizi askeri 
üniformalar albnda görüp alkıola· 
yacağız. 

münasebetile kurulmu~ olan 
bütün barajları, cebren ve 
zabıta kuvvetile yıkmış ve 
nakliyat bıılamııtır, 

Romanya hariciye nezareti binası 
Bükreş 26 (A.A) -Depart· 

manlar umumi meclislerinin 
dün 16 departmanda yapılan 
intihabatı ile iki aydanberi 
devam etmekte olan idari in· 
tihabat hitama ermiştir. 

Bu 16 departmanda yapılan 
intihabatın bu sabah öğrenilen 
neticelerine göre, milli Çiftçi 
fırkası 120000, Liberal hüku
met fırkası 110.000, milli 
Hıriıtiyan fırkası 46.000 Ro
manya cephesi 37.000 rey 
kazanmışlardır. 

Geçen aylarda diğer de· 
partmanlarda yapılmış olan 
intihabat neticeleri şu idi: 

Liberaller 347 ,000, Milli 
çiftciler 307,000, Milli Hristi
yanlar 200,000, Romanya cep· 

hesi 121 ,000. Dün Liberal 
fırka 8 departmanda, Milli 
çiftciler yedi departmadda ve 
Milli Hristiyanlar da 1 depart· 
manda ekseriyet kazanmış· 
lardır. 

Hitama ermiş olan intihabat 
mucadelesine hususi bir ehem• 
miyet atfedilmektedir. Çünkü 
teşrii devre hitama ermek üz· 
redir. Ortada Liberal fırkanın 
ortadan çekileceğine delalet 
eden bir takım alametler var· 
dır. 

idari intihabatın neticeleri 
fırkaların kuvvetleri arasındaki 
nisbeti ve Liberal hükumetin 
halefi hangi fırka olacağını 
gösteren bir takım alametler
dir. 

------------·--·~-~.-.~--~-------

Urla -Izmir yolundaki 
kaza kurbanları 

Şoförün karısı Hediyenin de 
hayatı tehlikededir. 

!Şoför Kamil ve karısı ~Hediye tedavi altında 
iz miri· Urla yolundaki feci mize kaza hakkında şunları 

kamyon kazasını diinkü nüs· söylemiştir: 

hamızda bütün tafsilatı ile - Köprüye 25 metre kala 
yazmıştık. 

Resmimiz, şoför Kamil ile 

ağır yaralı bulunan kansı He· 

diyeyi hastahanede göstermek· 

tedir. Hediyenin hayatı tehli
kededir. 

Şoför dün hastahanede ken· 
diıile görüıen bir muharriri· 

otomobilin rolmanı çıktı, kam· 

yon, gelişigüzel yol almağa 

başladı. içindekiler canlarım 
bana emanet etmişlerdi. On· 
ların hayatını kurtarmak için 
ka111yonu kendim devirdim. 
Olan bana ve karım Hediyeye 
oldu. 
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Şahap bey, ne kadar umur 
samasa bile işittiği sözlerden 
dolayı canı sıkkın ve üzgün, 
başına kan hücum ettiği için 
fesini çıkarmış, elinde tutu· 
yordu. 

- O lafları benim külahı

ma anlat! der gibi bir duruş· 
la dinlerken: 

- Kafi Hafizanım, dedi. 
Şimdi bile lüzum saçma sa
panları sayıp dökmede mana 
yok. Edacığım beni çılgınca· 
sına seviyor; ben de ona 
mecnundan ile aşığım. iki 
gönül bir olduktan sonra öte· 
si vızdırl 

Hafize, derhal ağzı değiş
tirdi: 

- Ona ne şüphe! Allah 
ikinizi birbirinize bağışlasın, 
bir yastıkta kocatsın, muhab
betlerinizi daha ziyade arttır· 
sınf. 

Koridorun nihayetinde, kuy
tu ve karanlık bir köşede 

konuşuyorlardı. Şahap dedi ki: 
- Arzum, Allahın iznile 

önümüzdeki Çarşambaya ni
kahı yapıp şerbetleri içmek; 
ferdası Perşembeye de güvey 
girmek ... 

Hafize, cevabı yapıştırdı: 
- Baş üstüne. Bu Perşembe 

akşamına güvey girersin inşal

lah. Biz her şeyimizi bitirdik, 
çoktan hazırız .. 

Rahat durur mu hiç, gene 
atıldı: 

- Düğünün boynuzu, ku
lağı mı olur?. Koltuğa girecek, 
paralar serpeceksin, davetliler 
gelecek, zerdeler, pilavlar ye· 

., necek. Buna mum gibi düğün 
derler. Sormak ayıp olmasın 
ama evlatcığım, kime havale 
ettin yemek hususunu?. 

Evet, en mühim dertlerden 
biri de o ya.. Hafize, derakap 
derde derman oldu: 

- Vükela, vüzera konakla· 
rında düğün aşçılığı eden, 
mükemmel sofralar kuran Di· 
yarbekirli Hacınineyi tutalım. 
Bütün takımlar taklavatlar, aş· 
çılar, kilerçiler, yemek dağı· 
tacak raya kokonalar hep 
onda tamamdır. 

Şahap ( olur! } makamına 
baş sallarken, beriki gene se

sini çıkardı: 
- Tel duvak, gelin elbise

si, paçalık bizim boynumuza, 
kız tarafına düşer; fakat baş
lık, yapıştırmalar, yedilik fis
tan damat tarafına aittir. 

Şahap, yine bıyık ucu ge-
velerken, öteki diyeceğinin 
alt tarafını getirdi: 

- Başlık diyorsan, yüz ya· 
zısı ve paça günleri için, 48 
saatliğine kuyumcu çarşısın

dan kaldırılacak başlık, yani 
taç. Üç, yahut dört, nihayet 
beş lira veririz, münasip bir 
kuyumcudan kaldırıveririz. 
Orasını bana bırak. Artakiden 
Bedrosdan ~veya Mihrandan, 
evvelallah bin liralık tacı ge· 
tirip korum ortaya .. 

Durdu durdu, gene dura
madı: 

- Yüz görümlüğü hakkın
daki fikrin ne merkezde?. 
Herhalde daha almadın ~a
liba ... 

Şahapcağız, gırç gırç bıyık 
çiğniyor, adeta yiyordu. Bıyı

ğının bir tarafı güdük kalacak 
da haberi yok biçarenin ... 
Kaş kaldırdı. Hafize: 

Yavrucuğum, dedi, ben
den daha iyi bilirsin ya, yüz 
görümlüğü bir gelinin itiba
rına, payesine, güzelliğine me· 
henktir. Tazeciğin baş ziyneti 
odur. Söylememe hiç hacet 
yok amma hatırlatmak kabi
linden diyorum. Aman arsla
nım aldanma; kalay parçala
rına kese dolusu para verme. 
İstersen onu da beraber ala
lım. Küpe mi, bilezik mi, tit
rekli boroş mu yoksa tavus 
kuşlu iğne mi, herhangisini 
tensip edersen... Kadınfendi
lerin, sultanlerın, vezir harem· 
lerinin taktığı aliyyülala derece 
mücevherlere hacet yok bit
tabi.. Şöyle, 70, 80, nihayet 
100 liraya doğru birşey alıve
rırız .. 
Kemankaş artık kemankaş

lıktan çıkmış, çatık kaş ol· 
muştu. K:ışlarının çatılması 
kızmasından değil ha.. Ser
semlemesinden; zihni altüst 
olmasından .• 

Elindeki para kafi gelecek 
mi bu kadar dökülüp saçıl
mağa?. Şaka maka derken, 
hiç farkında olmadan, kese
sindekinin, yani ihsanı seniye
den bakiye kalan 40 altının 
üstüne, Emniyet Sandığındrn 
borç aldığı ve 270 liraya çıka· 
rabildiği paranın 180 bu ka
dar lirası suyunu çekmişti. 

Koca karıyı tut kar~ıda, 
sallat sallat çeneyi, dakikadan 
dakikaya işi azıtıyor, yeni yeni 
masraflar çıkarıyor. 

Şahap, 1 koridorun öbür ba
şında, gözü birine ilişmiş gibi, 
birden harekete geldi. Aslı, 
faslı yok tabii.. 

- Müsteşann odacısı bizim 
kalemin kapısında dikiliyor, 
beni arıyor galiba.. Eh, şim
dilik müsaade teyzeciğim. Bu 
akşam yahut yarın akşam, 
ezandan bir saat evvel, ma
hallebici Hakkıya .. Hayır, Hak 
kının dükkanı müsait değil, 

Herif boyuna lafımıza kulak 
kabartıyor. Bu akşam yahut 
yarın akşam, ezandan evvel 
Yeşiltulumbadaki Çavuşun kah 
vesine gel. Cepheden değil 

amma, arka kapıdan .. 
· - Arkası var • 

Kandan düğ
meler 

Kandan bazı hususlarda is
tifade edildiği malumdur. Fa-
kat kandan düğme yapılacağı 
hatırınıza gelir midi? Fakat 
bu bir hakikattir. Münihte bir 
fabrika ham madde olarak 
yalnız kan · kullanmaktadır. 

Herşeyden önce kandaki 
fibrinler ayaklanmakta, sonra 
kurutulmaktadır. Elde edilen 
bir nevi tazyik altında sulh · 
bir madde haline konulmakta 
ve yumuşak maddenin istenil-
diği gibi işlenmesi mümkün 
olmaktadır. Bu maddeden 
düğmeler, şemsiye sapları, ta-
raklar ve hatta telefon ahize
leri bile imal edilmektedir. 
Hemen şurasını ilave edelim 
ki kullanılan kan insan kanı 
değildir. Mezbahalarda kesilen 
hayvanların kanlarından isti
fade edilmektedir. Fakat, göğ
sündeki düğmenin kandan ya
pılmış olduğu kimin hatırına 
gelir? 

Ayni fabrika, kandan pek 
mugaddi bir çikolata yapmakta 
ve bu çikolata bilhassa Japon
yada çok rağbet görmektedir. 

(Ulusar Birlik) 27 Temmuz937 

IDünyada Olup Bitenler! Kedi gözlü 
hırsız 

Miihim Bir Keşif 
Nebatlar kimyeviusullerle besleniyor 

Hırsızların en büyük yar· 
dımcılarından birinin, karanlık 
olduğu malumdur. Fakat, buna 
rağmen, hırsızlar ayrıca cep 
lambalarının yardımına muh· 
taç olduklarından birçok hal· 
lerde kendilerini bu yüzden 
ele vermektedirler. Bu itibarla 
böyle bir yardımcıya ihtiyacı 
olmıyan bir hırsız daha iyi 
çalışmaktadır. 

Son aylarda Amerika gaze
telerinde çok bahsi geçen en 
mühim ilmi keşiflerden biri de 
bazı kımyevi maddelerin, ne· 
batlar üzerinde, tıbkı hayvan
lar üzerinde hormonların tesi • 
rine muadil bir tesir yaptığı· 
nın müşahade edilmiş olma· 
sıdır. Bu maddelere sentetik 
nebati hormonlar adı da ve· 
rilmektedir. 

Bu keşif, zahiren pek basit 
bir müşahede yüzünden kolay· 
!aşmıştır. Hayvanları idrarı 
nebatların neşvünemasını çok 
art!ırmak hassasını haizdir. Ha 
kikaten bu idrarın terkibine 
dahil olan bir asidin, nebat
larda neşvünemayı temin eden 
oksin adındaki bir madde ile 
müşterek vasıfları vardır. 

Boyce Thompson lnstituede 
yapılan tecrübeler, bazı kim· 
yevi maddelerin, nebatlar için, 
mugaddi toprak vazifesini gö· 
rebileceğini isbat etmiştir. 
Daha 1935 de, nebatların neş· 

Amerikanın aleyhin 
de olduğu ü'ç şey 
Amerikanın eski Berlin bü· 

yük elçisi Bay James W Ge
rard, Londrada Viktorya ote· 
linde verilen bir ziyafette 
demiştir ki: 

-Biz Amerikalılar, üç şey· 
in aleyhindeyiz: 

1) Harbın aleyhindeyiz. 
2) ittifakın aleyhindeyiz. 
3) Avrupanın arap saçına 

dönmüş işlerine burun sokma· 
nın aleyhindeyiz. 

iştahı ölçen alet 
Amerikada bir biyoloji la· 

boratuvarında çalışan alimler 

şimdi iştahı tahrik eden muh· 

telif amille• i araştırmakla meş

guldürler. Bu araştırıcılar, ilmi 
sıhati haiz hükümlere varmak 
için ağızdaki salya miktarını 
ölçmeye mahsus bir alet ya
parak bununla birçok tecrübe· 
ler yapmışlardır. 

Malum olduğu gibi, sevilen 
bir yiyeceğin manzarası ağzı 
sulandırır. "Ağzının suyu aktı,, 

tabiri meşhurdur. Bu halk ta
biri bir uzvi hakikati ifade 
etmektedir. Çünkü ağız salya-

! ları, yiyecek maddelerin ağza 
girmesiyle olduğu kadar, bu 
maddelerin sadece görülmesi 
ile de tahrik edilmektedir. 

Birçok talebelerden mürek· 
keb bir grup bir sıra tecrü
belere tabi tutulmuştur. ilk 
önce talebelere pasta sözü 
söylenmiş ve iştah ölçen alet 

derhal harekete getirilmiştir: 
Alet salya mikdarının hafifçe 
arttığını kaydetmiştir. Sonra 
bir pastayı gösteren renksiz 
bir resim talebelerin gözleri 
önüne konulmuş, ve alet sal
yanın biraz fazlalaştığını -gös
termiştir. Bu renksiz resim 
renkli ve güzel bir pasta res· 
miyle tebdil edilince, salya 
biraz daha artmıştır. Nihayet 
gözlerin önüne hakiki ve nefis 
bir pasta konulunca, salya 
mikdarı birdenbire ziyadeleş· 
miştir. 

Fakat ya hiç canları yemek 
istemediği ve iştahları da ol
madığı halde mütemadiyen 
ağızlarının sulandığını hisseden
lere ne demeli? 

vünemasile birlikte vukua ge
len bazı hadiseler, köklerin 
dallanıp budaklanması, sakın 
şişip kabarması, etilen aseti
len gibi bazı gazlar tarafından 
husule getirilebildiği görülmüş
tür. Bugün birçok mayi mad
delerin de ayni kabiliyeti haiz 
olduğu anlaşılmıştır. Bu mad
deler nebatların normal inki
şafınm dışında sün'i neşvüne- . 

malara meydan vermektedir. 
Mesela 30 ila 90 dakika 

zarfında dalların ve yaprakla
rın asıl istikametlerinden çev
rilmelerini temin etmek kabil 
olmuştur. 5 ila 8 gün arasında 
ise sakın istenilen yerinde kök
ler salıvermesi elde edilmek
tedir. 

Nebatların hayatında sun'i 
değişikliklere sebebiyet veren 
otuz madde içinde yalnız biri, 
etilen gazı nebati nesiçlere 
dahil bulunmaktadır. Sonra, 
bu maddelerin tesirleri her 
hangi bir nevi nebata münha-

Mide mi ma
ğaza mı? 

Hindistanın Bombay şehrin
de bir doktor, hastası olan 
bir hindunun midesinde aşağıda 
yazılı olan maddeleri bulmuş· 
tur. Onsekiz çakı, iki anahtar, 
beş kör jilet bıçağı, üç çakı 
sapı, dört çelik çengel, birkaç 
bıçak parçası ve öteberi. 

Bu hasta, bir sihirbaz oldu· 
ğu ıçın onbeş senedenberi 
racalar ve prensler huzurunda 
hünerler görmekie idi. Başlıca 
hünerlerinden birisi çakıları 
yutmak, sonra kendince malfim 
bir şekilde bunu çıkarmaktı. 

Bundan bir müddet önce 
midesinde bir hastalık duy· 
muş ve müracaat ettiği doktor 
da röntgen vasıtasile yaptığı 

muayenede saydığımız madde
leri görmüştür. 

Maden suyu di-
• • • 

yıp geçmeyınız 
Maden sularının yalnız ken

di kaynaklarında değil, ayni 
zamanda şişelere doldurularak 
dünyanın dört bir tarafına 
gönderilmek suretiyle çilme· 
lerinin temin edildiği ma
h1mdur. 

Fakat bu sevkiyatın ne ka
dar büyiik bir organizasyonla 
hareket etmek mecburiyetinde 
olduğunu birçok kimseler bil
mez. Bu işin azameti, Fransa· 
nın maden suyu ihracatına 
dair son zamanlarda neşre

dilmiş olan rakamlardan çok 
iyi anlaşılmaktadır. 

Fransanın yalnız Vişi maden 
suyu kaynağından yılda 40 
ila 50 milyon şişeye su dol· 
durulmaktadır. Bu mikdarıni 
üçte ikisi Fransada harcan
makta, üçte biri memleket 
dışına çıkarılmaktadır. Fran
sanın maden suyu böylelikle 
bütün dünyayı dolaşmaktadır. 

Çine gelen Vişi sularının 
şişelerindeki etiketler Çince 
yazılıdır. Arjantinde de İspan
yolca yazılmıştır. Bu işin an· 
anevi bazı vasıflan da V9.rdır. 
Mesela, ltalyaya gönderilen 
Vişi suları ~behemehal yeşil 
şişelere doldurulur. Buna mu
kabil Avusturalyaya gönoeri
len beyaz şişelere konur. 

sır da değildir. Yalınız muh
telir nebatlarda bu maddeler 
vasıtasile icra edilecek tesirin 
hadleri değişmektedir. Kim· 
yevi maddeler nebatlara büyük 
miktarda su içinde hal edil
mek suretile verilmektedir. 

Macaristanın bir şehrinde 
son zamanlarda birçok hırsız
lıkların yalnız geceleri yapıl· 
dığı tesbit edilmiş; fakat hır· 
sızlar bir türlü yakalanama· 
mışlardır. 

Bazı nebatlar kararsız bir 
şekilde inkişaf eder, yani bir 
müddet hızlı büyür, bazı za· 
manlarda inkişafı yavaşlar ve 
hatta durur. Şimdi nebat yeni 
mahlüllerle beslendiği zaman, 
inkişaf, tavakkuf devrelerine 
de teşmil edilmektedir. Hatta 
bu devirler esnasında nebata 
çiçek açtırmak bil kabil ol
maktadır. 

Nebatlar üzerinde en kuv· 
vetli müessir olan maddeler-
den biri de kloridrindir. Bu 
sentetik hormonla beslenen 
patatesler hayrete değer neti
celer vermektedir. Ancak ilk 
baharda tomurcuk veren bazı 
nebatlar da kimyevi besleme 
sayesinde, kış ortasında çiçek 
açmıştır. 

Rasyonel yanke 
sicilik için yeni 

bir usul 
İngiliz yankesecileri akıllı

dır. Birkaç gün önce Londra
da Oksford caddesinin en 
hararetli bir zamanında meç
hul bir yerden sokağa bir 
sürü ufak para saçılmıştır. 
Bunu gören yolcular oraya 
üşüşerek paraları toplamaya 
koyulmuşlardır, Fakat yerdeki 
paraların toplanması bittiğı 
zaman, bunlardan biri içinde 
on sterling bulunan cüzdanı· 

nın yerinde yeller estiğini 
farketmiştir. 

Ertesi günü, başka bir cad
dede ayni hadise vaki olmuş, 
bu defa da yere dökülmüş 
paraları toplayanlardan birinin 
içinde 8 sterlin bulunan cüz
danı sırrı kadem basmıştır. 

Bu hadiseler Londralılara 

Ancak, bütün bu hırsızlık· 
ların aynı adam tarafından 
yapıldığına da ayrıca kanaat 
getirilmiştir. Bundan başka, 
hırsızın, yalnız ayın başrnda 
veya sonunda faaliyete geçti· 
ği de dikkati çekmiştir. Bu 
vakalara rastlamış olanların 
verdikleri ifadelerden, hırsızın 
zifir gibi karanlıkta hiçbir ışık 
yardımına hacet görmeden 
serbestçe koşabildiği de anla· 
şılmıştır. 

Bu muamma geçenlerde sınır 
boyundaki jandarmalar gün· 
düzleri çayırda uyuyan genç 
bir adamı tevkif ettikten sonra 
halledilmiştir: 

Bu gencin, aydınlıkta hiçbir 
şey görmediği, halbuki gece· 
leri hiç kusursuz görmek ka· 
biliyetinde olduğu anlaşılmış-

tır. k 
Karanlıktan istifade edilere 

yapılan hırsızlıklar gözönünde 
tutularak sıkıştırılmağa başla· 
nan genç adam bir müdd~t 
sonra suçlarını itiraf etrnış 
ve bu münasebetle de, çocuk· 
luğundanberi gözlerinin gün· 
düzleri görmediğini, sun'i ışıkta 
kötü gördiiğünü, güneşte ise 
hiç görmediğini, buna muk•İ 
bil karanlık olunca mükemrne 
surette gördüğünü söylemiş~ 
ibret dersi olmuş mudur der· 
siniz? Bundan böyle gökte~ 
para yağsa, evvela üstlerinı 
başlarını iyice muhafaza altı· 

.. e 
na alıp sonra paranın üsturı 
atılırlar. Sütten ağzı yan•0 

yoğurdu üflermiş. ....-' 

il daimi encümeninden: 
Eksiltmeğe konulan iş 

Açın tutarı 
Bu işe ait evrak ve şart
lar aşağıda yazılıdır 

istekliler 

Eksiltmenin yapılacağı yer, 
tarih, gün ve saatı 

Eksiltmeğe girebilmek 
için gereken belgeler 

lzmir -- Urla •• Çeşme yolunull 
35 + 000-37 + 500 kilometre· 
leri arasındaki şosenin esaslı 
onarılması. 

(6095) lira 

A) Eksiltme proıesı 
B) Sözbağı projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şart· 

namesı 

D) Açın ve proje ··r· 
Bu evrakı Bayındırlık direkt0 

lüğünde görüp inceleyebilirler 

. "niİ 
2/ Ağustos/937 pazartesı ~u de 
saat 11 de il daimi encümenın 

··te· 
937 takvim yılına mahsus llll ri 
ahhitlik ve ticaret odası belge e 
( 458) lira. 2365 

lzmirPamukMensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkapınardadırr· 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirme~ 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot beıı 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensU" 
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgı·af adresi: Bayrak Iznı 

• 
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Bir Fransıza -göre N. v. 
(Ulusal Birlik) 

______________________________ .;..__ 

27 Temmuz 937 

W.F. H. Van 
aşkın tarifi! Der Zee 

b .... k k b.. & Co. ~k, en uyu zev ' en u- DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

Yük f e)aket Ve en ya- G. m. b. H. 
HAMBURG 

kıcı bir ateştir! 
c:ransız romancılarından J. 
ij erlonne aş hakkındaki fi· 
"Q~erini, • kendisinin tabirile: 
bi ır romancının fikirlerini.,· 
,:_ kitap halinde çıkardı. 

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

~k aşktan daha fazla bir 
~dir .. ismini taşıyan bu ki· 

Ptan bazı fikirleri alıyoruz: 
Aşk aşktan daha fazla bir 

h-Ydir. Bu kadar basit bir 
b~sıj nasıl talil etmeli? Bu 
dıste daima başka birşey var· 
~•r: Hislerden sonra ruh. baş 
e ıztırab. 

"' 8 * * İribirini sevmek ıçm ya· 
tatıırn 'k' . k 1 ış ı ı genç msan arşı· 

1•ştı derlerse inanmayın. Böy· 
~bir ~hadise ender olur, o 
b'~r ender ki, baheedilmese 
hı e olur. Fakat cemiyette 
er-y k' " k 'd · tı Y" san ' umumı aı e ıs· 

is~a imiş gibi cereyan eder. 

1 
~ enrnenin istediti şey kar
~ ıktı ve devamlı aşktır. Her 

Y bu istisna ile oluyor. 

* * * fik~ençlerin aşk hakkındaki 
ıi ırleri İnsani bir şekle henüz 
fe~~erniş bir haldedir. Birisini 
t rııyeti içinde sevmesini öğ-
ttınıeı· B b"t" · l' le . ı. u, u un yem ev ı· 
~ b' . b ~ .. ıran ıçm şaşırtan ir 
ctubedir. 

• A._ •• 
ti ·~k kadını daima değişti· 
b~'. Seven kadınların hepsi 
ltıb· . 

ınne benzer. 
• s·. . *. 

~h •tısıne karşı beslediğiniz 
ı. ıtı ıizi mesud etmesini bek· 
"Ilı . 

o] tyın. Bu çok ağır bir aşk 
llt, 

• /;._ .. 
oı_~ktan en iyi bahsetmiş 

kurtulması İçin de mehareti 
olması icap eder. ikisi de ayni 
şey. 

* ı!< 
* Sevdiği içini ıztırap çeken· 

lerin ıztırabına ·çare yoktıır. 
Kadın göçf'bedir: Yani de

ğişiklik karşısında bütün ira· 
desini hemen kaybeder. Ev· 
lemek için herşeyini terketmiş 
değil midir? 

* •• 
Bir kadın büyük bir adama 

fazla zarar veremez. Bu ada· 
mın bütün acıklı macerası 
esasen kendi içindedir. Kadın 
onu sıkabilir, başını ağrıtabi
lir. Nihayet öldürebilir. Fakat 
bu kadar. 

* • * 
insan on beş yaşında çok 

düşünür. Hemen hemen ha· 
yattaki bütün meseleleri hal· 
leder. Ondan sonra herşeye 
alışır ve unutur gider. 

"' * * Hayatın bize getirdiği her 
şey iyidir. Ben bunların hep· 
sini kabul etmek isterim. Seç· 
mek hakkım yok benim. 

"' * * Bütün hadiselere mana ve-
ren bizizdir. insan daha doğu· 
şundan ya mesuddur, ya bet· 
baht. 

* * • 
Olduğu gibi kabul edilen 

hayatta hayattan daha fazla 
birşey vardır. 
Aşk hakkındaki fikirlerim 

çok değişti. Evvela şöyle dü-
şündüm: Aşk birşey yaratma
dır. Sonra dedim ki: Tekamül 
zevkidir. Daha sonra, bilakis: 
Bir kadını, serbest bir. kadını, 
tamamen olduğu gibi bulun· 
mak, genç olmak ve ihtiyar· 

"KONYA., vapuru 7 Ağus· 
tosta bekleniyor. ANVERS ve 
HAMBURG limanlarından yük 
çıkaracak. ---AMERICAN EXPORT LINES 

THE EXPORT STEAMSHlP 
CORPORATION 

" 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 PJREDEN 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 Tem muzda ISKEN
DERIYE ve PORT·SAID li· 
manlarından mal çıkaracak ve 
ayni gün KÖSTENCE GA· 
LA TZ ve IBRAIL liman lan na 
hareket edecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 31 

Temmuzda bekleniyor. KÖS· 
TENCE, SULINA, GALA TZ lamak hürriyetine sahih bir 

kadını olduğu gibi kabul et· ve GALATZ aktarması TU-
mektir. NA limaoları için yük ala· 

1 Fratelli Sperco ı·----~--------' 
vapur acentası lzmir Yüu M nsucatı 
zEcLu~:M:A~1:;~~ A. B. Türk Anonim Siı·keti 

. ' 11

LECHJSTAN" motörü 21 Halk k f b •k 
Temmuzda beklenmekte olup apınar Umaş a rl aSI 
ANVERS, GDYNIA ve DAN· Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

ZIG limanları için yük ala· 
caktır. 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur ·----
SERViCE MARITIME Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

ROUMAIN 
"SUÇEAVA., vapuru 14 

Temmuzda MALTA, CENO
V A ve MARSIL YA limanları 

Satış Yerleri 
Birinci kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde F AHRI KANDEMiR o~lu 

için yük alacaktır. --
Yolcu kabul eder. 1 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerin· 

den acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat ıçın 

-
Doktor 

Ali Agah 
Çocuk Hastalıkl:.-rı 

mütehassısı 
FRATELLI SPERCO vapur l lkinciBeylcrSokağı No. 68 
acentasına müracaat edilmesi 
rica olunur. Telefon 3452 

Telefon: 4142/4221/2663 'ill--•------• 

• Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 
ve elektrik tedavisi 

İzmir · Birinci beyler sokağı· 
Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon: 3479 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Çançar.· 

Sıhhat Eczahanesinde 

Kum.-
Ilı 11 muharrirler aşkı tanı· 
~ll'lışJardır. Meşhur aşık· 
~l sevgililerinden aynlmış 
'İ~Unuyorlardı. Aşk1anna ve· 
~~ olarak yanık mcktublar 
tıı~~ acıklı bir hikaye yarat· 
h, llrdır. Onun için aşk bir 
tı'-Ytl, tatmin edi1mesi tehlikeli 

Oilvier ve şü- caktır. ___ _ 
A • • JOHNSTON w ARREN LINES 

rekası Lımıted uMırED • uvERPooL 
H~ 

"tı b. llıı. ır arzu olarak tanın· 

" JESMORE " vapuru ~ 
Vapur &CeDt&SI Ağustosta bekleniyor. LIVER-

-Ylır. Birinci Kordon Rees binası POOL ve ANVERS liman1a-

• Tel. 2443 rından yük çıkaracak ve BUR-
A.. k • • THE ELLERMAN LINES L TD. GAS, VARNA, KôSTENCE, 

)'1 4 evlilikte de devam eder; 11 DRAGO" vapuru 10 ağus· SULINA, GALATZ ve IBRAIL 
\'20 ll~z romantik olmak şartile: tosta LIVERPOOL ve SWEN- 1 k "Ilı 'Ik h liman arı için yü alacaktır. 
teli'. 1 eyecanı, sevebile· SEAdan gelip yük çıkaracak. 
~ rıız birisini ilk tanıdığınız 11 LESBIAN., vapuru 20 ağus· 
ttı.ı •ki hayranlığı muhafaza tosta LONDRA, HULL ve 

ek şartile. ANVERSten yük çıkaracak ve 
Q ,.. * * ayni zamanda LIVERPOOL 

~tt İr erkek sevdiği kadının ve GLASGOW için yük ala-
i11g kusurunu hoş görür. Aşkı, caktır. 

•tıı b "LEGRIAN,, vapuru 15 
ltr oğucu birşey haline ağustasta LONDRA ve HULL 

tren İşte b~dur. için yük alacaktır. 
A.. k * * Tarih ve navlunlardaki deği· 

~~ ~- nedir? Hemen hemen şiklik1erden mes'uliyet kabul 
~~ ırşey.. Bir kadının içinde edilmez. 
•tt ·~~n _canlı birşey .. Bir hay· -Ürla asliye hukuk mahke· 

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 ~~ ı~sı. Gözlerde pek güç m'esinden: 

~I\ dılen bir sevinç.. Fakat Urlada oturan bekç.i tahsil- ikametgahının meçhul bulun· 
)~ '-rı taklid etn enin imkanı dan Suad Sıçra ile karısı Mu· duğu anlaşılmış olmakla du· 

lJr · harrem kızı Hatice Cahide ruşmanın 14 Eylül 937 salı 
l, • * • aralarında hadis olan ihtar günü saat 10 na talik edilerek 

~~ ••nın kadında sevdiği ha· davasının muayyen duruşması müddcialeyhe ilanen tebliğine 
rı kendisidir. olan 19-7-937 günü için müd· karar ve!'ildiği cihetle yevmi 

At • * • deialeyhe çıkarılan davetiyenin mezkfüde mahkemeye bizzat 
~İtı .k Yüzünden mes'ut olmak gösterilen adreste bulunmama· gelmesi veya bir vekili kanunu 
tıl~ •rısanın meharet sahibi sından bili tebliğ iade edil· göndermesi için usulen ilanen 

rahatsız •e tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 
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Sahife 4 

Madrid hastahaneleri, baştan başa 
yarahlarla dol~~ş bir vaziyette 

ihtilalciler, cumhuriyetcilerin şiddetli mukavemetlerine rağ
men ilerlemişler ve bazı yerleri istirdada muvaffak old1:1lar 

Londra 27 (Radyo) - ispanya ihtilalcileri, üç gün ve üç gece devam eden şiddetli muharebelerden sonra, 1 Temmuzda 

Cumhuriyetçiler tarafından yapılan taarruzda zaptedilmiş olan yerleri istirdada muvaffak olmuşlardır, Bu muharebede en çok 

muvaffakiyet gösteren, hava kuvvetleridir. 
Cumhuriyetçiler, siddetli mukavemette bulunmuşlar ve fakat buna rağmen 15 tayyare kaybettikten sonra ric'at eylemişlerdir. 

Madrid 27 (Radyo)- Son muharebe, gayet şiddetli olmuştur. 
Madrid hastahaneleri yaralılarla dolmuştur. Yaralıların bir kısmı, Albast hastahanesine gönderilmiştir. .............. 

Yugoslavya Ademi müdahale komi- Romanyada 
Macaristan . d. .. 1 d. .. intihabat 
A J 6. . lesi Ull lop 30 1 Uc eyalette Liberal-
rasınua ır tıcaret · . . . 

h d · l k K •t • ·-t~ -1· ·ıı· lA ferle Mılli çıftçıler mua e esı yapı aca omı e rıyase 1 ngı iZ p 801• '- dl 
Belgrad, 27 ( Radyo ) - • • • Razan ı ar 

Yugoslavya - Macaristan ara- Dl 26 devlete bıJdırdı Bükreş, 27 (Radyo) - Ro-
sında bir ticaret muahedesi 

1 

manyanın birçok yerlerinde 
Londra, 27 (Radyo) - Is- devlete bir muhtıra vermiş ve 

akdi için Budapeştede müza- lngiliz planının metnini bildir· intihabat yapılmıştır. 
kereler cereyan etmektedir. panya irlerine addemi müda- miştir. Transilvanya, Bokovenya ve 

Bu muahedeyi Macaristanla hale komitesi, dün öğleden Her devlet, perşembeye ka· Basarabyada Liberallerle ve 
Çekoslovakya ve Çekoslovak· sonra saat 16 da toplanmıştır. dar bu hususta cevap verecek Milli çiftçi partisi büyük ekse-
ya ile Avusturya ve İtalya Komite reisi Lord Pilmot, olursa, komite, cuma günü riyet kazanmışlardır. 
arasındaki Ticaret muahede- komiteye dahil bulunan 26 toplanabilecektir. • ' ' • • 

---·----ıeri takip edecektir. --· Bağdad şehre-
Spor işleri minilstanbulda Kral Karo/ 

Dün Belcika kralile , 
konustu ... 

Londra, 27 (Radyo) - Ro
manya kralı Karo!, dün Bel
çika kralı Leopoldla uzun 
müddet konuşmuştur. Bu ko
nuşmalara ehemmiyet veril
mektedir. 

···~·-----Sırp patriki 
Dün teshir edil. ... 

mistir ... 
Belgrad, 27 ( Radyo ) 

Sırp Ortodoks patriki Barna
banın cenazesi teşhir edilmiş
tir. Bugün binlerce halk cena· 
zenin önünden geçmiştir. Ce
naze 29 Tem muzda gömüle
cektir. ------.··-----

4 Ağustos 
Bayramı Yunanistan 
da mutantan olacak 

Atina 27 (Radyo)- 4 Ağus· 
tosta yapılacak milll bayram 

için Yunanistanın her tarafında 

şimdiden büyük hazırlıklar ya· 

pılmaktadır. 

Stadyumda, birçok hatipler 
söz söyliyeceklerdir. 

4 Ağustos, başbakan gene· 
ral Metaksasın, iktidar mevki· 
ine geçtiği günün yıldönümü
dür. --····· .. --Japon prensi 

Dün Cenevreye vardı 
Cenevre 27 (Radyo) - Ja· 

ponya imparatorunun kardeşi 
prens Sisibu, dün zevcesi ile 
birlikle buraya gelmiştir. 

Uluslar sosyetesi sekreteri, 
Japon prensini resmen kabul 
edecektir. 

---···---
Maarif vekili 

Ankara da 
İstanbul, 27 (Hususi)- Ma

arif Vekıli B. Saffet Arıkan, 

bugün Ankaraya dömüştür. 

Vali Bay Fazlı Güleç 
beyanatta bulundu 

------~---------Mevcut kulüplerden başka yenileri açıla-
cak, eski kulüpler ihya edilmiyecektir. 

Spor kulüplerinin Pazar gü- ettiğim temiz gayeleri· bu adlar 
nü akdettikleri kongrelerindeki etrafında tekevvün eden mantık 
hadiseler üzerine vali B. Fazlı fevkindeki yıkıcı rekabetleri orta· 

dan kaldırmağa ve spora samimi 
Güleç, gazetelere şu beyanatta ve yetiştirici hedef ini vermeğe 
bulunmuştur : matuftur. Bu itibarla hence ad 

- Kongrelerde bulunmak ~e· 
miyet azasının tabii hakkıdır, ona 
birşey diyemem. İzmir sporunun 
her türlü mantık harici zıddiyet• 

lerden kurtarılarak mıntakavi teş· 

kilata haglanmas1 için, bölge he· 
yetince hazırlanacak bi.r projeyi 
ilyonkurulca tekemmül ettirmek 
yolundayız. Bu gayeye vusul için 
her engele karşı koymak azminde· 
yiz. Arasıra bazı kulübler içinde 
mahdud şahsiyetlerin yaşattığı ihıi. 

IH fikirlerini işitmekteyim. Bun· 
ların samimi olan büyük ekseriye· 
te rağmen kendi hususi emellerini 
yürütebilmeleri imkansızdır. Ku
lüblerin isim meselesi üzerinde 
ortaya atılan davaları gülünç hulu· 
rum. Çünkü haddızatında hu me· 
selede ad işi tali bir iştir. Eski 
adları kaldırmak istiyeo spur zj. 

mamdarlarının -benim de iştir.ık 

meselesi ehemmiyete şayan sayıla· 

maz. Sarih olarak varmak istediği· 

miz gayenin esası şudur: 

İzmiri mıntakavl saha ve ku· 
lübler etrafında bütün gençliğe şa-

mil ve onu sinesinde samimi ola
rak yetiştirecek bir spor teşkilatı· 
na kavuşturmaktır. Bu vaziyette sa· 
balar, gençlik için mekteb rolünü 
ifa edecektir. Ayrı ayrı mektebler• 
den çıkanların veyahud başka baş· 
ka mekteblerden yetişenlerin ara· 
sında ne kadar ve ne kuvvetle re· 
kabet hissi yaşıyabilirse bunlar 
için o kadar ve hiç şüphesiz man· 
tık dahilinde gıpta hisleri yaşıya· 

bilecektir. İzmirde kaç kulüb ola• 
cağt hakl(ında daha şimdiden bir 
şey söylenemez. Fakat kulübler 
birleşirken de ııöy)ediğimiz gibi 
ilerinin bize göstereceği ihtiyaca 
göre mevcuda belki hazt kulübler 
ilave edilecektir. 

-~~------... ·--·~~.-. .. --~~-~-
Mi 18 s l ı HU- Borsa seçimi 
seyin öldü 

Milasta bir kavga esnasın

da tabanca kurşunile karnın· 
dan yaralanan Hüseyin adında 

biri, lzmir Sağlıkevine ge_irilmiş 
ve tedavi altına alınmıştır. 

Hüseyin, yarasının fazla ağır 
olması yüzünden Sağlıkevine 

geldikten bir saat sonra öl
müştür. Ölüm hadiseşi çok 
esrarengiz görülmektedir. 

Ölüm vak'ası, Müddeiumu
miliğe haber verilmiş ve Müd
deiumumi muavini B. Rüştü 
Uskent, Sağlıkevine giderek 
tahkikatla meşgul olmuştur. 
Fakat hadise, çok esrarengiz 
görülmekte, cinayetin ne se
beple ve nasıl ika edildiği an· 
)aşılamamaktadır. Müddeiumu· 
milik, vak' ayı Milastan sor· 
mı.ştur. 

Borsa idare heyeti intiha· 
batı dün yapılmış ve yeni hey· 
et seçilmiştir. Sabahleyin saat 
onda bayraklarla süslenen bor· 
sa salonunda rey kutuları ha
zırlanmıştı. Seçime, borsa se· 
çim encümeni önünde başlan

mıştır. Saat on beşte seçimin 
arkası alınmış ve reylerin tas· 
nifinde eski idare heyetinin 
kazandığı anlaşılmıştır. 

Borsanın, yeni idare hey
etine B. Mazhar İzmirli 
oğlu, Kazım Taner, Halim 
Alanyalı, Hıfzı Menemenli, 
Şükrü Cevahirci, simsar Sabri 
Menteş ve simsar Mustafa 
Çömez oğlu seçilmişlerdir. 

Ticaret odasından seçilecek 
iki aza da İştirak ettikten son· 
ra yeni heyet toplanacak, re· 
is ve reis vekilini seçecek ve 
1 Ağustostan itibaren vazifeye 

İstanbul, 26 (Hususi)- Bağ
dad şehremini bugün buraya 
gelmiştir. 

Belediye, misafir şehremi· 
nine mükellef bir ziyafet ver· 
miştir. 

Sansalvador 
Sosyeteden 

kildi 
ce-, 

Nevyerk, 27 (Radyo) 
Sansalvador cumhuriyeti, bu· 
günden itibaren Uluslar Sos
yetesinden çekilmeğe karar 
vermiştir. __ .............. __ 
Yerli mallar 

• • 
sergısı 

İstanbul, 27 {Hususi)- Baş 
vekilimiz ismet inönü, bugün 
Galatasaray yerli mallar sergi· 
sini açacak, bu münasebetle 
bir söylev verecektir. ....... 
lstanbulda 

cinayet 
İstanbul, 27 ( Hususi ) -

Tahtakalede, sandalcı Feyzi 
adında bir şahıs, kin yüzünden 
arkadaşı Süleymanı öldürmüş
tür. Katil derhal yakalanmıştır. 
Katil ve maktul, 19 yaşların· 
dadır. ---·····---
Kardeşini 
kirletmiş! 

Sarayköy, (Hususi) - Ka· 
zamıza bağlı Teke köyünden 
Hüseyin oğlu 15 yaşında Meh· 
med Ali namında biri, aile 
efradının evde bulunmamasın· 
dan istifade ile kız kardeşi 9 
yaşlarında Huriyeyi zorla yere 
yatırarak kirletmiştir. Hadise
den haberdar edilen zabıta 
kendisini yakalıyarak Adliyeye 
vermiştir. 

başlıyacaktır. Yeni heyete se· 
çilen zevatı tebrik ederiz. 

27 Temmuz 937 _,,, -Cad Sultan 
Nakleden: F. Ş. Benlioğlu - - 1 

Hindistana ayak bastığım 
günden itibaren tam yirmi 
beş sene geçmiştir. Mihrace 
lerin memleketlerinde geçen 
hayatımı bugün de hasretle 
yad etmekteyim. Hindistan, 
bende baştan beşa banh, ha
rıkulade ve güzel hatıralar 
bırakmıştır. Hindistan sahar 
bir ülkedir. Bu diyarın esar
engiz hatıraları işiktiçe kıy· 
met bulur . 

Bundan yirmi beş sene ev· 
vel Ingiliz kralı beşinci Cor· 
cun taç giyme merasiminden 
istifade ederek Hindistana git
miş idim, o zaman hususi bir 
mevkiye ve kıymete malik ol
duğu mu şimdi anlayorum. 

Bu ziyaret üzerine geçirdi
ğim macerayı aşağıda anlata· 
cağım, kariler bunları masal 
adedeceklerdir. Karilerim hak· 
lıdırlar, Hindistan bizatihi 
efsane demektir! 

Macerayı takip edebilirsiniz 
artık: 

Romanoflarm garbe doğru 
teveccüh ettikleri zamanların 
belli başlı bir tipi olan ve 
genç bir Rus zabiti bir akşam 
arkadaşları şerefine bir akşam 
ziyafeti ve eğlencesi vermişti. 

Bu ziyafetin davetlileri ara
sında ben de bulunuyordum. 

Çarın zabiti eski bir Rus 

ailesine mensubtu; ailesi zen

gin idi. Kendisinin de Çarlık 
saray ve ordusunda mühim 
bir mevkii vardı. B:mun için, 
bu zabıta harikalar yaratacak 
bir mevki ve kudrette idi. 

Ziyafet için çok fedakarlık· 
lar yapılmıştı. Bu pek çok fe
dakarlıklar ve büyük hazırlık· 
lar arasında bir de Hindli 
rekkase temin edilmişti. Esrarlı 
şarkın bu güzel ve genç rak
kasesi, bize önce görülmt:miş 
numaralar gösterecekti. 

Ziyafette bütün davetliler 
hazır bulundu. Bu istisnasız 
ecanibin en başlı sebebi bu 
Hindli rekkasenin mevcudi
yeti idi. 

Neye inkar edeyim?. Bu 
Hindli rekkase, kendisini ilk 
gördüğüm andan itibaren be· 
nim üzerimde çok büyük ve 
derin bir tesir husule getir
miştir. 

Rekkase, kendisine çok gü
veniyordu ve şark rakıslarını 
oynarken, Avrupalı herhangi 
bir kadının bu rakıslan ken· 
disini taklid edemiyeceğine 
çok emin görünüyordu. 
Rakısları çok harikulade idi. 

Bunu bugün de itiraf ederim. 
Fakat asıl harikuladelik rek
kasenin sesinde idi, böyle bir 

ahenk, böyle bir tannaniyel 
böyle bir tesir ve tatlılık, şu 
arz üzerindeki iki milyara ya· 
kın insanlardan hiçbirisinin 
sesine verilmemiştir. 

Bu ses bizi gaşi ediyorı 
uyuştnruyor, kendisine çöziil· 
mez bağlarla bağlıyordu. r 

Hemen yanımda bir yer 1 

vaadı. Bu da şayanı dikk•1 

bir tip idi. Kulağıma eğilerek 
Bu Hintli rakasanın şarkıl•· 
rından birisini bana tercüme 
etmek lütfünda bulundu: 

(Arkası o'!!), 

Ha midiye 
geliyor . 

Hamidiye mekteb geınislr 
bu hafta içinde limanıınızl 
gelecek ve ;üç gün kaldıkt8~ 
sonra Akdeniz savahilindek

1 

limanlarımızı dolaşacaktır. 
Hamidiye burada kaldığı 

müddetce Gedikli deniz ok~' 
dO' luna talebe kaydedecek, 

nüşte tekrar limanımıza uğrl' 
yacaktır. 

Kooperatif ' 
ler içtimaı. 
incir, Üzüm Tarım satış k~ 

"fl . 'd h . dıJll operatı erı ı are eyetı, lf 
birlik genel direktörü B. 

·rı· 
mail Hakkı Veralın riyasetı 
de ilk toplantısını yapmışt~r· . 

İçtimada, heyeti idare rıt~. 
seti intihabatı yapılmış, ~ 
Sabri (Germencik) reis1.ık1~) 
B. Necmi Kendirik (Sah~ 1 

ikinci reisliğe seçilmişlerd~j. 
Bundan sonra birliğin btJ il 

cesi görüşülmüş ve kadr05 

tesbit edilmiştir. 

Elektrik 
ucuzladı 

Elektrik kilovat tarifesi ıco; 
misyonu dün öğleden eve.l ;e 
sonra Nafıa komiserlik111 e 
Nafıa Vekaleti şirketler :. 
müesseseler umum müdür JJJ 

0 
avini B. Muhiddin Doğuk•11~i 
reisliği altında toplanmış, ~\ 
kilovat tarifesini tesbit y~i 
müzakerede bulunmuştur. 

0
• 

'f · k' · an te tarı enın, es ısıne nazar . d'~ 
zilatlı olarak tesbit edı~ ~el 
haber alınmıştır. Yalnız .ş1~u· 
direktörlüğü, yeni tarifeyı ~ f) 

mi 'llerkeze bildirmeden ıııtt:ıi' 
edemiyeceğini bildirmiş 91e ~rı 
gün müsaade istemiştir. aıı~e' 
umumi mer~ezden cevsP ~·· 
lecek ve tarife komisyonu bid' 
rarı imza edilerek B. Mıı p,rı· 
din Doğukan tarafından 011• 

karaya Nafıa Vekaletine g 
derilecektir. 

il daimi encümeninden; 
Eksiltmeğe konulan iş Kınık ilk okulu onarılması 
Açın tutan (1036) lira (54) kuruş 
13u işe ait şartlar ve 

evraklar aşağıda yazılıdır A) Eksiltme projesi 

istekliler 

ihalenin yapılacağı yer, 
tarih, gün, ve saatı. 

Eksiltmeye girebilmek 
için gereken belgeler 

Muvakkat teminat 

B) Sozbağı projesi .,~· 
C) Bayındırlık işleri genel 

namesi 
D) Açın ve proje ·re~· 
Bu evrakları Bayındırlık 1~,ıer· 
törlüğnde görüp inceleyebı 1 

2 Agustos/937 
nü saat 11 de 
meninde. 

. f.' 
Pazartesı ,.8• 

~ eıı .. 
il daiP11 

bbil' 
937 takvim yılı müteahte~etİ· 
lik ve Ticaret odası l eJge 
{78) lira. 2364 


